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؟يریخانوم کجا م سایخانوم وا

د؟یبا من -ساریال

دینیبیرو هم م يا گهیکس د -

نبود یاطرافم نگاه کردم کس به

دییبفرما -ساریال

رون؟یب شیختیر دیویدسته ش نیع ينطوریا یمهمون يموهاتو بپوشون مگه اومد -

که  یدر حال دیارز یبعدش نم یدر افتاد به بدبخت شدینم نایبهش ندم با ا یهم فشار دادم که جواب يمشت کردم دندونامو محکم رو دستمو

گفتم کردمیمقنعه جمع م يفرشدمو تو يموها

حواسم نبود  دیببخش -ساریال

به بعد جمعش کن نیاز ا -

مچشمم  -ساریال

که نه عرضشو داشتم نه جراتشو  فیح یخورد کنم ول تشیخاص یتا دندونشو تو حلق ب 32 خواستیم دلم

 نایفعال که زور ا یکنم ول مشیمقنعه قا ریز ایمتحمل شدم با اتو مو خراب کنم  دنشیکش سیبابل يکه برا یزحمت نهمهیبود ا فیح ییخدا

چرا حال وحوصله خونه رو نداشتم حاال چرا به  دونمیمونده بود نم یساعت باق میاومد تا شروع کالس ن یاز دستم بر نم يوکار دیچربیم

 دیرو که چشمم د ییخال یصندل نیافکار بودم اول نیکه غرق تو ا یدر حال فهممیاب آور پناه آوردم خودمم نمعذ طیمح نیدانشگاه وا

گذشت  يا قهیحوصله سر خر اونم از نوع پسرشو نداشتم چند دق نهینتونه کنارم بش یکه کس يوسطش نشستم جور قایصاحب شدم و دق

 نیتر دیآوردم و جد رونیرو ب يدزفربا هنmp4باز کردم از توش  فمویحوصلم سررفت در ک

ونه  دیشنیاگه نه گوشم م شدیبد م یچشامو ببندم ول خواستیحد ممکن بلند کردم دلم م نیکردم وصداشو تا آخرplayرو  فریجن آهنگ

همه  نیبا ا بهیعج.االن فاز فاز رقصه  هیعجب آهنگ ییخدا کردمیم ریتو عالم خودم س یبه رو به روم زل زدم ول نیبه خاطر هم دیدیچشم م

 دمیکنارمه سرمو چرخوندم د یکیبرقصم بد فرم رفته بودم تو نخ آهنگ که حس کردم  خوادیهنوز دلم م ادمد شبیکه من د يقر

کاره ول  مهیبه خاطر تو مجبورم آهنگو ن یاه لعنت دمیشنیکه نم کردیبلغور م ییزایچ هیداشت  یشگیبـــــــــــــله بازم همون مزاحم هم

حرص نگاش کردم  ارو از گوشم کندم وب يهندزفر بایتقر کنم

روانیبله جناب پ -ساریال

رو محکم ادا کردم  روانیپ مخصوصا

با نفرت نگاش کردم و رومو ازش برگردوندم گهینم يزیچ دمید

پاشا؟ یبار بگ هی يریمیم -ساریال

 ادیاز اسمت خوشم نم - ساریال
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زشته؟ -پاشا

زنهیو بهم مفقط حالم . نه -ساریال

يایبام راه ب يخوایفکر کردم م -پاشا

؟يکرده ا يفکر مسخره ا نیچن یاونوقت رو چه حساب دیببخش -ساریال

به من يزل زد ینشست نجایا یاز وقت نکهیرو حساب ا-پاشا

؟زل زدم به تو. من -ساریال

نه عمت به عموم -پاشا

نمکدون -ساریال

تا شروع کالس مونده بود  يا قهیبلند شدم ده دق دادمیکه به جد آبادش فحش م یدر حال فمویک گذاشتم توmp4بامزست  یلیکرده خ فکر

انداختم چشم  یبه صندل ینگاه کل هیکه وارد کالس شد خودم بودم  ينفر نیشدم کال حسش نبود اول مونیپش یراهمو کج کردم برم بوفه ول

بودنش مطمئن شدم کفشمو  یکه خوب از خاک یبهش وقت دمیآوردم و کش نروینشست کفشمو ب یپاشا روش م شهیهمکه  یخورد به صندل

 ي ي ي ي ينگاه کردم و زبونمو در آوردم و دوتا دستمم گذاشتم کنار گوشم و اداشوگرفتم اسمم زشته؟  شیپام کردم و به صندل

تا از پسرا تو چهار  4،5خنده بلند شد  کیلنشستم از در کالس ش نکهیاز خودم برگشتم سر جام هم ادیز يمند تیوخوشحال و با حالت رضا

 گنیم کننیفکر م یخاك عالم بخوره فرق سرم حاال با خودشون چ يبودن؟ وا دهیمنو د نایا یعنی دنیخندیبودنو داشتن م ستادهیچوب در ا

وتا آخر  نیینداختم وپاهات خالص بشن تو سرمو ا یسوت وت ستاز د یعالم هیچرخ تا  18 یلیتر ریز يبر یاله ساریدختره خل شده ال

حرف بزنم با اون  تونستمیچرا انقد ساکتم اصال نم نکهیبا بچه ها هم حرف نزدم اونا هم تعجب کرده بودن از ا ینزدم حت کیکالس ج

 عیاض یقل الکدلم خنک شد ال یول ییآتو چهسر بلند کنم آتو دادم دستشون اونم  نایجلو ا تونمینم گهیکه من از خودم بردم د ییآبرو

برداشتمو از کالس  المویکه بش نگفتن وسا نایول به مرام ا يبود بازم ا یکل شلوارش خاک رونیب رفتیپاشا داشت از کالس م ینشدم وقت

پاشا شدم  نهیبه س نهیاما دم در س رونیزدم ب

یخانوم میقبولت دار یقد گرد وخاك کفشتم مارو حساب کن -پاشا

توجه به پاشا که منتظر بود من  یها ب هیگه از همون اول بش گفته بودن پس چرا نشست عجب اسکولا دیاز کجا فهم نیا یق خانومق او

گرفتم نه تنها حال پاشا که حا اون چند  میتصم خوردمیکه حرص م یقل ازش معذرت بخوام به راهم ادامه دادم ودر حالال ایدستپاچه شم 

. ریهم بگ ونفر

همه جا رو نگاه کردم وستادمیتم تو محوطه اوقت داش گهیساعت د کی يکالس بعد تا

ق؟نهیآالچ

کتابخونه؟اخ

بوفه بوفه؟
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حاال پا به  شمیپا به ماه م يزن ها هیاومدم بوفه کم کم دارم شب يکاریشکم نزار کنم ازبس روزا از سر ب نیبه حال خودم و ا يفکر هی دیبا

دور نموند یمرتض نیب زیکه از چشم ت يه اخودم خندم گرفت خند يور تر از حرفا نیذره ا هیماهم که نه 

ها شهیمسواك گرون م  - یمرتض

زر زر نکن  -ساریال

ادیحرف زدن نم ينطوریملوس ا افهیق نیبه ا - یمرتض

 زنمیحرف م يبه خودم مربوطه که چطور -ساریال

دختر يتند یلیخ - یمرتض

به خودم مربوطه نمیا -ساریال

اسب سرکش هیمثل درست  کنمیرامت م . نیبب - یمرتض

حال  ییخدا یرفته سراغ بابام ول ینیریکه با گل وش دهید یبشر تو خودش چ نیا دونمیراه رفتنشو نگاه من نم ایخدا ياه حالمو به هم زد اه

داد  ییصفا هی گرمیکردم بابا خوب زد تو برجکش به دل وج

سالم عسل -

چار کلوم با  زارهینم قمیآالچ نیگفتم حوصلشو ندارما سقف ا یه خوب که اول صبحبار یبرام سر خر م نیمروز داره از آسمونو زماخدا  يا

 یقابل تحملن ول یمرتض یحت ایقل اون پاشا ال شهیم دایگر وگر پ خوامینم گمیم یوقت هیقل بفهمم حکمتش چاحد میدردو دل کن میاوس کر

دل وقلوم جا بدم؟ يخاله انترو کجا نیا

مارماالد کیعل -ساریال

عروسک یوبخ -

 شتویببند اون ن شیا

جون يمهر يتو چطور -ساریال

اسم دختره يجو جو من مهرشادم مهر یول يخدا چقد تو بامزه ا يوا -

گفتمودمیکه بودن همه اهل دل بودن لپشو کش میینبود بوفه هم خلوت بود چند تا يزدم از حراست خبر دید هیبرمو  دورو

با  وخیکه  رتمیم رتیغ ادیجونت در م رنیدماغتم که بگ ستیتازه صداتم بم ن شیونه ر لینه سب يو دارخوب جو جو تو که نه ابر  -ساریال

با من  یبدن االن چه فرق ریاصلت گ دیطال سف سیسرو ای ایابروها  نیبه ا نکهیسرکالس بدون ا ینی،اجازه دادن بش یجون و پارت یپول پاپ

؟يدار

گفتم ارمیحرصشو در ب شتریب نکهیواسه ا ستادمیبلندشدم و رو به روش اکنه  کمیت کهیت خوادیبود دلش م مشخص

I mad you mad honeyجون  يمهر يبا -ساریال

وگرنه دو سه هفته اخراج  دیبزغاله ند نیمنو با ا یاز اونجا دور بشم شانس آوردم کس عیکردم سر یپشت سرمونگاه نکردم فقط سع گهید

 یشه تنمو م دایاسکوال پ نیدونه از ا هیدوباه  نکهیفکر ا رفتیداشت حوصلم سر م گهیالس مونده بود دتا شروع ک یتو شاخش بود هنوز کل

کرده  میمقنعه قا يرو برداشتم و رژ لب زدم موهامو که به زور تو نهییاصلمو رو چشمام جا دادم آ یگوچ نکیع نیماش متلرزوند رفتم س
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 رمیظبطو کله کردم و پامو گذاشتم رو گاز برام مهم نبود چند تا م وگذاشتم tmاز  سیناآهنگ  هیظبطو روشن کردم  رونیبودم انداختم ب

 يزدم که بو يچنان ترمز. روم يجلو ریتوجه به سرعت گ یفرمون ب يرو زدمیو م خوندمیآهنگ م افقط عشق است سرعت داشتم ب

برداشتم وگذاشتم تو دهنم که همه استرسه رو با  یینعنا تیآدامس اورب هیاز تو داشبورد  دمیذره ترس هیبرداشت  ابونویخ کامیالست

شدم دوتا  رهیبه راه نامعلومم ادامه بدم به سمت چپم خ نکهیقبل از ا رمیگیچرا با آدامس آرامش م دونمیکنم اصوال نم هیتخل دنییجو

چشام گذاشتم  يسرم رو ياز باال نکویع دمید خوندنیم دمیشنیکه صداشو نم یو با آهنگ دادنیخروس کله هاشونو تکون م نیبزمجه که ع

از جا کنده  نیکه ماش يکردم جور یپدال گاز خال يرو رتموتموم قد نمیعکس العملشونو بب نکهیدادم وقبل از ا لشونیلبخند کج تحو هیو 

شد

راهنما  نکهیآوردم بدون ا یوگرنه حالشونو جا م ستیکه امروز کال حسش ن فیاومدن ح یزدم داشتن دنبالم م دیپشت سرمو د نهییتو آ از

 دیبا یوقت داشتم ول یربع هیوانقد از کوچه پس کوچه رفتم که گمم کردن از دانشگاه دور نشده بودم وهنوز  یفرع هیتو  دمیچیبزنم پ

نگاه به بومم  هیم وپالت برداشت هیسه پا وکارمو با رنگ ها وقلم مهیبزارم تو کالس در صندوقو باز کردم بوم ن المویوسا تا رفتمیتر م عیسر

و متعاقبا  یمهندس بش خوامیوگفت م یاضیافتادم که بابام منوبه زور فرستاد رشته ر ياون روز ادیرو لبام نشست  يلبخند اریاخت یکردم ب

من  دنیفهم یتو خونه بپا شد وقت يبفهمه حاال بماند که چه قشقر یاونکه کس یکنکور هنر دادم ب یاضیکنکور ر يجا هکه من ب ياون روز

تموم غصه  کردمیاحساس م دادمیبوم تکون م يقلمو رو رو یوقت ینقاش وونهیبودم من عاشق هنر بودم د یکردم اما من از کارم راض کاریچ

 فتهیبچه نداشتم سفت گرفتمش که ن نیبغلمو ع ریزدم وز هیبومو سه پا کشمیکه م يریصاوبه تک تک ت شهیهام داره منتقل م

عوضش همه دخترا اومده بودن بهم نگاه کردن  یکدوم از پسرا نبودن ول چیارد شدم هودر نزدم  نیواسه هم ومدهید نهنوز استا دونستمیم

صدا گفتن  کیو 

ساریال سالم

وگفتم نیرو گذاشتم رو زم هیسه پا هویگذاشت رو سه پا بومو

راشل  . گ. بهناز فرشته و نایعاطفه سار وشایسالم سمانه الهه ن -ساریال

داشت به من چه که اون  یاومد نه اون از من دل خوش یکردن کال نه من از اون خوشم م یباهام سالم واحوال پرس یبه جز راشل با گرم همه

اسمت  یبلند کرد حقا که معن میاومده خواستگار یموضوع که مرتض نیسر ا یاومد اه اه دختره سبک چه گرد وخاک یخوشش م یاز مرتض

 ارمیاز حکمتش سر درب دیبا ییخدا ینگاه نکردن ول شیچرا به معن نوایب نیموقع انتخاب کردن اسم ا دونمین نمم دهه گوسفن ادیبهت م

 يستادیچرا وسط کالس ا -عاطفه

یمنیدر  ای یبا من  -سمانه

حاال کدوم باغ هست؟  - وشاین

یجوان يدیاگر د - الهه

تو فکر دیریخوب زهرمار شماها خودتون نم -ساریال

ستین ادیعمقش ز یآره ول -نایسار

مگه چاهه -ساریال
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مهیاومدنت با اوس کر رونیب گهید ایبد تر از اون غرقش که بش يزیچ هی -بهناز

بشه افتیشازده پسر هم اون طرفا  هیمخصوصا اگه اگه  - الهه

اخل که باعث شد بچه ها صداشونو موقع هم پسرا همه با هم به عالوه استاد اومدن د نیخندشون کل کالسو برداشت تو هم کیشکل يصدا

ببرن بنفشه در گوشم گفت 

چه مرگت بود؟ روزید -بنفشه

فمیتعریراشل که رفت براتون م نیبه بچه ها بگو بعد از کالس بمونن ا -ساریال

 یکیبه اون  ادندیو م نوشتنیکاغذ م هیمنگلن خوب تو  یلیخندم گرفته بود خ . هم درگوش عاطفه و نایگفت سار نایدر گوش سار بنفشه

رفت سراغ بوم خودش به بومم نگاه کردم ورنگ  یجلسه بعد هرک یدر رابطه با نقاش حاتیتوض يسر هیبعد از  یزحمت واسه چ نهمهیا

که  يشده بودم جور میغرق تو نقاش يکردم بدجور ادهیبوم پ يقلمومو آغشته به رنگ کردم اوانو رو ختمیپالت ر يوداشتمو ر ازیکه ن ییها

که همه از جمله استادمنو  دونمیم نقدریاما هم دونمیهوا رو نم دمیچند متر پر نکهیا.دمیرو نفهم يشتریر 5با زلزه  مویگوش برهیو نیب فرق

وخندشون گفته بود دنید

برو تلفنتو جواب بده دخترم -استاد

گله یلیخ ییخدا ابیبگم نا ابهترهیبود  ابیجور استاد ها کم نیاز ا کال

گاه کردم ناشناس بودشماره ن به

باشه  ییتلفن ضرور کنمینه استاد فکر نم -ساریال

که استاد واقعا برام قابل احترامه  ییخودشو خفه کرد از اونجا ستیاصال دست بردار ن نیبار دوبار سه بار اه ا هی بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 رونیاجازه گرفتم ورفتم ب

بله -ساریال

ییبایسالم فرشته ز -

سالم -"ساریال

؟یخوب -

خوبم شما؟ -ساریال

؟یشناسینم منو

کردمینم دنیکه خودمو معطل پرس شناختمیاگه م -ساریال

یگیراست م زمیاوه عز -

چندش شیا

من کالس دارم نیبگ نیدار ياگه با من کار -ساریال

 شبید یتو مهمون نیمنم آرم -

شب؟ید یمهمون -ساریال



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

ستین ادتیگرفتمت  یفتیببود  کینزد يخورد زیآره ل - نیآرم

کنم تشکر؟ کاریچ دیآهان خوب من االن با -ساریال

 نمتیبب خوامیم یتشکر که نه ول  - نیآرم

بشه؟ یکه چ -ساریال

شد يزیچ هی دیشا يدیخدا رو چه د - نیآرم

فهممینم -ساریال

نمت؟یبب تونمیم - نیآرم

نه -ساریال

چرا؟ - نیآرم

کشهیچون عشقم نم -ساریال

يمداد دستش بد هی شهیحاال نم - نیآرم

يمزه ا یب یلیخ -ساریال

بتونه دوباره زنگ بزنه خاموشش کردم نکهیرو قطع کردم وقبل از ا یگوش

 رونیکدومش البته با فاکتور گرفتن از راشل از کالس نرفتن ب چیکه با بچه ها هماهنگ کرده بودم ه يهمونطور

خدا مردم از خنده  يوا -فرشته

یباحال یلیخ -نایسار

یتهش -عاطفه

سوژه خنده تپل - وشاین

یآخر سوت -سمانه

باز شه ها شتونیرو نگفتم که ن نایزهر حالحل ا -ساریال

آورد گفت یلواشک در م هی فشیکه از داشت از تو ک یدر حال الهه

بشه یکه چ یپس گفت - الهه

کهـــ خوامیم -ساریال

خوردمیم. همه آدم خاك بر سر نخوردتون بکنن مثال داشتم نیوادونه لواشک  هیکارد بخوره به شکماتون  یاله

نویتو اونو بخور ماهم ا -بهناز

 گرمویج نیا دیکه شده با يکنم هر جور يفکر هیخودم  دیکنن نه با زیبا زبوناشون تم گرویحالمو بهم زدن مونده فقط دور دهن همد اه

.کال شهیبلند نم يکه بخار ناهمیخنک کنم از ا

یسمتم اونم با لب ولوچه لواشک ادیوم دوهیبهناز داره م دمیسوار شم که د خواستمیو م نیگذاشتم تو ماش موالیوسا

سار. یال. سای. وا -بهناز
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یشیبار دو ماروتون شرکت کن حتما موفق م هی کنمیم شنهادیپ ادیداره جونت در م يدیدو نجایاز در کالس تا ا  -ساریال

وندتو روشن کن وام یبابا گوش ریبم -بهناز

کارم داره یچرا ک -ساریال

دهیرس يکه سفارش داده بود ییزنگ زد گفت اون بسته کامل رنگ ها يجعفر -بهناز

رمیول االن م يا -ساریال

کن دیبچه ها هم خر يبرا ریبگ ستویل نیفقط ا نیبب -بهناز

گفتم رونیکه از حدقه زده بود ب یینگاه کردم و با چشما ستهیل به

که لهیقد قبر قاب نکهیطول ا -رسایال

ه؟یک لیقاب -بهناز

. يبچه ها لیوقاب لیهاب دیخاك تو سرت تا حاال نشن -ساریال

شنیملموس م ریانگار غ شهیها خوب زودتر بگو اسمشون که از هم جدا م -بهناز

ملموس ریغ یواسه من لفظ قلم حرف بزن خوادینم -ساریال

ينره با ادتی دایخر -بهناز

کردم ظبطو روشن کردم وبه سمت مغازه Deleteبود نخونده همه رو نیپسره رام نیداشتم همش از ا smsتا  7روشن کردم  ومیگوش

 دیجنبیسر وگوشش م یلیپارك بانه خ نگیرو ببرم تو پارک نیمجبور شدم ماش نیپارك نبود به خاطر هم يحرکت کردم جلو در مغازه جا

زرد  يها واون دندون ها يکه تو قسمت چپ واست فکش افتاده بود ظاهر شد واقعا اون جا کولر یدوندن تاکه دو  يلبخند گشاد زد جور هی

حالت ندادم ازش قبضوگرفتم و  رییدرست کرده بود در هر صورت من تغ يعجب منظره ا ششیدندون ن يرو يسبز کهیبه همراه اون ت

که صدام کرد  رونیب امیخواستم ب

نیو فراموش کردخانوم قبضتون ر دییبفرما -

که دستمه هیچ نیپس ا -ساریال

نوشته بود  زدیم يتو آفتاب بندر شیزاشتیکه اگه م یبا دست خط رشمیشمارشو نوشته بود ز شدیباورم نم ينگاه کردم وا بهش

"منتضرت هسم"

شلوارشو بکشم سرش برگشتم وگفتم خواستیکه از حرص دلم م یودر حال یلبخند مصنوع هی با

. يآقا دیبخشب -ساریال

خورد به  يسبز کهیکه دوباره اون ت يتهوو آورشو زد جور يدونه از اون خنده ها هیدر آورد و تو دستش جمعش کرد وبازم  کالهشو

چشمم 

هستم  یمعل -

؟؟یمعل -ساریال

یهمون محمد عل یعنی -
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 کردیبودنم شک نم وونهیاونجا بود به د یکه اگه کس يخنده جور ریوبلند زدم ز رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید ندفعهیا

. يآقا -ساریال

گفت تند

یمحمد عل -

؟یخودکار لطف کن هیکاغذ و هی شهیم یمحمد عل يآهان بله آقا -ساریال

دییبفرما -

کاغذ براش بزرگ نوشتم تو

"منتظرت هستم"

فهم شد؟ ریش دمیتا سرمشق ده تا م 5 يبه جا یتا برگردم اگه بازم اشتباه داشت سیکلمه بنو نیصفحه از ا هی -ساریال

مگه  ریبعدش گفتم نه خ یول ارهیب نمیسر ماش ییاولش با خودم فکر کردم نکنه بال رونیمنم در کمال آرامش اومدم ب خوردیخونشو م خون

کنهیشهر هرته غلط م

 ينکردخانوم جعفر تمیراذیبودن مس یطوالن خاطر نیلباس به هم يها کیپر بود از بوت ریتو مس یبود ول ادیز نگیمغازه تا پارک فاصله

 یبچه ها رو هم دادم به آقا مجتب يها دیخر ستیرو برداشتم که سفارش داده بودم ل یرنگ هاشو برام آورده بود اما من همون نیبهتر

گفت  یبه آقا مجتبهم  ییشد خانوم رضا کیبچه ها دوسه تا پالست يها دیشدم خر یطراح يکتاب ها دنیکارگر مغازه وخودم مشغول د

. ارهیب خوامیبرام تا هرجا که م دهامویخر

باهام اومد  نگیدر پارک تایکتابا شده بودم که گذر زمان رو حس نکردم اقا مجتب نیشب شده بود انقد محو ا بایتقر رونیمغازه که اومدم ب از

از  نیببرم واسه هم نییتا پا ناروید حال وحوصله نداشتم اخوشحال شد و ازم تشکر کر یو اونارو گذاشت ومنم بهش انعام دادم بنده خدا کل

با  دهیچشمش که به من خورد انگار جن د هویاومد باال اما  یوم کردیرو زمزمه م يزیچ هیلب  ریپسره رو صدا کردم داشت ز نیباال ا نهمو

پشتشو کرد بهم گفت کردیگام مکه داشت بد ن يلحظه احساس کردم قاتل باباشم همونطور هیبهم نگاه کرد که  یچنان خشم

نمییپا نیا ياگه با من کار دار -

بند کولمو هم اندختم رو شونم و سه  یکیها اون  رهیجو نگ رهیآدمو سگ بگ گنیراست م ییخدا. هویساعته چش شد  هی نیتو ا نیاخد ای

پسره هم  نیتو سرم کنم ا یخدا چه خاک يا ستین نگیقبض پارک گردمیم یحاال هر چ نییبردمش پا یو برداشتم و با بدبخت کیتا پالست

خودمو  يجلو یبا اون اخم مسخره وفوق العاده خنده دارش ول میدیدیرخ صورتش رو م مینگاه اندختم ن هیبا ما لج افتاده بهش  رمکه بد ف

گرفتم

یمحمد عل يآقا -ساریال

یزارع -

ل کن خووشد پاچم یشکل نیا هویچرا  نیا اه

اما با لبخند بهش گفتم  کردیه نمبهم نگا نکهیا با

. شهیمن قبضمو گم کردم م یزارع يآقا دیبله ببخش -ساریال
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شهینم -

آخه -ساریال

شهیگفتم نم -

جوش آوردم با خشم بهش نگاه کردم گهید

پرو شده دمیحاال بهش خند ناییپا ارمیفکتو م زنمیم -ساریال

هوا  دمیکه پر يجور زیونگام کرد ومحکم زد رو م برگشت

یگفت یبگو چ گهیبار د هی -

باشم زل زدم تو چشماشو شمرده شمرده اما محکم گفتم دهیترس نکهیخندم گرفته بود تا ا شتریب

دمیخند. بهت . يشد. پرو . گفتم -ساریال

سرشو بلند کرد  دمیندتونستم خ یو تام نیمنم نشستم رو زم نیدادم و با صورت خورد زم یسمتم که جا خال دییبلند شد و دو زیپشت م از

منم تنها  شدیوداشت بلند م نیخودش بود دستاشو زد به زم ریخوب تقص یکنم ول تشیاذ خواستیدلم نم ادیخون م شینیداره از ب دمید

م نفس ک گهید یکوچه پشت يو رفتم تو دمییرو برداشتم با تموم قدرت دو کایپالست.بود که در برم  نیاومد ا یم ستکه به نظرم در يکار

که  يصفر يپرادو هیکه  تکوندمیزدم تو سر خودم که چرا قبضه رو گم کردم بلند شدم و داشتم خاك لباسامو م یآورده بودم دو دست

وگفت نییشه رو داد پایهنوزم پالك نشده بود کنارم ترمز کرد ش

برسونمت -

یمرس -ساریال

باال ایب گهیناز نکن د -

خوامیگفتم نم -ساریال

گهید ایله بخانوم خوشگ -

آورد  یداشت حرصمو در م گهید

شرط هیباشه فقط به  -ساریال

کنمیباشه قبول م یجونم هرچ -

نمیمن بش -ساریال

چرا خوب؟ ؟یچ -

خوب پس خداحافظ -ساریال

مکث کردو کلشو خاروند وگفت یکم

قبوله ایباشه ب -

 دادینم هیچطور شیرانندگ دونستینه م شناختشیکه نه م یمامانو دست کس نیماش نیوگرنه ا ارهیکم ن خوادیبود که م مشخص

شدو گفت ریبزار عقب خم شدم که برشون دارم جو گ کارویکمکم پالست ایشد بهش گفتم ب ادهیپ نیماش از



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢

تو دست نزن مگه من مردم -

سوار شه گازشو دادم از تو  خواستیم نکهیرو گذاشت و درو بست هم الیو نشستم پشت رول وسا نیبهش زدم ور فتم سمت ماش يلبخند

دور بود  یلیداشت تا ته کوچه رفتم و زدم رو ترمز ازم خ میالمصب چه جون گفتیم ییزایچ هیو دییدویم يکه چطور مشیدیداشتم م نهییآ

گذاشتم کنار دهنم وداد زدم وبرداشتم ودستم المویوسا

نکن باشه؟ نتیها رو سوار ماش بهیغر گهید -ساریال

دلم خنک شد پشت  ییخدا یول زدینفس نفس م ينشست بدجور ابونیراحت شدو کف خ الشیشدم خ ادهیپ نیاز ماش من دیکه د اونم

تو  دمیچیتر کردم وپ ادیز یسرعتمو کم دمیبود راستش ازش ترس کیتار کیکوچه هم تار نشیسمت ماش رفتیسرمو نگاه کردم داشت م

که وحشت رو به دلم  يزیچ ترسوندیکدوم منو نم چیبودنش ه کیودنش نه تارنه خلوت ب یاولخلوت تر از اون کوچه  کیکوچه تار هی

کف دستم زراهیوحقمو م کنهیم دامیبود که االن اون پسره پ نیانداخته بود ا

 دمکریو پشت سرمو نگاه م گشتمیبر م داشتمیکه بر م یبود تا راه رفتن هر چند قدم دنیدو شتریتر شد بود در واقع ب ادیقدم هام ز سرعت

بدون  نیسفت برخورد کردم که باعث شد بخورم زم زیچ هیمحکم به  هوویتر کردم اما  ادیبازم سرعتمو ز دمید نشویکه از ته کوچه ماش

 سیتو ف سیپسر ف هیکه با  ستادمیپخش شده بود جمع کردم و ا نیزم يرو که رو کیپالست يتو يها  الیبوده وسا یچ نمینگاه کنم بب نکهیا

از کنارش رد شم که گفت مخواستیشدم م

نمیتو س نیایهوا ب یوب دینیبودم وباعث شدم شما منو نب ستادهیا ییکه بد جا دیمنو ببخش -

کنم  یازش عذر خواه دیاومد با ادمینگاش کردم که  مات

دیببخش -ساریال

بود وداشت بهم  ستادهیا نهید ودست به سشده بو ادهیپ نیگفتم ودوباره به پشت سرم نگاه کردم پسره درست پشت سرم بود از ماش نویا

آب دهنمو قورت دادم وبا ترس بهش زل زدم  کردینگاه م

؟یزرنگ یلیخ يفکر کرد -

 يفکر هی هویشدم که  رهیپسره برگشتم وبه صورت متعجبش خ نیقدم برم عقب تر وباز بخورم به ا هیقدم اومد جلو که باعث شد من  هی

وگفتم  ستادمیارفتم کنار پسره  دیبه ذهنم رس

دارهیپروهه دست هم بر نم یلیآقا مزاحمم شده خ نیا زمیعز -ساریال

که رو به پسره کرد وگفت غلط  دینگاهمو د يخواهش تو دیشد شا یچ دونمیشدم و با التماس بهش نگاه کرد نم رهیصورت متعجبش خ به

 نیشدن حاال دوتا ا قهیوکتشو در آورد وباهم دست به  اوردیکم ن میکیباال رفت سمت پسره اون  دادیلباسشو م ينایکه آست یکرده ودر حال

 کارویپالست کنهیهنوز درد م میشونیپ کردمیسنگ سفت بود حس م نیع قایکه دق نشیهم داشتا س یکلیعجب ه ییخدا یاون ول یکی زدیم

اون صاحب  دمیتر د دكینشد رفتم نز دمیعا يزیچوب گشتم چ ایهم دنبال سنگ  یکنم هر چ يکار هی دیگفتم با نیگذاشتم رو زم

پسره با وحشت برگشت سمتم و من تونستم با نور  یکیاون  کردمیداشتم سکته م رسبازه از ت مهیوچشماشم ن نیپرادوهه افتاده رو زم

وند و دستشو داشت روشو ازم بر گردند يمردونه ا افهیعجب ق ییخدا ینبود ول شیارسوحاال وقت نگاه کردن  نمیبب افشویق نیچراغ ماش

مزاحم ناموس مردم نشو گهیگفت دوتکوند سشوبلند شد وخاك لبا نمیمشت کرد وبرد باال که پسره افتاد به التماس ا
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رتینم غووج

برداشت کامویبه من کردو پالست زینگاه ت هی بعدشم

ن؟یبریرو کجا م نایا -ساریال

ایدنبالم ب -

رمیازتون ممنونم خودم م -ساریال

ایلم بگفتم دنبا -

سکوت حاکم بود منتظر بودم ازم  نمونیب يا قهینشستم چند دق یاعتراض چیه یدر جلو رو برام باز کرد منم ب نشویگذاشت تو ماش المویوسا

گفتینم يزیآدرس بخواد اما چ

 ؟يکردیم کاریموقعه شب اونجا چ نیا -

. نگیپارک يه توک نمویبعدش رفتم ماش دیرفته بودم خر یعنیخوب من داشتم نه  -ساریال

؟ دادمیم حیتوض ارویبه ابن  دیساکت شدم من چرا با هوی

خوب؟ -

داره؟ یبه شما چه ربط نایا دیبگ شهیم دیببخش -ساریال

نه -

پروهه چه

ستیبه شما مربوط ن -ساریال

هست -

چرا؟ -ساریال

چون شوهرتم -

ه ه؟هبله  -ساریال

قل اعتراض کنه اما اون داشت در کمال آرامش ال ایچشمشو ببنده  هی ایبکشه عقب  اسرشویداشتم  جمله رو ادا کردم که انتظار نیبلند ا انقد

دادیمنو حرص م نیوا کردیم یرانندگ

به خوردت دادن؟ يزیم زیاچ ا ایتوهم زد نکهیمثل ا -ساریال

گفت زدیزنونه حرف م ییکه داشت با صدا یهمون آرامش ودر حال با

دارهیپروهه دست هم بر نم یلیم شده خآقا مزاحم نیا زمیعز  -

قیموبه مو درست ودق یخودم فکر کردم چه حافظه خوب با

شهینم لیدل نیا یممنونم ول يکه بهم کرد یاز کمک -ساریال

کنم؟ یکه فوضول -

دونهیخودشم م خوبه
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قایدق -ساریال

نیپس محکم بش -

یصندل یو دوباره محکم خورد به پشت شهیشبه  دیلحظه سرم چسب هیکه  يدور زد جور ادیسرعت ز باهمون

؟یروان یکنیم کاریچ -ساریال

ستمیاون اقاهه بگم من شوهرت ن شیبرت گردونم پ خوامیم -

یکنیتو غلط م -ساریال

مینیحاال مب -

ندو بستم و ترمز نداشتم کمر ب يا گهیچاره د یخطر ناکه ول دونستمیم یدفعه چشم خورد به ترمز دست هیدور و برم نگاه کردم که  به

 يعروسکش خورد تو نیفرمون داد سمت چپ وماش اریاخت یعقب کامال قفل کرده پسره ب يحس کنم چرخ ها تونستمیم دمیرو کش یدست

بود که فرار کنم  نیبکنم ا تونستمیکه م ينشد تنها کار میزیمن چ یول شهیرفت تو ش نیبود به خاطر هم هبرق خودش کمربند نبست ركیت

که  دونستمیقدر م نیبودم اما هم دهیچقد دو دونمینم دمییدوینگاه بندازم فقط م مین هی یاونکه به پشت سرم حت یباز کردم وب ونیدر ماش

وگفت  ستادیمسن بود کنارم وا يآقا هیکه رانندش  یتاکس هی قهیبعد از چند دق ابونیبرام نمونده نشستم کف خ یینا گهید

کمکت کنم؟ يخوایمت شده مزاح یافتاده کس یدخترم اتفاق -

 دنیکه اثر دو هیبر دهیبر يخوشحال شدم وبا صدا یمهربون تر از چهرش کل يپسر جوون نبود و اون صدا هیکه القل  افهیاون ق دنید از

بود به زحمت گفتم ادیز

نین. سو. بر. خونم. و تا. من. شه . یم. جان. پدر -ساریال

پسره  نیکه تو دلم به فقط ناسزا به جد آباد ا یدادم در حال هیتک شهیکرد منم نشستم وسرمو به ششدو در عقب وبرام باز  ادهیپ نیماش از

گفتمیم

حال وحوصله مهمون نداشتم فقط  میمتوجه شدم مهمون دار ارمیکفشامو در ب خواستمیآشفته وداغون وارد خونه شدم دم در که م یحال با

برداشتم وزنگ زدم به خونه مویراست رفتم تو اتاقم گوش هیرفتم تو خونه و  یاز در پشت نیبخوابم به خاطر هم خواستیدلم م

بله -مامان

ساریسالم مامان منم ال -ساریال

نهیهم اومده ترو بب نیاومدن آر نایخالت ا ییکجا یسالم مادر جان خوب -مامان

پسر زبون نفهم نیا نیمن بخوره تو فرق سر ا يدرد وبال یاله يا -ساریال

رنیگیاونا هم مدام سراغتو م رسوننیهم سالم م نایآره خاله ا -مامان

مجبور بود حفظ ظاهر کنه یلوخرخرمو بجو خوادیبود مامان م مشخص

امشب خونه دوستشه  ساریندارم بگو ال نارویحال وحوصله ا یخوب؟ من توخونم تو اتاقم ول ایاریدر ن يباز عیضا گمیم یچ هیمامان  -ساریال

ادینم

گفتینم یچیپ کرده بود وهک مامنم
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کننایبزن االن شک م یحرف هیئه ئه مامان -ساریال

 طیمالقات مواظب خودت باش مادر مح امیتر حالشون خوب بشه از طرف منم بهشون سالم برسون بگو فردا حتمام عیکه سر یاله -مامان

ینش ضیوقت مر هیآلودست  مارستانیب

 دهیدفعه پتو با ضرب از روم کش هیکه  بردیم و رفتم تو رخت خواب کم کم داشت خوابم مرو قطع کرد یبوس فرستادم و گوش هی واسش

مامانمه  دمیدهنمو گرفت د يجلو یکیبزنم که  غیج خواستمیشد م

هان؟ يبود کرد يچه کار نیدختره احمق ا يا -مامان

بدم حیدستتو بردار تا توض یعنیدستش اشاره کردم  به

مامان؟ یمنو خفه کن یاومدا قصد داشت یبند مداشت نفسم  شیآخ -ساریال

ر  کایحاالت بگو من با تو چ ياز زبون دراز نیدروغ بگم ا ياومدنت اون از اونکه منو مجبور کرد ریدختر اون از د ییپرو یلیخ -مامان

کنم؟

بفهمون نیبه آر نویازدواج کنم ا خوامیرو از سرم کم کن من نم نیشر آر یچیه -ساریال

یبابات کله شق نیالحق که ع تونم؟یمن م یتو گوشش فرو کن یتو نتونست یقتو -مامان

که صداش کردم رونیکنار تخت بلند شدو رفت ب از

مامان -ساریال

فکر کنم دیبا -مامان

؟یراجع به چ -ساریال

ببخشمت نکهیا -مامان

بگم چراغو خاموش کن خواستمینه من م -ساریال

چراغو خاموش کنم هم  نکهیتوان ا ینداشتم حت دنیخند ينا یخندم گرفته بود ول رونیانداخت ورفت ب نگاه وحشت ناك بهم هیو  برگشت

دمیگرفتم خواب يهمونطور نینداشتم واسه هم

بهناز بود دمیپر بایکه نه تقر داریاز خواب ب میگوش يبا صدا صبح

هوم؟ -ساریال

سرکالس؟ يومدیدرد چرا ن -بهناز

چنده مگه زود هنوز ساعت  -ساریال

يکالس بعد یکه تموم شد بدو خودتو برسون برس یکی نیا 9:30خاك بر سرت ساعت  -بهناز

وقت نداشتم  یبرم ول یحموم درست وحساب هی خواستیصدام نکرده بود دلم م شبینشدم مامانم البد به خاطر د داریخسته بودم که ب انقد

 شبید يهوا رفتم سر کمدم حموم که نکرده بودم وبه خاطر ماجراها نداختمیکالمو م دیسر کالس با دمیرسیاگه زود م شمینطوریهم

خوب  یول زدیبدجور چشمک م هیمانتو هام عسل ونیلباس قشنگ بپوشم تو م هیقل کرد ال یسع نیبه خاطر هم فمیکث یکل کردمیاحساس م

 یلیمانتوها نگاه کردم فقط دوتاش هم خ هیبه بق ندمخویم سانسویمس سانسیفاتحه ل دیبا دمیپوشیسه ربع بود واگه تو دانشگاه م نشیآست
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چهل کردم  یس ستیده ب نیرو انتخاب کنم واسه هم یکیکردم نتونستم  يهر کار ینفت یهم آب یکیکرم و یکی دهیبود وهم پوش کیش

هام هم  فیک نیب کردم از بست مانتوم هم انتخا يکفش سورمه ا هیبرداشتم و  یمقنعه مشک هیبا  یشلوار مشک هیانتخاب شد  ینفت یوآب

پف  یچشام کم ریشده بود برداشتم به صورتم نگاه کردم ز فادهاست يوسورمه ا دیسف فیظر يبود که داخلش از خط ها یدونه که مشک هی

بم نداده  اروی نیا نموینبود که ماش ادمیتو ذوق بزنه کردم اصال  افمیبده ونه ق ریکه نه حراست گ يدر حد حیمل شیآرا هیکرده بود تند تند 

خراب برگشتم توخونه وزنگ زدم به آژانس  یبا اعصاب ستکجا نمیافتاد ماش ادمیکه  نگیرو برداشتم رو رفتم تو پارک چیسوئ فمیاز تو ک

 دمیمونده به شروع کالس رس قهیدق 5عجله دارم ودست آخر با همه فس فس کردنام  یلیبرسن خ عیکردم سر دیوتاک

سالم -ساریال

یدوکس جون يها -بهناز

یلوس یلیخ -ساریال

من يکو رنگا - الهه

من يقلمو ها -نایسار

سه تا پالت من - وشاین

؟يدیتو پالت قورت م دونمیمن نم -ساریال

ازش ادیخوشم نم گهید شهیم فینه کث - وشاین

بوم من -سمانه

نریت - عاطفه

بتمرگم قهیدو دق نیدیهمتون که مهلتم نم نیریدرد بگ يا -ساریال

جلوتو گرفته یوا خوب بتمرگ ک - وشاین

که الهه گفت نمیبش اومدم

ما کو کجان؟ ياول سفارش ها رینه خ رینه خ - الهه

کنم فیتا براتون تعر دیریهمتون خفه خون بگ قهیدرد دو دق -ساریال

دهن مبارك باز شد استاد اومد داخل بهنازهم با دستش فکمو بست  نکهیهم

ش؟یئه چرا بست -ساریال

استاد اومده  ؟يکور -بهناز

برپا بگم خوب خواستمینه م -ساریا

که نگه هینامرد کس -بهناز

کنم ابیحضور وغ خوامیخانوما ساکت م -استاد

به کالس  يگل محمد يافته برپا بو یم یینه همون ابتدا یینه راهنما رستانیدوران دب ادیبزار برپا بگم آدم  گمیکه م نهیواسه هم -ساریال

برجا استاد گلم بفرما يآمدماخوش 
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به استاد  میوفقط گوشامونو داد میهممون ساکت شد گهیدرس که شروع شد د دنیخندیهام م یاز مزه پرون زیر زیهمشون ر دخترا

ها  یاز صندل یکیرفتم دروبستم ورو  رونیکه راشل از کالس رفت ب یوقت هیچ هیآخر کالس بچه ها موندن که بدونن قض شهیهم طبق

کردم  فیبچه ها تعر يم و داستان رو با آب وتاب برانشست

یاحمق یلیخ -بهناز

یبدبخت ش ینگفت -نایسار

بودم  دهیترس یلیچرا به خدا خودمم خ -ساریال

یاالن سالم يباز ستیدوست داشته بعد از اون همه آرت یلیخدا خ یول -عاطفه

تمدستام قرار دادم وچشمامو بستم وگف نیو سرمو ب دمیکش یپوف

با پسرا رفتار کنم يگرفتم چطور ادی گهیمن د -ساریال

گذرهیانگار بش بد م گهیبا تاسف م نیهمچ وه - الهه

ذاشتیکردن صورتمون وقت م یرو نقاش نقدیواال کاش خدا مارو هم دوست داشت و ا - وشاین

حوصله گفتم یب نیوحوصله بحث کردن نداشتم به خاطر هم حال

امروز نیاونم هم امخویم نمویمن ماش -ساریال

که تا اون موقع ساکت بود گفت سمانه

شرط داره یول ارمیدر م نگیاز اون پارک نتویمن برات ماش -سمانه

هوم؟ -ساریال

میکنیکه خودمون انتخاب م ییاونم جا میشام هممون دعوت تو باش -سمانه

به همه شام بدم؟ دیاونوقت با يبم بد نمویماش يخوایتو م -ساریال

صدا گفتن هی نهمشو

یکی يهمه ،همه برا يبرا یکی -

ادیحاال واسه تلکه کردن خوب به کارتون م نیدیدیم ينطوریا يکارتون ها تونیکیخوبه که تو دوران کوچ -ساریال

از پهلوم گرفت که صدام در اومد شگونین هیکه کنارم نشسته بود  وشاین

دمین شام مبه همتو دمیباشه بابا تروخدا ول کن شام م -ساریال

دخمل خوف کالیبار -سمانه

؟؟يدار يحاال چه نقشه ا -ساریال

اون بماند -سمانه

م؟یبر یخوب ک -ساریال

من نامناسبه تیوضع یول میکالس ندار گهیاالن که د -سمانه

به سرتاپاش کردم وگفتم ینگاه هی
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چشه مگه -ساریال

خورهینه کفشم به درد م کهیدارم نه مانتوم ش شیخوب نه آرا . درد بچشه -سمانه

ست؟یدرست ن افمیق یگیتو م رونیب اریاز اون خراب شده ب نمویبرو ماش گمیمن م -ساریال

رسهیعقلت نم گهید نهیهم -سمانه

بده تا من کم عقلم ملتفت شم حیخوب خانوم متفکر توض -ساریال

يعصر يه برابمون شیبق هیبزرگ شرفتیخودش پ هیمغزت فندق يجا که فهمد نیتا هم -سمانه

یآپولو هوا کن يخوایخوبه که نم -ساریال

پس زر زر نکن يانجام بد یتو نتونست نمیهم - سمانه

رهیتو گ شیفعال که کارم پ -ساریال

خوبه؟ 6عصر ساعت  -سمانه

باشه -ساریال

نیباش. .  دونیهمه سر م 8بچه ها  -سمانه

؟یاونوقت چ یتو نتونست مویاومد یترمز آبج -ساریال

نشون نیخط ا نیا تونمیمن م -مانهس

ما مهمون تو یپس اگه نتونست -ساریال

 زمیخانوم جون نکن عز ؟نکنیکن عیخودتو ضا يخوایم -سمانه

نرو قبوله؟ طفره -ساریال

قبوله  - سمانه

در خونتونم 6ساعت  -ساریال

از  عیت استفاده کردم وقدم هامو تند تر برداشتم و سربود منم از فرص نییسرش پا دمیرو تو محوطه د یکه مرتض رونیکالس اومدم ب از

کنارش رد شدم که صداش باعث شد متوقف بشم

عجله نیکجا با ا - یمرتض

 یاون در حال یب تیاهم یمنم ب ادیجوابشو ندادم وبه راهم ادامه دادم حس کردم داره پشت سرم م دییپا یمنو م نکهیگرفته بود از ا حرصم

که چشام و

 میدیم نمویماش یخال يجا دیکه فقط با يزیهرچ ایبود  ادیگرفته بودم مشغله هام ز مریآلزا دونمینم رفتمیگاه دوخته بودم راه مدر دانش به

با خشم بهش  دیاز دستم کش مویحرکت گوش هیتو  یبرداشتم که زنگ بزنم به آژانس اما مرتض مویوگوش دمیکش یپوف ستشیتا بفهمم که ن

نگاه کردم

بده مویگوش -ساریال

تا بت بدم ایب - یمرتض
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خوامیم مویگفتم گوش امینم ییجا -ساریال

تا بهت بدمش ایمنم گفتم دنبالم ب - یمرتض

با  یهر چ رهیاز رو نم یپسره آشغال عوض کردمیزجر کشش م دیبا شدیدلم خنک نم کردمیبا دستام خفش کنم نه خفشم م خواستیم دلم

که دلش خواست منو ببره برگشتم سمت دانشگاه ییهر جا فتمیکه دنبالش راه ب قبول کنم تونستمیخودم کلنجار رفتم نم

؟يریکجا م - یمرتض

حراست -ساریال

کردیتر م ادیکشتنش ز يبرا زمویآورد وانگ یحرصمو در م شتریخنده بلند که ب هی دیخند

؟یچ یبگ يبر يخوایم - یمرتض

رنیازت بگ مویگوش -ساریال

رشیبگ ایخوب خودت ب - یمرتض

به دست تو بخوره نمیدست نازن خوادیدلم نم -ساریال

دوست دارم لطافت دستاتو حس کنم یلیمن خ یول - یمرتض

ناموس یب يتو غلط کرد -ساریال

گفتم وراه افتادم که برم نویا

من برش  یاشتکه گذ يرو برداشتم؟ اونوقت تو چالق بود تیمن گوش ی؟بگ یچ یحراست بگ يبر يخوایخوشگلم م نیبب سایوا - یمرتض

دارم؟

یکش رفت یبرش نداشت -ساریال

برو  میخوایم گمیمن برا خودت م چسبوننیتاره اون موقع صد تا انگ هم بهت م کنن؟یاونا حرفتو باور م یکنیفکر م. یحاال هر چ - یمرتض

يتا دست از پا دراز تر برگرد مونمیمنتظرت م نجایحراست من ا

 ارنیخبر مرگتو برام ب ینجات بده الهموجود مزاحم  نیمنو از دست ا ایخدا

يچه جهنم دره ا امیب دیبا -ساریال

وپشتش بهم بود گفت رفتیکه داشت م ينطوریهم

رسهیجهنمم نم يبه پا یول ستمیبهشت ن - یمرتض

چشمک بهم زد وگفت هیو برگشت

بهت  گذرهیخوش م - یمرتض

هاش با هم جور  هیئه قاف ینیمصرفت نب یب یاز جوون ریکه خ یاله ینیبش اهیبه خاك س یاله يمنو ببره کجا ا خواستیم نیا یعنیخدا  يا

مردم  ایاز دست خودم بنالم  دونمینم اآوردم ریوقت گ تیوضع نیشد منم تو ا

و سرشم به حالت  نشیدستشو گذاشته رو س هیودر جلو رو برام باز کرده و ستادهیا نشیکنار ماش یمرتض دمیفکرا بودم که د نیتوهم

گرفته نییپا میظتع
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بشم؟  نیا نیسوار ماش دیمن االن با یعنی

ياوردین نیکه امروز ماش دونمیم - یمرتض

یلعنت اه

خوجکل یترسینکنه م ؟يستادیچرا ا - یمرتض

لوس گنیاه اونوقت به دخترا م اه

گفتم ارمیکم ن نکهیا يبرا یبودم ول دهیخر ترس مثل

سوختیدلم نمهم  دیکه بشد ازت ترس يبود يعدد -اریالس

خانوم خوشگله مینیبیبه وقتش ترستم م - یمرتض

باز کردم که  فمویدر ک کردیم شویداشت در کمال آرامش رانندگ یکردم خونسرد باشم مرتض یسع یول زدیبه دلم چنگ م يبد وحشت

از استرسم کم کنم يچطور دیبا دونستمینم یکنم اما تموم شده بود اه لعنت دایآدامس پ

؟يگردیم يزیل چدنبا - یمرتض

آدامس -ساریال

يبردار یتونیتو داشبورد هست م - یمرتض

باز کردم ودوتا گذاشتم تودهنم شویمختلف بود نعنا يداشبورد رو باز کردم چند تا بسته با طعم ها در

ه؟یمشکلت با من چ - یمرتض

ها؟ -ساریال

اد؟یچرا از من خوشت نم - یمرتض

کنم يزبون دراز دیببره پس نبا خوادیمنو هرجا که م تونهیم نشمیخودم فکر کردم االن تو ماش با

با تو ندارم یمن مشکل -ساریال

گهینم نویرفتارت که ا - یمرتض

مگه قراره با همه خوب برخورد کنم؟ -ساریال

کنمیمن فرق م . همه که نه  - یمرتض

آهان اونوقت چرا؟ -ساریال

یچون قراره زنم ش - یمرتض

 یخنده فوق العاده عصب هیخنده  ریدم که زدم زش یاز دستش عصبان انقد

؟يخندیم یبه چ - یمرتض

افکار مسخرتوبه ت -ساریال

هم  ياونقدر رمیسرکار م یدانشجوام ول رمیگیمدرکمو م گهیدارم چند وقت د نیمن ترو دوست دارم خونه دارم ماش ساریال نیبب - یمرتض

رو رفع کنه  اجاتتیکه بتونه احت ارمیدر م
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به ذهنم خطور کرد  يدفعه فکر هی نیماش يگذاشتش بودش جلو میچشم خورد به گوش زدیکه داشت حرف م یزمان

 کردمیم شیعصبان دیبود امابا ادیز سکشیر دیشا

یرسینم گممید يخواستگارا ينناز تو به گرد پا يکه دار ییزایانقد به چ -ساریال

فیح. فیح یول کردمیه بود پودرش متو نشست يجا یبه قران قسم هر ک ساریال نیبب - یمرتض

هان؟ یکه چ فیح -ساریال

کرده ریگ شتیپ. که دلم . فیح - یمرتض

کنمیگورشو من حل م روینداره گ یمشکل چیه -ساریال

شدمیبود خودم دست به کار م یاگه حل شدن - یمرتض

ينه جونم عرضشو ندار -ساریال

سارینکن ال يبا اعصاب من باز - یمرتض

شه؟یکنم چطو م ي اگه بازمثال -ساریال

. يدار گهید - یمرتض

خورد حرفشو

يچرا حرفتو خورد یبگ یخواستیم ی،چ یها چ -ساریال

وجدان بفهم من دوست دارم ید ب  - یمرتض

يتو غلط کرد -ساریال

. ردوبا نیخندم گرفته بود ا شدمیم یکی شهیکه اگه کمربند نبسته بود با ش يزد رو ترمز جور دمیمقصودم رس به

کش رفتم و از  مویگوش يوقفه ا چیوبدون ه عیحرکت سر هینگاه کردم سرش رو فرمون بود تو  یبه مرتض دادمیفرصتو از دست م دینبا

شده بود ذره ذره وجودمو گرفت ختهیآم تیکه با امن یکه از قفس آزاد شده حس خوب يدرست مثل پرنده ا رونیب دمیپر نیماش

بندازم  یبه مرتض ینگاه مین یاونکه برگردم وپشت سرم حت یسوار شدم ب یمعطل یدست تکون دادم و ب دیدکه چشمم  یتاکس نیاول يبرا

بشر  نیبه ا تونستمیچرا کال نم دونمینم یدروغ بگم دلم براش سوخت ول تونستمیچسبوندم وچشمامو بستم به خودم که نم شهیسرمو به ش

فکرا  نیشروع شد؟تو هم یاز ک قایاز جنس مخالف دق زیگر نیکرده بودم ا دایپ ير آلرژکه به اسم پس یتنها مرتض هوحرفاش اعتماد کنم ن

راننده مجبورم کرد چشمامو باز کنم يبودم که صدا

یشیمعطل نم ادیمسافر بزنم ز نجایا یمونیمنتظر م-راننده

نگفتم در بست؟ یعنیفکر کردم  باخودم

دمیاونا رو هم من م هیکرا -ساریال

جور واجور ذهن مشوشم شدم يفکرها يایدوباره چشامو بستم وباز غوطه ور تو در زشیلبخند تشکر آمتوجه به  یب
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 ابونیباعث شد چشم از منظره نه چندان جالب خ میگوش يشدم که صدا رهیخ رونیو به ب نییرو دادم پا شهیش کردمیم یخفگ احساس

بردارم 

بله -ساریال

سالم خاله  -

قربونت برم یخوب سالم نفس خاله -ساریال

کنهیم تیهمش منو اذ اینه خاله ارش -

کن تشینداره که توهم اذ يخوب کار -ساریال

تونمیمنکه نم -

زدلمیچرا عز  -ساریال

دهیراه نم يومنو تو باز کنهیم يتو کوچه اون با دوستاش باز رمیم یتازه وقت شترهیخوب اون زورش از من ب -

میکن يکار هی ایخوب ب -ساریال

کاریچ -

میبر یرو نم ایگردش ارش میبر میکه خواست یوقت -ساریال

ن وآخ ج -

خنده هات شه يخاله فدا یاله -ساریال

دمیولم کن ئه ئه نم -

خاله يشد یچ -ساریال

کنه يبا من ودوستام باز زارمیتفنگمو شکوند منم نم دایآرش ساریخاله ال -

و ازشون گرفتر یخواهرم گوش رایخواستم جوابشو بدم الم تا

کهیسالم خواهر کوچ -رایالم

سالم  -ساریال

مختو خوردنه نه -رایالم

جفتشون عشق منن نایا -ساریال

 نیآر يآره شدن هوو -رایالم

یکنیم کاریخوب چه خبرا چ -ساریال

یدر رفت رشیبازم از ز دمیشماست شن شیخبرا که پ -رایالم

من حرفامو زدم نهیاگه منظورت ار -ساریال

داشته باشه یاونم حرف دیصحبتش شا يپا نیخوب دختر جون بش -رایلما

زد شیاون حرفشو همون چند سال پ -ساریال
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 یول ستمیکه کرد ن يو موافق کار نیداشته باشه من طرفدار آر يحرف قانع کننده ا دیمال همون موقع بود شا شیحرف چند سال پ -رایالم

يساده بهش بد حرف زدن هیفرصت در حد  هی دیمعتقدم با

را؟یالم یمنو موذه کن يزنگ زد -ساریال

رو دعوت کنم نایمامان ا خوامیرو انتخاب کن م يندار يکه کار يروز هیبگم  خواستمینه نه م -رایالم

دمیباشه بهت خبر م -ساریال

تر لطفا عیفقط سر -رایالم

باشه خداحافظ -ساریال

خداحافظ -رایالم

در آوردم و تو دستم گرفتمش فمیرو از تو ک هیکرا میشدم سرکوچمون بود رهیخو به رو به رو  دمیکش یپوف

 یمرتض نیبود امروز مجبور نبودم سوار ماش نمیو با خودم فکر کردم اگه ماش دمیکش یآه دمید نمویماش یخال يدادم و رفتم تو جا شویکرا

بشم

 خواستیو رفتم نهار خوردم دلم م دمیاتاق شلوغ تر از جنگلم کش يبه رو یسر ودست هیتو حموم و بعدش  دمینهار نخورده پر وت رفتم

 کردمیصرف نظر م دیهم با یپس از نقاش. بود نیبومم که تو ماش ستمیبشو ن داریحاال حاالها ب گهیاگه بخوابم د دونستمیم یبخوابم ول

:آروم بازش کردم صفحه اولش و دمیبهش کش یچرا اما هوس کردم برم خاطراتمو بخونم دفترمو برداشتم ودست دونمینم

" یباش امییتنها يبرا یدوست خوب دوارمیام"

گرفتیهم خندم م بردمیکه ازخوندنش هم لذت م یخاطرات شدیو خاطراتم برام زنده م زدمیبه صفحه ورق م صفحه

 عیسر دیبود با 5سمت ساعت،  دیچشم چرخ هویغرق تو خاطراتم شده بودم که گذر زمانو حس نکردم  نقدریچقد گذشته بود اما ا دونمینم

بود وداشتم  میمعطلمون کرد سرم تو گوش يا قهیده دق هیتنگ شده بود با آژانس رفتم دنبال سمانه  نمیماش يدلم برا یکل شدمیآماده م

 افشیق دنید باز کرد ونشست تا خواستم دهن باز کنم غر بزنم با نویکه سمانه در ماش خوندمیکه همش چرت وپرت بود م نویآرم ياس ها

فوق العادش بود بهم زل زده بود تیاز رضا یکه حاک يلبخند هیسوت زدم واونم با  اریاخت یحرفمو خوردم وب

قصد ازدواج نداره ها یسمانه معل -ساریال

قبول کرد  دیشا يدیخدا رو چه د -سمانه

ستین بیالبته که ارزو بر جوانان ع -ساریال

سمانه گفت نگیدر پارک میدیرس یوقت دمیخند تونستمیخودمو گرفته بودم تا م يجلو یکلخنده منم که  ریکرد و زد ز نگام

 نیا ایب اطیمحض احت یول نهیکه ترو نب يجور ستمیا یجلوش م قایتو من دق ایب گهید ي قهیدق 5 قایداخل دق رمیم سارمنیال نیبب -سمانه

چادرو بپوش 

تعجب بهش نگاه کردم با

يعجب نقشه ا -ساریال

گهید نمیما ا -مانهس
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ارهیسرت ب ییبال هی دنزنهیسمانه اگه فهم یول  -ساریال

حله نگران نباش یهمه چ میباال که بر پرمیترمز بزن من م شین هی يشد کیکه به من نزد یبکنه زمان تونهینم يکار چیه -سمانه

سمانه رو به روش نشسته بود وانقد محو  قایتم داخل دقمنتظر موندم و بعدش چادرو سر کردم ورف قهیدق 5که سمانه گفته بود  يهمونطور

که روشن کردم نگاه محمد  نویسوار شدم ماش عیآوردم و سر رونیرو ب چیسمانه شده بود که اصال حواسش به اطرافش نبود سوئ يحرفا

شد پامو گذاشتم رو گاز  کیمنم منتظر موندم خوب که بهم نزد نیاز جاش بلند شدو اومد طرف ماش دیبرگشت سمت من تا منو د یعل

 يشام مفصل به دوستا هیوالبته  ارمیب رونیاز اون خراب شده ب نمویسوار شد و باالخره من تونستم ماش یمعطل یورفتم سمت در سمانه هم ب

پر خورم بدم

اون زودتر از من دست به کار شده  دمیبه سمانه بگم به بچه ها زنگ بزنه اما د خواستمیم

م؟یکه قرار گذاشت ییون جابرم هم -ساریال

آره -سمانه

خوب میشیمعطل م -ساریال

بچه ها اونجان -سمانه

؟ننناونجان  -ساریال

دادم سیم هی وشایبه ن نگیتو پارک رفتمیداشتم م یاره وقت -سمانه

یبابا چه اعتماد به نفس شیدمت آت -ساریال

ستیکه کاذب ن نهیا شیخوب -سمانه

اونکه صد البته -ساریال

صندقو باز کنم وچند  گهیکامال پرس شده بودن کم مونده بود د نیتو ماش ختنیگله گوسفند ر نیبچه ها ع میدیربع بعد سر رس هی قایقد

میدیمتلک شن یراه هم کل يتاشونو اونجا جا بدم تو

باال؟ امیمنم ب -

نوریا نیایب تونییچند تا هی -

کنه ادشیخدا ز -

ول چه رنگارنگ يا -

کردنیم فیک یو کل دادنیجواب دندون شکن بهشون م هیهر کدوم از بچه ها  یبودول میم به رانندگحواس منکه

بهم انداخت وگفت ینگاه هیشدن بهناز  ادهیکه اوناگفتن موقع پ یدستور بچه ها رفتم به همون رستوان طبق

مگه شوهرت مرده؟ هیختیچه ر نیا -بهناز
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 الیخیگفتم بابا ب یشم هر چ ادهیدر آورد ونزاشت من پ ششویلوازم آرا فیم بگم مگه چشه بهناز کبه سرتاپام انداختم تا اومد ینگاه هی

همه هم تا بنا گوش  شینشسته بودن و ن زیم هیداخل رستوران دخترا سر  میکارش تموم شد ما هم رفت نکهیقبول نکرد که نکرد بعد از ا

بود که دوتا دونه پسر با هم تنها بودن  زیم هیباهامون نبود فقط  يپسر چیکه ه میبود یبه اطراف کردم انگار ما تنها گروه ینگاه هی. باز

 یسفارش دادم ول نیبه خاطر هم کرنیم یکیپشت سرم  واریبچه ها منو باد خوامینم گفتمیکال عادت نداشتم شبا شام بخورم اما اگه م من

نخوردم  یلیخ

 ستادهیسرمون ا يپسرست باال هی دمینفرو حس کردم سرمو آوردم باال د هی نیه نگاه سنگک کردمیم يبود وداشتم با غذام باز نییپا سرم

الهه يکدوم از بچه ها حواسشون نبود با آرنجم زدم به پهلو چیکه با هم تنها بودن ه ییاز همن دوتا یکی دمیخوب که بهش دقت کردم فهم

چه مرگته - الهه

 ستادهیهم که پسره پشتشون ا ییبچه ها هم افتاد حاال اونا هیبق يبعد از الهه کم کم دوزار سرشو آورد باال و چشمش خورد به پسره الهه

بود  نییشد سرش پا دهیبود دوباره نگاهم سمتش کش یمنظره جالب یلیخ کردنیبودبرگشته بودن و نگاش م

باهاتون صحبت کنم خواستمیمزاحمتون شدم م دیبخش -

میباهم گفت هممون

با ههممون؟ -

شونیاکه مشخص بود خندش گرفته لبشو تر کردو گفت نه ب رهپس

و بهناز وسمانه نشسته بودن وشایبود که ن یرد انگشتشو دنبال کردن طرف همه

با من؟ -سمانه

شمانه. نه  -

من؟ - وشاین

من من گفت نباربایا

تونیبغل دستت دیببخش -

؟یگیمنو م -بهناز

کشد وگفت  یاز سر آسودگ ینفس پسره

ه با شمابل -

گفت يا مانهیداد باال و با لحن کامال صم نشویوس دیعقب کش شویذره صندل هی بهناز

بچه ها ازخودمونن بوگو دادش جون بوگو -بهناز

به پسره نگاه  نطوریهم هم گهید يکه نخنده بچه ها کردیداشت تحمل م یلیصورتش منقبض شده بودن خ يسمانه نگاه کردم تمام اجزا به

لحظه جاش  هیدلم براش سوخت خودمو  یول ادیعرضه خوشم نم یب ياز پسرا نکهیها بود با ا یدست وپا چلفت نیبرده بود از ا کردم ماتش
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رفتم باال سر بهناز و دستشو  نیکنم به خاطر هم کاریندونم که چ ایشم  عیجمع که همشون پسرن ضا هیخواست تو یدلم نم چیگذاشتم ه

گفتم گرفتم وبلندش کردم و در گوشش

که خورتتیداره نم کارتیچ نیبرو بب -

بهم کرد و به پسره گفت ینگاه هیبندازه  نینخواست رومو زم ایبود  یفرصت نیبهناز منتظر چن دونمینم

کجا؟ میبر -بهناز

 دهیبهناز ترک يارااز حالت پسره ورفت یول گنیم یچ میدونستیها اشاره کرد وباهم رفتن نشستن ما که نم زیاز م یکیهم با دست به  پسره

از خنده میبود

بود  نییوتو تموم طول حرف زدنش سرش پا زنهیداره چقدر شمرده شمرده وآروم حرف م دیفهم شدیدهن پسره نگاه کردم کامال م به

نییانداخت پا یانداخت وبازم سرشو م یبه بهناز م ینگاه هیآورد باال  یهم سرشو م یوگاه

باعث شد بود لب و لوچه وکال  نیاشته بود کنار لپاش ، دست چپش باال تر از دست راستش بود وهمبهناز که دو تا دستشو گذ برعکس

بشه زونیآو افشیق

شکم  دادیبهشون اجازه نم ینبودن اما فوضول ریهنوز س دمیبودن وشا دهیبشقاب بچه ها نگاه کردم ظاهرا همه دست از غذاشون کش به

اونکه از  یب کردمیم یحال وحوصله نداشتم واحساس خستگ گهیموقع نبود فقط من د ریگاه کردم دنگه دارن به ساعتم ن یمبارك رو راض

 هیاسمش چ دونستمیبهناز و اون پسره که هنوز نم زیراه برگشت هم سر م يحساب و تو يشدم ورفتم برا دبپرسم بلن يزیبچه ها چ

در گوش بهناز گفتم يدیبا ببخش ستادمویا

پاشو خودم خط به خطشو حفظم کنهیم فیومجنون رو تعر یلیل ياگه داره ماجرا -

کرد کیدهنشوبه گوشم نزد زدیتوش موج م یکه کالفگ یبا حالت بهناز

اسگوله به خدا  یلیکچم کرده خ يخوب شد اومد -بهناز

اون پسره مجبور شد  يصداکه دوباره با  دیعقب و با گفتن با اجازه دستمو کش دیکش شویاونکه منتظر جواب من بمونه صندل یب وبعدش

ستهیاب

حداقل شمارمو داشته باش کنمیخواهش م -

که حرص توش مشهود بود گفت یولحن یبا کالفگ بهناز

کنمیحفظ م -بهناز

که حس  يجور دیبزنه دستمو کش يا گهیاون بتونه حرف د نکهیهم از فرصت استفاده کرد وشمارشو گفت وبهناز بالفاصله قبل از ا پسره

رونیب میده شد و باهم از رستوران رفتکردم کن

دستمو ها ول کن يکند -

که  شهیتا دستتو قط نکنم دلم خنک نم -بهناز
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وا چرا -

تو کاسم یبود گذاشت یچ یچ نیدرمون ا یچرا ودرد ب -بهناز

بخندم گفتم یوکم ادیتر حرصش در ب شیب نکهیا يبرا

يناز نیاز خداتم باشه پسر به ا -

رهیگیاه همه رو برق م. خودت  یارزون -بهناز

وسط حرفش دمیپر

یشمارو چراغ موش -

 سونیننه اد. .  میبود که من به اونم راض یکاش چراغ موش -بهناز

با  کهیدر حال دمیرفتم به در رستوران نگاه کردم بچه ها رو د سهیحرف زدنش ر يتک تک کلماتش ولحن اداکردنشون واون حرص تو از

دنیکشیشتن برام خط ونشون مدا ينگاه شماتت بار

يکه پولو حساب کرد يدادیاطالع م هیخبر مرگت  - وشاین

که يدیجواب نم میزنیبهت زنگ م میهر چ میبله خانوم سه ساعت داخل موند - الهه

بود  لنتیرو سا میافتاد که گوش ادمی

نیداشت کارمیحاال چ -

که تهش هزار تومنشم کم بود وبا گردن کج  میپوالمونو رو هم گذاشت نیاسه همو يرفته  يتو کدوم جهنم دره ا دونستسمیما که نم -سمانه

گشادش گفت حساب شده شیهزار تومنش کمه که طرف با ن میو با ذوب شدنمون از خجالت گفت میحساب کن میرفت

خوردنیحرص ممن  يکه اونا از خنده ها یدر حال دمیخندیاضافه شد قه قه م ناهمیا يها یبهناز کم بود سوت يماجرا

ن؟یاریبا خودتون پول ب دیشماها نبا دونمیومن مردم گم شدم اصال چه م میحاال اومد -

میرو بد يزیپول چ میخواستیسمانه در هر صورت ما نم ای یکنیتو مارو مهمون م ایباالخره  میخوب ما گفت -نایسار

آبرومون نرفته نیتر از ا شیتا ب میبر نیایب سایخس يا -

جا مونده بود  کهیاون مرت نیکه تو ماش ییها لیتموم اون وسا میقرار شد بر مینداشت یکالس چیا رو رسوندم در خونشون فردا هبچه ه همه

.بود  دهیبه دستمون رس میسفارش داده بود نکهیبود و دوهفته بعد از ا یچون اکثرا سفارش اومدیب رمونیالبته اگه گ میرو دوباره بخر

دوست داشتم عشقم بوم  نمویتر از همه ماش شیب ایدن يمسخره بود اما تو دیزدم شا تیاز سر رضا يو لبخند دمیرو فرمون کش یدست

. از خانوادمم دل کندم  دیشا یبه آدما دل بست حت دینبا دمیکه فهم یبود درست از زمان مینقاش

رو باز کنه که دارم با عروسک نگیبه مامنم گفتم در پارک دمیکه رس سرکوچه

شدم داشتم  ادهیدر باز کردنم نداشتم تکون دادم و پ هیخودم که ارزش  يتاسف برا ياز رو يبه در خونه نگاه کردم بسته بود سر مایم

چرا  دمیبود تازه فهم نیقدم رفتم عقب تر بهش نگاه کردم آر هیو دمیکش ینیافتاد روم از ترس ه یکی هیکه سا گشتمیم دیدنبال کل فمیتوک
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در باز نشده

نمیار سارمنمینترس ال -نیآر

نداشتم دنیترس يبرا یلیبود که دل گهید یکس دمیترس يچون تو بود -

یترسیمن م یاونوقت از چ -نیآر

از وجدان نداشتت -

باهات صحبت کنم دیبا ساریال -نیآر

 دمیشن شیسال پ 5 -

کنمیخواهش م ساریلا -نیآر

از سر رام برو کنار -

؟یار کنازم فر يخوایم یتا ک -نیآر

نمتیبب گهید خوادیتا ابد دلم نم -

. به حرمت نون ونمک به حرمت ساریمن پسرخالتم ال یول -نیآر

. منو . منو شدیتو اگه نون ونمک سرت م خورهیحرف از نون ونمک وحرمت نزن که حالم بهم م یکیتو  -

بغضو نهمهیکن ا یخال ساریحرف بزن ال -نیآر

قدم برگشت به عقب هی نیزور زدن ار نهمهیا جهیبا تموم توانم هلش دادم که در نت نشویو زدم به سخشم بهش نگاه کردم و دستم با

نشیس يدستشو گذاشته بود رو. باز کردم و دوباره نگاهش کردم  نگویپارک در

مامن آرامشت بود  يروز هیکه  ییهمون جا نیا -نیآر

ستین گهید . بود -ساریال

از سرم کندم و  مویبود رفتم تو اتاقم و درو از پشت قفل کردم وهمونجا نشستم رو سر ستادهیلبخند محو دم در ا هیتوجه به مامانم که با  یب

سال  5که روحمو له کرد بترکه  یاجازه دادم ذره ذره بغض زنیپاهامو تو شکمم جمع کردم و سرمو گذاشتم روش اجازه دادم اشکام بر

قلبم  ينکردم تا بغضم هام تو هیفقط شکستم از درون شکستم انقدر گر تیگله نه شکا یم نه حتکردم نه خم به ابروم آورد هینه گر شیپ

زاربودیو از جنس پسر ب دیفهمیعشق رو نم یمعن گهیکه د یقلبم سنگ شد سنگ . رسوب کرد

لب گفتم ریود زنشسته بود و سرشو با دوتا دستاش گرفته ب نشیکنار ماش ابونیکف خ نیدستم پرده رو کنار زدم آر هی با

دمیکش یمن چ یهنوزمونده تا بفهم  -

که انگار تازه داغش تازه شده بود به رخت خواب پناه بردم یخسته وقلب یدر آوردم وهمونجا وسط اتاق انداختمش وبا تن لبسامو

دوش  هی يبود برا 10اعت بود قرارمون س 8کردم وبه ساعت نگاه کردم  جکتشیشدم سمانه بود ر داریاز خواب ب میزنگ گوش يصدا با

مال جسمم نبود مال روح  یخستگ نیکنم اما ا رونیرو از تنم ب یخستگ خواستمیم دیگرفتن وقت داشتم با آب گرم حموم کردم داغ داغ شا

. بودم با دلم چه کرد دهیسرم اومده انگار تازه فهم ییاومده بود چه بال ادمیسال تازه  5از  عدزخم خوردم بود انگار ب
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کمد  يشلوغ پلوغ بود اصوال اتاق شلوغ و درهم برهم دوست دارم لباسامو از کف اتاق برداشتم وتو شهیبه اتاقم انداختم مثل هم ینگاه هی

رفتم سمت لپ تاپم روشنش کردم پوشه  اریاخت یکردم ب زونیآو

faivorit es music

کردم playهنگشو آ خوردیسال که داشت خاك م ای دیرسیبه ماه م دونمیکه نم يا پوشه

بکن يشد کار دهیبکن ، گونه هام خشک ياریمنو  ایمن ب چشم

بکن  يزار ادیاز ما ن يکرد کار شهیم يمگه کار هیرگریغ

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق ادیوقت نم چیه گهیکه رفته د اون

اسمونا  يداره خدا با تموم ابر ها نیرو زم ایدر یهرچ

کنن  هیمن تا چشام به حال من گر داد همه رو به چشم یم کاش

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق ادیوقت نم چیه گهیکه رفته د اون

خواب تموم شدن هیزود مثل  یلیخوب من خ يگذشته ها ي قصه

اشک حسرت ببارم  امتیسر رو زانوم بزارم تا ق دیبا حاال

مثل من غم نداره مثل من غربت و ماتم نداره  یشکیه دل

 ارهیدردمه چرا چشمام اشکشو کم م يدوا هیرکه گ حال

 دنیکش نیسنگ ياون ابرا ریز دنیروشن ما رو دزد دیخورش

کمه  یلیماتمه فرصت موندنمون خ اهیجا رنگ س همه

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق ادیوقت نم چیه گهیکه رفته د اون

 نهیتو س مونهیزخم خنجرش م نهیبیچشاش کوره نم سرنوشت

 نهیموندن ادم هم يغرق به خون قصه  ي نهیس بسته لب

خوادیم هیدل من گر امتیتا ق ادیوقت نم چیه گهیکه رفته د اون

گفتم کردمیکه اشک چشامو پاك م یحال در

 يکرد مییبازم هوا وشیدار -

آهنگ گوش  نیها تا صبح که به اچه شب  کردمیم هیگر وشیدار يصدا يبود که پا به پا يبار نیاول کردمیم هیبود که گر يبار نیاول نیا

 زدمیزل م نیو به عکس آر کردمیم

منو داغون کنه  ینزارم کس گهیافتاد من عهد بستم باخودم عهد بستم د ادمیبپوشم که  يزیچ هی يسر سر خواستمیم شدیم رمید داشت

من اونو فراموش کرده بود من اونو کشته بودم  .  دیگذاشته بود نه نبا ریروم تاث نیچرا برگشتن آر رهیخنده رو از رو لبام بگ ینزارم کس

دوباره عشقش شعله بکشه نه زاشتمیم دیتو نقطه نقطه ذهنم نبا لبمق يجا يجا يتو
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کردم  شیآرا نهییکار شده بود برداشتم رفتم جلو آ یشمک يکه توش با خط ها ینارنج يو روسر یمشک یبا شلوار ل ینارنج يمانتو هی

حال ندارم از  رونیب نیایستادم و راه افتادم قرار بود همه بچه ها خونه سمانه جمع بشن بهش زنگ زدم گفتم ببوس فر هیاسه خودم و

 میکه زده بودم به سمت مغازه حرکت کرد یپیمتلک بارم کردن به خاطر ت یکه کل یبعد بچه ها اومدن ودر حال قهیقد 5شم  ادهیپ نیماش

 يچون من ودوستام مشتر ارهیبرام ب گهیتا دو روز د کنهیم یدارم گفت سع ازین يفور دیفهم ینداشت اما وقت خواستمویکه من م یرنگ

از تو  ومدیمن بدم ن میرستوران نهار بخور میداد بر شنهادیپ وشاین دیطول کش یساعت هیبچه ها  دیخر گفتیوقتنه نم چیاونم ه میثابتش بود

تر پارك کرده بودم به  نییچند متر پا نویپارك نبود ماش يدر جا يمعمول جلو کردن که بهتر بود چون طبق هودهیب فکرخونه نشستن و

 میشونیشمارش زدم تو پ دنیبود با د رایزنگ خورد الم میگوش رفتمیراه که داشتم م يتو ارمیب نویبچه ها گفتم بمونن تو مغازه تا من ماش

سالم  -

سالم خانوم بد قول -رایالم

مرایرفت ال ادمیبخدا  -

 شهیبلند نم ياز تو بخار دونستمیاز همون اولم م دونمیبله م -مرایال

 نطوریخوب من فردا که کالس دارم پس فرداهم هم دیببخش -

مییجون همه اونجا زیخونه عز ایزحمت نکش زود باش ب گهید -رایالم

اما آخه -

رو حرفش حرف بزنه نزده  یحکم کنه کس زیعز یدونیاما وآخه نداره م -رایالم

اونجام گهیساعت د هیخوب تا  لیخ دونمیبله م -

 يا يچاره ا یول کننیحرف بارم م یاالن کل دونستمیم دادمیقول نم هیوبق وشایزود تر زنگ زده بود کهمن به ن مرایقل البد شد کاش ال یلیخ

قبول نکردن  رسونمتونیم دیکه بخواگفتم هر جا  میشد هر چ زونیهمشون آو افهیکه حدس زده بودم ق يهمونطور. رفتمیم دینداشتم با

 کردمینگاهاشون رو تحمل م دیبا شهیهم اونجاست در واقع همه بودن ومثل هم نیکه آر دونستمیکردم م ادهیسمانه پ خونههمشون رو در 

بود نباریهم ا نیتفاوت که آر نیبا ا

 یس هی یخال یباشه خال یذهنم خال خواستیدلم م . تشون نه بهنه به تفکرا انیتلخ اطراف ينه به نگاه ها نینمخواست فکر کنم نه به آر دلم

 دایشاد باشه وبه قول ارش خواستمیم خونهیم یچ هیمهم نبود ک نیپخش ماش يگذاشتم تو هیبدونم خوانندش ک نکهیبرداشتتم و بدون ا يد

 يجون ترمز کردم وبه آزرا زیدر خونه عز ينشد جلو نیاز آر یکه کردم بازم ذهنم ته ییاوس اوس باشه با تموم تالش ها هرمدختر خوا

رو دوست نداشتم چون خاطرات  زیشدم خونه عز ادهیجون داشتم ناچار پ زیکه از رفتن به خونه عز یشدم با تموم کراهت رهیخ نیآر یمشک

جون بودم  زیخودم عاشق عز یول کردیرو برام زنده نم یخوب

دور هم جمع  ينره وهمه به نحو نیها از ب یهاو شب نش یکرد مهمون یوت پدر بزرگ سعما بود و بعد از ف لیبزرگ فام ییجورا هی زیعز

بود که قرار  زیخونه به نام عز نیببره ا نیازب راثیارث وم هیاونا رو سر قض نیب نهیوقت نتونست ک چیموفق شد اما ه يبشن که تا حدود

که مهمون  ییباز شد واونا زیبه خونه عز لیتموم فام يپا يخبر نینچ دنیبه محض شن رسهیم یمشخص بشه به ک گهید اهم 5شده بود تا 

. مهربون تر  شهیثابت بودن از هم
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 یهر کس دیکه شا ییها زیچ ییبایومنو به خاطر ز خواستنیچون اونو به خاطر پولش م دمیفهمیرو دوست داشتم چون دردشو م زیعز

میبود زاریاز داشتنشون ب زیداشتن رو داره ومن عز يآرزو

شد سمت اون استخر بزرگ و  دهینگاهم کش شهیوارد خونه شدم مثل هم ساریاز ال نمیکه گفت ا رایالم ياکراه زنگ رو فشردم و باصدا با

تو خونه خودمون حق  کردمیم يوتاب باز رفتمیم یبرم داخل حساب نکهیکه عاشقش بودم هوا گرم بود وگرنه بدون ا ياون تاب دونفره ا

که  ییاما از اونجا يمهمان کفشتو بزار یجاکفش يتو يورود يراه رو يبود که تو نیا زیقانون خونه عز یول میبش دواربا کفش  مینداشت

به من بود که باعث  زیاز اندازه عز شیعالقه ب نیهم دیخودش بزارم شا یجاکفش يداشت گفته بود کفشمو تو دیبه من عالقه شد زیعز

دونستنیکدومشون درستش رو نم چیکه ه یقیدامن بزنن حقا نیمن رو آر نیتلخ ب قیبگم حقا هترب ایها  عهیبه شا لیشده بود افراد فام

 نیجوابمو دادن ا یشگیها هم با همون لحن تلخ هم یبعض یبه گرم ایهمه برگشتن سمتم بعض. کردم  يبلند یشدم و سالم ییرایپذ وارد

 دیاما هر بار با زدمیسر م ادیز زیآغوش مهربونش منو جا بده به عز يود تا تودستاشو باز کرده ب شهیجون بود که مثل هم زیوسط فقط عز

خواهرم گشتم  يمبل تک نفره نشستم و با چشام دنبال دوقلو ها هی يکردم رو زیکه با عز یگرم یسالم واحوال پرس زبعد ا دمشیبوسیم

پس بچه ها کجان؟ مرایال -

بهشون بده  يزیچ هیون که جفتشون گرسنه بودن کوکب خانم بردش -مرایال

رو نداشتم اما  نیبه خصوص خالم ،مامان آر نایا یخاله زنک يحال حوصله حرفا کردمیاونا بودن تا باهاشون خودمو سر گرم م خواستیم دلم

یشگیمربوط هم یب يوزدن حرفا یخالم شروع کرد به پر چونگ زدمیکه حدس م يتحمل کنم همونطور شهیومثل هم نمیمجبور بودم بش

از چند جاهم براش  زارنشیچشماش م يکه بره رو یمارستانیهر ب يبود تحمل کرد تو يهرجور یول دیکش یسخت یلیخ نیبچم آر -خاله

هنر  هیکه از هر انگشتشون  ییچند تا دختر براش نشون کردم دخترا دونهیرو دوست دارم خدا م نجایا گهیم یدعوت نامه فرستادن ول

. فیح فیح فیح یمن داشته باشن ول نیمثل آر يشوهر نهرزوشوکه آ ییدختر ها بارهیم

تحمل نگاه کردن تو  نکهینه ا نییسرمو انداختم پا عیگره خورد سر نیکه نگاهم به نگاه آر گهیسمت د هیرومو برگدوندم  دمویشک یپوف

سودابه  دونستمیهم م یواز طرف يزاریال م پس چرا تاغچه با شیخوایبعدا جواب پس بدم که اگه تو م خواستمیچشمشو نداشته باشم نه نم

دل قرص شده سودابه رو بلرزونم ستیاز عالقه ن یکدومشون حاک چیکه ه ییبا رفتار ها خواستمیدوست داره نم ور نیآر مییدختردا

داشت  ایوارش دایرشآشپزخونه از لب ولوچه ا يترك کردم ورفتم تو دیببخش هیغاز شون بلند شدم و جمعشون رو با  هیصد تا  يحرفا وسط

بود  ادیفر هیشب شتریکه ب ییمن خواستن بپرن بغلم که با صدا دنیخورده بودن تا با دهنشون با د یانگار با چونشون بستن دیچکیم یبستن

گفتم

ون ودست دهنشون رو شستم وبعد با دستمال خشکش ییاول دهنتون رو بشورم بعد جفتشون رو بردم کنار ظرف شو نیبچه ها صبر کن -

