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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 شداین رمان فروشی میبا
  

  

  ت ی سوگند به دست ھا

 بوسه نیدوم رمان آخر جلد

 الف میقلم م به

 ۹۳مهسا

 کرد.  ریموضوع اسمش هم تغ ری تغ لیبه دل ی جلد دوم قرار بود من مغرورترم باشه ول اسم

فروش قرار   یبرا  تیسا نیهم یرمان جلد سوم هم داشته باشه که بعد نوشته شدن رو  نیا احتماال
 . رهیگیم

 . دیعضو بش یکانال تلگرام یالف تو میم یرمان ها گانیسانسورشده و را یقسمت ها افتیدر یبرا

 کانال:  آدرس

telegram.me//mimaleph 

http://www.romankade.com/
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 #سمانه# 

  داشیپ تونمیم دونستمیگذشته بود .نم یو فکرم سو بایپشت پنجره نگامو دوختھ بودم بھ منظره ز  از
 نه و آرزومو با خودم به ایکنم 

 . برمیم گور

 : رونی ب دیو قھومو مزه مزه کردم کھ صداش منو از افکارم کش  دمیکش یق یعم  نفس

 .رمیمامااااان من دارم م-

ماھى نشده كه برگشته ولى دوباره داره مى ره .چقدر دوسش   كی .ھنوز رونیبا عجله از اتاقم رفتم ب  
 و به خدا سپردمش... دمی رو بوس شی شونیدارم... سفت بغلش کردم پ

 # ی اصل تی#شخص 

 گفتم: یو خودمو لوس کردم .با لحن لوس و عشوه خرک دمیدستمو رو شکم برجستم کش نرم

 بھزااااااااد من آلبالو موخواااام!-

 دادم جلو و گفتم:  موی نییپا دوختم بھش لب  نگامو

 !اردارممممیعشقم؟ و-
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نشم .نگاھم رو دوختم به   نیجلو خودمو گرفته بودم که از خنده پخش زم یدونست چجور  یخدا م 
خنده ھامون چندتا تقه خورد به در و   نیبچه ھا که از خنده کبود شده بودن؛ خودمم خندم گرفت. ب 

 .نهی مو کردم بھش که  اون شکم گنده رو نبپشت یفور  یسحر  دنیدفعه باز شد .با د هی

 سحر:  

 نھار آمادست! نییپا  نیای .ب کنمیبچه  ھا چھار ساعته صداتون م-

 من ھنوز ھمونجور پشت بھش واسادم مشکوک گفت:  دید یوقت 

  ؟یگردیتو چرا برنم  نمیواسا بب-

 به دندون گرفتم نخندم و ھمونجور ثابت واسادم که گفت:  لبمو

 . نمی آروش با تو اماااا برگرد بب-

قلمبه نگام کرد . دوباره لحن لوس بھارو به خودم  یبدون خجالت برگشتم سمتش که با چشما منم
 گفتم :  ینازک و عشوه خرک  یگرفتم و با صدا

من طالق  ارهی در ب یھاااا !!!!! بخواد مادر شوور باز  نگام نکنه  ینجور یواااا بھزاد بھ مامانت بگو ا-  
 .... رمیگیم

در آوردم و   رھنمیپ  ری به بچه ھا انداختم که کبود شده بودن رو تخت، منم بالشو از ز  ینگاھ دوباره
 شوت کردم سمت بھزاد که صاف 

  لشیولبخند گله گشاد تح  هی.  کردیتو صورتش .بعد برگشتم سمت سحر که با تعجب نگام م  خورد
 لپشو ماچ کردم   :  دمیدادم ،پر

 !گهید اوردمیدر م ندتویعروس آ یداشتم ادا ؟ یچرا؟نشناخت یزن یم ج یزن عمو؟؟ گ هیچ–   

 خنده:   ریزد ز سحر

  گى؟یبھار رو م -

 خنده ھاش زد رو شونم و گفت:  ونیخنده سرمو تكون دادم .م با
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 ھمتونو!  کنهیم کهی ت کهی عمتون ت نیبجنب  ریمنتظرم د نییپا - 

 خنده بچه ھا بلند شد با افسوس نگاشون کردم و گفتم:   یو رفت. دوباره صدا 

 خودتونو بابا.  نی جمع کن نیپاش -

 : بھزاد

 برابر اصل ھا!  ی کپ یعنیدختر  یواااا-

 اون دختره لوسه؟ هیِبُگم باباااا )ھمون گمشو( من کجام شب -

 رو کردم به بھارک:  

 یشناس یتو م البته شرمنده ھاااا خودت خواھر-

 .  گهید

 لبخند زد:  بھارک

 راحت باش.    ییآره بابا دختر دا-

برعكس خونوادش بود    شیاخالق اتیزدم به بھارک .اصال انگار از اون خونواده نبود خصوص  چشمک
 : ی .برگشتم سمت روش

   نجاس؟یعمه ا یکن  كاریچ یخوای م یروش   یھووو-

 با خشم گفت :  یروش 

 نه و روشنک!  ینه دوما ھزار بار ھم گفتم روش  یھزاربار گفتم ھو  زمی عز-

 بگم!  تونمیرو نم  یبرو بابا من اسم به اون دراز -

 : یروش 

 .شترهیحرفش ب  هیھمش -
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( بعدش  ه ی( با دستم بھزادو نشون دادم )اون که بھسیلغاتم ن  رهیاز چھار حرف تو دا شتریعاغا من ب -
روشن تموم شد با منم بحث   ا ی یبھر که شمام که روش نمیباز( رو به بھارک )ا هیبھرادو )اونم که بھ

 نکن. 

 بھ نشونھ تأسف تکون داد و گفت:  یسر  یروش 

 ی ش یآدم نم-

 تو سرت کن یخاک ھ یجون پاشو  ینفسم!روش  نھ یاثرات كمال ھمنش - 

 بختت کنھ.   ای س ومدهیعمھ ن تا

عمھ من  نیا ی عنیافراد متفرقھ باشن . دینبا یخونوادگ یجمع ھا یعقد بود توعمھ آسا مت اصوال
بابا اعتقادات   گفتمی.ھزاران بار م  گفتمینم یچ یتو حلقمون و من بھ احترام بابا ھ  کردی مسواک م
 ..... یچ یعنی ! آخھ نیو اون نکن نیمسواکشھ. مسواکتونو تو حلق ا نیھرکس ع 

 : بھزاد

 ؟ ییالوووو کجا-

 ھان؟ -

 کجان؟  اتیآدامس خرس  گمیم-

 شدم سمتش:  براق

 ؟ یگفت  یچ-

 گفت:  لکسیر کامال

 کجان؟  ات یگفتم آدامس خرس-

 بھ تو چھ؟-

 کردم.... دایپ نجایبستھ ا ھ یآخھ من  یچی ھ-
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 بلند گفتم: یآورد باال تکون داد با صدا اموی بعدش بستھ آدامس خرس و

 ...نیی!بذارش زم یگور خودتو کند یعنیبھزااااد -

ناموسم بودن.بدجور روشون   نیع  امیآدامس خرس  ن یاصن ا یعنیدر رفت!  یسمتش ول دمیو دو 
خونھ خالھ کودوم  میداشت یحساس بودم. من پشت تخت بودم و بھزاد ھم اونطرف رو بھ روم انگار 

 حرصمو در آره گف:   نکھ یا ی!بھزاد برا کردمیم یوره باز 

 ی ر یبگ  یعمرا بتون-

 .رمیگیم-. 

 عمرا. -

 . رمیگیم-

 عمرا. -

 :می دفعھ ھمزمان گفت ھ ی

 ؟؟؟؟ یبندی شرط م-

 و بچھ ھا ھمزمان گفتن:  

 بازم شروع شد....-

ھم  ونیروز درم هیحاال گاھا  میداشت یبار حداقل شرط بند هی یبود ھفته ا  مونی شگیآخھ کار ھم 
 . گفتم: شدیم

   ؟یسر چ-

 : بھزاد

 . یتو بگ  یھرچ -

 چھره متفكر به خودم گرفتم:  
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 اممم ھركى باخت جلو عمه آدامس بجوه! -

 ھا با تعجب نگامون کردن و گفتن:  بچه

 نھھھھھ!  -

 : میگفت روزمندی و بھزاد با لبخند پ من

 آرھھھه. -

كھ قلبم  دمی دویدنبال بھزاد کھ دوباره در رفت .ھمونطور دنبالش تو طبقھ باال م دمیحرکت دو ھ یبا  و
 از اندازه تند  شیشروع کرد بھ ب

کلک بزنم بھ دردم   نکھ یا یبرا یبراى قلبم ضرر داشت البتھ ھنوز مى تونستم بدوم ول ادیز دنی.دوزدن
 دفعھ دستمو ھ ی. خوردیم

 گفتم:  نی و بستم و نشستم رو زمرو قلبم و صورتمو جمع کردم چشام گذاشتم

 آخ-

گرفت با عجلھ اومد سمتم و  ی! با آخ گفتنم سرعت بھزاد کم شد برگشت سمتم نگاھش رنگ نگران 
 گفت: 

 شد آروش؟   یچ-

 دم یو دو دمیحرکت بستھ رو قاپ  ھ یجلوم واساد .تو   قایاومد دق و

 اتاقم.درو وا کردم بستھ رو بردم باال:  سمت

 من بردم بچھ ھا.  -

 خنده سرشونو بھ نشونھ تاسف تكون دادن.خودمو رسوندم بھ کمدم با

گذاشتم توکمد قفلش کردم. بھزاد اومد تو چارچوب در دست بھ   شویآدامس از توش برداشتم و بق ھ ی
 واساد آدامسو رو ھوا تکون  نھ یس
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 وگفت:  کیاومد نزد دادم

 مرده و حرفش.  یول  یکرد یھرچند نامرد-

 بازش کرد گذاشت تو دھنش. آدامسو از دستم گرفت و  

  ادیداداشم دوست داشتم ؛ھرچند ز نیکسم بود. بھزاد رو ع  نیتر  کینزد دیدوسش داشتم شا یلیخ
 و سر بھ سر ھم میکردی کل کل م

از   شی ب یک ینزد نی.ا میکردیم هیو بھ ھم تک  میکنار ھم بود مونی سخت یواقعا تو روزا  یول م،یذاشتیم
 حدمون باعث شده بود بھار فکر 

  ییو از من متنفر بشھ ھرچند مھم نبود ... بھزاد خوب بلد بود آرومم کنھ .چھ وقتا ھ یما خبر نیب کنھ 
 ی ایدن نیکھ دلم از دست ا

  نیبرادر دستامو گرفتھ و آرومم کرده .بھزاد ع ھ ی نینکردم؛ اونم ع  ھ یگر ششیرحم نگرفتھ و پ  یب
 قا یبود، دق هیو پا طونی خودم ش

 .  کردی رفتار م نیآروم و مت یل یبرادر دوقلوش بھراد کھ خ  برعکس

ولى   كرد یو آرومم م شدیو شر من تو روزاى سختى سنگ صبورم م  طونیش یپسرعمو نیھم یول
 نیپسرعموى آروم من از ا 

