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 :مقدمه

 ...آشنا يواژه ا ،ييتنها

 ...نا شدمع يدلتنگ يكه در كوچه پس كوچه ها يا واژه

 ...آدمك ها، شد سرنوشت يكه به جبر زمانه و خودخواه يا واژه

 ...آدمك ها ييمغرور و رها يشكستن بت ها يبرا بيعج يسرنوشت

 !بت به دست بت شكستن

 .ختيتبر بر خود زد و خود را شكست و خود را فرو ر يبود آن روز كه بت يچه بزرگ روز و

 .بود پراكنده يسست و خاك بود يبت نبود، سنگ نيگفتند ا مردمان

 .بردند ادينامش را از  پس

 .را به باد دادند شيرا به آب دادند و خاكه ها شيها تكه

 .را كه خود را شكست ينام او را نبرد، نام آن بت يكس گريد و

 .ديمردمان ره شيآن مشت خاك كه از ستا يشاد يرسد، صدا ياو به گوش م يشاد يهنوز هم صدا اما

 .ديرس يبه عشق و شكوه و آزاد او كه يصدا

 ...آدمك نبود گريكه د يآدم يصدا

 ...مغرور نبود گريكه د ييصدا

 ...گريپاره شد و د شييتنها ي لهيكه پ يآدم و

 ...گريد و

 ...آشنا نبود يواژه ا ،ييتنها

 

 .ينگاز سر بغض و دلت ياديفر ،يكس ياز سر ب ياديفر. بود كه با درد آشنا شده بود يحنجره ا يصدا

 ...يچه خاك يديد فلك

 ...آدم ها از اونا فقط، خاطره هاشون رنيم

 ...مادرم يوا

 .زد يجگرسوزشون دلِ نازك دخترك رو خنجر م يها و ترحم ها يزمزمه ها، نگاه ها، دلسوز صداها،

 .زميسماء جان، بلند شو خاله، بلند شو عز-

 !ديستيخودتون ن يوشماها اصال فكر آبر د،يدختر رو از سر قبر دور كن نيا-

 .يكن يخودت رو داغون م يدار زم،يبلند شو عز-

 :مولود با حرص گفت خاله
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 !به الالش گذاشتن، بلندش كن يل يل يبه جا ال،يل-

اشك هاش رو با . بود يكيكه همون نزد يكمتيبلندش كرد و بردش به سمت ن سيخ نيدخترك انداخت، مثل پر از زم يبازو ريدستش رو ز زن

 .چادرش پاك كرد و كنارش نشست يگوشه 

 .ستياشك هات نبوده و ن دنيبه د يراض ميكه مر يدون يكنه؟ خودت هم خوب م هيخواد گر يم يمن تا ك يكوچولو-

 .بار به قولش عمل نكرد نيبار و آخر نياول يمنو رها كرد و رفت، برا يديتنهام گذاشت، د يديگرده، د يبرنم گهيد-

 مگه نه؟ ره،يكه م ميدونست يما همه م-

 ...يزود نيعجله، نه به ا نينه با ا-

 ...ميمر-

 .همدم و هم راز پاك و صادق بود كي ر،ينظ يدوست ب كي... برادر و خواهر بود... پدر بود... برام مادر بود-

 يرو نم ميمر يمگه تو راحت ست،ين يخبر ديكش يكه م يياون رفته و االن از اون دردها يرو قبول كن تيواقع ديبا يدونم سماء جان، ول يم-

 ؟يخواست

كه رفت و هرگز  ييرو نداشتم بعد بابا يمن به جز اون كس يدون يتو م اليخاله ل. كنه يخواستم خوب بشه، سالم باشه و كنارم زندگ يم-

 .اون همه كسم بود دمشيند

 ...يدونم ول يم-

 كنم؟ يزندگ يو چه جور يبا ك دياالن با-

 .من زميشه عزغمت نبا يتا من رو دار-

 .رو قطع كرد اليخاله ل يپر از انزجار خاله مولود جمله  يصدا

 !خوام امشب نگران كارهاش باشم يخودت نم يبعدش هم اون دختر رو ببر خونه  ال،يرو بردار ل ليوسا نيا ايب-

 ...خانم بزرگ اون يول-

 .رو كه گفتم انجام بده ينظرت رو نخواستم كار-

 .چشم خانم بزرگ-

رو كه به من داد  يزيخواست و هر چ ييكه از آغاز برام تنها يياياطرافم، دن يايشد، راه ارتباط من با دن اليخاله ل يخونه  يمتر مين ي هپنجر

 .آورد يشده هم طاقت نم نييتا زمان تع يكرد، اون قدر نامرد بود كه حت نييبراش زمان تع

همه  يكه به اسم، مادر بود ول يزيرو از دست داد، عز شيزندگ زيعز نيگذره، دوم ياش م يپنجره، كه پونزده بهار از زندگ يدختر تنها سماء

 .شد يكس اش محسوب م

برام . شدند يچشماش م نتياشك ز يگفت، حلقه ها يهر وقت از بابا م يمامان شه،يكنه و فوت م ياومدن من تصادف م ايقبل از به دن پدرم

 باشونيز يكنن و زندگ يبوده از خونه فرار م نشونيكه ب يبه خاطر عالقه ا ياون ها موافق نبودند، ول كرد كه خانواده هاشون با ازدواج فيتعر

 .عشق اون ها هستم ي وهيو من م ارهيسال دوام م كيكه كمتر از  يا يشه، زندگ يشروع م
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 ليبزرگ و اص يخانواده  نيب ادمهي ياز وقت. ه اشخانواد شيكنه برگرده پ يكنه و مجبورش م يم داياز فوت بابا، خاله مولود مامانم رو پ بعد

از خانواده حس نكردم،  يوقت خودم رو عضو چيه. رو از خانواده اش دور كرده ميبوده كه مر يمزاحم كه پدرش كس كينداشتم،  ييمادرم جا

 .مهربونه تينها يمادرمه كه ب ي هيدا ال،يكه بعد از مادرم دوستش داشتم، خاله ل يكستنها 

 .كنم ليتبد تيرو به واقع ميمامان مر يو آرزوها اميكنار ب ييبا تنها ديال من، سماء باحا و

 :اليل

 .شه ياعالم م جيبشه؟ بدو تنبل امروز نتا داريخواهد ب يم يدختر تنبل من ك-

 .فشار دادمهم  يرو سرم و چشم هام رو رو دميپتو رو كامل كش. شدن نداشتم داريحس ب يول دم،يشن يجون رو م اليل يصدا

 :اليل

 !زميدختر؟ بلند شو عز ستيسماء، گرمت ن ورهيوسط شهر-

 باشه؟ گه،يساعت د ميجون ن اليل-

 .يبعد هم كه با رها قرار دار يصبحانه بخور ديشه، با يسماء نم-

 .نميرها باعث شد چشم هام گرد بشه و تو تخت بش اسم

 :اليل

 بسم اهللا چت شد دختر؟-

 ساعت چنده؟-

 .مونده به نه قهيپنج دق-

 :و گفتم دميكش ياز سر آسودگ ينفس

 .جون اليشده ل ريراحت شد، فكر كردم د الميخ شيآخ-

 ن؟ياز ا رتريد-

 .حاال كو تا ساعت ده-

 .دميتخت دراز كش يرو دوباره

 .نييپا اميخوابم بعد م يم گهيساعت د مين كيمن -

 .كنم يرفتار م يا گهيجور د اي يش يم دارياالن ب نيهم ايء سما. ديدوباره گرفت خواب نيا ا ا بب. نميبلند شو بب-

 .رفتم يياز جام بلند شدم و به سمت روشو جهيقرمز شده، در نت تيجونم از عصبان اليتونستم حدس بزنم كه صورت ل يم

 :جون هم موقع خارج شدن از اتاقم گفت اليل

 !نازم يدختر كوچولو نيآفر-

 :هم در جوابش بلند داد زدم من

 !جون اليدوستت دارم ل يليخ-
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 .ام رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم فيو روم رو خشك كردم و مانتو و شال و ك دست

 .دميجون رو بغل كردم و گونه اش رو بوس اليپشت ل از

 !عشقم ريصبح بخ-

 .زميبر ييبرات چا نيبش زم،يعز ريصبحت بخ ن،ييپا يباالخره اومد-

 :به طرفم اومد، لقمه رو ازش دور كردم و گفتم يدهانم بردم كه دست كيلو درست كردم و نزدكره و مربا آلبا يا لقمه

 !سالم شكمو-

 .ستاديبه روم زد و كنارم ا يلبخند

 :لهراسب

 .ميبخواب يپاره، اگه گذاشت شيآت يچطور-

 به من چه؟-

 !گه؟يداد داد صحبت كردن، مال خانم بزرگ بود د نيا-

 .جواب دادن به من نداد يجون اجازه  اليل يصدا

 ...لهراسب-

 :لهراسب

 جونم مامان؟-

 !درست صحبت كن-

 .چشم يبه رو-

 :گفتم من

 بزنه ناشناس؟ غيمگه خانم بزرگ هم بلده ج-

 :اليل

 !سماء-

 :لهراسب

 ...ناشناس و زهرمار، ناشناس و درد، سماء-

 ...داره نيجون بب اليل! ديتهد! ديتهد-

ش دستم  گهيدست بغلم كرد و با دست د كيدفعه با  كيدادم كه  يدادم و لهراسب رو نشون م يم رو تكون مجمله دست ها نيگفتن ا نيح در

 .رو گرفت و به سمت دهانش برد و لقمه ام رو خورد

 باز كردن حصار يخنده، من هم كه حرصم دراومده بود، برا ريكردم كه چشم هاش خندون شد و بعد هم بلند زد ز ينگاهش م يجور نيهم

 .كردم يدست هاش تالش م
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 :لهراسب

 !قدر دست و پا نزن جغله نيا-

 .داد يموضوع حرصم م نيرو ا ديبا تاك شهيبه من بگه بچه ام و لهراسب هم يكس اديبدم م من

 !يخودت-

 :لهراسب

 !است انياست، چه حاجت به ب انيكه ع يزيچ ،ين ين-

 .خواستم يجون كمك م اليكردم و از ل يتالش م ييرها يزد و من برا يحرف م اون

 :لهراسب رو از دورم باز كرد و گفت يجون دست ها اليو ل ديكمك رس باالخره

 .ازت گذشته ينكن پسر، سن تيقدر دختر من رو اذ نيا-

 :به مامانش زد و گفت يچشمك

 :لهراسب

 .خودمه يكوچولو يآبج-

 !لهراسب-

 :لهراسب

 .ءده سر به سر گذاشتن تو سما يم يجان، چه حال يا-

 ...دور قبول شدم يجا كيامروز كه جواب دانشگاه رو گرفتم و -

 .حرفم رو كامل كنم نذاشت

 :لهراسب

 !كنكور، تازه همه انتخاب ها هم دانشگاه تهران نياشتهات خوب شده سماء، اول. انشااهللا گهيسال د زم،يتو و قبول شدن، محاله عز-

 !من شاگرد اولم آقا لهراسب-

 :لهراسب

 كه؟ يدون ينه راه دور، م يول ،يمه قبول شمن از خدا-

 .ميموضوع حرف زد نينكن لهراسب، ما قبال درباره ا تياذ-

 :لهراسب

 .است دهيفا يسماء جون بحث نكن، ب-

 .خودم گرفتم و خوردم يبرا يگريد يجون بحث رو ول كردم و لقمه  اليحركت سر ل با

شناختمش  يگاه كه از زمان شناختن خودم م هيتك كيمثل . و دو ساله كه برادرم بود يجون كه تخصص اطفال داشت و س اليتنها پسر ل لهراسب

 .موضوع دانشگاه بود م،يكه ما درباره اش بحث داشت يدوستش داشتم و تنها مورد يليو خ
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رو  ميمامان مر گريد يرزوآ كيمن دوست داشتم برم دانشگاه تهران و تحقق  يبمونم و همون جا دانشگاه برم، ول زديدوست داشت من تو  اون

 .شاهد باشم

 .شدم يشگيپارك هم يكردم و راه ياز صبحانه از دو تاشون خداحافظ بعد

تك  يشد تو چهره  يگذر سال ها رو م. زد يآرامش و سكوت تو فضاش موج م شهيمثل هم. شدم رهينشستم و به اطراف خ يشگيهم مكتين رو

 .ديه آنجا اومده بودند دب يفرار از تنها يكه برا يريپ يتك آدم ها

 .خندان رها رو به رو شدم شهيهم يشونه ام قرار گرفت، به سمتش برگشتم و با چهره  يرو يدست

 :رها

 ؟يخودم، خوب يسالم دوست جون-

 ؟يايتو زودتر ب ميبار قرار داشته باش كيشد . بد قول يسالم به رها-

 .كار رو كنم نيكه ا كارميمگه مثل تو ب-

 ...ند شم، اون وقترها نذار بل-

 .ستميكار ن نيبه ا يگفتن، من راض يتر كيگفتن كوچ ينه تو رو خدا راحت باش، بزرگ تر-

 !وونهيكم چرت و پرت بگو، د-

 .كلمه حساسم نيزنمت ها، من رو ا يسماء م-

 .كرده طلب كار هم هست ريربع د كي ،يغلط كرد-

 .رميم يدارم از استرس م گه،يد ميبر. اصال ولش كن-

 !اون كه واضحه-

 !سماء-

 !ـــــــــوونهينزن د غيج-

 .مينت حركت كرد يبه سمت كاف گهيسر به سر گذاشتن هم د نيح در

 :رها

 داد؟ ريپس لهراسب بازم گ-

 .خاله مولود باشم كيشهر و نزد نيجا، تو ا نيخوام باز هم ا ينم. برم ديمن با يدونم نگرانه، ول يم-

 .گهير نكردن درست مبه نظرم لهراسب درباره فرا-

 .مامانمه، نه فرار كردن از خاله مولود يرفتن، آرزو يمن برا ياصل ليدل-

 ؟يرو بگذرون يزندگ ديچه طور با يفكر كرد-

 .منه يمحكم برا يپشتوانه  كيآره، حساب مشترك مامان -

 ...يول-
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 !هوا رهيشه م يهمه تالش دود م نيا اي ميقبول شد مينيبرو تو بب-

 :از كردم و مشخصات رها رو وارد كردم، كه صداش دراومدرو ب تيسا

 چرا اول من؟-

 اول؟ يپس ك-

 .نميخودت، خودت، خودت، اصال بذار خودم بب-

 .كرد دييكنار زد و مشخصات من رو وارد و تا بورديمن رو از رو ك يها دست

 :رها اومد يلرزد، كه صدا يهام بسته بود و دستام م چشم

 يچند جا ديدادم با يبه حرفت گوش م دياصال نبا ست،ين يديخب مشخص بود كه به تهران و دانشگاهش ام يكن هيگر خواد يسماء جونم نم-

 .ميكرد يرو هم انتخاب م گهيد

 :زدم و با لحن بچه گونه گفتم يجون مهيشدن ندادم، لبخند ن يجار ياجازه  يول. رها، سوزش اشك رو احساس كردم يحرفا با

 !شم يقفول م دهيدال د. خونم يدلسا رو خوف م ،يياجكال نداره رها-

 .دختره گنده! جمع كن اون لب و لوچه رو، انگار دو سالشه-

 !ييكشمت رها يم ،يبه حالت اگه قبول شده باش يخب ضد حال، برو مال خودت رو نگاه كن، وا-

 ؟ينيصفحه رو بب يخوا ينم-

 :رو آروم تكون دادم و گفتم سرم

 نميب يم گهيسال د-

 !يرو كه نوشته رو آماده كن يمدارك ديثبت نام، با يبر يخوا يم يپس چه جور-

 .شدم رهيگرد شده از تعجب، به رها خ يدفعه ذهنم شروع به پردازش كرد و با چشم ها كي يكردم، ول يحرف هاش رو چرت و پرت تلق اول

 :رها

 !يبخور نگفتم با چشم هات من رو ن،يگفتم صفحه رو بب! ها؟ يكرد يسماء قاط-

 .وونهيگم شو، د-

 ...شدم و رهيبه صفحه خ جانيترس و ه با

 :رها

 سماء؟ يمرد ؟يسنكوپ كرد ؟يسكته كرد ؟يكوپ كرد ؟يشد؟ شوكه شد يچ-

 !دور از جون تو دهنت نباشه ها كي-

 .كه شانس ندارم از دستت خالص شم نيخب مثل ا-

 !زميخفه عز-

 .صفحه و نوشته هاش افتادم ادي تازه
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 !قبول شدم يديد ييهار يوا-

 .ستميكور كه ن ،ييكوفت رها-

 .دانشگاه تهرانه يول ست،يخواستم ن يكه م يزيدرسته چ-

 .ميو بر ميمال من رو هم نگاه كن ايب. دونم يم-

 !ذره استرس كياز  غياعتماد به نفست من رو كشته در نيا-

 .شم ياز تو دارم داغون م-

 !مشخصه-

 .و وارد كنقدر حرف نزن و مشخصات ر نيا-

 .ميمون يكنار هم م شهيگفت ما هم يبه صفحه نگاه كردم، دروغ كه نداشت بگه، داشت م دوباره

 :رها

 شه؟ يسماء باورت م-

 :گفتم نيكردن داشتم فراوون، به خاطر هم تياذ حس

 .يكودن دانشگاه تهران قبول ش يكرد تو يفكرش رو م ياصال، ك-

 !كشمتيسماء، م-

 كرد يحرف رو تكرار م نيرد و اك يكوچه دنبالم م تو

 دنبالم، خواهش؟ اين گهينفسم گرفت، د ييرها-

 !شه ينم-

 .كنم شيراض ديلهراسبه كه با يجون خبر بدم، تازه اصل كار اليبه ل ديبا ييرها-

 .رميگ يخب بابا دلم برات سوخت، بعدا حالت رو م-

 !وونهيزنم، د ينفس نفس م يچه جور نيبب ش،يآخ-

 !سماء-

 .شه يتكرار نم گهيد ديببخش-

 .دستم رو برنداشتم دميجون رو ند اليسرخ شده از خشم ل يزنگ و تا چهره  يدستم رو گذاشتم رو ينيريش يجعبه  با

 :اليل

 !دختر؟ سوخت يسر آورد-

 .جونم اليآوردم ل ينيريش-

 .ياومد ريپس ش! يبه سالمت-

 .شه يقبول شدم اون هم دانشگاه تهران، هنوز هم باور نم-
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 .بشه يكه تو چشم هاش جمع شده بود باعث شد اشك من هم جار يكرد و باور نداشت، حلقه اشك يداشت من رو نگاه م هنوز

 االن خوشحاله، آره؟. كرد دايتحقق پ ميمامان مر ياز آرزوها گهيد يكي-

 .اشك از حصار چشماش آزاد شدند يحرفم پلك هاش رو هم افتاد و قطره ها نيا با

 :اليل

 !و دنبال آرزوهاشه ادشهيداره كه به  يگفتنت بشم، معلومه كه خوشحاله چون دختر ميمن قربون اون چشم هات و اون مامان مر ياله-

 .ميآغوشش پر از آرامش و محبت بود، همراهش به اتاق رفتم و كنار هم نشست شهيآغوشم گرفت و مثل هم در

 ذاره برم؟ يجون به نظرت لهراسب م اليل-

 .زميعز هياز سر نگران گهيهم م يدوست داره، هر چ يليپسر من خواهر كوچولوش رو خ. ميكن يم شيبا هم راض ،يااگه تو بخو-

 گرده؟ يبرم يدوست دارم، حاال ناشناس ك يليام رو خ يدونم من هم داداش يم-

 :مهربونش رو پوشوند و گفت يچهره  يناز لبخند

 .اديبهش نگو ناشناس حرصش در م ياش كن يراض يخوا يسماء خانم حاال كه متا ساعت دو خونه است، . شه يكارش زود تموم م-

 :چشم هام گذاشتم و گفتم يهام رو رو دست

 بشه، خوبه؟ يدكتر كه راض يآقا گميجونم، بهش م اليچشم ل يبه رو-

 اون هم قبول شده؟ ؟يرها چ ياون چشم هات، راست يفدا-

 .سرم آورد تا گفت قبول شدم ييچه بال يدون ينم. ميبا هم قبول شد م،يا هديبه هم نچسب يكه ما دو قلو يدون يآره، م-

جون هم برنجش رو دم گذاشت و من هم  اليمن ل يحرف زدن ها نيكردم و ح فيرفتنمون رو مو به مو براش تعر رونيب يكل ماجرا نشستم

 .ساالد و آب دوغ رو درست كردم

 .دمشيرو كاناپه ولو شده بودم، د ونيزيتلو يكه رو به روساعت دو بود كه لهراسب وارد شد و من هم  رأس

 ؟يسالم دكتر جون، خوب-

 :لهراسب

 ه؟يخبر طون،يشده ش يكه سماء جون من بهتره، چ نيمثل ا-

 .دكتر يسالمت-

 ؟يكن يم يريشدن جلوگ عياز ضا يدار يزهرمار، قبول نشد-

 :شدم و گفتم زيخ ميجام ن از

 !يهم قبول شدم، دكگفته من قبول نشدم؟ خوبش  يك-

 .من هم باور كردم يتو گفت-

 !من قبول شدم، ناشناس يول! خب، باور نكن-

 :ديپرس يبه چشمام زل زده بود، جد رهيگذاشت و كنارم نشست، بهش نگاه كردم، اون هم خ يرو به جالباس كتش
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 شد؟ يسماء، جواب دانشگاه چ-

 :فتملبخندم رو جمع كردم و گ دم،يرو د تشيجد يهم وقت من

 .دانشگاه تهران ،يبازرگان تيريقبول شدم، مد-

 :گفت كيشه بهش گفت لبخند، به من تبر يكه كمتر م يزيهم با چ اون

 .رميبگ يتا كارت رو جور كنم و برات انتقال يدنبال پارت فتميب ديكارم در اومد، با. كوچولو كيتبر-

و  يشوخ يدارم، نگاهم كرد و برا يمن دست برنم ديد يچشم هاش بودم، وقت ي رهيمن هنوز خ يكرد ول يداشتم اون به من نگاه نم يبد حس

 :خنده گفت

 .كن، من خودم نامزد دارم شيدختر چشم هات رو درو. يديخوشگل ند-

 :كه بغض داشت گفتم يگرفته ا يبا صدا. من نداشت يرو يريتأث ياومده بود، ول شيجو پ رييتغ يهاش برا حرف

 .رميبگ يرم اون جا درس بخونم، دوست ندارم انتقاللهراسب من دوست دارم ب-

 ...سماء ما-

 .يمن گوش نداد يوقت به حرف ها چيتو ه يول م،يآره حرف زد-

 .آرزوش رو برآورده كنم نيخوام ا يم يول ست،يدرسته كه حاال ن. نهيآرزو داشت كه منو اون جا بب ميمر مامان

 .يتونم بذارم بر يمتو، ن يسخته، اون هم برا يلياون جا خ يزندگ-

 يمانع ها نم نيتونست سخت و دردناك باشه، من از ا يهم م شتريب ديجون نبود الينداشته، اگه تو و ل يتا االنِ من كم سخت يلهراسب زندگ-

 .ترسم، بذار شروع كنم

 !يخوام تنها باش ينه سماء، نم-

 !ستين يراننگ يپس جا. ميرو دار گهيرها هم قبول شده، ما هم د. ستميتنها ن-

كردن و تهمت زدن  تياذ يبرا ليدل كيشه  يموضوع هم م نيا. كنه يخرد كردن تو استفاده م يبرا يليمنه، اون از هر دل يخانم بزرگ نگران-

 !به تو

 .كنم ياخالق خاله سر م نيساله دارم با ا نيمن چند-

 .يكن يذاره راحت زندگ ينم-

 .شه يال مخوشح يليبرم خ زديكه من از  نياون از ا-

 ...ما  يول-

 .كنم يلهراسب كمكم باش، خواهش م-

 .سماء يخبر ندار زهايچ يليتو از خ-

 ؟ياز چ-

 .بذار فكر كنم-
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 مونم يم جهيمنتظر نت-

گفت صبر  يم م،يزد يجون درباره اش حرف م اليتو فكر بود، هر وقت هم با ل شتريكرد و ب يم يبود كه لهراسب كمتر باهام شوخ يروز دو

 .كنه برم دانشگاه يمطمئن بود كه قبول م ييجورا كي ارم،يته باشم و بهش فشار نداش

كه باهاش داشتم، بعد از فوت  يناجور يبه خاطر رابطه . رميرو از خانم بزرگ بگ ميحساب مامان مر يفكر بودم كه چه طور دفترچه  نيا تو

 اليل يلهراسب، رفتم خونه اش و بهش اخطار دادم كه درباره  ير ماجرابار هم س كيبود و  يبارش تصادف كيكه  دمشيمامان فقط دو بار د

 .نكنه يپراكن عهيشا سبجون و لهرا

 .ميرستوران تا شام بخور ميو بعدش با هم رفت يجمعه بود و من همراه لهراسب رفتم شهرباز ش،يدو سال پ بايگشت به تقر يبرم ماجرا

و تا آوردن غذا مشغول  ميامامزاده، و قرار بود بعد از شام برگردن خونه، غذا رو سفارش داد ارتيجون با دوستاش رفته بود ز اليروز ل اون

. شده بود رهيبه من و لهراسب خ يبود و با حرص خاص يعصبان يليخ دم،يخانم بزرگ رو مقابل خودم د يدفعه چهره  كيكه  ميحرف زدن بود

 .و رفت ديراهش رو كش قهيدق ندبعد از چ

 الينگه داشتن من توسط ل ليحرف از دل د،يچيپ كيدور و نزد ليفام نيها ب عهيشا. ز بود كه حرف ها و چرت و پرت ها شروع شداون رو يفردا

 .من رو نگه داشتن ميبدست آوردن ثروت مامان مر يگفتن كه لهراسب به من نظر سو داره و اون ها برا يم يعده ا. جون بود

با خانم  يجد يليخودم رو گرفتم و خ ميكردم آروم نداشتم و باالخره تصم يكه م يه بود و هر كارها اعصابم رو متشنج كرد ثيو حد حرف

 .دمشيند گهيبزرگ صحبت كردم و بعد اون ماجرا د

 حساب كياون دفترچه سهم مادرم از ارث كالن خانواده اش، كه تو . گرفتم يمادرم رو ازش م يها يو امانت دمشيد يدوباره م ديحاال با يول

 .مامان و خاله بود نيمشترك ب

 .دست بردارم اليكرد، باعث شد از فكر و خ يناهار دعوت م يجون كه من رو برا اليل يصدا

 :اليل

 !زميعز ايبدو ب. دختركم، ناهار آماده است-

 جونم، لهراسب اومده؟ الياومدم ل-

 :لهراسب

 !جام نيمن ا طون،يش نييپا ايب-

 :رفتم و گفتم نييپله ها پا از

 ؟ياومد يسالم ناشناس ك-

 :كه تو صداش بود گفت يحرص خاص با

 .گشنمه يليخ نيبش ايب دم،ياالن رس نيهم-

 !چشم دكتر جون-

كاناپه  يبعد از غذا لهراسب دستم رو گرفت و من رو كنار خودش رو. ميو مشغول غذا خوردن شد مينشست زيدور م يا گهيحرف د چيه بدون
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 :بود، گفت رهينقطه خ كيكه به  يا قهيبعد از چند دق. نشوند

 تهران؟ اديخواد ب يرها هم م-

 .كرد يداشت موافقت م ييجورا كيخوشحال شدم،  يليسوالش خ از

 د؟يتو به كجا رس يآره موافقت خانواده اش رو گرفته، فكرها-

 د؟يكرد يچه فكر كريدر و پ يموندن تو اون شهر ب يبرا-

 .رم خوابگاه ين هم معموش، م شيپ رهيرها م اديبه احتمال ز-

 ؟يبر يدار ميواقعا تصم-

 :حركت دادم و گفتم نييداد، سرم رو چند بار به سمت پا يلهراسب جواب م يمواقع جلو شتريكه ب يتيمظلوم با

 .ياگه تو بذار-

 .نداره بخوام مخالفت كنم يليوگرنه دل. من نگران توام كوچولو-

 .امه، ناشناسثبت ن گهيد يتونم برم؟ هفته  ياالن م يعني-

 !يقول بده فراموشمون نكن-

 .خودتون شيگردم پ يهمه اش چهار ساله، بعدش دوباره برم وونه،يد-

باهاش  ميمامان مر ليگرفتم درباره گرفتن دفترچه حساب و وسا ميكه كمتر نگران باشه، تصم نيا يزد و دوباره رفت تو فكر، برا يلبخند

 .صحبت كنم

 لهراسب؟-

 جانم؟-

 ...به نظرت. رميمامان رو از خانم بزرگ بگ گهيد ليام دفترچه پس انداز و وساخو يمن م-

 سماء؟ يمطمئن-

 !مال مادر منه ليدارم اون پس انداز و وسا اجيمن بهش احت-

 .شون گفته بود يخانوادگ ليحساب مشتركه، هر چند كه مامانت درباره حساب به وك يحق با توئه، ول-

 ...يگيم يعني-

 !كنم يهم من اشتباه م ديخواست اون ها رو به تو پس بده تا حاال داده بود، شا ياگه خانم بزرگ م يگم، ول ينم يزيچ تيمن به قطع-

 چه كار كنم پس؟-

 !يكه تا االن كرد يكار نيهم-

 .موضوع رو درك كنه نيا ديباره باهاش صحبت كنم، اون با نيدر ا دينه من با-

 .نسبت بهش ندارم يخوب ديبگذر سماء، من د رشياز خ-

 !نمشيخوام بب يزنگ بزن، بگو بهش خبر بده م لشيبه وك-
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 !سماء-

 .خود رو هم رو بدونم لهراسب فيتكل ديبا-

 .ميطور ادامه بد نيفراموشش كن، بذار هم-

سر به  گهيتو اون شهر د ياالن پول خوابگاه، دفتر و كتاب و زندگ يجون گذاشتم؟ ول اليرو دست ل يچه خرج يدون ياالنم م نيشه تا هم ينم-

 .زنه يفلك م

 .حرف ها نزن نيدوستت داره پس از ا يليمامان خ يدون يچرت نگو سماء، تو كه م-

 .كنار درس دنبال كار باشم ديافتم، اگه درست بود كه با يقدم جلو م كيدونم، اگه نظرت اشتباه بود كه  يم-

 !طونيش ،يكن يم مونميپش اجازه دادن نياز ا يدار يول ستم،ين يدونم كاره ا يم-

خوام به خودم اتكاء  ياالن م يول. اميجا ب نيكنم و تا ا هيكه تونستم بهتون تك ديشما بود ميبعد از مامان مر ستم،يخودم با يكمكم كن رو پا-

 .رميبگ اديكردن رو 

 .كه فكرم اشتباه باشه و دفترچه رو بهت بده دوارميزنم، ام يخانم بزرگ زنگ م ليبه وك-

 .يمرس-

 .برم مطب ديچرت بزنم، بعد از ظهر با كيمن هم . برو استراحت كن-

 .باشه-

كه  ينبود، كس يوقت به بودنم راض چيه يول. گاه باشه هيتك كيمن  يتونست برا يكه م يكس دنيد دنش،يد رميبعد از دو سال دارم م باالخره

 .ديد يمادرم م شرفتيوجود من رو مزاحم پ

 :لهراسب

 تو اون خونه؟ يتنها بر يخوا يم يمطمئن-

 !مطمئنم ،يآره داداش-

 .و كنارت باشم اميب ست،ين يمن مشكل يبرا-

 .بزنه كه ناراحتت كنه يخوام اون حرف ياشكال بزرگه و من نم كيخانم بزرگ  يبرا يدونم لهراسب، ول يم-

 .نداره تيخودم، حرف هاش برام اهم يكوچولو يسر آبج يفدا-

 .كنه نيجون توه اليبه تو و ل يخوام كس يمن نم يول-

 .منتظرم رونيپس من ب. كه حرف، حرف خودته نيمثل ا-

 .برام دعا كن، من رفتم-

 .ازش نداشتم يخوش يخاطره  چيكه ه يعمارت ستادم،يدرب سبز رنگ عمارت ا يخارج شدم و جلو نيماش از

 :نيپرو

 ه؟يك-
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 .خانم نيسماء هستم پرو-

 .داخل دييبفرما د،يسالم خانم خوش اومد-

 كياون جا  يبود، ول يريبا اون كه شهر كو. سرسبز و پر از طراوت شهيمثل هم. به عقب رفت و من وارد شدم يدرب چند سانت ك،يت يصدا با

 .بود ينيبهشت زم

 :الله

 ؟يسالم سماء، خوب-

 ؟يتو خوب. سالم الله جون، خوبم-

 .يخوش اومد زم،يخوبم عز-

 خانم بزرگ كجاست الله؟-

 .نكن، نگرانتم شيعصبان اديسماء، ز. اتاق خودشهتو -

 .نشه يچشم هاش نبودم، كه عصبان يمدت هم جلو نيندارم، تو ا يمن كه باهاش كار-

 .زميگم عز يم كيتبر ،يدانشگاه قبول شد دميشن ،يراست-

 تونم برم داخل؟ يالله جون، م يمرس-

 !آره، منتظرته-

 ديشا. پله ها بودن كه من عاشقشون بودم نيخونه هم نيقسمت ا نيباال رفتم، قشنگ تر چيمارپ يهاخونه گذشتم و از پله  يطوالن يراهرو از

 كردم يپله ها رو رد م نيزنده بود و من با صدا ا يافتادم كه مامان يم يزمان ادي. كردم يم يپله ها باز نيرو ا يبود كه وقت نيعشق به خاطر ا نيا

وقت نتونم خاله صداش  چيكه باعث شد ه يجنگ. من و خانم بزرگ بود نيب يجنگ پنهان كياز اول هم آوردم،  يخانم بزرگ رو درم يو صدا

 .كنم

 يو چند ضربه  دميكش قينفس عم كيو  ستادمياتاق خانم بزرگ ا يجلو م،يپله ها همراه مامان مر نياز ا دنيپر نييداشت باال و پا يفيك چه

 .آروم به در وارد كردم

 :بزرگ خانم

 !داخل ايب-

 .كار بزرگش نشسته بود زيشده بودند و خانم بزرگ پشت م دهيبود و پرده ها كش كياتاق تار شهيدر رو باز كردم و وارد شدم مثل هم آروم

 .سالم خانم بزرگ-

 ؟ينيمن رو بب يخواست يكه م يداشت يسالم كار-

 .شدم و دوست داشتم باهاش مقابله كنم يم تياز لحن حرف هاش اذ شهيهم

 نم؟يتونم بش يم-

 !هم ندارم دختر جون ياديمهم دارم و وقت ز يقرار كار كيو كارت رو بگو، من  نيبش-
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 .بود، حركت كردم و نشستم زيم يكه رو به رو يسمت راحت به

 .مامان رو با خودم ببرم ليوسا ديجا تا اگه اجازه بد نياومدم ا-

 ل؟يوسا-

 .و دفترچه پس انداز مامان ميكرد يم يكه من و مامان توش زندگ ياتاق ليوسا-

 .هيدور انداخته شد و اتاق خال شيبود سه سال پ يهر چ. تو اون اتاق نبود يخاص ليوسا-

 ؟يچ-

 .حساب مشترك كه در صورت نبود مادرت حق برداشت با منه كيآروم دختر جون، من حوصله سر و صدا رو ندارم و در مورد دفترچه، اون -

 .منه ي ندهيآ يمنبع برا كياش گفته  ليكه به وك يزيو طبق چ اون سهم االرث مادرم بود-

 دختر جون؟ ستيطور ن نيمنه، ا لياالن وك م،يمر ليوك-

 ...شما يعني-

 !بهش برسه يعيرف كيخوام دست  ياون پول ارث خاندان منه و من نم-

 ...يول-

 .شهتو با تيوجود نداره كه نشون از مالك يو اما و اگر نداره، نوشته ا يول-

 گهيد. رهيبگ دهيمادرم رو ناد يتنفر حاضر بود خواسته  نيبه خاطر ا يحت. اون واقعا از من متنفر بود دم،يرس يداشتم به حرف لهراسب م تازه

 :دمينداشت از جام بلند شدم و به سمت در رفتم كه صداش رو شن دهيحرف فا

 .نمتيعمارت بب نيدوست ندارم تو ا گهيد-

 :لبم بود، گفتم يكه رو يا پوزخندسمتش برگشتم و ب به

 !شم خانم بزرگ، روز خوش يدوباره تون خوشحال نم داريمن هم از د-

 ...كه يياومدم، پله ها نييپا چيمارپ يبار از پله ها نيآخر يبرا دياتاق خارج شدم و در رو بستم و شا از

 

*** 

 

 :اليل

 .سالم گل دختر خودم-

 .رميگ يخودم باهاش تماس م ديبهش بگ د،يقراره زنگ بزنه، اگه زنگ اتاقم، رها رميجون من م اليسالم ل-

 ...سماء جان-

 .نداشته باشه يگفت فعال باهام كار يكه به خاله م دميلهراسب رو شن يسمت پله ها رفتم و در همون حال صدا به

 .افتاد شدم كه كم كم پلك هام رو هم رهيتخت ولو كردم و به سقف خ يخسته بودم خودم رو رو يليخ

 .كرد يمرد صحبت م كيمامانم بود كه با  يصدا
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 :مامان

 .ديكار رو بكن نيا ديحق نداشت-

 :مرد

 .ميكه خانواده مون رو نجات بد ميحق رو داشت نيمن و خواهرت ا-

 بردن خانواده من؟ نيبا از ب-

 .گرفت يشكل م ديوقت نبا چيه ،يزن يكه تو درباره اش حرف م يزيچ-

 چه كار كنه؟ ديحد؟ مگه من چند سال زنده ام؟ اون دختر تنها باتا چه  يخودخواه-

 !دختر جون يكرد يجاش رو م نيفكر ا ديبا د،ياون موقع كه بر خالف نظر خانواده ها عمل كرد-

 .يفهم يعشق رو هم نم يمعن گهيكه د يشد ياون قدر غرق تظاهر و اون شجرنامه لعنت! دونم يم ديبع ؟يچ يعنيعشق  يدون يم-

 !ساكت شو-

 .كه مادرم از اون مرد ناشناس خورد و خانم بزرگ شاهد اون لحظه بود يليس د،يبه گوشم رس شهيبلندتر از هم يلياون س يصدا و

 

*** 

 

 :اليل

 !شو، سماء داريسماء جان، ب-

 .قدرت باز كردن چشم هام رو نداشتم يول دم،يشن يرو م صداها

 :اليل

 .بكن يكار كيلهراسب، -

 :لهراسب

 !سماء ،يماء، خانومس-

 .فرق داره يليخوردن مادرم فرق داره، خ يليبا س. توش پنهان شده يكه من خوردم، محبت كنارش بود، نگران يليس نيا نه

شد،  يم يسال كيرو كه  ييكابوس ها. خانم بزرگ كابوس هام رو برگردوند دنيبشم، بازم د داريآب، باعث شد صورتم رو جمع كنم و ب قطرات

 .سرم برداشته بودند دست از

 .بكنم يجون بازم مامانم رو زد و من نتونستم كار اليل-

 :اليل

 .خانم بزرگ دنيد يذاشتم بر يم دينبا زم،يعز يديخواب د ت،ياون مهربون يفدا-

 نم؟يب ياون مرد رو نم ي افهيچرا ق-

 :لهراسب
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 .كابوس بود كيو اون فقط  يداريفراموشش كن سماء، تموم شد، االن ب-

 !بد يليلهراسب، خ هيكابوس بد-

 .يبه رها هم زنگ بزن ديتازه با نهييفشارت پا يبخور يزيچ هي يبهتره بلند بش. دونم يم زم،يدونم عز يم-

 .كنار تخت بلند شد و به سمت در اتاقم رفت از

 ...لهراسب-

 :لهراسب

 .ثبت نام يبرمت برا يم گهيده، هفته دجا تو خوابگاه برات جور كر كياز آشناهام تو تهران هماهنگ كردم،  يكيبا -

 ممنون-

 .گشنمه يليمن خ ن،ييپا ايپاشو ب-

 .جمله از اتاق خارج شد نيگفتن ا با

 جون؟ اليناهار نخورده ل-

 :اليل

 .ومدهيتا صداش در ن ميپاشو بر. منتظر تو بود زم،ينه عز-

 .كنم يم تتونياذ يليخ-

 .يدختر گل خودم كه يدون يحرف ها نزن خانومم م نياز ا گهيد-

 .دوستتون دارم يليخ-

 .سماء جان تلفن رو جواب بده رهاست-

 .دم يجون بذار من جواب م اليل-

 .رو برداشتم و مكالمه رو آغاز كردم يگوش

 ؟يخودم چه طور يسالم دوست-

 :رها

 ؟يكرد يم يچه غلط يقدر طول داد نيچرا ا-

 !ادب داشته باش رها جون، ادب-

 چند؟ لويادب ك-

 .ستيبازار دستم ن يدونم واهللا، ف ينم-

 نه بابا؟-

 .يدون يبه جان همون كه م-

 ؟يباز كم آورد-
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 د؟يكن يحركت م يبماند، رها ك-

 .ميذاشت با هم بر يكاش لهراسب م م،ير يبابا گفت فردا صبح م-

 .خوابگاه با لهراسب راحت ترم يارهاك يمن هم برا ه،يليشد خ يكه راض نيهم. مطمئن بشه زيخواد خودش از همه چ يم ،ييشه رها ينم-

 د؟ياي يم يك-

 .دونم ينم قينگرفته دق طيفردا بعدازظهر، هنوز بل اديبه احتمال ز-

 گه؟يد مينيب يرو م گهيپس تهران هم د ياوك-

 .ام برسم يسالم برسون، قطع كن برم به زندگ نايبه مامانت ا. نمتيب يآره تهران م-

 ؟يبكن يتون يهم م يتو بدون من زندگ-

 .ذاره من نفس بكشم يكه سرنوشت نم فيح يول! يبه چه راحت-

 .ده يمعرفت نم يرو دست تو ب زيكنه كه همه چ يكار خوب رو سرنوشت م- رها

 .داد و ساكت شد رونيجمله نفس اش رو صدادار ب نياز گفتن ا بعد

 ؟ييرها-

 كوفت-

 !جــــــــونم ييرها-

 .زهر مار-

 كه چه قدر دوستت دارم، مگه نه؟ يدون يم وونه،ينكن د تيرها اذ-

 مگه من چند تا خواهر دارم؟ ،ينداشته باش ياست، غلط كرد وونهيد يدون يكه م يهمون-

 .برم به كارام برسم يماه يليخ ،يخودم يجــــونم رها يا-

 تهران، باشه؟ ايزود ب-

 .فعال ام،يزود زود م-

كنارت باشه و تنهات  شهيدوست كه هم كيدوست مثل رها داشته باشه،  كيآدم  رو سرجاش برگردوندم و فكر كردم چه خوبه كه يگوش

 !نذاره

 :لهراسب

 پاره؟ شيآت يكن يفكر م يبه چ-

 ؟ياومد يك-

 ؟يشه، نگفت يم يربع كي-

 ؟يگرفت طيبل. به رها-

 آخه رها فكر كردن داره؟ م،ير يفردا بعد از ظهر م-
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 !جلو خودش بگو ناشناس يجرأت دار-

 !سماء-

 .دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم-

 !داينشونت بدم، اون سرش ناپ يدوست دارم-

 لهراسب؟. دوستش دارم يليمن خ ه،ياتفاقا اسم قشنگ-

 كوچولو؟ هيچ-

 ؟يد يجواب م يبپرسم جد يزيچ هينكن،  تياذ-

 .باشه؟ حاال تو بپرس يتا چ-

 .ها يشيم ريپ يدار ؟يبه حال خودت بكن يفكر يخوا ينم-

 شم؟ يم ريقسمت دوم رو اصال قبول ندارم، كجا دارم پ يول ،يزيچ كيت اول قسم-

 .شه يم ريبه حال پارت اول بكن د يفكر كي يول ستم،يجوون موافق ن اليبا ل اديمن تو قسمت دوم ز-

 .ستيداد؟ عجله نكن كوچولو االن وقتش ن تيباز مامان به تو مأمور-

 وقتشه؟ يپس ك-

 .نفر تو رو خبر كنم نيم اولد يكنم، قول م يخبرت م-

 :شونه اش گذاشتم و گفتم يرو رو سرم

 .رياش رو ازش نگ يكار خوشه، دلخوش نينكن، دلش به هم تيجون رو اذ اليل-

 .ميكارها رو نكنم، حاضر شو بر نيدم ا يچشم قول م-

 كجا؟-

 .ات ميمامان مر يخونه -

 :و گفتم از حرف لهراسب، زود از رو تخت بلند شدم يناش يشاد با

 .نمييپا گهيد قهيپنج دق-

 .زميعجله نكن عز-

 .رونيرو برداشتم و از اتاق زدم ب فميو شال و ك دميرو كه اتو كرده بودم پوش يياز مانتوها يكياز رفتن لهراسب  بعد

نصفه روز زودتر  كيباشه؟ رها  هم نباش يچيام برام دعا كن موفق بشم، نگران ه يفردا راه ،يسماء هم خوبه مامان ؟يجــونم خوب ميسالم مر-

. يكنارم شهيات تو قلب منه، پس هم ياصل يكه خونه  يدون يم ياز خونه ات دورم ول يمدت كيكنارمه، فردا كه برم  شهيمثل هم يرسه، ول يم

خواد،  يخواب راحت م كيدلم  نمشون،يخوام بب ينم گهيد. هفته است كه كابوس ها باز هم برگشته، به من سر بزن تا تموم بشن كي ينماما

زنن، من هم  يجون و لهراسب بهت سر م اليل ستم،يكه من ن يتو مدت. دوستت دارم يليخ ،يايدونم كه م يم ؟يايم نمت،يدوست دارم دوباره بب

 .م، فعالكن يهم نم ييشم، سر به هوا يشم، البته هستم خوب تر م يم يبرم مواظب خودم هم هستم، دختر خوب ديبا گهيد. اميزود زود م
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 .شدم رهيآرامگاه خارج و به آسمان خ از

آرامگاه؟ به  نيقبر تو ا كيبشه  ديبا ايدن نيسهم من از ا يعني ؟ييتنها ينشده؟ تا ك دهيبراشون پرس يرو بدم كه سوال ييجواب ها ديبا يتا ك-

 .چشم هام گذروندم يسمتش برگشتم و نوشته سر در رو از جلو

 »خاندان وثوق آرامگاه«

 ...ستين ست،ين ست،يقسم كه ن تيبه بزرگ ست،يحق منه؟ ن نيندارم، ا ييكه خودم توش جا يمگاهآرا

 :لهراسب

 .يكنن، خانوم يبه خدا گله نم-

 .كه خودم ازش خبر ندارم، لهراسب يليداشته، دل ليدونه بودنم دل يشنوه و م يكنم؟ اونه كه حرف هام رو م يبه اون گله نكنم به ك-

به  متيمامان مر يحت. ميهست يواضح يسماء خانوم، مامان، من و رها مثال ها. ندونسته رو درك كردند ليدل نيها ا يليخ ،ينزن جاده خاك-

 .كرد يو زندگ ديخاطر تو چند سال جنگ

لهراسب دلم . ييمن بوده و هست، ترس از اون مرد ناشناس، ترس از تنها يتو زندگ شهيترس هم. يراحت نيرفت و تنهام گذاشت، به هم يول-

 !هيثان كياز  غيدر يساعت، ول كيروز، نه  كي يبرا يخواست، من، مامان و بابام حت يخانواده م كي

 !سماء، آروم باش-

 شد؟ يم يچ ديجون نبود اليكنم اگه تو و ل يفكر م شهيهم-

 .تمومش كن و كم خودت رو آزار بده سماء. ميحاال كه هست-

 .من موندم و آسمونرفت، دوباره  نشيو به طرف ماش گفت

 .حاال كه هستن ممنون به خاطر بودنشون، ممنون به خاطر داشتنشون گهيراست م-

 .خواد آرزوش رو برآورده كنه يطاقت آورد و حاال م ميكه بعد از رفتن مامان مر يهمون. سماء برگشت دوباره

 .شكستخواننده سكوت رو  يرو زدم و صدا يرو باز كردم، نشستم و دكمه پل نيماش در

 

 يرنجونه، دلتنگ يتو رو م دل

 يجنگ يتنها، م يبا دلتنگ يدار

 يونيدونم هر شب گر يم

 يمن بمون يبه پا يدور نيبا ا يتون ينم گهيد

 رهيم يم يدور نيا يروز كيكن،  تحمل

 رهيگ يجات رو نم يكس چيقلب من ه تو

 هامون يشه تموم دلخور يكن تموم م تحمل

 تحمل كن بمون گهيد كمي
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 هامون يشه تموم دلخور يكن تموم م لتحم

 تحمل كن بمون گهيد كمي

 يزاريب ييدونم چه قدر از تنها يم

 يتكرار يروزا نيكابوسه ا مثل

 

 .آهنگ رو عوض و صداش رو هم كم كرد لهراسب

 :لهراسب

 مونده؟ ديخر يبرا يزيچ م؟يحاال كجا بر-

 .خونه ميخوام بر ينم يزيجون انجام دادم چ اليرو با رها و ل دهايخر شتريب-

 ؟يموافق يره، با شهرباز يخونه حوصلمون سر م ميبر اديمامان كه تا آخر شب نم-

 ؟يش يموافقم، سوار م ياگه رنجر سوار ش-

 !خواب بذار فكر كنم-

 :با انگشت به سرش فشار آورد و گفت كمي

 .يندارم، قبول دختر شتريسماء كه ب كي-

 !ناشناس ميپس بزن بر-

 !سماء-

 :ديخونه لهراسب پرس ميبرگشت يب وقتش آخر

 ؟يخسته ا-

 .يخوش گذشت، مرس يليخ-

 .خواهش كوچولو، برو استراحت كن-

 .يداداش ريشب بخ-

 .ريشب تو هم بخ-

 .كنار تخت برداشتم و در آغوش گرفتم زيعكس مامان رو از م دم،يگذاشتم و دراز كش يصندل يبه اتاقم رفتم و مانتوم رو رو كراستي

نره؟  ادتيجون قولت  ميمر ريبار مجبورش كردم رنجر سوار بشه، شب بخ نيدوم يو برا يبا لهراسب رفتم شهرباز ،يبود مامان يلامشب عا-

 به خوابم باشه؟ ايامشب خودت تنها ب

 .ام يواقع يزندگ يتر از هر لحظه  بيبود، عج بيمن عج يكه تجربه اش برا يآرامش... آرامش بود و سكوت و

 :اليل

 .تنبل يجا بخور كيصبحونه و ناهار رو  ديبلند شو كه با ،يديخواب شهياز هم شتريامروز ب ،يكم كم آماده بش ديبا زميشو عز داريخانم بسماء -
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 جون؟ اليساعت چنده ل-

 .شد داريب ريساعت د ميهم صبح قرار داشت، ن يكياون  د؟ياومد يچه ساعت شبيربع مونده به دوازده، شما د كي-

 .عشقم نييپا اميمن االن م. خونه ميديد رسبو كيحدود -

 .يپرواز دار گهيقدر دست دست نكن، چهار ساعت د نيزود باش ا-

 اد؟يم يك يليخاله ل گه،ياومدم كو تا چهار ساعت د زم،يقدر حرص نخور عز نيا-

 .بشه داشيرسه، االن هاست كه پ يگفت تا ظهر م-

 گرده؟ يبرم يلهراسب ك-

 گرده، برات غذا بكشم؟ يماون هم گفت تا ظهر بر-

 .رو چك كنم بهتره لمياالن وسا م،يكنم با هم بخور يصبر م-

 .كنار تختت رو هم بذار تو ساك سهياون دو تا ك-

 هست؟ يچ-

 .يكه دوست دار يياز همون ها ،ينيريو ش ليآج كمينباشه دختر،  تيتو بذار كار-

 !فدات بشم يمرس-

 .خدا نكنه، برو جمع و جور كن-

دور تا دور اتاق . ياز زندگ يا گهيوارد شدن به مقطع د يرفتن، برا يدو تا ساك شد، بار من برا. رو بستم پيانداختم و ز لميآخر رو به وسا نگاه

 .چشمام رد كردم يرو از جلو

لهراسب و  م،يمامان مرمورد عالقه ام رو چسبونده بودم بهش، من،  يكرده بودم و عكس ها نشييكه با كاغذ برش تز يواريبرق، قاب د ديكل

از  يقرمز ناش يعكس رها و من با اون دماغ ها دم،يعكس خند نيچه قدر سر ا. مشيانداخت ،يهفته قبل از رفتن مامان كي قايدق. جـــون اليل

وقت  چيو ه دمشيوقت ند چيوقت وجودش رو لمس نكردم، ه چيكه ه يكس يبرا يقاب خال كيو  م،يرو تموم كرد رستانيدب يقتو ه،يگر

 !يعيسماء رف... پنجره ام نيا يو در آخر تختم كه كنار پنجره جا خوش كرده بود، من دختر تنها وتر،يكامپ زيكمد لباس هام و م. نشناختمش

 :لهراسب

 ؟يدختر، بسه سماء خسته نشد يريگ يآبغوره م يهنوز كه دار-

 !شه يخسته نشدم خب دلم تنگ م رمينخ-

 يبسه سماء بر م. شروعه نيبهتر نيپس ا ،يستيخودت با يتازه قرار بود رو پا ،يايكنار ب زشيهمه چ با ديخودت بود، پس با ميتصم-

 !گردونمت ها

مدت  نيتو ا ينبودم كه جا بزنم ول يدم، هر چند من دختر يبرگشتن و نرفتن بهانه دستش م يدونستم كه اگه ادامه بدم برا يكردم م سكوت

 .دارم نانياش رو دارم، به خودم اطم شيمن گنجا يول. برام سخت و طاقت فرساست يبود و حاال دور شهيجون هم اليل

 .لهراسب هم سكوت رو شكست مايفرود هواپ با
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 ؟يحاال سكوت شد كارت، سماء خوب-

 .معلومه كه خوبم. مگه قرار بود بد باشم-

 .م بخوابمهم خوب نتونست شبيد. خسته ام يليكه خ ميبر فتيپس راه ب ،يخدا رو شكر كه خوب-

 م؟ير يكجا م-

 .هتل، اتاق رزرو كردم مير يمعلومه م-

 نم؟يبرم رها رو بب يپس من ك-

 .فردا يشو، بذار برا اليخ يامشب رو ب-

 .شه ينم-

 .زميعز ينيفردا وقت هست رها رو بب. ميزن يشهر م يدور تو كيشب هم  م،يكن ياستراحت م كمي مير يشه، االن م ياتفاقا م-

 :بدم، جواب دادم يكه جواب رها رو چ نيشد از فكر ا يم يكه ناش ريكم تأخ كي با

 .كنه يرها ولم نم يباشه، ول-

 :لهراسب

 .اگه جواب خواست با من، نگران اون نباش-

دور  كي، ما مطمئن شد دنياز رس يوقت. جون بود اليكار زنگ زدن به ل نياول م،يگرفت ليو اتاق ها رو تحو ميراست به هتل رفت كيفرودگاه  از

 .به قطع كردن شد يتمام سفارش ها رو برام تكرار كرد و باالخره راض گهيد

 :دمياش رو شن يشاد و پر انرژ يبوق بود كه صدا نيشماره اش رو گرفتم، دوم. نوبت رها شد بعدش

 ؟يد يچرا جواب نم ؟يدينرس ؟يديرس ؟يستين ؟ييمعرفت خودم؟ كجا يبه به، دوست ب-

 .ا سوال هات رو جواب بدمبكش ت قينفس عم كي-

 :داد و گفت رونيصدا نفس اش رو ب پر

 ؟ييكجا ع،يزود تند سر گهيتو، جواب بده د ي هيهم توص نيا-

 .مياالن هم هتل هست. ميديرس شيتهرانم، دو ساعت پ-

 نمت؟يبب يك ،يديپس باالخره رس-

 .ثبت نام مير يفردا صبح با هم م-

 .سماء تنميخوام بب يامشب م. شه ينم رمينخ-

 .خودش بود ياز صبح هم دنبال كارها دهيهم خوب نخواب شبيخسته بود، د يليكنه خ يلهراسب داره استراحت م-

 .نميخوام تو رو بب يبه لهراسب چه كار دارم، م-

 خوبه؟ م،يخور يا هم مهم شام رو ب مينيب يرو م گهيجا هم همد نيا ايخودت پاشو ب. البته حالش رو هم ندارم رون،يب اميتونم ب يمن كه نم-

 !يكنم دوست يخبرت م دميرس. اون جام گهيساعت د كيشد حرف حساب، تا  نيا-
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 .ايمنتظرم خوشگله، زود ب-

 .يرو بذارم راه افتادم، فعال با يگوش-

و به قول رها باشه  ديتونست مف يدوش آبگرم م كي. حموم شدم يراه يو حس خواب آلودگ يبردن خستگ نياز ب يقطع شد من هم برا تماس

 .ارهيسرحالم ب

 .در اتاق سشوار رو خاموش كردم و شالم رو برداشتم و به سمت در رفتم يصدا با

 :لهراسب

 .باشه خانم تيعاف-

 .خاص يبود كه من رو مورد خطاب قرار داده بود، البته با لحن لهراسب

 شده؟ يزيچ ،يسالمت باش-

 م؟يه كار كنقرار بود امشب چ يشه بگ ينشده، فقط م يزينه چ-

 .اطراف نيهم گردش هم كميخب اول استراحت، بعد شام و -

 بود؟ يرها چ داريو قسمت مربوط به د ادتهيپس ! نيآفر-

 .ششيتونم برم پ يامشب نم يگفت-

 ادته؟يهم  نيپس ا-

 چه طور؟ ادمه،يآره -

 كنه؟ يشاپ هتل چه كار م يتو كاف نييپس رها پا-

 !نهيخب اومده من رو بب-

 !سماء شينيفردا صبح قرار شد بب ياالن گفت نيهم-

 ؟يگفت اد،يمن ن شيرها هم پ يرها نرم، نگفت شيمن پ يتو گفت-

 :به چشم هام شد و گفت رهيكم خ كي

 .گفتم يم دياشتباه كردم، با دمياالن فهم يكردم الزم باشه بگم، ول يفكر نم-

 :كردم و گفتم يريق جلوگاتفا نيبا دندان گرفتن لب هام از ا يام گرفته بود ول خنده

 رها؟ شيتونم برم پ ياالن م-

 شب از هم جدا كرد؟ كي يشه شما دو تا رو برا ينم-

 :و چند بار باال انداختم و هم زمان گفتم ابروهام

 شه، حاال برم؟ ينچ نچ نم-

 !موهات رو كامل خشك كن، بعد برو-

 .ايباشه تو هم زود ب-
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 .اميمن هم م طون،يبدو برو ش-

شاپ رو از نظر گذروندم و رها رو پشت به  يكاف يزهايم. رها شيجمله به سمت اتاق خودش رفت و من هم حاضر شدم و رفتم پ نيا از بعد

 :از پشت بغلش كردم و گفتم. كردم دايچهار نفره پ زيم كيخودم كنار 

 ؟يخودم، خوب يسالم دوست-

 :گفت شيشگيهم طونيبوسه رو گونه ام زد، با لحن ش كيو  تر كرد كيدستش صورتم رو كه كنار صورتش بود به خودش نزد با

 ؟يهات استفاده كرد يشامپو عروسك نيباز از ا! گنده بك يباز بچه شد-

 :به شونه اش آوردم و گفتم يصورتم فشار با

 ؟يخودمه، دوست دارم بهش شامپو بچه بزنم، فضول يبه تو چه كله . يديبه من م يچه جواب نيجواب سالم بب يبه جا-

 .ندارم ازت نياز ا شتريب يانتظار گهيد ،يهر چند بچه ا ،يكش يخجالت هم كه نم-

 .يداشته باش ياز من انتظار بزرگ وونهيمونده تو د نيهم-

 :عكس العمل نشون داد وونهيدر مقابل واژه د شهيهم مثل

 !سماء-

 !وونهيذره شده بود د هيجون سماء، دلم برات -

 .ميرو در آغوش گرفت گهيبلند شد و همد ينداد و از صندل تيمورد عالقه من اهم و يشگيدفعه به واژه هم نيا

 :رها

 .يمن هم دلم برات تنگ شده بود، خواهر-

 

*** 

 

 :لهراسب

 اد؟يرها تنها م-

 ش؟يديكو؟ كجاست؟ د-

 سماء؟ يجواب نداد ستاده،ياوناهاش، اون جا ا-

 .ششيآره تنهاست، من رفتم پ-

 .طرف رها رفتم لهراسب جدا شدم و به از

 رها؟ يكن ينگاه م يبه چ-

 :رها

 لهراسب كو؟. يچيبه ه ،يا اومد-

 :لهراسب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨ 

 .داخل ميبهتره بر. جام نيمن ا-

 :رها

 .ريسالم، صبح بخ-

 :لهراسب

 دو قلوها؟ ميبر ر،يسالم صبح تو هم بخ-

 :ميدو تامون با هم گفت هر

 .مياوهوم بر-

 گهيو د دمينفس راحت كش كي مياز اون جا خارج شد يوقت م،يظهر انجام داد يت نام رو تا حوالمربوط به ثب يو كارها ميدانشگاه شد وارد

 .ميبعد از ناهار به سمت خوابگاه حركت كرد. كمينزد يليخ يمامان يمطمئن شدم به آرزو

 :رها

 سماء؟ ميكن يعمو با هم زندگ تييشد تو سو ينم-

 .نواده عموتنه من راحت بودم، نه خا يجور نيا. شد ينچ نم-

 با تو كار نداره، داره؟ يداره آخه، كس يچه ربط-

 .ستيفكرش هم جالب ن ستم،يخودم راحت ن-

 لهراسب؟ ستيطور ن نيا. ياومد يم ديبازم به نظرم با يول-

 :لهراسب

 !يينه رها-

 :رها

 نه؟-

شه  يه همه دخترند و راحته، تازه اون جا مجبور متو خوابگا يول. براش سخته يجور نيعموت و پسر عموهات به سماء نامحرمن، ا گه،ينه د-

 پاره؟ شيخوره، مگه نه آت ياش م ندهيكه به درد آ رهيبگ ادي يآشپز كمي

كنه و بگه  تيبود تا از من حما يجون خال اليل يگرفته بودم و جا شيآت شهيزد و من هم مثل هم يحرف ها رو م نيا يشگيبا لبخند هم لهراسب

 !سرش نذار پسر بيتمومه، ع يكه دختر من همه چ

 يداشت و من به جز چند جور غذا قتيكردم، چون حق يهم نم يكار يول. شدم يم يداد، عصبان يم ريبه من گ يكه سر آشپز نياز ا شهيهم

 .بلد نبودم درست كنم يا گهيد زيو كوكو و صد البته انواع مختلف تخم مرغ، چ هيساده مثل كتلت و الو

 :لهراسب

 ء؟سما يشد يچ-

 لهراسب؟ يگفت يزيهان، چ-
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 .ميديشو رس ادهينه پ-

 .در كار نبود يها و ساختمون جلو كه آسمون رو شكافته بود، منظره ا نيشدم، به جز كوچه و حركت كم ماش رهيخ رونيخوابگاه به ب يپنجره  از

من و از هفته  ييدانشجو ياز فردا رسما زندگ. كنم يگتوش زند گهيپس قرار بود با سه نفر د. زدم، چهار تا تخت داشت ديتا دور اتاق رو د دور

 .شه يدانشگاه شروع م يكالس ها گهيد

 :لهراسب

 ؟يرو باال جا نذاشت يزيسماء چ-

 .كه رها منتظره مينه همه رو آوردم، بر-

 !كوچولو ميبر-

 .ميرو جا به جا كن ليم وسابردم و قرار بود لهراسب بعدش برگرده و من و رها ه يرو به خوابگاه م ليلهراسب وسا همراه

 :دميلهراسب پرس از

 كردند؟ يرو برات اوك طيبل-

 :لهراسب

خوابگاه،  ديفرودگاه شما هم بر رميبعد من م. ميخور يناهار م رونيب مير يم ميدار يو رها رو برم ميذار يرو م ليآره ساعت سه پروازه، وسا-

 باشه؟

 .ميكن يكار رو م نياوهوم خوبه، هم-

 شهيداشتم و لهراسب هم اجياحت يانرژ رهيذخ كيانگار به  م،يبه خوابگاه هر دو تامون ساكت بود دنيب رو گرفته بودم و تا رسلهراس دست

 .برام پر از قدرت بود

 شد، بغض يتر م كيبه رفتن لهراسب نزد يهر چ. مياز خوابگاه خارج شد يو سه نفر ميگوشه قرار داد كيو  ميرو به اتاق برد ليوسا تموم

بود، ناهار رو  يبا هر بدبخت نيبه خاطر هم. خراب كنم يجور نيلحظات آخر رو ا نيخواستم ا يشد و من نم يشده تو گلوم بزرگ تر م جاديا

رها هم قرار بود با . شدم يو همراهش راه ستادميرفتن، ا ييتنها يرفتن به فرودگاه آماده شدم و در مقابل اصرار لهراسب برا ياخوردم و بر

 .من خوابگاه شيپ اديجا بره و از ما جدا، و قرار شد شب دوباره ب كيعموش پسر 

 :لهراسب

 مگه نه؟ ،يكن يخبرم م يخواست يهر چ-

 !به سوال لهراسب فقط سكوت بود و نگاه جوابم

 :لهراسب

 هر روز زنگ بزن و من و مامان رو نگران نكن، باشه؟-

 .نگاهش كردم بازم

 :لهراسب
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 ...كنم و ياضافه م يكارت به كارت برات موجود اي ينترنتيبه من زنگ بزن، ا يداشت اجيهم احت شتريب. ختمير تيتبارپول به حساب كارت اع-

 :لحظه به من نگاه كرد و گفت چند

 ؟يحرف بزن يخوا يسماء نم-

 !شه ناشناس يدلم برات تنگ م-

 .من مخالفت نكرد يآشنا يبا واژه  شهيهم برخالف

 ؟يشه دختر، مواظب خودت كه هست يدل ناشناس هم تنگ م-

 !هستم-

 ؟ييمكه، باشه سماء يحاج يحاج ينش. زدي ايبار ب كيهر دو سه هفته  يشه، ول يهر هفته كه نم-

 .زنم يرو، زود زود سر م يدور ارهيدل خودم طاقت نم-

 .رسونم سماء يكنارت باشم، به من زنگ بزن، زود خودم رو م يداشت اجيخوبه، هر وقت احت نيكوچولو ا نيآفر-

 .دونم ناشناس يم-

 .و به سمتم برگشت ستاديا يورود يجلو. ميشد يم كينزد ييپروازش رو اعالم كردن و با هم به سمت محل جدا شماره

 :لهراسب

 ياكار ،يسرماخورد يفيتو هم كه ضع زهيينكن، خوب غذا بخور و خوب لباس بپوش، پا يطونيكنم، مواظب خودت باش و ش يسفارش نم گهيد-

 رو بكن، باشه؟ شهيهم

 .تونم از خودم مراقبت كنم ينگران نباش لهراسب م! نه؟يكنم ا يسفارش نم-

مواظب  دوارميسخت باشه، پس ام يدور نيمن و مامان ا ياز خودت برا شتريب ديكوچولو، شا يسردرگمم سماء، تا حاال از ما جدا نشده بود-

 .يمن باش يكوچولو

 .دميهستم قول م-

 .رميم گهين دم ن،يآفر-

كه تو صداش بود  يو من تو آغوشش قرار گرفتم، با بغض ديدوباره برگشت و بازوم رو به طرف خودش كش يگام دور شد، ول كيبه من  پشت

 :گفت

 .دوست دارم يليخ طونك،يدوستت دارم ش-

 :گفتم هينتونستم اشك هام رو تو حصار چشمام پنهان كنم و با گر گهيد

 !جون باش اليشناس، مواظب خودت و لمن هم دوست دارم نا-

از فرودگاه خارج شدم و به  دمشيند گهيد يبود با چشم دنبالش كردم و وقت ديتا اون جا كه تو د. رو از خودش دور كرد و پشت به من رفت من

 .خوابگاه برگشتم
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*** 

 

 :رها

 آخه چته تو؟ گه،ينكن د هيسماء، گر-

-... 

 :رو بلندتر كرد و گفت صداش

 !گهيپاشو د ،يرو جا به جا كن لتيقرار بود بهت كمك كنم وسا ؟يحرف بزن يخوا ينم سماء-

-... 

 .دفعه كه جوابش رو ندادم، داد زد و اسمم رو صدا كرد نيا

 !سمــــــاء-

 !هان-

 ...هان و كوفت، هان و زهرمار، هان و درد، -

 بسه بابا تو چته؟-

 !هان گهيخانوم متازه . خونم يساعته كه دارم برات روضه م كي-

 بگم؟ يخب چ-

 زبون من باز بشه، بگو چته؟ نينذار ا-

 .دلم تنگ شده-

 !يندار يطاقت دور يوقت ،يدرس خوندن تو تهران اصرار كرد يبرا يغلط كرد! لهراسب رفته، دلت تنگ شده ستيسه ساعت ن-

 !كنار هم داشتن هر دو، يبرا صميحر. تونم بكنم ينم شيكار يول گم،يدونم چرت م يرها م-

 !فقط زمان الزمه ،يكن يعادت م زيبه همه چ-

 .دوارميام-

 .گهيپاشو د. ميرو جابه جا كن ليپ ن پ نباش، پاشو خودت رو جمع كن، وسا-

 م؟يچه كار كن ديچند روز مونده تا شروع كالس ها با نيا ييباشه، رها-

 ينباش، شام چ يكارينگران ب م،يكن يدانشگاه رو چك م ريمس ميريبعد م م،يريگ يم ادياطراف راه ها رو  نيبا هم ا! ميچرخ يعالف م يچيه-

 ؟يدار

 .ميحاال تا شام وقت دار-

 !من االن گشنمه-

 .ميخور يبعد از جمع و جور كردن اتاق شام م ييرها. مينكرد يهنوز كار-
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 لهراسب زنگ نزده؟ ،يديمن رو زجر م شهيتو هم-

 .ميشروع كن بذار بهش زنگ بزنم، بعد كار رو! خودشه-

 .كار در رو رياز ز ،يتنبل يليكه خ گهيلهراسب راست م-

 :و گفتم دميشن يجمله اش رو آروم گفت، ول يانيپا قسمت

 !ييصدات رو واضح دارم ها رها-

 .نباشه به من تيداشته باش چه كار كنم مثال، تو زنگت رو بزن كار-

 .روز كالس هاست نيو امروز اول ميمن آشنا شد يها يو با هم اتاق ميت زدروز مثل برق و باد گذشت و ما اطراف خوابگاه رو گش چند

و  ستيتا ب ستياز خوابگاه تا دانشگاه حدود ب. دوش گرفتم و بعد از خوردن صبحانه حاضر شدم كيكردند،  دارميساعت شش از خواب ب رأس

دوست  شهيرو هم يصبحگاه يرو ادهيپ. حركت كردم مين شد، من هم هفت و يداشت و چون كالس ساعت هشت شروع م يرو ادهيپ قهيپنج دق

 .كردم يم يرو ادهيرفتم پارك و پ يعصرها م شهيصبح معتاد بودم هم وابچون به خ يداشتم، ول

كار رو  نيا يبه قول خودش دكترا. شدم داريخوابگاه ب ياز بچه ها يكيامروزهم به زور مهسا . گهيد نهيريشه كرد، خواب صبح ش ينم شيكار

 .داره و االن خودش ترم پنج اقتصاده

رها . نبود يخب انتظار، طوالن يموندم، ول يمنتظر رها م ديمن زودتر اومده بودم و با شهيمثل هم. سر قرار با رها دميمونده به هشت رس قهيدق ده

 :به من شروع كرد به صحبت دنيبه فاصله چند قدم تا رس دميرو د

 !ييدخملم، تو چه قدر كوشا نيآفر. سماء يديبه به باز هم تو زود رس-

 :به سمت خودم و كنار گوشش گفتم دميرو كش دستش

 .كه صدات رو سرته ستين زيآدم باش آروم تر هم حرف بزن، سر جال! ها يزنم له ش يرها م-

 .اول سالم كن دخملم ،؟يهاپو شد يچرا اول صبح! خب بابا-

 .مرز نداشت بودنش حد و يبودن و شوخ يطور بود جد نيهم شهيهم

 .من چند ماه ازت بزرگترم، پس اول خودت سالم كن بچه-

 .چشم سماء خانم يبه رو! زميباشه مامان بزرگ، اطاعت امر عز-

 .خواست آدم بشه و سالم بده نبود يبشر نم نيكال ا يخواد ازش استفاده كنه، ول يم يك نميسالم بودم بب يكلمه  منتظر

 د؟جمله تو بو يسالم كجا نيبعد ا-

من رو سركار  ايواقعا نبود ! گفتمش ادمهيبابا  يا. شده باشه ميهمون جاها قا ديدوباره جمله ام مرور كن، شا ؟ييسماء يسالم نداشت؟ مطمئن-

 ؟ييسماء يگذاشت

 .بود يتو خونش جار يداد، لودگ رييبچه رو تغ نيشد ا يواقعا نم. رو ول كردم و به سمت كالس حركت كردم دستش

 :رها

 ؟ييءسما-
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 .رو ندادم و راهم رو ادامه دادم جوابش

 :رها

 سماء گله؟-

 .كرد يبه اون سمت راهم رو كج كردم، اونهم كنار من حركت م. ، سمت چپ سالن بود.دميشماره كالس رو د يتابلو

 :رها

 سماء خله؟-

 .نشون ندادم يهم واكنش باز

 :رها

 !سماء گهيجون رها بجواب د-

 !ردشيگ يدونه م يخواد و م يجواب م يعنيخورد  يجونش رو قسم م يوقت. بود زيه عزشد جواب نداد، آخ ينم گهيد

 .داخل ميبر ايب م،يجا كالس دار نيا-

 !گه جواب گرفتن از تو راه داره يبشم، لهراسب راست م ميدوست جون يآخ من فدا-

 !داخل، هشت شده ميبر ايرها ب-

 .خودت رو نزن ،يدخمل ميبر-

سوم رفت و من هم دنبالش  فيداد و به سمت رد يسالم جمع كيرها . هشت پسر تو كالس بودند ايود ده تا دختر و هفت حد ميهم وارد شد با

لطف  نيالبته ا. رسه يآمار پسرها به دستم م ينخواه يدونستم خواه يكردم و م يم يابيكالس رو ارز يحال دخترها نيدر حركت بودم و در ع

 !ها بودمر ياز خودگذشتگ ونيبزرگ رو مد

 .ميباش يرنج سن كيخورد تو  يم بايتقر. نگاهم رو از بچه ها نگرفتم ينشستم، ول يصندل رو

 :رها

 قدر كم؟ نيپس چرا ا-

 .ييرها انينشده م ريجلسه اوله، د-

 !آهان، پسرها چه زود گرم گرفتن-

 .شناسن يرو م گهياون هام مثل من و تو هم د ديشا-

 !شه كه ي، نمشناسن يرو م گهيهمه شون هم د-

 بچه؟ يبابا مگه فضول-

 رم؟يباشم تا آروم بگ تيآپد ديمن با يهنوز نگرفت ؟يشناس ينه؟ چند ساله من رو م ؟يدونست ينم-

 .شه ياخالق بد با دانشگاه اومدن درست م نيگفتم ا-

 اد؟يهمه سوژه بكر رو ول كنم، اخالقم رو درست كنم؟ با عقل جور در م نيا-
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 !يكن دايناب پ يشد سوژه ها يرها، تو مدرسه كه نم يگيراست م. هيرفچه ح نينه بابا ا-

 ؟ييسماء ،يكن يمسخره م-

 وونه؟يد يشك دار-

 :بلند گفت يواژه گفته شد و رها سر رفت و اسمم رو با صدا نيا بازم

 !سماء-

 .نكنم يشدن توجه رهيما خكه به  ييام رو كردم كه به بچه ها يسع نيشتريو دستم به سمت دهنش رفت و ب دميرو كش دستش

 !آروم بابا-

 .يكن يازش استفاده م يه اد،يكلمه بدم م نياز ا يدون يم-

 !زميدوست دارم عز-

 !زميعز يغلط كرد- رها

 .گميبرو بابا دلت خوشه باز هم م-

. بهش عادت كرده بود ييجورا كي ياونهم كلمه ناشناس رو دوست نداشت، ول. كنه، درست مثل لهراسب يتونست كار يخورد و نم يم حرص

 .چه قدر دلم براشون تنگ شده يمن با اسم ناشناس بود، وا يشماره اش تو گوش يحت

 :رها

 !نكن هيگر ،يواژه ممنوعه رو بگ يتون يم ييهپروت؟ حاال چون تو يباز تو رفت-

 .ناشناس افتادم ادي. كردم يكرد، من كار خودم رو م ينم يهم فرق يگفت ينم-

 ؟يراسب جالبه، مال من بدبخت چباز هم اسم له-

 :و گفتم دميخند بهش

 .كنم يدارم رها رو صدا م يانگار اد،يبهت م يليخ-

 ومد؟ياستاد چرا ن نيخفه بابا، ا-

 چه خبره؟ نيبرو پرس و جو كن بب يخوا يبخوره، م بتيقراره غ ديدونم شا ينم-

 :شد گفت يكه از جاش بلند م يحال در

 سماء؟ يايتو نم بود، يخوب شنهاديول پ يا-

 .نه خودت برو-

 .كالس خارج شد و من هم بالفاصله شماره لهراسب رو گرفتم از

 :لهراسب

 ؟يسالم دختر خودمون، خوب-

 جون خوبه؟ اليل ؟يسالم ناشناس خوبم، تو خوب-
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 !ناسآخر از همه جواب حرف اولت، كوفت و ناش يراست. كه خوبه، من هم خوبم يديدختر، د يباهاش حرف زد شبيد-

 :به لبم اومد و گفتم لبخند

 !يبخوا ديبازم با يخوا يبخواه، نم يخوا يكه هست، م نيهم. دوستت دارم لهراسب-

 ؟يفكر كرد ينه بابا خودت تك-

 .آره به جون خودم از رها هم تقلب نگرفتم-

 شه؟ يمگه امروز كالس ها شروع نم نميهزار بار گفتم جونت رو قسم نخور، بب-

 !يرها هم رفته فضول ومدن،يبچه ها هم نصف ن ومدهياستاد ن. چرا سر كالسم-

 .كارشه ياون كه فضول-

 .حرف رو بزن ناشناس نيجلوش ا يجرأت دار-

 !نكرده دختر ياديموهام به سرم ز-

 ش؟يپس تو هم شناخت-

 .دميرس» .ديخوشش آ ند،يبب وانهيچو د وانهيد« گهيو بعدش هم به ضرب المثل هست كه م طونكينه بابا تو رو شناختم ش-

 .ام وونهيكرد كه من د يداشت اعالم م رسما

 ناشناس؟ اسيجور نيا-

 .سماء خانم است،يجور نيهم قايدق-

 .زنم يجونم زنگ م اليكنم به ل يقطع م. زنميباهات حرف نم گهيباشه ناشناس، اصال د-

 :لهراسب

 .ستيمامان خونه ن ،يقهر نكن دختر-

 قهر كرد؟ كجاست؟ يك-

 !با دوستاشه. ر لوس و ننردخت كي-

 !رها كجا رفت، ناشناس نيا نميبرم بب. يزنگم، فعال با يآهان باشه شب م ،يخودت-

 ؟يستيقهر كه ن-

 تونم قهر كنم؟ يمگه م-

 !دونم، خودت بگو ينم-

 تونم، ناشناس برم؟ ينم-

 .به رها هم سالم برسون طونك،يبرو ش-

 .يدوستت دارم، با ،يسالمت باش-

 .خداحافظ ،يتت دارم دخترمن هم دوس-
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 .از خودم دوستشون داشتم شتريكه ب ييشدم، آدم ها رهيجون و لهراسب خ اليخودم و رها و ل يرو قطع كردم و به عكس چهار نفر يگوش

 :رها

 به عكس؟ يبست ليكه دخ يخوا يم يچ-

 شد؟ يلهراسب سالم رسوند، استاد چ-

 .است قهيدق ستيتازه هشت و ب ادينشده م ريگفت د يول دن،ينم قيبر دقخ. يهپروت، با ناشناس صحبت كرد يبگو چرا رفت-

. ميدانشگاه شد يبوفه  يو راه رونيب ميرها از كالس زد يساعت نه بود كه با غرغرها. نشد ياز استاد خبر يعني م،ياول بدون كالس بود ساعت

 .نشستم زهاياز م يكيو منم رو  تادسيگرفتن سفارش ا يو رها برا ميسفارش داد كينسكافه و ك شهيبه عادت هم

 :كردم رها كنارم نشسته، بدون نگاه بهش گفتم يشد و چون فكر م دهيكنارم عقب كش يزدن اطراف بودم كه صندل ديحال د در

ارند ما هم د ياديكه روز اول ذوق و شوق ز ييابتدا يبچه ها نيكنم مثل ا ياحساس م ست؟يطور ن نيا كارن،يها مثل ما ب يليكه خ نيمثل ا-

 ...ر ستيطور ن نيا ه،يحس و حال بامزه و جالب يول. ميداشت ياديز يكالس ها عجله  يو برا ميهمون طور بود

 !برگشتم و جمله ام نصفه موند، آخه اون كه كنارم بود رها نبود گهيسمت د به

 .ندونستم زيآشنا هم نبود، سكوت رو جا ينگاه كردم ول يشتريدقت ب با

 .كر كردم دوستم كنارم نشستمن ف ديببخش-

 :دختر

 .ميبا هم دوست باش ميتون ياشكال نداره ما هم م-

 .بله؟ بله، درسته حق با شماست يعنيهان؟ -

 .بابا؟ راحت باش دختر هيشما چ-

 .تيريمد كيهستم، ترم  يعيمن سماء رف. شوكه شدم، در هر صورت متأسفم كميمن فقط -

 .تيريمد كيترم  معتمد هستم، ازيخوش وقتم من هم ن-

 .تييخوشحالم از آشنا-

 درسته؟ د،يرو بشناس گهياز قبل هم د ديحدس زدم با دم،يكالس تو و دوستت رو د يمن تو-

 .ميو تا االن از هم جدا نشد ميبا هم آشنا شد ييدرسته من و رها از دوران ابتدا-

 .خوش به حالتون ه،يعال يوا-

 :رها

 ...اقيدست كه نمك نداره اصال تو ل نيبشكنه ا ؟يكرد دايخودت دوست پ يبرا يديمعرفت باز چشم من رو دور د يب-

 :اومدم تو حرفش و گفتم ست،يول كن ماجرا ن دميزد، د يحرفا رو م نيبود كه تند تند ا رها

 !بشر ريزبون به دهن بگ قهيدو دق-

 :و گفتم ازيرو كردم سمت ن و
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 .يمن، رها احسان ي وونهيهم دوست د نشويجان ا ازيما و ن يمعتمد همكالس ازيخانم ن-

 .و باهاش دست داد ديچرخ ازيگرفت و به سمت ن دهيمن رو ناد رها

 :رها

 .ازيخوشوقتم ن. ستيدوست من رو ول كن، كال امروز حالش خوب ن نيا-

 :ازين

 .ميدوست بش ديا بشم و اگه افتخار بددوست داشتم باهاتون آشن دميتو كالس رابطه تون با هم رو د يطور به سماء گفتم، وقت نيمن هم هم-

 :گفتم

 مگه نه رها؟ از،يكردن افتخار نداره ن يدوست وونهيبه قول ناشناس با دو تا د-

 :رها

 .ستيجمله درست ن نيا ،يكن يمن چه قدر افتخار م يدونم تو به دوست يخودم چون م يدرباره  يتو رو قبول دارم، ول-

 ؟يديرس هجينت نيبه ا يينه بابا خودت تنها-

 .رميگ يكه من فقط از تو تقلب م يدون يم. دميرس جهينت نيدونم اگه از خودت تقلب نگرفته باشم، خودم به ا ينم-

 !وونهيبرو گمشو د-

 !سماء-

د و كر يحال م يدرست و حساب ازيوسط ن نيو ا ديكش يبرام خط و نشون م گهيرفتم و رها هم سمت د زيم ي گهيجام بلند شدم و به سمت د از

 .ديخند يبه رفتار ما م

 :گفتم

 .شد خينسكافه ها  نيكه ا ريرو بگ وونهياون د از،ينخند ن-

 :ها رو برداشتم و رو به رها گفتم كياز ك يكينشستم و  زيم ي گهيدست رها رو گرفت و كنار خودش نشوند و من سمت د ازين

 پس چرا به تعداد شده؟ ميما كه دو تا سفارش داد-

 .، پس قهر كردهرو نداد جوابم

 .شد نسكافه ات خي گهيبردار بخور د ازين ؟يد يرها جونم جواب نم-

 :ازين

 .خورم، خوبه يداغ نم-

 !جون سماء ييرها-

 .هام رو به سمتش قالب كردم و سرم رو كج كردم دست

 :رها

 ؟يامروز چند بار واژه ممنوعه رو گفت. به من زل نزن يجور نيا-
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 ؟ييرها گهيد يفدات بشم، آشت گميبازم م-

 نه؟ يستيآدم بشو ن-

 .من فرشته ام يخودت گفت-

 .من غلط كردم پررو-

 :گردنش كردم و گفتم يجام بلند شدم و از پشت دستم رو حلقه  از

 گه؟يكن د يآشت ،يكن يناز م يجور نيكه ا يزيكه چه قدر عز يدون يم-

 :و گفت ديبوس عيرو سر صورتم

 .خواد يمردم دلشون م يدست هات رو آزاد كن كه پسرا نيا االن هم وونه،يمن كه قهر نبودم د-

 :زدم پس كله اش و گفتم يكيهام رو باز كردم و  دست

 از؟يمگه نه ن يدار يغلط كردن، تو كال قاط-

 :گفت. بگه، هول شد  يدونست چ يبود نم جيطفلك كه از رفتار من و رها گ اون

 !نه، اه اصال من از كجا بدونم يعنيهان؟ آره، -

 :رها

 .يكن يعادت م يالك يها يقهر و آشت نيبه ا يدو روز كنار ما دو تا باش ازيسماء بچه مردم قاط زد، ن-

 پس سر كار بودم؟-

 .يكم نه دخمل-

 .و از شانس خوبمون استاد هم اومد ميكنار هم نشست يسر كالس سه نفر. ميداشت يكالس عموم كيروز ساعت ده  اون

استاد  ميديرس ستيبه آخر ل يوقت. و من هم اواسط قرار داشتم شهيمثل هم بايبود تقر ستينفر ل نيشد، رها اول شروع ابيبا حضور و غ كالس

 .معتمد خونده شد مايرو خوند و بالفاصله اسم ن ازياسم ن

 :گفت ازيگوش ن ريز رها

 .ازين تهيليچه با حال هم فام-

 :ما گفت يهم رو به هر دو ازين

 .كنم يارم تحملش معمره د كيكجاش جالبه؟ -

 :رها

 شد؟ يهان، چ-

 :ازين

 !منه يهم سلول-

 :سماء
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 ؟يهم سلول-

 :زد، گفت يكه توش خنده موج م يكه از تعجب ما خوشش اومده بود با لحن ازين

 !نره ادتونيوقت  چيه نيالبته من بزرگترم ها، ا مايو ن ازيخودمه، ن يبابا برادر دو قلو-

 :سماء

 .باحاله يليخ ؟يجد-

 :زاين

 .هيجد يآره، جد-

 .دوست داشتم و برام جالب بود شهيدو قلو ها رو هم يول م،يشوكه بود ازين يحرف ها از

 :رها

 د؟يهم رشته ا-

 :ازين

 .ميكال دم به دم هم هست ته،يريآره اون هم مد-

از  يو بعد از خداحافظ ميالس داشتاون روز فقط صبح ك. و درس شروع شد مياستاد ما هم ساكت شد يو صحبت ها ابيتموم شدن حضور و غ با

 .ميكتاب ها بر هيبق ديخر يقرار بود عصر برا م،يخوابگاه شد يبا رها راه ازين

بعد از ناهار و استراحت، حدود ساعت پنج بود كه . ميدرست كن ينيزم بيو س سيو قرار شد ناهار سوس ميديخرت و پرت خر كميراه  سر

 شهيدنبالش، تا اومدن اون ما هم طبق عادت هم اديپسر عموش خبر داد ب انيو رها بعد از اتمام كار به شا ديطول نكش اديز دنيكتاب خر. ميرفت

 .ميخورد كيكنسكافه و 

 :رها

 .هم اومد انيشا-

 كو؟-

 :انيشا

 .سالم عرض شد خانم ها-

 .هم جواب سالمش رو دادم من

 :رها

 ؟يسالم خوب-

 :انيشا

 د؟يستخوبم رها جان، سماء خانم شما خوب ه-

 .ممنون خوبم-
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 :رها

 م؟يسماء بر-

 .كنم يرو ادهيپ كميخوام  يمن م ديشما بر-

 :انيشا

 .رسونمتون سماء خانم يم-

 .دميم حيرو ترج يرو ادهيپ يول. ديممنون شما لطف دار-

 :رها

 .ستين يسماء تعارف ان،يشا ميبر-

 :رو به من كرد و گفت بعد

 .مواظب خودت باش و زود برو خوابگاه-

 .شه گلم شب خوشبا-

 :انيشا

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

بار  كيهمون . بشم انيباشه، باعث سوء تفاهم شا ليشدم، دوست نداشتم به خاطر رفتارم، هر چند كه بدون دل ياز رفتن اون ها من هم راه بعد

 .بود يكنه كاف يكه با رفتارم باعث شدم دچار توهم بشه و ازم خواستگار

 كي نيدادم، تو ا صيرو تشخ ازيماهه ن كي يعطر يو بو ديرها اون لحظه به دادم رس يشگيهم يقرار گرفت، كنجكاو صورتم يتا دست رو دو

 .استفاده كنه يا گهيعطر د دميگذشت ند يم مونيكه از دوست يماه

 .نيبش از،يشناختمت ن-

 :ازين

 .ام عفيكار ض نيتو ا شهيمن هم ؟يچه جور شناخت-

 .بو رو به اسم تو بشناسم نيبه بعد ا نيكر كنم از اف ،يرو داشت يشگيعطر هم-

 ؟يجد-

 .فكر كنم مصرف روزانه ات باال باشه ،يآره جد-

 .دهيبو بهم آرامش م نيا اد،ينه كم نه ز-

 قلت كجاست؟-

 .باشه، باهاش قهرم دياطراف با نيهم-

 دم؟تون ب يآشت ديخوا يم د،يقهر شهيو هم ديمون يشما دو تا هم كه مثل بچه ها م-
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 .يمنت كش ادينچ، ولش كن خودش م-

 :تعجب گفتم با

 ...عمرأ ؟يديخواب د ازين! از تو؟! ؟يمنت كش! ما؟ين-

 :مورد گفت نيتو ا يهم با حرص ذات اون

 مگه من چمه؟-

 .يفقط توهم زد زم،يعز يچيه-

 ؟يكن يكشمت من رو مسخره م يسماء م-

 :بلند شدم گفتم مكتيطور كه از رو ن همون

 .زميعز تهيواقع ه،يمسخره چ-

 .كرد و اون هم بلند شد و من پا به فرار گذاشتم شتريدادم كه بدتر حرصش رو ب لشيلبخند قشنگ تحو كي و

 .ترمز كردم ماين يبه سمت كالس رفتم كه وسط راه با صدا كراستي. از رها نبود يخبر يبودند، ول ستادهياز دوستاش وا يكيو  مايراهرو ن تو

 ؟يكن يم يگرگم به هوا باز ؟يدانشگاه رو با مهد كودك اشتب گرفت يفرهنگ طيمح. لت بكشزشته خواهر خجا-

تونه  ياونه كه م ؟يديكنم، رها رو ند ياشتب نه درستش اشتباهه، بعدش هم من به خاطر توهم قل تو دارم فرار م ،يفرهنگ طيحافظ مح يآقا-

 !رهيرو بگ ازيجلو ن

 زده؟ يكجاست؟ توهم چ ازيحاال ن-

 !يمنت كش يايبه صحبت با اون، توهم زده تو م ستادياز بچه ها صداش كرد و وا يكيكرد كه  يداشت دنبالم م-

 :زد گفت يكه خنده توش موج م يبلند يصدا با

 .طور نيآهان، كه ا-

 د؟يكن يشما چرا مثل بچه ها با هم قهر م! آهان نه، بله درسته-

 .يكن يهم امتحان كن ضرر نمشما . گهيقهرا است د نيبه هم يزندگ يقشنگ-

هم درباره  يبه شوخ يمن نبودن و من حت يو قل اش تو زندگ ازيجون، لهراسب، رها و حاال هم ن الياز ل ريبه غ يمن رو به فكر برد، كس حرفش

 .كردم يقهر كردن باهاشون فكر نم ي

 :ماين

 ؟ييدختر؟ سماء خانم، كجا يكجا رفت-

 ؟يگفت يم يجام، چ نيهم! هان-

 .گفتم يم يچ يگرفت يكه م يجا بود نياگه ا ايثان. وال هان نه، بله درستها-

 معتمد؟ يآقا يديحاال حرف خودم رو به خودم پس م-

 !يعيخانم رف مينيما ا گه،يد گهيد-
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 .كه وارد ساختمان شد دميرو د ازيدور ن از

 .رسم، فعال يقلت اومد، حواست بهش باشه من هم به فرارم م ايب-

 !ترس نداره سماء خانم زايبابا ن-

 .نشستم يوارد كالس شدم و رو صندل كراستيبهش ندادم،  يدور شدم و جواب ماين از

 .ميخوابگاه شد يو راه ميكرد يمن و رها از دو قلوها خداحافظ. روز بعد ساعت شش، كالسمون تموم شد اون

 :اش زد و گفت يبه بستن سيل كي رها

 !ها يبود كرده يشاك يرو درست و حساب ازين-

 .درآوردم و بهش دادم بميرو از ج دستمال

 .توئه رها ريالبته همه اش تقص. خودش گفت قهرن، من هم ادامه اش رو گرفتم! بود بابا يدرست بخور رها، شوخ-

 منه؟ ريتقص يديم ريخودمه، بعدش هم وا به من چه؟ تو به بچه مردم گ يبخورم بستن يجور نيدوست دارم ا-

بد  ياخالق ها نيمن از ا يقدر جلو نيچند سال ا نيبعدش هم تو ا زم،يخودت، فقط با دماغت نخور عز يهمه ش برا! مال منه ينگفتم بستن-

 .گرفتم اديكه من هم  ياستفاده كرد

 آره؟ گه،يناباب د قيبه بحث داغ رف ميديرس ،ياله ،يدوست دارم، آخ-

 .يخود خودت ،ييتو خال رها يزد قايدق ،يهر جور راحت-

 .پا رو دم من نذار! زنمت ها يم اميسماء م-

 ؟يبه سالمت يدم دار شد يك گه،يآموزش غلط د كيهم  نيا ايب-

 !سماء-

 .ستمياتفاق افتاد من اصوال كنجكاو ن نيا يك يخواد بگ يزشته، نم ابونيوسط خ. يزنيخب بابا، چرا داد م-

 .يگيكه م ييچرت و پرت ها نيبا ا ،يزشت خودت-

 :ر تكون دادم و گفتمچند با سرم

 .قتهيچرت و پرت كجا بود، همه اش حق-

شكستن سكوت  يبرا يمدت فقط به جلو نگاه كرد و راه رفت، من هم كنارش قدم برداشتم و تالش نياش رو كامل خورد و تو ا يبستن نون

 .ميسكوت و آرامش داشت نيبه ا اجيبعد از چهار ساعت كالس، دو تامون احت. نكردم

 .ميديو خند ميگذاشت گهيسر به سر هم د يكار سخت كل نيانجام ا نيو در ح ميدرست كرد هيالوشام  يبرا

 :ازين

 ؟يتون يكه م يسماء مطمئن-

 ؟يديبار بود پرس نيچندم ازيتونم، ن يآره بابا م-

 ست؟يخب به نظرم سخته، ن-
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 ...ممنون كه خبرم ست،ينچ ن-

 .رها نذاشت جمله ام رو كامل كنم يصدا

 !لهراسب درباره اش صحبت كن، بعد انجامش بده سماء اول با-

 .اول از قبول شدن تو كار مطمئن بشم، بعد بهش خبر بدم ستيبه نظرت بهتر ن-

 .شه يحتما ناراحت م ش،يشناس يم شتريتو كه از من ب ستينه بهتر ن-

 .ذارهيقرار مالقات رو م ازيبعد ن گم،ياول به لهراسب م ياوك-

 .دختر خوب نيآور-

 يكه اون م نيداره و ا اجيوقت احت مهيكارمند ن كيشركت پسر عموش  يگانيگفت با ازين شيگشتم و دو روز پ يبود كه دنبال كار م يهفته ا ود

 .كنه يتونه من رو به اون جا معرف

 :دميلهراسب رو شن يبوق اول فكرها رو دور كرد و مصادف با بوق دوم صدا يصدا

 سالم سماء خانم، حال شما؟-

 ؟يسالم ناشناس خوب-

 :داد و گفت رونيپر صداش رو ب نفس

 ؟يتو خوب-

 د؟يخوبم، شما چه طور-

 چه خبرا؟ م،يما هم خوب-

 كدوم هاش مد نظر شماست؟ اد،يخبر كه ز-

 شده؟ يطفره نرو، چ-

 .داشت ياش رنگ نگران جمله

 ستم؟يخودم با يرو پا يقرار بود كمك كن ادتهي ستين يزيچ-

 :از قبل گفت بلندتر

 !ييطفره نرو سماء-

 .كار رو بكنم نيتا ا يخب االن وقتشه كمك كن-

 .قرار داره تيفعال درست مهمه و در اولو يش يخسته م ست،يكار ن نيسماء الزم به ا-

 !ناشناس يتو قول داد-

 ...من غل-

 :استغفر اهللا قطع كرد و ادامه داد كياش رو با  جمله

 .كار خوب برات باشه كيته، بذار به دوستم بسپرم دنبال مطمئن سخ يجا كيكردن  دايسماء جان پ-
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 .كردم، مطمئنه ناشناس دايجاش رو پ-

 !يجاش رو رفت نيخبر تا ا يبه به، ب-

 :بلند گفتم يصدا با

 !نيخواد، هم يوقت م مهيكارمند ن كيگفتم دنبال كارم، اون هم به من گفت شركت عموش  ازيناشناس من فقط به ن-