هم کوکب خانوم اومد تو آشپزخونه نیح نیشدم وتو هم نیآر نهیبه س نهیکه س رونیکردم و دستاشونو گرفتم از آشپزخونه ببرمشون ب

تابت بودن یبچه ها ب ياومد یک یسالم خانوم جان خوب -کوکب

راحت ترم ينطوریا ساریسالم کوکب جون چند بار گفتم به من نگو خانوم بگو ال -

خانوم ساریال . یئه نه ال. م خانومچش -کوکب

؟یصدات کنم خانوم يمن چجور -نیآر شهینور م ینور عل گهید ياون خانومش رو هم اگه بردار کالیبار -
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کلمه مسخره نیجز ا يزیهر چ -

یدوست داشت يروز هی -نیآر

خراب  زویباشم تو همه چ خوامینم ستمین هگید یول مردمیعاشقت بودم برات م يروز هیبله  ینکش شیهارو پ میانقد حرف قد شهیم -

که تو  یاون گهیسراغ من؟نه جونم من د ياومد يکرد فتویک نکهیمدت بعد از ا نهمهیبعد از ا یپشت سرتو شکست يتموم پل ها يکرد

از سرم بردار بزار  دست فتهینه دست وپام بلرزه نه نفس هام به شماره ب دنتیکه با د يشدم انوقدر بزرگبهم نگاه کن  ستمین یشناختیم

کنم مویزندگ

کنم یزندگ خوامیمنم م -نیآر

جلوتو گرفته؟ یکن ک یزندگ -

تونمیتو نم یب -نیآر

خزعبالتو به من نگو  نیا گهید کنمیخواهش م -

رونیدم بو از آشپزخونه اوم دمیبودن گونه جفتشون رو بوس دهیترس یبودن وحساب دهینگاه کردم که سفت بهم چسب دایوارش ایارش به

؟يکردیرو دعوا م نیعمو آر یخاله شما داشت -ایارش

کرده بود يکار بد هیاره خاله  -

خاله؟ کاریچ - دایارش

 دیخاله خودش فهم ياریبه زبون ب دیرو که نبا گرانیکار بد د -

؟یکنیدعوامون م ينطوریا میماهمم کار بد کن يروز هیاگه  یعنی -ایارش

خندم گرفته بود دسشتو گرفتم  افشیکه تو ابروش بود بهم زل زده بودنگاه کردم از ق یکنجکاوش و اخم دهیمبورقل يکه با چشما ایارش به

وگذاشتمش رو پام و آروم موهاشو ناز کردم

 دمیم حیبهت توض يکرد ياگه کار بد یینه خاله جون شما هنوز کوچولو -

تر گفتم وآهسته

یکنخودتوگم ن ياگه بزرگ تر شد دوارمیاما ام -

 ینداشتم ول زیخوردن نهار سر م يبرا یرغبت نکهیبا ا دنیکشیاومد داشتن نهار رو م یآشپزخونه م يبهم خوردن ظرف وظروف از تو يصدا

داره براش انجام بدم که گفت همه کار هارو  يآشپزخونه که اگه کوکب خانوم کار يدست بچه هارو گرفتم وبردمشون خودمم رفتم تو

 یبالخره که چ یبود ول هیفرار از بودن در کنار بق يکار کنم وکمکم به کوکب فقط برا نداشتمادت ع یلیکرده اصوال خ

 ایارش یبود حت وانیپارچ ول ای سید هیجابه جا کردن  يفقط برا شدیکه شکسته م میسکوت مطلق صرف شد وگاه يتصورم نهار تو برخالف

خاله وراجم  ایحرف بزنه  یکی کردمیآرزو م یتو دلم ه دونمینم دادیاشت صدا موسط حاال چرا شکم من د نیا زدنینم یهم حرف دایوارش

کردم وبلند شدم نهار که کوفتم شد  يتشکر مهیاوضاع وخ دمید یوقت قهیبعد از چند دق. کلمه  هیاز  غیدر یول دنشروع کنه به صحبت کر

دلم  ستادمیو رفتم کنار حوض ا دمیپوش ییدمپا هیس کرده بودم هو یکنم به سرم زد که برم لب حوض گرم بود ول کاریمونده بودم حاال چ

که مشخص بود مش رحمت تازه ابشو عوض کره بود  ينطوریا نمیبش تونستمیبود نم سیلبه حوض خ یآب ول يپامو بزارم تو خواستیم
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آب نسبتا خنک چشمام رو هم  هیبا  گرم يبود هوا یبودم آروم پامو گذاشتم تو آب حس خوب ستادهیکه ا يدر آوردم وهمونطور موییدمپا

آب  يتو افتمیباعث شد از ترس تعادلم رو ازدست بدم وب رمازپشت س نیآر يصدا هوویفکر نکنم اما  یچیکردم به ه یبستم وسع

 یهم سع نیآر رونیبا زحمت اومدم از آب اومدم ب کردمیم ینیشده بود احساس سنگ سیخداروشکر که شنا بلند بودم چون لباسام خ

کردم نگاهبا خشم بهش  رفتیم نییباال وپا ستیاز عصبان نمیکه س یداشت کمکم کنه اما دستشو پس زدم و در حال

 يداریچرا دست از سرم برنم -

شه  ينطوریا خواستمیبخدا نم ساریال -نیار

حاال که شد -

آب افتاده بودم به خاطر  يتو نکهینه به خاطر ا تنم سست شده بود ارهیکه برام حوله ب رهینزاشت وگفت م نیبرم داخل اما آر خواستم

از  الیخ یکردم و ب یبه تاب نگاه ستمیبا تونمینم گهیبرام بوجود اومد احساس کردم د نیآر يصدا دنیاز شن شیپ قهیکه چند دق یوحشت

نشستم وچشمامو بستم  وروشرفتم  سمیخ نکهیا

نشون  خواستیکه م یموهام دستش بود و باحالت يبرا گهید یکیبدنم و يبرا یکیمجبورم کرد چشمامو باز کنم دوتا حوله  نیار يپا يصدا

با ضرب ازش گرفتم  یاومد خواست حوله رو بندازه رو دوشم ول یبه نظرم نبود بهم زل زده بود و به سمتم م یبده شرمندست ول

به طور  دیرسیکه تا کمرم م مییطال يودر آورد موها میبده روسر یبه من اجازه عکس العمل نکهیه حرکت بدون ایوانداختمش دورم اونم تو 

مرور  دونمیتاب و آروم شروع کرد به خشک کردن موهام نم يدوش وکمرم افتاددستشو گذاشت رو شونم ومنو نشوند رو ينامنظم رو

برام موندگار باشه  تونستیاما نمبود  ینیریرو ازم گرفته بود حس ش یتوان هر مخالفت که نیعالقه پنهان من نسبت به آر ایخاطراتمون بود 

و اومدم کنارم  دیچیبه موهام زدوبعدش حوله رو دور موهام پ يبوسه ا نیار ینبود چون ثابت کرده بود که موندن یموندن نیچون آر

 بردمیلذت ببرم اما داشتم م نیدر کنار آر بودناز  خواستمینم کردینم میاریبلند شم اما پاهام  خواستمینشست م

درهم شکست نیشمرده شمرده ار يکه با حرفا یسکوت يسکوت بود ننمویب

برگردم  نکهیا دیشب ها به ام کردمیعمرم بودن به تو فکر م قیدقا نیکه بدتر ییروزها ،ییروزها نیتو چن شیسال پ 5درست  -نیآر

 یتا استخونم رو هم م یحت ییتموم بشه تنها تر درسم عیکه سر رفتمیبه دانشگاه م دیام نیو روزها با ا دمیخوابیم نمیو تو رو بب رانیا

سخت یلیکه زبونم رو بفهمه سخت بود خ یکیهمدرد  هیصحبت  هم هیسوزوند نداشتن 

یحت. من  . زدن ومن هیوکنا شیتا تونستن ن مونیگرام ییها ییزندا زتیهم صحبت داشتم مامانت خواهرعز نجایتا دلت بخواد من ا یول -

بهم گفت زویهمه چ رایالم يام حرف نزدالم تا ک دونمیم -نیآر

که برخالف  ياونم کجا کافه غروب کافه ا يمن نشوند يرو روبه رو تایتمام ب یکه با گستاخ ياون روز نیآر یچیه یدونینم یچینه تو ه -

. دنشیاالن با د يمن وتو بود کافه ا نیاسمش طلوع عشق ب

 نیآر يکردن و دم نزدن جلو يصبور نهمهیبعد از ا خواستمیشکسته بشه نم نیآر يبغضم جلو خواستمینتونستم حرف بزنم نم گهید

پناه بردم زیخونه عز ياز اتاق ها یکیبه  عیو سر دمیبشکنم بلند شدمو پابرهنه تا خود سالن دو

سر خورد وافتاد  میونشیپ يدستمال از رو هی هویبالشته نستم به لباسام نگاه کردم همه عوض شده بودن  يسرم رو دمیباز کردم د چشامو

لحظه ثابت موندم هیبه بدنم دادم و تو همون حالت  یداغ بود کش وقوس. دست زدم  میشونیلباسم به پ يرو



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤

؟لباسامو عوض کرده؟ اصال ساعت چنده  یبود ک سیلباسام که خ. اتاقم درو هم قفل کردم  يشد؟ من اومدم تو یچ ظهر

که سر جام  يبودم همونطور دهیمن چقدر خواب یعنیبود اوه  7پشت سرم نگاه کردم ساعت  وارینکردم به د دایپ مویگشتم گوش یچ هر

رو صدا کردم رایالم ادینشسته بودم با دادو فر

؟يخواهر يقربونت برم بهتر یال يشد داریب -رایالم

کو  میلباسامو عوض کرده گوش یک دمیمن چم شده چرا انقد خواب مرایال -

ساعته در حال کار کردنه 25ماشاال فکه  يماه تو کما نبود هی؟ خوبه  يندار يا گهیسوال د زمیعز -مرایال

یحاال نگفت . شهیروز اضافه م يبه ساعت ها کنهیم شرفتیعلم پ  -

درو شکوند نمیآر يجواب نداد میصدات کرد یاستخرهرچ يتو يگفت افتاد نیتواتاق آر يرفته بود -مرایال

؟شکوند -

کولر ریاونم ز يدیخواب سیاحمق تو بالباس خ يسرت مرده بود يباال میاومد یوند اگه نمبله که شک -رایالم

گهید يلباسامو توعوض کرد-

آمپولت زد نیآر نکهیبعد از ا یآره ول -رایالم

؟آمپولم زد -

 ینداشت یاره با جنازه تفاوت -مرایال

گفتم کردمیش موبا چشم کندو کاو دمیکشیدستم م یکیاون  يکه دستمو رو یحال در

 گهیتو دستم زد د -

آهسته تر گفتم وبعد

پس جاش کو -

درست نباشه از ذهنم گذشت کردمیکه دعا م يفکر هی هویکه ساکت نشسته بود زل زدم و رایذره که گذشت به الم هی

آمپولم کو يجا مرایال-

 -رایالم

. که یبگ يخوایتو نم -

. خوب دکتره -رایالم

 نکهیاتاق هم يتو انیوحشت زده ب يا افهیو با ق نیوآر زیکارم باعث شد عز نیکه ا زدمیم غیو ج دمیچرخیور اتاق مشدم ودور تا د بلند

 یلیخ.دادم  لشیتحو رونیچشماشو از حدقه بکشم ب خوادیدلم م دادیکه نشون م ییاز اونا حیلبخند مل هیناخود آگاه  نیچشمم افتاد به آر

فتزد وگ لبخندفاتحانه هیبود  زیت

ستیتحرك برات خوب ن نهمهیا یاستراحت کن دمیبه عنوان دکترت دستور م -نیآر

بود گفت خبریبنده خدا هم که که از همه جا ب زیعز
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گوش کن گهیم نیآر ینکن وهر چ يتروخدا لجباز یاستراحت کن دیبا یضیآره مادر تو مر -زیعز

کنهیمادر اصال به من توجه نم یمگه شما بهش بگ -نیآر

ستین کنهیفکر م زیکه عز یتوجه اون توجه نیا دونستمیمن م زمبا

ارهیباشه ها مامانت رفته برات لباس ب یاز دستت شاک نیآر نمیمادر نب ساریال -زیعز

پاش چرا مامانم رفت ریز نمیبودن ماش نجایا نیاقا آر یآها وقت -

سرش باش يباال یهست ساریخاله جون گفت تو دکتر ال -نیآر

تو کوره آدم  کردمینداشتم حس م ستادنمیحال ا گهینزنم د یپام شده بودم لبمو به دندون گرفتم که حرف ریز یحرص رنگ قال از گهید

 یچ نیآر يلختم گرفتم برام مهم نبود جلو مهیدشک نشستم وپتو رو تن ن يرفتم رو یحرف چیه یگرم نبود خودم داغ بودم ب رونیب میپز

. منو گهید نباریا یول پوشمیم

. وتنها شدن من بدتر شد مرایوال زیکه با رفتن عز یحس بد داشتم حس هی ینه ول ایخجالت  گفتنیبهش م دونمینم

سرشو  . پرتاسف  ینگاه. کرد  یبهم نگاه نیعقب آر دمیچرا وحشت کردم خودمو کش دونمینشست کنارم و به طرفم خم شد نم نیآر

 میشونیپ يگذاشت رواروم دستشو  نباریتکون داد بهم چشم دوخت ا

یمراقب خودت باش شتریب دیبا يفکر کنم بهتر -نیآر

 دمیدیمن شده بود خودمو م نهییحاال چشماش آ شدمیذوب م رشیز یزمان هیکه خودم  ییاز همون نگاه ها .  میزدم تو چشماش مستق زل

 دمیبارازخودم پرس نیآخر يبرا

؟يدار دوستش

نه

من ساریال - نیار

دمقطع کر حرفشو

قسم . به شرفت . يقول داد نیمشخصه باهم توافق کرد زیهمه چ يدیکه طالقش م کشهیسال نم کیبه  یگفت هیسور زیهمه چ یگفت -

. یحت. بوسه  هی ینوازش حت هی یحت یبهش دست نزن.  يخورد

اون موقع - نیآر

داشت نگاهم بغض داشت  ينفرت داشت حس برترداشت  نهینگاهش ک. و گفت  زیاز نگاهش خوندم نگاهش همه چ دمیکافه فهم يتو -

با خودم فکر  يزدیهر بار که زنگ م يگردیبرنم دونستمیمنتظر برگشتت نبودم چون م گهید یرفت یوقت. حسرت داشت احساس خار شدن 

شده ملکه ذهنت  تایب یکدومش قراره بگ يباشه تو نیآخر تونهیم نایکدوم ا کردمیم

مجازات  هینداشته با کنا بیساکت باشم و به جرم ع شدمیکه مجبور م ییهمون موقع ها نیدرست ع ادمدیقورتش م یکرده بودم ول بغض

بشم با زخم زبون شالق بخورم 

 ستیازش ن ياثر گهید بایتقر. زخمش خوب شده  يجا.  نیدستمو بب نیآر  -



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

محکمه  یول ستیهم نگاه کن به قلب خستم سنگ نخوب شد دردش تموم شد فراموش شد ب یرگ بود نازك بود ول . . بود شهیبود ش زیت

من از  نیکه محکم شده با تموم تکه تکه بودنش محکم شده آر دهیکس انقد زخم زبون شن چیه يجا برا چیوقت ه چیه لرزهینم گهید

. دلم سبکه  هیمن خالقلبم جا بمونه قلبم  ياز اون روزا تو ریتصو هی خوامینم یحالت ممکن حت نیتر عیجبه ف رونیذهنم پرتت کردم ب

خرابش نکن. راحته میزندگ

ساریمن دوست دارم ال -نیآر

 ستین یعشق. ستین يبهانه ا ستین یراه برگشت گهید ستین یپل گهید رهید زیهمه چ يبرا.  رهید گهید -

 کردیم نکارویا شدیم تیاذ ای بزنه یحرف تونستینم ایاومد  ینفر بر نم هیاز پس  یوقت شهیهم گرفتینگاه کردم داشت دستشو گاز م بهش

 یعنیتکون دادم  یلبشو سرمو به نشونه نف يدوباره خواست حرف بزنه انگشتمو گذاشتم رو

!!!ساکت

بغض داشتم  رونیاز اتاق رفت ب دشویگذاشتش رو چشماش وبعدش بوس. مخالفت نکردم دمیدستمو نکش یچرا ول دونمیگرفت نم دستمو

!دینبا دیترکیم دینبا یول

گفته بود سه  نیبهتر بودم آر یبدنم ول يهنوز تو یآثار سرماخوردگ یعنیهنوز تب داشتم  ینرفتم سر کالس تموم تنم کوفته بود کم صبح

 يعصر هم کالس داشتم برا یضیمر یمنو تو خونه بند کنه حت تونستینم يزیچ چیاومد ه یاز من بر نم يزیچ نیچن یروز استراحت کنم ول

:یکیتا اس داشتم ومضمون همه  5نگاه کردم  مینرم به گوش ایبرم  کردمیمون موقع فکر مه منداشت یمیعصر تصم

یهست يگور کدوم

 یآشپزخونه کس يراست رفتم تو هیتا ارسال کردم و  5هر  يوبرا یبخونم بلکه از جهنم خالص ش يفاتحه ا هیاومدم سر قبرت  نوشتم

که بهم آرامش  يتنها کار تیموقع نیا يتو دیکاره ام شا مهیوردم ورفتم سمت بوم نخودم صبحونه اماده کردم ومفصل خ يخونه نبود برا

من خلق بشه ياون با دستا يرو يزیچ ای یبود که قرار بودکس يدیصفحه سف يرنگ رو دنیپاش دادیم

ود نبود تک تک موجوداتش به ب ارِیکه اخت ییایدن يغرق شدم تو شهیربع به سه بود مثل هم هیکالس داشتم به ساعت نگاه کردم  4 ساعت

من بود وچقدر لذت داشت  يدستا

 یمن همش صحنه درد بود ول ياوصاف بوم ها نیبا ا میدردامو منتقل کرده بودم به نقاش شهیمثل هم دیبهترم شا یلیخ کردمیم احساس

هام حس کنه ینقاش يجون تو یدردو پشت تک تک موجودات ب نیکه ا یکس يبرا

امروزم و که  يچجور دونستمیکه نم ییاز اونجا گذشتیم يسرم رها کردم ساعت هم به کند يودو تا دستمو باال دمیتختم دراز کش يرو

 ایکوه  ایاز شهر رودخونه در رونیب دمیشا دیخر نمایهم بود بگذرونم هوس کردم برم گشت وگذار پارك س ياحتماال روز کسل کننده ا

نداشت  یلذت یول شدیم یعنی شدینم ییتنها یاتاقم ول يوارید چهار نیاز ا ریغ ییجا هیپرتگاه  هی یحت

سالم الهه  -

میکرد داتیپ دیقرون جد يبا تکنولوژ میگشتیبه به تو آسمونا دنبالت م - الهه

خوبه من زنگ زدما -

کالس؟ يومدیچرا ن - الهه
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حسش نبود -

 يشد ییهوا بایبه به خوشم باشه خانوم د - الهه

نرن سر کالس  یبا بچه ها صحبت کن ینتویر الهه موچه ج -

پس برن کجا - الهه

جز دانشگاه ییهر جا دونمینم -

نه امروز نه - الهه

مگه امروز چه خبره  -

میدار گریج - الهه

؟؟نیدار گریج -

يگریاونم چه ج - الهه

یگیچرا چرت وپرت م -

يزارینم رونیکه بوش بخوره به دماغت توام پاتو از دانشگاه ب نیهمچ  - الهه

خنده بلند شد کیشکل يصدا

ن؟یشما ها همتون دانشگاه نمیبب -

هیجات بد فرم خال ایآره بدو ب - الهه

خوب اومدم  لیخ -

!!!برن دانشگاه اونم زود تراز شروع کالس شدن،یم میکالس ج هیدخترا که هر روز از  نیباعث شده ا یکنجکاو شده بودم که بدونم چ یکل

کنم به الهه زنگ زدم  یبرنگشتم وازش معذرت خواه یطعنه زدم حت یکیهم به  اطیشدم وخودمو رسوندم تو حآماده  يچطور دمینفهم

 هیگفت کالس قبل کنسل شده وخال

سالم  -

به به - الهه

عنبر آورد يباد ام وبو - وشاین

گریموقوف کو ج يادیزر زر ز -

؟یچ -سمانه

کو؟ گریج گمیم -

دادیفکر که دستم انداختن شروع کردم به داد وب نیاز خنده با ارفته بودن  سهیها همشون ر بچه

بده  حیتوض یکیاصال  خندنیهر هر م گریکو ج گمیحاال م يگریاونم چه ج میدار گریج ایب گهیزنگ زده م شعوریزهرمار دختره نکبت ب -

هیچ گریج هیقض نیا
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دمیپرس طنتیدونه چشممو باز کردم وبا ش هی گنینم یچیه دمید یوقت زدمیبسته بودم و با داد حرف م چشامو

شد پس؟  یچ -

کردیهم قفل کرده بود وداشت با لبخند بهم نگاه م ينگاه کردم دستاشو تو نایسار به

نیگرفت یچرا الل مون -

و تا پشت گردنش بردو به در نگاه کرد دیسرش کش يبهناز نگاه کردم دستشو رو به

نش؟یآورد يچطور نیدادن که انقد ادا واصول نداره حاال راستشوبگ گریج هی نیاجرا کن میپانتوم نیخواینکنه م -

خودش اومده -

نبود با ترس  افشونیق يتو یاز شوخ ياثر گهیبود جرات نداشتم به پشت سرم نگاه کنم به بچه ها هم نگاه کردم د یک يصدا نیتن ا 5 ای

برگشتم و باهاش چشم تو چشم شدم 

آشناست  نیچقدر ا دمیکجا د نویمن ا ایخدا

دماغمه به انگشتش نگاه کردم چشم چپ شد  يمتر یانگشت اشارش چند سانت دمیفکرا بودم که د نیهم تو

ئه ئه ئه بکش اون ور انگشتتو کور شدم  -

انگار نه انگار قصد نداشت انگشت مبارك رو تکون بده  نه

کرد و محکم گفت  زیر چشماشو

تو؟-

. د يتو نه شما بعدشم امر -

خـــــــــدا  ایخدا آره آره همون خدا  يا . جد . جد  ای

کرده  دامیپ ياصال چجور نجایچرا ا یول رهیافتاده؟ البد اومده ازم خسارت بگ ادشیبعد از اون همه مدت تازه  یعنی کنهیم کاریچ نجایا نیا

دیحرف بزنه که با ورود استاد تو دهنش ماس خواستیم

تو بهت بودم که با صداش به خودم اومدم رمیبگ نگاهمو ازش تونستمینم

داخل ارنیب فیتشر خوانیکنار، استاد م يبر يخوایخانوم نم -

بود نیکه منو شگفت زده تر کرده بود ا يزیچ کردمینفرت نگاهش وحرص تو صداش فکر نم به

؟نهیسر کالس ما بش خواستیاون م یعنی

ندادم یتیو تعجب پاشا اهم یخصمانه مرتض يرفتم کنار وبه نگاه ها یهمون حالت منگ با

تا پاش رو نگاه کردم  سر

مرتب  . دهیکش . اتو . زیتم.  کیش

 یکامال مشهود بود ول شیتو رفتار اول نیتعجب کرده ا دنمیپوزخند روشو ازم برگردوند مطمئنم بودم از د هیبه خودم اومدم که با  یوقت

نبود یول . باشه الیخ یب کردیم یبود چون سع يآدم خود دار

دمیکشیذهنم داشتم نقشه م يکنه تو رمیغافلگ دمیترسیبهش نگاه کنم اما م خواستمیتو دسته پسرا نشسته بود م میکنار فیرد درست
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زنمیم دید افشویق گهیبار د هیاگه حواسش نبود اونوقت  پامشیم یچشم ریو ز کنمینگاه م هیصندل نیبه ا اول

که چند تا باهاش فاصله داشت  یخال یصندل هینگاش کنم زل زدم به  دیکه با دمیفهمیم نقدریکنم هم نکارویا مخوایچرا م دونستمینم خودمم

باال ارمیاستاد مجبورم کرد گردن مبارك رو ب يصدا یسرمو بلند کنم ول کردمیاما جرات نم

هست ؟ يزیچ یصندل يرو -استاد

ن؟یبا من بود. استاد یچ -

رو هم مشکوك کرده  هیشما بق ينگاه ها ای؟گو مشینیبیروش هست که ما نم يزیچ یصندل نیبه ا نیباهم زل زدچرا  شونیشما وا -استاد

اشاره کرد یپاشا ومرتض به

 دونمیخجالت نم ای تینگاه کردم سرخ شده بود حاال از عصبان بهش

جانم؟ یمنیدر  ای یبا من -استاد

گفتم یمنگ یجیحالت گ با

؟یچ -

د شدخنده بلن کیشکل

نرفتم  نیگیکه م یینجایمن تا حاال ا -

خود استاد هم به خنده افتاده بود گهید نیدیشروع کردن به خند دوباره

هم نشسته  یحوال نیکه از قضا تو هم ادیاون خودش م منی يریدختر جون آخه تو نم يحق دا -استاد

. ایمحل  یخروس ب نیا ایباشم  یدست خودم عصباناز  دونستمیزدم نم يافتاد که چه گند یم میتازه داشت دوزار انگار

. خوشحال بودم که اگه من گاف داده بودم اونم نیاز ا یول

درز  هی ییجا هیباز از  یول زدمیزور م یشده جمع بشو نبود ه ختهیمثل آب ر نمیکردم تا آخر کالس حواسمو جمع کنم اما انگار ا یسع

 خوادیچه م نجایا دونستمیونه م شناختمشیونه م دونستمیپسره که نه اسمشو م نیابه  دمیرسیآخر همشم م شدیم دایپ یوشکاف

دیخسته نباش -استاد

.  ینیریجمله ش چه

اونم با حالت طلبکارانه  ستادنیسرم ا ياجل معلق باال نیدخترا ع دمیکه د کردمیجمع م المویوسا داشتم

وبعد از اون  رونیزد وسرشو تکون داد ورفت ب يل چشم تو چشم شدم بهم پوزخنداون با راش ينه که به جا ایرفته  نمیچرخوندم بب سرمو

بودنش بودبهم زل زد یبا اخم که نشون از عصب یمرتض

اونم دسته دسته دینیجلو تخته خودتونم بش دیباره منو بزار هیجواب پس بدم  نایبه تک تک ا دیحاال با ایب د

چشم غره ها دسته

پوزخند ها دسته

 حاتیتوض ودسته

ستیمتفرقه هم باشه بد ن دسته
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من به خاطر  ایواقعا جنم وجذبه داشت  دونمیکه چشم افتاد بهش وخندمو قورت دادم نم دمیخندیخودم خندم گرفته بود داشتم م يحرفا از

 دمیترسیاون شب ازش م

 گهیکه اگه تا چند لحظه د ییشدم نگاه ها پرسشگرانه دوستام رو به رو يرو تو قسمت پهلوم حس کردم برگشتم و با نگاه ها یسوزش

سپردمیرسما خودمو به دست ملک الموت م دیبا کردمیمجابشون نم

بپرسن شروع کردم يزیچ نکهیاز ا قبل

.::ه استساخته و منتشر شد)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

درب  نشیشدم وبعدشم باعث شدم ماش نشیکه سوار ماش یاز دست اون مزاحمه نجاتم داد همون یهمون پسرست که اون شب نیا -

وداغون بشه 

 دمشیکه من د یهمون موقع نیشده بود درست ع افشونیق

اونم چرا حاال  خوادیم یچ نجایا کنهیم کاریچ نجایا دونمینم..  یول

دونمیمن م  - الهه

سر ها برگشت سمت الهه همه

کردیم يو با انگشتاش باز نییانداخته پا سرشو

ينزد یالهه پس چرا حرف یدونیتو ازکجا م - وشاین

آخه. خوب  - الهه

میخوب و کوفت بگو کف کرد -سمانه

گفت دیسع. س.  دمیخودم که نفهم - الهه

ستیکه ن یهمون محسن دیسع نیمنظورت از ا -

تکونش داد  دییو به نشون تاآورد باال  سرشو

ن؟یدار یباهم چه صنم دیسع وت نمیبب -بهناز

میدوست - الهه

؟؟مرگ من -نایسار

يکاه پس چرا تا حاال بروز نداده بود ریآب ز يا -

همه جا ودردسر شه فتهیدوست نداشت چو ب دیسع یخوب به شماها اعتماد داشتم ول یعنی کردینم یمنکه برام فرق - الهه

ن؟یحاال شماها از من ناراحت - الهه

 ینه بابا ناراحت واسه چ -

باش آمار بده عیسر -سمانه
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گرفته  یهنر انتقال يسالشه دانشجو 26 یاسمش حامده ، حامد فتح - الهه

عجب پس کارم در اومد -

ر ر ر ر  واونم چه ج -نایسار

؟یکن کاریچ يخوایحاال م -بهناز

 دمیبهش م کنمیر مجو گهید خوادیفوقش خسارت م یچیه -

؟يثابت کنه که تو بود خوادیاون حاال از کجا م -سمانه

 کنهیوجدانم ثابت م -

بابا با وجدان -سمانه

نه ای يایم یتو هنوز نگفت یال یراست  -نایسار

کجا؟ -

میریآمار بگ میخوایکجاش که هنوز معلوم نشده فعال م -نایسار

یگیم یتو چ فهممیمن که نم  -

 ستیگردش حاال کجاش هنوز معلوم ن میقراره بر گهید گهیآخر هفته رو م هیقض یچقد خنگ اه -بهناز

نگفته يزیبه من چ یاما آخه کس -

من به الهه گفته بودم بهت بگه -سمانه

دل قلوه الهه رو برده  يبدجور دیآقا سع نیا نکهیمثل ا رینه خ - وشاین

دهیهوش از سر بچه پر رمیبم -نایسار

رفت ادمیمار خوب زهر - الهه

 میبله متوجه ا -سمانه

بگه چه خبره؟ خوادینم یکیحاال  -

گردش  يبرا ییجا هی میاخر هفته رو بر یلیتعط نیا میقراره گذاشت -سمانه

دانشگاه؟ یاز طرف ک  -

میریخودمون م شهیبلند نم يکه بخار ناینه بابا از ا - وشاین

پسرا نیبا ماش - الهه

انیممگه اونام  ؟؟پسرا -

خوب آره - الهه

خانوم ایزنیحرفا م ادین دمونیآقا سع شهیاوا مگه م -بهناز

حاال من آتو دادم دست شماهاها - الهه
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 شهیبا پسرا که نم -

اتاقم واسه پسرا هیاتاق واسه دخترا  هی میکنیاجاره م میزیچ ییالیو يخونه ا هیهست  شترمیب تمونیاتفاقا امن شهیچرا نم -سمانه

م؟یدار یچه نسبن میهست یما ک رسنپینم -

اسکناس بده حله خوانیاونا پول م میدارن که ما چه کاره هم کاریبرو بابا دلت خوشه اونا چ -نایسار

ارمیم نیخوب پس منم ماش -

میشیجا م ناریکه ب نمیتا ماش 4 ای 3 ستنین ادیپسراهم که ز مینگفت یبه کس گهید.فقط  میاز دخترا که خودمون خوادینه نم - الهه

کو عاطفه ؟ یراست -

انهی يایم هیحاال نظرت چ ادیتا آخر هفته هم نم ستشین -سمانه

امیباشه م -

خوردیتو ذهنم وول م یسوال ه هی

اد؟یاونم م یعنی

راست رفتم خونه  هیدنبالش نگشتم و گهید کنمینم داشیامروز پ دونستمیم

 نیبه آر يدیکه مامان عالقه شد ییاز اونجا ینداشتن ول یاز همراهام پسر بودن مشکل یه بعضک یبابا ، با رفتن من به مسافرت یحت ایو مامان

که اصال دوست نداشتم  يزیچ کشونهیمسافرت م نیبه ا يجور هی نیآر يحداقل پا ای دهیداره مطمئن بودم اجازه نم

مختلط بودن جمعمون  يبسته از مسافرت آخر هفته بهشون گفتم البته منها سر

خوردم و راه افتادم  یلباس انتخاب کردم صبحونه مفصل یشدم وبا وسواسس خاص داریب شهیزود تر ازهم بحص

شدم  ادهیپ عیانداخت و رفت سر یکرده بود بهم نگاه رشیتعم.  یقبل نیبا همون ماش دمیکه حامد رو د کردمیوپارك م نیماش داشتم

وصداش زدم  دمیودنبالش دو

هیفوق العاده قو يریآمار گ ستمیس نجایکه ا نمیبیم -حامد

گفتم  زدمیکه نفس نفس م یحال در

شناختشون وقت گذاشت  يبرا یکل دیاون مهمان که با شنیزود شناخته م یمعمول ينه ادم ها -

کنهیچون برات دردسر درست م یارزش هم کالم نش یادم ب هیکن با یپس سع -حامد

یواما دوم بگم مجبورم دیدرمورد اون حرف اولت با -

؟یدوم -حامد

ده؟یتهد -

یفکر کن ينطوریا یتونیم -حامد

صحبت کنم يا گهیراجع به چز د خوامیبعد االن م يموضوع باشه برا نیفکر کردن راجع به ا -

دییبفرما -حامد

خسارتت چقدر شد؟ -
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؟مدت حس انسان دوستانتون گل کرد نهمهیبعد از ا -حامد

نتمید ریحس کنم ز ادیچشم تو چشم باشم خوشم نم نه چون قراره هر روز باهات -

نگاه کرد نیدستش چونشو لمس کرد وبه زم با

از صداقتت خوشم اومد -حامد

مبلغ؟ -

یبرام کن گهیکار د هی دیعوضش با یول خوامیپول نم -حامد

چکار؟ -

 گمیبه موقعش م -حامد

نتونم دیشا -

یتونیم -حامد

نخوام دیشا -

ستین يبد زیچ -حامد

دمیقول نم -

کنمیبه هرحال من رو کمکت حساب م -حامد

 دونمیحاال نم کردیذهن منو مشغول م يجور هی دیقدم برداشتنش هم مشخص بود باالخره با ياقتدار تو یراه رفتنش نگاه کردم حت به

ناخواسته بود  ایخواسته 

 ریزدم اما د رجهیبه سمت کالس ش بایتقر ستشین دمیاومدم دحامد رفت به خودم که  یک دمیغرق تو افکارم شده بودم که نفهم انقدر

بودم استاد اومده بود دهیرس

رفتارش از  نیحس کنم ا تونستمیدفتر مشغول کرد خوب م هیحامد نگاه کردم برخالف همه که سرشونو آورده بودن باال خودشو با  به

 شتریآرامشش منو ب نیوبا ا دمیدیاز طرف اون نم یواکنش چیاما هسر به سرش بزارم  رمیحالشو بگ خواستیعمده دست خودم نبود دلم م

کردیبه خودش جذب م

گفت هنوز بهمون خبر نداده  دمینه از الهه پرس ادیحامد هم م دونستمیشمال ومن هنوز نم میشد بر قرار

 يجور هیکنم و  تشیباشه ومن اذ تخواسیفقط دلم م دونمیبود نم یحس چ نیباشه اسم ا خواستیگول بزنم دلم م تونستمیکه نم خودمو

. تو عمل ایبا زبون  ایخودمو بهش ثابت کنم حاال  يبرتر

برداشتم و  یخی نیج هیزانوم بود با  يجب باالوکه تا د يا روزهیف يمانتو هیبرسم  یشم که به خودم حساب داریکردم صبح زود ب یسع

که از شب قبل  یو تنقالت ختمیساك کوچولو ر هی يلباس هم تو يسر هیستش کردم  دمیسف فیانداختم وبا ک دیسف يروسر هیهمراهش 

شدم با  ادهیکه پ نیاز ماش. نفر بودم نیکه معلوم بود همه اومده بودن ومن آخر ينطوریبودم وبرداشتم و زنگ زدم به آژانس ا دهیخر

ام دست تکون دادن مواجه شدم بچه ها بر بهیچهره غر هیگشتم که با  نشیحداقل ماش ایچشم دنبال حامد 

که گفت دختر خاله حامده هیک نیا دمیپرس وشایو در گوش ن ششونیپ رفتم
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. و احتماال داغ دیجد يبود که هر بار با سوژه ا نیبودمش فکرمو به خودش مشغول کرده بود وجالب ا دهیکه د یزمان از

؟فراتر از اون يزیچ ایدختر خالش بود  واقعا

فشار  یاون برعکس من اول دستمو به گرم یکردم ول یسرد باهاش سالم واحوال پرس یلیالم نکنم رفتم جلو خاز ادب بود که بهش س دور

 دیداد وبعدش گونمو بوس

 دنشیبا د یحس خوب زهیرینقشه هامو بهم م کردمیچرا حس م دونمینم گهید يرامش کرد ينطوریمار خوش خط وخال حامد رو هم هم يا

. بهم دست نداد

و کفش  يکامال اسپرت شلوار گرم کن سورمه ا پیت هی دمیداده بودم حامد رو د هیاز پسرا تک یکی نیبه ماش قیاخم عم هیه با ک یحال در

تو ذهنم نقش بست دنشیکه با د يجمله ا نیاول دیسف

شرفت یب ادیبت م یهم بپوش یگون

؟يدیحاال چرا فحش م خوب

گهید استیرانیما ا عادت

خوب حالت صورتم خودش  یدهنم گرفته بودم که خندم مشخص نشه ول يدستمو جلو نباریا یودم خندم گرفت ولخ ياز حرفا شهیهم مثل

بود  زیهمه چ يایگو

پاشا انگار نبود  یول دمیرو د یوپاشا هم باشن مرتض یدوست نداشتم مرتض اصال

هم رفتن نایو سار وشایو دنبالش ن دیسع نیاشبگه رفت سمت م يزیچ یکس نکهیالهه بدون ا میشده بود که هر کدوم سوار بش وقتش

، من و سمانه و بهناز والبته دختر خاله حامد  میموند

بهم نگاه کنه سالم داد نکهیبدون اواومد جل حامد

شهیجاتون نم يا گهید نیماش يمن چون تمنا هستش تو نیتو ماش دیایلطفا شماها ب -حامد

داشته  یلیاونکه براش دل یحرصم گرفته بود ب نهیجلو بش تونهینم گهید یکی نیماش يتو نکهیا یعنی شهیجاتون نم. . اسمش تمنا بود  پس

روشو  خوادیکه هنوزم دلم م دونستمیم نقدرینسبت به حامد نداشتم هم یمنکه حس یزنانه ول يحسادت بود از همون حسادت ها دیباشم شا

ستین يبرتر کم کنم و بهش نشون بدم داشتن قدرت نشونه ببه خاطر اون ش

که گرفته  ییمستم کرده بود لقمه ها يبود بدجور فمیک يکه تو ییها اریخ يبو یعنیبخورم  خواستیخورده بودم امام بازم دلم م صبحونه

.هم به تمنا گهید يدوتا وآوردم و به سمانه وبهناز دادم  رونیب فمیبودم و از ک

نه نخورده بودفکر کنم صبحو خوردیم یحامد نگاه کردم با چه لذت به

 ایگوجه  ایجاش  هیاز  قهیحواسمون به لقممون بود ؛ هر دق ییجورا هیو  میکردینم یورانندگ میما که راحت نشسته بود خوردیم زیتم چقدر

 یخوردن هیگرسنشه لقمه ها که تموم شد دست کردم و بق یکه مشخص بود کل یدر حال خوردیحامد در کمال ارامش م یول رونیب زدیم اریخ

وردما رونیها رو ب

بره تو معدمون  نیا یزاشتیقل مدختر چه خبره ال وه -تمنا

لبخند اکتفا کردم  هیبه خاطر حامد سکوت کردم و در جواب حرفش به  یمجبورت نکرده تو نخور ول یبش بگم کس خواستمیم
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. ن اخالقش خوب بود خوش زبون ومهربون بود وبا تمنا جور شدن وباهاش گرم گفته بود يمن که ساکت بودم سمانه وبهناز زود برخالف

داشته باشم ینسبت بش احساس خوب تونستمیبازم نم یول دمیکه بعد ها فهم یخوب يصفت ها یلیخ

 یذوق هم که نه آهنگ یحامد ب نیا نطوریبه سمانه بهناز نگاه کردم خوابشون برده بود تمنا هم هم رفتیداشت حوصلم سر م گهیکم د کم

 ــــــــچیه . یینه رادو

دوباره چشامو باز کردم  يهنگ توپ گذاشتم وچشامو بستم بعد از چند لحظه ااآوردم و چند ت رونیرو ب يو هندزفرm4شده بودم  کالفه

 رهینم يانگار نه انگار از رو دمیخودمونباختم تو چشماش زل زدم د یذوق مرگ شدم ول کنهینگاه م نهییحامد داره از تو ا دمیکه د

دمیحالت طلبکارنه پرس هیدر اوردم و با  شمرو از تو گو يهندزفر

اومده شیپ یمشکل -

بله -حامد

اونوقت یچ -

. خوب یکرده صداتم زدم ول میآهنگت عصب يصدا -حامد

یلعنت

کنم آهنگمم گوش نکنم؟ کاریچ دیاالن با -

نهیبیم بینه شما گوشت آس شمیم تیاگه صداش کمتر باشه نه من اذ یچرا ول -حامد

 کنهیخطابم نم "تو"جالب بود که  برام

 یکنم که دوباره بگه کمش کن ول يکار هیو ارمیحرصشو در ب خواستمیگوشم م يرو گذاشتم تو يبه حرفش دوباره هندزفر تیاهم یب

 ینگاه مین یحت ایکلمه حرف و هیاز  غیدر

 یتو خاک رهیکم شده وداره م نیکه حس کردم از سرعت ماش شدیکردم بخوابم تازه داشت چشمام گرم م یسع

م؟یستادیا یچ يبرا -

اونجا پارك کرده  دیسع دونمیمن نم -حامد

چه زود با همه جور شده بود . دیسع

واون  دیمال سع شیکیکه  ،ییجلو يها نیبه ماش نیکه صحبت کردن اومد سمت ماش يا قهیو بعد از چند دق هیبق شیشد و رفت پ ادهیپ

رو  ییزایچ هیصندوق  يشده بودن و پسرا هم داشتن از تو ادهیپ نایوالهه وسار وشایاز پسرا بود نگاه کردم ن گهید یکیهم مال سامان  یکی

آوردن یم رونیب

کن  داریدخترا رو ب -حامد

در جلو رو  دمینم تیبه حرفش اهم دید یشدم وقت رهیخ رونیچونم و به ب ریتوجه به حرفش دستمو زدم ز یپروهه انگار من نوکرشم ب چه

شن  ادهیکنه وپ داریرو هم ب هیکرد وبهش گفت بق داریباز کردو تمنا رو ب

هست یانگار چ رهیگیم شیلیتحو نیجان و کوفت همچ تمنا
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 یدراز بکشم ول خواستیدلم م ردیکه تازه پهن کرده بودن نشستم تموم تنم درد م يانداز ریز يشدم و رفتم رو ادهیپ نیاز ماش يدلخور با

نبود  یخودمون یلیجمع خ.  شدیکوتاه بود و نم یلیوم خمانت

تاهندونه قاچ کنه در گوش بهناز گفتم گشتینگاه کردم که دربه در دنبال چاقو م یمرتض به

 ایقاچ کنن جمع خوانیم یبا چ نویآوردن اونوقت فکر نکردن ا یگندگ نیدوتا هندونه به ا شهینم نیجمع کردن پسرا بهتر از ا لیبارو بند -

دارن  فیاسکول تشر

هیهندونه بخرن خودش کل دهیکه به عقلشون رس نیهم -تمنا

قل حفظ ظاهر کنماکردم حد یانقد بلند حرف زدم؟سع یعنی

اره واقعا. اوهوم -

کردو دوتا هندونه رو زد بهش و شکوندش وگذاشتتش وسط دایپ زیسنگ ت هیبلند شد  سامان

دلش پاکه بسم اهللا یهر ک -سامان

برداشتن کهیت هیروش وهر کدوم  ختنینخورده ها ر نیکه ع پسرا

!!!حامد یحت. رو لباسشون  کردیم کهیبود و داشت چ ختهیکه از دهنشون آب هندونه ر یاونم با وضع خوردنیاستثنا داشتن م بال

میسفرو خبر ندار میغول اومدبا قوم م میشیتلف م یاز گشنگ یچند روز ما همگ نیاوصاف تو ا نیبا ا نیبردار نیایدخترا ب -تمنا

شال ومانتوش به لباساش نگاه  يرو ختیبرداشت وگذاشت تو دهنش آب هندونه ر کهیقاچ که چه عرض کنم چه ت هیبلند شد و خودش

خنده ریکرد وزد ز

نخورده ها نیا نیدرست ع نیکالس مالس حمله کن الیخیفدا سرم بچه ها ب -تمنا

براشم مهم نبود که طرف  گرفتیبود و زود با همه گرم م طونیشر وش یلیشمک نثار هممون کرد خچ هیو اهسته تر گفت و يآخر کلمه

رفتارش باشه  نیاونکه منتظر واکنش ا یاون خوب بود ب دهیاز خودش نشون م یمقابلش چه جور عکس العمل

 یوقت یحت دنیخندیواونا هم م زدیتمنا حرف م دنیابدخترا نخو گهیراه رو د هیبق میدوباره راه افتاد میسر وصورتمون رو شست نکهیاز ا بعد

زنم بخندم باهاشون  غیبزنن منم دوست داشتم ج غیکه ج کردیم قیرو هم تشو هیبه جبغ زدن وبق کردیتونل تمنا شروع م يتو میرفتیم

به من نداشته باشن حامد هم  يکار گهیسمانه وبهناز هم انقدر مشغول شده بودن که د زاشتینم یحسادت لعنت نیا بازم یصحبت کنم ول

 کردیچهرش رو دوچندان م تیکه جذاب يخنده ا دیخندیتمنا م ياوقات از حرفا وکارا یساکت بود فقط بعض

کمد چند دست دشک و  يتو یدخترا باشه اندازه همه تخت نبود ول يکه قرار بود برا یخودمو پرت کردم تو اتاق میدیرس نکهیمحض ا به

لو شدم رو تخت وکردم  پتو بود لباسامو عوض

. دمینفهم يزیچ گهید و

به بدنم دادم واطرافم رو نگاه  یکش وقوس دمیفهم کردمیم تیکه پشت پلکامو اذ ياز نور نویهنوز روز بود ا یساعت چند بود ول دونمینم

کم بود یکی یکردم همه خواب بودن ول

"تمنا"
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 یبود ول يجمع وجور تیشرتم انداختم و با نوك پا از اتاق خارج شدم سوئ یت يمانتو رو هینامرتبم رو پشت سرم جمع کردم و  يموها

فاصله نداشت  ایبا در یلیبود که خ نیا شیخوب

 بایگرفته بودن وتقر تزایپ نکهیمثل ا دمیآشپزخونه سرك کش ياول از همه تو نیهم يآماده کردن برا ینهار چ يبچه ها برا دونستمینم

 یدهنم مزه خوب يگذاشتم تو کهیت هیو  رونیمن اونجا بود آوردمش ب هیرو باز کردم سهم خچالیبودن در  دهیآشپزخونه رو هم به گند کش

قهوه برداشتم  فمیک ياتاق و از تو ينشد دوباره برگشتم تو بمینص يزیخشک گشتم که آخرشم چ ییشدم و دنبال چا الشیخیب. نداشت

شمال آورده بودم سرمو برگردوندم و به پنجره نگاه کردم  يکه از ترس سرما یافتببندم که چشمم خورد به شنل ب فمویک پیخواستم ز

هوا سرد  رونیقهوه داغ والبته فوق العاده تلخ درست کردم رفتم ب هی نکهیزدم وشنلمو برداشتم و بعد از ا يلبخند دیرو د ایدر یکم شدیم

فقط وفقط به  یگرفتیکه اگه ردشون رو م ییکردم و با چشما میدوشم تنظ يشنلم رو رو دادیقهوه تو دستم بهم آرامش م وانیل یبود و گرم

شن ها لذت  يشدم خم شدمو کفشامو در آوردم راه رفتن رو کینزد ایبه در یوقتقدم بر داشتم  ،يدیرسیم ینه چندان آروم یآب يایدر

همه  نیآب بود و ا کردیتا چشم کار م شدینم و آدم ها ایدر بیگرماش نص یکه بود ول يدیداشت به آسمون نگاه کردم به خورش یخاص

بودم  ایکه عاشق در دونمیم نقدریبود هم هبودم ک دهیرو د ایکه در يبار نیاخر ادینم ادمیوسعت منو به وجد آورده بود 

دختر تنها  نیا ایدر

موج افکن آشوب ساز يهجوم باد ها در

ساحل یشانیپر یزنیم شانه

 ییایاز تو مرغک در ردیگیم کام

حاصل  یب یزنیهم نفس نفس م وباز

 ایدر

به وسعت خدا یرنگ دارد رنگ غروبت

ایانتها در یب يا بایدختر ز يا

کردیبهم نگاه م قیلبخند عم هیبود وداشت با  ستادهیاون طرف از تر از من تمنا ا یکم. از موجه گرفتم به به ساحل نگاه کردم  نگاهمو

؟یبخون يکردیزمزمه م یرو که داشت يزیاون چ گهیبار د هی شهیم -تمنا

بهش نگاه کردم یجیگ با

احساس تو فوق العاده است ایشعر قشنگ بود  نیا دونمینم -تمنا

نگاه کرد ایگرمش گرفت به در يوبعدش دستامو تو دستا نمیادارم کرد بشوشونم يگذاشت رو دستشو

هرچقدرم چرتکه  لنگهیجاش م هیآخرش  توننینم یوب جلوه بدن ولخودشو خ خوانیخوب باشن م خوانیم یبدن ول ایبعض یدونیم -تمنا

قصه هم  نیبد باشن ته ا خوانیم یهم خوبن ول يعده ا. بد باال اومده  شهیخرابه از ر خیچرا؟ چون از ب یدونیم شهیکه نم شهینم ندازنیم

کنهیم دادیرو ب یمهربونشون پاک يازم چشمارفتارها رو هم داشته باشن ب نیاگه بدتر یحت دهینشون م خودشو شونیخوب شهیم نیهم
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 يسپاریکه دلت رو م یکی فهمهیراز دلتو از چشمات م یکی يروز هینقاب رو از چهرت بردار فقط بدون  نیا گمینم ساریخوب باش ال گمینم

 یکه معن یکس يدار برابه درونت برد برش  یکه از نگاهت پ یکس ينقاب رو بردار برا نیا یچون وچرا اون موقع اگه خواست یبهش ب

)کنه بیخدا نص(. که لمس روحت از جمست براش مقدس تره یکس يدرداتو حس کرد برا دهیکه ند یکس يابر.  دیسکوت رو فهم

وخوش قلب سارمهربونیاون خودت باش خود خود خودت ال يبرا

 دونستمیکه در جوابشون نم ییشده بودم تو حرفا که غوطه ور ینگاه کردم درحال زاشتیشن ها م يکه رو ییپا يبهت به قدم هاش وجا با

بگم یچ

گم  ایدر يتو دیکه خورش يبود مخصوصا اون لحظه ا یقشنگ یلیمنو به خودم آورد غروب خ دیچقدر گذشته بود اما غروب خورش دونمینم

لج  الیخیرو ببخشم کاش ب نیآر شدیبزرگ باشم کاش م تونستمیدلش جا داد کاش م يرو هم تو دیاونقدر بزرگ بود که خورش ایدر.شدیم

. بودم در کنارش بودم وفرسنگ ها ازش فاصله داشتم گانهیکه باهاش ب يحامد واژه ا.. شدمیبا حامد م يو لجباز

که دست چند تاشون  یاومدن در حال یوتمنا وسمانه داشتن م نایپشت سرم وادارم کرد به عقب نگاه کنم سامان وبهناز وسار ییپا يصدا

والهه هم پشت سرشون بودن دیبودوسع تکه چوب

لباشون گل کنه يخنده رو شدیو باعث م کردیو با همه صحبت م شدیجا بند نم هیانداختم  یتمنا نگاه به

 یول.. عشق بود  ينگهدار قیدوست داشته شدن بودن قلب پاك وصادقش ال قیتمنا ال. واقعا حامد تمنا رو دوست داشت حق داشت  اگه

افکار روزانم رژه  يذره از حامد شناخت نداشتم اجازه داده بودم تو کی یحت نکهیبود برام که با ا بیاونم مثل تمنا بود؟ عج یاون چ. حامد

افکارم باز کنه يخودش تو يبرا ییبره و جا

. . کرده هیتک یآهان برتخته سنگ ستیدرختم که ن.یبر درخت یجوان يدیاگر د -بهناز

يدیصدا آواز سر م نیکه با ا يدیت دخود يتو یچ دونمیواقعا نم -

چشه مگه -بهناز

گوشه  ستیچش ن-

هیچ يچوبا برا نیا -

؟يدوست دار میکن لیم میخوایم میزیعز یچیه -نایسار

خودت بخور ینه مرس -

میروشن کن شیآت میخوایخوب م -سمانه

بخرن یهم رفتن ماه یحامدو آقا مرتض -تمنا

 دمیکش یاز خوشحال یفیخف غیشوق کف دستامو بهم زدم و ج با

ایاونم کنار در شمیمن عاشق آت -

چسبهیم یلیسرد خ يهوا نیا يآره تو -سامان

مخصوصا اگه هوا دونفره هم باشه  -دیبا اشاره به الهه وسع بهناز

ساخته بود خنده هاشون با موج ها منظره قشنگ عاشقانه رو يشده بود وصدا یکی بایکردم سراشون تقر یوالهه نگاه دیسع به
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چاله  هیکردم  یحس وکرخت شده بود چوب ها رو از بچه ها گرفتم وسع یو با دستام که از سرما ب دمیکش یخودم آه ییتنها ادی به

کوچولو درست کنم 

ا نبود ام ادیچوب ها شعلش ز هیبق ياز چوب ها رو روشن کرد و گذاشتش رو یکیباهاش  وآورد  رونیفندك رو ب بشیج ياز تو سامان

حامد  نیح نیهم يتو کردمینگاه م دنشیدستمو باالش گرفته بودم و به شعله کش گرفتیداشت ،داشت کم کم جون م یلذت بخش يگرما

بود بهمون ملحق شدن  یماه شکه تو يا سهیهم با ک یومرتض

 شیآت يدونشو گرفت رو هیزد و  خیهم بزرگ نبودن با دقت سر س یلیها رو که خ یآورد وماه رونیب خیچند تا س سهیاز همون ک حامد

باال ارهیسرشو ب نکهیبدون ا. کردمیبا دقت بهش نگاه م داشتم

؟یامتحان کن يخوایم -حامد

هنوز نپخته که -

در پنهون کردنش هم نداشت  یلباش بود و ظاهرا سع يلبخند محو رو هیکه  یحال در

؟یکباب کن يمنظورم کباب کردنه دوست دار -حامد

ادیبدم نمن خوب اآه -

شیآت يرو داد دستم و منم گرفتمش تو خیس

 رشیدختر باالتر بگ سوزهیم ينطوریا -حامد

 هیدرستش کنم کباب کردن  عیخودش بهم بگه سر نکهیکردم بدون ا یرو که گفت کردم ومدام چشمم به دستش بود که اگه اشتباه يکار

واهمه  شیاز چ قایدق کردمیحضور حامد رو کنارم حس م یوقت کردمیمن دست پامو گم م ینبود ول یکارشاق نیهمچ شیآت يرو یماه

 دادیرو نم یو به کس دیخندیبود کم م يجد یحال کم نیو در ع دیجوشیجذبه خاص داشت با همه م هی که دونمیم نقدریهم دونمیداشتم نم

تصورش کنم  خوادیکه دلم م ياونطور دوست داشتم دیکه باشه شا خواستیمن دلم م دیظاهرا بود شا یعنیمهربون بود  نکهیبا ا

حواست کجاست جزغاله شد  -حامد

گفتم  دمیخجالت کش یلیطرفش کامال سوخته بود از دستم گرفتش و اون قسمتش رو با چاقو جدا کرد خ هیدستم نگاه کردم  يتو یماه به

بود  دایکه اعتماد توش هو یولحن يلبخند هی چشمام و با يعرضست با شرم بهش نگاه کردم زل زد تو یچه ب گهیحاال البد تو دلش م

 دونمیتو شدم م يدستم هم سوخت اولش مثل حاال یکباب کنم سوزوندمش تازه عالوه بر ماه یماه خواستمیکه م يبار نیمنم اول -حامد

ادیب شیهمه همه پ يبراناراحت نباش ممکنه  یول يرو درست انجام بد یسادگ نیکار به ا یکه چرا نتونست یهست یاالن از خودت عصبان

یبش ریو با گشنه پلو س یبا حسرت بهمون نگاه کن دیبا ادیخودت نم ریگ یماه گهید - خنده حامدبا

کنهینم ریمثل احساس ادمو س زیچ چیه -ساریال

. که خودم يخورد همونطور کهیحرفم  از

بود  یجمله از ک نیا -حامد

ارسطو -ساریال

؟يبهش اعتقاد دار -حامد
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به ارسطو؟ -رسایال

شد شتریب خندش

جمله نینه به ا -حامد

دارم -ساریال

؟یبه عشق چ -حامد

دونمینم -ساریال

؟يپس چرا زنده ا -حامد

. .  -ساریال

 يادیکه تو درونش آثارز یعالم داشته مثل همون بوم نیکه خدا نسبت به ذره ذره موجودات ا یباعشق ساخته شده با عشق ایدن نیا -حامد

؟يندار يبه عشق اعتقاد یگیحاال چطور م يورز یوبعدش به هنرت عشق م یکنیخلق م

نگفتم ندارم  -ساریال

کنه؟یرو ثابت م یاز مقدسات هست چ یکه جزئ یموضوع نیکنه اونم درباره چن دایبه دلت راه پ دیترد نکهیا -حامد

مقدسات؟ -ساریال

زدمو سرمو برگردوندم يپوزخند

؟يعشق شک دار شما به مقدس بودن -حامد

؟یکنیم یمعن یاصال عشق رو تو چ -حامد

رو داد دستم خیحامد زنگ خورد و س یبعد گوش قهیسکوت کردم چند دق نیتاحاال بهش فکر نکرده بودم روم نشد بگم به خاطر هم یحت

خوامیسهممو م شمینم ریبا احساس س یکیحواست باشه که من  ندفهیا -حامد

حد ممکن گشاد شد  نیتا آخر شمیبودم ن دهیرو د یبود چون کمتر ازش شوخ طبع دیعب يرفتار نیاون ادم چن از

کردم زیت گوشامو

سالم خانوم -حامد

-  . .

 يگردیبر م ی؟کیفدات شم تو خوب -حامد

-  . ..

حاال چند تا -حامد

-   . .

رو جفت چشام -حامد

-  ..

. حتمافقط چه -حامد
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؟یبود؟؟دوست دخترش ؟ نامزدش؟ پس تمنا چ یک نیا یعنی دمیشنیصداشو نم گهیدور شده بود د ازم

آوردم یسر در م دیبا

متحول شدنم  يرو پا رییتغ نیشک کنه به رفتارم وا تونستیکه امروز بهم زد مسلما نم ییشدن بهش بود با حرفا کیراهم تمنا ونزد تنها

کردمیحساب شده عمل م دیپس با!!!يجهش رفتار هینه  بود رییتغ هیالزمش فقط  . کردمیم يرو ادهیز دینبا یول زاشتیم

 زیو فکر کردن به چ ارمیسر در ب دشیچیکه کمر همت بسته بودم تا از درون پ یومن در کنار کس. . در کنار سرما  شیبود آت یخوب شب

عبور نکرده بودن  یذهنم حت یکیکه تا به حال از نزد ییها

تا  2داشتمmiss callتا  12.داشت  یهم خودش عالم يخبر یب یسر نزده بودم ول میته بودم به گوشگذاش رونیکه پامو از خونه ب یزمان از

:زنگ زدم بعد از خوردن چند تا بوق یمعطل ینگران شدم ب یهم مامان وبابا کم هیبق نیآر

فکر یب يسالم دختره  -مامان

؟يشده نگرانم کرد يزیچ یسالم مامان خوب -

؟آره -مامان

آره؟ یچ -

؟یشیتو نگران هم م -مامان

نکن تیمامان ترو خدا اذ -

رهیترو بگ خوادیم یک یاون يمن نگرانم برا -مامان

هیبه حال بق يوا یگیم ينطوریا یمگه من جنسم تو که مامانم یچ یعنی رهیئه مامان ترو بگ -

گفتم  یدختر مگه چ ینیچیم يکبر يهوووووو چقدر صغر -مامان

؟هیخبر میبگذر یچیه -

اوهوم -مامان

خوب؟ -

؟يگردیبرم یک قایدق -مامان

شنبه قایدق -

؟یمطمئن -مامان

نه -

کرده؟ ریتو گلوت گ -مامان

؟یچ -

حنّاق -مامان

بگو یخواست یوقت دلت نسوزه ها هرچ هی -

؟يایم یک قایکالم دق هی ساریال -مامان
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؟یپرسیم یشده چرا ه يزیچ -

پشت در الهه رو صدا کرد از دیتا اومد حرف بزنه سع مامان

محل یخروس ب شیا

کردیم یلبشو به دندون گرفت وداشت با نگاه ازم معذرت خواه الهه

بود؟ یک يصدا نیا ساریال -مامان

 نجاستیا دارِیسرا.  یعنی. بود  زیچ.  يصدا.  یچیه نیا -

کنه؟یدوستت رو الهه صدا م دارتونیاهان اون وقت سرا -مامان

 هینیزنمرد نا یلیخ  -

اونجا هست؟ داریچند تا سرا گهید -مامان

دونه قراره چند تا باشه؟ هی نیهم او -

من درازه؟ يگوشا ساریال -مامان

 نمتیبیاز پشت تلفن که نم ایزنیمامان حرفا م -

 خورمیم واریجرز د يمن اگه ترو نشناسم به درد ال نیستیتنها دختر ن دونمیفکر نکن نم يپرو شد یلیخ -مامان

؟يمسئله مشکل دار نیباشه تو با ا نطوریحاال به فرض که ا -

. .  -مامان

؟يدار -

؟یخوب قط کرده انقد خرفت شعوریب -بهناز

. ام کجام اه یداشت با ک کاریننه م چ گهیاومد د یبره اگه اون باهام م نییآب خوش از گلوم پا هی زارهینم هیلعنت نیآر نیا ریهمش تقص -

دادیبو م يمامان خانوم حرفاش بد جور نیداره برام ا يحاال خدا داند که چه نقشه ا!!نه منو دهییرو زا نیانگار اون آر.

؟ییچه بو -نایسار

کردم  يتموم صورتتو قهوه ا کلتیبه ه. .  يدید هویبزار ادبمو حفظ کنم باشه؟ االن اصال اعصاب مصاب ندارم  نیبب. يِبو. . يِبو

بودم شیآت ياسپند رو نیکه من ع یجب کرده بود در حالهم تع دیخندیهم م نایسار

بود رایاومد المsmsتخت  يگذاشتم رو مویبرنداشت گوش یموضوع خبر داشته باشه بهش زنگ زدم ول زاریالم دیفکر که شا نیا با

 دمیم حیو توض زنمیرفتم خونه بهت زنگ م یمامانم وقت شیاالن پ يچرا زنگ زد دونمیم -مرایال

خوب پاشو برو خونت ور . اه زیخونه عز ایخونه ما بود  ایساعته  24نداشتا  یهم انگار خونه زندگ مرایال نیبود ا ییخبرا هیر واقعا انگا پس

وخوابم برد  امیبازم بر ب مهین يپلک ها ینینتونستم از پس سنگ یمنتظرش شدم ول یلیخ گهیدل شوور جونت د

دشک  يپرت کردم رو مویزنگ زده بود گوش يچند بار مرایبود ال5نگاه کردم ساعت  میبه گوشبود  کیکه باز کردم هنوز هوا تار چشامو

مرده  کلیاز ه خوندنیدونفر داشتن نماز م رونیراه رو نظرمو جلب کرد بدون توجه به پوششم از اتاق رفتم ب يوخواستم بخوابم که نور تو
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کردم که چند  یمن که اهل نماز نبودن پس البد تمنا بوده به تمنا نگاه ياچادر رو سرش بود دوست یکیاون  یول امدهدادم که ح صیتشخ

اهل نماز خوندن باشه  کردمیفکر نم. پسنده؟یرو م يدختر نیپس اون چن. . بود  ستادهیقدم عقب از حامد ا

سرم و  يرش روانداخت روبلند شدو چاد دیکه منو د زدیپاهش م يو رو دادیتمنا تموم شد و داشت سرشو به چپ وراست حرکت م نماز

:آهسته در گوشم گفت

 چارمیکارو با پسرخاله ب نینکن ا نمیبیخشگلتو م يتن بلور نیا شهیم زونیبابا من که دخترم آب از لب ولوچم آو -تمنا

 دیخند زیر زیهم ر وبعدش

نجاستیا یکس دونستمیمن نم -

طونیش يشد داریپس چرا ب -تمنا

. کردم کهفکر  دمیخوب نور راه رو د -

هست یکس یدونستیم يدید -تمنا

يچه خبره محض کنجکاو نمیبب خواستمینه به خدا فقط م -

 دیدهنشو گرفت و آروم تر خند يجلو هویسر دادو  يخنده بلند تمنا

دختر  زارمیدارم سر به سرت م -تمنا

 تونستینم یاروم صحبت کنه ول کردیم یاتاق همش سع يگرفت وبردم تو دستمو

؟یخوابیم ينجوریا شهیسردت نم ساریال -تمنا

میستیبالخره تنها ن کنمیم تیدارم رعا نجایتازه ا برهیعادت دارم خوابم نم یاون که چرا ول -

نم مالحظهوج -تمنا

نره  سهیتمنا ر يها یبشد که از بامزگ دایپ یکس کنمیفکر نم یعنیافتادم  یکم کم منم داشتم به خنده م گهید

 یشیکه تو زنش م یخوشبحال اون مایونخودم یول -تمنا

:تکون داد  یابروشو داد باال و دستشو به نشونه نف يتا هی

بره که  یحسرت بخوره خوابش نم یوه نهیترو بب دیتا صبح با چارهینه نه بد به حالش ب -تمنا

:همون حالت گفتم يدهنم گذاشتم و تو يکه کنارم بودو رو يو بعدش چادر دمیبلند خند بلند

حاال چرا حسرت -

کنهیآخه هرشب هرشب رودل م -تمنا

شونمو هلم داد که بخوابم خودشم  ياوضاع خرابه دستشو زد رو دیکنترل کنه تمنا هم که د تونستینم يزیچ چیخندمو ه يصدا گهید

دشکش يتو دیخز عیسر

زنگ زدم  مرایبود که به ال نیکه بعد از باز کردن چشمام کردم ا يکار نیاول صبح

کنم یرفت اصال باهاش خداحافظ ادمیکه زد خراب شد که  ییحالم از حرفا انقد

کنن  ياونا منو مجبور به کار کردمیوقت فکر نم چیکه بابام زده بود ه یصداش تو گوشم بود و حرف همش
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بود؟ یمن چ فهیوسط وظ نیا حاال

؟ دنیچنگ

شدن؟ میتسل ای

 دیبزرگترها بهتر بود البته شا يریگ یمیخبر نداشتم تصم مینکه خودم هم از احساس درو یمن يهم برا دیشا

 کردمیکه حس م يجور کردیم تمیاذ يداشت بدجور یبزرگ نیاونم موضوع به ا يریگ میتصم ياحتمال ها و متزلزل بودن خودم تو نیا

باشه؟ تونستیم یر کبده اما اون نف صیتشخ راهیکه بتونه کمکم کنه وراهو از ب یکینفر صحبت کنم  هیبا دیبا دیبا

رو انتخاب کنم گذشت  یکیبد وبدتر  نیب دیبا کردمیکه احساس م یروزِمن کامال در فکر کردن به راه اون

اتاق بمونم و فقط فکر  يدادم تنها تو حیبچه ها ترج ادیتختم نشسته بودم وبه پنجره چشم دوخته بودم برخالف اصرار ز يرو.. . بود  شب

شد در هم شکست دهیتمنا که به درکوب يها يکه با پنجه ها بود یقشنگ یکنم سکوت

تو امیب تونمیم -تمنا

ستیاتاق من تنها که ن زمیعز ایب -

اومد داخل  ییچا وانیدوتا ل با

؟یخوب -تمنا

لبخند اکتفا کردم هی به

 ساریشده ال يزی؟چ -تمنا

دمدستام سفت تر کر يرو تو ییچا وانیشکمم جمع کردم ول يتو پاهامو

جمیگ -

افتاده؟ یاتفاق.. . چرا؟ -تمنا

افته یمن احتماال م میتصم نیبعد از ا رمیبگ میتصم دیبا -

هم افتاد خوب باشه  یکه اگه اتفاق يریبگ میکن درست وحساب شده تصم یپس سع -تمنا

ستیحرفا ن نیزدن ا یبه راحت يریگ میتصم -

 میت جدا شدموجدا هیواز بق میما عقل دار نکهیواسه هم -تمنا

دهیعقل هم جواب نم یگاه -

بد یخوبه چ یچ دونمینم گیتمنا د یدونیم -

بده  یکه چ يبد صیتشخ یتونیقطعا م یخوبه ول یکه چ یندون دیشا -تمنا

حال محکمش دوختم  نیپرسشگرمو به نگاه مهربون و درع يها چشم

بزنم  رونیب یقدم هیپنجره نگاه کردم هوس کردم برم و  به

 رونیب میبر يایم -

کجا قایدق -تعجب تمنابا
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لب ساحل باشه بهتره گهید رونیب دونمینم -

 فرستهیحلقمو پس م یاالن با پست سفارش نیهم رونیهوا رفتم ب نیاگه نامزدم بفهمه من تو ا -تمنا

ذهنم پردازش کردم  يذره حرفاشو تو هی

؟يدار. نامزد. . . تو -

بله که دارم -تمنا

 دیچشمام درخش يوت يشاد برق

بگم؟ يزیچ هی -

دوتا بگو -تمنا

 نینامزد کردمیفکر م. آقا حامد. منظورم. و اون. تو . . که  کردمیمن فکر م -

. . خنده  ریز زد

پدر  یعنی میخونه بزرگ شد هیتو یکیمن وحامد از کوچ. .  دهیها هنوز عقدم نکرده طالقم م ینزن ریام يحرفا رو جلو نیترو خدا ا -تمنا

و تو باغ  انیما باشن خواهش کرد که ب يخاطر از دوماداش که باباها نیکنن به هم یبزرگمون دوست نداشت دختراش دور از خودش زندگ

وقت به  چیوه میمن وحامد مثل خواهر وبردار باهم بزرگ شد گهید.. اومده بود اما من هنوز نه  ایکنن اون موقع حامد دن یدگپدر بزرگم زن

میبه هم نگاه نکرد يا گهیچشم د

کنهیم چارتیب یحرفا رو جلوش بزن نیتازه حامد خودش نامزد داره ا -تمنا

بهتر  تونهیحامد م کردمیدل بستم حاال چرا فکر م یواه يها دیخودم بود که به ام ریقلبم به وجود اومده کور شد تقص يکه تو يدیام روزنه

دونمیباشه نم نیآر ای يبهتر بگم اجبار ای یخواستگار انتخاب نیاز ا

 گهید یکی يکه قبل از من موها رمیرو بگ یکس يبه خودم بقبولونم دستا تونستمیومن نم. . سابقشو خراب کرده بود  نیهر صورت آر در

. . دشنم یاز جنس خودم ول یکی.رو نوازش کرده 

گره خورده اومد تو يدرو باز کنم تمنا با ابروها اومدم نکهیهم. . ومنم شنلموبرداشتم که برم لب ساحل  رونیاز اتاق رفت ب تمنا

ه؟یا افهیچه ق نیچته تمنا؟ ا -

زاشتمیپامم نم دونستمیاگه م.. بگم  یچ دونمیمن واقعا نم. . نایا -تمنا

که يشده نصفه جونم کرد یعجبا خوب بگو چ -

یفهمیبرو خودت م -تمنا

 دمیشنیرو م ییصداها هیراه رو  يتو رونیاز اتاق اومدم ب عیه کردم و سرنگا دییجویداشت پوست لبشو م تیتمنا که از عبصبان به

؟شهیم یساق یک -

همه جام  يشدو داشت برا یبخورن سامان ساق نوشیدنی خواستنیشد بچه ها م رمیبودن تمنا دستگ یهال علت عصبان يکه گذاشتم تو پامو

جام ها رو نشونه گرفته بود  ینگاه عصب هیشسته بود و با مبل ن يگوشه رو هیبهشون نگاه کردم حامد  کردیهاشونو پر م

:نشنون گفتم هیکه بق يکنار دست الهه نشستم و اروم طور رفتم



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦

؟يخوریم نوشیدنیتو  -

باره نینه اول - الهه

؟ياریسر خودت ب ییبال هی یترسینم.. چند تا پسر  ونیم. نجایا. . بار نیاول -

که مست نشم  زهیچقدر بر دونهیخودش م یبارمه ساق نیگفتم که اول - الهه

ن؟یکنینگاش م نیحاال چرا دار. .  یخل یلیخ -

دونمیمن نم - الهه

ن؟یخوریچرا نم گهیراست م ساریال - الهه

بشه  نیته نش میمنتظر ادهیدردش ز -بهناز

یچ یعنی دونستمینم یبودم ول دهیشن ادیجمله رو ز نیتو بزمشون بودم ا ینزده بودم ول نوشیدنیحاال لب به  تا

داد  حیتوض دیمنو د جیکه نگاه گ دیسع

 رهیباالتر م یمست زانیباشه م ادیدردش ز اگه

 دیاول رو نوش کیندارم پ یباک یاز مست گفتیکه م یجامشو برداشت و در حال یمرتض

 رونیب بود از کنار ما رد شدو رفت تشیاز عصبان یکه حاک ییعبوس و قدم ها افهیهم با همون ق حامد

کرد منم بخورم شنهادیبهم پ نایسار

 بردمیبخوام از حامد حساب م نکهیکرده بودم بدون ا ریگ یدوراه هی سر

نگاهم خوند  يرو تو یانگار دودل وشاین

 شتریتر کن نه ب یلب هیفقط  يخوایخوب م - وشاین

کنم پاهام به حرکت در اومدو  کاریمغزم فرمان بده چ نکهیل از انگاه به در قب هیجام ها انداختم و يکننده ماده تو رهیخ ینگاه به سرخ هی

خوف ناك اما  بایبود و تقر کیازش نبود کنار ساحل تار يبا چشم دنبال حامد گشتم اما اثر زدیم یبود ونم نم کم يهو ابر رونیرفتم ب

نشستم و  ایدست کنار در هیصاف و يماسه ها يبه ساحل نزنم رفتم رو يقشنگ سر يکنم تو اون هوا ینتونستم دلمو راض ردمک يهرکار

:ونوشتم دمیماسه ها کش يدستمو رو اریاخت یب. . . به آسمون نگاه کردم 

کمکم کن ایخدا

و  ختیریاز آسمون م یهم دونه دونه آب دیکه حاال ابرهاش ماهو پوشنده بودن شا یآسمون یقشنگ دیباهم شا ایوسعت آسمون ودر دیشا

. . اون منو ایمن فراموشش کرده بودم  دونمیکه نم ییخدا انداخت خدا اینو م شدیگم م ایدر يتو

 یچکیبود تعجب کردم که چرا ه 2در آوردم ساعت  بمیج ياز تو مویشدم که زمان از دستم در رفت گوش ایدر ییبایاون قدر محو ز بازم

بود  یحرکت کردم سکوت خوف ناک زاشتیترس نم یولتند تند بردارمشون  کردمیم یکه سع ییسراغمو نگرفته بلند شدمو با قدم ها

رسهیجا نم چیصدام به ه فتهیب یاالن نصفه شب و اگه هم اتفاق دونستمیم نکهیمخصوصا ا

 دمیکش یاز سر آسودگ یتو نفس دمیرس یوقت یخودمو به خونه رسوندم و خودمو پرت کردم داخل ول يچطور دونمینم
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که کنارش  ینستونیو گاریومچاله س ینگاه کردم وپاکت خال یخال نوشیدنی شهیون برده بود به شمبل خوابش يوسامان رو دیهال سع يتو

خواب مهمون چشام شد هیصدم ثان هیچقدر تنم خسته است در کمتر از  دمیفهم دمیتخت دراز کش يرو یافتاده بود وقت

دونه صابون که از  هیلباس و حوله و يسر هیاتاق نبود  يکس تو چیه.. شدم  داریخودم جمع شده بودم ب يکه از سرما تو یدر حال صبح

برگردم که چشم  خواستمینبود م یکس دمیهال سرك کش يگرسنه بودم تو یلیخ یخودم آورده بودم برداشتم که برم حموم ول يخونه برا

هوس  شونیکیدوباره  دیفکر که شا نیبود با ا یخال شبید نکهیا. فکر فرو رفتم يبود تو نیزم يکه رو يا نصفه نوشیدنی شهیخورد به ش

آشپزخونه  يرو قفل کردم و رفتم تو يبود در ورود یمبل پرت کردم ورفتم سمت اتاق پسرا اونجا هم خال يکرده و خورده لباس ها رو رو

به پشت سرم  صورتم يبه روم زد و موهام رو از تو يشدم بهش نگاه کردم لبخند چندش آور وکهش یلیخ. شدم  یمرتض نهیبه س نهیکه س

 يترس به وضوح تو نیوا دمیترس. .  نوشیدنی شهینگاه ش هیو  ستادمیا یمرتض يجلو یبه خودم کردم که با چه وضع ینگاه هیکرد  تیهدا

 نییباال وپا یه نشیس دیکشینفس م یجور خاص هیاز پشت بغلم کرد  یاتاق اما مرتض يبرگشتم که برم تو عیصورتم مشخص بود سر

 يکه خم شدمو دستا کردیم کیداشت سرشو به گردنم نزد دیرسیزورم نم کردمیم يکردم دستشو جدا کنم اما هرکار یسع.  . شدیم

که  يطرف در ورد دمییدو عیسر کردیچندش آورشو گاز گرفتم دستاش شل شدو تونستم خودمو نجات بدم اون لحظه اصال مغزم کار نم

 ریکم کم داشت اشک از چشام سراز.. بشیج يدر کند وگذاشت تو ياز تو دیحرکت کل هیوتو  دیرس یدرو باز کنم اما زود تر از مرتض

تموم تمرکزمو ازدست داده بودم به پشت . .  کنهیلبخند فاتحانه نگام م هیداره با  واریدستشو زده به د هینگاه کردم که  یبه مرتض شدیم

شک کردو برگشت پشت سرشو نگاه کرد منم از فرصت استفاده هم  یکه مرتض يمتعجب نشون دادم جور افموینگاه کردم وق یسرمرتض

باالخره  یول. .  دمیو تموم توانمو جمع کردم ومحکم درو چسب ستادمیاونجا نبود پشت درا دشیاتاق اما المصب کل يتو دمییکردمو دو

که به در داد کف اتاق پرت شدم  یشدم و با هل یقدرتمند مرتض يها دست میتسل

یکنیخودتو خسته م يکه فقط دار یفرار کن نکن یسع - یمرتض

عجز بهش چشم دوختم با

میکنیباهم صحبت م يذره دراز بکش بهتر که شد هی ایب یفهمینم..  ستیتو االن حالت خوب ن کنمیخواهش م. . تروخدا  یمرتض -

 يدینفهم یول یش زنم خوامیکنم که م تیبا زبون خوش حال خواستمیبکشه م نجایکار به ا یزاشتیم دینبا - یمرتض

دمیعقب تر کش یسر داد که من از ترس خودمو کم يبلند خنده

 یزنم ش ای.. یو زنم ش میازدواج کن کنهیم یچه فرق. سقف خونم  ریز يایب یهم مجبور بش يکنم که اگه نخوا يکار خوامیحاال م - یمرتض

 میبعد ازدواج کن

رو باخودم اورده  نیکاش آر يا. .  دمیدیرو درست نم یمرتض گهیکه د ختمیشدت گرفت انقد اشک ر میوگر دمیحرفش مثل سگ ترس از

سگک کمربند شلوارش به خودم اومدم و اشکامو با کف دستم پاك کردم  يبا صدا. . بود که من با خودم کردم  يچه کار نیا. خدا  يبودم ا

و دور  رونیب دیضرب کمربندشو کش هیاشت وبعدش با دست نگه د يا هیچند ثان يبرا دیکمربندش د ينگاهم رو ثابت شده رو یوقت

سرمو آوردم  اطینشد با احت يخبر چیه دمید یخودم جمع شدمو محکم چشامو بستم وقت يسرش از ترس تو يو بردش باال دیچیدستش پ

 یکرد مرتض جادیارو  يبد يکه با خوردن سکگش صدا نیزم يدور دستش آزاد کرد و انداختش رو زکمربندو ا. باالوبهش نگاه کردم

کنارم نشست 
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که منِ  یبفهم يخوایچرا نم. . کننیها با آزاد کردنش معاشقه م یلیخ یول.. کشنیم. . کننیله ولورده م.. زننیم. . کمربند  نیبا ا - یمرتض

. . ردنتو دوست دارم تقال ک ينطوریهاتو دوست دارم ا یخوشگل و ناز ودلبر و دوست دارم سرکش يِنامرد منِ آشغال منِ انگل جامعه تو

رو دوست  نایهمه ا. کنهیتن خوش فرمتو دو برابر م يدیکه سف ییلباس زرشک نیبدن نازو تو ا نیا. . پاکتو يشده از اشکا سیصورت خ

دارم

از کدوم  چیها بود ه وونهید نیاما نشد تو همون حرکت موند پاك زده بود به سرش درست ع. . گفت و خواست بهم حمله ور شه  نویا

نداشت  يحرکاتش حالت عاد

 دیبلند خند بلند

. . به من یتا مجبور ش یباش فیاونقدر ضع نکهیبودنت در برابر خودم رو دوست دارم ا فیضع نیدوست دارم ا دنتویترس نیا یحت - یمرتض

رو دوست دارم  نایهمه ا. . یکن هیبه شوهرت تک.