سنم كم تر   ی. من مادر نداشتم و وقت  میھم بود یمرھم دردا ی محروم بود .من و بھزاد از بچگ ىیتوانا
 آزارم   لىیموضوع خ  نیبود ا

مامانم   گفتیو م کردیبرادر بغلم م ھ ی ایگاه  ھ یتك ھ یبھزاد مثل  یول  ختمیری و سرش كلى اشك م دادیم
 بھزاد ن ی .ھم کنھ ی داره نگام م

 گھ ید اتیخصوص  یلیو مغرور و خ   طونیدختر شر و ش  ھ یتونستم بشم  داد محکم باشم و من ادی بھم
 ھ ی یشدم کھ حت ی.من دختر 

شدم کھ ھمھ  یگل سرى کھ بزنم رو موھام نداشتم .من دختر  ایو  یدامن گل گل ای نیچ  نیچ رھنیپ
 رو زفتھ   یورزم   یورزش یکالسا
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استفاده  یشیآرا  لیکھ بلد نبود الک بزنھ و از وسا ی بسکتبال کھ ازش متنفرم )دختر  ری (بھ غبودم
 گوش نداده بودم.  نی سال عمرم آھنگ غمگ جدهی ھ یکھ تو یمنم من نیکنھ.... آره ا

...  دیرسیباسنم م  ریتا ز شونیبود کھ بھ اجبار بابام داشتمشون و بلند یبلند یمشکل من با موھا فقط
 سحرزد بھ پھلوم برگشتم سمتش آروم گفتم:  کھ  یبا سقلمھ ا

 جونم زن عمو؟ -

 آروم گفتم:  نباری.اومدیكھ بھش زن عمو بگم خوشش نم  نیچشم غره توپ بھم رفت.از ا 

 سحر جونم.  دیببخش-

 ابرو ھاش اشاره کرد بھ بھزاد کھ رو بھ رومون نشستھ بود و آروم گفت:  با

 کنھ؟یم ن یچرا ھمچ نیا-

 ؟یسحر  کنھ یم نیچھ چ-

 !جوهیجلو آسا آدامس م- 

محکم عمھ آسا ھممونو ازجا پروند با خشم رو   یدفعھ صدا ھ ی. دمیخند  زیر  زیو ر  ننیسرمو انداختم پا 
 بھ بھزاد گفت: 

 !؟ دنھ ی!مگھ سر سفره جاى آدامس جوھ یبى احترام تینھا نیبھزاد ! ا گھ یبسھ د-

چرا ناراحت شدم؛ چشمامو با   دونمی. نم ومدیخونش نم یزدی از خشم سرخ شد جورى كھ كارد م بھزاد
 حالت ندامت دوختم بھش .

 با حرکت لبام گفتم:  د یسمتم منو د برگشت

 !دیببخش-

گفتم و  یمحکم زد کھ آخ بلند  نی ھمچ  یوحش یعنیلگد زد بھ پام . زیم  ریاز ز ن ییو سرمو انداختم پا  
و دوتا دندونام مشخص شدن و عمھ چشم   یتا گوشم وا کردم کھ س شمویعمھ آسا برگشت سمتم. ن
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  ی ب هو سرخ شده از خنده .پسر نیی سرشو انداختھ پا دمیغره توپ بھم رفت .برگشتم سمت بھزاد کھ د
 شق چششو در آرم ھا!قا نیبا ا گھ یم طونھ ی ش اقتیل

مسخره عمھ من  ینگاه ھا ریز  یروش نی.البتھ بماند کھ ا مینھارمونو کوفت کرد بتیبا مص خالصھ 
از   شینگاه ھاى عمھ ب-تو اتاق. روشنک میرفتن و ما طبق معمول رفت نایواقعا غذا کوفتش شد!عمھ ا

  اممشغول مرتب كردن موھو ھمونطور كھ  نھ یو آزار دھندست! واسادم جلو آ رانھ ی اندازه سخت گ
 بودم گفتم: 

شده. اصال سحر    نجورىینبوده بعد شوھركردنش ا نیھمج ش یدوران مجرد دونمیكھ من م ىیتا جا-
 دوران مجردى عمست.  نیبھارك ع  گھ یم

 بھزاد:  

 گھ ید یشناسیخودت م  یروش الی خی...حاال بگھ یآره راست م-

 رو.   عمھ 

 جمعش کرد .رو بھ بھزاد گفتم:  یوا شد کھ فور  ششین روشنک

 ! گھ یفوتسال د میبر نی ریسالن بگ ھ ی د یبابا من حوصلم پوک -

 : بھزاد

 !  دنیآخھ تورو كھ راه نم -

 . یکن یحلش م یتو بخوا یبھ-

 !-کنھ  تمیاذ خوادیم یعنی نیابروشو داد باال ا یتا ھ ی 

 . خوامی پس نم 

 ِبُگم بابا.بھ جھنم!  -

 : روشنک

 .میکن  یباز  کمی اریب  شنتویاست ین پلبرو او  دیمن حوصلم پوک-
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 کلوممه شرمنده)   کهی ت یدیر نی( البت ا شنھادات یپ نیبا ا یدیر یعن ی یروش -

 : روشنک

 ادب!  یب-

 مظلوم گفتم:  گھ یور د ھ یروشو کرد  و

 زد داغونش کرد!   شعوریبھزاد ب نیا یدید یبابا آخھ اونروز خوبھ خودت بود-

 : -بھزاد

 خودت بود.  ری تقص-

 بھزاد خفھ ھا!  -.

 براى اتمام كل كل من و بھزاد گفت:   کردیم  فایکھ نقش دکورو تا اون لحظھ ا بھراد

 !گھ ید الیخ یب -

 رومو کردم سمتشو گفتم:   طنتی با ش 

 تو؟   یاومد یمت؟؟؟ک ی دیو ما ند یبود نجایعھھھ سالم پسرعمو تو ا-

 متانتش! واال...! نی کشتھ مارو با ا یعنیزد   کیلبخند کوچ ھ ی شی شگیعادت ھم  طبق

 ******* 

 بابا چشامو وا کردم:  یصدا با

 مامانت.   شیپ میبر دیآروشا دختر گلم پاشو امروز پنجشنبس با-

خودمو   شدینوازشاى بابا بھم القا م   قینوازش دستاشو رو موھام حس کردم .با حس خوبى كھ از طر و
كاشت و ادامھ  میشون یابا نوازشم كنھ .آروم بوسھ اى رو پلوس كردم تا بازم بمونم رو تخت و ب شتریب

 داد:

 شى؟   داریب خواىی دونھ بابا نم ھ ی كىی-
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از جان بلند   كرد،یاومد باال .بابا با لبخند نگام م ندوزم یگذشت تازه و کمی  زدمیم  جینشستم رو تختم گ 
 شدم كھ بابا ھم ھمزمان بلند شد و گفت: 

 منتظرم.   ن ییآماده شدى من پا -

مدنظر و شستن   اتی و بعد انجام عمل یی. اول رفتم سمت دسشورونی تكون دادم كھ بابا رفت ب سرى
 ھ ی. رونی ب  دمیکش ختمیاز تو کمد بھ ھم ر مویو مانتو مشک  یمشک نیشلوار ج ھ یدست و رو رفتم 

  نیھم شگىیعقب بھ عادت ھم  دمیکشی و موھامو م ذاشتم یھم سرم کردم .اکثرا تل نم  یشال توس
 كردم.  تكراركارو  

.خالصھ چنتا   گرفتمیاز فرشاد جزوه م رفتمی م دیھم برداشتم چون بعد بھشت زھرا با یکولھ مشک ھ ی
 و بعد  فمیخرت پرت انداختم تو ک

سر خوردم   ینرده پارانتز  یاز رو کیحرکت آکادم کی ی ط و رونیتختم رفتم ب ریاز ز میگوش افتنی از
 و  دی.مرضى جون خند

 گفت:  ىیخوشرو با

خانومى شدى برا   گھ یكارات بردارى؟ماشاال د نیدست از ا خواىیگل دختر!تو كى م ریصبحت بخ -
 خودتا!  

 جلو گونشو ماچ کردم:  رفتم

خونھ ھمون  نیمرضى جون .دورت بگردم من ھرچقدرم بزرگ شم بازم برا اھل ا ری صبح شمام بخ-
 آروش كوچولو ام. 

 بلند گفتم:  یبا صدا خوردی زد و من رفتم سمت آشپزخونھ بابا داشت صبونھ م  لبخند

 درود بر اوستا خان باستان. -

 خنده اى سر داد:   بابا

 صبونتو بخور!  نی بش ایب  زی بسھ دختر! زبون نر-

 چشم...  یوبھ ر- 
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  میبابا و صبحونھ کامل نوش جان کردم. بعد خوردن صبحونھ و آماده شدن من رفت یرو بھ رو نشستم
سرخاک مامان   میرفتی داشت کھ ھر ھفتھ م ی تیچھ حکا دونستمیبابا دستش بود. نم  تاریبھشتزھرا .گ

بچھ   یود !من وقتچقدر عاشقش ب   دمیفھمی.از سوز صداش م زدی و براش آھنگ م اوردیم تارشمیبابا گ 
بابا   دمیکش شیچون ھرموقع حرفشو پ  دونستمینم قیبودم مامانمو از دست دادم .حاال علتشم دق

مورد نپرسم... باالخره بعد درد و دل  نیحداالمكان تالش مى كردم سوالى در ا ن یشده براى ھم  تیاذ
گرفتن  نامھ یبا بابا شده بود گواھ م ی. عصبى بودم چون بحث دائممیراه افتاد می بابا با مامان بلند شد

 و

.خالصھ با خشم   کردمی کارشودرک نم نیا لیروندن ولى بابا ھمش مخالفت مى كرد. واقعا دل  نیماش
  یربع عالف ھ یھم بابا اصرار کرد من برسونمت نذاشتم .بعد   یاتوبوس ھرچ ستگاهیتو ا ستادمیا

 اتوبوس  نید .حاال مگھ جا ھست تو اآور فیاتوبوس لطف کرد تشر 

شدم حال راه رفتن نداشتم شماره فرشادو گرفتم   ادهیمحل قرار پ کی! پدرم در اومد .خالصھ نزدیکوفت
 و  یحوصلگ یو ب   یو با کالفگ

 گفتم:  یاخالق سگ

 اتوبوس منتظرم.  سگاهیفرشاد حال و حوصلھ راه رفتن ندارم تو ا-

حافظى كنم قطع كردم.فرشاد داداش فرگل بود کھ تو کالس خدا نكھ یاى گفت و من بدون ا باشھ 
 .خواھر  میکنکور باھاش آشنا شده بود

  یمشک  نیچقدر گذشت کھ ماش دونمی. نممیداشت مىیبرادر بامزه اى بودن و جمع تا حدود صم  و
 درو وا کردم نشستم جلو. یس یرو در وا یفرشاد جلو پام واساد .منم ب

 سالم.-

 : یفر 

 !؟ رىیپاچھ مى گ شدهیسالم آروشا خانوم.چ كی عل-

 بابا.ولش كن.تو چطورى؟فرگل چطوره؟ چىی ھ-

 عالى عالى ھردوتامون. تو چطورى؟ -
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 زود برگردم خونھ.  دی. فدات برم اون جزوه ھا رو بده باستمیبد ن  ىییمنم ھ-