 .وم گفتمآر يليرو خ نيهم

 :لهراسب

 .يشده خانوم يچ دمينشو، فهم يخواب بابا عصبان-

 حاال چه كار كنم؟-

 .كنم يمطمئن شدم خبرت م يآدرس شركت رو برام ارسال كن، وقت-

-ناشناس؟ يك 

 .واژه رو تكرار نكن نيقدر هم ا نيا يسماء، به زود يبه زود-

 .دوستش دارم-

 برم بخش، اجازه هست؟ ديبا-

 .هم دست شماست، فعالاجازه ما -

 .خداحافظ زم،يمواظب خودت باش عز-

 .يدوستت دارم ناشناس، با-

 !كنه يدونستم كمكم م يشدم، م رهيطبق عادت گذشته به عكس خ. رو قطع كردم تلفن

 :رها

 شد سماء؟ يچ-

 .گفت آدرس رو براش ارسال كنم-

 :ازين

 ؟يآدرس چ-

 :بود به سمتش برگشتم و گفتم ازين يصدا

 !گهيشركت رو دآدرس -

 ؟يچ يبرا-

 .كنه و اجازه رو صادر كنه دشييكه تا-

 بود؟ يلقبش چ ؟يديبه حرفش گوش م شهيهم! چه با حال-

 .ناشناس. دميگوش م شهيآره هم-
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 .دختر خوب، قشنگه لقبش نيآفر-

 !قل ات يبرا طونيتو، ش يرها، سر به هوا برا يبرا وونهيچون من انتخابش كردم قشنگه، مثل د-

 .ادب يب! يدتخو-

 ؟يستين ياز لقبت راض يآخ-

 !ادياصال خوشم نم رمينخ-

 .اديهم خوششون نم هيبق ،يكن ياشكال نداره عادت م-

 !فهيجور تعر هيگفت  يم. رو دوست داره طونيش ماين يول-

 ...ديشا-

 .رو، رونوشت كنم يرها كتاب رو بده تا اون قسمت جزوه رو كه توش نوشت-

 :رها

 ...بعد سم،يبنو ازيرو از كتاب ن قسمت نيبذار ا-

 :گفت ديصفحه رو د يوقت يحرفش رو قطع كرد، ول ميزنگ گوش يصدا

 .دمياول جواب ناشناس رو بده، بعد كتاب رو بهت م-

 .رو به گوشم چسبوندم يرو لمس كردم و گوش صفحه

 :لهراسب

 .يسالم خانم چه عجب جواب داد-

 .كردم سكوت

 ؟يالو؟ سماء؟ هست-

 .نشد رشيدستگ يزيواب چدر ج بازم

 !ناشناسم بابا، ناشناس اد؟يسماء جان صدا م-

 .كرد ينبود و خودش استفاده م يلقب راض نيام گرفته بود، خوبه از ا خنده

 ؟يسالم ناشناس خوب-

 ؟يذاريمن رو سر كار م-

 كارها بلدم ناشناس؟ نيمن از ا! من-

 !كارها بلده نينه، پس خانم بزرگ از ا-

 يعنيجانم مامان اون هم جواب بده درست صحبت  يچشم غره بهت بره و بعد بگه لهراسب بعد تو بگ كيكه  يخواست يون رو مج الياالن ل-

 حرفا؟ نيا يچ

 ؟يخوب ،يگيراست م-
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 اوهوم خوبم، چه خبرا؟-

 !مد نظر تو باشه يتا چه خبر-

 ؟يكن يم يخودم كپ يخودم رو برا يحاال چرا حرف ها! بابا حافظه-

 .دوست دارم زم،يارم عزدوست د-

 ه؟يباالخره جوابت چ يباشه نگفت-

 .نكرده بود دايپ يبد زيشركت هم چ سييدر مورد ر. كرده، جوابش مثبت بود قيدوستم از شركت و سابقه اش تحق-

 ...يعنيپس -

 .يموافقم خانوم ،يكه انجامش بد ياگه اصرار دار يول. ستيبه كار ن ازين گم،يباز هم م-

 .يممنون كه به من كمك كرد. خوام انجامش بدم يب ملهراس يمرس-

 ريجا نشد به من خبر بده تا به دوستم بسپرم برات كار گ نيباشه كه اگه ا ادتيرو  نيبرم مواظب خودت باش و ا ديمن با. زميام بود عز فهيوظ-

 باشه؟ اره،يب

 .كنم يچشم خبرت م-

 .يبال، فعال خانوم يچشمت ب-

 .خداحافظ ناشناس-

 :ديمن پرس دنينشسته بود، با د ازيرها كه كنار ن. رو قطع كردم و به سمت بچه ها برگشتم تلفن

 شد؟ قبول كرد؟ يچ-

 !بوسه يرو م ازيكارها دست ن هيبق گه،يد يجاست نه جا نيا يالبته اجازه صادره فقط برا. آره، گفت موافقه-

 :ازين

قرار شده خودت . صحبت كرده يبا كسر نيبه خاطر هم شه،يكارت تو شركت موافقت مبا  اديگفت به احتمال ز. از من جلوتره مايهم ن رينخ-

 .يهماهنگ كن مايزمان رو با ن

 .شركت ميفرصت بر نيبهش بگو تو اول يكرد داشيپس پ! گرم طونيدم ش-

 :هم در جواب گفت ازين

 .ديبر ديفكر كنم فردا بعد از ظهر بتون گم،يباشه بهش م-

 .ازين يرسم ه،ياگه بشه كه عال-

 .يموفق باش دوارميام ،يخواهش خانوم-

 

*** 

 

 ؟يسالم خوب-
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 :ماين

 ؟يسالم از ماست خواهر، آره خوبم خوب-

 .رفتم يخودم م يداد يآدرس م. تو مونده يشرمنده، زحمتش برا-

دست داده من كه از  داريفرصت د االن هم معجزه شده م،ينيب يعمو رو نم يتحفه  نيخواهر زشته، بعدش هم ما سال به سال ا هيچه حرف نيا-

 .ميسوار شو بر دم،يدست نم

 ؟يبرداشت نيباز تو ماش-

 .خواهر مينده، بذار بر ريبابا گ-

 .شه يبد م فتهيب ينكرده اتفاق يخدا. خطرناكه ما،ين يندار نامهيگواه ه؟يچ ريگ-

 .رميگ يرو م نامهيگواه گهيمن هم چند ماه د. شه ينم يزينگران نباش، چ-

 .سوار شو نيماش گهيصبر كن همون چند ماه دخب -

 .باشند مينسبت به زمان حساسه و دوست داره كارمندهاش آن تا يكسر. ميبدو سوار شو بر ،يديم ريسماء خانم چه قدر گ يوا-

 .ميبود، درسته؟ بهتره بر دنيكال كارم آب تو هاون كوب-

كردم  يداد و من هم با دقت توجه م يبه شركت رو به من نشون م دنيرس يم راه هاه ماين. ميتو راه بود يساعت مين م،يشدم و حركت كرد سوار

كه پنجره اش رو به شهر قرار داره  ييبودم، از اون ساختمون ها ستادهيا ديساختمون سف كي يجلو. ميديرو فراموش نكنم، باالخره رس يزيتا چ

 .ستياش بسته ن نظرهو م

 :ماين

 .اش آقا بزرگه يماست و صاحب فعل ي دهني، ارث آ.... يساختمان تجار-

 ه؟يآقا بزرگ ك-

 .پدر پدرم، معتمد بزرگ-

 آهان، شركت طبقه چندمه؟-

 .زدهيس يطبقه -

 !چه جالب-

 ؟يهست يتو خرافات-

 .عدد رو دوست دارم، عدد مورد عالقه امه نينه بابا ا-

 !جالبه نيا-

 !از چه نظر؟-

 .مينكرد ريد باال خوبه ميخواهر، بدو بر يفهم يخودت م-

در رو باز كرد و  يدختر جوان قهيزنگ زد، بعد از چند دق مايو ن ميستاديا يرنگ ديدر سف يجلو. ميشركت رفت يو به طبقه  ميآسانسور شد سوار
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 .ميما داخل شد

 :ماين

 .راهرو قرار داره سماء خانم نيآخر ا يگانيبا-

بودمش خبر داد و به  دهيمعتمد كه من هنوز ند يدر رو باز كرده بود به آقاكه  يهمون دختر. بود يسمت چپ در ورود يسمت راهرو دستش

 :گفت ماين

 .منتظرتون هستند-

 :ماين

 .سمت نيسماء از ا-

 .ستادميداشت ا تيريكه برچسب مد يدر يگرفتم و جلو شينشون داد رو پ مايرو كه ن يسمت

 .و باز كردكه پشت سرم قرار داشت، چند ضربه به در وارد كرد و در ر ماين

در رو كامل باز كرد و با دست من رو به داخل  مايشد، ن يم دهيكارش بود د زيم يرو كه جلو يست كرم رنگ ميشده، فقط ن جاديشكاف ا از

 .داشته باشم ديد يتونستم كل فضا رو برا يوارد اتاق شدم، حاال م ماين ييبا راهنما. كرد تيهدا

كه  ينقاش يتابلو كي گهيپر از كتاب بود و طرف د شترشيشده بود، ب دهيپوش ييبايز يبا كتابخونه  طرفش كيداشت كه  ديسف يوارهايد اتاق

 .نشد رميدستگ يتابلو موضوع خاص ياز طرح كل نيندارم و به خاطر هم ياز نقاش ياطالع خاص. نصب شده بود واريمدرن بود، به د بايتقر

 .ست كرم رنگ ميهمون ن زيم يقرار داشت و جلو يبزرگ يچوب زيدر م يبه رو رو

 !معتمد يكسر يآقا نم،يرو بب مايو ن ازين يو درستش در اومد و تونستم پسر عمو هيبه حالت اول يورود ما صندل با

 :دست داد و رو به من گفت يكه به سمت اش رفته بود به گرم مايشد و با ن بلند

 .دييبفرما ،يعيخانم رف ديخوش اومد-

 :افكارم رو كنار زدم و گفتم يكرد، ول يراوش ماز رفتارش ت يخاص غرور

 .معتمد يسالم، ممنون آقا-

 .و كار من رو، گوشزد كرد نيهم بدون فوت وقت قوان سييمن نشست و جناب ر يرو به رو مايبعد ن. ها رفتم و نشستم ياز راحت يكيسمت  به

و فروش محصوالت ما  ديخر يشركته و شما در ارتباط با پرونده ها يانگيكار شما مربوط به قسمت با. ستمين ينيمن اهل مقدمه چ ،يعيخانم رف-

وقته و طبق گفته دختر  مهيكارتون ن م،يداشته باش يبه پرونده ها دسترس ديما هر لحظه با. و كارش واردات و صادراته هيشركت بازرگان. ديهست

فرم شما شنبه تا چهارشنبه از ساعت دو تا شش  نيپس طبق ا. ديكالس دار البته به جز پنج شنبه ها كه. ديشما بعد از ظهرها دانشگاه ندار عموم

 نپرونده ها رو نشو يريقرارگ يتا به شما نحوه  اديالبته بنا به خواسته من خانم مشفق فردا بعد از ظهر به شركت م. دياريم فيهفت تشر يال

 د؟يدار يهستند، سوال يگانيموقتا صبح ها مسئول با شونيا. بده

 :زودتر از من به حرف اومد و گفت ماين

   !مونده باشه يا گهيبعد ادامه بده، البته من فكر نكنم مطلب د رينفس بگ كي يكسر-
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 دايپ يكيحاال  دميبعد د يول. حرف زدن داشت يبرا يمعتمد چه عجله ا يآقا نيكردم كه ا يفكر م نيزد، من هم به ا يحرف م مايكه ن يمدت تو

 .ميكش يبراش شاخ و شونه م ميدار يجور نيما ا. شد بفهمه وقت طالست

 فرداست؟ هيفقط آموزش اول اياز فردا شروع كنم  ديمونده باشه، من با ينه فكر نكنم مطلب-

 .ديگرفته باش اديرو  يطبقه بند قهيپرونده و طر يمونند كه شما جا يم يهر دو فرداست، خانم مشفق تا ساعت ييجورا كي-

 .متوجه شدم-

 م؟يكار رو به فردا موكول كن نيكه ا نيا اي د،يرو آماده كنم و امضاش كن تونيتونم قرارداد همكار يم ديساعت وقت داشته باش مياگه ن-

 :زبون باز كرد و گفت مايمن ن يبه جا بازم

تونه  يانجام بشه سماء خانم هم متا كارمون  يبعدش هم من با تو كار دارم كسر د،يقرار داد رو هم امضا كن ميجا اومد نيحاال كه تا ا گهينه د-

 .سر به شركت بزنه و با محل كارش آشنا بشه كي

 :من از جام بلند شدم و گفتم مايحرف ن با

 .معتمد، با اجازه يمونم آقا يمنتظر م رونيمن ب-

 .واحد پرداختم يابيقرار داشت رفتم و به ارز يمنش زيكه م ياز اتاق خارج شدم و به سمت قسمت و

رنگ چرم  يا روزهيست ف كي ميش يكه اول واردش م يقسمت. شم يواحد م ييبايكنم، متوجه ز يتر به داخل ساختمون نگاه م قيقكه د حاال

 ابون،يرو به خ يقد يدلخواه من و درست نقطه مقابل اون، كنار پنجره ها يقرار داره و پشت به منظره  يميخانم رح ،يمنش زيم يداره كه جلو

 يو راهرو يو حسابدار يگانيسمت چپ دو تا اتاق داره با يراهرو. شه ياستراحت كارمندها استفاده م ير داره و براقرا يست مشك مين كي

عضو رو  نيشتريشه كه ب يرو شامل م قيو سالن كنفرانس و اتاق ترجمه و تحق تيرياتاق مد. شه يم يمنته گهيقسمت د كيسمت راست كه به 

 .داره

 

*** 

 

 يبعد از چند ضربه به در وارد اون جا شدم و با دختر ،يگانيكه به من گفت برم اتاق با يميخانم رح ييدم و با راهنماساعت دو شركت بو رأس

 .كرد ياز پرونده ها رو جمع و جور م يكينشسته بود و  يو سه ساله رو به رو شدم كه رو صندل ستيب ايو دو  ستيحدودا ب

 .هستم يعيسماء رف د،يسالم خسته نباش-

 :كه پر از ناز بود گفت يلحن با

 .مشفق هستم نيمن هم نازن. يخوش اومد ،يسالم خانوم-

 .يمرس-

نقص  يب ديكه با نيازت بخواد و ا يكه ممكنه كسر ييو بعد كارها دميم حيرو برات توض يريقرار گ بياول ترت. ميخب، بهتره كه شروع كن-

 زم؟يكه عز ينداره، متوجه هست يشوخ يشه و با كس يو خشك م يدج يليتو كار خ يكسر ،يدون يآخه م ،يكارت رو انجام بد

 .كنم يبله درك م-
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گفت كه بر اساس اون ها پرونده ها دم  يرو برام م ييداد و مالك ها يم حيشركت توض يسه ساعت داشت درباره كارها و پرونده ها حدود

 .اتاق معتمد رفتكرد و به  يبعد از اتمام كارش از من خداحافظ. گرفتند يدست قرار م

كرد و وارد دفترش  يراحت درباره اش صحبت م يليباهاش داشت كه خ يخاص يرابطه  ايبود،  سيياز بستگان ر اياومد  يجور كه بوش م اون

 .شد يم

شركت ورق حدود ساعت شش و ربع بود كه از  يرو حاتياز توض يسر كي ادداشتيدوباره رو پرونده ها كردم و بعد از  يسركش كيهم  من

 .خارج شدم و به سمت خوابگاه رفتم

 

*** 

 

 .دمينفر رو د نيساعت هشت دانشگاه بودم، اول رأس

 :رها

 ؟يچه طور مه طور ييسالم سماء-

 ؟يخوبم تو خوب ر،يسالم صبح بخ-

 كار شركت چه طور بود؟. ام يتوپ عال-

 .روز اول خوب بود يشكر برا-

 .ميرو به رو شد مايو ن ازيكه با ن ميسمت كالس حركت كرد به

 :گام جلوتر بود گفت كيكه  رها

 سالم، دوقلو ها خوبن؟-

 :به سمت من شد و گفت مايبعد از جواب اون ها، ن. دنديهم زمان جواب سالمش رو دادند و حالش رو پرس مايو ن ازين

 كار چه طور بود؟ ؟يسالم سماء خانم خوب-

 .ساعت بعدش رفتم كيداد و رفت من هم  حيكارها رو توضخوب بود خانم مشفق  ؟يتو چه طور طون،يسالم خوبم ش-

 ؟يديرو د يپس ناز-

 !؟يناز-

 .گهيرو م يكه ك دميكم فكر كردم و فهم كي

 .دمشيآره د ،يگيمشفق رو م نيآهان گرفتم نازن-

 چه طور بود؟-

 .ميپرونده ها حرف زد يما فقط درباره . دونم يچه م-

 .بشناسمش شتريتا ب يخواستم به من كمك كن يوگرنه م ش،ينيب يبه اون صورت نم گهيكه د فيح-

 طون؟يش يبه اون چه كار دار-
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 :بهش گفتم يهم به شوخ بعد

 .خوره بابا يسنش بهت نم-

 :كه به خودش اومد گفت نيبعد از ا. كرد يداشت از حرفم سكته م چارهيب

 بابا؟ يزن يحرف رو م نيكه ا ميدار يسماء، من و اون چه صنم ستيهم قشنگ ن شيشوخ-

 !گهيندازه د يتو آدم رو به شك م يخب حرف ها-

 نه؟ ايكه زدم درسته  ييحدس ها نميبشناسمش تا بب شتريخواستم ب يحرف ها بزنم، م نيمن غلط بكنم از ا-

 ؟يزد ييحاال چه حدس ها-

 !بماند-

 .و بحث همون جا فعال تموم شد دنديو به سمت كالس كشدادند، ما دو تا ر يما رو گوش م يبودن و حرف ها ستادهيوا كاريهم كه ب ازيو ن رها

 .شركت شدم يو من هم راه مياز كالس با بچه ها ناهار خورد بعد

 د؟يخوب يميسالم خانم رح-

 :يميرح

 ؟يكن يورق نوشتم، آماده م نيخواست تو ا يمعتمد چند تا پرونده رو م يآقا يديبه موقع رس. خوبم يسالم خانوم-

 .ارمياالن م نيهم-

 .دونستم يدم دست بودند و جاشون رو م يپرونده ها شترشونيب. دستم انداختم يتو ستينگاه هم به ل كيسمت اتاق رفتم و در طول راه  به

 .رفتم يمنش زيكردم و به سمت م دايكل پرونده ها رو پ قهياز چند دق بعد

 ببرم؟ ديمن با اي ديكش يشما زحمتش رو م-

 .يها رو فكس كن يبعض اي يكن ياوراق رو كپ يبخوان بعض چون ممكنه ،يببر ديخودت با-

 تونم برم داخل؟ يگرفتم، م-

 .زميآره عز-

 .اجازه در رو باز كردم و داخل شدم دنيبعد از شن. دو ضربه به در وارد كردم قيتنفس عم كيسمت اتاقش رفتم و بعد از  به

 .آوردم د،يرو كه خواسته بود ييسالم پرونده ها-

 :نگاه به من و پرونده ها گفت كيجلوش بلند كرد و بعد از  يبرگه هارو از  سرش

 .ديچند برگه رو برام فكس كن ديبا دينيبه من و بش ديپرونده ها رو بد-

ه برگ يكرد و شماره  يبرگه ها رو جدا م يكرد و بعض يم نييداشت برگه ها رو باال و پا قهيرو كه گفت انجام دادم و نشستم، حدود ده دق يكار

 :بعد از اتمام كارش اون كاغذ و پرونده ها رو به من برگردوند و گفت. كرد يكاغذ جدا ثبت م يرو رو

 .دياريو ب ديريبگ يجواب فكس رو برام كپ د،يو زود اقدام كن ديريبگ يميفكس شركت ها رو از خانم رح يشماره ها-

 .بله حتما، با اجازه-
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ساعت هفت  يحوال. فكس كردم يكي يكيفكس به سمت اتاقم رفتم و برگه ها رو خارج و  يماره هاش ستياتاق خارج شدم و بعد از گرفتن ل از

ها  يكپ يهنوز تو اتاقش بود و وقت سييبودم كه از شركت خارج شدم البته ر ينفر نيآخر. گرفتم يرو براش كپ دهيرس يبود كه تمام جواب ها

 .هم قصد رفتن نداشت دمرو بهش دا

كننده  جيوقت ها برام گ يبازم بعض يگذشت، ول يبا اون كه حدود دو ماه از كارم م. ام كرده بود وونهين ها و كار تو شركت دامتحا نيب يريدرگ

جاش اومده بود كار من  مايرفت و س يگانيكه مشفق از با ياز وقت يشد، ول يوقت ها كسل كننده م يكنم و كار هم بعض دايبود كه پرونده ها رو پ

 .ر شده بودانگار راحت ت

ما داشت و اون  سيير يبا آقا ييآشنا كياومده بود شركت، باباش  يكارياز من بزرگ تر بود و به خاطر فرار از ب يسال كيكه  يخوب دختر

 .كرد يكمكم م يليهوام رو داشت و سر زمان امتحان ها خ يليبود به نفع من شد، چون خ يهر چ. كار قبول شده بود نيا يبرا

 .ردش كنم تياز امتحان ها رو كه خوب نخونده بودم رو كامل كنم و با موفق يكيكامل رفت سر كار تا من  چند روز يحت

مهم كار . مشياريو به اجرا در ب ميبهش گوش كن ماينبود كه من و س يدر حد يانداخت، ول يم تياوقات پاراز يبعض سيير يوسط آقا نيا البته

 !مايانجام بدم، چه سحاال چه من  فتاد،يشركت بود كه راه م

 .نبود و مجبور بودم يخب، چاره ا يكم سوء استفاده گر شده بودم، ول كيچند كه به نظر خودم اون روزها  هر

با اصرار رها با . و استراحت كنه يدو هفته بره مرخص مايقرار شد دو روزه برگردم و بعد از اون س. ميشد يبعد از امتحان ها با رها راه بالفاصله

 .كه خودش به غلط كردم، افتاده بود ميوس برگشتاتوب

 .امياعتماد كردم و قبول كردم با اتوبوس ب وونهيد كيآخه من رو بگو به عقل -

 :رها

 .ميكن يخودم رفت و آمد م نيهم با ماش گهيد ياز دفعه ! كشمت يم يبحرف گهيد يكلمه  كيسماء -

 .شد و من هم دنبالش رفتم ادهيقصد خارج شدن از اتوبوس پاز خانم ها به  يكيزد و پشت  يحرف چشمك نياز ا بعد

 كيراستم خورد، به همون سمت برگشتم كه  يبه شانه  يگرفت كه ضربه ا يم ليدنبالمون، رها داشت ساكش رو تحو اديبود لهراسب ب قرار

 .خندان لهراسب مواجه شدم يو با چهره  به جهت مخالف برگشتم عيبودم، سر دهيترس يليخ. چپم برداشت يام رو از شانه  فيك يكيدفعه 

 :رو محو كرد و من هم لبخند به لب آوردم و گفتم تميبعد از سه هفته تمام عصبان دنشيد ياون كه حرصم گرفته بود، ول با

 .سالم-

 :لهراسب

 ؟يماهت خوب يسالم به رو-

 .اوهوم-

 !ها يردخانم بزرگ رو فراموش ك ياصول تياون جا ترب يرفت! بله زم،يبله عز-

خونه  يبعد از رسوندن رها، راه. كرد و اجازه نداد جوابش رو بدم يكه ساكش رو گرفته بود به سمتون اومد و با لهراسب سالم و احوالپرس رها

جون  اليل. زنگ گذاشتم يراست به سمت خونه رفتم و دستم رو رو كي نيبعد از نگه داشتن ماش. جونم لك زده بود اليل دنيد يدلم برا. ميشد
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من هم با . من حرف هاش رو نصفه ول كرد دنيكرد كه با باز شدن در و د يشد داشت مردم آزار رو لعنت م يم يكه عصبان شهيمثل هم

 :گفتم يخوشحال

 گذره؟ يخوش م ينيب يما رو نم. فداتشم ،يجون خودم، خوب اليسالم ل-

 :شتم و گفتشد و اومد پ ادهيپ نيكرد كه لهراسب از ماش يمات نگاهم م هنوز

 !معرفت خودمونه يب يمامان سماء-

 :و محكم بغلم كرد و گفت هيگر ريجون زد ز اليگفتن اسمم انگار طلسم شكست و ل با

 .چشمات، دلم برات تنگ شده بود يفدا اليقشنگم، ل يزن يسر م ريبه د ريد زم؟يعز يمن قربون تو بشم، كجا بود ياله-

و ما رو از هم جدا كرد و مثل بچه ها دستمون رو گرفت و  ديكه لهراسب به دادمون رس ختم،ير ين اشك مجو اليل يدلتنگ تر بودم و هم پا من

 :كنار هم رو كاناپه نشوند و گفت

 .دم در كوچه زشت بود د،يكن هيحاال هر چه قدر دلتون خواست گر-

 :زد و گفت يجون خودش هم لبخند اليلبخند من و ل با

 رون؟يب ميو بر ميرو بزن دشيق ديبا اي ميدار يزيمامان غذا چ-

 .دادم صيجون رو تشخ اليمخصوص ل ي مهيق يراحت بو يليمن هم به كار افتاد و خ ييايسوال لهراسب حواس بو نيا با

 !اميبدو تا من هم لباس هام رو عوض كنم و ب م،يدار مهيرو آماده كن ق زيناشناس بدو برو م-

 .كار كردخوب  تييايحس بو. دخمل خودمون نيآفر-

 :حال باال رفتن از پله ها با لبخند گفتم در

 !ناشناس شهيمثل هم-

 !سماء-

 .دميكردم و به سمت اتاقم دو اديبرداشت كه من هم سرعتم رو ز زيگفتن اسمم به سمت من خ با

بود، توش  كيباهام شر هام رو يها و ناراحت يتك تك شاد. دميپرست يرو م زشيدوستش داشتم، همه چ يليبود، خ يهم همون جور هنوز

 يهر شب برا ختم،ياشك ر مميمامان مر اديوقت لو نداد من هر شب به  چيكه ه يمحل امن. پناهگاه بود كيهام  هيگر يبودم و برا دهينفس كش

 !، سماءباز هم من هستم و پنجره، باز هم پنجره است و دختر تنهاش. دمياز دست دادمش آه كش يو نشناختمش، ول دمشيكه ند يغم پدر

 .پر خاطره ام يقاب عكس خال يحت. سر جاشون بودند لميزدم، همه وسا ديگذاشتم و دور تا دور اتاق رو د نيرو زم لميوسا

 ينگاه زيكنار لهراسب نشستم و به م. برم نييداد، باعث شد از اتاق دل بكنم و به طبقه پا يناهار م زيجون كه خبر از آماده شدن م اليل يصدا

 !ه؟يچاره چ يخورد، ول يآماده به هم م يحالم از فست فود و غذا گهيخودم بخورم، د عيسر يدوست نداشتم از غذاها گهيبود د يعالانداختم، 

 

و لهراسب هم برام گوشت  دميخودم برنج كش يرو ازش گرفتم و برا ريشد، به خودم اومدم و كفگ يفشار دست لهراسب كه به دستم وارد م با

 .ختير مهيقها رو كنار زد و 
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 وانيل يوقت. بود، برداشتم چند قولپ خوردم ختهيلهراسب رو كه دوغ ر وانيكه تونستم خوردم و ل ييجونم حرف نداشت و تا جا اليل دستپخت

 :به صورتم زل زده دميآوردم د نييرو پا

 ناشناس؟ يديخوشگل ند هيچ-

 !زميعز دميند ييپررو نيدختر به ا-

 :گرفت و گفت طرفم رو شهيجون مثل هم اليل

 .زمينوش جونت عز. كجاش پرروه يماه نيدخترم به ا-

 :بار ابروم رو باال انداختم و گفتم چند

 .بود، دستت درد نكنه يعال شهيمثل هم. فداتشم يناشناس، مرس يتوجه نمود-

 .نوش جون دخترم-

 هيلهراسب سرش رو به پشت كاناپه تك. و به هال رفتم ختمير يجون اجازه اش رو ندادم، چا اليو شستن ظرف ها كه به ل زياز جمع كردن م بعد

 .جون نبود الياز ل يداده بود و چشماش بسته بود و خبر

 :دميازش پرس. گذاشتم، با نشستن من لهراسب هم چشماش رو باز كرد زيم يرو رو ينيو س نشستم

 جون كجا رفت؟ اليل-

 .يرفت استراحت كنه خانوم-

 يچا يوقت. كردم يبه صورتش زل زدم و خوردنش رو نگاه م. بدون قند مشغول خوردن شد شهيشت و مثل همبردا ييفنجون چا كيهم  بعد

 :ديخوردنش تموم شد، پرس

 ؟يمون يچند روز م-

 .دارم طيپس فردا صبح بل-

 قدر كم سماء؟ نيچرا ا-

 .برم تا اون بره استراحتقرار گذاشتم زود . رفت يم مايس شتريشركت رو زده بودم، ب ديق بايتو امتحان ها تقر-

 ؟يخانوم يكار كردن بش اليخ يب ستيبهتره ن-

 .دارم ازيحداقل به حس استقالل ن. دارم ازيخوام ادامه بدم، بهش ن ينه م-

 .و به سمتم برگشت ستاديوسط راه ا ينزد و به سمت پله ها رفت، ول يجوابم حرف در

 .كوچولو يبود، مرس يعال ييچا يتراس. ات ميمامان مر شيپ ميريساعت پنج حاضر باش م-

 :و خنده گفتم يخوشحال با

 .نوش جون ناشناس-

 !پاره شيخنده هات تنگ شده بود آت يدلم برا-

 .شستن به آشپزخونه بردم يرو برا ينيپله ها با نگاه دنبالش كردم و بعد هم س يباال تا
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 :به روم لبخند زد و گفت. جون مواجه شدم اليناز ل يكردم و با چهره از چشم هام رو باز  يكيشد  يم دهيموهام كش يكه رو ياحساس دست با

 !ناشناست علف سبز بشه يپا ريلهراسب گفت بهت بگم االنه كه ز-

اون هم از . اومد يبه حساب م يخب بدقول ينشده بود، ول ريد اديز. جون گرفتم و به ساعت چشم دوختم، پنج و ربع بود الينگاهم رو از ل يزود

 .بوده ميآن تا شهيهم كه يكس

 .رفت ادميدفعه خوابم برد، ساعت  كيآماده ام، شرمنده  گهيد قهيتا پنج دق ديبگ-

 :و گفت ديام رو بوس يشونيجون پ اليل

 .داره كه صبر كنه فهيسرت، وظ يفدا. زميدشمنت شرمنده عز-

 .از بس مهربونه اديهم در نم كشيطفلك ج دينگ ،يقربونتون برم اله-

 .رو دوست دارم طونشيش يپاره  شيچون آت-

 .دوستش داشتم، اون ها برام همه كس بودند شتريآخه خودم ب. دونستم ياش رو م يزدم كه خوب معن يلبخند

 .نييپا امياالن م-

 .وقت هست زم،يعجله نكن عز-

 .رفتم نيياز پله ها پا فميجمله از اتاقم خارج شد و من هم زود آماده شدم و با برداشتن ك نيگفتن ا با

 جون لهراسب كجاست؟ اليل-

 .ديگلم، مواظب خودتون باش رونيرفت ب-

 د؟يايشما نم-

 .اون جا ايگذاشتم، تو هم فردا ب خچاليغذا براتون تو  يشب اون جام ول. فردا دست تنهاست يبرا ،يليل يبرم خونه  ديبا زمينه عز-

 .جون هم سالم برسون، من رفتم يليباشه پس به ل-

 .خترمبه سالمت د-

 .شد رهيبا نشستن من به سمتم برگشت و تو چشمام خ. رفتم نيخونه خارج شدم و به سمت ماش از

 ناشناس؟ يفتيراه نم-

 :شوخ گفت يو لحن يساختگ يطور كه به من زل زده بود، با حرص همون

 !زميناشناس و كوفت عز-

 .دكتر... ناش يجواب نداد-

 .درو لبش قرار گرفت كه زود خورده ش يلبخند

 .لهراسب گهيد ميبر ،يديخند! يديخند! گهيد يديخند-

 .كه، سنگ پاست ستيرو ن-

 :رو لوس كردم و گفتم خودم
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 داره؟ يك يو خوشگل يمهربون ،يناز ،يخوب نيدختر به ا ،يگيم يجور نيا اديدلت م-

 .رو روشن كرد و راه افتاد نينگاه به من كرد و بعد ماش كي

 ايرو ندارم و تو دن يكردم كس يشدم تازه حس م يم كينزد گاهشيدست هام لرز افتاده بود، هر وقت به جا شده بودم و كيهم بهش نزد باز

 .بود شتريجا فشارش ب نيا يكس يبودم و خال ب يخال. سرگردونم

 .ازش خارج شدم و راه افتادم نيخاموش شدن ماش با

شب و  اميجا و باز هم گم شدم، هر وقت م نيباز هم اومدم ا. و گم كردمذره شده، مامان خودم ر كيدلم برات  ؟يخوش ؟يسالم مامانم خوب-

بغضم . يو من تنهام مامان يستيفهمونه ن يدوباره به من م. يكس رو ندار چيو ه يكس يب گهيآرامگاه م نيباز هم سر در ا. شه يروزم محو م

 .شد يقطره اشك رو گونه ام جار نيولشكست و ا

شه  يم سيرو فراموش كنم، باز هم هر شب چشمام خ يشگيدرد هم نيتونم ا يشم، باز هم نم يو كارهاش غرق م ايتو دن شتريب يمامان هر چ-

 .كنه يم يبه من دهن كج يو اون قاب خال

 :گفتم يجار يهق هق و اشك ها با

رو فراموش  يكس يدوست دارم، درد ب يول... يلو. تو و بابا رو تو قلبم دارم... من يخوام فراموش كنم؟ ول يم... معرفتم كه يب... من ... مامان-

 .بده يليخ ه،يكنم، مامان بد درد

 .داشتم ازيهمون طور كه به آغوش گرمش ن. داشتم اجياحت هيبشم، به گر يقبر گذاشتم و اجازه دادم خال يرو رو سرم

 يتو چشمام نگاه كرد و برا. اطرافم برگردوند يايو دنشونه ام، من رو به خودم  يرو يدست يدونم چه قدر تو اون حال و هوا بودم كه گرما ينم

 .چشماش رو بست و باز كرد هيچند ثان

 سماء؟ يبا خودت و چشمات چه كار كرد-

 :ادامه داد. شدم و ساكت بودم رهيخ بهش

 كوچولو؟ يگ ينم يزيچ-

دست هاش صورتم رو قاب گرفت و با شست اش با . شد يهم قرار گرفت و چند قطره اشك از چشم هام جار يچشمام پلك هام رو ينيسنگ از

 .صورتم رو پاك كرد سيخ يرد پا

 ؟ينكن ييو تنها يكس يجا احساس ب نيا يايم ياون چشمات چه كار كنم، وقت يفدا-

 ...لهراسب من-

وقت  چيم با وجود شما هو من هم نتونستم بگ ديادامه دادن نداد، با دست هاش كه هنوز كنار صورتم بود، سرم رو به آغوش كش ياجازه  بغض

 .حس رو دارم نيدونم چرا ا ينم يول. ستميتنها ن

بود،  دنيسرخش كه آماده بار يو به چشم ها دميكش رونيو تونستم نفس بكشم، خودم رو از آغوش لهراسب ب ديبغض و اشكم ته كش باالخره

 .مردونه حفظ شون كرده بود نگاه كردم يول

 ...كه ديببخش-
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 :ش رو دماغ و دهانم فشار آورد و گفتانگشت اشاره ا با

 .ميتو شهر بزن يگشت كي ميباش و چرت نگو، حاال هم بلند شو بر يدختر خوب! ــــــــسيه-

كه  ياهينگاه رو به آرامگاه و سنگ س نيدستش رو گرفتم و از جام بلند شدم و آخر. زودتر بلند شد و دستش رو به سمت من گرفت خودش

 .شدم يدم و راهعشق من بود كر گاهيجا

 

*** 

 

 :لهراسب

 .ظهر شد بابا گهيپاشو د يسماء خانوم-

 .اومد تو اتاقم و شروع كرد به غرغر كردن ستميبشو ن داريمن ب ديد يوقت يصدام كرد، ول نييربع از پا كي يلهراسب بود طفل يصدا

 .وجودش و صداش باعث شد چشم هام رو باز كنم باالخره

 س؟بخوابم ناشنا ياگه گذاشت-

 !ينكن خانوم يپاشو تنبل ،يليخاله ل يظهر شد دختر بلند شو برسونمت خونه  گميم-

 .از تختم دل كندم و بلند شدم باالخره

 .بلند شو برو صورتت رو بشور شلخته-

 .بذارم، بعد ناشناس نييتخت پا يبذار پاهام رو از رو-

 .شب شده يو آماده بش يتا بلند ش گهيبجنب د! ناشناس و كوفت سماء جان-

 ه؟يتو، خبر يدار يچه عجله ا-

 باشه؟ يخبر ديمگه با-

 !هيخبر ديگفتم شا يتو عجله دار! دونم؟ يچه م-

 .نكن سماء جان تياذ. بخرم يزيخاله چ يسر راه برا ديبا ،يخانوم ستين يخبر رينه خ-

 خوبه؟ ام،يشم م يمن هم حاضر م نييباشه برو پا-

 .گل دختر، منتظرم نيآفر-

شدم كه  نييطبقه پا يراه فميبا برداشتن ك. زود آماده شدم يليصورتم كم بشه و خ يگرفتم تا از پف ها عيدوش سر كيرفتن لهراسب از  بعد

 .بود ستادهيپله ها ا نييلهراسب پا دميد

 :لهراسب

 .مامان گفت ناهار حاضره ،يدو تا لقمه رو بخور تا ضعف نكن نيا ايب-

 :تم و گفتماز لقمه ها رو از دستش گرف يكي

 .يبزرگ درست كرد يليدونه بسه ناشناس، خ كي نيهم-
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 .باشه بخور فعال-

كه اون لقمه رو خوردم و بهم  نيخوشمزه بود بعد از ا يليخ. ديو گوجه گذاشته بود، ناجور چسب ارشوريرو خوردم، كتلت بود و كنارش خ لقمه

 .نگاه به دست لهراسب انداختم كيمزه كرد، 

 .رش رو كرد و به سمتم برگشتنگاهم كا ينيسنگ

 :لهراسب

 ؟يكن ينگاه م يجور نيبود، چرا ا يلقمه كه كاف كيجونم؟ -

 :هام رو جمع كردم و گفتم لب

 !كردم يداشتم ناشناس رو نگاه م. نگفتم يزيمن كه چ-

 ؟يكن يم نيبه شعور بنده توه ياالن دار-

 :تعجب به خودم گرفتم و گفتم حالت

 .بلدم لهراسب؟ امــــــــــــمكارها  نيمن از ا! من-

 :لبخند نشست رو لب هاش و گفت كيكرد و  رييتغ نگاهش

 سماء؟ ادتهي ،يراست. هم لقمه ت نيا ايب ،يگيراست م! حق با توئه-

 :اون خاطرات گفتم يادآوريبه  با

 !خوب بود يليخ. ميداشت ييبره، چه روزها ادميشه  يمگه م-

گفت  يجون م ميبعدش هم مر. امـــــم يگفت يو م يكرد يطور لب هات رو جمع م نيهم ،يديرس يمن يخواست يكه م يزيهر وقت به چ-

كه  ييالبته چه حرص ها. يديرس يكرد و تو هم باالخره به خواسته ات م يم يجمع كن خاك انداز رو دختر گنده، و بعدش مامان ازت طرفدار

 !نخورد خالقتا نيخانم بزرگ از ا

 كنم؟ يبا اون خرگوشه باز دينذاشتتو و الله  ادتهي-

اشك الله رو  تيخيتار ي هيتو با گر يول. يبش كيبهش نزد ميجون گفته بود اجازه ند ميسماء، مر يدرآورد يسر اون ماجرا ناقال باز يليخ-

 !پاره شيآت يهم درآورد

 ...حاال يول. خانم بزرگ يهانگاه  يتونست آزارم بده، حت ينم يزيچ ميبا بودن مامان مر. بود يباحال يچه روزها-

 .امرزتشيخدا ب. فرشته بود كيجون  ميمر-

 ؟يديلهراسب چند وقته الله رو ند-

 شه، چه طور؟ يم يدو سه سال-

 !يجور نيهم-

 .رميدو قلوها رو بگ يمن هم برم سفارش ها زم،يشو عز ادهيپ ميديرس-

 !ايزود ب-
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*** 

 

 :اليل

 !فداتشم يش يرفتن و اومدن كه خسته م نيدختركم، با ا يمگه آخه راه قرض دار-

 .زميبعدش هم مجبورم برم عز. جونم اليكنه ل يرو در م يشما خستگ دنيد-

 ؟يدار طيبل يصبح چه ساعت-

 .ساعت نه-

 .تو راهت درست كنم يهم برا ييغذا كي. جمع و جور كنم ليوسا كميبگردم، تو استراحت كن من هم برم برات  ياله-

 .جون الين لنك تيخودت رو اذ-

 .راحت باش مادر ه؟يچ تياذ-

 .فداتشم، شب خوش يمرس-

 .زميعز ريشبت بخ-

بهش . چند ضربه به در زدم و وارد شدم، اون هم در حال خشك كردن موهاش بود. دميسشوار از اتاق لهراسب شن يپله ها باال اومدم كه صدا از

 :گفتم

 .باشه تيعاف-

 .رو خاموش كرد و به سمتم برگشت سشوار

 .گلم يسالمت باش-

شه،  يگرم نم ياز من آب ديد يوقت. بپرسم يكه فكرم رو مشغول كرده بود سوال يتونستم در مورد موضوع ينم يول. پا و اون پا كردم نيا كمي

 :خودش دست به كار شد و گفت

 ؟يبگ يخوا يم يزيشده سماء؟ چ يزيچ-

 .بود بيكه از نظرش عجدونم چه حد مطلب رو رسوندم،  يتته پته افتادم و نم به

 كيدرباره  يعنينه ... زيچ كي يخوام نظرت رو درباره  يم يعنيبگم؟  يچه جور...باهات يموضوع... كي يدرباره ... خواستم يم... من... من-

 .بدونم يكس

 حالت خوبه سماء؟-

 .فكرم رو مشغول كرده يزيچ كيتا االن،  ميكه با هم صحبت كرد يلهراسب از ظهر-

باهام رو  شهيكه هم يياون هم سماء. سوال ازم بپرسه بيو غر بيجور عج نيو ا ستهيناشناس وا يباعث شده سماء خانم جلو يچ ؟يومخان يچ-

 كرده؟ ينم ياز من مخف يزيراست بوده و چ

 .اومد شيسوال برام پ كيفقط -
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 !خب بپرس-

 ...ميكرد ميقد اديتو خاطرات و  ميصبح كه رفت-

 .ا سوالم ناراحتش كنمب دميترس يشدم م ساكت

 :لهراسب

 .يخانوم يد يادامه نم-

 :گرفتم و گفتم نييرو پا سرم

 !يترسم ناراحت بش يم-

 !شم كوچولو، بپرس و خودت رو خالص كن يخودم ناراحت نم يمن از سماء-

 ؟يكن يهنوز هم به الله فكر م-

نشد سرم رو باال آوردم و به لهراسب نگاه  يخبر قهيچند دق يوقت يول. ودمب خيگرفتم و آماده توب نييسوالم، سرم رو پا دنيبعد از پرس بالفاصله

 .كردم

 :هنوز از در خارج نشده بودم كه صدام كرد. شدم يبه سمت در اتاق راه دميحالش رو د يفرش زوم كرده بود، وقت ياز گل ها يكي يرو

 سماء جان؟-

 جانم؟-

 ؟يريبگ يخوا يجوابت رو نم زم،يبال عز يجونت ب-

 ...آخه-

 .تا برات بگم نيبش ايب-

 .تخت رو نشونم داد و من هم رفتم و كنارش نشستم يجمله با دستش رو نيزمان با ا هم

 ميبچه بود يوقت يگرفت، حت يكه الله دختر خانم بزرگ بود، جرأت ابراز عالقه رو از مم م نيخب ا يول. بهش داشتم يحس خاص كي شهيهم-

اخالقت  نيو ا يكرد ينم يباز يبدون من با كس ،يو كنارم قرار گرفت يبزرگ شد كميكه تو  نيتا ا. نداشتم شدن باهاش رو يهم جرأت همباز

 .كنار الله باشم نباعث شد، م

 :بر لب ادامه داد يو با لبخند يجد يليسمتم برگشت و خ به

 !كوچولو يشانس و اقبالم بود ياز همون اول هم ستاره -

 :مه دادبه جواب برگشت و ادا دوباره

 يخب حرف ها و زخم زبون ها يمواظبت بود، ول شهيدوستت داشت و هم يليالله خ. گروه سه نفره كي ميگفتم، با وجود تو، ما شد يداشتم م-

بگم عاشق . باورش سخت بود يول ست،ين يدونستم حسم به الله عاد يم. تر شد يبا بزرگ تر شدن ما رابطه ها جد. بود شهيخانم بزرگ هم

 .كنم يبشم كه بتونم خانواده اش رو راض دوارينداشتم كه بهش ام يزيمن چ وقتچون اون شدم، 

 شيپ ميخوا ياون طور كه ما م شهيهم ايخب دن يتالش كردم، ول يليخ. گرفتم درس بخونم و خودم به خواسته هام برسم ميتصم نيخاطر هم به
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سخت بود . رخورد رو باهات داشتن و خانم بزرگ اون حرف ها رو سر زبون انداختجون اون ب ميكه بعد از فوت مر دميفهم يرو وقت نيا ره،ينم

همون موقع خانم بزرگ آب  يول. حرف ها مال قبل از فوت مادرته نيبده، تازه ا تيمادرش رضا ديحرف دلم رو زدم و الله گفت با يسماء ول

اون هم مثل من حرف . ناراحت شد يليمادرش خ يعد از صحبت هاالله ب! دهينم يرو دستم و گفت كه دخترش رو به هر كس ختيرو ر يپاك

ندم و اون  يتو قلبم رو به كس گاهشيكنم و جا يزندگ ادشيهمون جا بهش قول دادم به . هم نبود يخب، چاره ا يمادرش رو قبول نداشت، ول

 .هم به من قول داد فراموشم نكنه و تا االن به قولش عمل كرده

 ...خانم بزرگ يعني-

 :ام رو نصفه رها كردم و گفتم ملهج

 دونه؟ يجون م اليل-

 :لهراسب

فكر و هوس بوده كه از سرم  كيفكر كرد  نميب يهست الله رو نم يكه چند سال ديهم د يوقت. خبر نداشت قيدق يزده بود، ول ييحدس ها كي-

 !دهيپر

انداخت، لهراسب كه حالم رو  يبه گلوم چنگ م يبغض بد !كنه تيحق نداشت ناشناس من رو اذ يكس. انداخت شيبه جونم آت نشيغمگ لحن

 :كرد جلو پام زانو زد و گفت يبهتر از خودم درك م

 !زميداره عز اديز نييباال و پا ايفراموشش كن سماء، دن-

 :گفتم هيهق هق و گر با

 كيهركس به  يآدم ها؟ حاال برا يشونيبه پ زنه يم ييكنه آدم رو؟ چرا مهر تنها يداغون كننده است؟ چرا داغ م ايدن يو بلند يچرا پست-

 جدا كردن لهراسب؟ ياز آدم ها زاده شدن برا يخوام؟ چرا بعض يمن جواب م يول اده،يز يليچراها خ... افته يشكل اتفاق م

كه  يزيچ ين، ولهم توش قرار گرفت ياديز يسماء و لهراسب و الله ها. هم هست شهيبوده و هم شهيچرخه هم نينكن سماء كوچولو، ا هيگر-

رو فراموش نكن سماء كه خدا  نيوصال باشه، ا يهم هست كه واسطه  يشده، حتما كس دهيآفر ييجدا يبرا ياگه كس. ميكه ما نشكن نهيمهمه ا

 .مهربونهبزرگ و  يليخ

 :بود گفتم يكه توش طنز تلخ يلحن با

 م؟ينيب يوصال رو م يواسطه  نيا يپس ما ك-

 ...ديهنوز وقتش نشده، شا ديشا. يتما هنوز وقتش نشده خانومح. خدا حواسش به ما هست-

 :مثل قبل بود، گفت قايكه دق يلهراسب به حرف اومد و با لحن دوباره

 .سماء يبش يراه ديساعت از دوازده گذشته خانم كوچولو، فردا صبح با! يبخواب يخوا ينم-

 ...برم كه بخوام، به خاطر سوالم گهيمن د يگيراست م-

 .داشتم گلم، حاال برو راحت بخواب اجيمن به حرف زدن و به دونستن تو احت گه،يد يسماء فضول خودم ـــــســـيه-

 .ناشناس ريشب بخ-
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 !زميشبت پر ستاره عز-

ده بود و هنوز خودش رو نشون ندا اجيكه به حضورش احت يكه وجودش برام مجهول بود، واسطه ا يالبته با فكر به واسطه ا دم،يشب خواب اون

 .بود

 

*** 

 

 يدود يها شهيحفاظ دار و ش يپنجره  دنيبا د. شدم رهياتاق خ يدادم، چشمام رو باز كردم و به پنجره  يكه به بدنم م يكم با كش و قوس كم

 .لهيتعط يتا اطالع ثانو يو تنبل ستميتو خونه ن گهياومد كه د ادمي

به  دنيبا رس. شروع كار البته به صورت تمام وقت يبودم و آماده برا يز انرژرفتن به شركت آماده شدم، پر ا يصبحونه خوردم و برا يزود

شد، گوش دادم و با چشمام شماره ها  يكه پخش م يميرو فشار دادم و به آهنگ مال زدهيبه سمت آسانسور رفتم و شماره س كراستيساختمون 

 .مشمرد يرو م

 زدهيس... دوازده... ازدهي... ده... نه... هشت... هفت

 .باز شد و من هم به سمت شركت حركت كردم در

 .ريصبح بخ ،يميسالم خانم رح-

 :يميرح

 چه طور بود؟ التيتعط. ريبخ دنيرس زم،يسالم عز-

 چه خبر از كار؟! كوتاه يبود، ول يعال. يجاتون خال يمرس-

معتمد دادند، تا پرونده ها چك بشه و  يآقا شبيكه د ستيل كيداد به دستت برسونم و  مايس. رو برات دارم ديجد ياز پرونده ها ستيل كي-

 .بشه ستميوارد س

 .من برم دنبال كارم ديها رو بد ستيل. پس سرم شلوغه ،ياوك-

 .اتاقم شدم يآورد و به دستم داد و بعد از تشكر راه رونيتا كاغد از كشو ب دو

شكمم متوجه  يبا صدا. بكنم ستميعد از چك كردن وارد سرو ب سيير ستيشد و تونستم ل عيكار رو شروع كردم گذر زمان برام سر يوقت

وسط آبدارخانه  زيم يرو. ختمير يخودم چا يگذاشتم و برا ويكرويظرف غذا رو به آشپزخونه بردم و تو ما. ساعت شدم، از ظهر گذشته بود

 .كردم يم ياس ام اس باز ازينشسته بودم و با ن

 :ازين

 .دميرو ند گهيند روزه هم دچ رون،يب ميوقت بذار با هم بر يعصر-

 !شب شده گهيدارم، بعدش د يوقت ادار. شاهكار، بنده سر كارم خانم تا ساعت شش-

 .خوابگاه يريآخر شب م. ميخور يم رونيدنبالت، شام رو ب اميم مايشه تازه، بعدش هم با ن يم كيتار ميهوا ساعت پنج و ن وونه؟يد هيشب چ-

 .زميخوابم عز يم ابونيبعدش هم تو خ-
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 ابون؟يچرا خ-

 كنم، درسته؟ يشب رو سپر ابونيتو خ ديبعد من با. شه يخوابگاه بسته م ميساعت هشت و ن-

 ؟يكن يشد با رها زندگ يبودن تو دردسر شده سماء، نم يخوابگاه-

 .كرده بود يپسر عموش از من خواستگار شيحدود دو سال پ ستم،ينه بابا خونه عموش راحت ن-

 .و خوشگل بود پياون كه خوش ت ؟يداد يان ها اومد دنبالش؟ چرا جواب منفهمون كه تو امتح -

 جواب مثبت؟ يبرا ليشد دل يبدم، بعدش هم خوشگل يچون دوست داشتم جواب منف. آره همون بود-

 .گهيخب مهمه د ست؟ين ليدل-

من گرم شده برم از خجالت شكمم  يعال خداحافظ غذاعاقالنه فكر كن، ف! ازين يزن يوقت ها هم رو هوا حرف م يليخ يول ،ييسر به هوا گميم-

 .اميدر ب

 .يبا ،يليفردا كه پنج شنبه است و تو تعط يواژه، باشه برو به شكم برس كه مهم تره، قرار هم باشه برا نيخورم از ا ينگو سماء حرص م-

 مايس ستيل يبعد از نماز به اتاق برگشتم و از رو .مانتوم گذاشتم بيرو تو ج ليخوردن غذا خوندم و بعدش هم موبا نيرو در ح ازين جواب

 وارد اتاق شد يكيضربه به در،  كيساعت پنج بود كه بعد از  يكردم، حوال يرو بررس ديجد يپرونده ها

 :روبرو شدم، به سمتم اومد و گفت يسامان مهدو يكه باال گرفتم با آقا سرم

 حال شما؟ ،يعيسالم خانم رف-

 د؟يتداش يسالم ممنون، امر-

اضافه  ديرو هم با يكسر يالبته امضا. اضافه بشه ستيبه ل ديسفارش دادن، با ديچند قلم جنس جد. خواستم يرو م... از شركت  ديپرونده خر-

 .فردا صبح اقالم ارسال بشه ديلطفا با عيسر يول د،ياش كن

 ؟معتمد هستند تا امضاء كنند يآقا يكنم، راست ياضافه م دياريرو برام ب ستيل-

 .هست يتا بعد از وقت ادار شهيمثل هم يآره كسر-

 .يمهدو يآقا دم؛يزود انجامش م-

 .رسونم يرو بهتون م ستيممنون االن ل-

 د،يبه من رس يمنش قيكه از طر يستيكردم و طبق ل جاديا ديخر يبرا ديكردم و صفحه جد دايمن هم پرونده شركت رو پ يخارج شدن مهدو با

 .كاملش كردم

 شه برم داخل؟ يم يميخانم رح-

 .برو زميآره عز-

 .ضربه به در وارد كردم و بعد اجازه ورود داخل شدم چند

 .امضاء آوردم يرو برا... شركت  دياقالم جد ستيمعتمد ل يسالم آقا-

 فردا ارسال بشه؟ ديسالم با-
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 .ارسال بشه ديفردا با ،يمهدو يآقا يطبق گفته -

 خود سامان كجاست؟ اومده شركت؟-

 .رو به من رسوندن كه شركت بودند، االن رو خبر ندارم ستيل شيساعت پ كيد حدو-

 .كنه دايرو براش پ يگفت كه مهدو يميرو برداشت و به خانم رح يگوش

 :يكسر

 .ديريبگ هيدييو تا ديچك بشه و بعد امضا برام فكس كن ديبا ستيل دينيبش دييبفرما-

 .بله-

 .آوردند فيآقا تشر قهيكنه، بعد از حدود ده دق ينيرو بازب ستيتا ل يدواتاقش نشستم و منتظر مه يكاناپه تك رو

 :سامان

 ؟يكارم داشت يكسر-

 ؟ياوك ،يتا از ارسال مطمئن بش يتيهدا شيبرو انبار پ دييخودت هم بعد تأ. رو چك كن، امضاء كنم ستيل-

 كجاست؟ ستيل يعيخانم رف. گرفتم-

 .معتمده يخدمت آقا-

 .زهيمرو  ستيسامان ل ايب-

 .معتمد نشست يهم جا يمن اومد و مهدو يجمله از جاش بلند شد و به سمت كاناپه رو به رو نياز گفتن ا بعد

 :يكسر

 .ديهماهنگ كن ستيبا ل ديبا رسه،يشده از بندر م يداريفردا بعد از ظهر اجناس خر-

 :بود گفتم فتادهيكه هنوز حرفش برام جا ن يحالت با

 !معتمد يفردا پنج شنبه است آقا-

 .اتفاقات زمان امتحان رو داره يقصد تالف دميكه رو صورتش قرار گرفت، فهم يشخندين با

 :يكسر

 درسته؟ د،يآ يتمام وقت م شونيا يدارند و شما به جا يدو هفته مرخص يكه خانم صفر ديدون يرو هم شما م نيشنبه است و ا 5دونم  يبله م-

 :ظ كردم و گفتمخودم رو حف يخونسرد يگرفته بود ول حرصم

 شن؟ يكامال درسته، اجناس به كدوم انبار فرستاده م-

رو  تيمسئول نيخودشون ا يخانم صفر د،يرو چك كن يگانيبا ستياون جا و ل ديبر ديبا. هيخال يتياقالم ارسال بشه، انبار هدا نيفردا صبح كه ا-

 .كار به دوش شماست نيبه عهده گرفتن و االن ا

 .همون ساعت اون جا هستم د،يرو به من بگ دنيدرسته، ساعت رس-

 .رسند يها م ونيبعدازظهر كام كي يحوال-
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 :سامان

 .امضاء كن ايكامله، ب ستيل يكسر-

 .به من داد و من مرخص شدم هيدييگرفتن تأ يرو برا ستيبعد از انجام كارش ل معتمد

 

*** 

 

 خدا بگم چه كارت نكنه؟ ما،يبرام س يساخت يعجب پنج شنبه ا-

 :اميس

 .شرمنده سماء جون. يكه تو هست يافته روز ياجناس م ليدونستم تحو يمن چه م. رسم يعروسم نكنه، كه به حسابت م ينگ-

كه نگو، معلوم بود داره  ديكش شيمسئله رو پ نيهمچ روزيكنن، د ياتفاق حال م نيبا ا سييجناب ر. هيچه حرف نيدشمنت شرمنده دختر، ا-

 .كرد يم يخانم صفر ،يخانم صفر يه ،يپاش گذاشت شيپ يتو هم خوب راه. ارهيامتحان ها رو در م يتالف

 چه خبر از عشق من؟ رم،يگ ياشكال نداره بعدا حالش رو م-

 ها؟ يذره خجالت نكش كي ،ييعجب دختر پررو-

 س؟ييچه خبر از معاون محترم ر يسماء، نگفت يچ يخجالت برا-

 .دمشيد ديبرم، شا ديمن هم كه ظهر با ،يتيرفت انبار هدا يم ديبا ارسال اجناس يصبح برا يعني دمش،يامروز ند-

 .زميكه خودم برگردم مواظبش باش عز يتا زمان يول. رسم يكه حسابت رو م ينداشته باش يبه عشخ من كار-

 مواظبش باشم؟ ايبا عشق شما نداشته باشم  يباالخره كار-

 !جونم ييهر دو سماء-

 .كشم از دست تو و عشقته يم ير چبرو بابا با اون عشقت، من ه-

دوست پدرش  يرو تشيالبته اولو. دو تا رو از راه به در كنه نياز ا يكيخواد  يمشفق م نيكه ا يدون يكارها ندارم، م نيبه ا يمن كار نيبب-

 .به عشق من هم طمع داره يول سه،ييجناب ر

 .مايبكنه س تونه ينم يكار چياون ه ؟يحاال؟ تو به مشفق چه كار دار يكه چ-

 .تونم بكنم ينم شيكار گهيترسه د-

 .بكنه بعد سند به نام بزن يخواد شوهرش رو از راه بدر كنه، بذار طرف خواستگار يكنه مشفق م يترس آدم فكر م گهيم نيهمچ-

 نه دومس نداشته باشه، هان؟تو يم يرو ك يو با كماالت يقشنگ يمهربون يناز نيدونم سامان هم من رو دومس داره، دختر به ا يحسود، من م-

 !خودت باز كن ينوشابه برا كمي يجان وقت كرد مايس گميم-

 .حاال هم برو به كارت برس عشخم زم،ينباش عز يچينگران ه-

 ...كه ستيتو؟ رو ن يگند كار ايكار من -

 .تلفن رو قطع كرد ،يكه به حرفم توجه كنه با گفتن با نيا بدون
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 .از اتاق خارج شدم فميو ك دهياجناس رس ستيندارم و با برداشتن ل يوقت هگيد دمينگاه به ساعت فهم با

 .خودشون رفتم شيدنبال فرما ديمعتمد كار داشتن بگ يانبار، اگه آقا رميمن م يميخانم رح-

 :شد و گفت يميآخر رو با حرص گفتم، كه باعث لبخند رح كهيت

 .خبر بدم يمهدو يصبر كن به آقا كمي-

 ؟يچ يبرا-

 .خبرش كنم يريم يدار ياز من خواست وقت يدونم ول ينم قيدق-

 .باشه-

 :گذاشت و به من گفت انيرو در جر يبا تلفن مهدو يميرح

 .ادياالن م-

 .شازده به همراه معتمد از اتاق خارج شد قهيبعد از ده دق باالخره

 :سامان

 .ديكم طول كش كيكارم  يعيخانم رف ديببخش-

 بود؟ يكنم، امر يخواهش م-

 .ميانبار گفتم با هم بر رميدارم م-

 :از حالت سكوت خارج شد و گفت سييجناب ر باالخره

 .يباش ديقرارداد، با يبرا اديم يبعد از ظهر طهماسب ،يانبار چه كار دار-

 :سامان

 .بهش برسونم ديرو با يتيهدا يفاكتورها ،يگردم كسر يتا ساعت پنج برم-

 .بره يم يعيخب بده خانم رف-

 :بود، گفت دايتوش پ يكه حرص و درماندگ يحالت با يمهدو

 .هم دارم گهيكار د كيجان  يكسر رميخودم م-

 :با حرص جواب داد معتمد

 .شركت باش يباشه فقط قبل از اومدن طهماسب-

 .يعيخانم رف دييفعال خداحافظ، بفرما يكسر ياوك-

 .ميشد يسامان راه نيو با ماش ميهم از شركت خارج شد با

 :سامان

 ؟يعيانم رفخ-

 .به خودم اومدم يمهدو يصدا با
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 ن؟يداشت يبله با من كار-

 .جا نبود نيحواستون ا د،يچند بار صداتون كردم متوجه نشد-

 .دييكردم شما بفرما يفكر م يزيداشتم به چ-

 .خواستم باهاتون صحبت كنم يشرمنده مزاحم افكارتون شدم، م-

 .گوشم با شماست دييبفرما-

 .خوام يم يباهاتون صحبت كنم، البته از شما هم فكر يتا در مورد موضوع ميراه با هم باش ياستم طواهللا امروز خو-

 .در خدمتم-

من  يكردن برا دايو هفت سالمه و خانواده هم ناجور در فكر زن پ ستيخب من ب. هست كه فكرم مشغول شده يچند ماه هي ديشما لطف دار-

 ...كه نيزدواج نداشتم تا ادر مورد ا يفكر شيهستند تا چند ماه پ

 .بچه چه زود به فكر افتاد نيدر موردش امروز حرف زد ا مايكردم، خوبه س يفكر م شيساعت پ كيرو قطع كرد، من داشتم به مكالمه  صحبتش

 ؟يكه چ نيتا ا-

 ...كه خانم مشفق ياز وقت-

 .سامان هم مجبور شد جوابش رو بده. زنگ خورد تلفنش

 !كنه يوسط حرف هاش ترمز م يكه ه نهميا. نبود ياش انگار الك ينگران مايس ارهچيبه سر كافر، ب خاك

 .دادن قطع كنند تيرضا باالخره

 :سامان

 .بگم يدونم چه طور يآوردن، نم فيتشر يخانم صفر شونيا يرفتن و جا يگانيخانم مشفق از با يگفتم از وقت يداشتم م-

 يطفلك م نيخودش رو به ا يدونست كه ه يم يزيچ هي مايم عاشق شده، اون مارمولك سبچه ه نيا ياله! رفت بشر ينفسم داشت م شيآخ

 .گرفتم خودم حرف دلش رو بزنم ميتصم. بست

 .بشم ايرو جو مايمن نظر س ديخوا يم-

 .اره خودم دارنددرب يخوام بدونم چه نظر يفقط م د،يمن اشاره نكن يبه حرف ها ميالبته مستق د،يبده كار من رو راحت كرد رتونيخدا خ-

 !هيتونم بهش بگم كه جوابش چ ياالن هم م نيخبر نداشت هم طفلك

 .بپرسم ميرمستقيكه باهاش داشتم نظرش رو غ يداريد نيدم تو اول يقول م-

 .يعيخانم رف ديكن يم يدر حقم لطف بزرگ-

 .برادر من يشما هم جا ،يمهدو يآقا هيچه حرف نيا-

 .بار هست ونيحدود چهل تا كام ادهيكارتون هم كه ز .هم انبار نيا ميديرس دييبفرما-

 .ديممنون كه من رو رسوند-

 .زحمت يب دياريسپرم كارتون كه تموم شد شما برسونه شركت، فاكتورها رو هم ب يراننده دارند، بهش م يتيهدا يآقا. بود خانم فهيوظ-
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 .حتما با اجازه من برم كارم رو شروع كنم-

 .دييبفرما-

 يرو چك كردم و بارها خال ستيتا من ل ديبود و حدود پنج ساعت طول كش يدو بود كه كارم شروع شد و عجب كار كسل كننده اساعت  يحوال

 .شد

 .به سمت اتاق معتمد رفتم كراستيبه شركت  دنيبا رس. تهران شدم يراه يتيهدا يآقا يها نياز ماش يكيبود كه من با  ميهفت و ن ساعت

 :يكسر

 .دييبفرما-

 .ارميگفتند براتون ب يمهدو يو فاكتورها رو آقا ستيم لسال-

 .بشه ديشنبه صبح انجام با ،يميدادم دست خانم رح. بشه ستميوارد س ديهم با يطهماسب يقرارداد امروز آقا ستيبله، ل-

 .مانع شد و با دستش خواست صبر كنم شيجوابش رو بدم و برم كه زنگ گوش اومدم

 ؟يما كرد ادي پسر؟ يجان چه طور مايبه ن-

- ... 

 .اون جا اميرو برام آورده، انجام دادم م ستيتازه ل يعيخانم رف. دادم يرو انجام م يكار هي ديامشب با. يبابا چه عجله ا اميم-

- ... 

 :اخم جواب داد با

 .دنيچه طور مگه؟ از ظهر تا االن انبار بودن، تازه رس-

-... 

 .كن با خودشون صحبت يخوا يم مايدونم ن ينم-

-... 

 :رو به سمتم گرفت و گفت شيشد و در آخر هم گوش يم شتريگفت كه اخمش هر لحظه ب يبهش م يدونم چ ينم

 .با شما كار داره ماست،ين-

 :رو گرفتم و گفتم يگوش

 ؟يسالم چه طور-

 ؟يشما چه طور ميما كه خوب ،يعيسالم خواهر رف-

 ؟يداشت يخوبم، كار-

 :شد و گفت يدفعه جد كي

 ساعت چنده؟ يندو يم-

 حالت خوبه؟ ؟يتا ساعت بپرس رميرو بگ يگوش يخواست-
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 !گفتم سماء يجد-

 :به ساعت اتاق معتمد انداختم و گفتم ينگاه

 .است قهيساعت هشت و چهل و پنج دق -

 ؟ييو تو كجا-

 ...تو شركت-

 !رفتم خوابگاه يم ميساعت هشت و ن ديافتاد كه با ادميتازه  و

 .هنوز نرفته باشه يخانم سپهر ديتونم بكنم، شا يچه كار م نميخداحافظ، برم بب. نبود ادمياصال  ماين يوا-

 .ميصبر كن با هم بر ميشركت كينزد ازيسماء، من و ن يحواس پرت يليخ-

 .رميخودم م مايشه ن يم ريد-

 .مياون جا هست گهيد ي قهيصبر كن تا پنج دق يعنيصبر كن  گميم-

اون نشأت  يكودكانه  يصورتم بود و از كار مزخرف و تالف يكه رو يرو به معتمد برگردوندم و با اخم يگوش. دجمله قطع كر نياز گفتن ا بعد

 :گرفت، گفتم يم

 تونم برم؟ يمن م-

 .اديتا ب ديرسه صبر كن ياالن م ماين-

 .رسند يهم م ازيو ن ماين نييتا من برم پا-

 .ميريرو بردارم با هم م لميوسا ديبذار-

جلوتر از اون از شركت خارج شدم و دكمه آسانسور . رو برداشت و راه افتاد فشيبود چون اون هم با اخم پالتو و ك ياخم من مسر كه نيا مثل

و شمارش  يقيبازم موس. و معتمد در رو برام نگه داشت و من هم سوار شدم و اون دكمه همكف رو فشار داد ديرس عيسر يليرو فشار دادم، خ

 .برام اتفاق افتاد شهيطبقه ها مثل هم

 نگيد... كي... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... هشت... نه... ده

 .نگاه كنم ابونيخ گهيمعتمد باعث شد، به سمت د يبودم كه صدا ماين نيدنبال ماش ابونيدر رو باز كردم و خارج شدم، با چشم تو خ عيسر

 .يعيهستند خانم رف ابونياون طرف خ-

 يصندوق دار م 206كردم چون من دنبال  ينم داشيحركت كرد، پس بگو چرا پ يديو معتمد به سمت پرادو سف ميعبور كرد ابونيهم از خ با

 .گشتم، نه پرادو

 .ميكردم و با هم عقب نشست يشده بود، روبوس ادهيپ نيكه از ماش ازين با

 .دست بكشم ازيباعث شد از حرف زدن با ن ماين يصدا

 نه سماء؟ ايهست  يسپهر نيا يديپرس يم هات ياز هم اتاق-

 ...التيتعط هيفقط من تو اتاقم بق ستند،يبچه ها تهران ن-
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 :حرفم رو قطع كرد ازين يصدا

 ؟ييدو روزه تنها-

 .امدنديهنوز ن شترشونيب يول. حدود پنجاه تا از بچه ها هستند ستين يتو اتاق تنهام، ساختمان كه خال-

 سماء؟ يدينترس-

 :هش گفتمآروم ب يليخ

هستم تا كپه مرگم  ييجا يهر چند كه من االن پ. كنم يو ترس رو م ييفكت رو ببند بذار اول وارد خوابگاه بشم، بعد فكر تنها قهيدو دق زميعز-

و به ترس فكر  شم يبه متكا ولو م دهيرفتم كه سرم نرس نييقدر باال و پا نيا ياز ظهر تا حاال از صدقه سر پسر عموت، تو اون انبار. رو بذارم

 .كنم ينم

 !بذار اول راه بدن تو رو داخل خوابگاه زم،ياصال تو بچه نترس عز ؟يزن يخب بابا، چرا م-

 .ستيشم، رها هم كه تهران ن ينباشه بدبخت م ياگه سپهر ازين يوا-

 !ما يخونه  ميريم م،يمگه ما مرد-

 .خونه تون اميچرت نگو، بعدش هم من نم! دور از جون-

 .برمت سماء خانم يمگه دست خودته، با زور م يغلط كرد-

تنها هم . مادربزرگشه شياون چون باباش رفته خارج، پ رم،يتماس بگ مايكه با س نهيراحت تر ا. كشم يمن خجالت م ديامشب مهمون دار ازين-

 .هست

 .دختر نهيصدات رو بشنوه حسابت با كرام الكاتب ماياگه االن ن! اريمن رو در ن يسماء صدا-

 .رو به سمت ما كشوند ماين از،ين اديز ياصرارها باالخره

 .ديسوار ش د،يشما دو تا، بحثتون رو تو خونه ادامه بد ديگ يم يچ-

 .گهيزود باش د ام،يبگو من نم ازين-

 .يايتو هم م گميمن نم-

 د؟يستاديچرا وا گهيد ديايب-

 ...رميمن م ماين-

 .ما سماء خانم يخونه  يايم-

 .زحمت دادم اديجا هم ز نياز بچه ها، تا هم يكي يخونه  رميم. شم ينمنه مزاحمتون -

 :ما نطق اش باز شد و گفت سييجناب ر باالخره

 نباشند؟ التيدوستاتون تعط نيبعدش از كجا معلوم ا ،يعيكنه خانم رف يم يچه فرق-

 :ماين

 .ميسوار شو بر گه،يراست م يكسر-
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 .كرده بود، در اومدم ميخوابگاه رو تنظ نيكه قوان ياز خجالت كس و من هم تمام و كمال ميسوار شد باالخره

 :ازين

 .عمومه و آقا بزرگ يفقط خانواده . ستيكه خونمون ن يبابا كس-

 .باور كن زشته از،يزشته ن-

 .ميكن يو تحمل م ميدينشون م يما از خود گذشتگ ستين يچاره ا يول. ات زشته افهيو ق پيت نيا ،يگيتو كه راست م-

 !يگيم يتو چ گم،يم يمن چ وونه،يبرو بابا د-

 :قشنگش رو برام از تعجب گرد كرد و بعد هم گفت يرو كرد و چشم ها شيسع تموم

 ؟يكن ياستفاده م ينكنه اشتراك ؟يكه لقب رها بود، پس چرا به من گفت وونهيد-

 ...من از،ين يدار يواقعا قاط-

 دينبود با يچاره ا يكرد ول يكردم اسم ناشناس و عكس لهراسب مخاطب رو مشخص مبه صفحه نگاه . نذاشت جوابش رو بدم ميگوش زنگ

 .كرد يهم صحبت نم يدادم، البته خدا رو شكر كردم كه ضبط خاموش بود و كس يجواب م

 ؟يسالم ناشناس چه طور-

 .يخسته نباش ؟يخودم خوب يسالم سماء كوچولو-

 .يالمت باشس يجونم چه طوره؟ راست اليل ؟يخوبم تو چه طور-

 :خنده جواب داد با

 .ارتيجونت هم خوبه، امروز با دوست هاش رفته ز اليمن خوبم، ل-

 چه خبر ناشناس؟ گهيذره شده، د كيجان دلم براتون  يا-

 ...كميبار هزار و  نيسماء جون من، اسم دارم ا-

 :و جمله اش رو كامل كردم دميحرفش پر وسط

 .اسم ناشناس رو دوست دارم، همون طور كه خود ناشناسم رو دوست دارم گميمن هم م يناشناس و كوفت، ول يبگ يخوا يخب م-

 .بابا خر شدم ياوك-

 .دور از جون فداتشم-

 .سوخت، من برم تا خودش نسوخته ديفر نيبوق ماش زم،يخدا نكنه عز-

 .بهش سالم برسون-

 .طونميش يداشته باش يشب خوب ،يسالمت باش-

 .يشب خوش، با-

 :برگشتم و گفتم ازيطع كردم و به سمت نرو ق يگوش

 از؟يگفتم، ن يم يداشتم چ-
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 يهم كه بود و نبودش اصال تفاوت سييكرد و جناب ر ينگاهم م يجور كي نهيهم از تو آ مايجوابم رو بده، البته ن يدونست چ ينم چارهيب

 .بدم رييتونم نوع صحبت كردنم با لهراسب رو تغ يمآدم هم كنارم باشه، باز هم ن ايدن كياگه  يمن مهم نبود، حت يبرا ينداشت، ول

 .كنم يبود، انگار نه انگار كه من دارم صحبت م واريمثل صحبت با د ازيزدن با ن حرف

وجودم پر از تضاد بود . آن مخالفش بودم كيكار موافق بودم،  نيلحظه با ا كي. داشتم يريتو وجودم درگ يدونم چرا، ول ينم م،يديرس باالخره

 .ديخواب ابونيشد تو خ يآوردم، نم يامشب دوام م دينبود و با يچاره ا. شدم يم تيحالت رو دوست نداشتم و اذ نيو ا

بار شركت  نيبود كه باهاش اول ينيپارك كرد، همون ماش 206 هيكنار  اطياز ح يرو باز كرد و وارد شد و گوشه ا نگيدر پارك موتيبا ر ماين

 .ميرفت

شده  دهيبه سمت ساختمان كش يها پارك بودن، پلكان نيكه ماش يقسمت ياز جلو. توجه ام رو جلب كرد اطيح يسرسبز ن،يشدن از ماش ادهيپ با

قرار گرفت  دميد يساختمون، جلو يها يو گچكار نيمرمر يبا باال اومدن، نگاهم نما. كوتاه بود يبود و دو طرف پله ها پر از گل و درختچه ها

 .كه چشم نواز بود داشت يخاص ييبايز قعاو وا

 :گفت مايبه حرف اومدن و اول ن باالخره

 .يسماء خانم خوش اومد-

 :گفت يو كسر ازيهم رو به ن بعدش

 !گهيد ميبر د؟يستاديپس چرا وا-

نم خوش كردم كه خا يشون فكر م يورودم به جمع خانوادگ يبرا مايو ن ازيداشتم به برخورد خانواده ن. ميزمان به سمت پلكان راه افتاد هم

 .كه داد، من رو از فكر درآورد يحيبا توض ازين. شدن ما چشم دوخت كيشده رو باز كرد و با لبخند به نزد يدر كنده كار يپوش

 .ستين ريسخت گ اديصداش كن ز يالبته تو هر طور دوست دار. نهيمامانمه، اسمش هم نگ-

 :شد به سمت ما اومد و گفت يشدنش م بايكه باعث ز رشينظ ين هم با لبخند بكه او ميفاصله ها برداشته شد و در مقابلش قرار گرفت باالخره

 د؟يكرد ريچرا د ،يسالم به همگ-

 :زودتر از همه به حرف اومد و گفت ماين

 زم؟يعز يشما چه طور. ستمياصال هم خسته ن م،يجون خودم، ما خوب نيسالم نگ-

 .داشت يبرنم يجا هم دست از لودگ نيا يحت

 :بود كرد و گفت ستادهيكه كنارم ا يرو به من و كسر مايتوجه به نبدون  مادرش

 .ديجان خوش اومد يسالم دخترم، سالم كسر-

 ...سالم شرمنده مزاحم شدم، من-

 .يخانوم يقدم رو چشم ما گذاشت زم،يعز هيچه حرف نيا-

 يجون من رو از حال و هوا نينگ يخونه شدند، صدازودتر وارد  مايكرد و همراه ن يگرم يبا زن عموش سالم و احوالپرس ياز من كسر بعد

 .ديكش رونيب يفضول
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 كيدوست داشتم از نزد يليدو تا، من خ نيا يها فيگذره و تعر يشما با بچه ها م ييكه از آشنا يباور كن حدود سه ماه. دخترم يخوش اومد-

 .اتفاق افتاد نيباهاتون آشنا بشم و خوشحالم االن ا

 .خانم معتمد ديمن لطف دارشما و بچه ها نسبت -

 .يصدام كن نينگ يتون يم زم،يراحت باش عز-

 :هم باز شد و گفت ازين نطق

 .يتو كه بدتر از من نابود. خسته ام يليداخل كه خ ميبر ايحاال هم ب. گفتم، با مامانم راحت باش يديد-

 .ميكم به خودمون برس كيو  مياس عوض كنتا لب مياتاقش شد يراه ازيو مادرش وارد شدم و با اصرار ن ازين يهمراه با

حدس زد اتاقش كدومه و با وارد شدن به  ازين يشگيشد از عطر هم يدر نگاه اول م. دخترونه بود يليو خ يمامان شيتيهم مثل خودش ت اتاقش

 .يديد يكرده بودند، م جاديرو ا ييبايز فيكه ط يو طوس ياتاق هجوم رنگ صورت

قرار  يپوشانده شده بودند و وسط اتاق تخت چوب يبا رنگ طوس يمعن يمختلف و گاها ب يكه داخلش طرح ها يورتص يواريبا كاغذ د وارهايد

هفت تا كوسن كوچك به همون رنگ قرار  ايو حدود شش  يتخت دو تا بالش طوس ينفره و دو نفره بود و رو كيتخت  نيب يزيچ هيداشت كه 

 زيآن م ي گهيطرف د كيكنار تخت بود و  ر،يس يشكل با رنگ طوس يست هالل مين كي. دبو يواريهم ست كاغذ د يختداشت و طرح رو ت

از كتاب، توش عروسك و  شتريهم كتابخونه قرار داشت كه ب زيكرد و پشت م يم ييلپ تاپ اپل، روش خودنما كيمطالعه قرار داشت كه 

 .بود ينييتز ليوسا

 :ازين

 اتاقم چه طوره؟-

 !يشگيهم يخودت، با بو نيدرست ع-

 هستم؟ يخودم، چه طور نيو ا-

 !كه سر به هواست شيتيدختر سوسول و ت هي گه،يخب معلومه د-

 يكه م يو پر از تعجب دگريشد و من هم در اتاق رو باز كردم و دو قدم ازش دورتر شدم، با لحن تهد كميبرداشت و دو قدم نزد زيسمتم خ به

 :خواست پنهانش كنه، گفت

 !تكون نخور ستايكشمت سماء، همون جا وا يم ؟شميتيمن سوسول و ت-

 :رفتم بهش گفتم يطور كه عقب عقب م همون

مثل تو فرار كنم وگرنه چه  ييدختر؟ خدا به من پا داده از دست آدم ها يكن يم يبابا چرا با قلب من باز دميپ ن پ منم، نگو تو رو خدا ترس-

 !داره ييكارا

 .برداشت و من هم پا به فرار گذاشتم زيبه سمتم خ و ديدر اومده بود و هم زمان دو حرصش

 مايخندان ن يكه صدا ميكرد يدنبال هم م ميهم تو راهرو داشت ازيشانش ما خونه شون دو طبقه بود و اتاق خواب ها طبقه دوم بودند و من و ن از

كه پشتم بود با  ازيمن، ن ستادنيبا ا. به رو شدم محترمم رو سييجناب معتمد ر شخنديمسخره و همراه ن يمن رو متوقف كرد و بعدش با چهره 
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 .دو تا نيا ياون هم جلو م،ينشد نيزم يبود كه ولو اريبه من برخورد كرد و شانس باهامون  شدت

 :ماين

 د؟يكن يگرگم به هوا باز اي ديقرار بود لباس عوض كن د؟يكن يچه كار م-

 :درآورد و گفت ماين يبرا ياز پشتم شكلك ازين

 !برس يبه مهمون نييبرو پا يلباست رو عوض كرد يكار به ما دار يتو چ-

 .دمياصال من از سماء سوال پرس ،يخواهر يباز تو پررو شد-

 :كرد و گفت يدست شيپ ازيجوابش رو بدم كه ن اومدم

 .نكن برادر يبرو فضول نه،يجواب سماء هم هم-

 ه؟يطور نيآره سماء، ا-

 :گفتم شهيبالفاصله به خودم اومدم و مثل هم يدم، ولكر ريدو تا گ نيا يمن وسط دعوا باز

به  ازيخوام برم تو اتاق خوشگل ن ياالن م. دينداشته باش يبا من كار يول د،يراحت باش. رميگ يرو نم يكه من وسط دعوا طرف كس ديدون يم-

 !كارم برسم، با اجازه

 :بلند شد و گفت ازيپر ناز ن يكنار پسرها گذشتم كه صدا از

 !كشمت سماء يم ؟يتو من رو فروختباز -

 .براش تكون دادم و وارد اتاق شدم يسر

نداشت و مناسب  يبود، مشكل يداشتم و شلوارم هم كتان مشك يمشك يشميبافت ابر كيبودم و روش  دهيروشن پوش يطوس ياسك قهي كي

 .گرفتم و مقنعه رو كنار گذاشتم ازياز ن يو مشك يشال طوس كيبود، فقط 

 از؟ينچه طوره -

 :درآورد و گفت يجفت صندل نقره ا كي نييپا ينگاه از سر تا پام كرد و بعد به سمت كمد لباس هاش رفت و از طبقه  كي

 .شه يصندل ها كامل م نيشما با ا پيت-

 .نداشت يدستش گرفتم و پام كردم اندازه بود و مشكل از

 .دستت درد نكنه شرمنده-

 م؟يبر. ستيقابل دار ن وونه،يد هيچه حرف نيا-

 .ميو به سمت سالن رفت مياومد نييكردم و با هم از پله ها پا دييسر تأ با

 .رو به رو شدم ديسرها به سمتون برگشت و من با سه چهره جد ييرايورود ما به پذ با

 :جون زودتر خودش رو به ما رسوند و دستش رو پشتم قرار داد و گفت نينگ

 .امشب به ما افتخار دادند و تو جمع ما حضور دارند و ماستيو ن ازين يسماء جون، همكالس-

 .خانم معتمد ديشما لطف دار-
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گام جلو اومد و با  كياون خانم . نشسته بودند برگشتم و سالم كردم نهيكنار شوم ليخانم كه دور هم رو مبلمان است كيبه سمت دو تا آقا و  و

 :دست داد و گفت ازيمن و ن

 .زميعز يها، خوش اومد بچه يهستم زن عمو نيميمن س-

 .يخانم، مرس نيميخوش وقتم س-

 :هم بعد از دست دادن با زن عموش، به سمت اون دو تا مرد رفت و گفت ازين

 !خودم ييو عمو ييبه بابا ميرس يخب م-

 :از آن ها اشاره كرد و ادامه داد يكيدست به  با

كنم عمو و بابام و  يبود، راحت تر م يطوالن يليخ. چه لفظ قلم شد يودم، واخ يمعتمد بابا يعل ريمحمد معتمد عموم و جناب ام ريجناب ام-

 !هم دومس خودم سماء خانم شونيا

 .ميرو كاناپه نشسته بودند، رفت نهيكه اون طرف شوم يو كسر مايبه سمت ن ازيكردم و همراه ن ياحوالپرس باهاشون

 :ماين

 .نييپا ديايب ديداد تيخوب شد باالخره رضا-

 :ازين

 .اون هم تو كار دو تا خانم محترم ؟يآخه چرا فضول ،يجان، داداش ماين-

 ؟يمگه نه كسر ر،ينگ ليقدر خودت رو تحو نيچند بار بگم ا ،يخودت نوشابه باز كرد يباز تو برا-

 :اسمش تكون خورد و گفت دنيكه تو هپروت بود با شن سيير جناب

 ؟يگفت يچ-

 :در جوابش با طعنه و خنده گفت ماين

 س؟يير يكن يم ريكجا س-

 :كه رو لبش اومد، گفت يلبخند با

 امده؟يكردم آقا بزرگ چرا ن يداشتم فكر م! مايببند ن-

 :كه جواب گرفت د،يسوال رو از باباش پرس نيهم يبلند يهم با صدا بعد

 .اديگفت دفعه بعد حتما م نيقرار بود بهش سر بزنه به خاطر هم لشيوك-

 :تكون داد و گفت يسر يكسر

 !امدهيبارم كه آقا بزرگ ن نيا م،يش يبار دور هم جمع م كي يما كه ماه. ديد يرو م لشيبعدا وك-

 :گفت يهم در جواب با اخم تصنع ماين

 حتما دلش نخواسته به تو چه بچه؟. امدهيبده چرا ن ريگ دن،ينفس كش يحاال به جا-

 .مـــــاين-
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 .ميرگ شما هم هستما چاكر آقا بز ؟يزن يبود، چرا م يخب بابا شوخ-

 :ولش نكرده بود، گفت شيكه از دو روز پ يشخنديو با ن ديبه سمت ما چرخ يكسر

 بود؟ ياوك يهمه چ ؟يعينداشت خانم رف يكه مشكل دهياجناس رس-

 كه؟ ديدون يمنه، م تيمشكالت هم خارج از مسئول هيبق دم،يتو تعداد ند يمن كه مشكل-

 !مسائل درسته هينباشه، بق ياگه از نظر تعداد مشكل-

 .داشت يچون اجناس با فاكتورها همخون ديپس نگران نباش-

هم بال  نيبال كه همچ نيانگار نه انگار كه من به خاطر كار مزخرفش نتونستم برم خوابگاه، و ا ياز خود راض يدر اومده بود، پسره  حرصم

 .سرم اومد ست،ين

. دعوت كرد زيشام به سر م يجون همه رو برا نيكه نگ ميكرد يو درس ها بحث م ديم جددرباره تر ازيبا ن س،ييبه جناب ر يتوجه اضاف بدون

 نيهم ا يبود، كسر مايبود و پدرش سمت راستش نشسته بود و سمت چپ هم مادرش و زن عموش نشستند و كنارشون ن زيسر م ازين يعمو

 .مينيقرار بود بش زايبود كه من و ن يدو تا جا خال ازيو پدر ن يكسر طنشست و وس زيطرف م

 :گفتم ازيآروم به ن يليخ

 .خفه اش كردم يديدفعه د هيچون ناجور از دستش شكارم  ن،يبش سييسمت جناب ر-

 يكرد، با نگاه مظلوم ادهيكه همون كتك خودمون بود رو پ يشه كار اصول ينه نم دميد. به من كرد و ابروهاش رو چند بار باال داد يطونيش نگاه

 .ختميداد سرم رو كج كردم و خواهش رو تو چشمام ر يلهراسب و رها جواب م يجلو شهيكه هم

 :ازين

 .نيچشم ها رو نبرند، برو كنار بابام بش نيمرده شور ا-

 :دوم گفتم گريبه كف دهيكه نرس ديخودش و من برنج كش يبرا ازين. و نشستم دميرو عقب كش يزدم و هم زمان صندل يلبخند

 !بسه از،يبسه ن-

 :برگردوند و گفت سيتو دستش رو به د گريكف

 !هيچه كار گه،يخب نخور د-

 .يخانوم ستمياصال گشنه ن. ادهيهم ز نيهم-

 !يريم يبدبخت، م يريم يم-

و به  ارميبه من كمك كن االن باال م ايخدا يجون گرفت و آورد جلوم، وا نيرو از نگ يباباش ظرف ماه م،يكرد يطور كه ما آروم صحبت م همون

شده بود  يحبس نفس تو دماغ ليكه به دل ييبا صدا دمشون،يبار اول د يهمه آدم كه برا نيا يشم، اون هم جلو يم عيافتم، ضا يم نيف نيف

 :گفتم

 

 .تونم بخورم ينم يمعتمد، من ماه يممنون آقا-
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 مايو ظرف به دست ن زيبذاره كنار م مايبه ن ديو داد به زن داداشش و گفت كه بد ديبا عجله ظرف رو از جلوم كنار كش يليمن خ يناباور نيح در

 يبكنه دو ساعت از علت و معلولش سوال م ديكه با يگفتم، قبل از كار يم يجمله رو به كس نيهر وقت ا ز،ياون هم گذاشتش آخر م. ديرس

 .شه يبد مكرد من بدبخت االن حالم  يكرد و فكر نم يم يبرام سخنران يماه 3آخر سر هم از فسفر و امگا  د،يپرس

 دخترم؟ يدار يبهش آلرژ-

 .ستيبوش هم برام قابل تحمل ن يدونم، ول ينم قيدق-

 .موند رهيخ يآن به فكر فرو رفت و به ظرف ماه كي

 :نينگ

 .سماء كيجان اون ظرف فسنجون رو بذار نزد ريام-

 نيتونه ا يم د،ينجام داد، البته قبلش از من پرسجون خواست رو ا نيكه نگ يگرفت و كار ياسمش نگاهش رو از ظرف ماه دنيبا شن ازين پدر

 نه؟ ايكار رو بكنه 

 ياز اشتها انداختم، چند قاشق از برنج و فسنجون رو با زور ماست خوردم و بشقاب رو عقب فرستادم و برا يبه اندازه كاف دنشيو د يماه يبو

 .دميخودم ساالد كش

 :ماين

 ها؟ ينخورد يچيسماء خانم ه-

 :نينگ

 !شرمنده زم؟يعز يداشتدوست ن-

 .خوردم، دستتون درد نكنه شهيمن هم مثل هم. بود يخانم معتمد، عال هيچه حرف نيا-

 :يكسر

 مونده بود، درسته؟ خچاليوقت ناهار هم غذاتون تو -

 حاال؟ يشد شما نطق نكن ينم. جامعه داده ليرو مامانت تحو يفضول يخرمگس معركه لعنت، عجب بچه  بر

 .خوردم يرنه قبل از رفتن به انبار منداشتم وگ ليم-

 :ازين

 ...شام هم كه يناهار كه نخورد-

 :اشاره كرد و ادامه داد زيسرش به م با

 .يچوب رها باال سرت باشه تا درست غذا بخور ديبا-

 :كردم و آروم گفتم كينزد ازيرو به ن سرم

 ...ياون پسر عمو يتو رو هم برا يببندش تا نبستم برات، هم برا-

 :نگاه به من كرد و آروم گفت كي
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 !بانو ديشما امر كن يهر چ-

 ميداد يكه دانشگاه انجام م ييما از كارها م،يگپ زد كميو  ميكنار مادرش و زن عموش نشست ازيو من و ن ميشد مياز شام به دو گروه تقس بعد

 يسوال م ريرو ز مميتصم يمطلب دنيكش شيبا پ ازين يول تمام مدت دوست داشتم از بحث ها دور باشم،. دادند يو اون ها هم گوش م ميگفت يم

 .شم يهوش م يب يكرد كه من بدبخت از صبح تا ساعت هفت سر كار بودم و دارم از خستگ يفكر نم نيبرد و اصال به ا

 سييو در جواب جناب ر كردم يمعتمد خداحافظ يجون و آقا نيميبا س. رو تموم كردند يدادن و مهمون تيدوازده بود كه رضا يحوال باالخره

 :كه گفتند

 .شب خوش ،يعيتا فردا خانم رف-

محسوب كرده بود،  يرو كار ليكه روز تعط وبشيمع يندادم، البته تو ذهنم از خجالتش در اومدم و به حافظه  يتكون دادم و جواب يسر فقط

 :شك كردم و گفتم

من، شعور نداره  يكنه برا يم يآور اديكار رو  يبعد ميتا يخداحافظ يزه جاتا نه،يب يبه ما نم ليروز تعط كي. شعور يبه درك مردك ب يبر-

 !تيخاص يكه، ب

 :ماين

 ته؟يخاص يب يك-

 :بود گفتم ستادهيدر خونه كنارم ا يكه حاال جلو مايكردم؟ در جواب ن يتمام مدت داشتم بلند بلند فكر م يعنيخدا  اي

 !ادينم ادمي ت؟يخاص يهان؟ من گفتم ب-

 :هم از پشت دست هاش رو قالب گردنم كرد و گفت ازينگفت، ن يزيد و چز يلبخند

 .زميعز يش يولو م ياز خستگ يباال كه دار ميبر ايب-

 نابودم؟ يتازه درك كرد-

 م؟يبگ ريشب بخ ميبر م،ياالن آزاد يول. تو اتاق ميزشت بود بر ينه حواسم بهت بود، ول-

 !اوهوم-

 از،ين ريكردم و بعد از شب بخ يو مزاحمتم تشكر و عذرخواه يو من به خاطر مهمون مينشسته بودند رفت هنيسمت مادر و پدرش كه كنار شوم به

 .ميبه سمت اتاقش رفت

 :ازين

 ؟ينكن، اوك لهيهم پ گهيسماء، د ميخواب يرو تخت م ييدو تا-

 !ميبخواب ايب ؟يزن يباشه چرا م-

 :بلند شد ماين يكه چند ضربه به در خورد و صدا دميكش يدراز م داشتم

 د؟يآ يدخترها فردا صبح كوه م-

 :در رو باز كرد و گفت ازين
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 تو؟ يگيم يچ-

 :حال شوخ تكرار كرد نيمظلوم و در ع يهم با لحن ماين

 ...كوه... دخترا د؟يآ يم... صبح... فردا-

 :تو صورتش و گفت ديها دست هاش رو كوب رزنيمثل پ بعد

 دادند؟ اديتو مدرسه  يشد، مادر به شما جمله ساز شيا وا مادر چرا كلمه هام پس و پ-

 :خنده ام گرفته بود، گفتم مايكه از حرف ها و لحن ن من

 !تو رو خدا ميبرو بذار بخواب طون،يبرو ش-

 !ستيپ ميهم رفت ديها، شا ميكن يهم م ينه؟ برف باز اي ديآ يم. ديبعد بخواب د،ياول جواب من رو بد-

 :بود گفت دهيكه ذوق ازين

 !آد يام، سماء هم م هيمن پا-

 :گفتم ازيهم به ن من

 ؟يزن يخوره ها؟ چرا از طرف من حرف م يبرنم يبه جا يسوال بپرس كي-

 .يايدوست دارم، تو هم م-

 :ماين

 .پنج نفر ميپس شد ،ياوك-

 :ديبا تعجب پرس ازين

 !پنج نفر؟ -

 .انيو سامان هم م يكسر ميما سه نفر گه،يآره د-

 :دميپرس ماياز ن من

 ؟يسامان مهدو-

 .گميآره، همون معاون شركت خودتون رو م-

 از دوست هام رو هم خبر كنم؟ يكيشه  يم-

 هست حاال؟ يآره چرا نشه، ك-

 .همكارم تو شركته مايس-

 .جا قرار بذار باهاش كي ميپس خبرش كن ساعت پنج و ن ،ياوك-

 .ميحاال برو بذار بخواب-

 !رفتم بابا، رفتم-

 ريشد، خدا به من خ يرو براش گفتم، طفلك، دختر مردم داشت ذوق مرگ م يصحبت مهدو يزدم و ماجرا مايزنگ به س كي ماياز رفتن ن بعد
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مادربزرگش كه فقط  يبعدش هم درباره قرار فردا صبح بهش خبر دادم كه موافقت كرد و آدرس خونه . اخبار خوش و دل شاد كننده نيبده با ا

 .دنبالش ميها فاصله داشت رو گفت، تا صبح بربچه  يخونه  ادو تا كوچه ب

دستم  كيو با  دميكش ازهيكار خم نيا نيشالم رو سرم انداختم و در رو باز كردم و در ح خورد،يكه ممتد به در م ييو ضربه ها ماين يصدا با

 :شوكه ام كرد مايخندان ن يكه صدا نميچشم هام رو مالش دادم تا باز بشه و واضح تر بب

 .شد تيهم رو كتيون دهنت رو سماء، زبون كوچببند ا-

 .كرد يشدم، داشت با لبخند نگاهم م رهيدهانم رو بستم و بهش خ بالفاصله

 ما؟يساعت چنده ن-

 .ميفتيكه راه ب ديپنج صبح، زود آماده بش -

 م؟يبر رتريشه د ينم اد،يمن هنوز خوابم م-

 .نييپا ديايب هم نكن سماء خانم، زود يكن، تنبل داريرو ب ازيبرو ن-

 .رفتم ييشستن دست و صورتم به روشو يرو صدا كردم و برا ازيكردم، ن يلب غرغر م ريكه ز يحال در

 :گفت ازين

 .نميرو به چشم بب تيخيتار يدوست ندارم سرما خوردن ها ر،يشال و كاله رو بگ نيا ايسماء ب-