لبخند کج و یپناه یهمراه با سکسکه من از رو ب هیاز سر هوس وگر یمرتض يها دنیمن از ترس و نفس کش ينفس نفس زدن ها يصدا

بود که ناخواسته توش قرار گرفته بودم  ينبرد نا عادالنه ا.. . به خاطر داشتن قدرت  یمرتض

از تخت ها گذاشته بود  یکیکنار  یعسل يکه رو یبه گلدون گمیو تن برهنش بود ونگاه د ینگاهم به مرتض هی

هم  کهیمن و چند تا ت يپا بینص شمیتک هیشد  کهیوصد ت نیبه دستم داد افتاد رو زم یکه مرتض ياما با فشار رمشیتومشت بگ کردم یسع

سرشو تو دستاش گرفته بود و  یمرتض.. به درد دل زخم خوردم توجه کنم  ایکنم  هیاز درد پام گر دونستمینم. . یرفت تو سر مرتض

خواسته  میتسل خواستمیبرم نه م تونستمینه م..  . تونستمینم.. تونستمینم. . پا  نیبا ا. کجا یفرار کنم ول خواستمیم. چشماشو محکم بسته 

؟رتیغ یپسرا انقدر ب ای. تنهاگذاشتن ابوی نیفکر بودن که منو با ا یاون دخترا انقد ب یعنی. . بشم  یمرتض

 خواستمینم.. با کدوم جون . . . اما با کدوم پا کردمیفرار م دیکنم با فرار خواستمیم. و به خودش مسلط بشه  ستهیداشت با یسع یمرتض

که بتونه دست کنه  يجون داشت اونقدر یول. حال نداشت . .  رفتمیمنجالب فرو م نیناخواسته داشتم توا ایانگار خواسته  یبشم ول میتسل

. .  دمیمشت کوب نشیزدم تو س یلیبهش س. . اجز بودنم بخندهتو دستش و به ع رهیکه موهامو بگ يپامو منو پرت کنه رو تخت اونقدر ریز

کجا فیتن نح نیقدرتمند اون کجا ا يدستا یول

 دیداشتم نا ام گهید.. مشت زدم  زدیکه داشت به لباسم چنگ م یمرتض يبه دستا. . خدارو صدا زدم. . کردم هیگر.. داد زدم. . . زدم غیج

حامد بود يدوباره زندم کرد صدا يدیکه درخشش نور ام میبخت اهیبه س دادمیم تیرضا بودم ذره ذره داشتم دهیبر گهید شدمیم

خونه هست؟؟ یکس -حامد

رهاش کردم ادیفر هیگلوم جمع کردم و با  يتوانم رو تو تموم

دیتــــــــــرو خــــــــــدا کـمــــکــــــــم کنــــــــ -

. . دهنم هم يرو یمرتض يدست ها فشار شدویم شتریحامد ب يقدم ها يچقدرصدا هر

رو نشونه گرفت  یکه تو دستش بود مرتض يدرو باز کرد وبا اسحله ا حامد

بلند شو . . بردار تن لجنتو از روش بردار  فتویکث يدستا -حامد
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 عیو تمنا سر ستین یشکلو به حامد نگاه کرد حامد هم با نگاه بهش فهموند م دیکش يبلند غیمن ج دنیبا د دیموقع هم تمنا سر رس همون

تو گوشم دیچیحامد پ يآغوش امن جا داشتم صدا هی يتو نباریا یول.. زدم  غیکردم ج هیدوباره زار زدم گر. تو آغوشش دیمنو کش

قصد تجاوز و  . تازه ات  تیدانشگاه وجنا طیوروان گردان تو مح کسیا يبه جرم حمل و پخش مواد مخدر قرص ها ياحمد یمرتض -حامد

يریر به ناموس مردم دستگآزا

داره به  یچه دخل نیا.. به درك  نیاصال ا؟پخش مواد مخدر. . یچ یعنی. نگاه کردم  زدیدستبند م یمرتض يتعجب به حامد که به دستا با

هنره  يدانشجو هیاونکه . پــ. آخه مگه اون . مگه حامد . . حامد

اه کردعالمت سوال بود نگ هی هیشب شتریبه صورتم که ب تمنا

دهیم حیرو برات توض زیخودش همه چ. .  مارستانیب میبگولباسات کجاست که بر رهیداره از پات خون م -تمنا

 هیحامد و  نیعقب ماش یصندل يرفت وفراموش کردم با کمک تمنا نشتم رو یوقفه ازش م یکه ب یتو بهت بودم که درد پامو خون انقدر

 یجور جواب خواستن از حامد بود ول هیسکوت من  یعنی میساکت بود رینشه تو تموم مس یخون یلپام که صند ریدونه پارچه هم گذاشتم ز

 ارنفس صدا د هیاز  غیدر

به پام زل زده  یقبول نکرد به تمنا نگاه کردم که با نگران یول امیخودم ب تونمیگفتم م یهر چ ارهیب لچریو رفت و ستادیدر اورژانس ا حامد

 ارهیعالمت سواال باش که پدر دستور زبان رو داره م نیبه فکر ا شهیدوخت و دوز حل م هیگران اون نباش احتماال با خودم گفتم ن شیبودم پ

.چشمم وجل

آوردم و  یدر م يجلو حامد غد باز.. رونیتو نسخه رفت ب ییزایچ هیداره و بعد از نوشتن  اجیاحت هیبه بخ یول ستین قیگفت زخمم عم دکتر

پرستاره  نیاونم داشت به سمت نخ وسوزن ا اجیلبمو به دندون گرفتم که فکر کنم احت يجور مردمیداشتم از درد م یول گفتمینم یچیه

دست تمنا رو  رونینسخه نوشته بود ب يکه دکتر تو ییزایحامد هم رفت دنبال چ. . بود تحمل کردم و تموم شد يهرجور.  شدیم دهیکش

بعد  ادیحامد ب میاما گفت منتظر بش نییپا امیگرفتم که ب

؟ نیشد که برگشت یچ -

 یوقت ینکن ول دارتیوبه بچه ها گفتم ب یتو خواب دونستمیم میرفتیم میکه داشت یموقع یعنیشدم  یمرتض ودفعه متوجه نبود ت هیمن  -تمنا

نبود یمرتض بتیحواسش به غ یچکیه دمیترس ستیهم ن یمرتض دمید

دارم من يعرضه ابا  يچه دوستا!!عجب.. بازم دم تو گرم -

نباش ازشون  ریدلگ -تمنا

ستمین -

که یبگ يخواینم -

نخواه یحیتوض چینه بزار خودش بگه از من ه -تمنا

گه؟یبود د لمیف نایو اسلحه و ا يریاون دستگ زیچ هیفقط  -

ابدا -تمنا

اما آخه -
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ياومد ایذره صبر داشته باش چند ماهه دن هیدختر  یچقدر عجول -تمنا

گهید یجیبس هیماهم همون سهمقصه  -

؟یضیتو االن مثال مر -با خنده تمنا

 نیهمچ يا -

سرمم بود برگشت  هیکه توش  سهیک هیحامد با  دمیخندیم میکه داشت نطوریهم

اون سمت يتخت ها يتمنا کمکش کن ببرش رو -حامد

کم  مونهیبلند م يموها هیبچه شپش تو  هیکردن  دایمثل پ پرستارا يکردن رگ من برا دایپ شهیحاال حال آبکش شدن داره هم یبابا ک يا -

سروقت دستم  انیب خوانیسوزن تو کف پام کردن حاال م

نایزم ندازمتیم رهیگیانقدر حرف نزن خندم م -تمنا

رمرو ندا نایگچ گرفتن وا يدکتر هرت وپرت برا شیحال وحوصله رفتن پ گهیخوب بابا تروخدا تو حواست به من باشه د لیخ -

 ریزبون به دهن بگ قهیدق هیبابا دختر  يا -تمنا

ادیومنتظر شدم تا پرستار ب دمیتخت دراز کش يکمک تمنا رو با

ره؟ینمک خونت باال م یشیم ضیمر یوقت شهیهم -تمنا

شمیم ينطوریا تنیدرحال فعال میکنجکاو يکه شاخک ها ینه زمان -

دمیاب نکن که نم پس نمحس یکیرو من  هیزبون کش ریز هیها پس قضا -تمنا

داستیبله از وجناتتون پ -

 رفتیمگه المصب باال م یمانتومو بده باال ول نیداشت آست یو اومد تو تمنا هم سع دیدور تختمو کال کش يپرده ها پرستار

مانتوشو باز کن يدکمه ها -پرستار

به گفتش عمل کرد یحرف چیه یب تمنا

شده رو لباسم خیپرستاره م دمیاوردم که د یم رونیب نمیدستمو از آست داشتم

رگ  زدمیکه حدس م يدستم حرفمو قورت دادم همونطور يتو دلیخوشت اومده درآرم بت بدم که با فرو رفتن ن هیباز کردم بگم چ دهن

رم س يتو ختیوامونده رو فرو کرد تو دستم و چند آمپول هم ر دلین نیچند جا باالخره ا يوتهش با کبود شدینم دایپ

کشه؟یچقدر طول م دیببخش -

فوقش سه ربع ساعت شکهیطول نم ییایزدم سرحال ب نیبود ا نییفشارت پا یکم -پرستار

و به جاش حامد اجازه ورود خواست  رونیرفت ب ارهیتشنه بودم به تمنا گفتم برام آب ب یلیخ

حامد وارد شد  دییو با گفتن بفرما دمیگردنم کش يرو تا رو پتو

يتربه -حامد

خوبم  -

اشاره کردم به سرم  وبعدش
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شمیخوب ترم م گهید التیتک تشک نیبا ا -

ان شاهللا -حامد

 یخودم در برابر آشغال یبهم دست داده بوداز ناتوان يکه احساس خار یتیوضع دهید تیحامد منو تو اون وضع نکهیداشتم از ا يبد یحس هی

.. یمثل مرتض

تا خودش شروع کنه  گفتمینم يزیمنم چ زدیالم تا کام حرف نم یگذشت ول يا قهیو نشست چند دقعقب  دیکنار تختمو کش یصندل حامد

!!میانگار اومده تو اتاق تا باهم سکوت کن یول

گفتم يتحملمو کم کرده بود با لحن نسبتا دلخور یوهم تشنگ یحالیاحساس ضعف وب هم

؟یبگ يزیچ يخواینم -

؟يبشنو يخوایم یتو چ -حامد

که الزمه یهرچ -

رو ارضا کنه  تیکنجکاو کنمیکه فکر نم يخوایاگه فقط در اون حد م -حامد

حقمه. . .  ستین يرفع کنجکاو يبدونم برا خوامیکه م ییزایفکر کنم چ -

حالت طلبکارانه بهش زل زده بودم هیخفش کنم با اخم و  خواستیزد که دلم م يلبخند

و نگاهامون رو بهم گره زد  بشیج يموهاشو بعدش هلش داد تو يبلند شدو دستاشو اول کرد تو یرو صندل از

؟یکن يکار هیبرام  خوامیاون روز تو دانشگاه گفتم م ادتهی -حامد

گفتم زیت

اره -

با پرده شد يو پشتشو کرد سمتم و مشغول باز دیکش یقیعم نفس

بهت اعتماد کنم؟ تونمیچقدر م -حامد

دهیهر اندازه که عقلت فرمان م -

شد رهیچشمام خ يتو میومستق گشتبر

دهیرابطه نم نیدر ا یاونکه کال فرمان -حامد

آورد گفت یحرصمو در م شتریکه ب يو با خنده ا دیو فهم نیآوردم و حامد ا جوش

قبول کن اعتمادکردن به دخترجماعت سخته -حامد

رو شما پسرا حساب باز کرد  شهینه که م -

قل دهنمون سفت ترهال یگن یبگ يحرف ا يتو نگه دار -حامد

ینیچیم يکبر يچرا انقد صغر گهید گمیکالم بگو نم هی یبگ يخواینم -

 يلحن کامال جد هیبا  نباریا یول یصندل ينشست رو دوباره

دهنت چفت وبست داره؟ -حامد



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٢

داره -

پس خوب گوش کن -حامد

 نیسنمه اونم از ا یدونیکه تو درستش رو م يزیتنها چ هیفتح لمیفامهنرم نه اسمم حامده نه  ينه دانشجو ستمین یکنیکه تو فکر م یاون من

يآمار منو همون روز اول تمام کمال در آورد دونمیکه م گمیجهت م

:گفت يبا همون حالت جد دیمشتاق بودن منو د نیکنجکاو اونم که ا. . پرسشگر . پر سوال  کشدیزبونمو هم چشم داشت م جور

افشار. سروان. من افشارم  یزده باش ییافکر کنم تا االن حدس ه -

نقطه گذاشت  هی یول. . بهتر. شتریب. . بده قشنگ تر حیاز دهنش چشم بردارم منتظر بودم بگه بازم توض تونستمیقفل کرده بودم نم رسما

سر حرفاش و تمومش کرد 

ن؟یهم -

نبود؟ یکاف -

بود؟ -

نبود؟

 لمیف نیا گریکه باز ییاونا يمن چه برا يچه برا يبد حیتوض نیاز ا شتریب دیکه با یك کندر یتونیخودت نم یکنیاه چقده بود نبود م -

شونیمسخرت کرده بود

تند نرو  -

بفهمه دینبا یجز شماکس ایدست خودم نکردم ثان چهیرو باز یاوال من کس -

چرا اونوقت؟ من تافته جدا بافته ام؟ -

ن صداشو کم تر کردو تُ ننیمن من کرد سرش و انداخت وپا یکم

یزاشتم که بفهم یاومد نم ینم شیاگه موضوع امروز پ -

که تا  یکس يدستا ياون اسلحله ودستبند تو دنیشوکه بودنم از د دیصورتم نشست شا يو اون اوضاع اخم تو یامروز ومرتض يآور ادی با

ببرم ادیرو از  یداشت باعث شده بود مرتض یواه الیسر سوزنم برام حکم خ نیمشناختمش و هم یقل کمال کردمیامروز فکر م

با گفتن از خودت و  ییجورا هیو یحرفا رو بش بزن نیو ا یدختر اعتماد کن هیبه  يکه چرا مجبور يکرد یالبد حاال م آب روغن قاط -

 يبهش حق سکوت بد تیزندگ

همون . ترو هم همون حا کنمیجا خاکش م نیرو همحرفا  نیو ا زنمینم یدلت قرص باشه که من حرف ونه اقا جان نه جناب سروان بر -

 کنمیصدا م یفتح

کرد و سرشو تکون داد  یاروم ي خنده

به قول خودت همون حق سکوت  ایساکتت کنم  نکهیا يبده برا يدوزیو م يبر یخودت م نکهیبده ا يریم یطرفه به قاض هی نکهیا . بده  -

. نه تو میزیمسکوت نگه داشتن چ ينه من ادم اونجور راه حل ها برا ینه من متهم ول یبش یککه نه تو شا. . هم هست  يا گهید يبدم راه ها

؟؟تـــــــــو
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قانع نه یاروم شدم ول یافشارر جون با حرفاش کم يخورد بالخره گاف داد حرفشو

م کرد حق به جانب بودنو حاضر خالء سالح ییجورا هیبود  کیبهم نزد يادیز. گذاشت لبه تخت و دستشو گذاشت کنار صورتش آرنجشو

بودن ازم گفت  کینزد نیبا ا. رو یجواب

بپرس  -

رو یچ -

یحقته بدون یکنیرو که فکر م یهر چ -

دمیفرصت رو تو هوا قاپ نیا ییجورا هیعبور کردم و  یکنار طعنه اش به سادگ از

؟يکرد یهنر معرف يدانشجو هیچرا خودتو  -

 يو روان گردان بود اونم برا کسیکارش پخش ا شتریالبته ب کردیدانشگاه مواد پخش م يپسره تو نیا يدیکه امروز فهم يهمونطور -

 خورهیکه از اون باال باالها آب م ییها یمهمون

و مهموناش؟ -

کردن رابط تونسته بود توشون نفوذ کنه  دایبا پ یکه مرتض گهیدانشگاه به عالوه چند تا دانشکده د نیا يدانشجوها -

به گوش من نخورده بود؟ نایکدوم ا چیچرا تا حاال ه. چرا.. سپ -

کالس شما يهمه افراد اون خراب شده منها -

اخه چرا؟. خوب -

 کنهیرو خراب م زیعالقه ساده همه چ هی یگاه-

من بود  کردیم ریعالم هپروت س يکه تو یانگار تنها کس دونستیم یچ گهید.. . به من خبر داشت یاون از عالقه مرتض پس

ن؟یدیرو از کجا فهم نایا -

 بایتا کجاها نفوذ کرده و تونسته چند نفر و بر بزنه به نفع خودش تقر یبدون نکهینبود ا یکردن سوژه کار چندان سخت دایوپ دنیفهم -

اطالع  یانظبات تهیمنظر گرفتنش به ک ریشروع کرده بعد از ز یعلم طیمح هی يخان کارش رو تو یمرتض نیا میدیفهم یاز وقت. مشکله 

میخومون دست به کار شد شهیاز اونا گرم نم یاب میمطمئن شد نکهیهست و بعد از ا يهم نفوذ اونجاکه مشخص شد  میداد

 یدنیرو نم ینچیداووکاسیپ نیفرق ب ای يریقلمو دستت بگ یستیبلد ن یشرط ببندم حت تونمیم شدیجا دستت رو م هیبالخره که  -

کارو به عهده گرفتم پس جوانبش رو هم در نظر دارم  نیا تیمن مسئول یوقت -

ست؟ین یسوال گهید -

برق زد طنتیاز ش چشمام

یکیچرا  -

اسمت؟ -

صدام کن يدوست دار یهرچ تو

؟یهرچ -
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یهرچ -

یسبز پوش نکهیهمم ا يزیهم تند وت ادیخوب به نظر من فلفل سبز بهت م مم!امم

لباش مهمون شده بود يمحو رو لبخند هیکه  یتکون داد درحال سرشو

از دست تو -

ينخورده پسر خاله شد ییچا ادیبدت م یلینه که تو هم خ حاال

بابا منکه دخترم انقد ناز ندارم واسه گفتن اسمم -

گستید زیچ هیمساله  -

خوب واسه ماهم بشکاف استاد -

؟یچاونوقت  ياگه بهت گفتم و تو حواست نبود منو به اسم خودم صدا کرد -

کردم؟آره .. صدات .. تا حاال. . من  -

خوب نه -

کن سروان جون دایتر پ کیبهونه ش هیپس  -

گمینم يزیچ ستمیکه ن دمینشون م یهستم ودارم خودمو اون تیچون االن در حال انجام مامور یدونیم -

. ایهشدار؟ هی د؟یتهد هی ؟یچ یعنیحرفت  نیاالن ا -

 ادیز یبا شوخ يا ونهیخشکم و م یلیخ يکه تو دار يا هیمامور قانونم ودر برابر روح هیقط بدون من ف یحسابش کن يزیهرچ یتونیم -

ندارم 

رنگ بودنته هیصاف و ادیکه تو اخالق و رفتارت به چشم من م يزیصادقانه بگم تنها چ -

؟یآدم شناس -

ادم شناس هم باشم تونمیبه واسطه چند سال کار کردنم آره م -

يحرف دار چوندنیسر رشته هم تو پ هی یول -

یلینگو هرجور ما یبگ يخوایخوب نم لیخ -

زد و رفت سمت پرده يلبخند

کنارت باشه یداشت اجیاگه به کمک احت شهیتمنا رو صدا کنم داره سرمت تموم م رمیمن م -

یاسمتو بگ يمرد یم یانداخت و رفت اخمام رفت توهم لعنت پرده

شو آورد توفقط سرو دیپرده رو کش هوی

امیمن جو. نکن. یکنیم يخود خور ياالن دار دونمیم -

یشیچه مادرو پدر دور اند ادیچه جالب اسمش به پستش م. . . ایجو

برده بودم پتو رو از خودم  یکه تازه بهش پ یتیو به حرفاش و هو کردمیلب زمزه م ریکه اسمش رو ز ينطوریگرمم شده بود هم یحساب

دور کردم 



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٥

چرا سه ساعت رفته  گمیم يلب چشمه تشنه برگردوند يهم برد نویا یگرفتیقل پسرخاله منو فاکتور مبابا ال نجایله له چه خبر بوده ااو -تمنا

بوده ییخبرا هی نجاینگو ا ادیداخل در نم

؟ياریکوفت مگه تو قرار نبود برام آب ب -

يآب بخور یتونیجون گفت االن نم یدک -تمنا

ياریبرام ب یمکیخواستم قا دونمیودم مپروفسور اونو که خ -

؟یجلو جناب سروان کار پنهون ــــاینگ -تمنا

یهست یتو هم عجب مارمولک مایخودمون -

گهید گهید -تمنا

*******

ون اومده ورفته تهران منم پام با همون گلد شیبراش پ يکار میبگ ینزنم وهمگ یاز مرتض یحرف چیکرد که ه دیبازم تاک ایجو نیماش يتو

 دهیاتاق بر يتو

که متوجه شده بودم به جونشون افتاده الم تا کام حرف نزدم  یوشک دنیپرسیکه دخترا ازم م يادیز ییرغم سوال ها یعل

 تونمیخودم م دونستمیبودم که نم ینبودم و مدام تو فکر سرنوشت یبرگشتن چندان راض نیو من از ا میاون روزبرگرد يبود فردا قرار

انهیخوردنش داشته باشم  رقم يتو یدست

آغوش  نیشَهرت چن يکجا چیه یدونیکه م ییرفتن از جا یعنیدل کندن  یعنی لیسخت بود چون بستن بارو بند لمیکردن وسا جمع

از وجودت که به  یکردن قسمت یسالخ يهمه اماده ان برا یکنیکه احساس م ییبرگشتن به جا یو از طرف کنهیرو برات باز نم یآرامش

 یبناش کن راز س يعزمتو جزم کرده بود یتازگ

 يدیسف يو پر خط ها لیطو ابونیخ هیجاشو به  اینگاهمو ازش گرفتم که در یقتوبود  ایجو نیماش شهیاز ش یطوفان ياینگاهم به در نیآخر

 يتوmp4بود که دلم بیبرام عج . . در حال پخش بود نیاز ظبط ماش یتیال کیدر حال کمرنگ شدن بودن داده بود موز ونیدر م یکیکه 

که ثبات خودش رو حفظ  يزیبود وتنها چ رییدر حال تغ زیانگار همه چ. . آهنگ آروم شدن هی دنیبه شن یوگوشام راض کنهیطلب نم فمویک

وقت  چیکه ه یدست سرنوشت دادمیمنم برخالف تموم آمالم دلمو م دیبا دیشا. .  زدیکه به دلم چنگ م یبیکرده بود افکار من و دلشوره عج

هر  ییبکشم تا هر وقت هرجا یمبهم از خوش ریتصو هیبوم که توذهنم  هیو خواستیقلمو م هیدلم . . اعتقاد نداشتم بلبه نوشته شدنش از ق

رد کردنش نبوده ونخواستم  يبرا یلینامعلومم بزارم و قبولش کنم چون دل کریدر و پ یب یهمون نقاش يداد رو پا هیبهم هد يزیچ یکس

که باشه 

!!!تمنا یچند روز که باعث شده بود همه سکوت کنن حت نیا یخستگ ایقشنگ بود  يدور شدن از اون جا دونمینم

وبس  شدیروزا فقط وفقط حرفام به تمنا ختم م نیبود ا جالب

شناس فهیوظچه . .  کردیخالف م ایجو تیچشم دوختم که داشت با هدا نیگرفتم و به فرمون ماش ابونیممتد خ ياز خط ها نگاهمو

که دسته  يکردن افکار هیتخل يبرا يروش بد. . برداشتم ومحکم گاز زدم  بیدونه س هی فمیباال انداختم و از تو ک يدیق یهامو با ب شونه

آوردن نبود  یدسته به مغزم هجوم م
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 کردیتر م شیمسئله ب قیدق دنیفهم يرو برا مینگران میبار زنگ زد و با هر بار زنگ خوردن گوش هی مرایدوبار و ال مامان

!نه يوشور وشاد جانیچون انتظار بود اما ه دیشا میدیرس کردمیکه فکرم يزیتر از اون چ زود

با نگاهم .. سر بسته بمونه  زیتا همه چ کردیازم خواهش م گهیبار د هیداشت  نهییدوختم که از آ ایجو يشدن چشامو به چشما ادهیپ موقع

 نیپرس وجو کردن و سر در آوردن از اتفاقات ا کنمیکه م يکار نیاگه برسم خونه اول کردمیشدم فکر م ادهیپرو دادم و  نانیاطم نیبهش ا

که رفتم تختم بود وپناه گاهم شد خواب  ییجا نیبه اول یول شدیسر همشون به من ختم م ییجورا هیچند روزه که 

*****

گفتیم ییزایچ هیلب  ریه بود وزسرم نشست يمامان باال.. . شدم داریب یآروم يتکون ها با

بخوابم گهیذره د هیفقط بزار  گهیذره د هی -

بلند شو بابات کارت داره يخسته ا نقدریکه ا يکردیم يگاریچند روز اونجا ب نیمگه ا  -مامان

اسم بابام مثل فنر بلند شدمو سر جام نشستم دنیشن با

 یبات حرف داره اول خوب گوش کن ب ینیکنارش بش ییایبا خلق کج ب. خوامینم. یسرحال ش.. . آب به دست وصورتت بزن  هی -مامان

 ریبگ میو بعدش تصم يو خودسر يلجباز

دستمو آروم فشار داد وبعدش

 خوادیم رتویبدون بابات خ -مامان

ان؟یدوکلمه در کنار هم ب نیا شهیم دونستمینم

؟؟ریو خ بابا

. . . یزندگ میتصم نیبزرگ تر گنیکه همه بهش م کردیم يکه داشت منو به زور وادار به کار ییبابا

که کنار بابا قرار داشت نشستم و آروم سالم دادم ییرو مبل تک. . صورتمو آب بزنم رفتم  نکهیوشونه نزده وبدون ا دهیژول يموها باهمون

!!!بودن یول. . . باشه  یرخواهیلحنش مهربون باشه دلسوزانه باشه از سر خ کردیم یداشت سع بابا

 هیکج ومعوج شده حاصل از خواب  افهیق نیپشت ا. . به صوتم نگاه کردم  نهییو از تو آ ییراست رفتم تو دستشو هیحرفاش  دنیاز شن بعد

تا صورتم از توش کم و بعدش محو  دمیآب پاش نهییآ يآبو باز کردمو تا تونستم رو ریبود که انگار قصد رفتن نداشت ش قیعم یخستگ

بشه

آب  ریستمو گود کردمو گرفتم زد دوتا

شد سیتموم لباسم خ.  ختمیاول رو ر مشت

گرمیم میپس من برات تصم. .  یمجرد بمون يخوایاگه به تو باشه تا ابد م دمینشستم فکر کردم د. . بابا  خوامیم رتویخ من

تر شد سیلباسم از صورتم خ نباریو ا دمیدومو پاش مشت

هست با  یاز خوانواده متمول هیپسر خوب تیخواستگار اخر نیا. . خاطر خواه داره  یدختر تا ک هیمگه  یول یداشت ادیخوب ز يها خواستگار

منه رشیومودب ودر کل مورد پذ تیشخص

دادیمنو داشت به پول شوهر م؟پول؟بود نیا دردش
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وشو دادن من بودن که صورتمو به پهنا با اشک شست  يچشما نیکرد ا سیخ سیسوم نبود که صورتمو خ مشت

. . فکر کنم یگرفتم برم قدم بزنم وکم میآب رو بستم وتصم ریش دیلرزیم تیکه به وضوح از عصبان ییدستا با

!!ـــــچیواون شد ه نیبرداشتن اون همه گام وخسته شدن پاو تنه زدن به ا جهینت

 زدیگوشم زنگ م يصدا تو نیکه مدام ا یخسته تر برگشتم در حال یتن با

"ابِیپسر کام ای نیآر نیانتخاب ب يریبگ میتصم یتونیکه م ییتنها جا"

.. یقشنگ يچه آزاد یکیش يها سیچه ک یجال اریاخت چه

بدو بدتر باشه وجالب  نیانتخاب ب نیاگر ا یحاال حت کردمیانتخاب م دیبا گرفتمیم میتصم دیوقت بوده وهست با شهیغصه خوردن هم يبرا

!!!شب کیشب وقت داشتم فقط  کی یمیتصم نیگرفتن چن يبود که من برا نجایا

داشتم که  نیبه آر یاحساس هیدروغ بگم هنوز تَه تَه تَه دلم  تونستمیبه خودم که نم. . .  ابیکام دنیرو گذاشتم بعد از د یینها يریگ میتصم

جا بود  نیهم قایمساله دق یسرکوب بشه ول تونستیم گهینفر د هیاحساس با اومدن  نیالبته ا

"نفر هین او"

 هیقل از اون وسعت بودم بخت منو رنگ خودش نکنه و ال دوارمیشدم که ام یسپردم دست زمان نه سرنوشت و منتظر اومدن شب خودمو

ستاره روبه من بده

 دیشا یلیو خ دمیکشیکه قرار بود باهاش صحبت کنم م یاتاق يبه رو یسر ودست دمیرس یبه خودم م دمیپوشیبا وسواس لباس م دیبا دیشا

شدن نرفتن  یکدوم تا مرحله عمل چیکه ه گهید يها

رو  عتمیوض نیبودم ا یکامال خنث ینه ناراحت. . ینه دلخوش.. ینه آرامش.  ینه استرس. . مونده بود  ابیساعت تا اومدن خانواده کام 2 بایتقر

 کردمیابالغ م هیسکوت که چندان هم مبهم نبود به بق هیداشتم با 

به سرتاسر اتاقم انداخت  ینگاه اجمال هیلبه تختم نشست و  نهیحرف با دست بهش اشاره کردم بش یدر اتاقم ب اومد پشت بابام

؟يفکراتو کرد -بابا

درمورد؟ -

ابیکام ای نیآر -

خواستمو  دیدیمنو م دیبا. شدیکه شامل حال من م ییها دنیزد از همون ند دنیوخودش رو به ند دیکه بابام د يپوزخند.. . زدم پوزخند

.. . دیند یلویمینظرمو احساسمو تصم

نه -

؟یپرهام اومد بگ نکهیبعد از ا یگذاشت -بابا

اسمش پرهام بود پس

شدم رهیکنارم خ واریو به د رونیدادم ب نفسمو

بله -
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زیچ هی مونهیخوبه فقط م -بابا

پدرشو نطوریقبول دارم وهم یلیبودو بس من پرهام رو خ نیمادرت به آر دیفقط به خاطر عالقه شد نیآر ایپرهام  ایاگه من گفتم  -بابا

. . پولشو نطوریوهم

!!!!مخالفت از طرف پرهام باشه نه تو نیکه ا یکن يکار دیبود با یمنف انایاگه جوابت اح -بابا

سکوت من تا کجا. . تا چه حد یگستاخ

 یعنی يکرد يپدر یکردم بهش فهموندم هرچ رشیقبا چشمام تح. . اونکه لب باز کنم یب. . بهش دوختم حرف زدم  چشامو

بزار در کوزه آبشو بخور  یعنی!کشـــــــک

. همونطور که دلم. بغضم شکست .. رفت

نبود که بشه تو حساب و  يعدد ایمن مساله نبود؟  يخورد شدن بابا یول شدیخورد م دیبزرگ نبا ابیکام یعنیاومد  یبه سرم م یچ داشت

؟؟زد قشیکتاب جمع وتفر

 يو مامان در حال خود خور هیبابا عصب دونستمیشوازمیمن برم پ نکهینه ا ادیخودش سراغم ب یقل بدبختال خواستمیم. . استقبال نرفتم  يبرا

 دمیو رو تخت دراز کش یخالیخودمو زدم به ب یول

بزن يخوایچرتم م هی -مامان

بلند نشم گهیتا د خوابمیاگه به منه که م -

 ایبلند شو ب. . خوب یباشه ول یپسر خوب نیا خورهیچشم آب نم نکهیحرفا رو بزنه با ا نیا شیاره دختر شب خواستگارند تیخوب -مامان

دوست نداره  نیبه اندازه آر یچکیه یپرسیاگه از من م ینه ول ای يپسندیم نیدو دو تا چهار تا کن بب نشیبب

 ینوشت قشنگچه سر. .  یچه پدر و مادر مهربون. .  یجالب یگرو کش چه

م؟یوسط چ نیپس من ا زنهیم نهیسنگ دلشو خواسته خودشو به س یهر کس نجایا

از خودم یحت. . خورهیاز همه به م حالم

فقط جواب دادن نه بلند  یگفتم و اونا هم جواب دادد ول یلب سالم ریبه خودم انداختم و رفتم آروم ز نهیینگاه تو آ هی میباطن لیرغم م یعل

میچه شکل میچ میمن ک نهیباال بب اوردیسرشو ن یپرهامم بلند نشد حت. . . کردن  یبالشدن نه استق

قل بنجل نباشه ال يبریم يکه دار یجنس نیباال بب اریالمصب اون سرتو ب د

بهتر بگم  ایآزاد  يپر از هوا نمویداشتم س اجینفس بکشم احت خواستمیاز اندازه خفه بود م شیاتاق هم ب يهوا. . راه نفسمو گرفته بود بغض

کنم که انگار تنها خواسته اون شبم براورده شد يآزاد

که روش  یاسم. دوتا جوون صحبتاشونو بکنن بلند شدمو منتظر بلند شدن تکبر السلطنه شدم  نیبزار گفتیبابام که داشت م يصدا با

مزخرفش بود  يگذاشته بودم درست مطابق با رفتار ها

اومد جلو تر  یکه پرهام هم سالنه سالنه دنبالم م یداشتم رفتم سمت در در حال اجیاحت اطیح يبه هوا یده بودم ولآماده کر بایرو تقر اتاق

ونشست آرنجش رو  دیرو کش یصندل هیاز من  تیبزارم نشستم و اون به تبع یبخوام احترام ایاونکه منتظرش باشم  یب عیرفتم وسر

نگاش کردم تو نگاش جز . . . رد و چونشو گذاشت رو دستاش و با وقاحت تموم بهم زل زد هم قالب ک يدستشو تو وتاد زیم يگذاشت رو
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 ينگاه انداخت و لبخد محو هیچونشو از دستش جدا کرد و سرشو خم کردو سرتا پامو  زنمینم یحرف دید یکرد وقت دایپ يزیچ شدیتکبر نم

کرد  نشییو پا زد و دستشو برد باال و آروم باال

چپ تا اون آغاز گر باشه و  یبازم خودمو زدم به کوه عل یاون نگاه گرفتم ول دنیحرکت گرفتم با د نیا نیدیرفتم قبل از درو گ منظورش

بالخره موفق هم شدم

اد؟یاز من خوشت م -پرهام

دونستمینم نمتیبب نکهیتا قبل از ا -

و حاال؟ -پرهام

دادم و صاف تو چشماش نگاه کردم ینیچ مینیب به

متنفرم -

 يبرا یو تالش یحداقل خودمو براش لوس کنم و سع ایانتظار داشت بگم دوست دارم عاشقتم  دیجا خورد شا يحرفم جا خورد بد جور از

زدنش کنم  غیت

میایما ب یپس چرا خواست -پرهام

من نخواستم -

خواسته یپس ک -پرهام

بابام -

بلند. . بلند. . دیخند

نطفه خفه شد من بودم جاخورد و حرفش تو  نباریکه ا یکس

خوانیکدومم نم چیه. به اجبار.. باهم بودن  يبرا. . دو نفر  -پرهام

شده بودم رهیکه من با بهت به لباش خ یدر حال زدیبا خنده داشت حرف م ينطوریهم

به خودش گرفت يخندشو خورد و حالت جد هوی

باهات یو هم خوابگ فیظر نه از اون تن. نه از خودت.. ازت گذشت شهینم یتو عروسک یدونیم

بد شد از اون همه وقاحت حالم

خفه شو آشغال کثافت -

وبلند شدم دمیرو به ضرب کش یصندل

. جفتمون جواب بله بدم و يومن به جا يهنوز حرفام تموم نشده ممکنه تو بر -پرهام

؟يخوایم یاز من چ -

حرف حساب هیشد  نیا -پرهام
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تا دوست دختر ناز وعروسک مثل  یس ستیخوب گذشتن از ب یکه از تو گذشتن سخته ول گفتمیم ؟؟آهاگفتمیم یاول بگو داشتم چ -پرهام

من  يحاال تو بگو عروسک تو جا ست؟یسخت تره ن کننیهم م فیک چیترش که ه یاسم هم خوابگ دنیملوس تر ازتو که از شن دیتوو شا

؟يکردیم کاریچ يبود

یمردك عوض تویخاص یببند اون گاله ب گهیم خوادیدلش م یهرچ حیتش پسره وقمشت کرده بودم که صاف نره تو صور دستمو

 4 يشرط ببندم باال تونستمیقشنگ بود م یلیخ. شد رو ساعتش دهینگاهم کش. .. زدو به ساعتش نگاه کرد يشخندین دیسکوتمو د یوقت

 متشهیتومن ق

 يبخر يپولشو بدم خودت بر يخوایدونه خوشگل ترشو اصال م هی هم؟نیجفتشو بخر هی مونیعروس يبرا يخوایم اد؟یخوشت م هیچ -پرهام

هان؟

خود جهنم یعنیبا من  یدو سر و زندگ وید یعنیمن  فهموندیداشت با حرفاش بهم م. .  ریتحق چقدر

دیرو با پول خر زیهمه چ شهینم یدونیکه نم یارزش یو ب کیتو اونقدر کوچ -

سمت راستش زد به گونه یآروم يچهار انگشتش ضربه ها با

؟يبد حیتوض شتریب شهیخانوم معلم اخالق م دونستمیجان پرهام؟ واقعا؟ من نم -پرهام

مسخره -

و گرفتش رو به روم contactsآورد و رفت تو قسمت رونیکتش ب بیاز تو ج شویگوش

بخونشون با بهت زل زدم بهش ؟ینیبیاسم هارو م نیا -پرهام

بخونشون گمیم ؟يکر -پرهام

-  . ..

زبونتو موش خورده؟ -پرهام

تو فقط خوب گوش کن خونمیخودم م -پرهام

تومن  7تومنش کمه لَنگ  7داره  یعنیپول نداره  یول کاستیخونواده متوسط عشق امر هیساله است از  20دختر  هی نینازن یاول -پرهام

 500بار  هی دمیهر بار خورد خورد بهش م کنمیم بش کمک شهیدختر مردم خراب م يآرزوها نمیبب تونمیمن نم یدونیخوب م. ناقابله 

 نیاندازه ا دیخونم با ادیب گهیاندازه دوتومن د دیبا یعنیمونده  گهیدوتومن د یعنیتومن جمع کرده  5تا حاال . ……تومن هیبار  هیتومن 

. . کنه  یدوتومن منو راض

خورده  هیو آخرشم  رفتهیباباش م يمعامله ها يپا ارهیموادشو در ب خرج نکهیا يبرا یسالگ 18، 17سالشه باباش معتاده از  23 دایل يبعد

 هیراض.  دمیمن ده برابر اون پولو بهش م ادیکار ز نیپول کم وا نیاز ا یانصاف یب نیخسته شده از ا یطفل. . . کف دستش  زاشتنیم يزیر

 هیکه راض دونمیم.. نگفته ها يزیچ دشخو

پول . . پاشه  ریپرشه مامان ز هی. کم نداره  یچیبه قول خودش ه. ترگل ور گله  يدونه از عرسک ها هی نیا کنمیصداش م یپان.. آ پانته

 هیخوب اونم راض. .. جبرانش کردم یعنی.  کنمیمن جبرانش م. . به قول خودش کمبود محبت داره یتومنه ول 500خوردش 

. . دختر هیالیش
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رتیغ یپسره ب خورهینحستو حالم ازت بهم م يناموس ببر اون صدا یشرف ببند اون دهن نجستو ب یخفه شو کثافت ب -

 یحت. .. تو رو يبابا یهه حت..  دیبا پول خر شهیهمه رو م یرو نگفتم محض اطالع گفتم که بدون نایاو او ترش نکن خانوم کوچولو ا -پرهام

داره نه؟ یمتیق هی یخود ترو بالخره هرکس

 یاز همون در پشت شهیچندشم م کشهیکه اونم نفس م کشمینفس م ییدارم جا نکهیاز ا کردمیاس ماحس دونستمینم زیموندن رو جا گهید

بودم که احساس  یانقدر عصبان. رفتم تو اتاقم درو قفل کردم و چراغ رو خاموش کردمیمهمونا استفاده م دنیدر رفتن از د يبرا شهیکه هم

 شدیشم سرم داشت از درد منفجر م یتا بکله خال زمیقطره اشک بر هینتونم  یود حتکنم نفرت از پرهام باعث شده ب کتهاالنه که س کردمیم

در اومد حوصلشو  میگوش يچراغ رو خاموش کنم که صدا خواستمیدستمال برداشتم و بستم به سرم م هیچراغ و روشن کردم و از تو کمد 

کردم  لنتیسا مویتمنا بود اصال حوصله حرف زدن نداشتم گوشمجبور شدم برم و صداشو خفه کنم  نبعد از سه بار زنگ خورد ینداشتم ول

شماره تمنا  میدستم رفت سمت گوش اریاخت یب شدمینه آروم تر م بردینه خوابم م شدمیپهلو اون پهلو م نیا یتشکم هرچ يتو دمیو خز

. . بوق دو بوق سه بوق هیروگرفتم 

قعطش کنم که برداشت خواستمیم شدمیم دینا ام داشتم

دلت برام تنگ نشده؟ گذرهیخوش م یسالمت یتو چه خبر خوب يسالم خوشگل خانوم چطور -اتمن

دوباره حسادت کردم ..  شیتک تک حرفاش بود به زندگ يکه تو ینشاطش به اون شوق نیهمه طراوتش به ا نیکردم به ا حسادت

منو؟  يدار ؟یپشت خط ساریالو ال -تمنا

م. ت. س. ه. ه . ر. آ -

به هق هق شد لیو کم کم تبد شکست بغضم

يشده؟ تروخدا حرف بزن جون به لبم کرد يزیچ ؟یتو خوب ساریال -تمنا

. کنم تمنا دارم دق. یتونم دارم دق م. ینم یزنم ول. ب . حرف . خوامیم -

کالم بگو چته هیها  یکنیم وونهیمنو د يدار ساریال -تمنا

م.. م بگکال هی . . و تو.. تم دردام.. تونسیم.. کاش  -

شتیپ امیاالن بگو ب ییاصال تو کجا -تمنا

 شهینم.  اینه تو ن. ییاینه نه اگه تو ب -

ابتیدن امیم ریبا ام ییاصال بگو کجا. ایخوب پس تو ب -تمنا

ایب. . تنها. . نه -

ییفقط بگو کجا امیباشه باشه تنها م -تمنا

خونه ام -

ادرس بده -تمنا

ونمم یسرکوچه منتظرت م امیم -

برسم رید دینه بمون خونه شا -تمنا
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خوامینم.. نه -

 رسونمیخودمو م عیسرکوچه االن سر ایب یتو بگ یباشه هرچ -تمنا

دوباره با پرهام رو به رو بشم پشت  نکهیاز ترس ا رنیدارن م دمیسر کوچه منتظر تمنابودم که د رونیو از خونه زدم ب دمیلباس پوش عیسر

خاموش کردم  مویگوش نینشستم تو ماش نکهیبه محض ا دیهمون موقع هم تمنا رس رونیرفتن اومدم ب یقتوشدم  میدرخت قا هی

داشت بهم  دیتمنا ساکت بود شا. رو روشن کرده بود  نیماش یفیتر پارك کرد وبرگشت سمتم نور ضع نییو دوتا کوچه پا اوردیطاقت ن تمنا

 شهیسرمو چرخوندم سمت ش. حرف زدن رو فراموش کرده بودم . ها رو گم کرده بودم  واژه.. قفل کرده بودم . . حرف بزنم  دادیفرصت م

بهش زل زدم  دیداشت حس کردم با تر یشونه ام که لرزش کامال محسوس يگرم تمنا رو يدستا.. . وبه آسمون نگاه کردم نیماش

شمیبخت م. بد.. دارم. . من . . تمنا  -

منو. به زور منو. مبخواد. بابام -

ترو؟ -تمنا

کنم. ازدواج..  خوادیاون م. که  یبا اون. که من. خوادیم -

؟ياونکه تو بخوا یترو مجبورت کنه؟ ب یعنی -تمنا

نظرمو بپرسه. . یحت. اونکه یوب -

منو آدم حساب نکرد یتمنا حت -

؟یکن کاریچ يخوایحاال م -تمنا

من کجام دوننیاالنم اونا نم.. دونمینم -

؟؟يتو فرار کرد یچ یعنی -تمنا

آره فرار کردم. فرار  گنیاگه بهش م ونمینم -

ستیدرست ن نیا یول -تمنا

 يارضا لهیمردك هوس باز شهوت ران که زن رو فقط وفقط وس هیبابام منو به زور شوهر بده به  نکهیا ه؟یتمنا ها؟ درست چ هیدرست چ -

به خاطر پول؟  ؟یمتیچه ق به؟دونهیتنش م يخواسته ها

بابات گول پولشو خورده؟ یبگ يخوایم یعنی -تمنا

اون شعور نداشته و اون همه تکبر نشده ایمسلما عاشق چشم وابرو  -

؟یکن کاریچ يخوایم یآخرش که چ-تمنا

عنوان چیبه ه رمیازدواج نم نیبار ا ریمن ز -

دربه در  دونستمیم. . دستشون رو گذاشتم تو حناکردم که  ییپوزخند نثار اونا هیعرق کردم بود نگاه کردم و  يدستا يکه تو میگوش به

االن راست وچپشون رو گم کردن  یاز نگران نکهیسردرگمشون کنم از ا نکهیاومد از ا یخوشم م. . دنبالمن
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. .  خیبه م یکی زدیبه نعل م یکیهم قبولشون نداشتم آرومم کنه و به قول معروف  يزیکه اندازه پش ییداشت با حرفا یسع تمنا

حقو به طرف من هل  یاز اون طرف هم کم کنهویم نکارویپدرانه ا يو دلسوز یخواه ریمنو مجاب کنه که بابام داره از خ واسستخیم

!!!من نیاز پرهام وحرفاش گفتم اونم سکوت کرد درست ع نکهیبعد از ا یدادولیم

اعتراض خودم رو نشون بدم  تونستمیم ينجوریخونه و اامشب رو برم  خواستیهم دلم نم یاز طرف دونستمیبه خونه تمنا رو درست نم رفتن

 خواستمیم. . نبود  بتیغ نیداشتم که اصال حواسم به ا يفکر يریافتاد که تو مراسم امشب نبود و من انقدر درگ مرایبه ال ادمی هوی

 رنیکه خفت منو بگ زنیکه االن مرتب دارن زنگ م دونستمیاما م نمک موروشنیگوش

دور بزن تمنا -

چرا؟ -تمنا

دور بزن گمیم -

خونه؟ يبرگرد يخوای؟ م يشد مونیپش -تمنا

برم خونه خواهرم خوامینه م -

اون با توهه؟ -تمنا

دوارمیام. .  دونمیهنوز نم -

؟یکنیم سکیر يدار یدونیم -تمنا

دونمیم -

؟یاونوقت چ. . اونجا بودن. بابات  ای ایاگه مامان  -تمنا

رمیگیم مین موقع در موردش تصمبود همو ينطوریاگه ا -

رسونه؟یرو م یچ يریگ میتزلزل تصم نیلحن قاطع و ا نیا -تمنا

موندن حرمت ها يتالش من برا -

؟؟!!!پا داشت هیاگه مرغ بابات  -تمنا

شکنمیحرمت واحترامه رو م یهرچ. . شکنمیم -

درسته؟ متیتصم یمطمئن -تمنا

که بابام منو ادم حساب کنه  الیخ نیا.. قشنگه  یول. .  کنمیم یالبافیدارم خ دیشا زنمیودمو گول مدارم خ دیشا. . دارم تمنا دیهنوزم ام -

 یواه اگرهرچند . بسازم  ایکنم بزار رو یالبافیبزار خ. . بده قشنگه حیترج نیار یمنو به خوشحال یگمان که مامانم خوشبخت نیا.. قشنگه

غاز رو بشنوم  هیصدتا  يروشن شه و دوباره همون حرفا ترسمیچون م برمینم میدست به گوش. . پوچ باشه. باشه 

به تموم نداشته هام . . باشه که با بودنش به تموم کمبود هام بخندم  یکس يدستم تو دستا خوامیم. . آرزو دارم. . دارم  دیمنم هزار تا ام -

که  یهمون. . . که لمس روحم از تنم براش مقدس تر باشه یهمون. یکنم که تو گفت دایرو پ یهمون خوادیدلم م. . . دلم . . کنم  یدهن کج

که  زمیبر یکس يبه پا مویتموم هست خوامیم. . نشم  مونیوقت از دادن قلبم بهش پش چیکه ه یکس. . اونکه بگم از نگاهم بخونه  یغصمو ب

از  یوقت نکهیتر از ا شلذت بخ یچ. . يانه رو درك کردرابطه عاشق هی.  یتمنا تو خودت عاشق. . باهاش به اشتراك بزارم  مویقراره زندگ
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آرامش بخش تر  یچ. .  کشهیآغوش گرم انتظار تن خسته و روح سردتو م هیهنوز  یو همه پست زدن بدون يخسته ا ایدن نیا يتموم آدما

 تشهر يه رخ تموم هوس بازهاتا قدرت معشوقتو ب یباش فیضع.  یباش فیکه ضع یگاهت بشه و تو تالش کن هیتک یکیشونه  نکهیاز ا

 هی. عالقه خاصم هیمدت هاست دنبال . . زهیت یلیمحبت خ یتوجه ب ریِت. خوامیجرعه عشق م هیمن . . خوادیتمنا من دلم محبت م. . یبکش

.. عشق ناب هی. . محبت قشنگ

نگاه  هیمن هالك . . دردمو گفتم. تونستم بگم  نکهیسبک شده بودم از ا. . تمنا شناور بود  يغصه تو چشما. . بود  دهیامونم رو بر اشک

از هوسم  يعاشقانه عار

 شهیقفل م یکه وقت یبه دست. .  زنهیهم تو چشمات دو دو م ریام ابیکه در غ یبه عشق. .  یهست ریدل ام يبه تو که تمنا. . کنمیحسادت م -

رو تصاحب کنه  ایتا دن دهیم رویبهش ن. .  رتیام يتو دستا

تمنا من . .  ستمین یچیه.. قدرت يادعا. . من سر تا پا ادعام . . یپوشال.. یدرونم ول.. نقاب سخت هی.. . نقابم  هیمن .. . تمنا یگفت تو راست -

.. . پوچ. جفتم پوچم یمن ب..  ستمین یچیبدون محبت ه

. . . فشردن دکمه زنگ ين مصمم بودم برااال. . و رو در رو شدنم با خانوادم  مرایرفتن به خونه ال يراه مردد بودم برا يتو اگه

خوامیعشق نم یب یبزار بفهمن زندگ. . که شکستم ننیبزار بب. . نقابم رو پرت کردم.. احساسم رها شد.. بشن ياشکام اجازه دادم جار به

نگاهمو . . . تلخ کرده بود  یرنیش هیتموم وجودمو دچار  دهیطعم گس عشق نچش.. و احساسم آزاد تر شدمیبرداشتن هر قدم محکم تر م با

عشق رو . . شدم رایلبخند تلخ دادمو مهمون آغوش خواهرانه الم هیجواب اونهمه دلهره و با.. اومد دوختم یبه طرفم م مهیکه سراس رایبه الم

تو ذره ذره کلماتش حس کردم

بشم که تو توش  یابونیآواره کوچه خ ایمنتظرت  نمیتو خونه بس بش دونستمینم. . کردمیداشتم سنکوب م. . يخواهر يکجا بود -رایالم

یسرگردون

؟یکنیم یمعن یعشق رو چ ؟ینیبیم یچ يتو عشق رو تو.. . افتادم ایجو يها يحرفا ادیآگاه  ناخود

حضور خرسند نیاز ا. . قسمتش شناور بودم و  هیمن االن تو . . هیبردم عشق چقدر وسع یم یپ نیکم داشتم به ا کم

که به زحمت از ته گلوم ازادش کردم  ییبهش زدم و با صدا یجون یب لبخند

تو؟  امیب یدعوتم کن يخواینم -

:شیبا همون حالت دستپاچگ مرایال

با کارات.. يکرد جمیگ یعنیشدم  جیاصال حواسم نبود گ -

آهسته تر گفت وبعد

يالبته حق دار -

 يو پامو رو. . و از پام کندمشون  دمیبوتم رو کش مین پیبا زحمت ز.  .صبر کنم  یدادم کم حیترج داد؟یحق رو به من م رایالم یعنی

به مامان بابامم  یدرموردش حرف یبودم حت دهیهامو نکش هیهنوز بخ. . . پامو بردارم عیکف خونه گذاشتم که باعث شد سر يها کمیسرام

 نیتو ا. . بابا ومامانم پنهون مونده بود  دیم مشخص بود که از دراه رفتن يتو یفیراه برم بازم اختالل خف يکردم عاد یسع نکهیبا ا ودمنزده ب

 چرا. کردم ختیریفنجون قهوه م يکه داشت برام تو مرایبه ال ینگاه. .  ننیبیرو که به نفعشونه م یبرده بودم که اونا هرچ یپ نیمدت به ا
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و  شیکردو بعدش ر قیتحق یکم یدر مورد مان. نداشت  شیریگ میهم در تصم یدخالت یحت. وقت بابا اون رو مجبور به ازدواج نکرد چیه

آروم شالم رو که  کردمیم یحسم باز کردم احساس خفگ یب يمانتومو با دستا يو دکمه ها دمیکش یآه. . مرایرو سپرد دست خود ال یچیق

 یکفش گز گز م يو که از درد بودن توکف پام ر یبودم باز کردم و انداختمش رو مبل کنار و با دستم کم چوندهیکوتاه بلند دور گردنم پ

کردمیپام تحمل م ينخ ها رو رو نیا دیبا گهیتا دو سه روز د..  دمیکرد مال

که داشت به  ییاتفاق ها نیدرست ع.. تلخ بود. . خوردم یکم. . پام برداشتم و فنجون قهوه روازش گرفتم  يدستم رو از رو مرایاومدن ال با

کرده بودم  دایپ یکه نسبت به زندگ یحس نیدرست ع. . افتاد  یکنارم م یتازگ

: دمیمال یکه دستامو به هم م یگذاشتم و درحال زیم يرو بدونم فنجون قهوه رو مرایدوست داشتم علت نبودن ال یلیخ

؟يامشب کجا بود -

خونه -رایالم

؟ يومدیچرا ن -

یدونیم کردمیفکر م -رایالم

بدونم؟ دیاز کجا با -

یدونینم یچیه دمیمامان فهم يبا کار امشبت و حرفا یبهت گفته ول زویفکر کردم مامان همه چ..  يزنگ نزد یوقت -رایالم

دونم؟یکه من نم یدونیم یتو چ -

؟يدید یتو از پرهام چ -رایالم

؟یچ یعنی -

؟یو رفت یکه گذاشت يدید یچ -رایالم

جواب سوال من نبود نیا -

صحبت کردم  یدربارش با مان روزید یو اتفاق دمیشن ابیدرباره پرهام کام ییزایچ هیان از مام يتو شمال بود یوقت -مرایال

خوب؟ -

آروم تر شد  یگذاشتم وقت شهیبدبخت م ساریال گفتیشد و مدام م یعصبان یاز کوره در رفت وحساب ابیاسم کام دنیبا شن یمان -رایالم

شناسهیکجا مو اون رو اصال از  دونهیاز پرهام م یکه چ دمیازش پرس

کنجکاو شده بودم که ماجرا از چه قراره یحساب.. .  نییسرشو انداخت پا مرایال دیکه رس نجایا به

خوب؟ -

باباس ياز شرکا یکیپرهام پسر  -رایالم

کدوم شراکت؟-

کننیوارد م نیجنس رو از چ يسر هیکه دارن  شهیم یماه 5 بایاالن تقر -رایالم

ن؟یا از چحاال چر ؟یچه جنس؟جنس یچ -
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بود وگرنه بابا  دهیاطالعات رو هم تو خالل صحبت هاشون فهم زیخورده ر نیهم دونستینم قیهم دق یمان یعنی دونمینم قیمن دق -رایالم

دونستینم يزیمامان چ یحت. .  دهینم پس نم

دونست؟یرو نم یمامان چ یزنیبابا چرا درست حرف نم يا -

اونا رو  دشونیخر متیسه برابر ق یحت ایو دوبرابر و  زننیرو م گهید يمرغوب کشورها يهش مارك هاو ب ارنیجنس م نیاونا از چ -رایالم

فرشونیم

هیکاله بردار نیاما ا!! !بابا یعنی -

با پرهام مخالفه یچرا مان نکهیقسمت مهم ماجرا هنوز مونده ا -رایالم

خوب البد به خاطر باباش و شغلشه -

بد تر از اون يزیچ هیبلکه  یکنیکه تو فکر م ینه اون شغل یول آره به خاطر شغلشه -رایالم

نگاه کردم  رایبه الم رونیکه از حدقه زده بود ب ییچشما با

ه؟یچ.. شغلش -

اومد گفت یکه از ته چاه در م ییو صدا دیکرد و با ترد یمن من رایالم

پسره پرهام  نیا يندار بودن که از زحمت ها یچیه یخونواده پاپت هی نایه انبود ينطوریاز اول که ا یول رهیاز پارو باال م ابیکام نیپول ا -

دنیرس نجایبه ا

کنجکاو بهش چشم دوخته بودم يتکون داد من و همونطور يزد وسر يپوزخند

و بعدش با  کردهیر مبا دخترا ارتباط برقرا یبه قصد دوست یعنی. که کارشون فرستادن دختر واسه اونور بوده  شهیآشنا م یپرهام با گروه -

 یول شهیبهشون مضنون م سیپل یاما بعد از مدت ارهیدر م یو پول کلون رهیگیکارش م میحساب فرستادهیهزار تا وعده سر خرمن اونا رو م

 یقتو یول کشنیدست م یمدت يبرا شنیاونام که از ماجرا خبر دار م رهیگینظر م ریخاطر پرهام و گروهشون رو ز نیبه هم اشتهند یمدرک

گهیخط د هیتو  فتهیوم کنهیارتباطش رو با اونا قطع م گهیافته پرهام د یم ابیآبا از آس

کشه؟یکار خالف دست م از؟یچ یعنی -

. . نه دوتا یکیکردن اونم نه  غهیتو کار ص رهیم.. نه -رایالم

براش داره؟ یچه نفع ؟یچ يبرا غهیص -

دختر  دنیخریکه ازشون دخترا رو م یینایکنه چون ا يبهشون دست دراز تونستهیه نموج چیکه با اون دخترا بوده به ه یزمان-رایالم

!!فقط دختر خواستنیم

!و احتماال هنوز هم کردهیم غهیگور شرع مونده بودن رو صوریکه تو گ ییو اونا غهیبدون ص شدنیم یرو که خودشون راض ییاونا

 سیپل يپا گهیکه بود د یهرچ یمثل فرستادن دختر نبود ول یکی نیه درامد افروخت یو بچشون رو پرهام م شدنیبدخت ها حامله م اون

اسطه خواسته هاش کردهور نید ییجورا هی.. اومد  یوسط نم

سه ریم انیبالخره به پا غهیکه بزارن ازش باردار بشن؟تازه خوب مدت ص وبهیمگه مغزشون مع شنینم غشیکه ص ییاما اخه اونا -
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بعد از به  ستنین غهیکه ص هیبه بق یول! !حالشه نه تجارت فیدوست دختر خاص داره که فقط واسه ک يسر هینه  همه همشونم که -رایالم

شونویان مهر غهیهم که ص ییو به اونا دهیاوردن بچه پول م ایدن

بود؟اصال اون  دهیچیبرام پ من ينسخه بود که بابا نیرو سرم آوار شد ا ایتموم دن دمیشکستن قلبم رو شن يداشتم از درون صدا یبیغر حال

ماجراها خبر داره؟؟ نیاز ا

؟يدیاز کجا فهم نارویاصال ا ؟یمطمئن یکه گفت یینایتو از ا رایالم -

تو سه سوت شجره هر سابقه دار  یبه قول مان. بود  یاسمش چ ادینم ادمی قیدق کننیم دایرو پ ياز دوستاش فرد یکی قیاز طر یمان -رایالم

اطالعت رو بهش داده نیمقدار بهش پول داده اونم ا هی یمان. کشهیم رونیش تو خالفه رو بپا هیکه  یکس ای

داشته باهاش یدشمن دیشا دونمیدروغ گفته نم دیشا مرایال شهیباورم نم يوا -

؟؟یکنیم ياز پرهام طرفدار يتو دار ساریال -رایالم

سر به تنش نباشه  خوامیمن م. . نه به خدا نه -

منو تباه کنه ندهیبابا بخواد آ شهیباروم نم -

مثل  یکنن ول یرو منتف يزنگ زدم خونه و از مامان خواستم خواستگار دمیفهم نکهیمن به محض ا دونهیماجراها نم نیاز ا یچیبابا ه -رایالم

میبعدا با هم صحبت کن انیاونا ب نیبابا گفته بود بزار نکهیا

؟؟هست يدیام یعنی -

 دونمینم میرو ثابت کن يزیچ میتونیکه خودش سابقه داره ما نم هیادم هی يسند ومدرکه ضمنا حرفا یما ب يتموم حرفا ساریال نیبب -رایالم

نه ای کنهیبابا قبول م

 کنهیبختم م اهیوقسم ثابت کنم که داره س هیبابام با آ يبرا دیکه با دهیکارم به کجا رس نیترو خدا بب -

شهیدرست م یغصه نخور همه چ -رایالم

فهممیرو نم يزیچ هیمن هنوز  یول -

؟یچ -رایالم

يو با اصرار باباش اومده بود خواستگار هیاونم نارض ادیکه بوش م ينجوریازدواج کنه البته ا خوادیچرا م نکهیا -

؟یگیم يجد -رایالم

زش خواسته؟رو ا يزیچ نیپسرش خبر نداره که چن يباباهه از کارا یعنی زهیآره واقعا برام سوال برانگ -

پسره ان  نیا يکثافت کار ونیمد شونویاونا تموم زندگ -مرایال

دق کرده یزنگ بزنم حتما تا االن از نگران هیمن برم به مامان  دونمینم.. بگم یچ -رایالم

فتشون گذاشتم و از گونه ج يرو يبودن بوسه ا دهیبهشون نگاه کردم که چقد معصوم خواب دایو ارش ایاتاق ارش يزدم و رفتم تو يپوزخند

رونیاتاق اومدم ب

 *********

نشسته بوده یسرم با حالت نگران يباال مرایال دمیاز خواب پر بایتقر ییبا تکون ها صبح
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شده؟ يزیچ رایچته الم -

 هیعصبان یاومدن بابا هم کل نایبلند و بابا ا -رایالم

به بدنم دادم و دنبال  یبود کل وجودمو پر کرده بود کش و قوس بیدمم عجخو يآرامش که بودنش برا هی دمیاصال نترس یچرا ول دونمینم

بستمش  یشونه کردم دم اسب یموهامو به آروم نکهیکش موم گشتم و بعد از ا

 يکه صدا ییلفتش دادم تا جا یو عمدا کل ییلب گفتم و رفتم دستشو ریز یکه صاف با بابا رو در رو شدم اروم سالم رونیاتاق اومدم ب از

 دیچکیبابا م ينشستم خون از چشما ایاز راحت یکی يرو کردمیکه صورتمو خشک م یدر اومد در حال يبابا

سر؟؟ ریدختره خ یرفت یکجا گذاشت يکرد شبیبود که د يچه کار نیا -بابا

ستمیازدواج ن نیبه ا یمن راض -

 يریبگ یمیتصم یتون یخودت نم يدینم صیرو تشخ زایچ نیتو هنوز خوب ا -بابا

ه؟یازدواج کنم؟ مگه ازدواج بچه باز نیخوایچرا م هینطوریپس اگه ا -

یبزرگ ش خوامینه م -بابا

شهیپسر مردم حروم م یکه طفل ينطوریا-

به دو نکن  یکیبا من  -بابا

باهات حرف بزنم بابا دیمن با -

شنومیم -بابا

 نیکه مدرك داشته باشم با ا کنهیقبول م یکردم اونم گفت در صورت فیتعربهم زده بود رو مو به مو براش  مرایرو که ال ییاون حرفا تموم

شباهت به  یکه ب ییکه پشت در چمپاتمه زده بودم با صدا یبودم پناه بردم و در حال دهیخواب شبیکه د یحرفش از کوره رد رفتم وبه اتاق

گفتم دنبو ادیفر

طرد شدنم تموم بشه متیاگه به ق یتح. . یحت. . پسره کثافت ازدواج کنم  نیمحاله من با ا-

حرف آخرته؟ نیا -بابا

حرف اول و آخرمه -

ندارم ساریبه اسم ال يدختر گهیپاتو تو خونم نزار من د گهیپس د -بابا

شکمم جمع کردم و گونه  يتو شتریروح حساسمو خدشه دار کرده بود پاهامو ب يبابا بدجور یتفاوت یب يمامان در کنار نوا هیگر يصدا

 ینم گهید نکهیدست و لباسم از فکر ا يرو خوردیو سر م ختیر یدست راستم گذاشتم از گوشه چشم اروم اروم اشک م يسمت چپمو رو

سرمو بلند کرد و دستامو مشت .. گرفتمیلعنت به تو پرهام لعنت تازه داشتم جون م. .  شدمیم وونهیداشتم د ارماتاقم بز يتونستم پامو تو

بلند شدم و تموم نفرتم از  کردمیکف پام احساس م يکه تو یتوجه به سوزش یب کردمیم یکیمشت رو حواله  نیا خواستیکردم دلم م

. . دیکش دایکه سر ارش يبلند شد و پشت بندش داد رایالم هیگر يبرام نموده بود صدا یینا گهید شکمت وار،یدر، د. . کردم  یپرهامو خال

 یاز فرش خون یافتادم کم نیزم يکه نا خود اگه رو دیچیپام پ يتو یام بلند شدم درد وحشتناکاز ج یرو نداشتم به سخت یکی نیتحمل ا

کرده بودن  يزیهام خون ر هیشده بود بخ
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وحشت زده بهم نگاه کرد مرایدر چرخوندم ال يتو يرو دیکل یکم داشتم خودمو کشون کشون تا دم در بردم و به سخت نویهم

پاتو نمیبب ساریال با خودت يکرد کاریچ -رایالم

؟يشده با پات چکار کرد هیبخ نکهیا -مرایال

کرده  يزیاالنم خون ر.. رفته شهیش -

مارستانیب میبر دیبا -رایالم

 امینم یقبرستون چیمن ه -

ممکنه عفونت کنه ساریال ستین ياالن موقع لجباز -رایالم

به درك -

کل وجودمو گرفته  يرو نداشتم احساس بد مارستانیحال و حوصله ب یسوخت ول یم يپام بدجور رونیکشد و از اتاق رفت ب یپوف رایالم

از بابا و مامان داشتم همه رو smsو  miss call یاوردم روشنش کردم کل رونیب مویگوش فمیشد سمت ک دهیبود نا خود اگه دستم کش

کردیم ییشماره ناشناس خود نما هیاونا  نینخودنه پاك کردم اما ب

 گهیبابا م مینکرد نییرو تا نایکدوم ا چیه یعقد عروس خیقشنگ قشنگمون مونده بود تار يهنوز حرفا یرفت یانومم کجا گذاشتسالم خ -

گلم؟ هینظرت چ خوامیمن نظر ترو م یول میهم جشن بگر ينامزد يبرا

روز  هیاگه  یعنیشد دوتا  می؟بد بخت؟بده ازدواج  نیتن به ا خواستیم رهیحال منو بگ نکهیا يواقعا فقط برا یعنی گفتیم یداشت چ نیا

که مصرانه قصد  یشکسته بود قطره اشک شتریاما ب. . گرفته بود یلیپرهام رو خودم زنده به گور کنم دلم خ نیا دیمونده باشه به مرگم با

کردم playخونده  یوک هینگاه کنم چ نکهیرو بدون ا یرو با پلک زدن پس زدم و اهنگ زهیچشم بر ازداشت 

. . . کرد  ریچشم که خوابامو تعب نیا از

. . .کرد  ریجا گ هیروز  کیدل که  نیا از

. . .کرد  رید دیرس یپا که وقت نیا از

!ام  خــــــســـتـــــــه

. . .خاطرات و سکوت  يکوچه  نیا از

. . .فاجعه تا سقوط  نیاحساس ا از

. . .رو به روت  يچهره  نهییآ نیا از

!ام  ـتـــــــهخــــــســ

. . .از آسمون  خسته

. . . نیزم از

. . . آدما

. . .خــــــــــــدا  يفقط ا نجایتو رو دارم ا من

. . .که مونده باز تو گلوم  یاز بغض خسته
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. . .بسته شد ، ناتموم  میزندگ دفتر

. . .نبود  ایدن يتو یمن ، کس مثه

. . .تنها نبود  ينجوریا دیشا یکس

. . . گرفتیز غم لحظه ها ما دلم

. . .که با ما نبود  يروزگار نیا از

!ام  خــــــســـتـــــــه

. . . يقصه کرد هیخودت راه یب منو

. . . يعاشقم رو پر از غصه کرد دل

. . .خسته رو گوش نکرد  نیحرفه ا یکس

. . .شکستو فراموش نکرد  نیا دلم

. . دمیچشمو مال مشیدیکنارم نشسته بود به خاطر هاله اشک تو چشام خوب نم یکیباز کردم  رو کنارم حس کردم اروم چشمو یکس حضور

سرم نشسته بود  يباال یبود با حالت مغموم نیار

. . لگن گذاشت  هی يبا چند تا ظرف اومد داخل و پامو تو رایهمون موقع الم نهیاز تو چشام نب مویبدبخت نیتر ازا شیرو برگردوندم تا ب ازش

. دادم سکوت کنم و تحمل حیاعتراض ترج يداشتم نه نا دنیانقد راحت کوتاه اومد نه حوصله درد کش رایودمم تعجب کرده بودم چرا المخ

 .

يپا راه بر نیبا ا دیهات عفونت کرده مگه پرستار بهت نگفت که نبا هیبخ -نیآر

-  . .

؟يدار یبا خودت هم دشمن یحت ؟یکنیم يلجباز یبا ک -نیآر

که کف پام حس کردم لبمو به دندون گرفتم و تموم حرفامو  يکنم با درد یخال نیاز پرهام رو سر ار میبزنم و تموم عصبان یاومدم حرف ات

قورت دادم

 هی چرخهیاتاق داره دور سرم م کردمیداشتم حس م دیاومد احساس ضعف شد یلبم داشت خون م دهیچیشور خون تو کل دهنم پ مزه

دمیینفهم یچیه گهیشد و د لحظه چشام بسته

 *********

باز کردم و به زور صدامو رها کردم یگلوم کامال خشک بود چشامو به سخت دیچیپیگوشم م يتو یمبهم يصداها

آب -

يآب بخور دینبا گهیم نیدورت بگردم آر یاله -رایالم

کنه؟یدردم تییجا ؟یخوب ساریال -نیآر

 هیجور هیدلم . . سردمه . .  کنهیدرد م. پام -

کنه؟یدلت درد م -نیآر
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 رایافتادم الم هیچرا اما نا خود اگاه به گر دونمیکردم نم یکه کنارم بود خال یظرف يمعدم رو تو اتیرو بدم تموم محتو نیاومدم جواب آر تا

آمپول برگشت هیا بعد ب قهیو چند دق رونیاز اتاق رفت ب یهم با حالت عصب نیرو روم انداخت آر ییاومد کنارمو پتو مهیسراس

سوزن نه گهید نیترو خدا ولم کن ار -

تحملم تاب شده بود  گهید ختمیر یمدت اشک م تموم

سرمت  يتو زمیبر خوامیم نویا ساریاروم باش ال -نیآر

رو به  گذاشت و میشونیپ يدستشو رو نیآر دمیلرز یبه وضوح داشتم م دمیو پتو رو سفت دور خودم چسب دمیدراز کش رایکمک الم با

گفت رایالم

؟دختر چکار کرده نیبا ا)بابام(محمود آقا هیاز فشار عصب یناش نایتب نداره ا. . فقط لرزه -

که پشت تلفن بهت زدم  ییبگم همون حرفا یواال چ -رایالم

هم دردم  خواستمینم گهید . . هم دمم بود يروز هی . . بدونه يزیهام چ یتکون دادو دوباره ساکت شد دوست نداشتم از بد بخت يسر نیآر

باشه 

 دیدونست شا یخودشو مقصر م دیکه به زحمت بازشون نگه داشته بودم بهش نگاه کردم حواسش به من نبود کالفه بود شا ییپلک ها با

. دیشا دونستیمن م یخودشو مسبب بدخت

عالج توهه يمهر یبرو ب يکج کرد راهتو

کرد فکر نکن محتاج توهه یکه مهربون یهرک

.. . شانسمو امتحان کنم بهم فرصت بده گهیبار د هیبزار  ساریال -نیرآ

 ییوفا بهیغر يآها بهیغر

 ییپره ازت خدا دلم

ییدارم از تو جز جدا یچ

. . فقط تو شمیفقط با تو آباد م. . من خرابم  ؟يمنو دوست ندار گهید یعنی -نیآر

سرم يآورد یچ نیوفا بب یب بهیغر يآها

ادببرمیروزا از  نیعشقتو اتونم  یم چطور

نکن وونمید. . بهت محتاجم عشقم -نیآر

شده ریدلت بهونه گ يدلخور یاز چ ینگفت

شده ریچشم تو از من س يدمخور یبا ک ینگفت

. من باشه نه زانو هات نهیس يرو هیموقع گر دیسرتو با -نیآر

شدم به اون روزا به خاطرات خوب وبد  رهیخ

سر نزد ییتو خطانخور دلم اخه از  غصه

!!!یفهم یتنگت کنارات باشم مثل االن م يتو روزا خوامیم من؟مونمیثابت کنم پش يچطور -نیآر
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ازم نکن برو يادیخاطراتتم  گوشه

تو از شرم چشام سرتو خم نکن برو يریم

با غصه رفت .. رفت يدیبا نا ام. . رفت تیبا عصبان. . رفت

 هی. . کرد خی.. .  دیکه با رفتنش تو جونم انداخت رو بش دادم دلم از حرفاش لرز ییتموم درد ها.. . حس ها رو من بش دادم نیا تموم

.. یول.. خواست بمونه. . خواست ببخشه. . خواست برگرده. .  ستادیلحظه ا

. . تونستیبود باز هم م دهیرو چش انتیبار خ هیاون  . . را آموزدن خطاست آزموده

عقلم  نقدرینه هم ایباشه خوبه  امییمونس تنها ندهینه تا حاال سراغم اومده وقراربود در آ شناسمشیکه نه م یسک يبرا دنیجنگ دونستمینم

از رونده شدنم از طرف  یحرفا خودمو آروم کنم و درد ناش نیکردم با ا یسع شنینم یمن مرد زندگ يبرا نیکه نه پرهام نه آر دیرس یم

بدم  امیالت يه جوریبابا و رو 

که  يهمون شماره ا دمیاومدم به صفحه اش نگاه کردم ناشناس بود خوب که بهش دقت کردم د رونیب الیاز فکر و خ میگوش يداص با

بدبختم کرد حرف  یدست یکه دست یبا کس يبا خونسرد شدیمگه م یکردم با آرامش جواب بدم ول یداده بود سعsmsپرهام باهاش بهم

بزنم

ش؟یفرما -

ياز کردنن نه غد بازدخترا مال ن -پرهام

که برات ناز کنم یباش یخر ک -

مواظب حرف زدنت باش خانوم کوچولو -پرهام

اگه نباشم؟ -

ینیبیبد م -پرهام

دیبند وجودم لرز 33 ياو يا -

کنمیکوتاهش م -پرهام

رو یچ -

زِبونتو -پرهام

خورهیحرفا نم نیبه ا تیآخه گروه خون -

یکنینم یواسم بلبل زبون گهید دنشوندمت سر سفره عق یوقت -پرهام

نکردم  لیکه منم الحمدهللا مغز خر م خوادیمنو م تینشستن سر سفره عقد رضا نکهیدو ا ک،یتر  نییصداتو بکش پا لتهیف -

آدمت کنم و زبونتو کوتاه  خوامیازتا فقط م ادیبخوام ازت فکر نکن خوشت م تیمضا تیکه رضا یباش یتو خر ک -پرهام

شهینم دایوجود تو پ یجود بوکارا که ت نیا خوادیجنم م -

شهیم تیاون وقت حال یکردم که مثل سگ واق واق کن يکار یوقت -پرهام

واحد شعور بردار 2زحمت  یاگه گذرت به دانشگاه افتاد ب نیبب -
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نکن یمنو جهنم. . ها متیاز گل یکنیپاتو دراز تر م يدار گهید یرابیس نیبب -پرهام

آخه دست و پام درد گرفت بس که خودتو پهن  یکنیزنگ بزن چقد التماس م گهیوقت د هیاستراحت کنم  خوامین مآقا لطفا قطع ک -

 تیچلغور کور و کچل و شل رضا هیدختر ماشاهللا تعداد ما دخترا سه برابر شما پسراست باالخره  ادهیکه ز يزیچ!بفهم خوامتیبابا نم يکرد

رزنت بشه غصه نخو دهیم

 ينطوریکردم تونستم ا دیچون از بابا قطع ام دیدلم خنک شده بود شا یرو قطع کردم کم یبه عرش برسه گوش ادشیداد و فر نکهیاز ا قبل

گرفته بودم  یپوزشو به خاك بمام وگرنه اون شب که الل مون

. دست گرفتم يم بندازم و سرمم توپا یکیاون  يکردم تموم وزنمو رو یو سع ستادمیدر مورد راه نرفتنم با پا ا نیآر ادیز هیرغم توص یعل

 نکهیتو آشپزخونه مشغول بود قبل از ا رایخنک شده باشه الم يزیدلم از چ ایجا برام سخته مخصوصا اگه خوشحال باشم  هیکال بند شدن 

بودن صدا کردم  ونیتلوز يکه پا دایو آرش ایمبل و آروم آرش يخودمو انداختم رو عیبلند شدم و بخواد غر غر کنه سر مبفهمه از جا

و کنارم نشوندم دمیجفتشونو بوس

بهت زده؟ نویا نیخاله عمو آر -ایارش

آره خاله -

يکرد يحتما کار بد -دایآرش

؟؟چرا -

آمپولتون بزنه امیب گمیم نیبه عمو آر گهیمامان م میکنیم ياخه ما هر وقت کار بد -دایآرش

ترو دعوا کنه  ادیب میگیم ساریماهم به خاله ال دیگگفت ب ينطوریبه بعد هر وقت ا نیمامان بد از ا يا -

نده ادیبد  يزایبه بچه هام چ -رایالم

رو از آمپول نترسون نایا یوا خوب تو هم الک -

داره خیجات م نمیبب-رایالم

گفتم یبا گنگ کردمیمبل و نگاه م يکه داشتم رو یدرحال

نه -

گهید یشیتوش بند نم قهیدق هیداره که  خیمنظورم اتاقه البد م گمیرو نم نجایا -رایالم

و نگاه کنم واریچقد درو د رهیخوب حوصلم سر م -

ونیتلوز يبه خودش گرفت و بچه ها رو دوباره فرستاد پا يحالت جد یکم مرایال

از خونه  یرونده بش شهیهم يبرا يخوایم ه؟واقعایچ تیتصمم سار؟یال یکن کاریچ يخوایم -رایالم

ستمین یاومده راض شیپ تیوضعمسلما من از  -

؟يبود که زد یحرفا چ نیپس ا -رایالم
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 هی ؟يشوهر خوب دار هی ؟يگاه دار هیتک هیدلت قرص هست که  ؟یکنیم یدرکنارش احساس خوشبخت ؟يرو دوست دار یمان رایالم -

بچه هات؟ آره؟ يدلسوز برا يبابا

و به نشونه مثبت تکونش داد نییانداخت پا سرشو

عشق  قیکه ال یدوستش خواهم داشت کس ندهیقل مطمئن شم در آاحد ایازدواج کنم که دوستش داشته باشم  یمنه که با کس حق نیا -

 ؟یفهمیفروشه م یکه بچه خودشو م یجور واجور رو رد نکردم که تهش بشم زن کس يمن اون همه خواستگار ها رایباشه الم دنیورز

هست؟ ستین دینداره چه بسا اگه موند تو گل منم معامله کرد بع یمعن راشبشم که ناموس ب یزن کس تونمینم

اومد یکوتاه م يجور هی دیشا يکردیبا بابا صحبت م ياون جور دینبا گمیم یزن پرهام ش گمیمن نم -رایالم

به درداومده  یکم لطف هنهمیدلم از ا رایبگم الم یبگم اخه چ یدخترشو قبول نداره چ.. منو قبول نداره  خوادیگفت؟مدرك م یچ يدیند -

؟یتهش که چ -رایالم

کنمیاگه تا آخرعمرم با بابا چشم تو چشم نشم راهمو ازش سوا م یگرفتم حت ممویجنگم من تصم یم -

که چقد  یدونیبگم خودت م دیکه من نبا نوی؟ا يدیدانشگاتو م هیشهر ي؟چطوریگذرونیم تویزندگ يچجور ؟یکنیم یکجا زندگ -رایالم

 یکنیخرج م

 شمیو باق يبعد يها ینقاش يبرا گرمیم لهیفروشم و با پولش دوباره وس یهمه رو م دمیتا تابلو کش 50،60 يفکر اونجاشو کردم من باال -

 کنهیم یزندگ ییتو خونه دانشجو ستنین نجایاز بچه ها خانوادش ا یکی شیپ رمیهم م میخواب و زندگ يجا يبرا گهید یزخم هیبه  زنمیم

فقط خدا کنه قبول کنه امیاز پسش برب تونمیم یعنی فتهیپام ب یلیاجارش خ کنمیفکر نم ششیکرد منم برم پ بولق دیشا دونمینم

؟یدانشگات چ هیدرست شهر یکه گفت یینایهمه ا -رایالم

 مین سیسرو هی دیتولدم خر يبرا شیکه مامان چند سال پ گمیرو م یطال هم دارم همون سیسرو هیبانک دارم  يپس انداز تو يمقدار هی -

فروشم یهم دارم اونم م دیست طال سف

رفت؟ ادتیبابا  يمگه حرفا ياز خونه برشون دار يبر يخوایم يچطور هیشدن یگیکه م یینایبه فرض که اصال همه ا -رایالم

 حتاجمویبه خونه بزنم و ما يسر هی تونمیساعت ها م نیشب تو ا 9تا  رهیم 3عصر هم از  ستیظهر خونه ن 12بابا تا  ینرفته ول ادمینه  -

بردارم

شه؟یبه پا م ییاگه بابا بفهمه چه بلبشو یدونیم -رایالم

با خودم شیفهمه تو زنگ بزن با مامان هماهنگ کن بق ینم -

بگم یچ دونمینم -مرایال

زنگ به مامان بزن هیفقط  یبگ يزیچ خوادینم -

!به خاطر من. . بنداز  یکیهم تو تار يریت هی یزنم ولجلو پات سنگ ب ایباهات مخالفت کنم  خوامینم -رایالم

دادم رونیپرصدا ب بازدممو

؟یچ -

که بشه باهاش در دهن بابا رو بست  میکن دایپ دهیند ریپسره خ نیاز ا يزیچ یمدرک هی میتونست دیشا -رایالم
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حرفش اومدم وسط

از من نخواه نویا کنمیخواهش م مرایال  -

عوض شد  هویبابا  فهممیکاراشو نم یمنم قد تو از بابا ناراحتم اصال معن فهممتیکارو انجام بده بخدا م نیا کنمیواهش منه من ازتو خ -مرایال

خورش کردن زیباباش چ ایپسره  نیا دیشا دونمینم. نبود  ينجوریا

!!شمردن اسکناس به لطافت دستاش کمک کرده رینه خ -

تالش  نهمهیا ونیتو م یدست و پا کن دیجد یزندگ هیکه  یزنیم شیخودتو به آب و آت يو که داردرسته ت یتو بگ یباشه اصال هر چ -رایالم

من بکن يکار رو هم برا هی نیا

خودمم ته ته دلم  دیشا کردمیفکر م رایالم يو داشتم به حرفا زدمیهم قفل کردم و شست هامو به هم م يو دستامو تو نییانداختم پا سرمو

بهش  زهایچ یلیثابت کردن خ يبابا بلکه برا شیبرگشتن پ ياما نه برا واستمخیرو م يزیچ نیچن هی

نشدهم نشد  زنمیدر اون در نم نیا یباشه قبول ول -

داشته باشه یآگاه يتو یقیرف یدوست دیکمکت کنه شا گمیم یبه مان یمن منتظر بودم تو فقط قبول کن يفدات شم خواهر یاله -رایالم

مغزم جرقه زد  وهی یاسم آگاه دنیباشن

"ایجو"

یبگ یبه مان خوادینه نم -

بهت کمک کنه چرا نه؟ تونهیباور کن م -رایالم

رو سراغ دارم یکیخودم  -

؟یآگاه يرو تو یکی -رایالم

آره  -

هست حاال یک -رایالم

تمنا افتادم ادیکردم و بعدش انگار تازه  یمن یمن

پسر خاله دوستمه  -

کنه به نظرت؟ يکار هتونیآهان خوب م -رایالم

که بتونه دوارمیام -

زنگ بهش بزن هیخوب پس پاشو  -رایالم

بوق برداشت نیتماس گرفته بود با اول ياتاق خود تمنا چند بار يتلفن زدن و هم به بهونه استراحت رفتم تو يبرا هم

یزنش ش يخر شد دهیتو دزدالبد تا حاال قاپ بیپسره بد ترک نیتو دختر دلم هزار ره رفت گفتم ا ییکجا -تمنا

:خنده هام صحبت کنم ونیم کردمیم یکه سع یحال در

به؟یبد ترک یدونیحاال از کجا م -

شده دایمورد استثنا پ هیمورد اونم فقط  هیحاال  یو برعکس ول رنیگیخوشگل رو م يدخترا رنیزشت م يخوب پسرا-تمنا
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رهیالبد اونم آقا ام -

يارد يهوش سرشار ادیخوشم م-تمنا

شد يبعد جد دویخند یکم

خونه خواهرت  نایشد بابات ا یبالخره چ کردمیتا صبح بهت فکر م شبینگرانت بودم د یلی؟خيعوض شه بهتر تیروح یخواستم کم -تمنا

بودن؟

نبودن نجاینه ا -

شهینم یباهات صحبت کنم تلفن خوامیراستش م..  نمتیبب گهیبار د هی تونمیم. . تمنا -

خونه خواهرت دنبالت؟ امیچرا که نه ب زمیآره عز -تمنا

اونجا  ایب دمیشاپ رو م یکاف هیآدرس  امینه نه خودم م -

فقط بگو ساعت چند یهرجور راحت زمیباشه عز -تمنا

خوبه؟ 6ساعت -

براش پس لطفا  رمتیم بگواال من داداش ماداش ندارم که بخوا يایتر ب رید يکالس بزار لمایف نیا نهویعاه ياونجام فقط منو نکار 6 -تمنا

ادیبدم م دنیشروع کن که بد از انتظار کش 4از  یصورت مبارك بکش يهم به رو یدست یو افاده رو بزار کنار خواست سیف

تشک يلو شدم روورو قطع کردم  یکه از خنده گشاد شده بود گوش يلب و لوچه ا با

 بیارامش عج هیخودم بود که  يشدن اجرا کردنشون برا یو حتم رایانه به الماونم قاطع ماتمیهم گفتن تصم دیحرف زدن با تمنا و شا دیشا

راحت و آسوده رو هم بزارم  يپلک هاموبا خاطر یبهم داد تا بتونم کم

کشون کشون خودمو تا آشپزخونه  شدیپانم نیبا ا یدوش گرفتن بد نبود ول هیتنم کوفته بود  یکله خواب بودم کم هی 4خود ساعت  تا

 هی شهیهم.که کامال تنم حال اومد دوباره همون لباس ها رو تنم کردم  یدوش وقت ریدور پاهامو بستم و رفتم ز کیپالست هیو با  رسوندم

داشت از  ادی هیروح نباشه و بعد از گذاشتن  یکه صورتم ب يکردم فقط در حد حیمل شیآرا هیهمراهم داشتم  کوچولو شیلوازم آرا فیک

خداروشکر شانسم زد و  رفتمیم دیبا یول کردیم وونمیهام عفونت کنه د هیدوباره بخ نکهیفتن برام سخت بود وفکر اراه ر رونیخونه زدم ب

 ستادیبرام ا یتاکس هی عیسر

 يکه کجام باصدا دونستیفقط خدا م یمشغول کردم ول زیم يرو يبود خودمو با منو ومدهیبه قرارمون مونده بود تمنا هنوز ن يا قهیدق چند

روات تمنا به خودم اومدمپرط

کننینم دایپ قتیحق یخوشمزه زل بزن ياگه تا فردا هم به اون اسم ها -تمنا

سالم جلو بردم ياحترامش بلند شدم و دستمو برا به

سالم -

شمیم ریگ نیکم کم زم یکه دارم از فضول یبگو چکارم داشت عیسر ؟یخوب يچطور.نوم اسالم خ -تمنا