 شم كھ گفت:  ادهیرو صندلى عقب جزوه ھا رو برداشت داد بھم، منم گذاشتم تو كولم.خواستم پ از

 بابا خودم مى رسونمت.  نیكجا؟بش-

 كھ از خدام بود بھ تعارف گفتم:  نیا با

 زحمتت نشھ؟ -

 نھ بابا زحمت چى؟ -

 باشھ پس فدات. -

 روشن كرد راه افتاد:  نشویزد و سرشو تكون داد.ماش  لبخند

 ن؟ یبرنامھ کوھو ھست فردا

 نھ!-

 عھ؟ چرا؟ -

 بابا !  یخی ب  ؟یکوه کھ چ امیول کنم ب  نمویری خواب ش-

 كج كرد:  دھن

 خرس قطبى! -

 نفس!   نھ یاثرات كمال ھمنش -

 عدس! ستمیمن ن  نتیخدا رو شكر كھ كمال ھمنش-

 !نىی زم بیس-

خواب راحت... صداى فرشاد   ھ یسكوت كرد .منم فرصت رو مناسب شمردم براى  گھ یو د دیخند فقط
 پس بزنم:  نمویباعث شد خواب نھ چندان سنگ
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 شو! داریب  یخانوم باستان یآر   یدختر ھ یآر -

 با صداى نسبتا خوابالو گفتم:  

 باشھ باشھ!  -

و سرى بھ نشونھ تاسف تكون داد.    دیوا کردم و انگشتامو شكوندم.فرشاد طبق معمول خند چشامو
 شدم از پنجره گفتم:   ادهیبرداشتم پ   فمویک

 داداش دستت طال زحمتت شد.  یفر -

 ھ زحتى؟ خداحافظ. نھ بابا چ-

 خدافظ. -

 : دمیكھ پامو گذاشتم چشمم خورد بھ بھزاد نال  نیبعد رفتن فرشاد راھى خونھ شدم.ھم و

 تلپ شده نجایکھ باز ا نیجوووووون ا  یمرض-

 آخھھھھ؟؟؟؟؟؟ یدیراش م  چرا

 بھزاد:  

 ! نجامی چشم تو ھر روز ھم یخونھ عمومھ بھ کور  - 

 ِبُگم باباااا!-

 !میبزن  بالی وال کمی  میغر زدن برو توپتو بردار بر یبھ جا-

 باشھھھھھھھھ.-

عقل کھ نباشد   گنیم یعنی اط؟یتو ح  کنھ ی م یباز  بالی وال  یھوا ک  نیتو ا زییموندم آخھ آخر پا  من
 .....نھ یجان در عذاب است ھم

 ******** 
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نداشتم  یادیالبتھ من عالقھ ز یترم دوم پزشک یدانشجو شدمیکھ م دیماه بود و شروع ترم جد بھمن
 ی عنیو تو تأتر مشغول بودم .

  ادیتو تأتر.  شدیمن خالصھ م  یعشقھ. از قضا فرشاد و فرگل و روشنک ھم بودن اصن زندگ  تأترو
 دیافتادم کھ بعد ع  یتأتر 

بودم....  گرىیصورت گرفت.كشتھ مرده تأتر و باز یاندازه ا یب  یدرونم شاد  شدیشروع م  ناشیتمر
  میو کفش اسپرت مشک یو مغنھ مشک ی مشک نی با شلوار ج  یمانتو کاربن ھ یحرفا    نیا الیخی اصن ب

 ادهساق دار استف یاز بوت بھ جاش از کفش اسپرت ھا  ومدی.بدم م دمیپوش ممیپام کردم .پالتو کاربن
دور گردنم .بعد  دمیچ یھم پ  یشال گردن مشک ھ ی.طبق معمول موھامو برده بودم عقب  کردمیم

.البتھ ما  شدیمن م یراننده شخص بایجون کھ تقر یپسر مرض  یبرداشتن کولم رفتم سمت عل 
.طبق عادت   میخونواده بود ھ یھممون   ییجورا  ھ ی میکردی باھاش رفتار نم  ینطور یا چوقتیھ

 وا کردم و نشستم: نویماش یودر جل میشگیھم

 !!! دیشده شد رمیبدو کھ د یعل یوااا-

 انوم.  چشم خ-

 چشم غره توپ رفتم بھش:  ھ ی

 ! زنمتای م یعن یخانوم  یبگ یبخوا  گھ یبار د ھ ی یعل-

 زد:   لبخند

 چشم آروشاخانوم  -

شدم   ادهیجلو دانشگاه پ قھ ی. دوباره چشم غره رفتم كھ لبخند اومد رو لبش و راه افتاد .بعد چند دق
 : دیكھ پرس

 دنبالت؟  امیب  یک-

 خدافظ. امیخودم م خوادینم-

 خدانگھدار. -
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بود و اگھ اون  یکالسمون طوالن  ریچون مس  دمیدوینم  یعجلھ داشتم ول نكھ یداخل دانشگاه با ا  رفتم
بھ در کالس کردم ؛پوووفففف بستھ بود! چندتا تقھ بھ در  ی. نگاھ  شدیحالم بد م  دمیدویم  رویمس

 کھ گفت:  یصالح  یزدم صدا

 تو.   دییبفرما-

بنا بھ   یدرسشو برداشتھ بودم ول  شی ترم پ شناختمیرو م یرم داخل .صالح باعث شد درو وا کنم و ب 
 حذف کردم! با لحن مسخرش گفت:  یلیدال

نبودم، دلمم نمى خواست جواب   ی! اھل عذرخواھنیکرد  رید شھ یبازم مثل ھم  یبھ بھ خانوم باستان-
 نمیت اشاره کرد بشچشم غره توپ رف ھ یکھ  یبدم و بعدا برام دردسر بشھ فقط سكوت كردم. در حال 

  مو باز ی،فر ی،بھی،بھیمن ،روش  میبود  نیلژ نش شھ یسرجام و طبق معمول رفتم سمت پاتوقمون ھم
 فرگل و بھزاد بھزاد آروم گفت:  نینشستم ب یفر 

 كردى كھ باز.  رید-

 اوھوم! -

  ری ز مکتیرو ن اطی ح ینگفت و فقط سرشو تكون داد. خالصھ اون کالس رفع شد تو چىیھ گھ ید
 کھ بھزاد کالفھ اومد: کردیم فی .فرشاد جک تعر میبھزاد ھممون بود ریبھ غ میدرخت نشستھ بود

 در انتظارمونھ! یکھ چ  نیدونیآخھ نم نی ھرھر بخند گھ یآره د-

 : فرشاد 

 شده؟  یچ-

 : بھزاد

 !میبدبخ شد  یچی ھ- 

 .نمی درست حرف بزن بب یبھ-

 :  بھزاد
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 !ستیسرلک استادمون ن-

 ؟ یخب کھ چ-

 :  روشنک

 جاشھ؟ یپس ک -

 : بھزاد

 !یاحق ی-

 با داد گفت:  فرشاد

 ؟ یکن یم ی شوخ ؟؟؟؟؟ییییچ-

 : بھزاد

 کنن؟ی م یکھ شوخ  ھ ییکسا ھ یمن شب  افھ یاالن ق- 

 چھ خبره. نیبگ تونیک یبابا -

 : فرشاد 

کھ با  یدنده سگ اخالق عقده ا ھ ی استاد  ھ ی ای میحذف کن دیخودمون با ایواحدو  نیا گھ ید یچی ھ-
 خوردش  شھ یمن عسلم نم ھ ی

 . ندازتمونیم

 وا؟ مگھ شھر ھرتھ؟ -

 : بھزاد

ھمھ   یاستادا ھستن کھ البتھ تازه استاد شده ول  نیو پر ابھت تر   نیاز جوانتر یاحقیجناب استاد -
قابل توجھ   برن،ی ازش حساب م انیدانشجو تی .تابستون تازه از اونور آب اومده و اکثر شناسنشیم

 . طنتاتی وش  رای با اون تاخ  یپاس کن  یواحدو بتون نیعمرا ا یشما آروشا باستان
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 !شمیبره گمشھ معلومھ کھ پاس م-

 اخت: ابرو ھاشو باال اند  بھزاد

 نچ.-

 بلھ.-

 نچ.-

 بلھ.-

 نچ.-

 ذوق گفتم:  با

 م؟ یشرط ببند-

 . میببند-

 : فرگل

 ! نیبندیشرطم  یآخھ ھ نیزھر خر گمش  یکوفت ا یمرض ا یا-

 م؟ یشرط ببند  ی..... سر چنیخفھ دو م  یفر  سسسیھ-

 اممممم....-

 رو ھوا زد:  یبشکن 

 – ھفتھ بھارو تحمل کنھ   ھ ی دیباخت با ی ھرک-

 ؟؟؟؟ ییییچجور

  ادیھفتھ ب ھ ی کنمی م یکار  یھفتھ گردوندنش و ھمھ کاراش با منھ و اگھ توباخت ھ یاگھ من بااختم -
 خونتون تو اتاقت با تو بمونھ. 
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 قبولھ. -

 قبولھ. -

 روشنک گفت:  میباھم دست داد و

 خاک بر سرتون! یعنی-

 : فرگل

 !؟ نیتحمل کن نی خوایم یرو چجور  یر یب یآخھ اون دختره اک-

 : فرشاد 

 . وفتنیخوردن م زیخودشون بھ چ الیخ یب-

 فقط لبخند زد و گفت:  بھراد

 عادتشونھ! الیخ یب-

 میکالس کھ گوش میبر میدر اومد.بلند شد ییھم صدا لنتیسا نیکھ از ا میھمھ با تعجب نگاش کرد و
 ا زنگ خورد. اشاره کردم بھ بچھ ھ 

 .تلفن از خونھ بود .جواب دادم: ستادیبھزاد ا یول  برن

 بلھ؟  -

 جون با لحن نگران گفت:   یمرض

 ؟ ییآروش دخترم کجا-

 جون؟  یشده مرض یز یچ-

ھم خونھ    ی.فاطمھ و عل  کنمینم دایبد شده منم قرصاشو پ  کمی نھ نگران نشو ھااا فقط حال بابات -
 قربونت  میفقط من و مش باقر ستنین

 زود برسون.   خودتو
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 کردن روم تن تند گفتم:  یآب سرد خال  انگار

 االن خودمو مى رسونم  نیچشم چشم ھم-

بھزاد دنبالم افتاده بود و   ،یخدافظى كنم قطع كردم.با عجلھ راه افتادم سمت خروج نكھ ی. و بدون ا
 - گفت:  تی و با عصبان دیتوجھ بودم کھ بند کولمو کش ی من ب زدیصدام م  یھ

 جا؟ ک نمیبب  واسا

 خونھھھھھ!-

 ؟ یبرا چ -

 بابا حالش بد شده!-

 چرا چى شده!؟-

 نكن. چمیبھزاد سوال پ چىی ھ-

 مى كنھ!  چارتیب  احقىیشروع شد . راتی و تاخ بتیاز االن غ-

 : - ذره بلند گفتم ھ ی  یو صدا  تی عصبان با

 شكر خورده با ھفصد   یاحقی

 کچل!!!  خت یر  یزشت ب یر ی بیباشھ کھ بخواد منو بندازه! اک   یو آبادش!ک جد

 نفر گفتم:  ھ یو برگشتم کھ خوردم بھ  دمیکش فمو ی.ک  کردی رنگ عوض م  یبھزاد ھ نیچرا ا دونستمینم