 !منتظره مايكه ن ميبدو بر ،يمرس ياوك-

 اديتك زدم تا ب مايو من به س ميديكه رس ديطول نكش شتريب قهيچند دق م،يگرفته بودم رفت مايكه از س يه سمت آدرسو ب ميسوار شد ازين با

 .نييپا

 :مايس

 .ريبخ يسالم، صبح همگ-

 .خودم زيجون دوست و همكار عز مايهم س شونيكردم، ا فيكه برات ازشون تعر ييدو قلوها مايو ن ازين ر،يسالم صبح تو هم بخ-

 :زاين

 .جون، خوشوقتم مايسالم س-

 :ماين

 خانم ها؟ فتميسالم، راه ب-

 :گفتم منم

 .گهيبرو د طون،ينداره كه ش دنيپرس-

 .چشم بانو يبه رو-

 :ازين

 .زيبرو زبون نر-
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 گميهش ممن هم ب. رو لو نده يزيچ يمهدو يسفارش كردم كه از حرف ها مايبه س. ميشروع به صحبت كرد يحركت كرد و ما هم سه نفر ماين

هنوز حرف هام رو باور نداشت و با شك قبول كرده  مايآخه س د،يدست به كار بش ديدعوت كردم و خودتون با ماياز س شترتونيب ييآشنا يبرا

 :ديزودتر از من سوال مورد نظر رو پرس ازيتوقف كرد و ن دونيم كيكنار  ماين ربع كيبعد . بود

 ما؟ين يستاديچرا وا-

 .ساعت شش قرار گذاشتم يجا برا نيا يبا كسر شبيد-

 .ميداد يزده نشد و همه به آهنگ گوش م يحرف گهيد

 

 چشماشه يهوش و حواسم پ من

 كاش كه عاشق نشده باشه يا

 خوامش يم يليكاش بدونه خ يا

 كه رفته، رفته آرامش يوقت از

 حساسه يواسه من بدجور عشقش

 كه منو نشناسه نيترسم از ا يم

 رهيدلم گ ستيخودم ن دست

 رهيعكسش نفسم م دنيد با

 خوام تنها شم عاشق چشماشم ينم

 خواد كنارش باشم يجا كه باشه دلم م هر

 دوسش دارم يليخ دارميتا صبح ب شب

 دست بردارم يعاشق نيممكنه از ا ريغ

 ...يليخ دارميتا صبح ب شب

 

از دستش نفس  ميتون يهم نم ليروز تعط مينس كه ندارشا. بلند شد سييسالم جناب ر يخورد و متعاقب اون صدا نيماش شهيبه ش يا ضربه

 :گفتم مايكه به پهلوم خورد به خودمم اومدم و رو به س ياسمم و ضربه ا دنيبا شن م،يبكش

 ؟يگيم يچ ه؟يچ-

 :آروم تر ادامه دادم و

 .دردم گرفت ؟يزن يم يكرم دار-

 :مايس

 !معتمد، سماء جان يآقا-

 :كرد و گفتم يالله استفاده م شهيكه هم يجمله ا نيهمنگرفتم، به خاطر  قيرو دق منظورش



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٢ 

 چه كارش كنم، باهاش جمله بسازم؟-

 :گفت يكه خنده اش گرفته بود رو به كسر ماين

 سامان كجاست؟-

 :شده اش گفت ديكل يدندان ها نيگرفت، و از ب يمن نشأت م ياز جمله  اديكه فكر كنم به احتمال ز يهم با حرص يكسر

 .اديبخره االن م يزيچ يرفت از سوپر-

 يكامل باهاش سالم و احوالپرس يليبا ادب بود، خ شهيبرعكس دوست مزخرفش هم نيسامان اومد، ا يسالم و احوالپرس يلحظه صدا همون

كجا كه  نيكم بحث بر سر ا كيبعد از . زود به خودش اومد و خودش رو جمع و جور كرد يلحظه قفل كرد، ول كي مايس دنيطفلك با د. كردم

 :گفتم ازيبود به ن هبرن، من كه سردم شد

 .برسند جهيتا به نت نيتو ماش ميسردمه، بر-

چند روزه اش شده بود به من كرد و  نيو پوزخند ا شخندين نيگزينگاه همراه با اخم كه امروز جا كي يجمله ام رو بلند گفته بودم كه كسر انگار

 .فتادگفت و همراه سامان راه ا يزيچ كي مايدر گوش ن

 :با لبخند رو به من نگاه كرد و گفت ماين

 .مياز سرما در امان باش ميكه بتون ميهم جا دار ،يباغ آقا بزرگ، هم برف باز مير يم. ديرس جهيبحثمون به نت-

 :ازين

 !ها ستيپ ميمثال قرار بود بر-

 !عه بعدكرده، انشااهللا دف ينيب شيهم كه برف پ يهواشناس د،يكدوم لباس مناسب ندار چيه-

 .اومده ادياون طرف ها هم برف ز ست،يباغ آقا بزرگ هم بد ن -

 .رو جور كنه يشگيهم قرار شد به مش رجب زنگ بزنه برامون بساط هم يآره بابا خوبه، كسر-

 .اون جا مينرفت يبود مجرد يسال كي ززززززز،يدمش ج! ول يا-

 :با تعجب گفتم من

 از؟يچه وضع حرف زدنه ن نيا-

 !يديگرامم رو در يپاچه پسر عمو يو كه بهتره اول صبحاز مال ت-

 هان؟ من؟-

 باهاش جمله بسازم؟ يچ يعنيمن،  ينه پس عمه نداشته -

 .پهلوم؟ دردم گرفت يمعتمد، من هم گفتم باهاش جمله درست كنم، اصال چرا زد يگفت آقا مايوا خب س-

 .برگشته بودم و منتظر جوابش بودم مايبه سمت س حاال

كه  رون،يب يايمن هم زدمت تا ب ،يو سالم كرد كه تو هپروت بود ديكرد، آخر صف به تو رس يكه با ما سالم و احوالپرس نيمعتمد بعد از ا يآقا-

 .ياون حرف رو زد
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 .تازه به خودم اومدم يزد يمن اصال حواسم نبود و وقت د،ينگفتم كه شما بزرگش كرد يزيچ-

 :ماين

 د،يد يكشش م يگفت، شما چرا ه يزيچ كي نيحاال ا د،يكن يو بازخواست م ديپرس يسوال م يدختر مردم، هبه  ديداد ريبابا گ ديولش كن-

 حاال حواست كجا بود سماء خانم؟

 :گفتم ماياز ن يمن به طرفدار. بشه كهيت كهيت مايو س ازيحرفش كم مونده بود به دست ن نيا با

 .طونيش نيهم ا يكي د،يديما پرسهمه ش نيا د،يبابا طفلك سوال پرس ديچه كارش دار-

 :ادامه دادم و

 دايپ راديگفت، تا فردا گفتم مغزش ا شبيد دميمن د م،يندار شيبا اخالقتون آسا يهم از دست پسرعمو ليكردم روز تعط يداشتم فكر م-

 .كرده نگو برنامه داشته

 :ماين

 .ميديكه رس ابيداره، باغ رو در فيتشر يكم دمدم كيما  يپسرعمو نيولش كن بابا، ا-

در  يهوا عال. ميشد ادهيپارك كرد و ما پ يكسر نيپشت ماش ماين. ستاديتوقف كرده بود، ا يمشك يدر آهن كي يكه جلو يكسر يكمر پشت

پوش اجازه فكر  ديدرختان سپ يبرد، هر چند كه منظره  يم شيماه اول زمستان سرما رو تا مغز استخون پ يروزها نيآخر. حال سرد بود نيع

 .داد يرو نم يرفب يكردن به هوا

از برگ بودند و به جاش برف رو شاخه  يالبته االن عار. منظم كاشته شده بودند يها فيدر رد وهيم يبود كه درخت ها يبزرگ و قشنگ باغ

 .هاشون نشسته بود

 :ازين

 .ميهم صبحانه بخور ميداخل هم گرم بش ميبر ايب ست،يسماء اون جا نا-

 .اومدم-

 :و گفتم دميرو چسب مايس يبازو گهيشانه اش كردم و با دست د زونيدستم رو آو كيرفتم و  ازيسمت ن به

 .ميدرست كن يبعدش هم آدم برف ده،يجانانه حال م يبرف باز كي-

 :مايس

 .يكارها داشته باش نيا يبرا يصبحونه بخور تا انرژ-

 :ازين

 !حاال هم كه زمستونه. نگرانت بود يليخ زييرها تو پا يول دم،يخوردنت رو ند من كه سرما. يستيتو سرما با اديز ديسرده، نبا يليهوا خ-

 .يخانوم فتهينم ياتفاق از،ينباش ن يزينگران چ-

 :ماين

 .كنه يمش رجب بساط صبحونه رو داره آماده م گه،يتو د ديايدخترها ب-
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 :ازين

 .ماين ميايم ميدار-

 .ميروشن وسط سالن رفت ي نهيبه سمت شوم كراستيو  ميوسط باغ شد يساختمان دو طبقه  وارد

. نشستن قرار داده بودند يبرا كيكوچ يشده بود و دور تا دورش كوسن ها جاديمربع شكل ا يفضا كيمركز سالن  قايداشت دق يقشنگ طرح

 . تر شدم كيگرم كردن دست هام به شعله نزد يو من برا ميطرف نشست كيبا بچه ها 

 :بچه ها گفتم به

 خونه قرار داره نيوسطش ا يحدس بزن يتونست يباغ نم رونيالبته از ب ه،يقشنگ يجا-

 :ازين

هم ساختش رو به عهده گرفت، بعد هم آقا بزرگ هر دونگ اش  انيساختش رو به آقا بزرگ دادند و ك شنهاديبود كه پسرها پ شيچند سال پ-

 .از نوه هاش داد يكيرو به 

 ؟يش چ گهيپس سه دونگ د-

 سه دونگ؟-

 .مونه يم گهيسه نفر، پس سه دونگ د ديش يمعتمد م يو آقا مايتو و ن گه،يه دآر-

. وانيو ك انيدو تا پسر داره، ك يكنه، عمو مهد يم ياز عموهام فرانسه زندگ گهيد يكي. يدياز عموهام رو د يكي شبيآهان گرفتم، خب تو د-

 .به نام خود آقا بزرگه هگيدونگ د كيو  ميخونه رو با هم دار نيپنج تا نوه كه ا ميپس شد

 .ديهم دار گهيد ياوه اوه، پس دو تا پسر عمو-

 :مايس

 !به تو چه فضول-

 .حال و روزمونه نيا ميديدونه اش رو د كيهستند، ما  يكنم اون ها چه عجوبه ها يجان دارم فكر م مايس-

 كدوم حال و روز؟-

 !شما يجا ي، اون هم به لطف حرف و قول بموندم رونياز خوابگاه ب شبيكه منه بدبخت د يهم ندون ديبا-

 سماء؟ يجد-

 .ها بودم نيا يسحر خونه  يمن چرا كله  يفكر نكرد-

 .يگفتم حتما به خاطر قرار امروز اون جا بود-

 يو فضول ازيو ن ماين يتو، چون بچه ها مهمون داشتند، ول شيپ اميخواستم ب يم. در خوابگاه تخته شده بود راهم ندادند دم،يرس ريبنده د! رينخ-

 .جناب معتمد نذاشت و من هم مزاحم خودشون شدم

 قدر زود خوابگاه رو بستن؟ نيچرا ا-

 .دونم ينم قيشه، دق يم كيكه زمستون زود هوا تار نيبه خاطر ا ديشا. هست نيتو قوان-
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 :سامان بحث ما رو قطع كرد يصدا

 د؟يارينم فيخانم ها تشر-

 .ميو با هم بر ميبود تا ما بهش برس ستادهيو سامان هم وسط راه ا ميحركت كرد زيبچه ها به سمت م با

 :شد و گفت كيدو گام عقب افتادم كه سامان به من نزد يكيجلوتر بودند و من  ازيو ن مايس

 ...روزيدر مورد موضوع د ،يعيخانم رف-

برنامه امروز و حضور شما رو گفت، من هم  ماين يوقت يول. نداشتم يكار چيوقت ه ر،يواال من كه تا ساعت هشت شركت بودم و به خاطر تأخ-

هر طور  د،يخودتون باهاش صحبت كن ديخوا يكه م نيا ايشم،  يم ايدم و نظرش رو جو يمن كارم رو انجام م ايحاال امروز . رو خبر كردم مايس

 .ديصالح بدون اكه شم

 .و بذارمبعد من قدم جل د،يبش ايامروز خودتون نظرشون رو جو ديپس لطف كن-

 :زدم و گفتم ياسترس و اضطراب صورتش لبخند به

 .كنم يباشه پس من خبرتون م-

 :بلند شد سييجناب ر زيدل انگ يبگه كه صدا يزيداد و خواست چ لميتحو يهم در مقابل لبخند اون

 .از دهن افتاد يچا گه،يد ايسامان ب-

 .دييباز هم ممنون از لطفتون، بفرما-

 :ادامه داد يبلند يهم با صدا بعد

 .ياومدم كسر-

 :ازين

 گفت؟ يمعاون چ يسماء، آقا-

 :ديسوال پرس مايدفعه س نيجوابش سكوت كردم كه ا در

 !گهيخب جواب بده د-

 :رو پس زدم و با حالت پچ پچ گفتم يتمام تالشم نگاه اخم آلود كسر با

 !اون اخماش با سم،يير نيذره ب ريزد، حاال ساكت ز يداشت در مورد همون موضوع حرف م-

 :ازين

 .مهربونه يليخ يكسر! نگو-

 .يكن فيكه تو ازش تعر نيمگه ا-

 :مايس

 كجا اخم كرده؟ ؟يبه اون بدبخت چه كار دار-

 .دميخوبه ارثش رو باال نكش. كنه يخب معلومه كه داره با غضب نگاهم م! خنده ينگو كه داره م زم،يعز يكور-
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 :ماين

 .دهن افتاد از مروهاتونيهم ن يهم چا ديبخور-

 .حرف ها به بعد از صبحانه موكول شد يباق س،يير يو نگاه چپك مايحرف ن با

 نهيو به كنار شوم ميجمع نسكافه درست كرد يتا ساعت نه صبح ادامه داشت و بعدش هم برا زيم يو جمع كردن بساط صبحونه از رو خوردن

 .ميپناه برد

فرو رفته بود، كه زنگ  يو خونه تو سكوت جالب ستادهيرو به باغ ا يا شهيش واريمقابل د سييطرف نشسته بودند و جناب ر كي مايو ن سامان

 .باعث شكستنش شد لميموبا

 :كمتر سر و صدا كردن، اول آهنگ رو قطع كردم و جواب دادم يرفتم و برا فميسمت ك به

 .فداتشم ؟يسالم عشقم، چه طور-

 :اليل

 زم؟يعز يسالم دختر گلم، خوبم، تو خوب-

 خوبم قربونت برم، چه خبرا؟-

 مادر؟ يكن يم يتو چ ستين يخبر خاص-

 .هام و همكارهام هستم يگذرونم، با دو تا از همكالس يرو م ليروز تعط كيدارم -

 .اعالم شده يمواظب خودت باش سماء، اون جا هواش برف زم،يخوش بگذره بهت عز-

 .اديپوشه، برف هم م ديجا سف نيا نياالن هم زم نيهم. نگران نباش قربونت بشم يمرس-

 .پس خوب مراقب خودت باش، از من خداحافظ-

 .فعال-

 :لهراسب

 .سالم كوچولو-

 ناشناس؟ يسالم چه طور-

 ...ال اله اال اهللا، سماء جان... ناشناس و-

 جانم؟-

 ؟يبال، چه طور يجونت ب-

 د؟يكجاها رفت ديخوش گذشت؟ با فر شبيخوبه خوب، تو چه خبر؟ د-

 !همه سوال نيبپرس چه خبره ا يكي يكي طون،يش يضول شدباز تو ف-

 .حاال جواب بده ،يبودم آقا خودت هم خبر دار-

 تو چه خبر؟ م،يو برگشت ميزد يچرخ كيبعدش هم . رونيب ميرفت ديشام با فر يهم بد نبود، برا شبيد. ستين يخبر خاص-
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 .ميدرست كن يآدم برفبعدش هم . يبرف باز رونيب ميو قراره بر مياالن صبحونه خورد-

 ؟يخانوم يمواظب خودت كه هست-

 !هستم ناشناس-

 :تونست بكنه، پس ادامه داد ينم يطبق معمول كار يدر اومده بود، ول حرصش

 ...چون يمواظب باش سرما نخور طون،يش نيآفر-

 :و گفت ت،يو اذ يشوخ يدفعه زد جاده  كي

 !واظبت باشه؟كه م ستيو متخصص كنارت ن پيدكتر خوشت كياون جا -

دارم،  اجيمن واقعا بهش احت. دارم، هر چند كه اگه اون متخصص خودش باشه اجيكودكم و به متخصص اطفال احت كيگفت من  يداشت م رسما

 :گفتم يبلند و اعتراض گونه ا يكرد، با صدا يشد كار يخب حرص و غضب رو نم يول

 .نمك يشه قطع م يهم نم يزيمواظب خودم هستم، چ! ناشناس؟-

 :دميرو از گوشم جدا نكردم، چون بالفاصله صداش رو شن تلفن

 .قطع نكن يجور نيفقط ا يتو بگ يسماء خانم؟ باشه هر چ يكن يبابا چرا رم م يا-

 قطع كنم؟ يچه جور-

 ...كن بعد يخوب و آروم خداحافظ-

 :گرفتن و گفتم يو شوخ يپس زدم به شوخ ه،يدونستم دردش از چ يم

 !يعالمه، حاال خداحافظ كيمواظب خودت و عشقم باش، دوستت دارم . ذره شده كيون دلم برات ،ياوك-

 !فعال. دلت بشه ناشناس، تو هم مراقب خودت باش يفدا-

 .دميروش كش يرو قطع كردم و قبل از قفل كردن صفحه، چشم هام قفل عكسمون شد و دست يگوش

 :ازين

 م؟يخب، جمع ما كامله بر-

 :ماين

 .ميهات رو بپوش بر سماء خانم لباس-

 .آماده ام يا قهيمن هم دو دق ،ياوك-

 :يكسر

 ...بر منكرش-

 .كرد تيهدا رونينذاشت ادامه حرفش رو بزنه و بچه ها رو به ب سامان

 :سامان

 .رسونند يهم آماده شدند و خودشون رو م يعيخانم رف رون،يب ميتا ما بر-
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 .اميمن هم زود م ديبر گن،يدرست م يمهدو يآقا-

 .رفت يگفت و م يم ييها يزيچ كيلب  ريبود كه ز سيينفر جناب ر نياز سالن خارج شدند و آخر ههم

شش تا بچه افتاده  قايو معاون و كارمند و دانشجو نبود، دق سيياز ر يخبر گهيد. ميشد يرو زود بهشون رسوندم و با هم مشغول برف باز خودم

 . گرفتند يرو هدف م گهيكردند و بعد هم د يتشون گلوله مو اون ها رو تو مش ديسف يبودند به جون برف ها

نداشت و دوست  يمعن يمن مرز گروه بند يبرا يگروه بودند، ول كيگروه و پسرها هم  كينشده دخترها تو  نييتع شياز پ ميتصم كي با

 .سرها گرفتمدوازده تا گوله از برف ها درست كردم و صورتم رو از پ ايپس اندازه ده . داشتم همه رو بزنم

 .بود و همه به هدف خورد شتريبودند، دقت و قدرت ضربه ها ب كميو چون نزد مايو س ازيكردم به زدن ن شروع

 .هم دنبالم ازيو ن مايگروه مقابل پا به فرار گذاشتم و س يبچه ها و خنده ها غيج غيج يصدا با

سرم بردم و همون جا رو برف  يمه نداشتم، پس ناچارا دست هام رو باالادا ينا گهيكرد، د يبه سمت برف پرتاپ م شونيكيرفتم  يطرف م هر

 .ها نشستم

 ...!گرفت نامردا...بابا نفسم... ديدنبالم نكن... گهيد... رو خدا... تو-

 .هام بفرستم هيرو به ر يشتريب ژنيداشتم اكس يكردم و سع يبودم مقطع صحبت م دهيبس دو از

 :مايس

 !داد زدنت سماء يچه حال يلخودت بود، و ريهمه ش تقص-

 !يقدر پررو شد نيا دم،يكوفت خوبه بهت نخند-

 .پرتاپ كردن درآورد يكه دستش بود رو باال برد و ادا يبرف

 .گهيكنم، بسه د يم يدو ساعت دارم باز. نا ندارم گهيها، د ينزن! ماينكن س-

 .گوله درآوردم و زدم به شكمش و از جام بلند شدم كيكه از پشتم  خودش هم موافق بود، چون برف ها رو ول كرد و قصد نشستن داشت انگار

 :ازين

 !وونهيد يرو صادر كرد ريسماء فرار كن كه خودت حكم ت-

 .كردم دايستون پ كيول باالخره  يا. از جاش بلند شد مايكه ن دميچرخ يافتاده بودم و دور محوطه م يبچگ يها يباز اديبدو،  مايبدو س من

 .رهيداشت من رو بگ يهم از مقابل سع مايو س ستادميتش رفتم و پشتش ابه سم كراستي

 :گفتم مايس به

 !بابا خسته ام گهيبسه د يخر سوار مايس-

 !؟يكن يو باز شروع م يخسته ا-

 .ميرو درست كن يبا هم آدم برف ميبر ايجون ب مايس-

 !سماء جون يبعد آدم برف ،ياول تالف-

 .يش ينم اليخ يكه ب نينه مثل ا-
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 .زميعمرا عز-

 .كنار اومدم مايرو مظلوم كردم و از پشت ن خودم

 .ميدرست كن يها، بعد آدم برف يدونه رو بزن كيقبول، فقط همون  ياوك-

 

 را زنده كرد يشد بچگ يم كاش

 كرد هيشد، كودكانه گر يكودك

 را سرود امتيقهر قهر تا ق شعر

 نبود شيب يكه دم امت،يق آن

 چه كرد؟ نمايها يبا كودك فاصله

 شد بچگانه خنده كرد يم كاش

 

 :گفتم مايو س ازيبرگه نوشتم و رو به ن يمتن رو رو نيا

 ما، چطوره؟ يآدم برف فياز تكل نيا-

 .كردند ينگاه به آدم برف كيها متن رو خوندند و  بچه

 :مايس

 !گهيحاال چه بزرگانه چه بچه گانه، خنده خنده است د ؟يديامروز كم خند-

 طفلك هنوز چشم و دماغ و دهان نداره نياصال ولش كن ا. قسمت از اون خانم كيق متن كامل باشه، نه فقط مصدا ديبا-

 :سامان

 .خانم ها دماغش تو آشپزخونه موجود بود دييبفرما-

 شه يبذار سر جاش، داره كم كم كامل م ريرو بگ جيهو مايس-

 رفت و دماغ رو سر جاش گذاشت يو به سمت آدم برفرو از دستش گرفت  جيشد و هو كيگام به سامان نزد كي مايس

 :ماين

 .دست هاش يچند تا برگ جارو رو بذار به جا نيا ايب ازين-

 .كرد زيدستش آو كيمن رو رو به  يلباس نوشته  رهيگ كيكار دست ها رو انجام داد و با استفاده از  ازين

 .ميريرو باهاش بگ يادگاريشم ها و دهانش هم بكن كه عكس فكر به حال چ كيخوبه ! ها يشيم يزيچ كي ينخور يترش طونيش-

 .دميرو شن يكسر يبودم كه از كنار گوشم صدا ستادهيبه ساختمان ا پشت

 د؟يكن ليكارتون رو تكم ديخوا ينم-

 :به سمتش برگشتم و بهش نگاه كردم و گفتم زود

 ...يهان؟ چرا، ول-
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دوباره به چشماش نگاه .كوچولو بود ي رهيفلفل قرمز و دو تا سنگ ت كيم، تو دستش دست خودش نگاه كرد و من هم رد نگاهش رو گرفت به

دوباره با حركت ابروش به . بود كه تا حاال حسش نكرده بودم يزيچ هينبود،  يخال ياز اخم بود نه پوزخند، ول ينه خبر گهيكردم، چه خوب د

دست من منتقل كرد و به سمت  يرو تو اتيدادم و اون هم با كج كردن محتو دستش قرار ريدستش اشاره كرد و من هم دستم رو جلو بردم و ز

. صورتش گذاشتم يرو ليكردم و فلفل رو به حالت اسما يلبش رو خال يچشم هاش قرار دادم و با انگشتم جا يسنگ ها رو جا. رفتم يآدم برف

 !البته در صورت وجود رژ لب. لب رو داشت يبه خاطر رنگ فلفل، رنگ واقع

 .عقب و دوباره نگاهش كردم اومدم

 !كامل شد-

 .هم كنار هم قرار گرفتند مايو س ازين

 :ازين

 .يشم از گشنگ يناهار كه دارم تلف م ميبعد بر م،يعكس بنداز اريرو ب نيدورب ماين-

 .برگشت نيبا دورب قهيبدون حرف به سمت ساختمان رفت و بعد از چند دق ماين

 ميعكس شش نفره انداخت كيمش رجب  ياون ها از ما و در آخر با كمك نوه  م،يما از پسرها عكس گرفت. مياختعكس اند يگوريبا هر ف بايتقر

 .و به ما بده يد يرو س زهيعكس ها رو برامون بر مايو قرار شد ن

 :ازين

 .شن ياالن جوجه ها سرد م گه،ياون گوجه ها رو هم بذار د ماين-

 :ماين

 .ذارميچشم خواهرم، االن م-

 :مانسا

 .مايحرف زدن عمل كن ن يبه جا-

 :ماين

 !ديآورد ريبابا مظلوم گ يا-

 :گفتم

 .طونيبگو با عقل بخونه ش يزيچ كي! كس نه، تو، مظلوم چياون هم ه-

 :ماين

 د؟ياضافه كن يزيچ ديخوا يشما نم يخانم، كسر مايكن، س يها طرفدار نيتو هم از ا-

 :يكسر

 !گفته شد زيبه نظر من كه همه چ-

 :مايس
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 .من هم موافقم-

 :ماين

 .ديبكن ديبعد هر كار خواست د،يغذاتون رو بخور ديايب. ديبابا همه تون نامرد ديبر-

 :گفتم

 !يبرف باز ميبعدش دوباره بر-

 :ازين

 !يكه سالم ميجا هم شانس آورد نيتا هم گهيبسه د-

 ؟ياوك ،يبرف باز رونيب ميريهار هم مدارم، حالم خوبه بعد نا يكنه من چه مشكل يندونه فكر م يبرو بابا هر ك-

 :ازين

 .حاال ناهار بخور م،ير يم ياوك-

 :ماين

 خواهر من؟ يديم ريچرا گ ،يايكوتاه ب يخوا يم يوقت-

 :ازين

كه مواظبش  ستيهم ن يمتخصص كودكان گهيشه و به قول رها د يم ضيبد مر يليچون گفت خ. چون رها به من سفارش كرده مواظبش باشم-

 !باشه

 :به سمتش برگشتم و گفتم ازيآخر ن يجمله  اب

 !ها رو رها بهت گفته؟ نيهان؟ ا-

 :ابروش رو برام باال انداخت و گفت ازين

 .اوهوم، خودش گفت-

 .رسم يهم به حساب ناشناس م رم،يگ يكنم، هم حال تو رو م يمن هم اون رو ناكار م-

 دختر؟ يبه ناشناس چه كار دار-

 !گهياسه داون متخصص كودكان، ناشن-

 !دكتره ينگفته بود-

 !يديحاال كه گفتم، تو هم فهم-

 :ماين

 خانم ناشناس كجا هستند؟ ايآقا  نيا-

 .االن خونه شون هستن-

 ؟يفكر كرد يينه بابا تنها-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٢ 

 .اوهوم-

 :ازين

 .سرد شد گه،يد ديبخور-

 .ميباغ رفتدوباره به طرف  يتا بعد از ناهار همگ. نزد يحرف يتا آخر غذا خوردنمون كس گهيد

 :مايس

 .نكن اون گوله ها رو هم بنداز يسماء لجباز-

 .گذرم ياز حقم هم نم. حاال نوبت منه ،يتو زد رمينخ-

 :ازين

 .ميبذار بزنه، تمومش كن مايس-

 :مايس

 .خاله است يرو بزنه، مگه خونه  يچ ينه بابا چ-

 .، باالخره دو تا از گوله ها رو به سرش زدمكه وسط باغ بود رفت و من هم دنبالش بودم يكيبار يبه سمت جو مايس

 :مايس

 !ديسرم پوك ،ينينب ريسماء خ-

 .يمن رو نزن يسرم، تا تو باش يفدا-

 .بر زد و به سمت ساختمان رفت انيهم م مايشدم و س اليخ يتا گوله بعد بهش نخورد و من هم ب دو

سرم، داشتم از وجود برف ها  يشد رو ختهيعالمه برف ر كيضربه به تنه اش  كيو با  ستادميدرخت ا كي ريرفته من هم ز مايكه س نيفكر ا با

 .نامرد برگشته بود و دستش پنج شش تا گلوله بود. مواجه شدم مايس يرحمانه  يب يبردم كه با حمله  يلذت م

 .سرد يليخبست، سرد بود،  خيسلول مغزم  نيدفعه تا آخر كيدادم و به پشت برنگشتم كه  حيرو بر قرار ترج فرار

 

*** 

 

 :ازين

 .ديتو رو خدا زود باش دياريپتو ب كي يكسر ما،ين-

 !سرده... سر... س... س-

 !توش يبر كراستيكه  نينه ا ،يديپر يآب م ياز رو جو ديبا-

 :مايس

 .اديكنم ب يخودت برو من هم سماء رو كمك م ازين امدن؟يپس كجان؟ چرا ن-

 :ماين
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 شده؟ يچ-

 :يكسر

 لرزه؟ يداره م يشكل نيدختر ا نيچرا ا ازين... رچه كا يپتو برا-

 :ازين

 !زانو رفت تو آب يشكست تا باال خياز شانسش . دياز روش نپر ادهيز يجو خيفكر كرد قطر -

 .پالتوش رو درآورد و انداخت رو شونه ام يكسر

 :يكسر

 !داخل دشيببر ديدختر، كمكش كن يكرد يبا خودت چ نيبب-

 .پتو هم انداخت رو پاهام كيداغ داد دستم و  ريش وانيل كيهم  مايو ن نهيم كنار شومرفت مايو س ازيكمك ن با

 :ماين

 .رونيب ميسامان بر ،يكسر-

 :هم رو به دخترها ادامه داد بعد

 .دكتر مشيتا ببر ميافت يتا لباس خشك بپوشه، بعد راه م ديبهش كمك كن-

 .ديكردم و پالتوم رو پوش ضيوتع ازيام رو با شلوار كتان ن يرفتن پسرا شلوار ل با

 :ازين

 م؟يبر يآماده ا-

 .ميگرم بشم، بعد بر كميبذار -

 :مايس

 .بشه يطور نيخواستم ا يكنه، شرمنده سماء نم يرو بخور گرمت م ريتو ش. باشه-

 .ميكرد يم ميداشت يباز. تو نبود، فداتشم رياشكال نداره دختر تقص-

 .ميراه افتاد نيماش به سمت هيرو خوردم و با بق رميش وانيل

 .به بدنم نشست يبيو همزمان دو تا عطسه پشت سر هم كردم، لرز عج ميرو به سمت خودم تنظ نيروشن ماش ينشستم و بخار ماين كنار

 كيبا  مامانم بود كه يدوباره صدا... و دلهره يپر از بد يخواب ،يشگيخواب هم. فرو رفتم يهم افتاد و به خواب بد يپلك هام رو ناخودآگاه

 .زد يليكه بهش س يكرد، همون مرد يمرد صحبت م

 .ديكار رو بكن نيا ديحق نداشت-

 .ميكه خانواده مون رو نجات بد ميحق رو داشت نيمن و خواهرت ا-

 بردن خانواده من؟ نيبا از ب-

 .گرفت يشكل م ديوقت نبا چيه يزن يكه تو درباره اش حرف م يزيچ-
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 چه كار كنه؟ ديد سال زنده ام؟ اون دختر تنها باتا چه حد؟ مگه من چن يخودخواه-

 !دختر جون يكرد يجاش رو م نيفكر ا ديبا د،ياون موقع كه بر خالف نظر خانواده ها عمل كرد-

 !يفهم يعشق رو هم نم يمعن گهيكه د يشد ياون قدر غرق تظاهر و اون شجرنامه لعنت. دونم يم ديبع ؟يچ يعنيعشق  يدون يم-

 ...ساكت شو-

 نيروز از ا كيمطمئن باش  يول. هم از دست داد تشيسرنوشت رو گرفت، دختر من عالوه بر پدرش هو يشه جلو يكه نم يفهم يروز م كي-

 .يش يم مونيكار پش

 !ضرر يبرگشت با كل كي م،يرو به اصلش برگردوند زيافته دختر جون، ما همه چ ياتفاق نم نيوقت ا چيه-

 .دميشن يبچه ها رو م يد و صداش يهم صداهاشون داشت گنگ م باز

 :ازين

 .بكن يكار كي مايشو، ن داريسماء تو رو خدا ب-

 :ماين

 .ميمارستانيب گهيد ي قهيپنج دق گهيم يكسر-

 !آروم باش ينيب يخواب م يتندتر برو داداش ،سماء جان؟ سماء خانم دار-

 :مايس

 .شه يم داريآروم باش، انگار داره ب ازين-

كه چشم هام رو باز كنم  نيحس ا يگذشت ول يا قهيچند دق. تمام وجودم رو برداشته بود ينيشد و احساس رخوت و سنگ يداشت منفجر م سرم

 .از شدتش كاسته شد كمي نيكردم كه با باز شدن در ماش يواژه رو خوب درك م كيفقط . رو نداشتم

 !گرمه يليگرمه، خ-

 .كرد قيرو به صورتم تزر يت بخشلذ يام قرار گرفت، خنك بود و سرما يشونيپ يرو يدست

 .سرد رو از خودم دور كنم يمنبع انرژ نيخواستم ا ياون دست قرار دادم، نم يرو بلند كردم و رو دستم

 .رميگ يم شيگرممه دستت رو بر ندار لهراسب، دارم آت-

 :يكسر

 !گهيم ونيداره هز اديسوزه و به احتمال ز يداره تو تب م-

 :ماين

 .داخل مشيكمك كن ببر يكسر-

 .دادم ياجازه م دينبا يخواست دستش رو برداره، ول يم

 :يكسر

 داخل درمانگاه، باشه؟ ميبذار كمكت كنم بر-
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 .جا باشه نيگرمه، بذار دستت هم-

 :يكسر

 .داخل مشيمال من بذار تا ببر يدستت رو جا ايب. دستم رو جدا كنم ذارهينم ازين-

 .دوباره هجوم گرما رو حس كردم ييبود، من رو رو دست بلند كرد و با ورود به جا رشتيب يقبل يخنك يدستش رو عوض كرد ول يجا

 :يكسر

 .باالست يليتبش خ د،يشد يتو آب سرد افتاد، سرما خوردگ-

 :صدا

 .رونيتخت، خانم شما هم دستت رو بردا و برو ب يجا رو نيبذارش ا-

 :ازين

 .بردارم ذارهيگرمشه نم-

 :صدا

 .دين نباشنگرا ميكن يما كمكش م-

 .باعث شد به خواب پناه ببرم دميكالفه ام كرده بود و سرد درد شد گرما

 كيبه  فشيانداختم، در توص ينگاه مارستانيچشم هام رو باز كردم و به اطراف اتاق ب ش،يصبحگاه يخانم و اشعه ها ديخورش يها تياذ با

 :تار وارد شد و با لبخند گفتپرس كيدر حال نگاه كردن به اتاق بودم، كه ! ساده دم؛يكلمه رس

 .ريصبحت بخ ،يسالم خانوم-

صدام هم انگار از ته چاه . كرد يدرد م يليشكل ممكن متورم بود و خ نيشد، گلوم به بدتر دايجوابش رو بدم كه عمق فاجعه برام هو اومدم

 .اومد يم رونيب

 ريصبح بخ-

 صدات بد گرفته، گلوت هنوز درد داره؟-

 ...يهم هيمن عاد يلبته برابدجور درد داره، ا-

 .شد، اجازه ادامه نداد يشدن حنجره ام م دهيخشكم كه باعث خراش يها سرفه

 .زنه يدكتر بهت سر م گهيربع د كيتا  ،يصحبت كن اديخواد ز ينم-

 دوست هام؟-

 م؟شون با سفارش دكتر زند مونده، صداش كن يكيچون اجازه موندن بهشون ندادند،  يول. تا سر شب بودند-

 .هم گذاشتم يسر جواب مثبت دادم و چشم هام رو رو با

 .دو نفر وارد شدند قهياز چند دق بعد

 :يكسر
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 !كه خوابه خانم نيا-

 :پرستار

 ...االن داشت-

 .ريمعتمد، سالم صبح بخ يآقا دارميمن ب-

 :يكسر

 .هنوز صدات گرفته است ر،يسالم صبح شما هم بخ-

 !بشه ياوك زيزوده كه همه چ-

 ؟يمورد سابقه دار نيا يتو ازيطبق حرف ن يعني-

 .تمياوهوم، شرمنده به خاطر اذ-

 .ديشركت، تا شما خوب استراحت كن رنيشما م يهم گفتن به جا يخانم صفر مارستان،يب اديم ازين گهيساعت د كيخانم، تا  هيچه حرف نيا-

 بچه هاست؟ شيپ ايمن دست شماست  يممنون گوش-

 .دييجواب بدم، بفرما دميصالح ند يزنگ زده، ول قهياز صبح هم هر پنج دق. ديت تا تماس داشتهش شبيمنه، د شيجا پ نيا-

 :لب گفتم ريرو از دستش گرفتم و ز يگوش

 !هم نگران شده يليحتما ناشناسه و خ-

 :اش رو گرفتم و با بوق اول جوابم رو داد شماره

 !شدم سماء يتلف م يشتم از نگرانتا حاال چند بار زنگ زدم؟ دا شبياز د يدون يتو؟ م ييكجا-

 .ريسالم صبح بخ-

 !دوباره حرف بزن نم،يبب ستايوا... سالم و-

 .جواب سالم واجبه لهراسب-

 صدات چرا گرفته؟-

 .جواب سالمم رو بده ناشناس-

 .ام نكن جواب بده وونهيسماء د-

 .دم ياول تو جواب سالم من رو بده، بعد من جواب تو رو م-

 .خواست بخنده ينم يود ولاش گرفته ب خنده

 !حاال بگو. سالم كيباشه عل-

 .سرما خوردم-

 چرا؟. دمياون رو كه خودمم فهم-

 جون چه طوره؟ اليها رو ولش كن ل نيا. كردم سرما خوردم يبرف باز-
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 !شتميمواظب خودت باش، من تا شب پ. خوبه-

 !ايجا ن نيه رو تا اهمه را نيپس ا ستين ميزيلهراسب االن حالم خوبه دكتر هم رفتم، چ-

 .يزن يحرف م يپس چرا الك. ادامه داره تيتازه اولشه و سرما خوردگ نيا يدون يتو كه خودت م-

 .شمهيپ ازيباور كن بهترم ناشناس نگران نباش، ن-

 .كرد يرو نگاه م رونيانداختم كه پشت به من داشت ب يبه كسر يقسمت نگاه نيگفتن ا نيح در

 .باشم تا زود خوب بشممواظب خودم  دميقول م-

 ...سماء-

 .هيمعمول يسرماخوردگ كي ستين شهينگران نباش فداتشم، مثل هم-

 !اميتا ب يكه حالت بد شد خبرم كن يباشه، به شرط-

 .باشه، قبول-

 .به خونه باهات صحبت كردم دنيبهش گفتم قبل از رس. نگران بود شبيزنگ هم به مامان بزن از د كي-

 .يعال بازنم، ف يبهش زنگ م-

 .مواظب خودت باش، خداحافظ-

 .هم به سمت من برگشت يكسر يزمان با قطع كردن گوش هم

 :يكسر

 .منتظرم رونيمن ب اد،ياالن دكتر م-

 معتمد؟ يآقا-

 بله-

 .منتظرش باشم اديب ازيتونم تا ن يشركت، من م ديببر فيشما تشر-

 .رميبعد م اد،يب ازيكنم ن يصبر م-

 .ونممن... شبيبه خاطر د-

 .يكن زود خوب ش يبود، سع فهيوظ-

 مفرد؟ يافعال جمع اند و گاه يكرد؛ چرا گاه جاديسوال ا كيجمله از اتاق خارج شد و در ذهن من  نياز ا بعد

 :ازين

 ؟يسالم به دوست خودم، خوب-

 ؟يسالم خوبم تو چه طور-

 .خوب بودن تو شك دارم يتو يمن كه خوبم، ول-

 .سردرد و تب هم ندارم گهيد. بهترم يام گرفته ست، ولصد كمي. يشك دار يغلط كرد-
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 !يگينم گهيهم د ونيالبته هز-

 !گهيم ونيگم شو، عمه نداشته ت هز-

البته . خودش يبود برا يسوژه ا ،يرو با ناشناس اشتباه گرفته بود يكسر ؛يكرده بود تو بود يكه قاط ياون ؟يبه عمه نداشته من چه كار دار-

 .اشتند دنيحال خند يكس

 :حالت بهت گفتم با

 از؟ين يكن يم يشوخ-

 يكمك خواست برا مايباز كرد، چون ن يكه نشسته بود يرو سمت نيدر ماش يكسر م،يديرس مارستانيكه به ب روزيد! هيچ ينه بابا شوخ-

بعد هم من جاش دستم  يزيچ نيهمچ هي ايسوزم  يدستت رو بر ندار لهراسب دارم، م يگذاشت گفت تيشونيپ يدستش رو رو يوقت. آوردنت

 .هم تا اورژانس بغلت كرد اونرو گذاشتم رو صورتت و 

 هـــــان؟-

 .گوشم درد گرفت وونه؟يد يزن يم غيچرا ج-

 چه كار كرد؟-

دوست  به لطف يالبته كسر. اومد و بعد هم به ما اجازه موندن ندادند نييخدا رو شكر پا يول. باال بود يليات كرد، تبت خ نهيدكتر معا يوقت-

 .موندن گرفت يجا، اجازه  نيعمل اومده بود ا كي يعمو كه برا

 !يديچه كار كرد، بعد تو شرح عملكردتون رو م دميپرس-

 !گهيد ميرو كه گفتم انجام داد ييكارها يخب همه -

 مارستان؟يداخل ب ارهيمن رو ب ديتو با يكه پسر عمو ديكرد يم يچه غلط مايتو و س-

پسرها  ديكار رو با نيپس ا م،يتو رو بغل كن ميتونست يكه نم مايبعدش هم من و س. يراه بر يتونست ينم جهيدر نتپس  ،يهوش بود يتو ب-

 يوسط كسر نيا ده،يرو بهش نم نيسنگ يدكتر اجازه انجام كارها دهيهم كه دستش از قبل صدمه د مايدادند، سامان كه به كنار، ن يانجام م

 .اش رو انجام داد فهيوظ وجه هم نيآماده بود كه به بهتر

 :هم لحنش رو شوخ كرد و ادامه داد بعد

 !نداشتم، من نظارت كامل داشتم، دست از پا خطا نكرد طفلك يبه جان خودم نباشه، به جان عمه -

 .ازينكن ن يزهرمار شوخ-

 !؟يزن يباشه بابا چرا م-

 شم؟ يمرخص م يمن ك-

 .دنبالمون اديهم قراره ب مايبعد از ظهر، ن-

 شه؟ ياالن نم-

 .يكم تب رو دار كينوچ هنوز -
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ناهار مزخرف  يبود، به جا دهيخر يرو كه كسر ييو كم كم تمام كمپوت آناناس ها ميبود بتيدر حال كل كل و غ ازيبعد از ظهر من و ن تا

 .ميخورد مارستانيب

 :ماين

 رو سرتون؟ ديرو گذاشت مارستانيچه خبره ب-

 .ميكه سرش داخل اتاق بود نگاه كرد ماينو به  ميهم به سمت در برگشت با

 :ازين

 .سالم-

 م؟يما اصال سر و صدا دار ؟يسالم خوب-

 د؟ياومد؟ حاضر يم نييمن بود كه تا پا يپس صدا-

 :شدم و زود جوابش رو دادم زيخ ميجام ن تو

 .ميآره آره، بر-

 :ماين

 ؟يشكنجه شد-

 .واقعا حال موندن نداشتم يام گرفته بود، ول خنده

 !رهيته شدم بابا، آدم حوصله ش سر مخس-

 د؟يخورد يبله حق با شماست، حاال ناهار چ-

 :ازين

 !آناناس-

 :ماين

 د؟يخورد يهان؟ چ-

 :ش خنده ام گرفته بود و با لبخند گفتم افهيق از

 !ميآناناس خورد گهيم-

 :ماين

 ناهار نداشت؟ مارستانيمگه ب-

 .مهيسوپ و ق-

 :ازين

 .وهيم يسر وقت كمپوت ها ميما هم رفت نداشت، يالبته ظاهر جالب-

 :ماين
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 .ديرو كه كمپوت ها رو خر يبده كسر ريپس خدا خ-

 :گفتم

 م؟ير ينم-

 .مير يبرگرده بعد م ياز حسابدار يمبارك بذار تا كسر گريدندان رو ج-

 ؟يمعتمد اومد يبا آقا-

 .خانم هم سالم رسوند مايدوستت س يراست. مياالن هم رفتم شركت دنبالش اومد. ميبا هم قرار گذاشت ديآره ظهر زنگ-

 .دميباهاش حرف شيساعت پ مين-

 .يكنه تا برس يسوپ خوشمزه برات آماده م كيجون هم سالم رسوند و گفت  نينگ ،ياوك-

 كجا؟! برسم؟-

 :ازين

 !گهيما د يخونه -

 .داختان يكمپوت رو تو سلطل آشغال م يبرگشتم و بهش نگاه كردم داشت ظرف ها ازيسمت ن به

 .خوابگاه، دو شبه نرفتم رميم كراستيجا  نينه بابا من از هم-

 :ماين

 .يتنها بمون يتون ينم ست،يحالت خوب ن-

 :ازين

 .ما يخونه  يايبهتره ب گه،يراست م ماين-

 مارستانيو تو ب معتمد معطل شدند يهم كه آقا شبيچند روز مزاحمتون شدم، اون شب كه خونه تون بودم، د نيا ينه من به اندازه كاف-

 !موندند، خوابگاه راحت ترم

 :ماين

 .شه سماء خانم ينم-

 .ديبحث هم نكن ما،يشه ن يم-

 :ازين

 ...سماء-

 .دو هفته همراهمه يكيجان برم خوابگاه راحت ترم، االن هم حالم خوبه فقط سرفه هامه كه تا  ازيادامه نده ن-

 :ماين

 .يهست رهيكال خ-

 :ازين
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 .مونم يم ششيبده، من امشب پ به مامان خبر ماين-

 .هم به من كمك كرد تا لباس هام رو كه خودش آورده بود بپوشم ازياز اتاق خارج شد و ن ماين

 .كرد يصحبت م مايكنار اتاق داشت با ن يكسر. ميبه من كمك كرد و با هم از اتاق خارج شد ازياز آماده شدن من ن بعد

 :يكسر

 ان؟يحاال كجان؟ چرا نم-

 .البته سالم م،يدما اوم-

 .تا جوابم رو بده ديكم طول كش كيما متعجب شده بود،  يدفعه  كيكه از ظاهر شدن  يكسر

 د؟يسالم، بهتر-

 !ام يعال م،يريم مياالن كه دار-

 سخت گذشت؟-

 ست؟يطور ن نيخوش بگذره، ا يجا به كس نيفكر نكنم ا-

 :ماين

 .ديستاديوسط راهرو ا د،يبعد بحث رو ادامه بد رونيب ميبر-

 .كرد اديرو تا آخر ز يبخار عيو اون هم سر ميشد ماين نيزود سوار ماش يليو خ ميحركت كرد يهم به سمت خروج با

 :ازين

 !شه يهوا داره سردتر م-

 :يكسر

 !مثال زمستونه ها از،ين هيعاد-

 :ماين

 قدر سرده؟ نيسماء شهر شما هم ا-

 .ستيخبرا ن نيا نه بابا از! يهمه سرد نيو ا زدي ؟يكن يم يشوخ-

 :ازين

 ؟يداشت يسابقه سرماخوردگ ميمال يپس با هوا-

 .ستمين ضيمر شهيجان، بعدش هم رها برات اغراق كرده من كه هم ازيشه ن يم يدفعه ا كي-

 اد؟يم يرها ك-

 .گهيد يهفته  كي بايتقر-

 گه؟يكالس ها د يبرا-

 .براش تنگ شده يليدلم خ اد،يكالس ها م يآره برا-
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 :ماين

 .ديش ادهيپ م،يديرس-

 :ازين

 .ستيجا كه خوابگاه ن نيا-

 :يكسر

 .خوابگاه متونيرسون يبعد م د،يبخور يزيچ كياول -

بودم و اون هم در حال  يكسر يرو به رو. ميو نشست ميچهار نفره رفت يزهاياز م يكيداشت، به سمت  يآروم طيمح. ميرستوران شد وارد

 .صحبت با سامان بود

 :ازين

 ؟يرخو يم يچ-

 .سوپ-

 ؟يچ گهيد-

 .ندارم ليم اديسوپ بسه ز-

 .يبش تيتقو ديبا ،يتا االن فقط كمپوت و سرم خورد روزياز بعد ناهار د-

 .است نهيگز نيسوپ بهتر-

 .خوردم يكه سرما م يكالم ناشناس بود، وقت كهيجمله ت نيا

 :ماين

 سماء خانم؟ ييكجا-

 هان؟-

 :ازين

 ؟يخوب-

 ؟يگفت يزيچ مايآره خوبم ن-

 :ماين

 ؟يبود يتو چه فكر-

 .زنگ بزنم كي ديبا-

 .صفحه و اسم ناشناس لبخند رو لب هام ظاهر شد دنيبا د. دميپالتوم شن بيزنگش رو از تو ج يگشتم كه صدا يم فيتو ك ميگوش دنبال

 .گشتم تا بهت زنگ بزنم يم ياالن داشتم دنبال گوش نيهم ؟يسالم خوب-

 :لهراسب
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 ؟يترسالم دخمل خودمون، به-

 جون چه طوره؟ اليآره خوب خوبم، ل-

 ؟يكن ياون هم خوبه، چه كار م-

 .زمان با پرسش لهراسب، ظرف سوپ جلوم قرار گرفت هم

 .خوام سوپ بخورم يم-

 ؟يخور يتا حاال بدون حرف سوپ م يدختر خوب از ك نيآفر-

 .خورم، اون هم بدون حرف يقول دادم زود خوب شم، پس سوپ م-

 .زنم، مواظب خودت باش سماء يمن هم بعدا زنگ م. ورپس تا گرمه بخ-

 .باشه نگران نباش، فعال-

 .شدم رهيبه ظرف سوپ خ يقطع كردن گوش با

 :ماين

 ؟يدوست ندار-

 !وقت دوست نداشتم چيه-

 :ازين

 ؟يپس چرا سفارش داد-

 :يكسر

 .بخوره براش خوبه ديبا-

 .خورم يبرام خوبه، پس م گن،يمعتمد راست م يآقا-

 .شد يظرف خال شهيبسته خوردم و مثل هم يقاشق رو با چشم ها نياول

رو  يدو هفته ا يمرخص ديق مايرفتم، چون س يالبته نصف روز م. برگشتم شركت يو كسر مايشده از طرف س زياز سه روز استراحت تجو بعد

 .زده بود

بده به  شنهاديازدواج و شخص خودش مثبته و اگه بهش پ ياره درب مايس يشد چند روز بعد از برگشت به شركت، به سامان بگم كه نظر كل قرار

 .رهيگ يجواب مثبت م ادياحتمال ز

 .بود يمن عاد يضيكردم كه بعد از مر يم يخشك يوقت ها تك سرفه ها يحالم خوب شده بود، فقط بعض گهيد

 :مايس

 ؟يباالخره اومد-

 .گشتم، زمان از دستم در رفت يكتاب م كيگلم دنبال  ديببخش-

 ؟يچه كتاب-
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 .رمشيناشناس بگ يقراره برا ه،يكتاب پزشك كي-

 ش؟يديحاال خر-

 .بگردم شتريب ديهر جا رو گشتم نداشتند، با-

 .شم يتلف م يناهار كه دارم از گشنگ ميبدو بر-

 ؟يريمگه نم-

 .حالت خوبه سماء؟ قراره امروز برم انبار، تا االن هم به خاطر تو صبر كردم-

 ؟يريبا سامان م. شه يتكرار نم گهيد ديببخشاومد،  ادميآهان -

 .سامان باشه ديشا ه،يدونم ك ينم قيالبته دق. ادياز طرف معتمد ب يكيقراره -

 .شه يزود دست به كار م يليكه باهاش صحبت كردم، حدس زدم خ روزيد. خودشه من مطمئنم-

 .ناهار ميدونم، بهتره بر ينم-

 هست؟ يناهار چ-

 .گذاشته يسبز برامون قورمه يمامان-

 .دست گلش درد نكنه-

 .كنم يرو بررس ديجد يشد و من هم به اتاقم رفتم تا پرونده ها يهمون طور كه حدس زده بودم همراه سامان راه ما،ياز خوردن ناهار س بعد

 يدر سرم رو از رو يبا صدا .بود يميقد يها ستيسرم تو ل شترينبود و ب اديدر شركت، كارم ز يبود و به سبب نبود كسر يكسل كننده ا روز

 .بلند كردم و به در دوختم توريمان

 :يكسر

 .رميارسال اجناس رو بگ يمدارك رو چك كنم و جلو يسر كي ديبا ار،يفالح رو ب يسالم پرونده -

 .رفتم زيم يكيم و به نزدبا چند ضربه به در وارد شد. اتاقش شدم يكردم و راه دايپرونده رو پ عيحرف در رو بست و رفت، سر نياز گفتن ا بعد

 افتاده؟ ياتفاق-

 .كنه يخبر رو رسما اعالم م گهيورشكست شده و تا چند روز د بايتقر-

 د؟يدياز كجا فهم-

 .ها رو بهش بگو نيزنگ به سامان بزن و هم كيجا  نيشه، از هم يتو كار ما خبرها زود پخش م-

 :لب ادامه داد رياز ز بعد

 !رهيم ادشيوصال از  ينيريه و شخور ياالن ضد حال م چارهيب-

 بله؟-

 .كنم يسفارش ها رو بررس نيبه سامان خبر بده، تا من هم ا-

 .جوان مردم د،يناراحت شد و به قول رها جونم دپرس يليخ چارهيبا سامان تماس گرفتم و ماجرا رو خالصه براش گفتم، ب عيسر يليخ
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 .داد حيماجرا رو توض يبه كس شيقش به مسئول انبار خبر بدم، و خودش هم با گوشبرگ رو جدا كرد و داد به من و گفت از تلفن اتا چند

 شه؟ يارسال شده، سوخت م شياجناس هفته پ يكسري-

 :يكسر

 .آقا بزرگ داره شيمجتمع رو پ يمغازه ها ديخر شيفالح هم پول پ ينه چك ازش دارم، در ثان-

 .خوبه، خدا رو شكر-

 ؟يخبر داشت يصفر خانم يسامان درباره  مياز تصم-

 :از سوالش گفتم جيگنگ و گ! پره يم گهيد يشاخه به شاخه  كياز  نيچرا ا وا

 !هان؟-

 درسته؟ ،يخودت باش ديبا يكيعروس خانم رو بپرسه، اون  يخواسته نظر كل يكيسامان گفت از -

 !كردم يبهش كمك م ديپس با. دونستم يرو م اميبود كه من نظر موافق س نيباشه، مهم ا يكرد ك يم يچه فرق. خودم مسلط شده بودم به

 تونم برم؟ يطور باشه، من م نيهم ديشا-

 .دييالبته بفرما-

 .فكر كردم سييجناب ر ديجد ياتاق خارج شدم و به رفتارها از

خمو و پوزخند زن رو ا سيياومد كه افعال رو جمع به كار ببره، هر چند كه من اون ر يم شيكرد و كم پ يم يشتريب تيميها احساس صم يتازگ

 .حال جالب بود نيو در ع بيهفته اش عج نيرفتار ا يدوست نداشتم، ول

 .گرفت و خوشحال تر بودم يمن هم رنگ بهتر ييدانشجو يايشروع ترم دو و برگشت رها، دن با

 ديع يرو برا يت، زمان عروسكه سامان داش يرفت و طبق حرف هاشون و عجله ا شياز سفر، به خواستگار مايبعد از برگشت پدر س سامان

 .كردند نيينوروز تع

. من باشه يقرار بود جا مايرفتم، دوشنبه ها رو هم كالس داشتم و س يبود و من عالوه بر پنج شنبه ها كه شركت نم ادتريترم ز نيا يواحدها

كارمند تمام وقت  كيدنبال  ديكه كال باگفت  يم يبه شوخ ارهيخواست حرص ما رو درب يم يبود و سامان هم وقت ديخر ريالبته خودش درگ

 !ديانداز يو كارها رو پشت گوش م دياز بس شما دو تا تنبل هست م،يباش يگانيبا يبرا

 يهر چ يول. گهيخودش به من م شهيزدم مثل هم يرو بدونم، البته حدس م لشيدوست داشتم دل يليبرگشته بود تو خودش بود و خ ياز وقت رها

كالس  نيبهمن ماه بود و ما بعد از آخر لياوا. ارميگرفتم خودم دست به كار بشم و از موضوع سر درب ميو من هم تصم ومدين دميانتظار كش

 .ميخوابگاه شد يو راه ميكرد يبچه ها خداحافظ زدوشنبه، ا

 .رو به سمتش گرفتم يكيو  دميخر يتا بستن دو

 :رها

 .خورم سماء ينم-

 :و بهش گفتم دميخند
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 !يفصل هست نيتو ا يبستن يدونم مرده كشته  يت رو لوس نكن، من كه مخود ريبگ ؟يجد-

 :بود گفت صاليفرق داشت و پر از است شهيكه با هم يلحن با

 .سماء سر به سر من نذار، حوصله ندارم-

 .يستين يشگيهم ياصال رها ،يستيرو فرم ن يبرگشت يوا، خب بگو چه مرگته؟ از وقت! بخرم ديناز هم با دم،يخر يمن با تو چه كار دارم، بستن-

 .فقط حوصله ندارم ست،ين يچيه-

همه سال كه باهات دوست بودم  نيشناسمت، بعد از ا يمن بهتر از خودت م وونهيشناسمت؟ د ينم يفكر كرد ست؟ين يچيه يگفت ييتنها-

 افتاده؟ يتو خونه اتفاق. يستيترم قبل ن يرها رو، رها نيكنم ا يدرك م

 .ستيمهم ن-

 :گفتم يبرگشتم و با لحن حرص سمتش به

 .كنم، پس زبون باز كن حرف بزن يم يكه بد قاط يدون يرها م-

 ...نيشرو-

 ه؟يدونم دردش چ يدونست كه م يم. جمله شد يباق اليخ يرو گفت و ب اسم

 برگشته؟-

 .كوتاهش فكرم رو مشوش كرد يجمله  يبودم حرفم رو نقض كنه، ول منتظر

 !هست يماه كي-

 ؟ينگفت چرا زودتر-

 داره؟ يتو اصل ماجرا فرق-

 !هم از دردت خبر داره گهيد يكيحداقلش -

 :گفت التيتعط نيآوردن ا اديبغض از به  با

برامون، من هم  رنيبگ يعروس يدست يترسم دست يم. ديكش يم شيرفت، حرف ازدواج رو پ يرفت راست م يچه كار كنم سماء؟ چپ م ديبا-

 .ذارنديم تيهم به حساب رضاكه رسما جلوشون اللم، اون ها 

 ؟يكه الل شد يديترس-

 .كه بخوام حرف بزنم دنيسماء، اصال اون ها به حرفم گوش نم ستيحرف ترس ن-

مثل برادر . كه نداشتم يكيحداقل من . از عشق نداشتم يدرك م،يبچه بود م،يرو دوست داشت گهيما هم د يبهشون بگه وقت ستين يكي آخه

 !شناختمش ينم يبچه گانه، و حاال بعد از پنج سال، اگر عكس هاش رو مامان نشونم نداده بود، حت يها يتو باز يحام كيبزرگ تر بود برام، 

 !شه، باور كن رها يبدتر م ينگ يزيچ. نيبا خود شرو اي يبا بابات حرف بزن اي ديبا-

 ؟ياگه قبول نكردند چ-

 .يقبول كردند و خالص شد ديتو بگو شا-
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خوام برام  ينم. بشم يوارد زندگ يجور نيخوام ا ينم. ساده رو به عنوان عشق قالب خودم كنم يدوست كياجبار اون ها، خوام به  يمن نم-

 ...خوام يانتخاب كنن، نم

 .ادامه نداد گهيشد و د يهاش جار اشك

 لهراسب بهش بگه؟ ميبگ ايمن باهاش حرف بزنم  يخوا يمورد باشه، م يب تينگران ديحرف بزن شا-

 .شه يم شتريو اعتماد به نفسم ب نانياطم ياون جور د،يباش كمينزد ديتو و ناشناس هم با يول. م بگم بهترهخود-

 خوبه؟ م،يگرد يو جمعه برم مير يبا هم م له،يكنم، پنج شنبه هم تعط يهماهنگ م مايچهارشنبه رو با س-

 .شدم يم وونهيحرف بزنم، داشتم د يممنون كه مجبورم كرد-

 .زميعز يرو كه هست وونهيد ينكردم، ول ين كه خواهش، كاردر مورد او-

 :برداشت و گفت زيجمله ام به سمت من خ نيا دنيشن با

 !كشمت يسماء م-

 .وونهيد يغلط كرد-

فكر  اون شب رها هم شاد بود و به موضوع ازدواجش با پسر عمه اش اصال. رو گفتم و دو گام بزرگ برداشتم و وارد ساختمان خوابگاه شدم نيا

 .ميخواب آماده شد يو برا مياتاق غذا رو خورد يو بچه ها يميقد يبا وجود رها شهيمثل هم. نكرد

 

*** 

 

 .ميدر خونه رو باز كردم و وارد شد ديكل با

به دنبالش  رها زودتر از من پله ها رو باال رفت و من هم. كوزه به سر داشت كيكه  ييزن روستا يشدم به پله ها، فرش قرمزشون، تابلو رهيخ

 .دميكردم و بهش رس يكيپله ها رو دو تا 

 :گفتم يبلند يرها، با صدا يزمان با انداختن دستم دور شونه  هم

 اومدن؟ ايك دينيبب ديايب د؟ييسالم بر اهل خونه، كجا-

و به سمتش  نيرو ول كردم رو زم فميك. بود كه باهاش مواجه شدم يصحنه ا نيتو مشتش، قشنگ تر يجون، همراه با مالقه  اليبهت زده ل افهيق

 .پرواز كردم

 ؟يسالم عشقم، چه طور-

 :اليل

 ؟يايم يكه دار يچرا خبرمون نكرد ؟يديرس يك ؟يخوب زم،يسالم عز-

ناشناس . ديشد زياتفاقا خوب شد، چون سوپرا. شد، وقت نكردم خبرتون كنم يدفعه ا كياومدنمون . دمياالن رس نيخوبم فداتشم، هم-

 كجاست؟

 .گرده خونه يناهار بر م يابر-
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 .دوش گرفتن كرد هيو به هر دومون توص ديجمله به سمت رها رفت و صورتش رو بوس نياز گفتن ا بعد

 :و من با برداشتن حوله ام به سمت حموم رفتم و به ها گفتم ميهم وارد اتاقم شد با

 .ميبه خانواده ات خبر بده كه اومد رميگ يتا من دوش م-

 . خبر داشته باشندخوام فعال ينم-

 .من رفتم ،يدون يهر جور خودت صالح م-

 .تخت كند و به سمت پله ها كشوند يمن رو از رو. شد دهيدر خونه كه به هم كوب ياستراحت كوتاه، صدا كياز  بعد

 :لهراسب

 .ديسالم مامان خسته نباش-

 :اليل

 .كنند ياهار رو بكشم، بچه ها ضعف مخوام ن يبرو دست و صورتت رو بشور م. پسرم يسالم، درمونده نباش-

 هستند؟ يبچه ها؟ بچه ها ك-

 .لهراسب كه نشسته بود، قرار دادم يشونه ها ياومدم و دو دستم رو رو نييمونده رو پا يپله باق چند

 !سالم ناشناس-

 .از جاش بلند شد عيرو باال گرفت و سر سرش

 ؟ياومد يجا كجا؟ ك نيسالم تو كجا، ا-

 .هش يم يساعت كي-

 .كه نشسته بود، من رو جا داد ييهاش رو به سمتم دراز كرد و دو تا بازوهام رو گرفت و كنار جا دست

 !سماء خانم؟ يراه گم كرد-

 .نكن ناشناس، با رها اومدم تياذ-

 جاست؟ نياالن ا-

 :رها

 ؟يسالم، چه طور! جام نيآره ا-

 :لهراسب

 ؟يمن، تو چه طور يسالم به قل سماء-

 !بد-

 ده رها؟ش يزيچ-

 .ميكن يدرباره اش صحبت م د،يجون خواب اليكه ل نيبعد از ا م،ياول ناهار بخور-

 .دست لهراسب اجازه حركت به من نداد يبا حركت سر موافقتش رو اعالم كرد و به سمت آشپزخونه رفت، من هم از جام بلند شدم، ول رها
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 :لهراسب

 .و خودش نبودت يجور نيوقت ا چيافتاده سماء؟ رها ه ياتفاق بد-

 .ميموضوع بكن نيبه حال ا يفكر كي ديبرگشته، با نيشرو-

 !؟يكن يم يشوخ-

 .ماهه، رها داغونه ناشناس كيحدودا -

 .ميزن يناهار بعد حرف م ميبر-

 .ميباشه بر-

 ؟يخودت كه خوب-

 .بازوش كردم يخسته اش انداختم و دست هام رو حلقه  ينگاه به چهره  كي

 !خوبم ناشناس، خوبم-

 

*** 

 

 ؟يخور يم يجون چا اليل-

 :اليل

 .بزنم يچرت كي رمينه فداتشم، من م-

 .رها نشستم شيرفتم و پ ونيزيتلو يجلو يو به سمت كاناپه ها ختمير يتا چا سه

 .ميصحبت كن ميتون يخب، االن م-

 :لهراسب

 .تونه دركت كنه يو م هياون پسر عاقل ،يموضوع رو بگ نيبه خود شرو ديرها با-

 .قرار دادم و به سمت لهراسب گرفتم ينعلبك يرو تو يچا نفنجو

 .ناشناس ميينجايا نيرو بهش دادم، خودش هم موافقه و ما االن به خاطر هم شنهاديپ نيمن هم هم-

 هست كه من انجام بدم؟ يحاال كار-

 :رو از دستم گرفت و به سمت لهراسب برگشت و گفت يفنجون چا رها

 !به بابا بگو ستين يقبول داره، اگه زحمت يليتو رو خ يليباره صحبت كنم، بابا هم خ نياتونم با بابا در  يمن نم-

 .يتو به اندازه سماء برام مهم ،يچه زحمت-

 .لهراسب يمرس-

 ؟يحرف بزن نيبا شرو يخوا يم يحاال ك. است فهيوظ-

 .ذارميفردا باهاش قرار م يزنم و برا يبهش زنگ م-
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 .شه ينگران نباش انشااهللا درست م. پدرت شيپشركت  رميمن هم فردا صبح م-

 .رم باال سماء يمن خسته ام م-

 .اميباشه گلم برو من هم م-

 :از رفتن رها به سمت ناشناس برگشتم و گفتم بعد

 ؟يخوا يم گهيد يچا كي-

 .بده گهيد يكي ستين يآره گلم، اگر زحمت-

 .و برگشتم ختمير يگذاشتم و دو تا چا ييرو برداشتم و تو ظرفشو ينيس

 :لهراسب

 از خودت چه خبر سماء؟ ،يمرس-

 .شركت هم ادامه داره يتر شده، كارها نيدرس ها سنگ. گذره يفقط م ست،ين يخبر-

 ؟يكار رو ول كن يخوا ينم-

 :دو بار ابروهام رو انداختم باال و هم زمان گفتم! يبود، پس بهتره من بزنم تو فاز شوخ يشده بود، جد رهيچهره ام خ به

 !نوچ، نوچ-

 :باز شد و گفت كيلبخند كوچ كيبه  لبش

 .دلم برات تنگ شده بود-

 !ناشناس شتريمن ب-

 ...ناشناس و-

 .اش رو بشنوم هيدهانش بودم تا بق رهيموند، و من هم خ يگفتن كلمه بعد تو

 ؟يناشناس و چ-

 !دختر ييكه، چه قدر تو پررو ستيرو ن-

 .تمشونه اش گذاش يزدم و سرم رو رو يلبخند

 !هيچون زور ،يبخوا ديهم با يخوا يبخواه، نم يخوا يكه هست، م نهيهم-

 .سرم قرار داد يآورد و چونه اش رو نييرو پا سرش

 :لهراسب

 .سخته يليمن و مامان خ يبرا تياز وجودم رو گم كردم سماء، دور كهيت كيانگار  يستيتو خونه ن يوقت-

 .جون رو بسپرم دستش اليو عروس ل رمرديپ. كنم دايشده ات رو پگم ي مهيبگردم ن ديمن رو ولش كن، با يدور-

 !طون؟يش رمردم،يمن پ-

 :گفتم د،يدسته از موهام رو برداشت و كش كيدست چپش كه دور شونه ام حلقه شده بود،  با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١١ 

 .نكن لهراسب، موهام كنده شد-

 !رمرديپ يبه من نگ گهيكه د يحقته، تا تو باش-

 :و گفتم دميخند

 .بكنم يفكر اساس كي ديدر مورد قسمت اول و آخر با رم،يرو فاكتور بگ مردشريحاال پ-

 .كنم و دخترم رو غالبش كنم دايپسر پپه پ كيدختر كوچولوم رو بزرگ كنم، بعدش هم  نياول ا ديمن با-

 :اش زدم و گفتم نهيبه س نيدستم چند ضربه نه چندان سنگ با

. هيستاره دختر خوب ،يدور از شوخ يول. خواست ازدواج كنه يبعدش هم اصال ك. ستميبچه ن گهيدشدم،  يخودم خانوم يبرا گهيمن د! ادب يب-

 ناشناس؟ يجون رو قبول نكرد اليچرا حرف ل

 .ارمياز شانس بدم نتونستم بدستش ب يكردم، ول دايگمشده ام رو پ ي مهيمن ن ؟يزن يحرف رو م نيچرا ا ،يخبر دار زيتو كه از همه چ-

 اد؟يبشه؟ به نظرت خانم بزرگ كوتاه م يار چلهراسب، قر-

 !زميدونم عز يدونم سماء، واقعا نم ينم-

 .بكنم يهر دوتون كار يتونستم برا يكاش م-

 .گهيشه د يم يزيچ كيباالخره  ،يكمك رو كرد نيتو كنارم باش، بزرگ تر-

 .ش رو برسونهزودتر خود دوارميكنم، ام يوصال فكر م يمن هنوزم دارم به اومدن اون واسطه -

 :ام گفت يشونيپ دنيدو دستش سرم رو بلند كرد و بعد از بوس با

 .خوام دو قلوها رو ببرم گردش يحاال هم برو استراحت كن، شب م! اديم زم،يعز اديم-

 .اتاق شدم يزدم و فنجون ها رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم، بعد از شستن ظرف ها راه يلبخند

 

*** 

 

رفت و همه اش  ينم يقدر استرس داشتم كه دست و دلم به كار نيكردن پله ها، ا نيياسب و رها رفته بودند، كارم شده بود باال و پالهر يوقت از

 .گرفتن خبر بودم يدر پ

 .بود ازيرو درآوردم، ن يام كردم و گوش يتنگ شلوار ل بيج يكه داشتم شدم، و چهار انگشتم رو تو يمتوجه تماس ميلرزش گوش با

 ؟يخودمون چه طور مه طور يسالم دختر سر به هوا-

 :ازين

 !يسر به هوا هم خودت يراست ؟يسالم سماء خوبم تو خوب-

 چه خبرا؟ ستميبد ن زم،يتعارف نكن عز-

 !ديشد يراه يدفعه ا كيچرا  يگذره؟ نگفت يشماها چه خبر؟ كنار خانواده خوش م يچيه-

رو پله ها نشستم و ماجرا رو كامل براش . شد يحساب نم بهيهم غر ازين ينبود، در ثان يشخص ادياومده سكرت و ز شيدونستم كه مسئله پ يم
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 .برطرف شد ازين يكردم، هم زمان زودتر گذشت و هم كنجكاو فيتعر

 :ازين

 .نفس راحت بكشه كيمشكلش هر چه زودتر حل بشه و رها هم  دوارميام-

 چه طوره؟ ماين دوارم،يمن هم ام-

 .رسونه يكنارم نشسته و سالم ماون هم خوبه، -

 .سالمت باشه، بهش سالم برسون-

 .به خانواده سالم برسون، فعال. شم يباشه گلم، مزاحمت نم-

 .قرار دادم بميرو دوباره داخل ج ميكردم و بعد از قطع كردن، گوش يخداحافظ

 :اليل

 نكرده؟ ريسماء جان، رها كجا موند؟ د-

 .بشه داشيپ ديبا گهينكرده، د ريد زمينه عز-

 :دميازش پرس. نداد، دوباره گرفتم، بعد از حدود هشت تا زنگ جواب داد يجواب يرها رو گرفتم، ول يرو برداشتم و شماره  ميس يب يگوش

 شد؟ يتو؟ چ ييكجا-

 :رها

 .گميبهت م اميسر كوچه ام سماء، االن م-

 .باشه منتظرم-

 .دميسرك كش رونيبه ب .به سمت در رفتم و بازش كردم ياز قطع كردن گوش بعد

 شد رها؟ يچ ،يباالخره اومد-

 !نيحرف هام رو گوش داد و بعدش هم رفت، هم-

 جه؟ينت-

 .دونم ينم يچيدونم سماء، ه ينم-

 .شه يحساب م يفيجور بالتكل كيكه  نيخب ا-

 !نوعش هم هست نيبدتر-

 .تو ميبر ايكنه، ب يلهراسب چه كار م مينيبذار بب-

 .اتاق شد يراست راه كيها و ر ميهم وارد شد با

 :اليل

 رها افتاده سماء جان؟ يبرا ياتفاق-

 .كم ناراحته كينه عشقم فقط -
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 .ديرو ببر با هم بخور يدو تا چا نيا ايب. زميخوب مواظبش باش عز. ختهيهست، ناجور به همش ر يهر چ-

 .جون، من رفتم اليل يمرس-

 

*** 

 

 لهراسب؟ هيرها چ فياالن تكل-

 :انداخت و گفت به من ينگاه

 .نكنن يكار نيكجا ول كرده رفته، پدر رها اصرار داره كه تا برگشت شرو نيدونم شرو ينم-

 كاره كجا گذاشته رفته؟ كيپسر،  نياصال ا ه؟يچه كار نيخب ا-

تو  ييجورا كي. شده يم دهيد برادر كيبه چشم  دهياش نگاه كرده، حاال فهم ندهيبه رها، به عنوان عشق و زن آ يعمر. به اون هم حق داد ديبا-

 .اديبه نظرم عاقالنه باهاش كنار م يشوكه، ول

 !گهيجور د كيجور داغون بود، بعدش  كيقبل از حرف زدن . كالفه است يليتا حاال رها خ روزيطور باشه، از د نيخدا كنه هم-

 د؟يكن يساعت چند حركت م. بهتره فعال موضوع رو فراموش كنه و به فكر درسش باشه-

 :تكون دادم و ساعت پرواز رو گفتم يناچارا سر. شد بهش عمل كرد ينم يحرف راحت بود كه موضوع رو فراموش كنه، ول تو

 .ساعت شش -

 .شم يماجرا م ريگينباش، خودم پ يچيتو هم نگران ه ست؟يطور ن نيا اد،يجا به كار ب كي ديبا شيبا رها صحبت كنم، باالخره حرف شنو رميم-

 .شدم رهيزدم و به رفتنش خ يلبخند يخوشحال با

رها،  يبعد از صحبت ها نيشدن شرو بيبا غ يول. گردونم يرو با خودم بر م يشگيهم يكردم زمان برگشت، مشكل حل شده و رها يم فكر

و شكست عده  يياو تنه يها و بدبخت يكه باعث خوشبخت شدن بعض يا يباز م،يسرنوشت نداشت يحل و فصل ماجرا عقب افتاد و ما خبر از باز

 :گفت يمتن افتادم كه م كي اديجا  ونشد و من ا گريد يا

 

 ايدن كاش

 بار هم كه شده كي

 باخت يرا به ما م شيباز

 دارد يچه لذت مگر

 !ش؟يبرا يتكرار يبردها نيا

 

رها از  بيبه خاطر سكوت عجآدرس خوابگاه رو به راننده دادم و . ميو نشست ميرفت يتاكس نيراست به سمت اول كي تيخارج شدن از گ با

 .شدم رهيپنجره به اطراف خ
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 :دميداشتم، به سمت رها برگشتم و پرس يو سكوت داخل حس بد رونيب دنيد از

 ؟يتا حاال عاشق شد-

 .ديها گرفت و به سمتم چرخ ابونياز خ چشم

 ؟يمگه قولمون رو فراموش كرد ؟يپرس يچرا م-

 :مهمون صورتم شد ياطرات اون روز لبخندمون و خ يآوردن قول و قرار بچگ اديبه  با

 !خب كنجكاوم ينه فراموش نكردم، ول-

 .يكن يفضولم، بهتر حق مطلب رو ادا م يبگ-

 .بهتره، تا من به حس نداشته متهم بشم ميخب بابا سر قولمون بمون-

 ؟يحس نداشته؟ مطمئن-

 !يگمشو بابا، اصال تو رو چه به عاشق-

 .مزاحم بود و هست شهياون قول هم يول يهمدمم خودت بود شهيهم ييجورا كينگفتن بهت سخته؟  يدون يم-

 م؟يچرا اون قول رو گذاشت-

رو  گهيمسخره هم د يعشق و عاشق كيسر  يجور نيكرد اون دو تا ا يباور م يك. هم بود ييعجب ماجرا گه،يو سمانه بود د ماير يسر ماجرا-

 .كنند عيضا

 .نشده يقطع زيكه همه چ يالبته فقط تا زمان م،ينزن يبه هم حرف ميكه اگه عاشق شد يداد شنهاديت پاون موقع دوازده سالمون بود، خود-

 !دنيچه قدر اون ها به ما خند م،يجون و الله هم گفت ميتازه موضوع رو به مر م،يديموضوع خند نيچه قدر سر ا-

 .تابلو بود يليخ م،ينگفت يزيبه ناشناس چ ميشانس آورد-

 سماء؟ ميمون بمونسر قول ديبا-

 ؟يكن يفكر م يدونم تو چ ينم-

 تونم باهات حرف بزنم؟ يهر وقت خواستم، م-

 ؟يشك دار-

 .يبه حرف هام گوش داد شهينه، تو هم-

 .ميديشو كه رس ادهيحاال هم پ وونه،يد دنميآماده شن شهيمن هم-

 .و وارد خوابگاه شد ادهيپ نيواژه از ماش كيگفتن  با

 :رها

 !يخودت-

 

*** 
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 جون خودم چه طوره؟ ميسالم، مر-

 .و به سمتم برگشت ديآب دادن به گل ها دست كش از

 مدرسه چه طور بود؟ ؟يدلم، خوب زيسالم عز-

 حرف نداشت، الله كجاست؟ يعال-

 !جا نيا اديرها كجاست؟ قرار بود ب اره،يب يرفت چا-

 :رها

 .جاست خاله جون، سالم نيهم-

 :ميمر

 .يخوش اومد زميسالم عز-

 .خاله يمرس-

 .ميكه با الله مواجه شد ميبرگشت گهيبه سمت د ،ييدمپا يصدا با

 :الله

 ن؟يسالم به دوقلوها، چه طور-

 .ميسالم خوب-

 .ميمجنون نشست ديب ريز يتخت چوب يرو يهم جواب الله رو داد و چهار نفر رها

 :الله

 د؟يسوزوند شيچه خبرا؟ امروز چه قدر آت-

 :گفت ،يبا تعجب خنده دار رها

 م؟يبسوزون شيآت ميما اصال بلد! ما؟-

 .هيازش شاك ايمنه كه دن ينه پس عمه -

 :گفتم من

 !حرف ها بود الله نيكردم، آروم تر از ا يجور تصور نم نيواقعا؟ عمه خانمت رو ا-

 .خنده ريكرد و بعد زد ز دييحرفم رو تأ رها

 :ميمر

 ؟يخند يم يشد خاله؟ چرا الك يوا چ-

 :رها

 .ديسوزوندن و خبرهاش به ما رس گهيد يها رو بچه ها شيتامروز آ-

 :الله
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 ده؟يبهتون رس يچه خبر ؟يك-

 :رها

 !و سمانه ماير-

 :ميمر

 براشون افتاده؟ ياتفاق-

 :گفتم من

 !نشده، فقط عاشق شدن يزيچ ينه مامان-

 :رها

 .ياون هم چه عاشق شدن-

 :الله

 .شده يچ نميبب ديدرست حرف بزن-

 :گفتم

 !خواسته يكدوم رو نم چيجاست كه طرف ه نيحاال جالب ا. زدن گهيهمد ينفر شدن، بعد هم برا كيشون عاشق هر دو تا-

 :ميمر

 شده؟ يحاال چ-

 :رها

 !شونزده ساله دود شد يسر و ته، دوست يب ياشتباه و عشق و عاشق كيسر  گهيد يچيه-

 :ميمر

 !رها جون عشق مقدسه خاله-

 :رها

بعد  دن،يفهم يرو م زياول همه چ ديدو تا عقل كل با نيا. كنه يرو خراب نم زيحس تازه همه چ كيبه خاطر  آدم كه يحرفتون درست، ول-

 .كردن يم يكش سيسرش گ

 :ميمر

 داده؟ اديحرف ها رو بهت  نيا يپاره ك شيآت-

 :با افتخار سرش رو باال گرفت و گفت رها

 خاله؟ ستيزنه، درست ن يحرف ها م نيبعدش هم خانم مشاورمون از ا. نمك يرو درك م زهايچ نيشدم واسه خودم، ا يخانوم گهيمن د-

 :به رها زد و گفت يلبخند قشنگ يمامان

 ياون وقته كه به خاطرش هر كار. تيشه نفس و زندگ يشه تمام وجودت، م يعشق ساكن دلت بشه، م يوقت يچرا حرف هات خوبه خاله، ول-
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رو  يهم شده عشق واقع هيثان كي يكنم، كه اگه برا يبراتون دعا م. ياون حالوت رو از دست ند يول ،يرو تحمل كن يهر سخت يحاضر ،يكن يم

عشق تو . كنه يم لياحساس تبد يب يشه و آدم رو به آدمك ها يبدون عشق و محبت، پوچ م يزندگ. گميم يكه چ ديفهم يم ناون زما د،يبچش

وقت  چيخوام ه ياز خدا م يول هيپرواز عادت خوب. يو ناشناخته ها رو تجربه كن يبشكنه تا بزرگ  يبهت كمك م ده،يبهت بال پرواز م يزندگ

 .رهيبال پروازتون رو نگ

 ...رهيوقت بال پروازتون رو نگ چيخوام ه يخدا م از

 ...رهيوقت بال پروازتون رو نگ چيخوام ه يخدا م از

 ...رهيوقت بال پروازتون رو نگ چيخوام ه يخدا م از

 ...رهيوقت بال پروازتون رو نگ چيم هخوا يخدا م از

 

*** 

 

 :گفتم يخفه ا يشدم و با صدا زيخ ميجام ن تو

 مامان؟-

 ياندازه دو سانت ال. زدم، از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم يدور و اطراف نگاه كردم، پتو كنار پام گلوله شده بود و هنوز نفس نفس م به

 يجاهمه  ستادم،يپنجره رو بستم و جلوش ا قهيبعد از چند دق. هوا التهابم رو كم كرد يقرار دادم، خنك پنجره رو باز كردم و صورتم رو جلوش

 .بود دهيبه سمت تخت برگشتم، رها آروم و معصوم خواب. چهار بود كيانداختم، ساعت نزد يبه ساعت مچ ينگاه. بود كيكوچه تار

 :آخر افتادم يجون تو اون روزها ميحرف مر ادياش محروم كرده بود،  ييرو از روشنا ايپنهان بود و دن رهيت يپشت ابرها ماه

 !گهيحتما به من م. هر وقت دلت گرفت، به ماه بگو-

از  ،يبال به ما نداد نياز ا ينشون يول ره،يكه خدا بال پروازمون رو نگ يدلم گرفته، مامان برامون دعا كرد يول ست،يماه تو آسمون ن يمامان-

شه؟  يهم م يمگه بال پرواز زور شه،يشه؟ مامان، رها داره داغون م يم داشيپ يچه طور و ك ينگفت يول ،يگفت شياز خوب ،يگفت شينيريش

 ميمر! ميدرد رو چاره كن نيچه طور ا ينگفت يول ،يجبر روزگار و آدم هاش باعث شدن لهراسب و الله باالشون بشكنه؟ مامان از درد گفت نماما

 .جلو پام بذاره يراه كيبهش بگو  يتر كيمامان تو به خدا نزد. ستين يراه يسه تاشون كمك كنم، ول جونم دوست دارم به هر

 .مينگه داشت ازين يهم برا يصندل كيو طبق معمول كنار جامون  ميرها وارد كالس شد با

 :رها

 ؟يبود دهيچرا صبح كنار پنجره خواب-

 .خوابم برد يدفعه ا كيرو نگاه كردم و بعد همون جا نشستم،  رونيب كم كيپنجره و  يخواب شده بودم، رفتم جلو يب يچيه-

 .يخور يخوره، دوباره سرما م يها بهت م شهيش يباد از ال ينگفت-

 ؟يزن يجوش م يكه حالم خوبه، چرا الك ينيب يم-

 .يبود مارستانيروز تمام ب كيگفت  ازينرفته كه ن ادميهنوز  ه،يآره الك-
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 !ه بود رها جـــــونمشلوغش كرد ياديز ازين-

 :ازين

 !هم، راستش رو گفتم رينخ-

 .نگاه كردم ازيپشت برگشتم و به ن به

 ؟ياومد يك-

 .االن، حواستون نبود نيهم-

 :رها

 .ديبعد فك بزن د،ياول سالم كن-

 نيشاد و در ع يكردم كه صدا يو نشستنش كنار رها، اون ها مشغول حرف زدن شدن و من هم جزوه هام رو نگاه م ازيبا ن ياز احوالپرس بعد

 .دميرو شن ماين يحال گرفته 

 !سالم سماء خانم-

 ؟يخوب طون،يسالم ش-

 .ريبه خ دنيرس ؟يخوبم تو چه طور-

 خوبم، چه خبرا؟ يمرس-

 :در جوابم گفت يلحن خاص با

 !ميخبر يشماست، ما ب شيخبرها پ-

 :هم رو به رها ادامه داد بعد

 احوال رها خانم؟-

 :زد و گفت يلبخند قشنگ ماين دنياسمش حرفش رو نصفه ول كرده بود، برگشت و با د دنيكه با شن رها

 ؟يسالم خوبم، شما چه طور-

 .ريبه خ دنيرس ستم،يبد ن-

 .يمرس-

 .بگه كه استاد وارد شد و اون هم ناچارا رفت و سر جاش نشست يا گهيد زيخواست چ ماين

سامان،  ما،يس يدلم برا. شركت شدم يكردم و راه يدن كالس ها بالفاصله از بچه ها خداحافظو بعد از تموم ش ميساعت دوازده كالس داشت تا

 .شركت هم تنگ شده بود ياخمالو سيير يشركت و حت

 .آسانسور شدم و شروع به شمارش كردم سوار

 ...زدهيس... دوازده... ازدهي... ده... نه... هشت... هفت... شش... پنج... چهار... سه... دو... كي

در رو باز  يال. اتاق خودم شدم يكردم و بعدش هم راه يسالم و احوالپرس يميبا وارد شدن به شركت اول با خانم رح. دميباالخره رس ش،يآخ
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 .نبود ماياز س يخبر يزدم، ول ديدر رو كامل باز كردم و دوباره همه جا رو د. نبود يبه داخل اتاق انداختم، كس يكردم و نگاه

 :رفتم و گفتم يميرح زيسمت م به

 امده؟يامروز ن مايس-

 .باشه يمهدو ياومده، فكر كنم اتاق آقا زميچرا عز-

 .سامان وارد شدم يصدا دنيكردم و به سمت اتاق معاونت رفتم، چند ضربه به در زدم و با شن تشكر

 .سالم-

 :كردنش چند گام عقب رفتم و گفتم تياذ يو من هم برا ديبه سمتم دو مايس

 ؟يديمگه استخون د وونه،يد يكن يآروم باش، آروم باش، چرا حمله م مايس يوا-

پس فرار رو بر قرار . بزرگم گوشم بود كهيت ديرس يبا تعجب و بعد با حرص به من نگاه كرد و دوباره پا تند كرد، اگه دستش به من م اولش

 دبو يواريخوردم واقعا د واريدو قدم نرفته بودم كه به د يبرداشتم ول كردم گام ينگاه م مايدادم و همون جور كه به عقب و فاصله ام با س حيترج

 .كردم تا تعادلم رو حفظ كنم يخودش، دماغم از درد جمع شد و چشم هام رو بستم، سع يبرا

 :دميكه اون آخرهاش خندان و شاد بود رو شن ماينگران س يصدا

 .گهيحرف بزن د ؟يسماء؟ چرا چشم هات رو بست يخوب-

 .اومد يشمام بسته بود و از شدت درد داشت اشكم در مچ هنوز

 ساخته؟ واريوسط د نيا يك ما،يدماغم شكست س-

 :صداش واضح بود، گفت يخنده  گهيكه د مايس

 !چشم هات رو باز كن سماء-

 .يديم ريدماغم درد داره، تو به چشمام گ گميهان؟ من م-

 :گفت يشگيدفعه سامان با لحن شوخ و مهربون هم نيا

 !ينيرو بب واريد يباز كن اون چشم ها رو سماء خانم، تا آقا-

 .شدم يم وونهيدو تا داشتم د نيا يمسخره باز از

 ...واريد تيتا حاال جنس ياز ك-

 ...كرد و تيدفعه مغزم شروع به فعال كي

 گن؟يجور م نيها ا نيبرخورد كردم كه ا يمن به ك يعني يوا

رو  مايپس خودم رو راحت كردم و كامل چشمام باز شد، س. تار بود زيجمع شده توش همه چ ياشك ها به خاطر يباز كردم، ول كميرو  چشمام

 .كرد يبه روم قرار داشت و با چشم و ابرو به پشت سر من اشاره م

 !بود يكسر وار،يد يپس جناب آقا. ست يكه كسر نيا يوا دم،يرو به خدا سپردم و چرخ خودم

 .سالم... س-
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 :گفت ييآشنا يكه صدا اديخواست كوتاه ب يشت و نمدا يوحشتناك اخم

 :صدا

 ؟يعيخانم رف ديبچه شد-

با رگه  ينفت يساتن آب يروسر كيكردم،  يابيمشفق رو به رو شدم و از باال شروع به ارز نينازن شيپر آرا ي افهيسمت صدا برگشتم و با ق به

و  يكه عروسك فشيست با ك يبه تن داشت و كفش ها ،يگ و كوتاه و شلوار لتن دايبه همون رنگ، البته شد بايتقر يمانتو كيبا  ديسف يها

 .دميفقط كفش هاش رو پسند پشياز كل ت. بود زنا يليخ

انگار مات دستش بودم و به ... شدم يجور كيقرار داشت،  يكسر يبازو يبه سمت باال برگشتم كه متوجه دست چپش شدم كه رو دوباره

قطره اشك ازشون  كيهم قرار دادم، كه باعث شد  يسامان به خودم اومدم و چشم هام رو رو يو رسم يجد يصدا نداشتم، كه با ياطراف توجه

 .بشه يجار

 :سامان

 .نبود خانم مشفق يخبر-

 :نينازن

 ...يريصداشون اون قدر بلند بود كه تا داخل اتاق مد-

 :اومد و گفت نيوسط حرف نازن يكسر

 كنه؟ يدرد م يليخ تينيحالت خوبه؟ ب-

 :ادامه داد يبه كنارم اومد و با لحن نگران مايبا حرفش س يگره خورده اش نبود، ول ياز ابروها يخبر گهينگاه كردم، د يكسر به

 .ميبر فتيپرسم، راه ب ياه اصال چرا از تو م مارستان؟يب ميبر يخوا يم زم؟يعز يكن يم هيچرا گر رميبم ياله-

 .كه آخم رو درآورد يمصادف شد با درد وحشتناك شترميب دنيخند يدم، خنده ام گرفته بود، ولكر يبا خودش نگاه م مايس يريدرگ به

 :مايس

 .يبا من درست حرف بزن يتا تو باش! اصال حقته-

 :ادامه داد مايشد و چهره ام در هم رفت كه س شتريام ب خنده

 .گهيد فتيسماء؟ راه ب يخند يزهرمار چرا م-

 :فتمام رو كنترل كردم و گ خنده

 .يكن يشرمنده ام م يقدر به من عالقه و لطفت رو نشون نده، دار نيجان، ا مايحالم خوبه س-

 .سوزونم يدل م يك يدارم برا نيبب ،يتوجه و محبت من رو ندار اقتيل-

 :و گفت ستاديكه خنده اش گرفته بود، اومد وسط ما وا سامان

 كتر؟د ميسماء بر د،يريبگ شهيو ت ديخب بابا، كم اره بد-

 .شه يدرد نداره، زود خوب م اديبه خدا ز. خوبم ،يزن يبابا تو هم كه حرف زنت رو م يا-
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 :يكسر

 .راحت بشه المونيدكتر تا خ يايشه، بهتره ب يرو زود خوب م يچ-

 :هم شروع به نطق كرد نيحرف نازن نيگفتن ا با

 !هيحالش خوبه و درد نداره، چه اصرار گهيكه م ينيب يجان، م يكسر-

 :بدون توجه به حرفش رو به سامان گفت يكسر يول

 شركت فالح؟ يبر ديبا يتو ك-

 .گهيساعت د مين-

 :برگشت و گفت مايهم به سمت س بعدش

 ؟يمون يامروز رو كامل شركت م-

 .يداداش ستين يمونم، مشكل يآره م-

 .ميبر فتيراه ب-

 :زد و گفت يلبخند د،يحالتم رو د ياطراف نگاه كردم و دنبال مخاطبش گشتم كه وقت به

 .دختر؟ با خودت بودم يگرد يم يدنبال ك-

 :رو به سمت خودم گرفتم و گفتم انگشتم

 !من؟-

 :پر رنگ تر شد و گفت لبخندش

 !من ينه پس عمه -

 ام؟يبا شما ب ديوا چرا من با-

 ده؟يصدمه د واريفقط دماغت از برخورد با د يمطمئن-

 .شد رهيخ كرد و به من يطنتيپر ش يهم خنده  بعد

 .دادم واريبهش لقب د شيپ قهيبه روم آورد چند دق م،يمستق ريغ يليخ يليخ

 .ديستاديدونستم شما سر راه من وا يخب من چه م-

 :تا از ابروش رو باال انداخت و گفت كيكرد  يم حيتفر انگار

 بودم؟ ستادهيمن تو راهت ا يوقت ،يكرد يكجا رو نگاه م يبعد شما داشت-

 :بدون فكر جواب دادم و عيسر يليخ

 ...شد كه ينم. شد يم كيداشت به من نزد مايكردم، س يپشتم رو نگاه م-

 يبزرگ يعجب سوت يوا. تازه متوجه حرفم شدم و با دست هام جلو دهنم رو گرفتم نينازن يو سامان و پوزخند مسخره  يشاد كسر يخنده  با

 .كردم يم يگرگم به هوا تو شركتش بازدادم، با زبون خودم اعتراف كردم و بهش گفتم داشتم 
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 :اش رو كنترل كرد و گفت خنده

آقا  ليو امشب تحو رميتا ازت بگ ذارميجا قرار م كيبه من خبر بده، كاغذ رو هم همرات نگه دار  يفالح رو گرفت يكه امضا نيسامان بعد از ا-

 .دختر ميبر فتيبزرگ بدم، راه ب

 :صورتم گفت دنيزد و بعد از بوس ينكرد و لبخند يانداختم كه اون هم توجه مايبه س ينگاه مظلوم اد،يكوتاه نم دميد

 .توش نقش داشته باشم ديمن با اد،يسر تو م ييدونم چرا هر بال ينم. شه فداتشم يمن هم راحت م اليخ يبر-

 :به دستش زدم و گفتم يآروم ي ضربه

 .من رفتم وونه،يكم چرت بگو د-

بود، رفتم و با تعارفش جلوتر از اون از شركت  ستادهيدر وا يكه جلو يدنبال كسر ن،ينازن يگرفتن علن دهيو نادبا سامان  ياز خداحافظ بعد

 .خارج شدم

كه كفش  نيبرخالف نازن. شده بودم رهيپام خ نييكه كارم شمارش اعداد بود ساكت به پا شهيبودم و برعكس هم ستادهيآسانسور كنارش ا تو

 .بود دهيداشتم كه پارسال لهراسب برام خر يچرم نيپوت مين كيدونستم، من  يرو نم لشيبود و دل دهيپوش يعروسك

و لبخندش نبود،  طنتياز اخم و ش يخبر گهيد. بهش انداختم يبود، سرم رو به باال گرفتم و از كنار چشمم نگاه بيبرام عج يكسر سكوت

 .شده بود رهيتو خودش بود و به رو به رو خ بيعج

 ديو من با شا ميبود نگيپارك يتو. كرد قميخارج شدن تشو يبدون حرف و با حركت دست، برا يو كسر ميسور به خودمون اومدآسان يصدا با

 .من باز كرد، و به سمت در راننده رفت يتوقف كرد و در كنار رو برا يمشك زيرون كيقدم فاصله پشتش بودم كه كنار  مين

 .شدم و كمربندم رو بستم سوار يباعث سكوت من شد و بدون حرف سكوتش

 :يكسر

 !ريبخ دنيرس يراست-

كردم زبونش رو باال جا  يداشتم فكر م گهيد. اومده بود و لبخند به لب داشت رونيباالخره حرف زد و از حالت تو فكر بودن آسانسور ب ش،يآخ