فرانسه ایدختر؟ ترك  ياومد ایچند ماهه دن -

 یاونم توت فرنگ یمن قهوه دوست ندارم عشق است بستن یییا -تمنا
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قهوه ترك اونم تلخِ تلخ سفارش دادم يو برا یتمنا بستن يبرا

 اعتنا باشم من به یکردم بهش ب یسع یول کردمیصحبت هامو کامال حس م يتو دیکجا رفت تر هویصحبتام  يتو نانیاون همه اطم دونمینم

درباره پرهام  رایالم يتموم حرفا کردمیرو سنگ جلو راه خودم م دیترد دیمبرم داشتم پس نبا اجیو کمکش احت ایبه جو شتریب دیتمنا و شا

:یسکوت نسبتا طوالن هیدادم تمنا به فکر فرو رفته بعد از  حیبه مدرك رو براش توض ازمیبه عالوه ن

ادیبرنم يآره ؟چون از من که کار يخوایکمک م ایکه من متوجه شدم تو از جو ينجوریا -تمنا

کردم  دییبهش دوختم و با بستن چشمم حرفشو تا نگاهمو

شمارشو بهت بدم خودت باهاش صحبت کن يخوایکنه م غیرو انجام بده در يکه اگه بتونه کار ستین یآدم ایجو -تمنا

؟یکه خودت باهاش حرف بزن شهیم یزحمتت دادم ول یلیخ دونمیم -

ایبستن نیزحمت ها و ا نیتازه تا باشه از ا گهید خورهیموقع ها م نیحرفشم نزنم دوست به درد هم -ناتم

از ته قلبم. . و مهربون بود دوستش داشتم کردیطبع شوخش رو حفظ م یحال درهر

بتونم برات جبران کنم دوارمیام -

. . بدهکار يزیچ هیو چه بسا منم  شمیحساب م یحساب ب یکن من يکه با خوشبخت شدنت لبخندو مهمون لبا نیهم . . یتونیم -تمنا

بود یاون واقعا دوست داشتن دمیکشینسبت به تمنا داشتم از خودم خجالت م ياول چه طرز تفکر يروزا نکهیا از

ه بهم خبر بد ایتر شد قرار شد تمنا بعد از صحبت کردن با جو يکمرنگ شدم قو هیبهتر شدم و روح یتمنا کم دنید با

حد  نیرو تا آخر نیماش شهیش دونمینم دیچسبیبه منِ تنها م بیاما چرا داشت عج. . فقط دونفره ییجورا هیبود نه گرم نه سرد  یهواعال

تا برام دردسر  کردمیمراعات پام رو م یکم دیبا یقدم بزنم ول تونستمیتر کردم دوست داشتم م کینزد رونیدادم و سرمو به ب نییممکن پا

فرشته  نیوتمنا درست ع ایجو شتریبشر ب نیو انزجارم نسبت به ا شدیم یتو ذهنم تداع یمرتض ادیپا  هیاز ناح يهر درد دنیکش باساز نشه 

 گرفتیرو م بانمیکه داشت گر ینجات منو رها کردن از بدبخت

خم  رایو الم یمطمئن بودم مان نکهیبا ا ردمکیخوابم م يبه حال جا يفکر هیتر  عیسر دیشرمزده زنگ رو فشار دادم با رایخونه الم دنید با

خونه البته بعد از جواب  يتو دنیکه به محض رس يکار نیاول کردیم تمیسر بار بودن اذ هیشب يزیچ هیحس  هیاما  ارونیبه ابروشون نم

که تو  هیزیتر از اون چ ادیکردم زنگ زدن به عاطفه در رابطه با مسئله خونه بود که اونم گفت تعدادشون ز رایالم يها الدادن به سو

چون جا  شهیبلند م هیبق يسرو صدا گهینفر د هیو عالوه براون هم با اضافه شدن  کنهیتر م ادیقرارداد نوشتن و اگه مالک بفهمه اجاره رو ز

ستیخودشون ن يبرا

دل بستم رهیگیاز کجا منشا م دونستمیکه نم يدیو تنها به نور ام شدیم یکه چ دونستمیها رو نم يکار که به بن بست خورد بعد نیاز اول نیا

. . برام سخت بود رفتن  کردمیسال خاطره رو جمع م 23خرت وپرت هام به عالوه  وخونه  رفتمیم 8ساعت  دیبا مامان صحبت کرد با رایالم

نشه  نیزرده خاطر تر از امامان آ دهیرحم پنهونش کردم تا دل رنج یب یِتفاوت یب هیحس داشتمو پشت  یهر چ. . وداع.. جمع کردن 

نگاهم . . فشردن زنگ برام آرزو بشه  يروز هی دیشا کردمیوقت فکر نم چیلمسش کردم ه. . زنگ خونه نگاه کردم قبل از فشار دادن به

که کناره هاش زنگ زده بود ثابت موند میگوشه باغچه و تاب بچگ السیدرخت گ نیب
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ودکانه داشتمک دیچقدر ام. . داشتم دیکودکانه ام چقدر

با برداشتن هر .. . برام چقدر عذاب آوره  يبفهمم که دور تونستمیکه مامان برام آورد قورت دادم تازه م یشربت وانیبغض هامو با ل تموم

زدیذهنم جونه م يسوال تو هیو  کردمیذهنم حک م ياتاق رو تو يجا هیلباس  کهیت

"ادمه داره تیوضع نیا یتا ک"

 نیها گذاشتم وآخر لیوسا هیبق یروش نشسته بود اونو هم قاط یحوصلگ یبود که مدت ها گرد وغبار ب یر خاطراتآخرم به دفت نگاه

نگاهمو از اتاق گرفتم

اونم مرده غرور داره  يزدیاون حرفا رو به بابات م دیمادر نبا ساریال -مامان

مادر من؟ کردمیم کاریچ دیپس با -

 نییپا ادیب طونیر شاز خ دیشا يکردیصبر م یکم -مامان

يدنده بودن بابا خبر دار هیاز من از  شتریبه معجزه تو ب هیشب هیزیشدنش چ یکه عمل یزنیم یحرف يکه دار یدونیخودتم م -

درسته؟ يریم يکه دار یراه یمطمئن -مامان

. . کنهیرو ضمانت نم يروزیبودن محو شده پ یکه از طوالن يجاده ا ته

!!!!دعــــــــــام کن. به حرمت اسم مادر چرا یول. عا اعتقاد ندارم به د. . درسته.. آره -

دیمسافرو ند هیگر خدا

دیکس و دل نبر چینَسبت به ه دل

. . صندوق گذاشتم  يچمدونم رو تو یرو برگردوندم با کمک راننده تاکس شیبشه ازنگاه بارون ياشک از چشمام جار يدونه ها نکهیاز ا قبل

هام محو شده بود دهیاز د ینگاه پاره شد که همه چ نیرشته ا یقتوه دوخته بودم نگاهمو به خون

زنهیم ادیاسم منو فر جاده

دنهیامروز روز دل بر گهیم

دمیکش نیزم يدستام رو رو يچمدونِ تووکردم  میدوشم تنظ يرو کولمو

لرزونه منه يشونه ها يکه پر از خاطره هاست رو يبار کوله

!!یچیهــــ. نپرسه يزیچ گهینگاه براش بس بود که د نیو هم. . نگاه کردم  رایدم به المسر يچشما با
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کنم اما تازه  دایشکست رو پ نیکه سر رشته ا ییتا اونجا. . فکر کنم  میزندگ يآروم باشم و به تموم تنش ها يجا هی یمدت هیداشتم  دوست

 کردیبه غروب دعوتم م داشت.. . من بود تازه طلوع کرد بود  يها یاول بدبخت

و باهاش مثل خودش  رمیرو از نگاهم بگ يسرد نیقل ااکردم حد ینگاه کردم سع دیلرزیکردم م خی يدستا يکه داشت تو میگوش به

!!!يپر انرژ. !!گرم.. حرف بزنم

زم؟یعز یسالم تمنا جون خوب -

یسالم گل گالب من خوبم اگه تو خوب باش -تمنا

!بودنت ومنم خوبم به لطف ت -

دختر ایخدا رو از قلم انداخت يآ يآ -تمنا

!!خدا.. . ها

بد؟ ای يخوب دار يحاال خبرا دیرو فهم يزیچ شهیوقت نم چیاز لحن صحبت تو که ه -

صبح آره؟ نیشما فردا کالس دار ایحرف زدم گو ایبا جو. . من خوبه ها دیاز د یعنی؟نه خبرام خوبه ؟باشم يمخبربد ادیبه من م -تمنا

8اره ساعت  -

دیکالس تموم شد منتظرش باش که باهم بر نکهیبعد از ا ارین نتویگفت فردا ماش ایجو -تمنا

ارمشیب تونمینم گهیبخوامم د -

چرا؟؟نتویماش -تمنا

من بود يپا ریفقط ز!!!مال باباس شهیهام محسوب نم ییجز دارا!!!هه.. اوردمشیبا خودم ن. .  نگهیتو پارک -

مثل همونا یکیتو هم  نیماش یدانشجو ب نهمهیغصه نخورا الیخیب -تمنا

!!!بودنت برام نعمته زمیعز یباشه تمنا مرس -

 رهینگ ویپر و پاچه کس هویسگش . باش  تیا لهیت يمواظب چشم ها -تمنا

!!از دست تو -

. . اتاقم تنگ شده ينرفته دلم برا!!. . کنه يبتونه برام کار ایکنه جو خدا

ده به جز یه خاطرهبرام مون چی

تو غبار پنجره یگنگ نقش

که  يو اون رژ حجم دهنده ا شینبود و لوازم آرا يهم اثر کردیکه خط اتوش خربزه قاچ م ياز شلوار. . نبود  يخبر یشگیوسواس هم از

ارتباط قطع شدم  تونستیه مک یکس دنید يبرا يقرار یحس ب هیتنها !! !نبود. .  کردیم ییرنگ وارنگ خودنما يها کهیاون ت نیب يبدجور

!. هم نه دیشا نهرو جوش بز

!ياحمد یمرتض.. . اسم به تپش افتاد  هی ياور ادیدانشگاه قلبم از  يبه ورود دنیرس با
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آروم تر  یکرد و کم یپام افکارمو خط خط ریز يها زهیسنگ ر ياسم آشغال رو از ذهنم پرتاب کنم صدا نیکردم ا یکردمو سع یپوف

بشم االن وقت درد گرفتن نبود  الشیخیکردم ب یرو حس کردم که سع یجاش تو پام سوزش به یشدم ول

 يدور يجا نبارینشستم و بازم به فکر فرو رفتم منتها ا میشگیهم يگشتم نبودش سر جا ایسر به پسرا سالم کردم و باچشم دنبال جو با

با آرنجش به پهلوم زد به خودم اومدم نایکه سار ياونقدر غرق فکر بودم که با ضربه ا دیچرخینرفت فقط حول خودم م

هوم؟ -

گهیسالم د یعنیهوم -نایسار

نگاه کردم خوردیتکون م یه يقرار یمحل نزاشتم به به پاهام که به خاطر ب بهش

؟یکنیفکر م يدار یبه چ ساریاه چه مرگته ال -نایسار

از سوژه  يهست نه اثر کهیاز ت يراحت نه خبر التیخ -

ئه خوب پس بفکر جانم راحت باش -انیسار

شدم از من رو  ریمردونه واکس زده مواجه شدم رد همونا رو گرفتم و به صورتش خ یجفت کفش مشک هیبود که با  نیبه زم نگاهم

!!!اال من دیداد و از همه پاسخ شن لیسالم بلند و همه کالس تحو هیبرگردوندو 

ز خود درسا ریبود به غ یطول درس حواسم به همه چ تو

گاه مچ منو تو  یآورد به پاشا که گاه و ب یمنو به وجد م یدانسته هاش گاه نیو ا دادیاستاد جواب م يکه تک و توك به سوال ها ایجو به

حرف  دینگاه با سع ایبه پنجره چشم دوخته بود به الهه که مدام با اشاره چشم و ابرو  ینیو حاال با حالت غمگ گرفتیم اینگاه کردن به جو

 میدیم جهیکمتر نت زدمیدست و پا م شتریب یو هر چ رفتمیباتالق فرو م يکه داشتم تو یبه من. . خودم که  هب زدیم

اشاره از  هیمنتظر  ییجورا هیهاشون بودن سر جام نشسته بودم و  لیاز خروج استاد بر خالف تموم بچه ها که در حال جمع کردن وسا بعد

شد که  لیتبد نیقیبه  ییشک جا نیو ا شدمیاما کم کم داشتم از حرف زدن و کمک خواستن ازش منصرف م چرا دونمیبودم نم ایطرف جو

رفتم  یمشتم گرفتم و بدون خداحافظ يرو تو فمیاز کالس خارج شد مقنعمو مرتب کردم و ک ینگاه مین یحت ایو  یحرف چیه یب ایجو

سالنه  کردیذوق ذوق م يتوجه به پام که بدجور ینثارم نشد ب يزیو لبم نشست چپوزخند که ر هیگشتم و جز  ایجو نینگاه دنبال ماش با

!جم نخوردم ابونیها از تو خ نیاز ماش یبعض گهیگاه و ب يبه طعنه ها تیاهم یگرفته بودم و ب شیسالنه راه رو به رومو در پ

صداش  هویرفتم اما  یکنم راه م شتریسرعت قدم هامو ب یحت ایبه رانندش نگاه کنم و  نکهیکنارم ترمز کرد و من بدون ا يسمند نقره ا هی

متوقفم کرد

باال؟ ياینم -ایجو

کالفه اش گره زدم و سوار شدم  يبه چشما نگاهمو

؟يچرا منتظرم نموند -ایجو

بهم برخورده؟ يچون بهم توجه نکرد گفتمی؟ م گفتمیم دیبا یدادم چ حیرو ترج سکوت

؟یبگ يزیچ يخوا ینم -ایجو

گوش کنم ادیتا از تو باند صداش درب کندیکه اشت جون م یاروم کیکردم به موز یانداختم باال و سع يدیق یهامو با ب هشون
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که خوب  نویباهات داشته باشم ا یعیرفتار طب هیاز  ریغ يرفتار هیجلو بق تونمیبمونه من نم ادتی نجامیکه ا یکه تا زمان گمیم نویا -ایجو

؟يخوایم حیپس چرا ازم توض یدونیم

حالت طلبکارانه برگشتم سمتش و انگشت اشارمو گرفتم سمت خودم هی با

؟من -

!تـــو.. بله-ایجو

نزدم یمنکه حرف -

که فکر  یش هیتوج دیپس با یناراحت یعنی یرفت یعنی يراه افتاد الیخ یب يدیمنو ند نیماش نکهیو بعد از ا ریز یسرتو انداخت نکهیهم -ایجو

يشد کنمیم

کجاست ساکت موندم دونستمیکه نم يرینشستم و ازش رو برگدوندم و تا آخر مس نهیبه س دست

باز کرد نویخودش اومد در ماش شمینم ادهیپ دید یمن سرجام نشسته بودم وقت یشد ول ادهیرستوران پارك کرد و پ هیدر  ایجو

مادمازل  دیفرما ش فیبنده استدعا دارم تشر -ایجو

 نیبودمو از ا کیبهش نزد يادیز.سقف  يرو گشیبود و دست د نیدستش به در ماش هیشدم  ادهیپ نینم از ماشاونکه بهش نگاه ک یب

 يکردم رفتارم رو به حالت عاد یجلو تر رفتم وسع!يا گهید زیبلند از رو حرصه و نه چ ينفس ها نیبدم ا صیتشخ تونستمیفاصله م

و بعد شونه به شونه  ادیوصبر کردم تا ب ستادمیطاغچه باال گذاشتن بس بود ا گهیه دکن يکار هیمن  يبرا خواستیبرگردونم بالخره اون م

ش راه افتادم در رو برام باز کرد و منتظر موند تا برم داخل

!. یچ یعنی يدیکه فرست ل تهیوجودت هست حال يرگه از جنم جنتلمن ها تو هینزنم  چشمت

 یفرصت نیو ا کردیموشکافانه به منو نگاه م ایسفارش دادم اما جو ياریبه منو بخت یه اجمالنگا هیبا  عیو من سر میدونفره نشست زیم هی سر

درشت و هم رنگ  بایتقر يبودن چشم ها دهیموهاش سرك کش يالبه ال دکهیبا چند تار سف یمشک يبزنم موها دشیشد که بتونم قشنگ د

در وصف چهرش . یلب معمول هیمتوسط و  ینیب هیکمک کرده بود و  چشم هاش ییبایکه به ز ينه چندان پر يریشمش ياموهاش با ابروه

 یباال تر بودن ول ایسروگردن از جو هیدانشگاه بودن که  يتو يادیز يپسر ها دیشا!!جذاب یول یبه صفت لبش اکتفا کردمعمول شدیم

!مردونه یلیخاص با استا ییرایجور گ هی شدنیداشت که همه تو نگاه اول مجذوبش م یچ ایجو دونمینم

. . تونیمن مثل تو نم -ایجو

. هم اون. شدم  رینگاهش هم من غافلگ با

:رو به گارسون يو با لبخند دیکش غشیت شیبه صورت ش یدست

همراه با همه مخلفات البته به جز نوشابه کیل شیش -ایجو

 يریکه از دستم موقع غافلگ یمو به چنگالبزنم سکوت کرد یروم نشد حرف گهیکه زده بودم د يبا گند ینوشابه دوست داشتم ول من

 کردمیچشمام افتاد نگاه م

من آماده ام . خوب -ایجو
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شد که خودش سر صحبت رو باز کرد  خوب

داده؟ حیتمنا چقدر برات توض -

یچیه بایتقر -ایجو

؟یچیه -

که  دونمیقدر م نیرو از خودت بپرسم هم یگفت همه چ نیبه خاطر هم یکه بگ يمسائل رو خودت نخوا يسر هی دیگفت شا!!!یچیه -ایجو

یثابت کن یتونیو نم کنهیخالف م یدونیکه م یاز کس یدنبال مدرک

 شدیمحسوب م بهیمن غر يبرا بایکه تقر ایجو يهم گفتن اون حرفا برا یخوب از طرف یتمنا و داشتنش ول يبودم از فهم باال خوشحال

کرد کمکم کنه یبود سع دهیفهم نویا هم که انگار از دست دست کردن من ایسخت بود جو

 یالبته اگه از نظر قانون جرم هیو از همه مهم تر جرمش چ شیشناسیچکارست از کجا م هیشروع کن اول بگو ک ينجوریا يخوایم-ایجو

باشه

: يدورگه ا يکردم و با صدا يسرفه ا تک

؟!!!جرم هست. . تو قانون شما. يبچه دزد -

که گارسون برام اورده بود رو از  يدیرو بزارم کنار و چنگال جد یکردم رودرواس یسرشو تکون داد سع دییتا سکوت کرد و به نشونه ایجو

بشقابم يحرص فرو نکنم تو

.. جنس رو يسر هی دونمیکه من م ییتا جا یعنی هیکارش چ دونمینم قایدق ابِیاسمش پرهام کام -

در حال خوردن غذاش بود و با  یحالت رییتغ چیه یب ایشدم جو مونیشده از گفتم پش کیکه گفت باباهم با اونا شر رایحرف الم يآور ادی با

 ابیشراکت بابا و کام يمنها زیرو بگم البته همه چ یرفتارش بهم جسارت داد تا همه چ نیا ییجورا هی کردیبه حرفام گوش م نهیطمئن

بزرگ

 يواسته خودم به ازدواج باهاش تن بدم از اخالق گندو شعور نداشته چشمارغم خ یمن عل خوادیخواستگار منه و بابام م ابیپرهام کام -

 فروشهیخودش رو م يچطور بگم بچه ها!!!زنهیکه به خودش م ياون بچه دزده دزد میرینگاه هوس باز که فاکتور بگ هی و زیه

کردیبود و داشت با دستمال گوشه لبشو پاك م دهیحاال کامال از غذا دست کش اکهیجو

؟!!!ياومده خواستگار ي؟مگه چند تا بچه داره؟ اصال اگه اون زن داره پس چطور؟بچه هاشو -ایجو

 دهیپول م دنیبهش بچه م نکهیا يان پرهام بهشون در ازا غهیص.! .  یموقت. ستنیاونا زن دائمش ن. خوب -

گفت ریزد ز يپوزخند ایجو

!عاطفه یب يمادرا -

؟يکامل دار نانیاطم یگفتکه  ییزایچ نیحاال تو ازصحت ا -ایجو

 گهیدروغ نم دونمیبهم گفته که م یکس یعنیاره  -

دونه؟یم نارویبابات ا گهید زیچ هی -ایجو

کنهیقبول نم یبهش گفتم ول -
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زنهیم نهیسنگشو به س ينجوریباشه که ا يکار هیبراش  دیپسره با نیاوصاف ا نیپس با ا -ایجو

نگفتم يزیو چ نییانداختم پا سرمو

يشد مونیپش یول یرو بگ يزیچ هی یخواستیاول صحبت هات م يکه قطعا از گفتنش ترس دار يزیچ!!!هست يزیچ هیپس  -ایجو

کردم به عالوه ترد شدنم از خونه و آالخون واالخون شدنم  فیتعر ایجو يشده بود تموم ماجرا رو برا ریسرپوش گذاشتن د يبرا گهید

و قول داد برام دنبال  دیکه دارم پرس يبودجه ا ينزد و گفت بهش فرصت بدم و ازم درباره مقدار یفحر چیه. درباره بابا و پرهام و ایجو

 شناختمیسر از پا نم یخونه بگرده و من از خوشحال

شدن خونه و  دایپ دیبهش صفا دادم و ترگل ور گل کردم نور ام یبودم امروز کل دهیجوره به سرو صورتم نرس چیروز قبل که ه برخالف

 دمیفهم یکفش تنگم م ياز سکوتش تو نویا شدیچشم و دلم رو روشن کرده بودپام داشت کم کم بهتر م تیگاه از جنس امن هیتک هیودن ب

 يپر مهیو با دهن ن کردمیدستمو بلند م نیماش هی دنیگاز ود هیبعد از هر ابونیخودم گرفتم و کنار خ يبرا مونیلقمه پرو پ هیقبل از رفتنم 

گفتمیم

"ـسـتدرب"

هنوز به قول معروف نه به بار بود نه به  نکهیشدبا ا دایپ یدربست هیمنتظر موندن هم زمان با تموم شدن لقمه ام  قهیدق 5بالخره بعد از  که

 نگاه کنم و خودم گهیجور د هی دمیجد یکردم به زندگ یمعدم رو نگرفته بود سع يجا چیخوشحال بودم انقدر که اون لقمه بزرگ ه یدار ول

رو به خودم ثابت کنم به قول سهراب 

شست دیها را با چشم

دید دیبا گرید جور

رفت دیباران با ریز

 اشیدن خوامیخودمون که م يایجو نیجون تو نباشه به جان هم یبودم ول دهید يا گهیجون من نه چشممو شسته بودم و نه جور د سهراب

چند بند عمل کنم  نیهات تو ا هیگرفتم به کل توص مید تصماز حاال به بع یرفته بودم ول گهیبارونود رینباشه ز

 يزیچ یول گشتیحد گشاد بشه م نیمن تا ا شیکه باعث شده ن) مخالف علت(یداشت دنبال اون معلول نهیراننده نگاه کردم که از تو ا به

نشد  رشیدستگ

صورتم شده قدم  نینگ کردمیلبخند که احساس م هیردم و با ک داشیگشتم که بالخره پ ایجو نیپامو بزارم داخل ،دنبال ماش نکهیاز ا قبل

هامو برداشتم 

 يگفت رفتار ایکه جو يکردم همونطور یبود به همه سالم کردم و سر جام نشستم و سع یمن خال يهمه اومده بودن و انگار فقط جا بایتقر

و  کردمیحس م یخودم به خوب يشماتت بار پاشا رو رو يها چون نگاه يهم موفق بودم البته فقط تا حدود يداشته باشم که تا حدود يعاد

 دادیتر از قبل نشون م هیصورت راشل بود و چهرش رو کر يکه دائم رو يپوزخند

 هیصاحب  گهیتا چند روز د نکهیتر بگم تمرکزش رو نداشتم حس ا قیاگه بخوام دق یعنیحوصله گوش دادن به درس رو نداشتم  یلیخ

پرهامه و  نکهیا الیاومده بود رو باز کردم شمارش ناشناس بود به خ میگوش يکه رو یاس ام اس دادیقلقلکم م يوربدج شمیم يخونه مجرد

از بچه ها زود تر از همه از در  یآخر کالس بعد از خداحافظ. .  بمیج يکنه نخوندمش و گذاشتمش تو يرو ادهیاعصابم پ يرو خوادیم
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برداشتم تا به  مویبودم که گوش دهیرس یبه در خروج بایتقر. دمیشنیم یو در مورد نبود مرتضر ییکه زمزه ها یکالس خارج شدم در حال

بازش کردم  یلیبا م دمیرو دsmsرو نداشتم که دوباره اون  ستادنیلنگه پا ا هیآژانس زنگ بزنم حوصله 

کارت دارم  گردمیو زود برم یانظبات تهیکم رمیسر م هیمن  رونیکالس نرو ب از

ایجو

داره ها خوب از تمنا گرفته  بیشماره منو از کجا آورده بود ؟تو هم مغزت ع نیا

کرده باشه  يبا خودش فکر بد ایجو دمیترسیبرم م اینبود دو دل بودم بمونم  یچکیو خودمو به کالس رسوندم ه دمیبه خودم جنب عیسر

.. اوف!!امروز ياز سه باز نمیا روزمینمودنم اون از اخالق گند د و از عمد دمید امشویکرده من پ الینگاه کردم و اون االن خ مویچون گوش

خودمو راحت کردم  الیدادم و خ حیبراش توض smsماجرا رو با يا قهیمنتظر موندم و بعد از چند دق یهانشستم و کم یاز صندل یکی رو

زدمو بلند شدم  يلبخند استیجو نکهیا الینم به خبهش در به ضرب باز شد وم دهیهنوز نرس..  یصندل يکه بزارمش رو نییآوردم پا سرمو

لبخندش کم کم محو شد  دنشیکه با د

؟يدیمنو ند یگوش -راشل

ندادم و مشغول نگاه کردن ناخونام شدم یجواب بهش

من کو؟ یگوش گهیم ؟يمگه کر یه -راشل

:فظش کنمکه شده ح يداشتم هر جور یو من سع شدیهمون آرامش که لحظه به لحظه کمرنگ تر م با

دست من؟ شیداده بود -

جا گذاشتم !!! نوماخ ریخ-راشل

شدم رهیبه رو به روم خ نهیراستم گذاشتم و دست به س يپا يچپو رو يباال انداختم و پا يدیق یبا ب شونمو

ندارم تیبازبون خوش بهم بده کار ایب شیمن حال و حوصله دعوا ندارم اگه برداشت نیبب -راشل

کردیم ییگو ادهیداشت ز گهید نیا

مصرف ترو  یب یگوش دیمن با یکنینداره چرا فکر م متیق تیقد ربع ارزش خودت هم گوش ؟ها؟يارز یخودت چقدر م يفکر کرد -

بردارم؟

. چون يدار یچون دشمن یچون باهام لج -راشل

اضافه کن لتیهم به دال نویا.  کنمیچون بهت حسادت م  -

دت کنم؟که من بهت حسا یباش یتو ک -راشل

!!معشوقه ناکام تو ياحمد یمحبوب مرتض  -

سمت خودش و صورت منم ناخود آگاه  دمیجلو چشمم نباشه تمت بازمو کش نیتر از ا شیتا ب گهیسمت د هیرومو برگردونم به  بازم

 یدهنم داشت خون م يدهنم دستمو گذاشتم رو يهم زد تو گهیمشت د هیگوشم تا اومدم دهن باز کنم  يشد تو دهیچک خواب هی دویچرخ

اومد 

!آشغال -
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برد باال که همون جا ثابت موند دستشو

؟يدستتو روش بلند کرد یبه چه حق -ایجو

 دادیدستشو محکم تر فشار م ایجو کردویتقال م راشل

هیولم کن مرتک- راضل

؟یچ کهیبشنوم مرت خوامیبزن م ها؟؟حرف؟یچ هیمرتک -ایجو

؟يروش بلند کرددستتو  یبه چه حق دمیپرس -ایجو

برداشته مویگوش. گو-راشل

راشل يرو در آورد و گرفتش جلو چشما یگوش هی بشیاز تو ج ایجو

نه؟یا تیگوش -ایجو

کردینگاه م یمتعجب به گوش یبا نگاه راشل

؟؟؟مال توِ دمیپرس -ایجو

خود داشت يهوا راشل که جا دمیزد من دو متر پر ایکه جو يداد با

کنه؟یتو چکار م. ت اما دس.. آره -راشل

کردمیانگار اشتباه م یول ارمشیبرات ب يبرداشتم که اگه زنگ زد یبود فکر کردم آدم تیرو صندل -ایجو

عقب دشیکش ایاما جو رهیرو بگ ویدراز کرد که گوش دستشو

ازش معذرت بخواه -ایجو

اج؟؟بکشه و بعدشم اخر یانظبات تهیکارت به کم يگفتم؟ دوست دار یچ يدینشن -ایجو

خوامیمعذرت م -راشل

و با جون کندن گفت  یسخت به

 يگر رو تیدست حما هی هیسا نکهیباال تر از ا یچ یبارش کنم که دلم خنک شه ول چاردیقل چهار تا لال ایخودم بزنمش  خواستیم دلم

بودم  ضشیرفتار ضد و نق نیمن مات ااز در کالس خارج شد و  ایبا گفتن جمله دنبالم ب دویکش رونیب یدستمال بشیاز ج ایسرت باشه جو

آوردم یداشت؟؟سر در نم یها چه معن یتفاوت یب نیا کنارها در  تیحما نیا

به سر و صورتم زدم و لبم رو هم که کم کم داشت باد  یو آب یبهداشت سیسر رفتم سرو هی فتمیبه قول خودش دنبالش راه ب نکهیاز ا قبل

 ادیلبم کمتر به نظر ب فیخف یبزنم که پارگ يکردم جور یوسع کردم دیشستم و رژ لبم رو تجد کردیم

 يهر کار ینمونده بود راشل گند زد به همه چ یچیه گهید بایگل انداختم تقر يالوصف و گونه ها دیزا يذوق و شوق صبح و اون اشتها از

نداشت  يا جهینت چیکه گره ابروهام کمتر بشه ه کردمیم

که حالم  دینگفت و عوضش پرس یچیاما ه يکرد ریبگه چرا د ایشدم و فقط منتظر بهونه بودم که جو نیسوار ماش ظیهمون اخم غل با

کار  نیا دونمیتفاوت بود نم یاکثر اوقات ب دیبار مهربون و شا هیبار مقتدر  هی یبار وحش هی ارمیآدم سر در ب نیاز درون ا تونستمیچطوره نم
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 یکس یمنجالب ب نیکه بود بودنش برام تو ا ياما هر طور کردیسفارش شده تمنام تحملم م نکهیا يبرا ای دادیخودم انجام م طرها رو به خا

بود  تیغنم

که احساس  يزیمونده بود وچ ایواسه جو یینه من توان داشتم نه نا گهید میامالك گذروند يبنگاه ها يتموم اون روز رو تو بایتقر

بود  يکه به قول خودش نخود ایجو میچوندیکالس عصر رو هم که پ میدینرس يا جهینت چیبود که به ه نیا کردیرو مضاعف م مونیخستگ

.منم که اعصاب نداشتم کال 

من قرق شده بودو شروع کردم پوالمو شمردن انگار با  لهیبوس يکه چند روز یاتاق يخونه رفتم تو يپامو گذاشتم تو نکهیمحض ا به

بشم گرچه که اونا از گل نازك تر بم  یو مان رایالم یمزاحم زندگ نیتر از ا شیب تونستمینم دیکشیم نییملک پا متیق ای شدیم ادیشمردن ز

 هیخودمم بود از وجود  یاگه زندگ دمیدیم کردمیم یکاله خودمو قاض یاتاق بمونم اما وقت نیهم يداده بودن تا تو شنهادیو پ گفتنینم

پناه ببرم که اونم احتماال به  زیبه عز تونستمیو آشنا هم فقط م قیو دوست ورف درندشت لیفک و فام نیا ونیاز م. بودم یشخص سوم ناراض

فتهیاتفاق ب خواستیبود که اصال دلم نم يزیچ نیو ا رفتیتوهم م اباممن کالهش با ب رفتنیخاطر پذ

که به  ییام کرده بود تا جاکالفه  يبدجور یسردرگم نیو ا شدنیبسته بود همه کوچه ها هم فقط به بن بست ختم م زدمیکه م يهرد به

بار  ریکه ز شدمیم یاز خودم راض دیپریبرق از کلم م نکهیدادم و بعد از ا تیمتارکه رضا نیشدم و به ا ریکه چرا جو گ گفتمیخودم ناسزام

نرفتم  زیهمه چ یپسره ب نیبا ا يزور واجخفت و ازد نیا

 کنهیکه توش آدما رو باهم اشنا م ییایاز دن سوزونهیبرام دل م بهیغر هی مدید یم یوقت یپناه یبودن سخت بود و سخت تر ازون ب سربار

سابقه  نیو با هم تونمیبخورم رکود کنم بار ها و بارها به خودم ثابت کرده بودم که من م نینبودم که اگه زم یمن آدم یول شدمیم زاریب

مونم یگل نم يتو ينجوریو ا شهیم دایبرام پ یراه هیکه  دادمیم دیام خودمدرخشان به 

پر رنگ تر  مویپناه یکه ب ییساعت ها کردنیم شهیخونمو تو ش قهیشدن به دق لیتبد يهاش برا هیکه ثان ییهفته گذشت روز ها هی

 شگاهیاز نما یکی يتا تو کردمیم لهیدانشگاه پالس بودم مدام به استاد هام پ يکه تو ییو روزها رفتمیم ونیخط در  هیکالس هامو  کردنیم

 کردمیم دایاعتقاد پ نیبوم حتما به ا ینبود نه خونه نه کار اگه خرافات یانگار شدن یکنن ول دایمن و تابلو هام پ يبرا مه ییجا هیشهر  يها

 ندازهیتو کاره و داره جلو پام سنگ م یدست هیکه 

و کجا و به چه  يچطور دونستمیزحمت بودم و فقط نمهمه  نیادم و ا نیشرمنده ا قتایامتحان کنم حق دمویام نیازم خواسته بود تا آخر ایجو

. جهینت یب يزحمت ها یتالف. جبرانش کنم تونمیم ينحو

 يبه واسطه رفت و آمد ها. که بهم زد منو متوجه حضورش کرد  یو بعد بوق نشیمنتظرش بودم که اول ماش ابونیکنار خ یشگیهم يسرجا

 یاوقات فقط گاه یتفاوت که گاه نیبود با ا شهیاون مثل هم یول میکردیم یحساس راحتباهم ا شتریب میهفته داشت هی نیکه تو ا يمکرر

و بهش حق  دونستمیرفتارهاش الزمه شغلش م نیو منم ا شدیم يو بعد بالفاصله جد گرفتیبه خودش م یاوقات حرفاش رنگ شوخ

 هی میریکه فاکتور بگ دادیبودن در کنارش بهم دست م که با يناشناخته ا نیریاز حس ش.طرز برخورد خو گرفت باشه  نیکه با ا دادمیم

کم ترش کنم  انهیبا گفتن چند تا تعارف عام کردمیم یکه سع یگتموم لحظه هام بود شرمند یچاشن یجور احساس شرمندگ

کشونمتیم نجایو تا ا شمیباشه که مزاحمت م يامروز روز آخر دوارمیام  -

سالم کیعل -ایجو
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سالم.. رفت ادمی دیببخش -

تموم شد گهیمنم د یشه چون مرخص دایخونه پ هیکه امروز  دوارمیمنم ام -ایجو

گفت عیاومده باشه سر ادشی يزیچ هیگردن کج کنم و بگم شرمندم که انگار  شهیطبق هم خواستمیم

 قایکه پولش هم دق رهیگیم شیو فقط ازت پول پ مخوادین هیخونه باهات صحبت نکردم صاحب خونه کرا نیدرباره ا یراست -ایجو

شرط داره هیمنتها  يکه تو دار يهمونقدر

:گفتم دیترد با

یچه شرط -

 هیکرا نمیبه خاطر هم یمادرش بخواب شیو پ يتو بر ستیکه خونه ن ییفقط شبا خوادیمادر صاحب خونه تنهاست و پسرش م -ایجو

 رهیگینم

توش هست؟ گهید یکیکنم که  یزندگ يمن تو خونه ا یعنی شمیمن متوجه نم -

داره  یجمع و جور چون همه چ تیسوئ هیگفت  شهیمال تو اتاق که نه م شهیاتاق خارج از خود خونه هست که اون م هیخونه بزرگه  -ایجو

ه؟یخوب نظرت چ هینفرم کاف هی يبرا

ترسمیذره م هیبگم  یچ دونمینم -

؟یاز چ -ایجو

 رمیگیم میبعد تصم نمیبزار حاال خونه رو بب یچیه.. از. از -

n@st@r@n-gh  2  بعد از ظهر 07:54 1391شهریور

- - -  -  - - - - - - - - -  -  - - - -  -  - - - - - - - - -  -  - - - -  -  - - - - - - 

آن روز يفردا

 

:-40-2- :نیمنو ببخش ریهمه تاخ نیا بابت

:پنجاه و دو قسمت

 هیتو  رهیکه فقط مادرش که احتماال اونم پ بهیپسر غر هیشده من با  یراض يچطور ایکه جو دادیفکر داشت مثل خوره روحمو آزار م نیا

بود که  ایبکنه جو هیاز بق يکه تونسته بود خودشو سوا یو تنها کس دمیترسیم ياز تنها شدن با هر پسر یمرتض هیاز بعد از قض. میخونه باش

چند تا نفس . کنم  رونیهام ب هیرو از ر یکس یب يکردم هوا یدادم و سع نییپا یرو کم شهیش شدیکارش تو چشام محو م نیاونم داشت با ا

بود و حوصله منم  ادیمسافت ز.. دوباره به روبه روش نگاه کنه  یحرف چیه یطرفم برگرده و بعد ب ابهیصداش باعث شد جو.  دمیکش قیعم

و هر لحظه منتظر بودم  کردمیکنجکاو به اطرافم نگاه م يابا چشم ه. دل تو دلم نبود. …دادیحاکم شده بود عذابم م هک یسکوت نیکم و ا
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خونه  هیپشت سرش راه افتادم کنار  دمینرس يا جهیبه نت نکهیخونه پارك کرد با نگاهم دنبال خونه گشتم و بعد از ا هیکه بالخره در  ستهیبا

 یتخت دیچشمم درخش يکه با وارد شدن تو يزیچ نیولا. . باز شد يکه در با تقه ا دینکش یو زنگ رو زد طول ستادیا یبزرگ آب يبا درها

که رنگ و روش رفته  اطیوسط ح یآب کیو اون حوض کوچ دادیم لیسرش تشک يپهن وسبز درخت باال يبونش رو برگ ها هیبودکه سا

جور واجور و .. )متفاوت(شکل هیرنگ و  هیهر کدوم . پر از گل بود  کیکوچ چهباغ هیهمون تخت درست بعد از حوض  يبود رو به رو

.……متنوع

ها ینیبب دیهم هست که با يمهم تر يزهایچ -ایجو

بهش نگاه کردم و جلو تر از خودش راه افتادم یجیگ با

سمت چپ -ایجو

که گوشه هاش زنگ  کیدر نسبتا کوچ هیکه گفت رفتم خونه درست بعد از اون درخت بزرگ بود  یاونکه برگردم به همون سمت یب

در رو باز کرد پشت سرش رفتم داخل از همونجا چشم خورد به آشپزخونه و مجال نداد که  ایجو نکهیو بعد از ا ستادمیداشت ا یخوردگ

 نجایشده بود از ا نیمز ییظرف شو نکیس هیو  نتیبود که با سه چهار تا کاب يدر ورد يرو به رو رستآشپزخونه د نمیهال رو درست بب

به فاصله  ییکه کنار آشپزخونه بود سمت راست راه رو حموم و دستشو ییراه رو يو گذاشتم توپام نیهم يمشخص بود برا زیکه همه چ

گفته بود جمع جور بود و  ایکه جو يبود همونطور کیاتاق کوچ هیچند سانت از هم قرار داشتن و سمت چپ راه رو چند قدم بعد از حموم 

!که صاحب خونه بوداما خوب مشکل خونه نبود بل کردیم تینفر کفا هیمنِ  يبرا

ازم اظهار نظر کرد ينجوریشدم سرشو تکون داد و ا رهیخ ایپرسشگر جو يبه چشما برگشتم

. آخه..  یخونه که خوبه ول دونمینم -

نداشت؟ یاز نظرت مشکل ؟يدیخونه رو پسند -ایجو

گستید ياما مشکل من جا نیالزم داره هم يکار زیکم تم هیخوبه فقط  زشینه همه چ -

ریبگ میبعد تصم نیصاحب خونه اون رو هم بب شیپ میبر ایحاال ب -ایجو

سن داشته و  یقل کماخانومه حد نیکه پسر ا کردمیانتخابم بود فقط خدا خدا م نیو بهتر نیجز قبول کردن نداشتم چون ظاهرا آخر چاره

از آب گل در اومده باشه 

ساختمون  هیاومد  یاول حوض و بعد خونه به چشمت م يشدیوارد م اطیر حاگه از د یعنیخونه درست بعد از حوض بود  یاصل ساختمون

 میطرح قد یدر چوب نیبود مخصوصا ا ادیز يهنر يکردن سوژه ها ینقاش يبرا دادیجون م نجایخوشگل ا یلیخ یبزرگ با دوتا در چوب

موقع در  رونیب دمشونیاز پام کش عیزدم و سر یگلبخند کمرن ارمیب رونیبود و منتظر بود تا من کفشامو ب ستادهیا نهیدست به س ایجو

 میاول خودش و بعد من وارد خونه شد. ها هم خالص بشم  هیبخ نیکم کم از شر ا دیافتاد که با ادمیآوردن کفش دستم خورد به کف پام و 

ا صداش به خودم اومدمفکرا بودم که ب نیو دار هم ریدر نزد تو گ هیو مونده بودم که چرا حداقل  کردمیم اهمتعجب بهش نگ

 نجاستیاتاق حاج خانوم ا ایب -ایجو

سرمو صاف کردم و مثل  ایبا برگشتن کله جو یسرك بکشم ول یکردم کم یو سع ستادمیا کردیدر رو باز م يسرش که داشت اروم ال پشت

ستادمیا!خانوما
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 امیبرو داخل منم االن م -ایجو

چه  یول یبدبختم کن يخوایکه م شدمیاون سرت هست االن مطمئن م ریز يزیچ هی ای یناپاکچشم  کردمیهفته حس م هی نیتو اگه تو ا جان

 شهیبلند نم يکنم که اصوال ازت بخار

ذره دل  هیبود و متوجه من نشد  نییسرش پا خوندیکتاب دستش بود و داشت م هی دمشیاتاق چرخوندم تا بالخره د يسرم رو همه جا اروم

:نترسونتش گفتم ایکه آرامشش رو بهم نزنه  يهسته اآ يدل کردم و بعد با صدا

سالم -

اما  نمیرو بب ایسرمو برگردوندم که جو رونیب امیاز اتاق ب ایدوباره تکرار کنم  دونستمیکتاب بود نم يبهم نداد و همچنان سرش تو یجواب

لبخند پت و پهن زدم و  هیمنم  کنهیره با لبخند نگام مسرش باالست و دا دمید نباریاتاق که ا ينبود دوباره سرمو هل دادم تو داشیاونم پ

گفتم رهدوبا

سالم -

نیبش ایب يستادیقطع بشه چرا ا هیآ خواستمیزودتر جوابتو ندادم نم دیماهت دخترم ببخش يسالم به رو -

شدم اروم دستش رو  رهیرحل گذاشت خ يو رو دشیدستش که حاال بوس يرفتم کنارش نشستم و به قران تو خوندیداشت قران م پس

غر غر کردناش هم تنگ  يدلم برا یمامانم افتادم حت ادیلحظه بغض راه گلومو بست  هیبهم نگاه کرد  یدستم و با مهربون يگذاشت رو

 میفقط حرف زد یباهم تلفن يبودمش و دو سه بار دهید ربا کیهفته فقط  نیشده بود تو ا

دخترم؟ هیاسمت چ -

ساریال -

مع کرد و چونشو باال آوردابروهاشو ج یکم

؟یچ -

سار یال -

کردو بعد با همون لحن آهسته اضافه کرد يخوش مزه ا خنده

ه؟یچ شیمعن یراست کنمیکم کم بهش عادت م یذره سخته ول هیحاال راحت تر شد اسمت  -

کردم مثل خودش لبخند بزنم یسع

ییبایفرشته ز -

 يداره هم مثل فرشته ا یالحق که اسمت باهات هم خون دهیفرشته خوشگل رو م هیهشون که خدا داره ب دونستنیپس مامان و بابات م -

یهم خوشگل ییها

دلش نشکنه تو همون حالت نگهش داشتم ونزاشتم کال محو بشه نکهیا يبرا یکمرنگ تر شد ول یگفتن اسم مامان و بابام لبخندم کم با

 نیممنونم شما لطف دار -

شدم  رهیدستش خ يشربت تو ینید شد و من با تعجب اول به خودش و بعد به سهم وار ایجو نیح نیهم تو
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که  یشربت وانیشده بودم ل جیکامال گ کردمینم دایرو پ یواژه مناسب خواستممیاگه من م یعنیداد سکوت کنم تا خودش حرف بزنه  حیترج

شد میجه دلخورنگاه کردم انگار متو واریکنار زدم و به به د یرو به روم گذاشتو کم ایجو

میزنیحاال شربتتو بخور حرف م -ایجو

:کامال افتاده بود  شیکه هم که دوزار ایجو نیزم يقلپ ازش خوردم و دوباره گذاشتمش رو هی

 يرادیوا بیع ای ینگفتم تا اگه خونه رو نخواست يزیهم مادرمه چ شونیخونه منه ا نجایا یزده باش ییفکر کنم تا حاال حدس ها -ایجو

 یبگ یبتون یسیبدون رودربا گهیهر مسئله د ایو  داشت

کردم رو دست خوردم  کردم؟حسیم یبا اون زندگ دیبا یعنی؟ایمستاجر جو شدمیم دیمن با یعنیاز حد ممکن گشاد شده بود  شیب چشمام

 رونیاز اتاق اومدم ب عیظ و سرمامانش رو اروم گرفتم و گفتم خدا حاف يکننده نبود دستا هیهاش برام توج لیدل گفتیاز اول بهم م دیبا

ستادیکنارم ا نشیبا ماش ایکوچه بودم که جو يببندمش راه افتادم وسطا نکهیکفشامو پام کردم و بدون ا

میباال با هم حرف بزن ایب -ایجو

 کنمیتو سرم م یخاک هیمنم  تیزندگ یبرو پ گهید ونتمیمد يجا هم که کمک کرد نیممنون تا هم یلیخ -

نداشتم يباور کن من قصد بد فهممینم تویناراحت لیمن اصال دلآخه  -ایجو

دونمیم -

سوار شو ایپس ب -ایجو

خوامینم -

سار. یال. نکن يلبجباز -ایجو

که  دمیرو د ایجو يبود فقط کفش ها نییدست من نبود پاهام توقف کردن سرم پا ستادمیاراده ا یب زدیبود که اسممو صدا م يبار نیاول

نگاهش  هینگاهش به من بود و  هی.. نشست پشت رول  عیو بعدش خودش سر نمیادارم کرد بشورو باز کرد  نیدر ماش. . ادیم مداره به سمت

روبه رو به 

؟يناراحت شد یاز چ قایدق -ایجو

یچیه -

؟یپس چ -ایجو

یچیه -

؟يبلد یچیهم جز ه يا گهید يکلمه ا -ایجو

شم ادهیبزن کنار من پ.. آره -

ییجا نیکردم تو هم یندونم چه خبطتا  -ایجو

:کنه شیرو قا ط یداره مهربون یکه احساس کردم سع يبعد با لحن آهسته تر و

؟یناراحت یبگو از چ کنمیخواهش م -

خونه توهه نیا یگفتیبه من م دیبا -
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یدونیحاال که م -ایجو

خورهیبه دردم نم گهید -

؟یار کنچک یخواستیم يدیفهمیمثال اگه اون موقع م -ایجو

کار چیه -

هیبابا پس حرف حسابت چ يا -ایجو

بغض گفتم  با

دونمینم -

صدام رومتوجه شد چون زد کنار و کامال برگشت سمتم يحالت تو رییاونم تغ انگار

. هم هست  گهیپسر د هیکه  یباش يزاشتم تو خونه ا یوقت نم چیمطمئن باش من ه.  یتو هم مثل خواهرم ساریال نیبب -ایجو

يپسر هیتو هم  -

تا از  یمامانم باش شیرو پ ستمیکه من خونه ن ییفقط خواستم بهت کمک کنم خواستم اون ساعت ها من؟یپس از بودن من ناراحت -ایجو

 چیمدت کم هم ه نیتو هم یول میکه باهم آشنا شد ستین يادیمدت ز..  یهم که من هستم تو خونه خودت باش یو زمان ییایدر ب ییتنها

 یدونیکه من بخوام بگم مطمئنا خودت م ستین ییزایچ زایچ نیحد معمول فرا تر نکردم ا هینگاهم رو از  یحت داشتمبهت ن ییر سووقت نظ

 نییبرو پا يخوایحاال اگه م.. دست خودته  اریاخت ستین يدر هر صورت اجبار. . 

حرف زدن  ییشدن داشتم و نه توانا ادهیکردم نه قدرت پ نکارویا یول . وجه چیدوست نداشتم ناراحتش کنم به ه دیکه زد لرز یاز حرف دلم

که  دیچرخیزبونم نم یرد و بدل نشد حت نمونیب یحرف چیشدن ندارم دور زدو برگشت سمت خونه تو راه ه ادهیقصد پ دیهم که د ایجو

 شیرو از حرکات عصب نیبود اکالفه  ایجو شدیتر م نیبود که با سکوت سنگ ینیسنگ ياعتماد دارم فضا بهشبهش بگم من چقدر 

.. رفتیکه ازش انتظار نم ییبدم و اون سرعت باال صیتشخ تونستمیم

شدم و  ادهیبود پ نییحد ممکن پا نیکه سرم تا آخر یباز کرد ومنم در حال دیدر رو با کل نباریشد و ا ادهیپ نینگام کنه از ماش نکهیا بدون

برگشتم بهش نگاه کردم ستادیهمون جا ا یبعدش در رو بست ول ون برم تبا دست اشاره کرد که اول م ستادمیپشت سرش ا

؟یبمون يخوایم -ایجو

 یکه سع یگذاشت و در حال تمیرضا يسکوتمو پا.. کنم  داینموندنم پ يبرا یلیدل تونستمیبود که خودمم از خودم داشتم اما نم یسوال نیا

ا کنه راه افتادوابروش يداشت گره ها

  نا ندارم  گهیکه د میبخور میبر ایگرسنه ام فکر کنم تا حاال نهار حاضر باشه ب یبمنکه حسا -ایجو

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

:شش فصل

. یزندگ. دوباره

پنجاه و چهار  قسمت
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منو  ایکنم جو هیتوج يبه مامانش بدم و رفتنم رو چطور یرفتم داخل فقط مونده بودم چه جواب ایزدم و دوشا دوش جو يخود آگاه لبخند نا

زده باشه تو آشپزخونه با  رجهیش زدمیکجا رفت که البته حدس م دونمیکرد وخودش نم ییکه مامانش نشسته بود راهنما یداخل همون اتاق

و بازم سالم کردم  نییدوباره سرمو انداختم پا اتاقوارد شدنم به 

سالم دخترم  -

. چون. برم.. که. رفتم. من -

نه نهار ادیم رمونیکه احتماال شام گ میباش ایاگه من وتو منتظر جو ارمیمن برم سفره رو ب يحتما خسته ا نیبش ایب -

بهتر از نبودن  یول کردیمامانم رو پر نم يبده گرچه جا نمیتسک یکم تونستیقل بودن اون ماهمون برخورد اول عاشق مامانش شدم حد تو

مطلق بود 

به نامزد  یقتومتزلزل بودم  یته دلم هنوز کم یدادم ول تیمن رضا گفتیهمه وهمه داشت م نجاای.. بودنم . …اون سکوتم.…… برگشتنم

قرار  نکهینه از ا ایمن بود خبر داشت  اریکامال در اخت ایکه جو ياهفته  هی نیاز ا دونمینم شدیتر م شیوب شتریشک ب نیا کردمیفکر م ایجو

 فتهیب ایجو یزندگ يبرا یاز وجود من آگاه بود؟ نکنه اتفاق. شناختیاصال منو م.. خونه بشم نیا نمن ساک

 یم اینزاشت و گفت جوو خواستم با آژانس برگردم که مامانش  دمیکه دست از غذا کش دیچرخیسرم م يارنگ توورنگ  يفکر ها اونقدر

از خدا خواسته قبول کردم و صبر کردم تا غذاش تموم بشه ییجورا هیرسونتت منم 

به سوالم نداد و فقط تلخ  یجواب چیو گفتم ه اینه که بالخره دل رو زدم به در ایراه دو دل بودم در رابطه با نامزدش باهاش صحبت کنم  يتو

خواستم فکر . فکر نکنم  يا گهید زیچ چیباشم و به ه حتاجمیشدنم گفت به فکر ما ادهیقط موقع پشدم و ف مونیکه از گفتم پش يجور.. شد

!!نشد. یباشم ول الیخیو ب نمنک

که پوالم  ونیفقط مونده بود تلوز دمیبه عالوه دوتا فرش خر خچالی هیو  ییلباس شو نیدونه ماش هیو  دیرفتم خر رایهمون روز با الم عصر

 یپول گهیکه د دیفهم یقتو شهیهم م ونیکرد و گفت مگه بدون تلوز یاخم رایبشم اما الم الشیخیب خواستمیبود م دهیکش ته گهید بایتقر

و اروم  دمیگونشو بوس. که خوشت اومد بخر یونیهر تلوز دتیرفتن به خونه جد يمن برا هیهد نیکارتش رو بهم داد و گفت ا ندهبرام نمو

دارم  رایخواهر مهربون مثل الم هی نکهیودم از ادستش رو فشار دادم و خوشحال ب

ذهنم رو  ینشدن کار کم دایبروفق مراد بوده و فقط پ زیکه همه چ نجایتا ا گذرهیم)ایمامان جو(خانوم هیروز از اومدن من به خونه آس سه

لحظه هم نذاشتن تنها باشم فقط  کی. نبردم و همش مهمون اونا بودم  زریفر يتو يتا االن دست به گاز و خرت و پرت ها. مشغول کرده 

به خونم پنام  عیو سر خوامیخودش باشم اما هر بار عذر خودمو م شیخانوم اصرار داره پ هیخونه خودم که اونم آس گردمیبرمموقع خواب 

امروز قراره . ندارم يرخب چیه نیاز آر. آرامشش قشنگه  یول. تنها بودن تلخه. بهش دل بستم .  زمیکه حاال شده همه چ يخونه ا. ارمیم

جواب . زنگ زده يپرهام چند بار. گفتم چشم. بزارم نینخواستم حرفش رو زم. نیآر شیاصرار داره حتما برم پ رایهامو بکشم الم هیبخ

ده از داشتم که وقت نش یوجسم یذهن تیروزا اونقدر مشغول نیا!!! کلمه یواقع يبه معنا. ازش متنفرم. کدوم از تلفن هاشو ندادم  چیه

!!. دیشا. خونه يواعضا. تر از اتاقمه زیخونه برام عز نیا کنمیگرچه که احساس م.  سمدر رابطه با پرهام بپر ایجو

دوستش دارم  یلیچون خ. خانومه هیجور احترام به اعتقادات آس هی. تمناگفت. . حجاب داشته باشم دیبا نکهیا دهیکه آزارم م يزیچ تنها

 هیتر  عیگفته هر چه سر. نهیچیرو م یداره تدارکات عروس. بهم سر زده ياونم دوسه بار!کم،کم. یکنیعادت م گهیتمنا م.. قبول کردم 
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واژه  دونمینم. شده يجور هی ایجو یالبته حاال کو تا عروس. موندم چکار کنم.. نه دهیپوش یول!!!لباس قشنگ دارم.. جور کنم قشنگلباس 

صورتم  يکه آثار تعجب رو تو کنهیم ییها یشوخ یچهرش کمرنگ تر شده گاه يفقط اخم تو. دونمیاغراقه نم دمینه شا ایمهربون درسته 

که  یگذاشته هرچ ریروش تاث یو مکان ییایشدنمون از نظر جغراف کینزد دمیداره شا تینسبت بهم احساس مسئول دیشا کنهیمشهود م

 دیشا. ادیسخت به نظر م یتصور کم نینقش بسته و پاك کردن ا ادم مقتدر هیاون تو ذهن من  ستیرفتار برام ملموس ن نجوریهست ا

 مارستانیبرم ب دیبا.دهیوقت مجال نم یول سمیدوست دارم بازم بنو!!! دیشا. معادت کن نمیبه ا گهیکه تمنا م ياونوجور

 یتو االن تنها مونس من. . نشه دامیپ گهیلت نکنم و دوهی یمثل دفعه قبل دمیقول م نباریا!!!دفتر قشنگم زنمیبهت سر م بازهم

 اطیح يتخت تو يرو. آسمون ریز. هیهوا عال. روز سه شنبه  هی عصر

 . ساریال

کم کم  دیبا. بود  ییدستشو يتو نهیهم همون آ نمیتنها آ.که نبود  شیآرا زیم. کردم  حیمل شیآرا هی ییدستشو يآماده شدم و تو عیسر

. یدست راحت هی دیش،شایآرا زیتخت، م. باشم لیوسا نجوریبه فکر ا

رو  یبود چند قدم فیح. رونیخانوم ازخونه اومدم ب هیاز آس یبه خودم و فکرام زدم و بعد از خداحافظ يلبخند. شدم  یموندن يجد يجد

فتو آمد هاش ر گهید بایتقر.  شدیم داشیکم کم پ دیبا . سر کار بودبه ساعتم نگاه کردم ایجو. لذت رو از دست بدم  نینکنم و ا يرو ادهیپ

بود  ستمد يتو

زدم  ياراده لبخند یب استیجو دمیبگم که د رمویسرمو باال آوردم تا مس ستادیکنارم ا نیماش هیشدم  یو منتظر تاکس ستادمیا ابونیخ کنار

دادم  لشیتحو یو بعد از سالم خسته نباش

برام  لشیدل. تموم حرکاتم دخالت بدم  ينوم باشم ومتانت رو توخا خواستمیچند روز دز ادبم باال رفته بود دست خودم نبود م نیتو ا کال

شده  یراض کردمیم ادیبه اسم بد ازش  یاز صفت المیخ يتو يکه روز یتیبودمو به وضع دهیکش نییچون انتظاراتم رو پا دیروشن نبودشا

قشنگ بود تمیرضا!! . . یراتییچه تغ بودبودم مهم ن

زل زدم  کردیم حرکت مصورت يکه داشت جلو ایجو يدستا به

؟ییکجا -ایجو

ابونیتو خ -

برگشتنت با خداست يبر ییجا يحواس و روح پرواز کرده بخوا نیباال که اگه با ا ایب!!یستین -ایجو

کردم و سوار شدم  يکه دادم خنده ا یدرباره سوت میو بعد از افتادن دوزار دمییذهنم جو يتو یرو کم حرفاش

کجا برم؟ -ایجو

( )مارستانیزحمت برو ب یپامو بکشم ب يها هیبخ مخوایم -

درمونگا هستا هی رمونیاونجا تو مس يبر يخوایحتما م -ایجو

رمیرو خودم م ریمس هیکن بق ادهیجاها منو پ نیهم شمیمن مزاحمت نم ياگه کار دار! دکتره. پسر خالم شیبرم اونجا پ خوامیاره م -

 نیهم يشب رو تو دیراه گذاشتمت و اومدم با ينصفه ها یو سوار کردم و بعد به بهونه خستگ دمیجون بفهمه من ترو د هیاگه آس -ایجو

سر کنم  نیماش
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. جواب نزاشتم یب خندشو

؟يخسته ا یلیخ -

چرخوند و چند بار به چپ و راست حرکتش داد شیصندل یرو به پشت گردنش

دایآره ز -ایجو

حرف  نیبعد خدا رو صد هراز مرتبه شکر کردم که ا دمیونه برام پشت گردنت رو مالش مخ میدیبود از دهنم در بره رس کیلحظه نزد هی

کردن حد  تیمن و باال رفتن ادب و رعا یروح راتییتغ يحال و هوا نیتو ا!!شدییم یچ گفتمیخارج نشد اگه م یتا سر زبونم اومد ول

 فیتمنا تعر ياونا رو برا یقتوهاشم نه  یواز بعض کردمیم يریهاش جلوگ یبودن که از بعض دنیآماده ترک يبد يها یومرزها سوت

نشون بدم و گفتم  يخواستم خود کردیادارت صحبت م يداشت درباره زد وبند تو ایبار که جو هیمثال  شدیم نیاز خنده پخش زم کردمیم

کردم  یسع دمیرو د ایمتعجب جو يها يرد و بدل کردن هست و بعد که چشما يزیم ریز و يباز یپارت یتوش کل سیاداره پل نیمثال هم

که  شونیکه همسا گهیروز د هی ای شهیم دایشناس مثل پسر شما کم پ فهیخانوم گفتم البته خوب انسان وظ هیکنم ورو به آس شیماست مال

خانوم رفتم  هیبه آسبده و من واسه عرض اندام  يدم در تا آش نذر ومدهمن تازه وارد بود ا نیظاهرا تازه چند روز بود ساکن شده بود و ع

دستش شده بود و  يانگشتر خوشگل تو خیکه م ؟منمینه گذاشت و نه برداشت گفت تو عروسشون دیتا منو د شونیتا درو باز کنم همسا

و  و تا به خودم بجنبم نیبش ریهم پ يگفت مبارکه به پایگفتم که داشت م یچ دمیفهم یقتوبه تاراج داده بودم گفتم بله  یحواسم رو به کل

بود دهیپر هیبدم کاشه آش دستم بود و همسا حیتوض

کامال سرشو برگردوند و با  ایکردم که جو يبودم ناخود آگاه خنده صدا دار شونیاریکه کاشتم و االن در حال آب ییگل ها يآور ادی از

و بعد با  میشنیپ يزدم و دوتا خوابوندم تو هیتک نیبه در ماش ایشدم و پشت به جو داهیپ عیسر ستادیا مارستانیتعجب بهم زل زد و بعد در ب

شه  ادهینگاه کردم و منتظر شدم تا پ ایبه جو حیلبخند مل هی

 ادبهیهاش تموم بشه و ب ضیمر تیزیمنتظر بمونم تا و یخوشحال شدو ازم خواست کم یزنگ زدم اونم کل نیبه آر مارستانیمحوطه ب يتو

شدن نداره رفت تا از دکه  یفعال قصد آفتاب نیآر دیکه د ایو جو میمنتظر موند یبشه کم داشیپ نیتا آر مینیبش کمتین هی يگفتم رو ایجو

کردم انقد  يبرام نصب کردن باز نایسار شیماه پ هیتوپ که  میگ هیو با  میبخره منم سرمو کردم تو گوش یخوردن زیچ هی مارستانیکنار ب

 يکه سرم تو يکنارم نشسته همونطور یحس نکردم کس یکه حت يودم اونقدو زمان غافل شده ب نیشده بودم که که از زم يمحو باز

:بود یگوش

؟يدیخر یحاال چ. کنم  وشیمرحله تموم شه س نیا سایوا -

که بخرم یخواستیم يزیچ -نیآر

سرمو بلند کردم عیگفتم و سر ینیلحظه شوکه شدم و ه هی

چته تو؟؟ -نیآر

!!کم هی دمیترس. یچیه؟من -

میلند شو برخوب ب -نیآر
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 ای کنهیم یط یمهداشت یبهداشت نمیمنتظرم بب ادیبخره ب يزیچ هیقالش گذاتشم تازه رفته  نهیبب ادیزشته ب میبعد بر ادیهم ب ایجو ساینه وا -

مثل خودم تو کار تنقالته

دانشکده حرف  يبچه ها ای رایالم با یچرا وقت دونمیبه کنار نم نیذره حرفام رو مزه مزه کردم و بعد حس کردم که گند زدم حاال ا هی

 هیآس يجلو کیرفتار خانومانه و ش هی تونستمیبود که نم نیهم) شدیم يکوچه بازار(رفت سمت کوچه و بازار  یاراده لغت هام م یب زدمیم

چپ  یتو کوچه عل یقدم چند هیکردم  یلبمو به دندون گرفتم و سع..  زدمیجا گند م هیبازم !!اریبس يو بعد از تالش ها اشمخانوم داشته ب

راه برم 

همون صاب خونته؟ ایجو -نیآر

کردم  دییسر حرفشو تا با

؟یدونیتو از کجا م -

:داد رونیبا حرص ب بازدمشو

اد؟یبر نم یاز دست من برات کمک. ؟يندار اجیاحت يزیبه چ. ؟یراحت. . جات خوبه؟ ..  راگفتیالم -نیآر

:دم و با دست بهش اشاره کردم و با خندهو پامو باال آور دمیخودمو عقب کش یکم

بشکاف نویچرا قربون دستت ا -

!. اما. کرد غم چشماشو پنهون کنه  یسع . . لبش نشست  يرو یتلخ خنده

. رو سرت يبزار مارستانمیب.  میتر ندار شیکه ب يدختر خاله نازناز هی.  یول شهیبرام دردسر م دمیکش هیکه اگه بفهمن من بخ نیبا ا -نیآر

بزنم یجرات ندارم حرف

 . کردمیم هیدردم نداشت گر. کردمیناز م یو کل رفتیکه خار به دستم م یوقت. برگشتم به پنج سال قبل . و مکانو فراموش کردم  زمان

 شدیم يتو کل وجودم جار ینیریحس ش .  گرفتمیجا م یکس يبازوها نیاونوقت ب

شونش نزده بود یکه مدت ها بود دست ییو موهامو مرتب کردم ،موهادادم  رونیب نمیآه از عمق س هیبستم و  چشمامو

 ونیل ایهم بلند شد جو نیو هم زمان با منم آر ستادمیا زهیتا نر رفتیدستش بودو آهسته راه م يتو وانیکه نگاهش به دوتا ل ایجو دنید با

دراز کرد  نیها رو داد به من و دستشو سمت آر

تونییلم از آشناسالم افشار هستم خوشحا -ایجو

زد و کمرنگ تر دستش رو فشرد  یجون یلبخند ب نیآر ایجو برخالف

امیم عیسر رمیگیم رمیمنم م دیشما بمون دیحاال اگه کار ندار گرفتمیشما هم م يوگرنه برا دیایشماهم م دونستمینم دیببخش -ایجو

صرف شده دوباره نشست  یمرسداد و بعد گفتن  شیلبخند کج تحول هیو  ایدستشو زد رو شونه جو نیآر

تو؟ میریمگه نم یچرا نشست -

تورو بخور بعد ریو ش کیک نیچرا اول ا -نیآر

تر ازشون خالص بشم عیسر خوامیخسته شدم م گهیواقع د خوامینه نم -

 میریبخور م يزیچ هی نیبش -نیآر
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بعد آهسته تر گفت و

یکنیضعف م نهییآستانه تحملت پا -نیآر

. . ونوازش بعدش بود ولذت داشت دنیبود که درد کش یمال موقع اون

. !!. سکوت کرد دیفقط با یگاه!!یول. شدینبود فکر م صدا دار م ایاگه جو دیشا

هم  گهیچند بار د. بهم بده  یصورتم و حس خوب يکردم و توش فوت کردم که باعث شد بخارش پخش بشه تو کیرو به صورتم نزد وانیل

تکرار کردم نکارویا

. نکن يباز -نیرآ

ادارم کرد بخورم وباز کرد و داد دستم  کمویک

سرد شده بود  گهیکه حاال د رمویتند تند گاز زدم و ش کویک دییپا یداشت مارو م یچشم ریز یبه اصطالح سرش تو کار خودش بود ول ایجو

به  یقتوبمونم راه افتادم  نیو آر ایاونکه منتظر جو یب میپشت لبمو پاك کردم و با گفتن بر نمیاراده با گوشه آست یو ب دمینفس سرکش هی

نبود ایاز جو يرفت و اثر یبود که داشت پشت سرم راه م نیمنتظر اومدنشون شدم اما فقط آر دمیرس مارستانیب يدر ورود

ا؟یپس کو جو -

؟یکنیصداش م ينطوریا شهیهم -نیآر

؟يچطور -

آورد و دور گردنش انداخت رونیگردنش بود و ب يه توک شیپزشک یو گوش بشیج يکرد تو تیدستشو هدا هی

گفتم که بره -نیآر

؟بره؟؟چرا -

رمیبگ ادیآدرس خونه رو هم  خوامیم. معطل بشه  خواستمیکارت طول بکشه نم دیشا -نیآر

؟یرسونیتو منو م یبهش گفت یعنی -

؟یرتیغ ای شهیناراحت م -نیآر

. فقط ودین نینه نه اصال منظورم ا -

فشار آروم وادار به سکوتم کرد هیدستاش گرفت و با  يمهلت نداد حرف بزنم و دستمو تو گهید

همکارات؟ يجلو!!! شهیبرات بد نم -

مردونه م گم بشه  يتو دستا فتیظر يدستا نکهیاز ا يندار یتو احساس خوب یعنیبد  -نیآر

آوردم و خواستم از  رونیاون دراز بکشم کفشامو ب يداد و گفت روتخت رو نشونم  هیبا دستش . نزدم  یحرف گهیانداختم و د نییپا سرمو

:سفت کرد  مویتخت تا اومدم اعتراض کنم گره روسر يبغالمو گرفت و نشوندم رو ریز نیآر هویکه کنار تخت بود استفاده کنم که  يپله ا

. که یترس ینم -نیآر

مگه بچه ام رینه خ -

دست پرستار  سپرمیرو مکا ادیکه اگه اشکت در ب یدونیم -نیآر
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!!دونمیم. . اره -

زیها رو آماده کنم اشکاتو بر لیساوتا من دستکش دستم کنم  ادیم تیپس اگه گر -نیآر

حرص گفتم با

دکّتر يآقا رینه خ -

برگردوندم گهیطرف د هیرومو به  نهیبه ابروهام دادم و دست به س یجمع کردم و گره محکم لبامو

؟يبچه ا يدید -نیآر

پام  يکه آخم در اومد و خم شدم رو يجور نییپا دمیحرص از رو تخت پر با

؟يشد یچ -نیآر

 ستمیدستمو گرفت و مجبور کرد با نیبردم سمت کفشم که بپوشمش اما آر دستمو

کنم که انگار موفق نشدم  گهید يزایحواستو پرت چ خواستمیم. کردم  تیعصب دیببخش -نیآر

ولم کنم و اونم حوصله  گهید خوامینم گفتمیم نیتحملم تموم شد و همش با عجز به آر گهیآخرش د یول زمیکردم که اشک نر یسع یلیخ

وبعدش با سر انگشتش  نمیسطل انداخت و کمکم کرد بش يارومم کنه کارش که تموم شد دستکششو تو کردیم یو همش سع کردیم

باال انداخت و کمکم  يدیبهش نگاه کردم اونم شونشو با ق يبعد با دلخوراول با تعجب و .  دیبوس واشکامو پاك کرد و بعد هم انگشتش ر

 ادیداد بهم که منتظرش بمونم تا ب نشویماش چیکفشامم خودش بست و سوئ یو حت نییپا امیکرد تا از تخت ب

زدم و اون موقع تونستم  رو رشیآوردم و دزدگ رونیمانتوم ب بیرو از ج چیسوئ دمیند يزیچرخوندم اما چ نگیدور تا دور پارک سرمو

کنم  داشیپ

 یقتواول دور رو برم و نگاه کردم  کنهیگوش م یو کنجکاو شدم تا بدونم چه آهنگ نیشد سمت پخش ماش دهینشستم چشمم کش نکهیهم

از نبودش مطمئن شدم روشنش کردم 

اگه هنوزم به پات نشستم وونمید

نبستم یدل یکس چیبه ه اگه

 دمیام نیه اب یرفت نکهیبا ا وونمید

روز دستاتو حس کنم تو دستم هی

نزار رهیاحساس نزار بم نیا

رهیسراغم که د ییایب يروز هی

دلم گرفته دوباره برگرد ییکجا بگو

مرد نیچشمات غرور ا يشکسته به پا نیبب

رهینگاه کن دلم شکسته نزار بم ایب

بسته  ییجــدا . . مرد خسته هی

موونیهنوز د يدیچه ازم بر اگر
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چشات بمونم  وونهید بزار

به جز تو آخه تو قلب تنهام ستین یکس

فقط تو عشق مهربونم ییتو

سمیتو چشم خ مایکن مثل قد نگاه

ایواسم تو دن يموند تو

دلم گرفته دوباره برگرد  ییبگوکجا

مرد نیچشمات غرور ا يشکسته به پا نیبب

 رهینگاه کن دلم شکسته نزار بم ایب

بسته ییمرد خسته جدا هی

آخر  يها تیب. بود  یاونم بارون يچشما. اومده بود یک دمینفهم. بود ستادهیکنارم ا قایدق نیآر. بود  سیخ سیخ. دمیکش یصورتم دست به

. شدیرد بدل نم نمونیب یچیجز سکوت ه.  دمید یبرق نگاهش رو م یول.. بود کیتار …نیو نشست تو ماش کردیشعرو با خودش زمزه م

در با بغض گفت …رهیت دستگسم رفتدستم 

!کنمیهش م. خوا!!!. !بمون -

 ينه برا. موندم یول.  کردمیمهار م دیوجودم رو با يآتشفشان تو نیآ. شدمیآروم م دیبا..  رفتمیراه م دیبا. خراب بودم.. گرفته بود دلم

. دلم گفت. دلم خواست.. گفته بود نیآر نکهیا

 يآزاد پخش بشه تو يچشامو بستم و اجازه دادم هوا. گرفته بودم رونیبودم و سرمو کامال ب داده نییحد ممکن پا نیرو تا آخر شهیش

کنار . من يپا به پا. . آسمون!!!کردیم هیداشت گر. چشامو باز کردم.. اشک نبود. صورتم يرو دیقطره چک هی.. صورتم و اشکام و خشک کنه

!!زخمامو. بارون تازه کرد. دنیترک يم تر بود برابغضم مصم. کردیاشکامو گم م یول. نم نم بود!!نیآر ضبغ

0. . و 15،  40،  70،  90، 120 شدیلحظه به لحظه کم تر م نیهم حس منو داشت سرعت ماش نیآر

سرمو گرفتم رو به آسمون و شدم سپر .. کننیفکر م یچ نهیمنو مب یمهم نبود کجام ک..  رونیب دمیباز کردم و پر نویارده در ماش یب

!!اشکاش

.. سارمیال -نیآر

.. نگاهمو . ازش میدزد. اوردمیتاب ن. ذوب شدم.  رهیخ ي رهیچشمام خ يبا دستش گرفت و زل زد تو چونمو

مرد نیچشمات غرور ا يشکسته به پا نیبب  -نیآر

رهینگاه کن دلم شکسته نزار بم ایب

بسته  ییجــدا . . مرد خسته هی

. خسته ام  -

سمیتو چشم خ ماینگاه کن مثل قد  -نیآر

دست بردار. نیمن تموم شدم آر -
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بشم التیخ یب يچطور. یینجایتو ا -نیآر

زل زدم شدیم دهیکوب نشیس يدستاش که با مشت رو به

هنوز کف دستته. .  تایب يطعم دستا -

!!!فقط باش. . ایب. بکشش. محوش کن.. پاکش کن -نیآر

!. شد لیتبد ادیو به فر دیترک بغضم

بود دردت تو  يادیاگه !. فراخ بشه تایب يکه جا. يزدیبود پسم نم یاگه عشق. خوردیاگه کار من بود که دلت به دلش گره نم! ینتـــــد لع -

به بند  مبستن دل. اومدنم اشتباه بود. بودم یم دیمن نبا. بودم يخود یمن ب. من پوچ بودم. نینبودم آر یچیه..  شدینجوا نم بهیگوش غر

!!بودم یمن اشتباه. بوددلت اشتباه 

. رونتویدل و. بزار بسازم -نیآر

. دور یلیخ يجا هی. بندازمش دور دیبا. ادیبند زدن به کارش نم گهید. يکردینابودش م دینبا -

!!بفهم. خــــــــــوامتیمن م. . من دوست دارم -نیآر

که پنج سال  یبه اون بدبخت!!! نییپا ریسرتو نگ.. و چشمام زل بزنت زیهمه چ ینگام کن پسره ب ؟ها ؟يدیچرا منو نفهم ؟يدیتو چرا نفهم -

 نیرو ا دمیکش غیتو ت یکه ب میمن همون. شعورینگام کن ب. سرت کرد یو همه رو قربون دیپات نشست و از کس وناکس زخم زبون شن

. يمتنفرم کثافت اگه تو بود ررره؟؟ازت؟آرريدیصداشو شن ؟صداشو،يدید. شکستم. داغونم شکستم.. خسته ام!!!نیمنو بب. پست یِزندگ

 هیتک هیچون . . کردیبابام به زور منو غالب نم. انداختم یمردم رو نم بهیبه پسر غر. زدمیدست و پا نم یبدبخت نیاگه مال تو بودم االن تو ا

!عرضه یب يرو ندار دنشیکش دكی اقتیاسم مرد رو کنار اسمت بزارم تو ل ادیم فمیح! هه.. اشتمگاه د

. بغضاتو نیکن ا یخال. از دردات بگو!بگو خانومم. بگو فرشته من. . . سارمیبگو ال -نیآر

قشنگ  تونستمینم. شدیباز و بسته م تیاز عصبان مینیب يپره ها قشوگرفتمیو  واریچسبوندمش به د.  . لباسشو گرفتم و چرخوندمش گوشه

نشیتو س دمیبا مشت کوب.. چشماشو بست . چپ  یکی. راست یکی. ل کردم زدمشوقشی. کم یول. بود!!!هوا نبود. نفس بکشم

 هیکه که  یاز آسمون یدونیم اچهیمسافر اون سر دن هیواسه  يچشم انتظار یاز عشق دلتنگ یفهمیمن چه م ياز دردا یفهمیتو چه م -

؟بشه ها یبگم که چ ؟یگم بش ویو حرفام که تموم شد بار سفر ببند یبشه که آرومم کن یبگم که چ.ستارشم بهم نداد 

 نهیس هیهق هقم تو . نشست کنارم. پاش يجلو. نیزم ينشستم رو. زانوهام خم شد. آروم نشدم .. دستم درد گرفت. دمیبر.. شدم خسته

!!. مردونه گم شد

!. پناه شده بودم که دست منم حلقه بشه دور کمرش یب اونقدر

بود که  يزیتنها چ دمیکشیرو م دنشیکه مدت ها انتظار شن يعاشقانه ا يجوا هاقرار و اون ن یتپش قلب ب يصدا.. بود  نشیرو س سرم

بود ختهیبه هم ر یسکوت اون شب بارون

.!!. کیانگشتام فرو کرد و به لبش نزد يالبه ال دستاشو
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قصد رشد  انهیچه ناشو حاال. زده بودم شهیاونکه سبز بشن از ر یچقدرخواسته هامو ب. لب بودم  نیتشنه ا.. بوسش رو لمس کردم يجا

عشق خاك  هیآغوش گرم ! پناه یب هیتشنه محبت بودم و !دست من نبود.. اجازه دادم متولد بشن یممانعت چیه یکردن داشتن و من ب

بود دهیبه روحم چسب ينسبتا سرداون شب بدجور يهوا يخورده تو

 دایبودنش پ يبرا یلیدل چیو تو ه شهیم داشیقه که سر زده پعال هی نینداشت درست ع یخاص ییکدوم از کارام روشنا چیمفهموم ه یمعن

مهابا  یکه داره ب یجز اون عشق يا گهید زیچ چیکردم به ه یبغلش جا کردم و سع يتر تو شیتموم منطقمو به باد دادم خودمو ب یکنینم

فکر نکنم شهیم ختهیوجودم ر يتو

عشقت  یزندون خوامیم. گذشته ها مرد. استیزجر دن نیخودش بزرگ تر!. نه مال من ویکه بود نیهم. عذابم نده نیتر از ا شیب -نیآر

. !؟یشیزندان بانم م!. !!. از اول!!!باشم دوباره

. دستاش گرفت  نیسرمو ب.. از چشمام سر خورد  دیقطره اشک ترد هی

 يببخشم اگه باعث شدم دلت با حرف ها.. م که چشمتو به منتظر بودن عادت داد . باز کردم تیزندگ يغم رو تو يمنو ببخش که پا -نیآر

!. فقط فقط من!بشو مال من. کنارم!! بمون باهام.. میببخش همه هست.. ببخش عشقم. بشه یو اون زخم نیا

که تو  یهرچ رونیب ختیر. !رازدار دلم نشد. دوارمینگاه ام یول. سکوت کردم. جون گرفت میقلب زخم. داغ شد! . یاحساسم ول.. کردم خی

. خستم گذشت نهیس

!. ازم چشماتو رینگ!شمینابود م. یپلک بزن. . نگاتم  نیمن پابند هم -نیآر

. دمیرو ذره ذره خر یعاشق يدلم نشن وفقط با گوشم زمزه ها نهیآ نیتر از ا شیتا ب بستمشون

کرد خکوبمیکه صداش م امییادر رو بستمو رفتم سمت آلونک تنه یدر چرخوندمش به آروم يحسم تو یب يانداختم وبا دستا دیکل

؟يکجا بود -ایجو

نگاه کردم کردیم کهیکه از لباسش چ یاب يبرگشتم و به قطره ها دیترد با

؟يکجا بود دمیپرس -ایجو

میبود رونیبا پسر خالم ب -

؟يرو جواب نداد تیچرا گوش -ایجو

33miss call..  رونیب دمشیکش فمیتو ک از

. رفت که ادمی.ه بودمکرد لنتشیسا. مارستانیب يتو -

 لیمتاسفانه اسم و فام یرفتم ول مارستانمیتا ب ینگرانت شد ده بار منو فرستاد تو کوچه پس کوچه ها دنبالت گشتم حت یلیمامان خ -ایجو

 دونستمیپسرخالت رو نم

. شرمندم. شر. بگم یچ دونمینم. من -

افته شرمنده اون باش یپس مداره  یکه از نگران چارهیب رزنیشرمنده من نه اون پ -ایجو

کنم  یخانوم معذرت خواه هیازم گرفت و رفت و منم پشت سرش راه افتادم که از آس روشو
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 هیبرام جا افتاده بود که براش  نقدریهم دونمینم کردمیم یو در برابر ذره ذره خطاهام احساس شرمندگ بردمیزن حساب م نیانقدر از ا چرا

ه خالصانه قائلم عالق هیجور احترام توام با 

اونکه ازم بپرسه کجا بودم  یخانوم منو مادرانه تو آغوشش گرفت و ب هیکرده بود آس رییتن صداش تغ یحت تیکه از عصبان ایجو برخالف

سالمم نکهیفقط گفت که نگرانمه و خوشحال بود از ا

شدم هوشیلباس هام رو عوض کردم ب نکهیبه خونم برگشتم و بعد از ا یهمون حس شرمندگ با

 دیخودش رو کش هیو چشامو بمالم و بفهمم که ک امیضع رفتم دم در تا به خودم بوو با همون سر  دمیشدن در از خواب پر دهیکوب يصدا با

:کنار و از پشت در

رسونم یکالس آماده شو ترو هم م يبر يخوایاداره اگه م رمیدارم م -ایجو

چشم افتاد به  نهییآ ياز تو ختمیر یمسواکم م يدندون رو رو ریکه داشتم خم یموقع . ییدستشو يدرو بستم و رفتم تو یحرف چیه یب

ترچشمام پف کرده بود ابروهام کامال نامرتب شده بود و بد تر از همه موهام که بعد از  شیخنده کل صورتم و ب ریاراده زدم ز یخودم و ب

بود  دهیخشک نشده بود و حاال ژول هجانان یاون آبکش

که  ییشب اول قبرش و اون دوتا ادیکنار تا نگو بنده خدا وحشت کرده و  دهیحجاب ندارم خودشو کش نکهیبه خاطر ا ایم جوکرد فکر

بود افتاده یچ یچ دونمیاسمشون نم

 يجمع ترش کردم سرمو از تو گهید پسیکل هیسرم بستمش و با  يگشاد موهام رو مرتب کردم و باال شیرو برداشتم و با همون ن شونه

چشم بهش  ییدستشو ياز تو دنیگذاشته بودم که به محض سرك کش ییآوردم به ساعت نگاه کردم عمدا ساعت رو جا رونیتوالت ب

که صورت وحشتناکم قابل تحمل بشه خوب  يربع وقت داشتم در حد هیصورتم رو بفهمم در کل  دنکر ینقاش يبرا یبخوره و زمان کاف

!بود 

دمیکفشم رو پوش عیو سر ختمیر کیپالست يتا لقمه گرفتم و توو چند  دمیتند لباس پوش تند

که به اصطالح  دمیشدم و بعد دستمو به مانتوم کش میکتون ينشستم و مشغول بستن بند ها. و منتظرم بود رونیرو برده بود ب نیماش ایجو

آوردم و مشغول گاز زدن شدم رونیدونه لقمه ب هی لونیبشه و از تو نا زیتم

از تو  گهیدونه لقمه د هیبود  دهیچیپ نیماش يتو يهم بدجور اریخ يبو دادیصدا م یکه توش گذاشته بودم دهنم ه ییها اریخاطر خ به

که  ییاومد لقمه ها یهم دلم نم یاز طرف یکه بهش تعارف نکنم ول هییپرو تینها دمیکردم که د کیدر آوردم و به دهنم نزد کیپالست

.نبود  يچاره ا یکنم ول مشیتقد یدم بشن رو دودستوارد مع ات کشنیدارن انتظار م

؟يخوریم -

ما بشه بینص ومدهین نیداره حاال خدا کنه ا ومدیتعارف اومد ن گنیم

و پرسش؟ یکین -ایجو

شانس نیگند بزنن به ا اه

 يو همه رو گذاشت تو تعارف برش داشت یجلوش گرفتم اونم ب دمیبهش م يزیچ یالماس یاقوتیکه انگار دارم  يلقمه رو جور واشی

دهنش
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تو  چمیمن لقمه بپ ریذره نون تازه بگ هیو  ریپاکت پن هیو  اریخ لویک میبزن بغل ن يخوایکه از من گشنه تره داداش اصال م نیا غمبریپ ای

یبش ریبلکه س یکوفت کن

 ریجور تر نشستم و دوباره ز وو جمع  یرو پاهام ثابت مونده آب دهنم رو قورت دادم کم اینگاه جو دمیکه د میچراغ قرمز منتظر بود پشت

به جون خودم  یکرده ول دایشلوارم پ يتو.. یشکاف یسوراخ يدرز هیغلط نکنم  ستیل کن نوما شده  خیم دمیبهش نگاه کردم که د یچشم

و  هیشلوار بت دادم چقدم زر زر کرد که جنسش عال نیا يه پاک یتومن 80زهرمارت بشه اون  يا دمشیخدا تومن خر شیپماه  نیهم

 نیا ستیدست بردار ن نکهیمثل ا رینگاه کردم نه خ ایکردم و دوباره به جو کیبار یاز کدوم قبرستون براشون اومده گردنمو کم دونمینم

 یرو کم کرده ول ایجو يچشما يبودم که سو یبه شلوارم نگاه کردم و دنبال اون سوراخ دیبا ترد رهکه قصد سبز شدن ندا میچراغ کوفت

رو از  کیو چشمام و بستم و پالست دمیکش یکه رو پام گذاشته پوف هییچشمش به لقمه ها دمینشد رد نگاهش رو گرفتم د میعاد يزیچ

: ردک يصورتش گرفتم خنده گل و گشاد يگوشش بلند کردم و جلو

؟يخوریخودت نم -ایجو

بسته  يریبگ ینمو ریکه تو س نیهم ریخ نه

تو بخور رمیمن س  -

لقمه رو گرفتم و  هیرو اعصاب محترمش رژه رفت با حرص  يپشت سر يها نیماش يکه چراغ سبز شد و بوق ها رهیرو بگ کیپالست اومد

ازم تشکر کرد  يدادم دستش و اونم با خنده مسخره ا

به جان  یکمتیعجب تو هم بنده ش مایخودمون یول ینکن یاسم جهنمواخالقت شد که میناج ریذره پن هیو  اریخدا رو شکر چهار تا دونه خ بازم

!یزاشتیسالم تو اعصابم نم يجا هیلقمه ها نبود تا خود دانشگاه  نیکاهدونت قسم که اگه ا نیهم وت

مرفت ادهیراه رو پ موندهیکردم و با ق یمشتم گرفتم وبعد از تشکر ازش خداحافظ يلقمه ها رو تو یخال کیپالست

منطقم که  يترازو يکردن حرفاش اونا رو رو نیسبک سنگ يو برا کردمیم یخودم حالج يرو برا نیآر شبید يراه همش حرف ها يتو

 کردمیپاك از کف رفته بود وزن م شبید

گذاشته بودن  خودشون حس کرده بودن و متقابال اونا هم منو به حال خودم وا یرو به خوب نیو ا دمیپریبا بچه ها نم میمثل قد گهید

رو ارضا کنم بحث  میو کنجکاو ستمیابچه ها وادارم کرد ب ياما صحبت ها نییرو بدم پا رهیدستگ خواستمیو م ستادمیدر کالس ا پشت

بود و البد هم مثل  یشدن مرتض دیناپد يبرا یلیکردن دل دایدنبال پ يوسط راشل هم بدجور نیمشکوکش بود و ا بتیو غ یدرباره مرتض

دیدیمن م چشمرو از  زیمه چه شهیهم

!!جناب سروان؟؟ ؟یگرفت ادی یاستراق السمع رو از ک -پاشا

آروم بازشون کردم قینفس عم هی دنیقلبم و چشممو بستم و بعد از کش يو دستمو گذاشتم رو دمیکش ینیترس ه از

!دمیترس -

اهمو هدف گرفتنگ میزده بود مستق هیتک واریکه به د یداد و در حال لمیلبخند کج تحو هی

ترس کامال گرد شد  یاز مرور دوباره حرفاش و مزه مزه کردنشون چشمام از تعجب و کم بعد

؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی -
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بهتر بگم دستتون برام رو بشه؟ ایدستت  يکردیفکر نم هیچ-پاشا

فهممیمن نم یزنیحرف م یتو از چ -

!!!که خودش رو زده به خواب نه یکرد اما آدم داریب شهیم دهیرو که خواب یخوب مسلمه چون آدم -پاشا

 ارمیتو سر در نم يمنکه از حرفا -

ياریکه سر در ب ستیحتما به نفعت ن!!بله -پاشا

!!یگیم یکه چ. فهممینم. واقعا.. من -

حبت کردن باهام نکرد و ص يبرا یتالش گهیداشت فرار کنم اونم د ییبازجو يتر رنگ و بو شیکالس تا از حرفاش که ب يرفتم تو عیسر

رو طول دادم تا بلکه پاشا  لمیجمع کردن وسا یداشتم نقضشون کنم گذاشت آخر کالس کم یکه راست بود و من سع ییمنو تو بهت حرفا

بود که از کالس خارج شد ینفرات نیبلند و جز اول عیسر شهیاما بر خالف هم ارهیدونسته هاش در ب يبزنه و منو از خمار یحرف

نه که آخر  ایرفتم که بهش زنگ بزنم  یشد با خودم کلنجار م ختهیوجودم ر يتو ایجو يبرا یجور حس نگران هیدرمونده بودم  یکم

رو بهش بگم  زیشدم و گذاشتم شب که اومد خونه همه چ الیخیب

. دور و برم  بیعج يو آدم ها دهیچیبه سرنوشت پ. کرد رو با دست نگه داشتم و تو تموم طول راه فکر کردم  دایکه چشمم پ یتاکس نیاول

دستم رو جابه جا  يتو يها کیباعث شد پالست بمیج يتو یکردم لرزش گوش دیخر یخونه کم کینزد يشدم و از سوپر ادهیکوچه پ سر

رونیبکشم ب بمیج يرو از تو یکنم و به زحمت گوش

که  بمیرو پرت کردم ته ج یگوش يریانقدر زنگ بزن تا بم گفتمیه مک یدر حال داشتیچرا دست از سرم بر نم دونمینم!!!پرهام بود یلعنت اه

که گرفته بودم رو با دهن باز  یلیبسته پاست ونمو باال انداختم .ش یالیخیقطع شد حتما اس ام اس بود با تظاهر به ب عیو سر دیدوباره لرز

 دمییبا حرص دونه دونشو تا خود خونه جو مکرد

آوردم  رونیب مویدم و گوشپخش کر نیزم يها رو رو دیخر

سر رهیدختره خ کنمیاگه دستم بهت برسه کبابت م -پرهام

به  يسر هیپرت کردم و  میافتاد مانتوم رو هم همون جا کنار گوش رونیب شیکه درش باز شدن باتر نیزم يرو دمیموکوبیگوش تیعصبان از

مثل  گهیمزخرف د يها زیدرست کنم بدم و به چ خواستمیه مک ییکردم تموم حواسم رو به غذا یداخلش زدم و سع اتیو محتو زیفر

فکر نکنم  نیآر یحت ایپرهام پاشا و 

واقعا خوشمزه  دونمیاز خوردنش لذت بردم نم یهم بود حساب یعال ییجورا هی میمجرد یدستپخت زندگ نیاول يبرا یعنیبدك نشد  غذام

شده بود  بشیبحونه نصص يبه شکم چشم انتظارم که فقط بو گشتیعلتش بر م ایبود 

اتاق بعد از اون نهار  يتو دمیو پر ییظرف شو يتو ختمیفقط ظرف هارو ر نینداشتم به خاطر هم يکار زیحال شستن ظرف و تم اصال

 دیچسب یچرت م يبد جور شبید یخوابیو اون ب نیسنگ

به بدنم دادم و  یکش و قوس کردینم ییر آفتاب خود نمانو گهیاتاق د يشدم که ازپشت پرده ها داریب یقتوکله خواب بودم  هیخود عصر  تا

تنم حال اومد  یدوش آب گرم گرفتم که حساب هیحموم و  يبعد از برداشتن حوله رفتم تو
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همون  يرفتم رو يچا ینیس هیسرم و همراه با دفتر خاطراتم و  يانداختم رو يرو سر هیاز جمع و جور کردن خونه و شستن ظرف ها  بعد

و مشغول نوشتن شدم یگشیتخت هم

". نا آرام ياز کوبش موج ها شودیکاج ها کج م": . 