 آخ. -

و  دهیدر ھم کش یو اخما یجفت چشم مشک ھ ی ھ؟؟؟یاژدھا ک نیا زی امام زاده کامب ایبلند کردم  سرمو
ھم داشت و موھاى پرپشتشو از تھ زده بود .خودمو جمع و   یطب  نکیع ھ یتھ .الب نیخشمگ  ینفسا

 : نش ی محکم زدم رو س فمی جور کردم با ک

 !؟ رمی دارم م ی نیب یبکش کنار مگھ نم کھ ی مرت-
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 و چون تکون نخورد از کنارش رد شدم و گفتم: 

 شعور!   یب- 

 دایدربست گرفتم و خودمو رسوندم خونھ .بابا قلبش گرفتھ بود .دارشو پ ھ ی یدر دانشگاه زود دم
 آب دادم دستش:  وانیل ھ یکردم با 

 دستت درد نکنھ دخترم.   -

 دور شونش حلقھ کردم:  دستمو

 اوستا خان باستان مگھ نگفتھ بودم حواست باشھ بھ دارو ھات؟ -

 شرمنده دخترم! -

 ستراحت کن حالت خوب ا کمی دشمنت شرمنده  ییقربونت برم بابا-

 .شھ یم

 تموم شده برات گرفتم  یگفتیقرصات کھ م  یباشھ دخترم....راست-

 .زهی م رو

 بابا من برم استراحت کنم.   یمرس-

چون تحمل کردن   بردمی م دیامروز با بھزاد بودم . حتما با ی. تو فکر شرط بندرونی از اتاق اومدم ب و
ھم از محاالت   نیخر بزنم و ا یبود کھ حساب  نیکنم .تنھا راھش ا کاریچ دونستمیبھار از محاالتھ !نم

و پر   نی تر جوون  یاحقیمحو شھ! اه اه اه استاد  نیاز رو زم  یاحقی یچشامو بستم الھ یبود !عصب
  زدمیكچلھ؟...ھمونطور کھ غر م گھ ی!كچل؟ كى م ختیر  یشكر خورده منو بندازه!اه کچل ب نیابھت تر

 جواب دادم:  دمیزنگ خورد اسم بھزادو د میگوش

 ھا؟ -

 : بھزاد
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بھارو تحمل    دیھفتھ با ھ ی یبھ ھمھ چ یگند زد یر یگ یدرمون مرض ب  یکوفت درد ب یمرض ا یا-
 .... یکن

 ! میشو باھم بر ادهی کجا؟ پ یھوووو-

 ! دیبود ھمھ حرفاتو شن یاحق ی بھش  یکھ خورد ی!د آخھ کم شعور اون  ادمیاالااااغ من پ-

 کردن روم داد زدم:  یآب سرد خال  یعنی

 بھزاد؟؟؟؟ کودوم حرفا؟  یزر زد یچ-

 و....  زخوردهیباشھ و چ  یک یاحق یکھ -

 لحظھ کامال خونسرد شدم و سعى كردمخودمو نبازم:  کی در

 بشھ؟ دروغ نگفتم کھ!  یخب؟ کھ چ-

 بھ خدا! ینوبر  گھ یدختر تود یوا-

 !دونمیآره م-

 بگم !عمو چطوره؟ چش شده بود؟  یچ  دونمیپووووفففف نم-

 نبود.  یخاص  ز ی نگران نباش خوبھ چ-

 خدا رو شکر! -

 ؟ یبھ-

 ھا؟ -

 . میرو رو بھ راه کنن فرداشب بر  یبا بچھ ھا حرف بزن بساط دوچرخھ سوار -

 حاال فرداشب نشد پس فردا شب.   کنمی باشھ ھماھنگ م-

 ست؟ ین یکار  یخب اوک -
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 برو خدافظ.  ینھ آبج -

 خدافظ. -

لبخندم محو  میکالس دار اروی  نیکھ پس فردا صبح بازم با ا نینشست گوشھ لبم با فکر ا لبخند
 شد....

 ******* 

کھ خودمم تعجب کردم کولمو    یبار مغنم بدون چروک بود .کامال مرتب و منظم بھ طور   نیاول یبرا
 برسونتم:  ی علتا   نیانداختم رو دوشم و رفتم سمت ماش 

 .  رهی گیکردم استاد سگ اخالق پاچمو م  ریبدو کھ د  یسالم عل-

 گفتم:  یدھنشو وا کنھ زود خواست

 . زنمی خانوم دارت م  یبگ یبخوا-

 لبخند گفت:  با

 چشم آروشا. -

 .می کن بر شی آت  کالیآ بار-

  یاحقیخودمو رسوندم کالس، از شانس مشنگم  یمنو رسوند دانشگاه. جلد ھ یثان  کی در عرض ج یعل
  رایگ ی صدا ھ یکلنجار رفتن چندتا تقھ بھ در زدم  یکنم بعد کل  کاریچ دونستمیرفتھ بود کالس .نم 

 گفت: 

 .  دییبفرما-

. نگام ثابت  د یچرخی م ارویمن و  نی وا کردم ھمھ کالس سکوت کرده بودن. رفتم داخل نگاه ھا ب درو
 نذاشت:  راشینحس و گ  یکھ صدا گرفتیخودمون داشت خندم م  پیمضطرب اک یشد رو چھره ھا

  ن؟یمن مى د لیخنده ھم تحو نی سر کالس حاضر شد ر ی خانوم محترم با تأخ-

 : دیخندم رو خوردم و نگاھش كردم با اخماى درھمش پرس  زود
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 اسمتون؟ -

.......- 

 عصبى تر گفت:  یصدا با

 گفتم اسمتون ؟؟؟؟؟-

 حفظ کنم:   موینسردتا خو  دمیکش قینفس عم ھ ی 

 ی رھا باستان-

برگشت سمتم و مات شد رو صورتم. بى تفاوت و بى حوصلھ   ستادی... دستش رو کاغذ از حرکت ا
 گفتم:  تی نگاھاش كردم. در نھا

 نم؟؟؟ یمى تونم بش-

طرفم بھزاد بود طرف   ھ یتو ھم، منم رفتم نشستم سرجام....   دیتكون داد و دوباره اخماشو کش سرى
 روشنک بھزاد آروم زمزمھ کرد:  گمید

 کھ آروش!  یدیر  یجلسھ اول-

 خفھ بابا...-

  یگوشھ جزوم نقاش ھ یمن حال و حوصلھ درس نداشتم .داشتم  یشروع کرد بھ درس دادن ول استاد
بھش انداختم. خب  ینگاه اجمال  ھ یبھت بكشم. استاد پرا نیاز ا كاتوریكار ھ ی بھ سرم زد   دمیکشیم

  یاشنق دنیشروع کنم... مشغول کش نجایداره و آھان بذار از ا یطب  نکی ع ھ ی بای موھاش کھ کچلن تقر
 بلند بگم:  یو غرق ھنوم بودم کھ سقلمھ محکم روشنک و بھزاد ھمزمان از دو طرف باعث شد با صدا 

 آخخخخ. -

بھ اطراف بندازم؛   یباعث شد نگاھ  نیم .کالس رف رو ھوا و ھم دفعھ ساكت شد ھ ی تمیبا درك موقع  
رو بھ روم   احقىیآن متوجھ شدم  كیفراموش کرده بودم . تمویبودم موقع  میاز بس غرق تو نقاش

تو ھم بود. با قدم ھاى محكمش   دای!اخم ھاش شد یعن یدادم  یواساده و با اخم نگام مى كنھ.سوت
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ناظماى بد اخالق و   ھ ی.شب  یصندل  یبھ پشت  دمیشد، آب دھنمو با صدا قورت دادم و چسب  كینزد
 بودم.زمزمھ كردم:  دهیترس کنمیگنده دماغ شده بود .قشنگ اومد تو حلقم .اعتراف م 

 خب!  دیببخش-

لو  گھ یشد. منم آرو گوشھ جزوه ام رو تا زدم كھ د سیبا چشم غره برگشت سرجاش و مشغول تدر  
خراب نكنم .ھرچى باشھ   نیاز ا شتریگوش كنم تا ب  شتریى كردم ادامھ درس رو با دقت ب نره. سع

 مى باختم... دیبحث بحث شرط بندى بود و نبا

 ******* 

  دی.باستیامروز ن  یافتاد عل ادمیكھ  اطیشده بود دوون دوون رسوندم خودمو تو ح  رمیمعمول د طبق
 گندت بزنن  ی!ا ستگاهیمى رفتم ا

  ی!آاحقىیخودشم كالس   شھ یکالس شروع م گھ یربع د ھ ینگا بھ ساعتم کردم واى خدا تا  ھ ی!  شانس
 دمیدو ستگاهیمن !تا خود ا یپا  ری بنداز ز نیماش ھ ی  رمیبگ نامھ یبابا چقدر بھت گفتم بذار برم گواھ

سوار   زدمی وقت مکث کردن نداشتم .ھمونطور کھ نفس نفس م یول  دیچ یتو بازو چپم مى پ یدرد بد
در  یو جد آبادش .حالم خوب نبود. قلبم داشت باز   یاحقیاتوبوس شدم و تو دلم فحش دادم بھ 

خالصھ از  ن؟یبدتر از ا ی!اه بد شانس  سی خدا قرصام ھمرام ن یا فمی.دستمو بردم تو ک اوردیم
 ودموربع از وقت کالس گذشتھ بود؛ دوون دوون خ ھ یختم .بھ ساعت اندا  یشدم، نگاھ ادهیاتوبوس پ 

  یبدوم ول  دادیچپم و قلبم اجازه نم یوقفھ تو بازو یب یدردا کرد؛ی نفس حالمو بدتر م یرسوندم .تنگ 
مطلع بشھ .صاف   میضیتو دانشگاه از مر یدوست نداشتم کس چیخودمو رسوندم جلو در کالس .ھ

 واسادم پشت در،ھرچند حالم بد بود! چندتا تقھ بھ در زدم. 