 !گذاشته

 .شرمنده، مزاحم شدم يمرس-

 كنه؟ يدرد م تينيهنوز ب ه،يچه حرف نيا-

 .كرد ينم تياذ اديز يدرد داشتم ول كمي دميكشبهش  يدست

 .ستيگفتم كه الزم به دكتر رفتن ن ست،ين اديز-

 ؟يبرگشت يشه، ك يراحت تر م الميخ مياگه بر-

 .ميبرگشت شبيد-

 ؟يبا دوستت رفته بود-

 .آره با رها رفته بودم-
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 خوش گذشت؟-

 .به خاطر رها رفتم شتريب يخوبه، ول شهيخانواده هم دنيد-

 !انآه-

 :دفعه لحنش شوخ شد و ادامه داد كي

 تو شركت مزه داد؟ يحاال باز-

 !كردم بابا يمن داشتم از جونم محافظت م! كنه؟ يخواست باز يوسط، ك يكش يبحث رو م نيخب چرا ا! پسر يهست يجنبه ا يب عجب

 .ميكرد ينم يما كه باز-

 د؟يكرد يكار م يپس چ-

 ...من... خب من-

 .كنه يم حيداد داره خوب تفر يد و نشون مپر از خنده بو صداش

 ؟يتو چ-

 :گفتم عيزدم و سر ايرو به در دل

 .دادم حيمن هم فرار رو ترج. و افتاد دنبالم ومد،يگفتم كه به مذاقش خوش ن مايبه س يزيچ كيمن -

 :ديموفق نبود و پرس يول ره،يخودش رو بگ يفضول يو جمع و جور جلو كيلبخند ش كيداشت با  يسع

 ؟يبهش گفت يچ-

 .شدم رهيجا خوردم و بهش خ شيكنجكاو از

 بگم؟ ديبا-

 .سرپوش بذاره شيكنجكاو يخودم رو يو حرف ها يكرد با شوخ يسع دوباره

 ؟يبه من بد واريباعث شد لقب د يكه چ يبگ يخوا ينم يعني-

 يلقب كه واقعا به درست نيبه خاطر ا دياالن با يعني. لقب سر به سرم بذاره نيخواد به خاطر ا يم امتيتا صبح ق گهيد! نيا هيعجب آدم يوا

 كنم؟ يبهش دادم معذرت خواه

 يبرخوردم با كسر يدوباره به لحظه به لحظه . بهش برخورد كردم دماغم داغون شد يوقت گه،يبود؟ خوب بود د ي؟ واقعا لقب خوب...بود درست

 شتريباهام فاصله نداشت، سرعتم ب اديكه ز مايس دنينگاه به پشت سرم، دمن،  دنيدو. چشمم رد شد ياز جلو لميفكر كردم، همه اش مثل ف

كوچولو هم جا به  كي يبود، سفت و محكم كه حت يواريعجب د. ديرس ينم شترياش ب نهيقدش بلند بود و سر من تا س وار،يشد، با سر رفتم تو د

 .ور بشم هم حفظ تعادل كنمجا نشد، چشم هام رو بستم و با دستم به مانع فشار آوردم تا هم ازش د

 يشهر رو خبر م يكردم االن صداش همه  يزد كه احساس م يكرد، قلبم چنان م يم قيرو به من تزر ياديكردن به اون لحظات التهاب ز فكر

كه به من وارد  يفشاراز  كميخورد،  يباد كه به صورتم م يآوردم و با سرد نييرو دكمه كنار دستم وارد كردم و پنجره رو پا يكيفشار كوچ. كنه

چته  وونه،يد ريقلبم بذارم و بهش بگم آروم بگ يكنارم نبود دوست داشتم دستم رو رو يداشتم و اگه كس يحس خاص كيكمتر شد،  ودشده ب
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 ؟يراه انداخت يباز يكول يجور نيا

 :يكسر

 .يخور يرو بده باال، سرما م شهيسماء ش-

. بود ياسمم از زبون كسر دنيتو ذهن و فكرم پر رنگ بود و اون شن يزيچ كيهاش نبودم، فقط متوجه حرف  گهياسمم از زبونش، د دنيشن با

انجام  يحركت نيصدام كنه، به خاطر هم گهيبار د كيحالت در من نشده بود، دوست داشتم  نيوقت باعث ا چيه يبار نبود، ول نيبا اون كه اول

 .ندادم

 :يكسر

 !پنجره رو بده باال گميم ؟ييسماء كجا-

 .كارش باالخره زبون باز كردم نيبا ا. لب از سمت خودش پنجره رو باال داد و قفل كودك رو زد ريز يبا غرغرها دم،يانجام نم يكار ديد يوقت

 .باشه نييپا شهيش ديداخل گرمه، بذار يهوا-

 .توجه به حرفم آهنگ رو عوض كرد بدون

 :دميپرس ازش

 م؟يريكجا م-

 ... مارستانيب-

 م؟يتا اون جا بر گهيو درمانگاه سر راهمون هست، چرا د مارستانيهمه ب نيا-

 !خورده است واريبه د يها ينيخودش هم دكتر ب. دوستم اون جا عمل داره-

 هان؟-

 !هان نه، بله-

 :شد و گفت رهيبه من خ يا هيچند ثان ،يزد و بدون توجه به رانندگ يطنتيهم لبخند پر ش بعد

 كه دنبالت گذاشته بود؟ يزد يحرفچه  مايبه س يباالخره نگفت-

 .كردم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورده يگرفته بودم و احساس م شينگاهش آت از

 !گهيد ديپنجره رو باز كن ستيبابا، مهم ن يچيه-

 .يخور يهوا سوز داره دوباره سرما م ست،يالزم ن-

 .خورم يسرما نم-

 .يكن يهنوزم سرفه م يقبل يماه از سرما خوردگ كيعد از تازه ب. و همون بشه يمگه به حرف توست كه بگ-

تر  يزدم و جد بيبه خودم نه يبا كسر شيمشفق و همراه نيآوردن نازن اديبا به  يداشتم، ول يتوجه اش خوشحال بودم و حس و حال قشنگ از

 .نگفت يزيچ مارستانيبه ب دنيحالت من تا رس دنيشدم و سكوت كردم و اون هم با د

 :مايس
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 .ورم كرده كميكنم  ياحساس م ست؟ين يزيچ يمطمئن-

ناز من ورم كرده، چشم  ينيب نيا يكجا ،يخودت رو به چشم پزشك نشون بد يتو هم بهتره بر ست،ين يزيدكتر خودش گفت چ وونهيد-

 ؟ينيرو بب يقشنگ نيدماغ به ا يندار

 هم برگشت؟ يخفه، كم حرف بزن سماء، كسر-

داد  نانياطم نهيو اون هم بعد از معا مياتاق دوستش شد يدر سكوت، راه مارستانيبه ب دنيبعد از رس. امروز افتادم ياتفاق ها ادي ياسم كسر با

گفتم انگار قرار بود . ناجور تكون خورد يزيچ كيكه ته دلم  رونينفسش رو پر صدا داد ب نيهمچ يبا گفتن دكتر، كسر. ستين يكه مشكل

 ...بعدش هم سكوت بود و سكوت و سكوت. ستين يزيكه دكتر گفته سالمم و چ رم،يبم

 .يتو هم برو شرمنده، تا االن موند. آره برگشت االن هم رفت اتاقش-

 .ميانجام بد ديخر يسر كي ميقراره بعد از شركت بر. مونم يمن هم منتظر سامان م ،يبهتره تو بر. كم حرف بزن دختر-

 .مونم ينه بابا م-

 .استراحت كن كميخب برو ! بشه يكه چ يبمون-

 .ستميخسته ن-

 .تعجب كردم كميو با ورود مشفق  ميبش رهيدر اتاق باعث شد به اون سمت خ يصدا

 :مايس

 خانم مشفق؟ ديداشت يكار-

 !ريبا شما خ-

 :و گفت ديبه سمت من چرخ بعد

 .رونيب دياريب فيچند لحظه تشر-

 :گفتم مايبه س. ميكرد يفكر م نيبه رفتار نازن هاج و واج مايجمله از در خارج شد و من و س نياز گفتن ا بعد

 !با من كار داشت؟-

 اصال با تو چه كار داره؟-

 !چه كار داره نميبرم بب-

 يكاناپه سه نفره كه رو به رو كيكردم، رو  داشياومدم و باالخره پ رونيبه خودم مسلط شدم و از اتاق ب ياون كه هنوز متعجب بودم، ول با

 .ته بودبود، نشس يپنجره قد

 :همون كاناپه نشستم و گفتم ياز خودش گوشه  ديتقل به

 .دييبفرما د،يكه با من كار داشت نيمثل ا-

 :ديبه من نگاه كرد و پرس يسمتم برگشت و با پوزخند مزخرف به

 ؟يشناس يرو م يو كسر يكن يجا كار م نيچه مدته ا-
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 چه طور؟-

 !جوابم رو بده-

 شما فكر كن چهار ماه، چه طور؟-

 .اومدم ايبه دن ياز وقت قايدق! شناسمش يو چهار ساله كه م ستيمن ب يول-

 .نگاش كردم يحالت گنگ با

 ؟يشناس يمن مهم باشه كه شما چند ساله خانواده معتمد رو م يبرا ديداره؟ با ياطالعات به من چه ربط نيبعد ا-

 !شه يحالت زشت م نيتر شد و من فكر كردم كه واقعا تو ا ظيخندش غل پوز

 ؟يشناس يآقا بزرگ رو م-

 :تفاوت جواب دادم يبازم ب يول ،يهم از كسر يچند بار ما،يبودم؛ هم از ن دهيشن اديرو كه ز اسمش

 بشناسم؟ ديبا-

 .دوستش دارم يليو مستبد كه من خ يآدم خودرأ كي. ست يپدربزرگ كسر-

 .كارام برسم به رميمن م د،يندار ياگه حرف مهم. ستيشما اصال برام مهم ن قيعال-

 :حرفش رو زد يجام بلند شدم كه ادامه  از

 .كه خارج از خانواده باشه يازدواج كنه؛ مخصوصا كس يمحال اجازه بده با هر كس. دوست داره يليرو خ يآقا بزرگ كسر-

 :و به سمتش برگشتمصورتم شد  يمهمون نا آشنا يپوزخند. بذاره رياجازه ندادم رو حالت هام تأث يداشتم، ول ياون كه حس بد با

 نيچرا ا ديهنوز نگفت يول. خوشبخت بشن دوارمياگه حرفتون درست باشه، ام يول. ندارم يمعتمد قصد ازدواج دارند؟ من كه خبر خاص يآقا-

 !يگانينه اتاق با استيدفتر ر ديبر ديبا شونيكمك به ا يسوزه، برا يم سييجناب ر ياگه دلتون برا د؟يحرف ها رو به من زد

 !پس مراقب كارهات باش ه،يمنظورم چ يديدونم خوب فهم يم-

 !ندارم، با اجازه ييآشنا شونيا ي قهيبهتون بكنم، آخه با سل يتونم كمك يمن نم سييبدست آوردن ر يبرا-

 .جدا شدم و به سمت دفتر حركت كردم ازش

 :با تعجب گفت د،يكه شن يوقت مايس

 !سماء؟ يكن يم يشوخ-

 نيكه با كوچك تر سه،ييكه طفلك بدجور تو نخ جناب ر نيطور جواب دادم، مثل ا نيمن هم هم. ها رو گفت نيهم اقينه به جان خودم، دق-

 .سكته كرده بود چارهيب نيبه رفتن نبودم، اگه مشتاق بودم كه ا ليخوبه من اصال ما! يكنه، اون هم چه حركت يحركتش احساس خطر م

 !برو به خودش بگو يبگو تو اگه از وضع موجود ناراحت. داره يولش كن بابا، طرف نشون داد قاط-

 !جونم مايدونم واهللا، س يچه م-

 .نگاش كردم يحالت مظلوم با

 ؟يكن يصدام م يجور نيشده كه ا يچ ه؟يچ-
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 ؟يبمون يخوا يم-

 .ديخر ميبعد از ساعت شركت قراره با سامان بر. مونم يگفتم كه م-

 من برم؟-

 .يشد رهيرو، تو خمن كه همون لحظه بهت گفتم ب-

 .كه كارهات رو جبران كنم يبرسه روز دوارميشم، ام يهوش م يرها خوابگاه بود، نتونستم خوب بخوام دارم ب شبيد! خودم يقربون دوست-

 !يبرقص ميتو عروس ديجبران هم با يكم چرت بگو، پاشو برو، برا-

 .دادم، پس فعال يهم انجام م يگفت ياون رو كه نم-

 :و به سمت در حركت كردم كه صداش باعث شد برگردم دميرو بوس صورتش

 .يريم يهم بگو دار يسر راهت به كسر-

 يبرا ميباز هم اون حس درون يول. داشتم يحس بد كي نيغاز نازن كيصد من  يهر چند با حرف ها نمش،ياومد قبل از رفتن بب يبدم نم خودم

 .و مطمئن شدم كه تنهاست دميپرس يمياقش كشوند، البته قبلش از خانم رحپر زورتر و پر رنگ تر بود و من رو به سمت ات دنشيد

 .در رو باز كردم دشييبفرما يضربه به در وارد كردم و با صدا چند

 .سالم-

 :يكسر

 ؟يداشت يسالم كار-

 .خوابگاه، اومدم بهتون خبر بدم رميبا اجازه دارم م-

 مونه؟ يم مايس-

 .جا نيمونه هم يت قرار داره، مآره گفت با سامان بعد از ساعت شرك-

 ...باشه، مواظب-

 .كرد تيرو قطع كرد، هم سر ما رو به سمت پشت هدا يدر هم حرف كسر يشدن ناگهان باز

 :مشفق

 ...جان يكسر-

ث شد باع دميكه د يزيچ يول. برگشتم يتوجه به وجودش به سمت كسر يمن كه داخل اتاق بودم، حرفش رو ادامه نداد و من هم ب دنيد با

 .فرار كنه نينازن دياالن با نيفكر كنم هم

شده اش، با حرص  ديكل يدندون ها نياز ب قهيبود، بعد از چند دق رهيخ نيشد به نازن يم دهييهم سا يكه رو يدرهم و فك يبا اخم ها يكسر

 :گفت

 د؟يريو اجازه بگ ديدر بزن دياب ياتاق كيوارد شدن به  يندادند برا اديبهتون  ايشركت معتمد هستم، ثان ياوال بنده تو-

 ...خواستم بگم يمن م-
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 !خانم مشفق رونيب ديببر فيتشر-

 .پشت به ما از اتاق خارج شد ينگاهش رو حواله چشم هام كرد و بدون حرف نيو از نظر من منفورتر نيتر بيسمتم برگشت و فكر كنم عج به

 .كردم، چه برسه به مشفق كه منظورش به اون بود يز رفتارش سكته مبرگشتم، هنوز اخم هاش درهم بود و من داشتم ا يسمت كسر به

 :يكسر

 گفتم؟ يم يچ ديببخش-

 :خودم مسلط شدم و گفتم به

 !ميريمن اومدم اطالع بدم كه دارم م-

 ...درسته برو به سالمت فقط-

 :ادامه جمله گذشتم و گفتم رينشد، از خ يخبر دميشد و من كه د ساكت

 !خداحافظ رميپس من م-

 !خدانگهدار، مواظب خودت باش-

 .از شركت خارج شدم يميبا خانم رح ياتاقش خارج شدم و بعد از خداحافظ از

بر وفق مراد بود و من از با هم بودن، كنار هم درس  ايدن ييجورا كينبود،  يزيو كنار هم بودن چ يگذشت و به جز خوش يحادثه م يب روزها

 .بردم يخوندن لذت م

در حال رشد درونم  يكردم به جوانه  يم يسع. امدين انيبه م يمشفق، صبحت يمن مجهول بود هم برا ياون رابطه كه هم برا يدرباره  گهيد

حس  نيزد، گواه هم يالتهاب و ضربان قلبم باال م ،يكسر دنيبا د يو وقت ديكش يواضح خودش رو به رخ م يلياون خ يكمتر توجه كنم، ول

 .بود يراه صبر و خوددار نيپس بهتر. رو مزه مزه كنم نيريش مويل نيداشتم طعم تلخ ااصال دوست ن منبود و  نيريش

نامعلوم چه  ي ندهيآ نيبا خودش و ا ديدونست با ياش بود و اون نم يو سر در گم صاليباعث است يفيبالتكل يحالش بهتر از قبل بود، ول رها

 .خالص شه يفيو رها هم از بالتكل دابشهيزودتر پ نيكردم تا شرو يو من هم در كنارش دعا م اديطور كنار ب

به خاطر . نمشيتونستم بب يجور كردن شلوغ بود، و من هم كم تر م زهيو جه يعروس ديناجور سرش با خر مايمونده بود و س ديهفته تا ع كي

 .ديرس يراحت تر به كارهاش م مايس يجور نيشركت بودم و ا شتريكم حجم شدن كالس ها من ب

 ياون روز از صبح در حال كپ. بود سييهاش هم به گردن ر تيشركت رو زده بود و تمام مسئول ديبود ق يطرف هم سامان دو هفته ااون  از

 .زد و ناجور گذاشت تو كارم پيدستگاه زودتر از من ر يول ،يگرفتن از اسناد سال بودم و هم خودم داغ كرده بودم هم دستگاه فتوكپ

حسابرس  نيا يآخر سال. گهيشركت د نيحسابرس بدم، خودم موندم تو كار ا ليها رو تحو نيا ديبا يا، من تا عصرچه مرگش شده باب نياه ا-

 ...بود كه يا غهيچه ص

 .بود يميدر اتاق باعث شد غرغرهام نصفه بمونه، خانم رح يصدا

 .زميعز يخسته نباش-

 د؟يبا من داشت يكار ،يميخانم رح يمرس-
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 ؟ياره، چرا تلفن رو جواب ندادباهات كار د سيير يآقا-

 د؟يمگه زنگ زد-

 :زد و گفت يلبخند يميرح

 !زنگ زدم، حاال هم زود برو زميآره عز-

 .چشم، با اجازه يبه رو-

 .رفتم و با چند ضربه به در وارد شدم سييجدا شدم و به سمت اتاق ر يميرح از

 بود؟ يسالم امر-

 :سرش رو از دفتراش بلند كرد و گفت يكسر

 فروش ها حاضر شد؟ يكپ يراست ار،يخودمون رو برام ب يدهايخر يم پرونده سال-

 !ستيها آماده ن يكپ يول ارم،ياالن پرونده ها رو برات م-

 شه؟ يآماده م يپس ك-

 .دونم ينم-

 ؟يچ يعني-

 .سرش شلوغ بود و اعصاب مصاب نداشت يليدو هفته خ يكي نينگاه بهش كردم، تو ا كي

 .آخه دستگاه خراب شد گه،يدونم د يخب نم-

 ؟يچ-

 :آروم تر شد و گفت ديحركتم رو د يوقت. به اندازه دو قدم ازش فاصله گرفتم! يبا داد گفت چ نيهمچ

 خراب شد؟ يك-

 .شيپ قهيده دق نيهم -

 .دشيهم كل نيبگو پرونده ها رو برات ببره طبقه هفت، ا ييحيمنه، برو به  شيپ ديدفتر سع ديخوبه كل-

 .باشه-

 .و ازش گرفتم و از اتاق خارج شدمر ديكل

ساعت و قار و قور شكمم نذاشت ادامه  ينصف شده بود، ول بايتقر. كنه يهمه برگه رو كپ نيحوصله داره ا يشانس من، آخه ك نيلعنت به ا اه

 .بدم

 .دفتر وكالت رو بستم و سوار آسانسور شدم در

 ...زدهيس... دوازده... ازدهي... ده... نه... هشت

كتلت درست كرده بود و  ميدرآوردم، مهسا، هم اتاق خچاليراست به سمت آبدارخانه رفتم و غذام رو از تو  كياومد،  يمالش م يز گشنگا دلم

 .و گوجه گذاشته بود ارشوريبه همراه خ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٠ 

 .وارد شد يحال لقمه گرفتن بودم كه كسر در

 :يكسر

 ؟يخور يچرا االن ناهار م-

 .دييبفرما ،يجور نيهم-

 د؟يپرونده ها به كجا رس ين، كپنوش جا-

 .نصف شده بايتقر-

 .كشه يطول م يليپس خ-

 .ميكه معطل دستگاه نشد ميخب شانس آورد يآره، ول-

 .آقا بزرگ بدم ليوك ليبرگه ها رو فردا صبح تحو ديبا-

 .شه يامروز تموم م-

 .ينره، به خوابگاه نرس ادتيباز ساعت از -

 .نه حواسم به ساعت هست-

 .باال يناهار خوردن، تو ساعت سه اومد كين كه همه ساعت مثل اال-

 چه خبر؟ ماياز سامان و س-

 !ليسه يندارم، سامان شده ستاره  يمن كه خبر خاص-

 .خوشبخت بشن دوارمياون قدر عجله كردند كه حاال مجبورند همه كارها رو تند تند انجام بدن، ام-

 :زد و گفت يلبخند يگوش دنياد، با داجازه جواب دادن رو بهش ند لشيزنگ موبا يصدا

 معرفت؟ يسالم حالت چه طوره ب-

-... 

 چه طورند؟ وانيعمو، زن عمو و ك ست،ين يچند وقته ازت خبر يدون يگم شو بابا، م-

-... 

 طرف ها؟ نيا ديايشكر سالمت باشن، نم-

-... 

 .ميمنتظر عمو هست ديع يپس برا. يديچسب سيبه جهنم، تو كه با چسب به پار-

-... 

 .ستيهم مهم ن يامدين ،يخواد خودت رو به زحمت بنداز ينم-

 .خودم گرفتم و داخلش گوجه گذاشتم يبرا گهيلقمه د كيام سر رفت و  حوصله

من  يالبته صداش به خاطر لقمه ! ديچيتو گوشم پ يكسر يجلو اومد و لقمه ازم دور شد، و صدا يرو بستم و به سمت دهانم بردم كه دست لقمه
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 .تو دهانش بود، بم تر شده بود كه

 :يكسر

 .خوشمزه است يليخ يمرس-

 :ديبهش گفت، كه در جوابش شن يدونم مخاطبش چ ينم

 ؟يتشكر دار اقتيبا تو نبودم كه، تو اصال ل-

 .ادامه گفتگوش از آبدارخونه خارج شد نيتكون داد و در ح يسر

حال سواالتش و  نيبودم، و در ع يرفتار امروز كسر جيباز هم گ يسوء برداشت نكنم، ولاش  مانهيكه به خودم قول داده بودم از رفتار صم نيا با

بود و  ابيخودم ناب و كم يكه تازه كشفش كرده بودم، برا يحس... يكس يكرد، حس مهم بودن برا يرو به من منتقل م يخاص يحركاتش شاد

 .يدوست داشتن تينها يب

رو سر  ييمويدلستر ل وانيلقمه، ل نيدر طواف بودند، دور شدم و با خوردن آخر سييدور جناب ر رو تكون دادم و از هجوم افكارم كه سرم

 .عالمه برگه مونده بود كيشدم، هنوز  يبعد از جمع كردن ظرف غذا به سمت طبقه هفت راه. بلند شدم يو از صندل دميكش

چند  يكرد ول كردم و سرم رو برا يو دستگاه رو كه كار خودش رو م رو، سردرد گرفتم شيپ ياز كار كسل كننده  يادامه دادم، ول يساعت سه

 .دميپلك هام رو هم قرار گرفت و خواب هياز ثان يدستگاه قرار دارم و در كسر يكنار زيم يرو قهيدق

اطرافم سر در  يفضاسر و صدا رو خاموش كنم تا بتونم از  نيبكشم و ا غيدوست داشتم ج. شد ينم دهيبود و صداها به وضوح شن يگنگ يفضا

 ...يول ارم،يب

. چپم بود يبا خودش مجبورم كرد، حاال كامال برگشته بودم و اون دست هنوز رو شونه  يهمراه يبرا يرو شونه ام قرار گرفت و به آروم يدست

لب هام  يناخودآگاه باعث انحناكنم، كه  داياز صاحب دست پ يواضح مهين رينگاهم رو به باال كشوندم و بعد از چند بار پلك زدن تونستم تصو

 .صداش لبخندم كامل شد دنيباال شد و بعد از شن سمتبه 

 :صدا

 !سالم دختر خواب آلود خودم-

 .مامان زل زده بودم يجنگل يفضا، تمام وجودم چشم شده بود و تو چشم ها نيو از ا داريد نياز ا جيگ

 :ميمر

 !جواب سالم واجبه، دختر كوچولو-

 .شد يداشت كم رنگ تر م رشيتصو دميانداخته بود و با تار شدن د گلوم رو چنگ بغض

 ؟يمامان يديصدام رو اون شب شن-

 .شنوم يصدات رو م شهيمن هم-

 .دلم برات تنگ شده بود-

 .اومدم جوابت رو بدم-
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 جواب؟-

 .اديم يبه زود-

 اد؟يم يك-

 .پس بهش كمك كن. اديم يبه زود ،يكه منتظرش بود يهمون-

 ؟يمامان هيمنظورت چ-

 .يفقط منتظر باش تا به خواسته ات برس ،يشيخودت متوجه م-

به «. محال بود و تو ذهن من سه كلمه در حال چرخش بود دنشيشده بود كه د ينقطه ا گهيد ريحرف از من دور شد و حاال اون تصو نيگفتن ا با

 ».اديم يزود

 منتظر باشم؟ چرا؟چرا؟ چرا؟ ديمن قراره اجابت بشه؟ چرا با يخواسته  چرا نگفت كدوم اد؟يقراره ب يواضح حرف نزد؟ چرا نگفت ك چرا

 نيكرد و سر من طاقت ا يم ديو از خودش سر و صدا تول ديكوب يمشت م يزيچ هيداشت به  يكيفضا رو در برگرفت،  يگنگ يصداها دوباره

 .رو نداشت يهمه شلوغ

آوا  نيكه صداش برام قشنگ تر يكيكه صداش گنگ نبود،  يكيزد،  يم اديرو فراسم من  يكيكرد،  يداشت صدام م يكياون همه صدا  نيب از

 گفت؟ يم ياصال چ! هم بود بيحرف هاش عج يشده بود، ول نيبا وجودم عج يتازگ نيكه در ع يبرام پر از حس بود، حس يكيرو داشت، 

 :صدا

 !پس كجاست؟ دكي يدهايكل نيا، رحمان اشكنمش ه يم يباز نكن... در رو سماء نيباز كن ا... سماء خانم... سماء-

بلند  زيم يسرم رو از رو يعيدفعه به خودم اومدم، و با حركت سر كيكه  دم،يبودم كه شن يزيچ ليو تحل هيقطع شد و من در حال تجز صدا

 .ستادميبلند شدم و ا يصندل يهم از رو هيكردم و بعد از چند ثان

 .خالص بشم يسردرد لعنت نيم با بستن چشم هام از دست اخواست يخدا چرا خوابم برد؟ من فقط م يوا

ناخودآگاه از رو به رو شدن  ينكرده بودم ول يكرد، با اون كه كار بد شتريكرد، ترسم رو ب يكه داشت با نگهبان صحبت م يكسر يعصبان يصدا

 !گرفتم يم ليتحو ديكردم وگرنه در شكسته رو با يدر رو باز م دينبود با يچاره ا يول. ترس داشتم يبا كسر

انداختم و  نييبا باز كردن در، سرم رو پا. لب گفتم، در رو آروم باز كردم ريكه ز يقفل قرار دادم و با بسم اهللا  يسمت در رفتم و دستم رو رو به

 .بشه شتريبلندش باعث شد ترسم ب يشدم كه صدا رهيهم قشنگ بود، خ يليكه خ يچرم كسر يبه كفش ها

 .از كرد، برو به كارت برسرحمان در رو ب-

 !چشم آقا-

خواد چه  يدونستم م يبودم و نم يعكس العمل كسر يو در پ نميب يخواب م يرو تو زيكردم دارم همه چ يبود و حس م نييهم سرم پا هنوز

 .كرد يبيعج يو خلسه  ايرو كيمن رو وارد  يكسر يقو يدست ها يبگه، ول يكار كنه و چ

شد تا آخر عمر بهش  يبود، كه م يگاه سخت هيشده بود، قامت محكمش كه تك نيتنش عج يتلخ ادكلنش، كه با بو يتاپ تاپ قلبش، بو يصدا

 .خواستم هرگز از دستش بدم يكرده بود كه نم جادياون لحظه ا يرو برا يو اعتماد كرد، همه و همه اش حس و حال خوش هيتك
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 .بوده و هست يواقع زيون داد كه همه چبه من نش يكسر يعصب يگرفته و البته كم يصدا باالخره

 :يكسر

 ؟يكه جوابم رو نداد يكرد يچه كار م يزنم، داشت يساعته دارم در م مين-

 يليخواب برام خ نيبگم ا دم؟يبودم؟ بگم خواب مامان رو د دهيجواب بدم، بگم خواب ديبا يبكنم و چ ديكار با يدونستم چ يبودم و نم ساكت

 ؟يچــــ ا؟يبگم خدا ديبا يكنم؟ چ يخوشحالم و به قبلش فكر نم يليحالت، تو بغلت هستم خ نيتو ابود؟ بگم االن كه  بيعج

محكمش آوردم و اون هم حصار دست هاش رو آزاد  ي نهيبه س يكار رو انجام دادم، با دست راستم فشار نيحال سخت تر نيو در ع نيبهتر

و حرارت بود، ازش  يپر از سرخ يول ،ياز خوشحال ايدونم از خجالت بود  يكه نم يتآروم از آغوش گرمش جدا شدم و با صور يليكرد و من خ

 :ديرو به رخ كش تيفاصله گرفتم كه باز هم صداش واقع

 .ميرو بردار بر لتيوسا-

 :دميسرم خود به خود باال اومد و در جوابش پرس يحرف كسر نيا با

 م؟يبر ديكجا با م؟يبر-

 :ادامه داد يو به آرومسوال من لحنش آروم تر شد  با

 مگه نه؟ شه،يم يكه چ يدون يم ياون جا نباش گهيساعت د ميخوابگاه، اگه تا ن ميبر ديخب معلومه، با-

 هوشم؟ يچند ساعته كه از شدت خواب ب يعنيساعت افتادم،  دنيجمله تازه دنبال فهم نيا با

 ساعت چنده؟-

 !پس بجنب شه،ينم ريد يفتيراه ب-

 .ازشون مونده ييد تاچن ؟يپس مدارك چ-

 .كنم يخودم كاملشون م-

 .رميشرمنده، پس من م-

سرم رو . نذاشت به راهم ادامه بدم فميشدن بند ك دهيكش يام رو برداشتم و از دفتر خارج شدم، ول يو گوش فيك يداخل برگشتم و عجله ا به

 .كنم يرفت خداحافط ادمي يوا... نگاهش كردم جيبلند كردم و گ

 :گفتم عيسر ارم،يب اديرو به  شيپ قهيكه حالت چند دق نيانداختم و بدون ا يو دست كسر فميبه بند ك ينگاهفكر  نيا با

 .فعال د،يداشته باش يرفت، شب خوب ادمي يشرمنده خداحافظ-

 :امينكرد و باعث شد دوباره به حرف ب ياون حركت يرو رها كنه، ول فيبودم ك منتظر

 .به موقع برسم خوابگاه ديبا گه،يد ديرو ول كن مفيبند ك! معتمد يشد آقا رميد-

 .رسونمت يخودم م-

در بسته آسانسور  يجلو هيرو از دستم گرفت و به سمت آسانسور حركت كرد و بعد از چند ثان فيفشار ك كيدو حرف، با  نياز گفتن ا بعد

 :حركت بودم برگشت و گفت يتوقف كرد و به سمت من كه ب
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 ؟ياينم-

 :و گفتمخودم اومدم  به

 .هان؟ چرا، چرا اومدم-

 .از بستن در دفتر وكالت پا تند كردم و كنارش منتظر اومدن آسانسور شدم بعد

 .داشت يمعن يليحتما خ! ه؟يچ ديحرف ها توش بود، شا يليخ ديكه شا يسكوت. ميطول راه رو سكوت كرد تمام

؟ چرا در آغوشم گرفت؟ چرا طعم آغوشش رو به من چشوند؟ چرا مهم بود ختهيكردم كه چرا؟ چرا نگران شد؟ چرا به هم ر يفكر م نيا به

 !گاهم هيشه تك يمثل اون م يكيخودم هم مهم نبودم، حاال  ليفام يبرا يكه حت يمهم شدم؟ من يشدم؟ اصال از ك

 ديگاه محكم، نبا هياون تكبه  ،يبه اون خلسه دوست داشتن ن،يريكردم، به اون آغوش گرم و پر لذت، به اون حس و حال ش يعادت م دينبا

 .كردم يعادت م

 يكه رو فميبه ك يبه سمتش برگشتم و نگاه. بود ستادهيخوابگاه ا يبه اطراف انداختم، رو به رو ياز فكر خارج شدم و نگاه نيماش ستادنيا با

متم گرفت و من هم با دو دست طرف رو به س فيبا دست راستش ك. بشه فميو متوجه ك اديپاش بود انداختم، رد نگاهم باعث شد به خودش ب

 .حركتش باعث شد به صورتش نگاه كنم نيرهاش نكرد و ا يگرفتم ول رواش  گهيد

كه رها شده بود به سرعت از  ريت كيرو كامل رها كرد و من مثل  فيك قهيصورتش قرار گرفت و بعد از چند دق يرو يقينگاه من لبخند عم با

وقت نشد جوابش رو بدم و با گفتن خدا نگهدارت وارد خوابگاه  يگاز از من دور شد، حت كيو  يداحافظخ كيخارج شدم و اون هم با  نيماش

 .شدم

با هم حرف  اديز يحت ييآشنا يرفتار بود؟ اول ها رييتغ نيباعث ا يچ. رو در آغوش داشتم فميتختم نشسته بودم و ك يبود كه رو يساعت مين

عوض شد و حاال  زيو با هم بودن همه چ يبعد از اون روز برف يول. روند ادامه داشت نيترم ا انيم تاليو تا بعد از برگشت از تعط ميزد ينم

 ...هم

تونه حس و حال االن من رو خدشه دار كنه،  ينم يزيچ چيكردم ه يخوب بود و احساس م يليحالم خ يتو وجودم بود، ول ياون كه ترس مبهم با

 ...آقابزرگ ي و حرف هاش درباره نيفكر به نازن يحت

 .اميهام باعث شد از فكر در ب ياز هم اتاق يكيمهسا  يصدا

 ؟يسماء شام آماده است، وا چرا لباس هات رو عوض نكرد-

 .كنم ياالن عوض م-

 .پالتو رفت يپام قرار داشت، دست هام به سمت دكمه ها يرو فيجور كه ك همون

 :مهسا

 ؟ينك يكه از خودت دورش نم يخوا يحاجت م فتياز ك-

 يكس يساعت مهمون پاها مين فميدونست ك يصورتم قرار گرفت، اون كه نم يرو يافتاد و لبخند بزرگ فيحرف مهسا دوباره نگاهم به ك نيا با

 .خوب باز كرده يجا كيخودش  يهست تو قلبم برا يبوده كه مدت
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 :مهسا

 ؟يخند يم يسماء؟ چرا الك ياز دست رفت-

 .اميو من هم االن مبر زمينكن عز تيتو خودت رو اذ-

 .نكرده خيتا غذا  ايباشه زود ب-

 .بچه ها شيلباس رفتم پ ضيكمد گذاشتم و بعد از تعو يرو تو فميرفتن مهسا من هم از جام بلند شدم و ك با

 

*** 

 

 :يمنش

 .ببرم اميرو آماده كن، بعد خبرم كن ب ستيل نيسماء جان ا-

 د؟يشما ببر-

 .فكس كنم ديا رو باه يسر كيمعتمد گفته  يآره، آقا-

 :قبول كردم و گفتم ياون كه تعجب كرده بودم، ول با

 .كنم يباشه، كارش تموم شد خبرتون م-

 نيچشم تو چشم نشم و آوردن ا يكردم كه با كسر ياز صبح كه وارد شركت شده بودم، هر كار. دميكش قينفس عم كيرو نگاه كردم و  ستيل

تونه  يخبر دادم كه م يميبا آرامش كامل پرونده ها رو جدا كردم و به خانم رح. كنم يشتريب ياحتباعث شد احساس ر يمنش لهيبه وس ستيل

 .كنهكارش رو شروع 

 .برام سخته روزيبعد از اتفاق د يكسر دنيكردم كه چرا د يخوردم و خودم درك نم يكسر دنيرو با استرس و ترس از د ناهار

 :و رفتار امروزم برداشتم و جواب ناشناس رو دادم روزياق ددست از فكر كردن به اتف يزنگ گوش يصدا با

 سالم-

 :لهراسب

 ؟يچه طور يسالم دختر-

 جون خوبه؟ اليل ؟يخوبم تو چه طور-

 چه خبرا؟ م،يما خوب-

 .سرم با شركت گرمه شتريب. نبود يكيبود  يكيشدند  بتشون،يكالس ها كه رو هواست و استادها به خاطر بچه ها و غ يچيه-

 سماء جان؟ يايم يك-

 يبه زود-

 شه؟ يم يك قايدق يبه زود نيبعد ا-

 و هشت اسفند ماه، خوبه؟ ستيشه ب يم -
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 !؟يپس تا روز آخر در حال كار-

 .هفته استراحت مطلق دارم كياوهوم، عوضش -

 ؟يمون ينم التيتا آخر تعط يعني-

 !نوچ-

 .كنه يم يكار كردن تو بد جور داره من رو عصبان نيا-

 .اومدم يم مايس هيبه خاطر عروس دياگر كار هم نبود با. ر حرص نخور ناشناس جـــونمقد نيا-

 مشخص شده؟ خشيتار-

 .هيعروس نيآره ده فرورد-

 ؟يرس يم يچه ساعت يمبارك باشه، راست-

 .كنم يحركت م ناليمن ساعت نه شب از ترم-

 .دنبالت اميگرفتم، رأس ساعت م-

 .ناشناس يمرس-

 گه؟يد ييتنها خودت... ناشناس و-

 .مراسم سال پدربزرگش باشه يتا برا اد،يو پنجم م ستيآره رها ب-

 .دوستت دارم زم،يمراقب خودت باش عز. كنم يخداحافظ ديبا-

 .فعال شتر،يمن ب-

 يميخانم رح شيرفتم پ يامروزم نبود، االن م ياگر مسخره باز. نائل شدم يكاريب فيساعت پنج بود كه كارهام تموم شد و به شغل شر كينزد

 ...كه فيح يول م،يكرد يم بتيكم هم با هم غ كينسكافه داغ،  كيو در كنار 

 .زنگ تلفن افكارم رو پاره كردم يصدا

 بله-

 :يمنش

 معتمد احضارت كرده؟ يسماء جان آقا-

 من رو؟-

 ...ايبدو ب زيسوپرا كي يراست زميآره عز-

 داره؟ زيسوپرا يميخانم رح ايكارم داره  سييباالخره ر. جمله تماس قطع شد نياز گفتن ا بعد

 :گفتم يو با لحن شاد ستادميا زشيم يو از اتاق خارج شدم، رو به رو دميبه مقنعه ام كش يدست

 ه؟يشما، چ زيسراغ سوپرا ميخب اول بر-

 س؟يير شيپ يرينم-
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 :رو باال انداختم و هم زمان گفتم ابروهام

 گه؟يد هيچ ديخواد بگ يم زياول دلم سوپرا! نوچ-

 .از پشت حصار چشم هام شد يكردم كه دست ينگاش م يمظلوم افهيق با

 !؟يهست يحدس بزنم ك ستايوا ؟يكرد كيرو تار ايا ا چرا دن-

 ايگفتن، شرم و ح يگفتن، زن يكنه باالخره مرد يكارها نم نيهم كه از ا ماينبود، ن ازين ياز عطر دوست داشتن يخبر يول دميكش قينفس عم كي

 ه؟يزنه، ا پس ك يچند شعبه م ريبنده رو با ت هيسا نجانب،يا سييمشفق هم كه به لطف ر ست،ين ايرفته؟ رها كه شركت بكجا 

 !كنه يسه سوته اخراجم م سييدستت رو بردار كه اگه نرم اتاق ر يهست يهر ك-

 .نفر نبود كيشروع شد، البته مال  يزير يجمله انقالب خنده ها نيگفتن ا با

 !بدم صيبابا حداقل حرف بزن تا از صدات تشخ ؟يكن يم تياذا چرا -

 :يمنش

 خوب هست؟ زيسماء جان سوپرا-

 .من سوخته كنواختي يزندگ يكه دلش برا هيكاريكدوم ب ستيمعلوم ن ،يعال يميخانم رح هيعال-

 !روزيمخصوصا با اتفاق د كنواختهيمن  يقدر هم كه زندگ چه

 .به پهلوم وارد كرد يا جمله همون شخص سقلمه نيگفتن ا با

 .درد گرفت ؟يزن يچرا م-

 :صدا

 !كاريب يبه من نگ يتا تو باش-

 :گفتم يبلند يصداش به سمتش برگشتم و با صدا دنيشن با

 !يچه عجب، راه گم كرد وونه؟يتو د يچه طور مايس يوا-

 :رو آورد كنار گوشم و آروم گفت سرش

 :مايس

 !؟يرياز من خبر بگ يمرد يم. يشتندا يخفه من سراغ نگرفتم، تو كه كار-

 :و گفتم دميو عقب كش سرم

 ...بازم يول يكن خواهر، مثال شوهر كرد تيرو رعا يتو حلق من، فاصله اسالم يايچرا م-

 .نصفه مونده م،يگفت يبه هم م شهيو چشمت دنبال منه، كه هم يجمله ام كه باز هم به من نظر دار يرو دهانم قرار گرفت و باق مايس دست

 يكنه، به همون سمت برگشتم كه با چهره  ياشاره م ييداره با چشم و ابرو به جا دميبشم، كه د ايرو جو يخفگ نيشدم كه علت ا رهيخ مايس به

 :مواجه شدم و با خودم گفتم يو خندان كسر طونيسامان و صورت ش يسرخ شده از خنده 

 :انداختم و مظلوم و تند گفتم نييسرم رو پا وونه،يواضح بود د يليدامه جمله ات خآخه ا. حرف زدنت، آبروت رفت نيخاك بر سرت سماء، با ا-
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 .سالم-

 .شه يخب معلوم بود داره ولو م يصورتش آورد، ول يهم دستش رو جلو يو كسر ديخنده سامان ترك بمب

 .وونهيد يآبروم رو برد! دونم و تو يمن م-

 :با ناز نگاهش رو ازم گرفت و گفت مايس

 !زميعز يمواظب حرف زدنت باش ديچه؟ خودت بابه من -

 .ايح يب يدختره  زم،يدرد و عز زم،يكوفت و عز-

 يندار اقتيل نم،يشركت تو رو بب ميايب ديخر يتو تنگ شده بود و سامان رو مجبور كردم به جا يمن كه دلم برا فيگم شو كم چرت بگو، ح-

 .سماء

 :تكون دادم و گفتم يديبا حالت الق دستم

شوهرت كه انگار  نيا يكنم دوست دارم محو بشم، برا يبهش فكر م ياون دو تا ظاهر بشم، وا يدوباره جلو ييبابا، حاال من با چه رو برو-

 .كردند يم فيجوك سال تعر

 سماء؟ ديخند يچه ناز م يديجانم، د يا-

 .رهيهم م يچه قربون صدقه ا وونه،يجمع كن خودت رو د-

 !ننك يشوهر خودمه، حسود هيچ-

 !به تو! ؟ياون هم به ك يدوستم، حسود يشد ريجو گ-

 !پ ن پ به عمه ام-

 چه طوره بانو؟ يدونم، زندگ يم ديبه تو رو كه بع يول ه،يزيچ كيبه عمه ات  يباز حسود-

 :كه باعث سرخ شدن گونه هاش شده بود گفت يلبخند و شرم قشنگ با

 .حرف نداره! يعال-

 :خواست سر به سرش بذارم، پس گفتم يصورتش دلم م يرخس دنيهم كه آزار داشتم، با د من

 !شما اهل عمله ينداره، آخه آقا يخب معلومه حرف-

 .و از جاش بلند شد و من هم پا به فرار گذاشتم ديغر مايحرفم س نيا با

 :مايس

 !ايح يب گهيبعد به من م ،ييپررو يليكشمت سماء، خ يم-

 :سنگر گرفتم و گفتم بود يكه خال يميخانم رح زيسرعت پشت م با

 !شه ها يم دايمشفق سر و كله اش پ نيا شيمثل دفعه پ ماياصال شما پاك و مطهر، ول كن س ؟يش يم يخب بابا چرا عصبان-

 !سماء رونيب ايداره، ب يبشه، به اون چه ربط دايپ-

 ؟يشد ديسرخ و سف يجور نينشده، چرا ا يزيجان سماء اگه چ يول. كرده ياديمگه جونم ز ،يعمر-
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 !سمـــــــــــــــــاء-

 ...فينزن االن همه م غيخب بابا، ج-

 :داشتند، ادامه دادم يمتعجب يها افهيبودند و ق ستادهيا مايكه با عجله از اتاق خارج شدند و حاال پشت س يسامان و كسر دنيد با

 .يبزن غيج شتريب يتون يم دن،يهمه فهم-

 !دونستند چه خبره؟ يكه هنوز نم ديرسرد نگاهم رو گرفت و به اون دو تا  مايس

 :سامان

 شده؟ يزيچ-

 :من جواب داد يباز به جا يشيبا لبخند و ن مايس يصحبتش من بودم، ول طرف

 .نشده يزيچ زم،ينه عز-

 :فتمكه فقط خودش بشنوه گ يقرار گرفتم و آروم، جور مايمطمئن شده بودم، از سنگر خارج شدم و كنار س تيكه از امن بودن موقع من

 جواب داشته باشه؟ ديشوهر بپرسم، شا يسوال رو از آقا يخوا يم-

 :گرفت و آروم گفت شگونيازش ن زير يليو دستش رو حصار شونه ام كرد و خ ديبه صورتم پاش يلبخند زورك مايس

 !سماء يبا من طرف اد،يدر ب كتيج-

 ستادهيا يكه سامان و كسر ييار دست هاش خارج كردم و به سمت جالبخند زدم و خودم رو از حص ياون كه شونه ام درد گرفته بود، ول با

. فرار كنم تيبود و تونستم با موفق اريشانس با من  يول ره،يكرد دستم رو بگ يكرد، سع داياطالع پ مميكه از تصم مايس. بودند، حركت كردم

 .چشمك بهش زدم كيكردم و در آخر  نييرو باال و پا برگشتم و چند بار ابروهام مايكامال امن شد، به سمت س تيموقع خرهباال شيآخ

 :يكسر

 ما؟يس يزد غيچرا ج د؟يجا؟ االن دو تاتون خوب نيچه خبره ا-

 ؟يكرد، مگه نه دوست يداشت صداش رو امتحان م مايس س،ييكجا بود جناب ر غيج-

 :مايس

 !خوابگاه متينرسو يرو بردار من و سامان م فتيبرو ك ،يگيطوره كه تو م نيهم زم،يآره عز-

 :پس با خنده جواب دادم. دونستم دستش به من برسه، نابودم يم

 .بخرم ييزايچ كيسر راه  ديبرم، با ادهيخوام پ يم زميعز يمرس-

 :كه متوجه شده بود اوضاع داغونه با خنده گفت سامان

 .ميرو بردار بر فتيتعارف نكن سماء، ك-

 :دمبه صورت خندانش كردم و آروم جواب دا ينگاه

 .خودم برم مطمئن تره ،يمن رو امشب خوراك خانمت كن يكه حاال قصد كرد د،يستيدار ن هيهزار ماشااهللا دو تاتون كم بچه ما-

 :تر شد و گفت ضياش عر خنده



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٠ 

 شده؟ يشيجور آت نيكه ا يچه كار كرد-

 :گفتم يانگشتم رو باال گرفته بودم با لحن مظلوم كيكه  يزدم و در حال يكيكوچ لبخند

 .دميسوال پرس كيفقط -

 :به حرف اومد و رو به سامان گفت يدفعه كسر نيسامان ا يجا به

 !واكنش نشون داده يجور نيا مايكه س دهيپرس يچ نيبب-

 :برگشتم و گفتم يكه خودم هم هول كرده بودم، زود به سمت كسر من

 .شد رينبود، اون زود جو گ يمهم زيبابا چ-

 !كه اجرا بشه ستياومدم، قرار ن يقپ كيخب  يخواستم اون سوال رو از سامان بپرسم، ول يم يدونم با چه رو و جرأت ينم

كه نگاهش را به من  يرفت، با رفتن سامان در حال مايشد تو چشم هام، سامان از ما جدا شد و به سمت س رهيبازتر شد و نگاهش خ لبخندش

 :دوخته بود، گفت

 :يكسر

و بودنت حس  يبود ؟يخانم يامروز حكم روح رو تو شركت داشت يآخه؟ راست يطونيره؟ چه قدر تو شپا شيآت يديسوال پرس كيكه فقط -

 !يشد ينم تيرو يشد، ول يم

برام  نيو لطافت و ا يبود و حرف هاش پر از تازگ يخب لحن صحبتش برام دوست داشتن يكنه؟ ول يم يقدر احساس راحت نيچرا ا نيا وا

كردم بحث رو عوض  يو سع نهيچشم هام رو نب تيانداختم تا لبخند و رضا نيير حال ذوب شدن بودم، سرم رو پابا نگاهش د. بود زيانگ جانيه

 :كنم

 .برم، با اجازه ديساعت شش شده با-

 .به اتاق بدرقه راهم بود دنينگاهش تا رس ينيو سنگ يگرم يبه سمت اتاق راه افتادم، ول فميبرداشتن ك يبرا

 

*** 

 

 !ريبخ يسالم، صبح همگ-

 :مهسا

 ؟يشد داريچه عجب صبح زود خودت از خواب ب-

 .خاصه يليبعدش هم امروز خ! نكن تيمهسا جون، اذ-

 سماء؟ يكن يساعت چند حركت م-

 .ساعت نه شب-

 .ستيخوب مواظب خودت باش، چون رها هم همراهت ن! يبه سالمت-

 د؟يكن يحركت م يك گرفتم كه خودم باشم و خودم، شما طيدو تا بل ،ينگران نباش خانوم-
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 .ميدار طيبل ازدهيساعت  نيمن و نگ-

 .مبارك شيپ شيهم پ دتونيو ع د،يشما هم مواظب خودتون باش-

 .يداشته باش شيرو در پ يتو هم انشااهللا سال خوب زميعز يمرس-

 اليشدم و فردا كنار ناشناس و ل يم يروز بود و امشب راه نيشركت شدم، امروز آخر ياز بچه ها راه يبرداشتن ساك كوچكم و خداحافظ با

 .جون هستم

 .آسانسور خارج شدم و به خاطر بسته بودن در شركت زنگ رو به صدا درآوردم از

 .رو به روم قرار گرفت يميخندان خانم رح يباز شدن در، چهره  با

 ريسالم صبح بخ-

 :يمنش

 .ريصبح تو هم بخ زم،يسالم عز-

 :به ساك انداخت و ادامه داد ينگاه

 ؟يهست يامشب راه-

 .رميبله امشب م-

 !پرونده ها رو بهت بدم كه امروز ناجور سرمون شلوغه ستيل ايب. يبه سالمت-

 .باالخره روز آخر ساله ه،يعاد-

 :رو به سمتم گرفت و گفت يا برگه

 .خواد يرو م يانبار اصل ستيل يمهدو يآقا يراست. يمعتمد بد يآقا ليتحو ديظهر با يبرا ست،يهم ل نيا-

 اومده؟ يمهدو يآقا-

 كيبا پ ديانبار رو زودتر آماده كن، با ستيل. االن هم اون جاست. بود ازيكنند، به كمكش ن يصورت بردار ياز انبار اصل ديآره امروز با-

 .قيتطب يبرا ميبفرست

 .پس من رفتم سر كارم، فعال-

به سمت  د،يبه سرانجام رس ستيكار ل يوقت. ختير يعصابم به هم مداشت ا گهيبود كه د ياون قدر طوالن. بودم يكسر ستيظهر مشغول ل تا

 :رفتم و گفتم يميخانم رح زيم

 ست؟ياتاقشون ن يكس يميخانم رح-

 .نه برو تو سماء جان-

 .تك ضربه به در وارد و بعد در رو باز كردم كي

 .ديسالم خسته نباش-

 .زد يرو از برگه ها باال آورد و لبخند سرش
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 :يكسر

 آماده است؟ ستيل. يو هم خسته نباشسالم، ت-

 :كردم، گفتم يم يشتريب يبود احساس راحت يكه مدت من

 !ه؟يچ ستيبهتره، ل ديطومار بگ-

 :بزرگ تر شد و گفت لبخندش

 .دميكش رونيب يسامان رو هم امروز از مرخص يكامل كارهاش انجام بشه، حت يانبار اصل ديالزمه با يول ،يگيراست م-

 .فرستادند كيرو براش با پ ستيل شيدو ساعت پ. تگف يميخانم رح-

 .دهيرس ستيآره زنگ زد خبر داد كه ل-

 اد؟يامروز نم مايس-

 .انيساعت پنج م مايو ن ازين يخبر ندارم، ول قيدق-

 .رميپس من م ،ياوك-

 :رو به سمتم گرفت و گفت برگه

 .يميرو سر راهت بده خانم رح نيسماء خانم، ا-

 .باشه، فعال-

 .يمرس-

 يبه در م يتميكه به حالت ر يبا ضربات. رفتم، تا عصر وقت داشتم پرونده ها رو جا به جا كنم يگانيدادم و به سمت با ليتحو يرو به منش برگه

 ينداشت و نم جهيتالشم نت يبكشم، ول نييكردم به سمت پا يرو گرفتم و سع رهيدستگ. دل كندم و به سمت در اتاق رفتم يخورد، از صندل

 .از من بود شتريكه اون طرف بود، زورش ب يكه شخص نيمثل ا. در رو باز كنم متتونس

 !مايو ن ازيپس حتما خودشون بودند، ن. بود ميبه ساعت انداختم، پنج و ن ينگاه

 ول كنه؟ رهيبه برادر خلت بگو دستگ از،ين-

 .امديدر جوابم ن ييصدا

 .گهينكن د تياذ مايآقا ن-

 :ازين

 ؟يوبسالم سماء جونم، خ-

 .در رو باز كن تا جوابت رو بدم-

 :گفت يلحن شاد با

 ...شه حرف زد و جواب داد، رابعا يثالثا با در بسته هم م ،يجا به جا كن يخوا يكوه كه نم اياوال كه جواب سالم واجبه خانم، ثان-

 :و گفتم دميحرفش پر وسط
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 .نشون بدم يباز كن تا جوابت رو عمل. شمره يم ليبرام دل امتيقتا صبح  يزهر مار و ثالثا، ولش كن ا،يكوفت و اوال، درد و ثان-

 :گفت مايكرد و رو به ن يمستانه ا ي خنده

 !گرده يها، االن دنبال پاچه م يباز نكن-

 !ــــــــــــــــــــازين-

 !بعد در رو باز كن قهيدق كيتو هم  يكسر شيمن رفتم پ. يكرد اساس يبه حالت، قاط يوا-

 .شد انينما مايخندان ن افهيو بعدش در باز و ق دميشد شن يرو كه داشت دور م قدم هاش يصدا

 :ماين

 سماء؟ يسالم خوب-

 طون؟يش يسالم خوبم، تو چه طور-

 .ستميبد ن-

 كجاست؟ وونهيد نيا-

 .فرار كرد-

 :جلوم رو گرفت ماين يرو برسم كه صدا ازيكردم تا برم حساب ن عيهام رو سر قدم

 م؟ياز رفتنت با هم صحبت كنشه قبل  يسماء، م-

 .كرد ينم يطونيوقت بود كه مثل ترم اول ش يليشدم، خ قيسمتش برگشتم و به چهره اش دق به

 ما؟يشده ن يزيچ-

 :دست به گوشه سالن اشاره كرد و گفت با

 م؟ينيبش-

 .نشست يعسل زيم يهم رو به روم رو ماينشستم و ن يكاناپه تك رو

 :گفتم

 ؟يبگ يزيچ يخوا ينم-

 :شد و شروع كرد رهيخ يبه پنجره قد مايحرف، ن نيا اب

 فيو تكل نييهمه تع يكه اون برا نيا. نفوذ داره، مشكل داشتم يليخ ليمسئله كه آقا بزرگ رو فام نيخودم و خانواده ام رو شناختم با ا ياز وقت-

 ومن نشده بود، ت چيهم به من نداشت و تا حاال پا پ يطخب چون رب يول. ازدواج انتخاب كنه سيبراشون ك يكنه، تو كارشون دخالت كنه و حت

دو سه  يكسر نيهم. زنه يباال م نيعاطل و باطل بگردند و زود براشون آست ليفام يآقا بزرگ دوست نداره جوان ها. نداشتم يكارش دخالت

نشده به خاطر  اليخ يو ب ومدهيكوتاه هم ن يول اد،يدوستش داره باهاش راه م يليخب چون آقا بزرگ خ يهست كه جنگ اعصاب داره، ول يسال

 .دهيبازم مقاومت نشون م يمشفق رو براش نشون كرده، البته كسر نينازن نيهم

 .حرف هاش تمركز كنم يكردم رو باق يم يبودم، سع دهيكه شن يزياز چ جيزد و من گ يداشت احساسم رو خنجر م ماين يها حرف
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 :ماين

 !نكردم يخوام بعدها حسرت بخورم كه تالش يرو انتخاب كنم، نم ميوست دارم خودم همسفر و همراه زندگد رند،يبگ ميخوام برام تصم ينم-

 تونم برات بكنم؟ يمن چه كار م-

 !صحبت كن يكياز طرف من با -

 ...نفر نيهم دوم نيحرف قبلش كم شد و فكر كردم ا يدرباره  ميكم از ناراحت كيشد،  يداشت جالب م ماجرا

 !دونه يفقط خدا م گهيشه رو دبا يك يسوم-

 ؟يسوم-

 .ماجرا داره-

 ؟ييچه ماجرا-

. دم يبرات انجام م ادياز دستم بر ب يهر كار يول. رو خبر ندارم يسوم ،ييتو يدوم. صحبت كنم مايسامان بود كه خواست با س يبابا، اول يچيه-

 ده؟ما رو بر طونيپرنسس كه دل ش نيهست ا يتو هم برام مثل ناشناس، حاال ك

 .بتونم برات جبران كنم دوارميسماء، ام يمرس-

 !جبران رو ول كن، اسم و آدرس طرف رو بده-

 !رها-

 :دميزد، پرس يكه تعجب و شك توش موج م يباز هم برام جالب بود و با لحن يكم تو شوك بودم، ول كيلحظه ساكت شدم،  كي مايحرف ن با

 خودمون؟ دوست خودم؟ يرها-

 .ميرو فراموش، و درباره عشق و بال پروازش صحبت كن يوقتشه كه قول و قرار بچگ گهيكرد و من فكر كردم د دييرو تأبا سر حرف من  ماين

شادش رو تو چارچوب چشم  يكه رو شونه هام قرار گرفت، از فكر حرف زدن با رها خارج شدم و سرم رو باال گرفتم و چهره  ازين يها دست

 :با لبخند گفت. هام قرار دادم

 ؟يدوست ياالن آروم-

 !ازين يا وونهيد يليزهرمار، خ-

 ؟يسالم ،يخوب ماين ،يدوست يبود يبد قاط-

 :خنده اش گرفته بود جواب داد ازيهم كه از حرف ن ماين

 كو؟ يخوبه خوب، كسر-

 .رميبگ ازيباعث شد نگاهم رو از ن سيير يصدا

 ؟يجام، چه طور نيا-

 :اهاش دست داد و گفتاز جاش بلند شد و به سمتش رفت و ب ماين

 ؟يسالم خوبم، تو خوب-
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 د؟يكرد ريآره، چرا د-

 .معطل خانم شدم-

 .اشاره كرد ازيهم به ن بعد

 :ازين

 م؟يبر ميخوا ينم-

 كجا؟-

 :ماين

 .ميشد، بهتره بر ميساعت شش و ن گه،يراست م-

 :يكسر

 .كتم رو بردارم ديمن آماده ام، فقط با-

 :ازين

 .ميرو بردار بر لتيسماء، وسا-

 :گفتم

 م؟يكجا بر م،يبر گهيباز م-

 :ماين

 !نيبا شما البته تا هفت فرورد يبعد هم خداحافظ ميخور يبعدش هم شام م م،يزن يم يدور كي ميرياول م-

 :ازين

 ؟يبر يخوا يخوابگاه نم ؟يرو كه آورد لتيوسا-

 .كه با خودم آوردم كهيساك كوچ كيبه اون صورت ندارم، فقط  يليوسا-

 .نييپا مير برپس بردا-

 .نگه داشته بود ازياش رو ن گهيد يدسته  كيدسته اش رو من گرفته بودم  كي م،يو ساك رو برداشت فيو ك ميبه سمت اتاق رفت ازين با

 :ازين

 نه؟يفقط هم-

 .جون و الله اليناشناس، ل يديجا هم فقط لباس هام هست و ع نيا. ميكرد ديخر ديع يبا رها برا شيآره چند روز پ-

 :ماين

 .ديش يتلف م يبه من االن دو نفر ديبد-

 :رو باز كرد و گفت يرو از دست ما گرفت و در ورود ساك

 !خانم ها دييبفرما-
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 .ميستاديدر آسانسور ا يو رو به رو ميشركت خارج شد از

 :ازين

 م؟يبا هم بشمر يموافق-

 .شدند رهيبه ما خ مايو ن يكسر از،يسوال ن با

 :يكسر

 د؟يرو بشمر يچ-

 :ازين

 .گهيطبقه ها رو د-

 :ماين

 هان؟-

 :گفتم

 .ميتا به مقصد برس ميشمر يطبقه ها رو م م،يش يهر وقت سوار آسانسور م د،يكن يوا خب چرا تعجب م-

 :ماين

 !واقعا؟-

 :ازين

 به؟يقدر عج نيا-

 :يكسر

 !آره-

 :شدم و گفتم يكم عصب كي يكسر حيجواب رك و صر از

 به؟يكجاش عج-

 :ازين

 تونه بكنه؟ يچه كار م يقوط نياصال آدم تو ا د؟يكن يچه كار ممگه شما -

 :يكسر

 !كار رو نكردم نيخب من تا حاال ا د؟يكن يبابا چرا ترور م-

 :گفتم

 .انجام نده يشه كه كس ينم ليدل ديچون شما انجام نداد-

 :يكسر

 .بله درسته-
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 :ماين

 رو درسته؟ يچ-

 :ازين

 .ديبش بعد، فعال سوار يبرا ديبحث رو بذار-

 وارهيكه مجبور نباشم جلو رو نگاه كنم، چون از د نيو من به خاطر ا ميستاديكه داخل بودند ا يكنار دو تا پسر ازيمن و ن. ميآسانسور شد سوار

 .در زل زدم يباال يپسرها مشخص بودند، به صفحه  نهييآ ي

 ...هشت... نه... ده... ازدهي... دوازده... زدهيس

 .مواجه شدم يكسر ياخمو يبا چهره  دميكش نييسرم رو پا يو وقت ديجلو كشمن رو به سمت  يدست

 :يكسر

 !ستايجلو وا ايب-

 .عوض شد ازيبا ن ماين يآن جا ياشاره كرد و در پ مايكوتاه، با سر به ن يجمله  نيبعد از گفتن ا و

 .كي... دو... سه

 :ماين

 !ياون طرف پاركه كسر نيماش-

 :يكسر

 !رد نشه يدفعه ا كي شهيش، مثل همبا ازيمواظب ن ماين-

رو گرفت و مجبورش كرد هم قدم با خودش حركت كنه، من هم كه شاهد ماجرا و كشمكش دست هاشون بودم، خنده ام گرفته  ازيدست ن ماين

 .بود

 :يكسر

 .كنترلتون كرد يطور نيا ديبا ديرد بش ابونيبد از خ يخنده نداره خانم، وقت-

 :كردم، گفتم يم يشتريب يكه احساس راحت من

ناشناس تا سال آخر مدرسه مراقب رفت و برگشت ما  چارهيكنه، ب ينم تياصال هم رعا. شه ياون چشم بسته رد م ؟يگيم يچ ينياگه رها رو بب-

 .گرفت يهم مثل بچه ها دست دو تامون رو م ابونيبود و تو خ

 .وادارم كرد كه حركت كنم يآرومچپم رو احاطه كرد و با فشار  يجواب دست راستش دور بازو يجا به

 .تونم رد بشم يخودم م-

 !من هم راحت تره خانم كوچولو اليمطمئن تره و خ يجور نيا-

كه صداش رازم رو لو بده، هر لحظه  نيزد و ترس از ا يبود و قلبم رو هزار م شيآت يكه دستم كوره  م،يرد كرد يرو در حال ابونيتا خ دو

 .هستند يكوتاهه و تكرار نشدن يناب زندگ يمر لحظه هاكه ع فيح يول. شد يم شتريب
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 .حركت كرد مايهم نشست جلو و ن يجا گرفتم، كسر ازين كنار

 :يكسر

 سامان كجاست؟ يد يس ما،ين-

 گه؟يگذاشتم تو داشبورد، رنگش زرد بود د-

 :از داشبورد درآورد و هم زمان گفت يد يس كي يكسر

 .آره خودشه-

 .كرد اديضبط رو ز يآهنگ توقف كرد و صدا كيو سر تا تراك رو رد كرد  چند

 

 ستيمن دست خودم ن گهيد

 اميتموم دن يشد تو

 خوام از تو رد شم اما يم

 خوام يتو رو م نميب يم باز

 ستيكنم دست خودم ن چه

 سهينو ياز تو م دستم

 اگه چشمام ستيمن ن دست

 سهيباره و خ يتو م يب

 ستيخدا دست خودم ن به

 يه رومهر شب رو ب اما

 وجودم يهمه  يشد تو

 ياشكام ناتموم مثل

 حرفام يهمه  يشد تو

 تو وجودم يكرد شهير

 تو يخبر يدونم ب يم

 مونم يعاشقت م يول

 )از جواهر كالم ستيآهنگ دست خودم ن(

 

 ياگه برا يهاب و ترس، حتاون الت يادآوري. وارد شدم يا يدوست داشتن يخواننده به خلسه  يچپم رسوندم و با صدا يراستم رو به بازو دست

 .هيلذت بخش يلحظه هم باشه باز هم تجربه  كي

رو ازم دور كرد، حس  يكس ياحساس ب يلحظات يكه آرومم كرد و برا يرو انكار كنم، حس نيريحس ش نيخواستم كه ا يتونستم و نم ينم
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 ...خودم يبرا يداشتن كس

 يداشت م... شد تك يداشت م... كيشد  يداشت م... شد همه كس يداشت م... ايشد رو يداشت م... شد جون يداشت م... شد نفس يم داشت

 !شد عشقم يداشت م... شد يداشت م... شد عمر

 :به خودم اومدم ازين يصدا با

 .ميكيهم نزد ناليبه ترم ،يعمو محمود شيپ ميبر ماين-

 .رو داد شنهاديهم همون پ ياتفاقا كسر-

 گرده؟ يرها هم بر م نيسماء، هفت فرورد-

 .نگرفت طيبا من كه بل يعنيفكر نكنم بر گرده -

 مونه؟ يرو م التيپس كل تعط-

 .اون جا، برگرده تنهاست انيم التيتعط يآخه عموش هم برا. آره اديبه احتمال ز-

 ؟يخوابگاه مشكل ندار يبرا يبرگرد يوقت-

 .مونن يم ديكل ع يچند تا از بچه ها برا ينه خوابگاه هست حت-

 :ماين

 .ديبش ادهيحرف زدن بهتره پ يبه جا. هبس-

 .زد يبه دل نم يظاهرش كه چنگ دم،ينصب بود د يدر چوب كي يرو كه باال يرستوران سنت ياطراف نگاه كردم و تابلو به

 :يكسر

 .ينيداخلش رو بب ديراهرو تنگ نگاه نكن، با نيبه ظاهرش و ا-

 يشده كه پر از درخت و گل ها يبازساز يول ،يميقد اطيح كي. ميدياز بهشت رس كهيت كيتنگ، به  يبه قول كسر ياز گذشتن اون راهرو بعد

 .بود ينتيز

 :ازين

 .پاتوق خودمون ميطرف بر نياز ا-

 .ميديمجنون بود رس ديدرخت ب ريتخت كه ز كياون راه به  يو در انتها ميشكل رد شد رهيحوض دا كيكنار  از

 .قشنگه يليجا خ نيا-

 :ماين

 .حرف نداره ،يبخورغذاش رو  ديبا-

 :ازين

 .فقط به فكر شكمه-

 :يكسر
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 كالس، مكان؟ ژ،يباشه، پرست يپس به فكر چ-

 :ازين

 مگه نه سماء؟ گه،يمهمه د-

 .بهشت رو نداشتم نيبا اون در و راهرو من كه توقع ا. هيمكانش عال يجا رو نخوردم، ول نيا يمن كه غذا-

 :يكسر

 ...و هيز هر دو لحاظ عالكه ا يگيبعد از خوردن غذاش مطمئنم م-

 :مرد حرفش رو قطع كرد كي يصدا

 شده؟ داشونيطرف ها پ نيمعتمد راه گم كردند، ا يبه به دختر، پسرها-

 .رفت و باهاش دست داد نيياز تخت پا يكسر

 :يكسر

 .ميش يمزاحم م شهيسالم عمو حال شما؟ ما كه هم-

 :ماين

 !ار خودمونالبته با سالم به سرد گه،يرو راست م يكي نيا-

 :مرد

 .يكوفت و سردار، تو هنوز درست نشد-

 :ماين

 .ديباش گرونياز ما گذشته عمو به فكر د گهيد-

 :مرد

 جان؟ ازين يكنم، تو چه طور يم تيباشه بعدا حال-

 :ازين

 .سالم خوبم عمو-

 :مرد

 ...ديعضو جد كيو -

 :يكسر

 .بچه ها يهمكار بنده و هم دانشگاه ،يعيخانم سماء رف-

 :مرد

 .بابا جان يخوش اومد-

 :گفتم
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 .ممنون يسالم، مرس-

 :مرد

 .دخترم يدار ييآشنا يچهره  بيعج-

 .جا اومدم نيباره كه ا نياشتباه گرفته، چون اول يكيحتما با . نزدم يحرف

 :عمو

 آقا بزرگ چه طوره؟-

 :يكسر

 !شكر خدا، خوب و سالمت-

 :عمو

 .، وقتتون رو گرفتمبابا جان، من هم برم به كارم برسم دينيبش. شكر-

 :يكسر

 .متونيديد ميعمو، خوشحال شد هيچه حرف نيا-

 .گارسون منو رو آورد كيكنه،  يم يعموشون هست كه تو فرانسه زندگ يميبچه ها دوست صم يكه طبق گفته  يرفتن عمو محمود با

و واقعا بعد . همون اول سفارششون رو دادند مايو ن يبه منو بود و برعكس ما كسر ازيربع نگاه كردن من و ن كيجوجه حاصل  كيتا برگ و  سه

 .بود يكردم چون عال دييرو تا تشيفيك يدرباره  ياز خوردن غذا حرف كسر

 

*** 

 

 :داد يبغض دارش آزارم م يصدا يكه دور كمرم حلقه شده بود قرار دادم، ول ازين يدست ها يرو رو دستم

 !شه يبرگرد، باشه؟ دلم برات تنگ م يزود-

 .اديحال و هوا در ب نيكردم صدام شاد باشه تا از ا يسع

 !وونهيهفته است دختر، خجالت بكش د كيبرم سفر قندهار، همه اش  ستيقرار ن-

 :ماين

 ؟يدونم تو چرا عزا گرفت ينم ،يعروس ميقراره با هم بر. تهرانه گهيد يبس كن بابا، هفته  ازين-

 :حرص گرفته بود، گفت مايكه از ن ازين

 نباشه؟ الميخ نيثل تو عخوبه م-

 :ادامه داد يهم با لحن مظلوم بعدش

 !شه يخب دلم تنگ م-

 !شيپ شيالبته پ ،يريبگ يديع تياز دوست جون يخوا يحاال نم. زود برگردم دميشه، قول م يذره م كيجــــونم، من هم دلم برات  يا-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٢ 

 دهيبود و همراه رها خر يشيكادوش رو كه ست آرا ياومدم، بسته  رونياز آغوشش ب يبه چهره اش نشست و دوباره بغلم كرد، وقت يلبخند

 :گفتم يكننده ا ديبودم، از ساك درآوردم و به سمتش گرفتم و همراه با چشمك و با لحن تهد

 !ها، برو خونه تو اتاقت بازش كن ياالن باز نكن-

 هست حاال؟ يچ-

 گفتم؟ يم ،يتم بازش نكنگف ينم گهيتوشه، د يخواستم جار بزنم چ ياگر م و،يك يخب آ-

 !دونم بابا يچه م-

 :گفتم يطونيلحن ش با

 .همه اش برات كاربرد داره وونه،يسر به هوا، خنگ، د-

 !سمــــــــــاء-

 :دادم مايرها بود رو به دست ن قهيو البته به سل بايز سيروان نو كيرو كه داخلش  يبعد يتوجه نكردم و بسته  غشيج غيج به

 !بانو يفرمود بابا خجالت زده-

 .طونيكن ش يكم پاچه خوار-

 !ادهيآخه چه خبره، دو تا دو تا كادو برام ز-

 :كردن به من غالب شده بود، پس گفتم يطونيحس ش يول. بر حرف زدن با رهاست ياشاره به قول من، مبن دميفهم

 !رو داشته باش پسر خوب يديالحساب ع يعل ست،ين يكه هنوز اوك هيهد يكيحاال اون -

و شاد  رهيگ ياشكال نداره انشااهللا جواب مثبت م يول. كم براش سوخت كيدلم  نيپكر شد، دروغ چرا همچ كميو  ديبادش ناجور خواب طفلك

 .شه يم

 :تا از ابروش گفت كيشد و با باال انداختن  طونيكم كم نگاهش ش ياول تعجب كرد، ول. گرفتم يكادو رو درآوردم و به سمت كسر نيآخر

 ه؟مال من-

 .كردم ينگاه مايو ن ازيبه اطراف انداختم و بعد هم به دست ن ينگاه يشيحالت نما به

بدن،  يديع ديخب چون رسمه كه بزرگترها با يشناسم؟ ول يشناسم، م يجا رو هم كه من نم نيا يرو گرفتن، آدم ها شونيديها كه ع نيا-

 ...من يمخصوصا زمان امتحان ها د،يخورد مايكه از دست من و س ييابه جبران حرص ه. براتون گرفتم كيكوچ يادگاري كيپس من فقط 

خندان خودم  يو چهره  مايو ن ازيشاد ن يخنده ها يهم موفق نبود ول اديهر چند كه ز. در كنترل خودش داشت يسع ياش گرفته بود، ول خنده

 نيكه ا ياون روز اديپر رمز و رازش گم شدم و  يو چشم هاشد و من ت باتريخنده ز نيچهره اش با ا. ارهيبه لب ب يباعث شد اون هم لبخند

 كيو  يچييپول، جا سو فيچرم شامل كمربند، ك كهيست چهار ت كياول چشمم رو گرفت  ياز همون لحظه . افتادم دميد نيتريو تست رو پش

 .دميكه همون لحظه خر كال،يموز يفندك كوچولو

 .قدم به سمت عقب برداشتم كي، چشم ازش گرفتم و زد يرو صدا م نيكمك راننده كه مسافر يصدا با

 !وقت رفتنه گهيفكر كنم د-
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 :ازين

 .يديبه خاطر ع يمرس-

 !اگه خوب بود انتخاب خودمه، اگه بد بود مطمئن باش انتخاب رهاست. زميقابلت رو نداره عز-

 :برگشتم و كوتاه گفتم يو كسر ماينگاهم رو ازش گرفتم و به سمت ن يكيچشمك كوچ با

 .ونيآقا داريد ديبه ام-

كه  يبار به سه نفر نيآخر يجا گرفتم و برا شهيكنار ش ياتوبوس باال رفتم و رو صندل يدادم و از پله ها يپسر ليساك رو تحو عيسر يليخ و

 يكردم و راه يحافظگلوم رو احاطه كرد و من با تكان دادن دستم ازشون خدا يبغض بد نيبا حركت ماش. بودند نگاه كردم ستادهيا نيياون پا

 .شدم

 

و به دور از  نيريخواب ش كيكه فكر كنم خوابم برد  يزيجمع كردم و زودتر از چ يكنار يصندل يهام رو درآوردم و پاهام رو رو كفش

 .كابوس

 .ذاشت راحت بخوابم يكرد و نم يكنار گوشم نجوا م ييآشنا يصدا

 :صدا

 !گهيشو د داريخانم كوچولو ب-

 :اون صدا دوباره گفت يداشتم به صدا توجه نكنم و خوابم رو ادامه بدم، ول يم و سعرو جمع كرد صورتم

 .زميخونه هر چه قدر دلت خواست بخواب عز ميبلند شو خوشگلم بر-

 .گذاشت راحت بخوابم اگه

 يچشم ها دنيدوختم و با دگرمش كه رو گونه ام گرفت، تازه به خودم اومدم و با شدت از جا بلند شدم و به صاحب دست ها چشم  يها دست

 .گردنش كردم يحركت دست هام رو حلقه  كيو با  دميكش يقشنگ و خندونش نفس راحت

 !ناشناس دميترس-

 :لهراسب

 ؟يدختر يسالمت رو خورد-

 .سالم-

 !خواب آلودت ينشسته  يسالم به رو كيعل-

 ...يخواستم ازش جدا بشم، ول يكردم و نم يرك مرو د يتازه دلتنگ يدور يهاش دور كمرم چفت شده بود و من بعد از مدت دست

 .زميعز ميپاشو بر-

 .مياومد نييبلند شدم و از اتوبوس پا يصندل يكفش هام از رو دنيدست هام رو ازش جدا كردم و با پوش لميخالف م بر

 يودش هر وقت من ازش سوال مچند وقت رو كامل به من داد و به قول خ نيو اون هم گزارش ا دميپرس ياز لهراسب سوال م نيماش تو
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 .رو به من بده وگرنه من ول كن نبودم زياون مجبور بود مثل خاله زنك ها آمار همه چ دميپرس

 .رو رفع كنه ميدوش آب گرم بود كه خستگ كيكار  نيراست به اتاقم رفتم و اول كيجون نبود من  اليبه خونه چون ل دنيرس با

 :لهراسب

 .كردم آماده يچا نييپا ايسماء ب-

 .جمع كردم و از اتاق خارج شدم پسيكل كيخشك با  ميرو ن موهام

 :لهراسب

 ؟يچرا موهات رو خشك نكرد-

 من كو؟ يشه، پس چا يخودش خشك م-

 .داغ دستم داد و خودش هم نشست يچا وانيل كي لهراسب

 :لهراسب

 چه خبرها؟-

 شما چه خبر؟ م،يندار يواهللا ما خبر خاص-

 از رها چه خبر؟. است شهيوراك، روزها مثل همكار، خواب، خورد و خ-

 نشد؟ يخبر نياز شرو. شه يم داشيباهاش حرف زدم، شك نكن امروز پ روزيد-

 !شه يحل م يبه زود-

 :حرف لهراسب به ذوق اومدم و گفتم نيا با

 كه من ازش خبر ندارم؟ يدون يم يزيشده ناشناس؟ چ يخبر-

 .كنم يمئن شدم خبرت ممط. صبر داشته باش كميدونم،  ينم قيدق-

 شه؟ يدرست م يهمه چ يعني-

 :داشت گفت مانيكه قلبم بهش ا ينانيدست هام قرار داد و با اطم يرو رو دستش

 .شه گلم، مطمئن باش يدرست م يهمه چ-

 !مطمئنم ناشناس-

 .اديجونت هم م اليل گهيدو ساعت د يكيدخمل خوب، حاال پاشو برو استراحت كن تا  نيآفر-

 .هوش شدم يب دهيسرم به بالشت نرس يرو خواب بودم، ول ريكه تمام مساون  با

دست هاش رو كه صورتم رو نوازش . رو به رو شدم شيدوست داشتن يباز كردم و با چهره  مهيچشم هام رو ن ،يگرم و مهربون ينوازش ها با

 :چسبوند و گفتام  يشونيداغش رو به پ يكرد محكم گرفتم و بهشون بوسه زدم و اون هم لب ها يم

 :اليل

 زم؟يعز يخودم، خوب يسالم دختر-
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 سالم از ماست من كه خوبه خوبم، عشقم چه طوره؟-

 .سماء ييجا نيچه قدر خوشحالم كه ا. خوبم فداتشم-

 ؟يجون اليپسرت كجاست ل ريپ نيبشم، من هم خوشحالم، ا تيمهربون يفدا-

 .دم تو رو صدات كنممن هم اوم. خوره يپاره، داره عصرونه م شيآت نهييپا-

 .نييمن صورتم رو بشورم اومدم پا يمرس-

 ؟يريم ديتو سال جد اي ميسر خاك مر يبر يخوا ياالن م يراست-

 .زميعز رميم ليبعد سال تحو ذارميم-

 .نييپا ايپس صورتت رو زود بشور و ب-

 .اديچشم زود م-

 .ج شدماز اتاق خار ز،يم ياز رو مياز شستن صورتم، با برداشتن گوش بعد

 .كرد يتماشا م واناتيو نسكافه، مستند ح كيخوردن ك نيكاناپه نشسته بود و در ح يرو ونيزيتلو يجلو لهراسب

 :شونه اش قرار دادم و گفتم يهام رو رو دست

 هست؟ يدرباره چ-

دست راستش دور شونه ام  م،نيدستم، مجبورم كرد كنارش بش دنيدستم قرار داد و با فشار و كش يگذاشت و دستش رو زيم يرو رو وانيل

 :حلقه شد و گفت

 .تونيپ-

تالش باالخره اون مار خوش خط و خال  يكه اون مرد دستش رو داخلش برده بود كردم و بعد از مدت يو سوراخ ونيزيرو جمع تلو حواسم

 !بود، بنازم خلقت خدا رو يزيعجب چ شييخدا يول رون،يداد و اومد ب تيرضا

 !كوچولو يبهتره نسكافه ات رو بخور. ينيب يواب بد مقدر نگاه نكن شب خ نيا-

 .رو به دست گرفتم وانيزدم و ل طنتشيپر از ش يبه چهره  يلبخند

 .اجازه تموم كردن نسكافه رو نداد ميزنگ گوش يصدا

 .دميبه گوشم ابراز ارادت بود كه شن يگوش دنيرس با

 :رها

از  ،يستيبلد ن يا گهيمن رو حرص بده، كار د يه ،يها، اصال احساس ندار شيديه ندكه چند روز يدوستم دار كي يعاطفه، نگ يشعور، ب يب-

 من بزنگم؟ ديحتما با ؟يزنگ بزن كي يمرد يصبح م

 .داد و ساكت شد تيرضا باالخره

 !يفتيپس ب يارينگران بودم نفس كم ب ،يخدا رو شكر باالخره نفس گرفت-

 ؟يكرد يم يچه غلط ق،ينارف فتهيدشمنم پس ب-
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 باز هم سالمت خورده شد؟ زم،يقدر شرمنده نكن عز نيمحبت هات، ا يفدا-

 ؟ييسالم، كجا كيعل-

 ؟يريپاچه بگ يخوا ينم گهيد ؟يباالخره آروم شد-

 ؟يخفه، نگفت-

 خونه ام بابا تو چه خبر؟-

 .ميدور بزن كي ميدنبالت بر اميو ول تو خونه ام، پاشو حاضر شو م كاريب-

 االن؟-

 .نه، پس فردا-

 ...آخه-

 .اميبلند شو حاضر شو االن م م،يآخه ندار-

 .معطلم نكن ايپس زود ب ،ياوك-

 .نمتيب يافتم، م ياالن راه م-

 .جوابش رو بدم و زود قطع كرد نذاشت

 :لهراسب

 رها بود؟-

 !اش بود وونهيآره بابا خود د-

 رون؟يب ديبر ديخوا يم-

 ؟ياوهوم، تو چه كاره ا-

 .دارم و در خدمت شمام يهفته مرخص كياز فردا . مارستانيبرم ب ديسر با كي-

 .كنه ياگه برسه آماده نباشم نابودم م. پس من برم حاضر بشم ،ياوك-

 .ديهم نكن يطونيو ش ديباشه فقط مواظب خودتون باش-

 !من رفتم... يعمر ؟يطونيما و ش-

 .كردم و از خونه خارج شدم يجون خداحافظ اليتك زنگ رها از ل با

رها مواجه شدم كه  فيبرگشتم، با ك يبه سمت صندل يوقت. مانع بود يخارج يش كي يول نم،يبش يصندل يرو باز كردم و خواستم رو نيماش در

 .كم از ساك نداشت

 !پا چمدونه كيخودش  يبرا ف؟يهم شد ك نيآخه ا-

 تو رو تنگ كرده؟ يمگه جا ت،يترب يمن درست صحبت كن ب فيبا ك-

 .كردم و نشستم عقب پرت يرو به صندل فيك
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 .فتيقدر حرف نزن و راه ب نيا-

 .بودم يمنتظر دستور جنابعال-

 ؟يبر يخوا يخب دستور از طرف من صادر شد، حاال كجا م-

 .ستيمد نظرم ن يخاص يجا-

 :هم صداش آروم تر شد و ادامه داد بعد

 كيبا احساساتم در جنگم، دارم  ره،يفكرم به هزار جا درگ ،ستين نيشرو ارم،يشم، دارم كم م يم وونهيد يفيدارم از بالتكل. دلم گرفته كمي-

 م؟يديفهم يرو م گهيساده نگاه هم د يليخ ادتهي. تونم درك كنم يرو نم انمينگاه اطراف گهيكنم، د يبار تجربه م نياول يها رو برا تيموقع يسر

 ...ترس دارم، سردرگمم سماء دمياز احساس جد ست،ين يطور نياالن ا يول

 !در دلت پرهچه ق-

 .حال و روز رو دارم نيدل منه كه االن ا نيهم ريهمه اش تقص-

 رها؟ ياز انتخاب كردن، از انتخاب شدن، از دوست داشتن، از دوست داشته شدن، از چ د،ياز حس جد ؟ييرها يكن يفرار م ياز چ يدار-

 !من هنوز وقت هست يزوده، برا يها ترسناكه، ول نيا يهمه -

 .نداره اجيكار دله و به اجازه احت ،يكن نييبراش زمان تع يتون يرها نم-

 بشم؟ يراض يچه كار كنم؟ به انتخاب زورك ديپس با-

 .يبكن يكار نياگه اجازه بدم همچ! عمرا-

 رفع كنه؟ يكه دلتنگ يسراغ دار ييجا-

 .كنه، تو رو خبر ندارم يممن رو كه خوب آروم . رميجا م كيفقط  ره،يگ يم ايدلم تنگه  يوقت يدون يخودت كه خوب م-

 .ميزن يجون م ميسر به مر كي ل،يپس قبل از سال تحو-

 .آرامگاه شد يدور برگردون استفاده كرد و راه نيحرف از اول نيا با

و  راست به سمت آرامگاه راهم رو كج كردم، تمام فكرها كيگمنام رفت و من  يفاتحه خوندن به مزار شهدا يبه اون جا رها برا دنيرس با

 ...خواست يوجودش بود رو م يكه همه  يبه مادرشه، كس كيدختر تنها بودم كه نزد كيها از من دور شد و حاال  شيتشو

هنرمندان خاموش روزگار و سنگ . كردند يم ييهنر نما يسنگ مشك كيو  ديو سكوت مطلقش، شش سنگ سف ياون اتاق دوازده متر يتو

 يآوردن خاطرات دورم لبخند محو اديقرار دادم و از تضادش و به  يسنگ مشك يرو رو ميمر يهاگل. كرد يم يتاز كهيصبور من اون وسط 

 .شد دايصورتم پ يرو

دسته  كيمن و پول لهراسب  ي قهيو موقع برگشت از مدرسه با سل ميجون كادو گرفته بود اليمامان و ل يمادر بود، همراه رها و لهراسب برا روز

 .كنم يام رو كردم تا دسته گل رو پشتم مخف يتمام سع. ميديرز خرو  ميو سرخ از مر ديگل سف

 ؟يجونم خوب ميسالم مر-

 :ميمر
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 .زميعز يسالم دختر خودم، خسته نباش-

 .گردنش كردم يدستم رو از پشت حلقه  كيشدم و  كيقدم بهش نزد چند

 .يمامان يمرس-

 :تمصورتش و گف يو دسته گل رو از پشتم آوردم جلو دميرو بوس صورتش

 .روزت مبارك-

 ناشناست؟ ايتوئه  ي قهيممنون قشنگم، چه قدر نازه سماء، سل-

 :و گفتم دميلب هام رو ورچ يشيحالت نما با

 داره؟ يقشنگ نيبه ا قهيآخه ناشناس هم سل-

 ؟يزن يحرف ها م نيخودش هم از ا يجلو-

 :متعجب گفتم يزدم و با لحن طونيش يلبخند

 به ناشناس؟ ،يحرف ها بلدم؟ اون هم به ك نيمن اصال از ا ،يذاريچرا حرف تو دهن من م-

 .واژه حرصش نده سماء نيقدر با ا نيا! ناشناس-

 :حال آرومش جواب مامان رو دادم نيو در ع يعصب يلحظه فكر كردم و با تصور چهره  كي

 هيحرص هام الك نيا شه،يداره، ناراحت نم ارزش يليمن خ يدونه برا يخودش م. استيآدم دن نيمن شناس تر يدونه ناشناس برا يخودش م-

 !ديخور يچرا گول م گهيمادر من، شما د

 .جا خوش كردند» مادرم« يدور واژه  رهيدا مين كيبه صورت  ديسرخ و سف ياون خاطره، گلبرگ ها يآور ادي با

از من فاصله داشت و من  ايدن كي يزه بدم، دست هات به اندا ميخوشگلت گل مر ينشد به دست ها گهيجون از اون سال به بعد د ميمر-

اون دست  گهيد ست،يچشم هام ن يصورتت جلو گهيرو بخورم كه د نيا يواژه جمع كنم و غصه  نيجدا شده رو دور ا يمجبور بودم گلبرگ ها

 يليخ ييتنها نيرسه و ا يبدون تو داره م گهيد ديع كيتا برات ناز كنم، مامان  يستين گهيمامان د! شه ينم دهيكش ءسر سما يگرم رو يها

چه قدر شاد بود و  ادتهيمن دلتنگه، رها سردرگمه،  ياالن رها يول. رو كم رنگ كنه ييشادم بود كه تنها يهر سال رها ره،ينفس گ يليخ نه،يسنگ

مامان كم آورده، با ! كردهرو گم  شيخواد، االن شاد يم ليخنده هاش دل ياالن برا م،يديادته چه قدر با خنده هاش خندي د؟يخند يدغدغه م يب

 ،يخبر دار زيتو كه جات تو قلبمه از همه چ يخب من هم نگفتم، ول. حرف نزده شيعاشق يهنوز هم طبق قولمون درباره  ره،ياحساسش درگ

داشته هام نگرانم،  يراكه دوستشون دارم، ب ييكسا يبرا! يياز همه از تنها شتريب. ترسم يم زياز اتفاقاش، از همه چ نده،ياز آ ترسم،يمگه نه؟ م

دوست دارم بودنشون رو، كمك هاشون . اديناتوانم برنم ياز دست ها يجون، كار اليل يبرآورده نشده  يآرزوها يلهراسب، برا يرها، برا يبرا

 !كمكم كن، كمكم كن ،يكمكم كن مامان. نميرو براشون جبران كنم، دوست ندارم دردشون رو بب

 

*** 

 

 :رها گفتم به
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 .گهيشو د ادهيپ-

 .برم خونه، مامان منتظره سماء ديبا-

 .خب زنگ بزن، خبر بده-

 .زنم يبهت سر م نم،يرو بچ نيبرم سفره هفت س دينه با-

 .بعد، مواظب خودت باش رها يمونه برا يسوال مهم دارم كه م كيخبر و  كي-

 ؟يچه خبر-

 .گميبعدا بهت م-

 .نمتيب يم ،ياوك-

 .رو به قفل انداختم و وارد شدم ديشدنش كل ديتظر موندم و بعد از ناپددر خونه من يرفتن رها جلو تا

 .من اومدم د؟يياهل خونه كجا-

 :دميجون رو از تو آشپزخونه شن اليل يصدا

 خوش گذشت؟ زم،يعز يخوش اومد-

 .يبود عشقم، جات خال يعال-

 خونه؟ ياورديپس چرا رها رو ن-

 .نهيبچ ديره رو هم باكار داره، سف يسر كيگفت  ومد،يبهش گفتم ن-

 .بوسه يخونه هم دست تو رو م نيا يسفره  ا،يبرو لباس هات رو عوض كن ب-

 ناشناس برگشته؟ يراست زم،يچشم عز يبه رو-

 .آره برگشته، رفت حموم. بال يچشمت ب-

 .گردم يمن زود بر م ،ياوك-

برداشتم  م،يديكه با سماء خر ينقره ا يبه اضافه رنگ ها و پارچه بودم  دهيرو كه خر يليلباس وسا ضيسمت اتاق حركت كردم و بعد از تعو به

 .و با دست پر از اتاق خارج شدم

 .شد داشيخودش هم پ هيو بعد از چند ثان دميدر اتاق لهراسب رو شن يقدم از اتاق دور نشده بودم كه صدا دو

 .موهاش هنوز نم داشت بود، دهيپوش ديشرت جذب سف يت كيو  داسيبا مارك آد يمشك يشلوار ورزش كي

 ؟يسالم چرا موهات رو خشك نكرد-

 سالم، دور دور خوش گذشت؟ كيعل-

 موهات؟ ،يبد نبود جات خال-

 !شه يخودش خشك م-

و دستم رو حلقه  ستادميشد، من هم بالفاصله حركت و قبل از پله ها كنارش ا يرو كه دستم بود گرفت و راه يليجمله جلو اومد و وسا نياز ا بعد
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 .بازوش كردم ي

 ياز برنامه ها يكيكاناپه ولو شد و  يرو ونيزيتلو يآشپزخونه رو انجام داد، لهراسب هم طبق عادت جلو يجون كارها الياز خوردن شام، ل بعد

 نه،يكه وسط قرار داده بودم پهن كردم و بعد هم آ يگرد زيكرد و من هم پارچه رو به صورت نامنظم رو م يرو نگاه م ليسال تحو ژهيو

رو به سفره داد،  يخاص يشاد كي طونشيقرمز و ش يها يبه همراه ماه يو تنگ بلور ماه چيرمان پ يسبزه . شمعدان و قرآن رو روش گذاشتم

 .ظرف ها و رنگ ها كنار لهراسب نشستم ي هيرو هم تو ظرف گذاشتم و با بق يرنگ يتخم مرغ ها

تهران و  يانداخت و درباره  يم تيمن لهراسب هم پاراز يكارها يرنگ كردم و ال به ال ها طرح دار بود و من با رنگ مخصوص اون ها رو ظرف

 .ديپرس يدانشگاه و شركت سوال م

 .ميكن دارشيب ميالبته قبلش به ما سپرد كه ساعت دو و ن. اتاقش شد يخواب راه يجون برا اليساعت دوازده بود كه ل يحوال

كرد،  يپخش م يكمد لميف كيكه  ونيزيتلو يخشك شدن و كنار لهراسب به صفحه  يو گذاشتم براهم كارهام تموم شده بود و ظرف ها ر من

 .شدم رهيخ

 :لهراسب

 م؟يچه كار كن ديهفته رو با نيا يفكر كرد-

 ؟يدار ينه كامال خودت چه نظر-

 ؟يهست) ع(امام رضا  ارتيموافق ز-

 !بشه دايپ طيفكر نكنم بل يول ه،يچرا نباشم عال-

 ؟يحاضر باشه چ زيچ اگه همه-

 ؟يمن از خدامه ناشناس، ك-

 فرستمت تهران، خوبه؟ يراست م كيهفتم  يبرا مير يم نيسه فرورد-

 ...هيعال-

 .پس به مامان خبرش رو بگو تا آماده باشه-

 :شونه اش قرار دادم و گفتم يرو رو سرم

 .كنه يذوق م يخودت بهش بگو، كل ليزمان سال تحو-

 .مشهد ميبود رفت شيسه سال پ-

 چه خبرها؟. اوهوم-

 ؟يديلباس خر يعروس يبرا زم،يعز ستين يخبر-

 .چشم هاش شدم ي رهيو خ دميرو جلو كش صورتم

 .خرم ياصال از مشهد م. ستين يخرم عجله ا ينوچ، حاال م-

 .يكن يم ديخوبه خودم هم هستم، كنترل شده خر-
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 :اش زدم و گفتم نهيبه س يكه زد، ضربه ا يچشمك با

 .كنم يم ديكنترل، انگار من چه طور خر گهيم نيهمچ-

 :شانه ام كرد و من رو به خودش فشرد و گفت يدستش رو حلقه  لهراسب

 .ادين شيهم پ يو مشكل يبر نيدوست دارم خوب و سنگ ،يخوش بگذرون يريم يباره كه بدون ما دار نياول-

 :اش رو درست كردم و گفتم نهيس يگاه سرم به رو هيتك

 .شركت هستند يبچه ها يهمه  يعنيهست،  سييجناب ر. هستند مايو ن ازين ستميباش ناشناس، تنها كه ننگران ن-

 از رها چه خبر؟. من، قبول يدختر كوچولو ياوك-

 .بود ختهيبه هم ر يليخ دمشيامروز كه د ست،يهم خوب ن اديز يول ست،يبد ن-

 .گرده يبر م نيبدر شرو زدهيتا س اديبه احتمال ز-

 .كه لهراسب داد شوكه شدم يرخب با

 ؟يگيم يجد-

 .دهيبه من رس ييخبرها كيآره، -

 شه؟ يم يبه نظرت چ-

 .افته، مطمئن باش سماء ينم ياتفاق بد-

 .درست بشه زيخدا كنه همه چ-

 .شه يم حل ديع التيكردم كه اگه خدا بخواد، مشكل رها تو تعط يفكر م نينگفت و من هم به ا يزيبه شونه ام آورد و چ يفشار

 :خودم يخالصه شده در هفت كلمه  يزندگ

 تولد. كي

 يپدر يب. دو

 اشك. سه

 سرطان. چهار

 درد. پنج

 مرگ. شش

 ييتنها. هفت

 .بشه قيتفر ميتونه از زندگ يم ييتنها دميبودند، فهم نيزتريكه عز يكنار كسان ز،يجمع زدم و سر م يرانيا يباستان نيبا هفت س رو

 يشگفت يچند لحظه با خدا يو برا رميخوند باعث شد از فكرهام فاصله بگ يرو م ليسال تحو يكه دعا يمد اصفهانرسا و پر از حس مح يصدا