که گردن کج کنم و به  يترسم از روز یاما م ارمیفرود ن میسر تعظ یسخت نهمهیکنم و دربرابر ا یستادگیا تونمیم یتا کجا و ک دونمینم

اجبارها له بشم رفتنیبار خفت پذ ریکنم و ز یعذر خواه هیز بق،ا دونمیدونستم و م یکه اونا رو حق مسلم خودم م ییها زیخاطر تموم چ

 يتو نیبرد باز هم آر نیریش یلیخ یلیگذشته دور و دراز خ هیمنو به  یهام پخش کرد ول هیر يحال رو تو يکه هوا یشب گمیم شبید از

. ترحم ساده  هی ایدوست داشتنه  ونمدیکه نم یتموم وجودم پخش شده حس يتو یو من نتونستم مانعش بشم حس خاص دیقلبم سرك کش

داشتن آغوشش  يزانو زد و برا یمیعشق قد هیکه دربرابر  یرو به دلم واگذار کرده دل زیو همه چ دهیعقلم هم پا پس کش یگمم حت جمیگ

کرد  یها رو خط خط يهمه بد

اشباع کرده که از  یه است و تموم وجودم رو ترسآماد ختنیفرو ر يشکست دوباره رو ندارم قلبم هر لحظه برا هیتحمل  دونمیفقط م من

 رهیگینابود شدنم نشات م

سر زده و  "ن" هیترس من از اومدن  یول شمیو هم از شر پرهام خالص م دهیباشه هم منو به خونوادم جوش م یمورد خوب تونهیم نیآر

)تونهینم( زهیخراب کردن همه چ

. منم حلوا بشه يغوره ها يروز هیبلکه  کنمیندارم پس صبر م نیجز ا يادست زمانه چاره  زیراه حلم سپردن همه چ تنها

 ینیس ياونو تو ایذره ازش خوردم و با اومدن جو هیکردم  کیرو به لبام نزد شدیکه داشت کم کم سرد م ییچا وانیرو بستم ول دفتر

 نیا نیبود درست ع يجور هیهمه رو محو کردم  افشیق دنیاما با د دمیصورتش پاش يبه رو يگذاشتم و به احترامش بلند شدم لبخند

که بتونن  گشتمیم ییبهش چشم دوخته بودم ومدام دنبال واژه ها. دینا ام دشونیام یبه طرز وحشتناک ایغرق شده و  شونیکه کشت ییکسا

کمکم کنن 

سالم -

سرش رو تکون داد و رفت طرف خونه فقط

ارمیب ییبرات چا نیبش ياگه خسته ا يخوایم -

رو بردم و با دوتا  ینیدستپاچه بودم و بعد چند لحظه خودم رو جمع جور کردم و س یکم.بهم نگاه کنه اومد بغل دستم نشست نکهیا بدون

 هینگرانش بودم دوست داشتم  دیرو از تک تک حرکاتش فهم یکالف شدیدستاش گرفته بود کامال م نیبرگشتم سرش رو ب ییچا وانیل

و  ارهیکردم که باعث شد سرش رو باال ب يچکار کنم اصال متوجه اومدن من نشد تک سرفه ا دونستمینم قایدق اکنم ام ییازش دلجو يجور

رهیخستش نگاهمو هدف بگ يبا چشما

:اومد  یکه صدام انگار داشت از ته چاه در م یی،جور آروم

؟یخوب -

کردن با انگشتام  يشروع کردم به باز ورو جلوش گذاشتم  ییشدم چا مونیکرد کرد که خودم از گفتم پش يخند زهر
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که بره ستادیخورد و ا ششیقلپ از چا هی

شمیشده؟ من دارم نگران م یچ یبگ شهیم -

دونستمیکاش خودمم م -ایجو

 ؟یچرا االن انقد داغون یدونینم یعنی -

دادو دوباره نشست  رونیرو پر صدا ب نفسش

. دش ينطوریچرا ا دونمیفقط نم. دونمیچرا م -ایجو

شده یحرف بزن که منم بفهمم چ يجور هی کنمیخواهش م -

بره خوادیسارا م -ایجو

بره؟ خوادیکجا م هیساره ک -

رهیاگه باهاش نرم اون م یحت هیقطع مشمیبره خارج تصم خوادیم. نامزدمه -ایجو

؟يریخوب تو چرا نم -

وطنمه برم تو غربت چکار؟ نجایشد ا یونم راضمامانمو تنها بزارم اون فقط منو داره به فرض که ا تونمینم -ایجو

؟يدوسش دار -

شد رهیو به رو به رو خ رچونشیدستش رو گذاشت ز دوتا

یلیخ -ایجو

ترو دوست داره؟؟ ؟یاون چ -

کردیاگه داشت ولم نم یکه داره ول گهیم -ایجو

يکن که بشه بر يکار هی. . ياگه انقد دوستش دار -ساریال

خواستش هم نگذره نیکه توش سارا به خاطر من از کوچک تر يا ندهیاز آ. ترسمیم -ایجو

؟يبه انتخابت شک کرد -

. شمیم وونهیبره د -ایجو

. حاال که نرفته -

رانهیا گهیدوماه د یکیکه بره همش  کنهیداره کاراش رو م -ایجو

کنمیدرکت م -

. نه ای یمنتظرش بمون یدور و تو ندون يجا هیبخواد بره  زتیسخته عز یلیخ. یکنینم -ایجو

کنمیم. درکت . گمیکه م. نکهیواسه هم -

؟يتو تا تا حاال عاشق شد -ایجو

ییاالن مهم تو -

کنم کاریچ یگیم -ایجو
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خورهیبه درد تو نم گمیکه من م يکار -

یزنیحرف م دایسف شیر نیا نیع -ایجو

خورهیبه دردت نم گهیکه د يبعد یرسیبعد ها به حرفم م -

فراموشش کن یبگ يخوایبد مال -ایجو

کردیرو انتخاب نم یکیخاررج  وت نیاون اگه ترو دوست داشت ب -

منکه دوستش دارم یول -ایجو

شهیطرفه واست نون و آب م کیمگه دوست داشتن  -

گمیم یچ یفهمینم یتا عاشق نش. ساریدله ال -ایجو

سوزوند سکوت کنم یکه داشت قلبم رو م ییدادم در جواب حرفا حیو ترج دمیکش یآه

. خراب شد یهمه چ میعقد کن گهیقرار بود تا چند وقت د -ایجو

. زد و رفت یشد و لبخند تلخ بلند

 کنهیبا آدما چه م هیکه پشتش شکسته واقعا عشق چ دید شدیبود و حاال امشب چقدر واضح م ریمرد شکست ناپذ هیذهن من  يتو ایجو

 ارهیانو در ماون همه دبدبه و کبکبه رو به ز يچطور

و به  شدیکه داشت ذره ذره آب م ایبه جو ایفکر کنم  کردیکه کم کم داشت رامم م یمونیو خواسته هاش و اون پش نیبه آر دونستمینم

که با تموم وجود لمسش کرده بودم شدیدچار م يدرد

 يکه برا خوردیآب م يا گهید ياز جا ایود بود که بهم کرده ب يادیز يحس به پاس کمک ها نیا دونمیکنم نم يداشتم براش کار دوست

باشم یکیمنجالب تار نیاز تو ا دیروزنه ام هیادار کرده بود تا دنبال وبود من یخودم هنوز ناشناخته بود هر چ

مدام  يدلسوز یحت ایجور حس عاطفه عالقه  هیفشرده بود  يقلبم از داغون بودنش بدجور کردمیفکر م ایشب به جو يها مهین تا

عابر رو داشتم که  هیبودم و نه تهش فقط حکم  ازیوسط نه سر پ نیکه ا یراه حل بودم من هیو من فقط دنبال  کردیتنشو بهم گوشزد مشکس

حس بد بچگانه بهش  هیو  دمیبار تمنا رو د نیاول ياون روز افتادم که برا ادیچرا اما  دونمیماندگار بسازم نم يرد پا هیاز خودم  خواستمیم

اون روزاز . که موند عشق بود و عشق يزیحسادت ناشناخته بود اما در آخر تنها چ هیو بعد  يزاریب دیکه اول شا یه بودم حسکرد دایپ

 یاون موقع دنبال راه . نامزدش قصد ترك کردنش رو داره دمیفهم نکهیناراحت بودم و امروز از ا استیتمنا نامزدجو کردمیفکر م نکهیا

 دهیچیماجرها پ دونمینم ایجو یخالص يبه معجزه برا هیشب يزیچ دمیشا ایراه  هیشون بودم و حاال دنبال رابط يتو دنیسرك کش يبرا

راه حل بودم هیدنبال  ينجوریبود که ا هبوجود اومد چشیاخالق و رفتار من پ يتو ایبودن 

 یچروکم رو با ب ينه دل تو خونه موندن مانتوشدم نه حوصله غذا درست کردن داشتم و  داریبهتره بگم همون لنگ ظهر از خواب ب ای صبح

 دهیوقت بود ند یلیتنگ شده بود خ دایو ارش ایارش يدلم برا رونیرو سر جاش گذاشتم و از خونه رفتم ب میگوش ياتو زدم و باتر یحوصلگ

بابامم تنگ شده  يدلم برا یحت .محروم دنشیاز د یمرتب باهاش در تماس بودم ول. . مامانم  يو برا نطوریهم هم رایالم يبودمشون برا

نه  ایلغات مهم ذهنش جا داشته باشه  رهیتو دا تونستیبود و نبود من م دونمیکه نم ییبود بابا
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مهر و  يبو یکیتر از اون  شیرو خوندم که هر کدوم ب نیار ياس ام اس ها ریمس نیرو با کمک گرفتن از پام رفتم و توا يادیز مسافت

با کندن  دیکه جدا شدنش با کنهیقلبم نفوذ م يتو يجور ایهوا  رهیم شهیدود م هوی میمثل قد دونستمیکه نم يعالقه ا ……دادیمحبت م

همراه باشه  نهیقلبم از س

. . سخت تر.. رو انتخاب یکیاحساس و منطقت  نیب نکهیسخته و ا یلیخ یچکار کن دیبا یندون نکهیا

بهونه هنوز گرمه سخت  هیفقط به  ایتپش قلبم از رو عادته  نکهیدرك ا. خوادیم یساسم چبفهمم اح تونستمینم یبود که حت نجایمن ا مشکل

حس رو با  نیشد هر چند که ا رمیدامن گ هویاز کجا  دونمیبود که نم یپناه یب دادیتر از همه آزارم م شیکه ب يزیچ ونیم نیبودو تو ا

مزه  یب هی دمیتلخ تر شا دیطعم متفاوت شا هیبا  ینوع ول هیبود از  گهیجور د هی نیا یتر تجربه کرده بودم ول شیهم تلخ تر و ب نیرفتن آر

.…آزار دهنده

. نیو اسم ار.. نظرمو جلب کرد شدیکه مدام روشن خاموش م میگوش صفحه

افتاده بود  میگوش يپام برداشته شد به اسمش که رو ياز راه ها از جلو یکیفشار دادن دکمه سبز که با قطع شدن تماس  يدل بودم برا دو

نگاه کردم و چند بار با خودم زمزمش کردم

. نی. آر.. نیآر.. نیآر

سالم -

سالم خانوم گل  -نیآر

.. مونه یدندونت م ریاز کلمات تا ابد ز یبعض دنیشن نیریش طعم

؟یخوب -نیآر

خوبم؟؟گفتمیم دیبا یچ

؟. ای تتیرضا يسکوتت رو بزارم پا -نیآر

خوبم -

دادنیخودشون رو م یمعن قایواژه ها دق شهیمکاش ه -نیآر

خودش رو داشت یمعن قایاگه دوست دارم دق شدیم یآره مثال چ -

دهیطعنه م يحرفات بو -نیآر

نداره انتیقل رنگ خال -

تاوان پس بدم؟ دیتا کجا با -نیآر

تا تَه تموم شکستام -

؟یمونیمن م یتو ب -نیآر

سال نموندم؟ 5مگه  -

؟ید چپس لبخن -نیآر

ایفاتحه نثار روح تموم دلخوش هی -
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. ییمن تو یدلخوش -نیآر

؟؟یپس من چ -

بودم تیکاش دلخوش -نیآر

!. يبود -

. بزار باشم -نیآر

رهید یلیخ -

يدوستم دار دونمیم -نیآر

دلم بهت گفت؟ -

چشمات -نیآر

بهشون اعتماد نکن -

. کردم -نیآر

. خورمیعمره که دارم م هیچشما  نیمن از هم -

ریازم نگ توییاینگاه در -نیآر

؟يخنده هامو پس بد یتونیم -

. نیآر

؟یتونیم -

نه -نیآر

ستیکه مال تو ن کنمیم غیرو در يزیمن ازت چ یکه متعلق به خودم بود ول یرو گرفت يزیتو ازم چ -

یاما تو مال من -نیآر

ستمین -

یباش خوامیم -نیآر

؟؟ییرابطه فقط تو نیطرف ا -

. همشو کنمیجبران م. يفقط دلخور.. يدوستم دار دونمیم. عذابم نده -نیآر

اما مرده بود چارهیب یماه.. به رود دییگرچه آب رفته باز آ -

. بازم هوس آغوشش رو کردم. . یکه اونا رو بگ یکرده باش اریاونکه خودت اخت یب شودیزبونت متولد م يخود واژه ها رو يبه خود یگاه

. اشکم رو بشوره يود تا قطره هاکه نب ییودستا

که امکان داشت  يخسته اونقدر يخسته بودم خسته  دادیعذابم م یسرگردون يکجا برم بدجور خوامیم دونستمیم نکهیبا ا رفتمیهدف م یب

ازم نه دوباره بس ایبود  یواه دونمیکه نم دیام هیعشقمون رو با  يبشم و خرابه ها یهمه چ الیخیب نیدوباره آر دنیبا د
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هم  گهید یکیحس رو با  نیا یعنی شدمیم ریس ریس دنشونیبودن که با چش یداشت بوسه هاش چه طعم یچ شیآغوش لعنت واقعا

 زاشتیم ریبودکه بود و نبودش رو تپش قلبم تاث نیتنها آر ایتجربه کنم؟ تونستمیم

 اریاخت یجلو منطقم رو نداشتم ب ستادنیراده و تحمل اا گهید. .  کردیم ییداشت خودنما يبودنم و طبعا احساسات بعدش بدجور دختر

رو گرفتم نیو شماره آر میدستم رفتم سمت گوش

. جونم -نیآر

ییکجا -

. مارستانیب -نیآر

خوب پس خدافظ -

چطور مگه؟ -نیآر

یچیه -

. يکه زنگ نزد یچیبرا ه -نیآر

دنبالم ایب -

!!!؟یبامن. یمطمئن-نیآر

خودم برم؟؟ ای يایم -

امیم!!نه. نه -نیرآ

مونه یم ادتیبگم  ای یکنیم ادداشتیآدرسو  -

!. مونه یم ادمی. ؟؟یچ؟ها-نیآر

سال همه  5تنه  هیکه  یعمل کردن از من یهمه احساسات نیا !نیکنارم باشه هم خواستیچرا زنگ زدم فقط اون لحظه دلم م دونمینم خودمم

.. بود  دیرو تحمل کرده بودم بع يجور درد

 شتریرو بزارم کنار و ب رمیبگ یمیچه تصم خوامیم نکهیو ا نیچند لحظه فکر کردن به آر يکردم فقط برا یدادم و سع هیتک وارید هیبه  کالفه

مواخذه نکنم  گرفتمیم میبراشون تصم یکه آن ییکار ها يخودمو برا نیاز ا

 یدرهم و برهم و البته درست پاشا و اون اطالعات يحرفا.. ایجو شیلحظه تموم حواسم رفت پ هی؟شدیختم م نیمگه ذهن من فقط به آر یول

. گهیطرف د هیطرف و قلب به درد اومده و مستاصلش  هیاز کجا آورده بود  دونستمیکه نم

هر  خودم دست پا کنم يپاره وقت برا یکار حت هیو هنوز نتونسته بودم  شدیخودم داشت روز به روز کمتر م یمال رهیگذشته ذخ نایاز ا تازه

ترس من از انتخاب  یول دادیتر خودش رو نشون م شیتر و ب شیب یحام هیبه  ازمیاحساس ن شدیذهنم پر رنگ تر م يمسائل تو نیا یچ

 نکهیا. . بود  يمادر سنگ صبور خبر هی يبا تجربه و نه از دلسوز يبابا هی یشینه از دور اند دادمیتنه انجامش م هی دیبا حاالکه  یبود انتخاب

چیه یب یو دلتنگ يقرار یب یول گفتیمامان م يها یتاب یمدام از ب رایآزار دهنده بود الم یلیخ رهیمامانم رنگ عادت بگ يبرا یمن حت نبود 

. زدیم شمیکه داشت آت یالیخ یهمون ب شدیبرگردوندن من م يبرا یتالش
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ذوق نگاهش . گرفت دادم یخ که از فکرآشفتم سرچشمه مجواب لبخندشو با همون نگاه تل. . منو به خودم آورد نیآر نیبوق ماش يصدا

 یچه ناش. قلبش جوونه زده بود  يرو که تو يدیکنه اون ام میقا. رو که داشت يپنهون کنه اون انتظار. خواست حفظ ظاهر کنه یم. کور شد

. دنینفس کش یحت. زیهمه چ يبرا. چه داغون بودم. دنیعشق ورز یحت. زیتو همه چ. بود

. يافتخار داد. االم خانوم خانومس -نیآر

سالم -

چرخه یفرمون برات م نیا. امر کن.. درخدمتم -نیآر

رایبرو خونه الم -

!!؟. یخوب -نیآر

یعال -

. حرفمو نقض کرد يبدجور لبخندکجم

شده؟ يزیچ  -نیآر

تازه است؟ زیچ هیمنظورت  -

. آ ره اصال!!!دیشا. خوب.. دونمینم -نیآر

. شهیهم م مگه درد کهنه -

کنمیخواهش م ساریال -نیآر

!!!. بس کنم؟ یچ -

يشد بهیچقدر غر -نیآر

. غربت شد یعشقم راه یآره از وقت -

؟مگه نه يدوست دار. تو منو. ساریال -نیآر

-  .

بگو يزیچ هی کنمیخواهش م -نیآر

دونمینم -

؟یخبر باش یمگه امکان داره از ته دلت ب. یندون شهیمگه م -نیآر

. حاال که شده. دونمینم -

!!يتو منو دوست دار.. دونمیمن م یول -نیآر

. هاش غوطه ور باشه یدلخوش يتو یدادم و گذاشتم مدت حیرنگ کنم سکوت رو ترج یب "نــــه" هیلبخند پر رنگشو با  ومدین دلم

 شیاما ذهن من پ.. کردیفکر م یاون به چ مدونیصورتش شده بود نم نیکه آذ يتموم طول راه سکوت کرده بود همراه با لبخند محو تو

. و دل خرابش بود ایجو
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 هیناخودآگاه  دیبهم که رس. دمیشن یرفت تا بهم برسه رو م یپاهاش رو که داشت تند تند راه م يکه صدا یشدم در حال ادهیپ نیازماش

و  یدماغ استخون هیو  کیبار بایو تقر دهیکش یهالل يبلندو ابرو ها یشونیبا پ یپر پشت مشک يشدم موها رهیو به صورتش خ ستادمیلحظه ا

رو با  نیآر هویچرا  دونمینم.. مهر صورت اون رو نداشت  یخوشگل تر بود ول ایاز جو.. گفت یفقط برام عاشقانه م یه زمانیکه  ییلب ها

 خیم ينجوریشد که ا یچ دونمینم.. ورد برق نگاهش منو به خودم آ. کردمیبهش نگاه م رهیهنوز خ!!!. کردم دست خودم نبود سهیمقا ایجو

در پنهون  یکه اصال سع يلبخند. زد ياراده لبخند یب یکرد و از خوشحال یبرداشت خوب نیکه آر دونمیم نقدریصورتش شدم اما هم

. رو اعالم کنه شیمند تیرضا خواستیکردنش نداشت و اتفاقا م

دوست داشتم سرمو بلند ..  کردمیپلکام حس م ينگاهش رو رو ینیاما کامال سنگ بهش نگاه نکردم گهیو تا در خونه د دمیازش دزد نگاهمو

نداشتم  دوارشویام يچشما يبلند کردن سرم و نگاه کردن تو ییتوانا یول!نه کار دل. نه دست منه. . کنم و بهش بگم به رفتارام دل نبد 

کدومشون رو نوازش کنم دلم  ياول کدومشون رو ببوسم موها ستمدونیبغلم نم يخودشونو پرت کردن تو دایو آرش ایباز شدن در ارش با

 نیبه جرات بگم اول تونستمینبود م نیعالقه م نسبت به آر یبودمشون اگر دو دل دهیبراشون تنگ شده بود انگار مدت ها بود که ند ایدن هی

و آسمون  نیزم نیبود که منو ب دیشک و ترد نا همیام. …بال بودن طونیش يدو قلو ها نیانقدر دوسشون داشتم هم این دنیکه تو ا ییکسا

. هدف گذاشته بود یب

:دمیاز عمد پرس یول دیکش رونیهزار تا حرف ب شدیبا حسرت بهم نگاه کرد از تو نگاهش م نیآر

؟یکنیفکر م یبه چ -

یکه تو مادر بچه هامون بش شهیچقدر قشنگ م نکهیبه ا -نیآر

مگه؟ يخوایچند تا م؟بچه هامون -

سال 5 ای 4 یاگه دو قلو باشه که چه بهتر نشد هم حاال دو تا با فصله سن -نیآر

؟یتو بکش يخوایم شویماه بدبخت 9و  مانینکنه درد زا نمیبب -

دمیکش یدرداتو من م شدیکاش م ینه ول -نیآر

خجسته است يادیتو که دل منو تو هم ز میبر ایب -

زایچ نیاز حرف زدن درباره ا شهیمتو دل من قند آب  یول دونمیترو نم -نیآر

اعتمادم بهت سرجاش بمونه و  یزاشتیکاش م.. يکردیخراب نم زویکاش همه چ یشکست یمنم حس ترو داشتم کاش پل هارو نم یزمان هی

کردن بهت دو دل نباشم هیتک يبرا ينطوریا

 کردمیخودمم داشتم باور م گهیش درك کنم انگار کم کم دنگاه ياز شوق تو یبه خوب تونستمیم نویبود ا یهم از باهم بودمون راض رایالم

کنم  يریکناره گ نیکه باعث شده بود تا حاال از آر يزیلروزند چ یته دلمو م يزیچ هیبازم  یکنم ول هیبهش تک دیکه با هیهمون نیکه آر

همش حواسش به غذا خوردنم بود منم و  ختیکنار دستم من نشست و برام تو بشقابم برنج ر نیباشم سر سفره آر کنارشاگه در  یحت

از نهار دبعدیغذا خوردن من و البته خودش شد و دست کش الیخیکه اونم ب يمشغول کردم جور دایو ارش ایخودمو با ارش یالک

از بودن در  نکهیکه اونجا بودم رو تو اتاق بچه ها بودم و خودمو باهاشون مشغول کردم با ا یبا بچه هابلند شدم و تموم مدت يبهونه باز به

برم ترش کرد خوامیو م دمیلباس پوش دیکه د رایالم زدیدلم شورشو م يبود بدجور ایجو شیحواسم پ یشدم ول ینم ریکنار دوقولو ها س
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؟یکجا به سالمت يشال و کاله کرد -رایالم

برم خونه -

یکنیکه ازش دل نم يدیاون فسقل جا د يتو یتو چ دونمیمن نم -رایالم

کرد غشیکه بابام ازم در هیل جا همون آلونکفسق نیا -

؟يبر يخوایبه روت بازه چرا م شهیخونه که هم نیدر ا -رایالم

کار دارم گهیبرم د -

شمیکه من احساس نکنم دارم خر فرض م نیقل شاخ و دمشو بچال اینباشه  عیدروغ بگو که ضا هیمن خودم به زن خونه دارم  -رایالم

؟یشیم یاصال من غلط کردم خوبه؟ راض ینیچیم يکبر يچقه صغروه -

؟يپول دار ساریال -رایالم

اره دارم -

به  ای ایندار ویکس یفکر نکن يبرخورد یدارم بگم هر وقت به مشکل فهیمن وظ یول یگیهم نم یکه نداشته باش يانقد غد شناسمتیم -رایالم

زنگ بزن یبه مان ایخودم 

کو؟ نیآر زنمیباشه حتما م -

فتر -رایالم

چرا؟ کجا رفت؟ -

حالش داغون بود که رفت یول دونمیکجاشو نم -رایالم

که من بودم که خوب بود یداغون؟ تا موقع -

يکه بود یآره تا موقع -رایالم

سوزه؟ یدلت براش م -

!دیشا. دونمینم -رایالم

؟یمن چ يبرا -

فرصت دوباره بهش بده هی گمیمن م -رایالم

شهیزود زود دلم براشون تنگ م نمیبب اریبچه هارو ب يوقت کرد -

؟ياز حرفم ناراحت شد -رایالم

یگفت ینه مگه چ -

يناراحت شد یول -رایالم

يتو نبود نجایذره هم به خودت برس هر وقت اومدم ا هیهم سالم برسون بگو بابا انقد جون نکن  ینه نشدم به مان -

؟یبمون يخوایکه نم یمطمئن -رایالم

اگه خوب اومد بمونم رمیه استخاره بگسر کوچ رمینه م -
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ینمک یب یلیخ -رایالم

نه؟ ای ادیمثل تو تو چشم ب یکیمزه باشه تا  یب دیبا یکیبالخره  گهید -

شمیتو اون زبونت نم فیمن حر -رایالم

یبهم سر بزن هرزگاه -

ایباشه تو هم باز ب -رایالم

با  خواستیمدت بهش زحمت داده بودم دلم نم نیتو ا ینشه به اندازه کاف تیاذ رایالم رفتار کردم تا ينجوریا یدلخور بودم ول یکم نکهیا با

بمونه  شیفکر کردن به من از زندگ

اس ام اس فرستاده بود  قیمشت چرت و پرت برام از طر هیپرهام که چند بار زنگ زده بود و  ایبابام  نیآر يتونستم فکرمو رو ینم اصال

 دادیبد م یاما بازم دلم گواه ستیموقع از روز خونه ن نیا دونستمیم نکهیبودم با ا ایوفکر کنم االن فقط نگران ج

سر  هیو از قض ستمیوادارم کرد با ییسرو صدا ها هیدر خونم رفتم اما  کیخودمو رسونم خونه درو باز کردم و تا نزد عیجور که بود سر هر

.  ارمیدرب

تر کردم و گوشامو  کیگرفته بود خودمو به در نزد اطویکل ح هیک دادمینم صیکه تشخ یزن يبود و صدا ادیفر هیشب شتریکه ب ایجو يصدا

. تر زیت

چرا بهم بله گفته؟ چرا؟؟ یپس چرا از اول منو خواست ينبود یتو که موندن..  يبر یخواستیتو که م -ایجو

گرفتم اون موقع قصد رفتن نداشتم ییهویرو  میتصم نیچون ا -

؟؟.!. یفهمیم یزنِ من ؟یمن خانوم؟یفهمیم یمال منم هست یستیمال خودت تنها نتو االن  -ایجو

من زنتم؟ یگیم ياسم من تو شناسنامه تو ثبت نشده چطور -

از  یمن تو باهم کاخ میختیبرنامه ر ندمونیواسه آ میمگه فقط به ثبت شدن اسمت تو شناسناممه من و تو با هم قول و قرار گذاشت -ایجو

!!خرابم نکن. خرابش نکن سارا.. میشنگ ساختق يآرزوها

تو رو پابند کرده؟ ينطوریداره که ا یچ نجایمگه ا یکن یچرا دل نم ؟يگذریتو چرا به خاطر من نم -

 نجاستیا زمیهمه چ. .  تمیمل تمیهو.  نجانیخونوادم ا نجاستیزادگاهمه مامانم ا هنمهیم وطنمه؟نجایا -ایجو

مونم یکنه نم یبه خاطر من از خود گذشتگ ستیکه حاضر ن یمن با کس -

!يبخدا نبود. يمنطق نبود یتو انقد ب -ایجو

 هی نیرو نداشت ا ایجو اقتیکه تو تک تک کلماتش بود سارا ل يکرد از عجز یرو خم م ایکه داشت کمر جو ياز درد. . فشرده شد  دلم

چون عشق اون رو  شهیکه مظلومانه کنار گذاشته م یقتیحق.. گم شده بود به سارا پنهون شده بود ایکه پشت عالقه جو یتیبود واقع تیواقع

 دایپ یکلمه معن هیتو  یو خواسته تو از زندگ. رو تموم باورت شهیم دهیخط قرمز کش هی يعاشق شد یوقت. نهیهم شهیهم..  کنهیم یسرپوش

 کنهیم

  "بــت عـــشــق "

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..
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باز شدن در  يبود با صدا ستادهیاراده درو باز کردم و رفتم تو سارا پشت به من ا یب کردیم وونمیداشت د ایخش دار جو يصدا بغض

برگشت و بهم زل زد

وجود  یحیسر زده وارد شدنم بدم اما مگه توض يبرا یحیهم ساکت بود و منتظر بود تا من توض ایجو بگم یچ دونستمیبود نم يبد یسکوت

 يکردم واژه ها یبعد کم کم در هم شد سع ورو تحمل کنم چهره سارا اول متعجب  دنشیزجر کش تونستمینم گهید نکیداشت جز ا

خراب تر نکنم نیارو رو از اکنم تا ک فیکنم و بتونم اونا رو پشت سر هم رد دایرو پ یدرست

. که. نگران شدم .. دمیترس. خوب. يکه صدا. . رفتمیمن داشتم م دیببخش -

؟ییتو هیپس مستاجر مامان آس -سارا

داشته باشم  یکردم رفتار درست یاما سع ومدیدوم شخص مفرد اصال خوشم ن ریاز به کار برن ضم نکهیا با

!. سارمیال. بله منم -

یمجرد هم باش دی بااحتماال -سارا

.. نداشت ینبود مالحظه معن ایاگه جو دیشا

چطور مگه؟ -

سارا بس کن -ایجو

میباهم آشنا ش میخایچرا؟؟تازه م -سارا

داره؟ يرادیا. بله من مجردم -

. یول. که نه رادیا -سارا

 شدم مونیاز اومدنم پش خوردیداشت حالم بهم م شییگذا شخندیلحن پر طعنه و اون ن از

مزاحم شدم با اجازه دیباشه ببخش فتادهین ینکرده اتفاق ییمن فقط نگران شدم که خدا  -

ساریخانوم ال. بمون -سارا

سارا تو معلوم هست چته؟ -ایجو

یحرفا باش نیمسن تر از ا کردمیفکر م -سارا

ازدواج کردن ریمامان بابام د دیببخش -

چقدر زبون باز ماو -سارا

رو ایبچه باز نیکن اسارا تمومش  -ایجو

درست  يدعوا هیاالن  یباش لیاست جور کردم اگه ماوخراب شه خودم بهونش زیکه همه چ يتو دنبال بهونه بود یترسیم يدار یاز چ -سارا

finish یو رسما همه چ کنمیم فیرد یو حساب

یگیچرا چرت و پرت م -ایجو

خونه است؟ نیخانوم مشکل شما با وجود من تو ا -
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من قراره که برم. شما باش ریخ -سارا

تفاوت باشم و صداش زدم ینتونستم ب ایکه باز هم به خاطر جو ونیبرداشت و از خونه رفت ب فشویک

 نجایاز ا ينطوریرفعش کنم دوست ندارم ا دیاومده که با شیسو تفاهم برات پ يسر هی کنمیفکر م. . خانوم.. بمون سارا  کنمیخواهش م -

يبر

اگرم باشه به خودم مربوطه یهست نه مشکل یتفاهم نه سو ء -سارا

!نیهست رفع بشه هم ياگه ضن بد خواستمیم کنهیم دایشما به منم ربط پ يمن قصد دخالت ندارم فقط حس کردم دعوا -

به رفع و رجو کردن باشه یاجیموندنش احت يکه برا ستین يرابطه ا گهید -سارا

دوست داشته باشه نویا تونهیم يچطور ایجو دونمیمن نم. دختر زبون نفهمه نیچقد ا ایخدا

هنوز دوست داشته باشم؟ تیو آزار و اذ ییوفا یرو بعد از اون همه ب نیآر تونمیم يمن چطور. . پوزخند زدم هیفکر خودم  به

خوام؟یرو م نیواقعا من هنوز آر یعنی

کنهیاش مو مدام صد رهیپشت سرش داره م ایسارا رفته و جو دمیخودم اومدم د به

!؟.. کنهیول نم ارهیدوستش داره تا به زانودرش ن ادیز یلیخ گهید یکی فهمهیم یکی یوقت چرا

. عاشق کش پست يایدن نیبه ا لعنت

. لبخند تلخ مهمون لبام هیو  شدیخاطرات خودم برام زنده م کردمیکه اونا رو نگاه م نطوریهم

درو باز کنه گرفت و گذاشت رو قلبش  خواستیداد و دست سارا رو که م هیبه در تک ایجو

 دنیبستش که قدرت د يعجز تو کالمش رو از پشت چشما تونستمیاما بازم م گهیم یبدم که داره چ صیتشخ تونستمیفاصله نم نیا از

عشقشو نداشت بفهمم 

 نیمغرور و با جذبه ا يایاون جو دهیاز دست م ویشه بلکه بفهمه داره ک داریصورت سارا کنم که از خواب ب یحوال یلیس هی خواستیم دلم

 بهینبود که با همه غر یگاه هیبمونه اون تک خواستیبود و با التماس ازش م ستادهیسارا ا يکه امروز رو به رو يمرد شکسته نبود مرد

 زیچ هی کوه درد بود و فقط هیمدت درمون من بود االن  نیکه تو ا یتک تک دردات روش حساب باز کرد کس يابر شدیبودنش م

خواستیم

"گـــاه ـــهیتــــک ـــهی"

که سارا کنارش زد و خط  یوقت.. و آب شدنش  دمیشکستشو با چشمم د. اون باهمه مرد بودنش شکست "زن هی". . ازجنس من یگاه هیتک

. رو تموم آمال و آرزوهاش دیکش

بزارم تو حال خودش باشه و حداقل بتونه رفتن رو باور  ایکنم که بدجور بهش خورده بلندش  ینیو از اون زم رمیبغلشو بگ ریدونستم ز ینم

 یول. . سخت از تحمل کردنشونه  زایچ یلیخ رفتنیپذ.. محال. . داره  گرویبه همد يدو خط مواز دنیبهش حکم رس دنیکه رس يباور.. کنه

عاشق رو چه به . میبگذر.. اون در حق تو دمیشا.. يچقدر در حقش ظلم کرد یدونستیکه تا حاال نم یدل يبرا. يدنبال چاره ا یرفتیپذ یتوق

.. ونیقلبش به اون مد ایداره  نیبهش د دونهیدل که نم هیدرد و  ایدن هیعاشقِ و . . منطق يو گشتن برا یچه به فلسفه باف. . عقل
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دستمو سمتش دراز کردم اریاخت یب ورفتم جل نمیرو بب دنشیدرد کش نیتر از ا شیب تونستمینم

. میال هم درد شدحا -

حد و مرز ها برام  نیداشتن ا ادی یعقب گاه دمیبه دستم کرد و دستشو به زانو هاش زدو بلند شد لبمو جمع کردم و دستمو کش ینگاه هی

شدیسخت م

موقع بود یاومدنم ب کنمیفکر م -

. که. خوامیم.. منه ریاگه تقص -

. نبود یموندن -ایجو

ردمنصرفش ک يجور هیبشه  دیشا -

به زور دلشو به دلم گره بزنم  تونمینم. ستیاون دلش با من ن -ایجو

؟یتو چ یول -

خودش یشناسه حت یقد من سارا رو نم یچکیه شهیبا رفتنش بدبخت م دونمیهر چند که م "اون " گهیعاشق م -ایجو

تلخه یلیخ. رفتن. کنهیچهار کلمه با آدم چه م نیا -

ـــــــادیز -ایجو

؟يخسته ا -

.. داغونم -ایجو

؟!. کمکت کنم تونمیم -

تو خودم باشم خوامیم. تنهام بزار. آره -ایجو

کردمیجمله فکر م نیمدام به ا دمیکشیم نیرو زم یحس یکه پامو از ب یشدم و در حال بلند

؟. درمــون ـــایدرده  یــیتــنــها

اومد کالفه  یاومد که نم یخواب به چشم نم شدمیپهلو اون پهلو م نیا یذره استراحت بدم اما هر چ هیکردم بخوابم و به مغز خستم  یسع

 دونمیخانوم کجا رفته بود نم هیوسط آس نینه ا ایبودم مردد مونده بودم که برم بهش سر بزنم  ایهم نگران جو یشده بودم از طرف

 هی استیجو نکهیا يکه در زده شد به هوا رونیبرم بنبود قصد کردم  يانداختم خبر اطیبهح ینگاه هیاز جام بلند شدم واز پنجره  ناچار

خانوم بود هیدرو باز کردم آس عیانداختم رو سرم و سر يروسر

سالم مادر -خانوم هیآس

تو نییخانوم حال شما بفرما هیسالم آس -

برم دلم آشوبه دینه مادر با -

 دمیبازم پرس يمحکم کار ياما برا شونهیانقد پر یحدس بزنم از چ تونستمیم نکهیا با

چرا ؟؟خدا نکنه؟ -
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 هیبچم  دمیبرگشتم د یبزنم اصرار کرد که بمونم وقت یمیقد يها هیاز همسا یکیبه  يسر هیاصال حالش خوب نبود من رفته بودم  ایجو  -

خبر  دیبپرسمشا از تو امیگفتم ب رونیاالن رفت ب نینگفت و هم یچیشده ه یچته چ دمیپرس یگوشه خونه نشسته چشماشم پف کرده هر چ

یداشته باش

بله من خبر دارم. بگم یچ -

نصفه جون شدم.. شده مادر یتروخدا بگو چ -

کنمیم فیبراتون تعر..  شهیکه نم ينطوریتو ا دییدور از جونتون بفرما -

.یمرغ سرکنده شده بود اصال رنگ به صورت نداشت از نگران نیع ایجو مامان

با آب و تاب و اون  خواستمینم. . براش درست کردم مشخص بود که فشارش افتاده  نیریربت شش هی کردمیم فیکه تعر ينطوریهم

 ادیفاجعه ز نیا یروشو بپوشونم بازم بزرگ کردمیم یهر اندازه که سع زدمیبودم و اتفاق افتاد بگم اما هر چقدرم که ازش م دهیکه د یغلضت

. . بس هیآس کمرشکستن  يبودو برا

شکشو پاك کردا شیگوشه روسر با

. گفتم. گفتم. گفتم .. ستنیوصله ما ن نایگفتم ا.  یشیم مونیگفتم پش.. خودش خواست.. میازدواج نبود نیبه ا یکدوم راض چیما ه -

همه رو نقش بر آب کرد. پسرم نداشتم يچه آروزها که برا. . کنهیکر م کنهیکور م. . یبر عاشق يوا. امان از عشق -

؟؟.!. . باشه قیزخم عم نیا يبرا یمرهم نهتویحرف م دونستمینم

. قبول کنه که. اون. برم نجایاگه من از ا دیخانوم شا هیآس نیدونیم. درست بشه  دیشا -

تا اونجا آقا باال سر نداشته  امیبگه من باهات نم ایاز همون اول از خداش بود که جو.. کرد داشمیپ. گشتیدنبالش م. بهونست ناینه مادر ا -

بکنه  خوادیدلش م يهر کارباشه 

قربون خدا  شهیتر م ادیماشاال تعداد ماهم که روز به روز داره ز ستیپسر شما که دختر کم ن يبرا گهید یکینشد  نیدختر ا نهمهیخوب ا -

. داره  پاشهیکه بذر م يکشاورز نیبرم ع

رمیبگ یدادم الل مون جحینم تر زیگند م گهیدارم د دمیفهم

. زد یتلخ لبخند

 ندازهیدخترم م ادیمنو  اتیکار نیریش نیا ساریال یبازم خوبه که توهست -

؟؟خواهر داره ایجو یعنی؟دخترتون -

تاسف سرشو تکون دادو بلند شد با

.  رهیاز دست م ينطوریبکنم پسرم ا تونمیچه م نمیمن برم بب..  کنمیم فیبرات تعر گهیروز د هیباشه برا  -

؟ادیبرم ياز دست من کار -

اره -

دمیحتما انجام م دیتروخدا بگ -

!دعا کن -
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 یرو م شهیکه دست دعا بهش دراز م يریمس.  هیدعا کردن چه شکل دونمیمن اصال م.. دعا. . که زد تنها گذاشت یو منو با حرف رفت

!!.. بندمیعمرمو م لیدخ نیاول ؟واقعا با دعا حل بشه ایاگه مشکل جو؟شناسم

. کردم دایپ نویجواب ا دیبا یعمرمو صرف کنم ول دیکه اگه بخوام به دونه دونش پاسخ بدم با زنهیذهنم پرسه م يو؟اونقدر چرا ت. چرا یول

!!!؟. . انقد پر رنگه ایچرا جو.

و  شهیکه سر به سمتش خم م يو قبله ا ستمیکه نماز خوندن روش رو بلند ن نمیبش يو سر سجاده ا رمیکه باعث بشه من وضو بگ ياونقدر

. . شناسمینممن 

از حد  شیب امییآلونک تنها يفضا شهیخونه تنگ و تنگ تر م يها  واریکردم لحظه به لحظه داره د یدلم گرفته بود که احساس م اونقدر

تازه  ژنیهامو به اکس هیرنگه رو کنار بزنم و ر نیآسمون همه جا هم کردیکه درِ گوشم زمزه م ییکردم صدا یآزار دهنده شده بود سع

ن کنم مهمو

خاطر برگشتم و رفتم سمت خونش اول  نیبرم به هم رمیبگ يخبر هیاونکه از آس یب ومدیهنوز برنگشته بود دلم ن یعنینبود  ایجو نیماش

در زدم ستین يمطمئن شدم خبر یقتو ستادمیدم در ا یکم

؟؟. ییمادر تو ایه؟؟جویک -

.. يبده چشم انتظار چقدر

خانوم  هیآس سارمیال -

و مادر ت ایب -

آورذم ورفتم داخل رونیب کفشامو

زمیعز یاز خانواده ماهست يمادر تو هم عضو يریاومدن اجازه بگ يبرا دینبا گهیتو که د -

دستش سر  يکه داشت دونه دونش تو یحیشد سمت تسب دهینگاهم کش..  ینکن غیبازم محبتتو در یول یاز درد باش زیسخته لبر چقدر

. مامانم.. از اون شتریو ب. . تنگ شده بود زیعز يدلم برا. پر مهر رو ببوسم  دهیچروک ياون دستا استخویچقدر دلم م..  خوردیم

جون؟ هیآس نیبهتر -

ومدهیهنوز ن ایجو. نگرانم . بگم دخترم  یچ -

که اصال دوست نداره اونا رو  ییزایچ.. رو باور کنه ییزایچ هی دیبا.  ادیبا خودش کنار ب دیبدم اون االن با یالک يبتون دلدار خوامینم -

. بهش فرصت داد دیبا.. کنهیکم کم عادت م یول. باشه ينطوریحاال حاالها هم دیشا.. سخته یلیخ. . اما مجبوره. رهیبپذ

. کنم يکار هیبراش  تونستمیکاش م -

 .براش بسته. چشماتو منتظره باز شدن دره نکهیهم..  نیکنیکه دعاش م نیهم. نیکه هست نیهم -

هیچ زایچ نیا میفهمیما نم کننیفکر م . يدور. ییغم جدا. دلدادن. عاشق شدن . میکن یدرکشون نم رایما پ کننیجوونا فکر م -

. جون هیاس هیچه حرف نیا -

 هیونیمشب اعا یمهمون دمیفهم وهیپاکت م هیدوتا دونه هندونه گرفته بود و  میروز اومد خونه و گفت مهمون دار هیسالم بود که آقام  15 -

 یدست هیبرو  يبشور نارویا خوادیبهم کرد و گفت نم ینگاه هیرفتم جلوش و جوراباشو گرفتم که براش بشورم  عیسر شهیطبق عادت هم
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 نیگفت ا رفتیکه داشت م یبه سر تا پام انداخت و در حال مینگاه هیآبرو مندانه باشه  ریهمه چ خوامیبه خونه ها بکش آب جارو کن م

 ورفتم ت عیمجسمه خشکت زده سر نیپس چرا ع گفتیبودم که صداش که داشت م ستادهیرو هم عوض کن با بهت سر جام الباسات 

خانوم  خوردیداشت مغزمو م ياز فکر دمیترس یم گهید يجا هیبه لباسا بود و فکرم  نگاهموسط اتاق  ختمیرو که داشتم ر یچنددست لباس

 یلباش بود گفت وقت يلبخند محو رو هیکه  یدونه رو انتخاب کرد و انداخت تو بقلم و در حال هیسا لبا نیهوا اومد تو اتاق و ازب یجون ب

مطمئن شده بودم که  گهید ختیریاشکام م کردمیلباسم رو که باز م يها مهبرم تو آشپزخونه کمکش کنم دونه دونه دک دمیلباسمو پوش

 دمشیدیم یدوست دارم وقت موییکه پسردا دمیخودمو شناختم د یاز وقت یبود ولن شتریسالم ب 15اومدن  يخواستگار يامشب برا يمهمونا

ارده لبخند  یخونمون ب انیکه قرار بود ب یوقت رفتیم ادمیحرف زدن  یحت رفتیضربان قلبم باال تر م کردمیدست و پامو گم م يخودیب

 غیاما در.  ادیبهم م یلیخ کردمیرو بپوشم که حس م یاون مکردیم یکه نداشتم اما سع یلباس درست و حساب کردمیخونه رو مرتب م زدمیم

که  میکنم و مرد یعروس خوامیکه م کردمیم یالبافیخودم خ يبرا شهینبودم هم دیمامن ن یاز طرف اون ول کیتوجه کوچ هی اینگاه  مین هیاز 

 شدیکمرنگ م دمیداشت ام گهید یاونه ول ستادهیکنارم ا

.. از منتظر نزاشت  شتریپرسشگرم رو ب يو بعد دستشو آروم گذاشت رو دستام و چشمازد و سرشو تکون داد  يلبخند

به خودم اومدم که همه داشتن  ینگاه کردم وقت نویفقط زم وعرق کردم چادرمو سفت گرفته بودم يبا دستا رهینم ادمیوقت اونشب رو  چیه

 هیبرم  خواستیلم افتاد بود اصال تو حال خودم نبودم فقط دلم مازش به د بینفرت عجس هی دمشیاونوقت تازه د گفتنیم کیبه هم تبر

که  يبه اون پسر دیبا گهید یقبول کنم که تا چند وقت تونستمیدوست داشتم نم موییکنم من پسر دا هینباشه و فقط گر یکس چیکه ه ییجا

از  یچیکردم و مرگمو از خدا خواستم من ه هیربود به چشم شوهر نگاه کنم چقدر اون روزا گ بهیرو به روم نشسته بود و هفت پشت غر

که از خانوم  ياونطور یول رنیرسم نبود همه جشن بگ یلیاون موقع خ دمشیند گهیشب عقدمون د تااز اون شب به بعدم  دونستمیاون نم

گرفتن  یجشن بزرگ میذرکرده بود از حقد که نگ یخاطر انقدر اونشب ولخرج نیخوب بود و اقاهم به هم یلیاونا وضعشون خ دمیجون شن

من مهم نبود من فقط  يبرا نایکدوم ا چیبود اما ه ختهیرو برانگ همشونرو در اورده بود و حسادت  لیفا يکه چشم تموم دخترا یجشن

 بهتر برگزار شدن جشن من تالش يدر کنارم باشه تو مردوه بود و داشت برا نکهیا يکه به جا یکیرو دوست دارم  گهید یکی دونستمیم

!کردیم

اونکه بخوام  یاصال کجاست ب دونستمیکه نم میشد يخونه ا یراه یرفت خونه خودش و ماهم بعد از خداحافظ یکه تموم شد هرکس مراسم

 رونیب بشیکردم رنگ از ج زیدستمال تم هی دیاما بالخره فهم کنمیم هیکردم که اون نفهمه دارم گر یسع یلیخ ختیر یدونه دونه اشکام م

 ارمینکردم سرتو درد ن هیگر گهیاروم تر شدم و د دنشیتو صداش داشت که با شن یچ دونمینکن نم هیفت رو به رومو گفت گرآورد و گر

اونقدر خوب  امرزیمحو شد همه کسم شد اون خدا ب میاز زندگ مییپسر دا یاصال به کل یعل فتهیشد که من شدم عاشق و ش نیمادر تهش ا

اعتقاد  یشما جوونا به چ دونمیمن نم..  نهیاگه مهرش به دلت نش يشدیم ونشیبود که مد ونقدر مهربدوستش نداشت اون شدیبود که نم

و به عالم  شنیوارد م ياز در ناشکر عیعجولن و سر یلیمتاسفانه ادما مخصوصا جوونا خ یداره ول یحکمت هیافته  یکه م یاما هر اتفاق دیدار

به پسرم صبر بده  خوامیداره فقط ازش م یکه هر کار خدا حکمت دونمیا ناراحتم اما میجو يابر یلیمنم خ گنیم راهیبدو ب ایو ادم و دن

!!!نیهم
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رو حس کنم  یمیحال پاك و صم نیعشق بزرگ و در ع هیتونستم  یداشت تو خالل حرفاش م یجالب يبرام رنگ و بو هیآس يها ناگفته

بپرسم اما تا خواستم دهن باز کنم زنگ درو زدن و  ایش درباره خواهر جوبراش گفت بهم جرات داد که از شیمقدمه از زندگ یب نکهیا

 زدمیحدس م اطیح ياز جام بلند شدم و رفتم تو کنمیاز دهنم خارج نشده بود بخورم با گفتن من باز م نوزرو که ه یمجبور شدم که حرف

. دمیدیم یچ!!خشکم زد.. درو باز کردم و هیبپرسم ک نکهیبدون ا نیباشه واسه هم ایجو

؟برسونمتون؟دنیبر یم فیتشر ییجا.. . به به خوشگله خانوم  -پرهام

؟یکنیچکار م نجایتو ا -

دلم واسه زنم تنگ شده بوداومدم بهش سر بزنم اشکال داره؟ -پرهام

قدم عقب تر رفتم  هی دیلرز یکه صدام به وضوح م یحال در

!احمق ستمیمن زن تو ن -

نت باشا مواظب حرف زد يآ يآ -پرهام

. دیکشیکه اونم توش نفس م ییخفه کننده بود هوا چه

سیبه پل زنمیگرنه زنگ موبر -

ندارن  فیآها پس افشار جون تشر -پرهام

گمشو نجایگفتم از ا -

دراز شده ها يادیزبونت ز -پرهام

از جونم؟ يخوایم یچ -

بله ناقابل هی "بله" هی خوامینم يادیز زیباور کن چ -پرهام

ینیبه خواب بب مگه -

. کرد یزشت خنده

. نمیتو خوابم چرا نب ییایو ب یتو اگه قدم رنجه کن -پرهام

اون  ارهیتو به دستام نخوره خدا ن فیدست کث یول رمیسقف حاضرم بم هی ریکه تهش با توهه چلغوز برم ز رونیمن از خونه بابام نزدم ب -

 تیرضا یراحت نیهم به؟يفک کرد یچ هیبکشم اون وقته که مرگ برام بهتر از زندگ دكیرو که مجبور باشم اسم تو رو کنار اسمم  يروز

و خالص؟ دمیم

برمتیبه زور م يهم نشد یراض يایخودت ب يحاال بهتره که با پا.. اومدم ببرمت رمیبگ تیازت رضا ومدمیمن ن -پرهام

. پنبه دانه ندیشتر در خواب ب -

سر رهیاال دختره خب اریسگ منو ن ياون رو نیبب  -پرهام

 یوحش ریپاچه گ يباهاش ندار یفرق مینطوریهم -

؟يکرد یبگو چه غلط گهیبار د هی -پرهام
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کنم یکه با تو عروس دمیم تیو رضا شمیمن خر م یکنیکه فکر م يغلطو تو کرد -

:گوشه لبش جا خشک کرده بود شنخدین هیکه  یو در حال ستادیا نهیبه س دست

کنم  یچیزبونتو ق دیمنتها قبلش با یشیعروسم که م -پرهام

از تن صداش و  یبشم ول یکه به خاطرت عصبان يندار تیمن اونقدر اهم يبگه که تو برا يجور هیرو پنهون کنه و  تشیعصبان خواستیم

و  امیباهاش راه ب تمتونسینه م ارهیسرم ب ییبال هیکرده و هر آن ممکنه  یبدم که چقد قاط صیتشخ تونستمیشدن نفساش خوب م نییباال پا

لبام نشست يرو ياراده لبخند یب دمیرو پشت سر پرهام د ایبه دو کنم مونده بودم چکار کنم که جو یکی باهاش نیاز ا شترینه ب

یشیعاقل م يکم کم دار ییایخودت ب يکه با پا یگرفت میپس تصم  -پرهام

ستادمیا نهیدست به س نانیمن بودم که با اطم نباریا

مونم یمنتظرت م نجایجمع و جور کن ا التویساوبر -پرهام

حرکتشو خوندم. لباشو تکون داد ایجو

؟. . پرهامه

. کردم دییسر تا با

شده؟ يطور -ایجو

 رونیبنداز ب نجایاز ا نویزحمت ا یآره ب -

مزاحمت درست کرده؟ -ایجو

.. چجور.. آره -

. کرده جایب -ایجو

؟یجنبعال -پرهام

 سرور شمام -ایجو

نه بابا -پرهام

. جان تو -ایجو

دهنش ياروم دسشتو گذاشت رو ایتا اومد دهنشو باز کنه جو پرهام

یبنیگرنه بد موبر. دمیم لتیکت بسته تحو نمتیورا بب نیا گهیبار د هیاگه  یول گذرمیازت م نباریا -ایجو

رو پس زد ورفت ایجو ينگاه پر نفرتشو بهم دوخت و محکم دستا پرهام

:به سر تا پام نگاه کرد .. لبخند ازش تشکر کردم  هیدارم نگاهمو به چشماش گره زدم و با  ایمثل جو یحام هیوشحال بودم که خ چقدر

رونیب میبرو به مامان بگو آماده بشه بر -ایجو

کجا؟ -

؟يبر یخواستیکجا م -ایجو

دونمینم -
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پس برو مامان رو صدا کن -ایجو

هگفتم و رفتم سمت خون يا باشه

بعد با چند دست مانتو برگشت همه رو گذاشت رو به رومو ازم  قهیاتاقش و چند دق يرفت تو شناختیسراز پا نم یاز خوشحال هیآس

 شیپ يچه فکر ای گذشتیتو دلش م یچ دونمینم کردیبهشون نگاه م یدونه رو براش انتخاب کنم خودشم با وسواس خاص هیخواست 

 کردمیدونه رو که احساس م هی. کنم  کیشر شیکردم خودمو تو خوشحال یخوشحال بود منم سع یلیخکه بود  یخودش کرده بوداما هر چ

 اطیح يبا گقتن من تو. اتاق  يلبخند خاص برش داشت و دوباره برگشت تو هیتره برداشتمو گرفتم جلوش اونم با  کیش گهید ياز اونا

دست  نیاز ا شیب گهیدادد یاجازه نم یقشنگ تر بگم فوضول ای يجکاوکن ایجو شیاومدم و رفتم پ رونیمونم از خونه ب یمنتظرتون م

 نیمگه ا یرفتم ول یخونه م نیاز ا دیبود من با ينطوریسارا نظرش برگشته بود؟اگه ا یعنیشده  یآوردم که چ یسر در م دیدست کنم با

شه؟  مونیمن نبودم که از ته قلبم آرزو کردم سارا پش

خدا داندو خودش .. نگاهش سمت آسمون بود دلش اما نشیداده بود به ماش شویشلوارش و تک يبایج يتو دستشو فرو کرده بود ایجو

کرد خکوبمیببرم برگشتم که برم اما صداش م نیازب بردیکه احتماال هم داشت ازش لذت م شوییتنها خواستمینم

مامان هنوز حاضر نشده؟ -ایجو

. هنوز. نه -

کرد؟ تتیاذ -ایجو

. کنهیم جایهان پرهام؟؟نه بآ. . ؟یک -

یمنو ببخش دیکه بهت دادم با یغافل شدم از قول -ایجو

جبران يبرا یراه هیجام شرمندتونم و دنبال  نیتا هم دمیند یچیه یو خوب یمن از تو خانوادت جزمهربون -

. نداره یپاسخ فهیانجام وظ -ایجو

. يا گهید يزیبوده لطف بوده نه چ یهرچ -

. با اون يندار یفرق.. مثل خواهرم تو هم  -ایجو

بود؟؟ یاسمش چ یراست.. خواهرت -

.. کرد یتلخ خنده

ساریتو فکر کن ال -ایجو

کردیم دادیتو چهرش ب شیکه هنوز ته مونده خوشحال یاومددر حال هیبشم که آس چشیپاپ شتریب خواستمیم

و  نیو بعدش در جلو براش باز کرد و با احترام نشوندش تو ماش دیبوس باشه گونه مامانشو ییخبرها دیحدس زدم که با ایجو يرفتار ها از

بعد خودش نشست 

 قایساکت ساکت بود و عم ایجو یبگه ول دهیداره قلقلکش رو م ينجوریکه ا یاون خبر خوب ایمنتظر بودم که بگه چرا انقد خوشحاله  همش

 رمایآدم سر درب نیا دهیچیاز درون پ تونستمیچرا نم کردیفکر م
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تنها بودم انتظار  هیمدت که با آس نیتو ا نگیپارک يرو ببره تو نیداخل تا خودش ماش میرستوارن نگه داشت و از ما خواست بر هی در

باشم اما  الیخیکردم ب یانگار اونم روزه سکوت گرفته بود منم سع یحداقل کنجکاو بودن خودش رو اظهار کنه ول ایبزنه  یداشتم اون حرف

صبر  هیبه قول خود آس یبودم و منتظر ول یساکت م هیمثل آس دینشد درهر حال منم با یهمون مرحله جا زدو عمل يمم تویتصممتاسفانه 

 میاون مسن ترهارو که ما جوونا ندار

 یو کم کردیم ییها یشوخ يگه گدار ایجو نشیهمون سکوت صرف شد فقط ب يجور غذا سفارش داد شام هم تو هیهر سمون  يبرا ایجو

 يشستن دستام رفتم تو يو برا دمینشد من زود تر از همه دست کش رمیدستگ يبه دردبخور زیحرفاش چ يالبه ال یول زدیحرف م

رو  هیآس يدستا زویکه حساب کنه منم رفتم سمت م رفتیداشت م ایتموم کرده بودن و جو ذاشونوکه برگشتم اونام غ یتا وقت. ییدستشو

کردم  شیهمراه از رستوران رونیگرفتم و تا ب

کجا؟ میبر گهیخوب د -ایجو

خسته شدم یلیخونه من خ میمادر بر یچیه -خانوم هیآس

. خونه چکار میبابا تازه هنوز سر شبه بر يا-ایجو

نیهر جا که دوست دار دیخونه و شما دوتا بر دیمن حال و حوصله شما جوونا رو ندارم منو بزار -خانوم هیآس

. منم خسته ام.. هخون امیمنم م گهینه د -

يحسرتش رو نخور يدیداره برا خودش استفاده کن ازش که به سن من که رس یعالم یجوون. مالحظه منو نکن مادر -خانوم هیآس

 میمامان باشه بر شمینم فتیحر دونمیم -ایجو

رونیب دیو باز بر نیمنو برسون نیکه جفتتون قول بد یبه شرط -خانوم هیآس

. معاف کردم يریگ میو خودمو از تصم نییسرمو انداختم پا. خواستینظرشو م یکیهر کدوم از اون . شد دهیکش گهیسمت همد نگاهمون

یشما بگ یباشه مامان جون هرچ -ایجو

 یاما معن دمیو نبست منظورشو خوب فهم نیشدو درماش ادهیپ هیآس میدیرس کردمیکه فکرم یشلوغ نبود زود تر از زمان یلیها خ ابونیخ

!!!. قل از نظر منابود حد دیآزاد فکر کردن بع نطوریا ینینچنیا یِخانواده سنت هیاز . ش رو نهکارها

پخش  ينگفتم و فقط گوشمو داده بودم به صدا يزیو منم چ دینپرس میکجا بر نکهینظرمو درباره ا ایجو گهیبار د نیا

اد؟یآهنگ خوشت م نیاز ا -ایجو

؟!. چطور ینگ یبگ يا -

یساکت یلیآخه خ -ایجو

اد؟؟یبهم نم -

؟یاروم باش نکهیا -ایجو

اوهوم -

راستشو بگم؟ -ایجو

اره -
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یکنیمواقع خاص سکوت م هیتو فقط تو !!اصال -ایجو

مثال؟ -

یو نپرس یکن يمثال خوددار يخوایو م خورهیچند تا داره ذهنتو م دمیسوال شا هیکه  یمثال زمان -ایجو

. گرد شد چشام

بود؟ یب واسه چتعج نهمهیا -ایجو

یچیه -

کنمیاشتباه م یبگ يخوایالبد م -ایجو

؟یزنیحرف م یراجع به چ -

؟چپ چطوره یهوا تو کوچه عل!!!خانوم دیببخش -ایجو

. یالیخیزدم به رگ ب. پر کرد نویماش يخندم فضا يصدا

توپِ توپ -

اونجا ياتراق کرد نهیپس واسه هم -ایجو

؟یخوشحال -

؟ینکیفکر م یتو چ -ایجو

ادیکه حدس هام درست از آب درب یهست یتراز اون دهیچیپ -

؟یبدون يخوایم -ایجو

آره -

. دهیبه تو بهم آرامش م زایچ یلیاما گفتن خ.. چرا دونمینم -ایجو

ن؟یجور بود یلیباهم خ -

؟یبا ک -ایجو

خواهرت -

دوتا از حدسات درست بوده پس -ایجو

.. چرا دوتا -

. تو به اون ادین منو خواهرم و دوم شباهت زبود یمیاول صم -ایجو

محرمم؟ یکنیخاطر احساس م نیبه هم -

. مرهم دمیشا -ایجو

. . دلچسب نِیریش هی. که بودنت طعم داره یدونیم یقشنگه وقت. داشت ینیدوتا کلمه چه حس دلنش ییبه جا جا

. ك کرد و تلخ شدته مونده خندشو پا. ریسرشو انداخت ز. قفل شده بود تو چشماش  نگاهم

ساریال ستمیمن خوب ن -ایجو
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. . گنگ و نامفهوم يتکون ها. شد سمت لبش دهیکش نگاهم

به خاطر تموم . و دم نزد دیکه بعد بابام کش يبه خاطر درد..  شیبه خاطر تنها. به خاطر مامانم. مجبورم وانمود کنم به خوب بودن -ایجو

. دمیکه مونسم بود و قدرش رو نفهم ییلحظه ها

؟یخودتو جمع و جور کن ينطوریقل ااحد یزمان کم تونست نیتو ا يچطور -

ادامه دادن  يمحکم بود برا لیدل هیلبخند امشب مامانم  -ایجو

که همش دروغه؟ لمیف هیادامه دادن  -

هم هست؟ يا گهیمگه چاره د -ایجو

کنهیرو دوا نم يکار درد نیا -

. گمیم یچ یفهمینم یتا تجربش نکن -ایجو

نداره دست  تیاهم یبرام سر سوزن نیهستم و رفتن آر يثابت کنم من قو نکهیا يکه برا ییروزا. حال و روز خودمو فراموش کرده بودم -

. موند یبرام نم یینا گهید ادیز هیاز گر. خودم يو اونوقت تو خلوت ها. زدمیم يبه هر کار

!!!حق با توهه دیشا دونمینم -

 رفتمینکردم حدودا دو سال مرتبا م يکار چیخواهرم ه يمامانم نه برا ينه برا تیدر واقع یت من اسما شدم مرد خونه ولبابام که رف -ایجو

اونجا  شهیمامان داره تنها م گهیکه د دمیوقت ازدواج خواهرم شد و فهم نکهیتا ا زدمیاز شهر و ماه به ماه به مامانم سر نم رونیب تیمامور

 کیاز اداره  نکهیگذشت داشتم به ا یمدت هی ششمیرو بهش بدم که شب پ نانیاطم نیشهر بمونم و ا يقل توام حدکرد یسع گهیبود که د

. که کردمیقتمو کنارش بگذرونم عادت موخونه  امیراست ب

؟يدیسارا رو د -

. لبخند کج گوشه لبش جا خشک کرده بود هیکه  یتکون داد درحال دییبه نشونه تا سرشو

 يآشنا شد کجا باهاش -

. تاسف تکون داد يوسرشو از رو دیکش یآه

 يزیچ هی دمشیبار که د نیاول يبرا.  رمیمامان کادو بگ يبرم خونه برا نکهیروز به سرم زد قبل از ا هی کردیکار م کیبوت هیسارا تو  -ایجو

انتخاب  يزیچ هیخودش  قهیآخر سرهم به سل مخواستیکه م یتا به انتخاب کردمیبه حرکات و رفتار اون دقت م شتریتو دلم تکون خورد ب

کم کم از سرم  نکهیتا ا کردمیتا چند روز مرتبا بهش فکر م دادیکه داشت روحمو قلقلک م يدیحس جد هیچم شده بود دونمینم. . کرد 

فراموش کردم  یافتاد و به کل

. حتما اون اومد دنبالت و گفت که دوست داره لمایف نیا نهویشد ع يوا -

نگاهش کردم  طنتیلبمو به دندون گرفتم و با ش. دیخند

مادرش شوهرش بخره يبرا نشویع خواستیبود و م دهیمامانم گرفته بودمو خواهرم د يکه برا یلباس -ایجو

خواهرم خواهرم  یانقد نگ شهیاه م -

بگم پس یچ -ایجو
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. بخورمش که خوامینم . اسشمو -

. بلند تر از قبل نباریا دیخند بازم

. از دست تو -ایوج

. مگه گمیدروغ م -

اسمش پروانه ست -ایجو

. انیاصال به هم نم ایجو. پروانه

که چرا اسمامون انقد باهم متفاوته؟ یکنیفکر م نیبه ا يالبد دار-ایجو

شدم رهیبا تعجبب بهش خ دوباره

من سوراخه؟ یشونیپ گمیم -

؟یچ -ایجو

 گهید یبخون یتونیسوراخه که ذهنمو م دیشا -

 شمیدارم ذوب م رشیکه حس کردم ز ینگاه. شد رهیبندازه بهم خ هیتک هی ایبخنده  خوادیاالن دوباره م کردمیتصورم که فکر م برخالف

رو بفهمم لشیاونکه دل یب

. را ستو دروغتو. حرفتو. نفرتتو. عشقتو. تموم وجودتو از تو نگاهت خوند  شهیکه م ییتو از اون دسته از آدم ها -ایجو

کردمو افکارمو پس  یاخم اریاخت یب. از تو نگاهت بخونه یاونکه بگ یباش که غصتو ب یدنبال کس. تمنا افتادم يحرفا ادی. پرواز کرد ذهنم

. زدم

اون لباسو  نیمادر شوهرش ع يبرا خواستیپروانه م یعنیخواهرت نه  آها؟میخوب کجا بود اکردن ه فیاز تعر يریدر م يدار يآ يآ -

بخره 

ومنم قبول کردم امیحتما خودم هم ب خوامیقبول نکرد گفت م یخرم ول یبهش گفتم خودم برات م  -ایجو

چون بهش قول داده بودم رفتم  یخسته بودم ول یلیخونه بهم زنگ زد و اصرار کرد که برم دنبالش خ گشتمیروز که داشتم از اداره برم هی

من  دنیسارا اومد داخل و با د نکهیبودم تا ا ستادهیگوشه ا هیشد و من  دنیمشغول د سارا نبود پروانه میوارد مغازه که شد.. دنبالش 

زل زده  قیاخم عم هیتعجب کردم از رفتارش به پروانه نگاه کردم اونم با . خشکش زد دیکه پروانه رو د نکهیاما هم. کرد وسالمزد يلبخند

. و سارا با تعجبپروانه بانفرت . شده بودن رهیبود به سارا جفتشون به هم خ

. و من مات و مبهوت مونده بودم رونیاز در مغازه رفت ب میو با گفتن بر نیزم يرو که دستش بود انداخت رو یلباس پروانه

به من بکنه خودشو مشغول مرتب  یتوجه نیتر کیاونکه کوچ یبرداشت و ب نیرفتن پروانه سارا به خودش اومد و لباس ها رو از رو زم با

ندونستم و رفتم دنبال پروانه زیموندنو جا گهینشون داد منم د نیرتیکردن و

 یچ دیبا دونستمینم. راستشو بگو. رو بهم بگو يزیچ هیسوار شدم برگشت طرفم گفت فقط  نکهیهم. نشسته بود  نیتو ماش قیاخم عم هی با

گفتم نه شدیم شتریکه لحظه به لحظه داشت ب ین تعجبنه منم با همو ای شناسمیکه سارا رو م دیقسمم داد به روح بابام ازم پرس. بگم 
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درموردش  گهیاز چه قراره الم تا کام حرف نزد و ازم قول گرفت که د هیبهش اصرار کردم که به منم بگه قض یهر چ دمیازش پرس یچ هر

بالخره رفتم سراغ سارا اوردمیتاب ن ینزنم منم قول دادم ول یحرف

که مشخص بود از زور  يا افهیمن و با ق یدر پ یپ يبا اصرارها ینبود ول يدور از انتظار زیچ نیکه خوب انگرفت  لمیاولش اصال تحو سارا

بفهمم که  تونستمیم یول دادینشون م شویتیصورتش نارضا نکهیاز چه قراره با ا هیداد که بهم بگه قض تیخفم کنه رضا خوادیحرص م

تبرئه بشه  دیشاییجورا هیرو بگه و  ییزایچ هیخودشم دوست داره 

 ادیبدم که از  صیخوب تشخ تونستمیرخش که از قسمت فک منقبض شده بود نگاه کردم م میبه ن دیکش یموهاش برد و پوف يتو یدست

بار از رو دوشش که نه از رو دلش  نیا دیکنه تا شا فیتعر خوادیبره اما م یبوده رنج م شیزندگ یچاشن يروز هی دیکه شا یخاطرات يآور

و حاال از بد . سوزنده  شیهم باد هوا باشه و گذرا و هم مثل آت تونستیکه م ییزایبود چ ینیسنگ يزایحامل چ هک يبار. ته بشهبرداش

. و حرفاش شعله ور شده بودن زمیه ایروزگار قلب جو

شکهیتونه و داره عذاب م ینم گهیکردم د احساس

یبگ يزیچ خوادینم یشیم تیاگه اذ-

ره؟یم ادمی زویچ اگه نگم همه یعنی -

. خوب تر یبهتر و با وضع روح طیشرا هیبشه تو  دیخوب شا یول!!.. مسلما نه -

حاال حاالها به روز اولم برگردم کنمیفکر نم -

برفت؟ دهیاز دل برود هر آنکه از د گنیم يدیشن -

داد و چشماشو اروم بست هیتک یصندل یزد و سرشو به پشت يپوزخند

برود  دهید از دل برود هر آنکه از دهمه گفتن یتورفت تا

 دندیغصه من خند يدر آن لحظه همه به ناباور و

تو بجاست ادگاریکلبه خاموش هنوز  نیرفته سفر که در ا يآه تو ا وکنون

يخواندیلحظه سرود شب اندوه مرا م کی کاش

برفت دهیتو که از دل نرود هر آنکه از د یچه ها بر من آزرده گذشت و بدان که

؟یکنیتو چرا توجه م "شــعر"چرت و پرتا که اسمش روشه  نیا -

شهیوقت محو نم چیباشه ه یقیعشق اگه حق -ایجو

باشه؟ یاگه چ -

شد و دوباره حرفشو تکرار کرد لیمتما ابونیرو به خ یعنیکه به سمت چپش  یباز کردو در حال چشماشو

بوده؟ -

نبوده؟ یکنیتو فکر م یعنی -ایجو

 یب ادیکه کورکورانه بوجود ب یاما عشق ادیبهش ب شتریب يلفظ بچه باز نیا دیشا یحت دونمینم يبچه باز ایخوام بگم هوس بوده ب نکهینه ا-

بره نیهم ممکنه از ب لیدل
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که کور کورانه بوده؟ یاز کجا مطمئن -ایجو

يکه االن به بن بست خورد ییاز اونجا -

رانه انتخاب شده؟شد کورکو یکه سرانجامش پوچ یهر عشق -ایجو

درصدش اره 90 -

؟یزنیانقد مطمئن حرف م یرو چه حساب -ایجو

رفت رونیب نیاز ماش دیببخش هیزنگ خورد و بعد از نگاه کردن به شمارش با  شیاومدم جوابشو بدم گوش تا

نظر گرفتم  ریکاتش رو زداشت بهش زل زدم و تک تک حر دارانهیکه حالت خر ییکردم و با چشما بشیبا چشمام تعق نهییتو آ از

 یاروم و پ يجوب ضربه ها يکفش مدام به لبه ها زیشلوارش بود و با نوك ت بیج يتو گشیرو گرفته بود و دست د یدستش گوش هی با

 یجذبه خاص یسادگ نیتوجه کردم در ع دیخندیواقعا داشت م ایظاهرا و  دونمیبه چشماش که حالت متفکرانه و لبهاش که نم زدیم یدر پ

 هیکه  ییقلب مهربون لونه کرده بود از همون محبت ها هی يچهره جد نیداشته باشه پشت ا دیبا سیپل هیکه  ییداشت از همون جذبه ها

 هیخودمو تنب ییجورا هی نکهیا يو برا دمیلحظه از خودم خجالت کش هی نییداشته باشه ازفکرم لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا دیمرد با

 نهییکردم و دوباره به آ یگفتن خاك بر سرت کلمو خاروندم و دندون هامو به هم فشار دادم پوف اگوشمو ب يدونه زدم تو هیکرده باشم 

کنار  دمیسرمو برگردوندم که د ستین ایجو دمیبارخودم کنم که د يزیچ هیمن ادم بشو نبودم دوباره اومدم  نکهینه مثل ا!!!. نگاه کردم

خندهیو داره بم م ستادهیسمت خودش ا شهیش

 زنهیم اریاخت یب کنهیم يخرابکار یکی یکه وقت ییدادم از همون خنده ا لشیتحو یخنده تصنع هی

حالت خوبه؟ -ایجو

اره خوبم چطور مگه؟ -

مو که هنوزم اون لبخند مهمون لباش بود دست ینشست و گونه سمت راستشو نوازش کرد در حال یصندل يرو یچیو با گفتن ه دیخند بازم

نوشتم  يزیچ هیکه مداد توشه گرفتمو  یدستمو به حالت نیهم يرفت برا ادمیلحظه راست چپم  هی دمیکه چک خورده بود کش يبه گونه ا

زدم ستموگونه سمت را دمیکه فهم

 گهیحاال م.. باشه دهیخدا اگه د يوا کردیاونم گونه راستشو داشت لمس م خندهیداره م نیکه من زدم تو صورت خودم و برا هم دهید نکنه

روش دارن مثال ممکنه بگه مارو باش که  یینظر منف ایلینگه خوب خ نمیا دیبه در البته شا 13 میرفت یمارو باش با ک يعجب دختر ابله ا

یزنیخفه شو چقدر حرف م ساریه ه ه ه ه ه الا سمینویم يادگاری یک واریدرو  میدار

گشتام شروع کردم به تلق تلق کردن کردن کردم با خم کردن ان یتکون دادم و پوف سرمو

:روشن کرد و گفت نویهم با همون لبخند محو ماش ایجو

رهیم ادمیغم و غصه هام  يساعت وقتتو به من اختصاص بد مین ياگه روز یعنی

شم  دیبه دندون گرفتم و احساس کردم وقتشه که سرخ و سف لبمو

نگه داشت  يفرشو ینیریش هیدر  ایجو

نییبپر پا زیت -ایجو
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چرا؟ -

بخر ینیریبرو ش -ایجو

چرا؟ -

گمیاونو بعدا م حاال

چرا بعدا خوب؟ -

!. نکهیا يبرا ــــــرایز -ایجو

از دست شما دخترا . پوف -ایجو

برم؟ ای يریم -

رم؟یبگ یفقط چ رمینه نه م -

يخامه ا لویک کیتر  لویک کی -

شدم و طبق دستور آقا عمل کردم  یفروش ینیریوارد ش کردمیلب غر غر م يکه ز یدر حال درو اروم بستم و یحرصم گرفته بود ول نکهیا با