 . نیی بفرما-

رنگ   ی رو صورتا دیمن اخماش رفت تو ھم .سست قدم برداشتم نگام چرخ  دنیوا کردم.با د درو
 .پمونیاک ھ یبھزاد و بھراد و بق دهیپر

 گفت:  زدمی.نفس نفس م  یاحقیحال چشامو چرخوندم رو صورت  یب

 سر کالس من...  راتون ی از تأخ نیبریم یچھ لذت  یوم باستانخان-
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در   مویھمون اسپر ینفھمھ برا یداشتم کس ی!نفسم بھ خس خس افتاد باز سع  شنفتیگوشام نم  یول
  غیج یداشتم نفس بکشم .صدا  ی. دستمو گذاشتم رو گلوم، سعدیدور سرم چرخ  ای.کم کم دن اوردمین

 داد بھزاد کھ گفت:  یو صدا

 ااا آروشااا-

 فشار دادم... شتریگلومو ب شمیدارم خفھ م كردمیمطلق حس م یاھ یس دمیدینم  یچ یمن ھ  یول

 #بھزاد# 

.   اوردمیم  بردمی خودم آروشا رو م  زدمی با عمو حرف م دیکرده بود .با  ریبھ ساعت انداختم؛ باز د  ینگاھ
.نگران  دمی فھمی از درس نم ی چیوارد كالس شد اما نگاه من ھمش رو در کالس ثابت بود و ھ   یاحقی

ھاى آرومى    بھ كھ ضر گذشتھ یساعت از شروع م میبھ ساعتم؛ ن کردمی نگاه م ی.ھ زدیبودم و دلم شور م
  چون اون محکم تر در مى ستیداشتم آروش ن  نانیكھ خورد رو در باعث شد افكارم رو پس بزنم .اطم

  كیشد .  انیتوى چھارچوب نما  دهیدر وا شد و آروشا با چھره رنگ پر یاحقی ن یی بفرما یزد . با صدا
كھ از مشکل   مینفر بود  ج.تنھا ما پن دیسمت ھم و رنگ از رخسارمون پر میدفعھ ھر پنج تامون برگشت

چى مى گھ فقط نگامو   یاحق ی دمیشن یبفھمھ .نم یکس خواد ینم میدونستیو م میآروشا خبر داشت  یقلب
نفس   تونھ ینم  دمیآروشا؛ دستش رفت سمت گلوش و فشار داد .فھم دهیدوختھ بودم بھ چھره رنگ پر

خواست خودش رو جلوى   مىدر بيار! ن تویاسپر ی. لعنتزدی ھمونطور داشت غر م یاحق ی یبکشھ ول 
گلوش رو فشار   شتریحماقت محض بود! ب شیدادن غرورش بھ سالمت حی اون ھمھ آدم بشكنھ. ترج

 دنیكش  غیجلو نشستھ بودن ج فی كھ رد ىیشد .چندتا از دخترا نی دفعھ پخش زم ھ یکھ  دمیداد و د
 ولى صداى بلندم باعث شد ھمھ سكوت كنن: 

 آروشااا! -

چند بار   کردی م مشیقا شھ یھم ی نبود لعنت   شیکردم .اسپر ی خال  فشوی رسوندم باال سرش و ک خودمو
 یتکون دادم کھ اسپر   فشوی.بغض کردم و دوباره ک دنی زده بود و دستام مى لرز خیگشتم. تنم  گھ ید

طرفش، بھ زور دستمو رسوندم بھش و برش   دمیکرم رنگ پرت شد چند قدم اون طرف تر .خودمو كش
رو بردم جلو دھنش سرشو گرفتم بغلم با خشم   ی.نگام ثابت موند رو صورت کبود آروشا .اسپر  داشتم

 زدم و گفتم:  سیپ ھ ی

 ....نفس بکش... ینفس بکش لعنت -
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رو   مشیھنوز زرد بود با کمک روشنک نشوند   یزدم .رنگ صورتش کم کم درست شد ول سی پ چندتا
جلو .با نگرونى دستاش رو گرفتم توى دستم و نگاھم رو دوختم تو چشماى بى   ف یرد یایاز صندل  یکی

دن و ھركسى سعى داشت حال آروشا رو بپرسھ . .ھمھ بچھ ھا دورمون جمع شده بو شیحال مشك
 از بچھ ھا گفت:  كىیتازه بھ خودش اومده باشھ رو بھ   نگارا احقىی

 براش!  اریآب ولرم ب وانیل ھ یجمالى برو -

اشك حلقھ زد تو  کرد،یداد م یتو چشماش غم ب احقى؛یبود بھ  رهیزل زدم بھ آروشا كھ خ   ھمونطور
 گفت:  احقىیكھ  دمی كالس. لبم رو گز رونیب  دیعادلى دوچشماش و قبل از جمالى با بى ت

 رو بده مطمئن شدى حالش خوبھ برگرد كالس.   لشی باستانى بردار ببر وسا-

آروشا رو   لی بھ نشونھ تشكر دوختم بعش ولى اون بى توجھ برگشت سرجاش .نشستم وسا چشمامو
نشستھ بود و سرش رو   ای از صندل كىی. توى راھرو روى رونیو از كالس رفتم ب  فشیجمع کردم تو ك 

 .ستادمیو كم نور قدم برداشتم و جلوش ا  كیدستاش. با قدماى آروم توى راھروى بار نیگرفتھ بود ب

 آروش؟ بھترى؟ -

رو    شیرو گرفت و اسپر  فشیجوابم رو بده ك نكھ یبى حالش رو باز كرد و دوخت بھم. بدون ا چشماى
 . با صداى گرفتش گفت: دیكش ق یشت جلوى دھنش و چندبار زد و نفساى عمبرداشت. دوباره گذا

 برو كالس... -

 مى خواى برگردى خونھ؟-

 رو تكون داد:   سرش

 بعد مى رم.   قھ یدارم تو برو منم چند دق   جھ یسرگ كمیآره ھنوز -

 تكون دادم و با قدما ھاى سست برگشتم سمت كالس...  سرى

 ******* 

 #آروشا# 
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  ستیباشھ مطمئنم خوب ن یھرچ  یول  ھ یعکس العمل بابا چ دونستمیقلبم رفتھ بود باال؛ نم ضربان
قرار بود بابا رو   نیجور حالت پسرونھ داشت و ھم ھ ی چون تالمو قشنگ کوتاه کرده بودم .خودشم 

  فتمکن. آروم آروم ر ری خدا خودت عاقبت منو بھ خ ی.ا  ختیبابا افكارم رو بھم ر یعصبى كنھ ! صدا
 بلند گفتم:  یاسترسو پس زدم و با صدا ن،ییپا

 خودم!  یسالم بر بابا-

خدا !با ھمون اخم ھاى درھمش    ایبا لبخند برگشت سمتم ولى مات شد و اخماش رف تو ھم .  بابا
 نگاھم كرد: 

 برو درستشون کن. ؟؟یکرد نی موھاتو چرا ھمچ-

 رت دادم: دھنمو قو آب

 بلھ؟ -

 ھمون اخم ھاش گفت:  با

 برو موھاتو درست کن.   گمیم-

 زدم رو بھ بازى گرفتم:  خی ھاى  دست

 آخھ...-

 آخھ نداره! -

 تالمو زدم... -

 گفت:  تی عصبان با

 ؟؟؟؟ یگفت  یچ -

 تنوع الزمھ! ییخب بابا-

 بلند گفت:  یصدا با
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 آروشا؟؟؟  یبزرگ بش  یخوای م یک-

 بابا....-

دخترم   تیکھ روانشناس جامعم نتونستم درست از پس ترب  یخودم متأسفم من یانگو !من بر چىی ھ-
 ی چھ انتظار  ھ یاز بق امیبر ب 

 ھااان؟؟؟؟   رهیم

 تعجب نگاش کردم زمزمھ کردم:  با

 من چمھ خب؟ -

 ھ ی یتو بلد نمی !بب ھ یکاف گھ ید ینگم ول  ی چی گفتم ھ یھمھ سال ھ  نیتو ا ؟یدون یتو چتھ؟ واقعا نم-
مو ھاتو   یتو کمدت؟؟ بلد یلباس دخترونھ دار  ھ ی  ؟یخانوم رفتار کن نیع  یبلد  ؟یغذا درست کن

 !!!!  یدختر  ھ یتو  یبفھم  یخوای م یتو آروشا؟؟؟ اصال ک یبلد یچ  ؟یشونھ کن

 نسبتا بلند و بغضى كھ سعى داشتم قورتش بدم گفتم:  یصدا با

 بسھ بابا! -

 نو متوقف کرد: صداش م یپشت کردم بھش تا برم باال ول  و

اون بپزه  یبد  ادی دیخونھ شامو با یدار ی.نگھش م رونی خانوم فردا آروش حق نداره بره ب  یمرض-
 ... انیقراره آسا و آبستا ب

  یبود؛ از طرف ری درگ دیرفتم تو اتاقم، ذھنم شد  تی بابا رفتھ بود .با عصبان یتا اعتراض کنم ول برگشتم
شدم،   داریدلم بذارم..... صبح از خواب ب  یاونو کجا دونستمیکالس داشتم و نم یاحق یھم فردا با 

ھمھ مانتو ھام   ی!توى كمدم رو گشتم ول  کنھ ی مطمئن بودم پاسم نم یعنیشده بود.   رمیطبق معمول د
مانتو با رنگ آبى   ھ ینبود !  یچاره ا یکھ من ازش بدم مى اومد ول ییمانتو ری بودن بھ غ فیکث

وقت   چیمن ھ یول  ادیبھم م  یآب گفتنیدلى دخترونھ كھ حالم ازش بھم مى خورد. ھمھ مآسمونى و م
و    فیو ک یمغنھ مشک  نمیج  یمانتو رو تنم کردم با شلوار مشک ی.وقت فکر کردن نبود زود دمیپوشینم

مسخره و دخترونم   پی نگاھى بھ ت نھ ی.تو آ دمیھم پوش  یمشک یکت پشم ھ یبھ اضافھ  یکفش مشک
تر و مزخرف تر مى   ل یتكم دمیپوش یم  یجفت کفش عروسک ھ یانداختم و دھن كج كردم.البت اگھ 
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مجبور شدم    ودمبودن البتھ چون تالمو کوتاه کرده ب یشگی ھم یشد، خوشبختانھ کفشام ھمون اسپرتا
در کالس   دمید یقتکرد. خودم رو رسوندم جلو كالس و و  ادمی جلو دانشگاه پ یسشوار ھم بکشم... عل 

 !دوتا تقھ بھ در زدم:  واریسرمو بکوبم بھ د خواستمیبستس م

 ... دییبفرما-

مى نوشت، با طعنھ  ىیزایچ ھ ی رو آروم باز کردم و رفتم تو .پشتش بھ در بود و داشت رو تختھ  در
 گفت: 

 !!! یطبق معمول ؛ خانوم باستان-

وسط بھزاد   میشگیھم  یو طبق معمول ھمون جا نایلژنش شیآخر پ  فیحرص درو بستم و رفتم رد با
 و روشنک نشستم. 