 ...دعا كردم كه آرزوشون آرزوم بوده و هست و خواهد بود ييآدم ها يكه به صورت خاص برا يچند لحظه ا. ها خلوت كنم

 ...از پدر و مادرم شتريب يداشتند و نشان از دور انيو جر نو شدن يبود، نشانه  ديتوپ نشان از تحول سال جد يصدا
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 :لهراسب به خودم اومدم يصدا با

 پاره؟ شيآت ييكجا-

 :مهمون صورتم كردم و گفتم يلبخند

 .جام ناشناس نيهم-

 .هم زمان لب هاش خندان بود يكوچولو چپ چپ به من نگاه كرد، ول كي

 !سال نوت مبارك ناشناس-

 .نبود يخبر يظاهر عصبان به ياز چشم ها گهيد

 .تو هم مبارك، وروجك يسال نو-

 .جون رو در آغوش گرفتم اليجام بلند شدم و از پشت ل از

 .عشقم هم مبارك يسال نو-

دادن، بعدش هم لهراسب مثل  يديع يعنيمن  يگفت و بعدش هم رفت سراغ كار مورد عالقه  كيو به من تبر ديهمون حالت صورتم رو بوس تو

گرفته  يجون كه براش بلوز و روسر اليل يبود و كادو يچرم قهوه ا فيك كيلهراسب رو كه  يديداد، البته خودم هم ع يديه من عب شهيهم

خودم و لهراسب  يبرا گهيد يچا يسر كي. خلوتگاه خودش شد يوضو گرفت و راه يو چا ينيريجوون بعد از خوردن ش اليل. بودم رو دادم

 .اجازه تعارف نداد لميزنگ موبا يصدا يجا گرفتم ول كاناپه يو كنارش رو ختمير

 .لهراسب متن آهنگ زنگم بود يكار صدا نيا نيرو درآوردم و در ح يشلوارم كردم و گوش كيكوچ بيج يزور دستم رو تو با

 !يجا كن بيذره ج كيرو تو  يآخه مگه مجبورت كردند كه گوش-

 .بود دهيبود كه زنگ وونهيد يرها

 .خودم، سال نو مباركسالم دوست خل -

 :رها

 .تو هم مبارك، البته با سالم يسال نو. شعور ينداشته اته، ب يخل عمه -

 !يديآخر از همه سالم م يذاريجواب سالم واجبه، بعد م چارهيب-

 گفتن؟ ،يجواب بد يگفتن جوابش واجبه نگفتن كه ك-

 !يباف يزده پس كله ات چرت م يخواب يب وونه،يگمشو د-

 .جون اليرو بده ل يكار ندارم گوش گهيا تو داصال من ب-

 .ستيجا ن نيبا خدا االن ا شيايرفته ن ،يدوست يندار اقتيل-

 .رو بده ناشناس يپس گوش ،ياوك-

 .پس از من خداحافظ-

 .كرد يگرفتش و با رها احوالپرس يرو به سمت لهراسب گرفتم و اون هم بدون حرف يجمله گوش نيگفتن ا با
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بهش بند كردم كه  يگرفتن گوش يرو به سمتم گرفت، دستم رو برا يداد و قطع كرد، ناشناس هم گوش تيباالخره رها رضا هقياز پنج دق بعد

 .آهنگش بلند شد يبعد هم صدا هيثان كيو  ديلرز

 :لهراسب

 .طونيسرت شلوغ شده ش-

 :زدم و گفتم يچشمك ازياسم ن دنيبه صفحه انداختم و با د ينگاه

 .هستند ياافسانه  يدوقلوها-

 .كردم كيرو به گوشم نزد لياتصال رو زدم و موبا دكمه

 :ماين

 ؟يخورد، چرا برداشت يسالم سماء خانم، حاال حاالها زنگ م-

 .زود جواب دادم ينش تياذ اديز گهيگفتم د ؟يسالم خوب-

 .مبارك دتيع يراست! يخوبه كه زود جواب داد-

 ا؟چه خبره. شما هم مبارك ديمعلومه كه خوبه، ع-

 !چه خبرها يپرس يبعد تو م رم،يرو بگ ميديمن زنگ زدم از تو خبر ع-

 .مهمون صورتم شد يحرف لبخند نيگفتن ا با

 .طونيعجله نكن ش ست،ين يدياز ع يهنوز خبر-

 :گفت يشل شد و با لحن ناراحت صداش

 !گهيمن رو جور كن د يديع ؟يديچرا طول م گهينكن د تيسماء اذ-

 .فرصت جورش كنم نياول يتو دميقول م-

 .جبران كنم اديب شيسماء، فرصت پ يمرس-

 :گفتم يطونيلحن شاد و ش با

 .نگرانش نباش اد،يم شيپ-

 .از بس بال بال زد هالك شد از،ين دميرو م يگوش ياز من با-

 .من درست صحبت كن پسر، خدا نگهدار يبا دوست-

 يبعد ب هيسراغ تختم رفتم و چند ثان كراستيدم، بعد از خالص شدن از تعارفات ز مايزنگ به س كيصحبت كردم و من هم  ازيبا ن ماياز ن بعد

 .هوش بودم

تخت،  يبعد از چند بار جا به جا شدن رو رند،يهم قرار نگ يخواب رو يچشم هام برا گهيكرد، باعث شد د يصدام م نييجون كه از پا اليل يصدا

 .وارد آشپزخونه شدم كراستيشدم و  نييطبقه پا يدم و بعد از شستن صورتم راهبره از جام بلند ش يخوابم نم گهيمطمئن شدم د يوقت

 .جون اليل ريسالم صبح بخ-
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 .زميعز ريسالم صبح نه، ظهرت بخ-

 مگه ساعت چنده؟-

 !ساعت پشتته خانومم، حدود دوازده-

 .ربع به دوازده بود كيگفت  يبه ساعت انداختم راست م يسمت عقب برگشتم و نگاه به

 اسب كجاست؟لهر-

 .بشه داشيپ ديبا گهيد يخانم بزرگ و رفت دنبال كارهاش هنوز كه برنگشته، ول يصبح من رو رسوند خونه -

تلفن رو برداشتم و شمارش رو  ال،يفكر و خ يتنها بمونه و بره تو اديگذاشتم ز يم ديخاطره بوده، پس نبا ديبگردم امروز دوباره روز تجد ياله

 :وق باالخره جواب دادگرفتم، بعد چهار تا ب

 جانم سماء؟-

 منم؟ يديبال ناشناس، از كجا فهم يجونت ب-

 خبرها زنگ بزنه؟ دنيمگه من چند تا فضول خواب آلود دارم كه بعد از شن-

 :نبود گفتم يكه اصال عصب ييصدا با

 !لهراســـــــــــــــــب-

 .مقاوم باشه يليبخنده و خ شهيهم ديناشناس من با يبه ظاهر باشه، ولخنده ها  نيخنده اش بلند شد و من فكر كردم هر چند كه ا يصدا

 :لهراسب

 .كردم يشوخ ،يجانم خانوم-

 خونه؟ يايم يك-

 :داد و گفت رونيرو ب يبلند نفس

 .االن نيهم-

 .ميناهار بخور ايمنتظرم زود ب-

 .چشم فعال-

 .رسونه يمطمئن بودم زود خودش رو م يجواب دادن نداد ول اجازه

اتاقاشون شدند و من هم به  ياستراحت راه يجون برا اليربع بعد خونه بود و بعد از خوردن ناهار لهراسب و ل كيخودم  ينيب شيپ طبق

 .رها باز كردم يرو نداد و من هم در رو برا يا گهيكار د ياجازه  فونيآ يكردم و منتظر رها بودم كه صدا يدگيآشپزخونه رس

 :رها

 .يو بارون ياالن ابر ،يصبح آفتاب يدفعه ا كي. شد ييسالم عجب هوا-

 .ستيهواش هم مشخص ن گهيقدر غر نزن دختر، بهاره د نيا. سالم كيعل-

 .هوا گرمم شده نيدونم چرا تو ا ينم ار،يشربت خنك برام ب كيبدو برو -
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 ؟يخوا ينم گهيد يزيتعارف نكن چ-

 .كم غر بزن سماء-

 .رو براش آوردم و كنارش نشستم شربت

 !ا جونمره-

 ؟يكن يصدام م يجور نيكه ا يخوا يم يچ ه؟يهان، چ-

 .يرو ندار اقتشيل نميب ياالن كه دقت كردم م. داشتم شنهاديپ كيبرات  وونه،يد يگمشو جو زده شد-

 ؟يشنهاديكم حرف بزن سماء، چه پ-

 .زميفراموشش كن عز-

 .نكن سماء جون تياذ-

 :مگفت يحرفش مثل بچه ها ذوق كردم و با شاد از

 .يكن يصدام م يجور نيكه ا يخوا يم يزيچ كيحاال تو  يديد-

 .گهيگمشو بنال د-

 !ادب يب-

 !سماء-

 .جون و لهراسب خوابند اليل وونه،يداد نزن د-

 پس بگو چه خبره؟-

 :شدم و گفتم رهيبود، راست نشستم و به صورتش خ يبحث جد خب

 ؟يچه كار كن يخوا يحل بشه، م نيشرو ياگه مسئله -

 !خلم زيعز شنهاديپ كيسوال، نه  كي گنيم نيا به-

 .دميرو بهت م شنهادياول سوالم رو جواب بده بعد پ ،يخل خودت-

 :گفت. شده بود يجد گهيهم د رها

 .دميرو ادامه م ميكنم، بعد هم زندگ يم ياول خوشحال! دونم ينم-

 ؟يديم يبده چه جواب شنهاديبهت پ يوسط ها كس نيحاال اگه ا-

 !هست يك ،يكس كياون  نميبب ديبا-

 ؟يكن يپس به ازدواج فكر م-

 .با ازدواج ندارم يوگرنه مشكل نهيبشم، مسئله فقط شرو اياز اول قرار نبود تارك دن-

 .و دقت تياذ يپس رفتم سر اصل مطلب، البته با چاشن. وقتش بود االن

 .من هم باهاش موافقم ،ينداشته باش يمسئله مشكل نيتو با ا يخب وقت-
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 ؟يكرد يتو، قاط يگيم يدار يچ-

 !ستيهم زود ن نيهمچ دمياالن تو فهم يبا صحبت ها يحرف ها ول نيا يكردم زوده، برا يمن فكر م. داده يشنهاديپ كيبه من  يكيخب -

 :كنار گوشم گفت يآروم يتر شد و با صدا كيجا به جا و به من نزد يشاد شد و رو كاناپه سه نفر يليخ طفلك

 ؟هست حاال يك-

 !بماند-

 ه؟يبگو ك عينماند، زود و سر اهيخوام صد سال س يم-

 .دادم يطول م شتريب كمي ديبا

 .خوام يازت مشورت م-

 .تونست صداش رو آروم نگه داره يشده بود و به زور م يجانيه

 :رها

 .خودش يمشورت جا ه،ياول بگو ك-

 :گفتم حيوقتش بود پس رك و صر االن

 ه؟يچ ماينظرت درباره ن-

 !خبرم يهست و من ب ييخبرا كيداد، پس  ديحس جد كيو جاش رو به  ديپر كش يلحظه شاد كيكه  دميشد به چشم خودم د عوض

 :ديداشت، پرس ديترد يكه هنوز بو يآروم و مظلوم يصدا با

 از؟يمعتمد، داداش ن... ماين-

 .كردم نييدادم و سرم رو به نشونه جواب مثبت چند بار باال پا يصورتم حالت شاد تر به

 :رها

 .هيبه نظر من پسر خوب-

 .دوست داشتم ادامه بدم هنوز

 گرفت؟ يداده بود جواب مثبت م شنهادياگه بهت پ يعني-

 .موضوع داشت چوندنيدر پ يسع

 .يجواب بد ديكرده نه از من، پس تو با ياز تو خواستگار-

 بود؟ يداده بود، جوابش چ شنهادياگه به تو پ گه،يجواب بده د-

 !هيمن هم گفتم پسر خوب ينكن تو مشورت خواست تياذ سماء-

 .خوام مطمئن بشم يم گهينه تو جواب من رو بده، بگو د-

 :بود گفت بيحال عج نيبرام تازه و در ع يليكه خ يفكر كرد و بعد با لحن يلحظه ا چند

 .كردم يداده بود قبول م شنهادياگه به من پ دم،يباشه جواب م-
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 .رو جور كردم ماين ياصل يديفكر كردم كه ع نيو با خودم به ا به جوابش دادم يلبخند

 .بود، چند بار صدام كرد تا به خودم اومدم دهيكه سكوت من رو د رها

 :رها

 ؟يكرد يفكر م اريبه  ؟يذوق مرگ شد هيچ-

 .داشت يدر پنهان كار يسع يناراحت بود، ول لحنش

 .ل و قرارمون بودقو نيكردم كه اون قول مزخرف تر يفكر م نينه به ا-

 :ديخودش پرس يذات يكنجكاو با

 كدوم قول؟-

 !عشق يحرف نزدن درباره -

 .يزد يحرف م ياالن داشت نيتو كه هم-

 :بار به رها دروغ گفتم نيآخر يبرا ديشا... ديبار و شا نياول يگفتم برا دروغ

 .يموند قول و قرار مسخره مون يهم رو ،يتو هم عاشق شد يول. يمن عاشق نشدم دوست-

 سماء؟ يگيچرا چرت م-

 !رها يخورم، دل باخت يجرز م يهمه سال خواهرم و حاالتش رو نشناسم، به درد ال نيبعد از ا-

 ...سماء من-

 .قبل از اومدن من باهام حرف زد و خواست باهات صحبت كنم ماين-

 ...يته بودم اون قول رو نابود كنم، ولوسط خودم خوشحال بودم، چون تونس نيرو بهش انتقال دادم و ا ماين يصحبت ها كل

! هستم ها نه يدوست بد ديبه رفتن داد، البته فكر نكن تيباالخره رضا دنيعالمه تو سر هم زدن و خند كيشام موند و بعد از  يشب رها برا اون

من هم كه خراب ... رو بهش ندم ماين يدياز من قول گرفت حاال حاالها ع يول. خودش قبول نكرد يبهش اصرار كردم شب بمونه ول يليخ

 .كردم ولقب ،يدوست

 .سر خاك و من موافقت كردم ميداد كه بر شنهاديلهراسب پ دند،يبعد از ناهار كه خواهرها خواب م،يجون سر زد يليبود كه به ل ديدوم ع روز

 .كردم يم يو همخون يخواننده همراه يبا صدا نيماش تو

 

 ستين هيگر نيا

 سهمم از درده نيا

 من از بغض نگاه تو مسه

 دورم گهياما د اميب خواستم

 گناه تو يتو و قلب ب از
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 حاللم كن مونميپش يليخ

 تا كردم يعشق تو بد جور با

 رهيواسه جبرانشون د يليخ

 خطر كردم يليحقمه خ نيا

 سزامه ييتنها نيا سزامه

 تك تك لحظه هام و تنها سر كنم كه

 سزامه ييتنها نيا سزامه

 جا پرپر كنم كيخاطراتمون رو  يهمه چشم تو  شيپ كه

 ...سزامه

 ستين هيگر نيا

 سهمم از درده نيا

 من از بغض نگاه تو سهم

 دورم گهياما د اميب خواستم

 گناه تو يتو و قلب ب از

 حاللم كن مونميپش يليخ

 تا كردم يعشق تو بد جور با

 رهيواسه جبرانشون د يليخ

 خطر كردم يليحقمه خ نيا

 سزامه ييتنها نيا سزامه

 تك تك لحظه هام و تنها سر كنم كه

 سزامه ييتنها نيا سزامه

 جا پرپر كنم كيخاطراتمون رو  يچشم تو همه  شيپ كه

 ...سزامه

 )يآهنگ سزامه از لهراسب(

 

 :و به سمتم برگشت و گفت ديرو كش يتموم شدن آهنگ لهراسب ترمز دست با

 وروجك؟ يساكت-

 :اشاره كردم و گفتم نيضبط ماش به
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 ناشناس؟ يستاديدادم، چرا وا يگوش م-

 :اشاره كرد و گفت ابانيخ ي گهيسمت د به

 بخرم؟ يچه گل-

 :زدم و گفتم تياز سر رضا يلبخند

 !ميمر-

 .كردم يم بشيشد و من هم با نگاهم تمام مدت تعق ادهيهم قرار داد و بدون حرف پ يهاش رو رو چشم

 .شده بود نيبا وجودم عج يد، ولبو بيبود كه هنوز هم برام عج يواژه ا! ناشناس

دل مهربون، كه از آدمك ها ضربه  كيدل شكسته،  كي يگاه، برا هيتك كي يكوه محكم، برا كي يبرا! آدم خاص كي يخاص، برا يكلمه  كي

 !خورده

 !دميكنم ناشناس، قول م يبتونم م يدلت هر كار يبرا

 :گفت يم شهيحرف الله افتادم كه هم ادي به

 !له، رد خور ندارهقول سماء قو-

 !شدم يخانم بزرگ واردش م يكه دوباره با شكستن خط قرمزها به،يآرامگاه و من غر نيهم ا باز

 نيلب صاحب ا ريرو آورد و من آروم آروم ز ينازم و من، تو ذهنم شعر ميعشقم، مادرم، مر ومدن،يرفتن، ن به،يغر يدونم چرا كلمه ها ينم

 :دادم يسنگ قبر رو مخاطب قرار م

 

 زمياز رفتنت عز بعد

 دميكش ييكه تنها بس

 از بس دهيخم قامتم

 دميو به دوش كش عشقت

 يهم زبون يغم ب تو

 كشتم لحظه هام و يم يه

 شعرم يبرگه ها يرو

 كردم عقده هام و يخال

 يجمع هر جا باش خاطرت

 هست يكس هيغربت  يتو

 خاطرت هست بهياون غر شهيزندگ خاطرات

 كه تو هفت آسمونش اون
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 ستاره هم نداره كي

 

نگاه  ينيسنگ نيكفش ها درست مقابل قبر اول آرامگاه، تونستم حدس بزنم ا يزنونه اجازه ادامه دادن نداد، با ثابت شدن جا يكفش ها يصدا

 !هيمال ك

 فيونم با برداشتن كج ميمر يلب شروع به خوندن فاتحه كرد و من هم بعد از خوندن فاتحه برا ريكنار قبر وثوق بزرگ نشست و ز يصندل رو

دونم دور  يهر چند كه م. نبود يبه احوالپرس يازيپس ن نه،يكردم، اون دوست نداشت من رو بب يداشتم به حرف هاش عمل م. قصد رفتن كردم

 .صداش اجازه خارج شدن نداد يبه سمت در آرامگاه روان شدم، ول يشك چيپس بدون ه. حرف هاش هنوز تو گوشم بود يول ،از ادب بود

 :بزرگ خانم

 ؟يقبال با ادب تر بود-

 :به سمتش برگشتم و گفتم يخونسرد با

 !شه ينم يادب يپس حمل به ب. دادم رييحرف رفتارم رو تغ نيبه استناد ا نه،يمن رو بب ستين ليما گهيتو خونه اش به من گفت د يكي ادمهي-

 .وارد كرد و از جاش بلند شد يشتريفشار ب شيچوب يپوزخند به عصا با

 .رونيب يپسره راه افتاد نينبودم دختر جون، دوباره كه با ا دنتيبه د ليوقت ما چيحرفت درسته، ه-

 !اون پسر اسم داره خانم وثوق-

 !يمثل پدر و مادرت كله شق و لجباز-

 ور و اون ور، لجبازم؟ نيافتم ا يچون به قول شما با لهراسب راه م-

 .دختر يكن يرو درك نم يچيه-

 :صورتم رو گرفت و گفتم يتفاوت يب يجاپوزخند  كي

 !دياغراق نكن د،يشناس يرو بشناسم و مطمئنم شما هم ناشناس رو خوب م انميكنم كه اطراف يدرك م ياون قدر-

 ؟يكن يهنوز از اون لقب مسخره استفاده م-

فكرها لبخند دوباره به لب هام  نيبا ا گم،يه نمدار ياش بد آموز هيبق يوا يوا يوا... يناشناسم راض ،يفكر كردم كه من راض نيدلم به ا تو

 .شد دهيكش

 كيبه لهراسب دارم، اون  يول. هام ندارم ليفام نيتر كيكه به نزد يحس كيحس آشناست،  كياش  يبيلقب با تمام غر نيدوستش دارم، ا-

 .دورم كه اصال قلب ندارند يقلب مهربون برعكس آدمك ها كيآدم خاصه با 

 ...يدر رفتم ول يكيجمله پشتم رو بهش كردم و تا نزد نياز گفتن ا بعد

 .دونستم محاله دلش نرم بشه يدلم رو بهش گفتم، هر چند كه م يشدم و حرف ها رهيو برگشتم، تو چشماش خ ستادميا

 يچيازتون ه دينيب يم و اديدفعه سر حساب م كي د،ينكش هيبق يبه زندگ شيبا من آت يبه خاطر لجباز د،ينشده به كارهاتون فكر كن ريتا د-

نه به خاطر من، نه به خاطر  د،يشه، برگرد يم ريداره د. كنه يكه محبت رو درك نم يقلب سنگ كيو  دهيغرور كهنه و پوس كينمونده جز 
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 .خودتون، نه به خاطر خاندان و اصل و نصبتون، فقط و فقط به خاطر الله و احساسش

چشم  نيبود، باعث شد از رفتن به سمت ماش نييو سرش پا ستادهيله كه چند متر اون طرف تر اال نيدلنش يخارج شدن از آرامگاه چهره  با

 .كنم و به طرفش برم يپوش

 :گذاشته بود، گفتم ريو بعد از مهار بغضم كه رو صدام ثأث ستادميا دمياش كه رس يچند قدم به

 !مبارك دتيمعرفت، ع يسالم ب-

 .نميرو بب شيبارون يم هارو بلند كرد و من تازه تونستم چش سرش

 :الله

 ؟يسالم سماء، خوب-

 .اشك رو گونه ام بوسه بزنه يقطره  نيبغض من هم آزاد بشه و اول دنش،يو باعث شد با شن ديلرز يم صداش

 شه؟ يخوب؟ م-

 .برات تنگ شده بود يليدلم خ-

 .من هم-

دركشون كرد، چون فاصله رو به صفر رسوند و من رو در آغوش  بود و الله خوب ميدلتنگ ياياشك هام گو يبگم، ول ديبا يدونستم چ ينم

 .گرفت

 :الله

 .خوره يمن، ناشناست داره هم پات غصه م يكوچولو ينكن هم باز هيگر-

 :كه به صدام افتاده بود گفتم يهق هق با

 عشق تو؟ ايناشناس من -

 .كه قبولش نداشتم يقتيتلخ بود، حق قتيقح كيبه  دنيجوابش نشون از رس يشد، ول شتريشونه ام ب يدست هاش رو فشار

 !زميناشناس تو عز-

 !الله؟ لهراسب دوستت داره اديچه طور دلت م-

 .يشناس يشه فداتشم، تو كه مامانم رو م ينم-

 دهيدونم گوش نم يم يول. شه، گفتم فقط به تو فكر كنه يم ريبهش گفتم احساس نداره، بهش گفتم بجنبه وگرنه د-

 !كن سماءن تيخودت رو اذ-

 ؟يگفت يم يمن چ يقول ها يدرباره  ادتهيالله -

 !بره؟ قول سماء قوله، رد خور نداره ادمي شهيمگه م-

 !دميبشه، قول م رينذارم د دميقول م-

 .كنه تتيخوام مامان اذ ينم ،ياول قول بده كه با كارهات من و لهراسب رو نگران نكن-
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 .كنه تيتونه من رو اذ يكس نم چيه-

 .يطونيش يليخ-

 .سابقم كه به قول لهراسب اشكت رو درآورد ينكردم، همون سماء يفرق چيمن ه-

 .زد يعشق و محبت توش موج م يبود ول بيعج صداش

 .كنه و خوشبخت باشه يسماء، كمكش كن زندگ يقول بده مواظبش باش-

 !يو خوشبختش كن يكمكت كنم، مواظبش باش دميقول م-

 ...سماء-

 .تونم انجامش بدم ياز من نخواه، چون نم يا گهيد زيشه، چ ياون با تو خوشبخت م-

 .رونيب اديب ديبا گهيمامان د د،يبهتره بر-

 .مواظب خودت باش-

 .تو هم مواظب خودت و ناشناست باش-

 .زد يبه آسفالت ضربه م نييپا يداده بود و با سر هيتك نيلهراسب حركت كردم، به ماش نيبراش تكون دادم و به سمت ماش يدست

قدم به من  كيصورت من ابروهاش به هم گره خورد و  دنيمن اون هم سرش رو بلند كرد، با د ستادنيو هم زمان با ا ستادميبه روش ا رو

 :تر شد و گفت كينزد

 بهت گفت؟ يزيخانم بزرگ چ-

 :ديساكت بودم و اون كه آروم تر شده بود، دوباره پرس يباعث كش اومدن لب هام شد، ول يمحو لبخند

 كوچولو؟ يحرف بزن يخوا ينم-

 :بهش گفتم. شد قيبه من تزر يخاص يصحنه شاد نيا دنيبره و لبخند بزنه، با د نيرو باال انداختم كه باعث شد اخم هاش از ب ابروم

 ناشناس، باشه؟ يبخند شهيقول بده هم-

 .اش قرار گرفت نهيس يدستش دور شونه ام حلقه شد و سرم رو كي

 :لهراسب

 !برامون صادر نشده ريتا حكم ت ميخندم، حاال هم بهتره بر يم شهيتو هم با وجود-

 :دميرو باال گرفتم و با تعجب پرس سرم

 ر؟يحكم ت-

 .خانم بزرگ رو به رو شدم ديشد يرد نگاهش رو دنبال كردم با اخم ها يكرد و وقت يپشت من نگاه م به

 :گفتم

 داد؟ ريتو آرامگاه هم بهت گ-

 :لهراسب
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 .ميبدو بر زم،يم عزعادت كرد-

 :كردم يجمله فكر م نيكرد و من فقط به ا يكه داشت حركت م ياهيس نيبه ماش يبه لهراسب كردم و بعد نگاه ينگاه

 »...يكن يم يبدان كه زندگ ،يكن يم نيريرا ش گرانيد يزندگ يكه تلخ يمادام«

 ...ديكنم، با دايراهش رو پ ديكنم، پس با يخوام زندگ يهم م من

 

*** 

 

 :لهراسب

 ؟يگرد يم يسماء دنبال چ-

 :كار جواب ناشناس رو هم دادم نيا نيكردم و در ح يهم اطراف رو نگاه م باز

 !دنبال گنبد طال گه،يخب معلومه د-

 !و زل بزن به گنبد طال نيبعد تا آخر سفر بش. برمت حرم يم گهيساعت د كيپاره، تا  شيآت ميبر ايب-

 .شدم يراف برداشتم و سوار تاكسحرف لهراسب دست از گشتن اط با

جون با دستمال چشم هاش رو پاك  اليبودم، ل ابيناب و كم نينگ نيا يو من محو تماشا ديدرخش يكنم، م داشيتا تونستم پ ديطول نكش اديز

داشت و باعث  ييرباآهن  تيلب در حال سالم گفتن بود، برام خاص ريز يكرد و شروع كرد به سالم دادن و لهراسب چشم هاش بسته بود، ول

 :جمله به ذهنم اومد نيشد دوباره به سمتش جذب بشم و ا

 »ابياست آسمان هشتم، مرا در يرحمتت جار باران«

 !بهتر از امام رضا كه واسطه بشه تا خدا به من كمك كنه يمسخ اون عظمت بودم و با خودم گفتم ك انگار

 :كردم يلب تكرار م ريز

نماز  كيراستش دلم مثل  ؟يمن خدا خدا كن يبه جا يدهد، كم ياگر خدا اجازه م اي ؟يدعا كن يمن كم يود براش يدلم شكسته است م نردبان«

 »!يباوفا، خدا كن قيبه آن رف يدلم سفارش يقرار يب يشود برا يراه، خسته و شكسته است، م نيب

 .بود دهينبار يلگرفتم، چشم هاش سرخ بود، و يلهراسب چشم از اون بارگاه ملكوت يصدا دنيشن با

 جانم؟-

 :لهراسب

 .ميديشو رس ادهيبال، پ يجونت ب-

 ...فاصله قهيبه حرم بود، كمتر از پنج دق شيكيهتل نزد يخوب. شدم دنمونياسم هتل متوجه رس دنيبه اطراف كردم و با د ينگاه

 .رفتن به حرم غسل كنم يشدم تا براحموم  يدست لباس برداشتم و راه كيبه سمت اتاقم حركت كردم و بالفاصله  ديگرفتن كل با

 ومد؟يجون ن اليچرا ل-

 :لهراسب
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 .ستين يكرد گلم، مثل تو پر انرژ ياستراحت م ديبا-

 .شه يراهمون جدا م-

 !سماء ينر ييجا ام،يقسمت، اون طرف چادر منتظر بمون زود م كي نيفقط هم-

 .ستميبعدش هم من بچه ن رم،ينم ييچشم جا-

 .كرد تيمن رو به جلو هدا يداد و با فشار اندك دستش رو پشتم قرار كي

 :لهراسب

 .حاال هم برو ،يمون يم يناز باق يهمون دختر كوچولو شهيمن هم يبرا-

 .از چادر رو به رو شدم رونيشاد لهراسب ب يعبور كردم و با چهره  يورود از

 :ش به من گفتو بعد از نگاه به ساعت ستاديكنار حوض ا م،يحرف به سمت حرم حركت كرد بدون

 .جا باش نيهم مياالن ساعت پنجه، تو ساعت شش و ن-

 ست؟يكم ن-

 سماء، باشه؟ ينكن ريد. ميايبازهم م ست،ينه كم ن-

 .جام نيا ميباشه ساعت شش و ن-

 .برس ارتتيدختر خوب، حاال هم برو به ز نيآفر-

 .به سمتش رفتم كراستيبانوان و  يحرف لهراسب چشم دوختم به ورود نيا با

 !زائرهاش هم خاص... حال و هواش خاص... بوش خاص... خاص عظمتش

امام  ينبود، ول يكيبود كه معصوم بود، حاجت ها  يمشترك بودن، اون هم توسل به كس زيچ كيهمه تو  يول ،ينيبب يتونست يرو م يهر قشر از

 !بود و مهربون يكي

 ...كرد كه آقا رئوف و مهمون نوازه ياشاره م نيگفت، به ا يجون برام از مشهد و آقا م اليل يوقت شهيهم

رو تار كردن و با بستن چشم  دمياون قدر زل زدم كه اشك هام د. شدم رهيو بهش خ ستادميگوشه ا كيقرار گرفت،  دميد يحرم جلو باالخره

 .هام چهره ها تو ذهنم روشن شدند

 ...يو كسر... سامان... مايس. ..ماين... ازين... الله... رها... لهراسب... جون اليل... مامانم

 

 بهيحس عج كي ريدرگ دلم

 

 .وقت نداشتم چيكه ه يدارم، حس يبيحس عج كي دم،يگنبد طالت رو د يوارد شهرت شدم، از وقت يوقت از

 

 بهيشده با من غر ايدن همه
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 ...يول بم،يغر لميهم خون و فام يكنار آدم ها من

 

 دل شكستم اهويه نيا ونيم

 آقا، كه خسته امداد من برس  به

 

 .برده اديمحبت رو از ... كه احساس رو فراموش كرده ينيماش يايدن نيآدمك ها دلم گرفته، از ا از

 

 از بهشته كهيت كيجا  نيا گنيم

 فرشته كيهر گوشه اش نشسته  تو

 از عطر تو بود و نبودم پره

 تو وجودم يعمره خونه كرد كي

 

 .رو فراموش كنم ييداشتم كه باعث شد تنها يواردش شدم حس خوب ي، چون وقتاز بهشته كهيت كيجا  نيكه ا گنيم راست

 

 هاست ريپابوس تو حج فق گنيم

 راستيگ هيگنبد تو گر كنار

 

 .به من كمك كن ه،يشه كه دل بشكنه، آقا جون حاال دلم شكسته و اشكم جار يم يجار يكه اشك وقت دميشن

 

 سهيخ سيتو خ يهام تو خونه  چشم

 سهينو يهام رو م يتنگاشك، دل با

 

... يخانواده واقع كيدلتنگ ... رو برام دشوارتر كرد طيرفت و شرا يكه تو بد وضع يمادر... و رفت دمشيكه ند يدلتنگ پدر... دلتنگم يليخ

 .عشق به من برسونه ژنينفس كه اكس كيدلتنگ ... قلب كه برام ممنوعه كيدلتنگ 

 

 تو ينگاه ساده  كيجون  آقا

 هام يرو دلواپس يانيشه پا يم

 يو امن انيپا ياحساس ب كي تو

 هام يكس يتو هجوم ب يپناه

 

گوش شنوا كه به  كي... كنم دايامن پ يجا كي يكس يب ياهويهمهمه و ه نيباعث شده من حاال تو ا... دعوت من... نگاه شما... ها يدلتنگ نيا تو
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 ...دردهام گوش بده و دواشون كنه

 

 ن امشبذره از خدا خواهش ك هي

 رو مهمون آرامش كن امشب من

 يقد آسمون ها دل بزرگ تو

 كن تو امشب يياز دل دعا واسم

 

 .خوام پس كمكم كن يكه كمك م يدون يم يتا بهش بگ ،يمن و خدام بش يبهت پناه آوردم تا واسطه  امشب

 

 يزخم يضامن آهو يهست تو

 تو قلبت خونه كردن كبوترها

 آقا يدار يآغوش بزرگ تو

 گردن يدورت م هيعمر ارهيفق

 )روزگار رضايامام رضا از عل(

 

حاجت  يبرا... خوندم ارتيناشناس، نماز ز شهيهم يچهره  كياومد و  ادميكه به  ييتموم چهره ها اديقامت بستم و به  سيخ يچشم ها با

 !وصال ياسطه اومدن اون و يبرا... دنشونيبه هم رس يشون و برا يخوشبخت يبرا... خودم كه حاجت اون ها بود

 :لهراسب

 .قبول كوچولو ارتيز-

 :كوچولو جوابش رو دادم ياز كلمه  يحرص ناش با

 !تو هم قبول ناشناس ارتيز يمرس-

 :زد و گفت يچشمك

 .حرص نخور سماء جون-

 !لهراسب-

 جون لهراسب؟-

 .جون تنهاست اليل مينكن، بر تياذ-

 .تخت ولو شدم يروبه اتاق  دنيو با رس ميهم به سمت هتل حركت كرد كنار

بدون نگاه به  افتنشيبودم و با  لميكنار تخت دنبال موبا زيم يبسته رو يو چشم ها يجينداد و با گ شترياجازه استراحت ب يزنگ گوش يصدا

 :شماره دكمه سبز رو لمس كردم و گفتم
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 ...هان-

 .ا بشهاز گوشم جد ليباز و هم زمان موبا عيمخاطبم باعث شد چشم هام سر يخنده  يصدا

 .حرف زدنت نيشماره و اسمش كپ كردم، خشك شدم و تو دلم گفتم خاك تو سرت سماء با ا دنيد با

چند لحظه  يباعث شد برا يشاد كسر يو خنده ها ديبه گوشم چسب ليناچارا دوباره موبا. شد ينم يكردم ول يرو قطع م يامكان داشت گوش اگه

كردم نشان از خجالت  يم يكه سع ييبا صدا. شد ساكت موند يش لبخند به لب هام بنشونم، نمخودم رو فراموش كنم و همراه يو سوت تيموقع

 :كلمه گفتم كيروش نگذاره  يريتوش باشه و لبخندم هم تأث

 .سالم-

 :اش كمتر شد و جوابم رو داد خنده

 :يكسر

 سالم سماء خانم، حال شما؟-

 :رميگ يم يلحظه ا يشد، پس من هم فراموش اليخ يكه ب نيا خب

 !مبارك دتونيع ؛يراست د؟يخوبم، شما خوب-

 .شما هم مبارك يخانم، سال نو يمرس-

 .ممنون-

 يخوب ليدل يدوست داشتم بهش زنگ بزنم، ول ليخودم بعد از سال تحو. به من زنگ زده يچ يدونستم برا يبگم، اصال نم ديبا يدونستم چ ينم

 .دونم ينم... يكسر يبرا يودم قانع كننده بود، ولخ يبرا لميالبته دل. كار رو بكنم نينداشتم تا ا

 :افكارم رو كات كرد يكسر يصدا

 گذره؟ يخوش م التيتعط-

 .تر هم بشه يفكر كنم عال مايس يبا عروس ه،يتا االن كه عال-

 ؟يگرد يبر م يك-

 .تهرانم نيخدا هفت فرورد ديبه ام-

 ؟يرس يساعت چند م گه؟يد يايبا اتوبوس م-

 .به دردم بخوره طيكه بل ستمين زدي گهيد يول ام،يبا اتوبوس بنه قرار بود -

 ؟ييكجا-

 :كارهام بدونه جواب دادم يكه دوست داره درباره  نيخوشحال از ا يگفتم، ول شيدلم ماشااهللا به كنجكاو تو

 .ييتهران، البته هوا اميم كراستيجا  نياز ا. انشااهللا قسمت تون بشه، االن مشهدم-

 .كن اديما رو هم  يرفت تاريز ،يچه عال-

 .بودم ادشيناجور به  ارتميز نيدونست تو اول ينم
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 .چشم حتما-

 .شم، شبت خوش يمزاحمت نم! بال يچشمت ب-

 .شب شما هم خوش. ديمراحم هيچه حرف نيا-

 .خوش بگذره يليهمراه لهراسب، باعث شد به من خ ديعالمه خر كيجون و  اليكنار ل ارتيبود، ز يعال التيتعط

 .و كفش گرفتم فيدست لباس و ك كي يعروس يبرا م،يبه الماس شرق رفت ديخر يكه برا يوزر

 .پسرها يلهراسب سه تا قاب خاتم هم برا شنهاديو با پ دميست نقره خر ميدخترها از همون جا ن يبرا يعنوان سوغات به

از  يكيكه  يعكس م،يكه چهار نفره بود قرار بد يكنار عكس قبلتا  ميدو نفره كنار حرم انداخت يوتريعكس كامپ كيگذشته و كارهامون  ادي به

 !قول من هنوز سر جاشه يول. كه الله بود، به جبر روزگار از ما دور شده بود يگريافرادش فوت و د

 :لهراسب

 .دادم ليرو تحو لتيبرو، من وسا ايسماء جان ب-

 :و گفتم دميا رو به گوش جان شنه حتينص نيجون زدم و آخر اليبوسه رو به صورت مهربون ل نيآخر

 .يجون، با اليشما هم مواظب خودت باش ل. باشه باشه، مواظبم-

 .ستادميرفتم و رو به روش ا تيسمت لهراسب و گ به

 :لهراسب

 خوابگاه به من زنگ بزن، باشه؟ يديمواظب خودت باش و هر وقت رس -

 .زنم يچشم زنگ م-

 .يبرو جا نمون زم،يبال عز يچشمت ب-

گاه، با فاصله گرفتن دست هاش از كنار  هيتك كيهاش زدم و خودم رو تو آغوشش انداختم و اون آدم محكم برام شد  يبه نگران يندلبخ

 .رو سرم نوازش گونه در حركت بود يگريدور كمرم حلقه شد و د يكيبدنش، 

 .رميم ييكه بدون شما جا ستينگران نباش ناشناس، بار اولم ن-

 .دارم سماء يحس خاص كيدونم چرا  ينم... يول ست،يبار هم ن نيو صد در صد آخر ستيبار ن نيدونم كه اول يم-

 :اش رو كاهش بده، گفتم يداشت نگران يكه سع يطونيشدم و با لحن ش رهيرو به سمت صورتش برگردوندم و تو چشم هاش خ سرم

 ؟يچه حس-

 :ه سرم زد و گفتب يبوسه ا... اش برگردوند يقبل يفشار دستش سرم رو به جا با

 .يمون يپاره، االن از پرواز جا م شينشو آت طونيش-

شون و رفتم به اون  يدوست داشتن يبه چهره  گهينگاه د كي. چرمم رو كه كنار پام افتاده بود، برداشتم ياومدم و كوله  رونيآغوشش ب از

 ...ها شهيسمت ش

 يزيچ گهيهم قرار گرفت و د يهام، چشم هام آروم رو يچند روز و خوش نير به ادادم و با فك هيتك يپنجره كه نشستم سرم رو به صندل كنار
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 .رو متوجه نشدم

گرفتن چمدان  ليو با تحو دميهام كش هيبه ر دياكس يدوباره د ماياومدن از هواپ نييبا پا يول. راحت بودم يدود و آلودگ يهفته بود كه از بو كي

 .از فرودگاه خارج شدم

كردم و با خوردن  ياتاق تنها بودم، اول لباسم رو با كاور تو كمد گذاشتم و بعد هم چمدان رو خال يابگاه و شواهد موجود توگفته مسئول خو طبق

 يعنيچون شنبه، . تونست عمر داشته باشه، آماده شدم يكه حداكثر ده ساعت م ياستراحت طوالن كي يبرا ،يساده و صد البته سرهم يغذا كي

 .شركترفتم  يم ديبا دا،فر

 .رفتن آماده شدم يزده شد و برا التياستراحت و تعط انيسوت پا ،يآالرم گوش يصدا با

 ...همون اعداد... همون آسانسور... همون ساختمان... ابونيهم همون خ باز

 ...زدهيس... دوازده... ازدهي... ده... نه... هشت... هفت... شش... پنج... چهار... سه... دو... كي

 .همون واحد. ..طبقه همون

 .يميمبارك خانم رح دتونيسالم، ع-

 .تو هم مبارك ديع زم،يسالم عز-

 اجازه هست؟-

 .كنار رفت عيو سر ستادهيدر ا يمتوجه شد جلو يميحرف، خانم رح نيگفتن ا با

 .داخل يايرفت بذارم ب ادمي نيخوشحال شدم، به خاطر هم يليخ دنتياز د زميعز ديببخش-

 معتمد هستند؟ يآقاسرتون،  يخواهش، فدا-

 .دنديهست كه رس يا قهيآره پنج دق -

 انجام بدم؟ دينگفتن چه كار با-

 .پرسم ينگفتند، االن ازشون م يزيبه من كه چ-

 :گفتم يميپس به رح نمش،يخواستم زودتر بب يبراش تنگ بود و م دلم

 .پرسم يامروز رو م يكنم هم كارها يعرض م يسالم كيخودم برم هم  ديبذار-

 .داخل يبر يتون يم زم،يوبه عزخ-

 .با اجازه ،يمرس-

 .چند ضربه به در وارد كردم قينفس عم كيبعد از  ستادم،ياتاقش ا يدور شدم و جلو يمنش زيم از

 :يكسر

 .دييبفرما-

 .در رو باز كردم و در سكوت كامل وارد شدم! دييپس سماء جان بفرما. اجازه كه صادر شد خب،

نگاه كردم كه چند  يدر آرامش به كس... بود يتماس گذشتم، چون كار رياز خ. اش آغاز شد يتلفن يد شدن من، مكالمه به در بود و با وار پشت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٠ 

 كي... آرومم وارد كرد يرو به زندگ يكه تالطم خاص يكس... كه طعم ناب دوست داشتن رو به من چشوند يكس... بود، برام مهم شده يصباح

 !يو دوست داشتن نيريتالطم ش

لبخند بزرگ مهمون صورتش شد،  كياول تعجب و بعد  دنمياجازه ورود گرفته، به سمتم برگشت و با د يكيافتاد كه  ادشياتمام تماس تازه  با

 :آروم گفتم يليافتاده و دوباره خودم رو به خاطر اون فاجعه لعنت كردم و خ ميكه با هم داشت يتماس تلفن ادي ديكه من فكر كردم شا

 سالم-

 ؟يخوب. ريبخ دنيخانم، رسسالم -

 .يخوبم، مرس-

 ؟يديرس يك-

 .ساعت شش عصر روزيد-

 .رو بهش ندادم يا گهيسوال، اجازه سوال د دنيداد و من با پرس يرو تكون سرش

 انجام بدم؟ يچه كار ديمن با-

 يپس برو پرونده . كمكم اديمان بسا ،يدونم دو روز مونده به عروس يم ديدارم، بع اجيكه براشون كمك احت ميدار ديجد ديخر يسر كي-

 .يچه كار كن ديجا تا بهت بگم با نيا اريصدف رو ب

 .خبرم يهست ب يچه خبر از اون ها؟ چند روز يراست-

 ؟ياوك گم،يدونم رو بهت م يكه م ييدختر، بعد تمام خبرها ارياول پرونده رو ب-

 .اميباشه االن م-

 .كه خواسته بود، دوباره برگشتم يبعد از برداشتن پرونده ا شدم و يراه يگانياتاقش خارج و به سمت با از

 .صدف يهم پرونده  نيا-

 :كاناپه رو نشون داد و گفت نيتر كيرو ازم گرفت و با دست نزد پوشه

 .نيبش-

 ه؟يها داخل ديخر-

 .دهيسفارش آقا بزرگه كه به گمرك رس يسر كيهمه اش نه، -

 كاال رفته؟ صيترخ يبرا يكس-

 !ابيها رو ولش كن اخبار رو در نيرو فرستادم، ا يآره جعفر-

 :شدم و گفتم ليكم جا به جا و به جلو متما كيجام  تو

 .منتظرم د،يبگ-

 :كرد و گفت يمهربون يخنده  تك

 .ديلباس عروس از فرانسه رس ديناجور مشغول تدارك مراسم هستند و روز دوم ع. كنم ياول از عروس و دوماد شروع م-
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 .كردم يخال بايرو با القاب ز مايخبر حرصم از س نيا دنيشن با

   !رسه يم يروز قبل از عروس كيشعور گفت  يب يمايس-

 !اليخ يدادم، عادت كرده، پس ب يسوت نيا يعادت كرده، نه؟ از بس من جلو گهيد... زد كه باعث شد به جمله ام دوباره فكر كنم يا قهقهه

 گه؟يرسم، د يبعدا به حسابش م-

 :يكسر

و زودتر به دستشون  دياومد زحمت آوردن لباس رو كش يزن عموم كه داشت از فرانسه م يول. رو بهت گفته بود، سماء خانم قتيحق اميس-

 .رسوند

 .اوهوم-

 ؟يدون يرو كه م نيا رند،يگ يكه طبق رسمشون فردا حنابندون م نيا گهيخبر د-

 !رو خبر داشتم نيآره ا-

 .رنديگ يم يباغ عروس ينبود و به جاش تو مايس يسالن رزرو مورد قبول عمه -

 .زد يبه دل نم يتاالر چنگ يعكس ها. مورد با عمه اش موافقم نيخوبه، تو ا-

 .كه چرا خودش زودتر خبرت نكرده يكن مهيق مهيرو ق مايس يخوا يخوبه كه نم-

كرد، اسمش رو با حرص و غضب  يمن رو متهم م آورد و يبا حرف هاش حرصم رو در م يكس يكه وقت شهيبه عادت هم يشد، ول يدونم چ ينم

 :بار هم اون عادت تكرار شد و گفتم نيا. كردم يصدا م

 ...يكسر-

 :كشوند شيگرفتم كه تمام وجودم رو به آت يمن جواب و

 ؟يجان كسر-

 يول. حال ذوب شدن بودمنگاهش در  ينيبشم از خجالت، از حرارت چشماش و سنگ بيام شد و دوست داشتم غ قهيخود به خود وصل به  سرم

 .نفس راحت بكشم كيكرد و باعث شد  يريبحث از آب شدن من جلوگ ريياون زودتر به خودش اومد و با تغ

 سوال؟ كيبا  مايبه ن ميرس يحاال م. ازشون ندارم يا گهيخبر د-

 :دميقبل فراموش شد و با بلند كردن سرم پرس قهيحرفش خجالت چند دق با

 سوال؟-

 بپرسم؟ ،يتو جواب بد ديه باك يآره سوال-

 .تكون دادن سرم جواب گرفت با

 رو دوست داره؟ يكس ماين-

 .خواستم رازشون رو فاش كنم يدونستم، نم يكه جواب هر دو طرف رو م يبود و من در حال بيعج سوالش

 خبر داشته باشم؟ ديمن با -
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 :ابروش رو باال داد و گفت يتا كي

 ؟يداشته باش دينبا-

 !شم يمتوجه نم منظورت رو-

 .رازش رو گفته يبهش بگم كه به خوب كس ديبا-

 .چپ يعل يسر كوچه  دميهم رس باز

 راز؟-

 ...چند لحظه-

 :ديچياتاق پ يتو مايشاد ن يبعد از دو تا بوق صدا كر،ياسپ يرو گرفت و زد رو ياش شماره ا يگوش با

 ؟يبا معرفت خودم چه طور يبه پسر عمو-

 ؟يتو چه طور خوبم ؟يسالمت رو خورد-

 .نمي،شم البته اگه سماء رو زودتر بب يخوبم بهتر هم م-

 ش؟يديهنوز ند-

 .داره يرو هم برنم يگانيشماره با. ده يرو جواب نم شيگوش ست،ين داشينه بابا پ-

 .ستيحتما تو اتاقش ن-

 .حال و روزم نهيتا جواب رها رو ندونم هم ستيخب دل تو دلم ن يول! صد در صد-

 !ميش يمقابله با موانع آماده م يو برا ميريگ يتپل م ينيريش كيبعد ازت  ،يريگ يرو هم م جواب رها-

 .كنم يجبران م ،يكسر يكه به من داد يا هيممنون از روح-

 .به كارها برسم ديبه همه سالم برسون با. دارم يدست از سرت برنم يجور نيهم ،يجبران كن ديبا-

 .روز خوش ،يسالمت باش-

 .شد رهيبه من خ يطونيطع كرد و با لبخند شرو ق تماس

 :يكسر

 موضوع مشخص شد؟-

 :هم پررو پررو جوابش رو دادم من

 .ديدونست يهر چند كه خودتون م. تونستم لو بدم يخب نم ياز اول مشخص بود، ول-

 شه؟ يم يمن چ يپسر عمو نيحاال جواب ا-

 .جواب بده ديجواب بدم، رها با ديمن نبا-

 ؟يواب خبر ندارتو هم كه از ج-

 .كنه يريگ ميتونه رو هوا تصم يفكر كنه، پس نم مايدور بشه تا بتونه به ن ياز مشكالت فعل ديرها با-
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 ه؟يجد لشونيفام يپس ماجرا-

 .شه يحل م ياگه خدا بخواد به زود يآره ول-

 .يگيطور باشه كه م نيهم دوارميام-

 .شه يدرست م زيهمه چشه، پس حتما  يناشناس گفت حل م. هست، مطمئنم هست-

 .بود يكار باشه، باز هم برام دوست داشتن لشياگه دل يحت يكينزد نيخواستمش و ا يبودم كه با تمام وجود م يرفته بود كنار كس ادمياز  زمان

 .باعث شد لپ تاپ رو كنار بذارم يكسر يظهر گذشته بود كه صدا از

 :يكسر

 .شم يتلف م يمن دارم از گشنگتو؟ بابا  ستيگشنه ات ن ؟ياز كار خسته نشد-

 .شده بود كه وقت ناهار در حال غر زدن هستند گوشيباز يمثل پسر بچه ها. بهش انداختم ينگاه

 .امضاء شده است يلنگ اون ورقه  چارهياون ب. رو بده، بعد به فكر غذا باش ياول جواب جعفر-

 .كرد يدگيشه بهش رس يبعد از ناهار هم م-

 .فكسش كنم يپشت تلفن گفت فور-

 :كرد و جواب داد يتصنع اخم

 .دنبال شكم ميرفت يو م مياومد يجور مواقع با سامان راحت كنار م نيا. حرف، حرف خودته-

 :كالم شدم و گفتم كيكنم خوشم اومده بود، پس  تشيكه اذ نيا از

 !معتمد ياول امضاء آقا-

 ...يكسر-

 هان؟-

 !است، صدام كن يم اسمم هم كسرمن اسم دار ؟يچ يعنيهان نه بله دختر، هان -

 :گفتم تيكم به خودم مسلط شدم و با جد كي

 به اسم صدات كنم؟ يچه طور يسميير ؟يچه انتظارات-

 .قدر راحته كه نگو نيا. بار امتحان كن كي يبه راحت-

 .فكس كنم د،يامضاش كن-

 .كنم ياول اسمم رو صدا كن، بعد امضاء م-

 ...من يول-

 خواد چه كار كنه؟ يمانگار  ،يول يب يول-

... نقش اول رو داشت الميكه تو فكر و خ ياسم... وجودم يشد همه  يكه كنار وجود اون م ياسم... بود اياسم دن نيبرام قشنگ تر... اسمش

 ...كه صاحبش، صاحب قلبم بود ياسم
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 :يكسر

 ...بگو سماء-

 يلرزوند و از خود ب يصداش وجودم رو م... قدر خاص صدام كنه نيود اكس نتونسته ب چيه... شد يو رو م ريز اميگفت، دن ياسمم رو م يوقت

 .كرد يخودم م

 ...گفتم، از عمق وجودم صداش كردم عيسر گفتم،

 .ورقه رو امضاء كن ،يكسر-

رد و قلبم ك يزدند، ضربان قلبم غوغا م يم اديشد و نفس هام، نفس هام اسمش رو فر يم نييام به شدت باال و پا نهيهام خشك بود، س لب

 ...ديكوب يم واريخودش رو به در و د

 عاشق شدم؟ يعني

 نه؟يگفت هم يكه مامان م يپرواز بال

 ه؟يشكل نيا ابيحس ناب و كم اون

 ه؟يعيطب يالتهاب و برافروختگ نيا

 !كنه؟ يفكر م ييزهايچ نيكنه؟ اصال به همچ يسوال ها فكر م نياز ا كيدونستم به كدوم  يهاش بسته بود و نم چشم

 يول. ديكه باالخره صداش به گوشم رس نيداد، تا ا ينم دنيشن ينفس هام و تاپ تاپ قلبم اجازه  يصدا يگفت ول يم ييزهايچ كيلب  ريز

 :دوباره تكرارش كرد يول دم،يصداش رو خوب نشن ديحاال به گوشم شك داشتم، شا

 !دوباره بگو سماء-

 :ادامه دادم يجيبودم و با گ جيگ

 هان؟-

 :گفت يزد و با لحن شاد يبلند ي قهقهه

 !هان نه فداتشم، بله-

 .كنم يريگ جهينت اتيبا حدس دينه نبا... اون هم يعنيبود؟  يكسر نيا

 :يكسر

 سماء؟-

 ...يول... بگو عشقم... جان سماء... داشتم بگم دوست

 .بله-

 :تر شد و گفت قيعم لبخندش

 .تلف شدم گهيناهار كه د يبرا ميامضاء كنم، بر اريشانس رو ب ياون ورقه  يچيه-

كردم، باالخره تموم شد و  يرو حس م نشيمدت نگاه گرم و سنگ نيا يفكسش كردم و تو يجعفر يرو به دستش دادم و بعد از امضاء برا ورقه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٥ 

 .با اجازه از اتاق فرار كردم كيبا 

رو نداشتم،  يرو به رو شدن دوباره با كسر يكه آمادگ بود يدفعه ا كياون قدر . حس و حالم فكر كنم نيو به ا نميگوشه بش كيداشتم  دوست

 .داد يكارها رو به من نم نيبود، اجازه ا يدستور تلفن هيشب شتريخب خبر كه نه ب يول

 :در تضاد كامل بودند شيكالمش و لحن جد طنز

 !شركت، منتظرم رونيب ايآماده شو ب... تلف شد سماء يپسر مردم از گشنگ-

ترسم دهنم  يخجالت كه نه م... كشم يكم خجالت م كيخب  يول ست،يآخه نرفتن هم در كار ن... رفتن و انيدر شركت محاال من هنوز پشت  و

 ...باز بشه و دار و ندار دلم رو به باد بدم

 .صلوات خارج شدم كيو با بسم اهللا و فرستادن  دميكش نييرو پا رهيدستگ

 .دستش اول وارد شدم يو با اشاره  دير هم رسمن آسانسو دنيبود و با رس ستادهيآسانسور ا يجلو

 ستادهياون هم در سكوت كامل كنارم ا... طبقه هم اضافه تر داشتم كيشمردن  يرو زد و من برا نگيدكمه پارك. شد ياز لب هاش جدا نم لبخند

 .بود

 .ميسور با هم خارج شدكرد، شمارشم رو قطع كرد و با باز شدن در آسان يرو اعالم م نگيبه پارك دنيزن كه رس يصدا

 »آقا بزرگ«. بشه اهيكلمه تو ذهنم پر رنگ و س كينقش بر آب بشه و  اهاميباعث شد تمام رو ييكرد كه صدا يرو برام باز م يدر كنار داشت

 :مشفق

 .سالم دمت،يخوب شد د يكسر يوا-

 :اش بود، از پشتم بلند شد يهم قاط تيكه عصبان يكسر يصدا

 خانم مشفق؟ ديردا يسالم، با من كار-

 :گفت يشد و با لحن نه چندان دوستانه ا كيبه ما نزد يچند قدم نينازن

 !يعيبه به خانم رف-

 ...بودم پس يبا ادب يخب من بچه  يداشتم جوابش رو ندم، ول دوست

 .سالم خانم مشفق-

 :كرد و با عشوه گفت يبود نگاه م ستادهيا يسمت پشت من كه كسر به

 ؟زميعز يرفت يم ييجا-

كه  ييبا صدا يعوضش كسر يول. جز گوش دادن به چرت و پرت هاش نداشتم يچاره ا يكرد، ول يم ميو حرف هاش داشت عصبان لحنش

 :تمسخر داشت، گفت

 .شما بله يبا اجازه -

 :به بازوم آورد و آروم كنار گوشم گفت يبا دست راستش فشار نيهم كارش رو كامل كرد و بعد از باز كردن در ماش بعد

 .ميبهتره بر. ستيول كن ن نيسوار شو سماء، ا-
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 :گفت يبدون توجه به حرف كسر نينازن

 .ميافتتاح رستوران نادر، اومدم خبرت كنم با هم بر ينيريرو دارم، ش ييايناهار تماما در كيبا نادر و نغمه قرار -

 .ارمند يناهار، از صبح مشغول كار بودم، حوصله دور هم مير يم ميكه دار ينيب يم-

 ...كه شلوغ بشه، فقط نادر و نغمه ستين يكس گه،يد ميخور يناهار م گهياون جا كنار هم د مير يم ،يدوست دار يليخ ييايدر يتو كه غذا-

 .داره يبهشون آلرژ يعنيدوست نداره،  ييايدر يسماء غذا يول. حرفات قبول-

رو  نيكه نازن نيو از ا... برام مهم بود نيخورم و ا ينم يبود كه ماه ادشياون برد،  ينم نيصورتم رو از ب يخنده  نينگاه پر از اخم نازن يحت

 ...داشتم يكرد حس فوق العاده ا عيضا

 .شد و اجازه سوار شدن به ما رو هم داد نشيكوتاه كرد و سوار ماش يخداحافظ كيحرص و غضب  با

 يآهنگ شاد رو پل كيچند آهنگ  ييبا روشن كردن ضبط و جا به جا يكسر م،يديانگار نه انگار كه مشفق رو د. يزدم، نه كسر يمن حرف نه

 .حرف بهش گوش دادم يكرد و من هم ب

 

 ذارم يهاتو كنار هم م يخوب

 ارميوسط خودت رو كم م نيا تو

 و دلم بسته به احساس تو دست

 كه پا رو دلم بذارم محاله

 كه پا رو دلم بذارم محاله

 قلبمه رد پا تو نگاه كن رو

 و از آدما جدا كن حسابم

 زميگوشه تو كنج دلت عز كي

 دست و پا كن ييجا كيمنم  واسه

 دست و پا كن ييجا كيمنم  واسه

 كوبه يداره م يزيچ كي نهيتاپ تو س تاپ

 دلم بود كنار تو چه خوبه يصدا

 و رو كرد ريرو ز اميدن يحس قشنگ چه

 كه با من عشقت رو رو به رو كرد خوشحالم

 كردرو رو به رو  عشقت

 ينيب يكه عالقم و م خوشحالم

 ير ياز دلم نم يكرد يكار كي
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 رو شكر من اشتباه نكردم خدا

 يريدونم تو پاك و سربه ز يم خوب

 يريتو پاك و سر به ز دونميم خوب

 پر نكرده يكس چيو واسم ه جات

 تصورش واسم چه سخته يحت

 و ديخودش خجالتم رو د خدا

 كرده يونيواسم پا در م خودش

 كرده يونياسم پا در مو خودش

 ...خوشحالم كه با من عشقت رو رو به رو كرد... يچه حس قشنگ... دلم بود يصدا... نهيتاپ تو س تاپ

 كوبه يداره م يزيچ كي نهيتاپ تو س تاپ

 دلم بود كنار تو چه خوبه يصدا

 و رو كرد ريرو ز اميدن يحس قشنگ چه

 رو رو به رو كردكه با من عشقت رو رو به رو كرد، عشقت  خوشحالم

 )پور ديجمش نيآهنگ حس قشنگ از شاه(

 

 .گم شد يحرف كسر يخواننده تو يتكرار آهنگ و صدا... ياز اتمام آهنگ دوباره تكرار شد ول بعد

 .كنم و به خاطرش خوشحالم يحس قشنگ رو تجربه م نيهست كه ا يمن هم چند وقت-

 ...برام ملموس بود شيشاد شترياز همه ب شتريضربان قلبم شد و ب شيباعث افزا يتعجب و شاد ترس،

 !؟ينگفت با ك يكنه ول يحس قشنگ رو تجربه م نيتونستم درست فكر كنم، اون گفت داره ا يشده بودم و نم خشك

 !؟باشم نيخوش ب ديبا يعنيباشم،  نيخوام خوش ب يكنه و من م يپس اون داره اعتراف م رم،يحالت رو در نظر بگ نيتر نانهيخوش ب اگه

 .اميب رونيباعث شد از فكر ب يكسر يصدا

 سماء؟ يبگ يزيچ يخوا ينم-

 من؟-

 ه؟يهان، نظرت چ ؟يپس ك-

 :گل كرد طنتميهان گفتنش حس ش با

 !هان نه، بله سيير يآقا-

 .بخند؟ انگار براش جك گفته بودم يخنده، حاال نخند ك ريدفعه زد ز كي يمتوجه حرفم نشد، ول اول

 :گفتم
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 ؟يدخن يا چرا م-

 :كرد و طبق عادت گفتم يم يتات يناجور داشت رو اعصابم تات د،يخند يم يبه حرفم نداشت و ه يتوجه اصال

 ...يكسر-

 :خنده اش قطع شد و چند لحظه بعد گفت هياز ثان يكسر در

 ؟يجان كسر -

 .زودتر از قبل به خودم اومدم يكردم، ول كپ

 ؟ينخند، مگه گشنه ات نبود؟ پس چرا نشست-

 .ستيگشنه ام ن گهيهر چند كه من د ،يشو خانوم دهايپ-

 !چرا؟-

 .در رو برام باز كرد ن،يشد و بعد از دور زدن ماش ادهيرو نداد و پ جوابم

 .دييبفرما ،يجور نيهم-

 .شدم ادهيباال انداختم و پ يا شونه

رستوران  يدو نفره گوشه  زيم كيرو به سمت گارسون ما . و قشنگ بود و البته نسبتا شلوغ كيش. ميهم به سمت رستوران حركت كرد با

 .شدن ما، منو رو آورد ريكرد و بعد از جاگ ييراهنما

 :يكسر

 ؟يانتخاب كرد-

 .خورم يجوجه م! اوهوم-

 .رو از من گرفت و به گارسون سفارش دو پرس جوجه و مخلفاتش رو داد منو

 .پسره ول كن نبود نيا يول ،يزيكم با روم كيكردم،  يم با دست هام بازك كي. چه كار كنم ديدونستم با ينم. حرف زل زده بود به من بدون

 :بود، گفتم نييطور كه سرم پا همن

 ؟ينگاهم نكن يجور نيشه ا يم-

 :از چند لحظه جواب داد بعد

 ؟يخانوم يچه جور-

 :نگاه كردم و گفتم بهش

 .يكن ينگاه م يكه دار يجور نيهم-

 كنم؟ يحاال چه جور نگاه م-

 .مستأصل شده بودم ،يكسر يسر باال يخودم و جواب ها يها سوال از

 !دونم يمن چه م-
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 ؟يباشه باشه، نظرت رو نگفت-

 !نظرم؟-

 .گفتم نيمن كه تو ماش يچته سماء؟ نظرت درباره حرف ها-

 !آهان-

 ه؟يا غهيچه ص گهيآهان د-

 .ندادم يكالم يه تو سوتكس به انداز چيه يمن جلو. رينگ راديقدر هم به حرف زدنم ا نينكن، ا تياذ-

 .بامزه اند يليعوضش خ-

 :و گفتم ديدفعه از دهنم پر كي

 !اوهوم-

كه  نيبا آوردن غذا بدون ا. تر شد و باعث شد من هم لبخند بزنم قيلبخندش عم. كار از كار گذشته بود يدهانم گرفته بودم، ول يرو جلو دستم

 .ميرد و بدل بشه، به خوردن مشغول شد يا گهيحرف د

 .ميشد نياز رستوران خارج و سوار ماش ،يساعت سه بود كه بعد از حساب كردن صورتحساب توسط كسر يحوال

ها تونستم حدس بزنم كه  ابونيخ يتابلو دنيبا د يشناختم، ول يخودم رو م ريمس شتريتهران رو نداشتم و ب يها ابونيكامل به خ ييآشنا

 .شدم يم اياز خودش مقصد رو جو ديپس با ره،يشركت نم

 م؟ير يشركت نم-

 ؟يخسته نشد ،ياز صبح كار كرد-

 .نبود كه خسته ام كنه يكار خاص-

 ؟يلباس دار ه،يهم حرف نيا-

 ؟يبرام گنگ بود، لباس چ حرفش

 !لباس؟-

 !هيعروس يمنظورم برا-

 .ابندون نبودمحن اديو  دميخر يعروس يالبته فقط برا. دميناشناس لباس خر ي قهيآره مشهد كه بودم به سل! آهان-

 .كرد اديصورتش رو ز تياخم كم رنگ جد كيتر شد و  يكردم حالتش جد حس

 سوال بپرسم؟ كي-

رها  يكلمه حرف پاچه پسر عمو كي يكه برا ييكجاست اون سماء. دادم يجوابش رو م يميصم يليراحت كنارش بودم و خ يدونم چرا ول ينم

 !رو گرفت

 .اوهوم-

 :ديكم رنگ تر شد و پرس اخمش
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 ه؟يناشناس ك-

 زيكه از همه چ نيداشته باشه، مگر ا ديرو با رتيذره غ هيباالخره . كردم يبه حسش شك م ديپرس يسوال رو نم نياگه ا يتعجب كردم، ول اول

 .تيخواستم كامل جواب بدم، پس رفتم تو فاز اذ ينم. شه يسوال رد م نيبا ا هيفرض نيخبر داشته باشه كه ا

 !گهيناشناس، لهراسبه د-

 توئه؟ يكاره  يو چ هيآقا لهراسب ك نيبعد ا! آهان-

 .چپ و نشون دادم منظورش رو بد متوجه شدم يعل ليطو يقسمت دوم خودم رو زدم به كوچه  يبرا

 .دارند فيجونه و دكتر تشر اليلهراسب پسر ل-

 دكتر توئه؟-

 .از اون بچه ها من هم هستم يكيتر بچه سرتق هاست، به قول خودش دك. بچه هاست يواال تا اون جا كه من خبر دارم دكتر همه -

 .كنه افتيدونست چه طور سوال بپرسه، تا جواب مد نظرش رو در يشده بود و نم يكفر يحساب گهيد

 ...يعنيكه،  نهيمنظورم ا-

 .زميقدر حرص نخور عز نيسماء فدات ا. كرد يم يبس بود، طفلك داشت قاط تيو اذ يشوخ گهيد

 كيهستند و  زيكنم و اون ها برام همه چ يم يجون و لهراسب زندگ اليل شيبگم كه من پ ديجواب كوتاه با يه شدم، برامنظورت رو متوج-

 !برادر رو داره كيلهراسب برام حكم  ييجورا

 .ميشد ادهيازش پ نيمجتمع شد و با پارك شدن ماش كي نگيو وارد پارك ديكش ياز سر آسودگ ينفس

 م؟يكن يجا چه كار م نيا-

 .رميلباس بگ يعروس يمن اومدم برا يدونم ول يتو رو نم-

 .كف قسمت اول جمله اش بودم تو

 !هان؟-

 .ميريمن لباس بگ يبرا ميبود، اومد ياول شوخ كهيت-

 !اوهوم-

 !هان، آهان، اوهوم ؟يكن يسه واژه رو تكرار م نيچه قدر ا يتوجه كرد-

 :نكردم و گفتم يبه حرفش توجه يول. كردم يجور كلمه ها رو استفاده م نيا يكرد ه يو شوكه ام م جيگفت، از بس با حرف هاش گ يم راست

 مد نظرته؟ يخاص يجا-

 .دومه يدوستم طبقه  يكردم، مغازه  يمن هم كه داشتم گل لگد م-

 مي، بدون حرف همراهبرند معروف بود كيمركز پخش و فروش كت و شلوار كه  كيبه مغازه كه  دنيرفتم و اون هم تا رس يسمت پله برق به

 .كرد

 :زد و گفت يچرخ يكسر
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 چه طوره؟ خوبه؟ نيا-

نشست، سرم رو باال انداختم و هم  يبه دل من نم يبود ول ياز نظر فروشنده كه دوستش بود، عال يعنيانداختم، خوب بود  ينگاه نييباال به پا از

 :زمان گفتم

 .بندازم گهينگاه د كيبذار  ار،ينه درش ب-

 .شدم يدست كت و شلوار راه كياكتشاف  يدوستش به سمت اتاق پرو رفتند و من هم برا همراه يكسر

با  ده،ينشون م اديسنش رو ز نيبراقه، ا ياديز نيرنگش ماته، ا نيكردم، ا يم دايپ ياشكال كيهر كدوم  يكردم و برا يو رو م ريها رو ز رگال

 په،يهم بپوشه خوشت يالمصب گون هيچاره چ يول. دور اطرافش حرص بخورم يرهازنه، حوصله ندارم به خاطر دخت يجوان م ياديز يكي نيا

 !خودشه

 خودشه؟ يچ-

 :كه دستم رو قلبم بود ادامه دادم يبلند گفتم و در حال يهـــــ كي. حتما بلند گفتم ه،يفكر چ. كنم قسمت آخر رو بلند گفتم فكر

 .يابراز وجود كن يستيقشنگ تر بلد ن! دميترس-

 .زد يبان قلبم نامنظم مضر هنوز

 ؟ياالن خوب ،يخواستم بترس يشرمنده گلم نم-

 .بودم و دوباره نگاهم به كت و شلوار رو به روم افتاد بهتر

 !اوهوم، اوناهاش خودشه-

 ؟يخودشه خانوم يچ-

 !كه باهوش بود نيشد، ا يجور نيبچه ا نياومد، چرا ا يحرصم رو در م داشت

 .گهيد گميخب كت و شلوار رو م ؟يجا چه كار كسر نيا مياومد-

 .ديشه، رد نگاهم رو دنبال كرد و بهش رس يدادم و اون هم داره ولو م يسوت كياسمش، من  دنيبا شن. زد و نشون داد يلبخند

 امتحانش كنم؟-

 !يكرده اساس يبچه قاط نيبابا ا نه

 س؟ييچته ر م،يبا هم نگاهش كن مينينه بش-

 .يچيه-

 !گهيپس برو بپوش د-

 .داد و وارد اتاق شد تيرضا زشيگفت و باالخره بعد از گرفتن سا يا هباش

 .تو قفسه افتاد راهنيبودم كه نگاهم به پ ستادهيا رونيب

 نم؟يرو بب راهنيشه اون پ يم ديببخش-

 :فروشنده
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 د؟ييفرما يكدومش رو م-

 .راهنيپ نيدوم اول فيرد-

 .م طرحشبود هم رنگش ه يخارجش كرد و نشونم داد، عال فيرد از

اومدنش شروع  رونيب ياومد رو هم انتخاب كردم و به دست دوستش سپردم تا براش ببره و انتظار برا يكروات كه به رنگ كت و شلوار م كي

 .شد

 !زود باش، زود باش، زود يكسر. گهيد رونيب ايب ،يديچه قدر طول م اَه،

داشت،  يمشك يكه رگه ها ريس يچرم به رنگ طوس يجفت كفش مردونه  كي نيياز پا. بشم رهيدر باعث شد تمام تن و چشم به در خ يصدا

 ،يشد يم قيكه اگه توش دق ديبلوز مردانه سف كيكت  ريدو درجه روشن تر از كفش هاش و ز يكي يبراق به رنگ طوس مهيشلوار با پارچه ن

كه به صورت شل بسته شده بود قرار  يصورتو  ديسف ،يطوس ،يمشك فيكروات از ط كيزنه و روش  يم يصورت مك كي يداد يم صيتشخ

و پشتش به من بود، ابروهام رو باال انداختم و به  ديچرخ يكه داشت به دستور من م يشده بود و صد البته ست با لباس من، در حال يعال. داشت

 .گفتم يحساب نيهزار آفر كيو هم كت و شلوار،  يام در هر دو مورد، هم كسر قهيسل

 :يكسر

 خانوم؟ پسند شد-

كرد،  يغرغر م يركيز ريكه ز يجوابم در حال دنيقناعت كردم و اون هم با شن يخال يآره  كيتكون دادم و به  يكه پررو نشه سر نيا يبرا

 .شد يلباس ها راه ضيتعو يبرا

 :بود زيسوال جا دنيپس پرس مير يدونستم كجا م يو باز هم نم مينشسته بود نيماش يتو

 سوال بپرسم؟ كي-

 .بود طنتيپر از ش شلحن

 .يخانوم يپس بهتره نپرس مونه،يجواب م يب-

 مونه؟ يجواب م يب يدون يوا از كجا م-

 !مير يكجا م گميچون بهت نم-

 .نازك كردم و سرم رو به سمت پنجره برگردوندم، بهش اعتماد داشتم، پس بهتره به ناز كردنم ادامه بدم يچشم پشت

 :يكسر

 !سماء-

 .شد جواب داد و من تو فاز ناز بودم يكه نم فيح يول ،يول. باز هم گرم شدم و دوست داشتم بگم جانم. دلم رو لرزوند بازم

 .يسماء، خانوم-

 .من رو بده ياون باشه كه جواب سوال ها تا

 !گهيخانومم جواب بده د-
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 ريدادم، ز يبهش م يكرد، وگرنه خوب جوابكه خانومم گفتنش كارخونه قند و شكر ته دلم آب  فيشه، ح ينخورده پسر خاله م يپررو چا پسر

 .شده بود رهيداده بود و به من خ هيو اون به در تك ميبود ستادهيپشت چراغ قرمز ا. بهش انداختم ينگاه يچشم

 !ميرينم يبد يسماء جان، بابا جا-

 .ستين يبد يدونم جا يم گه،يجانم بچه ام چه سوزناك م يا

 .سماء، جان من جواب بده-

 :ادامه داد هيد ثاناز چن بعد

 !البته اگه برات مهمه-

 .خب معلومه مهمه گل پسر ،ياله

 !بله-

 :ديابروش رو باال انداخت و پرس يتا كي

 آخرم؟ يجواب جمله  ايبله، جواب صدا زدنم بود -

 يه قسم نداده بود به نازم ادامه مجمله مد نظرم بود، چون اگ شتريالبته ب. خب جواب هر دوش بود يبچه باز اعتماد به سقف اش زد باال، ول ايب

 .دادم

 ؟يخانوم يديجواب سوالم رو نم-يكسر

 كنه؟ يم يچه فرق-

 .كنه يهم فرق م يليخانوم، خ ديدار ارياخت-

 :كردم، گفتم ينگاه م رونيكه به ب يخباثت تمام، درحال با

 .كنه يمن كه فرق نم يبرا-

 .ميزن يدرباره اش حرف مبعدا . ميديشو، چون رس ادهيهاست؟ اول پ يجور نيا-

 .ميبه اطراف كردم، دربند بود ينگاه

 س؟ييباشه بعدا، االن ساعت چنده ر-

 ؟يچ يعني سيينكن، ر تيسماء اذ-

 ؟يچ يعني يدون ينم-

 .مينكن فداتشم، ساعت هم شش و ن تياذ-

 .شه يم رميمن رو برسون خوابگاه، د-

 .سرت يفدا-

 تو كوچه بخوابم؟ ديسرم با يرو فدا يچ-

 .فتهياتفاق ب نيكه من مرده باشم ا نيمگر ا-
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 !وونهيد هيچه حرف نيدور از جون ا-

 .ميپس بزن بر-

 ...يكسر-

 ...جانم-

 .دنيبشه راهم نم ريد-

 !جا نيالبته هم. ميدار يحساب يپارت كيسرت، امشب  يگفتم كه فدا-

 .كرد ييزد و دستش رو حصار كمرم كرد و من رو به سمت باغچه راهنما يچشمك

 .بانو دييبفرما-

 .كردم ستيا از،ين يآشنا ياز اون وارد شدم كه با بو جلوتر

 بچه ها هم هستند، درسته؟-

 ؟يديآره از كجا فهم-

 !ازين يبو-

 ؟يچ-

 .اديم ازيعطر ن يبو-

 .جاست نيخودش هم ا-

 .بودمش دهيهفته ند كيبود، با اون كه رو كوتاه كردم و در آغوش گرفتمش، چه قدر دلم تنگش  يدو قدم يو فاصله  دميكش يكوتاه غيج

 :گفتم

 .ذره شده بود دختر كيدلم برات -

 :ازين

 .طور نيمن هم هم-

 :مايس

 .طور نيمن هم هم-

 !خودش بود، خود خودش. سمت صدا برگشتم تا مطمئن بشم به

 جا كجا عروس خانم؟ نيشما كجا؟ ا-

 .نميخفه اومدم دوستم رو بب-

 هست؟ يدوستت ك نيحاال ا-

 ...ي وونهياحمق، د كي-

 ...گم شو-
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 !كه لنگه نداره هيدوست داشتن ي وونهيد كيجونم برات بگه كه دوستم ... گفتم يبذار ادامه اش رو بگم خواهر، داشتم م-

 .كردم و صورتش رو بوسه بارون كردم بغلش

 .هات تنگ شده بود يخل باز يدلم برا مايس-

 .بودچرت و پرت گفتن هات تنگ  يمن هم دلم برا-

 .يگيخفه، خودت چرت م-

 .يگيتو م رم،ينخ-

 .يگيخودت م ما،يس اريمن رو باال ن ياون رو-

 !نه قبول ندارم، كه ندارم، كه ندارم-

 .برو بابا-

 .گهيچرت د كيهم  نيا يديد-

 .سمتش هجوم بردم و اون هم پا گذاشت به فرار به

 .مايكه دستم بهت نرسه س نيمگه ا-

 :ماين

 .قراره پس فردا عروس بشه. ناه دارهولش كن بابا، گ-

 تو؟ يسالم چه طور-

 ؟يسالم خوبم تو خوب-

 .اوهوم، خوبم-

 :گفت يرو آورد كنار گوشم و آروم با لحن مظلوم سرش

 شد سماء؟ يمن چ يديع-

 .جوابت رو بده ديداره، اون با ياش به خودت و رها بستگ هيكردم، بق ياش رو ط هيمن مراحل اول-

 :ازين

 د؟يحرف نزن ينداده تو جمع در گوش اديبهتون  يما دو نفر، كسش يآها-

 :ماين

 ؟يخواهر هينداده، مشكل ادمي يكس-

 :ازين

 !پررو-

 :گفتم

 !فهيدرست صحبت كن، ضع طونيبا ش-
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 :مايس

 تو جناح دشمن؟ يخاك تو سرت سماء، رفت-

 :ماين

 شه؟ يم تي، حسودخواد از داداشش دفاع كنه يخواهرم م ،يدشمن خاله ته، چه كارش دار-

 .شد ماين اليخ يهم كه اصال خاله نداشت، پس ب مايشاد شدم و س ماين يكه از حرف ها من

 :يكسر

 داماد ما كجاست؟ نيا يبسه بابا زشته، راست-

 :ماين

 .دينيبش ديايب اد،ياالن م ييرفت جا-

 يخانم هم لطف كرد خبرها مايو س ميكرد يباس صحبت ممراسم و ل يدرباره  ازيو ن مايبا س م،يو راحت نشست ميهم به سمت تخت رفت با

كار من رو كات كرد و  گهيپسر د كيو نوش جان كرد كه ورود سامان و  ديفحش به روح خودش خر يسر كيسوخته رو به من انتقال داد و 

 !ارميخب من كه كم نم يرو از من گرفت، ول ييهنرنما ياجازه 

 :سامان

 حال شما؟ ،يعيسالم خانم رف-

 درسته؟ د،يكرده باش يناجور قاط ديشما با يسالم من كه خوبم، ول-

 :مايس

 كنه؟ يوا چرا قاط-

 .كنه يم يقاط رهيزن مثل تو بگ كيقرار باشه  يهر ك يدون يتو كه خودت بهتر م زميعز-

 .بزرگم گوشمه كهيدستش به من برسه ت دميچه خبره و من هم فهم ديفهم تازه

 :مايس

 !كشمت يسماء م-

 مايكه س يرو نداد، در حال مايبه س يشرويسنگر گرفتم و سامان هم اجازه پ مايو ن يمن زودتر اقدام كردم و پشت كسر يسمت من اومد، ول به

 .زدم ياش لبخند م جهينت يكرد از دست سامان رها بشه و به من برسه من هم به تالش ب يتقال م

 :يكسر

 .يبه پا كن خانوم شيكم آت-

 :كردم و گفتم نييبار باال و پارو چند  ابروهام

 .دوست دارم يجور نيخوام، ا ينم-

 .بودم و اون پشت بود ستادهيكار من جلو رفتم و حاال جلوش ا نيو با ا ديخودش رو عقب كش كميرو گرفت و  بازوم
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 .كنه يام م كهيت كهيت مايمن خوب بود، االن س يا جا-

 .كرد ينگاهم م فقط

 ؟ييكجا سيير-

 .اش افتاد يشونيپ يتو صورتش نشست و چند خط نازك رو ييكوچولو اخم

 :گفتم

 .يش يم ريزود پ س،يياخم نكن ر-

آخه سرش ... آخه... شد يصداش برام محو و محوتر م يول. كرد يم ديتهد يهنوز كالم يآروم تر بود ول مايزدم و پشت بهش كردم، س يچشمك

 :و تو گوشم زمزمه كرد يو صداش شد سروش شاد! اقت كرده بودط يگرمش قلبم رو ب يكنار گوشم قرار گرفت و نفس ها

 :يكسر

 !دوست دارم يليتو رو خ يول. كنم، چون دوستش ندارم يچشم اخم نم-

 ...من هم دوستت دارم... قهقهه زدم يو تو دلم از خوشحال دميلرز... تمام وجودم رو در برگرفت ينيريحس ش... گر گرفتم... زد شميآت

 ...واقعا دوستش دارم... آره دوستش دارم... م و به چشم هاش نگاه كردمسمتش برگشت به

 .رميبگ يباعث شد از شوك خارج بشم و نگاهم رو از كسر ماين يصدا

 :ماين

 !وانيماست، آقا ك يگل پسر هم پسرعمو نيشد، سماء جان ا تيگروهه كه رؤ دهيپاره هم تنها عضو ند شيآت نيا وانيك-

 .با سامان اومده بود برگشتمكه  يسمت اون پسر به

 :وانيك

 .سالم خوشوقتم-

 .طور، سال نوتون هم مبارك نيسالم من هم هم-

 .نيهمچن-

به بلند شدن دادند و من هم كه خوابگاه رو از دست دادم، ناچارا همراه  تيكم صحبت و خوردن شام حدود ساعت دوازده بود كه رضا كياز  بعد

 .به خونه شون رفتم مايو ن ازين

چهارده ساله كه  يبرد، مثل دختر بچه ها يكردم خوابم نم يم يهركار. داده بود يبه من انرژ يكسر يبود و حرف ها و نگاه ها يرينظ يب شب

در من جمع شده  ايخوب دن يتمام حس ها. از منطق سماء نبود يخبر گهيكنند، شده بودم؛ و د يم يپرداز ايخودشون رو يشن و برا يعاشق م

تونستند حالوت عشق رو برام نابود  يكردم، چون اون ها هم نم يناراحت كننده فكر نم يزهايو اصال به چ ديلرز يدلم م اديز يخوشحالبود و از 

 !كنند

 .از تخت بلند شدم و پنجره رو باز كردم و وارد بالكن شدم. انداخته بود ازيرو تو اتاق ن ياندك يروشن مهتاب

 .كرده بود جاديهالل رو برام ا نيباترياول ز عيو ترب از اول ماه گذشته بود يروز چند
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رو دارم  يكيمامان االن ... چشم يدارم طعم عشق رو م... مامان بزرگ شدم... روز بعد از تو بود نيسماء شاده و امروز قشنگ تر ،يسالم مامان-

 گهيكنم تا د يالبته دوست دارم اول خانم بزرگ رو راض. تا بهش برسم و خوشبخت باشم يكمكم كن ديبا... تموم عمر يگاهم برا هيكه بشه تك

 يو دعا كرد ياون روز كه از بال پرواز گفت يراست... امشب خواب رو از چشمام گرفته يكه گفت يمامان بال پرواز... الله و لهراسب نباشه زاحمم

تو هم عشق رو مزه  يخواد به جا يدوستت داره و م يليخسماء ... دوستت دارم يليبال پرواز تو رو شكست؟ مامان خ يك ينگفت م،ياز دستش ند

 !كنه زهم

 :ازين

 .گهيسماء خانم بلند شو د-

 .كنه شدم دارميكرد ب يم يكه داشت سع ازيجا به جا شدم و پشت به ن ميجا يتو

 :ازين

 .گهيبلند شو د م،يدار شگاهيكه نرفته، بعد از ظهر وقت آرا ادتي يلباس بخر ميبر ديسماء با-

 .شدم زيخ ميچشم هام رو باز كردم و ن يقدر حرف زد كه اجبار نيا

 .من ساعت پنج تازه خوابم برد زم؟يچته عز-

 .ديخر ميبر ديبا م،يبلند شو صبحونه بخور. چه كار كنم-

 .رو ول كن ديخر. پوشم يم يزيچ كي-

 !مانتو و شلوار ؟يبرو بابا، مثال چ-

 .رهدا فيتشر يقدر دهات نيعمه ات ا... گم شو-

 !من كه عمه ندارم راحت باش، پاشو-

 .آشپزخانه شدم يراه ازيرو شستم و با ن صورتم

 .ريجون صبح بخ نيسالم نگ-

 .ريصبح تو هم بخ زميسالم عز-

 .من كرد يجون شروع به معرف نيآشپزخونه بود سالم كردم، كه نگ يكه تو يا گهيخانم د به

 .منه يهم جار انايكنه، ك يكار م يالبته تو شركت كسر. ستمايو ن ازين يجان، سماء دوست دانشگاه انايك-

 .داشت ينيدلنش ي افهيبود كه ق يخانم ناز و مامان كيجون  نينگ يجار م،يديگفتنش همه خند يلحن جار از

 .خوشوقتم خانم-

 :انايك

 .خوشوقتم تييمن هم از آشنا زم،يراحت باش عز. هستم انايك-

 :نينگ

 .دوست داره يلين دختر نداره، دخترها رو خچو انايك. راحت باش سماء-
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 .زميبر يتا براتون چا دينيحاال هم بش گه،يراست م-

 .نرم يزيچ ديخر يبرا ازيبا ن گهيمن شد عبرت كه د يبود و برا يديعجب خر يول. ميشد يو با هم راه ميصبحونه رو خورد ازيو ن من

 :گفتم ازيغرغر به ن با

 .خوب بود ياون لباس قبل ازين-

 .اومد ينه بهت نم-

 .ميگرد يدنبال لباس م مينكن ساعت دوازده است و ما سه ساعته دار تياذ-

 .ميكن داشيپ ديبا-

 !ازين-

 .اوناهاش-

 ؟يچ-

 .كردم دايلباست رو پ-

بود و  لهيمل تاپ منجوق و يرو يطرح ها. بود دهيكم رنگ پوش يصورت يبند كيتاپ  كيكه  دميمانكن رس كينگاهش رو دنبال كردم و به  رد

كه تنگ شروع شده بود و در  دميتر رفتم و به دامنش رس نييپا. محل اتصالش داشت يتو كيكوچ يگل رز صورت كيبود كه  يبندش پنج سانت

 .كم رنگ تر بود يدرجه ا چندآخر كلوش شد و 

 :ازين

 چه طوره؟-

 ست؟يمراسم مختلط ن-

 .انيت آخر شب مگف مايكه س م،يريسامان رو فاكتور بگ دينه فقط با-

 ست؟يبهتر ن ميريشلوار بگ-

 .داخل ميفعال بر-

 .ميو به خونه برگشت ميديشلوار و صندل هم رنگش خر كيما اون تاپ و دامن رو به همراه  ازيساعت پرو كردن و نظر دادن ن كياز  بعد

 :نينگ

 د؟يكرد ريقدر د نيچرا ا. شدم يداشتم نگران م گهيد-

 :گفتم

 .شدم يمن رو كه داشتم ولو م ديور و اون ور كش نيقدر ا نيد اكر يول م ازيمگه ن-

 :نينگ

 .ديزود رفت يخواستم بهت هشدار بدم، ول يصبح م-

 :ازين
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 ...مامان-

 :نينگ

 .ميناهار آماده ا يهمه اومدن برا د،يحاال زود لباس هاتون رو عوض كن گهيد. گميراست م-

 .چند برابر شد مينگاه به اسم، شادزنگ خورد و با  ميداخل نشده بودم كه گوش هنوز

 ؟يسالم ناشناس خودم، خوب-

 :لهراسب

 ؟يتو خوب. خوبم ،يسالم دختر-

 عشقم چه طوره؟. اوهوم، خوبم-

 مامان هم خوبه، چه خبرها؟-

 .شگاهيآرا مير يبعد از ناهار م م،يديتازه االن رس. دميامشب لباس خر يبرا ميرفت ازيصبح با ن-

 د؟يريشما دو تا م-

 .مامانش و دو تا زن عموهاش از،يمن، ن. مينه پنج نفر-

 .مواظب خودت هم باش ،يبدو برو ناهارت رو بخور دختر-

 !چشم-

 .يبا زم،يدوستت دارم عز. چشمات يفدا-

 .ناشناس يمن هم دوستت دارم، با-

 .م شلوغ بوده يليشدم كه خ يغذاخور زيم يلباس راه ضيرو قطع كردم و وارد خونه شدم و بعد از تعو يگوش

 .ميو سر جامون نشست ميداد يسالم به همگ كي ازين با

 .رو به روم نشسته و لبخندش باعث لبخندم شد يتازه متوجه شدم كسر يصندل ينشستن رو با

 :ازين

 چقدر بكشم؟-

 .بسه گلم ريكفگ كيهمون -

 بود؟ ريكفگ كي نيهم يگشنمه، برا يو گفت يقدر به من غر زد نيا-

 .نه من يزن يغر م يتو دار-

 :گفت ازين يدستش بود رو به عمو سيد كيجون كه  انايك

 .تو آشپزخونه يايب ديجان غذات آماده است، فقط با يمهد-

 .بخورم گشنمه اريب. هيا غهيچه ص گهيوا خانومم، آشپزخونه د-

 .غذات ممنوعه است زم،يشه عز ينم-
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 .شدهمه  يداد كه باعث خنده  يقدر ناز و بامزه جواب م نيا

 ه؟يچ گهيممنوعه د يغذا-

 :يكسر

 ؟يچ يعني يدون ينم-

 :ماين

 .يبدون يبهتر از هركس ديبابا تو كه با-

 :ازين

اون شب تو رو  يماجرا يول. درست كرده يمرغ خورده بود مامان براش ماه شبيتونه گوشت قرمز بخوره، چون د يعمو نم د،ينكن تشياذ-

 .آشپزخونه غذا بخوره يعمو تو ديبا گهيزن عمو گفته و حاال زن عمو م يبرا

 .عموت چارهينگو، ب يوا-

 :وانيك

 .باشه چارهيشه ب ياست، با وجود مامان مگه م چارهيمن كجاش ب يبابا-

 ازين يو به سمت عمو. گذاشته بود گرفتم ليجون رفتم و ظرف رو كه روش فو انايزدم و از جام بلند شدم و به سمت ك وانيبه حرف ك يلبخند

 :كردم لبخندم پاك نشه، ظرف رو جلوش گذاشتم و گفتم يكرد، سع يم تميداشتم چون بوش داشت اذ يواقعا حس بد يول رفتم،

 .ديكن ليناهارتون رو م ستم،يشرمنده من اون قدر هام حساس ن-

 :انايك

 ...آخه تو زميعز-

 .دييشما هم بفرما. رسه يبوش هم به من نم ينشستم، حت زيمن اون ور م-

 .كرد به خوردن غذام مشغول شدم يهنوز تو مغزم گردش م يماه يبرگشتم و با اون كه بوجام  سر

 

*** 

 

 :ازين

 .ايجاست، زود باش ب نيسماء لباست ا-

 .اومدم بابا، اومدم-

 .زود باش-

 .ازين يام كرد وونهيزهرمار رو زود باش، از صبح د-

 .نبود ونالشيخ نيو ع دنديخند يو زن عموهاش به كل كل ما م مامانش

 .قدر عجله داره نيچرا ا نيجون ا نينگ-
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 .شده و جو گرفته است قيتو راحت باش سماء، فكر كنم استرس عروس بهش تزر-

 :ازين

 !مامان-

 :نينگ

 .ديسوار ش-

رو روشن  نيماشنشست و  قهيهم بعد از چند دق ازينشستم و ن يصندل يرو يپشت يبه خانم ها ديببخش كيتوجه نكردم و با  ازيو داد ن غيج به

 .كرد

 :نينگ

 .كنن يدارن نگاهت م ،يكن كه آتو دست پسرها ند يدرست رانندگ ازين-

 :انايك

 .بگن يزياون هام غلط كردن چ ن،ينكن دخترم رو نگ تياذ-

 :ازين

 .زن عمو يمرس-

 :نيميس

 .ديرو كامل آورد لتونيبچه ها وسا-

 :مگفت يكردم و به پشت برگشتم و با چشمك ازيبه ن ينگاه

 .به اتاق بندازم گهينگاه د كيچون نذاشت من  ازه،ين ريتقص ميرو جا گذاشته باش يهر چ-

 .بود ازيسمت راست بدنم كه به سمت پشت برگشته بود نشان خشم ن سوزش

 .وونهياوخ درد گرفت د-

 :جون بلند شد نينگ يها و صدا يپشت ي خنده

 ؟يسماء خوب از،يزشته ن-

 :ازين

 .يخوشگل نيه اكجاش زشته، دختر ب-

 .جون لبش رو به دندون گرفت نيزد و نگ ييهم لبخند دندون نما بعدش

 :نينگ

 .كرده يكه دخترم قاط ينيب يشرمنده سماء جون، م-

 :گفتم

 !محاله دنياگه رها باشه نفس كش ست،ياش كنارش ن گهيد اريتازه االن . هاش عادت دارم يباز وونهياشكال نداره به د-
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 :نيميس

 .انيها با هم كنار م نيص نخور، احر نينگ-

 :گفتم

 .گنيجون راست م نيميس-

 :ازين

 خواست؟ يآوردن م نيكوچه فاصله، ماش كيدونم  يمن نم. ديش ادهيپ-

 :نينگ

 كيچه برسه  ميبر ادهيقدم پ كي ميتونست يو موها درست شده است، نم ميكرد شيموقع برگشتن كه همه آرا ياشكال نداشت ول ياومدن-

 .كوچه

 :ازين

 !آهان-

 :نينگ

 .قدر نظر نده دختر نيبرو تو ا-

 .سالن بزرگ داشت و چند تا اتاق كيكه  يواحد حدودا صد و پنجاه متر كيبود  يكه عال طشيمح م،يشد شگاهيآرا وارد

 :شگريآرا

 تو؟ يچه طور نيميس يوا-

 :نيميس

 سالم مهناز جون، خوبم چه خبرها؟-

 :مهناز

 .نمتيب يخوشحال شدم كه م يكه زنگ زد روزيد يول ده،يرو به من نم اديكار ز يمهتاب اجازه  ي هيزيجه ديخر. رميفعال درگ-

 :نيميس

 .زميعز يكه قبول كرد يمرس-

 :مهناز

 د؟يهر پنج نفر هست-

 :نيميس

 .زميآره عز-

 .موهام پرداختم يرو درآوردم و به شونه كردن دوباره  مانتوم

 :ازين
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 ؟يدوست دار يچه مدل-

 ؟يتو چ دم،يم حيمدل باز رو ترج كيشب ام يبرا-

 :ازين

 شه؟ يخوام موهام رو صاف كنم، به نظرت خوب م يم-

 .اديبهت ب ديبا-

 :مهناز

 .نميبب اديگل ب يخب دخترها-

 .ميبه سمتش رفت ازين با

 :مهناز

 د؟يپسند يموهاتون م يبرا يچه مدل-

 :ازين

 شه؟ يون خوب ممن دوست دارم موهام رو صاف كنم، مهناز جون به نظرت-

 :مهناز

 ؟يخب خانم خوشگله تو چ زم،يرو صاف كن عز ازين يموها ايب رايالم اد،يبه صورتت م-

 .ستيمد نظرم ن يطرح خاص يباز باشه، ول دميم حيترج-

 !كنم كارستون يكار م كيپس بسپرش به خودم -

 .يمرس -

و  رهيسرم سشوار گرفت تا حالت بگ يرو يساعت مياز شاگردهاش ن يكيو در آخر هم  ديچيموهام رو پ كهيت كهيآورد و ت يگوديب ليوسا

 .ناخن هام كرد يرو يرنگ لباسم شروع به طراح يخودش هم با پرسش درباره 

 :مهناز

 .يندار يبه ناخن مصنوع ازين ،يكرد يناخن هات رو خوب سوهان كش-

 .كار رو دوست دارم نيا-

 چند سالته؟-

 .ستيب بايتقر-

 .يوره خانومخ يكم تر بهت م-

 .ديشما لطف دار-

 چه طور باشه؟ شتيآرا يتموم شد، پاشو لباست رو بپوش، راست نيا-

 .باشه غيخوام تو ذوق بزنه و ج ينم. تيال شيآرا كي-
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 .كنند يو بعد بچه ها موهات رو باز م دميدخترونه بهت م يصورت شيآرا كيپس -