ازش سر  یچیبود و ه یکه اونم خارج کردمیگوش م نیداخل ماش کیفقط به موز دمیپرس يزیگفت و نه من چ يزیچ ایتا خونه نه جو گهید

بد و خوبش  ياومد اما جزء خصلت ها یکه بهش نم گهید يزایچ یلیجور آهنگ ها گوش کنه مثل خ نیاومد از ا یبهش نم اوردمیدر ن

شدیحساب م

قل اطول روز حد ياز ذهنم بهش اختصاص بدم وتو یقسمت شهیکه ناخواد آگاه باعث م يادم ظور نیا یدگیچیپ دمیکه دقت کردم د خوب

رفتم سکت الونکم ریبخگذاشتم و با گفتن شب  یصندل يرو رو یرنیشدن جعبه ش ادهیبار بهش فکر کنم موقع پ 3

؟يریم نییپا يندازیچرا سرتو م یو نه حفظ پاهر کن یخود دارباش یتونیآخه تو که نه م -ایجو

شدم رهیبهش خ مات

هیزیآخ آخ که غرور بد چ..  يریم یم یفزول يدار دونمیمنکه م -ایجو

دیگفت و حرف تو دهنم ماس يزیگرفته بود اومدم جوابشو بدم که چ حرصم

 یخودم حالج يرفتم اما همش حرفش رو برا یکنارش راه م.. و بهت حرفش بودم که صدام زد و منتظر موند تا خودمو بهش برسونمت هنوز

کردمیم

"یشیبا نمک م یلیخ يخوریحرص م یوقت"

رو درست کنم  آوردم و جفتشون کردم و ازش خواستم اون اول بره تو تا بتونم کفش که جفت نبود رونیخودش کفش هام ب دازیتقل به

 زیاسم عز يآور ادیعادتمون داده بود که کفش هامون جفت باشه با  زیعز یاز بچگ یاعتقاد نداشتم ول یخراف دیدسته عقا نیراستش به ا

و رفتم تو دمیکش شدیم یمعن یدلتنگکه فقط و فقط به  یآه

والبته  یحرف چیه ینخ ب يتو دادیهل م یه بودن رو به سختجا افتاد هیدستش بود که داشت مهره هاشو که هر کدوم  حیتسب هیخانوم  هیآس

مهره ها رو کنارم گذاشت کارم که تموم شد اونو از  یهم باق اینخ فرستادم و جو يبعد از سالم اونو ازش گرفتم و دونه دونه اونا رو تو

گره  اریاخت یو ب دمیخجالت کش یکم دیبوس مویشونیشدم بود گره زدم دادم دستش اونم دستشو برد پشت گردنمو اروم پ ارهکه پ یقسمت
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من بودم که داشتم  نیا ایکرده بود  رییتغ طیشرا دونمیشرم کرده باشم نم یکیکوچ نیبه ا زیاز چ شدیسفت تر کردم باورم نم مویروسر

کردمیم رییتغ

:خانوم هین و روبه آسرو باز کرد و دادش دست م ینیریهمچنان لبخندشو حفظ کرده بود و باهمون ژست در جعبه ش ایجو

کمهیکوچ یآبج يشدن کار برا دایپ ینیریش نیمامان ا -ایجو

خانوم  هیابراز کنم اگه به خاطر وجود آس مویخوشحال يدونستم چطور ینم یاراده اخمام تو هم رفت ول یب"یآبج"لفظ دنیکه ازشن میبگذر

 هیکار چ نیرفت اصال ا ادمی یگرفتم اونقدر خوشحال بودم که حت یازش م یماچ درست و حساب هی دمیپر ینبود م ایجو افهیو ترس از ق

بشم و کارش پاره وقته و به درسم صدمه  یمرب دیموسسه هنر با هیدادن که تو  حیخودش شروع کرد به توض ایجوکه  هیکجاست چطور

شهر بودم  يچون هم باال دادنیبهم م یپول خوبو درقبالش  شتریاونم چند تا ساعت نه ب رفتمیم دیاز هفته با یخاص يفقط روزا یعنی زنهینم

.. بودم سروانسفارش شده جناب  ییجورا هیو هم من 

رفت البته خوب خودش هم دست  ادمیو مسائلش  ایبرد اونقدر ذوق زده شده بودم که به کل جو یخوابم نم یشب از ذوق و خوشحال اون

!!!دمید نشیچشماش غمگ يرو تو ياز من نداشت برق شاد یکم

تا . جور قوت قلب بود برام هیاطرافم  ياسترس داشتم اما نگاهم به بوم ها یخاطر کم نیصببح قرار بود برم به اون هنر کده و به هم فردا

پشت در  ایشدم که جو داریب یخوابم برد وقت گهیصبح د يو دم دما کردمیجور واجور فکر م يها زیبودم و به چ داریشب ب يها مهین

و رفت کنار  دید دهیاون موقع افتادم که منو صبح با اون وضع ژول ادیدفعه  هیدم در و خواستم بازش کنم که  دمیه بود دوخودشو خفه کرد

رژ انداختم  هیبه سرو صورتم زدم و  یآب هی عیو سر دمیاتاق تند تند لباس پوش يتو دمیو پر شمیاز پشت در گفتم االن آماده م نیهم يبرا

خارج بشه  یروح یحالت ب نیقل از ابزنم که ال نستموکه هر وقت ت فمیک يتو

اما راستش . برنامه ام یکه چرا انقد ب زدمیکرم مرطوب کننده هم به صورتم نزدم کالفه بودم و مدام به خودم غر م هی یحت یچیه نکهیا از

دیدینشسته م ،يه صورت به اصطالح شست نیپف کرده و ا يمنو با چشما ایبود که جو نیوسط ا نیمن ا یمشکل اصل

ذره  هینبود  اطیح يتو نیرو معطل نکنم ماش ایجو نیتر از ا شیببندم و ب نیماش يو بندشو نبستم اونو تو دمیهامو پوش یتند کتون تند

شستش سمت  قایصورتش گذاشته بود دق يکه دستشو رو یداده بود در حال هیتک نیبه ماش ایکوچه جو يتر کردم و رفتم تو شیسرعتمو ب

 ریتعب زیچ کیحالت فقط به  نیا.. پهن مردونش چشماشو پوشش داده بود  يگش سمت راستش بود و دستایپ و چهار انگشت دچ

یکالفگ!!!شدیم

 يبد ياز رو جوب رد شدم که باعث شد سکندر میدراز و بلند کتون يتوجه به بندا یگفتم و ب ریسالم و صبح بخ ينسبتا بلند يصدا با

. بخورم

حد ممکن باال آوردم و با خشم بهش نگاه  نینگه داشتم و چشمامو تا آخر يشده با سرمو همونطور یچ دیپرس رونیزانو زد و حجلوم  ایجو

کردم

!!!. ایجو دتیاز عقا خورهیخودش گفته من نا محرمشم اه که حالم بهم م شیالبد پ رهینتونست دستمو بگ یعرضه حت یب

 یلجباز بودم ول نینشستم تو ماش یحرف چیه یپام انداهتم و ب هی يتموم وزنمو رو ستادمیب شده اکه مطمئن بود ملته یخشم و با صورت با

مبرم داشتم اجیبه پول و کار احت
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کردیم یسکوت رانندگ ياصال براش مهم نبود در هر حال تو دمیمن شد شا يمتوجه دلخور ایجو دیشا دونمینم

قل ظبط المصبتو روشون کن ال اون

 يگذاشتمش رو شهیم فیکث نشیروکش ماش نکهیا الیخیچپمو اوردم باال و ب يکفشم باز بود با حرص پا يکردم هنوز بندا پام نگاه به

نگاه  مین هیاز  غیو حرص بخوره که در نهیبب ایهم لفطش دادم که جو یکم هی. چپم يِو دور مچ پام بستمش و بعد از اون بند کفشِ پا یصندل

سر درش نگاه کردمبه  ستادیآموزشگاه ا در

حونیخانه ج نگار

شفق نیحس تیریمد با

بهش داخل  تیاهم یگازشو گرفت و رفت ب ییبچه راهنما هی یحت ای یسفارش یحرف چیه یب ایشدم و جو ادهیپ نیگفتم و از ماش ییمرس

به  دمیوکش دمیذره به انگشتام مال هیم اوردم و زدم و بعد رونیب فمیاز ک مویصورت يگشتم رژ لب ما شیشدم و اول از همه دنبال دستشو

 قیچند تا نفس عم. شده بود که قابل وصف نبود اصال جادیا يپرم منظره ا يبود البته با اون ابرو ها یچیاز ه بهتر یصورتم خوب نشد ول

فتمیباعث شد به سرفه ب ییبد دستشو يکه بو دمیکش

کردنتم به ادما نرفته  لکسیکه ر يریبم يا

 دیطول نکش یلیخ تیریکردن دفتر مد دایبزرگ نبود وپ یلینثار خودم کردم و رفتم ساختمونش خ یودم خندم گرفت چشمکسرزنش خ از

کامل  ستادنیاتاق رفتم و بعدا از ا يتا وسط ها نهیاروم و با طمان دییبفرما يبه در زدم و با صدا يموهام مرتب کردم و تقه ا يمقنعمو رو

گفتم یسالم اروم

 ییو کفش ها يو نوك مداد کیکت شلوار ش هیکه مشخص بودتازه کوتاه شده و  ییو موها يپرفوسور شیر هیغر و قد بلند با ال يآقا هی

!یزک گفتنیزغال م یاهیکه به س

درست مثل باب راس همون  دهیژول يموها هیصاحب  دیبود که با نیرو نداشتم همش تصورم ازش ا يفرد نیچن دنیاصال انتظار د راستش

تفاوت  هیاقشار جامعه  هیکه با بق يهنر پیجور ت هی اینامرتب  ییلباس ها ایباشه  کنهیکه جوجه رو موهاش لونه م یاش برنامه لذت نقاشنق

مردم نشون بده  ریرو با سا زشیمحل کار خودش تما نجا،تویقل الاحد نکهیا ای هداشته باش ییها

برداشتم  یبهتر بگم فضول ایاز ورانداز  دست

هستم بایالم من دس -

شناخت عیکرده اما سر یمنو معرف ایبگم که جو خواستم

دیافشار باش ياقا ياز آشناها دیبله بله شما با -شفق

خودش دعوت  يرو به رو یصندل يها نشست و با دستش منو به نشستن رو یاز صندل یکی يکردم رو دییزدم و با سر حرفشو تا يلبخند

کردیم قیجور آرامش خاص به ادم تزر هیکه  کردیروم صحبت مکرد اونقدر شمرده شمرده و ا

!زیچ هیگشاده قبول کردم گفتم فقط  يرو گفت و منم با رو طیتمام شرا نکهیاز ا بعد
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؟یچ -

دیکار کن یتو چه سطح دیکه بفهمم شما قادر نمیدوتا نمونه کار از شما بب یکی دیمن با -شفق

همراهم ندارم یچیاما من االن ه -

افشار گفتم که بهتون بگه ياما من به اقا -قشف

صورتم نشست يرو یخود اگاه اخم نا

به من نگفت يزیاما چ -

از مهارتتون باشه نییناکرده پا ییخدا ایرو بدم که ممکنه باالتر  یبه شما سطح دهیند دمنیبالخره شما که از من انتظار ندار -شفق

 دادیبهم ارامش خاطر م ییجورا هیحرف زدنش  نطوریا یشده بودم ول یعصب ایاز دست جو نکهیا با

که قرار بود از امروز شروع کنم و ناچارا موکول کنم به فردا يچند تا از کارامو ببرم و کار يشد تا عصر قرار

 شتریدم بشده بو زیرسما چنگ گهید شگاهیبرم آرا خواستمیتومن داشتم کارت عابر هم همرام نبود م 15نگاه کردم همش  فمویک يتو

بود  شگریرااپ هیهر وقت که حسشو داشت  یعنی کردیم زیاوقات مامان صورتمو تم

اومده  يانداختم چقد دلم براش تنگ شده بود چند بار یبسته بودمش دوباره بازکردم و به عکسش نگاه موکهیپول فیدرک دمویکش یاه

خودم محروم کردم و هم خودمو حسرت به دل گذاشتم  دنیهم اونو از د امیزاما من با غد با نمشیو زنگ زده بود مه برم بب رایبود خونه الم

نگه داشتم و بعد از دادن ادرس خونه  دمویکه د یتاکس نیبه عاقبتش فکر کنم اول نکهیوقت بود بدون ا یتا ظهر کل ردمک یبه ساعت نگاه

سرگرم کردم ویراد دنیسابقم خودمو با شن

ام انهگیب نجایچقدر با ا کردمیم احساس

بودم  زونشیآو دیکه هر ع یاون درخت توت یحت. کوچه خونه ها آدماش نیبا ا ابونیخ نیا با

رو در نوشته بودم مونده بود انهیکه ناش ییها ادداشتیهنوز چند تا از  ستادمیدر خونه ا يبه رو رو

یشگیهم يهمون جا دیرفتم کالس کل من

رونیب رمیمن با بچه ها دارم م نیدسترس نبودکدومتون در  چیزنگ زدم ه تونیبه گوش یچ هر

 یهمه تنگ بود حت يادم چقدر تحمل داره دلم برا هیمگه  ینه ول ای کنمیم یدارم کار درست دونستمیدستموبردم سمت زنگ نم دمویکش یاه

!!!.. بود دهیاونم پرکش يدلم برا یبود حت امییکه مسبب تموم تنها ییبابا

کنارزدم و از جلوش رفتم  زنگو

ه؟یک -

دادم رییتغ صدامو

دم در  دیاریب فیتشر -

شما؟ -

کنمیعرض م دیاریب فیشما تشر -

جلوش و گفتن دمیو بعد خواست درو ببنده که پر ستادیا یکم هی ستیوقت روز بابا ن نیمامان اود دم در مطمئن بودم ا واریپشت د رفتم
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پخخخ

هوا بغلم کرد  یب ودیکش یغیباشه ج دهیکه تازه منو د يانگار هویبعد  دیکشیفس مبلند بلند ن نشویدستشو گذاشت رو س دیترس یلیخ

منم نمناك بود  يکردم غرق اشک بود چشما یبه صورتش نگاه. شده  سیاحساس کردم دستمو که از پشت، رودوش مامانم انداختم خ

!!! فقط نمناك

نکرده بود  رییتغ یچیه خوردمیخونه رو با چشمام م يها واریتم درو دداش شنیم شونیمیسال وارد خونه قد نیکه بعد از چند ییکسا نیع

!. نبودم گهیفقط من د

شکمم جمع کردم و با دست قالب شدم نگهشون  يپاهامو تو. اتاق وپشت در نشستم  يباال رفتم وخودمو پرت کردم تو یکیهارو دوتا  پله

داشتم 

. ها یپناه یقد تموم ب. قد تموم پس زدنا. شدن هاقد تموم خار . ها یاعتناع یقد تموم ب. داشتم بغض

!!. یبغضم بهونه دلتنگ ایبهونه بغضم بود  میدلتنگ دونمینم

کردمیم هیصدا گر یب. زدیم ادیاتاقم فر ينگاهم به اجزا حسرت 

:باال دمیکشیم ینیکه ب ینیاشکامو پاك کردم و ه نمیشدن در با سر آست دهیکوب با

 امیبرو مامان االن م -

طبقه باال زدم و بعد رفتم ییآب به سرو صورتم از همون روشو هی اول

بزنم و گله کنم  یحرف ومدیدلم ن گهیکه من د يجور گفتیم اشیو از تنها کردیحرف تو دلش تلنبار شده بود مدام درو دل م یهم کل مامان

 يسر هیو عوضش از مامان قول گرفتم که هر وقت بابا نبود  فرار از چشم تو چشم شدن با بابام برگشتم ينموندم و برا شتریب یساعت کی

 ارهیدرم ب ییاز تنها یقول بهبه من بزنه و 

ادیب خواستیم ایاومده بود  ایجو ایظهر بود وارد کوچه که شدم به ساعتم نگاه کردم  يدم دما گهیخونه د دمیبود و تا رس ینیسنگ کیتراف

دادم و سرمو  لشیتحو یسالم يبره داخل سرسر یم نشیو داره چند تا بسته از تو ماش اطیتو ح ایجو دمیانداختم و درو باز کردم که د دیکل

که برم نییانداختم پا

امروز چطور بود؟:ایجو

یعال -

؟يکارتو شورع کرد یعنی -

ایاقا جو یفوق العاده بود مرس زیاوهوم همه چ -

تر کرد زد و لبشو يلبخند ارمیحرصو در ب خواستمیاصطالح م به

؟ينمونه کار ببر يخوایهنر جوهات م يپس برا:ایجو

مشت کردم دستامو

.!!!. یلعنت

رو برام ثبت کردن ریساعت تاخ میشده بود و ن رمید یلیخواستم بگم فراموش کردم بگم چون صبح هم خ فقط
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یسنر رید گهیتا د رمیخودم م گهید ياومد ار روزا شیکه به خاطر من مشکل برات پ دیببخش -

. محکم!!با ابهت. رفتیمردونه هم راه م یبه قدماش مونده بودم حت رهیو رفت و منم خ دیراهشو کش یحرف چیه یتکون داد و ب يسر

که صداش دوباره در  دینکش یطول دمیساعته دکمه قرمزو فشار دادم و دوباره خواب نکهیا الیشدم و به خ داریب میزنگ گوش يبا صدا صبح

سرمو  ادیم ییصداها هیپتو که حس کردم  ریذره غرغر رفتم ز هیدونه از دکمه هارو زدم و بعد از  هیچشممو باز کنم  نکهیا بدون نباریاومد ا

:ایبود واون ور خط جو میدر اوردم صدا از گوش پتو ریاز ز

 يدار ایمنو؟  يصدا ياالن دار رهخویکه بزنم بت برم میحرف یشیم داریب رینه؟؟ بعدشم د يخور یتو تکون نم نییپا ادیاون خونه ب سقف

ینیبیخواب م

گفتمینم یچیگل کرد ه طنتمیش یصبح اول

شما مونینکن که پش يسرم من ترو ضمانت کردم کار ریخ یرس یها نم 8کالست ساعت  نیبا توام اول.  ساریال:ایجو

گرفت حرصم

یکنیم کاریچ یش مونیمثال پش -

شکست  یم مویفتاببود که سکوت صبح آ يزیخندش تنها چ يصدا

من رفتم يکرد رید یحاضر ش يساعت وقت دار میحرص داد ن دیشما دخترا رو با -ایجو

کنم؟یحاال بهت التماس م يخوب برو فکر کرد -

یالتماس هم بکن دیدارن شا ازیو شناسنامم رو به عنوان معرف ن یکارت مل یکه کپ یاگه بدون:ایجو

با  یآب درست وحساب کیم هی يبود البته برا یساعت زمان خوب میو به ساعت نگاه کردم ن رو قطع کردم و گرفتمش تو مشتم یگوش

از نون شبم مهم تر بود  شیفاکتور گرفتن از صبحونه که خوب مشخصا آرا

وقت دارم نگاه کردم  گهید قهیدق 5هنوز  دادیبستم به ساعت که داشت نشون م یدکمه مانتومو م نیکه آخر یحال در

 نیخودم درو باز کردم و کنار ماش رونیب ادیب ایجو نکهیو گوجه برداشتم و قبل از ا اریذره خ هیدست نخوره با  کیکوچ ریپن هی چالخیتو  از

باز شد ششین دیاومد و تا منو د ایکه همون موقع جو ستادمیا

 يجواب داد زود تر از من اومد دمیکه تهد نمیبیم:ایجو

ررنگ تر شدبه در کرد و لبخندش پ ینگاه هی

رونیب بردمیهم م نویداشتم ماش چیاگه سوئ -

و برام پرت کرد چیو سوئ بشیج يزد و دست کرد تو يخند شین

هوا گرفتمش تو

نیبش -ایجو

ببرمش تو کوچه؟ اطیخودمو مسخره کنم از تو ح خوامیاالن م يبود که تونبود ینه اون مال موقع -

نیتا در محل کارت بش:ایجو

ذوق کردم بماند نیپشت ماش تونمیبعد از مدت ها م نکهیاسم محل کار و ا دنیشن چقد از نکهیا
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گذاشت تو بقلش یکه گذاشته بودم رو صندل فمویهم درو بست و نشست کنارم و ک ایعقب و نشستم جو یرو گذاشتم صندل تابلوها

دارمیبده نگهش م فمویک.عادت کردم  دیببخش -

جاش خوبه برو -ایجو

بخورم  نیصبحونه رو تو ماش خواستمیکه مافتاد  ادمی

اوردم هنوز صبحونه نخوردم  نایوا ریمن پن نیتو بش ایب -

منم نخوردم  -ایجو

چرا؟ گهیتو د -

ها یش داریتو ب زدمیربع فقط داشتم زور م هی

 رمیگیمن لقمه م نیبش ایخوب ب لیخ -

نداره يگرفتن کار لقمه هی ینداشته باشه ول یانچنان فیتعر میآشپز دیشا:ایجو

میکه وقت ندار ياورد یبده هر چ عیداد دستم و گفت سر فمویک

سخت  يایاون جو نکهیدادم دستش راستش باور ا کویزد پالست یابهام توش غلت م یکه کم یباز کرد مو با نگاه دیذره ترد هیبا  فمویک در

قابل درك بود  ریغ یمهربون بشه برام کم ينطوریا

من  يو لقمه ها گرفتیخودشو بزرگ تر م يبود که لقمه ها نجایمن و جالب ا یکیخودش  یکیدستم  دادیو م گرفتیمحوصله لقمه  با

ضمانت کرد  شدیمرد مغرور گرفته بود و نم هی يرو دستا نایا دادمیبعد قورت م کردمیدونه دونشو خوب تو دهنم لمس م.. کوچولو تر بود 

حس کنم ينطوریرو ا ساده خوش مزه رینپ هیکه باز هم طعم 

. حرفامو تو دلم به دلش گفتم هیلبخند ازش تشکر کردم و بق هیشفق با  يداد و دستمو گفت بدم به آقا کیپاکت کوچ هیشدن  ادهیپ موقع

. نهیریکه با همه سرسخته چقدر ش یادم هیمهربون بودن  یدونینم

اونو  هیو بق کردیهنر رو خلق م هی دیبا گهیکه تا چند لحظه د یم به دستکردم تمرکزم رو بد یمشتم محکم تر کردم و سع يرو تو تابلوها

خاموش کردم و از مرتب بودن سر وضعم  مویگوش نکهیکردم و بعد از ا فتادمیافتاده و ن ياز اتفاق ها یتموم ذهنم رو ته دادیآموزش م

اتاق شفق  يتو ممطمئن شدم رفت

جواب گرم تر بهم پس داد  هیکردم که اونو با  يا سالم آهسته.  زیمرتب و تم يهم همونطور باز

 دمیچشماش به وضوح د يتو تویدرخشش رضا. کارهام خوشش اومده بود از

!!!. . نیبه نگار خانه من خوش اومد. بانو نیها هست ییبایشما درست مثل خالق خودتون ،خالق ز. هیعال:شفق

کردن ییدنماشد و دندونام خو دهیسمت چپ وراست لبم کش اریاخت یب

کرده نهیخودش نهاد يها نیاز بهتر یکیجود وهارو ت نیبهتر دنیکش ریانگار خداوند هنر به تصو:شفق

مانتوم داشت  نییسرخم سرخ تر شد بود دکمه پا يکف دستام کامال عرق کردبود و گونه ها ستمیاب گهید تونستمیو شعف نم یخوشحال از

 دیدسته تمجد نیا. ناب بود ییجورا هی. بود دیجد نباریا یبودم ول دهیشن ادیها رو ز فیته تعردس نیمن ا. دمشیانقدر که کش شدیکنده م

بود ایمیکمن  يها برا
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. تر صیگرفتن قلمو حر يتر شد و دستام برا ادیز ادمیز يِانرژ

 یود جمع وجور کردم و سعشفق ب يکه شفق گفته بود ذهنمو که همش معطوف حرفا یپاکتو دستش دادم و رفتم دنبال کالس یمعطل یب

و ناخود آگاه بسم اهللا گفتم و بعد وارد شدم  دمیکش قینفس عم هیکردم به افکارم نظم ببخشم 

. ها نبود هیفعال وقت فکر کردن به حاش یلبام تعجب کردم ول يشدنش رو يلفظ و جار نیاز گفتن ا خودمم

کالفه بودم وقت هم . کردمینگاه م شدیرو به روم که کم کم داشت اب مشده  زیفر يهدف به بسته ها یآشپزخونه نشسته بودم و ب کف

بوق برداشت نیشماره مامانو گرفتم با سوم کردمیم يکار هی دیبا ینکرده بودم مردد بودم ول يکار چیو من هنوز ه گذشتیداشت م

سالم مادر فدات بشه  -

؟  یسالم مامان خوب -

مادر ییصدات بشم کجا يفدا یاله -

 دمیکش یآه

باشم خونه دیکجا با -

خودم ادامه دادم دمیکه د سکوتشو

بابا کجاست؟-

شده؟ يزیچ یپرس یبابات؟ چرا م -

دارم امروز صاب خونه و  اجینشده فقط به کمکت احت يزیچ یحول کن دیتو با ينطوریمن چقد بدخت شدم که با اومدن اسم بابام ا نیبب -

تر درست کنم  ادیز خوامیم یوقت کنمیمامان حس م یبلدما ول ییزایچ هیردم خودمم توش موندم ک یغلط هی نجایپسرشو دعوت کردم ا

درست کنم یچ دونمیاصال نم شهیخراب م

کرد ینیریخنده ش مامانم

من برات درست کنم؟ يخوایاالن م -

گهیخوب اره د -

بکنم تونمیم کنمیم کاریچ نمیخوب بب لیخ -

روم در خطرهبده آب ینه مامان جواب قطع -

رم؟یسر راه بگ يندار يکم کسر يزیاونجام چ گهیساعت د کیتا  ادیبهت نم ییحقا که کدبانو -

ایب يعاشقتم مامان جون نه فقط زود -

رو دعوت کردم  ایخانوم و جو هیشد که آس یچ دونمیکردم خونه شدم نم زیو مشغول تم زریفر يگوشت و مرغ و گذاشتم تو يها بسته

بودم ایجبران زحمات جو يبرا یراه هیهم دنبال  شتریرو کرده بود البته ب یدسته جمع يغذا هیم هوس چون دل دیشا

کردن خونه و نظر دادن شد و اخرش با  زیساعتو مشغول آنال کی لیمونده تا تکم یزمان باق قایو دق دیکه گفته بود رس یزود تر ازون مامان

من نپلک يدست و پا يکه گفت تو تسادمیکنارش ا آشپزخونه رفتم يرفت تو ستیگفتن خوبه بد ن
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درست کنم ستمیغذا بلد ن هی گهیافتادم د ریکه االن گ يکارارو کرد نیئه مامان هم -

که گفتم نیبرو هم یکنیمنو خراب م يفقط غذا يریگینم ادیاالنم  ینگرفت ادیمدت  نهمهیا -مامان

شدم  ونیکردم و سرگرم تماشا کردن تلوز یپوف

تونم وصفش کنم  یبود که نم یاالن مامان تو آشپزخونه خونه منه حس قشنگ دونستمیم هنکیا

آخ که چقد دلم برا  دونستمیکه حاال قدرش رو م یزمان کردمیاون زمانو برا خودم مرور م يو خاطره ها ونیتلوز يآرامش لم داده بودم پا با

 ریدر رفتن از ز يغذا برا دنیبوکش يآشپزخونه برا يق و تولوق ظرف ها از توتل يصدا يبرا ونیتوز يخونم تنگ شده بود برا لم دادن پا

. خواسته شدن. بودن. تنگ مامان تنگ بابا تنگ داشتن یتنگ زندگ. بود تنگکار دلم 

و با لبخند که مصرانه قصد خارج شدن از چشمم رو داشت با پلک زدن پس زدم  یاومدم و قطره اشک رونیب الیمامان از فکر و خ يصدا با

آشپزخونه يرفتم تو

 دیبرم خر عیبلند باال انداخت تو بغلم و گفت سر ستیل هی

!!. شده بود يچه جد او

گرفت خندم

. خاروندم و بهش نگاه کردم کلمو

ها شهیم ریپس د يریچرا نم -

ادنیز نایآخه ا. خوب  -

اوردم یاز خونه برات م یگفتینم اگه مغذا درست ک تونمیتنها با دوبسته گوشت که نم ادنیکه ز یچ یعنی -

. آخه -

يدیچقد لفتش م گهید ؟برویاخه چ -مامان

مامان پولم کمه خوب يوا -

فشیتکون دادو با حرص رفت سر ک يسر

آره؟  خوامیپول م یبه من نگ یول یکن ییگدا يبر يکه حاضر يانقد غد یعنی ؟یبگ یتونست یاز اول نم -مامان

 قهیدق 5لباس اونم تو  دنیازش تشکر کردم وبعد ازپوش گرفتینشات م شیعصب افهیق دنیکه از د يو با خنده ا دمیتو هوا ازش قاپ پولو

رسوندم يخودمو به سوپر عیسر

 یوقت ایرو گذاشتم سر فرصت بخرم  شیبود گرفتم و بق يضرور یلیرو که خ ییزایهم نگذشته بود اون چ زایچ نیتر کیاز کوچ مامان

با اون برم  دیخر رهیخانوم م هیآس

انتخاب  یشمیبلند نیبلوز آست هیاتاق و  ياومدنشونه رفتم تو يدم دما گهیاز اداره برگشته باشه و د دیاالن با ایانداختم جو یساعت نگاه به

تاپ  هیم و بزرگ بود و تموم بدنم مشخص بود ناچارا درش اورد يادیز قشیدار پوشش داده بود  نیتور چ یرو کم ناشیکردم که سر آست

 یدامن بلند مشک هیرو هم بستم  شدیم زونیداشت و نصش آو کیقلب کوچ هیشکل که سرش  ریکمربند زنج هیو  دمیپوش دار قهی یمشک

که داشتم رو هم پام کردم يوتنها صندل بدون پاشنه ا دمیکار شده بود هم پوش ریحر نشییکه پا
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بز کار شده بود رو سرم کردمبا چند تا مهره درشت س نشییکه پا یشال مشک هی و

اکتفا کردم  ملیر یرژ لب و کم هیبه  نیکنم به خاطر هم شیآرا ادیز خواستمیبود نم ییدستشو يکه تو یشگیهم نهییهمون آ يرفتم جلو و

از  یمامان کم .بد نشدم نمیهمچ دمیدوست نداشتم اما خودمو که نگاه کردم د دنویجور لباس پوش نیداد ا یکه همونم به صورتم جلوه خاص

جا خورد  دنمید

؟یلباسا رو بپوش نیا يخوایم -

داره؟ زشت شدم؟ يرادیاره ا -

. يروسر نیبلند ا نینه فقط تو لباس آست -

گفتم زدمیکه به غذاش ناخونک م یو درحال دمیخند

گهید گهید -

شدم؟ ختیبد ر یلیحاال خ -

ادینه اتفاقا بهت م -

ساده بودن ساده  ایخانوم و جو هیبود که آس نیکه مهم بود ا يزیاما برام مهم نبود چ گهیم نویمن ا یوشدلخ يکردم مامان داره برا حس

 یکه هنوزم به نظرم مسخره م يدیعقا کردمیاونا م دیعقا هیاونکه بدونم چرا داشتم خودمو شب یو ب زدنیو ساده حرف م دنیپوش یلباس م

اومد

 ستادهیبا همون سر وضع ا الیخیبه نوع در زدنش عادت کرده بودم به مامان که ب گهیاورده بود د منو به خودم ایپنجه جو يضربه ها يصدا

نگاه کردم دیچشیم يبود و داشت از قرمزه سبز

پس؟ یکنیچرا لباستو عوض نم -

ستیبد ن نمیهمچ یندارم ول نیبهتر از ا یلباس -

بسته بود  یدم اسب شمیقهوه ا يبود موها دهیده پوشسا یسه ربع و شلوار مشک نیبلوز با آست هینگاه کردم  بهش

سرت کن يزیچ هی کنمیمامان خواهش م -

چرا؟ -

 ساریاصال مانتوت رو هم بپوش جون ال گمیترو خدا مامان چراشو بعدا م -

که  ایدم که با دست جوراحت درو باز کر الیاتاق و منم با خ يبشقاب کنار گاز رفت تو يقاشق تو دنیبا حرص جمع کرد و با کوب لباشو

 یلبخندشو ب نییزد و دستشو مشت کرد و بعدش اوردش پا يدر وزدن ضربه سوم بود مواجه شدم لبخند يهوا آماده فرود اومدن رو يتو

قط مامان اومد ف نیه نینشست و هم ایخانوم و بعد جو هیکردم داخل اول آس شونیخانوم راهنما هیجواب نزاشتم و بعد از دست دادن با آس

از خودش نشون نداد  یبه روبوس یلیخانوم دست داد و تما هینشد فقط با آس یخواستم عمل نمیکه سرد رفتار نکنه که همچ کردمیخدا خدا م

 یدادم کم هیآشپزخونه و من ترج يمامان رفت تو نییو سرمو انداختم پا دمیفقط با لبخند سرشو تکون داد لبمو گز ایو در جواب سالم جو

کرد کیخانوم نشستم که اروم سرشو به گوشم نزد هیمامانمو خودم جبران کنم کنار آس يمهمون نواز یو کاست نمیبش ششونیپ

 نهیشیبه صورتت م یلیرنگ خ نیا نکهیا ای ادیبهت م یلیلباسا خ نیا ای يچه خانوم شد -
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 یمهمون يکه تو یکس باید ساریچرا من ال دونمیمتر کردم و آهسته تشکر کردم ن قیکنار گوشمو عم يدستم رفت سمت شالم تا اریاخت یب

 دهیهارو شن فیتعر نیبود و تموم ا دهیها رو د تیموقع نیو همه ا دادیجلون م يبه هر نحو دویرقص یهر کس و ناکس م يبزرگ جلو يها

 ایمادر جو يها فیبودم با تعرزده شده  دیکه از تعرف و تمج یاوردم من یکم م ينطوریا. اورد یکم م ينطوریا. شدیسرخ م ينطوریبود ا

جور واجور مزه مزه نکرده بودم يها یو مهمون یآنچنان يلباس ها دنیوقت تو پوش چیکه ه یلذت شدمیغرق لذت م

 ایخانوم و بعد به جو هیرو از دستش گرفتم و اول به آس ینیفرار کنم س ایاز مخمصه شرم و ح نکهیا يشربت اومد و منم برا ینیبا س مامان

منو گرفت  يشد مامان جا لشیبرداشت و مشغول ور رفتن با موبا ینیرو از تو س وانیل ینگاه مین یحت اینگاه  چیه یب ایف کردم و جوتعار

فرش نقش درست  يهم که سرش با ماس ماسکش گرم بود منم با انگشتم رو ایخانوم شد جو هیآس يکردن به حرفا گوشو مشغول 

نگاه کردم نه انگار قصد بلند کردن سرشو نداشت مامان هم که انگار کم کم داشت  ایدو سه بار به جو مکردیو بعد دوباره صافش م کردمیم

 يکردم و پا یگفتن داشت پوف يبرا ییلباش حرفا يخانوم شده بود و لبخند محو رو هیآس يرفاح خیم يچون بدجور دادیم دهیعق رییتغ

که به  یتکون نخوردن به مدت نیزم يدامن بلند ونشستن رو هی دنیدادم چقدر پوشجهت  رییراستم بود برداشتم و تغ يپا يچپمو که رو

شربت و برداشتم و بعد از شستن ظرف  يها وانیو ناچار بلند شدم و ل ختمبه همه اندا ینگاه اجمال هیبود سخت بود دوباره  یلینظرم خ

 يکار پناه که اونم از نوع خونه دار هیبه  يکار یود که به خاطر بثبت شده ب يذهنم کمتر خاطره ا خیتار يهاش دوباره کنارشون نشستم تو

که  ایزدم و به چهره جو يشخندیرستوران و بشورم ن هی يفایکه حاضر بودم تموم بشقاب کث کردمیم یباشه اما حاال اونقد احساس خفگ

 يبود که آرزو يبار نیاول نیبود ا نجایقل پروانه ااکاش حد يزل زده بود نگاه کردم و تو دلم زمزه کردم ا شیگوش يد یمتفکرانه به ال س

بود که کم کم داشتم  ییجا ایمنِ مستاجر جو یو خونه فعل ایخونه جو نجایذهنم نقش بست و ا يتو دمشیبارم ند کی یکه حت یبودن کس

از جاش بلند شد و منم پشت سرش داد و  تیبالخره مامان خانوم رضا زدمینداشتم رو م دنشونیبه چش یلیکه م ییتجربه ها نیجرقه اول

گوشم ریاروم ز دادمیم دستمکه مامانم داشت سفره رو  یزمان دادمیو مو به مو انجام م قیدرست و دق گفتیرو که م ییراه افتادم و کارا

يچه حرف گوش کن شد -

ه؟یکرد و گفت خبر ایبه جو يزیبعدش اشاره ر و

بلند شد و بدون حرف سفره رو ازم گرفت و خودش  دنمیبا د ایقهر سفره رو ازش گرفتم جو به خودم گرفتم و با حالت یحق به جانب افهیق

مامانم پنهون نموند يصحنه از چشما نیپهن کرد و ا

کنم  ییراینحو ازشون پذ نیو به بهتر رمیسفره رو به کار بگ دنیچ يتو قمیکردم تموم سل یسع

نزاشتم  گهیپهن کردن سفره کمکم کرد د يکه تو يبار هید سمتم که به جز همون بلند شدو به قصد کمک کردن اوم ایدو بار جو یکی

ته تهش اون صاحب خونه بود کردمیکه م يکه خوب بازم هر کار ارمیرو به جا ب یزبانیهمه جوره رسم م خواستمیبزنه م يزیدست به چ

شکل نشستن و مشغول خوردن شدن  یسفره مربع هینشون دان هنرم همه دور  يمن برا ختنیعالمه عرق ر هیتعارف و  یاز کل بعد

تنگ شده بود  یاونم از نوع دستپخت مامان یخونگ يغذا يکس اندازه من از خوردن غذا لذت نبرد مدت ها بود دلم برا چیکنم ه فکر

خودشو نشون داد به  يقرمه سبز يتپل تو ياز مزه کردن دونه دونه گوشت ها اقمیآخرش اشت یکردم با متانت غذا بخورم ول یسع یلیخ

اروم  یکه از مال من بزرگ تر بود قاشقش پر تر بود ول ییدرست اندازه دهنش درست اندازه همون لقمه ها بودنگاه کردم پر  ایقاشق جو

چند  دونه گوشت رو هیو  ایتا لوب 4قاشق برنج به همراه  هیبه فکش نگاه کردم دوست داشتم همراهش بشمرم و بفهمم  خوردیتر از من م
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 ایجو یول ختمیر یذره ماست روش م هی هیدور از چشم بق میتازه گاه کردمیم یبرنجم قاط بارو  يمن قرمه سبز چرخونهیدهنش م يبار تو

 لمیتحو ينگاه بد یچشم ریخورد مامانم آهسته به بازوم زد و ز یو بعد م ختیر یقاشق برنجش م هیتموم  ينصف قاشق خورشت رو رو

از  يشده بودم که مسائل مهم تر نیا ریفکر کردن به مزه گوشت درگ ياو به ج اوردمیاومد و تا آخر غذا سرمو باال ن دستم یداد که گوش

نحوه غذا خوردن صاحب خونم هم هست 

ادرشمبدم تا احساس نکنم سربار اون و م ایکه عرفه رو به جو يزیهر چند کمتر از چ یمبلغ هیکه قصد داشتم پس انداز کنم و  یپول مثال

 یم ایتمنا دختر خاله جو یعروس يبرا دیکه با ییکادو یحت ایبدم  ایبه مادرجو هیکه قراره از فردا شروعش کنم و به عنوان هد ییتابلو

براش نکرده بود یاقدام چیو هنوز ه دمیخر

؟!!. ایمهم تر از غذا خوردن جو یمسائل کردمیبهشون فکر م دیبودند که با يمسائل مهم تر آره

دمیپرس ارمیرو مخاطب خودم قرار بدم و سرمو باال ب یشخص خاص نکهیا ونبد

؟یِک قایتمنا دق یعروس

. به شدیکه ته تهش وصل م يهم فکر وباز

اومد نگاه کردم خط نگاهمو  یداشت از دهنش فرود م ینگاهشو حس کردم و سرمو باال آوردم و به قاشقش که پر رفته بود و خال ینیسنگ

:نگاه کرد کردیچشمامون متولد م يقاشق که وجه اشتراك رو تو هیکه داشت به  یلگرفت و در حا

فوت شده ریام يها لیاز فام یکیعقب افتاده  -

چه بد حتما تاالر هم رزو کرده بودن يوا يا -

پاسخم رو حواله صورتم کرد نه بشقابش نباریرها کرد و ا یرو به کل قاشقش

کینزد ياز کارت ها به اقواما يسر هیو پخش کردن  نیماش يو انتخاب گل برا شگاهینوبت آرا یلباس حت هیسفارش غذا کرا -ایجو

تمنا  چارهیب -

خانوم هم کالمم شد هیآس نباریا

مادر؟ چارهیچرا ب -

حرفا  نیو از ا ستین ریعروسه و پاقدمش خ ریتقص دونمیچه م گنیم یآخه مردم خرافات -

به  یانگ هیباز هم  یاونا رفتار کن قهیاگه طبق سل یحت یبر باد رفت یکن یاونا زندگ دهیبه ا يست بخواه شهیحرف مردم هم -خانوم هیآس

نه شخص خودشون یکنیاجرا م يچون اونا رو تو دار زننیخودشون م دیعقا

شنهیبه دلش م ییوراج هیزن داره  نینگاه به مامانم که معلوم بود مهر ا هیکردم و  نشیخانوم انداختم و تحس هینگاه به آس هی

 یساخت ییآشپزخونه و مامانم و با دلخور يهم گذاشت و رفت تو يرو رو فیکث يگفت و چند تا از بشقاب ها يشکر یخانوم اله هیآس

خانوم  یمثل دخترم شماهم خواهر بزرگم سارمیکار هر روزمه ال نییخانوم گفت ا هیآس یول نهیدنبالش راه افتاد و ازش خواهش کرد بش

 ابید

:دیبه روش پاش يلبخند مامانم

دیالهه صدام کن -
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نشون بدم که با  يبهتر بگم خود ایآشپزخونه که کمک کنم  يسفره رو جمع کردم ورفتم تو عیاراده جون گرفتم و سر یلبخند مامانم ب از

محوش شده بود گوش  ایکه جو يه اخباررفتم نشستم و ب یتیته دلم خوشحال بودم با نارضا نکهیخانوم رو به رو شدم و با ا هیمخالفت آس

بود  ونیتلوز يسرش تو کهکردم همون طور 

یدسته خرافه ها اعتقاد داشته باش نیبه ا کردمیفکر نم -

نگاهش کردم که سرشو برگردوند یجیگ با

. و قدم بدو ینحس -

نگفتم اعتقاد دارم که -

يبش زد دییبا فکر کردن بهش مهر تا یول -

؟یزنیم دییبهش مهر تا يدار یکنیکه فکر م يزیر چتو به ه یعنی -

 يزینه هر چ -

حرفتو قبول ندارم نیمن ا یول -

سارا گذشت و رفت اونم نه تنها از کنارت که از کشورت هر چند  هویکه  گنیم یکه مردم دربارت چ يفکر نکرد نیتو تا حاال به ا یعنی -

در امان بود  شهیمردم نم شیبالخره از ن یول يریگینم رهیگیمورد اتهام قرار مموارد  نیدختر تو ا هیو اونقدر که  يکه تو پسر

دادیبود م ادیز تیاز عصبان یکه ناش يکبود هیشدم که از حرص قرمز شده بود و داشت رنگشو به  رهیصورتش خ به

حرف زدم من قصد زخم زبون زدن  يطورچم شد که اون دونمینم کنمینگاه م شیخال يرفته و دارم به جا ایجو دمیبه خودم اومدم د تا

گرفتم و  یول رمیتعصبشو نشونه بگ خواستمینداشتم من واقعا نم رتشوینداشتم قصد تازه کردن داغ دلشو نداشتم قصد پاره کردن رگ غ

که من  یبدجور شکسته بود دل کنمیکه فکر م یرفته بود با دل اینداشت جو يسود یمونیپش یمون شدم ولیفکرم پش یاز حرف ب یآن

مستاجر  هیتر از  شیصاحب خونه بود و من ب هیکه  یاون رمیبگ ادیاز اون  موییعادات غذا خواستمیم شیکه تا چند لحظه پ یشکسته بودم من

 دادمیو کمتر بها م کردمیبهش فکر م

رسونتت  یم ایجو گفتیخانوم که م هیآس يدنبالش و مامانم برخالف اصرارها ادیزنگ بزنم که ب نیصدام گرد و ازم خواست به آر مامانم

قطع  میها بش یوارد خوبم و خوب نکهیبهش زنگ زدم و قبل از ا دمیفهمیاومدن رو خوب م نیا لیمن دل ادویب نیکه آر خواستیمصرانه م

 نکهید نبودم ااصال من حرف زدن بل شدیم مونیو بالفتصله پش زدیم شیداشتم که مثل عقرب ن یفرو رفتم من زبون فکرکردم و دوباره به 

خساست به خرج ندم  اینکنم  يرو ادهیز یمهربون یینگرفته بودم و تو تند خو ادیاستفاده کنم رو هنوز خوب  ياز چه واژه ا يکجا و چطور

که جز با برگشتن  یشیتودلش به پا کردم آت یشیچه آت دونستمیخودم م دیبخشیفکرم م یخاطر زبون ب هو منو ب دیفهمیم ایکاش جو يو ا

 شدیمثل قبل خاموش نم زیسارا و شدن همه چ

 یراض ينطوریخانوم شرکت نکردم که البته حس کردم اونام ا هیمامان و آس يمشغول کردم و تو صحبتا ونیخودمو با تلوز نیاومدن آر تا

کرد ییروش خودنما نیروشن و خاموش شد و اسم آر میترن صفحه گوش

بله -



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٢

دم درم-

يزدیدر م -

زدمحاال که ن -

گفتم  ییدمپا دنیپوش نیرو قطع کردم اوه چه توپش پر بود شونمو باال انداختم و درح یگوش

جهنم به

رو به رو شدم و اون پوزخند مسخره نیآر رهیکه باز کردم با نگاه خ درو

تو ایب -

:تمسخر گفت با

سرتون که نامحرم وارد شد نیاهللا چار قداتون بنداز ای -

راه افتادم که از پشت سر صداشو  نیجلو تر از آر دمشیمحکم کوب نکهیکرم و بعد از ا یاشتم و حرصمو سر در خالبحث باهاشو ند حوصله

گفتیکه م شندمیم

 یکنیم یچرا سر آهن پاره خال رهیگیزورت م -

تو تخم چشماش زل زدم تیو با عصبان برگشتم

اروم شم نه با حرف زدن با تو ياونطور دمیم حیو من ترج نیجفتتون فاقد شعور نیندار یاون فرق وچون ت -

يکردیبار اون زبون درازتو خودت مهار م هیو  يکردیم يقلم و هم باز هی نیا لمیدختر محجبه ها آرامش دارن کاش ف نیمعموال ا -

پارچه مسخره رو سر منه؟ کهیت هی نیمشکل تو انداخاتن ا -

اون سقفو باال سرش  نکهیا يو برا کنهیم یزندگ بهیمرد غر هیزنم داره تو خونه  .ناموسم دختر خالم عشقم نفسم همه کسم ز رینه خ -

زنهیم يداشته باشه دست به هرکار

نرم که هم  ییرو سرمه که هر جا نینزنم ا يکه دست به هر کار نجامیبچه گانم من ا ياهایشوهر رو!! هه. د آدم احمق پسرخاله خل من  -

تومن خرج در  500 یاگه شب شدمیم قیرف. ج يخوب بود؟ اگه با دخترا يکردیم دامیمرد مست مست پ هینشم اگه تو بغل  یخونه هر کس

اون خوب بود؟ کردمیم مسخرهشال  نیآوردن هم

تر کنار لبم نشست و گوشه  نییپا یکم یرو مزه نکرده بودم که دوم یرو کنار گوشم حس کردم هنوز اول يسوزش بد دیاز چشام پر برق

اومد نگاه کردم یاز حدقه در م تیسرمو باال اوردم و به چشماش که داشت از عصبان يسرخ تر کرد با ناباورلب سرخمو 

رگ پاره شده دلم  يو من برا رتشیرگ متورم غ ياون برا.  دیچکیاز هر دو خون م. اون يمن و از چشما يبود از لبا یبیغر يخون باز چه

با  ایجو دمیکرده برگشتم که برم تو د کاریبود که چ دهیکرد انگار تازه فهم یردم به دستام نگاهکنار لبم گذاشتم و خونشو پاك ک انگشتمو

سرمو با  دمیخانومو که تو حال افتاده بود کش هیتوان موندن نداشتم رفتم تو چادر آس گهید کنهیصحنه رو تماشا م نیو داره ا ستادهیبهت ا

صورت  يداغم اجازه فرود اومدن رو ي، و هم زمان به اشکا دمییلحظه هم صبر کنم دو هی نکهیو بدون ا رونیزدم ب ایکیپالست ییهمون دمپا

شکمم جمع  ينبود پامو تو چکسیبه اطرافم نگاه کردم ه نیزم يحس شدن و با زانو نشستم رو یپاهام ب گهیسردمو دادم اونقدر رفتم که د
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کردم به حال نزارم  هیگر زدیبهم م دادمیاگه اجازه م نیکه آر یناه بودنم به برچسبپ یبه ب میبه آوارگ میکس یزدم به ب زارکردم و از ته دل 

به سرنوشتم که همش گره بود و قصد باز شدن نداشت . میبه خوشگل

بود شدم ستادهیکه رو به روم ا ینیخانوم پاك کردم که متوجه ماش هیبلند کردم و چشمامو با چادر آس سرمو

شده خانوم ؟ يزیچ -

 يدلم هر هووی اسیخارج هیتو دلم زمزمه کردم چقدر شب.  یرنگ يو چشما یجو گندم يپسر جوون با موها هیانندش نگاه کردم ر به

 نیا.  کردمیم کاریچ. پاره شده بود  ادیز دنیکه گوشش از دو یکیپالست ییو دمپا یچادر مشک هیتک و تنها با  نجایمن ظهر ا نییپا ختیر

به دلم چنگ انداخت  يوحشت بد کنهیم کاریکجاست چ دونمیکه نم ییکه آماده رفتن به جاها نیبا اون ماش اسیه خارجیپسر جوون که شب

االن  دونستمیحرف زدن نداشتم نم ينا گهیکه د دمییاونقدر دو دمییپاهام جمع کردم و دوباره دو يو تموم زورمو تو دمیدماغمو باال کش

که فقط چندسانت تاپاره شدن مونده بو  ییو دمپا یچادر مشک هیچمنا با  يرو یارك از خستگپ يتو ناالن ظهره و م دمیفهمیکجام فقط م

 دایهمجنس خودم پ هی نکهیدختر نشسته بود از ا هیها  یاز صندل یکی يشدم و به دور تا دور پارك نگاه کردم رو زیخ میبودم ن دهیدراز کش

دیخند امییبه دمپا دیبه سر تا پام کرد و تا رس ینگاه هینشستم  کنارش هخوشحال شدم و رفتم طرفش و بدون اجاز یشده کم

بال؟ يفرار کرد -

نگاش کردم رهیخ

نبود نیبهتر از ا ییتو اون خراب شده دمپا ه؟یچ نیا يدیپوش یم یکتون هیقل ال -

شدم رهیپاهام خ به

به اون باال باالها یکه برس ینیدنبال ا ای ؟يبا بابات مشکل دار  -

!!!زبونمو کوتاه کردم خوده خودم ینیکه بب نیآر ییزبونمو ازم گرفته بودن تو دلم زمزمه کردم کجا انگار

انگشتش و فندك کفش دستش يال گاریس هیشدم  رهیکه به سمتم دراز شده بود خ یدست به

ستمین يگاریس -

تو يئه خانوم خوشگله پس زبون دار -

. م هیون رنوش ج.  کشمیاشکال نداره دوتاشو خودم م -

نظر گرفته بودم ریو منم تموم حرکاتشو با بهت ز دیگفت و قه قه خند نویا

یهست یچه شکل نمیوا اون کاور مسخره رو بب -

گرفت دوطرف چادرمو بازش کرد دستشو

ه.. س یلیدختر اندامت خ يدیتو چقد سف.  نمتیبب سایاوپاش -

که با دستش چونمو گرفت و سرمو بلند کرد نییخود آگاه لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا نا

یهست یچقد براشون خواستن یدونیم دنیمثل تو چقد بها م ییپسرا به دخترا یدونیم. یاحتماال هم هنوز آک یاهلش باش ادیبهت نم -

تخت خوابشون شدن قیشب رف هیآره قد  -
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 یفخر م سیتیگ لیو خوشمزه رو داشتم االن داشتم به ب يلباس قلوه ا نیمن اگه اندام تو رو داشتم اگه ا شهیم تیقل انقد حالخوبه که ال -

فروختم

باعث شد فکر کنه از حرفاش خوشم اومده نینا خود آگاه خندم گرفت و ا هشیتشب از

. که یفهمیشب م هیسال من تو  کیحقوق  یعنی يکه هنوز دختر نیهم کنمیبرات چه م نیچراغ سبز نشون بده بب هیتو فقط  -

 ریمنو همه نجابتمو داشت ز کردیم نیتوه میداشت به منو دختر زدیداشت گنده تر از دهن نجسش حرف م کردیم يرو ادهیداشت ز هگید

دیچیپ یسگ هار تو گوشم م هیکه صداش مثل پارس  یبهش کردم و ازش دور شدم در حال يبرد نگاه خصمانه ا یسوال م

يایبرام عشوه نم ينجوریا شهیسبز م يپر از کاغذا تیلعنت يبایفردا اون ج نیا فردا تا همت یخاك بر سر اگه بدون سایوا یکجا رفت یه -

نبود اگه االن من خونه نداشتم  ایاگه جو یعنی. یدختره رو تو ذهنم حالج يو حرفا کردمیرو رو متراژ م ادهیهدف داشتم سنگ فرش پ یب

. داد اگه اگه اگه یمن ادمیرو  زایچ یلیپدر و مادر بودم اگه مادرم خ یاگه ب

منو به  يها یبرجستگ نکهیبه خودش اجازه بده درباره تن و بدنم نظر بده شرمم شد ا یکی نکهیگاز گرفتم و از فکرام شرمم شد از ا لبمو

شرمم شد  نایحراج بزاره از همه ا

رفاش تموم شد صداش زدم و ازش خواهش ح یقتو ستادمیازش ا یبا فاصله کم زدیکه داشت با تلفنش حرف م يدوخته شد به مرد نگاهم

خونه  رفتمیم دیزنگ بزنم فقط با یبه ک دیبا دونستمیبهم داد نم شویبه سر تا پام کرد و مردد گوش یبهم قرض بده نگاه شویکردم که گوش

. اون االن بود کاش زدمیکاش شمارشو حفظ بودم کاش به اون زنگ م. ایآخ جو. ایامن مثل خونم مثل خونه جو يجا هیسقف  هی ریز

مامانم مشخص بود  يزنگ بزنم از صدا نیغرورم نزاشت که به خود آر یدنبالم ول ادیم نیاگه به مامان هم زنگ بزنم بازم با آر دونستمیم

بودم  ستادهیا ابونیمکالممو تموم کردم گوشه خ عیو سر دمیازش گرفتم پرس شویکه گوش ییکرده آدرس اونجا رو از همون آقا هیکه گر

 هیآس يآور ادیدوتا پسر از کنارم رد شدن چادرمو سفت تر گرفتم و از  کردمیبرهنه بود نگاه م یکیو اون  ییبا دمپا یکیوبه پاهام که 

بوق  يبهش بزنم با صدا یدرست وحساب ياتو هیفرصت بشورمش و نیتو او دیکردم با فیخانوم لبمو به دندون گرفتم چادر اون و هم کث

 نیآر نیصورت خستم نشست لنگون لنگون رفتم طرف ماش يرو یاخم نیکه از تنها بودن آر یه خودم اومدم و درحالب ابونیاون طرف خ

 نیماش يو نشست تو رداصرار نک گهیکه با خشم گفتم برو اونور اونم د رهیاومد کمکم و خواست دستمو بگ

من نـــــــ ساریال -

مامانم کجاست -

رفت خونه بابات اومده بود -

هه چقدر نگرانم بوده پس -

دعوا کرد. باهام. کردو با من هیچقد گر یدونیبار زنگ زده بنده خدا نم کی قهیدق 5هر  -

رو به خودش  یکرده که هر کس وناکس اجازه هر غلط یخودشو صاحب من معرف یکیاحساس کردم  نکهیقلش ااخداروشکر پس حد -

نده 
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نگاش کردم و محکم تر از قبل از تو دستاش جداش  نباریبازهم گرفت و ا دمشیبه ضرب کشپارك کرد و دستمو گرفت که  ابونیخ کنار

کالفه رومو برگردوندم  ارمیتالش کردم نتونستم از تو دستاش درش ب یکه هر چ ياون محکم گرفت اونقد نباریکردم باز دستمو گرفت ا

لبم فیخف یگسرمو به سمت خودش چرخوند و دست گذاشت کنار پار گشیکه با دستش د

بشکنه دستم یاله -

یاله -

لحظه خون جلو چشمامو گرفت ترو خدا منو ببخش هی -

يرو دار یلیخ -

 تونمینم یحت یراجع به خودت حرف بزن يخدا تحمل ندارم که اونطور يکه رو تو بلند شه به خداوند یخورد شه دست. غلط کردم. ساریال -

. گهید یکی وتصور کنم ت

نییو سرشو انداخت پا گاز گرفت لبشو

 بهیپسر غر هیعشقت تو خونه  یوقت یکه بفهم یستیمرد ن یچ یعنی زنهیاز خودش حرف م ياونطور یناموست وقت یکه بفهم یستیمرد ن -

یستین.  یکه بفهم یستین یچ یعنی کنهیم یاونم مجرد زندگ

؟یتنها گذاشت وحرفاشون لیفام نیو منو با ا يکه خام دوتا چشم و ابرو شد يمرد بود -

مثل  مونمیمن پش یبره که منو ببخش ادتیچکار کنم که  دونمیجبران کنم نم يچطور دونمیشرمندم نکن خانومم نم سارمیال ارین ادمی -

. یچکیه ساریال شهینم"تو"من  يبرا یچکیه ساریال مونمیسگ پش

. شدیخام م شدیت نرم مخودم که از قلب سادم که داش ییکه از تنها نیآر يگرفت نه از حرفا بغضم

دمیکش رونیدستامو از حصار دستاش ب بالخره

ستیبرو خونه حالم خوب ن -

شم صدام زد ادهیپ خواستمیم یرد و بدل نشد فقط وقت نمومنیب یحرف یچیدر خونه ه تا

ساریال -

نگاش کردم فقط

منو ببخش رایالم يجان دوقولو ها -

نداشتم ناچارا در  نجایهم جز ا ییرفتن نداشتم جا ياخه رو گفتمیم یم داخل و بعد بره نگاه کردم چکه منتظر بودم بر نیشدم و به آر ادهیپ

اشکم جرات کردن  يکه دونه دونه ها يجور دیخانوم روبه رو شدم مادرانه تو آغوشم کش هیزدم که فورا در باز شدم با چهره مضطرب آس

 بدننشون  يخود

 یشد کجا رفت یچ هوی زدیداشت پر پر م يمامانت چطور ینیبب ينبود یردم از نگرانمادر ددق ک یکجا رفت -خانوم هیآس

رو به رو شدم بم نگاه کرد و رفت  ایتفوات جو یاومدم که با چهره ب رونیآغوشش ب واز

اقدام کنه ياونطور وبره ادارشون خواستیکم کم م گهیها رو گشته د ابونیده مرتبه تا حاال خ ایجو -خانوم هیآس

؟. آرامش نیبا ا؟تفاوت یبا اون چهره ب. ایجو
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:که چشم خورد به چادرش وخفه گفتم نییانداختم پا سرمو

شده فیکث. اجازه برداشتم یچادرتونو ب دیببخش -

 ییایکه سر حال ب ریدوش آب گرم بگ هیحاال هم برو  یخدا روشکر که سالم یتو سالمت باش کاریچ خوامیسرت مادر چادر م يفدا -

میبخور ییچا هی شمیپ ایشم ببعد

ام؟یب گهیروز د هی شهیبخوابم م خوامیخسته ام م یلیخانوم خ هیآس دیببخش  -

رو  نجایا تیامن.سر پناه  یعنیخونه  زنهینم رونیاز خونش ب يزیباشه ادم با هر چ ادتیدخترم برو استراحت کن اما  لتهیهر جور که م -

یصد هزار مرتبه شکر که سالم نداره برو دخترم خدارو گهید يجا چیه

دوش آب گرم گرفتم و بعد از  هیخونه اول  يازش رفتم تو یگونه هام کاشت بعد از عذر خواه يشرم رو رو يخالصش قرمز يها محبت

دمیخواب سیخ يبا همون موها دمیلباس پوش نکهیا

بود حس کردم هنوز دهنم مزه  سیپشت گردنم و بالشم خ دمیدیجارو نم چیشده بود که ه کیچشممو باز کردم اونقدر اتاق تار یحس یب با

ها حق من بود؟ موهامو با دستم جمع کردم تا  یلیاون س:و اروم نوازشش کردم و اروم زمزمه کردم  دمیدستمو به گوشه لبم کش دهیخون م

 هیرفت با  جیگ هوویلند شدم که سرم کنم بستمش از جام ب داشیکه به زحمت تونستم پ یبه لباسم نخوره و با کش شیسیخ نیتر از ا شیب

رفت پاهام جون نداشت از  یدلم ضعف م یحس یحسِ ب هیداشتم  يچراغ و روشن کردم حس بد گمیو گرفتم و با دست د واریدستم د

به  خیرو باز کردم و چند تا مشت آب  ییآب ظرف شو ریآشپزخونه رسوندم و ش هگردن وموهام چندشم شد به زحمت خودمو ب یسیخ

رو باز کردم و  خچالیضعفم هنوز همرام بود در  یسرحال شدم ول یخشکش کردم کم واریشده از د زونیو با حوله آو دمیصورتم پاش

نداشتم اصال  يزیو قورت دادن چ دنیبه جو یلیم یلگرسنه بودم و دمینفس سر کش هیو  وانشیل هیپرتقال رو برداشتم و  چیشربت سن ا

گفتن داشت يحرفا برا یلیخ یپارگ نیگوشه لبم پاره شده و ا ادیب ادمی دشیتکون خوردن دهنم باعث م

خانوم کنار گذاشتم که بشورم چراغ اتاق و  هیشده بود عوض کردم و اونو همراه چادر آـس سیگردنم خ ییکه از قسمت انتها بلوزمو

که همه از  يآخر يچند تا نیال و اس ام اس و اک سیعالمه م هیبهش بندازم  یباعث شد برگردم و نگاه میخاموش کردم که نور گوش

اعتنا باشم اما نتونستم قصد کرده بودم تا مدت ها  یبهش ب خواستمیم کردیگفتناش خودشو خفه م دید ببخشیبود که داشت با ببخش نیآر

تم فراموشش کن خواستم نوش. ،8،5،3 يدستم رفت سمت شماره ها. ته دلم نزاشت يزیچ هینشد  یعنیکنم اما نتونستم  یمحل یبهش ب

غصم . تکرار کلمات اسمشو صدا زدم يکردم حفظش کنم اما به جا یرو آوردم و سع ایشماره جو . شدم مونیقفل کنم اما پش مویگوش

به  ایمن به جو نمیفرستادنش اونو چسبوندم به س نیو ح ایجو يکردم براforwardرو  نیکه بش زدم اس ام اس آر ییگرفت از حرفا

با حرفاش چه  یحت . با بودنش . تاشیحما.. محبتاش  . اشیداده بود با مهربون ییبهم آشنا یبود ول بهیکه غر کردمینگاه م یحام هیعنوان 

رو از  یزدم و گوش يچقد دلم براش تنگ شده بود مدت ها بود که ازش خبر نداشتم لبخند. تمنا. !تمنا. خودش چه مادرش چه دختر خالش

گوشم  ينبود تو غیج یشباهت ب یصداش که ب دادکه جواب  شدمیم دیبوق خورد داشتم نا ام یلیرشو گرفتم خخودم جدا کردم و شما

دیچیپ

ـــــــــــساریال - تمنا
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جونم -

گذرهیخوش م یسالمت یخوش یتو چقد دلم برات تنگ شده خوب ییدختر کجا يوا -تمنا

يریگیهمون اندازه که از من خبر م قایبنده که خوبم دق  -

پس اوضات داغونه داغونه -تمنا

یمعرفت یکه ب یدونیخوبه خودتم م -

کنم فیهمه رو برات تعر دیمدت چه به سرم اومده دختر با نیتو ا یدونینم ساریال -تمنا

طالقت داده ریحتما ام -

 ومدهیهنوز سرم ن یکی نینه خدا روشکر ا-تمنا

محروم بشن؟ دنتیاز د دیخاله و پسر خالتم با نیا یچیمعرفت حاال من ه یدلم برات تنگ شده ب -

هر بار نشده  یاون ورا ول امیکردم ب يزیباور کن تا حاال چند بار برنامه ر -تمنا

دیچیتلفن پ يخانوم تو هی يخواستم جوابشو بدم صدا تا

. پرواز شماره مسافران

:تعجب گفتم با

؟یتمنا تو فرودگاه -

آره -تمنا

کجا؟ يبر يخوایم یبه سالمت -

آقامون عازمه اومدم بدرقش کنم یمن که نه ول -تمنا

دیمن چه بد موقع زنگ زدم ببخش يوا يا -

زنمیبهت زنگ م گهیربع د هیکنم حدود  یهم خوشحال شدم فقط بزار خداحافظ یلیخ زمینه عز -تمنا

 نیدلم هواشو کرده بود کال من تو ا يورمحو شد زل زدم بدج عیرو قطع کردم و به عکس تمنا که بعد از قطع شدن تماس سر یگوش

 کردمیباز ازش استقبال م هیدر با روح نیاومد پشت ا یم نیکه اگه االن آر يهارو کرده بود جور یلیخ يدلم هوا ییحجم تنها نیآلونک با ا

رو دنبال  گهید يها یلیخو که  نیهر شب نه تنها ا يکاریمورد عالقم شدم که از سر ب الیسر دنیو مشغول د دمرو روشن کر ونیتلوز

رفت اصفهان منم از  یم دیدو هفته با بایتقر يسفر کار هیبه خاطر  ریام نکهیزنگ خورد تمنا بود باهاش صحبت کردم مثل ا میگوش کردمیم

ن تمنا رو با من او نکهیبا ا ریاالن دمغه به خاطر رفتن ام دونستمیخوب م شمیپ ادیکه شب ب کردمفرصت استفاده کردم و از تمنا خواهش 

که من بودمو من و  يتو خونه ا ریشب ساکت و دلگ نیدوست اونم تو ا هیاما  اشیطونیش يو دلم لک زده بود برا خواستمیهاش م یشوخ

. بازهم من

شومیبه سطر شعر م سطر

شمیم غزل

شومیم ترانه
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همراه من است شهیکه هم یاز حس مبهم سرشار

زدرد استا یکه نبودنش از خال یاز بودن مملو

زنمیبه خود م یبا تو برچسب هرزگ یاز هم آغوش من

. با تو یهم خوابگ از

. ندارم جز درد و درد يزیچ

. از تو زارمیب

. من یشگیهم همدم

!!!ییتنها

. که حق نبود یزخم. زخم داشت هیکه هنوز گوشش  یمهبون لبام شد لب يتنها بخوابم لبخند ستیامشب قرار ن نکهیا از

و نمناکمو شونه زدم و باز  شونیپر يدسته دسته موها کردمیرو زمزه م یرضا صداق ياز آهنگ ها یکیکه  یبرداشتم و درحال شونمو

 يتو مویکردم و فرچه سا یموهامو نگه داشتم به بلوز سبزم نگاه يکوچولو داشت جلو ونیپاپ هیتل ساده که باالش  هیگذاشتمش فقط با 

هم نگذشتم الك سبز نداشتم وگرنه حتما اونا رو  هیکردم البته از رژ گونه رژ لب و خط چشم ما شیمامو آراچش ادهفرو کردم س یلیسبز اکل

 زریفر يتو ییروز ها نیچن يو مواد کتلت رو که از قبل برا دمیخونه کش يبه سر و رو یدست هیبعد از تموم شدن صورتم  زدمیهم م

 زاشتمیآب اونم گرم م يشده رو تو زیفر ییمواد غذا نکهیبه خاطر ا شهیمامانم هم بشه وا خشیآب گرم گذاشتم تا  يگذاشته بودم تو

مامان و شونه باال انداختن خودم  يو مواد توش و اون آب گرم و غر غر ها زریاون آشپزخونه و اون فر يآخ که چقد دلم برا زدیسرم غر م

. تنگ شده

 یوقت باز بود ول ریتا د شهیسر کوچه هم يکردم سوپر یباگت به ساعت نگاهشور داشتم نه نون  اریرو نگاه کردم نه خ خچالی يتو

برداشتم و  مویاماده شدمو گوش عیسر.  میفقط باهم حرف بزن دیکه رس یتا قبل از اومدن تمنا همه کارامو کرده باشم که وقت خواستمیم

روشن  یچراغ چیه یول زاشتیدوتا چراغ رو روشن م یکیوم خان هیآس شهیبود هم کیهمه جا تار اطیح يرفتم تو کنمدرو قفل  نکهیبدون ا

. هوا دمیدو متر پر ایجو يسمت در که با صدا رفتمینبود داشتم م

؟يریم ییجا -

اونکه به من نگاه کنه همزمان با  یآبو بست و ب ریدستمو گذاشتم رو قلبمو چشامو بستم ش گرفتیحوض نشسته بودو داشت وضو م کنار

:دیاروم پرس یلیمسح سر خ دنیکش

ترسوندمت؟ -

نه اکتفا کردم هیکردم و تنها به  زونیلحن صدامو با تن صداش م منم

به .  دمیکردم و فقط شن یاروم خداحافظ . نشد دمیعا يزیاما چ نمیحالت صورتش رو بب یکیکردم تو اون تار یباز کردن درسع موقع

!!!سالمت
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نبود اما دل من گرفته بود حق و به  تیگله وشکا يخودم بود جا ریتقص. رفتار سرد نیاز ا. خین لح نیاعتنا گرفت از ا یب يِایجو نیاز ا دلم

 نیگرفته بود از ا ادیداده بود و گرفته بود مقصر بود و گرفته بود دل من تنها بود تنها هم گرفته بود دلم امشب غصه داشت از غصه ز ایجو

از داشتن . ستنیباشن و ن دیکه با ییاز نبودن کسا. اطرافش گرفته بود يآدما يها یمحل یدل من درست از ب. گرفته بود یکس یهمه ب

 هیکه مال من نبودن و مال من بودن مثل آس ییاز نداشتن کسا. نیآر یحت. مامانم. مثل بابام . که مال من بودن و مال من نبودن ییکسا

. دیکه به دله زخم خوردم نمک پاش ییایجو نیتمنا و ا . خانوم

 هی. شونه هیعطش داشتن . عطش داشتم بیالتهاب داشتم عج بیگرم بودم عج بیمن عج یذره ول هیتر از  شیذره سرد بود البته ب هی هوا

.  یتشنه بودن کس. تشنه بودم بیامشب من عج.  رمینگ لیتحو يزیکه از صبح تا شب بهش نق بزنم و جز لبخند چ یکس هی. گاه هیتک

. منو به زانو در آورد. برنده شد ییتنها. اما امشب به زبون اوردمش. مدت ها بود. بودم  دهیمن بر. اما. بود یسخت افاعتر . یداشتن کس

. نابود کنه یباد سرد زمستون نیهامو با هم یبگیبودم که غر ییدنبال آشنا. کلمه ها  نیرمق تر یبا ب. از توان یخال يشونه ها نیومن با هم

 رهیم یساعت کیلباس مشغول آماده کردن شام شدم تمنا زنگ و زد گفت که اول  ضیلو کردم وبعد از تعوهارو کف آشپزخونه و دیخر

درست کردم ساعت  یشام حساب هیفرصت استفاده کردم و  نیمونه منم که از خدا خواسته از ا یم نجایخانوم و بعدش تا صبح ا هیآس شیپ

بغلم  يدر خونه خوشحالم کرد به محض باز کردن در تمنا خودشو انداخت تو يرو ییاانگشت هیتق تق  يصدا دنیبود که شن قهیده و ده دق

:که تموم صورتم جمع شده بود گفتم یبه صورتم ودر حال دمیآب دارش از خجالت رژ گونم در اومد دستمو کش يبا بوس ها یو حساب

بهم خورد حالم؟یکنیبوس م ينطوریهم رمیاه اه ام -

 هینه صورتش خارخار -تمنا

گه؟ید يتا حاال بوسش نکرد یبگ يخوایم -

ستین يلبش که خارخار -تمنا

دیزد و پر غیاز پهلوش گرفتم که ج یشگونین

کشتتیم نهیبب ریام ساریال يگفتم مگه داغونم کرد یچ يآ -تمنا

اخه زنم  یبش يکه آب بند هیته زمان خوبکه نازتو بخره الب ستین میکس ستشیبرام جمع کن بابا فعال که ن کنهیهم م ریام ریاوه اوه چه ام -

انقد لوس؟؟

؟یزنیحرفا رو م نیبازم ا نمیداره بب داریاونوقت که نازت خر یبزا ازدواج کن -تمنا

پرس کتک بخورم هی يروز دیاگه منم که ازدواجم کنم با شهیلب چشمه خشک م رمیمن کال م -

. یکنیم پرس کتک دعوت هیکه اول اونو به  ییبله اگه تو -تمنا

شکشیبزنه پ یک نکهیشه ا دایحاال تو بزار اول ادمش پ -

. يخوایکه نم یخودت.  ادهیادمش ز دونمیکه من م ییتا جا -تمنا

ستین خوامیکه من م یاص ال اون. گمم. جمیگ. دونمینم. نه که نخوام -

. گمشده داره مهین هی یهر آدم  -تمنا
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نکردم دایمن هنوز خودمو هم پ -

؟يمگه گم شد -تمنا

. ادامش داد شهینم گهیکه تهش نقطست د يدار یجواب هیواسه هر کدوم از حرفام . اه تمنا -

یعوض کن ینگاهتو به زندگ دیبا دتویپس شا -تمنا

شه؟یمربوط م یکنم به نگاهم به زندگ دایکه قالب تنمه پ ویاون کس تونمیمن نم نکهیا -

اما تنها  یکن یاونو بررس يدیقضاوت د گاهیو بعد اگر خودتو در جا یدرست و حساب شده فکر کن یراجع به هر ادم یبتون دیتو با -تمنا

 یهاشو هم درك کن یها خوب يبد دنیوعالوه بر د یکن کیتفک دیبا مینوشت یتخته خوب و بد م يدبستان که رو نیدرست ع. خودت يبرا

درست هم  دیکه شا تیذهن هیو  یکنیم يریگ جهیخودت نت يبرا یباش دهید رو يو بد یخوب یعنی نایکدوم ا چیه نکهیبدون ا یگاه یتو حت

يسازیخودت م ينباشه برا

یکنیاشتباه م -

با نگاهت بهم  یداشت نویاومد و ا یتو از من بدت م کنمیرو فراموش نم دارمونید نیاول ينگاهت تو نیوقت اول چیاما ه. دوارمیام -تمنا

یکنیکه تو فکر م ستمین یت رفتار نکردم و بهت ثابت کردم اونخود نیاما من با تو ع يفهموندیم

نییگاز گرفتم و سرمو انداختم پا لبمو

که بد رقم گشنمه ارینبودم بدو برو شامو ب نجایاگه قرار بود ناراحت باشم که االن ا یواسه من لبو بش خوادیحاال نم. افشویق -تمنا

 یتمنا هم ه دمیچیظرف م ياماده بود فقط داشتم اونا رو تو بایتقر یهم اومد دنبالم همه چآشپزخونه تمنا  ينگفتم و رفتم تو يزیچ گهید

 دیچشیذرشو م هی يزیو از هرچ زدیناخونک م

یداشته باش يدستپخت خوشمزه ا ادیبهت نم -تمنا

ادیهم بم نم گهید يزایچ یلیخ -

مثال؟ -تمنا

تنگ شده  قونهیام دو نفره رفش هیواسه  یکه دلم حساب میبخور میبر ایب میبگذر -

برعکس تصورم شاد و سر  قایداشتم دق یچه حال شیرفت تا چند ساعت پ ادمیکه  يخندوندم طور یتمنا سر به سرم گذاشت و حساب یکل

 ریبه ام یستپو ریز ییجورا هیو  کردمیم افتیمثبت بود که من با تک تک سلول هام اونارو در يجور انرژ هیکلماتش  زیبه ر زیحال بود و ر

 شهیقبول نکردم هم میتمنا اصرار کرد که اونا رو بشور یو هرچ ییظرف شو يخوردن شام ظرف ها رو انداختم تو ازبعد  شدیم میحسود

نبود که با اراده  يزیمثل تمنا چ یدوست خوب والبته واقع هیهمراه من بود اما  ییتنها شهیتوش بودن و هم فیکث يو ظرف ها نکیس نیا

بودم و همه رو گذاشتم کف  دهیکه خر ییو پفک ها پسیکه تو خونه از قبل داشتم و چه چ ییناتنقالت چه او یاشته باشمش هرچکردن د

سرش ریو دستشو گذاشت ز دیتمنا هم مثل من دراز کش دمیهال و خودم کنارش دراز کش

فیخوب بعتر -تمنا

؟یکنکار  یچ يخوایکه عقب افتاد حاال م تیکن عروس فیتو تعر -
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 شیطور ینکرده دوباره کس یینبوده اگه خدا کینزد یلیچند روز بعد از چهلم اون بنه خدا اقوام خ گستیماه د کیحدودا  یچیه -تمنا

نشه من شوت بشم خونه بخت

کنهیم مو شرتو از سر خونوادت ک ادیم دیمونن بعدش شاهزادت سوار بر اسب سف یتو م یکه همه سر و مر گنده تا شب عروس شاالیا -

:کردیکه به سقف نگاه م ينوطوریو هم دیسرش برداشت و دراز کش ریاز ز دستشو

. چقد دلم براش تنگ شده. آخ شاهزاده -

هنوز نرفته؟ -

دهیبمونه عذابم م خوادیم یلیخ دونمیم نکهیا -تمنا

ها الزمه يدور نیوقتا ا یبعض یول -

چرا؟ -تمنا

قلب عاشق  يهم برا یدلتنگ. رگ يشش و خون برا يبرا ژنیکه اس يهمونطور دهیحسه مف هی يکه دوسش دار یکس ياونم برا یدلتنگ -

. الزمه

!!. کلک ایبلد -تمنا

 مالیپا. قلب حساس هیله شدن . غرور هیشکستن . باور هیخراب شدن . دل هیتموم شدن  متیبه ق . گرونِ یلیخ زایچ یگرفتن بعض ادی -

. اعتماد. خراب شدن وجهه عشق. گناه یاشک ب هیدن ش يجار. کیش یلیاحساس خ هیشدن 

. دلت چه پره -تمنا

کردن یکه وجودمو خال ییزایپر از چ -

!. یاز چ یخال -تمتا

شوق -تمنا

سرش و به سمتم برگشت ریدستشو زد ز دوباره

؟. ساریال یتو عاشق -تمنا

. زدم یتلخ لبخند

اد؟یبهم نم -

. دمیفقط پرس -تمنا

. بودم -

؟. یستین گهید -ناتم

نداره یگاهیکه خونه نفرت شد عشق جا یتوقلب -

؟یتنفر از ک -تمنا

کرد یبار عشق رو برام هج نیکه اول یاز همون کس -

عالقه:ع
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دیشد:ش

قلب:ق

عاشق بود شهیبازم م یول -تمنا

!!. خسته ام -

يخوایشونه م هیپس  -تمنا

. هق هق هامگم شدن  يبرا. ستبر مردونه  نهیس هی دمیشا -

. یکنینم یمونیکه از گم شدن خودت توش احساس پش هییتنها جا -تمنا

!!. خاطره دارم فقط هی یگیکه م یحس نیاز ا -

؟یکنیچرا از نو شروع نم -تمنا

ترسم یچون از اعتماد کردم م دیشا.  دونمینم -

. ستیحق تو ن ییتنها نیا یول -تمنا

دنیکنه به تموم جونم چسب نیو ع ستیحق من ن زایچ یلیو خ. نحق من هست که ندارمشو زایچ یلیخ -

؟. دلت گرفته -تمنا

. ــادیز -

اونم حالش خوب نبود. ایجو یحت. نطوریمنم هم -تمنا

دمیکش یآه ایاسم جو دنیشن با

. اونم پاسوز دلش شد -تمنا

من دلشو شکوندم نباریا یول -

؟تو -تمنا

پسر خالش  ایبالخره جو دهینشون م یچه عکس العمل دونستمیکردم نم فیو فرار کردنمو براش تعر نیآر يچک ها یماجرا رو حت تموم

:دیفکر کردن آهسته پرس یداشتم بعد از کم مانیبا شعور بودنش ا یبود ول

؟يحرف و زد نیا چرا

زبونم دست خودم نبود اون لحظه اریاصال انگار اخت. تمنا دونمینم -

ز رفتن سارا براش سخت بودهحرفا ا نیا دنیشن -تمنا

کنهیبم نگاه هم نم یکنم اما اون حت یازش معذرت خواه خوامیزدم اشتباه کردم م يکه حرف بد دونمیرو نگو م نایترو خدا بهم ا -

؟يدار يتو ازش چه انتظار -تمنا

منو ببخشه -

نمونده و بهار سالگرد  دیبه ع يادیز زیچ ستین يا نهیاصال ک ایبهش فرصت بده جو کنهیرو داره تحمل م يادیاون فشار ز -تمنا

. نهیتو فرورد قایباهم شده پرواز سارا دق یکردهمه چ ریرو پ ایخبر جو یاز خدا ب يسارا یسالم نشد ول هی یحت شهیباورم نم. شونهینامزد
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من  ادیهست که از پسش بر ب يونقدر قوا ایجو الیخیحاال ب ستنین یکم يها لیدل نامیداغونه که البته ا نایخاطر ا به ایجو کردمیفکر م

براش برد  نیکه ا فهمهیبعد ها م کنهینم نودركیاونجا بود اون االن ا شیشکست واقع دیمطمئنم خدا روشکر که کارشون به ازدواج نکش

. بوده نه باخت

که  یجفتمون از شکست ایمن و جو یعنیده؟ برد بو هیرابطه هم  نیو تموم شدن ا نیمن از آر ییجدا یعنی. تمنا بهد فکر فرو رفتم يحرفا با

؟. میو در واقع برنده شد میداغونمون کرد سود برد

 يها مهین بایکالس داشتم تقر 10منم صبح ساعت . که چشمامونم مثل فکمون خسته شد میاونقد حرف زد میحرف زد یتمنا از همه چ با

. میشامونو بستبه بالشت چ دهیو جفتمون سرمون نرس دمیخواب گهیشب بود که د

به بدنم دادم  یتمنا بود کش و قوس یخال يجا دمیخمارم د يبه زحمت باچشما يزیچ نیشدم اول داریاز خواب ب میزنگ گوش يبا صدا صبح

 ازهیخم هی دنیاومد هم زمان با کش یترق و توروق از آشپزخونه م يبلند شدم صدا افهیو ق ختیو با پشت دست چشامو مالوندم با همون ر

مگفت یلند وطوالنب

؟یکنیم کاریچ -

گردمیبرامون صبحونه آورده دارم دنبال شکر پاش م هیخاله آس -تمنا

شکر همون جا هست یپرش کن دیبا هیسوم سمت راسته البته فکر کنم خال تیدستش درد نکنه تو کاب -

 ونیتلوز ياماده کرده بود داشت کانال ها زویچ تمنا همه شیوسرو صورتمو شستم و بعد از شونه کردن موهام برگشتم پ ییدستشو رفتم

زدیم یکی یکیرو 

باحاله یلیبرنامه داره االن خ هیبزن شبکه آموزش  -

؟ینیب یتو شبکه آموزشم م !نه بابا -تمنا

ستیبدم ن نینگاه کنم البته همچ نارویو من وتو ندارم مجبورم ا یام س یشبکه جم و پ یوقت گهید -

 فتهیاز دهن م یکه داره حساب میکه خاله درست کرده رو بخور یتخم مرغ ایب ونیتلوز الیخیحاال ب -تمنا

:و برداشتم که تمنا گفت نون

اوردهیبرامون ن میخواب باش دهیترس یصبح زود ول دهیخر ایجو -

مرویقاشق زدم به ن هی

اوردن براشون ایبه سفارش جو هیمحل نامیا -

دستش درد نکنه خوش مزست -

 هیگرفت  یکه با دستش خودش م ییاصال اون لقمه ها رهیو نمگ میخورد نیکه تو ماش ییرایاون نون و پن يوقت جا چیه یگفتم ول تودلم و

!!. طعم نو هیداشت  يطعم تازه ا یبود و نه نونش تازه ول یمحل رشیداشت نه پن يا گهیمزه د

خانوم  هینرسم آخرشم خودش منو رسوند و گفت که ظهر دعوت آس ریاماده شم که د عیخودش سفره رو جمع کرد و گفت که من سر تمنا

حدس  تونستمیو م کردیم تمیکه رفتاراش اذ ییایجو دنیند يکارو بهونه کردم برا امیمحترمانه بهش بگه من نم یلیاما گفتم که خ میهست