 : بھزاد

 مبارک! دیجد پی ریجان؟؟ ت -

 خفھ تو رو خدا!اعصاب ندارم.  یبھ-

 : یروش 

 !ی!موھاتم کھ کوتاه کرد ادیبدجور بھت م یآب نیدختر ا-

 بھت بعدا... گمی م ھ یداستانش طوالن-

کرد  یزد دو تا سرفھ مصلحت شخندی اول تعجب کرد و بعد ن  دیتازه برگشت سمتمون و تا منو د  یاحقی
 نحسش گفت:  ی.با اون صدا

  ن؟یھست دنھ یبھتر از زشت رس دنیرس ری ھمان قانون د رو ی شما پ ای!!!گو یبھ بھ مبارکھ خانوم باستان-
 درستھ؟ 

نفر پوزخند رو لباش بود. جوش آورده بودم. بلند شدم از جام   شی رف رو ھوا البتھ بھ جز ما ش کالس
 کنم:  یتا سخنران
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 خوامی!م شھ یسر دلش عقده م مونھ ی حرفا ھستن کھ اگھ آدم بھ موقع نزنھ م یسر  ھ ی! یاحق ی جناب -
دختره   گنیم  یپر حرف کمیبا  می کن ی م یطونی!!!ش میبگم تا نمونھ سر دلم !ما دخترا شانس ندار  نارویا

 ! زنھ ی دختره مشکوک م گنیتا ساکت شن م  میبند ی! دھنمونو مھرزس

دختره افسردس!   گنیم  میرسینگاھھ بھ خودمون نم ھ ی یدختره گدا گنیم می رسی بھ خودمون م کمی
 رو کردم سمت ھمھ کالس و مخاطب قرارشون دادم:

کودوم   سیپسر تا ساعت دو نصفھ شب معلوم ن  ھ ی ! میحق دار میجامعھ !مام آدم یآقا پسرا یآ-
 خونھ قربون صدقش   ادیم یوقت ھ یگور

قربون  گھ ی مادرش م  رنیقربون صدقش م یکل شھ یپسر عاشق م ھ یبھ حال ما دخترا ! یوا یول  رنیم
 پسرم برم کھ خاطرخواه شده

کھ بھ ما  نیا یبھش!بھ جا  زننیانگ و تھمت م  یدختر عاشق بشھ اون موقعس کھ کل ھ ی ھ یکاف  یول
 !  نییسرشو بندازه پا نیبھ جنس مذکر بگ  نیبد لیمشت چرت و پرت تحو ھ یدخترا 

 و با پوزخند گفتم:  رونی با صدا دادم ب  نفسمو

نام   رسدیو مکر تا بھ مردان م شودینامش مکر م رسدیخرد تا بھ زنان م  گھ یم  ی پناھ نیمرحوم حس -
 . ردیگیعقل بھ خود م 

  رتی غ شودیم رسدیو حسادت تا بھ مردان م شودی حسادت م  رسدیتا بھ زنان م توجھ   درخواست
 ن یزنی کھ ازش حرف م ی!!!عدالت

 .  نیشد ھمھ آسوده باش میباشھ پس عدالت تقس  نھ؟؟؟؟یا

منفجر مى   ت ی داشت از عصبان یاحقی یدست زدن اومد؛ ول  یسر جام اول پچ پچ و بعد صدا نشستم
 بلند گفت:  یشد .با صدا

 ! نیبسھ تمومش کن-

 ادامھ داد: شتریرو بھ من با خشم ب بعد
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سر   نیاین گمید رونی ب  دیی. بفرما نیراھکار برا بھ ھم زدن کالس من دار ھ ی شھ یھم  یخانوم باستان-
 کالس من!

 انداختم رو شونم بلند شدم گفتم:  فمویک

 حق با شماست .خدانگھدار.-

رو   یبعد  یوضع مطمئن شدم شرط بندى رو باختم .حوصلھ کالسا نی.با ا رونی از کالس زدم ب و
رو ھم   ی!حال زنگ زدن بھ عل بازمیرو دارم م  یبود کھ شرط بند نیمشغول ا شترینداشتم البتھ فکرم ب

 ھ ی کیزدن ... اوردیکھ بابا گف انجام بدم داشت پدرمو در م یینداشتم با آژانس رفتم خونھ .فکر کارا
 جون دست از سر من برداره:  یكردم مرض  یساعت بود اصرار م

 ! گھ ی د گرمیم  ادی کنمینگا م نجایا نمیشیجونم خب من م یمرض  نیبب -

 . یکار کن دیکھ خودتم با شھ ی با اون ماسماسک نم -

 آخھ دھنم کف کرد.  امرزهیجون خدا پدرتو ب  یمرض یا-

 بگو  یز یچ ھ یو با چشم ابرو بھش فھموندم تو  یفاط یبا سقلمھ زدم تو پھلو  و

 : یفاط

 !!!! گھ ید گھ یمادر من خب راست م -

 جون:   یمرض 

 یکارام کار  نیفاطمھ برو سر درس و مشقت بھ ا-

 باش.   نداشتھ 

 گفت:  یکھ فاط  رونیبا حرص دادم ب   نفسمو

 .  الیخی دفعھ رو ب نیا ھ یجون من   یمامان-

 : ی مرض
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 ھزار بار گفتم جونتو قسم نده!  دیدختره چش سف-

 : یفاط

 قبول؟؟ -

 جون:   یمرض 

 كمك كردى.  میباشھ اقال برنجا رو پاك كن كھ بگ-

 میپا داشت .گوش ھ یکلمھ بود و مرغشم  ھ ی یحرف مرض گھ ید یبود ول  یمزخرف  یکار بس ھرچند
 كردم. ی دستم بود و با روشنک چت مى كردم ھمونطور برنجو ھم پاک م

 : یروش 

 . یھفتھ بھارو تحمل کن ھ ی دیبا وانھ ید-

 آسون تره کھ. یاحقیبھ جھنم از تحمل کردن -

 ھ؟ یتل ھات داستانش طوالن یگفت  یراست-

 نشون داد .من بدبخت! یچھ عکس العمل  دیبابا د  یوقت یدون یپوووف آره بابا.نم -

 ؟یاسھ چو-

 . مونھ یکھ من دخترشم پش نیاز ا شھ؟یباورت م  یروش -

 !یکن یدختر اشتباه م الیخ یب-

 انگار باعث شرمشم.  گفیخودش م ینھ روش -

 گفتھ... یز یچ ھ یبوده   یعصبان-

و در جواب   ادیھا رو دادم بھ مرضى جون و راه افتادم سمت اتاقم، بھ فاطى ھم اشاره كردم ب   برنج
 روشى نوشتم: 

 من برم كار دارم. گھ یباشھ د-
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 خدافظ.   زمی اوكى عز-

 رو تخت.  مینشست میدر اتاقم منتظر موندم فاطمھ اومد و باھم رفت جلو

 : فاطى

 جونم كارى داشتى!؟ -

 فاطى بدبخت شدم! -

 را چى چى شده؟وا؟ب-

فاطمھ ھرھر و كركر راه انداختھ بود و فقط مى  احقى؛ی ماجراى شرط بندى و   فیكردم بھ تعر شروع
 . البھ الى خنده ھاش گفت: دیخند

 نجا؟ یا ادیھفتھ ب ھ یبھار قراره  عنىیواى -

 گفتم:  ضیاز پھلوش گرفتم و با غ شگونىین

 ش بھ رحم اومد پاس شدم. دل دمیكھ شا  ستی. حاال معلوم ننقدریكوفت نخند ا-

 : دیھمونطور كھ داشت پھلوشو ماساژ مى داد غر  

 وحشى. عمرا پاست كنھ. -

 فاطى ِبُگم!-

 منم برم كمك مامان. انیباشھ بابا. غمبرك نزن پاشو االن مھموناتون م -

 باشھ برو. -

 فعال.-

بستن موھام باال  بھ  تی تى شرت مشكى با شلوار نخى مشكى پام كردم در نھا ھ یسراغ كمدم؛  رفتم
و بى حوصلھ پلھ ھا رو طى   دنیرس  لیاھل فام دمیفھم رون ی سر و صداى ب دنی سرم اكتفا كردم. با شن

بھ    ھارگرفت ولى عمھ و ب لیتحو  ىیكردم؛ سحرى با خوش رو ىیكردم و رفتم تو حال. سالم بلند باال
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نگرفت و سرشو تكون  لمیتحو  ادی ز شیسالم خشك قناعت كردن، بابا ھم سر دلخور ھ یچشم غره و 
 داد. 

وسط بھزاد خوش خنده كم مونده بود پخش   نیجواب سالممو داد و ا شی شگیبا محبت ھم عمو
بھ گل گفتن و گل شنفتن. كنار زن  میدور ھم و شروع كرد مینشست تھ یبشھ. با تعارفات فرمال نیزم

بھم مى انداخت و من سعى مى  زی بھار ھى نگاه ت  نیبھزاد بود سر ھم گمیو طرف د عمو نشستھ بودم
بشھ  فیمى رفت رو مخ من. تا شام رد شتریو ب  دیمى خند زی ر زی بى تفاوت باشم. بھزاد ھمش ر مكرد

ھفتھ لرزه انداخت بھ تك تك سلوالم.   ھ یدو بشر كالفھ شدم و فكر تحمل بھار برا  نیاز دست رفتاراى ا
درجوابش   ھ،و مرضى جون با لبخند كجكى اعالم كرد شام دست پختھ من  زیسر م میاى شام راه افتادبر

رد و بدل كرد كھ "من خر   نمونی ب  ھىیلبخند دندون نما اكتفا كردم ولى بابا نگاه عاقل اندر سف ھ یبھ 
ھم بھ نگاه ھاى ناباورانشون ادامھ دادن. مشغول خوردن شام خوشمزه مرضى جون  ھ ی" بقستمین

 دفعھ بھار گفت:  ھ یكھ  میبود

 آخ. -

با لبخند نگاه كردم بھ گندى كھ زده بودم. مرضى   رون؛ی دندونش آورد ب ریسنگ خوشگل از د ھ ی و
 جون زد رو دستش و گفت: 

 اى خاك بر سرم خانوم!-

 : د یغر ضی با غ بھار

 !؟ھ یچ گھ یغذا درست كردنت د ستىی نج پاك كردن بلد ن بر-

 : دیبھ دادم رس یفور  یمرض

 ھمرام نبود.  نکمینھ خانوم برنجو من پاککردم. خاک بھ سرم ع -

. دوباره مشغول خوردن  نیانداخت کھ خر خودتون یبھ من و مرض یھ یقشنگ نگاه عاقل اندر سف بابا
 کھ بازم بھار گفت:  میشد

 آخ ! -
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در   یپ یسرفھ ھا  یدفعھ صدا ھ ی!! یدیبھار ر یدیر یعن یبھش کردم   یبازم سنگ!!!! با خشم نگاھ و
کرده بود و من   یدیبھزاد کھ کنارم بود منو بھ خودم آورد؛ بھار با خشم بھم نگاه کرد، عمھ اخم شد یپ

  یودو دندون ی س یکھ زدم از اون لبخندا یپاک کردن گند یتازه متوجھ شدم بلند بلند فکر کردم! برا
دندون بھاِر رو مخ   یسنگ رف ال  ھ یدوباره  قھ یبعد ده دق میعمھ جان دادم. بازم مشغول شد لیتحو

 ،بھزاد با اعتراض گفت: 

 دندون تو؟؟  یال رهی بھار چرا ھمھ سنگا م -

 با اخم جواب داد:  بھار

 دونم منم!دن ریكھ مى رن ز مییالبد مقصر سنگا -

 گفت:  تی خواست جوابشو بده كھ عمو با جد بھزاد

 ! نیحرمت نگھدار ذرهی سر سفره  گھ یبسھ د-

 ... میبحث ادامھ داده نشد و كنار ھم مشغول خوردن شام شد گھ ید

 ******** 

 ادامھ داد:  شتریکبود شدن از خنده. بھزاد با آب و تاب ب  یو فرگل و روش  فرشاد

 داده. یسوت دیچال نگا کرد تازه فھمخل و   نیکھ ع  یدونینم یوا-

 .دیو خودشم خند 

 !یدیدونھ گفتم بھار ر ھ یشما ھا. خب  نیچھ ھرھر کركرى راه انداخت گھ یبسھ د شششششیییا-