 .يمرس-

 .دمينفس راحت كش كيكوتاه تموم شد  يجمله كرد و با  يصورتم كار م يداشت رو يساعت مين

 .ات محو باشه تا خط چشم كار خودش رو بكنه هيكردم سا يسع. اديبهت م يليخط چشمت خ-

 .رو كه به نظرم ناز شده بود، به تماشا نشستم ديجد يشدم و سماء رهيخ نهياز حرفش به آ بعد

 :ازين

 .تموم شد بابا-

 !هان-

 .وونهيد يسماء رو خورد-

 .ازيچرت بگو ن كم-

 .يناز شد يليخ يول ست،يمشخص ن شتيبا اون كه آرا-

 .كنه شتيبرو لباست رو بپوش تا آرا اد،يبهت م يليصاف خ يموها ،يمرس-

 .تا موهام رو باز كنه نميمهناز به من گفت بش ياز شاگردها يكي

 :مهناز

 .خبرم كن يكه باز كرد نيجان بعد از ا دهيسپ-

 .گفت و به كارش مشغول شد ياست، باشه ا دهيسپ اسمش دميكه فهم دختره

 :نيميس

 .اديبهت م يليصاف خ يمو ازين-

 .زن عمو يمرس-

 :نيميس

 .نمتيسماء جان بب-

 .خانم برگشتم نيميسمت س به

 :نيميس

به  يليافت موهات خداخل ب يداره، گل رزها يخاص ييرايگ يكمه ول ششيسماء، چشم هات آرا يناز شد يليدست خالقت و مهناز درد نكنه، خ-

 .اديلباست م

 .ديكن يشرمنده م-

 .ميكرد، پس راه افتاد يما رو پخ پخ م مايوگرنه س ميبر ديداد كه با يخانم ها هم تموم شد و البته ساعت هم نشون م شيآرا باالخره

 :ازين
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 كه برم خونه؟ ستيمامان الزم ن-

 :نينگ

 .مايس يپدر يبرو خونه  كراستي زمينه عز-

 :ازين

 ؟يپس پسرها چ-

 :نيميس

 .بزرگ يمهدو شيپ رنيو آقابزرگ هم كه م ونيسامان، آقا شيپ رنيشن م يگفت آماده م يكسر-

 :ازين

 !خورند يكه قرها تو كمرم دارند ول ول م ميبرقص ميپس بر ،ياوك-

 :كم بلند كردم و گفتم كيضبط رو  يزدم و صدا يلبخند

 .ميبزن بر ،يهم از سوت شروع باز نيا-

شده  دهيچ ونيآقا يكه تو باغ برا ييزهايم نيو از ب ميكرد يدر بود، سالم و احوالپرس يكه جلو مايپدر س دنيبودند و با د اديهاشون ز ونمهم

 .ميو وارد ساختمون شد ميهاشون پر شده بود گذشت يبود و بعض

 .ميبه كنارش رفت ازيآورد، با ن يبود و داشت شنلش رو در م دهيتازه رس مايس

 وال عروس خانم؟اح-

 :مايس

 د؟ياومد يتوپ توپ، ك-

 :ازين

 .كمك مياومد ،ياريتا شنل رو درب يديجون م يدار ميديد. ميدياالن رس نيهم-

 :مايس

 .بچه پرروها د،يگم ش-

 :گفتم مايس به

 .مايس يچه ناز شد-

 !زدم يپاره، كه اگه پسر بودم دو سوته مخت رو م شيآت يخبر از خودت ندار-

 .زميعز يمخم رو بزن يبتون يعمر-

 !پررو-

 .يخودت-

 .ديايزود ب د،يلباس هاتون رو عوض كن ديبر-
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 .ميتا لباس هامون رو عوض كن ميوارد سالن شدند و ما هم به اتاق رفت اديز يو چند تا دختر با سر و صدا مايس

كردن كه اشكال  تيخب اذ يول. به صورتم بود رهيكه زل زده بود به من، البته طفلك خ دميرو د ازيكردم كه ن يشلوارم رو عوض م داشتم

 :نداشت

 ؟يمگه خودت ناموس ندار ا،يح يب يكن دختره  شيچشم هات رو درو-

 :كه انگار شوكه شده بود گفت ازين

 !هان-

 .دراز صندلم شدم يو مشغول بستن بندها دميخنده و من هم دامنم رو پوش ريو زن عموهاش زدن ز مامانش

 :ازين

 ه؟يانگار چه تحفه ا گهيم نيهمچ ر،يجوگ-

 !يناز و دوست داشتن يتحفه  كي-

 .خودت باز كن يكم دلستر برا كي يوقت كرد-

 .يبرام باز كرد يتو به اندازه كاف ستيالزم ن-

 !گم شو-

 .ميرفت مايو به سمت س ميبا هم از اتاق خارج شد ميرو رها كرد بحث

 :مايس

 !دزدند يبابا خوشگل ها رو م-

 .تو فاز ضد حال زدن هم رفتم باز

 !انيهم نم كتيخب پس تو نگران نباش، چون نزد-

 .من رو ترسوند يشيجاش بلند شد و به حالت نما از

 ؟يفحش بد يتون ينم ؟يدنبالم كن يتون ينم ؟يباش نيو رنگ نيعمه جون گفته سنگ ،يآخ-

 .رسم يبه حسابت م يخودت رو بخون، بعد از عروس يسماء فاتحه -

 .زميقه عزاالن رو عش-

 :ازين

 .نكن سماء تياذ-

 ؟يديباشه دلم برات سوخت، بانو افتخار رقص م-

 :گفت يبا لحن خنده دار مايس

 .به تو نه يبه شوهرم آره، ول-

 !بپوس ييو از تنها نيجا بش نيبود، تو هم هم هيپا شگاهيرقصم از آرا يم ازيجهنم با ن-
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 .اطرافش از كل كل ما شاد بودند يدخترها

 .بپوسه يياز تنها) زشت( ارهيپت نيوسط تا ا ديايزود همه ب. ديخند يم د،يستاديا هيچ-

رو  مايس يا قهيو چند دق وستميكنند، خودم هم بهشون پ ييوسط و هنرنما انيمن بودند تا ب يكردند و انگار منتظر اجازه  يشاد يخنده  همه

 .صورتش بلندش كردم دنيبوس زود دلم به رحم اومد و به سمتش رفتم و با يتنها گذاشتم، ول

. ميانداخت يآب و شربت فاصله م وانيل كيو وسطش در حد  ميديرقص يم ميداشت يشخص اول امشب بود، حدود دو ساعت ماينه انگار كه س انگار

در . ميهم بلند كرد رو ازين يدو تا آهنگ مامان و زن عموها يبه اندازه  يگذشت، حت يخوش م يليبودند خ هيپا لشونيفام يچون دخترها يول

كه كه خبر از اومدن داماد دادند و ناچارا به اتاق برگشتم و  نيوسط، تا ا ميرقص آورد يو از دم همه رو برا ميرحم نكرد ريو كب ريغكل به ص

 !باغ يتو ميرفت يغذا خوردن م يبرا ديوقت شام بود و با كيدامنم رو با شلوار عوض كردم، هر چند كه نزد

 :ازين

 تو؟ يودكجا ب-

 .رفتم شلوارم رو بپوشم-

 .شام يبرا ميآهان بر-

 و سامان كجان؟ مايس-

 .رو داشته باشند يفردا استراحت كاف يمراسمشون رو جمع كنند كه عروس و مهمون ها برا كي ايشام، قراره تا دوازده  يرفتن باال برا-

 كجان؟ نايمامانت ا م،يبر ياوك-

 .ميبر ايب رون،ياون هام رفتند ب-

 .بود ماين د،يسرم به اون سمت چرخ يدست دنيو با د ميهم از ساختمون خارج شد با

 .اون جاست مايپسرها، ن شيپ ميبر-

 كجا؟-

 ييزهايچ كيها  يكردن و بعض ينگاه م يو پسرها بعض ميرد بش زهايم نياز ب ميمجبور بود م،ينشون دادم و حركت كرد ازيرو به ن مايدست ن با

 .ميرفت يبدون توجه به حرف ها و نگاه هاشون م پروندن و ما هم يم

 :ازين

 جنبه اند؟ يها چه ب يبعض-

 !حق دارند طفلك ها دن،يهنگ دنيحرص نخور دختر، خب دو تا دختر خوشگل د-

 :زد و گفت يلبخند

 .بده شياعتماد به سقفت رو افزا يها، ه ياز رو نر-

 :شونه اش كردم و گفتم يرو حلقه  دستم

 .كنه ينم زشيقدر نگران سقف آسمون نباش، ر نيجانم، ا يا-
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 .زميعز هيحتم زشياون وقت ر م،يترسم دفعه بعد تو خونه باش يمن م-

 :همون دست به عقب هلش دادم و گفتم با

 .شعور، پررو، عمه ات اعتماد به سقف داره يب-

 :رو برام درآورد و گفت زبونش

 .من عمه ندارم سماء جون-

 .نشستم يش رو صندلتوجه به يندادم و ب محل

 :ماين

 .سالم سماء خانم-

 .شادش انداختم و ناخودآگاه لبخند زدم يبه چهره  ينگاه

 ؟يچه طور طون،يسالم ش-

 !يعال-

 .زدم و سالم كردم يكنارش نشسته بودند، لبخند يو كسر وانيانداختم ك گهيد يها يبه صندل ينگاه

 .نشست و سالم كرد مايو ن وانيك نيهم ب ازين

 :كرد و گفت كيسرش رو به من نزد يكسر

 ؟يخانوم يچه طور-

 .خوبم-

 ه؟يخبر ،يچه خوشگل كرد-

 .كرد شيشه كار يرو نم طنتيش

 !سييدوستمه، ر هيعروس-

 :كرد و گفت يكيكوچ اخم

 ه؟يك سيير-

 .ديبهتر خبر داشته باش ديشما كه با ؟يدون ينم-

 .نكن سماء تياذ-

 !لدم؟كردن ب تيكجا بود؟ من اصال اذ تمياذ-

 .ينكن خانوم سيير سييقدر ر نيا ،يستيپس اگه بلد ن-

 :فكر كردم و گفتم كمي

 ...داره و شتريبه فكر ب ازين-

 .رفت رو مخم و نذاشت حرفم رو ادامه بدم ياعصاب خورد كن يصدا
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 :مشفق

 زم؟يعز يخوب ،يكسر يوا-

 .شتهر چند كه اون ارزشش رو ندا ستاديتكون داد و به احترامش ا يسر يكسر

 :يكسر

 د؟يسالم خانم مشفق خوب هست-

 نم؟يجا بش نيتونم ا يم يمرس-

 .نداشت جز اجازه دادن يچاره ا يبود و كسر يخال يتا صندل سه

 .ديهر جور راحت-

 .فرهاد رو هم صدا كنم ديپس اجازه بد-

 :ديغر مايرفتن مشفق ن با

 كنه؟ يجا چه كار م نيا ياون عوض-

 :يكسر

 .مايآروم ن گه،يآوردتش د نيدونم، حتما ا يچه م-

شركت  كي يآقا فرهاد كه طبق معرف يعنينشست و همراهش  يو كسر وانيك نياومدن مشفق و همراهش همه آروم شدند، مشفق ب با

 .كنار من رو اشغال كرد يها ياز صندل يكيداره،  يساختمون

رفت كه صداش من رو به مكالمه وادار  يشت حوصله ام سر مرو به كار گرفته بود، دا يمشغول حرف زدند بودند و مشفق هم مخ كسر همه

 .كرد

 :فرهاد

 چند سالتونه سماء خانم؟-

 !دنيسوال جواب نم نيخانم ها اصوال به ا-

 .دميو حرف زدن پرس ييقصد جسارت نداشتم، من باب آشنا-

 .سالمه ستيدرسته، من ب-

 د؟يدانشجو هست. يعال-

 .خونم يم تيريبله مد-

 .ديو خواهرش هست ماين يپس هم رشته -

 .شون هستم يهم رشته و همكالس-

 درسته؟ د،يمعتمد آشنا شد يطور با خانواده  نيپس ا. چه جالب-

 :فضول بهش گفتم و جواب دادم كيدلم  تو
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 .كنم يهم كار م يالبته من تو شركت آقا كسر-

 !هيعال ل،يكار در كنار تحص-

 :رو به سمتم گرفت يكياشت و مشروب برد وانياز خدمه دو تا ل يكي ينيس از

 .خورم، ممنون يمن نم-

 چرا؟-

 !هيطور نيتفكرم ا-

 .شما يپس به سالمت ،ياوك-

كردم و  ليمتما يمست متنفر بودم، خودم رو به سمت كسر ياز آدم ها شهيرو به دست گرفت، هم يدفعه باال رفت و دوم كياول رو  السيگ

 .ازش دور شدم ياندك

 د؟يكن ينم يتنها كه زندگخانواده كجا هستند؟ -

 .كرد يدهانش حالم رو بد م يشعور اصال به تو چه؟ بو يمزخرف ب مردك

 .ستميتنها ن رمينخ-

 :ماين

 ؟يسماء خوب-

پدرش باهاش چه كار داره و من هم  نهيهم بلند شد تا بب يمشغول صحبت شد، كسر وانيو ك ازيهم با ن مايهم قرار دادم و ن يهام رو رو چشم

 .كرد يخورده بود داشت رو اعصابم آفتاب مهتاب كار م گهيد السياون كه حاال دو تا گ يول. نپرسه گهيگرم كردم، تا سوال د ميبا گوشسرم رو 

 :فرهاد

 سماء جان؟-

 .فرستادم يدار م زيچ يانگار نه انگار كه داشتم با نگاهم به روحش فحش ها يتند بهش نگاه كردم، ول يليرو بلند كردم و خ سرم

 :رهادف

 د؟يد يدور رقص رو م كيافتخار -

 .امشب به پست من خورده يآماده شده وسط باغ اشاره كرد، عجب آدم مزخرف ستيسرش به پ با

 .نميجا بش نيدم هم يم حينه ترج-

 .ينشستن حروم كن يرو برا يقشنگ نيشب به ا فهيح زم،يچرا عز-

تش باعث شد آمپرم بزنه باال و دستش رو محكم پس زدم و از جام بلند شدم كه حرك نيپام قرار گرفت و ا يحرف دستش رو نيزمان با ا هم

 .باعث شد نگاه ها به سمتم برگرده

 :ماين

 شده سماء؟ يزيچ-
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 :فرهاد

 .جان، به حرفات برس ماينشده ن يزيچ-

 !خفه شو-

 .از جاش بلند شد و به سمتم اومد ماين

 :ماين

 ه؟يچ-

 .يچيه-

 .كنارم نشست ازيبود رفتم و چند لحظه بعد ن يكه خال يا گهيد زيو به سمت مدور شدم  زيچند قدم از م با

 :ازين

 گفت بهت؟ يزيچ-

 .دونستم چه كارش كنم يبود و نم يكرد، حس بد يداشت خفه ام م بغض

 .ولش كن-

 نمت؟يسماء بب-

 :گفت ارهيخواست لبخند به لبم ب يكه م يچونه ام قرار گرفت و سرم رو بلند كرد و با لحن ريز دستش

 .كوچولو يكن هيوسط گر نيا يخوا يم ياون عوض ينگو به خاطر حرف ها-

 !ازين-

 !ازيجون ن-

 :زدم و ادامه دادم يلبخند

 .خفه شو-

 .يچشم و چالم آبج يبه رو-

 .تر شد قيعم لبخندم

 :ازين

 .طور بخند گلم نيهم شهيهم! نهيآهان هم-

 :ماين

 نم؟يخانم اجازه، من هم بش-

 .طونيش نيظلوم شده اجان چه م يا

 :ازين

 .مجلس زنونه است رمينخ-
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 :ماين

 ... ،يگريج ،يخوشگل ،يگل ،يماه نيپسر به ا اد؟يدلتون م-

 !هيحتم زششياالن سقف آسمون هم ر ،يادامه نده داداش-

 :به من زد و با لبخند من ادامه داد يچشمك

 !نيبش يحاال چون قل خودم-

 :جمع شده گفت ياومد كه با لب ها وانيك يدفعه صدا نينشست و ا ماين

 ؟يپس من چ-

 :ازين

 ؟ياومد يا، تو ك-

 .االن نيهم-

 .زهير يدفعه واقعا سقف م نيا ره،يگ يباشه دو ساعت هم شما رو به حرف م ازيبه ن وانيآقا ك دينيبش-

 .ميكرد شيخنده و ما هم همراه ريزد ز ازين

 :يكسر

 د؟يردچرا جاتون رو عوض ك د؟يخند يتنها تنها م-

 :ماين

 ؟يتو كجا بود ،يجور نيهم. يديخند يوگرنه م ،يخودت بود كه نبود ريتقص-

 .بابا باهام كار داشت-

 :ازين

 چه كار؟-

 .آقابزرگ رو برسونم ديگفت بعد از شام با-

 قدر زود؟ نيچرا ا-

 د؟يچرا جاتون رو عوض كرد ديشه، نگفت يكه زود خسته م ديدون يم-

 :ماين

 .ميبهتره به شكم برس. گميبهت م بابا، بعدا يچيه-

 .هم درباره مشفق و همراه مزخرفش نشد يو حرف ميشروع به خوردن كرد مايحرف ن نيا با

 !بود يگرفتم عال يم دهيبود و اگه وجود مشفق و همراهش رو ناد يخوب شب

از  يبود كه بعد از خداحافظ كيساعت  يو حوال ميمراسم رو شاهد بود يعمه اش ادامه  يو غرغرها مايو كنار س مياز شام به داخل برگشت بعد

 !نكردم ارتيآقا بزرگ رو ز نيفكر كردم كه چرا امشب من ا نيشم به ا يهوش م يخوابه و من هم دارم از خواب ب ازيحاال كه ن. ميهمه برگشت
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 اسيبرگ گل  يآها

 تنهاست يبد جور دلم

 عشق يقربون شدم

 احساس يباز يتو

 كه رفته ياون روز از

 غرق تمناست دلم

 مست نگاهت شدم

 سر راهت نشستم

 خواست يكه م يهر چ شدم

 و سرابش قتيحق

 دست همه ي چهيباز شدم

 و قرارش قول

 از، بعد از، بعد از نسترن بعد

 ينمونده باق گهيد يچيه

 يباغ اقاق نيرفته من و كاشته تو ا اون

 برام نمونده گهيد يچياز نسترن ه بعد

 عشق رو سوزونده يبا رفتنش گلخونه  اون

 

*** 

 

 آدم رو؟ يديآخه چرا عذاب م از،يلعنت بهت ن-

 :ازين

 .يدوست دارم گل-

 .كمش كن دختر-

 .نييپا ميبلند شو بر رم،ينخ-

 .اميبرو م-

 .بهتره مينه با هم بر-

 .ميريشورم، م يباشه بابا االن صورتم رو م-
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 .هم دستگاه پخش رو خاموش كرد ازيرفتم و ن ييسمت روشو به

قرار بود ساعت دوازده . هم از پسرها نبود يو خبر ميزد يحرف م شبيد يمهمون ها يخانم درباره  انايجون و ك نياز صبحونه با نگ بعد

 .شگاهيآرا ميو بعد از ناهار بر اديجون ب نيميس

 :نينگ

 د؟يبچه ها آماده ا-

 :ازين

 .ميبردار كاور رو بر م،يآره مامان اومد-

 ؟ياشتلباس خودت رو هم گذ-

 .آره دو تاش رو چپوندم اون تو-

 .شدم رهيو با تعجب بهش خ ستادميا

 .قشنگ گذاشتم يخواد سكته كن يكردم بابا، نم يشوخ-

 .اومدم نييو از پله ها پا دميكش يراحت نفس

 :انايك

 م؟يبر-

 .ميما آماده ا-

 :نيميس

 .پسرها منتظرند ميبر ،يبه سالمت-

 :ازين

 م؟يريبا اون ها م-

 :انايك

 .ميشه تنها بر يآخه راه باغ دوره نم. دنبالمون انيخودشون ب ديچون بعد از ظهر با زم،يآره عز-

هم از  ازيخارج شدند و من و ن نگيشدند و از پارك ماين نياز ساختمون خارج شدم، خانم ها سوار ماش نميب يرو م يكه كسر نياز ا خوشحال

 .بودند نيكنار ماش وانيو ك يكسر. مياومد رونيب اطيح

 :ازين

 د؟يسالم خوب-

 .سالم-

 .تكون داد، كاور لباس رو از من گرفت و در عقب رو باز كرد يفقط سر يجواب سالم رو داد و كسر وانيك

و  يطاقت ناراحت. عقب قرار گرفتم و اون هم كنارم نشست يصندل يناچارا رو. يدر هم كسر يحرف جلو نشست و من موندم و اخم ها يب ازين
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 .رو نداشتماخم هاش 

 ؟يكسر... يشده ر يزيچ-

 .ترش نكنم يدادم عصبان حيترج

 شده باشه؟ يزيچ ديبا-

 .دونم ينم-

 ؟يدون ينم-

 :خودش جواب دادم مثل

 بدونم؟ ديبا-

 ؟يبه من نگفت شبيچرا د-

 رو؟ يچ-

 .نكن سماء يبا اعصاب من باز-

 !يگيرو م يدونم چ يخب نم-

 اون آشغال چه كار كرده؟ يچرا نگفت-

 :و گفتم دميكش قينفس عم كيپسر،  يناز ش يآخ. نگفتم يزيبچه ام بهش برخورده چ رت،يجونم غ يا

 گفتم؟ يم يچ-

 ...نكن، اون آشغال بهت تيسماء اذ-

 .باشند دهيصداش رو شن دينبا وانيو ك ازيآهنگ، ن يداد و با وجود صدا رونيرو پر حرص ب نفسش

 .يآروم باش كسر-

 .گرفت يجواب م اقتشيل تا در حد يگفت يم ديبا-

 .ميبود يوسط مهمون ،يجاش نبود كسر-

 .دستش قرار دادم و فشردم يدستم رو رو. نمشيبب يجور نيزد، دوست نداشتم ا يم يشدت موهاش رو به عقب راند و ناجور عصب با

 !يكسر-

 ؟يجان كسر-

 .آروم باش و فراموشش كن-

 .شه سماء ينم-

 باشه؟. باشه، خرابش نكن يعال ديبه خاطر من، امروز و امشب با-

 .شه خانومم يوجه خراب نم چيامروز و امشب به ه-

 .دميدستم نوازش گونه قرار گرفت و با بستن چشم هام لذت لمسش رو به جون خر ياش رو گهيد دست
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 :ازين

 .وانيجاست ك نيهم-

كه فقط خودم بشنوم  يشد و جور ادهيهم پ يرج شدم، كسرخا نياز ماش وانيچشم هام رو باز كردم و بعد از تشكر از ك ازين يصدا دنيشن با

 :گفت

 ...كم طاقته ينگ يبگ. من هم باش ي چارهيفكر قلب ب يكن يخوشگل م يدار يوقت-

 .شد نيحرفش كرد و كاور رو به دستم داد و سوار ماش ياضافه  يچشمك

 :يكسر

 .فعال م،ييجا نيا ميساعت پنج و ن-

 .ميشد هشگايوارد آرا ياز خداحافظ بعد

 .و آروم چشم هام رو باز كردم ستادميا يقد ي نهيآ يجلو

به باال جمع شده و  نهيپف دار كه از قسمت س بايدامن تقر ،يو مشك يطوس يبا رگه ها ينقره ا راهنيبا ده سانت پاشنه، پ يچرم مشك يها كفش

شد  ،ينقره ا تيال شيكج رو صورت پخش شده، آرا جلوش به صورت يها يشده كه چتر ونيشن يخورده، موها ييبايز يپشت گردن گره 

 !سماء

 :ازين

 .دنديپسرها رس م،يسماء بر-

 .اومدم-

ندادم، چون احتمال خراب  چشيپ يسرم گذاشتم، ول يباالش رو بستم و شال رو رو يچرمم رو برداشتم و مانتو رو تنم كردم و دو تا دكمه  كت

 .شدن موهام بود

 بود ستادهيا نيكنار ماش ازيمرد مسن جلو نشسته بودند و ن كيو  يبار كسر نيا يول. محركت كرد يكسر نيسمت ماش به

 :كرد و گفت كيسرش رو به من نزد آروم

 !آقا بزرگه-

كردم و  يبه كسر يعقب جا گرفتم و با سر و آروم سالم يصندل يكنم، در رو باز كردم و رو ارتيباالخره قسمت شد من آقا بزرگ رو ز پس

 :بلند گفتم

 .معتمد يسالم آقا-

 :لب جوابم رو داد ريز يكسر

 .سالم-

 :ازين

 .ماستيمن و ن يآقا بزرگ، سماء دوست و همكالس-
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 :آقابزرگ

 .سالم دختر جون-

 .شدم الشيخ يهم نداشتم و ب يسه كلمه رو گفت، كه جرأت ابراز خوشوقت نيو خشك ا يقدر رسم نيا

 .شد يط نيو سكوت مطلق ماش يگاه كسر ياه و بگ يبه باغ در نگاه ها دنيساعت راه تا رس كي

 :آقابزرگ

 اد؟يبابا، امشب مشفق هم م يكسر-

 .اديب ديشا. دميكه دخترش بود، خودش رو ند شبيد-

 .نميخوام هر چه زودتر عروست رو كنارت بب يم ،ياگه اومد دوست دارم سنگ تموم بذار ؟يچ يعنيدخترش -

 آقا بزرگ؟-

 .يكن يكن به نفعته و ضرر نمنكن بابا، حرف گوش  تياذ-

با اون  رمرديپ نياز ا يدونستم چرا، ول ينم. بدنم شده بود فيداد و باعث لرزش خف يرو داشت به من انتقال م يهاش و صداش حس بد حرف

نفرت رو  نيه ها ساله اانگار د. بود، متنفر بودم شينما ياش كه برا دهيتراش يمحكم، اون قامت صاف، و اون عصا ياون صدا ،يابهت انكار نشدن

 !بود بيعج نيدارم و ا دمبا خو

 :ازين

 .سماء جونم ميديرس-

 .حركت كردم يو كسر ازيشدم و كنار ن ادهيپ نيماش از

شده بود،  نييو تز دهيچ ييبايشش نفره به طرز ز يزهايحدود صد متر مشعل گذاشته بودند و م زيم نيتا اول يبود كه از در ورود يبزرگ باغ

 .بزرگ بود قيآالچ كي هيشب بايكار شده بود و تقر وميليرز و ل يكه دور تا دورش گل ها ديرقص مسقف سف تسيپ كي

 يمانتوم رو درآوردم و كت چرم رو رو م،يتا لباس هامون رو عوض كن ميشد يياتاق راهنما كيبه  ازياز نگاه كردن برداشتم و همراه ن دست

كه اون  يگفتم و مانتو و شالم رو به دختر رتشيناشناس و هزار البته غ قهيبه سل نيآفر كي. گ بودهم محفوظ شدم، هم قشن. دميپوش راهنميپ

 .دادم ليتحو ،جا بود

 :ازين

 .كردم بد بشه يقشنگش كرده، اول احساس م يليسماء كت خ-

 .بد نشد دميد دميپوش ينداشتم ول يناشناسم انتخاب كرد، من نظر مثبت يوقت-

 م؟يموافقم، بر-

 .هوماو-

كه به سمتشون  يدر حال. نشون دادم ازيكردم و اون ها رو به ن دايرو پ يزود كسر يليخ. ميگرفت شيو راه باغ رو در پ ميهم از اتاق خارج شد با

 :شروع به وز وز كردن كرد ييصدا ميرفت يم
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 به به سماء خانم، احوال شما؟-

 .مگه ول كن بود ياره كردم و راهم رو ادامه دادم، ولاش ازيپر نفرت بهش كردم و بدون توجه به اون به ن ينگاه

 :فرهاد

 !نكردم يبابا من كه كار ؟يناراحت روزياز د زميعز ؟يديسماء خانم جواب نم-

 .دوست نداشتم جوابش رو بدم يناجور رو اعصابم بود ول صداش

 !سماء-

 .شدم دهيزمان با گفتن اسمم بازوم رو گرفت و من به سمتش كش هم

 !آشغالولم كن -

 .بر علت شد ديهم مز ازينبود ن. كرد يكه دستش به بازوم وارد م يهم به خاطر درد تم،ياومد هم به خاطر وضع يام در م هيگر داشت

 .يكرد دايپ يتا حاال مشكل شبيكه از د دميرس يم جهينت نيداشتم به ا گهيد ،يخدارو شكر سالم-

 .دستم رو ول كن! خفه شو-

 .ثل خودت با نمك و نازندفحش هاتم م! جانم يا-

 .حرفش كرد يچندش آور چاشن يچشمك و خنده  و

كه از شدت  يجفت چشم مشك كيبه  دميرو دست فرهاد نشست و با چرخوندن سرم رس يكردم تا دستم رو آزاد كنم كه دست يتقال م داشتم

 .رفت يم يبه سرخ تيحرص و عصبان

 :يكسر

 .دستت رو بكش فرهاد-

 :فرهاد

 .كنم يدارم با سماء صحبت مبه تو چه؟ -

 .ديكش قينفس عم كيهاش رو بست و  چشم

 .و امشبت رو بدم شبيجا جواب كار د كياالن و  نينذار هم. يشناس يفرهاد من رو خوب م-

 .يلنگه ندار گرانيكار د يتو يدونم در فضول يآره م-

 :ماين

 .ميرو نزد يحضور تو عروس ديبزن به چاك تا ق يدون يحاال كه م-

 :شد، گفت يكه دور م يو در حال رونيب دشيكش يدست كسر ريدفعه با شدت از ز كيشل شد و  ستشد

 !ذارمتونيجواب نم يب-

 :ماين

 ؟يآشغال، سماء خوب يعوض-
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 .دمينفس راحت كش كيسر جواب مثبت دادم و  با

 :يكسر

 ؟يخوب-

 .داد يم هيرو به من هد نانيبازوم بود و حس آرامش و اطم يهنوز رو دستش

 .آره-

 كه نكرد؟ يكار-

 .نه-

 .زدم يو رو حدس م نيكوتاهم كالفه بود و از فشار دستش ا يجواب ها از

 ...سماء؟ من رو نگاه-

 .دميو به چشماش رس دمياش باال كش نهيرو از س سرم

 ؟يخوب-

 .كردم نييرو باال و پا سرم

 ؟يخانوم يزبون ندار-

 .سرم ياشاره ها دوباره

 .يفكر قلب من هم باش، چه قدر گوش داد يكن يخوشگل م يدار يخوبه گفتم وقت-

 .بود يا گهيد يفكرم جا يول دميشن يصداش رو م يعنيشد كه دوباره سرم رو تكون دادم،  يدونم چ ينم

 داشت؟ يا ياالن چه معن نيقربون اون سر تكون دادنت، ا-

 :و گفتم دياز دهنم پر يزدم و به عادت بچگ يلبخند

 !دونمين-

 يزيچ كيلب  رياومده بود و دستم رو احاطه كرده بود، به من وارد كرد و ز نييبا دستش كه حاال پا يچشم هاش رو بست و فشار آروم لبخند با

 .گفت كه متوجه نشدم

 .زميبچه ها عز شيپ ميبهتره بر-

دستش  يگرما. ميشد ريار بچه ها جاگو كن ميرفت زيبا هم به سمت م. دميپرست يرو م يكسر نيبود و من ا يهاش واضح و دوست داشتن محبت

 .كرد يبهش وارد م يپاش قرار داشت و هر چند لحظه فشار يهنوز با من بود و دستم كه در حصار كامل دستش بود، رو

 :يكسر

 .لباست چه نازه-

 فقط دامنش مشخصه؟ يكجاش نازه وقت-

 .مزخرف امشب يجون من در مقابل آدم ها يبرا ،يكت شده ناج نينازه خانومم ا نشيهم-
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 .مشفق بود كه گند زد به حال خوبم يدفعه صدا نيا. تكون دادم يسر ميعالمت تفه به

 :مشفق

 ؟يخوب يسالم كسر-

 .دفعه از جاش بلند نشد نيبهش انداخت و ا ينگاه

 .سالم خانم مشفق به لطف شما-

 :گفت ارهيخودش ن يداشت به رو يكه بهش برخورده بود و سع مشفق

 ؟نميتونم بش يم-

 .نداره يراديا ديخودتون تنها باش-

 ؟يچ يعني-

 :داد حيرو گذاشت كنار و راحت براش توض احترام

 .يرو انتخاب كن يا گهيد يبهتره جا ونده،ياگه همراه محترمت قرار بهت بپ يعني-

 !چرا؟-

 :كه صدام رو نشونه گفتم يجور آروم

 !به را دهيچون چ چسب-

 :كنترلش كرد و ادامه دادزود  يزد ول يلبخند مچهيهم ن يكسر

 .ميبه حضورشون ندار يعالقه ا زيم نيا يحاضر رو يخوشبختانه من و آدم ها ايمتأسفانه -

 .اومد و مجبور شد زود بره شيپ يفرهاد كار يندارم، آخه برا يمن امشب همراه-

 !خبر نداشت چه خبره چارهيب رته،يغ ينه حرفش نشو نياعصاب خورد كن بوده و ا يكسر يكنم طفلك توهم زد كه وجود همراهش برا فكر

 :گفتم يكنار گوش كسر آروم

 كنه؟ يچه كارت م يصحبت كرد يطور نيبه نظرت اگه آقا بزرگت بفهمه با عروسش ا-

 :چشم هام بود، گفت ي رهيكه خ يزد و در حال يطونيش لبخند

 .يمطمئن باش خانوم. اگه آقابزرگ باشه يكنه، حت يريگ ميبرام تصم دميكس اجازه نم چيبه ه-

 .رميباعث شد، نگاهم رو ازش بگ تيبچه ها و دست زدن جمع غيج يصدا

و دوست  ياز خاطرات بچگ يكودكانه كه ناش يعروس شدم و با ذوق نيجوان ها به سمت در برگشتم و متوجه ماش غيهلهله، سوت و ج يصدا با

 :داشتن عروس بود رو به بچه ها گفتم

 !اومدند-

 :ازين

 !سماء يگفت كه ذوقش هم تو دار يجا نشسته بود حتما م نيگفت استرس عروس رو من دارم اگه ا روزيدمامان -
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 !شده اون خرچسونه يچه شكل نميدوست دارم بب ششيپ ميپاشو بر! كم حرف بزن دختر-

 :كرد، گفت يكه خنده اش رو كنترل م يدر حال يخنده و كسر ريزدند ز ازيو ن ماين

 .گناه داره مايس چارهيب! زشته سماء-

 .رو تحمل كنه مايس ديسامان، كه با چارهيب رينخ-

 .ها كنده شدند ياز صندل مايو ن يبلند شد و بعدش هم كسر ازيحرف من ن يپ در

چپ نگاه  طونيش يبچه  نيبه ا يمواظب بود كه كس يوسط كسر نيرفتم و ا يم يگذشتم و به سمت راه ورود يم زهايم نياز ب ياديشوق ز با

دو  يو با فاصله  ميديباالخره بهشون رس. كرد يداد و اعالم اعتراض م ياومدم پا تند كنم دستم رو فشار م يكنه، كامال در حصارش بودم و تا من

 دنيو د يدونم چرا با اسم عروس ينم. نميلهراسب و الله و صد البته رها رو بب يعروس يجور نيچه قدر دوست دارم هم. ستادميا ازشونقدم 

 .ساختم ايالله و رها رو يكنم برا يابافيخودم رو يبرا شهيكه مثل هم نيا يبه جا دياس سفلب

شده  زيبرام عز يليخ يگذشت ول يمون م ييمتوجه ما شد، جلو رفتم و محكم در آغوشش گرفتم، با اون كه فقط چند ماه از آشنا مايس باالخره

 :بود، كنار گوشش آروم نجوا كردم

 چه خوشگل كرده امشب؟عروس خرچسونه ها -

گذاشته بودم و  شگونشين يكه دستم رو جا يدر حال. گرفت، ضعف رفتم شگونياز پام ن نيكنه، همچ ينذاشت دهانم رو ببندم بعد تالف نامرد

 :دادم، روم به سمت سامان كردم و گفتم يمالش م

. كار از كار گذشته گهينداره چون د دهيتأسف فا گهيچند كه د واقعا برات متأسفم هر ،يش يوگرنه نابود م يكن نازك تر از گل بهش نگ يسع-

 !سامان يمسائل رو لحاظ كن يهمه  يريبگ يخوا يرو كه م يكن بعد يسع يول

 :مايس

 خودت؟ يبرا يگيم يچ-

 !خرچسونه گم،يم و هزار البته پر از تجربه رو بهش يخواهرانه و صد البته مجان حتيمثل برادرمه، من هم دارم چند تا نص نيا چارهيب-

زبون  مايس يسنگر گرفتم و برا يپشت كسر. بود و سرخ بود از خنده دهيطفلك سامان شن دم،يآخر رو آروم گفتم و چند قدم عقب كش ي واژه

 .درآوردم و هم زمان ابروهام رو باال انداختم

 :يكسر

 كنه؟ يپرتاب م شيبرات آت داره با چشم هاش مايرفت و س سهيتو، كه سامان از خنده ر يكار كرد يباز چ-

 :زدم و گفتم يگرم لبخند

 .كنه يبد بد نم يكه كارا يخوب نيدختر به ا ،يچيه-

 .ديو بلند خند ديرو سفت كش لپم

 !كنده شد بابا. لپم رو ولش كن-

 .دستش قرار دادم و شروع كردم به ماساژ دادن صورتم يرو جا دستم
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 :يكسر

 درد گرفت؟-

 يو من ب ديكش يكردم دماغم رو م يم طنتيدادم و ش يهر وقت حرفش رو گوش نم ر،يمامانم به خ ادي. نداشت يآوردم به دماغم كار شانس

 .كردم، البته همه حرف هاش به نفع خودم بود يچون و چرا حرف هاش رو اطاعت م

 :يكسر

 درد گرفت خانومم؟ يليخ! سماء ييكجا-

 :از اشك توش نباشه و بعد سرم رو باال گرفتم يا اثرحد باز كردم ت نيبود پس چشم هام تا آخر نييپا سرم

 :يكسر

 ؟يخوب-

 .اوهوم-

 درد گرفت؟ يليخ-

 .نوچ-

 ه؟يخوشگلت چ يرد اشك تو چشم ها نيپس ا-

 .افتادم يزيچ كي ادي-

 ؟يچ-

 .نمشيجور بب نيخواستم ا يبهش انداختم، ناراحت بود و من نم ينگاه

 .ديكش يغم رو مكردم دما يم طنتيش يمامانم، اون هم وقت-

 .امرزتشيخدا ب. ديتو بشم من، ببخش يفدا-

 عروس و داماد كجا رفتند؟-

 !سر جاشون-

 :رو جلو آورد و گفت دستش

 ده؟يدور رقص م كيبانو افتخار -

 .گرمش سپردم يزدم و دستم رو به دست ها طونشيقشنگ و ش يبه چشم ها يلبخند

 

 تابم من يكن واسه توئه كه ب باور

 خوابم من يسه چشماته بكن وا باور

 بالم من يكن كه به داشتنت م باور

 باور كن... كن باور
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 ينفس... يقلبم... يعمر... يجونم

 يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 عاشق چشماتم يدون يدونم ، م يم

 غرق نگاهتم يكن بد جور باور

 دونم يام قدر تو م وونهيعشقت د از

 خونم يمونم حست و م يتو م شيپ

 از خدا ممنونم يشميكه پ نيا زا

 مونم يكن عشق من با تو م باور

 كن تپش تند تند قلبم و باور

 خسته م و يدستا يكن سرد باور

 كن تا آخرش من پات هستم و باور

 باور كن... كن باور

 ينفس... يقلبم... يعمرم... يجونم

 يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 عاشق چشماتم يدون يدونم، م يم

 غرق نگاهتم يكن بد جور اورب

 دونم يقدر تو م وونميعشقت د از

 خونم يمونم حست و م يتو م شيپ

 از خدا ممنونم يشميكه پ نيا از

 مونم يكن عشق من با تو من م باور

 كن تپش تند تند قلبم و باور

 خسته م و يدستا يكن سرد باور

 كن تا آخرش من پات هستم و باور

 باور كن... كن باور

 ينفس... يقلبم... يعمرم... يجونم

 يكس يب نيو تنهام نذار تو ا بمون

 عاشق چشماتم يدون يدونم، م يم

 غرق نگاهتم يكن بد جور باور
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 دونم يقدر تو م وونميعشقت د از

 خونم يمونم حست و م يتو م شيپ

 از خدا ممنونم يشميكه پ نيا از

 مونم يكن عشق من با تو من م باور

 ...يجونم

 

 :گفت مايبودند، با تمام شدن رقص س يكردم واقعا عال ينشسته بودم و به رقص با حال اون چهار تا نگاه م ازيو ن مايس كنار

 .حرف نداشت خوب هماهنگ بودند-

 هماهنگ بودند؟ يگيبدبخت، شوورت تو به سه تا پسر فروخت، حاال م-

 :ازين

 !تو ينسوزون دختر چه كار دار شيآت-

 گم؟يمگه دروغ م-

 :سامان

 ؟يگيرو دروغ م يچ-

 :زدم و گفتم يثيخب لبخند

 .يرو به سه تا پسر فروخت مايكه س نيا-

 ؟يچ-

 :مايس

 .خواد يخودش دلش كتك م نيقدر نزنمش، بابا ا نيكن بگو ا يازش طرفدار يحاال ه-

 .يچزون يمن رو م يتو دستت هرز شده ه رمينخ-

 !گم شو-

 !ادب يب دهيفحش نم شيعروس كه شب عروس-

 خودمه دوست دارم، به تو چه؟ يعروس-

 .اصال گهرم، من رفتم-

 :اومد مايس يشون خارج شدم كه صدا گاهيجا از

 .كردم بابا يسماء شوخ-

 يصندل يپشت يرو ينشستم كه دست كسر يخال زيم نياول يكنم دلم خنك شه، دستم رو به عالمت برو بابا تكون دادم و رو تشيذره اذ هي بذار

 .نشست
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 :يكسر

 من گفتن كه اخماش درهمه؟ يكوچولو به يچ-

 .ها شروع شد نيرو به جهت مخالفش برگردوندم و جوابش رو ندادم، اصال همه اش از رقص ا سرم

 ؟يبا من هم گهر ينگفتم، سماء گل يزيوا من كه چ-

 :آورد، به سمت صورتش برگشتم و بد نگاهش كردم و گفتم يمن رو درم يادب داشت ادا يب

 ؟يكن يمسخره م-

 .كرد شتريكم فاصله رو ب كيرو عقب برد و  سرش

 .خانومم هيچه حرف نيمن غلط بكنم، ا-

 بود؟ يپس اون گهرم چ-

 :زد يلبخند

 .گفتم حال و هوا عوض بشه-

 .يعوضش كن ستين ازيهم خوبه، ن يليهوا خ-

اصال خودم بهت كمك ! كن يو كارش رو تالف اريب مايرو سر س نيريش يبالها نيا. ميبر ايهمه محبت رو نداره ب نيسماء جان، قلب من طاقت ا-

 .كنم يم

 .دميبه صورتش پاش يشدم و لبخند شاد اليخ يقدر بامزه گفت كه ب نيا

 :يكسر

 .بخند يجور نيا شهيخوبه هم نيآهان ا! جانم يا-

 :نجوا كرد من جلو اومد و دستم رو گرفت و برد وسط، كنار گوشم دنيبا د مايو س ميرقص رفت ستيهم به سمت پ با

 !حاال نوبت ما سه نفره-

 .حال داد يليخ شييخدا ينده، ول تيگله دختر به داماد اهم كي نيبا مزه بود كه عروس ب. زد و آهنگ شروع شد يچشمك

 !شد يداده نم ونيورود به آقا يو البته اجازه  ديرقص يم مايرفت وسط و با س يم يكيو هر آهنگ  ميبزرگ ساخت ي رهيدا كي

 .ميشد زيم يراه دنيكنه و ما هم بعد از غذا كش يرو متالش رهيشام تونست دا يراب دعوت

 .كرد يكنارش، آهنگ رو عقب و جلو م وانيداد و ك يبهش نم دنيبود و اجازه نفس كش نيدستش رو بوق ماش ماين

 .بود رهيخ يكنار نيبود و به ماشدستم رو محكم گرفته  اهويه نينسبت به ا اليخ يب. نشسته بود كردم يبه كنارم كه كسر ينگاه

 .كرد يشون حركت م هيبه سا هيهم سا مايداند و ن يم راژيها و نيماش يجلو مايو س سامان

 

 نگاهت تو چشم عاشقم افتاده

 سابقم هينكن هنوزم شب شك
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 لرزه زانوهام ينكن هنوزم م شك

 اميكه بخوام من كنارت راه ب يوقت

 

 .فشرده شد وانيدست ك كنترل

 

 شد يمعمول ريما غ يساده  يدوست

 شد يدونم اون روز تو وجودم چ ينم

 ديشد كه وجودم لرز يدونم چ ينم

 ديحس رو از تو زودتر فهم نيمن ا دل

 

 يبعد

 

 ندارم ييجا گهيكه تو قلب تو من د حاال

 برم و تنهات بذارم يخوا يكه ازم م حاال

 

 :ف اومدبه حر يمن كسر يبه جا يكرد ول يام م وونهيداشت د گهيد

 !با آهنگ هات يريداره رو مخم راه م گهيد نيجان اون كنترل رو بذار زم وانيك-

 ؟يكسر يزن يحاال چرا م-

 .كنم تيآهنگ رو عوض كن تا مفهوم زدن رو حال گهيبار د كي-

 :گفت يبا لحن مظلوم وانيو ك ميكرد يزير يخنده  ازيو ن من

 جون؟ يكسر اديدلت م-

 :دجوابش رو دا طونيش يكسر

 .جون وانيچه جورم ك-

 :ازين

 .گنيبه هم م يخودتون رو چه جون جون ديجمع كن! زهرمار-

 :يكسر

 !حسود-

 :وانيك

 دلت خواست دختر عمو؟-

 :ازين
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 ؟يبه ك ؟يبه چ يحسود! ديمزخرف نگ-

 :يكسر

 .به ما و جون گفتنمون-

 :گفتم

 .دينكن تيدوستم رو اذ ونيآقا يه-

 :ماين

 .سه نفر به دو نفر ميچون شد ديالف كنرو غ رهايشما دو تا شمش-

 :وانيك

 ؟يفروخت ما،يخاك تو سرت ن-

 :ماين

 .آره، اتفاقا ارزون هم فروختمتون-

 .عروس برسه نيپدال گاز فشرد تا به ماش يزد و پاش رو رو يا قهقهه

اون  يبرا يو شاد يخوشبخت يه با آرزومشتركشون زده شد و هم يو آغاز زندگ يعروس انيو سامان به خونه شون سوت پا مايوارد شدن س با

 .ميمقصد خودمون شد يها راه

محكم خودش بود كه من  يرو از من گرفت، صدا يشروياز اتاق مطالعه اجازه پ ييهام رو درآوردم و به سمت پله حركت كردم كه صدا كفش

 .رو به گوش دادن وادار كرد

 :آقابزرگ

هم خودش خوبه، هم  نينازن. ميفتيخوام دوباره به فكر جبران ب ينم ره،يصورت بگ يا گهيه دخوام اشتبا ينم. محمد به نفع خودشه شك نكن-

 دياون ها با. اش كن يحرف زدم تو هم باهاش حرف بزن و راض يداره، من با كسر شهيبا اصل و نسب و ر. شناسم يخانواده اش رو چهل ساله م

 !شند يخوشبخت م يجور نيچون ا سند،به هم بر

 .اون ناشناس يعشق بود و صدا ييبار كابوس جدا نيا. دميد يكابوس م يداريبار تو ب نيا. دميشن يش رو نمصدا گهيد

 :صدا

 !ضرر يبرگشت با كل كي م،يرو به اصلش برگردوند زيما همه چ-

 ،يرگ، سكوتش، كسرخانم بز ،يمادرم، اون كابوس لعنت ،يليخودش بود، سوزش اشك چشم هام رو تار كرد، س يبود شك ندارم صدا خودش

 يبود، اون صدا، صدا ييعلتش اون صدا بود، اون تحكم بود، اون لحن آزار دهنده بود، اون زورگو. علت داشت ادميعشقم، بازم اون صدا، تنفر ز

 !زد، خود خودشه يليكه به مادرم س هيهمون كس

 داد و چرا آقابزرگ اون جا بوده؟ يچرا آزارم م دونستم اون كابوس ينم يجا چه خبره، حت نيدونستم ا ينم. حركت نداشتم قدرت

تو خودم مچاله  ينياومد، با تمام تالشم خودم رو به تخت رسوندم و به حالت جن يم مايپسرها از اتاق ن يبود پله رو رد كردم، صدا يهر سخت با
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 .رو نداشتم شيربع پ كيسوختم و جرأت فكر كردن به اتفاقات  يندونستن م شيتو آت. شدم

 :ازين

 ؟يكن يسماء لباست رو عوض نم-

هم قرار گرفت و دوباره  يكه بلند بشم رو نداشتم، چشم هام كم كم رو نيحس ا يندادم و اون هم خودش با زحمت مانتوم رو درآورد ول يجواب

 :كرد يمرد صحبت م كيمامانم بود كه با  يدوباره صدا. شروع شد

 .ديكار رو بكن نيا ديحق نداشت-

 .ميكه خانواده مون رو نجات بد ميحق رو داشت نيت امن و خواهر-

 بردن خانواده من؟ نيبا از ب-

 .گرفت يشكل م ديوقت نبا چيه يزن يكه تو درباره اش حرف م يزيچ-

 چه كار كنه؟ ديتا چه حد؟ مگه من چند سال زنده ام؟ اون دختر تنها با يخودخواه-

 !دختر جون يكرد يجاش رو م نيفكر ا ديبا ،دياون موقع كه بر خالف نظر خانواده ها عمل كرد-

 !كه نشناسه، اون امروز به من هم گفت سالم دختر جون يكس يكالمش بود، مخصوصا برا كهيجون ت دختر

 !يفهم يعشق رو هم نم يمعن گهيكه د يشد يدونم اون قدر غرق تظاهر و اون شجرنامه لعنت يم ديبع ؟يچ يعنيعشق  يدون يم-

 !ساكت شو-

 .كه مادرم از اون مرد ناشناس خورد و خانم بزرگ شاهد اون لحظه بود و سكوت كرد يليس د،يبه گوشم رس شهيبلندتر از هم يلياون س يصدا و

روز از  كيمطمئن باش  يول. رو هم از دست داد تشيدختر من عالوه بر پدرش، هو. سرنوشت رو گرفت يشه جلو يكه نم يفهم يروز م كي-

 .يش يم مونيكار پش نيا

شه؟  يم مونيپش يبه آقابزرگ داره؟ آقابزرگ از چ يام چه ربط دهيرو از دست داد، پدره ند تشيهو ؟يچ يعنيرو از دست داد،  پدرش

 ه؟يكه تو رو زد، ك يمرد نيخواد؟ ا يشه جلوش رو گرفت؟ مامان سوال هام جواب م يداره كه نم يسرنوشت چ

 !ضرر يبرگشت با كل كي م،يرو به اصلش برگردوند زيهمه چافته دختر جون، ما  ياتفاق نم نيوقت ا چيه-

 !شناختم، ناشناسم نبود يصاحب صدا رو نم يكرد ول يصدام م يكيشد و  يصداها داشت نامفهوم م دوباره

 !كنم، لهراسب يلهراسب زد، اون بازم زدش و من نتونستم كار-

 :صدا

 .باز كن چشم هات رو. زميعز ينيب يكابوس م يسماء جان چشم هات رو باز كن، دار-

 .بدم صيرو تشخ تميصداش تازه تونستم موقع دنيبود، با شن يكسر يدفعه صدا نيا

 :يكسر

 مارستان؟يب مشيزن عمو، الزمه ببر-

 :جونه، گفت نيكه حاال تونستم حدس بزنم نگ صدا
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 .و دارو بخوره مياش كن هيبهتره پاشو ،يكسر ستيباال ن اديز تبش

 :نيميس

 .نييپا مياريتبش رو ب ديبا اريحوله ب كيظرف آب و  كيبرو  ازين-

 گهياز كابوس و اون صدا و اون مرد ناشناس، نه د يدفعه خبر نيشد و كم كم خواب چشم هام رو ربود و ا يداشت دوباره گنگ م صداها

 !شناختمش، نبود يناشناس نبود، حاال م

 واريد يبه ساعت رو يبون چشمم كردم و نگاه هيشد، ناچارا دستم رو سا يام مچشم ه تيخورد و باعث اذ يبه صورتم م كراستي ديخورش نور

 .گذشته بود و من هنوز خواب بودم ازدهياز . كردم

 .نذاشت بلند شم ازين يشدم، كه صدا زيخ ميدفعه ن كي

 سماء؟ يكنند، خوب دييرو تأ تيتا مامان و زن عموها سالمت يبهتره دراز بكش-

 خواب كردم؟ يرو ب بود همه يشب بد شبيد-

 .سرش و كالمش خالف خواسته ام رو ثابت كرد يتكون ها يباشه، ول يداشتم جوابش منف دوست

و  يدفعه بلند مامانت رو صدا كرد كيكه  نيكه واضح نبود، تا ا يگفت يم ييزهايچ كيو  يزد يآروم م يها غيشروع شد و تو اول ج كدفعهي-

با  يبعدش هم انگار داشت. يزد يو مامانت رو صدا م يكرد يم هيتو همه اش گر يول يبش داريكرد تا ب يسع يليهمه اومدند تو اتاق، مامان خ

 سماء؟ يديم يدوباره زدش، چه خواب يگفت يو م يزد يناشناس حرف م

 .كجاست؟ قرار بود صبح به ناشناس زنگ بزنم ميگوش. كابوس وحشتناك كي-

 .نه آخه صبح زنگ زد و مامان جوابش رو دادهم دست ماما تيگوش ن،ييپا ميبلند شو بر-

 بهش نگفت كه؟ يزيچ-

 .يديخواب ريو د يشب دنبال عروس و داماد بود مهيگفت تا ن. راحت التيخ-

 .رفتم نييپا يبه طبقه  ازيو بعد از شستن دست و صورتم با ن دميكش يراحت نفس

 .سالم-

 :ام قرار داد و گفت يشونيپ يخانم كنارم اومد و دستش رو رو نيميو س دنيو پرسمن سالم كردند و حالم ر دنيبه سمتم برگشتن و با د همه

 .نگران شده بود يليبرو به برادرت زنگ بزن كه صبح خ يتب ندار گهيد. خدا رو شكر-

 :بوق جوابم رو داد كيكرد، بعد از  داياپن آشپزخانه پ يرو رو ميدستش رو دنبال كردم و گوش رد

 سماء؟ يخوب-

 :زدم و گفتم يم لحنم شاد باشه، پس لبخندكرد يسع

 ناشناس؟ يسالمت رو خورد-

 :داد و گفت رونيرو پر صدا ب نفسش

 !سالم كنند، پررو ديترها با كيكوچ-
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 .يديپرس يبعد حالم رو م يكرد ياول سالم م ديپس با ،ياول تو حرف زد-

 ؟يفداتشم، سالم حاال خوب ميتسل-

 !شه سماء با ناشناس حرف بزنه و خوب نباشه يماالن خوب خوبم، مگه . سالم كيعل-

 .بعد هم كه خودم زنگ زدم و اون خانم جواب داد بدتر شدم. نگرانت شدم يسماء، خدا رو شكر صبح كه زنگ نزد يفدا-

 .خسته بودم، متوجه نشدم يليخ ديببخش-

 خوش گذشت؟ يعروس زم،يسرت عز يفدا-

 !يبود ناشناس، عال يعال-

 .كنن، فعال سماء يگذشته، دارن صدام مشكر كه بهت خوش -

 .مواظب خودت باش، دوستت دارم ناشناس-

 .من هم-

 اد؟يآخه من كه سرما نخوردم، سوپ به چه كارم م. دميآماده كرده بود جلو كش ازيرو قطع كردم و ظرف سوپ رو كه مامان ن يگوش

 :گفت يجون كه م نينگ يو در جواب جمله  امي، باعث شد به حرف برو آماده كنم ليخواست وسا يكه از من م ازين يفكر بودم كه صدا يتو

 .ميبدر هم اون جا باش زدهيباغ و س ميمونه چون قراره فردا بر يجا م نيكنه، امشب ا يو بحث نم هيسماء دختر خوب-

 :دادم جواب

 .شم يمن مزاحمتون نم يبهتون خوش بگذره، ول دوارميام-

 :انايك

 .يكنارمون باش ميش يهم خوشحال م يلياتفاقا خ ،يخانوم يچ يعنيمزاحم -

 .ديشما لطف دار-

 :نيميس

 !گذره يخوش م شتريب يجور نيچون ا ،يايب ديبا. لطف رو ول كن دختر-

 ...آخه-

 :ازين

 !يينكن سماء تياذ. گهيآخه نداره د-

 :نينگ

 .ستيهم تو كارش ن تيو اذ اديغصه نخور، سماء هم م ازين-

 لهيوس يسر كيشده بود و پسرها رفته بودند  ختهيالبته برنامه ر. ميباغ بش يراه يو قرار شد كه فردا صبح همگ ختنديبرنامه رو ر باالخره

 !بخرند، اون لحظه فقط به من اطالع دادند

 ارم،يدر بدوست داشتم از موضوع سر . فكر خوب بود يبرا تيهم حموم بود، موقع ازيسر كار خودش رفت و چون ن يتموم شدن بحث هر كس با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٢ 

 به آقا بزرگ داشته؟ يو پدرم چه ربط تيزده؟ از دست دادن هو يليكه آقا بزرگ با مادرم چه كار داشته؟ چرا به مادرم س دميفهم يم ديبا

 .دور شدم ايدن نيشد و از ا نيهم قرار دادم و كم كم چشم هام سنگ يو چشم هام رو رو دميتخت دراز كش يرو

 :ميمر

 .خودم يسالم دختر-

 مامان؟-

 جان مامان، جونم؟-

 !ارميكدومش سر در نم چيجا چه خبره؟ اون كابوس، آقا بزرگ، شما، سكوت خانم بزرگ، من از ه نيا-

 .كهيوقتش نزد-

 ؟يوقت چ-

 .دخترم يوقتشه به خواسته ات برس-

 ؟يچه جور-

 .شه برات ينگران نباش راهش مشخص م-

 ...مامان من-

 ؟يتو چ-

 ...كه من يدون يم-

 !هيقسمتت چ نيصبر داشته باش و بب زم،يدونم عز يم-

 ؟.قسمت-

 !صبر زم،يصبر داشته باش عز-

 .كرد دارميشدن در اتاق ب دهيبه هم كوب يصدا

 .باد زد بسته شد زميعز ديببخش-

 شدم، ساعت چنده؟ يم داريب دياشكال نداره گلم با-

 .يشهرباز ميچهار بعد از ظهر، شب قراره بر -

 دنياجازه گوش دادن و شن ازين يحرف ها و صدا يول. اومد يم ماياالن صداش از اتاق ن يول دمش،يرو ند يشده بودم، كسر داريصبح كه ب از

 .داد يصداش رو نم

 :ازين

 سماء؟ يريحموم نم-

 .به خودم انداختم تنها مشكل موهام بود ينگاه

 .من فقط لباس آوردم حوله ام خوابگاهه يول رميچرا م-
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 .ارميو م رميگ يمامان برات حوله متو برو من از -

 !شرمنده-

 .قدر هم تعارف نكن نيبرو تا حالت رو نگرفتم، ا-

آب اول  يقطره ها. كردم شتريدوش قرار گرفتم، داغ بود، داغ، لباس ها رو كندم و فشار آب رو ب ريحموم شدم و همون جور با لباس ز وارد

 .كردم يتنم رو حس م ين چشم هام حركت مواجشون روكم كم عادت شد و با بست يسوزوند ول يبدنم رو م

 !نفره، آقا بزرگ كيو تنها راه حل من فقط  ارم،يسر در ب ياز همه چ ديبفهمم، با ديبا

 !هنوز تو سكوته و جرأت ابراز نداشته يهست ول يعني ست،ين ياون كس ريتونه كمكم كنه و غ ياگه بخواد م اون

 :ازين

 .گذاشتمسماء حوله و لباس هات رو -

 .زميعز يمرس-

 كيسر و  يدست شامپو كي. با لهراسب مشورت نكردم يمهم نيبه ا يكار يبار تو نياول يرو گرفتم و برا ممياز فكر برداشتم و تصم دست

 !هدف كياز حموم خارج شدم، البته با  يدوش طوالن كيبدن زدم و بعد  يدست شامپو

 :ازين

 .نييپا ميزود موهات رو سشوار كن تا بر-

 !دوش ساده كي يتو حموم برا ميساعت و ن كيبه ساعت كردم،  ينگاه

 .اميتو برو من هم م-

 .باشه پس خوب موهات رو خشك كن سماء-

 .زميباشه عز-

 .از موهام رو بدست گرفتم يا طره

 :يكسر

 بلنده؟ يليموهات خ-

 !آره ينگ يبگ-

 كوتاهشون نكن، باشه؟. باز هم قشنگهو تافت به سرته،  رهيعالمه ژل و گ كياالن كه  يحت! قشنگه-

 .يمامانم، بعدش ناشناس، و حاال هم كسر. بلند رو دوست داشتند و دارند يمن مو يزندگ يآدم ها يلبم نشست همه  يرو يلبخند

 .شدم نييپا يطبقه  يو راه دميثابت شدند و با درآوردن حوله لباس هام رو پوش رهيگ كيبه خشك كردنشون كردم و با  شروع

 :و اون متن رو نجوا كردم دميداده بود و طبق عادت دست هام رو باز كردم و دور خودم چرخ نيرو به زم يطراوت خاص ينم بارون بهار نم

 

 اجابت است يپا يصدا باران
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 خدا با تمام جبروتش و

 خرد يناز م دارد

 ...كن ازين پس

 

 !خود تنهام يتنها و برا يهمه  يخودم، برا يهمه و برا يكردم، برا دعا

 :يكسر

 ؟يخانوم يسرما نخور-

 .بود ستادهيپله ها ا يبهش انداختم رو ينگاه

 !با نم نم بارون؟ محاله-

 :و گفت ديخند

 حالت خوبه؟ ست،يمحال ن يچيتو ه يبرا-

 !اوهوم، خوبم-

 :نگاهم كرد و حرفش رو ادامه داد موشكافانه

 سوال بپرسم؟ كي-

 .شادش باينگاه به صورت تقر كيم و بعد فكر كرد كميضربه به سرم زدم و  چند

 !دو تا بپرس ،ييچون شما-

 :پر رنگ تر شد لبخندش

 .ستيبار ن نيداد اول يحرف هات نشون م ؟يديچرا كابوس د-

 حرف هام؟-

 درسته؟ ش،يديپس قبال هم د! باز هم زدش يگفت يبه لهراسب م يآره داشت-

 كنم، باشه؟ يم فيرو برات تعر زيروز همه چ كي يول ،يخوش گذرون مير يم مياوهوم، االن كه دار-

 .يتا كار دستم نداد نيحاال هم برو تو ماش زم،يباشه عز-

 :نگاش كردم و گفتم مظلوم

 !بارون رو دوست دارم-

 .نكنم، چون من تنها نبودم ييخود تنهام دعا يبرا گهيگفت كه د يزيبود و در جوابم چ ياون جد يول

 .نيماش يتو نيرم، حاال هم برو بشمن فقط تو رو دوست دا يول-

 .رفتم نشيبه سمت ماش نييپا يبه حرفش گوش دادم و با سر. شدم و هجوم خون به صورتم رو حس كردم گرم

 !من پر از عشق يو برا جانيبود، پر از ه يخوب شب
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و ازت مواظبت كنه، موقع ترس دستت كنارت باشه  يكه كسر يمخصوصا وقت. بامزه بود يليخ شيتاب باز يتونل وحشت، چرخ فلك، حت ترن،

و اون هم  ينيترس از پرت شدن تو حواسش رو پرت كنه و مجبورت كنه جفتش بش يبلند يتو. و سرت رو در آغوشش پنهان كنه رهيرو بگ

 !رآو جانياز ته دل و ه ياون خنده ها ،يكودكانه رو دوباره تجربه كن يتاب هلت بده و باعث بشه شاد يرو. محكم بغلت كنه

 !يليخ م،يدوست داشت يليرو خ گهيهم د يول م،يخبر نداشت ريدرسته كه ما از قسمت و تقد. ساخته شد يقشنگ يها خاطره

 :نينگ

 .ميكن يبعد از صبحانه حركت م نييپا ديايبچه ها زود ب. ديتنبل ساعت هشت شد، بلند ش يآقا پسرها. ديش داريسماء ب از،ين-

 .تخت بلند شد ياش از رو يجنگل ي افهيهم با ق ازيرو نداد و ن شتريب دنيجون اجازه خواب نينگ يصدا

 :ازين

 .مامان بلندگو قورت داده بود-

 .غرغر نكن دختر-

 !ها ميساعت دو بود كه برگشت شبيمثال د اد،يهنوز خوابم م-

 م؟يبود داريمامانته كه ما تا ساعت دو ب ريتقص-

 .دهيجواب م يزيچ كي گميم يبرو بابا، هر چ-

 .دميشن يخفه شد، ول ييآخرش تو بستن در دستشو جمله

 نييكه پسرا حاضر و آماده اومدند پا ميصبحونه بود زيم سر

 :زد و رو به ما گفت يلبخند ازين يبابا

 .هيغلط نكنم خبر دند،ينگاه چه به خودشون رس-

 ه؟يچ يدونستم برا يتفنگ داشتند كه نم كي ينفرتفنگدار چون واقعا  گميسه تفنگدار انداختم، م نيبه ظاهر آراسته و تاپ ا ينگاه

 :يعل ريام

 .سر و صدا رو نداره يآقا بزرگ حوصله  ديدون يبابا، االن وقت تفنگه آخه، شما كه م ماين-

 :ماين

 ست؟ين يمشكل گهيباشگاه، د مير يزدن م ريت يما هم برا. يش يم ريحرص نخور بابا پ-

 :محمد

 ؟ياون كار رو انجام داد يكسر-

 ؟يديبه من م يچا كيمامان . بابا دينداره، لطفا اصرار نكن يبهتون كه گفتم به من ربط-

 :خانم گفتم نيميرو به س ختمير يم يو باباش چا ازيخودم و ن يكه داشتم برا من

 .زمير يهمه م يمن برا د،يجون بلند نش نيميس-

 .زميدست گلت درد نكنه عز-
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 :انايك

 .زيآب جوش بر يمهد يزحمت برا يسماء جان، ب-

 .چشم-

 .يمرس زم،يبال عز يچشمت ب-

 :رو حفظ كرده بود، آروم گفت شيجد يكه چهره  يدادم، در حال يرو م يكسر يداشتم چا يشروع كردم و وقت ونيآقا از

 .يخانم خودم، مرس يفدا-

 .ه شدن رفتندآماد يهم برا هيبگذارند و بق نيها رو تو ماش لياز صبحانه پسرها مسئول شدند كه وسا بعد

 يديو سف يشال طوس دم،يكوتاهم و شلوار سف يمانتو مشك دنيبود كه آورده بودم، برداشتم و بعد از پوش يام رو كه توش چند دست لباس كوله

 .اومد رونيجفت كفش پاشنه دار ب كيبا  قهيكردم كه تا كمر تو كمدش بود و بعد از چند دق ازيبه ن يبه سرم انداختم و نگاه

 ش؟يبپوش يواخ يم-

 :ازين

 !خوام بخورمش ينه م-

 .ميريكه نم يمهمون. يگم شو، بهتره كفش اسپرت بپوش-

 .ميفردا كه مهمون دار-

 ؟ينيمگه قراره كنار مهمون بش-

 !گردش و كباب خوردنش ش،يخانوادگ باليبدره و وال زدهيعمرا س-

 .تو خونه يبرا اريجفت صندل هم ب كيپس اسپرت بردار و -

 ؟يآماده ا. يتو بگ ير چه ،ياوك-

 .آره فعال معطل تو هستم-

 .اميمن هم زود م نيخودت و من رو ببر بذار تو ماش يكوله  ،يخواد معطل باش ينم-

چند قدم كه از اتاقش دور شدم تازه عمق فاجعه رو درك كردم و شروع به غرغر  يول. حرفش گوش دادم، چون حوصله ام سر رفته بود به

 .نمودم

 !رهيخوبه سفر قندهار نم نه،يقدر سنگ نيبدبخت كرده كه ا نيبار ا يچ ستيمعلوم ن-

 :يكسر

 ؟يشده خانوم يچ-

 كيرو شوت كردم بغلش و  ازين ياستفاده رو كردم و كوله  تياز فرصت بدست اومده نها. تو دستش بود يد يسمتش برگشتم، چند تا س به

 .دمينفس راحت كش

 .هاج و واج مونده بود چارهيب
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 نه؟يقدر سنگ نيسماء ا يتوش گذاشت يچ-

 .يبپرس ازيدونم بهتره از ن يپس نم. ستيمال من ن-

 ؟يخسته شد-

 .آورده لهيچند سالش وس يبرا ستيدختره معلوم ن. نفسم گرفت-

 .بگردم ياله-

 .چشمام شد ي رهيبه لباس هام كرد و بعد خ ينگاه

 ؟يبلندتر با خودت آورد يمانتو-

 ؟يچ يبرا-

 !گهيد دنيپوش يبرا زم؟يكنند عز يكار م مانتو رو چه-

 .داد يكردن قلقلكم م تياذ حس

 !گهيتنم هست د نينه هم-

 .ندارند يهستند كه اخالق جالب يفردا چند نفر يتو مهمون ها يول. نداره يراديا ميكه خودمون باش يالبته تا زمان. كوتاهه فداتشم يليخ-

 !آهان-

 !بهتر نياز ا يالبته چ ،يخانوم يدم باشچون قراره تموم فردا ور دل خو ميبر-

 

 ماه بعد چهار

 اصفهان

 

 ي بهيغر كيبودم،  بيواقعا غر. مردم نيا يكوچه ها، البه ال نيشهر، تو ا نيكشور، تو ا نيتو ا ده،يبد جور عذابم م ريآخر ت رينفس گ يهوا

 !كس يعمر ب كيكس، و  كي ت،يهو كيدختر،  كيتنهاف 

 رمرديبده اون پ ريخدا خ. بدم قيتطب يفعل يرو كه داشتم با آدرس ها يا يميتم، نصف روز زمان برد، تا بتونم آدرس قدانداخ ابونيبه خ ينگاه

 .چشم هام بود يجلو يدفتر وكالت سپهر يحاال تابلو يگشتم، ول يدنبال دفتر م ديكرد حاال حاالها با يلحاف دوز رو اگه كمكم نم

خوندن و از نظر گذروندن اسم ها و شغل ها  قهيطبقات دنبال اسم دفتر وكالت گشتم و بعد از چند دق ياهنمار يتابلو يساختمان شدم و رو وارد

 ياون روزها بر م گهيگذره، نه د يعمر از اون روزها م كيدونم، انگار  يهفت و دفتر وكالت، آشنا بود؟ نم يهفت، طبقه  يطبقه . كردم داشيپ

حق  يعنيبشكنم  ديكنم، نبا هيگر ديمن نبا. دادم و وارد آسانسور شدم نييبغض چند ماهه ام رو دوباره پا ه،يمياون آدم قد گهينه سماء د گردند،

 .شكستن ندارم، من خودم خواستم، خودم

 .به شمارش اعداد نداشتم يعالقه ا گهيرو برعكس شمردم د كيتا  زدهيبار س نيآخر يبرا يكف آسانسور بود از وقت نگاهم

 يبا نوشته  نيزر ييرفتم كه كنار درش تابلو يبه سمت واحد كراستي. به عدد طبقه انداختم و آرام خارج شدم ير آسانسور نگاهباز شدن د با

 يصندل يرو يپنج نفر ديپاهاشون حدس زدم كه با يمنتظر از رو يآدم ها يبدون نگاه به چهره . كرد، وارد شدم يم ييروش هنرنما يسپهر
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 ستادميحركت كردم و رو به روش ا يمنش زيبه سمت م. ندنشسته باش

 نم؟يرو بب يسپهر يتونم آقا يم د،يسالم خانم خسته نباش-

 :يمنش

 د؟يوقت مالقات داشت-

 .ريخ-

 .كنند يدگيتونن به مشكلتون رس يرهنما م يآقا ديباش ليمالقات داشته باشند، اگه ما يتونن با كس يامروز وقتشون پره و نم-

 !شه يحل م يسپهر يمشكلم فقط توسط آقا-

 .فكر نكنم وقت بشه-

 شه؟ يتموم م يك شونيساعت كار-

 .هشت شب-

 .بود ميكردم، سه و ن داشيپ يمنش زيم يرو به رو قاينگاهم دنبال ساعت گشتم و دق با

 .كنم يداخل، اگه نه كه آخر وقت مالقاتشون م ديمونم اگه وقت داشتند من رو بفرست يمنتظر م-

 .ديهر طور راحت-

نداشتم كه بهش  يا گهيد زيآخه چ. بار به چند ماه گذشته فكر كردم نيهزارم يها رفتم و تنم رو روش رها كردم و برا ياز صندل يكيسمت  هب

 كي گهيبه بعد د نيكنم و حاال مطمئن بودم كه از ا يچند ماه هم نتونسته بودم از ته دل بخندم و شاد نيلحظات ا نيشادتر يتو يفكر كنم، حت

 !اديشاد و از ته دل به لبم نم ندخلب

كه از اعماق وجودم  يبار نيآخر. دغدغه و راحت يحس ب كيرو توش تجربه كردم،  يواقع يبود كه شاد يروز نيآخر نيفرورد دوازده

تونستم سرنوشت و قسمتم هم ن يبرا يمدت حت نيچشم هام جمع شد، تو ا ياشك تو اديز يكه به خاطر خنده  يبار نيآخر يحت دم،يخند

 كياز  يخال ،يياز تنها ياز درد و غم، خال يخال ،يبش يو خال يزياشك بر ينتون ،يكن يشكستن رو تجربه م يكنم و چه سخته كه وقت هيگر

 .بغض بزرگ كه وجودت رو احاطه كرده

از چند ماه هنوز نتونستم بغض رو تو هوا بزنم و حاال هم بعد  يبشقاب رنگ كيروز نتونستم  كيسخت بود،  يبه اهداف پرواز كيشل چقدر

 .رو هدف قرار بدم ستادهيگلوم رو كه ثابت سر جاش ا

 !ميكه محكوم به فراموش يچشم هام بود و من قادر به فراموش كردن نبودم، در حال ياون روز همه اش جلو يبه صحنه  صحنه

. يدوست داشتن يخنده  كي م،يديخند يپسرها م يها و اداهاو تا خود باغ به حرف ها، جوك  ميجا گرفت يكسر نيروز ما جوان ها تو ماش اون

 !كه من رو سرما داد كياون جاروها و اون رود كوچ با،ياون متن ز ج،يو هو يآدم برف ،يباغ برام پر از خاطره بود، برف و برف باز

 :يكسر

 ؟يخانوم يكن يفكر م يبه چ-

 .يجا پر از خاطره است كسر نيا-
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 .داشت ييحسن ها كياون هم  يول. يهمه رو ترسوند ،يسرما خورد يچند كه وقتهر . بود ياون روز عال-

 :ابروم باال رفت و گفتم يتا كيشده بود،  طونيش

 من حسن داره؟ يضيمر-

 .بزرگ داشت تيمز كيآره -

 :دميكردم و پرس تعجب

 ؟يچ-

 :تا ابروهاش رو باال داد و هم زمان گفت دو

 .بهت گمينم-

 .گهيبگو د-

 .هيشه، چون خصوص ينوچ نم-

 !هان-

 .ها يجان، امروز كم از واژه هات استفاده كرد يا-

 :گفتم دميترك يم يكه داشتم از فضول من

 .گهيبگو د يكسر-

 خوام ينم-

 .شدم ثيبه زور متوسل بشم و خب ديبا خب

 .جون سماء-

 !سماء-

 :گفتملبم قرار دادم و  يدستم رو به عالمت سكوت رو. ختيداد زد كه قلبم ر نيهمچ

 .خوام بدونم يآروم باش بابا، خب م-

 ؟يقسمم نده، گرفت يجور نيا گهيد-

 :گفتم مظلوم

 .اوهوم، حاال بگو-

 :كرد و گفت يبلند ي خنده

 .ها يديرس يفضول تيبه نها يعني-

 .سييفقط كنجكاوم ر-

 .نگو سماء-

 .پس تو بگو-
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دل  دميكرد، فهم يضربان قلبم داشت گوش فلك رو كر م يوقت ،يآغوشم بودتو  يبود، وقت تيشونيدستم رو پ يوقت مارستان،يب ميرفت يوقت-

 .كنم يم يبدست آوردنت هر كار يخوامت، و حاال برا يم دميفهم ،يبرام مهم دميباختم، فهم

 .بود ياون لحظه ام انكار نشدن يشاد

 :يآبدارچ

 .خانوم دييبفرما-

 .ش نگاه كردمبه جيدفتر، به زمان حال برگشتم و گ يآبدارچ يصدا با

 .گذاشت و ظرف شكر رو وسط قرار داد زيم يقهوه رو رو فنجون

 ممنون آقا-

 .و تلخ رهيت يقهو كيهنوز به قهوه بود،  نگاهم

 :نيميس

 ؟يبر يم ونيآقا يقهوه ها رو برا نيسماء جان ا-

 .به من ديحتمأ، بد-

همه گرفتم و مال خودم رو  يرو برا ينيداد و من هم س يقرار م زيم يرو رو ينيريداشت ظرف ش ازين. سالن شدم يرو ازش گرفتم و راه ينيس

 .نشستم ازين يمبل كنار يبرداشتم و رو

 :انايك

 .زميعز ينگرفت ينيريسماء ش يجان برا ازين-

 .خوره زن عمو ينم-

 چرا؟-

 :گفتم

 .تر دوست ندارم ينيريش يول ،يمرس-

 :انايك

 .جان پس شكر رو برسون به سماء وانيك-

 .خورم يم تلخ-

 :نينگ

 .زميعز ظهيغل يليخ انايك يقهوه ها ؟يمطمئن-

 :ازين

 .عادت داره مامان، نگران نباش-

 .هام و خودم رو گم كردم يكه شاد رهياون قدر تلخ و ت. هم تلخه ميزندگ ز،يم يرو يحاال عالوه بر قهوه  و
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اش رو آورد  يقيموس يجعبه  يوقت. زنه يم لنيدونستم و ينم. دميرو شن يساز زدن كسر يبار صدا نيو آخر نياول يبرا قيآالچ ريشب ز اون

 .ميساختمون شد يخواب راه يساعت دو بود كه برا يچند تا آهنگ برامون اجرا كرد و حوال. كردم نشيو شروع به نواختن كرد، از ته دل تحس

با  زيامسال، همه چ يول. مسئله ربطش بدم نيبود كه به ا فتادهين برام يروز اتفاق نياصال تو ا يعنيبدر اعتقاد نداشتم؛  زدهيس يوقت به نحس چيه

 .نداشتم دادهايرو نيا ليتحل يبرا يزمان نيكوچك تر يهم اومد و با هم رفت و من حت

ستكان ا كيجون با  نيصبحونه بودند كه نگ ليدوش گرفتم و به آشپزخونه رفتم، خانم ها در حال تدارك وسا كيشدم،  داريكه از خواب ب صبح

 :جلوم اومد و گفت يچا

 .كنم سيناهار خ يبرنج رو برا ديآقا بزرگ، من با يرو ببر برا نيسماء جان ا-

نشسته  يمبل تك نفره ا يسالن رو يرو از دستش گرفتم و به سمت سالن راه كج كردم، كت و شلوار به تن و عصا به دست، باال كيكوچ ينيس

 .نمداشتم امروز باهاش صحبت ك ميبود، تصم

 .رو محكم نگه داشته بودم كه لرزش دست هام معلوم نباشه ينيس

 .دييمعتمد، بفرما يسالم آقا-

 :رو برداشت و گفت يچا كيكمر بار استكان

 ه؟يممنون دختر جون، اسمت چ-

 .سماء هستم-

 درسته؟ ،يبود ازيدوست ن-

 .هستم شيبله دوست و هم، كالس-

 .ده بودش رهيخ ييبود و به استكان چا نييپا سرش

 ؟يياهل كجا-

 .زدي-

 .به من انداخت يبلند شد و نگاه سرش

 .دختر جون يبر يتون يم-

 .با اجازه-

 .به دستوراتش گوش بدند ديكرد همه با ياحساس م. شد يم شترينفرتم نسبت بهش هر لحظه ب حس

 .بخرند ييزهايچ كيهم رفتند تا  وانيو ك يمشغول بستن تاب شد و كسر مايو ن مياز خوردن صبحانه با بچه ها به باغ رفت بعد

 :گفتم مايبه ن رو

 به نظرت محكمه؟ ماين-

 .گهيشك نكن سماء خانم، سوار شو د-

روش ولو شدم و شروع كردم به تاب خوردن و  يشتريب نانيپس با اطم. محكم بود يتاب نشستم و چند بار بهش فشار آوردم، ول يشك رو با
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 .بودند وهيم كيكوچ يدرخت ها هيچون بق. درخت تنها درخت قطور باغ بود نيا. ببنده گهيتاب د كيش ا گهيد يهم رفت تا به شاخه  ماين

 .نذاشت حرف هام رو مرور كنم نيبوق چند تا ماش يصدا يداشتم بعد از استراحت ظهر با آقا بزرگ صحبت كنم، ول ميتصم

 :ماين

 .سماء مانتوت رو بپوش-

 .درخت برداشتم و تنم كردم يشاخه  يرو از رو ميقهوه ا مانتو

 ان؟يم يك وانيو ك يكسر-

 .برسند دياالن ها با-

 م؟يبر-

 .اديب يتا خود كسر ميجا هست نيهم م،يخواد بر ينم-

 هستند؟ يمهمون ها ك-

بزرگ به  آقا يو مشفق بزرگ دوست چهل ساله  مونيخانوادگ يو چند تا از دوست ها يكسر ياز خاله ها يكيمن،  يها ييخاله و دو تا دا-

 .همراه خانواده

 خانواده؟-

 .فرهاد هم باهاشون هست اديبه احتمال ز-

 .به من نداد، رها بود شتريب يناراحت ياجازه  يگوش يتاپ ولو شدم كه صدا يكردم و دوباره رو ياخم

 ؟يسالم دوست خل خودم چه طور-

 :افتاد يزد و سماء سماء از دهنش نم ينفس م نفس

 ...سماء من  ارم،يبال درم يم از خوشحالسماء اومد، سماء دار-

 شده؟ يچ نميرها درست حرف بزن بگو بب-

 .اومد سماء نيشرو-

 .اومد يك ؟يگيم يجد-

 شه سماء؟ يبا بابا حرف زد، باورت م. بدر هر ساله اومده زدهيس ياومد باغ، گفت برا شيساعت پ مين نيسماء، هم يجد هيجد-

 درست شد؟ يهمه چ يعني-

 نيگفت كه از ا يدروغ، ول ايدونم راست گفت  يبوده، نم داريحسش چه قدر پا نهيمدت به رابطه مون فكر كرده، گفت رفته تا بب نيگفت تو ا-

 .دونه يبه بعد من رو مثل خواهرش م

 ؟يخوشحال-

 يكردم، نم يرم نگاه مبه چشم براد نيمن به شرو. يخوام، نه عشق خواهر و برادر يعشق ناب م كيمن . خواستم ينم يبال پرواز زور-

 .تونستم باهاش ازدواج كنم يخواستم و نم
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 .برات خوشحالم رها-

 :رها

 .تا بهت خبر بدم رونيكه اومدم ب نهيبه خاطر هم وونهيدونم د يم-

 :بود كردم و گفتم ستادهيكه رو به روم وا مايآروم ن يمضطرب ول يبه چهره ا ينگاه

 نه؟ اي يديمن رو م يجواب مجنون رو به رو-

 !هان؟-

 ؟يديجوابش رو م ستاده،يرو به روم ا ماين-

 االن؟-

 ؟يپس ك-

 .ستميمن كه االن آماده ن-

 .يستيآماده ن يگيعقد كه م يسر سفره  يبر ستيقرار ن-

 ...من يول-

 .رميازش جواب بگ يزور ديكه با نيا مثل

 ؟يدوستش ندار-

 :دفعه گفت كيحرفم شوكه شد و  از

 !نه، نه، دارم-

 .بگو رها گهيبار د كي ؟يگفت يچ-

 .شعور يب يبه زور از من اقرار گرفت-

 .كه گرفتم با شعور نهيمهم ا-

 .دوستش دارم سماء، واقعا دوستش دارم-

 .يگفت يوگرنه زودتر حرف دلت رو م. دونم كوچولو، به خاطر اون قول مسخره متأسفم يم-

 ؟يهنوز وقتش نشده تا اون قول رو بشكن ؟يتو چ-

 .يسه، شك نكن دوستر يوقتش م-

 .دوستت دارم سماء-

 .من هم دوستت دارم-

 .شدم رهيرو قطع كردم و به عكس خ يگوش

 :ماين

 شد سماء؟ يچ-
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 .اش انداختم يبه نگران ينگاه

 .خوشحال بود يليرو تموم كرده، رها خ زيبرگشته و همه چ نيشرو-

 :ادامه داد طونيش

 گه؟يد-

 :كم فكر كردم و گفتم كي

 .ها رو گفت نيهم گه،يد نيهم-

 .نكن تيسماء خانم اذ-

 .كنم تشيهم دوست نداشتم اذ خودم

 !يبرو تو فكر خان بعد ما،يباش ن دواريبه مثبت بودن جوابش ام-

 .رميگ يكه هست موافقتش رو م يمتيبه هر ق. كنم يم يكمكم كنه، آقا بزرگ رو راض يقراره كسر-

 .كنم يم تيموفق يمن هم برات آرزو-

 :يكسر

 .مهمون ها اومدن بابا د؟ييجا نيز اهنو-

 :ماين

 .ديايشما ب ميمنتظر بود م،يديبوق رو شن يصدا-

 :يكسر

 خان؟ ماين يش يذوق مرگ م ياز خوشحال يدار هيچ-

 .تر شد و به من نگاه كرد قيعم ماين لبخند

 :يكسر

 شكنه؟ يچرا داره با دمش گردو م يدون يتو م-

 .دمرو به نشون عالمت مثبت تكون دا سرم

 :يكسر

 چرا؟-

 :گفتم

 .جواب گرفته-

 ؟يچ-

 .بهش جواب داد ييجورا كيرها -

 شد؟ ينه بابا؟ پس اون مشكل چ-
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 .حل شد-

 ما؟يمگه نه ن ،يحساب ميرو افتاد ينيريول پس ش يا-

 :ماين

 .ميكن دايآقا بزرگ پ يبرا يراه حل اساس كي ديالبته با. چه جورم-

 :يكسر

 .ميكن يبهش فكر م. تا بعد ميبر ديايخدا بزرگه، فعال ب-

شناختم، مشفق و  ينم شتريدر كل دو نفر از مهمون ها رو ب يعنيشناختم  يرو نم شترشونيباز كنار ساختمون پر بود از آدم، ب يو محوطه  داخل

اون  نيد و از ببودن يمدل كيشدم هر چند كه هر كدومشون  يجلو رفتم و به تك تكشون معرف يو كسر مايبا ن. اون پسر مزخرف همراهش

 دهيسپ يگريبرابر اصل خودش بود و د يكه انگار كپ ماين يپسر خاله  اشاري يكيهمه دختر و پسر فقط دو نفر تونستند نظرم رو جلب كنند، 

 يسفرهامد، جواهرات و  ينداشت، خانم ها كه داشتند درباره  رونياز ب يجو داخل دست كم. بود كه مهربون و بانمك بود يكسر يدختر خاله 

مرد مسن و همسن و سال خودش  كيوسط آقا بزرگ با  نيو تجارت بودند و ا استيهم در فكر س ونيكردند و آقا يشون صحبت م دانهيع

 .زد يسالن بود و حرف م يباال

 :رفتم دهيو سپ ازيدادم و از ساختمان خارج شدم و سمت ن حيرو ترج رونيب جو

 ؟يتاب باز ميحوصله ام سر رفته بر-

 :زاين

 .سماء يمثل بچه ها شد-

 :دهيسپ

 .طفلك، من هم حوصله ام سر رفته گهيراست م-

 :گفتم

 .گهيد ديپس بلند ش-

و البته  دميخند يبلند م اد،يز ياوج گرفته بودم از شاد گهيداد و من هم كه د يمن رو تاب م ازين م،يهم به سمت همون درخت حركت كرد با

 .زدم يم غيوقت ها ج يبعض

 .وونهيشم د يم تر االن كله پا مآرو ازين-

 .هلت بدم يخودت خواست-

 !يمن غلط كردم تو رو خدا آروم باش، وا-

 .دست از هل دادن بكشه ازيباعث شد ن يكسر يصدا

 :يكسر

 شده؟ يچ ه؟يچ-
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 :ازين

 ؟يشده كسر يچ ،يچ-

 .جلو اومد و تاب رو نگه داشت يكسر

 ؟يزد غيچرا ج-

 :بهش كردم و گفتم ينگاه

 .نيهم. افتادم يهل داد، داشتم م ادياب رو زت ازين-

 ن؟يهم-

 !اوهوم-

 .دختر ينصف عمرم كرد-

 چرا؟-

 .طرف نياومده باشند ا دميفرهاد و دوستش نبودند ترس يزد غيج يوقت-

 .مشونيديند-

 د؟يچرا تنها اومد-

 :ازين

 .كنه يما دست از پا خطا نم يفرهاد تو خونه  ،يخل شد يكسر-

 .ديچشم هام باش يبهتره جلو د،يور و اون ور نر نيجا هستند تنها ا نيتا اون ها ا دش،يشناس يشما خوب نم-

 .از حركاتش مشخص بود نيبود و ا نگران

 .مير ينم ييباشه جا-

 مطمئن باشم؟-

 :هم قرار دادم و هم زمان گفتم يهام رو رو چشم

 .اوهوم-

 :رو صورتش جا خوش كرد و گفت يكم رنگ لبخند

 .جا نيرو بفرستم ا ماين اي وانيك د،يكن يبازم باز ديخوا يو جوجه ها رو آماده كنم، اگه م كباب ها ديبا-

 .رو نداشتند يباز يكه اون هام مثل من حوصله  نيكردم، مثل ا دهيو سپ ازيبه ن ينگاه

 .ميايباهات م-

 .ميمون يخوشحال تر شد كه نم انگار

 :يكسر

 .ميپس بر-
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 .كردند يجلوتر بودند و با هم صحبت ماز ما  يچند قدم دهيو سپ ازين

 ؟يكسر-

 جانم؟-

 ؟يخوب-

 .آره خوبم-

 .بترسونمت، حوصله ام سر رفته بود يجور نيخواستم ا ينم-

 .ستين يزيچ زم،يدونم عز يم-

 .كرد ميبهش زدم و ساكت شدم، اون هم در سكوت همراه يلبخند

كه  نيبعد از ا. كه قرار بود ازش بپرسم ييقرار بود به آقا بزرگ بگم و سوال ها بودم كه ييمتوجه نشدم و فقط به فكر حرف ها يزيناهار چ از

پشت در اتاق . آوردم ينم رشيشد تنها گ يم داريرفتم اگه ب ياالن م دياتاق رفت و من هم از جام بلند شدم، با كيناهارش رو خورد به سمت 

 .چند ضربه به در وارد كردم ق،ينفس عم كيو بعد از  ستادميا

 .صداش در رو باز كردم و وارد شدم دنيشن با

 :آقابزرگ

 دختر جون؟ يداشت يكار-

 .كردم اعتماد به نفسم رو از دست ندم يسع

 تونم باهاتون صحبت كنم؟ يم-

 ؟يدر چه مورد-

 .در مورد خودم-

 :ديتعجب پرس نيهم يكرده بود و در پ تعجب

 ؟يدر مورد خودت با من صحبت كن-

 .رميدلخواهم رو بگ ي جهيزدم تا نت يم يدست كيبهش  ديداشته باشه، پس با چوندنميپ يخواستم راه برا ينم

 اد؟يم ادتونيوثوق، مادرم،  ميمر-

چشم هاش از . حس ها نفرت نيتمام ا نيشد، با حرص، با تعجب، با نفرت و از ب رهيكه از جاش بلند شد و به من خ يبود اون قدر يام كار ضربه

 بود، چرا؟ شترياسم ب نيا دنيشن

 د؟يدار اديبه  د،يزد يليبار تو صورتش س كيباشه، آخه  ادتونيحتما  ديبا-

 ؟يهست يتو ك-

 .ديكرد يباز شيكه با زندگ يدختر كس م،يسماء تنها دختر مر-

 .نكردم يباز يكس يمن با زندگ-
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 يفقط تونستم به حرف ها. چه خبره ميتو زندگخالص بشم، تا بدونم  يسردرگم نيمن رو بده تا از ا يبزن آقا بزرگ جواب سوال ها حرف

 .متوسل بشم و دعا كنم كه جواب بده ياون كابوس لعنت يمادرم تو

 .ديو پدر بچه اش رو گرفت تيداشت شما هو دهيخودش كه عق-

 .من از خانواده ام دفاع كردم دختر-

 .مادرم يبا نابود كردن خانواده -

 .تونستند بمونند ياون دو تا كنار هم نم ازدواج اون ها از اولش هم اشتباه بود،-

 ...مرد نيا يعني دم؟يگفت ازدواج؟ درست شن ؟يچ

 زد؟ يليبه مامان س... من بوده ي دهيكه پدر ند... كه شوهر مادرم بوده... مرد به خاطر پسرش نيا

 تونند بمونند؟ يگفته بود كه اون ها كنار هم نم يك-

 .ودبا من و خاله ات ب صشيتشخ گهيد نيا-

درست  صياون تشخ ستيتازه معلوم ن! خودتون صيبه خاطر تشخ د،يكرد ميتيمن رو  د،يكرد وهيزن رو ب كي د،يخانواده رو نابود كرد كي-

 غلط؟ ايبوده 

قلبم  يلحظه ا يگفت كه مبهوت شدم كه برا يزيو چ ديكوب نيشد و عصاش رو به زم يكردم، چون عصبان نيتوه صشيو تشخ تيبه شخص انگار

 .ضربانش رفت و برگشت

 .داره يخوب يدرست بوده دختر جون، چون پسر من االن زندگ-

 :دميسوالم رو پرس يداد ول يصحبت نم يبود كه چند لحظه شوكه بودم، پسرش زنده است؟ لكنت اجازه  ياش اون قدر كار ضربه

 است؟... ه... پسرت، زند... پس... پ-

 نيتمام ا يعنيپدر من زنده است؟  يعنيكرد كه حرفش درسته،  يم دييتأ ديخواستم، با يجوابم رو م شد، رهيخ رونيرو به من كرد و به ب پشتش

 بود؟ يزد، اشكش جار ياز بابا حرف م يسال ها مامان به من دروغ گفته؟ پس چرا وقت

 :دميدفعه پرس نيتر شدم و ا آروم

 د؟يزن يچرا حرف نم-

 .خوام استراحت كنم يم رونيگفتن ندارم، از اتاق برو ب يبرا يحرف-

 .رم، هرگز يجواب نم بدون

 و از پسراتون بپرسم كه كدومشون پدر منه؟ رونيبرم ب ديبا يعني-

 .دختر يكار رو ندار نيتو حق ا-

 .معتمد يرو بدونم آقا زيخوام همه چ يم-

 ؟يبدون يخوا يرو م يچ-

 ه؟يپدرم ك-
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 كنه؟ يم يچه فرق-

 .مديپرس يكرد اصال نم ينم ياگه فرق-

 ؟يديبدونه، فهم يزيموضوع چ نيكس از ا چيخوام ه ينم. دميم حيكم صبر داشته باش، بعدا برات توض كي-

 ست؟ين اديكم ز كيسال صبر كردم، به نظرتون  ستياز ب شتريب-

 .زنم دختر جون يباهات حرف م گهيتا چند روز د-

 .منتظر هستم-

 .رميگ يخودم باهات تماس م س،يشماره ات رو اون جا بنو-

 .اول دفترچه نوشتم يصفحه  يرفتم و شماره ام رو تو زيدستش رو دنبال كردم و به سمت م رد

رو زدم و از آش رشته هم فقط سه قاشق  باليوال ديق نيبه خاطر هم. بدر رو نداشتم زدهيس يكارها يحس و حال ادامه  گهياتاق خارج شدم، د از

 .قرار بود به من بگهبودم كه آقا بزرگ  ييخوردم، تو فكر حرف ها

 :يكسر

 ؟يخانوم يتو فكر-

ممكنه، من  ريبرادرم باشه، نه غ يممكنه كسر يعني س،يصورتش رو شسته بود، خ يكه بعد از باز نيبهش انداختم، شاد بود و به خاطر ا ينگاه

 .از شالم رو به سمتش گرفتم يهستم، قسمت يعاشق كسر

 .يخور يسرما م اديصورتت رو خشك كن، باد م-

 :شالم آب صورتش رو گرفت و گفت با

 .يتو، مرس يفدا-

 ؟يسوال بپرسم كسر كيخواهش، -

 .زميبپرس عز-

 ؟يدو تا عمو رو دار نيتو هم-

 آره، چه طور مگه؟-

 .ازش خبر نداره يباشه، كسر نياز ا ريپس اگه غ. رو گرفتم جوابم

 .دميپرس يجور نيهم يچيه-

 ؟يرو ادهيپ ميبر يايم يجور نيحاال هم-

 .كنم قيرو تزر يحداقل تو صورتم شاد ايكردم شاد باشم  يسع

 .اوهوم-

 .خانومم فتيپس راه ب-

 .ميدرخت ها گم شد نيهم از ساختمون خارج و ب با
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 زد سماء؟ بتيبعد از ناهار كجا غ-

 .نفهمه يزيچ ينكنم، چون آقا بزرگ خواسته بود كس يكردم خراب كار يسع يهول شدم، ول كمي

 .جا تو باغ بودم نيهم يچيه-

 ؟ينر ييمگه قرار نبود تنها جا-

 .گهينشد د ،يخب، چرا ول-

 :صورتش رو در برگرفت يتصنع ياخم

 نشد؟-

 :انداختم و به زبون گفتم نييهم عذاب دهنده بود، سرم رو پا شياخم الك يحت

 .ديببخش-

 !من يب هاكه پنج ساله شده كابوس ش يآقا بزرگته، اون ريتو دلم گفتم كه همه اش تقص و

دست هاش كه دو  يبود، خواستم عقب بكشم ول يكسر ي نهيس يرو به رو قايچشم هام ناخودآگاه بسته شد و سرم دق. رو كه بلند كردم سرم

 .طرف بازوم قرار گرفت اجازه حركت به من نداد

 .دوستت دارم يليكه تونست دلم رو بلرزونه، خ يهست يسماء تو تنها كس-

 .بود ينفس كه پر از زندگ كي دم،يكش قينفس عم كيه سرم كردم و گا هياش رو تك نهيس

 :صدا

 ...خانم حالتون خوبه؟ خانم-

 .شدم رهيخ شيآب يانداخت، سرم رو بلند كردم و تو چشم ها يكسر اديبمش من رو  يصدا

 :صدا

 خانم؟ ديخوب هست-

 .من از دست داده يرو برا شيكه چند ماهه معن هيخوب واژه ا خوب،

 درسته؟ د،يگفت شما با من كار داشت يمنش-

 .كردم يكه من فكر م هيزيجوان تر از چ يليخ ستادهيمن ا يكه جلو نيا يهستم، ول يخودم اومدم، من تو دفتر وكالت سپهر به

 د؟يهست يسپهر يشما آقا-

 اد؟يبله به من نم-

 نه؟ اي ديهست يبهرام سپهر يخواستم مطمئن بشم شما آقا يقصد جسارت نداشتم، فقط م-

 .يبهرام سپهر يهستم، پسر آقا يسپهر ايمن برد د،يپس مطمئن نباش-

 داشته باشم؟ يتونم با پدرتون مالقات يچه طور م-

 ؟يدر چه مورد-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥١ 

 .هيتونم بگم، خصوص يشرمنده نم-

 تونم اسمتون رو بدونم؟ يبله درسته، م-

 !من سماء معتمد هستم-

 :شروع به مكالمه كرد قهيدق اش رو درآورد و بعد از چند يگوش يسپهر پسر

 ؟يسالم مادر خوب-

-... 