 یم دیبود عصر هم با 12کت شد کالسم تا ساعت سا گهیتمنا اصرار کرد قبول نکردم و اونم د یهر چ کنهیم تیاذبزنم بودن من هم اونو 
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 دادیبودن باهاشون بهم لذت م یول کردنیشلوغ م یلیسال خ 8تا  6 يکالس کودك واسه عصرم برداشته بودم بچه ها هیرفتم آموزشگاه 

خواهر خودم  يبچه ها دمیم ادی یمردم نقاش بهیغر يجا منکه دارم به بچه ها نیهم ارهیبگم دوقولو ها رو هم ب رایگرفته بودم به الم میتصم

خسته بودم با  یلیخ یرفت ول یضعف م يموندن بالفاصله بعد از تموم شدن کالس برگشتم خونه دلم بدجور یعقب م دیغافله با نیچرا از ا

 یم شب از بنداشت عادت کرده بود یبرام معن يشب زنده دار گهیبودم د دهیبخوا ریخوب شب د ینشده بودم ول داریصبح زود ب نکهیا

بود و نه از رفاقت  ياون دوران خبر حاتیخواب نه از تفر ایآموزشگاه  ایکالس بودم  ایمدت همش  نیبخوابم اصوال ا ادیز یحوصلگ

 يادیزن متاهل ز هیمن و  نیب یفرق هیوسط  نیاما ا بستهتاهل دست وپاشو  نیکه ازدواج کرده و ا یدرست شده بودم مثل زن. يدوستام اثر

که دوسش داره از تموم  یکس تیبه خاطر رضا یحت ایلبخند  هیبه شوق  یزندگ هیحداقل اون به عشق  نکهیاونم ا کردیم ییماخود ن

آموزشگاه سرمو گرم کنه  يکار تو کردمیشد فکر م یم دمیعا یداشت چ يمن تهش برام چه سود ییتنها نهمهیا یگذشته ول قشیعال

 ینیرو شونم سنگ یلیکه خ ییبرده بودم که وقتشه دردا یپ نیمدت ها بود که به ا شدیپر نم زایچ نیمن با ا ییخوب بود اما حجم تنها

 دهیکردن رو م هیبره و به من اجازه تک یگاه بودن لذت م هیاز تک ادیکه از پسش برم یشونه مردونه کس هیرو بسپرم به  کنهیم

و باز کردم  خچالیدر گمیدستم رو شکمم بود و با دست د هیگوشه  هیدم همون جا دم در در اوردم و همراه مقنعه ام پرتش کر مانتومو

 يو رفتم تو دمیو کوب خچالینمونده بود حال و حوصله پخت و پز نداشتم از حرص در  یچیه شبمینبود از شام د يآماده ا زیچ چیه بایتقر

شکمم  يخونه ساکت بود و صدا شدنیبالشتم پهن م يروخوردن و  یبودم اشکام قطره قطره سر م یاز عالم و ادم شاک دمیاتاق دراز کش

درد من نبود بهونم بود چشمامو  یگشنگ.اعتنا باشم اما نتونستم  یبهش ب خواستمینبود م یچیه یچیته دلم ه يانگار دادیعذابم م يبدجور

 ادیمدت ز نیکه تو ا يخوابم کارذره ب هیکردم  دیآزاد شدن سع نمیغمگ ياشکمم از تو چشما ياقطره ه نیمحکم بهم فشار دادم آخر

از تو آشپزخونه بلند شد حوصله نداشتم  میگوش يخورد صدا یذهنم وول م يجور واجور تو يبرد و مدام فکرا یخوابم نم دادمیانجامش م

خونه  يودن من توکه پشت در بود از ب یبزنم مطمئنا کس تونستمیرو نم یکی نیا دیدر اومد ق يصدا نباریشدم که ا الشیخیتا اونجا برم ب

بود که  نیکه به ذهنم خطور کرد ا يزیچ نیخانوم پشت دره اول هیآس دمیاز جام بلند شدم و درو باز کردم که د یلیم یخبر داشت با ب

بگم شرمنده ام که خودش اول حرف زد یپرس والچادرش هنوز تو حمومه لبمو به دندون گرفتم و خواستم قبل از سالم و اح

رفته اودم  ادتی دیگفتم شا ندازمیسفره م مینهار اونور غذا ها آمادس نمازو که بخون يایب يخوایمگه نم ییختیر نیو چرا اسالم مادر ت -

شد که خودم اومدم نیا گهید يخبرت کنم قبلشم بت زنگ زدما جواب نداد

 گهید زیهر چ ای ییتنها یگشنگ دیدونم شا یستم نمبگم من به تمنا گفته بودم اما به جاش گفتم باشه و درو ب امیوا کردم که بگم من نم لب

درو باز نکرد ناچار  یدر زدم کس یبعد رفتم هر چ قهیده دق بایو تقر دمیخانوم نه نگم دوباره همون لباسارو پوش هیباعث شد که به آس يا

که  يریشدم و به سر به ز رهیمش خبه صورت ارو. کنارش. خوند همون جا نشستم  یداشت نماز م ایباز کردم و رفتم تو جو دروخودم 

رنگ از تو سجادش برداشت آروم گفتم  یآب حیتسب هیاومد بعد از دوتا سجده نشست و سرشو به چپ و راست تکون داد و  یبهش م یلیخ

سالم  کیعل:سالم اول سرشو تکون دادو بعد آهسته گفت

رفتارات آزار  نیانقد منو با ا دیببخش الیخیبابا من غلط کردم بزل بزنم تو چشماش و بگم  نمیبش ششیهمون موقع برم پ خواستیم دلم

چشمک حواله من کرد هیانداخت و بعد  ایبه جو ینگاه هیاول  رونینده اما نشد که بگم تمنا از تو اتاق اومد ب

يکرد ریخانوم چقد د ساریسالم ال -
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:نشنوه گفت ایکه جو يجور بهش رفتم و رومو کردم اونور اومد نشست کنارمو در گوشم يغره ا چشم

؟یکن یمنت کش ینشست نجایا -

ینگفت یچیبه خالت ه یجنبعال امیب خواستمیمنکه نم -

خدا از ته دلت بشنوه.برات بد شد  میلینکه حاال خ -

ه و تمنا هم بلند آشپزخون يتموم موند رفت تو مهیخانوم اومد و بحثمون ن هیآس نباریبهش غره رفتم و خواستم درشت بارش کنم که ا بازم

اهل کار  یلیهمه کارهارو خودم کردم تو کتم نرفت حاال نه که خ نیخانوم گفت برو بش هیآس یاز اون بلند شدم هر چ تیشد و من به تبع

"معذب بودن" دمشیچشیکه من تازه داشتم م شدیم يحس هم داشت جزء اون دسته ا نیمعذب بودم وا ایباشم نه کنار جو

 دیافتاد با ادمیتازه  میدیسفره رو که چ کردمیم ریبردن غذا ها خودمو س نیوگرنه در ح شدیکه روم نم فیگذاشته بود حسنگ تموم  ییخدا

زد  یچشمک م يبدجور مهیرفت و از اون ور هم ق یم یلیو یلیدلم براش ق ورفت سمت عدس پل ینگاهم م هیبخورم  یفکر کنم که چ

خانوم نزاشت هیه آسچهل کنم ک یس ستیبتو دلم ده  خواستمیم

ییتمنا نیتو هم ع کنمیکه تعارفت نم دونمیمن ترو مهمون نم گهیمادر بکش د یکنیچرا استخاره م -

که  ییعدس پلو سیدادم سکوت کنم و از د حیکردم که ترج ریگ يبد یلب وا کنم بگم منم با شما تعارف ندارم سر دور راه خواستمیم

داره پر  دیفهم شدیتو تموم طول خوردن کامال حواسم به خودم و غذام و شکمم که از سکوتش م دمیخودم کش يتر بود بهم برا کینزد

 یهم م گهیبشقاب د هی شدیالبته اگه روم م دمینفر از غذام دست کش نیتو سرم آخر ومدیجور واجور ن يکراف شهیبودو برخالف هم شهیم

به  ازین یعنیکردم  زیبود و خوردم آخرشم بشقابمو تم ریه هر کدوم دو کفگکنم آخه سه تا بشقاب ک ایذره ح هیدادم  هیترج یخوردم ول

شستن نداشت 

یوقت تعارف نکن هیهستا  ؟غذايشد ریمادر س -خانوم هیآس

خوب  دیخند یم زیر زیترکم به صورت تمنا نگاه کردم داشت ر یو به دروغ گفتم نه دارم م دمیخجالت کش یاز حرفش نداشت ول يمنظور

خسته ست با  یخانوم بلند شه مطمئن بودم حساب هیو به حسابش برسم نزاشتم آس میفقط صبر کردم تا تنها ش خندهیداره به من م مدونستیم

که  میو ظرفا رو برد میعادت به خواب ظهر داره خودم و تمنا هم سفره رو جمع کرد دونستمیذره استراحت م هیو  اقشاصرار گفتم بره ات

بهم نگاه کنه دستشو دراز کرد  نکهیبلند شد و بدون ا دیتا دسمو د ایکنم اما جو زشیه سفره پاك کن اوردم که تماز تو آشپزخون میبشور

کارم  نیبهم نگاه کنه گوششو گرفت منم محکم تر تو مشتم گرفتمش وا ایبزنه  یحرف نکهیبدون ا کنمیم زیگفتم خودم تم رتشیکه ازم بگ

:چته آهسته گفتم یعنیم کنه سرشو به چپو راست تکون داد باال و نگاه ارهیباعث شد که سرشو ب

؟یازم ناراحت -

نداد یجواب

صدامو بلند تر کردم نهیبره بش خواست

دینداشتم از دهنم پر يمنظور. . خونمیو من نم یخونیکه م يپرستم به اون نماز یو م یپرست یکه م ییبه اون خدا -

مندم کردو زل زد تو چشمام غمِ ته نگاهش شر برگشت

!!!. منو ببخش. خوامیمعذرت م -
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 نیلبخند ع هیو با . داد که دهنمو باز کنم روین. بهم توان داد. اون لبخند بهم جرات داد. گفتن داشت يحرفا برا یلیگوشه لبش خ لبخند

:خودش از جنس خودش بگم

؟يدیبخش

کنم رابیس دنشیفاصله خوب تونستم بهش نگاه کنم وچشمامو از د نیمکث کرد و تو ا یکم

سفره يپس مانده ها يبرا اریظرف ب هی -ایجو

؟يدیبخش یعنی -

گهیبرو داه يریکار در م ریاز ز یلیخ دایجد -ایجو

از  نیبودم اون بار سنگ یخوشحال بودم راض یکردم هنوزم ته ته دلش دلخوره ول یحس م نکهینگفت با ا نکهیبهم جواب نداد با ا نکهیا با

. یهم همون مرد مقتدر و حام ایو جو طونیشر و ش ساریباره من شدم همون ال.د. اون عقده از تو دلم کنده شد. شد رو دوشم برداشته

بلند شدم  یدونه ظرف رو هم خشک کردم و دادم به تمنا و با خستگ نیآخر

من برم آماده شم -

بگم برسونتت؟ ایبه جو -تمنا

نه نه اصال -

یدونیخودت بهتر مچون البد  کنمیاصرار نم -تمنا

یکنیکه درك م یآره مرس -

 تونستمیم یدوباره ک دونستمیعصر بره و نم خواستیم دمیو بهش دست دادم و روشو بوس دمینم داشت اونارو به لباسم کش یکم دستام

متوجه ام شد. جلوش رد شدم بود از  ونیانداختم محو تلوز ایبه جو ینگاه هیخانوم هنوز خواب بود  هیبود و آس ونیتلوز يپا ایجو نمشیبب

حاال؟ يکجا؟ بود -ایجو

کیبمونم تو تراف ترسمیم يکالس دارم عصر یمرس -

باشه به سالمت -ایجو

تعارف کنه و  ایتکون دادم انتظار داشتم جو یبود کردم و سرمو به نشونه خداحافظ ستادهیبه تمنا که تو دهنه آشپزخونه ا یو نگاه برگشتم

 یبام خداحافظ یکدومو نگفت حت چیه یموقع ظهر ول نیا يکه خودت تنها بر زارمیکنه اصرار کنه بگه مگه م يپافشاراون  یمن بگم نه ول

. نبود یعیطب.. معقول بود ریغ. بود ادیخواستم ز.. داد حیرفتن من ترج ياون فوتبال مسخره رو هم به تماشا يتماشا . هم نکرد 

. نهیبب يا گهیجور د هیمنو  ایکه جو خواستمیاون لحظه فقط وفقط م. لیدل یب. با سوال. پاسخ یا چرا بب.  خواستیم"دلم" یول!!. بـــــود!!یول

در خونه رو که باز کردم حس کردم . حس سرزده م خرج کردم يتعجب رو برا ایدن کیکردم و  يباتموم وجود به سارا حسود لحظهاون 

که  یبندازم تا زمان نامعلوم واراشید يخط رو هی هیهر ثان يروزاست که به ازا نیهم. دهیاز اندازه آزارام م شیخونه داره ب واریدرو د نیا

. بشه لیدورم تبد يایبه رو ییکابوس تنها نیا
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 هیتک شهیسرد کنار ش لهیسرمو به م يبا دلخور. بود يا هودهیانتظار ب یکه ته کوچه بودم هم منتظرش بودم ول یتا زمان یعنیلحظه  نیآخر تا

. زیچ چیدلمو به ه تونستمینداخت و من نم یداشت احساسمو از کار م شیسرد. برعکس دلم. داغم بود یشونیپ يبرا یخوب نیتسک .دادم

!. خوش کنم!!زیچ چیه

ن؟یشینم ادهیپ میدیخانوم رس-

بهت نگاش کردم  با

شمیم ادهیچرا پ -

انتظار داشت حاال که انقد منگم که  دیشا. تومن بود رو گرفتم 300که همش  شیپولو بهش دادم و باق. خدا اونم ماتش برده بود  بنده

. ازش گذشت دینبا یعنیازش گذشت  شدینم کردیپول فرق م نیاما ا. ذره پول شم و رامو بکشم و برم هی نیا الیخیب میدیرس یک فهممینم

. کج نشهدستم دراز و گردنم  شدیذره ها باعث م هیذره  هی نیمن بود و هم يبراکه فقط  ی،پول

به اعصابم مسلط باشم اون  کردمیم یبودن اما سع طونیش نکهیداشتن با ا یچه گناه چارهیب ياون بچه ها یو حوصله نداشتم ول حال

 رویذره از مس هیگرفتم  میرسوند تصم یمحض م ییشدم که تهش منو به تنها یابونیبود تموم شد و دوباره آواره خ يدوساعتم هرجور

نگاه کردم  میمن خوندم و آهنگ نخوند به گوش هوی کردمیرو متر م ابونیو سنگ فرش خ خوندمینگ گذاشتم و باهاش مآه هیبرم  ادهیپ

مامانم بود خوردیداشت زنگ م

جانم -

یسالم مامانم خوب -

؟یتو خوب یمرس -

خبر دارم واست هیخوبم  یلیآره خ -

شده؟ یچ هیچ -

سفر رهیبابات داره پس فردا م -

خوب؟ -

ماه  کی قایدق ستیروز دو روز هم ن هی -

؟یواسه چ؟مرگ من -

شمیپ ییایب یتونیماه م هی نکهیکه هست مهم ا یحاال هرچ هیسفر کار هی گهیخودش م دونمیچه م -

رهیحاال کجا م -

کیگمونم گفت مکز -

!. ستین رانیپس ا -

نه خداروشکر -

ول يا -

امشب جمع وجور کن نیهم هم يخرت و پرت دار یر چاز ه ایصبح زود هم پرواز داره معطل نکن -
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چشم -

که خراب نشه نجایا اریهم ب يدار خچالیتو  لهیمس لهیاگه وس -

چشم -

حتما حتما ببند رگازویش یها راست. کنهیتو حموم نباشه ها بو م لباس

چشم -

شد  ازین دیاهم بشون بده ش دیکل هیدلواپس نشن  یستیهم خبر بده که ن نایخانوم ا هیآس به

چشم -

يتو چه حرف گوش کن شد -

دلم برا سفارشات بلند باالت تنگ شده بود -

تنگ شده بود یگفتیوقت نم چیکه ه ییچشم ها نیا يدل منم برا -

نامام -

شب کنم عیسر يفردا رو چجور دونمیقربونت برم چقدر دلم برات تنگ شده نم. مگه گمیمامان و کوفته دروغ م -

؟يندار يفعال کار میزنیباهم حرف م یحساب امیمان پس فردا مباشه ما -

دنبالت ادیب زنمیزنگ م نیچرا به آر یعنی. نه -

امیخودم م خوادینم -

دنبالت اونم از خداشه ادیب گمیبس بود م یاون ور رفت نوریبا آژانس ا نهمهیا -

!!!. بله -

و فرصت  دیخوبش د يبنده ها نیزدم انگار خدا باالخره منو از ب تیز سر رضاا يو لبخند بمیج يفرو کردم تو میبه همراه گوش دستامو

!!. بزنه دییدعاهام مهر تا نیکرد به آم

توجهمو جلب کرد  اطیکف ح يزیچ هیبستم و خواستم وارد خونه بشم که  اطویدر ح. برگشتم خونه  عیو زدم و سر يرو ادهیپ دیق گهید

رفتم طرف خونشون که بهش بدمش . بود ایعکس جو. برش داشتم و برعکسش کردم دمیو د دیل سفشک لیکاغذ مستط هیجلو تر که رفتم 

. بود  یچ دمیکه بعد ها فهم يزیچ. نزاشت  يزیچ هی.  دمانع حرکتم ش يزیچ هیاما 

 فیبهونه چک کردنش ک هم باز کردم و به فمویبستم و چساباشو از باال روش محکم کردم در ک پشویبار آخر چمدونمو چک کردم و ز يبرا

شده بود؟شونمو باال انداختم و  یمدل نیعکس ا نیتو ا اینگاه کردم واقعا جذاب بود بود  ایآوردم و به عکس سه رخ جو رونیپولمو ب

به ساعت نگاه کردم  کردمیم یدوباره خداحافظ دیبا یخانوم خبر داده بودم ول هیزدم و گذاشتمش سرجاش به آس شیبه عکس جد يلبخند

 ایکه با چهره خواب آلود جو اطیچمدونمو همون جا وسط هال گذاشتم و رفتم توح رونیب زدیاز خونه م ایحول وهوش جو نیهم شهیهم

بود  دهیذره ژول هیبودمش  دهیند ينجوریگوشمو پر کرد خندم گرفته بود تا حاال ا ومتم ازشیخم يصدا دیکشیمواجه شدم داشت بدنشو م

که کنارش  يشلوار سورمه ا هیو بعد از مالوندن چشماش سرشو خاروند  سادیصاف سرجاش وا. دیگشت و من دکه تموم شد بر ازشیخم. 
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خط نگاهمو گرفت و به لباساش  دمشیدینم یبا لباس خونگ ادیاصوال ز ودب دهیپوش يبلند قهوه ا نیبلوز آست هیدو تا راه راه قرمز داشت با 

نگاه کرد

سالم -

ه بهم نگاه کرددوبار. بلند کرد  سرشو

؟يکالس دار. ریسالم صبح بخ -

جون بهت نگفت؟ هیآس -

:دیرفت سمت حوض پرس یکه داشت م ينطوریهم

رو؟ یچ -

؟يشور یم نجایکه هر روز صورتتو ا ستین ییمگه تو خونه روشو -

؟ شورمیم نجایا شهیهم یدونیتو از کجا م -

نمتیبیاز پشت پنجره م شمیم داریموقع ها که کالس دارم و صبح زود ب یبعض -

پرهیو به صورتم بزنم و دوباره برگردم خواب از کلم م امیبعدشم تا ب خهیآبش  -

خانوم خونه ست؟ هیآس. عجب -

آره  -

پس فعال -

زدیخانوم تو آشپزخونه بود و از همون جا داشت باهام حرف م هیتو آس رفتم

ریسالم مادر صبحت بخ -

ریسالم صبح شما هم بخ -

بمون صبحونه بخور بعد برو  يچه زود شال و کاله کرد -

شه دایسرو کلش پ گهیپسر خالم االناست که د ینه مرس -

حرفا  نیخانوم تر از ا یکه اب داد و فراموش کنه ول یمعرف حضورش هست و محاله اون روز و دسته گل یبه خوب نیبودم که آر مطمئن

ارهیبود که به روم ب

دیبر شهیبا شکم گشنه که نم دایخوب بگو اونم ب -

مامانم منتظره  خورمیم يزیچ هیخونه  رمیممنون م -

؟خونتون يریم -ایجو

 یصندل يکه رو دوشش بود و انداخت رو يزدش مشخص بود حوله ا رونیاز حدقه ب يتموم صورتش مخصوصا چشما يتعجب تو يها رگه

تو آشپزخونه و با نگاهش منتظر جوابم شد

بره مسافرت خوادیم یمدت هیآره بابا  -

و نشست یزد به دسته صندل هیتک دستشو



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٠

چقد؟ -

. نکرد رییهمون حالتشو حفظ کرده بود و مدل نگاهش تغ هنوزم

ماه کیحدودا  -

؟ماه کی -

شد شتریکرد تعجبش ب رییچشماش تغ حالتش

ست؟ین ادیماه ز کی -

من جواب داد يخانوم به جا هیبگم که آس یچ دونستمینم

دختر وابسته ست یپسر بتونه تحمل کنه ول دیاز خانوادش دور باشه حاال شا تونهیدختر چقد م هینه مادر مگه  -

تونهیپسرهم نم. نه -ایجو

خنده  ریز میخانوم همزمان زد هیجوابش من و آس از

گفتم مگه؟ یچ نیخندیم یاز چ -

.  نیحالل کن دنید يبد یخوب. موقع ها نجوریا گنیم یچ. دیشیماه از شر من خالص م کیاومدم بگم  گهید.  یچیه -

مادر میدیند يزیچ یما جز خوب -

. خوش بگذره دوارمیام. زد و گفت به سالمت  يلبخند. دیخوب منظورمو فهم. کردم  یبهش نگاه. ایفکر کنم جو یول. خانوم بله  هیآس شما

 هیآس.  رونیکردم و اومدم ب یازشون خداحافظ. وضوع رو فراموش کرده اون م نکهیا يگرفتم و گذاشتم به پا کیحرفشو به فال ن نیومن ا

چرا اما دوست داشتم تو خلوت  دونمینم. کمک نکردنش نکردم  يبرا ياصرار. رو فرستاد که چمدون هامو بزاره دم در ایخانوم هم جو

. خانوم نتونست بگه هیآس يبزنه که جلو یحرف مونییدوتا

ونمتبرس یزاشتیم يریم یبا چ -

دنبالم ادیپسرخالم م -

که دسته  ایجو. نینگفت گذاشتن چمدون ها دم در هم هم زمان شد با اومدن آر يزیچ گهیاخماش رفت تو هم و د دیرو شن نیاسم آر تا

 یتصنعکامال  یشد و بعد از سالم و احوال پرس ادهیپ یهم با اخم محسوس نیآر نیل کرده بود دوباره گرفتش و رفت سمت ماشوچمدون ر

شد و چمدون  نیتو مشتش گرفتش و مانع آر شتریب نیآر يبود با اصرار ها ایجو ينگاهم به دستا.  رهیبگ ازشخواست که چمدون رو 

ستادیاومد کنارم ا نیتوجه به آر یگذاشت کنار صندوق و بعد ب

میستین بهیانقدر ها هم غر گهیرسوندمت د یخودم م یگفتیاگه م -

منتظر حرفم نموند و رفت تو درو هم نبست برگشتم و خودم درو . ناراحت شم شیاز دلخور ایز توجهش ذوق کنم ا. بگم یچ دونستمینم

صندوق به خودش  يقت نکرده بود چمدون رو بزاره توو کردینگاه م ایهم که تا اون موقع داشت به من جو نینشستم آر نیبستم و تو ماش

:دیپرس نیروشن کردن ماش نیبزاره من سالم کنم ح ایسالم کنه  نکهیبدون ا. و نشست ذاشتاومد و چمدون رو گ

گفتیبت م یچ -
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کرد یخداحافظ -

. ها دیطول کش یتر از خداحافظ شیذره ب هی ن؟یهم -

!!!. داشته باشه تیبود که حرفاش برام اهم یحالم خوش تر از اون. و حوصله جر و بحث نداشتم  حال

و خاموش کرد نیو ماش ستادیپارك ا هیکنار . ن همخودش بود و م يتو حال و هوا اون

خونه؟ میریمگه نم -

نه -

چرا؟ -

میصبحونه بخور میست؟بریگرسنت ن -

میخوریخونه م میریخوب م -

داره؟ یاشکال میآزاد بخور يحاال تو هوا -

شدم ادهیزود تر از خودش پ ونگفتم  يزیچ

جا رو چمنا رو  هی!!. کاسه بود هیاحتماال هم دستش با مامانم تو . بود دهیرو چ یبرنامه همه چاز قبل . سبد آورد هیشدو از صندوق  ادهیپ اونم

اوردم و  رونیکفشامو ب. بار مصرف بود هیسفره  دنیگوشش نشست و مشغول بر هیانداز کوچلو انداخت و خودش  ریز هیانتخاب کرد و 

. دمیمور مورم شددستمو کش. بود خیدستش  یلیخ. گذاشت رو دستم دستشو. سمت خودم که کمکش کنم  دمیسبدو کش. کنارش نشستم

دیخند

بود؟ خیدستم  دیببخش -

؟. سردته. آره  -

نمیتمومشو خودم بچ خوامیسبد دست نزن م نیبه ا. یکم هی -

تا تخم مرغ آب پز به سفرش نگاه کردم دو. توجه کردم کردیپولم فکر م فیک يزدم و به ذهنم که داشت به عکس تو یتفاوت یب لبخند

فالکس  هیشده  دهیبر یچیکه مشخص بود با ق کیکوچ یمربع يکاسه کوچولو عسل، نون ها هیبشقاب گذاشته بود  هی يشکل قلب تو

بود و کم کم روشن  يخاکستر وانهیاولش ل. ختیر ییصورتم گرفت و توش چا يرو جلو وانیل هی. با نمک بودن. کوچولو یو نارج یصورت

 نباریا. خودش نگاه کردم وانیبه ل. زدم و ازش گرفتمش و چرخوندمش يلبخند. بامزه بود . کردیم ییبود که روش خودنما عکسم. تر شد

بهم .  میعکسو گرفت نیا یاومد که ک یم ادمیخوب . میتولد خودش گرفت يقبل تو سالکه چند  یعکس. عکس من و اون کنار ظاهر شد

. منتظر عکس العمل بود. نگاه کرد

یمرس. قشنگن -

از همه بهتر بود نیعکسات به نظرم ا نیگشتم از ب یلیخ -

یمرس -

قابل شما رو نداره دختر خاله -

ناخونک بزنه  هیاز هر کدوم  کردیهم هوس م ریشده بود که ادم س دهیچ قهیانقد قشنگ و با سل. کردم  یسفرش نگاه به
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و من خبر نداشتم؟ یداشت قهیتو انقد سل -

داد ادیرو بم  زایچ یلیاون ور خ یینهات یزندگ -

يتنها نبود نمیهمچ -

همش دو هفته با من موند تایب -

همش؟. تایب. موند. با تو. با تو موند. دو هفته -

یگفتیبرام قصه نم يدیکه کش ییو از درد تنها يننشسته بود یسفره رنگ نیموند که االن سر ا یجون باهات م تایاگه ب -

اشتند اقتیاون ل -

 تایب میمن به تصم یمربوط بود ؟ زندگ تایبودن ب قیبودن و نبودن من داشتن و نداشت من به ال ؟یداشت؟من چ اقتیموند ل یاگه م -

وابسته بود؟؟

نبود نیاصال منظورم ا سارینه نه ال -

بود یمنظورت چ قایپس دق -

نبود.  یخوب. دختر. که . تایبگم که ب. بگم خواستمیم. من فقط  -

 نیتمومش کن آر -

میدر مورد خودمون حرف بزن ایب تایب ياصال گور بابا -

رفتن به خارج از  يکه برا يمرد. بگذرم يکه کرد يبگم محاله بتونم از کار دیمن به تو با دنیو رس هیاگه منظورت از خودمون عروس -

 نجاستیوجالب ا. !!!ستیکارت اون مرد ن نیهه گر؟ یچ يبرا کنهیازدواج م یکیبا  يو صور گذرهیکه به اصطالح دوسش داره م یکس

. کنهیفراموش م یو نامزد خودشو به کل شهیاون دختر م قشاهزاده قصه ما عاش

من فقط ترو . تو تنها بودم یمن ب یهمه بودن ول. نیآر ياره پناهم بود. تو اون سن براش شده همه پناهش دونهیساله که م 18دختر  هی

ترو  ينفس ها يبو ینفس چیه. کردیتو موهامو نوازش نم يدستاش مثل دستا ینداشت وقت یمادرانه مامانم برام لذت آغوش یحت. خواستمیم

!!!. بفهم . یروان. احمق. يدیکشیتوش نفس نم گهیکه تو د ییتو هوا شدمیخفه م اشتمد. دادینم

که شب تا صبح صبح تا شب  یتخت نیتخت مثل هم هیرو کردمیتصور م یوقت. يترم کرد وونهید. و تو با رفتنت . شدم ونتید. وونهید منِ

 يکه جا تیتو آغوش لعنت. یکنینوازشش م يدار تیآشغال دوست داشتن يتو با اون دستا.. يتو با اون دختره . زمیر یفقط دارم اشک م

آزارم نده . تحمل کنم دهیم انتیخ يوتنتو که ب تونمیچون نم. آره من از عشقم متنفر شدم. نیازت متنفر شدم آر. يدیم شجا يدار. منه

. بفهم و راحتم بزار. بفهم و دست از سرم بردار. بفهم و برو نویپس تو ا. ترو بفهمم تونمینم گهیمن د. نیار

  تو مشتم سفت کردمو نگاهمو به آسمون دادم فمویک بند

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

 دیشا کشمیم يدارم چه زجر نیبب کیاز نزد ایب نییپا ایب ایکه ازش خبر ندارم خدا هیسرنوشت تلخ تاوان کدوم گناه نیحق منه؟ا نیا ایخدا

!!!. ینیبیم دهمیشا. ینیبیکه منو نم کمیکوچ یلیکمم خ یلیاز اون باال خ
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هم نبود  یکجام تاکس دونستمیکردم اصال نم یتا خونه مونده بود به دور و برم نگاه يادیبازم مسافت ز یراه اومده بودم ول ادهیپ یلیخ

بالخره .. شدم  یبه اصطالح محبت هاش لعنت فرستادم ومنتظر تاکس نیو ا نیتو دلم به آر شدیآفتاب هم کم کم داشت آزار دهنده م

 اطیخونه و ح دنیدرو زد اونقدر خسته بودم که حال و حوصله د هیاونکه بپرسه ک یخونه زنگ و زدم و مامان ب دمیکه رسظهر بود  يکاینزد

تخت ولو کردم مامانم هم که فکر  يرفتم تو اتاق و خودمو رو يسرسر یسالم واحوال پرس هیو خاطرات و نداشتم رفتم داخل و بعد از 

نکرد  چمیو سوال پ ومدیدنبالم ن گهیخستم د دمیکه گفتم و شن ییبودم و حاال به خاطر گل و بلبل ها نرویخوش و خرم ب نیمن با آر کردیم

بخوابم ادیز یخستگ هیبعد از  ریدل س هیو تونستم 

اعت به بدنم دادمو چشمامو مقابل س یشدم کش و قوس داریکه به خاطر نخوردن نهار و کوفت شدن صبحونم بود از خواب ب ییدل ضعفه ا از

طبقه باال  ییروشو يدست و صورتمو تو میبهم مزه داد طبق عادت قد یخواب بعد از اون خستگ نیچقدر ا. زدم  يبود لبخند 3باز کردم 

 هیآشپزخونه و اول از همه  يمامان خواب باشه رفتم تو زدمیهمه جا ساکت بود حدس م.  نییها سر خورم و رفتم پا ردهن يشستم و از رو

شروع کردم  زمیبشقاب بر يتو نکهیو بدون ا نییچقد هوس کرده بودم قابلمه رو گذاشتم پا. یبادمجون مهیاووووم چه ق. دم به گاز ز يسر

 زشیبشه و غر بزنه که چرا دارم قاشق به ته قابلمه عز دایکه مبادا سر و کله مامان پ کردمیو نگاه م رونیب کبارمی قهیبه خوردن هر چند دق

درشو باز کردم  کردیمامانم پر از تنقالت م شهیرو هم یکینگاه کردم  نتایبه کاب. به مامانم نرفته بود  میچیه ییکدبانواصوال من تو  زنمیم

و  دمیدراز کش ونیتلوز يهال جلو يبرداشتم و تو يسرکه ا پسیچ هیزدم و  يلبخند. مورد عالقه من نتیکابهنوزم مثل همون موقع بود 

از . رفتیقل اگه ماهواره داشتم کمتر حوصلم سر ماحد ایخونه جو. ماهوراه تنگ شده بود يکانال ها يراچقد دلم ب . محو تماشاش شدم

بهم آورده  يادیمدت فشار ز نیتو ا ییتنها. نشست میشونیپ يرو یفیتو خونه بودم اخم ظر بازمو من االن  رفتیاگه بابام نم نکهیفکر ا

حتما رفته بود . نبود يبود از مامان هم که خبر 6انداختم  یبه ساعت نگاه. رو بفهمم زایچ یلیر خبرام الزم بود تا قد يدور نیانگار ا یبودول

 یلیخ گشتمیوآخر شب برم رونیب زدمیساعتا از خونه م نیاون روزا رو کردم که هم يهوا هوی. رفتیداشت کم کم حوصلم سر م رونیب

و برداشتم و به  میاز همه کمک کرده بود گوش میریتو اون خونه به گوشه گ ییاکرده بودم انگار تنه يریوقت بود که از دوستام کناره گ

 5دوش  هیتو حموم و  دمیپر عیداشتم سر یپارك باهاشون قرار گذاشتم شوق و ذوق خاص هیزنگ زدم و تو  وشایبنفشه و بهناز والهه و ن

 کیتو تراف کردمیوقت نداشتم فقط خدا خدا م یلیخ رونیکردم و رفتم ب شیآرا یکم هیگرفتم و بعد از خشک کردن موهام  يا قهیدق

 رایالم.  امیو مجبور بودم باهاشون کنار ب کردیکه ناراحتم م ییزایگذاشتم کنار همه اون چ نمیا ینبود ناراحت بودم ول نمیماش نکهینمونم از ا

به  ینشدنش چه فرق ایفروخته شدن  گهینبودش د یوقت نه در هر حال ایکه فروختتش  دونستنیخودشونم نم یبرده ول نویگفته بود بابا ماش

بکنم فکر کنم  تونمیمدت م نیکه تو ا ییها یاعصاب خودمو خورد نکنم وفقط به خوش گذرون نیاز ا شتریکردم ب یسع. حال من داشت

بودن که اون طرف تر نشسته  ییزدن پسرا دینشسته بودن و مشغول د یصندل يبچه ها رو دمیرس هیتر از بق رید کردمیهمونطور که فکر م

بودن

هنوز چشمتون دنبال پسر مردمه نیآدم شد کردمیفکر م -

صاحب ندارن - الهه

؟یدونیاز کجا م -

گرهیچه ج شرفینگاش کن ب اپدر سگ زدنینم پیاگه داشتن که انقد ت - وشاین
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کننیضعف م نیکنیم فیاگه بدونن چقد ازشون تعر -

دلشونم بخواد -بنفشه

؟یستیه تو سالم بلد نبچ -بهناز

سالم بر دوستان گل خودم -

 يپشت سرتم نگاه نکرد یرفت یمعرفت یب یلیخ ییخدا -بهناز

خوب نبود طمیمدت شرا نیتو ا کردمینم حیبچه ها تفر يگله گذار الیخیب -

میکمکت کن میبتون دیشا یچرا به ما نگفت میخوب ما که دوستات - الهه

امشب اومدم خوش  الیخیب.  شهیدردم درمون نداره داشته باشه هم به دست شما گره کار من وا نمدرمون؟ یدرد ب گنیم يدیشن -

میبگذرون

از همه سوژه تور کنه شتریامروز ب تونهیم یک نمیبب میبا بچه ها شرط بست ينبود - وشاین

شه؟یم یبعدش چ ؟یخوب که چ -

؟یهست.میریگیم میواسه اونشم تصم شترهیعرضش ب یک میحاال بزار بفهم -بهناز

تنگ شده بود یطونیش يعالمه برا هیکه هستم؟ دلم  یپس چ -

 میپس بزن بر  -بنفشه

کجا؟ -

میمامانشو کش رفته راننده هم اونه هر جا اون رفت ما هم دنبالش نیماش وشاین میریبد نم يجا - الهه

داره  دیپرسینم وشایاز ن چکسیه میراه بود يتو یساعت کیدا ما رو کجا ببره حدو خوادیم دونستمیکردم و منم همراهشون رفتم نم قبول

خارج از شهر  بایخونه که تقر هیکه در  رفتیکم کم داشت حوصلم سر م گهید. شدم و سکوت کردم میحس کنجکاو الیخیمنم ب رهیکجا م

ذره  هینبود  شدنیکه رد م ییها نیماش يجز صدا ییصدا چیه شدیباز م ابونیبود که درش رو به خ یبزرگ سبتاخونه ن میستادیبود ا

شد و جلو تر از همه راه افتاد  ادهیپ نیاز ماش الیخینگاه کردم که ب وشایحال منو داشتن به ن باینگاه کردم انگار اونام تقر هیبه بق دمیترس

کرد یدست شیبگم که بنفشه پ يزیچ خواستمیم

وشا؟ین يما رو کجا آورد  -

نیایدنبالم ب ستین يبد يجا -

کاریتو چ نیا میبر میخوایحداقل بگو م هیبد يجا مینگفت -بهناز

ن؟یبچه ها من به من شک دار - وشاین

؟یدو کلمه حرف بزن يریمیم یعنی - الهه

اف سمانه ست  ی؟تولد ب نیبزار گریدندون رو ج قهیدو دق نیتونیکنم نم زتونیسوپرا خواستمیاه م - وشاین

مینه کادو آورد میدیاس پوشما نه لب ؟یبگ دیتو االن با - الهه
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چکار کنم؟ نیگیشده م گهیبود که به شما خبر بدم حاال د رید گهید دمیخودمم تو راه پارك فهم - وشاین

نشست تو جشن تولد شهیاخه با مانتو که نم میاومد ینم تاینها -

م؟یبرگرد - وشاین

 خورهیکه برنم ییبه جا میپوشیبارم مانتوم هیحاال  میدیشپو یلباس مهمون نهمهیا میخوش بگذرون میبر میخواینه بابا م -بنفشه

برم؟ ییتنها ای نیایم ن؟یداد تیبالخره رضا - وشاین

 یدرست و حساب یمهمون هیبعد از مدت ها  ومدیبدم نم نمیالبته همچ گشتمیبرم یبرگردم با چ تونستمیجز قبول کردم نداشتم نم يا چاره

که تو باغ کاشته  يادیز يدرختا اومدیکه به چشم م يزیدر برامون باز شد تنها چ قهیدق 3به فاصله اس ام اس داد و بعدش  هی وشایبرم ن

 يجلو. بود یباغ بزرگ. متر فاصله بود 50حدودا  یتا در ساختمون اصل میشدیتر م کیآهنگ نزد يبه صدا میرفتیجلو تر م یشده بود هر چ

سمانه درو . افهیق نیو ا ختیر نیبا ا. دعوت بودن چه شود يادیز يبود مهمونا که مشخص نطوریا. پارك شده بود  نیدر چند تا ماش

به کار برده  دیسف يکه توش رد ها يسورمه ا یسر هم راهنیپ هیخوشگل شده بود  یلیزدم خ یآگاه سوت خودنا  دنشیبرامون باز کرد با د

چرخ زده بود  هیبود با لبخند 

چطور شدم؟ -سمانه

م؟یخوشگل کن میماهم بر یشد زود تر بگ تیحسود يدناز ش یلیخ -بهناز

عالمه مهمون دارم هیتو  میبر نیایب کنمیم فیبود حاال بعدا تعر ختهیبهم ر ینشد زود تر بگم همه چ گهید -سمانه

ندارم  یاس مناسبافتاد که لب ادمی یوقت یول ارمیکه مانتومو در ب گشتمیم ییداخل برطبق عادت دنبال جا میو رفت میکرد یروبوس باهاش

 يو چند تا خدمتکار هم که لباس ها دنیرقصیآهنگ کر کننده بود همه وسط بودن و داشتن م يشدم و دنبال بچه ها راه افتادم صدا الیخیب

 یاول ما يهاشون اومدن جلو ینیاشاره کرد و با س هیگفت و اونم به بق يزیچ هیاز اونا  یکیسمانه در گوش  کردنیم ییرایپذمشابه داشتن 

به بچه ها نگاه .  نوشیدنی شمیآخر. و بعدش دلستر و  وهیهم م يگذاشتم بعد زبودیم يکه رو یدونه برداشتم و تو بشقاب هیبود  ینیریش

دلستر شدم  الیخیبه جام خودم کردم و ب ینگاه هی. تا حاال امتحان نکرده بودم  کردنیم یو با هم قاط نوشیدنیکردم داشتن دلستر و 

خودم  يبرا اریخ هیشدم و  الشیخیدل و معدم حس کردم ب يبعدش هم تو وگل ياول تو یبیاحساس سوزش عج دمیسر کش ووهی شویهم

به شدت . کردمیم یمانتومو باز کردم احساس خفگ يمبل نشستم و دو تا از دکمه ها يذره راحت تر رو هیو که خوردم  ارمیخ. پوست کندم 

بودم که بهش توجه کنم لحظه به  یحس تر از اون یب یحالت تهوع داشتم ول یکم. ض آب سرد حو يبپرم تو خواستیگرمم بود دلم م

کم کم  نباریا یبرداشتم ول یکی اریاخت یشد و منم ب هجلوم گرفت نوشیدنی گهید ینیس هیدار  ریگ نیتو هم. شدمیحس تر م یلحظه ب

کنده بشم و پرواز کنم بلند شدم و با  نیاز زم خواستیدلم م.  شدیچشمام هر لحظه خمار تر م. سوزشش کمتر از دفعه قبل بود. خوردم

 افشویق تونستمیپسر جوون که با اون حال خوب نم هیبعد با  یول ییاولش تنها.  دنیرفتم وسط و شروع کردم کردم به رقص افهیهمون ق

 جیهنوز گ. کردم به خودم مسلط باشم یسع به زور سر جام نشستم و. که پاهام توان حرکت کردن نداشت دمیاونقد رقص. بدم یتشخص

معدم رو  اتیمحتو و ییدستشو يرفتم تو عیخودمو کنترل کنم و سر گهیکه نتونستم د ییتا جا شدیم شتریبودم حالت تهوم لحظه به لحظه ب

اونقد  یول کنهیره صدام ماز پشت در دا یکی کردمیحس م. دادیامونم نم جهیسرگ. نشستم ییرمق کف دستشو یب. که بود باال آوردم یهر چ

دمینفهم یچیه گهیبغل بنفشه ود يو افتادم تو دمیدرو کش رهیفقط با زحمت دستگ. جون بودم که نتونستم جوابشو بدم یب
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اومد دوباره بستمش  یکه از پنجره م يلحظه باز کردم و به خاطر نور هیشدم چشامو  داریاز خواب ب يحس بدن درد بد با

؟يشد داریبالخره ب -

بنفشه بود نتونستم جوابشو بدم يصدا

 یکنیم يرو ادهیچرا ز يآخه تو که جنبشو ندار -

و چشم تو چشم بنفشه شدم داشت مانتوشو اتو  دمیدور تا دورمو نگاه کردم اتاق بنفشه بود به پهلو چرخ. به زحمت بازنگه داشتم چشامو

کردیم

ساعت چنده؟ -

- 11

نجا؟یمنو اورد ا یک -

فرشته مهربون -نفشهب

سکته کرده یبنفشه مامانم حتما االن از نگران يوا -

میباهم بخون میخوایم میبهش زنگ زدم گفتم امتحان دار -بنفشه

باور کرد؟ -

نگفت يزیچ یول دونمینم گهیاونشو د -بنفشه

دن؟یوضع د نیمامان و بابات منو با ا -

فکر نکنم شک کرده . يند یحواست باشه سوت يکرد کیتصادف کوچ هیواب آلود بود بش گفتم البته خ.  دیمامانم د یبابا که نه ول -بنفشه

باشه

. گند زدم. بهم خوش بگذره یلیخ تونستیم. بود یعجب شب. شدم رهیو به سقف خ دمیکردم و طاق باز خواب یپوف

تولد خراب شد؟ -

از تو  یبا بدخت ییکجا دمیفهمیعمرا م ییسمت دستشو یکه رفت متیدیحواسش به تو بود منم اگه نم یتواون شلوغ ینه بابا ک -بنفشه

که برامون بد بشه بهناز  میدیترس یدرمونگاه ول متیببر میخواستیاولش م میو همون موقع با بچه ها برگشت رونیب دمتیکش ییدستشو

 الیخیخالصه ب گهید میاریب ریشمارشو گ میرمز داشت و نتونست تیکه گوش میبه اون زنگ بزن میخواستیم هگفت انگار پسر خالت دکتر

میشد

نیاوووف خداروشکر که به اون زنگ نزد -

مش؟یبخور يدیترس يکردیپسر خالت دکتر بود و رو نم ينامرد یلیخ -بنفشه

شمارشو بت مبدم  ینه بابا خواست -

 ززیدمت ج. ول يا -بنفشه

برم بنفشه گهیمن د -
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شمیکجا؟نهارو بمون پ -

دردسر درست کردم برات  یلیجاهم فکر کنم خ نیتا هم شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریب گهینه د -

يمن فقط نگران حالت بودم که خداروشکر بهتر ينه بابا چه دردسر -بنفشه

انداختم مانتوم تنم نبود  یخودم نگاه به

مانتوم کجاست؟ -

یکه با اون بخواب شدیبود درش اوردم نم فیکث -بنفشه

ش حاال تموم شده بود و گرفت سمتمکه اتو ییمانتو

بپوش  نویا ایب -بنفشه

لبخند بهش نگاه کردم با

محبتتو جبران کنم يچجور دونمینم -

جونتون آشنا کن یدک نیمنو با ا خوادیجبران نم -بنفشه

اونم به چشم تو جون بخواه -

میکارو برام بکن جونتو نخواست هی نیهم -بنفشه

به  دونمینم دمیخجالت کش یلیهامو جمع کردم و رفتم فقط دم در با مامانش رو در رو شدم که خ لیساو دمیپوش که بم داده بود و ییمانتو

واقعا متوجه نشده بود ای اوردمیروم ن

 میگوش نیکه نشستم تو ماش نیراه رفتن و نداشتم هم ادهیاصال هم حال و حوصله پ رمیبود که دربست بگ ياونقد. پولمو چک کردم فیک

خونه و قطع کردم  امیمامان باشه گفتم دارم م زدمیخورد حدس م زنگ

 يبو ببره و سرزنشم کنه زنگ و زدم و در با صدا شبید يمامان از ماجرا خواستمیبه سر و ضعم کردم نم ینگاه هیزنگ بزنم  نکهیاز ا قبل

از زبون خودم بشنونه  دیرو بزا يقل جواب کجا بوداحد تمدونسیرفتم تا مامان خودشو به جلو در برسونه م یباز شد آروم آروم راه م يتقه ا

 ی؟سع. باشه تونستیم یک. جفت کفش زنونه  هی دمیرو که نگاه کردم علتشو فهم یرو جاکفش ومدیتا دم در ن یکردم که حت جبتع یول

رو بهم نداد یفضول نیااجازه در روغن نخورده  يتو خونست اما صدا یمتوجهم نشه و اول بفهمم ک یباز کنم که کس يکردم درو جور

وقته منتظرته یلیتو مادر خالت خ ایب -مامان

 نیواقعا حوصله ا خوامشیبگه و گله کنه که چرا نم نیآر يها یاز خوب خواستیرو کم داشتم حتما باز م یکی نیکارم در اومد هم يوا يا

 یر مامانم رفتم جلو سالم کردم و دستم خالمو فشردم و بکردم مودب باشم و خوب برخود کنم حداقل به خاط یسع یرو نداشتم ول یکی

لباس هاش از مال من  متیقبول کنه ق خواستینم یول. شدیم ریداشت پ. گونه خشکش کاشتم يبوس رو هیسردش  یتوجه به احوال پرس

 افهیبرداشتم به ق یکیت کرده بود که مامانم درس ینشستم و از شربت یمبل تک هی يکنار خاله رو. تر غیو رنگ هاشون از مال من ج شتریب

. زبونشو چرب کرده یمشخص بود که حساب. چشماش خشم داشت. واسه اتمام حجت  ومدهخاله نگاه کردم مشخص بود با توپ پر ا

نمتیاومده بودم بب ساریال يخوب شد که اومد -

خاله جون يخوشحالم کرد -
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میتعارف ها رو کنار بزار ایفعال ب یاونکه بله ول -

کردم لبخندمو حفظ کنم یسع

شنومیخاله جون م دییبفرما -

کرده درآمدش  لیخارج تحص هیپسر سر به راه یزندگ نیباال از آب و گل در اومده کار داره خونه داره ماش رهیم نیداره سن آر گهید -

زن  هیبراش  میگرفت میمیباباش تصمازدواج مناسبه من و  يبرا شیطیشرا نکهیخالصه مطلب ا یدونینگم خودت بهتر م گهید. باالست

سوخت  یکی يبه پا شهیتا ابد که نم یکه اون ترو دوست داره ول دونمیم نمیا کنهیدست دست م یباشه که ه دشاگه به خو میانتخاب کن

 هیبار نیخرآ نیبگم صاف و پوست کنده ا نجایجلوش و گرفت امروز اومدم ا شهیدلش بخواد لگد بزنه به بخت خودش نم یکی دیشه؟شایم

يا گهید زیاحترام بزارم نه چ نمیبه آر نکهیا يبرااونم فقط  کنمیم يکه دارم رسما ازت خواستکار

حرفاتون تموم شد خاله؟ -

 يشربتمو خوردم و گذاشتم رو ماندهیپاش انداخت منم در کمال آرامش باق یکیاون  يو با گفتن بله پاشو رو رونیپر حرص داد ب نفسشو

کردم  زیدستمال دور دهنمو تم هیبا بعدش هم  زیم

مبارك باشه  -

ستادیشد وا يکفر خاله

دیسودابه خوب فهم نویا خوادیم اقتیحقا که بودن با پسر من ل -

که تا اون موقع سات بود دهن باز کرد  مامانم

مورد  نیخوندم که آر ساریوش المثل پسر نداشته خودم دوستش دارم از صبح تا شب هم تو گ نمیخواهر جون من به شدت موافق آر -

 یدونیخودتم خوب م نویا ستیبچه منم کم ن یتمومه ول یهمه چ نیدرست آر یحرف بزن ينجوریبا بچم ا دمیبهت اجازه نم یقبول منه ول

دوست دارهو  نیکه ار دونمیم ستیمطمئنم جوابش نه ن يخواستگار دیبر شهیالبد با سودابه خوشبخت تر م ستیدوستش نداره اجبار که ن

شب  3رفت بماند که  ينکرد بماند که خاله با دلخور تیازم حما یکس ينجوریمامانم ذوق کردم مدت ها بود ا يچقدر از حرفا دونهیم خدا

من  انگار در دل یول. چند بار رفت و اومد تا نظر منو برگردونه نیبماند که آر نمیو جواب بله رو از سودابه گرفتن و ا يبعد رفتن خواستگار

. و نداشت نیآر يبسته شده بود قصد باز شدن به رو

 ***

که سودابه تو پوست خودش  دونستنمیو سودابه بود م نیآر يداشتم امشب نامزد شگاهیوقت آرا 1بود ساعت  10ساعت نگاه کردم  به

و دست آخر مجبور شدم با  دمیاب پرتفاونت بودم شب تا صبح چند بار از خو یب گمینم شهیزندگ يشبا نیاز بهتر یکیو امشب  گنجهینم

دست لباس  هی نیبسته بشه و بره کنار واسه هم دمیکه کش يها یبا تموم سخت نیتموم بشه پرونده آر خواستمیم یآرامبخش بخوابم ول

که  یهمون مساریبه همه بفهمونم من ال خواستمیشهر نوبت گرفتم م يها شگاهیآرا نیاز بهتر یکیگرفتم و از  متیو گرون ق کیش یلیخ

 دیکشیکه پشت سر هم م ییاز سکوتش و آه ها نویمامان ناراحت بود ا شهیتر م ادیبلند تر شدن هم ز يبرا روشین نیزم خورهیم یهر چ

مرد من نبود من  نینبودم آر مونیکه کردم پش يکه به خاله زد از کار ییبودم و اون حرفا تشیمن دلخوش به حما یول دمیفهمیم

 تونستمیقرار بودم نم یدروغ بگم ب تونستمیکه نم خودمبه  10:30سمت ساعت دهیدوباره چشمم کش. بگذرم  راتشیر تقصاز س تونستمینم
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مشغول کنم اول رفتم حموم و تا تونستم لفطش دادم و بعد با حوصله  يکار هیکردم خودمو به  یو اصال تمرکز نداشتم سع نمیجا بش هی

 رونینداره زنگ زدم از ب يآشپز صلهکه مطمئن بودم مامان حو ییهنوز وقت داشتم از اونجا یساعت هی دمیموهامو خشک کردم و لباس پوش

 چیبه خودم ثابت کنم ه یو حت یالیخیبزنم به ب خواستمیم رونیمامان و کش رفتم و زدم ب نیماش چیغذا اوردن و بعد از خوردن غذا سو

تا خود عصر تو . دیرو نا ام ییو چه کسا دیو ام کنهیرو به هم وصل م ییقابل چه کساکسره نا نیا. من و نامزد سودابه نبوده نیب یچیوقت ه

برام مهم نبود من سرمو باال گرفته بودم چون جواب  یبشنوم ول دیکه با ییزهایکه قراره باهم بشه و چ ییفکر ها بودم و البته رفتارها نیا

. يموحد نیدکترآر. دادم نیرد و من به آر

به خودش برسه منم  یلیخ خوادینم دونستمیپول و حساب کردم و رفتم دنبال مامان م دمید نهییآ ياز چهرم و تو تیبرق رضا نکهیاز ا بعد

 یساعت فاصله بود اونم ب کیاز تاالر تا خونه حدود . ارزش داشت  یلیکرد برام خ تیو ازم حما ستادیکه پشتم ا نیاصرار نکردم هم یلیخ

کرد تا  یرانندگ یمسافت طوالن شدیکه نم افهیو ق ختیر نیگذاشتم و به مامان گفتم به آژانس زنگ بزنه با اخونه  يو تو نیماش کیتراف

 ينه اونقد یول میدیرس رید زدمیکرده بودم همونطور که حدس م یهوس رانندگ يچه کنم بدجور یول دمیمتلک شن یلیخود خونه هم خ

شنل که  هیبودن سودابه  ستادهیمنتظرشون ا اطیح يهمه تو میدیو سودابه باهم رس نیرما و آ میبد ستجالب ماجرا رو از د يکه قسمت ها

دستشو به کمر سودابه  هی نیبودم آر ستادهیپشتشون ا قایبود و صورتش نصفه مشخص بود من دق دهیتر بود پوش رهیدرجه از لباسش ت هی

 یچ دیباالخره فهم نکهیا يبرا نیبودن با آر ينه برا خوردمیبطه مبه سودابه غ. فشیظر يدستا يقفل کرده بود تو گشویزد بود و دست د

انقد غرق فکر کردن بودم که اصال متوجه اومدن خاله نشدم . در اومد ییو از تنها دیو بهش رس خوادیم

حواست کجاست خاله با توهه ساریال -

خاله جون اصال حواسم بهتون نبود دیاوه ببخش -

 عروسم خوشگل شده که هوش از سر همه بردهباشه انقد ماشاال دمینبا -

. زدم  يخند شین

؟. نشیدیکاله د ریاز ز -

گرفت حرصش

مطمئن خوشگل تر هم شده. خودش خوشگل بود رینه خ -

انیکه خوشبخت بشن خاله به هم م شاالیا -

دست مامان و . زهیچند تا حرف چرند بهم برکش دار بشه و مراسمشون به خاطر  نیاز ا شتریحرف آتش بس اعالم کردم نخواستم ب نیا با

 رهیچشمش افتاد به من و همون طور خ هوویمشغول باز کردم شنل سودابه بود که  نیداخل آر میکه سکوت کرده بود گرفتم و با هم رفت

مون جا باهاشون رفتم جلو ه عیدلم براش سوخت سر. برگشت و خط نگاهشو گرفت ستادهیا ينجوریهم نیآر دید هسودابه ک. روم موند

بود تموم شده  نیمن آر نیب یو باز هم آهسته تر گفتم هرچ. یخوشبخت ش دوارمیکردم و در گوش سودابه گفتم ام یسالم و احوال پرس

اون االن شوهر توهه

نگاه  ینیدکلته سنگ یخوشگل شده بود مخصوصا تو اون لباس نبات گفتیخاله راست م دمیچشماش د يرو تو یحرف برق خوشحال نیا با

با اومدنم امشب رو به دهن  خواستینم چینگاه هارو فقط خود م حس کنم دلم ه نیبود م که ا دواریفقط ام کردمیرو خودم حس م نیآر
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وسط سالن انتخاب کردم و  يتو زیم هی کردیم یو با مردم احوال پرس زدیها سر م زیخوشحال بود مدام به م یلیخ مییسودابه زهر کنم زندا

 مهین دیبمونه جشنشون مختلط نبود اونم به خاطر عقا یباق یثیحرف و حد يباشم و جا نیدآریتو د ادیز خواستمیمانم نشستم نمکنار ما

به تفاهم  نیبودم که با آر دوارمیداشت ام يدیعقا نیچن بایو سودابه هم تقر کردیما امتناع م ياه یاز اومدن به مهمون شهیهم مییدا یمذهب

به وضوح  نیآر نداختمیو سودابه م نینگاه به آر هی یبرداشتم و مشغول پوست گرفتنش شدم و هرزگاه بیس هی زیاز رس م. برسن

با  اینداختن بعض ینگاه به من م هیو  گشتنیها برم یبعض یهم گه گاه نیب نیخودشو خوشحال نشون بده ا کردیم یسع یناراحت بود ول

 ینبود ول شتریمراسم دو سه ساعت ب. آگاه شده بودم ممیتصم یقبل تر ها از درست یلیخبرام مهم نبود من . تفاوت یهم ب ایسرزنش بعض

 لمیف هی نیع نیخوشم با آر ياراده روزا یب یدارم ول یحس هچ دونستمیخودمم نم. هم ناراحت کننده دیشا ای. برام کسل کننده بود نمیهم

که اون  یداشتم به گروه امین رونیخودم ب لهیدادم از پ حیکردم و ترجرد  دنیرقص يرو برا یدرخواست هرکس. جلو چشمم ظاهر شده بود

نشست و گره  کایهمون نزد یه صندلی يو بعدش رو دیرقص یکم نیآر کردمینگاه م دنیرقص یوسط دور سودابه رو گرفتن و داشتن م

نظر گرفته بودم که  ریرده بود تموم حرکاتشو زعرق ک يبدجور. خوردیمدام آب م. دادیپاشو تکون م. کالفه بود. ذره شل کرد هیکراواتشو 

خودش بلند شدو  نیعزل زم تو چشمش درست . نکردم نگاهمو ازم بدزدم یسع چیمن ه یول. انداخت ریمنو گ ينجورینگام کردو ا هوی

نزاشتم حرف بزنه. نشست دویو کش یاومد سمتم صندل

. گناه داره  کنهیمون نگاه مسودابه داره به گهیشب د هی يبزار برا یبگ يخوایم یهرچ -

ساریباهات حرف بزنم ال دیمن با -

خانوادت باشه يتو هم حواست به مجلس و آبرو رمیشدم از اومدنم من م مونینزار بگم که پش. میحرف زد ادیز -

رو  ییصحنه ها نیچن دنیدمن تحمل  کردیهم که فکر م چارهیاون ب میکردن مامان بهش گفتم که بر دایو بعد از پ دمیمانتومو پوش عیسر

. خفه بود یلیخ. دنیذره نفس کش هیو  خواستمیآزد م ياومدم تو محوطه تاالر هوا یندارن بالفاصله قبول کرد بدون خداحافظ

!… خوبم

…ام  ختهیها را ر اشک

؛…ها را خورده ام  غصه

؛…ها را شمرده ام  نبودن

…گذرد  یروزها که م نیا

؛…ام  یخال

؛…نفرت  ،یخشم، دلتنگ ام از یخال

!…از عشق  یحت و

ام از احساس یخال
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 نینگاه کردم آر رونیبه ب نیماش شهیاز پشت ش. بود یبهونه خوب. خراب کنه شمویبار پشت سر هم پلک زدم تا اشکم نتونه آرا چند

رو حذف کنم یه چکردم واقعا هم یو سع یمیتو دلم گفتم خداحافظ عشق قد کردیبود و رفتن مارو تماشا م ستادهیا

 ********

 یاومد ول یهنوز خوابم م کردیدرد م یلیکالس داشتم کف پام به خاطر صندلم خ 10شدم ساعت  داریاز خواب ب یحس یبا رخوت و ب صبح

 نین ماشحوصله خوردن صبحونه رو نداشتم خداروشکر کردم که ماما. عالقه  یداشتم و هم به نقاش اجیکه نرم هم به پولش احت تونستمینم

و رفتم سمت دفتر  دمیربع زود تر رس هی بایتقر. براش گذاشتم و رفتم کیکوچ ادداشتی هی دونستیکارم نم مورددر  يزیداره هنوز چ

تا کم کم هنر  میبا هم خوش و بش و به قول معروف از آب و هوا صحبت کرد یآراسته بود کم شهیارد شدم مثل هموشفق در زدم  يآقا

 يکایتا نزد نکهیتنم بود مخصوصا ا يتو شبید یکالس و دارم هنوز خستگ هی نیفقط هم زکه امرو کردمیخداروشکر م دنیپژوه هام رس

کسل بار شده  یلیکالس هم خ يمن حال و هوا تیبازم نشد که نشد از وضع یکردم سر کالس کسل نباشم ول یسع یلیبودم خ داریصبح ب

و چون نه صبحونه خورده بودم نه نهار با  دمیکله خواب هیبرگشتم خونه و تا خود عصر  عیساعتم گذشت و سر نیبود ا يبودبالخره هرجور

نهار مونده ظهر  نکهیازا کردبعدیخستم م تیوضع نیکم کم داشت ا گهیشدم طبق معمول مامان خونه نبودد داریاز خواب ب دیدل ضعفه شد

 هیزنگ زدم گفت امشب  وشایسر رفته بود به ن محوصل يکردم بدجور نییپا و کانل ها رو باال دمیدراز کش ونیتلوز يذره جلو هیو خوردم 

مانتومو  عیسر امیاز پس سکوت خونه بر ب تونستمیکار خودشو کرده بود نم ییتنها یبشم ول الشیخینرم و ب خواستمیدعوته م یمهمون

زنگ زدم  وشاینبود به ن امانم نیو نگاه کردم ماش نگیپارک يگذاشتم تو فمیک يبودم و تو دهیپوش نیآر ينامزد يکه برا یو لباس دمیپوش

در خونه حاضر  وشایساعت بعد ن مین. الك زدم يکار فیفاصله هم رفتم داخل و ناخون هامو با دقت و ظر نیتو ا. دنبالم  ادیو گفتم که ب

من . نداشت یرزشدرخشش ا. مهم نبود ازیچ نیمن ا يبرا یبه قول خودش آس مجلس باشه ول خوادیزده بود معلوم بود م پیت یلیخ. بود

!!!نیکه تنها نباشم هم خواستمیفقط م

 ومدنیبچه ها ن هیبهناز و بق یول میراه دنبال بنفشه هم رفت سر

شده؟ يجد دیموضوع الهه و سع يدیشن - وشاین

!!نه بابا -

کننیآره فعال خونواده ها دارن باهم صحبت م - وشاین

برسن جهیتانقد زود به ن کردمیفکر نم -

دادهیالهه مارموز بروز نم خوانیوقته همو م یلیخ - وشاین

ان؟یحاال امشب م -بنفشه

ادیجونش م دیاره با سع - وشاین

پس چرا اون شب نبود؟  -

ارهیدوتا بشر سر در نم نیاز کار ا یبابا کس دونمیچم - وشاین

 یمعمول ریساده اونا داشت غ یانگار دوست یساده ست ول یدوست هی کردمیالهه هم سر و سامون گرفت فکر م يزود نیبه هم شدینم باورم

!!!شدیم



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٢

تولد  گهید یمهمون نیا.  میکردیو همه فقط به آهنگ گوش م مینزد یکدوم حرف چیه گهیکه اتفاقا اونم خارج شهر بود د الیبه و دنیرس تا

که در  وشایمنتظر بنفشه و ن یول دمیلباسمو پوش عید من سرکر یلباس همراه ضیدم در مارو تا سالن تعو شخدمتیپ هی!!بود یپارت. نبود

 هیبه زحمت  دیدیبود و چشم چشمو نم ادیز یلیاهنگ خ يصدا.  میباهم خارج شد یربع همگ هیبودن موندم بعد از  ششونیراآ دیحال تجد

 میو بنفشه رو گرفتم و رفت وشاینکه برقصم دست  کردیم کمیتحر ياهنگ و جمع رقصنده ها بدجور صداي… میو نشست میکرد دایجا پ

 گهیکه جفتشون دارن با دوتا پسر د دمیبعدش با تموم شدن اهنگ روشن شدن چراغ ها د یول دمیرقصیکنار هم م ییوسط اولش سه تا

درست  با ژل یبود و موهاشم حساب دهیپوش نیکت اسپورت و شلوار ج ستادیپسر جوون رو به روم ا هیکه  نمیبرم بش خواستمیم رقصنیم

کرده بود 

د؟یدیافتخار م -

. شد که گفتم چرا که نه یچ دونمیاما نم نمیبگم نه و بش خواستمیم

من  یکیتو اون تار. شد فیکم کم نور ضع میبود هماهنگ شد یمیاهنگ مال بایکه تفر يزد و اروم دستامو گرفت و با اهنگ بعد يلبخند

 يادیز یلیتو رقص تبهر خ. زدیبرق م شتریب یرنگ يا که با اون نور کم چراغ هاداشت مخصوص یجذاب يچشما دمیدیفقط برق چشماشو م

. همه کف زدن هویو  دیاهنگ که تموم شد خم شد و دستامو بوس. کردیو اونم با لبخند ازم تشکر م کردمیممن کمکش  شترینداشت ب

یاوه چه جنتلمن - وشاین

. نیدار اریاخت -

جون ساریال یکنینم یمعرف -بنفشه

اسمم برگشت و نگاهم کرد  دنیشن با

شهرام هستم  -

وشاین -

منم بنفشه م -

خوشبختم خانوما تونییاز اشنا -

گرمم شده بود و به شدت  یلیخ. نشستم کایمبل همون نزد هیحواله من کردن رفتن منم رو  یچشمک نکهیو بعد از ا نیهم گفتن همچن با

ستادهیرو به روم ا دمیذره آب بخوام که د هیکه ازش  تمگشیم یکیداشتم با چشم دنبال . تشنه بودم

؟يخوایم يزیچ -

اره آب -

. دمینفس سر کش هیکردم و همشو  يآب برگشت و اونو مقابلم گرفت تشکر وانیل هیبعد با  قهینگفت و رفت و چند دق يزیچ

يتشنه بود یلیخ -

ادیاره ز -

سارِیاسمت ال -

اوهوم -
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ه؟یچ شیمعن یچه اسم جالب -

ییبایفرشته ز یعنی -

ادیجالبه اسمت بهت م -

یمرس -

دمتیتا حاال ند يایم نجایباره ا نیاول

هیمهمون شهیهم نجایاره با دوستام اومدم ا -

کنهیم رییجاها تغ ستین نجایا شهیهم یهست ول یمهمون شهیهم -

اورد و اونو باز کرد در  بشیج يجعبه از تو هیپاش انداخت  يداد و پاشو رو کهیمبل ت یپشت به

دییبفرما -

کشمینم گاریس -

ها کنهیفرق م نیا یول -

کشم یکال نم -

. یهست ییاز خودت بگو چند سالته کجا. کنمیاصرار نم یلیباشه هر جور ما -

از خودم بگم؟ دیچرا با -

میخوب آشنا ش -

الیخیب -

!. میهمو بشناس شتریب يچرا؟ دوست ندار -

 نوشیدنی يکه چشمم خورد به جام ها گشتمیحرف اضافه از اونجا بلند شدم همچنان گرمم بود داشتم دنبال دخترا م چیه یگفتم و ب يا نه

بد نبودا قدرشو  نمیکردنم همچ یتنها زندگ يکنم انگار هیتوج يخونه نرفتنمو چجور گهید نباریشدم ا مونیپش یبردارم ول یکی خواستمیم

 يها يگریو پ ایمن از ترس جو یول. شدن نبودن لهیاهل پ ادیمامان و بابا که ز. بدتر از خونواده خودم بودن  از یکیاونجا  تهالب. دونستمینم

کردن؟یاالن داشتن چکار م یعنی. سمت اونا  دهیذهنم کش هوی. اغلب تو خونه باشم کردمیم یخانوم سع هیآس

غرو لند نشستن تو  یبه رفتن کردم و اونام با کل یو بنفشه رو راض وشایکه بود ن یبرام کسل کننده شده بود به هر زور زحمت گهید یمهمون

نیماش

میدیرس یخوب خوبش م یبه جاه میتازه داشت ياومد ینم یانقد زود بلندمون کن یخواستیخبرت م - وشاین

خوب خوبش کجاست؟ يآها اونوقت جا ها -

شام بدن خواستنیخاك تو سر منحرفت کنن م -

دنیم مشام نایمگه ا او -

که نه امشب استثنا شهیهم - وشاین

نییئه خوب بپر پا -
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شه که نزاشتم ادهیجدا پ خواستیم وشاین

رستوران مهمون من میریم گهیشب د هی الیخیبابا ب-

خوشگل هست؟ ياخه اون جا پسرا. یمهمون نکن خوامیم-بنفشه

پسر خوشگل هم هست چرا نباشه -

؟يزنش داد میپسر خالتو بدزد يدیترس تسین يتو که اعتبار يبه حرفا -بنفشه

. گرفته بود خندم

خودش گرفت. من زنش ندادم -

میبچرخ ابونایذره تو خ هی نییایب يکه کوفتمون کرد ویحاال مهمون -بنفشه

اب کردم قبول و خر شونیبه قول خودشون مهمون نکهیبه خاطر ا یاصال حوصله نداشتم ول نکهیبهم کرد و منتظر جوابم شدبا ا ینگاه وشاین

به  خواستیباز دلم م رونیاومدم ب یم میوقت رونیبرم ب خواستینداشتم تو خونه بودم دلم م ویکار چیچم بود حوصله ه دونمینم. کردم 

که فنا شد و بعد  یشام يگرفتم به جا کیموز و ک ریبچه ها ش يو بعدش من برا دمیها چرخ ابونیخ يتو یساعت هی. ببرم هگوشه اتاقم پنا

کردم بخوابم اما هر  یدوش گرفتم و سع هیبود خونه  ومدهیانداختم و درو باز کردم مامان هنوز ن دیکل. ماها رو رسوند در خونه وشایز اون نا

که مدت ها  يدیبوم سف دنیکمدمو مرتب کنم اما با د خواستمیبلند شدم و دور تا دور اتاق چرخ زدم اولش م. بردیخوابم نم کردمیم يکار

 یقشنگ ازشون بکشم ول ینقاش هی خواستمیم.  رونیب دمیپولم کش فیک يرو از تو دایو ارش ایبودم فکر به سرم زد عکس ارش دهیخر شیپ

 رونینا خوداگاه اونو ب. موندم  رهیبهش خ نجوریهم يا هیچند ثان هیاومدجلو چشمم  ایهو عکس جویبابرداشتن عکس اون دوتا وروجک 

به . و برداشتم و مدادمو اروم و نرم روش حرکت دادم یتخته شاس دیخواهرم از سرم پر يچهره بچه ها دنیکش فکر. مقابلم گرفتم واوردم 

از چشماش شروع  دیبا! !. بود بایز ایجو ای. رقصوندن مدادم مهارت داشت يمن تو دست ای. کردم يشتریکاغذ توجه ب يرقص مدادم رو

دستم نامحسوس .  ارمیو خود مردمک چشمش زل بزنم و از اونور پلک هاش سر در بت خواستیدلم م یگاه. داشت يچه جذبه ا کردمیم

اهنگ  هیبرداشتم و  مویگوش!نبود دیسف گهیکه تا چند لحظه بعد، د يدیذسفبه کاغ گمینگاهم به عکس رو به روم بود و نگاه د هی. دیلرز یم

شدم از اطرافم به کل غافل شدم مینقاش يگذاشتم و غرق تو

هنوز؟ يداریب -

فراموش کرده بودم یرو هم حت میفعل تیچهره بودم که موقع نیا دنیاونقدر محو کش دمیمامانم از چا پر يصدا با

؟يکجا بود. اره -

ندشیبب ادیب نیشده بود زنگ زدم به آر ضیمر نایس. يخونه خاله پر -

داشتن بهم يادیو دوران مدرسه مامانم بود که عالقه ز یمیصم ياز دوستا یکی يپر

حاال حالش بهتر شد؟ -

حال اونکه آره -

. هم بوده يا گهید ضیانگار مر یگیم نیهمچ -



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٥

 يگذاشتم تو يعاد یلیرو برگردوندم و عکس و خ یتخت شاس اطیبا احت گفتینم یبهم بگه ول يزیچ هی کردیداشت دست دست م انگار

سوال کنه گهیشده نزاشتم که د يزیو با گفتن چ. نداشتم یحیمورد توض نیا يواقعا برا. پولم فیک

حتما بهت بگه دیمهم هست که با یلیحرف خ هی گهیباهات صحبت کنه م نیبزار آر ساریال -

 کنهیاالن زن داره بخدا اگه سودابه بفهمه دق م ؟اونیکنیمامان تو به بچه داداشت هم رحم نم -

یدختر خالش.  یستیکه ن بهیصحبت کوتاه غر هیفقط  دیچکار کن دیخوایکه اون بفهمه بعدشم مگه م ستیقرار ن -

زننیدختر خاله پسر خاله به هم م هیکه  ییاز حرفا شتریاون با من ب يکه حرفا یدونیخودتم خوب م -

گهیم یچ نیبه صحبتاش گوش کن بب قهینکن دو دق يلجباز -

فکر کنم دیبا -

دیگونمو بوس وجل اومد

برم استراحت کنم تو هم بخواب گهیمن دمادر  نیقربون دختر خوشگلم برم افر -

ریباشه شب بخ -

زمیعز ریشب بخ -

؟؟. گرفت یکاغذ جون م يها رو یسادگ نیچشما مگه به ا نیا. کار داشت یرو برگردوندم هنوز کل یکردم و تخته شاس یپوف

اصال  نکهیاافتادم ب یبعد از نهار راه م عیسر دیشدم امروز هم عصر کالس داشتم هم دانشگاه هم هنرستان با داریظهر از خواب ب يدما دم

نییدوش گرفتم و رفتم پا هیسر حال بشم  نکهیا يبرا یحوصله نداشتم ول

بالخره؟ يشد داریب -

هم به تو بزنم يسر هیاومدم  امیتو رو. نه هنوز  -

ساریال نمیبب  -

هوم؟ -

؟يدیتو کمد خواب شبینکنه د -

؟تو کمد ایزن یحرفا م او -

يشد يره خوب کمدآ -

؟ينا باب افتاد قیرف ریداده نکنه گ ادتی یاصطالحاتو ک نیمامان ا -

زدیو همون طور باهام حرف م دیچیم زویگرفته بود داشت م خندش

؟يفقط خودت بلد يفکر کرد -

نه استغفرهللا -

؟يدار فیغذا تو بخور انقد حرف نزن ظهر که الحمدهللا خونه تشر نیبش -

امیتا شب نمامروز؟اصال  -

نجایا ادیگفتم ب نیآر سار؟منیال -
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اصال مگه من خواستم باهاش حرف بزنم؟ نیمن گفت یخوب چرا بدون هماهنگ -

یخودت گفت شبید نیئه هم -

فکر کنم به هر حال امروز سرم شلوغه دینه مامان جان من گفتم با -

تونستم بکشم  یخودمو که نم یالیخیمن خودمو زدم به ب یول. شد فکر کنم زدم دلخور  یو نه من حرف دیپرس يزینه اون چ گهیاخر غذا د تا

 ياتاق و آماده شدم و سرسر يگذاشتم و رفتم تو ییظرف شو يتشکر کوتاه بشقابمو برداشتم و تو هی دم؟بایکم ازش کش نیبه خاطر آر

درو ببندم صدام  خواستمیکه م نیهم ینخواستم ول نشویماش چیرد و بدل شد از مامان سو نمونیکه ب ییبه خاطر حرفا تمکردم و رف شیآرا

کرد

ساریال -

اطیو برام پرت کرد افتاد کف ح چییسو. سمتش برگشتم

و  چییکه بهم کرده سو یمنتظر جواب من نموند سرخوش از لطف گهیگفت و د نویبرم بردارم ا خورهیبرو تلفن داره زنگ م نیبا ماش-

اومد  ینم گهیخبر نداشت اونم د ایشدن من توخونه جو نیاز موضوع اجاره نش یاه روندم هنوز کسبرداشتم و تخته گاز تا خود دانشگ

نداشتم  يهم که هنوز تو زندان بود و ازش خبر یمرتض. اومد یم ونیازش به م یفراموش شده بود کمتر حرف مانگار کم ک گهیدانشگاه د

رو از چشم من  یشدن مرتض بیراشل بود غ دیتو چشماش د شدیتقام رو مان شینسبت بهم خشم داشت و آت یلیکه خ یوسط کس نیفقط ا

. واهمه داشتم شیزخم ينداشتم که اونو قانع کنم هرچند که از چشما یمن سع. دیدیم

 هر خواستیتپل مپل م دیخر هیوقت بود دلم  یلیخ. دیخر یو کم ابونیگشت و گزار تو خ یخونه البته بعد از کل دمیبود که رس 8 ساعت

 الیبود بود و داشت سر ونیمامان جلو تلوز. دادیم یبهم احساس خوب دیخر شهیخوب هم ینکرده بودم ول یچندم که امروز خرج چندان

کرد و خواستم برم باال که صدام زد دسالمیدیمورد عالقشو م

؟یبرگشت ساریال -

؟يآره کارم دار -

انیارن مد یو مان رایکار که نه همه رو خودم انجام دادم الم -

از سفر برگشتن؟ یک يجد -

گرفتنیبهونه ترو م یلیبچه ها خ گفتیم رایصبح الم روزید -

نییپا امیلباس خوب بپوشم االن م هی رمیدلم براشون تنگ شده باشه مامان من م یلیخاله فداشون بشه منم خ یاله -

آوردم  رونیب کشیبودم و از تو پالست دهیکه تازه خر یلباس دست و صورتمو شستم و عیاتفاق خوشحال کننده امروز بود سر نیدوم نمیا

دوباره بهش نگاه . بشن دهیچند باره پوش گمید يکمد بمونه و اونوقت لباس ها يتو نیتحمل نداشتم که ا یبزارمش تو کمد ول خواستمیم

شده بود  نییخود لباس پر رنگ تر بود تزبا پارچه ساتن که چند درجه از  شیسه ربع که سر آست يها نیبا آست قرمزلباس  هی. کردم 

اونو با . یو دوست داشتن کیش یساده ول. به صورت کج بود قهیهم درست مخالف  نشییپا شدیبسته م ونیهم به صورت کج شگل پاپ قشی

 یلیخ دمیپوشقرمز رو هم  یمشک یرو فرش ییدمپا دمیپوش خوردیو چند دکمه م زیر یلیخ اكچ هی نشییکه پا میمشک يشلوار پارچه ا

بستم و  یسرم شکل دم اسب يکش باال هیقلب قرمز درشت بود موهام رو هم محکم با  هیکه روش  یمشک یال انگشت ییدمپا هیخوشگل بود 
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 یحت گزشتیم يادیزمان ز دمیدیروجک هاشو مو رایکه الم يبار نیخوشحال بودم از آخر یلیخ. کردم خوب شده بودم  حیمل شیآرا هی

به خودم کردم وبعد از مرتب کردن اتاق و البته  نهیینگاه دوباره تو آ هی. و سودابه هم نتونسته بود خودشو برسونه نیمراسم آر يبرا رایالم

و چنان محوش شده بود که اصال متوجه حضورم نشد  دیدیم يو یمامان هنوز داشت ت نییامن رفتم پا يجا هیتو  یکردن تخته شاس میقا

دکمه رو زدم و خودم رفتم  عیدسریرس انیگذشت که انتظارم به پا يا قهیده دق بایزنگ شدم تقر يصدا دنیر شنمنم ساکت نشستم و منتظ

تو آغوشم گرفتم و تا تونستم  فتشونوو داد کردن ج غیشروع کردن به ج دنیو تا منو د اطیبدو بدو اومدن تو ح دایارش ایارش اطیتو ح

براشون تنگ شده بود  ایدن هیدلم  دمیبوس

میدیخر زهیخاله برات جا-ایارش

کادوشو گرفت سمتک دایبود آرش چیجعبه کادو پ هیهر کدوم  يدستاشون نگاه کردم تو دستا به

بدم خواستمیمن اول م -ایارش

من رینه خ - دایارش

کردم؟ یخوب دن؟کاریخر زهیبرام جا یچ يبرا -

جفتشونو  يموها يدوباره تو اغوشم گرفتمشون و رو میدیماهم خر نیبخر زهیخالتون جا يبرا نیمامان گفت اگه دوست دار -ایارش

کردم یروبوس رایدست دادم و با الم یبودن با مان ستادهیسرم ا يباال يبا لبخند محو یو مان رایالم دمیبوس

دلم برات تنگ شده بود -

!ادیز.  یلیخ. منم  -رایالم

یکن فیرو برام تعر زایچ یلیخ دیبدو برو داخل که با -مرایال

باال  میمامان نشست و بعد اشاره کرد که بر شیپ یساعت میحرف بزنه حدود ن نیراجع به آر خوادیموقع شستم خبر دار شد که م همون

اتاقم يتو میبودن و برداشتم و با هم رفت دهیکه برام خر يا زهیبه قول بچه ها جا ایکادو ها 

همرغ از قفس بپر یها گذاشت يآخر کار خودتو کرد -

اون که مرغ نبود کرکس بود همون بهتر که بهتره -

ستین ينجوریکه ا یدونیخودتم م -

دهیبه قول تو پر کنهیبه حالم م یچه فرق ستشیهست و ن گهیحاال د -

. بهم نگفت يزیچ گهید یکالفه شد ول یکم رایکردم الم فیاون شب و براش تعر يایوقا تموم

بدمش و  یبه ک خوامیدونستم م یکه نه م ینقاش. بزارم مینقاش يکردم تموم وقتمو رو یمدت سع نیتو ا. هفته تا برگشتن بابا مونده بود  هی

 نجوریکه حال و حوصله ا دمیبعد از اون بار فهم یرفتم ول یهم با بچه ها مهمون گهیبار د هی. کشَمش یدارم م یچ يدونستم اصال برا ینه م

!یالبته به جز نقاش. يکار چیرو نداشتم حوصله هجا  چیها رو ندارم کال حوصله ه یمهمون

داشت برام آزار دهنده  نجایهم تموم بشه و برگردم خونه ا موندهیهفته باق هی نیا عیسر خواستیچه مرگمه فقط دلم م دمیفهم ینم خودمم

 يدوست نداشتم حرفا چیه. لمیم قرار داشتم برخالف نیامروز با آر. برگشتن بهش و داشتم يکه ازش رونده شدم و آرزو يخونه ا شدیم

من تازه اون موقع از خونه اومدم  یول میهم قرار داشت 5بود  5مامان کار خودش و کرد ساعت  يبالخره اصرار ها یول مو بشنو شیتکرار
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در و به  دمیه دکاف يا شهیعکس محو از خودم تو در ش هیوارد بشم  نکهیقبل از ا. معطل بشه براش الزم بود یساعت هی خواستمیم رونیب

با تق تق کفش پاشنه  یرفت و حواسش به من نبود ول یور م زیم يداشت با گل رو نیو مرتب کردم آر مو با دست شال دمیسمت داخل کش

سرشو باال آورد میسانت 7

سالم -

؟یسالم خوب -نیآر

. ندادم یجواب

يکرد رید نیآر

گهید کیتراف -

دنبالت  امیگفتم بزار ب -نیآر

میدیرس یم ریبالخره د کنهینم یکه فرق یبا تاکس يدار نیهم ماشتو  -

؟یخوب. ینگفت -نیآر

یحالمو بپرس نجایا يمنو کشوند -

خوب بده اگه بدونم؟ یول نیا ينه فقط برا -نیآر

که سر مر و گنده نشستم جلوت ینیب یم -

یمامانت شیخوشحالم که پ -نیآر

رم یم گهیهفته د -

؟یبابات حرف بزن با يخواینم -نیآر

برگردم خونه؟ ؟یچ یک -

به منو انداختم ینگاه اجمال هیانتخاب کن و با حرکت دستش بهم فهموند که حرفمو ادامه بدم  يزیچ هی یعنیموقع اشاره کرد به منو  نیهم