 : فرگل

 سر کالس.   میو رفت میدیخند یفقط! کل ریآروش بم  ری بم- 

بند   ھ یالبتھ بھزاد و فرشاد سر پا بودن. روشنک  مکت،یرون میبعد کالس ھممون بى حال نشستھ بود 
 : دمیدفعھ نال ھ یو رفتھ بود رو مخ من   زدیداشت حرف م
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! بھزاد با لبخند  رھھھھ ی کھ قراره تو رو بگ یاون  چارهیمردم. ب گھ یبسھ د امرزهی! خدا امواتتو بیواى روش-
 و لحن خاص گفت: 

 ....  شھ ی م  اشی رچونگپ  نینباش عاشق ھم رتشیکھ قراره بگ یتو نگران اون -

خنده و   ریدفعھ زدم ز ھ یوا شده بود،   ششیبھزاد و روشنک کھ ن  نیب  دیھمزمان نگامون چرخ ھممون
بار ھر پنج تاشون زل زدن بھ من با دستم اشاره کردم بھ    نیعاشقانشون؛ ا یرسما گنده زدم تو فضا 

 : ی بھزاد و روش

 شماھا فک کن...   نی بش یواى چھ زوج -

 خنده، بھزاد اخم کرد:   ریتر شد. فرگل و فرشاد و بھراد ھم زدن ز دیو خندم شد 

 بسھ آروش! -

 رو نگھ دار برا زنت.   نای.اشیخرک   یِبُگم بابا با اخما-

 گفت:  فرشاد

 گھ؟ید نیاتوبوس ھست ھ یپا میبر  نیپاش  ھ یبچھ ھا کاف - 

 : بھزاد

 آره داداش ناجور! -

 دفعھ فرشاد گفت:  ھ ی ستگاهیسمت ا میو راه افتاد میبلند شد بعد

 ن؟ ی بستن ھ یپا ایک-

 گفت:  غیبا ج فرگل

 برف؟؟  نی تو ا یروان   یگیم یچ-

 : میدفعھ من و بھزاد ھمزمان گفت  ھ ی

 سگ در صد! -
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  یبستن ی کرد؛ ھرچند ارزون ول  ی آدمک یجمع فرشاد مارو مھمون بستن دییفرگل و تأ یغایج  غیبا ج  
تو  می . رفتمیمى خور یبستن میبرف دار یکھ تو کردنی محبوبمون بود. ھمھ با تعجب نگامون م

و کل   یفرگل کنارم و روشنک رو بھ روم بود. شروع کردم بھ دلقک باز  ا؛یرو صندل  میاتوبوس نشست
 رو سرمون.  میگرفت اتوبوسو

منم سرمو گذاشتھ بودم رو شونھ فرگل مغنمو  دیخندی م  دلشو گرفتھ بود و خم شده داشت روشنک
عقب و    دمیھم کبود شده بود. مغنمو کش  چارهی فرگل ب دم، یخندیبودم رو صورتم و ھرھر م  دهیکش

ن  ییبھراد کھ لبخند رو لبش بود، فرشاد سرشو انداختھ بود پا ون؛یرو پسرا توقسمت آقا دینگاھم چرخ 
  یبس یعن ی. دیخند  یبھزادم دستشو گرفتھ بود جلو دھنش م  ،دنیلرز یو شونھ ھاش از زور خنده م

اومد كنارم واساد و   نیماش ھ یکھ  رفتمیشدم داشتم م ادهی پ ستگاهیا دمیبود وضعمون. رس ینیدید
 : ن ییداد پا ششویش

 خانوم باستانى ؟ -

رو چشم   شویآفتاب نكی تعجب كردم. ماتم برد كھ ع احقىی دنیو با د  نیبرگشتم سمت ماش متعجب
 بود ادامھ داد:  رهیھاش جا بھ جا كرد و ھمونطور كھ بھ جلوش خ

 كارتون دارم.  قھ یچند دق دیاریب  فیتشر-

 جلو پنجره واسادم و گفتم:   نش،یبرداشتم سمت ماش قدم

 . دییبلھ بفرما -

 اش رو دوخت بھم: رو در آورد و چشم شی آفتاب نكی ع نباری و ا  دیكش قیعم  نفس

 . دیدربارش حرف زد سوار ش نجایكھ بشھ ا ستیخانوم باستانى مسئلھ اى ن-

 آن متوقف شدم و اخم كردم:  كی خواستم برم و سوار شم ولى  اولش

احساس مى كنم فراموش   دیجا بزن  نیولى ھر حرفى ھست ھم  احقىیعذر مى خوام جناب   لىیخ-
 د یبا انتونیارتباطتون با دانشجو نیكرد

 چھ محدوده اى باشھ و...  در
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كھ  میبود ستادهیھم ا نھ یبھ س نھ ی. سنییاومد پا  نیچشم ھاش رو تو كاسھ چرخوند و از ماش كالفھ 
 و ادامھ دادم:  ستادمیا نھ ی منم دست بھ س ن،یداد بھ ماش شویالبتھ قدش از من بلندتر بود. تك

 !دین فراتر مى ذارپاتونو از حدتو  دیو دار-

و اونور انداخت. اصال انگار نھ انگار دارم باھاش حرف مى زنم. نفسشو   نورینگاھى بھ ا ھ یتفاوت  بى
 و گفت:  رونی فوت كرد ب

اگر مسئلھ مھمي نبود نمى   دینابجا ھستش. مطمئن باش اریقضاوتتون بس  نیسركار خانوم باستانى ا -
 ! نجایاومدم ا

 .د یبگ  نجایرو ھممنم عرض كردم مسئلھ مھم -

 لبى زمزمھ كرد :   ریھاش رو بست.سعى مى كرد اعصابش رو كنترل كنھ. ز چشم

 آدم نفھم! -

 د؟ یگفت زىیچ-

 ھاش رو باز كردو جا بھ جا شد:  چشم

 !نھ یشما رو بب   دیخانوم باستانى مادر من با  دینیبب -

مادرش مى خواد منو برا پسرش   عنىی نیخنده. ا ریدفعھ زدم ز ھ یھامو گرد كردم و  چشم
 خواستگارى كنھ و من قراره با نھ گفتن حال

 چپ چپ نگام كرد و ادامھ داد: احقىی دمی. ھمونطور كھ داشتم مى خندرمیبگ شونویا

 . ستیكھ بخاطر خواستگارى ن دیبابت مطمئن باش نیاز ا-

 متوقف شد و نگاھش كردم. لباش رو تر كرد و با تمسخر گفت:  خندم

 كھ كاخ آرزو ھاتون رو خراب كردم.  دیشببخ-

 . براى ماسمالى گفتم: هی پسره فك كرده چه مال دىیخند جورىیخاك بر سرت آروش  اى
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 ندارم جناب منتظر ادامھ حرفتونم. ادىیمن وقت ز-

 و ادامھ داد: بشیھاش رو گذاشت تو ج دست

تنھا    نجامیست. االن ھم اگھ اگمشد ھ یمسئلھ بھ گذشتھ مادرم مربوطھ. از سال ھاست كھ دنبال  نیا-
 مادرمھ.  لشیدل

 گفتم:  كنجكاو

 گمشده؟-

 آره گمشده.-

دنبال گمشده ھاتون تو روزنامھ    احقى؟ی كنم؟ مگھ من روزنامم جناب  دایمن قراره گمشدتونو پ عنىی-
 برم. خدافظ.   دیعذر مى خوام ولى با لىیدنبال من؟ خ نیبرا چى اومد  نیو آگھى ھا بگرد

 برم كھ صداش متوقفم كرد:  برگشتم

جاش برو و خوب   ھ یولى مى تونى ھمون گمشده باشى! سوال كنى جوابى نمى دم   ستىیروزنامھ ن-
 تا جوابتو بشنوم.   رمیفكراتو بكن. من شمارتو از دانشگاه گرفتم تا عصر باھات تماس مى گ 

. سردرگم راه افتادم سمت  امیشد بھ خودم ب  باعث نشی توى بھت بودم. صداى راه افتادن ماش ھنوز
... مدام توى اتاقم رژه مى رفتم و فكر مى كردم. نمى تونستم رمیبگ  مىیچھ تصم دیبا نمی خونھ تا بب

بابا   باولى مى تونى ھمون گمشده باشى!" نمى دونستم  ستىیمفھوم جملش رو درك كنم. "روزنامھ ن
كارى بكنھ.  ھ یو  ىیجایبھونھ بكشونتم   نیبخواد با ا  دمینھ. از طرفى ھم مى ترس ای بذارم  ونیدرم

. نگاھم رو دوختم بھ شماره ناشناس. حتم داشتم ختیافكارم رو بدتر بھ ھم ر میصداى زنگ گوش 
 خودشھ.

 بلھ؟ -

 ھستم.  احقىیسالم. -

 سالم. بلھ شناختم. -

 گرفتھ باشى.  متویتصم  دوارمیخب؟ ام-
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  ىیافكارم غوطھ ور بودم جرقھ اى توى ذھنم زد. مى تونست معاملھ بھ جا ل یكھ توى س  ھمونطور
 باشھ!

 الو؟-

 رو صاف كردم و جواب دادم:  صدام

 دارم صداتون رو.  احقىیبلھ جناب -

 خب؟ -

 .میمعاملھ بكن ھ ی می ما مى تون نكھ یخب ا-

 بود گفت:  شیلحنى كھ تمسخر قاط با

 معاملھ!؟-

خدمت مادرتون ولى بھ شرطى كھ مطمئن باشم واحدى رو كھ با شما    امیكھ من م  نطورىیاوھوم. ا-
 دارم رو پاس مى شم.