 شكر خوبم فداتشم، بابا خونه هست؟-

-... 

 د؟يسالم خوب. اميزود م ،يمرس-

-... 

 .داشتم يكار كيفقط . خونه اميخوبم، نه م-

-... 

 .زنگ زدم هماهنگ كنم نهيجاست و اصرار داره شما رو بب نيا يخانم كيفقط  ست،ين ينه مشكل-

-... 

 .كردند يخودشون رو سماء معتمد معرف-

-... 

 .يطور، چند لحظه گوش نيكه ا-

 :سمت من برگشت و گفت به

 .شناسه ينم لياسم و فام نيبه ا يمتاسفانه پدرم كس-

 :قدم جلو رفتم و گفتم كيبشناسه،  دينبا

 .وثوق هستم ميدختر مر ديبهشون بگ-

مكالمه رو از  قهيبعد از چند دق. بود دايرو از گوشش دور كرد و تعجب از صورتش هو يگوش بعد هيجمله ام رو تكرار كرد و چند ثان نيع ايبرد

 .سر گرفت و بعد از قطع تلفن به سمتم اومد

 .اسم مادرتون شوكه شد دنيو ناجور از شن ديپدرم شناخته شد يبرا-

 نمشون؟يتونم بب يم يحاال ك-

 .گفتند ببرمتون خونه. االن نيهم-

 .شم يمزاحمتون نم-

 .كرد كه بدون شما خونه پا نذارم ديبابا من رو تهد. كنار ديتعارف رو بذار-
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 ...يول-

 .گذاره يمن رو زنده نم دينداره تازه اگه بابا بفهمه شما چهار ساعت معطل شد يول-

 .نداشتم يدر هر صورت من وقت قبل-

 .از دفتر خارج شدم ديببخش كيهم با  رفتن تعارف كرد و من يدر دفتر رو باز كرد و با دست به من برا ايبرد

 :ايبرد

 د؟يشناس يشما بابا رو از كجا م-

 .داشتم و با همون نشونه اومدم و مزاحم شما شدم شونيآدرس از ا كيفقط -

 .خانم هيچه حرف نيطور، ا نيكه ا-

خودش  يمن نشستم و بعد از بستن در سر جا به همون سمت رفتم و اون با احترام در جلو رو برام باز كرد و نيماش ريدزدگ يصدا دنيشن با

 .نشست

 .من احترام گذاشت ميدادم و اون هم به تصم حيحرف زدن نداشتم، پس سكوت رو ترج ي حوصله

 !تلخ و تلخ ي ندهيآ كيو  ماتينامال يبا كم نيريش يگذشته  كينامعلوم،  ي ندهيآ كيبازگشت و  يب يگذشته  كيهم فكر بود و فكر،  باز

آقا بزرگ  گهيكه قرار بود تا چند روز د ينفس. دميكش يروم، نفس م شيپ تيداشتم و فارغ از درد و غم واقع ياون لحظه احساس راحتقدر  چه

 !رهياز من بگ

كم كمك كارها  كيجا دادم و با  يكسر نيخودم رو تو ماش ليكردند و من هم وسا يرو جمع م ليبرگشت وسا يهمه داشتند برا ميبرگشت يوقت

 .تموم شد زود

 يرو برا يآقا بزرگ خودش اومد و كسر نم،يرو نب نيپرشور نازن يبود و چشم هام بسته بود تا خداحافظ ازين يسرم رو شونه  نيماش تو

چهره اش غضبناك شد، هنوز  دياومد و من رو توش د نيكار به سمت ماش نيا يبرا يوقت. برام حكم عذاب رو داشت نيبرد و ا يخداحافظ

 .كردم يحس بود و من با تمام وجود دركش م نيرهاش بارزت نفرت چشم

با خانواده اش  مايداد و قرار شد ن ماياش رو به ن يجواب قطع ييجورا كيلحظات خوشش تمام شد، رها برگشت و  يبا همه  التيتعط باالخره

هم دوباره به شركت برگشت،  مايو با شروع كالس ها سو سامان از ماه عسل برگشتند  مايبشه، س يخانواده رها علن يبرا هيصحبت كنه و بعد قض

 ...داد و من در انتظار تماس اون مرد بودم تا اون روز يراهش ادامه داشت و من رو حرص م هنوزمشفق 

 :ايبرد

 .خانم معتمد ميديرس-

 ادهيپ نياز ماش. ه وسط قرار داشتحوض بزرگ ك كيسرسبز با  اطيح كيبه اطراف انداختم،  ياومدم و نگاه رونيآشناش از فكر ب يصدا با

 يماد ريو غ يقرمز كوچولو و من چه قدر دوست داشتم مثل اون ها آزاد و رها از تعلقات ماد يها يشدم و به كنار حوض رفتم، پر بود از ماه

 .كنم يزآب با يتو

 :ايبرد
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 .سمت لطفا نياز ا-

 كميخانم كه با عجله ازش خارج شد، باعث شد  كيشدن در ساختمون و بعد  باز يرو دنبال كردم و راه افتادم كه صدا ايدست برد ي اشاره

 .توقف كنم

بود، چند لحظه  بيكرد و حاالتش برام عج يم هيدر آغوشم گرفت، گر رهينگاه خ كيبعد از  ديبه من رس يداشت و وقت يسرعت گام برم با

 .بازوهام بود يدستش هنوز رو يعقب رفت، ول

 ؟يميتو واقعا دختر مر-

انداخت و باعث شد  يآغوش مادرم م اديسر جواب مثبت دادم و اون دوباره آغوشش رو برام باز كرد، چه قدر گرم و با محبت بود، من رو  با

 .نبود ينفس زندگ گهيكم بود انگار نفسم د يزيچ كيباز هم انگار  يول ق،يعم يلينفس خ كينفس بكشم، 

 .ميباعث شد ما از هم جدا بش گهيد يصدا كي

 نم؟يخانم خوشگله رو بب نيمن هم ا يديخانم اجازه م-

 :با بغض جوابش رو داد زن

 شه؟ يباورت م مه،يبهرام دختر مر-

 .ميشده بود دياز اومدنش ناام گهيخب د يول اد،يروز م كي ميدونست يما م-

 !مهيمر يدختر ناز، سماء كوچولو نيا-

 :رو به من ادامه داد بعد

 ؟يون آدرس رو آوردچه كارت كردند كه به ا-

 .دونست قراره تنها بشم يافتاده باشه، انگار مامان م ياتفاق كي ديدونستند كه با يتر شد، اون ها هم م نيسنگ بغضم

 :زن

 هان؟ اورده،يناشناس هم طاقت ن شيپ يآوردند كه حت ميمر يسر سماء ييچه بال-

 .كرد كرده بودم، از حرف هاش، از دانسته هاش و اون خوب دركش تعجب

 .ميخبر داشت زياز همه چ ييجورا كينوشت،  يزنده بود برامون نامه م ميمر يتعجب نكن تا وقت-

 د؟يشناخت يمامانم رو م ياز كجا و ك-

 .مياز موقع تولد تو باهاش آشنا شد-

 تولد من؟-

 :هست، ادامه داد يدونستم همون بهرام سپهر يكه حاال م مرد

 .آورد ايدن نيرو با دست هاش به ادكتر مادرت بود، خودش تو  تايب-

 نيكرد ا يكار رو نم نياگه اون ا يبوده كه جسمم باهاش تماس داشته، ول يكس نيحس متضاد داشتم، اون اول كيحرف  نيا دنيمن از شن و

 .شد ينم بمينص ييهمه تنها نيهمه درد و رنج، ا
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 :ايبرد

 االن كجاست؟ تيمامان حس مهمون نواز-

 :تايب

 .داخل، فداتشم ميبر ايب. يخسته باش يليخ ديحتما با ،ياله رميبم يوا يا-

صورتم  يباد خنك تو كيبا ورود به داخل، . و دو طبقه ديساختمون سف كيگرمش گرفت و به سمت ساختمون برد،  يدست ها يرو تو دستم

 .ميو نشست ميسالن رفت ليكم از التهاب هوا كاسته شد، با هم به سمت مبلمان است كيخورد و 

 :دميپس پرس دميفهم يجواب سوال هام رو م ديبا

 چرا مامان آدرس دفتر رو برام گذاشته بود؟-

 :بهرام

خودت رو سماء معتمد  يو حاال وقت يكن دايرو پ تتيكنه تا هو يم تيشك نداشت كه سرنوشت تو رو هدا ميمر م،يما از گذشته خبر داشت-

 .مهينشون همون حرف مر يكرد يمعرف

 شما؟چرا آدرس -

 :تايب

 .يو لهراسب بمون اليل شيپ ينتون يكه حت يروز بود، روز نيبه خاطر ا-

 .فكر همه جا رو كرده بوده-

 :بهرام

 .كه با چنگ و دندون حفظش كرد يفقط به فكر بچه اش بود، بچه ا-

 !تنها يخوام، تنهام، تنها ياالن فقط خودش رو م-

 :تايب

 .باهاته سماء شهيهم ميمر-

 ...و مايس از،يو ن مايجون، ناشناس، رها، ن اليرو از دست دادم، ل زميتونه دركم كنه من همه چ يهم نممامان  يحت-

رهاش كردم، من همه رو بدون  يآوردن اسمش شك كردم، حق داشتم؟ نه نداشتم، من ولش كردم، من بدون خداحافظ يبرا يلحظه ا چند

 ديآدم مغرور گمش كردم و حاال با كي يخودخواه ينكرده دوباره گم شد، تو دايكه پ يواژه ا... پدرم، پدر يحت. ول كردم يخداحافظ

 ...فراموشش كنم تا

 .و پدرم يام رو ادامه دادم، البته بدون اسم كسر جمله

 .مشت پول كه سهم مادرم بود و تا االن به من نداده بودند رو بدست آوردم كيو در قبالش -

 :بهرام

 .آروم باش دخترم-
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بود كه  اديچشم هام ز يو فشار رو ديترك يبه چشم هام رو بدم، سرم داشت م دنيبار يتونستم اجازه  ينم يول. رو بم كرده بودصدام  بغض

 .زانو نشست و دست هام رو فشرد يجلوم، رو هيخانم بود كه بعد از چند ثان تايسرم حس كردم، ب يرو باال يحضور كس

 .من، چشمات سرخ شده بذار بباره سماء يكوچولو يكن يدت رو داغون مخو يدار. كن فداتشم هيكن سماء، گر هيگر-

به خودم گفتم، تو ذهنم پر  نيفرورد ستيباز هم همون جمله كه از ب. نبود ريحرف هاش امكان پذ يشدم، ول رهيخ دشيصورت گرد و سف به

 !پس خفه شو ،يندار هيرنگ شد، تو حق گر

 !ندارم هيمن حق گر-

 :بهرام

 .ريبه خودت سخت نگ م،يبه خاطر مر-

 .رو زده بودم يزندگ ديكردم تا االن ق ينم دايفقط به خاطر مامان زنده ام، اگه اون آدرس رو پ-

 :تايب

 باهات چه كار كردند؟-

 .دميكه به خودم داده بودم، بر يكردند خودم ببرم و من به خاطر قول يبا غرورشون نابودم كردند، كار-

و من االن همون حال رو دارم،  ميمستجاب شده خودمون رو بپرداز يتاوان دعاها ديآد كه ما آدم ها با يم شيپ ييها تيموقع ،يتو زندگ يگاه

 .قبولش كنم ديكه با ه،ييو تنها يخب عواقبش هم دور يهر چند كه خوشحالم كه دعام مستجاب شده، ول

 :بهرام

 .ياستراحت كن يتون يكنه و م يتاقت رو آماده ما گهيد قهيزهرا خانم تا چند دق ،يكرد دايخوشحالم آدرس رو پ-

 ،يعيخوام درس بخونم، تهران دو ترم خوندم البته با اسم سماء رف يم د،يبه من كمك كن ديتون يخوام مزاحمتون بشم، مامان نوشته بود م ينم-

تا دوباره كنكور بدم، اون ها دنبال  ديدرست كن ام رو يليمدارك تحص دياگه نه كه با. اسم ثبت نشه، دوست دارم ادامه اش بدم ريياگه بشه تغ

 .ام رو دارم كه عمرا دنبالم بگردند يواقع تيدونند هو يگردند و فقط دو نفرند كه م يم يعيسماء رف

 :بهرام

 م؟يبكن ديچه كار با گهيد-

ها رو كال  يچون حساب بانك فهياون ك همه اش تو. كرد و موقع اومدن به من رسوند يداد، خال يخانم بزرگ حساب مامان رو كه به من نم-

خونه كوچولو برام  كيفقط قبلش  د،يكن يگذار هيكه كجا سرما ديدون يبهتر م ديهست ليدونم چه كارش كنم شما خودتون وك يبستم، نم

 .ديبخر

 :تايب

 ؟يكن يزندگ يتك و تنها بر دميمن اجازه م ،يفكر كرد يچ گهيد-

 .خوام دوباره دلخوش بشم يخوام دوباره بشكنم، نم يو عادت كنم، نمباشم  يمتك يخوام بازم به كس ينم-

 يخونه نم نيخارج از ا ياستفاده مونده ول يساله كه ب نيبرو طبقه باال چند يمستقل باش يخوا ياگه م ،يذارم بشكن يسماء، نم يشكن ينم گهيد-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٦ 

 .يذارم بر

 ...من يول-

 :بهرام

 .شه يبلند م گهيشكم من داره د يشام كه صدا ميحاال هم بهتره بر .شه يحرف خانم من دو تا نم ارين ليدل-

 .شام شدم زيم يلباس راه ضيشستن دست و صورتم و تعو با

كرد و از  ياز خودش و خانواده اش صحبت م زيبه خونه ساكت شده بود، سر م دنيكه با رس ايمهربون شده بودم، برد يخانواده  كي وارد

 يكنه و آقا بهرام هم با چند تا از دوست ها يپدرش دفتر رو اداره م يحقوق گرفته و به جا يو ساله دكتراهاش متوجه شدم كه د فيتعر

 .كنه يگذار هيكنه و قرار شد كه پول من رو هم تو همون شركت سرما يداره و با استفاده از ارثش داره تجارت م يبازرگانشركت  كي شيميقد

 :تايب

 .استراحت ديطور پس بهتره بر نيخسته باشه، خودتون هم هم ديسماء با. ديكن كار رو ول يحرف درباره  گهيد-

جون فردا زنگ بزنه و چند تا  تايخودش وارد اتاق موقتم شدم، چون قرار شد ب ييخانم همه بلند شدند و من با راهنما تايب يتموم شدن جمله  با

 .مستقل داشته باشم يجا كياثاث برم تا بتونم  ديخر يباال خبر كنه و من هم برا يكردن طبقه  زيتم يكارگر برا

 .و دوباره به اون روزها فكر كردم دميتخت دراز كش يدر آوردن صندل ها و شالم، رو با

 يكردم، شماره رو نم داشيعالمه كاغذ پ كي ريز قهيبلند كردم و دنبالش گشتم و بعد از چند دق وتريسرم رو از كامپ ميزنگ گوش يصدا با

 .شناختم

 .دييبله بفرما-

 :صدا

 ؟يعيخانم سماء رف-

 .دييخودم هستم بفرما-

 :صدا

 .ننديفردا صبح شما رو بب لنديكردند و ما نييزمان مالقات با شما رو تع شونيا. معتمد هستم يآقا ليوك يزمان-

 چه ساعت و كجا؟ قايمنتظر تماسشون بودم، دق-

 :صدا

 .ديكن ادداشتي لطفا آدرس رو شون،يا يصبح ساعت ده، منزل شخص-

 .دييبفرما-

تماس گرفتم تا فردا كه پنج شنبه بود به  مايبا س. بعد از چهار روز انتظار به سر اومد. رو قطع كردم يگوش يخداحافظ كياز نوشتن آدرس با  بعد

 .شركت تا من برم سر قرار اديمن ب يجا

 .كه تنها ساكنش از من متنفر بود ييگذاشتم، جابار پا به اون عمارت  نياول يكه برا يشد روز سرنوشت من، روز فردا
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 .خانم به داخل خونه دعوت شدم كي يكه پشت در بودم تونستم زنگ رو فشار بدم و با صدا قهياز چند دق بعد

باره با پس بدون نگاه دو. كردم يبود فكر م دهيرس دنشيكه وقت شن ييها قتيفقط به حق تيتو اون موقع يبود، ول زيانگ جانيخونه ه يقشنگ

 .خودم رو به اون ساختمان مجلل رسوندم عيسر يقدم ها

 .افتميداده بود  هيكه به عصاش تك ياز خدمتكارها به اتاق كار معتمد بزرگ وارد شدم و اون رو در حال يكي ييراهنما با

 .معتمد يسالم آقا-

 :و عامرانه جوابم رو داد يعاد يليخ

 .نيسالم دختر جون، بش-

 .شدم رهيروش نشستم و بهش خ رو به ،يصندل رو

 .منتظرم كه بدونم-

 .اتفاق شدند نياز حد و مسخره شون باعث ا شيبا اصرار ب يول. اون ها كنار هم نبود ريتقد-

 :لب هام به حركت در اومد يرو يپوزخند

 اون ها كنار هم نبوده؟ ريكه تقد ديكرد نيشما مع-

 .حرفت رو تكرارش نكن گهيست بوده، پس ددر ميبار هم بهت گفتم كه اون تصم كيدختر جون -

 .ديجواب سوال اون روزم رو بد-

 .نشه يزيباره متوجه چ نيدر ا يرو از طرف تو قبول كنم تا كس يمن حاضرم هر شرط كنه،يم يچه فرق-

 د؟يكن يپنهان كار ديچرا دوست دار-

 .كنه رييرش پسرهام نسبت به من تغخوام با چند تا دروغ، نگ ياسطوره است و من نم كيپدر  ،يهر فرزند يبرا-

 .پدر نداشته باشم كياز  يريو تصو ينگرش چيمن ه ديخود شما با دروغ باعث شد يول-

 ؟يخوا يم يرو فراموش كن و بگو چ يميحرف از مسائل قد-

 ه؟يخوام بدونم كه پدرم ك يم-

 بشه؟ يكه چ-

 .كه پدرم رو بشناسم-

 ؟يهمف يم ،يزيرو به هم بر شيخوام زندگ ينم-

 .ديها محرومم كن تيمن رو از دونستن واقع ديحق ندار-

 .مطمئن باش دم،ينم يمشكل ساز يبهت اجازه  يول گم،يبهت م-

 :داشت، توجه نكردم و گفتم دياز تهد يكم يلحنش كه بو به

 .منتظرم-

 .يعل ريام-
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 ؟يچ-

تا  ديكه شا يعقده ا. مهمونم شد كه هنوز هم دارمش يتلخ يخنده خواهر و برادر،  ما،ين از،يمن، ن يعنيبودم و باورش برام سخت بود،  شوكه

 .بمونه يادگاريآخر عمر برام 

 ...مايو ن ازين-

 ؟يديبدونن دختر جون، فهم يزيخوام از گذشته چ ينم-

 :توجه به دستورش ادامه دادم بدون

 .شن خواهر و برادر من ياون ها م-

 .ذارميمن نم يعنيفهمند،  يرو نم تيواقع نيوقت ا چيو ه-

 .راه بهش كمك كردم نينذاشت بفهمند و من هم تو ا و

كه سر  يمادرم بوده، پدرم همون مرد يمن بود، كه هوو يمادرشون كه حاال نامادر شون،يو نگران يكه خونه شون رفتم، مهربون يبار نياول ادي

 يمدت يمشكل آشنا بود، چون برا نينداره، چون با ا يراش تازگب يبه ماه تميبار نشون داد حساس نياول يكه برا يشام كنارم بود، همون زيم

مانع وجود  نيدارم باز هم ا يخون يباهاشون رابطه  دم،يحاال كه فهم يول ،يشناسم ول يرو كنارش داشته، من چند ماهه كه همه شون رو م رمماد

 شه؟مانع قراره هموار ب نيا يخودم، پس ك يمادرم و حاال جلو يبار جلو كي. داره

 .ديكش رونيافكارم ب يايمن رو از دن صداش

من  يول ه،يچ يكسر ينافرمان ليدل دميفكر نكن نفهم ،يكار كن يكسر يبرا يخوام حت ينم ،يخوام دوستشون باش ينم ،يازشون دور بش ديبا-

گفت به حرف هات فكر . حبت كردمبا خاله ات ص شيچند روز پ. ينيب يپس سد راهم نباش چون بد م. دميرو كه بخوام حتما انجام م يكار

 شنهادشيكه پ انتهيكنم، به نفع خودت و اطراف ياومد خبرت م يتهران، وقت اديب ندهيداره قراره تا چند روز آ ييها شنهادهيپ كيكرده و برات 

 .يرو قبول كن

 عذاب خانم بزرگ دود بشه بره هوا؟ ي هيشما لو نره و ما يكه دروغ ها-

 .از توئه شتريچون اون وقت من زورم ب. ار متوسل به زور بشمحرف گوش كن دختر، نذ-

 :خورد پس بلند شدم و گفتم يبه هم م دهاشيداشت از تهد حالم

 .با اجازه د،ياومد خبرم كن يوقت-

 .از اون عمارت تهوع آور خارج شدم عيسر يلياتاقش خارج شدم و خ از

گفتن دوباره شروع كن، در مقابل، . د، خانم بزرگ اومد، سرنوشتم سر اومد، صفر شداوم نيفرورد ستميب. ديتا روزش فرا رس ديطول نكش اديز

 ...دعام مستجاب شد، دعام مستجاب شد، مستجاب

 :كرد و گفت ييدختر من رو به همون اتاق راهنما همون

 .معتمد و مهمونشون منتظر شما هستند يآقا-

 !گرفتند ميمن تصم يزندگ يمادرم شدند، كه برا ينشستم كه باعث بدبخت يكسان يجلو قهيشدم و بعد از چند دق يكردم و دنبالش راه تشكر
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 :بزرگ خانم

 ؟يكن ياون و لهراسب فكر م تيبه الله فكر كنم، خودت چه قدر به وضع يگفت-

 .زدم يكردم اون حرف ها رو بهتون نم ياگه بهشون فكر نم-

 .ب كردهرو خرا زياون خونه همه چ يكه وجودت تو يدون يخودت م -

 .كردم يمحو م نيزم يشما از رو يراحت يوگرنه هر چه زودتر وجودم رو برا. ستمين ليشرمنده كه عزرائ-

 .شه يحل م زيهمه چ يموافقت كن شنهادميفقط اگه با پ ،يباش ليكه عزرائ ستيالزم ن-

 .شنوم يم-

 !برو-

 .زدم يداشتم خودم رو گول م يول دم،يكردم اشتباه شن حس

 كجا؟ ؟يچ-

 يتا راحت زندگ دميرسند، در مقابل من هم حساب مادرت رو بهت م يلهراسب و الله به آرزوشون م يجور نيبرو، ا يهر جا كه دوست دار-

 .يكن

 كجا؟ يراحته، ول يليبرم، به زبون خ ؟يراحت نيبه هم-

 !ناشناست شيكي نن،يب يصدمه م نياز ا شتريب انتياطراف يادامه بد ياون به خودت ربط داره، اگه بخوا-

 .تا هدف فاصله نداره يزيو چ رهيدونست كه داره راه رو درست م يبرد و خودش هم خوب م يواژه رو به كار م نيبار بود كه ا نياول

 يم يعنيخودت،  يواقع تيهو. دهيم تيكنه، بهت هو داتينتونه پ يكه كس نيا يمعتمد برا يماست و آقا ياز طرف هر دو شنهاديپ نيالبته ا-

 !سماء معتمد يش

 .كامله كامل باشه دياون شبم قراره مستجاب بشه، پس با يخواستم راحت برم، حاال كه دعا ينم

 :تمسخر داشت لحنم

 !كنه يضرر م يليمعتمد خ يكه آقا يجور نيا ؟يراحت نيبه هم-

 شتر؟يامكانات ب شتر؟يدختر؟ پول ب يخوا يم يچ-

 ...مهم تر از اون-

 ؟يچ-

 !هم رخ بده ميپدر ياتفاق تو خانواده  نيخوام ا يرسند، م يبا رفتن من دو نفر به هم م يادراز طرف خانواده م-

 ؟يچ يعني-

چون و چرا  يب ديموضوع رو مطرح كنه و شما هم با يرو دوست داره، خودم براش جواب مثبت گرفتم و قراره به زود يكيداداشم  گم،يرك م-

 د؟يكن يچه كار م نه،يمه شنهادتونيقبول پ يشرطم برا د،يقبول كن

 ادشيناراحت الله، ناشناسم كه به  يبمونم، چهره  ايبرم  ديفكر بود و من هم منتظر جوابش، با ينگاه به معتمد انداخت، تو كيبزرگ  خانم
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 ؟يبود، پس سماء چ يكه از جواب مثبت شاد شاد بود و رها كه راض مايخوش بود، ن

 :من رو از فكر خارج كرد صداش

 .ختر جونقبول د-

 !يراحت نيبرم، به هم ديبا پس

هم كه باشم زهرم رو  ايوگرنه اون سر دن ديبه من بد نانيبراشون اطم ديكه با يخودم و دو تا عروس يمادرم، شناسنامه  يپس شد حساب بانك-

 .كنم يو اون كوه غرورتون رو نابود م زمير يم

 م؟يبد نانيچه طور اطم-

 .گم و گور بشم يروز بعد از عروس دميباشم، قول م شونيتو عروس ديو من با ديريبگ يبراشون عروس ديشما با-

 :رو كردم به معتمد و ادامه دادم و

 .ديبزن زيهمه چ ريكه بعد از رفتنم ز ديهم فكر نكن نيالبته به ا. نامزد باشند ديقبل از رفتنم با د،يبر ديرو با ريو شما حداقل نصف مس-

 .زوده ماين يبرا يقول من قوله، ول-

 .مطمئن بشم ديبا ست،يفكراتون برام مهم ن-

 .باشه قبول-

 !رينمونده روزتون بخ يحرف گهيفكر كنم د رم،يهر چه زودتر شرط ها اجرا بشه، من هم زودتر م ديكن يم نييپس وقت رفتنم رو خودتون تع-

 :و گفتم ختميصدام ر يدو نفر رو تو نيدوباره به سمتشون برگشتم و تمام حسم نسبت به ا يدر اتاق رفتم، ول يجلو تا

تا تو رو انكار كنند، و از  زند،يهستند كه، تو رو فرو بر وارتيبه دنبال همون آجر لق د يول نند،يب يبلندت رو م واريكه د ييمتنفرم از آدم ها-

 !رد شوند تيرو

 .خارج شدم دهيبار از اون عمارت با افكار پوس نيآخر يبرا و

وسط برام  نيا زيچ كيدست به دست هم داده بودند كه من رو تنها كنند و فقط  زيدنم عجله داشتند كه باورم نشد، همه چفرستا يقدر برا نيا

وسط  نيو بازگشت، ا يرفتنه بدون خداحافظ كي رم،يمن فقط م ؟يچ يكسر يداشتم، ول يا دهيفا كي يهر كس يمشخص نبود، من با رفتنم برا

 كيدونم كه  يرو م نيفقط ا! دونم يشه؟ نم يم دايپ نيگزيشه؟ براش حس جا يشه؟ فراموش م ينابود م اد،ياون احساس خاص م سر ييچه بال

و حاال،  دميبود و هنوز خودش رو نشون نداده بود خواب اجيكه به حضورش احت يكه وجودش برام مجهول بود، واسطه ا يشب با فكر به واسطه ا

 .كنم يم يرو بازوصال  يحاال خودم دارم نقش اون واسطه 

قصه اش به  يجون خوشحال از تحقق آرزوش و لهراسب شاد از بدست آوردن شاهزاده  اليماه بعد ل كي يدونم ول يكار كردن رو نم چه

 .رفتند و شمارش معكوس آغاز شد يخواستگار

چرا  ست؟يهراسب تو حرف زدن ناشناس نل گهيچرا د ست؟يخنده هات از ته دل ن گهيچرا د ؟يستيسماء چرا شاد ن دينپرس يكس نيب نيا در

 يو البته همه ب گه،يد يو هزاران چرا... چرا... چرا... چرا ؟يلعنت يكن ينم يزندگ گهيكرده؟ چرا د رييبه لهراسب تغ تياسم ناشناس از گوش

 !جواب
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نبود كه سنگ  ييرها گهيمعتمد بزرگ د يظره منت ريو رها و خبر دار شدن خانواده هاشون و صد البته موافقت غ ماين يشدن عالقه  يبا علن يحت

 ...نبود تا بگه يگذارند، ول يتنهات نم ،يمون يتنها نم ،يستيصبور باشه، كه بشنوه و آرومم كنه، كه بگه سماء تنها ن

 !رو داشتم، شكسته و تنها ييساقه طال يتو بسته  ت،يسكويب نيمن حس اون آخر و

جون به  اليل! موندم يسر قولم م ديكه خودم قبولش كردم و با نهيشكستن پر هز كيحان هام شكستم، جون اون هم درست وسط امت اليخبر ل با

 .حضور داشته باشم ديكردند و گفتن كه من هم با يزيامتحان هام برنامه ر انيرو هم زمان با پا يعروس ديمن خبر داد كه لهراسب و الله خر

 .رو مشخص كرد زيو خبر دوم همه چ! آماده رفتن باشم ديرسه پس با يرفتن م شه، داره وقت يم كيداره به آخرش نزد داستان

 :رها

 ؟يسالم دوست خودم، خوب-

 .بودم يبود و من هم از حس اون راض ياز شاد پر

 ؟يتوخوب! خوبم ،ييسالم رها-

 !ام يلحظه است، من عال كي يخوب برا-

 ؟يقدر شاد نيشده كه تو ا يچ-

 .ميناشناس نامزد كن يسهفته قبل از عرو كيقراره -

 !يراض يبودم ول شوك

 كردند؟ فيبرنامه رو رد نيدختر، چه طور شد كه ا هيواقعا؟ عال-

 .سماء شهيبگم باورت نم-

 .باور كنم دميقول م گهيبگو د-

 .كردند نيرو با هم مع خيتار نيخود آقا بزرگ به بابا زنگ زد و ا-

 !معتمد بزرگ نيخودش دست به كار شده، آفر پس

 :قالب صورتم شد يزيتمسخرآم لبخند

 .دختر هيعال يبود، ول بيواقعا عج-

 .خودم هم هنوز باور نكردم-

 .يو خوشبخت بش يباور كن ديبا يول-

 .شم يخوشبخت م مايبا ن-

 .يهم دار ازيمثل ن وونهيخواهر شوهر د كينطوره، تازه  يمطمئنم هم-

 .حذف كردم شهيخودم رو مثل هم و

كردم، خواهر و برادر دار شدم،  دايكه توش مستقل شدم، عاشق شدم، پدرم رو پ يشهر، از شهر نيرفتم، از ا يو امشب م امتحان بود نيآخر

 ...اون ها، تنها شدم، تنها يخوشبخت ديبه ام دميبخش
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اتاقش  يراه يميبا خانم رح يتو اتاقش باشه ،بعد سالم و احوالپرس ديوقت ناهار تموم شده بود، پس با. به ساعت يبه در شركت و نگاه ينگاه

 .شدم

 .به در زدم و در رو باز كردم سرم داخل بود يا ضربه

 ...بار نيآخر يبرا ارم،يحرصش رو در ب بذار

 س؟يياجازه هست ر-

 .لبخند باشه نيآخر ديشا دميروم رو بلع شيعكس پ نيبرعكس شد و لبخند قشنگش به دلم نشست با تموم وجود ا فكرم

 :يكسر

 .طونيتو ش ايبدو ب-

هست تو غرور آدمك ها روحش رو گم كردم و  يوجود نداره، چند ماه يطونيش گهيتو دلم گفتم كه د يول دم،يدر ظاهر به جمله اش خند ديشا

 .شه يجسمش هم گم م گهيد يتا دو هفته 

 !گهيتو د ايب ؟يستاديپس چرا همون جا ا-

 .شدم و در رو بستم وارد

 ؟يامتحان چطور بود خانوم-

 ...يدزده؟ فكر بهش هم مثل مرگه، ول يواژه رو از من م نيا گهيد يكي يعنيگفتنش رو بشنوم،  ينبودم تا خانوم گهيد

 :يكسر

 تو هپروت؟ يريدفعه م كيحالت خوبه سماء؟ چرا -

 .هم خوب بود و باالخره تموم شد شيخوبم امتحان ها خسته ام كرده، آخر-

 ؟يريم يخدا رو شكر، ك-

 .امشب-

 ؟يا زودتر به مم نگفتچر ؟يچ-

 .يگرفتم كسر طياالن بل نيهم-

 .يگرفت يچند روز بعد م يخب برا-

 !هيعروس گهيد يشده، دو هفته  ريحاال هم د نيهم. باشم ديخر يبرا ديلهراسب گفت با. شد ينم-

 ؟يچ يپس نامزد-

كه بدونم اون ها خوشحال هستند  نيشه، هم يذار مبرگ يو خانوادگ يخصوص يليمراسم خ نيتونم خودم رو برسونم تهران، بعدش هم ا ينم-

 .كنه يم يمن رو رو راض

 ؟يخوشحال-

 .ام ياتفاق آرزوم بود و من راض نيا! يليخ-
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 ؟يدار طيساعت چند بل-

 .نه شب -

 م؟يچند ساعت رو با هم باش نيا يموافق-

 !روز آخر يبهتر، با هم بودن؛ البته برا نياز ا يچ

 .اوهوم-

 .نوممخا ميپس بزن بر-

 !بار، شمارش معكوس نيآخر يبرا م،يهم از شركت خارج شد با

 ...نگيپارك... كي... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... هشت... نه... ده... ازدهي... دوازده... زدهيس

 !زود گذشت چه

 :يكسر

 .شمارشه يشانست برا نيكه فكر كردم آخر يمحو شماره ها بود نيهمچ-

 :ردمنجوا ك آروم

 .باشه ديشا-

 ؟يگفت يچ-

 م؟ينبود، قراره كجا بر يخاص زيچ-

 :حرفم شد و جوابم رو داد اليخ يب

 م؟يحاال كجا بر م،يريم يهر جا تو بگ-

 :شد و گفتم يكيكنه، پس حرف دل و زبونم  ينم رييكه تغ تيداشت كجا باشم، واقع يفرق چه

 .خوام كنار تو باشم ينداره، فقط م يفرق-

 .خارج شد نگيو از پارك زد يلبخند

گفت كه خودم  يم ييزهايگفت، از چ يكردن آقا بزرگش م ياز راض دن،ياون از عشق، از رس يول دم،يكش ينفس ها رو كنارش م نيآخر داشتم

 كيآخرش نزد دونستم دارم به يمن كه م يول. باشه دواريتونست ام ياون كه خبر نداشت، پس م يول. شه و امكان نداره يدونستم نم يبهتر م

 :فتمگ يشم، م يم

 

 كاره يچاره  يواسه من سخته ول رفتن

 نداره دهيجا واسه من فا نيا گهيد موندن

 كرد يشه دوباره زندگ يخاطره ها م با

 دفتر درد نيخورم از ا يو خط م رميم من
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 رهيگ ينفس م نينكن كه ا هيگر

 رهيم يمن از دست غمت م قلب

 بود نيمن از اولش غمگ ي قصه

 بود نيقسمت ا گهينخور كه د هغص

 دهيبه آخر نرس ايرفتن من دن با

 دهيفردا رو ند يسخته اما كس غربت

 سازه ينم ييكه دل تو با جدا ديشا

 بازه شهيراه قلب من و تو هم اما

 رهيگ ينفس م نينكن كه ا هيگر

 رهيم يمن از دست غمت م قلب

 بود نيمن از اولش غمگ ي قصه

 بود نياقسمت  گهينخور كه د غصه

 )آهنگ غربت يديمسعود سع(

 

مغرورش،  يو آدم ها ايدن نياز ا ناليزمان من هم تموم شد و تنفرم كنار اتوبوس زرد رنگ ترم اد،يكه عمر لحظات خوب زود سر م شهيهم مثل

و تو  دميباطل تو آغوشش خز يهااز فكر يو بدون نگران جيتفكرات را ياهويداشتم، پس به دور از ه اجيبه اون نفس احت يول. هزاران برابر شد

 :خودم رو خوندم يدوست داشتن يياون الال يفردا ديغم االن خودم و شا يبرادلم 

 

 زشته ايدن زميكن عز ييالال

 دست سرنوشته يتو يچ همه

 اشك من رو ينيكن نب ييالال

 خون دل رو، زخم تن رو ينينب

 ايرو يتو ديكن كه شا ييالال

 ايدن يتر شن همه رسما قشنگ

 نفرت ،يداريكن كه تو ب ييالال

 احساس همه دل ها زده خط رو

 رميكن تا من آروم بگ ييالال

 رميبم يديكه خواب يوقت ديشا

 خوابم يكن منم با تو م ييالال
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 قابم يكهنه تو يمثل عكس كه

 كن چشات مثل ستاره ييالال

 شه از غم دوباره يخاموش م داره

 كن كه تب داره نگاهت ييالال

 اهتيگذر از بخت سمن ب مثل

 و رسوا نيكن، دل غمگ ييالال

 اياز درد دن يراحت بش بذار

 من شتميكن نترس كه پ ييالال

 تو بشكن ييبغض تنها نيا بزن

 پژمرده و زرد يكن شد ييالال

 كرد نيكه با تو ا يلعنت بر كس كه

 ميريكن با هم آروم بگ ييالال

 ميريبم ميديكه خواب ياون وقت و

 

بغض گلوم رو . دور تند قرار داشت يرو ايانگار دن يول اديكش ب قيدوست داشتم دقا. مم كرد و از آغوشش آهسته خارج شدمقلبش آرو ضربان

 كي ،ييجا كي ،يروز كي د،يپس اشك تو حصار چشم هام موند تا شا زم؛ياشك نر گهيمن به خودم قول داده بودم كه د يداد، ول يفشار م

 !حصار رو بشكنه نيو داشت و تونست ادرآوردنم ر انوقدرت به ز ،يكس

 .وقتشه گهيد-

 :يكسر

 .رهيگ ينگو دلم م يجور نيا-

 .زميبهت نگفتم عز يزيدلت هنوز چ يفدا سماء

 .اوهوم-

 :هام رو بستم و ادامه دادم چشم

 .يشه كسر يدلم برات تنگ م-

 .به خاطر دل هامون هم كه شده زود برگرد. شتريعشقم، من ب شتريمن ب-

 .بشه داميطرف ها پ نيوقت ا چيه دينبا گهيد ،يدو تا دل سنگ خاطر به

 !شه... با-

 .دوستت دارم يليخ-
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 :رو داد يچشمك زد و جواب كسر كيقبل برگشت،  يلحظه سماء كي يبرا

 .دونم يم-

 :جوابم رو داد قينفس عم كيهاش بسته شد و بعد از  چشم

 !پاره شيآت يهات، برو جا نمون طنتيش يفدا يكسر-

 :بود قرار دادم و حرف دلم رو نجوا كردم شهيش يدستش كه رو ياتوبوس باال رفتم و سر جام نشستم، دستم رو جا يسه پله  از

 

 يگذاشته ام دل جا

 افتيكه  هر

 »ام يزندگ«اش تمام  يمژدگان

 

درست كردن حجله شون،  دن،يچ هيزي، جهبردن هيزيجه ،يعروس ديبود از اتفاقات اطرافم، خر يهاله ا كي زيهمه چ يبا كسر ياز خداحافظ بعد

و رفتنشون به  يجون، خداحافظ اليشوق ل ي هياز ته دل لهراسب، رقص لهراسب و الله، دست به دست دادنشون، گر يخنده  ،يعروس شگاه،يآرا

 !خانم بزرگ يآور ادي وماه عسل، 

 :بزرگ خانم

 !يشرط ها اجرا شد سماء، حاال وقتشه كه به قولت عمل كن يهمه -

 .اتفاقات آماده بودم نيتمام ا يبرا. آماده بودم يحرفش دوباره نفسم گرفت، ول با

روز قبل از  كي. مادرم بود ادگاري ،يو خال يميدفتر قد كيدفتر با خودم برداشتم،  كيگرفتن پول و شناسنامه فقط چند دست لباس و  ليتحو با

 .پس به حرفش اعتماد كردم و برداشتمش. كنه يرو پر م تييتر تنهادف نيا ،يتنها شد يليخ يروز كيرفتنش به من گفت اگه 

 .برم تهران و چند روز اون جا كار دارم ديجون هم گفتم با اليو به ل رونيزود از خونه زدم ب صبح

 .رهياومد كه بگه، داره م بهيغر كيهم آرامگاه و من،  باز

كش سر  بيآرامگاه غر نينتونم به ا گهيد ديمامان شا. بره دياست و حاال با ختهيبه هم ر ست،يسماءت حالش خوب ن ؟يخوب يسالم مامان-

 !هيشگيقلبم هم يتو تو يبزنم، اما جا

خوام با خودم ببرمش آخه  يم رون،يدفترت رو آوردم ب ينه من، راست يينه تو تنها يطور نيا شتيپ اميب يزود نيبه هم ديشا يديرو چه د خدا

 !كنه يرو پر م مييتنها يخودت گفت

 !فرق داره ايدن يجا با همه  نيا يول ده،ينم يزندگ ينفس هام بو گهيهر چند كه د. دميروز برگشتم و دوباره تو هوات نفس كش كي ديشا

 

 تو چون طراوت باران است احساس

 گل درمان است يزخم شكوفه ها بر

 چرخم يتو م يوقت كه در هوا هر
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 ...آسان است دنمينفس كش انگار

 

رو آزار نده، هوام رو داشته باش،  ينشه، مغرور نشه، دل نشكنه و كس يم دعا كن كج نرم، بد نكنم و بد نشم، دعا كن قلبه نداشتم سنگبرا مامان

 !شهيهم يبرا ديخداحافظ، شا

و دفتر  فيافتادم و ك نيزم يدر آرامگاه مانع شد، با زانو رو يكردم چند قدم برداشتم ول يكه تعادلم رو حفظ م يكنار قبر بلند شدم و در حال از

دارم، حق دوست داشتن،  يمن حق زندگ ست،ين يحق من در به در ست،ين يكس يو ب ييحق من تنها ست،ين نيحق من ا! كنار پام ولو شدند

خودت بشم،  هيكنند؟ خب اگه قراره تنب يپس چرا حكم تو رو دارند دو تا آدمك مغرور اجرا م. دنيشدن، محبت و عشق ورز داشتهدوست 

 دور كنند؟ هان؟ چرا؟ چرا سماء؟ شونيمن رو از زندگ يچرا گذاشت ؟يساقطم كرد ياز هست يجور نيچرا ا! دست به كار شو

 !شكنه يسماء نم يو به همه شون ثابت كن يبلند ش ديسماء، با ستيراهش ن نيا. دمينفس كش كيدادم و  هيرو به در تك سرم

 :فتافكارم رو پس زد و گ يقلبم، صدا يصدا

 !االن هم سماء شكسته نيهم-

 يدل نداشته ام دعوت نم يرو به خونه  يكس گهيتا بشه نقطه ضعف، د دميكس عادتش نم چيبه ه گهيسازمش، د ياز نو م يسماء شكسته ول آره

پس به  راست،ير گماد يدعا يمگه نگفت ايكنم، خدا يبد نم يبه كس يشم ول يشكنم، بد م يرو نم يكس يا شهيدل ش يشم ول يكنم، سنگ م

 !ريرو بگ مخاطر مامان دست

 

 نذار اشتباه برم ريرو بگ دستم

 در خونت، تو بگو كجا برم جز

 همه قرار من يقرارتم، ا يب

 هام، عشق تو تبار من يكس يب تو

 اول و آخر من عشق

 تو رو سر من ي هيسا

 باور من يهمه  يا

 كس و كارم يا

 به نگاهت ونم،يتو مد به

 هات يشهمه عاشق ك به

 دل سر به هوات ذارهيم

 تو رو دارم تا

 دل شكسته است ،يتو تو يجا

 بسته است يدرها يهمه  ديكل اسمت
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 رهيس يدلم از، زندگ يوقت

 دل خسته است يتو مرهم واسه  ادي

 نيسرگردون رو بب من

 نيپنهون رو بب يها اشك

 نيمهمون رو بب غربت

 پناهم باش و تو

 نيام رو بب يخال يدستا

 نيرو بب ميو بالپر  يب

 نيرو بب ميحال گرفته

 گاهم باش هيتك

 

كه جلد دفتر در اومده بود، ازش  نيكاغذ به خاطر ا كهيت كي يو دفتر اقدام كردم ول فيبرداشتن ك يرو از در دور كردم و بلند شدم، برا سرم

 ...مان بودزده بود توجه ام رو به خودش جلب كرد، خم شدم و برداشتمش، مطمئنم دست خط ما رونيب

تونند  ياون ها م ،يتنها نباش گهيآدرس تا د نيكنه، فكر كنم حاال وقتشه، برو به ا يرو پر م تييدفتر تنها نيروز به سماء كوچولوم گفتم ا كي«

 »...ابانياصفهان، خ ،يدفتر وكالت سپهر. كمكت كنند

 .ديكش رونيخانم من رو از باتالق افكارم ب تايب يصدا

 .ايزود ب. صبحانه حاضره ،يشو خانومسماء جان بلند -

جفت چشم  كيخواست نشون بده  يم ياز اتاق خارج شدم، مگه چ نهييبه آ يام رو شستم و بدون نگاه دهيتلف كردن وقت صورت نخواب بدون

 !شناسمش يخودم هم نم يسماء كه حت كيسرخ و 

 .ريبخ يسالم، صبح همگ-

 :تايب

 ر؟با خودت دخت يكار كرد يخاك عالم، چ-

 .آمار دروغ هام از دستم در رفته گهيدروغ گفتم، د بازم

 .جون تايمن خوبم ب-

 دختر؟ يديفداتشم؟ چرا نخواب يگيآخه چرا دروغ م-

 .يجور نيهم-

 :بهرام

 .يتا شب جواب پس بد ديخانم من باشه با نيبابا به ا نيبش ايسماء جان، ب ريصبحت به خ-
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 :ايبرد

 .ريسالم صبح بخ-

بودم كه  يكردن چا نيريجلوم قرار گرفت، در حال ش ريش وانيل كيو  ياستكان چا كينشستم و هم زمان  ايبرد يو رو به رو تكون دادم يسر

اگه . رنگ و وارنگ ينشستن من پر شد از كره و خامه و مرباها يمحوطه  قهينگاهم و بعد از چند دق يكاسه گردو اومد جلو كيو  وهيآبم وانيل

رو لب هام اومد و سرم رو بلند كردم، آقا  يبار بعد از سه چهار ماه لبخند كم رنگ نياول يبرا ديشد، شا يم دهيجلوم چ زيزدم كل م يحرف نم

 .بودم، باالخره تموم شد رهيجون خ تايو من با همون لبخند به حركات ب دنديخند يم ايبهرام و برد

 همه اش مال منه؟-

 :تايب

 !ذارميمن نم يول ،يديم اضتيبه خودت ر يپوست و استخون، دار يشد-

 .بره يوقت م يسابق ول يبه خودم قول دادم بشم همون سماء دينگران نباش-

 .زميحاال شروع كن به خوردن عز. ميكن يما هم بهت كمك م-

جون  الياگه ل خورم، البته يم كيقهوه و ك شهيهم. چه برسه بخورم دم،يجا ند كيهمه صبحونه رو  نيوقت ا چيمن ه يول د،يممنون كه هست-

 .ديكرد، حاال هم شما خودتون رو تو زحمت ننداز يتو حلقم م يزد و لقمه زور يخونه بود عادت رو كنار م

 .يكن ديعالمه خر كي ديبا ،يكار دار يليدخترم، بخور كه امروز خ ستيزحمت ن-

 يمن هم جواب يبود و قرار بود همراهم باشه و اصرارهاقرارهاش رو كنسل كرده  ايبرد ستم،يتنها ن ديخر ياز صبحانه متوجه شدم كه برا بعد

 .بود يكيپا داشت و حرفش  كيجون  تاينگرفت، در كل مرغ ب

داشت كه منظره اش  يتراس چهل متر كيتفاوت كه  نيبا ا يبود، ول يكي نييپا يباال زدم، از نظر مساحت با طبقه  يبه طبقه  ياز رفتن سر قبل

داشت  سياز اتاق خواب ها رو كه توش سرو يكياپن،  يو آشپزخونه  ييرايد، سه اتاق خواب و دو تا سالن پذبو يو پر از سرسبز رينظ يب

 .كردم ليرو تكم دميبازد ل،ياز وسا نيتخم كيو با  كردمانتخاب 

 يمبل فروش كيبه  كراستي كنم، به درخواست من ديخودم خر يو بعد من برا ميخونه رو بخر ليقرار شد اول وسا. از خونه خارج شدم ايبرد با

 .با صاحب مغازه مشخص بود آشناست تشيميرفت و از صم

 :ايبرد

 ؟يانتخاب كرد يچ-

 .نكرد يرييانتخابم تغ يدوباره به ست ها انداختم ول ينگاه

 يم به عالوه خوا يرو م دشيسف يچرم مثل اون ول يراحت يصندل كيو اون ست كرم رنگ و  يدست مبل طرح هخامنش، با روكش قهوه ا كي-

 .ساده ينفره  كيتخت  كي

 سماء خانم؟ يا قهيخوش سل-

 :تكون دادم و گفتم يسر فشيمقابل تعر در
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 .يمرس-

 خونه، خوبه؟ ارنيبگم فردا ب-

 .آره خوبه-

 .ميبدن، از مغازه خارج شد لشيكه فردا تحو نياز پرداخت پول و گفتن ا بعد

حوصله ام سر  دينوع خر نيرو داد، از ا لشونيوسا نيسفارش بهتر ايرو مشخص كردم و بردبود كه من رنگ  يفروش يلوازم خانگ يبعد مقصد

 .بهش خاتمه دادم ستاليو چند تا گلدان كر ينييتز يسر كي ديرفته بود و خودم با خر

 :ايبرد

 ؟يموافق ناهار هست-

 .ميرفت يرستوران سنت كيكم گرسنه ام بود، پس موافقت كردم و با هم به  كي

 .مزاحمتون شدم يليده امروز خشرمن-

 :ايبرد

 م؟يبخر ديبا ييزهايچه چ گهيد. است فهيپس وظ ،يمن يخانواده  ياز اعضا يكيحرفا نزن، تو االن  نياز ا-

 .يعكاس كي ميبعد بر. خرم يخودم م يبرا يو تو خونه ا رونيكم لباس ب كياول . خونه رو ندارم يدهايخر يحوصله  گهيد-

 ؟يزعكس بندا يخوا يم-

 .خوام بزرگشون كنم ينه چند تا عكس دارم كه م-

 .يقبلش بهتره ناهارت رو بخور يول. برمت اون جا يداره، م هياز دوست هام آتل يكي ،ياوك-

 .خوردم شهياز هم شتريبود و من ب يعال غذا

 .داستياول كامال ناپ كردم كه در نگاه دايرو پ يشوخ يايلباس پر از لطف بود و من بعد از اون چند ساعت، برد ديخر

نكرد  ديياز انتخاب هام رو تأ يبعض يكرد و حت يها انتقاد م يكرد و از بعض يلباس ها رو مسخره م يگشت و بعض يمن مغازه ها رو م يبه پا پا

 .رفتمينظرش رو پذ يو من خودم در كمال ناباور

دادم كه هم باعث  يخودم م يها طنتيكنه و من هم جوابش رو با ش ردايخودم رو ب يچند لحظه سماء يهاش بعد از چند ماه، تونست برا يشوخ

 !تعجب خودم بود هم اون

 :ايبرد

 تونم سماء صدات كنم؟ يم-

 :بشم، پس سرم رو به عالمت مثبت تكون دادم و هم زمان گفتم دواريام ندهيتونست اون امروز باعث شد به خودم و آ يم آره

 .يتون ياوهوم م-

 ؟يگيم مسماء از خودت برا-

 خودم؟-
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 .گرفتم از خودت بپرسم ميتصم. دمينرس ييبه جا يبه حرف هات فكر كردم، ول يليخ شبياز د-

 .داشتم حرف بزنم و دردهام رو بگم دوست

 .خوام روش هم كاكائو داشته باشه يبزرگ م يفيق يبستن كي-

 ؟يريبگ يباج هم بلد-

 سماء بلد بود، پس من هم بلدم، قبول؟-

 ؟يچ ديخر-

 باشه؟ م،يرو بر هيآتل ديحتما با يول ست،ين يجله اع-

 .ريبه ام ميد يبدم، قبلش هم عكس ها رو م يفيق يتوپ تا به سماء بستن يجا كي ميبر نيباشه، بش-

 .ميبر-

 .ميپارك شد كيها وارد  يبستن ديو با خر رهيبگ ليتحو اديها رو به دوستش داد و قرار شد فردا ب عكس

و دانشگاه، از  يجون، از قبول اليهاش و لحظات خاصش، از نبود بابا و رفتن مامان، از ناشناسم، رها و ل يش گفتم، از شادبرا ميزندگ يقصه  از

 دناز مستجاب ش شنهادشون،يمغرور و پ ياز پدر زنده ام، از خواهر و برادرم، از آدمك ها دن،ياز عشق و نرس ،يآشنا، از كار و كسر يدوقلوها

 !پر از غصه يقصه، از سماء ياز گم شدن، از سماء ،يبا عشق، از عروس يدعام، از خداحافظ

 !نداشت يباز هم نفسم زندگ يول دم،يشدم، نفس كش يخال

 !دلم واريبكوبه به د خيم ايكنم و برد نييقاب عكس ها رو تع يو كامل شده بود، فقط مونده بود تا جا زيتم خونه

 :ايبرد

 ؟يعكس ها رو مشخص كرد يسماء جا-

 .ذارميبزن عكس مامان رو اون جا م نهيكنار شوم واريبه د خيم كي-

 رو كجا بزنم؟ گهيد يدوتا ،ياوك-

 .اتاق خوابم-

 .كرد يها رو مشخص م خيم يداشت جا ايكردم و به اتاق خوابم رفتم، برد واريد زيمامان رو آو عكس

 .خوام كنار هم باشند يم-

 .رو بزنم يكياون  خيرو نصب كن، تا م يكيبانو،  ياوك-

 يبه چهره  يصافه صاف بود، دوباره جلو رفتم و دست دميكردم و عقب كش زيآو خيجون و ناشناس رو به م اليخودم، رها، ل يچهار نفره  عكس

 .دميشون كش يدوست داشتن

 .دل سماء براتون تنگ شده-

 .گم شد خيم يكوبش چكش رو نيب صدام

 .يقاب بعد يهم برا نيا-
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 .ايبرد يمرس-

 .واهش خانمخ-

 .چسبوند و چند قدم عقب اومد واريرو به د يعكس شش نفره كنار آدم برف خودش

 صافه سماء؟-

 .آره-

 .ديدرست كرد يبامزه ا يآدم برف-

 .خاص بود يلياون روز خ-

 !ديرو لمس كردم، دلم لرز يرفتم و صورت كسر جلو

 .كنم، فراموشم نكن يفراموشت نم-

 است؟ يكسر-

 !دونه يرو م زيكردم، حاال اون همه چ يعكس رو بهش معرف ازيو ن مايو بعد ن رو تكون دادم سرم

 

*** 

 

با . سخت بود يلياز خاطره هام خ يدو ماه دور. دلتنگ بودم شتريرفتم و ب يحاال من كم تر تو باتالق افكارم فرو م يروزها برام كند بود، ول گذر

 يكوتاه خالصه م يجمله  كيموضوع ثابت داشت و حاال جواب من تو  كي شهيافتادم كه هم يليسال تحص يانشا نياول اديشدن مهر ماه،  كينزد

 .شد

 د؟يخود را چگونه گذراند التيتعط-

 .به نام خدا -

 ...يفرسنگ ها دور از زندگ -

به جهنم  يفيبالتكل نيم و اتونم درس و دانشگاه رو ادامه بد يكردم، هنوز مشخص نبود كه م يم يروزها رو ط يحاال من واقعا دور از زندگ و

 .زد يدامن م ميزندگ

حكم انصراف بزنه و  يعيكه كرده بود تونسته بود تو پرونده سماء رف ييآقا بهرام با كارها. بشم دوارياتفاق مثبت باعث شد ام كيباالخره  يول

ادامه  يبرا ديام كيبرام شد  نينام سماء معتمد بودم و ابا  يترم سه انتقال يدانشجو كيو حاال من  رهيدانشگاه اصفهان بگ يبرا يانتقال كيبرام 

 ...يزندگ

 دايبود و من شد هيو روح يهمراهم باشه، وجودش پر از انرژ ريمن به مس ييخودش داوطلب شد كه تا آشنا ايشهر نداشتم و برد نيبه ا يشناخت

 .داشتم اجيبهش احت

اطرافم ارتباط  ينبودم با آدم ها ليخودم ما يعنينداشتم،  يهنوز دوست يكردم ول ينم ينيخونه نش گهيشروع كالس ها خوشحال تر بودم، د با

 .برقرار كنم
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 .ديشه جنگ يو سرنوشت نم ريخب با تقد يول

 :صدا

 .سالم سماء خانم-

 .نبود ادمياسمش رو  يكرد ول يتو كالس غوغا م شهيبود و هم طونميش يها ياز همكالس يكيسمت صدا برگشتم،  به

 .سالم-

 درسته؟ ،يدون يدر هزار اسم من رو نم كي-

 :جواب داد ديبا هيخب چاره چ يدونستم، ول يهام رو نم يماه هنوز اسم همكالس كيبعد از  دم،يخجالت كش كمي

 .متأسفانه درسته-

 :آورد و هم زمان گفت شيرو پ دستش

 .هستم يمن درسا جالل-

 :فشردم و گفتم يرو به عالمت دوست دستش

 كنم؟ يخودم رو معرف ديكه با نيا اي يشناس يسا خانم، من رو كه مخوش وقتم در-

 .ازت دارم ياطالعات كم كياز تهران و ترم سه مثل خودم،  يانتقال يساله، دانشجو ستيسماء معتمد ب-

 كم؟-

 .دميم يدوست شنهاديبهت پكنم و  يم ياز خود گذشتگ جهيپس در نت ،يبا من خودت رو محروم كن يو از دوست يتنها باش فهيح دميحاال، د-

 .اش رو قبول كردم يبود و من هم دوست نيرياخالقش ش يكردم ول تعجب

 .هوش شد يكردم، اول مثل من تعجب كرد و بعد از خنده ب فيتعر ايبرد يماجرا رو برا يوقت شب

 :ايبرد

 گفت؟ يجور نيواقعا هم-

 .بود طونيشاد و ش يليازش خوشم اومد، خ يليها رو گفت، من كه خ نيبه جان خودم هم-

 ؟يدوستانه هست يدور هم كيسماء موافق  نمش،يواجب شد حتما بب-

 دوستانه؟-

 ه؟يتو، نظرت چ ديمن و دوست جد يچند تا از دوست ها-

 .اديبدم نم-

تو خونه  ميتون يم يجور نيا. مامان و بابا هستند يمن پدر و مادرشون دوست ها يدوست ها شتريخبرش رو به مامان بدم چون ب ديپس با-

 .ميكن يدفعه جمع رو جدا م نيفقط ا م،يبرگزارش كن

 جدا؟-

 .نييپا رهايجوون ها باال، پ-
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 ر؟يپ يگيجون و بهرام خان م تايخودت رو دو شقه حساب كن، به ب-

 !فهمه ينم يكس يتو لو ند-

 !بچه پررو-

 گه؟يد يپس موافق-

 .اوهوم-

 طونيانجام شد و من هم درسا و خانواده اش رو دعوت كردم كه با موافقت اون دختر ش يمهمونكردم تداركات  يكه من فكر م يزياز چ زودتر

 .رو به رو شد

نبود كه نگران  يدفعه كس نيا يكرد، ول دنيشونف بارون نم نم شروع به بار يبودنشون و مهربون اديگذشته،  اديو  يزييپا ريغروب دلگ كي

 !تونه من رو از پا بندازه يم حالم باشه، كه بگه بگه نم نم بارون هم

هم نمونده بود پس به  ياديجون دستور حموم و آماده شدن داد، البته زمان ز تايانجام دادن نبود و ب يبرا يخونه شدم، كار يراه كراستي

 .باال رفتم يدستورش به طبقه  ياجرا يحرفش گوش دادم و برا

 :ايبرد

 ؟ييسماء كجا-

 .ايتو اتاقم برد-

 داخل؟ اميب-

 .ايآره ب-

 .بستم كه قامتش تو چارچوب در مشخص شد يدستبندم رو م داشتم

 ؟يسالم خوب-

 :ايبرد

 ؟يآماده ا م،يسالم عال-

 .اوهوم قناعت كردم كيمشغول بستن قفل بودم، پس به گفتن  هنوز

 :ايبرد

 سماء؟ يخوا يكمك م-

 .كرد يناشناس كمكم م شهيانداختم، هم ايبه برد يبه دستبند و نگاه ينگاه

 .آره-

 :قفل رو بست و گفت عيسر يلياومد و خ جلو

 .تموم شد-

 .ممنون-
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 .دنديمهمون ها رس نيكه اول نييپا ميخواهش، بدو بر-

 .به همراه خانواده و نامزدش بود ينفرات آشنا شدم كه از قضا همون صاحب مبل فروش نيو با اول ميرفت نييپا يهم به طبقه  با

بلند شدم و به  ا،ياسمم توسط برد دنيبا شن. گذشت يكنارشون خوب و زود م قيشوخ و شاد بودند و دقا يليزدش خنام ايخود مهراس هم دن هم

 .سمتش رفتم

 :ايبرد

 .كه از قسمت باهوش بهره نداره يآخر نيو باهوش به جز ا ليهم سماء خانم ما، بچه ها همه وك نيا-

داشت  يخوب و پر كليكه ه ايداد از برد يچهارشونه كه نشون م كليبا اون قد بلند و ه .بود ستادهيبود و كنارش هم ا ايكه مد نظر برد يپسر

 .راه فرار بود يدر پ يهم به شوخ ايكردم و برد يفشار بازوش رو حس م نهيحلقه كرد و من به ع ايبرد يپر تره، دستش رو دور شونه 

 .خوش وقتم تونييعطا رهنما هستم خانم، از آشنا-

 :خنده ام گرفته بود رو به عطا گفتم ايبرد يداشت، من كه از تقال يخاص ييرايبود و گ رينظ يب صداش

 .رهنما يطور آقا نيمن هم هم-

 .ميخنده مون رو مهار كن مياش نتونست گهيد ينه من نه دوست ها ايبا حرف برد يول

 :ايبرد

 .عطا مامان كارم داره بذار برم-

 :كه گفت ديآروم عطا به گوشم رس يصدا

 .يمن درست صحبت كن يدرباره  يحقته، تا تو باش-

 :و گفتم دميرو گرفتم و با اندك زور خودم كش ايكمك كنم، پس دستم رو جلو بردم و دست آزاد برد ايداشتم به برد دوست

 ا؟يبرد يكن ينم يرو معرف هيبق-

بپردازه، البته  هيبق يدست رهنما خارج بشه و به معرف كم تقال و نگه داشتن دست من تونست از حصار كيبا  ديد يرو خوب م تيكه موقع اون

 :كرد ميرهنما گذشتم با لبخند مرموز و تكون آروم سرش همراه ياز جلو يوقت

 .ممنون سماء-

 .خواهش، قابل شما رو نداشت-

 .دوستمه نيعطا بهتر-

 .مشخص بود تياز معرف-

 .كنم تشيدوست دارم اذ-

 !هوونيد از،يگذشته برگشتم، رها، ن به

 .خصلت آشنام نيمن هم با ا-

 ؟يشناس يشناسم تو م يخانواده رو نم نيمن ا-
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 .دمينگاهش رو دنبال كردم و به نگاه شاد و خندان درسا رس رد

 .درساست-

 .كنده شدم و به سمتش رفتم ايكنار برد از

 .يسالم درسا خانم خوش اومد-

 .يمرس يسالم خانوم-

 .و سال آخر ارشد عمران بود نايرو با خواهر بزرگترش آشنا كرد كه اسمش دپدر و مادرش، من  يبعد از معرف درسا

 .شدند ييو جوون ها به طرف طبقه باال راهنما ميبه قول و قرار گذاشته شده عمل كرد ايبرد ياز اومدن تمام مهمون ها با اشاره  بعد

 :درسا

 .كهيباال چه خوشگل و ش نيا-

 :ايبرد

 نبود خانم؟ كيما خوشگل و ش يخونه  يعني-

 :درسا هول كرد چارهيب

 .اينبود آقا برد نيمنظور من ا! نه، نه-

 .اينكن برد تيدوست من رو اذ-

 :مبل درسا جا به جا شدم و ادامه دادم يرو دسته  بعد

 .رينگ يكنه جد يم يشوخ-

 :درسا

 .ايها متفاوته آقا برد قهيسل. هم بود بايز يد، ولبو كيكالس ييجورا كي نييپا. دوست دارم شتريمدرن رو ب دمانيباز هم من چ يول ،ياوك-

 .زنه يبه دل نم ينداره، پس باال چنگ قهيبگم سماء كه سل ديمورد با نيدر ا يبله درسته ول-

 !ايبرد-

 نگو، باشه؟ يزيبود به مامان و بابا چ يشوخ كي-

 .چپ بهش نگاه كردم چپ

 :عطا

 .رسم يحسابت رو م يعنيچپ چپ نگاه كردن  نيا-

 :ايردب

 .گناه دارم سماء جان-

 :عطا

 .اصال دلت نسوزه براش-
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 :ايبرد

 ؟يتو مثال دوست من! عطا-

 :گفتم

 .مهمتره ييرايفعال پذ رم،يگ يم ميحاال آخر شب در موردش تصم-

 :درسا

 .رهيسر نم يحوصله كس يجور نياهل مشاعره هست؟ ا يكس-

 :مهراس

 .قبول باشه يكه هر نوع شعر يبه شرط-

 :عطا

 .و پرتات رو به عنوان شعر جا نزن چرت-

 :ايدن

 .مهراس حرف نداره يشعرها! آقا عطا دينگ-

 :عطا

 !كنه فيكه نامزدش ازش تعر نيمگه ا-

 :درسا

 د؟يقبوله، تازه متن آهنگ هم قبوله، موافق يهر جور شعر ديبحث نكن-

 .بگم يزيبه خدمه چ حال شعر خوندن نداشتم، پس بلند شدم تا يموافقتشون رو اعالم كردند، ول همه

 :درسا

 كجا سماء؟-

 :خونم يشروع م يرو برا يآغاز اتيو اب دميالبته قبل از رفتن بهتون افتخار م. كمك كنم ييرايپذ يمشاعره با شما من هم به خدمه برا-

 

 ؟ييغمم، خاطر آزاد كجا ديق در

 ؟ييكجا ادياست دلم، قوت فر تنگ

 ينكرد اديآن كه ز ما  با

 ؟ييكجا ادياز  يدم يآنكه نرفت يا

 

 .ميكرد يروزمره رو از تن به در م يكار و درس و زندگ يو خستگ ميشد يهر هفته دور هم جمع م بايبود و بعد از اون شب تقر يعال يمهمون

 يبرا يدادم، ول يناخواسته بهش تن م ايمن شده بود تكرار مكررات، و من خواسته  يبرا يلحظه ها باز هم زندگ ياون همه تالش و تنوع ساز با

 !زدم كه خدا يفاجعه و داد م يباز كيكردن،  ينشه شروع كردم به باز شتريجون ب تايب يكه نگران نيا
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 !بود ديمثل تو بع يبه نام من، از كارگردان خوب يمزخرف گريبا باز ،يبه نام زندگ يمسخره ا لميف

. بشم يگذاشت خال يداد و م يخوب به حرف هام گوش م شهيش، و اون هماز خود هيكردم به گال يآوردم شروع م يكم م يجور نيا يوقت يول

بود كه  يتنها كس ديو شاد بودن، عطا شا دنيبه خند دميكرد يكنم، راحت تظاهر م يتونستم باز يراحت م گهيكردم و د شرفتيكم كم پ يول

كنم، تا خوب تو نقشم فرو برم  يبه من كمك كرد تا خوب باز يهر كار يبه جا ،يرو به روم آورد، ول ميبود كه باز يتنها كس مه ديو شا ديفهم

 !و من واقعا بخندم مينقش بشه زندگ نيا يروز كي ديكه، كه شا

شد كم تر تو خودم  يداشتم، كه باعث م يمحدود ياون رابطه  يمن راحت تر شده بود و حاال با چند تا از دوست ها يبه لطف درسا برا دانشگاه

شده و چه قدر سود  يكه نصف اون همه پول خرج چ نيگفت، از ا يزدم و بابا بهرام از كارها برام م يت ها هم به شركت سر موق يفرو برم، بعض

 .حق داشتم تو خودم باشم و درد بكشم گهيد. مستقل تو اون خونه برام آرامش داشت يو زندگ دهدا

 يكه جسم انسان متحمل م يفكر كن يبه درد ديدرد، نبا گميم يوقت! ك نكنهكلمه را در نيعظمت ا يهر كس ديشا! درد بود؛ درد ميزندگ ي همه

سخت بود به گذشته  ،يسخت بود احساس رو كنار بذار! يندار ،يندار هيبودم، حق گر ستادهيهنوز رو قولم ا يول! كرد يشه، نه؛ روحم درد م

 !سخت بود ،يزياشك نر ي، وليفكر كن

 .گفتم يو زمان ناسزا م نيشدم و به زم ياطرافم خسته م وقت ها از دست خودم و مكررات يبعض

 يبسمه روزمرگ گهيبسمه، د گهيد

 بسمه به زور تحمل شدن ها و به زور تحمل كردن ها گهيد

 بسمه تظاهر گهيد

 بسمه مثال خوب بودن گهيد

 ها، عكس ها افهيبسمه ق گهيد

 شدن ها يبسمه دلدار گهيد

 ها دنيبسمه شكسته شدن و خند گهيد

 بسمه اسم ها گهيد

 يبسمه زندگ گهيد

 بسمه بودن، نبودن و نبودن، نبودن ها گهيد

 ها يبسمه قهرها و آشت گهيد

 سرد يبسمه بغل ها گهيد

 !ديبسمه، بسمه، بسمه، ولم كن گهيد

 ين، تنگ رهاجو اليگرم ل يشناخت، تنگ دست ها يناشناس كه من رو خوب م كيتنگه ! يتنگ بود، تنگ اتاقم، تنگ قاب عكس خال دلم

 ،يتنگ عشق و كسر ما،يو س يتنگ دوست. اش، اون آسانسور و اون شركت زدهيس يتنگ دانشگاه آرزوهام، تنگه اون برج و طبقه  م،يزندگ

 ...و تنگ آرامگاه عشق! دلم رو پر كنه يتونست قاب خال يكه م هيو نداشته ام، تنگ آدم هتنگ خواهر و برادر داشت
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 .به من نداد دنياومد، اجازه خواب يشت در مجون كه از پ تايب يصدا

 .زميپاشو عز ،يشركت باش گهيساعت د كيتا  ديبا ،يهنوز صبحانه نخورد گه،يسماء بلند شو د-

 اديزوم بودم، به  يصورت كسر يرو شتريامروز ب يبه چشم هام دادم و با باز كردنشون قاب عكس ها تو قاب چشم هام قرار گرفت ول يمالش

 .كار كردم زدهيس يكه كنارش تو طبقه  يياتمام روزه

گذار شركت  هيسرما نيسهام دو تا از شركاء امروز به عنوان بزرگتر ديكنم و با خر شرفتيبابا بهرام تونستم پ يخودم و كمك ها يكارها با

 .كنم يتر آغاز م يشم و كارم رو جد يم يمعرف

بغلش و  دميپر اديز يآوردم و از شاد يبال درم يداشتم از خوش ،يكت تجربه كسب كنبا كار تو شر يتون يكه به من گفت م يروز! بهرام بابا

 :گفتم

 !ييممنون بابا-

 !وقت چيوقت تجربه اش نكرده بودم، ه چيكه ه يبود، حس يقشنگ حس

 .شدم دخترشكرد، و من واقعا  يدخترم صدام م يشتريو اون هم در جوابم با عشق ب فتادياز زبونم ن گهياون وقت به بعد د از

 :لب نجوا كردم ريگذشته، خنده عكس برام پر رنگ شد و ز يآور ادي با

 !يياز جدا يسالم كردم بگم وا ،ييوفا يب يه يهمزاد گل ها، منم عاشق بارون، منم سلطان غم ها، سالم كردم نگ يسلطان قلب ها، تو ا سالم

 .شدم سيدادم و وارد سرو هيهد يلبخندش لبخند به

 .ييتنها يچه قدر تلخ بود نبودن ها، چه قدر سرد بود زمستون ها. شه چهار سال، چقدر زود گذشت يم گهيماه د كيكمتر از  تا

 .فتميكفش هام راه ب دنيو با پوش رميبگ نهييباعث شد چشم از آ ايبرد يصدا

 :ايبرد

 .ستادهيعطا معطل دم در ا ن،ييپا ايب يديسماء چه قدر طول م-

 .يزن يجوش م حرص نخور ،ياومدم برد-

 :نگه داشته بود گفت نييكه صداش رو پا يحال در

 .درست اسمم رو بگو ،يكوفت و برد-

 .رميباعث شد چشم از پله ها بگ ايسوت كشدار برد ياومدم كه صدا نييپله پا از

 .گهيد ستيكس تو شركت به فكر كار ن چيه يجور نيا! يچه كرد پ،يبابا خوش ت-

 .داره يبرنم يت از لودگهم باشه دس ياگه عصبان يحت

 .داد ريكه عطا گ فيخودم رو بپوشم، ح ياز مانتوها يكيدادم  يم حيترج. اديبدم م يرسم پياتفاقا من از ت ،يچرت نگو برد-

 .تونه تو رو آدم كنه يعطا م نيهم-

 !يبرد-

 :تايب
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 كه حرص دختر من دراومده؟ ايبرد يگفت يباز چ-

 !يمادر ميخانم بگ نياز گل نازك تر به ا ميما غلط كن-

 .مادر اديچه قدر بهت م يوا زم؟يعز يآماده ا. دور از جون-

 .گهيفداتشم، من برم د يمرس-

 :تايب

 .برو به سالمت، خدا به همراهت-

 :دستش رو خم كرد و گفت ايبرد

 دن؟يبانو افتخار م-

 :تم دور بازوش گفتمفكر هم زمان با حلقه شدن دس هيام گذاشتم و بعد از چند ثان قهيرو به شق دستم

 .يكنم داداش يمفتخرت م-

 !محاله يهمه خوشبخت نيمن و ا ا،يخدا-

 :زدم و گفتم يچشمك

 .دونم يم-

 .در رو باز كرد ايگذشتم و برد اطيهم از ح با

 :عطا

 !يايچه عجب دلت خواست ب-

 :گفتم يبچگونه ا يرو باال بردم و با صدا دستم

 بگم؟ يچ كيآقا اجازه، -

 ؟يگيندم نماگه اجازه -

 :گذاشتم شيهام ناخودآگاه جمع شد و اخم هام رو به نما لب

 .بچه ها رو ندارم ي هيگر يغلط كردم، حرفت رو بزن حوصله -

 :خنده اش نذاشت ادامه داشته باشه و به جاش حرفم رو زدم ينگاه چپ چپ بهش انداختم، ول كي

 .رو موجه كنه بتمياومدم تا غ ميآقا دعوام نكن، با ول-

 :تر شد و جوابم رو داد ضيعر لبخندش

 ؟يبرد يچه طور. خودمونه يبرد ست،ين يكنار تو ول ي چارهيب نيا-

 :شد، گفت يكه از ما دور م يهم كه حرصش گرفته بود در حال اون

 .فعال د،يايمن رفتم دفتر عصر سر ساعت ب د،يقدر آزار دار نيكه ا ديريدو تاتون كوفت بگ-

 .خوش رنگ عطا شدم يوار پورشه من هم س ايرفتن برد با
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 ؟يباز كه عوض كرد-

 .دنده اش مشكل داره يخودت گفت-

 .كار گذاشتند عطا نيهم يمجاز رو برا رگاهيتعم-

 .شه كرد ينم شيكار گهيرو بپسندم د يكي يوقت. دارم نيكه من عشق ماش يدون يم ،يول كن جون برد-

 خونه است؟ ايرفت  يداد-

 ؟يآماده ا اد،يم دترشيروز به روز جد. اشتن نداشتدادم رفتش، ارزش نگه د-

 .دوست ندارم يرسم پيتو مشكل دارم، ت يشنهاديپ يبا لباس ها-

 :گفت يباال انداخت و جد ييابرو

 .يكن يعادت م-

 :و دوباره به عقب پرت شدم دميجلو پر يعطا چند سانت يچشم دوختم كه با ترمز ناگهان رونيرو ازش گرفتم و به ب روم

 شد؟ يچ-

 سماء؟ يخوب-

 شد؟ يخوبم، چ-

 جلو رو نگاه كن-عطا

 .به جلو انداختم، تصادف شده بود يحرف عطا نگاه با

 نه؟يبه ماش نيماش-

 .اندازم ينگاه م كيفكر نكنم، االن -

 ادهيو باز كردم و پشدن عطا من هم كمربندم ر ادهيرد شدن وجود نداشت، با پ يپارك بود و جا برا نيطرفه بود و دو طرف ماش كي ابونيخ

 .انداختم ابونيبه كف خ ينگاه نشونيكه مردم جمع شده بودند حركت كردم و از ب ييشد كه عطا رفته بود به سمت جا يم يا قهيشدم، چند دق

 .شد يبد تو وجودم جار يليحس خ كيسرم به دوران افتاد و . ديد يبود كه چشم هام م يزيدست خون آلود تنها چ كي ،يسرخ خون،

 :عطا

 ؟يخانوم نييپا يسماء؟ چرا اومد يخوب-

 زنده است عطا؟-

 .ميبر ايب-

 زنده است؟-

 .بودم رهيمثبت بودم و نبودن جوابش بهش خ نيتكون داد و من مردد ب يسر عطا

 .شد سماء رمونيد ميبر-

 ...يحركت كردم ول نيو به سمت ماش دمينپرس يسوال گهيد
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اون دست  دنيامروز بسه، هر چند كه با د يبرا يتظاهر به شاد. صورتم برداشتم يخند رو از روتراس نشستم و لب يتو يراحت يصندل يرو

 .خوندم شيافتادم كه چند روز پ يمطلب اديكردم،  ينقشم رو خوب باز يخراب بود، ول يليحالم خ يخون

 

 كه خوردم ييسوزد از زخم ها يتنم م تمام

 ...از دست رفتم، شكستم من

 ؟يفهميم

 اما دم،يبودنم رس يانتها به

 ...ختمينر اشك

 كه يشدم پشت لبخند پنهان

 ...كند يم درد

 هام رو به آسمون دوختم چشم

 تظاهر كنم؟ ديبا يك تا

 

 !آرامش شب رو بهم زد، بازش كردم، عطا بود، عطا م،ياس ام اس گوش زنگ

همدم  كي يعده ا يشه اون شخص برا يداره كه باعث م وجود يگوهر يگفت تو وجود هر آدم يجون م اليل ادمهيخاص،  يليخاص بود، خ عطا

 !شد يبودنش ملموس بود، حس م يشوخ نبود، ول ايمثل برد. يانرژ يمنبع قو كيمن همون همدم بود،  يو همراز خوب باشه، و عطا برا

 :رو خوندم امكشياز سر عطا برداشتم و پ دست

 ؟يداشت، خوب ريرو بپرسم، تصادف صبح بد جور روت تأثخواستم حالت  يفقط م. ببخش كه سكوت شب رو به هم زدم-

جواب دادن به  هيخوب ياس ام اس دادن مثل سالم كردنه، پس جوابش واجبه، ول ايبه قول برد يطفلك، ول دهيدونه و اس م يشب، خوبه م سكوت

 .جلوش تظاهر كنم ستيكه الزم ن نهيعطا ا

 .ردرو به من القاء ك يبياسترس عج كي ياون دست خون-

 :نشده بود كه جواب گرفتم قهيدو دق هنوز

 .سماء خانم، بهش فكر نكن يكن فراموشش كن يسع-

 .كنم، شب خوش يرو م ميسع-

 .كار بود نيبهتر ياس ام اس خوندن و جواب دادن نداشتم، پس خداحافظ حوصله

وقت ها به خاطر  يكه بعض نيكردم، ا يدرك م رو بهتر يگذشت، حاال كه خودم تجربه داشتم، حاالت كسر يپر از استرس كار م يروزها

وقت ها كار كسل و خسته  يكنارم بود، باز هم بعض شهيبا وجود عطا كه هم يحت. خورد يو ارسال فروش ها حرص م دهايخر دنيو نرس دنيرس

 .شد يكننده م

 .رميزنگ تلفن باعث شد چشم از پرونده ها بگ يصدا
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 .تر بشم يباعث شد جدشركت  يميقد يمنش ،يآروم افتخار يصدا

 :يمنش

 .ننديجا هستند و اصرار دارند شما رو بب نيا ييآقا كي ديببخش-

 .اتاقم دياريب ديريپرونده صبح رو از رهنما بگ يراست ،يوقت ندارم خانم افتخار-

 .اصرار دارند يليخ شونيا يول د،يخانم معتمد من بهشون گفتم وقت ندار-

 د؟ياسمشون رو بپرس-

 دنيو من مسخ از شن ستهيبا يلحظه ا يمرد باعث شد قلبم برا يكرد تو گوشم بود و بعد از چند لحظه صدا يكه با مرد صحبت م يافتخار يصدا

 .خشك شدم شيلينام فام

 :مرد

 .معتمد هستم-

افكارم خط  يرو يخارافت يكرده بود؟ باز هم صدا دايجا رو چه طور پ نياز خودشون هست؟ اگه هست پس ا يعنيچه كار داشت؟  ه؟يك معتمد،

 :ديكش

 .هيكارشون خصوص نديفرما يمعتمد هستند و م يآقا-

 .باشه يحاال هر ك نمش،يدوست داشتم بب يبودم ول جيگ

 .داخل ديكن شونييراهنما-

 .حتما-

 .بود جانياز شدت ه ديدونم شا يبه سرفه افتادم نم يول دم،يكش قينفس عم كيرو گذاشتم و  يگوش

 .قرار دادم زيم يآب رو رو وانيدر، ل يصدا با

 .دييبفرما-

از سر  ينفس ايآه حسرت بود  دميكه خودم نفهم دميكش يا گهينفس د. اصال آشنا نبود يدر بودم و اون وارد شد ول ي رهيتمام وجود خ با

 .يآسودگ

 :معتمد

 .خانم ريسالم، روز بخ-

 .دييسالم بفرما-

 .اومد و نشست اشاره كردم و اون جلو زيكنار م يدست به صندل با

 د؟ينيمن رو بب ديخواست يم يتونم بدونم در چه مورد يم د،يگفتن اصرار به مالقات داشت يخانم منش-

 .معتمد هستم انيحتما، من ك-

 :گفتم جهيدر نت ره،يگ يزنند حرصم م يحرف م هيكه نس يياز آدم ها شهيهم. شد ساكت
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 بشناسم؟ ديبا-

 .ديمن رو هم بشناس ديگفتم شا د،يشناخت يبرادرم رو كه م-

 برادرتون؟-

 .معتمد وانيك-

 !من يپسر عمو ما،يو ن ازين يجون، پسر عمو انايپسر ك وان،يك وان،يك

 !صورتم جا گرفت، پسر عمو يرو يپوزخند

 د؟ييامرتون رو بفرما-

 :انيك

 د؟يشناخت-

 كامال، امرتون؟-

 .اومدم دنبالتون-

 دنبال من؟ چرا؟-

 .گردم ياسم م كينبال هست دارم د يهفته ا كيمن -

 اسم؟-

 .سماء معتمد-

 ؟يچه كار يبرا-

 !دونم ينم-

 د؟يگرد يدنبالش م ديپس چرا دار-

 .پدربزرگم از من خواست-

 د؟يمطمئن-

 د؟يآ يشك ندارم، همراهم م-

 !نه-

 چرا؟-

 .ه با اراده شما بره و برگردهك ستين يشب باز مهيسماء عروسك خ ديبه پدر بزرگتون بگ ديخوام گذشته تكرار بشه، شما هم بر ينم-

 .است يو كوتاه اومدن به خاطر حال كسر ميتصم نيكردم ا يمن فكر م ؟يچ يعنيعروسك، اراده آقابزرگ، رفتن و برگشتن؟ -

 شده؟ يزيمگه چ ؟يكسر-

 د؟يخبر نداشت-

 خبر داشته باشم؟ ديبا ياز چ ؟ياز چ-
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 .سوختم يتو آتش ندونستن م داشتم

 .شد داريبود كه ب شيهفته پ كيماه تو كما بود،  كيكرده بود و  تصادف يكه كسر نيا-

 درسته؟ د،يكن يم يشوخ-

 .االن حالش خوبه و فردا قراره مرخص بشه-

 .گذشته ريپس بخ ،ياون تصادف و اون دست خون ش،يپ يبودم، تصادف كرده، كما، هفته  يكسر يتو فكر حرف اولش درباره  هنوز

 .خورد از شوك خارجم كرد يتم مكه به صور يآروم يها ضربه

 :عطا

 ؟يخوب ،يسماء، سماء خانوم-

 .برگشت زيو به سمت م رونيهم گذاشتم و جوابش رو دادم و اون نفسش رو پر حرص داد ب يهام رو رو چشم

 .شه يشوكه م يدفعه ا كي ينگفت دن؟يخبر م يبه كس يجور نيا-

 :معتمد

 .شه يخوبه، فردا هم مرخص م يبهشون گفتم حال كسر-

 ؟ينيرو بب يچ ياومد ده،يتا االن كم درد كش د؟يكن يجا چه كار م نياصال ا-

 !طا... ع-

آدم پر از  كي ياز سماء نمونده، شد يزيچ گهيد يآخه لعنت. يبه خوشبخت ،يبه شاد يكم تظاهر كرد ؟يديخند يكم الك گم؟يدروغ م ه؟يچ-

 !ييتنها

 !عطا-

 .ببرتت خونه اديب اياالن هم زنگ زدم برد ،يتو بگ يهر چ-

 :سرم رو نوازش داد يمهربون برد يهام رو نبسته بودم كه دست ها چشم

 تو كوچولو؟ يشد يمرگت بشه، چ شيپ يبرد-

 .يخوبم برد-

 .خونه ميپاشو بر-

 ...خوام يم-

 ؟يخوا يم يچ-

 !برم-

 ؟يكن يم يشوخ-

 .رو تكون دادم سرم

 :ايبرد
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 .اميباهات م-

 .تنها برم دينه با-

 :عطا

 ...عمرا-

 .دينكن تمياذ-

 :ايبرد

 .ميايبذار باهات ب-

 !نه-

 .سمت معتمد برگشتم به

 .ميبر-

 :معتمد

 .ساختمون پاركه نييپا نيماش-

 .كرد ميام رو اعالم كردم و اون هم همراه يآمادگ فميبرداشتن ك با

 .جلو جا گرفتم و كمربند رو بستم يصندل رو

 :معتمد

 د؟يه انجام بدك ديندار يقبل از رفتن كار خاص-

 گهيد زيكردم، پس چ يرو عصبان يعطا و برد ره،يرو كه بابا م يكار يجون و درسا خبر دادم، بابا بهرام كه موافق بود، قرارها تايبه ب ؟يكار چه

 .نمونده يا

 .مينه، بر-

 بهيغر كيباز هم براشون  ييكه با تمام آشنا قراره برم ييآدم ها انيم فته،يقراره برام ب يدونستم چه اتفاقات يحركت كرد كه نم ييسمت جا به

 !ارندين ادشيبه  گهيد ديكه شا بهيغر كيام، 

 !ديدفعه قصد آزار نداشته باشه، شا نيا ديسرم رو به پنجره چسبوندم و خودم رو به سرنوشت سپردم، شا نيروشن شدن پخش ماش با

 

 ستايلحظه وا كي ايخدا

 نظر من و نگاه كن كي

 افتم ياز نفس م دارم

 آغوشت رو وا كن ايب

 تينها يبزرگ ب يا
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 گم خطا نكردم ينم

 يگفت يمن به هر چ آره

 اعتنا نكردم اصال

 اعتنا نكردم اصال

 اعتنا نكردم اصال

 يدونم اون كه تو ساخت يم

 نبود دورت بگردم نيا

 اومدم سراغت اما

 دردم يدوا يبش كه

 من و تو نيخوام ب يم من

 حرف، حرف تو باشه گهيد

 كه بازم بتونه پاشه يريدل و بگ دست

 ندارم يقابل زيچ

 رو نگاه كن ميخال دست

 همه خوب نيا نيب ايب

 بد سوا كن كيبارم  كي

 يگم بدون يتو چشم م چشم

 بار نيشرمنده اتم ا آره

 من خراب بشم باز نذار

 اريو  بهيغر ونيم

 بار نيا يخونه اله صاحب

 چشات فدا شم يجلو

 شه يتو خوب نم يبرا

 باشم ين دست خالم اگه

 داشتم يبد يكه هر چ تو

 يديجا خر كيرو  همه

 جمالت يگوشه  يگل

 يديو از نو آفر من
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 در بغل نشستم زانو

 كرم تو ديام به

 ادهيز يليمن خ واسه

 ذره كم تو كي يحت

 ستين يخدا فاصله ا تا

 اشاره كي اينفس  كي

 ديريها رو به دست بگ دل

 اهل پرواز يها آدم

 

به نور،  دميبون چشم هام كردم و با عادت كردن د هيدستم رو سا نينور چشم هام رو زد و به خاطر هم. افتاد و آروم گرفتم هام رو هم چشم

 .اطراف رو خوب مورد جستجو قرار دادم

ام رو به  دختر كوچولو توجه كي يمستانه  يخنده ها يرو از دست داده بود، صدا شيكه برام قشنگ ينيهمون بهشت زم. وثوق بود عمارت

خونه بود،  نيكه تنها نقطه قوت ا يچيمارپ يبعد از چند لحظه تو پله ها. نميكنم و صاحبش رو بب داشيخودش جلب كرد، دنبال صدا بودم تا پ

له ها زد و از پ يخونه، كه قهقهه م يآشنا بود، خودش بود سماء كوچولو يلياون خ يول ،يول يخرگوش يدختر كوچولو با موها كي. كردم داشيپ

اتاق خانم بزرگ پشت  يپله ها رو به رو يشدم و باال يكنه، دنبالش راه يبا الله و لهراسب باز رهياجازه بگ يرفت كه از مامان يرفت، م يباال م

 يم نشويكه توش دو نفر در حال بحث بودند و نفر سوم در سكوت همراه ياتاق بود، اتاق ي رهيبا تمام وجود خ. كردم داشيپ ستهب مهيدر ن

 !خورد، كه از بچه اش دفاع كرد، كه از سرنوشت حرف زد يليشد كه تو اون اتاق تنها بود، كه س رهيكرد، به مادرش خ

كابوس هر  انيمادرش پا يو صدا ش،ياتاق شدند مانع زندگ يو اون صحنه شد كابوسش، شد تك تك لحظه هاش، و آدمك ها ديرو د زيچ همه

 :شبش بود

 

 هماه و مهتاب ييالال

 مونس خوابه ييالال

 گل هاس يقصه  ييالال

 از آفتاب پر از آبه پر

 نهييرسم و آ ييالال

 نهيريشعر ش ييالال

 و صاف و ساده روان

 نهييمثل آ زالل

 خونه يگرم ييالال
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 قوت جونه ييالال

 شب هم كي گهيم ييالال

 مونه يتنها نم يكس

 آسمون داره ييالال

 كمون داره نيو رنگ گل

 ششيچشمون درو يتو

 مهربون داره ينگاه

 ما ماهه يها ييالال

 ناله و آهه بدون

 و خوش باش ييالال بخون

 عمر غصه كوتاهه كه

 

 عمر غصه كوتاهه؟ كه

 عمر غصه كوتاهه مامان؟ يكجا

 .اون شب نوزده سال گذشته و هنوز غصه اش ادامه داره از

 !ديشكل جد كيس محو شده بود و حاال به شد كه اون كابو يم يچهار سال دم،ياز خواب پر يينا آشنا يصدا با

 :انيك

 ؟يخوب-

 م؟يرس يم ينه، ك! خوب-

 .گهيساعت د كي-

 .ديخوبه، بهتره حركت كن-

 .رو روشن كرد و راه افتاد نيماش

 تونم چند تا سوال ازت بپرسم؟ يم-

 !بپرس-

و حاال همون آدم با  دميو رها د ماين يعكسش رو هم تو خونه  و دميشن يعياز سماء رف زهايچ يليرها خ يو حت ازين ما،ين وان،يك يمن به واسطه -

 جا چه خبره؟ نيا يبگ يتون ياسم سماء معتمد كنارم نشسته، م

 .ساده بود ليدل كيكردم، پس جوابش  يم يخرابكار دينبا

 !معتمد يآسونه آقا يليخ يليدادن نام فام رييتغ-
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 ن؟يهم-

 كردند؟ ازدواج د،يو رها گفت ماياز ن يبله، راست-

 .هست كه ازدواج كردند يسال كي-

 .مهمون لب هام شد هيچند ثان يلبخند شاد برا كيو بعد از چند سال  دميكش يراحت نفس

 ؟يخوشحال شد-

 !يخواهر واقع كيدوستم بودم  نيبشم؟ رها بهتر دينبا-

 ؟يشد ديو چهار سال ناپد يپس چرا ولشون كرد-

 ينم يچيتظاهرم خبر نداشت، اون ه ياون از باز ده؟يمزخرفم رو ند يدونست؟ اون زندگ يم ين چاو د؟يفهم يم يجوابش بود، اون چ سكوت

 !دونه

 ؟يديجواب نم-

 !هيو جوابش شخص ليدل-

 !ها رو تكون داده يليخ يو جواب تو زندگ ليدل ينداره، ول ريتأث گرانيد يزندگ يرو ينفر وابسته است، جواب شخص كيبه  يشخص ليدل-

 !بشنوم يزيخوام چ يمعتمد، نم يآقا ديادامه ند-

 ينم گهيبده د رشييكنه اگه تغ يچون فكر م دهينم رييبه خاطر تو عطرش رو تغ ازين ادته،يبه  شهيو هم رهيگ ياالنش برات تولد م نيرها تا هم-

 ؟يفهم يم داغونه ست،ين يشگيهم يكسر گهيد يناراحت شد، كسر يبعد از رفتنت اون هم بدون خداحافظ ماين ش،يشناس

 .كردم يچشم هام حس م يشد قولم رو بشكنم، سوزش اشك رو تو يسخت، اون با حرف هاش داشت باعث م يليسخت بود، خ دنشيشن

 .كنم يادامه نده، خواهش م-

 .فكر كنم به خاطر عجز صدام موضوع رو ول كرد يول دم،يخودم هم نشن يدوم جمله رو حت قسمت

 ليزنگ موبا يداد، صدا يشد اجازه رها شدن نم ياز جلوشون رد م فيبچه ها كه رد يچهره  يامش بستم، ولجرعه آر كي ديهام رو به ام چشم

 :كرد يرو معن يتراژد نياز ا گهيقسمت د كيو آدم پشت خط  انيك

 سالم آقا بزرگ-

-... 

 .گهيساعت د ميتا ن-

-... 

 .عمارت اميم كراستيباشه، -

-... 