تا حاال امتحان نکردم هیچ یکاف کنیاوممم آمر -

منم تا حاال نخوردم دونمینم -نیار

 دوارمیخوشمزه باشه البته ام ادیبه نظر م -

سفارش بدم -نیآر

خوب من قهوه فرانسه دوست دارم یول -

دیموهاش کش يتو یدست کالفه

فکر کنم بهتره.  یشکالت کیک هیداغ با  زیچ هی یول. هم هوس کردم یبستن -

شد شتریب شیکالفگ کردمینگاهش م یچشم ریز

؟يخوریم یتو چ -

آب پرتغال -نیآر
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ست؟ین ن؟کمیهم -

سفارش بدم؟ ستیکم ن سارینه ال -نیآر

:آرامش آزار دهندم گفتم با

يسفارش بد یتونیاوهوم م -

یگفت یم یخوب داشت -نیآر

رو؟ یچ -

؟یحرف بزن يخوا یبا بابات نم -نیآر

؟. راجع به -

!!!ساریال -

. ادیمن هنوزم آروم بودم زل زدم تو چشماش و با مکث ز یکرد ول رییصداش تغ تن

!!جانم -

. کلمه تنگ شده بود نیا دنیشن يدلش برا دیشا. یصندل يوا رفت و شل شد رو. شد یخنث

به معلوماتم اضافه  يزیچ هیخورد  میدرد هیبه  دارید نیانگار بالخره ا دونستمیاووو چقدر من نم. و انار نوشته جیهو دیاز فوا نجایا نیآر -

شد

رفت یور م وانشیل يتو یداشت با ن نیمال من آماده نبود آر یردن ولرو آو شیدنیبگه که نوش يزیچ هی خواست

بدم حیرو بهت توض ییزایچ هی دیمن با ساریال -نیآر

اومدم که بشنوم میباطن لیرغم م یعل -

اد؟یانقدر از من بدت م -نیآر

نداره یصورت قشنگ مییبا شوهر دختر دا یپنهان دارید هی یول. نه -

. اونم بولد شده. کردم  انیبجمله رو  نیعمد ا از

من دوسش ندارم -نیآر

با اخم بهش نگاه کردم -

ستیدست خودم ن ساریبهم نگاه نکن ال ياونطور نیآر

نیآر دمیکه تا حاال د یهست یادم نیتو سست تر -

 ساریقضاوت نکن ال يخبر ندار یچیاز ه یوقت -نیآر

منه؟ یتشکال کیدنبال ک ؟چشمتيخور یچرا آب پرتغالتو نم -

ساریال -دینال

ارزشه یحرفات برام ب -
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از خواستنت دست بر ندارم يکه تو مجرد یمن با خودم عهد بسته بودم که تا زمان -نیآر

حاال که خالفش ثابت شد -

کاش خودم اونو چک کرده بودم يبه خاطر اعتماد به دوستم ا. مجبورم شدم -نیآر

؟یگیم یچ يبود يرو چک کرد یچ -

. رایاسم الم دنیبشم اما با د الشیخیبازم ب خواستمیبار م نیدوم يبرا دیلرز بمیج يوت میگوش

جانم -

ساریال ییکجا -

؟یزن یچرا نفس نفس نفس م نیبا آر رونمیب -

بدوو امی یخونه منم دارم م ایب -

شده حرف بزن یچ -

 ادیبابا داره م -

ادیب گهیبابا؟االن؟قرار بود سه شنبه هفته د یچ -

میبرگرد خونه وقت ندار عیدونم چش شده سر ینم -

سوارشدن  نیدر ح ستادیشون ا یکیبالخره  نیتا ماش 3،4بعد از رد شدن  رونیاومد ب نیبه آر یحیو بدون توض دمیجت از جام پر نیع

افتاده بود به جونم اگه بابا  يترس بدزد اس یقلبم تند تند م. ندادم  یتیبودم که اهم ختهیداد زد صبر کن اونقدر بهم ر نیبودن بودم که آر

. دلم گرفت. آوردم و زنگ زدم به مامان اونم مثل من مظطرب بود رونیب فمیک ياز تو مویگوش!!!شدیم یمن اونجا بودم چ که دیفهم یم

ونه بود که زنگ زدم خ يکایفکر نکنم نزد ادیم شیپ یکه چ نیکردم به ا یو سع دمیکش یقینفس عم. کردم يانگار رفتم خونه مردم و دزد

و  زیتم. گوشه بود هی میها لینگاه کردم وسا اطیبود به گوشه ح ستادهیا اطیح يتو رایالم. بودخداروشکر کردم  دهیرسبه مامان ،بابام هنوز ن

رد شدم و رفتم  رایاز کنار الم. خونه نیاز ا شدمیگم م دیبا کیش

کجا؟ -رایالم

بردارم خوامیو م میزیچ هی -

دنبالت  ادیم یاالن مان ساریتر ال عیسر -رایالم

رم یالزم نکرده خودم م خوادینم -

نکن دختر يلجباز -رایالم

گفتم نه -

جلو  يراه رو يمامان تو زهیبر نیینزاشتم که غرورم هم از چشمام پا یشد ول دایچشمام پ يروزنه از تو هیشکست و انگار با شکستنش  دلم

تخته  عیسر. ستنیدونستم اونا مقصر ن یم نکهیو همه کس دلخور بودم با ا زینکردم و رفتم باال از همه چ یبود به اونم توجه ستادهیدر ا

 نیبود اووووف هم اطیتو ح نیآر نییرفتم پا!!!نهینب یو کس میروش گذاشتم تا اثر هنر دیکه کاغذ سف نکهیو بعد از ا برداشتمرو  یشاس

کم داشتم  ویکی
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رسونمت یمن م -نیآر

رم یدم مخو -

هم هستم کاریدارم ب نیماش -نیآر

برو سودابه جون برس -

کرد یاز اون برداشت خوب نیآر یمنظور ول یجمله رو ادا کردم کامال ب نیا يچجور دونمینم خودمم

کرد یاز اون برداشت خوب نیآر یمنظور ول یجمله رو ادا کردم کامال ب نیا يچجور دونمینم خودمم

نهیسنگ ساکتو بده من -نیآر

رم یم ؟خودمیفهمیزبون آدم نم -

که تا اون موقع ساکت مونده بود به حرف در اومد مامان

ولش کن خاله بزار خودش بره -مامان

چشماش پر اشک بود. گفت و رفت داخل نویا

هم بود برداشتم و کشون کشون تا دم در بردمشون  نیسنگ بایکه تقر المویوسا

یتون یگفتم نم يدید -نیآر

عقب جلو تر از من راه افتاد و اونا رو  دمشیکش. رهیو بگ یو چمدونم و از دستم گرفت دستشو دراز کرد که تخته شاس ستادیکنارم ا ومدا

 یچه افتضاح دید یخونه م ياگه بابا منو تو دمیکش ینفس راحت میکم دور شد هیگذاشت و در جلو رو برام باز کرد از خونه که  نیماش يتو

ومدا یبه بار م

موند مهیحرفام ن -نیآر

اصال اعصاب ندارم -

دونم یم -نیآر

خوب پس بس کن -

يرو بهم بد گهیروز د هیقول  خوامیاالن دربارش حرف حرف بزنم م خواستمیمنم نم -نیآر

ستیدر کار ن يا گهیروز د -

بخدا مهمه ساریال -نیآر

یشگیهم يمهمه؟همون حرفا یچ -

 ستین یشگیهم ينه حرفا-نیآر

کنمیوقت م یک نمیخوب بب لیخ -

کرد  جکتشیگرفتم سمتش ر ویگوش ". سوابه". نگاه کردم خوردیکه جلو داشبورد داشت زنگ م شیگوش به

؟يدیچرا جوابشو نم -
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زنم یبعدا بهش زنگ م -نیآر

؟يچرا االن جواب نداد -

کنمیم یدارم رانندگ -نیآر

!!!. یدنیچه رس یبود ول دهیسوخت به عشقش رس یسودابه م يبرا يبدجورکه دلم  یساکت شدم در حال گهیگفتم و د یآهان

پازل شده  يها کهیت یهر چ. واقعا حرفاش مهمه شهیبر خالف هم نباریا کردمیاما احساس م نمیو بب نینداشتم دوباره آر لیاصال م نکهیا با

ذهن  یول. بود  یطوالن بایهم تقر ریکردن نبود مس صحبت يبرا يبد يجا نیماش. شدینم رمیدستگ يزیچ چسبوندمیصحبت هاشو بهم م

. من آشفته بود

 هیدلم  ياراده لبخند زدم تپش قلبم نا منظم شده بود انگار تو یب نییپا ختیر يدلم هور هویاالن خونه بود  ایجو یعنی نیبود و ا 8 ساعت

!!!. به جز دلم هم نبض داشت يزیچ

رو برداشتم و دکمه اتصال زدم و گذاشتمش در  یگوش. بار بود نیچهارم نیزنگ خورد ا شیششه که باز هم گو ادهیخواست پ یم نیآر

جبار گفتاب نیگوش آر

!!بله -

 يکردم چمدونم و گذاشتم رو يبا يبا نیآر يبغلم بود و برداشتم و با دست برا يکه تو تموم راه تو یشدم و چمدون و تخته شاس ادهیپ

در باز شد . که فمیجواب نداد دستم رفت سمت ک یمنتظر شدم کس يا هیزنگ و زدم چند ثان. شدم مونیه پشبندازم ک دیو خواستم کل نیزم

زدم ياراده لبخند یب داریدر پد يلوج ایو قامت جو

سالم -

تور اروپا خوش گذشت دایسالم خانوم کم پ -ایجو

. ندمبودم که اون بگه و من فقط بخ يمزه ا یب زیچ نیفقط منتظر کوچک تر من

یاره خوب بود مرس -

تو دلم اضافه کردم نه اصال افتضاح بود و

!!. من ینگاه کرد ول نیاز من چشم برداشت و به آر اون

م مواجه شد رهیو بانگاه خ برگشت

پسر خالته؟ -ایجو

آره -

داخل ادیبرم تعارف کنم ب -ایجو

بره  خوادینه م -
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کردم و دسته چمدون رو گرفتم  یبا سر دوباره ازش خداحافظ کردینگاه م ایداشت به من و جوتلفنش تموم شده بود و . نگاه کردم نیآر به

دستام شل شد  عیسر. شد یخال هویدلم . با برخورد دستاش با دستم. براش تکون داد دستشو آورد سمت دسته چمدون يهم سر ایجو

. باشم يباز نیگل ا يآقا خواستمیو من م. بود یهنوز تماشاچ نیآر. دستام لمس کردم يدستاش و رو يجا.  ایوچمدون رو پاس داد به جو

. کردیمنو روشن م يایداشت دن. ایاز روزنه چشم جو یفقط نور کم. بود کیهمه جا تار

. توست تو اون لحظه نگاه ممتد من و منقطع کنه ینم زیچ چیه

انگار یخانوم زود برگشت ساریچه خبر ال -ایجو

؟يبود مدت از دستم راحت نیا -

. هیچه حرف نیا -ایجو

بگو . که سر به سرت بزاره ينبود که سر به سرش بزار یاز پشت پنجره تنگ شده بگو کس دنمیبده حرفتو بگو دلت واسه سرك کش ادامه

. ایجو

. شفق ياز کار چه خبر؟با آقا -ایجو

دستم نگاه کرد يتو یتخته شاس به

انگار یمشغول ادیز -ایجو

مو سفت گرفتم که مبادا بره کنار دیو گوشه برگشه سف دمشیاراده عقب کش یب

میاز کار کردن تو اونجا راض یلیهستن خ یمحترم ياقا شونیا -

. کرد تیگفتن خداروشکر چمدون رو تا در خونه هدا با

میذره حرف بزن هی اطیتو ح ایب یستیرم نماز بخونم اگه خسته ن یمن م -ایجو

 گهید زیچهرش دنبال چ يچشمام تو کردمیفقط حس م. دونم یو نم گذشتیداشت بهم م یچ. اون رفت نگفتم و يزیمسخش شدم چ بازم

 دمید یم شهیکه هم يریفراتر از تصو يزیچ نیا

اتاقم گذاشتم  يچمدون و تو. دلم براش تنگ شده بود. مبالغه یب. به دور تا دور آلونکم انداختم ینگاه. زیدسمت رفت پر. خونه شدم وارد

بودم و  دهیخر شیوقت پ یلیبرداشتم که خ ییکاکاو سکوتیها اون بسته ب تیکاب يآشپزخونه آب جوش گذاشتم و از تو يگشتم توو بر

رو  ییچا. دمشیچ قهیبشقاب با سل هی يبازش کردم و تو. وقت داشت  گهیماه د 6بودم اول تازخ انقضاشو نگاه کردم  ههنوز بازش نکرد

. دمیچرخ اطیتخت گذاشتم و دور تا دور ح يرو رو ینیس. خوردیم یوانیل ییچا ایجو. ته دار توش گذاشتمدس وانیدرست کردم و دو تا ل

 يرو. ادیداره م دیکه ع دیشد فهم ینم يا گهید زیچ چیبه جز از درختا از ه. شده بود فیکث یاط حسابیحوض رفته بود و ح يرنگ و رو

مدت ها بود که مشامم . خودش بود. رو کنارم حس کردم یکس هیدادم سا ینشون مبه پاهام شدم که به نوبت تکو رهیتخت نشستم و خ

. تنشو حس نکرده بود يبو

قبول باشه -

و نشست دیرو کنار کش ینیس

یشد که زوود تر برگشت یچ یچه خبر نگفت ساریخوب ال. قبول حق  -ایجو
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دمیو آه کش نییانداختم پا سرمو

بابام برگشت -

بحث و عوض کرد عیشد چون سر مونیشد انگار از سوالش پش زونیآو ذره هی ایجو افهیق

بحث و عوض کرد عیشد چون سر مونیشد انگار از سوالش پش زونیذره آو هی ایجو افهیق

ه؟یچ دیع التیتعط يبرنامت برا -ایجو

ندارم یبرنامه خاص -

سفر میبر میخوایمن و مامان م -ایجو

کجا؟ -

تمنا مشخص بشه یعروس خیتار دیبا دونمیو هنوز نم میو کجا بر یک نکهیا -ایجو

زدم یتلخ لبخند

خوش بگذره -

من  شهیکه هم يکار نیدرست ع. گذاشت وانیل يدستشو باال یکیو اون . حلقه کرد وانیدستشو دور ل. رو برداشت ییتر کرد و چا لباشو

. سردم يخوردن بخار داغ به دستا. کردمیم

؟يایتو هم بامون م -ایجو

به حساب تعارف گذاشتم رفشوح

نیداشته باش یکه سفر خوب دوارمیام ینه مرس -

نگام کرد طونیابروشو داد باال و ش يتا هی

؟یانقد لفظ قلم حرف بزن یگرفت ادیتا حاال  یتو از ک نمیبب -ایجو

لبخند دادم هیفقط با  جوابشو

شهیم خوشحال یلیفکر کن مامان هم خ شنهادمیگفتم به پ يمن جد -ایجو

خانوم کجاست؟ هیآس یراست -

شلوغ بود یلیروزا سرم خ نیسر رفته منم ا یلیحوصلم خ گفتیم. پروانه شیرفت پ روزید -ایجو

د؟یکه چرا با هم اختالف دار یهنوز نگفت. پروانه -

. فتهیب ییخواهرم جدا من و نیدرواقع سارا و پروانه با هم اختالف داشتن که باعث شد ب. به خاطر سارا. خوب معلومه  -ایجو

هیدوست داشتن یلیخواهر خ -

زدم یمنجالب دست و پا نم نیاالن تو ا. کردمیاگه به حرفاش گوش م. من رنجوندمش -ایجو

ينبرد یبه اشتباهت پ رید یلیخ یول. گذشته ها گذشته گمینم -

پره یم گهیچند وقت د -ایجو

؟یکنیهنوزم بش فکر م -



کاربر انجمن نودهشتیا نسترن قاعدي نژاد –  فرداي آن روز                کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

کنهیم ادشی. لمد. یول. من که نه -ایجو

. دمیاز ته دلم کش یآه

باهام؟ يایخوشحال شدگفت برم دنبالش تو هم م یلیخ يبه مامان گفتم اومد -ایجو

خونشون دورِ -

شد طونیبازهم رنگ نگاهش ش. خاروند سرشو

دمیبار همو د نیکه اول هییهمون جا -ایجو

خنده ریزدم ز یپق. فکر کردم یکم هی

يبود یقاط امیخودمون. یواقع سیپل هیبا  یسیپل لمیف -

. نگفت يزیچ گهیزد و د يخند شین

. و دنبالش راه افتادم دمیدر خونه کفشامو پوش رفتم

. داشت یچه آرامش. زن نیتن ا يبو. زد و در آغوشم گرفت یلبخند پت و پهن دنمیخانوم با د هیآس

؟یرفت یدلم برات تنگ شده بود مادر کجا گذاشت -

ون بودممنم دلتنگت -

خوب بودن؟ نایحاال خوش گذشت مامان ا -

ممنون به لطف شما -

:ایپاره کردن تعارف ها رو کرد به جو کهیاز ت بعد

داخل؟ ير ینم نتتیدوست داشت بب پروانه

. سکوت کرده بود. کردیم يپاش باز ریز زهیداشت با سنگ ر ایجو

باشننداره خواهر بردار انقد از هم دور  تیبرو مادر خوب -

. بودم ومدهیکاش ن. جلو من دمیشکستن غرورش براش سخت بود شا دیشد شا رهیخانوم خ هیو به آس دیسرش کش يتو یکالفه دست ایجو

گهیوقت د هی يخسته ام بزار برا -ایجو

حرف نشست یدر جلو رو براش باز کردم اونم ب نینگفت و رفت سمت ماش يزیچ گهیکرد و د یپوف

 یسرم م يکه تو یگنگ يهدف ها. ذره برام فرق داشت هیبار  نیمنتها ا. نیروت یشدم دوباره همون زندگ داریاز خواب ب 11ساعت

. منطق و احساسم شده بود جهیوباعث سرگ. دیچرخ

 یحت یوقت. بوده یچ يبرا. قت و ومداد و کاغذ  نهمهیمصرف ا.  دونستمیو من هنوزم نم. نمونده بود ایتا جون گرفتن صورت جو يزیچ

. نشونش بدم ایجرات ندارم به جو

. اومد امیپ هی. بعد هیچند ثان. جواب ندادم. شماره ناشناس هی. زنگ خورد میگوش

»منهاموقع خواب خوب درو قفل کن شهر ن شبا«

؟با ترس شمارشو گرفتم. بود یک نیا. ختیر دلم
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. بوق هی

. بوق دو

. بوق سه

. یبوق اشغال تیدرنها و

رو گرفتم ایشماره جو. بودم دهیترس. یگردونیشو بهم بر نمچرا آرام ایخدا

جانم؟ -ایجو

سارمی؟الیخوب ایسالم جو -

شده؟ يطور. شناختم -ایجو

االن؟ يکار دار -

چطور؟ بایتقر يا -ایجو

خونه؟ يایم یک -

ينگرانم کرد امیب رمیبگ یشده مرخص يزیاگه چ -ایجو

باها ت حرف بزنم خواستمینه فقط م -

خونم 3ساعت -ایجو

من کالسم 3نه  -

شه؟یتموم م 5 -ایجو

آره -

دنبالت؟ امیب يخوایم -ایجو

؟یستیخسته ن -

نه منتظرم بمون -ایجو

. بره به ساحل آرامش یم. مویدل طوفان. تُن صداش یحت. کنهیم یآرامش رو تلق یبرام معن. ایبردم که بودن جو یم یپ نیکم داشتم به ا کم

. آشپزخونه و مشغول پخت و پز شدم يرفتم تو يراحت تر الیبا خ

 نکهیتموم شدن کالس با ا يداده بود که تو راهه و من دل تو دلم نبود براsms ایجو.  دادیربع به پنج رو نشون م هی. ساعتم نگاه کردم به

 یانظباط یومطمئنا از ب. وف بودمعر یشفق به وقت شناس يآقا. نکردم نکارویاما ا. و بلند شدم دیبگم خسته نباش عیسر خواستیدلم م

. شفق يبردم دفتر آقا یم دیرو با ستیل يسر هی. رفتم  رونیانتظارهم تموم شد و زودتر از همه از کالس ب نیباالخره ا. اومد ینمخوشش 

. سالم کردم. مواجه شدم ایسرمو باال آوردم و با چهره خسته جو. داخل شدم دییبفرما دنیاول در زدم و با شن

کالفه شده . ارمیاومدازشون سر در ب یخوشم نم چیکه ه ییزهایچ. و استیاز س یمخلوط. مردونه يهمون حرفا. حرف زدن بودن ولمشغ

:دستشو دراز کرد سمت شفق و رو به من.  دیفهم ایبودم انگار جو

م؟یبر -ایجو
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کرد دییگذاشتم و با سر تا زیم يها رو رو ستیل

:ر من اومد همزمان با بستن درپشت س یهم بعد از خداحافظ ایجو

. ينگرانم کرد یلیخانوم بگو که خ ساریخوب من در خدمتم ال -ایجو

مشتش بود جلو تر از من  يتو مینگفت و همونطور که گوش یچیه يا هیآوردم و مقابلش گرفتم چند ثان رونیمانتوم ب بیاز تو ج مویگوش

. نیماش يو نشست تو. راه افتاد 

مشتش بود جلو تر از من  يتو مینگفت و همونطور که گوش یچیه يا هیآوردم و مقابلش گرفتم چند ثان رونیمانتوم ب بیاز تو ج مویگوش

. نیماش يو نشست تو. راه افتاد 

ه؟یک یدون یم -ایجو

نه -

. کنم دایپ یمدرک چیمن نتونستم ه. حتما از طرف اون پسرست. یلعنت -ایجو

کنه يم جرات داشته باشه کارفکر نکن دمیذره ترس هیمن فقط  -

میکنیم شیکار هیخونه  میبر ایب ادحاالیبر م یکه بگ یجماعت هر چ نیاز ا -ایجو

زنگ خورد شیکه گوش میخونه بود کینزد بایتقر

سالم -

-  .

واجبه؟ یلیخ. رفت ادمینه  -

-  .

هست حاال؟ یک -

-  .

گردمیخوب بر م لیخ -

-  .

خوبه؟ رهیبگ اون گمیهمرامه م ساریال -

-  .

راحت التیباشه خ -

. زنا نیاز دست ا. یکن دیخر یستیتو بلد ن گهیبلند باال داده بعدم م ستیل هی. دیخر میبر دیبا میمهمون دار گهیمامان بود م -ایجو

. کردیم تیمتاهل صد سر عائله شکا يگرفته بود مثل مردا خندم

شناسم؟یهست مهمونتون من م یک -

به منم نگفت نمدوینم -ایجو

ستادیمارکت ا پریها هیو بهم داد و جلو  ستیل ایجو
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امیکنم م دایجا پارك پ هیتو برو داخل من  -ایجو

 دیخر ایبا جو. بود یبیحس عج. تو ادیکه داره م دمیرو هم د ایجو. سبد برداشتم و مشغول شدم  هیشدم از جلو در  ادهیگفتم و پ يا باشه

کرم دور  هیکرم مرطوب کننده  يبه جا.  دونستیقرمز و نم ایو لوب یتیچ ایلوب نیفرق ب. ارهاش برام بامزه بودک. خونه دیاونم خر. کردن

. یرول يبسته دستمال کاغذ 3. و. برداشته بود مچش

ترو درست کنم يها يکنم هم خرابکار دیخر دیمن هم با -

؟يچه خرابکار -ایجو

دونسته  یم يزیچ هیخانوم بنده خدا  هیآس. ماله یبه دست و صورتش که کرم دور چشم نم. هزار ینم یآدم جلو مهمون که دستمال رول -

پس

نیریگیسخت م یلیشما خانوما خ کنهیم یچه فرق -ایجو

رفت همه رو درست کردم  یکه لبخند از رو لبام کنار نم یتکون دادم و در حال يسر

کجا؟ میبر دیبا گهید -ایجو

خانوم که لَنگ نمونه هیآس يرو ببر برا نایتو ا رمیگیدونه کنار خونه هست از همون م هی یسیوا خوادیها نم جانیالبته ا. یفروش وهیم -

دوباره برگشت گهیربع د هیکرد و رفت و  ادهیپ یفروش وهیکنار همون م منو

امیگفتم خودم م -

مگه جرات دارم رو حرف مامان حرف بزنم -ایجو

سرخ شده بود یاز خستگ چشماش

؟يخسته ا -

چطور؟ -ایجو

چشمات قرمز شده -

هیخوابیخاطر ب هی. ذره هی -ایجو

تو زحمت يبه خاطر من افتاد. شرمنده -

نهیآروم بش تونهیلحظه هم نم هیمهمون داره  یبرد وقت یآشپزخونه خوابم نم يموندم خونه هم از تق و توق کار کردن مامان تو یم -ایجو

آشپزخونه بود و  يتو. کردمیخانوم کمک م هیبه آس دیوق برداشت و رفت منم دنبالش راه افتادم باصند يو از تو دیخر يها سهیک

تونست کار کنه یخانوم موندم که بهش کمک کنم اخه مگه چقدر م هیآس يبرخالف مخالفت ها. مشغول یحساب گفتیم ایهمونطور که جو

تو ادینم ينطوریهم گهیم هللاای. زنهیدر م ادیب ایجو اریمانتو در ب -خانوم هیآس

:شدیم دهیحروف داشت کنار هم چ نیکه پشت پرده ذهنم ا یحرف مانتومو در آوردم و در حال یب

لبمو گاز گرفتم و به . ذهنش يتو ای. جذبم بشه شتریب یکم. تر نگام کنه رهیذره خ هیباعث بشه  دیشا. نهیبب ينطوریمنو ا ادیهم نم بدم

دادم یم رییتفکراتم رو هم در موردش تغ دیاطرافم نبود پس با يپسرا هیشب ایفکرم ادامه ندادم جو
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مونده یچ گهید -

يتو دردسر افتاد یلیتو برو که خ کنمیفقط ساالده که خودم درستش م یچیه -

و هزار جور کار ییوشما کارمیمن که ب ينه بابا چه دردسر -

کرد و مهربون نگام کرد يخنده ا تک

میساالد فصل درست کن اریخودت ب قهیاون اتاق چند تاظرف به سل يت برو از توزحم یپس ب. طونیش -

:که  رونیاز در برم ب يهمون جور اومدم

تا حاال دهیبچم ند.  يبازت سکته بد قهی یتاپ صورت نیرو با ا ایجو يخواینکنه م -

به . کرد دایپ شدیحرفاش م يها رو کم تر البه ال یس شوخجن نیبهتر بگم ا ای. کردیم یمعموال کم شوخ. رفتم از خنده سهیحرفش ر نیا با

کرده بود رو بهم نشون داد و گفت بپوش  زونیمواقع آو نجوریا يکه پشت در برا يبامزه بود چادر یلیخاطر برام خ نیهم

 یلیکامال جا نشده بود و خ مبل خوابش برده بود دست پاهاش ییرو ونیتلوز يپا ایجو. اما. که گفته بود یهمون اتاق يبرم تو خواستمیم

آشپزخونه ينگاش کردم و بعد دوباره برگشتم تو يا هیچند ثان. شدیخواب معصوم م يچقدر تو. نبود یچیگردنش ه ریز. جمع شده بود

دست گذاشته بودما بزار خودم بدارم ؟دمينکرد دایپ -

نه اصال نرفتم اونجا -

ئه چرا  -

بگم بره اتاق من؟ نیخوایم میکنیسر و صدا م یکل میدار نجایخوابش برده ماهم که ا ایجو -

چرا اون لحظه از لفظ خونه من استفاده نکردم دونمینم

التیوسا ای یخونه رو مرتب نکرده باش دیشا. بره اتاقش  کنمینه صداش م -

ندارم ینه نه خونه مرتبه من مشکل -

؟یکن دارشیب یکشیمن پام خواب رفته مادر خودت زحمت م-

نه؟یخوابش سنگ -

بخوابه تونهینم ادیز يباشه تو سر و صدا داریاالن هم ب نیدهمیاصال شا شهیم داریب یدوبار صداش کن یکی یلینه خ -

نیکاش از اول بم گفته بود يوا يا -

چهره تو هر  نیا. واب بودبه صورتش نگاه کردم غرق خ. یرونیب يو حاال با همون لباس ها. به خاطر من ظهر هم نتونسته بود بخوابه چارهیب

نشون نداد دوباره  یواکنش چیآروم صداش کردم ه)تونسته بود(موفق شده بود. کنمیمن فکر م. و. باشه یتونست دوست داشتن یم یحالت

. و نگام کرد دیچشماشو مال.  يبلند تر يبا صدا نباریا. بازم . ذره تکون خورد هی. صداش زدم

اومدن؟ -ایجو

ا؟یک -

مونامه -ایجو

ومدنینه هنوز ن -
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بخوابم  گهیساعت د میپس بزار ن -ایجو

. نه نجایباشه بخواب فقط ا -

و به سمتش گرفتم دیکل

ادهیسر و صدا ز نجایهم اونجا هست همون جا استراحت کن ا يخوایبالشت و پتو با خودت ببر نم يخوایخونه مرتبه م -

کنمیمهمونا هم که اومدن صدات م. گهیدبرو  یکنیبِر و بِر منو نگاه م ينجوریچرا هم -

جا خوبه حال ندارم برم تا اونجا نیهم -ایجو

نکن بلند شو  یتنبل -

انگار شما زنا دست !!! نه یول امیهست کنار م یبا هر بدبخت شیکیپروانه که رفت دلم خوش بود تنها زنِ تو خونه مامانمه که خوب با  -ایجو

دیداریاز سر ما مردا بر نم

عقب دمشیکه کش رهیازم بگ دویکل تخواس

جا بخواب نیهم ریبگ یخودت خواست -

یبش مونیبکنم که از گفته هات پش يکرد و چشماش و بست تو دلم گفتم کار یجون یحال ب نیو در ع طونیش خنده

شد؟ داریب -خانوم هیآس

آره  -

نم برنج و آبکش ک خوامیبهم م يدیم نتیظرف از تو کاب هیبده  رتیخدا خ -

ظرفا رو بهم زدم  یوکه باز کردم کل نتیکاب در

امیب یکنینم دایاگه پ -

دینیشما بش کنمیم داینه پ -

 رونیبه اتاق رفتم ب لیاز وسا یآوردم و بعد هم به بهونه بردن بعض رونیکردم و بعد ظرف مورد نظرم ب نکارویهم ا يا گهیچند بار د هی

ه؟یسرو صدا ها مال چ نیا -ایجو

ود دو زن در خانهوج -

صد البته -ایجو

با من کل نندازا -

و بده دیتر کل کیگردن من از مو بار نیاباشه باب -ایجو

ستین مونیپش افتینوچ ق -

:بود گفت یکه هم به خاطر خواب و هم به خاطر خستگ يدو رگه ا يصدا با

بده خستم  ساریال -

 یبگه ول يا گهید زیچ رهیکرد و رفت انتظار داشتم دم در حرفشو پس بگ يکرو گرفتم سمتش تش دیحرفش سوخت کل نیاز ا یلیخ دلم

حرفا بود نیخسه تر از ا
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هال  يتو. اومد  یاز پسش بر نم ییخانوم تنها هیواقعا اگه من نبودم آس دیآماده کردن غذا و مرتب کردن خونه طول کش یساعت کی حدودا

. ایجو. نیآر. پرهام. فکر کردم ریاخ يبه اتفاق ها. هم گذاشتم  ياز بخونه چشمام و روخانوم هم رفته بود نم هیبودم و آس دهیدراز کش

 شهیگرفته بود؟از تو قسمت ش شهیباور بهش و اعتماد از کجا ر نهمهیا. خواستیاز جون فکر هام م ی؟چ. من بود یزندگ يکجا. ایجو. ا يجو

کالس  يکه برا يمنقعه ا وذره صبر کن مانت هیو با گفتن  دمیدر د يباشه حرکت پنجشو رو ایزدم جو یحدس م دمید هیسا هیدر  يا

. نکرده بودم عوضشون کنم و تنم کردم درو باز کردم قتبودم و هنوز و دهیپوش

؟يدیخوب خواب-

یخوابیاز ب شدمیبده داشتم خفه م رتیخدا خ. هوم -

گرفت سمتم  دویکل

یبازم مرس -

تو اتاق خونهیخانوم داره نماز م هیرم آس یم گهیمن د کنمیخواهش م -

کجا؟ يبر -

گهیخونه د -

؟یمون ینم -

خبرم کن نیداشت يزیچ يکار. ها نکهیمثل ا دیمهمون دار. نه -

ساریال -

بله -

نگفتم؟ -

شده؟ یچ-

ایذره استراحت کنم شام ب هیبرو خونه لباساتو عوض کن  گهیم مامان

. آخه منکه -

صد بار بت گفتم منو با زنا در ننداز. ها نهیبیان از چشم من ممام يایآخه نداره ن گهید -

 . و اون. منو سرکوب کنه يها یسرکش تونستیم زیچ هیتنها . شده بودم عیچه مط. زدم و سرمو تکون دادم يلبخند

 نییخط نسبتا صاف پا هیال و هالل با هی. و برداشتم  عمیهم بد نبود خط چشم ما شیآرا یو مشغول انتخاب لباس شدم کم. پس زدم افکارمو

قدم هام و تند تر  دمیزنگ و شن يهم زمان با خارج شدن من از در خونم صدا. بد نشد کارمو با رژ گونه و رژ لب تموم کردم دمیچشمم کش

کار  نیا. البهج. دیکشیخانوم داشت از پشت پنجره سرك م هیآس. رفتم تو. هم رفت که درو باز کن  ایتر اونا برسم جو زودکردم که من 

دبودیازش بع

دمشومیند دگهیوقته کنار هم یلیخ. -خانوم  هیآس

گفتم یجیگ با

رو؟ ایک -
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رو انداخت و با لبخند بهم نگاه کرد پرده

هم حل شد  نایبالخره با رفتن سارا کدورت ا ایپروانه و جو -

خانوم از پشت پنججره سرك بکشم که سر و صداشونو  هیآس نیع خواستمیمنم م نمشیکنجکاو بودم بب یلیخ. مهمون امشب اون بود پس

باهاش . وارد شدن ایاقا و خود جو هیداشت و  ایبه جو يادیخانوم که شباهت ز هی ستادمیو ا دمیبه لباسام کش یدست دمیاز پشت در شن

کرد یخانوم منو معرف هیآسدست دادم و سالم کردم 

شوهر خواهرش و داماد منه يهدهم م نیو ا استیپروانه خواهر جو نیا زمیعز -

زدم  يلبخند

خوشبختم -

دمایشن ادیاز مامان ز فتویتعر -  پروانه

نگفتم يزیاکتفا کردم چ يلبخند به

انگار با . رفتن سارا بود رویهم به خاطر اتفاقات اخ دیشا ومدهیخوشش ن یلیخ دارید نیاز ا دیشا دونمیتو هم بود چرا شو نم یکم ایجو افهیق

. دیرس یتمنا نم يبه نظرم باز هم به پا یول یبودوالبته دوست داشتن يروانه خاطراتش مرور شده بودپروانه دختر خوش برخورداومدن پ

. از حرکاتش یوالبته بعض. نداختیم ایجو ادیچشم و لبش منو 

آشپزخونه و منم دنبالش رفتم يخانوم رفت تو هیآس

ادیپروانه ب گمیاالن که کار ندارم بعد هم م يشدخسته  یلیمادر برو که خ ياومد یچ يتو برا -

کنم یخانوم کمکتون م هینه آس -

بهت بده دخترم يخوایاز خدا م یهر چ یزد و دست هاشو به شکل دعا باال گرفت و گفت اله يلبخند

. و در شرف باز شدن بود شل تر شده بود ایجو يگره اخم ها. رو بردم وهیازش کردم وظرف م يتشکر. دیکلمه اخر بهم چسب نیا چقدر

. کردیتماشا م ونیمشفول حرف زدن بودن و پروانه هم داشت تلوز يو اقا مهد ایجو

اوردم یخودم م يکردیجون صدام م ساریشما چرا ال - پروانه

نکردم يکار کنمیخواهش م -

؟یخونیدرس م - پروانه

رشتمم هنره. میعاشق نقاش. آره -

 ایخوب نبود بر عکس جو میاشوقت نق چیخوشبحالت من ه - پروانه

؟يازدواج کرد - پروانه

نه -

چرا؟ - پروانه

مده وین شیپ تشیموقع دیدونم شا ینم -

يکم ندار يزیکه تو ماشاال چ نیدوره که فقط دنبال خوشگل نیا يپسرا - پروانه
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دسته از افراد باشه نیخوب منم دوست ندارم که شوهرم جز ا -

یکن دایو پ خوادیکه دلت م یان شاال همون. اب ندارهحرف حساب جو. بگم یچ - پروانه

یمرس -

خانوم بلند شد که  هینشستن و صحبت کردن آس یاونو ازش گرفت و تعارف کرد بعد از کم ایشربت وارد شد و جو ینیخانوم با س هیآس

سفره رو بندازه اما پروانه نزاشت

بگم يزیچ هی خوامیم نیمامان جون بش -

پروانه یسر جاش و حواس همه رفت پ خانوم برگشت هیآس

نمیبهت زنگ زدم و خودم خودمو دعوت کردم که هم داداش گلمو بب -

پاسخ هم نموند یزد که البته ب ينگاه کرد و لبخند ایجو به

خبر خوب بودم هیو بهت  -

مادر یخوش خبر باش شهیهم شاالیا -خانوم هیآس

!!!زد یانداخت و لبخند شرمناک نییپا سرشو

. ییهم دا ایو جو. یشیمامان بزرگ م يدار -

 يهم به آقا مهد ایجو دیبلند شد پروانه رو بغل کرد و بوس. چشماش جمع شدو يکم کم اشک تو. خانوم چند لحظه مات مونده بود هیآس

اومد  رونیب ایبغل جو از یلحظه بود چون وقت نیمنتظر ا یلیفکر کنم پروانه خ دیگفت و هم پروانه رو برادرانه تو آغوشش کش کیتبر

و چه . ستین یول. شدیم ییاون هم االن داشت زندا. اگه سارا بود. هم جالب. هم خنده دار بود. شدیم ییداشت دا ایجو. بود سیچشماش خ

. ستیخوب که ن

خانوم به خاطر درد  هیآس یول میتا دم در اونا رو بدرقه کرد ایارضا شدمن و جو میو کنجکاو دمیبود بالخره من پروانه رو د یخوب یمهمون

صدام کرد ایو من خواستم برم خونه که جو ومدیبود ن ادیاز کار ز یپاهاش که ناش

کن سارصبریال -

بله -

نشد؟ يخبر ارویاز اون  گهید -

داده بود؟smsکه  ی؟همونیک -

اوهوم -

بترسونتم یکنه الک تمینه بابا البد خواسته اذ -

یبمون نجایا ستیصالح ن گمیمن م یول -

کجا برم پس -

خوابمیم نجایمامان من ا شیتو برم پ -

شهینم يطور ایجو الیخیب -
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اگه شد؟ -

؟یراحت نجایتو ا شهیکه نم ينطوریآخه ا دونمینم -

بودم ها نجایکال ا یزمان هی نکهیمثل ا -

؟یگیم يجد -

اره تا قبل از رفتن پروانه -

من چکار کنم؟ یگیخوب حاال م -

مامان شیتو برو پ خوابمیم نجایبا خودت ببر من شب ا يدار يا لهیساگه و -

 مییخانوم تنها هیکه بازم من و آس ينجوریخوب ا -

اول از خونه تو شروع بشه دیبا فتهیهم ب یاونجا بخواد اتفاق يبر يخوایدونه که تو م ینم یکس نیستینه تنها ن -

ترسم ینه من م ایجو يوا -

؟یترسیم یاز چ -

؟یچ ارنیسر تو ب ییاگه بال -

ابروشو داد باال يتا هیکلفت تر کردو  صداشو

یآبج یکونن ما رو دسِ کم گرفت یغلط م -

. گره خوردن نگام تو نگاش ای. هم کالم شدن باهاش. ایاز بودن با جو دیشا. ذوق خاص بود هیته همه خندم هام هم . دمیبلند خند بلند

يردارب يخواینم يزیبرم بخوابم؟چ من

برو کنار خوامیچرا چرا حتما م -

 ییترسم از تنها یبگو م شهیرو نگو نگران م اناتیجر نیبه مامان ا یکنه راست یخوب بابا خونه که فرار نم لیخ -

کنه؟ یباور م -

کنه یم -

بود ستادهیهال ا يتو ایبرداشتم جو ییوطال یدست تاپ شلوارك ست مشک هیاتاق و  يتو رفتم

و چک کن درش چفت باشه خچالیتموم چراغ هارو خاموش کن  یبخواب یخواست -

گه؟یبله چشم بانو امر د -

تو  يرو چجور زمیاونوقت عز. کردیجمله رو ادا م نیچقدر با نمک ا. گفت بانو یبه من م. از هم فاصله گرفت هویچپ و راست لبم  سمت

. یخانوم. مثال خانومم ای.  دیچرخ یدهنش م

باشمواظب خودت  -

زد  ینینمک لبخند

اونم به چشم -

ریرم شب بخ یمن م -
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ریشب تو هم بخ -

 یجودم رخ موت یداشت اتفاقات. نبود یعیطب. نبود یشگیهم. ساریال نیا. حق هم داشتم. دمیکه درونم به وجود اومده بود ترس ییحالت ها از

. تحوالت از همون جنسِ نیا خواستم باور کنم که یبار تجربش کرده بودم اما نم هیداد که قبال 

منم . دیقرمز و سبزه ع یرفتن همه جا پر شده بود از ماه یبهار م شوازیو به پ کردنیو ادماش کم کم داشتن زمستون و بدرقه م شهر

انوم خ هیشدم آس داریصبح زود از خواب ب. نو کنم یکمیبکشم وحوض رنگ و رو رفته  یسرو دست هیخونه  اطیگرفته بودم به ح میتصم

و مشغول  میپوش میرنگ يمانتو. از چند روز قبل چند تا سطل رنگ گرفته بودم. خونه نبود چکسیرفته بود ه ایباجوخونه پروانه بود صبح 

گرفته بود  یاومد خونه مرخص یامروز زودتر م ایتوش رو جمع کردم و بعد بهش رنگ زدم جو يکردم و برگ ها زشیتم یکم هیشدم اول 

کارم که . اماده نکرده بودم زمویچ چیمن هم هنوز ه. میباش رازیش دیتخت جمش يو تو لیتحوقرار بود سال  مونیفته اه کیسفر  يبرا

همون موقع  ایجو. رمیدوش جانانه بگ هیهامو برداشتم که برم  لیساوبه حوض کردم و با لبخند از خودم تشکر کردم  یتموم شد نگاه

. دیرس

 یسالم خسته نباش -

کردیتو دستم نگاه م يبه من و سطل ها تعجب با

؟يکردیچکار م. سالم -

حوض اشاره کردم به

؟يرنگش کرد -

ست؟یمشخص ن -

من پشت گوش انداخته بودم  یچکار کنه چند بار تا حاال بهم گفته بود ول یدونه از خوشحال یمامان بفهمه نم. شده زیچه تم -

گهیخصلت شما مرداست د -

واقعا قشنگ شده  .باور کن گرفتارم -

ادیاصال به چشم نم نیکه شماها بم کرد ییدر برابر لطف ها کنمیخواهش م -

میشیم یبرو خودتو آماده کن که فردا صبح زود راه. ماینداشت -

ساعت چند؟ -

- 6

ادیمن خوابم م ایجو يوا -

بخواب  نیماش يخوب تو تو -

شهینه بدنم کوفته م -

یاشبرو خسته نب گهیغر نزن د -

 یساعت کیدوش جانانه گرفتم و  هیشده بوداول  یرنگ یاون همشو بخره سرو روم حساب. و. دوست داشتم بمونم من ناز کنم یول رفتم

اونجا بپوشم و اتو زدم خونه رو هم  خواستمیهم که م ییمانتو. دمیساك کوچولو برداشتم و چند دست لباس توش چ هیاستراحت کردم 
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و اونقدر . شدم رهیبهش خ.  ایجو یکمد که چشمم خورد به نقاش يرو جمع کردم و گذاشتم تو یو پرت اضاف ترخ يسر هیمرتب کردم و 

. از دلتنگ شدن. یاز وابستگ. ترسم از عشق یم. با خودم زمزه کردم. حاال یول. مردمک چشمشو هدف قرار بدم ينجوریجسور نبودم که ا

اـــــیجو. از. از. از خودم. از شکست دوباره

کرد یم وونهیداشت کم کم منو د نیاوووف ا. اومد همون جا گذاشتمش یاز تو هال م میگوش يصدا

کرد یم وونهیداشت کم کم منو د نیاوووف ا. اومد همون جا گذاشتمش یاز تو هال م میگوش يصدا

بله؟ -

سالم -

سالم کیعل -

مسافرت؟ يبر يخوایم

؟یدونیتو از کجا م -

کالغ ها گفتن -

شهیم شتریاز برق هم ب) speed(دشونیبگذره اسپ گهیذره د هیره  یشاال ورژن کالغ ها هم روز به روز باال تر مما -

؟ینگفت -

. تو هم -

گفت رایخوب بابا الم لیخ -

خواهر پر چونه من نیاز دست ا -

؟يریم يبا اون پسره دار -

اسم داره -

رتیهه چه باغ -

بعدش؟ -

؟یبعد چ -

زعبالتخ نیهمه ا -

رهید یلیخ گهیانگار د یول نمتیبب ییایبهت بگم ب خواستمیم -

بار هوشت بهم ثابت شد نیاول يبرا -

 گمیم یول یستین لیدونم ما یم نکهیبا ا -

شنوم یم -

خونه  جواب و بدن و خودم باهاش رفتم يخون گرفتم و گفتم فور شیازش آزما مارستانیحالش بد شد بردمش ب شیمامان چند وقت پ -

سرطانه خون. گفت سرطانه . زنگ زد رهیکه باال سرش باشم دوستم قرار بود جواب و بگ

دمیکش ینیه
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؟سرطان. نه يوا -

 نیخاله بگو آر شیگفتم برو پ خوامیبه مامان گفتم زن م نیواسه هم شدمیم وونهیداشتم د. گم یم زویهمه چ. . صبر کن ساریآروم باش ال -

. يکرد دیو نا ام دمیتو ام یول. بودم دواریام یلیخ. خدا خدا کردم یلیخ. مامان نزاشت امیخودمم ب خواستمیم. فتهیبه دست و پات م

. دمیشنیکش دارش و خوب م ينفس ها يصدا. زدم یخش داره شده بود شمرده تر از قبل حرف م صداش

دختر ور  هی دمید يو چطور یاونکه بفهمه ک یشد ب ییهوی یهمه چ. يتو بخوا یهر چ یتو بگ یگفتم هر چ. مامان سودابه رو انتخاب کرد -

دو سه روز بعد همون دوستم زنگ . گره خورده يا گهید حیکه قلب من به ضر یدر حال.. میکن دایپ یکه قرار باهم نسبت قلب سادهیدستم وا

اشتباه  هیبه خاطر . یم بودن مامان و از طرفخوشحال بودم به خاطر سال یاز طرف. رو سرم خراب شد ایدن. جوابا اشتباه شده کهزد و گفت 

من ترو از دوست دادم

 يدیخودت پس کش. بودم سادهیمن همه جوره پات وا خواستمتینه اشتباه دوستت اشتباه خودت من م یاشتباه ول هیبه خاطر  نیآره آر -

. محوت کردماز تو قلبم . شد بالخره یول. له شدم. منم داغون شدم تا فراموشت کنم. يدیکنار کش

من حرفاتو باور ندارم یجنگ یبا خودت واحساست م يبگو که دار ساریال -

 يمتعهد شد گهید یندارم ول يبه چند و چونش کار يبوده بالخره تواالن نامزد دار یچ ؟هریثابت کن ویبشه که چ یکه چ یگیرو م نیا -

بفهم

کنم یو پشت سرمم نگاه نم رم یم گهیبگو اگه جوابت اره بود د يزیچ هیفقط  ساریال -

دمیدروغ چرا از سوالش ترس. کردم سکوت

؟يپسره رو دوست دار نیا -

. یچینگفتم ه یچیه یول ــاستیبا تشر بگم چند بار گفتم اسم داره اسمش جو خواستمیم

؟يرو دوست دار ایجو -

؟يرو دوست دار ایجو -

. دمشیپرس یفافه از خودم مبود که خودمم از خودم داشتم و مدت ها تو ل یسوال نیا

حس  میشونیپ يموها نیعرق و ب زیر يدونه ها. انگشتام و شکوندم هیبا انگشت شست قلنج بق. و کش دار ینفس طوالن هیبستم  چشمامو

. چقدر هوا گرم شده بود قهیدق 5تو . کردم

ساریال -

ه؟یسکوت چ یمعن -

. دوستش دارم. دارم -

. رنیجونمو بگ خواستنیانگار م. رو ادا کردم جمله ها نیا يدونم چجور ینم

اگه . به فکر فرو رفتم . رو از سر خودم باز کردم  نیکه آر دمیکش ینفس راحت. قطع کرده بود نیآر. نشد دهیاز اون ور خط شن ییصدا

ما . ستیال من نم. گستید يجا هیچون اون هوش و حواسش . طرفست هیجاده  نیچوون ا. هودستیاحساس من عشقِ پس پوچه پس ب

تونست  یجز عشق هم م يا گهید یکشش مگه معن نیا یول. نداشتم نانیزده بودم اطم نیکه به آر یاز حرف ممخود یحت. شه یمن نم
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عادتم شده بود بدون چادر چاخچون کردن  گهید. هیک دمیدر و زدن اول پرس. کردم یداشته باشه؟ همون جا تو هال نشسته بودم و فکر م

خانوم بود هیآس يکنم صدادرو باز ن

؟یسالم مادر خوب -

ن؟یشما خوب یسالم مرس -

چقدر قشنگه شده زمیعز يدیزحمت کش -

. وقته تو فکرش بودم یلید؟خیگیحوض و م -

ندازه بخدا دعات کردم یو پشت گوش م گمیم ایچند ماهه دارم به جو یاگه بدون -

جبرانش کنم؟ يدونم چجور یبهتون زحمت دادم که نم مدت نیتو ا نقدریمن ا. خانوم هینکردم آس يکار -

. ستمیراحته که تنها ن المیخ ستین ایکه جو ییحرفا رو نزن مادر من از بودنت خوشحالم وقتا نیا -

نیبه من لطف دار یلیشما خ -

خونه ما ایامشب شام و ب -

کنم  یدرست م يزیچ هینه خودم  -

بالخره سرعت کار کردن شما جوونا  نیماش يگذاشتم تو دمیمن ساك هارو هم چ ادهیکارات ز ونمدیم میریم میتعارف نکن فردا هم دار -

نیکن یتر کار م لکسیبه قول خودتون ر. ذره کمتره هی

. دمیخند

شم یچشم مزاحمتون م -

جاده سر حال باشه که تو خوابهیذره زودتر م هیامشب  ایبردار جو يخوایامشبت م يهم برا يزیچ یمادر لباس یستیمزاحم ن -

آها باشه حتما -

 ینگاه. وقت نداشتم گهید یول نمیرو بب رایالم يتموم کارام و کرده بودم دوست داشتم قبل از سفر دوقلوها بایانداختم تقر یخونه نگاه به

شام سبک درست کرده بودکه زود  هی. خانوم هیآس شیمانتو رو لباسم و انداختم و رفتم پ هی. تونستم بخوابم یم نایبا هم. به لباسم کردم

. زدم تا خوابم برد یتو دشکم غلت م یساعت کی. عادت نداشتم دنیمن به زود خواب یول دیهم شام نخورده رفت خواب ایجو میواببخ

خواست از جام دل بکنم یکرد اصال دلم نم داریخانوم منو با دنگ و فنگ ب هیهنوز هوا روشن نشده آس صبح

 شو داریب ساریال -

بخوابم گهیساعت د میتروخدا ن -

ها شهیم ریبخواب د نیتو ماش میبر ایب -

 افمیق. خونشون گذاشته بودم استفاده کردم یجا مسواک يکه تو یو ازمسواک ییرفتم دستشو. دمیاز جام بلند شدم و بدنمو کش یحس یب با

داشتم با . شدیم ينجوریصورتم ا دمیخواب یبد م یوقت شهیمه. ذره قابل تحمل تر شده بودم هی. شده بودم صورتم و خوب شستم  یدنید

خانوم صدام زد هیکه آس کردمیو خشک م رتمحوله دست و صو

صبحونه بخور ایب -
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ها مو بردارم و اماده شم لیوسا رمیمن م -

یکن یبخور ضعف م يزیچ هیاول  ایب -

شده؟ داریب ایجو. بشه ریترسم د ینه م -

دارهیز نماز نخوابه حتما ببعد ا گهیقرار بود د -

نشده داریسرحال بود مشخص بود تازه ب. درو باز کرد ایدر زدم جو. به کار خودم لبخند زدم اطیگذشتن از تو ح موقع

ریسالم صبح بخ -

سالم -ایجو

؟يدیخوب خواب -

نه ایالزم داره  يزیمامان چ نمیاماده شو من برم بب عیسر یاره مرس -

رو به هم  يزیارد خونه شدم خداروشکر چوبه حسم ندادم  یتیاهم. بهتر بگم سرد ای. بود یعیطب ریغ یکم. ا خوردم ذره از رفتارش ج هی

. خشکم زد هوویمن و نبرده که  يها لیکردم که چرا وسا یرفتم تو اتاق و داشتم غر غر م. رو به راه بود زیو بود همه چ ختهینر

. خشکم زد هوویمن و نبرده که  يها لیه چرا وساکردم ک یتو اتاق و داشتم غر غر م رفتم

. بودم دهیوقت اون عکس رو ند چیه. به گفته خودم. و من. شده بود یعکس سه رخ کپ هیکه از . ایچهره جو ینقاش. من يخدا

. نجایچمدون ا نیا. ریبخ صبح یاون سالم ب. پس اون رفتار سرد. چکار کردم ایمن با من و جو. چکار کردم ایبا جو. با خودم چکار کردم من

. ایخدا. منِ احمق. من. من

. که ییبه اون لب ها!!. که جونم و گرفت تا جون گرفت ییبه اون چشما. شدم رهیخ شیاتاق نشستم و به سه رخ جِد کف

 یم یحیچه توض. کرد رونیو. من و لو داد. عکس نیهم. حاال. درد و دل کردم. حرف زدم. کردم یزندگ ایماه تموم با عکس جو کی من

 ساریال. بودم ساریفقط ال یول. بودم ساریال. . تمنا بودم دیشا یحت. . پروانه بودم. اون خواهر بودم يمن برا. داشتم که بگم یچ. تونستم بدم

همه  ایجو ين برام. کرد یمن و مملوك اون مالک نم. یقانون چیه. کرد یمن و مال اون نم يکسره ا چیه. کسره دار نبودم سارِیال هی.. یخال

همه بودن  نیاز هم. هم از طرف من نداشت یپاسخ چیذهنش که ه يعکس و شبهات تو نیا دنیبا د دیو حاال شا. کس نبودم چیبودم و ه

. کَسش چیو نه ه. نه مستاجرش. نه دوستش. نه خواهرش. کس نبودم چیه گهیو اونوقت من د. رونیکرد ب یمنو پرت م مه

 یاز خجالت نم. کردنیم يرو گونم سر سره باز یکی یکیاشک  يقطره ها. خونه برام نمونده بود نیرفتن از ا رونیب يبرا يا زهیانگ گهید

موضوع رو  نی؟کاش بتونم ا. که دوستم نداشت یبود؟دوست داشتن کس یاخه مگه جرم من چ یول. نگاه کنم ایجو يتونستم تو چشما

. داشتم ینگه م یدلم سبز شده بود رو دزدک يتو یکه دزدک یو عشق. رفتم  یخونه م نیا از شهیهم يبود که برا تکنم اونوق یماست مال

بدختانه اثارش رو  یکردم و اشکامو پاك کردم ول میرو تو کمد قا یتخته شاس عیسر. توجهم و جلب کرد اطیخانوم از تو ح هیآس يصدا

زدیدر داشت حرف م يد شد از همون ابتدااروبه در زد  يدر باز بود تک ضربه ا. صورت و چشمام مونده بود

 ادشیتازه  ایوسط آسمون جو ادیداره م دیبه خودشون بگه خورش ستین یکی میتا حاضر ش میدیلفتش م یلیما خانوما خ گنیهمه مردا م -

افتاده که دوشــ

؟يکرد هیگر. نمتیبب ساریال -
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دمو اشکام و که زمامشون از دستم در رفته بود و پاك کر دمیخند

نه -

شده؟ یچ ساریحرف بزن ال. زنهیکه تو چشمات داره برق م هیچ نایپس ا -

امیتونم باهاتون ب یمن نم -

چرا؟ -

خواهرم -

؟یخواهرت چ -

ششیبرم پ دیبا. شده ضیبچش مر -

کرد ارومم کنه یخانوم منو تو آغوشش جا داد و با حرفاش سع هیآس. شدت گرفت میگفتم و گر نویا

حالش بهتر بشه بعد باهم  میمون یماهم منتظر م. نداره که یتاب یب نهمهیا. شاالیا شهیخوب م. شنیم ضینکن همه مر هیرم گرقربونت ب -

داره یبیچه ع میمون یجا م نیهم هم لیسال تحو. میبر

دمیدروغ خجالت کش نهمهیخودم بابت ا از

بشهسفرتون خراب  خوامینم. مونم یمن م. دیخانوم شما بر هینه آس -

میختیبرنامه ر یکل شهیتو که نم ینه مادر ب -

دیفکر من نباش دیتونم سفر برم شما بر یمن بعدا با خواهرم هم م. نداره یمرخص یلیکه خ ایجو -

دهینم تیاخه دلم رضا -

راحت باشه من باال سرش باشم آروم ترم التونیخ دیبر -

ییایباهامون ب خواستیدلم م یلیبگم مادر خ یچ -

دوست داشتم یلیمنم خ -

ادا کردم یجمله رو پر بغض و با سخت نیا -

گرفت سمتم دشویو دسته کل فشیک يکرد تو دست

باشه شتیپ اطیخونه هم توش هست محض احت دیکل اطهیح دیکل شییکی ریبگ نارویا ایپس ب -

رامیمن خونه الم ستین يازینه ن -

داره؟ . نداره يکه ضرر شیحاال داشته باش زمیدونم عز یم -

ممنونم -

کنه یباهات خداحافظ ادیاومده بگم ب رونیاز حموم ب ایبرم فکر کنم جو گهیمن د -
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شهیم رتونید خوادینه نه نم -

شده ریاالنشم د نیهم -

زنم یبعدا خودم بهش زنگ م -

کنم یباشه مادر اصرار نم -

. بودنش دهیخداروشکر کردم به خاطر فهم یدلم کل تو

و چند . خوب رفت یو داشتن سال یسالمت يو ارزو ریخ يکردم و اون بعد از دعا یاز اون بلند شدم باهاش روبوس دید منم به تقلش بلند

. و دور شدنش ازم نیاستارت ماش يو صدا دمیاونارو شن نیلحظه بعد رد و بدل شدن حرف ب

 . دنشیند. نبودنش. يدور نیبه ا. یدلتنگ نیبه ا. به عشقم. لمبه د. به بختم. به حالم. کردم هیبلند گر يخونه نشستم و با صدا کف

. پس زدنش . نخواستنش

. سارا. 

دور . خورد شدنم. خورد شدنش . شکستنم . شکستنش. شیشونیپ يخط ها. دشیسف يچند تار مو لیدل. هواسش. هوشش. عشقش

. کمیبهش نزد. يدور نیاز هم. و فرسخ ها . گ ها ازم دورهکه فرسن یبا عشق کس. با عشق. شدنم یقاط. شدنم یکی. شدنم کینزد. شدنش

. ایبا عشقِ جو. سارا شهیبا عشقِ عاشق پ

شود یسخت م یگاه

داند یو نم يدار دوستش

خواهد یو نم يدار دوستش

دیآ یو نم يدار دوستش

و سهم تو از بودنش يدار دوستش

التیخ نیدر سرزم ییایاست رو يریتصو فقط

سهم توو  يدار دوستش

!است ییهمه ،تنها نیا از

نوشتم و  یبا دست راست م. زدم یخوندم وبه تک تکشون لبخند م یبودم و داشتم خاطره هام و م دهینفره هتل، دمر دراز کش 2تخت  يرو

 نیمنم ا. بودمهوس کرده  يبدجور. رهیمرغ بگ یرفته بود کنتاک ایجو. همسرم بود کنارم گذاشته بودم تیدست چپم و که حاال سند مالک

 یدفتر ازش ب نیماه افتاد و برگ برگ ا کی نیکه تو ا چه اتفاقاتی…دفتر خلوت کنم نیبا خودم و ا یت شمردم تا کمیفرصت و غنم

بودن بینص

. تو اون خونه رو نداشتم ییتحمل تنها ششیزدم که برم پ رازنگیخانوم به الم هیو آس ایبعد از رفتن جو".. 

؟یخوب رایسالم الم -
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خبر؟ ؟چهیتو خوب زمیسالم عز -

؟ییکجا -

سفر میر یم میبا مامان و بابا دار نیتو ماش -

سفر؟ -

رنیگیبهونتو م یلیدو قلو ها خ ياومد یکاش تو هم بامون م میکرد یبابا رو راض یاحتماال شهر کرد با بدخت. آره -

نیخوش بگذره مواظب خودتون باش -

ن؟یدیهنوز نرس ییتو کجا -

 میتو راه نه -

زنگ بزن هیبهم  يدیهر وقت رس -

باشه خداحافظ -

خداحافظ -

!!!یرو بردنداشتم لـــــــعنت یچرا اون نقاش. کسو نداشتم چیه گهیشد د شتریبغضم ب رایزنگ زدن به الم با

و بلکه صد برابرشو داشته باشم  من حاضر بودم اون پوشش یول. یپوشش چیه یبار ب نیاول يبرا. و تو گوشه گوشش قدم زدم اطیتو ح رفتم

فقط . چقدر دلتنگش شده بودم. ساعت هم از رفتنشون نگذشته بود کیهنوز .. باشه اطیتو ح. نجایا نشیماش. صداش باشه. باشه ایجو یول

سمون و که از و آ دمیتخت دراز کش يماه و خونه خودمون دووم آوردم؟رفتم رو کیاون  يمن چجور. خوردیو تاب م چیتو ذهنم پ لسوا هی

ما  ياونقدر بزرگ باشه که چتر هر دو نکهیا. کردیم یوسعتش بهم دهن کج. تماشا کردم. کردیدرختا داشت نگام م يشاخ و برگ ها نیب

درست . رونیب دمیخانوم بم داده بود و از تو انگشتم کش هیکه آس يدیکل. شد یتر م شیلحظه به لحظه داشت ب که يبا فاصله ا یبشه حت

!!!. ییجدا. فاصله. يکه حلقه دور. ینه حلقه عاشق یول. حلقه مونده بود هیرد . مینگشت انگشترا يرو

 هی نهییگوشه همون آ.  ویافتر ش هیباز شده و  میسشوار با س هیش  نهیکنار آ. بود زونیدر کمد آو يرو سشیحوله خ. ایتو اتاق جو رفتم

 یب نهمهیا یحت. کمد دربازش يمچاله شده تو شیرکاب رهنیپ ریافتاده بود و زبالشتش گوشه اتاق . عکس سه در چار از خودش بود

اگه به  اسارا؟آخ سار ایبودم؟مامانش؟پروانه؟ یمگه من ک. تونستم ینم یول. دوست داشتم اتاقشو مرتب کنم. بود زیهم برام عز شینظم

!!!. دستم بهت برسه

از چشمم . بود یدلم طوفان. کردم بخوابم یچسبوندمش و سع نمیبه س . گذاشتمبالشتش  يبرداشتم و سرمو رو نهییاز گوشه آ عکسشو

 چیکاش ه. تر برگرده عیکاش سر. تموم شه يدور نیا نیتر ا عیکاش سر. بدنم و ترسونده بود يقلبم تموم اعضا. و  دیچک یم لیداشت س

 ای. مثل سارا یکی. باشم دینفر جد هیاگه شاهد اومدن  یحت. بمونم ایجو شینفس هام پ نینشه و من تا آخر دایاز پرهام پ یمدرک چیوقت ه

!!. خودش

 یناسالمت. کنم دیخر یو کم رونیگرفتم از خونه برم ب میاون روز تصم يفردا. کرد و کم کم خوابم برد تیروحم به جسمم هم سرا یخستگ

کم کردن فکر و  يبود برا یراه نمیا یول. دادیو بهم نمر يکار چیمجال ه یهرچند که دلتنگ. نکرده بودم يکار چیبود و من ه دیفرداش ع
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 يرو رو به رو يمرد هیسا رونیکه خواستم آشغاال رو بزارم ب یهم موقع شبید. دمیرو دم در د ییآقا رونیاز خونه که رفتم ب. هام الیخ

. نداشتم نیجز ا یراه. مجبور بودم. ندادم یتیاهم یول. دمیترس یکم. صورتش رو نه یبودم ول دهیخونه د

 یاز بچگ. گمیدست د هیقرمزم تو  یدستم بود و ماه هی يهام تو دیهمه خر. دمیسفره رو خر لیساو دمیها چرخ ابونیتو خ یساعت 3،4

. حاال یول. گرفتم یزندست جون تازه م دمیدیزدم و م یهر وقت بهش سر م. قرمز بودم یعاشق ماه

گنـدد یم ـنهیتـو درون س یبـ دل

بـندد یهـ سو راه مـرا ماز هم غـم

!خزانـ  یعنـیتو  یبهار ب امسـال

. خنـدد  ـیبه گـور پدرش م ـمیتقو

گشتم که دوباره همون مرد و  یم دیدنبال کل فمیک يو با اون دستم گرفتم و داشتم تو یماه. ادیغصه هام ز ای. هام کم شده بود یدلخوش ای

 ادیمواقع  نجوریا. بودم دهیترس یلیخ. زدیگنجشک م نیقلبم ع. رفتم داخل  عیانداختم و سر دیباشم کل الیخینتونستم ب گهید نباریا. دمید

. افتاد که ادمی یآوردم ول رونیو ب میگوش. زنگ بزنم ایبودم که به جو گرفته

 ازیبا خدا راز و ن ای خوندیمموقع ها قران  نجوریا شهیخانوم هم هیآس ادمهی. خونه و درو از پشت قفل کردم يو رفتم تو بمیج يتو انداختمش

. وضو گرفتم و قران و باز کردم. حفظم شده بود گهیرو موقع وضو گرفتن نگاه کرده بودم که د ایاونقدر از پشت پنجره جو. کرد یم

م و اونو اتاق يسفره چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم تو دنیها و چ لیبعد از مرتب کردن وسا. واقعا آروم شده بودم. خوندم هچندصفح

 هینفس هام نامنظم از ر. زدینامرتب م. قرار بود یب. تاب بود یدلم ب. رسما حوصله نفس کشسدن هم نداشت. دمیهم قفل کردم و دراز کش

. نداشتنش گهیو هم از ترسِ د. هم از ترس نبودنشِ. شدنیم خارج م

که به اون  یآهنگ. کنه يآور ادیبهم  يحال االنم و بدجور که یآهنگ. آهنگ خاص بودم هیدنبال  یقیموس ستیو برداشتم و تو ل میگوش

از  هیثان هی يفقط برا یراه هیاز  يجور هیرو  ایو جو. خدا دلش برام بسوزه یخواستم حت یم. هیخوب زیچ يعکسِ دهن لق بگه راز نگه دار

من  يایکدوم جو چیه نایا. گاه نبودن هیتک. بودنمن مهربون ن نایا!!!نه. الشینه خ. شینه نقاش. نمناکم عبور بده نه عکسش ياچشم يجلو

. فقط خودش. خواستمیشدن من خود خودش و م ینم

دلم تنگته یبیبا حال غر یبیحس عج با

از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته پر

دلم تنگته هیبدون کنا هیگال یب گله

دلم تنگته یجور قشنگ هی یاز فکر رنگ پر

شونیو همه دل پر ستین یشکیهواسه  یشکیکه ه ییجا تو

شنیتنگه تنگه واسه خاطراتت که کهنه نم دلم

لحظه کنار تو بودن هی يتنگه تنگه برا دلم

روشن يشب شد هزار شب که خاموش و خوابن چراغا هی
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فکر خسته دلم تنگته نیدلشکسته با ا من

و پاك دلم تنگته يتر و ابر,نمناك يچشما با

اده دلم تنگتهکه چه ساده بدون ار نیبب

ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته نیا مثل

تنگته دلم

شب شد هزار شب که دل غنچه ما قرار بود واشه هی

به سازم نرقصه به کامم نباشه ایکه دن یستین تو

يریبگ یعشق سراغ نیاز ا دیمنتظر شم که شا چقدر

؟يپذریکدوم روز؟من و با تمام دلت م یک کجا

فکر خسته دلم تنگته نیدلشکسته با ا من

و پاك دلم تنگته ينمناك تر و ابر يچشما با

که چه ساده بدون اراده دلم تنگته نیبب

ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگته نیا مثل

تنگته دلم

تنگته دلم

. کردمیمردم و زمزه م یمنم ذره ذره م نیهر نفس مع با

. تنگته دلم

. آهنگ و قطع کردم.. میدلتنگ يبه جز ضجه ها ییصدا هی. و هق هق هام تو فضا هست نیمن و مع يجز صدا ییصدا هیحس کردم  هوی

. و نگاه کنم نداشتم رونیو از پشت پنجره ب امیب رونیاز اتاق ب نکهیجرات ا یحت. وحشت به جونم چنگ زد. پا بود يدم؟صدایشن یدرست م

 قهیپنچ دق. دمیمن اشتباه شن نکهیا دیبه ام. فرستادم یصلوات م دهیبر هدیپتو رو دور خودم جمع کرده بودم و بر. دیلرز یدستم و پاهام م

 یپرنده پر نم یحت. پشت پنجره رو نگاه کردم اطیو با احت رونیاشتباه کردم از اتاقم اومدم ب نکهیا يبه هوا ومدین ییصدا گهیگذشت د يا

اول . کردنیانگار داشتن دعوا م دمیشن میکیدو نفرو از نزد يداامادو قدم برنداشته بودم که ص. و پرده انداختم دمیکش ینفس راحت. زد

هم  یاگه اتفاق یحت. نزدم یزنگ بزنم ول ایبه جو خواستمیم. مشخص نبود یچیاز پشت پنجره هم ه. شدم مونیپش یول. برم اتاق خواستمیم

افتاد به اون زنگ  یو آوردم که اگه اتفاق نیاره آرو برداشتم و شم میو گوش دمیمانتومو پوش. جا بند نبود جیه هافتاده بود اون دستش ب

 يبلند غیج اریاخت یب دنشونیبا د. شده بودن ریبا هم درگ یکیدو نفر تو تار. تر شده بود کیرفتم صدا بهم نزد رونیکه ب اطیاز ح. بزنم

. سیرم به فرار که داد زد زنگ بزن پلپا بزا خواستمیم. بودمش دهیبود که عصر دم در د یهمون شیکی. شد جلبتوجهشون به من . دمیکش

اونقدر کتک خورده بود  شونیکی. دمیلرز یم دیب نیبودم و ع ستادهیهمون جا . که اون گفت و کردم يو همون کار دمیبه خودم جنب عیسر
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. تونه کمر راست کنهن گهیکجا ها رو بزنه که اون د دیدونست با یبود م يطرف حرفه ا. خورده بود یکیتکن. تکون خوردن نداشت يکه نا

. که کتک خورده بود گرفت و برد یو همون دیرس سیربع بعد پل هی

يکالنتر دیایبا من ب بایخانوم د -

شناسهیمنو م يچجور نکهیو نه ا خوادیم یچ نجایو ا هیک نیدونستم ا ینه م نکهیاز ا . خورده بودم جا

ستیشما امن ن يبرا گهینجادیا يکالنتر دیایکنم با من ب یش مخواه. مراقب شما بودم نجایمن به دستور سروان افشار ا -

. بلکه خودشو. دستشو نه باال دستشو ریخواستم نه همکارش و نه ز یمن خودش و م یول. من محافظ گذاشته بود يبرا ایجو

بوده و از جون من  یکنم که اون مرد کفکر  نیافکارم بودم که هنوز فرصت نشده بود به ا ریانقدر درگ. يراه افتادم و رفتم کالنتر دنبالش

. ربط نبود یهم ب یلیشده پرهام بوده خ ریاج. اون نکهیالبته احتمال دادن ا. خواستهیم یچ

که دنبالم اومده  ياون سرباز. تو نبود یکس. درو باز کردم. بردن یصبح صدام کردم و من به اتاق. گذروندم يشب پر استرس و تو کالنتر هی

. نشیو سرمن درست در مقابل س. باالتر از صورتم قرار گرفت ایچند لحظه بعد در باز شد و چهره جو. جا منتظر بمونم نیبودگفت هم

اول . سمتش و خودمو تو آغوشش رها کردم دمیو از کف دادم و دود ارمیاخت. رمیباشه و باشم و تا آرامش بگ خواستمیکه م ییاهمون ج

ور کمرم حلقه شدبعد کم کم دستاش د یجا خورد ول یکم

نجامینترس من ا -

یلیخ ایجو دمیترس یلیمن خ -

برسونه بیبهت آس یزارم کس یتموم شد نم یهمه چ -

اون دستاشو شل  یول. رو جز عطر تنش حس کنه يا گهید يبو مینیلحطه هم ب کیخواستم  ینداشتم از تو آغوشش جدا بشم نم دوست

و ما نه  شدیم لیسال تحو گهیچند ساعت د. چقدر خسته بود. شده بود سیباسش از اشکام خل. دمیکش رونیکرد و من به اجبار خودمو ب

. خواستمیو م نیفقط هم!!!من یول. نبود ندیخوشا نیا ایجو يبرا دیشا. یو نه جمع میداشت يسفره ا

چرب  لشویبیحتما پرهام خوب س. کنه یپرهام شک داره اما طرف اعتراف نم يکردم اونم گفت که به ادما فیتعر ایجو يبرا زویچ همه

.  میرفت ایو بعد به همراه جو میاونجا بود یچند ساعت. کرده بود

به خاطر من خراب شد دتیع.  خوامیمعذرت م -

شهیخراب نم دمونمیع. مینیشیسر سفره م. خونه میرینشده االن م دیهنوز که ع -

مسافرت نیشما رفته بود یول -

؟يومدیتو چرا ن -

واهرم مدختر خ -

!ساریال -

دهنم بسته شد گهیجمله رو با تحکم گفت که د نیا نقدریا

 یاما نم. نشستم یحرکت م یشدم و ساعت ها جلو روت ب یمدلت م یخواستیاگه م یحت ای. دادم یمن بهت م یخواستیاگه اون عکسو م -

یفهمم چرابهم دروغ گفت
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گفتمیم یچ دیکرده بودم با سکوت

؟يبد حیکارتو بهم توض لیدل يخوا ینم ساریال -

؟يبشنو يخوایم یچ -

یبگ دیکه با يزیهر چ -

ندارم که بگم يزیمن چ -

يدار -

ندارم -

. يدار گفتم

منم گفتم ندارم -

دوتامون باال رفته بود يصدا دیکشیکار داشت به دعوا م گهید

؟یکن یپنهون م یچ يتو دار ساریال -

یچیه -

یگفتن داشته باش يبرا ییزایچ هی دیتو با -

. نکهیکه دارم ا يزیتنها چ. ندارم ندارم ندارم -

؟یچ -

. تو نطفه خفه شد. حرفم و خوردم. شد فیرفت ضع نییپا هوی صدام

؟یچ ددمیپرس -

ساریال -

منِ آزاد از همه . مو خواهرتم و دوست دار یبرادرم یکن یکه فکر م ییتو. عاشق و دوست دارم يِدوست دارم منِ احمق تو!! یاه لــعنت -

!!. من دوست دارم ایجو. رودوست دارم یمذهب يتو ز،یچ

در  يبدجور ایجو افهیق. میاز عقب خورده بود!!بله. خورد يتکون بد نیماش. و برداشت ابونیلحظه کل خ هیتو  کاشیالست يبو. رو ترمز زد

 یول. اون حرفا از دهنم خارج شده بود يدونم چجور ینم. دمیدو شدم و تا تونستم ادهیشده منم پ یچ نیماش نهیشد که بب ادهیپ. هم بود

که باز هزار عشوه و ناز  یمن. دمیصف کش. ایجو دنید يبرا. دنیکشیبودن باهام صف م يکه برا یمن. من بالخره رسوا شدم. بودشده 

آخه  یول. چرخه یپاشنه نم هیرو  شهیر همد. زیگفت عز یراست م. گفتم که دوستش دارم ایبا التماس به جو. کردم یدعوت همه رو رد م

 هی. آغوش تازه هی يبرا. کارت نیگر يبرا لیتحص يخارج برا يبرا. رفت. ولم کرد . کاره موند مهیعشقم ن. دمیند یوشکه خ یمن چرا؟من

که جوابگو  یهست ایخدا؟. پس چرا. دیمن نچرخ يدر که رو همون پاشنه هم برا. بودم دهیند یاز زندگ يریمن که خ. گهیرنگ و لعاب د

روزه سکوت و با  نیبارم شده ا هی يبرا نییپا ای؟بیهست ای؟خدایمنصرف کن ؟دلمویقانع کن ؟بغضمویکن فهخ ادهامویکه فر یهست. یباش

کنار  بزار بغض چند سالم و مثل دلم. بزار تو آغوشت باشم. بغلم کن ایحرف نزن فقط باش فقط ب!!نه. افطار کن و حرف بزن چارتیبنده ب
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و  ایپس ب. یمهربون یلیخ گهیخانوم م هیآس. یخوب یلیتو خ گهیکه م ایجو. من بد بودم ایخد. یتو بشکونم و بعد تو مرهم تک تک دردام باش

. با دلم شکستم. با دلم باش. بار هم با من باش هیو  ایب. کن ییآقا

"س"نه پر از  یپر بود ول نیسفره هفت س نیدل من هم ع. شدیاونم داشت مثل سال نو م دیشا. سفره دلم باز شده بود يبدجور

حرف زدن باهاش و  يرو. کردم جکتشیر. بود ایجو. زنگ خورد میگوش. یپناه یب یبدبخت یکس یبغض ب یچارگیب "ب"پر از  بلکه

اومد بازش کردمsms هینداشتم 

"کنم جواب بده یخواهش م"

دستم لرزونم دکمه اتصال و زد. زنگ خورد دوباره

باهات حرف بزنم دیبا ییتروخدا بگو کجا -

 یبا شرمندگ. داغون شده بود نیپشت ماش. بعدش اونجا بود قهیپنج دق. دور نشده بودم یلیخ. آدرس و بهش دادم يحرف اضافه ا چیه یب

اومد لیسال تحو يدعا يصدا ویرفتم داخل نشستم که از راد

مقلّب القلوبِ و األبصار یا

یلِ و النَّهارمدبرَ الل یا

محوِّلَ الحولِ و األحوال  یا

حالَنا إلى أحسنِ الحال حوِّل

:گفت یقفل لباشو باز کرد و با تلخ ایجو. بود يبد سکوت

مبارك دتیع -

هام و جمع کنم لیوسا خوامیمن و ببر خونه م -

کجا؟ يریم -

خونه بابام -

؟یتونیمگه م -

زن پرهام بشم اره -

ياوردین يرو زبونت آورد یاسم اون عوض -

دیکشیم ادیبود که سرم فر يبار نیچندم نیا

میباهم حرف بزن دیبا -

ها رو گفتم یدنیشن -

يدیها رو نشن یگفتن یول -

مونده؟ میزیمگه چ -

آره -

شنوم یم -
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منم دوست دارم -

از کار  زیهمه چ. بردن یول هام به مغزم فرمان نمسل. دادم یاز خودم نشون نم یعکس العمل چیه. حرکت نشسته بودم یب هیچند ثان يبرا

. تپش دلم یحت. افتاده بود

!!!نه. بلند تر بگم منم دوست دارم نه به عنوان خواهرم دیفکر کنم با -

. برگشتم سمتش یگرد و خاك تعجب و از سر و روم تکوندم و با سخت. ذره به خودم تکون دادم هی

؟یپس چ -

؟یکن یبا من ازدواج م -

؟یپس سارا چ -

. پروازش بود روزید. و شست و برد و برد و رفت زیکه رفت همه چ یهمون موقع -

یکنیبهش فکر م یهنوزتو دلته گفت یاما تو که گفت -

و خراب  امیدن. هم نشست تو دلم یوقت. اجازه یب. خبر یب. اومد. شد یول. رو نداشتم يا گهیهوس عشق د. خواستم خودمو گول بزنم یم -

. من کجا التیاون کجا تحص التیتحص. يکه پسرخاله پزشکت و رد کرد ییتو ادیتو ازمن خوشت ب دادمیدرصد احتمال نم کی یحت. کرد

تونستم باور کنم که  ینم. دیلنگ یاحساسم م يجا هی. شدیم ییکردم حسابم پنج تا یبا خودم که دو دوتا م. من یوضع مال. اون یوضع مال

. یه من فکر کنتو ته ته ذهنت ب یحت

. ازدواج فکر نکردم يبرا یکه تو گفت ییزایچ نیوقت به ا چیامامن ه -

خوام ینم خوانیکه اکثر مردا م ییزایاسه اون چومنم تر -

مثال؟ یچ -

 زتیچهمه . خوامیخاص بودنت م يتو رو برا یمن و مجذوب نکرد چون دروغ گفتم ول تییبایز دمتیکه د یگم وقت ینم. تییبایمثال ز -

خنده هام  يبرا لیدل هی. يشدیگوش م خواستمیگوش شنوا م هیهر وقت . شدیم دایهر وقت ناراحت بودم سر و کلت پ. برام تک بود

. يشد زمیتا واقعا همه چ يشد زیمن همه چ ياونقدر برا. يشدیمداد م خواستمیهام م یدلتنگ يبرا اهیخط س هی. يشدیلبخند م خواستمیم

!!یچیه. بگم ینم چدو یمن واقعا نم -

. يجوابم و نداد -

. شد طونیکرد و ش يخنده ا تک

نَنَــم؟ ؟عروسیشیزنم م -

اما مامانت؟ -

. اون از خداشه -

اما اخه -

. يخوایم یلفظ ریز -

!!. خنده من پر بغض بود یول. دمیخند
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!!. که اول اعتراف کرد من بودم یکس -

. وقت جرات اعتراف کردن و نداشتم چیمن ه. مونه یم ادمی تیگذشتگتا ابد از خود . کنم یاونم جبران م -

!شد. یول. منم نداشتم -

. زمیعز کنمیخوشبختت م -

جمله  نیچقدر ا. ایجو زِیعز. من. شد یبه سرخ لیرنگم متما. کردمیو از قلب به رگ هام حس م عشیحرکت سر. دیپوستم دو ریز خون

. چقدر قشنگ. بود نیریش

. ما خودش خود خودش. شدم ایو من رسما مال جو!!!ایمن و جو. میتمنا عقد کرد یاز عروسروز قبل  3

. و به دعاهام زده باشه نیباشه و مهر آم دهیخدا انقدر زود صدام و شن شدینم باورم

مشترکمون رو  یگزند یو ما بدون گرفتن جشن عروس دیطول کش یماه کی نیو درست شدن ماش ریتمنا و ام یعروس خیتار دنیرس تا

. ماه عسل میو حاال اومد میشروع کرد

 لیاز تموم فام نکهیا اینکردم  افتیدر يا هیجهز چیو از طرف خانوادم ه مینگرفته رفتم سر خونه و زندگ یداره که من عروس یتیاهم چه

پرهام گناهکار شناخته نشد و . واده ما رسمهنبود که تو خان يزیاون چ میمهر نکهیا ای. مراسم ما بودن يو شوهرش تو رایفقط مامان و الم

دلش از  يروز هی. ایاما به قول جو. کنهیبابام هنوز به من به چشم دشمنش نگاه م. کنهیرو بدبخت م گهیدونه داره االن چند تا دختر دیخدا م

. میدار ازین شیو به مهر پدر. میکه باورش بشه ما دوتا بچه هاش میکوب یاونقدر در خونش و باهم م. ادیما به رحم م يخواهش ها

گونم  يبوسه آب دار رو هیاومد از فرو رفتن تخت متوجهش شدم و برگشتم سمتش که  ایجو یک دیغرق نوشتن بودم که نفهم اونقدر

. شد تمیامن. حصار دستاش . فرو رفتنم شدمینم ریوقت ازش س چیکه ه یبلند شدم و تو آغوش. کاشت

دمیکه هوس کرده بود و خر يزیچخانوم خوشگلم همون  يبرا -

کنم یمن فقط ترو هوس م -

. ستین ي؟پس حاال حاالها از نهار خبر. استینجوریئه ا -

. خبر باشم یب ایبزار از تموم دن. یتو باش -

. شعر و در گوشم زمزه کرد نیروش زد و ا يموهام و نوازش کرد و بوسه ا آروم

ه کار؟چ یخواهیشانه م شان،یدارم پر دوستت

چه کار؟ یخواهیدانه م رم،یاس يبگذار دام

بسوزان عشق کن گردم،یابد دور تو م تا

چه کار؟  یخواهیپروانه م ،یکه شاعر سوخت يا
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عاقل نبود یکیاز بس شهر را گشتم  مردم

چه کار؟  یخواهیم وانهیهمه د نیتو ا یراست

!درآ يواریمن آواره شو از چارد مثل

چه کار؟ یخواهیخانه م ،يدل من قصر دار در

نیرا در شعر من خود را بب نهییکن آ خُرد

چه کار؟  یخواهیم گانهیاز ب ییبایز نیا شرح

کن هیآغوش در من گر کیرا بگذار و  شرم

چه کار؟  یخواه یمردانه م يکن پس شانه  هیگر

انیپا

92ریت

 92دي : انتشار 
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