 .خداحافظ. ستين ينه، مشكل-

 !دادند دست از سرشون بردارم تا خانواده شون راحت باشه شنهاديكه اون ها به من پ ييعمارت، هم ونجا رهيم كراستيگفت  رت،عما
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 !روزگار يقالب صورتم شد، امان از باز يپوزخند

 ؟يچ ياز همون آدمك ها دنبال من فرستاده تا من رو برگردونه، برا يكيبعد از چهار سال  حاال

 :انيك

 شناسه؟ يرگ از كجا تو رو مآقا بز-

 .ميداشت كيمالقات كوچ كيسامان  يعروس يالبته قبلش برا دمشون،يبدر مهمون باغشون بودم، اون جا د زدهيس يبرا شيچهار سال پ-

 ن؟يهم-

 .نيبله هم ؟يمشكوك يشما چرا نسبت به هر چ-

شده، همون مرد بود كه عشق من رو تو نطفه خفه كرد و  ازيتفكر ن و رهاست، همون مرد باعث ماين يهمون مرد مسئول ناراحت يچرا نگفت! نيهم

 چرا؟ ؟يگيچرا نم د،يچيرو برام پ ييمن رو داغون كرد، همون مرد طومار جدا يكسر

 .كرد يعصا كم رنگش م كي يسكوت خوفناك كه صدا كي. همه جا غرق سكوت بود. ميو وارد شد ميديرس باالخره

 .هم توقف كرد ورود ما به سالن، اون عصا با

 :آقابزرگ

 ؟يباالخره اومد-

 :گفتم رك

 .ستميجا ن نيبه خاطر شما ا-

 !دونم يم-

 د؟يچرا دنبالم فرستاد-

 .داره اديز ليدل-

 ام؟يباعث شد ب يليدفعه چه دل نيا د،يكن يم فيخاص خودش رو رد يادله  يهر كار يخوبه، برا-

 ؟يبه دل دار نهياز من ك-

 .فهمم يم دميرو كه تا االن كش ييها يتمام بدبخت يانگار تازه معنشده بود  شتريگلوم ب بغض

 نداشته باشم؟ ديانتظار دار-

 .خودت جواب بده-

 د،يچهار ساله سنگ شدم، سنگم كرد. ديلب پر از خنده، دورم كرد كينفس آسوده، از  كياز  ،ياز خوشبخت ،ياز شاد ،ياز زندگ. ديدورم كرد-

چهار ساله كه . كنم يعمرم رو م يباز نيچهار ساله دارم بدتر. كه فقط زنده ام يكنم، در حال يتظاهر م يبه زندگ چهار ساله دارم. ختمياشك نر

 كيخونه،  كيدارم؟ هان؟  يحاال چ. دشونيتون از من گرفت يخودم بودند و شما و اون غرور لعنت يكه برا ييزهايدورم، از چ زيهمه چ زا

؟ به نظرت خوشبخت شدم؟ آره  ينيبيم. ييتنها ايدن كيآدم متظاهرف  كيدل ناخوش،  كي ،يكت عالشر كيپر،  يحساب بانك كي ن،يماش

به . معتمد بزرگ، واقعا ممنونم يآقا! ديرو دار اقتشيل. ديكرد يكار بزرگ ،يگيراست م ؟يانتظار تشكر دار.ديكرد بختمشما با كارهاتون خوش
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 تونم برم؟ يحاال م. ديكه با لطف تمام از من گرفت ييزهايچ يهمه  و ديديبا سخاوت به من بخش ييزهايچ يخاطر همه 

 :كلمه گفت كيدر مقابل تمام حرف هام فقط  يبود ول بيعج

 كجا؟-

 :زدم و ادامه دادم پوزخند

 !باشم، دور از شما و خانواده تون ديكه با ييجا-

 .ميبر ييهمراه هم جا ديبا-

 .حرصم گرفت ديبا يكلمه  از

 !دينابودم كن شنهاديپ كينقطه ضعف دستتون ندارم كه با  گهيد ستم،يگذشته ن يسماء گهيد د؟يديوجود نداره، فهم يديبا چيه گهيمن د يبرا-

 !به نفعت باشه زيهمه چ دميقول م ا،يهمراهم ب-

 !دهيباور كنم؟ بع د؟يكن يشما به نفع من كار-

 !برات نداره سماء ياومدنش ضرر-

 .از باال به من نگاه نكرد و من انگار رام شدم گهينگفت دختر جون، د گهيد. كرد يم مبار بود كه سماء خطاب نياول

 كجا؟-

 .و مقصد رو مشخص كرد ديچرخ انيصورت من به سمت ك از

 .محمد ريام يخونه  ميريرو روشن كن، م نيماش-

 :انيك

 .چشم-

كنه، تا  دايادامه پ ديمونده كه با من انجام بده؟ چه قدر با يا يه بازچ گهيداره؟ د يچه نقشه ا گهيد ايخدا نم؟يرو بب يبره كسر يرو داره م من

 ؟ينيتا من رو بب ؟يدلت برام بسوزه؟ تا به دادم برس

 .هستم انيو منتظر زنگ زدن ك ستادميحاال جلو در ا. ميديكردم رس يكه فكرش رو م يزينبود، فقط دو تا كوچه و زودتر از چ اديز فاصله

 .داشتم يقدم برم داريمن خوشحال از لحظه د يگذشتند، ول يبرام كند م هيثان

 دميبلع يآشنا رو م يشدند، و من با تمام وجود چهره ها رهيآدم ها ساكت شدند، چهره ها متعجب شدند، نگاه ها خ د،يورودمون صداها خواب با

 .مشخص كردهمه رو  فياون مرد تكل يداد و صدا يبه من نم يرو شيترس از طرد كردن، اجازه پ يول

 :آقابزرگ

 .دينيبهتره همه بش-

 .نميتونستم همه رو بب يهمه اطاعت كردند و حاال م و

من كه چشم هاش  يتوانش رو داده بود به چشم هاش تا از وجودم مطمئن بشه، كنارش رها بود، رها نيرو به روم نشسته بود و انگار آخر ازين

 رهيخ يبا چشم ها يداد، ول يم يرها رو گرفته بود و بهش دلدار يكه دست ها ماين. نداشتم رها رو يچشم ها دنيبودند و من طاقت بار يبارون
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جون مشفق  نيميكنار س. خانم هم نشسته بودند نيميو س انايمتعجب بود و ك شتريجون كنارش نشسته بود و ب نينگ. سوزوند يرو م موجود

 .نشسته بود

 !مشفق به نفع من بود دنيبه نفع منه، واقعا د حرف معتمد افتادم كه گفت اومدن ادي دنشيد با

گذشتم، هر  بهيغر يآدم ها رياز خ. نشسته بود يو كنارش پدر كسر! كه از وجود دخترش خبر نداشت ييبابا دم،يگذشتم و به بابام رس ازش

 !جمع بودم نيآدم ا نيتر بهيچند كه خودم غر

 :آقابزرگ

 .خوام با خانواده ام تنها باشم يم-

 .دستش اجازه نداد يصداش و سرما يپس بلند شدم ول ستم؛يخانواده ن نياز جاشون بلند شدند و من، من كه جزء ا يا عده

 :آقابزرگ

 !سماء نيبش-

 .سرم و من رو به نفع نداشته مطمئن كرد ينرفتن مشفق آوار شد رو ياز خونه خارج شدند، ول يعيسر يبعد از خداحافظ هيبق

 :آقابزرگ

 .نداره يبه معرف ازيو ن ديشناس ين سماء رو مفكر كنم همه تو-

 :محمد

 جا چه خبره آقا جون؟ نيا-

 .ديفهم يم د،يطاقت داشته باش-

 :به من كرد و گفت رو

 .باالست يطبقه  ياتاق كسر-

 برم باال؟ يعنيبودم،  جيگ

 .دهيداد مغز اون داره هشدار الزم رو م يمشفق نشون م يصدا ينداد ول يا گهيجواب د مغزم

 :نينازن

 نه؟يرو بب يكسر ديدختر با نيچرا ا-

 :آقابزرگ

 .يبر يتون يقدر حرف نزن، سماء م نيدختر جون ا نيبش-

تا بتونم دوباره نفس بكشم و حاال، حاال  نميرو بب يكسر گهيبار د كيكردم  يآوردم آرزو م يوقت ها كه نفس كم م يليبهش انداختم، خ ينگاه

 .داد يم هيمن هد به ينفس زندگ كيمرد داشت  نيا

 :كردم و گفتم كيرو به گوشش نزد سرم

 !آقا بزرگ رميم شهيهم ينفس برا نيبعد از ا ست،ين يا نهيك گهيد-
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 :هاش رو بست و گفت چشم

 .فعال برو باال-

 يرو برا يكس كيكه  يكردم؟ با آدم يم ديكار با يگفتم؟ چ يبهش م ديبا يكردم، چ يفكر م دنشيرفتم و به د يرو باال م ديسف يها پله

 كردم؟ يصحبت م ديهمه كس من بود، چه طور با يخودش داشت، ول

 .كرد يم يرو خط خط اهاميآهنگ داشت فكرها و رو يدر اتاق بودم و صدا پشت

 كرد؟ يفكر م يكردم، اون به چ يفكر م يبه چ من

 

 زرد يفصل برگ ها تو

 ساكت و سرد يشب ها تو

 بودن تو ي قصه

 ردرو دوا نك يدرد چيه

 و پس اهيس شبم

 قفس ايعشق بود  نيا آخه

 عشق و هوس ونيم

 نفس كيتو ساز دل  يزد

 از هوس ياز هوس وا يوا

 از هوس يوا يداد، ا يا

 از هوس ياز هوس وا يوا

 از هوس يوا يداد، ا يا

 رابطه شد نيو زخم زبون سهم هم سكوت

 رابطه شد نيا هيروح و تنم زخم تموم

 عاشق بودم و بسدست فقط من  كينداره  صدا

 بار از خدا بترس كيدر هوا و هوس فقط  تو

 از هوس ياز هوس وا يوا

 از هوس يوا يداد، ا يا

 از هوس ياز هوس وا يوا

 از هوس يوا يداد، ا يا

 )ياز هوس از شهرام شكوه يآهنگ وا(
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 .نذاشت به در ضربه بزنم انيك يصدا يلرزونم رو باال بردم، ول يها دست

 :انيك

 .ستينگو، دكتر گفته شوك براش خوب ن يزيچ يبه كسر ه،يدونم چ يكه من نم ييگفت فعال از ماجرا آقابزرگ-

 يول. قراره متهم بشم به نداشتن احساس يداره؟ وقت دهيچه فا دنشيبگم اون عاشق بوده و بس، پس د ديآهنگ رو انكار كنم، پس با دينبا پس

 !پس قبول زه،يچ نيمهم تر شيسالمت

 .باشه-

نبود، دوباره در زدم كه با داد  ييصدا. كردم، دست هام باالتر رفت و چند ضربه به در زدم يم دييتأ ديشد و من با يداشت دوباره تكرار م آهنگ

 .دميلرز يكسر

كنار  د،يم نباشنگران من ه ،يعروس يدنبال كارها ديمن كه موافقتم رو اعالم كردم، شما هم بر! خوبم، به خدا خوبم د،يبابا دست از سرم بردار-

 .كنار اومدم زياومدم، با همه چ

افتادند و كنار  نييبا دور انداختن من؟ با فراموش كردنم؟ دست هام پا گه؟يد يكيبا دوست داشتن  ؟يگفت؟ موافقت كرده؟ با چ يم يچ داشت

 !هم قولم، هم خودم! بدنم فرود اومدند، شكست، شكستم

 !نمشينذاشت بب ينذاشت خودم برم، حت ي، حتنذاشت نفس آخر رو حس كنم ينبود، حت حقم

 يچهار ساله پر بود و تار م يكردم، چشم هام از اشك ها ياشك رو روش احساس م يشور د،يلرز يبرگشتم، ناراحت بود، لب هام م انيك سمت

 :كه شك داشتم مال سماء باشه لرزون گفتم ييو با صدا ديد

 ...ره... يگه، بگو سماء م. ..ب يزيخواد چ... يبزرگت بگو نم... به آقا-

 :انيك

 ؟يخوب-

 !بگو... برو، بهش... ب-

 :انيك

 .رميباشه االن م... باشه-

 !قول شكسته كيدل خسته، و  كيدر بسته،  كيرفتن اون، من موندم  با

 .دادم و چشم هام رو بستم، دوباره حرف هاش تو ذهنم تكرار شد هياتاقش تك واريد به

كنار  زيكنار اومدم، با همه چ د،ينگران من هم نباش ،يعروس يدنبال كارها ديشما هم بر. كه موافقتم رو اعالم كردمخوبم، به خدا خوبم، من -

 .اومدم

نبود، كمكم كرد رو پام  طونيش گهيچشم هاش د. بازوم رو گرفت و من چشم باز كردم يمحكم يكردم كه دست ها يهمون جا سقوط م داشتم

 .لقه شد و صداش به من آرامش داددورم ح ييكه دست ها ستميبا

 :رها
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 سماء، كجا؟ ينشد؟ كجا رفت يو ازت خبر يكجا رفت ؟يمرگت بشه، كجا بود شيرها پ-

محالم، با  يشد آرزو يم دنشيآهنگ و د نيشد ا يبه بعد كابوسم م نيكرد، از ا يام م وونهيداشت د ديرس يآهنگ هنوز به گوشم م يصدا

 :رو به رها گفتم هيگر

 !جا ببر رها نيمن رو از ا... و ببرمن ر-

 .برمت ياون اشك هات بشم، م يفدا-

 .ميو رفت... دور شونه ام حلقه شد و من رو نگه داشت ماين يدست ها... حركت نداشتم قدرت

قدره؟  نيهم يو ناراحت يواقعا فاصله خوشحال يعني. رفتم يم نييازشون داشتم پا ياز پله ها باال اومدم و حاال با چه شكست قشنگ يچه شوق با

 پله ها بود؟ نيدور باال رفتن از ا كي يسهم من از خوشبخت يعني

 :آقابزرگ

 ؟يخوب-

 .لب هام نشست يرو يلبخند تلخ م،يجار ياشك ها نيب

 .كنم يرو م ميهست، من هم سع ايسماء بوده  ديفراموش كن د،يكاش، فراموشش كن د،يرو دنبالم نفرستاده بود يكاش كس-

 .بگم ديبا يعنيم بگم، خوا يم-

 .ستياعتراض ن يپس جا. ميما هر سه به قول خودمون عمل كرد. وجود نداره، همون طور كه سماء وجود نداره يديبا گهيد-

 ؟يتو مجبور شد-

 .تموم شد زيبا حرفش همه چ د،يپس دوباره مجبورم نكن-

 .تموم نشده يزيچ-

آقابزرگ  يحرف ها اديشدم،  كيرو باز كردم و چند قدم به در نزد مايدست ن. تموم شده زيدونست همه چ يانداختم، اون هم م انيبه ك ينگاه

 .كه درست بوده نياون ها كنار هم نبوده، مثل ا رينگرفته بود، گفت تقد ميافتادم؛ گفت اشتباه تصم

بود و اون شخص، حتما خوشبخت بوده، وگرنه مامانم خوشبخت  ن،يرياشتباه ش كي يول. اشتباه بود د،يراست گفت د،يعذاب وجدان نداشته باش-

من، من  ياون ها خانواده داشتند ول. جا فرق داشتم نيا يمن با آدم ها. بود يجا نبودم، اصرارم الك نيمن مال ا. كرد يم داميگشت و پ يدنبالم م

 .تنها باشم ديپنجره، پس با يسماء بودم، دختر تنها

رو داشته باشه، باور كن  شيمن نذاشتم زندگ يگشت، اون دوستتون داشت ول يوگرنه دنبالت م يادونست زنده  يدروغ گفتم، سماء اون نم-

 .دوستت داشت

 گهيد يكي يبمونم و خنده هاش رو برا نم،يتونم بمونم و عشقش رو بب يبرم، اون موافقت كرده، نم ديبا ده،يچه فا يول د،يجد زيچ كيهم  باز

 !تونم ينه، نم نم،يبب

 ...خوشبخت باشند، فقط، فقط ديبذار ست،يمهم ن گهيد ست،يمهم ن-

 .انتخابش رو كرده بود ياون نبود كسر ريتقص دم،يچرخ نيهام رو بستم و به سمت نازن چشم
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 .دوست دارم واقعا خوشحال باشه يول. بود، حق خواستن سهمم رو ندارم ياون تنها سهم من از زندگ. باش يمواظب كسر-

 !رو خودم باور كردم نيه نازنب يكردم، باخت كسر قبول

 :رو گرفتم، بوق اول كامل نشده بود كه جواب داد ايبرد يرو درآوردم و شماره  ميگوش

 ؟ييجانم سماء، كجا-

 :كرد، گفتم يهام داشت خفه ام م هيكه هق هق گر يبغضم رو تندتر كرد و در حال شينگرانش آت يصدا

 ...ايب ،يدنبالم برد ايب-

 ؟ينها رفتفدات، چرا ت يبرد-

 .يتونم نفس بكشم برد ينم گهيد ا،يب يدونم ول ينم-

 .ميتهران گهيساعت د كيراهم، تا  يبا عطا تو-

هفت ساله بشه تا  ديبا ،يترش ريكرد تا بلكه بخندم و گفت كه بغض تو شده مثل س يداشت مسخره ام م. حرفش افتادم ادياسم عطا  دنيشن با

 ...حاال يگفت، ول يقسمت آخر حرفش رو جد. يقولت رو نشكن ييهابتركه، دوست دارم اون جا باشم تن

در بسته كه قدرت به زانو  كيدر بسته شكستمش،  كيشكستمش، پشت  ييعطا، بهش بگو قول چهار ساله ام شكست، بگو نبود و تنها-

 !يدرآوردن سماء رو داشت، برد

مانع حركتم شد و من با بلند كردن سرم چشم  يسد گوشت كي ،ي، ولحركت كردم يبه سمت در خروج نييپا يرو قطع كردم و با سر يگوش

 .صورتش كردم ي رهيپر از آبم رو خ يها

كه من به ارث نبرده بودمش،  يزيدنبال چ ديگشت، شا يم يزيچ كيتو چشم هام بود و داشت دنبال  رهياش بودم و اون هم خ رهيخ هنوز

 .سبز مادرم يچشم ها

 :ادم و گفتمهم قرار د يهام رو رو چشم

 .معتمد يآقا رونيبرم ب ديلطفا اجازه بد-

 :يرعليام

 ؟يرفت يگذاشت يشناخت يبودم و نشناختمت، تو چرا وقت يچشم هات رو باز كن سماء، اگه من پدر بد-

 .شدم يصداش گم م يقدر صداش آرامش داشت و من داشتم تو خلسه  چه

 :يرعليام

 !بگو ،يبگو دخترم ،يميبگو تو دختر مر. بگو اشتباه متوجه نشدم. دمورد بو نيبگو حرفت با پدر در هم! سماء-

بارم شده  كي يخوام برا يباشه، م يبود، نه اصال خودخواه يخودخواه ديجا باشم، شا نيخواستم ا ينم گهيد يبود، ول سيهاش خ چشم

 .نميخودخواه باشم و فقط سماء رو بب

 .خوام برم ي، فقط سماء و حاال ممعتمد، من سماء هستم يآقا دياشتباه متوجه شد-

 :آقابزرگ
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 سماء؟ يگيچرا دروغ م-

 يخوام، فقط م يازتون نم يچياالن ه يوقت نداشتم، ول چيرو داشته باشم كه ه يخواستم خانواده ا يهستم و همون روز م يك دميروز فهم كي-

 .خوام برم

 :آقابزرگ

 .اون پدرته، حق داره دخترش رو بشناسه-

 .دختر داره كين خودش بشه؟ او يكه چ-

 !سماء-

 يكه برا يزيروز با گوش دادن به حرف هاتون و قبول شرط ها رفتم و از دست دادم چ كي! خوام به حرفتون گوش كنم آقا بزرگ ينم گهيد-

 !ديره فراموشم كنحاال هم بهت د،يدورم كرد ست،يمال من ن گهيد اوردمش،يمن بود و حاال با برگشت و گوش كردن دوباره به حرفتون بدست ن

 !شهيهم يبرا رم،يم تونيدنبالم و از زندگ انيم گهيساعت د كي تا

 .طلسم بود نيا يدنباله رو يكسر يدفعه صدا نيرفتن من طلسم شده بود و ا يلحظه  انگار

 :يكسر

 .جا چه خبره؟ سالم آقا بزرگ نيا-

 :آقابزرگ

 .سالم بابا جان-

 .آروم نجوا كردم اره،يب ادين مخاطب آهنگش رو به م دنيتونست با د يبهش بود، پس نم پشتم

 .نمشيخوام بب يبرم، نم ديتو رو خدا بذار-

 :يرعليام

 چرا؟-

 :بهش انداختم و جوابش رو دادم ينگاه

 !الميتو خ يحق فكر كردن بهش رو ندارم، حت گهيچون انتخابش رو كرده، چون د-

 :كرد شتريبود كه كوبش قلبم رو ب يكسر يهم صدا باز

 ده؟يپوش يقدر رسم نيا ازهين نيا د؟يستاديچرا دم در ا يعمو عل-

 .يافكار كسر يكه از آشپزخانه در اومده بود، خط بطالن بود رو ازين يصدا يول

 :ازين

 ...زن عمو برنج دم-

 .ساكت شد يكسر دنيكنم با د فكر

 :يكسر
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 .ديكرد يلند بحث مبلند ب ديقدر سر و صداتون هوا بود، انگار داشت نيو ا ديمهمون دار-

 :آقابزرگ

 .بابا ستين يزيچ-

 .مهمون خوش پوش نيهست ا ياصال ك ست؟ين يزيچ-

شد و  يم كيداشت نزد. كردم يگفت دق م ياون حرف ها از زبون اون آهنگ راحت تر بود، اگه خودش م دنيشن. رونيزد ب يداشت م قلبم

شك كرد، به خودش و چشم  ستاد،يبرگردم و فاصله رو حفظ كنم و برگشتم،  ا دادم حيخواستم پس ترج يوجه نم چيرو به ه يكينزد نيمن ا

 .رو باز و بسته كرد، باالخره باور كرد خودمم شهاش، چند بار چشم ها

نبود، تو  يچشم هاش خبر طنتياز ش گهينداشت، د يرنگ زندگ. كرده بود رييتغ يليمن خ يباور نكردم، كسر دميد يرو كه م يزيمن چ يول

 من كجاست؟ يزد، چه كار كردن باهات كه، كسر يچشم هاش كه حاال اشك حلقه زده بود، غم موج م يمشك

لرزوند و اسم مقطع ادا شده ام از  ينداشت، هنوز هم صداش و تلفظ اسمم از حنجره اش، دلم رو م رييصداش اصال تغ يول رييهمه تغ نيا با

 :زبونش راه نفسم رو باز كرد

 !سماء... س... س-

نفس،  كيهام كرد،  هيوارد ر ژنيچهار سال اكس نيا ينفس ها يهمه  ينفس كه به جا كي ق،ينفس عم كي دم،يهم رو بستم و نفس كش مچش

 ...يزندگ

 .بود رهيتوجه به اطرافش تو صورتم خ ياون ب ياش رو نداشتم، ول رهيهم طاقت نگاه خ هنوز

 :يكسر

 ؟يآره خودت ؟يخودت-

 .كرد يزد و خودش رو مطمئن م يداشت با خودش حرف م انگار

 .گرفتم كه صداش بلند شد نييرو پا سرم

 ؟يشد ريچرا سر به ز! ريسرت رو باال بگ-

 .كل عمرم بسه يامروز برا يامروز بسه، اصال اتفاق ها يبرا ،يمن بودم و سوزش اشك، نذار دوباره بشكنم كسر دوباره

ام اگه بهت فكر كنم، آره؟ تا  وونهيدارم؟ د يچه حال ينيبب ياومد ؟ياصال چرا برگشت ت؟سين يهات خبر ياز بلبل زبون گهيچرا د ؟يچرا ساكت-

 !عاقل شدم يبودم، ول وونهيواقعا د شيهفته پ كي

 نيسماء؟ هان؟ ا يكن يكار م يجا چ نيكنه، حاال كه انتخاب كرده عاقل شده، ا يشد، پس حاال عاقل شده كه به من فكر نم يداشت كم م صداش

 ؟يكن يكار م جا چه

 :صداش بلند شد دوباره

 ؟يشناس يم نيبب! امروز حاصل دست رنج خودته، نگاه كن يكسر ؟يكار كرد هيچ نيبب ،ينگاهم كن لعنت ؟يفهم يعاقل شدم، م-

 .شد، سرم رو بلند كردم دهيصورتم كش يهم قرار دادم و رد اشك رو يهام رو رو چشم
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 :يكسر

 سماء؟ يتماشا كن يخوا يبا چشم بسته م-

 .بغض من بود كه با باز كردن چشم هام، دوباره شكست نيبغض خفه شده، و ا كيلحنش بغض داشت،  يشده باشه، ول يبود انگار خال آروم

و حاال نوبت اون بود كه چشم هاش  اورديطاقت ن يخوب نگاه كرد، ول. و نگاهم كرد ستاديشد، جلوم ا يفاصله داشت كم م د،يقدم جلو كش چند

 :ده و نجوا كنهرو ببن

 .است وونهيهنوزم د ينكن، كسر هينداره عشقم، گر هيگر-

 ياش رو كه محدوده  نهيو تار، حركت آروم س ياشك ياز پشت چشم ها. ديلرز يشونه هام م. حرف هاش هق هق خفه ام اوج گرفت دنيشن با

 :يكسر.كرد يرو طصورتم  يدستش جلو اومد و آروم رد اشك ها. كردم يرو گرفته بود دنبال م دميد

بدون  ؟يچرا بدون خداحافظ ؟ياصال چرا رفت ؟يكرد يزندگ يبدون من چه جور ؟ينزن سماء، بگو كجا بود شمينكن سماء، آت هينكن، گر-

 خبر؟ چرا سماء؟

آروم شدم و  د،يدفعه واقعا شكست، دست هاش جلو اومد و من رو به سمت خودش كش نيراحت بودم، ا گهيداد، د يمجال حرف زدن نم هيگر

 :بود ديبرام ام يكسر يشكست و صدا يدفعه از خوشحال نيبود، بغضم ا يام از شاد هيدوباره به هق هقم اوج داد، گر بيآرامش غر نيا

 !يدادم بر يدو تا آغوش چهار سال باشه، وگرنه اون روز اصال بهت اجازه نم نيا يكردم فاصله  يوقت فكر نم چينكن فداتشم، ه هيگر-

خونه نبود و  يتو قسمت ورود يكس گهيد يول. چشم هام رو باز كردم، هنوز تو آغوشش بودم. اميباعث شد به خودم ب مينگ گوشز يصدا

رو كه  فمينگاه ك كياومدم و با  رونيآروم از آغوشش ب. فكر رو ازم گرفت يبود كه اجازه  يگوش يباز هم صدا. اومد يصداشون از سالن م

 !بود ايبرد. كرد و برداشتمش دايپ بودكنار پام افتاده 

 .تماس رو وصل كردم، منفجر شد تا

 .شم ينگران م يگينم ؟يجواب داد ريرو د تيسماء؟ چرا گوش ييكجا-

 ؟يبرد يزن يقدر داد م نيچرا ا-

 سماء؟ يخوب-

 دم،يبه صورتش و چشم هاش رسشد و  دهيحصار محكم دست چپم رو در برگرفته بود، نگاهم باالتر كش كيبه دست هاش كردم كه مثل  ينگاه

 :لبخندم رو جوابش كردم نيزد و من بهتر يلبخند

 ؟ييكجا ،يخوبم برد-

 .يخوام خانوم يآدرس م-

 .دونم، بذار بپرسم يخودم نم-

 :گفتم يرو از صورتم فاصله دادم و به كسر يگوش

 ؟يگيجا رو م نيآدرس ا-

 ؟يبر يخوا يم-
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 .اوردميحرف هام رو به زبون ن ياقت آوردم، ولط يچهار سال با بدبخت نيبرم؟ من هم كجا

 .يآدرس كسر-

 .ايمكالمه ام با برد انيشد، پا يتكرارش كردم و خداحافظ ايبرد يآدرس رو گفت و من برا ياون بدون حرف و

 :يكسر

 .كن فيبرام تعر-

 رو؟ يچ-

 ...چرا ؟يكرد يچهار سال چه كار م نيا ؟يكجا رفت ؟يكه چرا رفت نيا-

 :حرفش رو قطع كرد ماين يصدا

 .سالن يتو ديايخواد حرف بزنه، گفت ب يآقا بزرگ م-

 .ماين امياالن م-

 .ستادميجام بلند شدم و ا از

 شد سماء؟ يپس جواب من چ-

 .گميرو خودم م يباق ده،ياز سوال هات رو جواب م يكيآقا بزرگ االن -

 دونه؟ يآقا بزرگ م-

 .ميپاشو بر-

 .به سمت سالن راه افتادم، در رو برام باز كرد و با ورودمون همه ساكت شدند فميشد و من با برداشتن ك بلند

 :بزرگ آقا

 .خوام شروع كنم يم د،ينيبش-

كه به  نياز ا ،يتصادف ساختگ كيخانم بزرگ، از فكر دو نفره شون، از  دنيپدرم، از ازدواجش، از مخالفت خودش، از د ياز خواسته  گفت،

 ايكه زنت موقع بدن نيفراموش كردن، از دروغش به بابا و گفتن ا يشدن بابا به جرم نكرده برا ريفوت شده، از دستگ مادرم گفتن بابا تو تصادف

به از دست  دشيتهد ،يجعل يشناسنامه  كيكردن بابا به ازدواج، سر زدن به مادرم و دادن  يبچه مرده و بچه ات سر زا رفته، از راض دناوم

 .رو فراموش كرده بودند زيكه همه، همه چ ينشه، و چند سال آرامش نسب داشيوقت اون طرف ها پ چيكه ه نيا يدادن بچه برا

 :خانم گفت نيميزنگ خونه حرف هاش رو قطع كرد و خدمتكار خونه وارد سالن شد و رو به س يصدا

 .دم در هستند خانم يبه نام سپهر ييآقا كي-

 :نيميس

 .شناسم يرو نم يشخص نيمن همچ-

 :انيك

 .داخل ديكن شونييشناسم، راهنما يا، چرا من مچر-
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 :جام بلند شدم كه آقا بزرگ به سمتم برگشت از

 كجا سماء؟-

 .اومده ايبرد-

 .داخل ادياالن م نيبش-

 جلو اومد و رو به روم هيبعد قامت بلندش تو چارچوب در قرار گرفت و بدون توجه به بق قهيكه چند دق ستادميتكون دادم و همون جا ا يسر

 .ستاديا

 :ايبرد

 سماء؟ يخوب-

 :نگرانش زدم يبه چهره  يلبخند

 .يخوبم برد-

 :مطمئن شده بود و گفت دنميداد، انگار با د رونيهاش رو بست و نفسش رو پر صدا ب چشم

 .ميفدات، امروز ناجور ترسوند يبرد-

 :و گفت ديفقط لبخند بود كه اون هم لبخند به چهره اش كش جوابش

 ...پررو-

 :ديگرفتم و اون هم كه حواسش سمت ما بود آروم پرس ايبود، چشم از برد ستادهيا انيعطا كه كنار ك يصدا با

 ؟يخوب-

 :آقا بزرگ سكوت رو حكم فرما كرد يبار صدا نيكردم و ا دييمن با حركت سر تأ و

 .بگم و خودم رو راحت كنم ديمونده كه با زهايچ يليهنوز خ دينيبش-

خطر، خطر رو شدن دروغ ها، از  كيمن گفت، از  يكابوس، از شناخته شدن خودش توسط من، از حرف ها يادآورين، از م دنيادامه داد، از د و

 !كردن اون شرط ها، و از رفتنم يياجرا يمن، از كارهاش برا يو از شرط ها شنهادشون،يخانم بزرگ، از پ يدوباره  دنيد

 .ديكشاز شونه هاش برداشته شد و نفس  ينيبار سنگ انگار

 .خونده بودمش شيپ يمتن افتادم كه چند كي ادياون بت مغرور، به دست خودش شكسته شد و من  ،يبود، اون بت سنگ شكسته

 

 .كرد يم هيبت گر آن

 .را برآورده يرا مستجاب كند و معجزه ا ييهرگز نتوانسته بود دعا رايز

 .آوردند يم شيكه برا ييها يربانو ق ختندير يم شيكه به پا ييها شكشيشد از پ يشادمان نم رايز

گذاشته بودند و  شيبرا يكه تراشش داده بود و ملول از آنان كه نام شهياز آن ت زاريكرده بودند و ب شيبود كه از آن جدا يدلتنگ كوه رايز

 .كردند يم ششيستا
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 .كرد يم هيبزرگ گر بت

 .دانست نه بزرگ است و نه با شكوه و نه مقدس يم رايز

 .خواستند و او از خدا يهمه از او معجزه م. خدا يافتادند و او به پا ياو م يبه پا همه

 .خدا يو او برا ستنديگر ياو م يبرا همه

 .خواست ينم يبود كه بزرگ يبت او

 .خواست يو ابهت نم عظمت

 .خواست يخواست و نشان نم ينم نام

 .خواست يكرد و از خدا تبر م يم هيگر او

 .خواست يم ميابراه

 .خواست يم ختنيو فرو ر نشكست

 .كرد يرا مستجاب نم شياما دعا خدا

 !هزاران سال. سال گذشت هزاران

 .ميابراه يفرستاد، ب يسرانجام خداوند تبر يروز و

 .ستياز هر بار گر شيروز بت بزرگ ب آن

 .نخواهد بود يميدانست كه ابراه رايز. از هر روز بلندتر

 .ميست و هم ابراهپس او هم بت ا نيدانست كه از ا رايز

 تواند بر خود تبر زند؟ يم يچگونه بت ايخدا ا،يخدا ا،يخدا

 زد؟يتواند خود را در هم شكند و خود را فرو ر يم يبت چگونه

 چگونه، چگونه؟ چگونه،

 !ايبفرست، خدا يميابراه ايخدا

 !نفرستاد يمياما ابراه! خدا

 .وار مياما فرستاد ابراه ،يو جسارت يريو دل يباك يب

 .ختيتبر بر خود زد و خود را شكست و خود را فرو ر يبود آن روز كه بت يچه بزرگ روز و

 .بت نبود نيگفتند ا مردمان

 .بود، پراكنده يبود، سست و خاك يسنگ

 .بردند ادينامش را از  پس

 .را به باد دادند شيرا به آب دادند و خاكه ها شيها تكه

 .را كه خود را شكست ينام او را نبرد، نام آن بت يكس گريد و
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 .ديمردمان ره شيآن مشت خاك كه از ستا يشاد يرسد، صدا ياو به گوش م يشاد يهنوز هم صدا اما

 .ديرس ياو كه به عشق و شكوه و آزاد يصدا

 

 .زانو زدم نيزم يداد، پس به خودم جرأت دادم و بلند شدم و رو به روش رو يهق هق رها آزارم م يصدا

 كنه؟ يم هيمن چرا گر ييرها-

 ...سماء، تو، تو-

 .يشگيهم يپس شدم سماء اديداشتم از اون حالت در ب دوست

 .اديحرف زدن بدم م كهيت كهياز ت يدون يخوبه م-

 :كردم و آروم گفتم كشيسرم رو نزد بعد

 !وونهيد يبگ يخوا يم يچ نميدرست بنال بب-

 .گفتنم داغ دلش تازه شد وونهيرها ول كن نبود و با د يول

 !گفتن هات تنگ شده بود وونهيد يبرا دلم-

 .داره يهم دلتنگ نيآخه ا ،يا وونهياز بس كه د-

 .يرفت يبه خاطر ما م ديسماء نبا-

 .ديمن حاضر بودم جونم رو بدم تا شما خوشبخت بش رم،يبگ ميباعث شد راحت تصم ماين يشاد دنيتو و لهراسب تو اون حال، و د دنيد-

 ...سماء-

 .قط از ناشناسم بگوادامه نده رها، ف-

. ومديكوتاه ن يكرده بود، ول يزد، الله بدتر از اون بود، خانم بزرگ رسما قاط يكس حرف نم چيمدت با ه كيهمه جا رو دنبالت گشت، -

 .كنند يم يجون زندگ اليل يتو خونه  يحاال هم چهار نفر. لهراسب و الله هم از اون خونه در اومدن

 ؟يچهار نفر-

 :برده باشه، با ذوق گفت اديرو از  يبامزه ا زيچكه انگار  رها

 .سماء فنچول سه ساله دارند كيرو نگفتم،  نيا ا-

 سماء؟-

 .قابل وصف بود ريغ شيبچه دختره شاد ديفهم يوقت. برگردوند يقدر نازه كه نگو، سماء كوچولو لهراسب رو به زندگ نيا-

 !سماء داره كيناشناسم -

 .ست نخورده نگه داشتهخودش رو د ياتاق سماء يول-

 .دلم براش تنگ شده رها-

 .شونه ام قرار گرفت، خودش بود يرو ييهام رو بستم كه دست ها چشم
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 !ازيپاك زده به سرت ن.گفت يراست م چارهيب نميب يحاال م. باور نكردم يول ،يگفت عطرت رو عوض نكرد ،يكرد يقاط يليگفت خ يم انيك-

 .خودم بود يسر به هوا ازينكرده بود، همون ن ياديفرق ز. ستادميبلند شدم و رو به روش ا نيزم از

 :ازين

 !سماء دميترس يم ييجورا كي. اومد عوض كنم يدلم نم ،يشناخت يتو خوب عطرش رو م-

 .يكن يشناسم، تو هم هنوز خودت رو باهاش خفه م يهنوز هم عطرش رو م-

 :ازين

 !يدلم برات تنگ شده بود، خواهر-

 ...يبود، واقع ينبود، واقع يكينزد يلفظ برا كيدفعه فقط  نيشد، ا تر قيعم لبخندم

 .سوزم يم يمن چهار ساله دارم تو دلتنگ-

 .سماء يخوشحالم برگشت-

 .رميآقا بزرگ باعث شد نگاه ازش بگ يصدا

 .اش با توئه هيسماء، بابا بق-

 .بهش زدم و نشستم كنارش يلبخند

 .زيممنونم به خاطر همه چ-

 :آقابزرگ

رو  ياون مرد بد جور تكونم داد، خوشحالم كه تونستم اون غرور و خودخواه يحرف ها يو چهار سال شرمنده اتم بابا، ول ستيب نيه خاطر اب-

 .بگو سماء. بشكنم

 .به برگشتن ميبه رفتن تا تصم ميمن گفتم از تصم و

 

*** 

 

 نيشدن بود و ا داريموقع ب. بودم دهيهشت صبح بود، پس خوب خواب .به ساعت انداختم يچشم هام رو باز كردم و نگاه يآالرم گوش يصدا با

 .هوش بودند، شروع كردم يو رها كه كنارم ب ازيكار رو از ن

 !خواب بسه گهيد د،يش داريبچه ها ب-

 :ازين

 !بخواب بابا ريبگ ،يشد داريباز تو كله سحر ب-

 :رها

 !كپه ات رو بذار-

 !ياشتباه گرفت ستم،ين مايرها جون من ن-
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 :بدون توجه به حالتش گفتم يمن گرفت، ول يخشم اژدها برا ي افهيق نيهاش باز شد و همچ چشم

 !نگاه كنه خواهر شوهره كه اون هم من هستم، پررو يجور نيا ديكه با ياون ا،يح يجمع كن خودت و ب-

 :رها

 .شده ريمن جو گ يگم شو، برا-

 .ميكن داريپسرها رو ب ميخوا يم د،يبلند ش-

 :ازين

 داره؟ يقدر خوشحال نيكردنشون ا داريب-

 .ياز اول كودن بود يخواهر ستيتو ن ريتقص-

 .دميپر نيينثارش كردم و از تخت پا يچشمك

 :ازين

 !كشمت سماء يم-

 .خودش يبرا هيكه خرس مايازش نداره، ن يو عطا هم دست كم هيسنگ يليخوابش خ يبرد گم،يم يچ نيكشت و كشتار رو ول كن، گوش كن بب-

 :رها

 !من درست صحبت كن يبا شو ياو-

 .خفه، داداش خودمه، دوست دارم-

 !اعتراض وارده، حق با شماست-

 .زدم و پارچ آب رو برداشتم شيبه لحن جد يلبخند

 :رها

 !ها چارهيكنن ب يسكته م-

 .نمشيودتر ببخوام ز يتنگ شده م مايس يمن هم دلم برا. حاال حاالها خوابند ،يها رو ول كن نيشه ا ينم يزيچ-

 :ازين

 .ميام بر هيمن پا-

 .يمعلومه خواهر خودم ن،يآفر-

 نيرو زم يبود چون شش نفر يالبته سالن لفظ مناسب تر. ميرو هم پر كردم و به سمت اتاقشون رفت گهيد وانيرو پر كردم و دو تا ل ازين وانيل

 !بودند دهيخواب

 :گل كنه و رو به رها گفتم طنتميباعث شد ش ا،يبرد يهابود و پاهاش رو پا وانيشكم ك يكه سرش رو ماين حالت

 !يآخ ده،يرها، شوهرت چه عاشقانه خواب يفكر كنم تو انتخاب اشتباه كرد-

 :رها
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 .خفه، درست صحبت كن-

 .است انياست، چه حاجت به ب انيكه ع يزيچ-

 :رها

 .كارت رو شروع كن-

چون احتمال خورده شدن به  ديبعد از اتمام كار فرار كن. شه يم ازين يو عطا هم برا اني، كرها يبرا وانيو ك مايمن، ن يبرا يو كسر ايبرد ،ياوك-

 .صبحانه وجود داره يجا

 .ستادنديزدند و آروم باال سر پسرها ا يلبخند

 !حاال... كي... دو... سه

 :كردند ييستند با هم اسمم رو همسرادون يخرابم رو م يو عطا چون سابقه  ايشش نفرشون رفت هوا و از شانس من برد يدفعه صدا كي

 :ايبرد

 !سماء-

 :عطا

 !سماء-

 .و داد اون ها گم شد غيفرار ما تو ج و

 .ميمتشخص وارد شد يو مثل خانم ها ميتازه كرد ينفس م،يستاديو قبل از ورود به آشپزخانه آروم ا ميرفت نييبه طبقه پا كراستي

 :ديجون پرس انايجوابمون رو دادند كه ك. ميد سالم كردبلن يها تو آشپزخانه بودند كه ما با صدا خانم

 كه صداشون دراومد؟ ديسوزوند يشيچه آت-

 :ازين

 !ما؟-

 :نينگ

 !نه پس من بودم-

 :رها

 د؟يكن يكارها م نيمامان شما هم از ا-

 :نينگ

 !هم كه آروم شده فعال ياصل كار دها،ياز رو نر-

 .من بود يهنوز روجون  نينگاه نگ يبه اطراف انداختم، ول ينگاه

 !م؟يمن اصل-

 :زد و جلو اومد يلبخند
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 !سماء يخوشحالم برگشت ،يخودت يآره اصل كار-

 :بشاش و شادش زدم و گفتم يبه چهره  يلبخند

 .رنداون جور كه اون ها بلند شدند، كم از آدم خوارها ندا! خورند ها ياگه آماده نباشه به جاش ما رو م نييپا انيصبحونه حاضره؟ االن م-

 :نينگ

 !تونند بكنند ينم ياون ها هم كار ونيآقا شيسالن پ دينگران نباش، بر-

 .جون من رو متوقف كرد، به بچه ها گفتم برن نينگ يكه صدا ميبچه ها به سمت سالن حركت كرد با

 جانم؟-

 اناتيجر نيكدوم از ا چياون تو ه. نذاشت هم يچشم رو يحت شبيبابات رو داشته باش، د يهوا شتريخواستم بگم ب يم. يبال خانوم يجونت ب-

 !ستيمقصر ن

 !به چشم، با اجازه-

 .پا تند كردم و وارد سالن شدم. پله ها اومد يپسرها از باال يآشپزخانه خارج شدم كه صدا از

 .ريصبح بخ يسالم به همگ-

 :آقابزرگ

 .نيبش ايسالم بابا، ب-

 يشروع م ييجا كياز  ديبا. و رها نشسته بودند ازياون طرفش ن. جون نگران پسرش بود نينگ كنار بابا اشاره كرد، انگار اون هم مثل يصندل به

 :رو گونه اش كاشتم و گفتم يعيسر يجلو رفتم و بوسه . نبود يمثل گذشته خال گهيدلم د يشد، قاب خال

 من چه طوره؟ ييبابا-

 !هيبق يبابا نه تو چهره  يبود، نه تو چهره قبل ن قهيچند دق ياز نگران يخبر گهيد. هاش رو بست و آروم شد چشم

 :بابا

 !خوبم بابا، خوبم-

كردم كه پسرها با سر و صدا وارد شدند و بعد از اون  يم نيريرو ش يداشتم چا. تر كرد كيجلوم گذاشت و ظرف شكر رو به من نزد يچا كي

 .ها خانم ها هم اومدند

 :به من و گفت رو كرد انيدادند و جواب گرفتند كه ك يسالم كل كي

 سماء خانم چه طوره؟-

 :گفتم فشونيزدم و رو به رد ييدندون نما لبخند

 !هيعال-

 :ايبرد

 ؟يديراحت خواب-
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 !شدم داريهم راحت ب دميآره خوب بود، هم راحت خواب-

 :عطا

 ؟يشد داريكه راحت ب-

 .آره راحت بود-

 :وانيك

 !يراحت نباش م،يخوبه نگران شد-

 .ديواژه استفاده نكن كيقدر از  نيا د،ياصال تسلط ندار يبه زبان فارس. ديچه قدر راحت راحت كرد-

 :ماين

 چه طوره؟ ميبه جاش از آب استفاده كن-

 .يلطفه، من هم كه الطافم شامل حال همه است داداش كيگرم  يهوا نيتو ا-

دستش زد و اون هم خنده  يرو يآروم يدست ضربه با  يواقعا خوشحال شد؛ كه برد ،يواژه داداش دنيبا شن يرو لبش بود ول يمشكوك لبخند

 .اش رو جمع كرد

 .مرموزشون مشخص بود ياز چهره ها نيدارند و ا ينقشه ا كيدونستم  يم خوب

رو به  ياومد و گوش زيحرف زدن به سمت م قهيبود، از جاش بلند شد و بعد از چند دق ايبرد يگوش. ختيفكرهام رو به هم ر يزنگ گوش يصدا

 :فتسمتم گر

 .درسا-

 :رو گرفتم و بلند شدم يگوش

 ؟يچه طور ،يسالم دختر-

 ؟يخوب ،ييسالم سماء-

 ؟يخوبم، تو چه طور-

 ؟يديرو جواب نم تيچرا گوش. من هم خوبم، فقط نگران تو بودم -

 جون چه طوره؟ تايب زم،يخاموش شده عز-

 .خواد باهات حرف بزنه، از من خداحافظ يجاست و م نيهم-

 ؟يندار يبا برد يكار-

 .نه گلم، مواظب خودت باش-

 :جون خوشحالم كرد تايب يصدا

 .سالم سماء جان-

 بابا بهرام خوبه؟ ؟يجون خودم، خوب تايسالم ب-
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 چه خبرها؟ م،يما هم خوب ،يتو خوب باش-

 .نباش يچينگران ه زم،يخوبه عز زيهمه چ-

 ؟يهست يراض-

 .شم يم يراض ارم،يناشناسم رو كه بدست ب. اش هيخوام برم دنبال بق يودم مخدا نصفش رو به من برگردوند، راه رو نشونم داد، خ-

 .زميبرات خوشحالم عز-

 !زنده نبودم ديبه خاطر بودنتون ممنون، اگه نبود-

 .شك نكن نيتو ا ،يمن دخترم بود يبد بد نزن، تو برا يحرف ها-

 .جون تايشك ندارم ب-

 ناشناس؟ شيپ يريم يك-

 .ميكرد دايهم پ گهيد يماءس كي يراست. يبه زود-

 ؟يچ-

 .سه ساله داره يدختر كوچولو كيلهراسب -

 .نمشيدوست دارم بب يليخ! جانم يا-

 .دشينيب يم يبه زود دينگران نباش-

 .برو به كارهات برس زميشم عز يمزاحمت نم-

 .دوستتون دارم د،يبه بابا سالم برسون ،يشما تاج سر ه؟يمزاحم چ-

 .برگشتم و صبحانه رو تموم كردم زيقطع كردن تماس به م با

 .زدم كه عطا صدام كرد يبا بچه ها حرف م داشتم

 :گفتم

 ؟يداشت يجانم، كار-

 ه؟يخواستم بدونم برنامه ات چ يبال، م يجونت ب-

 ؟يكل ايامروز  يبرنامه -

 :و ادامه داد ستمين شيب ينگاه عاقالنه به من كرد كه احساس كردم كودن كي

 .يكل يبرنامه  گه،يخب معلومه د-

 .ستادميصاف كردن گلوم صاف تر هم ا با

همه شون تنگ  يدلم برا. زديخوام برم  يالبته به اضافه دختر كوچولوشون كه دو ساله است، بعد، بعد م. نميب يو سامان رو م مايس رمياول م-

 .دميبعد ادامه م ارم،يخوام دوباره بدستشون ب يم. شده

 ؟يديرو ادامه م يچ-
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عالمه  كيمورد عالقه ام  يآدم ها كيتفاوت كه به جمع كوچ نيبا ا. دميرو ادامه م ميزندگ گه،يخب معلومه د. عطا يپرس يم ييل هاچه سوا-

 !چه قدر قشنگه عطا يفهمم زندگ يتازه دارم م. آدم اضافه شده و من االن سه تا خانواده دارم

 ؟يدوستش دار-

 .حواسش به من و عطا بود يكرد ول يصحبت م انيو ك ايبا اون كه داشت با برد دم،يرس ينگاهش رو دنبال كردم و به كسر رد

 .داشتم شهيهم-

 !خوشحالم برات-

 :و گفتم يتو فاز شوخ زدم

 ...خوام شوهرت بدم و يمن خوشحال ترم، چون م-

 .ستم و به سمت جمع رفتمعطا نذاشت ادامه بدم و من هم فرار رو ارجع دون ياخم ها يصورتم بود، ول يرو ييدندون نما لبخند

 .سماء، به خودت رحم كن دختر ستايخودت وا-

 .ام در حق خودم ظلم كنم وونهيمگه د-

 :و گفتم ستادميا ايبرد يصندل پشت

 !يبرد-

 باز؟ يكار كرد يچ-

 .بابا يچيه-

 !دنبالته يبعد عطا الك-

 .شده يوحش رش،يبلند شو بگ گهينده د ريگ-

 :عطا

 !سماء-

 !بگو خودت رو خالص كن عطا جان گه،يجور وقت ها د نيا يرو گذاشتند برابابا غلط كردن -

 .كردند ينگاه م يانگار كمد هيبق يكم جا به جا شدم، ول كيكالمم كردم و  يچشمك چاشن كي

 :عطا

 .خودت رو فرض كن كهيت كهيسماء دستم بهت برسه، ت-

 .كنه يم دينه؟ تو روز روشن داره من رو تهدخواد به من كمك ك ينم يكي د؟يخند يم يبابا شما ها چرا الك-

 .شاد بابا رو به رو شدم يدور شونه ام حلقه شد و من رو به خودش فشرد، سرم رو باال آوردم و با چهره  ييها دست

 :بابا

 كنه؟ ديجرأت كرده دختر من رو تهد يكمك، حاال ك ياومدم برا-

 .از سر ذوق زدم و با دست عطا رو نشون دادم يلبخند
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 :داد انيبه نگاه هامون پا ماين يصدا يول د،يكش يبا چشم هاش برام خط و نشون م عطا

 !است مايشدن سامان و س زيكه وقت سوپرا ديبلند ش د؟يآماده ش ديخوا ينم-

 :نداشت، خم شدم و كنار گوشش گفتم يجام بلند شدم و به سمت عطا رفتم، با وجود بابا كارم خطر از

مطمئن  يازش زده بش يخودم چه طوره؟ اگه بخوا يخواهر نياصال هم. كنم يم دايخوبش رو برات پ كي ي، لب تر كنمن سر حرفم هستم يول-

 .باش به خاطر عطرشه وگرنه خودش حرف نداره

 :عطا

 .قدر حرف نزن بچه نيبرو ا-

 .اومدم امياز اول يكيدفعه واقعا با  نيعطا، ا يتوجه داشت يول-

 .ستاديپر رنگ شد و ا لبخندش

 :عطا

 .برو حاضر شو سماء-

 عفو شدم دكتر؟-

 :كم فكر كرد و بعد گفت كي عطا

 .تخت التيآره خ-

 !عطا يگل يليخ ،يراست. پس من رفتم حاضر بشم-

 .دمياومدن بود د نييرو كه در حال پا يزدم و از پله ها باال رفتم كه كسر يلبخند

 س؟يير يچه طور-

 :ديبا حرص پرس ست،ين يكه معلوم بود از اون واژه راض يكسر

 ؟يمن كار كن يقراره دوباره برا-

 .شركت خودم رو اداره كنم ديدونم اگه وقت كار داشته باشم، با يم ديبع-

 !شرفتيپ نيبه ا نيآفر-

 .هيكه تجارت تو خونم جار نيمعتمد هستم، مثل ا كيباالخره من هم -

 ؟يجد-

 !اوهوم-

 !نفس پر صدا كي د،يداشتم، نفس كش چشم هاش رو دوست يحس تو يقطع شد، ول لبخندش

 :يكسر

 .و نبودنت سخت بود سماء يسخت بو، نبود دنيسخت بود، چشم هات رو ند دنيچهار سال، سخت بود سماء، صدات رو نشن-

 !يگيم يدونم چ يم-
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رو از  ميزندگ ليرفتنت دلبا . دونستم يرفتنت رو نم ليمن دل يراهت مشخص بودف ول ،يهدف داشت ،يداشت ليتو دل گم،يم يچ يدون ينم-

به  روزيبن بست كه تا د كي. بن بست كيروشن فرض كرده بودم، شد  يليدست دادم، با رفتنت هدفم رو گم كردم، با رفتنت راهم رو كه خ

 .كرد يام م وونهيداشت د گهيد ،يرو خراب كرد واريممنون كه اون د ،يممنون كه اومد. بودم رهيخ شييانتها واريد

 !نبود يچاره ا يو خودم ظلم كردم، ول ياون هم مثل من تنها بوده، من با رفتنم به كسر ده،يد كشهم در اون

 :يكسر

 .يبرو آماده شو خانوم-

 .رو تكون دادم و از كنارش گذشتم سرم

 .ها جالب بود نيتعدد ماش يول. ميشد يو رها به سمت پسرها راه ازيو با ن مياومد نييساختمون پا يپله ها از

 :نده گفتمخ با

 داره؟ نيماش شگاهيجا؟ عمو نما نيچه خبره ا-

 :ازين

 يعوض م يهفتگ هيداشت بق يرو نگه م يمشك يكمر كيكرد فقط  يعوض م نيماش يه ن،يزده بود تو كار تنوع ماش يچند وقت ينه كسر-

 .شدند

كنم  يبود، بهش فكر م يكسر ي نهيس يگوشت واريبار كه سوارش شدم به خاطر برخوردم با د نيكه من سوارش شدم، اول يهمون ،يمشك يكمر

 .كشه، شانس آوردم نشكست يم ريدماغم ت

 :دميو رها نشستم و پرس ازيعقب وسط ن يصندل يشدم و رو يمشك يهمون كمر سوار

 د؟يظهر قرار گذاشت يشد برا يچ-

 :ماين

 !ميطاقت يرو كردنش ب يو برا ميدار زيبه سامان گفتم سوپرا-

 .تنگ شده مايس يآهان، دلم برا-

 سماء؟ هيبرنامه ات چ-

 .من رو بدونن يخوان برنامه  يامروز همه م ،يهم دوم نيا. به من دست داد يسوپر استار حس

 .دارم بيحس عج كياالن -

 به خاطر سوال من؟-

 .اوهوم-

 چرا؟-

 .ديپرس يبرنامه هام از من م يمملكت شدم كه درباره  يكاره  كيكنم  يفكر م-

 !وونهيد-
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 .طونيبا خواهر بزرگت درست صحبت كن ش-

 ؟يديجانم، حاال جواب نم يا-

 .كنم يخوام زندگ يكه م نهيناشناس، برنامه ام ا دنيو بعد از د زديبرم  ديصبح به عطا هم گفتم كه با-

 تهران؟ اياصفهان  زد،ي ؟يكن يكجا زندگ-

 .براش نگرفتم يميتصم-

 شركتت تو اصفهانه، درسته؟-

 .آره اون جاست-

 ؟يريگ يم ميتصم يك-

 !يبه زود ما،ين يبه زود-

 .زدم يمطمئنم، لبخند. ندارم يطاقت دور گهيانداختم، د يكسر يبه چشم ها ينگاه نهيآ از

 :يكسر

 .يشناس يرو كه م ماينرو س فونيسماء سمت آ م،يديرس-

 !لنگه نداره يآره تو فضول-

 .ميستاديا يديبرج سف يو جلو ميشد ادهيپ

 رو عوض كردند؟ خونه شون يك-

 .اومدن سها ايقبل از به دن-

 .اسم منه هيچه قدر شب-

 .بود، اجازه هست زنگ بزنم مايانتخاب س-

 !اوهوم بزن. است قهيخوش سل-

 :لب نجوا كرد ريزنگ رو فشار داد و همون طور ز يكسر

 !از دست تو-

 .ميد آسانسور شدوار. مهربون سامان بچه ها رو به داخل دعوت كرد يصدا هياز چند ثان بعد

 چندمه؟ يطبقه -

 :رو فشار داد و هم زمان گفت زدهيس يشماره  يكسر

 .مثل ساختمان شركت زدهيس يطبقه -

 .شدم رهيبه شمارش گر خ. كه چهار سال بود انجامش نداده بودم يشمارش يادآوريخوش،  يروزها يادآوريداشت،  يادآوري نگاهم

 .زدهيس... دوازده... ازدهي... ده... نه... هشت... هفت... شش... پنج... چهار... سه... دو... كي

كه كم تر  يكردم، فاصله ا يرو ط يطبقه ا زدهيس يكه عاشقانه دوستش داشتم، دوباره فاصله  يتولد دوباره بود و من هم صدا و كنار كس انگار
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 .به سمت صفر شدن باشه رييتغكه اون  نيكنه، مگه ا يرييدادم تغ يكم تر و من هرگز اجازه نم يليشده بود، خ

 .كامال محو شده بودم مايو ن يبودند و من پشت كسر ستادهيواحد ا يها رو به رو بچه

 :مايس

 .داخل دييبفرما. سامان گفت باورم نشد د،يمحاله، راه گم كرد يهمه خوشبخت نيبابا، ما و ا-

 :سامان

 !چشم يشون رورو مشخص كنند بعد، قدم زشونيداخل، اول سوپرا انيرو ب يچ-

 :ازين

 چه طوره؟ يجونم، گل دختر يوا-

 .دم در باشه ديداد كه سها هم با ينشون م ازين حرف

 :مايس

 ه؟يچ زيسوپرا ي هيحاال قض! خوبه خوبم خاله-

 :يكسر

 !توپ زيچ كي-

 :مايس

 ؟ياالن در حال استراحت باش ديتو نبا-

 :يكسر

 !نده ريگ ما،يحالم خوبه س-

 .كرده بود ادمير بغض داشت، انگا صداش

 :مايس

 واقعا؟ ؟يخوب-

 .كرد دييتكون داد و تأ يسر يكسر

 !مايواقعا خوبم س-

 ؟ياز جلو در تكون بخور يخوا يسامان جان نم ،يباشه داداش-

 :يكسر

 ...خوبم چون، چون! مايس-

 ...چون ان ؟يچون چ-

 .ادامه دادن بهش نداد يوسط حرفش اومد و اجازه  يگر خيبا لحن توب سامان

 ...يخانوم-
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 :كم جا به جا شد و هم زمان گفت كي يكسر

 !خوبم، چون، برگشته-

 .بود ستادهيرو به روم ا مايرفت و حاال س كنار

 :مايس

 !سماء... س... س-

 .يسالم دوست-

 ؟يخودت-

 .خودمم-

 !يآره خودت-

 .دلم برات تنگ شده بود-

 .هنوز دستش كنار صورتم بود يول د،يبه سمت سامان چرخ. لمسم كرد صورتم قرار داد و يكرد و دستش رو رو يقدم فاصله رو ط چند

 .خود سماء است ستين اليخ ه،يواقع-

 :به تعجبش زدم و در آغوشش گرفتم يلبخند

 !ياريدر م يچرا خل باز وونه،يخودمم د-

 ؟يكجا بود-

 .آسمون نيهم ريز ييجا كي-

 ؟يرفت يدفعه ا كيچرا -

 .گميماجراش مفصله، برات م-

 !وونهيم برات تنگ شده بود ددل-

 !يسامان رو نشونم بد يتالش عمل ي جهينت يخوا ينم يمن هم، راست-

 :دفعه اخم كرد و من رو با هل از خودش دور كرد و گفت كيتعجب  هيصورتم قرار گرفت و بعد از چند ثان يجلو صورتش

 ؟يستيتو آدم بشو ن ،يكه قبال بود يهست يشعور يخاك تو سرت، هنوزم همون ب-

 :شدم، هم زمان گفتم يهوش م يكه داشتم از حرص خوردنش ب يرو به سمت باال فرستادم و در حال سرم

 .شند ينوچ، محض اطالعت بگم كه فرشته ها آدم نم-

 !گم شو-

 .شم يگم نم يديتا نشونم ند رمينخ-

 !سماء-

 .جون مايس يخور يهنوزم خوب حرص م-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا   shiva-68–آرامگاه عشق                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٧ 

 :سامان

 !يديتو هم خوب خانم من رو حرص م-

 ؟يسالم سامان خوب-

 .سماء يدختر، خوشحالم برگشت ميعال دنتيبا د-

 :كوچولوش رو به سمتم گرفت و ادامه داد دختر

 !منه يسها كوچولو-

 :ادامه داد طونينگاه ش كيبعد از  و

 ش؟ينيبب يخواست يمگه نم گه،يد رشيبگ-

 .دهن لقه يليدخالت نكنم، چون بچه ام خ مايس يتو مسائل ناموس گهيكه د ميبرد يپ قتيحق نيزد و من به ا يچشمك

 .گرفتن اون دختر ناز و ملوس دراز كردم و اون هم جوابم رو با باز كردن دست هاش داد يهام رو برا دست

ا اخالق ه نيمادرت از ا ادمهيكه  ييجوجو؟ تا اون جا ياخالق خوشت رو از بابات به ارث برد ،يناز و خوش اخالق يچه جوجو! جونم يا-

 .نداشت

 :مايس

 !سماء-

 .و عطا رفتم اينكردم و به سمت برد يتوجه يبود، ول يهشدار صداش

 ...و عطا هم يهم جوجه شون، برد نيا د،يبود دهيهم سامان كه البته عكس دو تاشون رو د پهياون آقا خوشت د،يديدوست خل من رو كه د-

 :دادم مهم پس ادامه يلينگاهشون كردم، برام مهم بودن، خ دوباره

گردم، البته  يهست كه دارم دنبال دو تا شوهر خوب براشون م يحقوق دارند، من هم چند وقت يسومم هر دوشون دكترا يدو عضو از خانواده -

 .كردم دايشون رو تو اصفهان پ يكيناگفته نمونه 

 :مايس

 قراره شوهر كدوم بشه؟ ه؟يحاال اسمش چ-

 !داره فيتشر يو دوختن و االن هم نامزد برد دنيخودشون بر دميرس ريرسا است، من دچهار ساله و اسمش د نيتنها دوستم تو ا-

 :ايبرد

 !سماء-

 ؟يجانم برد-

 :زد و گفت يكيش لبخند

 .يزهرمار و برد-

 :رها
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 !لهراسب كه ناشناس بود چارهيخوبه حداقل اسم خودتون رو مخفف كرده، ب ا،ينداره آقا برد يناراحت-

روشن برگردوند، تو چشم  يگردنم قرار گرفت و من رو به اون راهرو يرو ييكوچولو يدست ها يدلتنگش بودم، ول واقعا. ام جمع شد خنده

 .شدم رهيروشنش خ يها

 !سها كوچولو-

 .لمسش كردم يقرار گرفت و طوالن شيشونيپ يهام رو لب

 .كوچولو يناز يليخ-

 :مايس

 !تو دختر ايبه مامانش رفته، ب-

 .در خونه رو بست مايپس من هم داخل شدم و سوارد شده بودند،  همه

 ميگذشت و من خوشحال بودم، خوشحال از داشتنشون، خوشحال از بودن كنارشون، همون شب تصم يم يلحظه ها عال ز،ياون همه عز كنار

البته آقا بزرگ اون . ل بودماومدنش به همراه ما هم تعجب كردم هم خوشحا يآقا بزرگ برا شنهاديو با پ زدي ميبر يقرار شد همگ. گرفته شد

 هيكه بق يبودمش، همون سند دهيبود كه فقط دو بار د يباغ يدانگ كيسند ! امضاء الزم داره كيداد و گفت كه فقط  بدستمپاكت هم  كيشب 

اون باغ پر از خاطرات  ،يو آغوش كسر ياون سرما خوردگ ادي ،يآدم برف اديمانده شده بود سهم من،  ياش به نام بچه ها بود و اون قسمت باق

وجودم  ينيريش يتو يمن، با اون كه تلخ بود ول يمثل فنجون قهوه . رو برام رقم زدند ينيريش ي ندهيهم شدند و آ كملو تلخ بود كه م نيريش

 !شد يمحو م

 

 سال بعد دو

كه با دستم  يم هام رو باز كردم و در حالدلم كرد و لبخند به لبم آورد، چش ريرو سراز ايدن يها يتمام خوش ميشونيپ يآرومش رو ي بوسه

 :دميدادم تا به نور عادت كنه، پرس يچشم هام رو مالش م

 شركت؟ يريم-

 :يكسر

 ؟يبا من ندار يزنند، كار يآره فدات بشم، مامان و زن عمو بهت سر م-

 :زدم و گفتم يلبخند

 .نه برو، فقط مواظب خودت باش-

 :در جواب حرفم گفت لبخندم رو با نوازش موهام داد و جواب

 .دارند ديخودشون كل. از جات تكون نخور ومدنيها ن نيتا مامان ا ،يخانوم ييمواظب باشه تو ديكه با ياون-

 !رهيجا نشستن سر م كيپسر، من حوصله ام از  نيداره ا يدل خوش چه

 آقا؟ گهيباشه، امر د-
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 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت كي

 .دايمونم تا مامان ب ياصال خودم م-

 :زدم و گفتم شيبه لجباز يلبخند

 .شه يشروع م گهيساعت د كيپاشو برو تا  ه،يمهم يگفت جلسه  شبيسامان د-

 !يتو مهم تر از جلسه ا-

 .خورم ياز جام تكون نم ،يپاشو كسر-

 .ستين يبهت اعتماد-

 !يكسر-

 !قولت ها ريز يسماء نزن ،يزن يخب بابا چرا م-

 .اديكردن داشتم، ز تياذ حس

 دادم؟ يوم قول؟ من بهت قولكد-

كردن با انگشت هام كرد، انگشت  يدستش گرفت، طبق معمول شروع به باز يتو يشگيتخت نشست و دستم رو به عادت هم يرو كنارم

 :گرفته شده بود كه گفت يتوسط سبابه و شستش به باز كميكوچ

 .كوچولوت يخودت هم برا ياالن خطرناكه، هم برا يم بده فداتشم، ولدلت خواست انجا يمونده تموم بشه، بعد هر كار يدو ماه باق نيبذار ا-

 !ما يكوچولو-

 ؟يديحاال قول م ،ياوك-

 .از خانواده اش محافظت كنه يقيخواست به هر طر يدكتر ترسونده بودش و اون م يبرام قابل هضم بود، حرف ها شينگران

 .اوهوم-

 اون حرف زدنت، من برم؟ يفدا-

 .برو-

 برات صبحانه آماده كنم؟ يخوا يم ؟يندارالزم  يزيچ-

 .اريتلفن رو برام ب ياالن زوده، فقط گوش ميخور يبا هم م اديمامان م گهيساعت د كينوچ تا -

 :برگشت و بدستم دادش و گفت ياز چند لحظه با گوش بعد

 .باشه زيكنم حواست به همه چ يسفارش نم گهيد-

 !زميعز فتهيب ياتفاق ستيار نقر. برو نگران نباش ،يكن يخوبه سفارش نم-

 .رو لب هام گذاشت و از اتاق خارج شد يعيسر ي بوسه

 !شد، خوبه دهيكش ينگاهم به پاتخت. وجود نداشت يسرگرم يبرا يچيبه اطراف انداختم ه يبودم، نگاه كاريتنها و ب يساعت كي

عكس . رو باز كردم يكيرو گذاشتم كنار و اون  يعروس يهاآلبوم عكس . دميكش رونيطرف روكش رو باال دادم و دو تا آلبوم ها رو ب كي
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 .ميانداخته بود زديبود كه تو راه  ييورق زدم، عكس ها. صفحه قرار داشت نيياز بابا پا ياول بود و عكس يصفحه  يمامان باال

اومدن و  يها برام كش م هيثان. شمبعد از چهار سال باعث شده بود همه اش تو خودم با دنشونياضطراب و استرس د م،يزود حركت كرد صبح

 ينيب شيرفتار براش پ كيعالمت سوال و من هر لحظه  كيلهراسب شده بود  يجون و الله مشخص بود، ول اليبرخورد ل. شدم يداشتم نابود م

 .دميخند ياز فكرهام اون قدر مسخره بود كه خودم بهشون م يبعض. كردم يم

نوساز داده  ينكرده بود، فقط چند تا از خونه ها جاشون رو به آپارتمان ها رييتغ اديشدم، كوچه كه ز ادهيپ نيسر كوچه از ماش م،يديرس باالخره

 .كرد ينم دايبهش راه پ يا گهيد ياز همون فاصله نگاهم سمت اون ساختمان دو طبقه بود و منظره . بودند

 .دستم رو باال بردم و زنگ رو آروم فشار دادم. كرد يه من منتقل مو دستم رو جلو بردم، لمسش كردم، هنوز همون آرامش رو ب ستادميا جلوش

نفس رو  فونيبرداشتن آ يكردم كه صدا كينزد فونيصدا، گوشم رو به آ كي دنيشن يرفت و من تشنه  يجور باال م نيقلبم داشت هم ضربان

 .عاشقش شدم دهيصداش چه ناز بود و من ند. ام حبس كرد نهيتو س

 :سماء

 ...بابا... ددر... ابا منب... بابا-

 :كردم يرفتم و نجوا م يلب قربون صدقه اش م ريز

 .يدار يناز يچه صدا ،يجونم، قربونت برم اله يا-

 :رها

 .سماء است-

 .الله بود كه چشم هام رو باز كرد يدفعه صدا نيهم اومد، سوزش اشك رو حس كردم و دست هام مشت شد و ا يهام رو چشم

 :الله

 !يمامان هيك نميو بده من ببر يسماء گوش-

 :رو گرفت يشد و گوش روزيباالخره الله پ. نه نه گفتن سماء اومد يتو جواب فقط صدا يول

 .دييبله بفرما-

 !باز كن الله-

 ما؟... ش-

 .سماء-

 ؟يچ-

 .وارد شدم كيهل كوچ كيكنم كه در باز شد و من با  يدوباره خودم رو معرف اومدم

وسط پله ها بودم كه در باز شد و . كفش هام رو درآوردم و از پله ها باال رفتم. سرجاش بود ييزن روستا يتابلو يول پله ها عوض شده بود، فرش

 !ستاديالله وسط چارچوب ا

 .باال و رو به روش قرار گرفتم دمياز پله ها دو يمعطل ينبود وقت نداشتم منتظرشون بشم، پس ب يبه پشت كردم، كس ينگاه
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 سالم-

 :الله

 ...اءسم-

 .بودند يصورتش جار ياشك هاش گلوله گلوله رو يبود ول متعجب

 !يباالخره اومد-

 .آره اومدم-

 .شد دايجون پ اليل يناشناس برگشت و باالخره گم شده  يمن خودش رو نشون داد، باالخره سماء يكوچولو يباالخره همباز-

 .دلم براتون تنگ شده بود-

 .آغوشش شدم يروانه  د،يرو كش دستم

 ريچند شب اس يدون ينم. پا گذاشت ريشهر رو ز نيا يبود و كوچه به كوچه  داريچند شب ب يدون يبود سماء، نم يسخت يچه روزها يدون ينم-

همه مون  يشد سماء، ناشناست برا يم وونهيلهراسب داشت د. كس ازت خبر نداشت چيه ك،يخبر كوچ كياز  غيدر ياون شهر بزرگ شد، ول

چرا وقت رفتن بهش فكر  ؟يسماء، كجا؟ چرا رفت ينبود، كجا بود يكردن خبر يفقط زنده بود، از زندگ! جون اليل ي، حتناشناس شده بود

 ؟يتونه، پس چرا تنهاش گذاشت يبدون تو نم يدونست يخوب م ؟ينكرد

 كجاست؟! تموم شد يود الله، ولچهار سال عذاب ب نيبرام سخت بود، ا دنيبود، نفس كش نينكردم، من هم نفسم سنگ يالله من هم زندگ-

 :من رو از خودش جدا كرد و جواب داد الله

 .گرده يبخره زود برم يسماء بستن يرفته برا-

 .نمشيخوام بب يم! سماء-

 .مامان شيپ ايبه به بدم، ب ايب يسماء، مامان-

 .شد ميقاالله  ياومد و پشت پا رونيمثل جت از پشت مبل ب يزيچ كياسم به به كه الله آورد،  با

 :زانو نشستم، دست هام رو به سمتش باز كردم و گفتم يرو

 بغلم؟ يايسالم كوچولو، م-

 .الله رو محكم تر گرفت يسرش رو به سمت باال حركت داد و پا سماء

 !بغلم اديالله، فسقل بچه ات نم-

 .كنه يمثل عمه اش حرف گوش نم-

 .ستميدر برو كنار من تنها ن يبردار از جلو بچه ات رو نيبودم، حاال هم ا يخوب ياتفاقا من بچه -

 ؟يخاك عالم پس چرا زودتر نگفت-

پاره كردن همه رو به داخل دعوت  كهيعالمه تعارف ت كيو با  ديرس نييالله زودتر از من پا يول. رفتم نييبه پاگرد كردم و چند پله پا ينگاه

 .كرد
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 .جون رفتم اليآشپزخانه شدند و من هم به سمت اتاق ل ياهر ييرايپذ يهمه وارد سالن شدند، الله و رها برا يوقت

 .چند ضربه به در زدم. اومد ياتاقش م يكنار پنجره  اسي يهنوز هم بو دم،يكش قينفس عم كيو  دميدر اتاق رس يجلو

 :جون اليل

 .مادر امينمازم تموم شد، االن م-

و آرامش داد  رويلبش به من ن ريز يدعا يسمون بود، صداش بغض داشت، ولرو به قبله نشسته بود و دست هاش سمت آ. در رو باز كردم آروم

 !من باش يكه مواظب سماء

 مياز بس خسته و گرسنه شده بودم تصم. جون بودم اليل ادي ياز هر شب شتريافطار ب يبود و سر سفره  ايشبش اح. ماه رمضون پارسال افتادم ادي

تراس  يرو مييتنها يبگه كه اول سجود بعدا وجود، سماء خانم و من سر سفره  شهينبود تا مثل هم .گرفتم اول افطار كنم بعد نمازم رو بخونم

 !كنه يكنه سه ساله جا خوش كرده و ولم نم يتا اذان وقت بود، سرم رو باال گرفتم و گفتم بشكنمش؟ داره خفه ام م يا قهيچند دق. داشتم بغض

اگر بغضم  ايسوال دارم، خدا كيمن روزه ام، حاال  ايخدا يول. قورتش بدم ييجرعه تنها كيبا  ديبامن قول دادم، قول دادم نشكنم، باز هم  يول

 شه؟ يرو بخورم، روزه ام باطل م

 .اذان جواب گرفتم، بلند شدم و بعد از گرفتن وضو، اول نماز خوندم و بعدش افطار كردم يصدا با

 :ستاديبا حرفم وسط راه ا يبگذاره، ول زيم يه اش رو روكنار تخت رفت تا سجاد زيجاش بلند شد و به سمت م از

 .جون اليقبول باشه ل-

شونه اش قرار  يجلو رفتم و دست هام رو رو. شده بود يبودم كه انگار برام عاد دهيقدر آدم متعجب د نيسه روز ا نيكرد، تو ا ينم حركت

 .دادم

 .به دستش زدم ياو بوسه  دميدستم قرار گرفت، جلو كش يباال اومد و رو دستش

 ؟يسماء دعا كرد يجون برا اليل-

 !جون خودم بود اليل يشكسته شده بود؛ ول نمش،يو من تونستم بب برگشت

 :جون اليل

 !يمعرفت نبود يتو كه ب ؟يرو تنها گذاشت اليچرا ل ؟يمادر؟ كجا رفت يشد؟ كجا بود دايمن پ يگمشده ! من برگشته؟ يسماء، سماء-

 .كه شاخ و دم نداشت يدلتنگ بودم، دلتنگ. گذاشتم و محكم بغلش كردماش  نهيس يرو رو سرم

 !مونه يدلم براتون تنگ شده بود، سماء بدون شما زنده نم. خدا به من كمك كرد يبدون شما چه طور دوام آوردم؟ سنگ شده بودم، ول-

باعث شد  رونياز ب ييآشنا يصدا يخواستمش ول يكه با جون و دل م ياسارت. آغوش گرم و پر محبتش شدم ريهاش چفت شد و من اس دست

 .ميبش رهيبه هم خ

 :جون اليل

 .لهراسب برگشت-

 ده؟ينشون م يبه نظرتون چه واكنش-
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 .شه يدونم از ته دل خوشحال م يم يدونم، ول يواكنشش رو نم-

 رون؟يب ميبا هم بر-

 !اريكمد ب يچادرم رو از تو-

 .جون انداختم اليسر ل يرو درآوردم، تاش رو باز كردم و رو چادرش

 .ميبر-

 ؟يعجله دار-

 .نمشيآره دوست دارم زودتر بب-

 !مادر ميناشناس هم دلتنگه، بر-

رها داشت پسرها رو به . نميتونستم سالن رو بب يو حاال م ميكرد يبود ط كيپاگرد كوچ كياتاق تا سالن رو كه  يو فاصله  مياتاق خارج شد از

 ديبا. جون از دستم خارج شد، به سمتش برگشتم، با سر به جلو اشاره كرد اليدست ل. داد ياهاشون دست مكرد و اون ب يم يلهراسب معرف

 !دادم پس راه افتادم يم ادامه ييتنها

د و بو اينگاه اون به برد يلهراسب بودم، ول يرو به رو قايانگار چند سال گذشت و حاال دق قهياون چند دق يكردم ول يحركت م وستهيپ يول آروم

رد نگاهش رو  ديند يتوجه يبه رها كرد و وقت يلهراسب نگاه. كرد كه رها متوجه من شد و معارفه رو ادامه نداد يم يداشت باهاش احوالپرس

 .كرد نبالد

 .سماء رو كه بغلش بود به آغوش رها سپرد و خودش حركت كرد. كرد ينگاهم م رهيخ ستاد،يصاف به سمت من ا د،يمن رو د باالخره

حبس بشه، قدم به قدم چشم  نهيكشه و سكوت من باعث شده بود نفسم تو س يداد سخت نفس م ياش نشون م نهيس يرفتن قفسه  نييو پا البا

 !انتها يب يشاد كيشاد بود،  يكينزد نيكرد و دلم از ا يهام باهاش حركت م

دستم رو باال آوردم و . لبخند به لبم اومد. گونه ام حس كردم يكه سوزش دستش رو رو ميهم بود يتو چشم ها رهيخ. ستاديقدم فاصله ا كي با

 :زد افتادم يليكه خانم بزرگ به من س يحرفش وقت اديسمت چپ صورتش قرار دادم، 

 :لهراسب

و  معرفت شدم يخودم ب ،يروز كياگه  يول. زنند يسماء، انگار دارند بهش خنجر م رهيگ يم شيكنه قلبم آت يروت دست بلند م يكي يوقت-

 كار رو كردم، همون لحظه جوابش رو به من بده، باشه؟ نيا

 :گفتم و

 .ستيمعرفت ن يناشناس من ب-

 !ادتهيپس -

 نباشه؟ ادميشه  يمگه م-

 .اگه االن وقت مردن من باشه، آماده ام يحت. كم نداشتم يتو زندگ يچيه گهيد. شدم و آروم گرفتم دهيسمتش كش به

 .كرد دايهاش رو پ ييتنها يگاه همه  هياء تكهام دور كمرش حلقه شد و سم دست
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 !اديبه كامم سخت ب اميا يشد، همدمم شد، دوست و برادرم شد و نذاشت تلخ ارميلحظات  نيلحظات اومد و تو بدتر نيكه تو شادتر يناشناس

رو دارم و  يبده، حاال كسر ديو به من ام نداره، حاال ناشناس رو دارم تا باشه يمعن گهيد يپدر يكسر شده، حاال ب مياز زندگ ييحاال، تنها و

جون  اليغصه، ل يشاد و ب يرها كيرها رو كنار خودم دارم . دارم كه دوستشون دارم و دوستم دارند يعشقش رو، حاال خواهر و برادر ينيريش

مواظب بنده هاش  شهيرو داره و خدا هم خدا طيشرا نيو عطا كه به من بگن آدم تو بدتر ايبرد. با مامان بودن ياز روزها يادگاريكه بشه  سته

 يبا حرف ها يكرد، ول يكم به من حسادت م كيمن و باباش  متيصم دنيهم اسم ناز دارم كه بعد از د كي يحت! گذاره يهست و تنهاشون نم

ها رو دارم و  يليمن االن خ .شه ياخت م هيرو پام و تا چند ساعت از جاش تكون نخورد، به قول لهراسب مثل خودمه و زود با بق ستباباش نش

 !هاش، كه محبت و صداش تو قلبم موندگاره ييمادرم و الال! هيخال يليوسط خ نيجاش ا يكيفقط 

 

 من ديام نيآخر يا ريبخ شب

 نهيتو قلبت بش يكيتار نذار

 شب آروم ببند يو به رو چشمات

 نهيخواب بب كتيكوچ يچشما تا

 ينيب يدونم خواب ستاره م يم

 ستين بهيمن غر يراهات ب خنده

 رو تن من يمداد نقره ا با

 سيآرزوها تو بنو ي همه

 خواب تو نيسرزم تو

 اديو غربت نم ييتنها يبو

 سبز اون يكوچه ها يتو

 اديمحبت نم يپا يصدا

 موندن تو شهر خواب كمه فرصت

 و به آسمون گره بزن چشمت

 نيشب نش يو بذار تو جاده ها چشمت

 من ديام نيآخر يا ريبخ شب

 

 !بود يعال دنيبا هم نفس كش دن،يبا هم بودن، با هم خند يعني! بود يروز عال اون

. كرد يتو وجودم غوغا م ييبا ورود بهش احساس تنها شهيكه هم ميرفت ييبه سمت جا. ميشد يزود همراه بابا و لهراسب و آقا بزرگ راه صبح

 ...حاال يستم ولخوا يكردم و حقم رو م يم تيشدم از خدا شكا يهر وقت واردش م

ممنون به  ،يممنون كه فراموشم نكرد ،يممنون كه تنهام نذاشت. بودم، شرمنده كه قدر داشته هام رو ندونستم يشرمنده كه بنده ناشكر ايخدا
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 !ممنون يبه خاطر همه چ ،يكه به من برگردوند ييخاطر آدم ها

اش، باز هم نتونست من  يبودن اسم بهيغر يكه با همه  يآرامگاه. ودش داشتكه عشق من و بابا رو تو خ يآرامگاه. ستادميدر آرامگاه ا يجلو

قلب ما  يجاش تو يول ست،يصحبت كنه، كه درسته ن ياون مكان با كس ييداخل آرامگاه كردم تا در تنها يبابا رو راه. رو از مامانم جدا كنه

 !هيابد

 :لب نجوا كردم ريو خودم ز

 يبرا يزندگ انيپا يبه معنا يروز كيدونند كه رفتن تو،  يهمه م! يستيما ن انيدر م گريد ،يستيدر كنار ما ن گريسالم به تو كه د ،يسالم مامان-

 ينم اآدم ه يهر روزه  يرا در نفس ها و نگاه ها يدارم و زندگ ينو از زندگ يتجربه  كيامروز من  ينداشتم، ول نياز ا ريغ يمن بود، و تصور

را دوباره  يرسه و من زندگ ينم انيشه و با رفتن ها به پا يعشق در قلب ها جاودان م ميريبگ اديكه  نهيدارد، مهم ا انيجر يزندگ دميفهم. نميب

حاال  دارم،كنه، مامان حاال بابا رو كنار خودم  يوقت بنده هاش رو رها نم چيخدا ه دميفهم. كه نداشتم ييكردن آدم ها دايبا پ. تجربه كردم

 ،يآوردنم ممنونم، ممنون كه اون آدرس رو برام گذاشت ايبه دن يجون به خاطر كمكش به شما، تو تايجون هستند، حاال از ب اليلهراسب و الله و ل

 گهيد ستم،ين نجرهپ يسماء، دختر تنها گهيمن د. ها رو دارم، راست گفتم يليگفتم خ يمامان وقت. ديرو به من داد ايممنون كه بابا بهرام و برد

. شناسه و به خاطر داشته هاش شاكره يمن حاال سماء معتمدم كه پدرش رو م. ستمين يشاك گهيد ست،ين ياتاقم خال يتو تابلوقاب عكس بابا 

 !دوستت دارم يليمامان خ

و  بود» آرامگاه عشق«من  يبرا يول... يول د،يكش يم دكيوثوق رو  يكه درسته اسم آرامگاه خانوادگ يآرامگاه. سمت آرامگاه حركت كردم به

 !هست و خواهد بود

 .جون وارد اتاق شد نيميس قهيو بعد از چند دق ديكش رونيباز و بسته شدن در من رو از افكارم ب يصدا

 .ريصبح بخ يسالم مامان-

 :تخت و جوابم رو داد كينزد اومد

 سماء جان؟ يخوب ر،يسالم مادر صبح تو هم بخ-

 .يخوبم مامان-

 :ديو پرس ديخند طونيش

 ؟يكون نخورداز جات كه ت-

 .بذارم تشيترب يبرا يوقت حساب كي ديدارم من، با يپسر فضول عجب

 بهتون زنگ زد؟-

 :كرد و هم زمان دستم رو گرفت و گفت دييجون با سر حرفم رو تأ نيميس

 .كنه يات رو سخت م يعدم تحرك باردار. شهينم يول ،ياز جات تكون نخور ديدو ماه با نيباشه دوست داره بگه تو ا يپاشو فداتشم، به كسر-

 .منطق خودش رو داره نينگرانه و به خاطر هم يكسر يول د،يگل گفت-

 .گرفت ميمحمد صبح رفت برات حل م،يخوشمزه بخور يصبحانه  كيآشپزخانه تا  ميبر ايحاال هم ب! شهيازش دفاع نكن دختر، پررو م-
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 ومد؟يدستشون درد نكنه، پس چرا بابا ن-

 .اديونست برفت سر برج نت يم ديبا-

 .به خانم ها بودم يكه من فقط مسئول خبر رسان ميديزنانه تدارك د يدورهم كيبعد از ظهر  يمفصل با موافقت مامان برا يصبحانه  كياز  بعد

 .كردم ينشسته بودم و نگاهش م يناهار خور زيم يها ياز صندل يكي يكرد و من هم رو يدرست م هياز ناهار مامان داشت الو بعد

 .و درسا هم تهران بودند ازين كاش-

 .تهران ومدنيهست ن يچند وقت-

 .شه يم يماه كي بايآره تقر-

 ؟يدار ياز شركت خبر-

 قيدق يگفت ول يم ديدرباره قرارداد جد ييزهايچ كيهم كه  يوضع بهتر هم شده، كسر دهيرو خر يعطا سهم مصطفو يوضعش خوبه، از وقت-

 .ازش خبر ندارم

 جان پودر ژله ها كجاست؟خدا رو شكر، سماء -

 :شدم و سرم رو به سمت گردنم كج كردم مظلوم

 ؟يمن درست كنم مامان-

 .تو درست كن ارميبگو كجاست، ب-

 .كانتر ريز ،يدوم نتيكاب-

 .ظرف رو پر آب داغ كردم و مشغول شدم كيجون پودرها رو آورد و من هم  نيميس

 :دميبودم، از الله پرس دهيبود كه لهراسب رو ند يدو روز دند،يجون رس اليبعد الله و ل قهياومدند و چند دق مايچهار بود كه رها و س يحوال

 لهراسب شما رو رسوند؟-

 :الله

 .دم در واحد ميبلند شو بر-

 اومده باال؟-

 .داخل ومدين م،يجون اصرار كرد نيميمن و س يهر چ يآره ول-

 .زد يضربه م نيزم يبود و با پنجه پاش رو ستادهيم، پشت به در واكاناپه بلند شدم و به سمت در رفت يكمك الله از رو با

 !كفشت داغون شد ناشناس ،يعادت بد رو ترك نكرد نيهنوز ا-

 :لهراسب

 ؟يخانوم يكفش خودمه، خوب-

 ؟ياوهوم خوبم، تو چه طور-

 زنونه است؟ يتا ك يمهمون ،ياالن عال-
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 يستيكه ن فتيش ان،يهم كارشون تموم بشه م ونيجا بروند، آقا نياز ا ستيها قرار ن از خانم يهمه دعوتند پس كس. يتا هر وقت شما بخوا-

 ناشناس؟

 .اميهشت م ايپس من هفت . بودم مارستانينه فداتشم، تا ظهر ب-

 !ايزودتر ب ره،يد يليهشت خ -

 .الحساب به خانم ها سالم برسون يعل ،يباشه خانوم-

 .مواظب خودت باش ،يسالمت باش-

 .و تو سماءچشم، بر-

 .كردم و در رو بستم يخداحافظ ازش

 :رها

 ؟يخواهر يچه طور-

 ؟يزن يسر نم ؟يتو چه طور يعال-

 !كنه يبعدش هم آدم عاقل فاصله مناسب رو با خواهر شوهرش حفظ م. خوبم-

 !دهيبهش نم ير شوهر بازعطا وقت خواه شه،يزندگ يهم كه پ ازين چارهيب. ارميدر م يتو خواهر شوهر باز يمن برا يليخ ستين! خفه-

 :مايس

 .ستين ليزن ذل گه،يكنه د يكار درست رو عطا م-

 .خواهرم حرف نداره! يكنه، زن براش انتخاب كردم عال يرو م ايدن فيعطا داره ك-

 :رها

 !نوشابه وا كن تيآبج يبرا شتريكم ب كي-

 .كم چرت بگو رها. تهيهمه اش واقع-

 :مايس

 چه خبر از بچه؟-

 !يخبر سالمت-

 گفت؟ يمسخره، دكتر چ-

مبادا من از  اديجون كه زودتر ب نيميصبح زنگ زده بود س. كرد انداخت جون من ريرو ش يباز كسر ،يتكرار يها حتينص ،يتكرار يحرف ها-

 .جام تكون بخورم

 :رها

 .نگرانه ه،يعيطب-

 .كنم يدقت م يليخمن هم تو غذا خوردنم . مشكل جلو رفته و فشار خونم حاد نبوده يتا االن ب يول-
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 :مايس

 .كنه يو هر دوتون رو خالص م اديانشااهللا نازگلت هر چه زودتر م-

 :در اتاق خواب باعث شد سرم به اون سمت برگرده و گفتم يصدا

 الله؟ ديخواب-

 :الله

 .هم گذاشت يباالخره چشم هاش رو رو-

 ؟يرفت يخواب بعد از ظهر در م ريچه طور از ز ادتهيمثل خودته، -

 !وبه حداقل مثل تو خوش خواب نبودمخ-

 ...حاال يبودم، ول دهيو شش ساله ام به پشت نخواب ستيمن تو عمر ب. خواب راحت نداشتم كيدلت هم بخواد، هر چند كه چند ماهه  يليخ-

 خانم ها كجان؟ ار،يطاقت ب گهيدو ماه د-

 :رها

 .نقل مكان كردند به آشپزخونه-

 :مايس

 .جون خسته شد نيميطفلك س-

 .اصال هم نذاشت من كمك كنم. آره از صبح سر پاست-

با هم اومدند و بعد  يو كسر مايساعت هفت بود كه ن يحوال. مياز خجالت هم در اومد يخوش گذشت و حساب يليخ. ميديو شن ميگفت يهر در از

 .نشستند ياز سالم و احوالپرس

 :يكسر

 ؟يخانوم يچه طور-

 .يخوبم، خسته نباش-

 ومدن؟ين هيپس چرا بق زم،يزع يسالمت باش-

 .جون گفت با عمو تو راهه نيبرسه، بابا هم به نگ گهياالن د ديلهراسب هم با-

 د؟يرس يمامان ك ،ياوك-

 ؟يچرا صبح به مامان زنگ زد-

 .شتريب نانياطم يبرا-

 :تر شد و گفت قيچپ بهش نگاه كردم كه لبخندش عم چپ

 ...جانم، نكن وگرنه يا-

 .رو از جاش بلند كرد و بعد از چند لحظه در رو باز كرد يادامه بده و كسرنذاشت  فونيآ يصدا
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 :دميپرس

 ؟يبود كسر يك-

 .لهراسبه-

حرفش افتادم كه هر وقت من  اديسرش،  يبا تكون ها. داد به سمت در رفت يكه سرش رو تكون م يدر حال يبه چهره ام اومد و كسر يلبخند

 !به خدا گناه دارم ر،يبگ ليكم ما رو تحو كيگفت كه بانو  يم يبه شوخ ميديرس يو ناشناس به هم م

 .هم مثل برادر بودند يدو سال برا نيا يقبول داشتند و تو يليرو خ گهيهم د. به چهره ام اومد يو لهراسب لبخند يكسر ياحوالپرس يصدا با

 :سرم گذاشت و گفت يرو يبوسه ا لهراسب

 ؟ديكرد بتيزنانه خوش گذشت؟ خوب غ يمهمون-

 !بود يعال-

 خانم بنده و وروجكش كجاست؟ طون،يش-

 .دهيداره بهش غذا م. شده، گرسنه بود داريسماء تازه ب. آشپزخونه است-

 .سر بهشون بزنم كيپس برم -

 .دييبفرما-

 .از تهران خارج شده بود و نتونست خودش رو برسونه يكار يآقا بزرگ برا ياومدن بابا و عمو جمع كامل شد ول با

 .لهراسب رو به رو شدم يجد يشونه ام قرار گرفت، برگشتم و با چهره  يرو يزدم كه دست يچه ها حرف مب با

 جانم؟-

 .باهات كار داره يكي ،يايچند لحظه م-

 ؟يك-

 .يخانوم ايتو ب-

 .رميبازوم قرار گرفت و به من كمك كرد بلند بشم و از جمع چند قدم فاصله بگ يحرف دستش رو نيا با

 !صحبت كن-

 :كردم و كالم اول رو گفتم كيرو به صورتم نزد يگوش ياز كارش در تعجب بودم، ول. حرف از من دور شد نيرو به دستم داد و با ا شيگوش

 .سالم-

 .سخت نبود صشيصداش، تشخ دنيبعد از شش سال نشن يبلند شد و بعد صداش اومد، خودش بود، حت ينفس خسته ا يصدا

 :بزرگ خانم

 ؟يسالم سماء، خوب-

 ؟يچ يخانم بزرگ به من زنگ زده؟ برا. خنده ام هم گرفته بود ياز طرف يصداش تعجب كرده بودم، ول دنيشن از

 د؟يخوبم، شما خوب-
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 .ستيلحنت هم آشنا ن يحت ؟يزن يحرف م بهيغر كيبا  يانگار دار-

 نه؟ياز ا ريمگه غ د،يرو از من خواست نيخودتون ا-

 ينرفت و در پ شيدلخواه من پ جهينت يول. رسه يلهراسب م يعنيكردم با نبودن تو، الله به خواسته اش  يفكر م يروز كي. يگينه، درست م-

 !ارمشيهم نتونستم بدست ب يبرگشت يوقت يحت. الله رو از دست دادم مم،يتصم

 :به حرف اومد يخواد ول يم يدونستم چ يساكت بود، نم يا قهيدق چند

 !كمكم كن سماء، كمكم كن-

 ؟يچه طور-

 .رميبتونم سماء كوچولو رو در آغوش بگ هيمن هم مثل بق ديالله برگشت، شا ديحاللم كن، شا-

 !حاللم كن، حاللم كن، حاللم كن. شد يم نيياولش تو ذهنم باال و پا حرف

 كار رو نكنم؟ نيچرا من ا د،يمن همه رو داشتم، دوباره به دستشون آوردم، خدا دوباره همه رو به من بخش. ديتو سالن چرخ نگاهم

 :پنجه هام نگه داشتم و گفتم نيرو محكم تر ب يتر شد و گوش قيعم لبخندم

 .دياريكنم تا دوباره به دستش ب يبهتون كمك م. رو به دست آوردم زيمن همه چ-

 .ممنون سماء-

 .به ناشناس دميرو م يگوش-

دادم،  هياش تك نهيدستش دور كمرم حلقه شد و من به س. نشستم و دميرس يلهراسب سپردم و با چند قدم به كنار كسر يرو به دست ها يگوش

 ! شهيخوشحال بودم، خوشحال تر از هم

 .ظرف ها رو جا به جا هم كرده بودند يحت. بود يخونه مهمون نيبه آشپزخانه زدم، انگار نه انگار تو ا يرفتن مهمون ها سر با

 .دورم حلقه شد يام شدم كه دستمشغول مسواك كردن دندون ه وانميبرداشتن مسواك و ل با

 :يكسر

 ؟يدندون شستنه خانوم يجا ييظرف شو نكيس-

 .يعوضش كن رهيم ادتيتو هم  اديبدم م سيسرو يخوشبو كننده  يمن از بو ،يپرس يو باز م يدون يرو م لشيخوبه دل-

 .ميحاال هم تمومش كن بر. بخرم گهيد يكيبنداز  ادمي رونميب يوقت-

 .ميريبردار، بعد م خچاليتو آب رو از  ي شهيش-

 .كرد تميبذارم، به سمت اتاق هدا نتيرو تو كاب وانميدستش رو دورم گرفت و نذاشت ل كي شهيبرداشتن ش با

 .موند ييكنار ظرفشو وانيل يكسر-

 بود؟ يتلفن ك يراست زم،يسرت عز يفدا-

 .شه يبگم باورت نم-

 :اتاق رو باز كرد و هم زمان گفت در
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 .كنم باور كنم يم يسعشما بگو، من -

 .بلوزش شد يتخت نشوند و مشغول باز كردن دكمه ها يرو رو من

 .خانم بزرگ بود-

 :هاش ثابت موند و گفت دست

 كه خاله ات زنگ زده بود؟ نهيمامان الله؟ منظورت ا-

 .اوهوم-

 .نشست كنارم

 گفت حاال؟ يم يچ-

 :كار گفتم نيا نيدر ح دكمه ها شدم و ي هيرو پس زدم و مشغول باز كردن بق دستش

 .بخواد تيزنگ زده بود تا از من حالل-

 ؟يچ-

 .تعجب كردم يليمن هم مثل تو خ ،يديدرست شن-

 ؟يگفت يتو چ-

 :چشم هاش شدم و گفتم ي رهيآخر رو باز كردم و با باال آوردن سرم، خ دكمه

 ...خب معلومه-

 معلومه؟ يچ-

 !ه برسهاون چرا نتون. دميخواسته هام رس يمن به همه -

 .مهربون خودم يقربون سماء-

 .كرده بود هيبه قلبم هد يابد يسپردم كه آرامش يدست هاش رو باز كرد و من خودم رو به دستان. ديتخت دراز كش يرو در آورد و رو بلوزش

 

 سبز تيسرا پا يا

 سوزان يرا چون خاطره ا تيها دست

 دستان عاشق من بگذار در

 يستگرم از ه يلبانت را چون حس و

 عاشق من بسپار يلب ها ينوازش ها به

 ما را با خود خواهد برد باد

 ما را با خود خواهد برد باد

 

 انيپا
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 د- وايش

 كيو نود و  صديهزار و س كيو چهار مهرماه  ستيب

  

   91دي : انتشار 

 ايانپ

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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