 گرفته؟ تیچى؟ شوخ -

 . مینھ كامال جد-

 . رمی خب پس من درخواستم رو پس مى گ-

 حد سخته؟ نینمره قابل قبول دادن در ا ھ ی عنىی-

 خانوم باستانى. خدانگھدار.  دیموفق باش -

راحتى رد كرد. عصبانى گوشى رو پرت   نی تو گوشم. باورم نمى شد بھ ھم دیچی پصداى بوق ممتد  و
  ریكردم رو تخت. بھ عالم خودم مى خواستم بذارمش تو عمل انجام شده! سعى كردم ذھنم رو درگ

كھ مى خواستم برم داخل آشپزخونھ  نیكنم؛ ھم  داینكنم. راه افتادم سمت آشپزخونھ تا فاطمھ رو پ
حرفاى مرضى   دییبود روبھ روى مرضى جون و داشت سرشو برا تأ ستادهیاطمھ كھ اچشمم افتاد بھ ف

 تكون مى داد.  
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 : مرضى

كھ  نىی ولى مى ب  ستیاز تو نباشھ كمتر از تو كھ ن شتر یدختر رو من بزرگش كردم. ب نیفاطمھ ا-
 ... نھ؟یا ریانجام بدم غ دیبگن رو با شونیاوستاخان حساسھ. منم ھركارى كھ ا

 داشت ادامھ مى داد. آروم سرم رو بردم تو و گفتم:   نطوریجون ھم مرضى

 . فاطى... سیپ  سیپ- 

فاطمھ باعث شد مرضى جون برگرده   عھ یرو كردم مرضى جون متوجھ نشھ؛ ولى نگاه ضا میسع تموم
 رو شل كردم، راه افتادم سمت فاطمھ و دستش رو گرفتم:  شمی . ن نتمیطرف من و بب

مرضى   رم؟ یدختر گلتون رو مى تونم قرض بگ نیچند لحظھ ا ھ یى جون ولى مرض دایببخش  لىیخ-
 جون لبخند زد: 

 بلھ بلھ. -

تو اتاق و در رو بستم.  میشل كردم و فاطمھ رو با سرعت دنبال خودم كشوندم. رفت شتریرو ب  شمین
 : دی بود پرس رهی ھمونطور كھ با تعجب بھ كارام خ

 چى شده آروش؟خوبى تو؟-

 بھت بگم.  زىیچ ھ یمى خوام  آره آره خوبم.-

 خب بگو مى شنوم. -

  ری دفعھ اي زد ز ك یكردم. تھش كھ شرطم رو گفتم  فیتعر ازیتا پ ری كردم تموم ماجرا رو از س شروع
 خنده و گفت: 

! اون از تو ھم زرنگ تره. حاال بھ دو روز نمى كشھ كھ از كنجكاوى  ای زرنگ لىی دختر تو فكر كردى خ-
خودت مى رى سراغش. چشم ھام رو گرد كردم و ضربھ اى بھ شونش زدم، ولى اون  نایگمشده و ا

 : دم یحرفش بى ربط ھم نبود. عاجزانھ نال قتایادامھ داد. حق دنش یھمچنان بھ خند

 كنم؟  كاریفاطى االن چ-
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برا ھمون حرفى   دنھ یچھره متفكرى بھ خودش گرفت. مى دونستم استاد نقشھ ھاى شوم كش فاطمھ 
 لبش زمزمھ كرد:  ریاى كھ گذشت فاطمھ آروم ز قھ یكوت كردم. چند دقنزدم و س

 كرد...  ىیكارا ھ یبھ گمونم مى شھ -

 ******* 

 شوووو!  داریآروشااا ب-

 سرجام نشستم و شروع كردم بھ نق زدن:  جیگ

 ارى؟ یبازى درم وونھ یچتھ فاطى سر صبحى د-

 ھ؟ یرفتھ امروز چھ روز  ادتیشو.   داریدختر ب -

 روم و جواب دادم:   دمیرو دوباره كش پتوم

 خب بابا تولدت مبارك!-

 زد:  غی ج  عصبانى

 ... احقىی شی. امروز قراره برى پ جىیگ لىی خ گھ یآروشا تو د-

طرف اون طرف رو نگا كردم. انگار تازه بھ   نینشستم سرجام و ا خی حرفش رو تموم كنھ س نكھ یاز ا قبل
 زدم  رجھ ی خودم اومده باشم ش

 ساعت دود از كلم بلند شد. دنیو با د لمیمبا سمت

 كردم كھ. ریواااى فاطى د-

 مى كنم.  دارتیچھار ساعتھ دارم ب-

تند تند لباسام رو   رون،یو بعد از شستن سر و صورتم اومدم ب ىیسمت دستشو  دمیتوجھ بھش دو بى
 .رونیتنم كردم. فاطمھ رفتھ بود ب
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و پالتوم رو برداشتم   فیاى مانتوم رو مى بستم؛ كام رو سرم كردم و ھمونطور كھ داشتم دكمھ ھ مغنھ 
 و راه افتادم سمت آشپزخونھ. صدام رو انداختم رو سرم: 

 شد فاااطى... رمونیفااااطى فاطى بجنب د-

 مشغول خوردن صبحونھ بود. با لبخند گفت:  زیرفتم تو آشپزخونھ؛ بابا سر م  و

 چھ خبرتھ دختر؟ اول صبحى صدات رو انداختى رو سرت. -

 با خنده نگاھى بھ سر و وضعم انداخت:  و

 برات. رمی لقمھ بگ ایبابا ب دونھ ی كىی اینگا سر و وضعش رو تو رو خدا. ب-

و رفتم نشستم كنار   نتیرو انداختم رو كاب  لمیوسا دهیكھ آبنبات د ىیمثل بچھ كوچولو احقىی الی خیب
 و گفتم:  دمیبابا. صورتش رو بوس

 كودكى پدرجان.  امیا ادیبھ -

مى گرفت و من با خنده مى  كیاى سر داد و مشغول گرفتن لقمھ كره مربا شد. لقمھ ھاى كوچ  هخند
 توآشپزخونھ و شك زده نگام كرد. بابا بى خبر از ھمھ چى گفت:  دیدفعھ فاطمھ پر ھ یخوردم كھ 

 دخترم تو ھم صبحونت رو بخور.  ای فاطمھ جان ب ایب-

 ھمونطور كھ داشت با چشم ھاى گردشده نگام مى كرد گفت:  فاطمھ 

 اوستاخان. نھ ممنون نوش جان.  ری صبح بخ-

 : د یخطاب بھ من غر و

 شده!  رمونیرفتھ د ادتیجنابالى  نكھ یفقط مثل ا-

لقمھ رو ھم گذاشتم دھنم و از جام بلند شدم،    نیكھ سعى داشتم خندم رو كنترل كنم؛ آخر ھمونطور
 و پالتوم رو برداشتم راه افتادم سمت فاطمھ.  فیوك دمیبا رو بوسدوباره صورت با

 . فعال خدافظ.میكار دار كمیدانشگاه  میمن و فاطى مى ر ىیبابا-
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 :   بابا

 بھ سالمت.   نیبر-

سمتش، گونش رو   دیسرگرم كمك كردن بھ مش باقر )در واقع پدرش( بود. فاطمھ دو اطی توي ح علي
 ى داشتم.آھستھ قدم برم لىیو من خ دیبوس

 : فاطمھ 

 داداش گلم قربون دستت زحمت مى كشى ما رو برسونى تا دانشگاه؟-

برادرى   نی ھمچ   ھ یآرزو مى كردم  ىیوقت ھا ھ یبود؛  نطوریھم شھ یعلى لبخند نشوند رو لباش. ھم  
 ...ری داشتم؛ مھربون، موقر و سر بھ ز

 : على

 برسونمتون.  ن ی . سوار شزمیآره عز -

فاطى نشست جلو و من   م؛یشد نی و سوار ماش  میمملو از تشكر نگاش كرد ىیبا چشم ھا  ھردوتامون
نگاھى بھ من   نھ یرو روشن مى كرد؛ از تو آ  نینشستم رو صندلى عقب. على ھمونطور كھ داشت ماش 

 انداخت و فاطمھ رو مخاطب قرار داد: 

 بھم نگفتن.  ىز ی اوستاخان چ عنى؛یباشھ فاطمھ. آروشا كھ امروز كالس نداره،  ری خ-

 : فاطمھ 

 از استاداش. كىی دنید میقراره بر تش؛ی نھ كالس نداره. راست -

 : على

 . امیاگھ مشكلى ھست منم ب -

من   نباریا م،یشدن برا خواھرش. ھردومون لبخند زد  رتى یجملھ رو مى شد گذاشت بھ پاى غ  نیا
 جواب دادم: 

 .می . خودمون حلش مى كنستی ن ازىی نھ على ن-
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با چشمام سالن خالي  ادی... از استرس ز میبھ دانشگاه حرفى نزد دنید و تا رسو تكون دا سرى
مى دادم و   ھ یرو  ریبار تغ  كی قھ یدانشگاه رو از راست بھ چپ، از چپ بھ راست متر مى كردم، چند دق 

نھ،   ه،رنگ كالس دوختم و چشم ھام رو بستم؛ د دیرو مى شمردم. نگام رو بھ در سف كایطرح موازائ 
 تو سالن خالى. دیچی صداي باز شدن در پ  كیروي  دیكھ شمارش معكوسم رس نیھشت... ھم 

و بد و   دمی . چشم ھام رو باز كردم، چند بارى زبونم رو روى لبام كشختی توى دلم فرو ر زىیچ ھ ی انگار
  احقىیو پشت بندشون؛  رونیا از ھمھ جلوتر زدن بگفتم بھ فاطمھ بخاطر نقشش. چندتا از پسر راهیب

برم جلو.   ونستمپا و اون پا كردم ولى نت نی. ارونیبا حلقھ اى كھ بچھ ھا دورش زده بودن اومد ب
دو  كىی. ھرازگاھى دمیآب رو پر كردم و سركش وانیل ھ ی گوشھ و رفتم سمت آب سردكن؛  ھ ی دمیچ یپ

مى انداختن.   -ام دهیبخاطر سر و صورت رنگ پر- ھ سر تا پام نگاھى ب ھ ینفر گذر مى كردن و با تعجب 
مى زد، اومد تو راھرو.   فدرحالى كھ داشت با چندتا از استاد ھا حر  احقى،یاى گذشت؛  قھ یچند دق

و چند قدمى از آب سردكن فاصلھ گرفتم؛ سرش گرم حرف زدن بود و من  دمی كش قیچندتا نفس عم
 .نمشونی رو گرفتم دستم؛ وانمود كردم نمى ب  می. پشت كردم بھشون و گوشدیرو نمى د

 : احقى ی 

 طول ترم بخور و بخوابھ كارشون، آخر ترم ھم نمره خواستن.   -

 : سرلك 

 كامل رد كن برن.ترماى بنده خدا ھا رو   انیجان! م  احقىی  ریسخت نگ  -

استاداى دانشگاھھ اصال. آروم برگشتم سمتشون؛  نیاستاد جز عشق تر نیآى دورت بگردم سرلك. ا 
 قدم برداشتم سمتشون:  دمشونیدفعھ اى د  كیرفت سمت آب سردكن. انگار كھ  احقىی

 سالم استاد.-

دن. سرلك با خنده كھ كنارش بودن جوابم رو دا میبود ولى ھر سھ استاد احقىی مخاطبم  نكھ یا با
 گفت: 

 دختر تو رو ھنوز اخراج نكردن؟-
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در جواب سالمم فقط سرش رو   تی بى شخص احقىیزدم و بھ گفتن "نھ ھنوز" اكتفا كردم.   لبخند
سرى    كی كنار و منتظر نگام كرد.   دیآب سردكن كش  ریرو كھ پر كرده بود، از ز وانشیتكون داد. ل

كنم. چھره موقر و مظلوم بھ خودم  دایكردنش پ  تیى اذبرا شترىیب زهیحركاتش باعث مى شد انگ
 : تمگرف

 . میحرف بزن نیكھ داده بود شنھادىیاومدم خدمتتون درمورد پ د،یاستاد ببخش -

 كه من رو بچزونه گفت:  نیحرص درارى روى لباش نشوند و براى ا  پوزخند

 شنھاد؟ یخانوم باستانى. كودوم پ  ادینم  ادمی-

و سھ تا استاد  احقىیگوشھ از راھرو، قسمتى كھ  ھ ی ستادیافتاد بھ فاطمھ كھ اومد و وا چشمم
 ھمونطور كھ منتظر   احقىیپشتشون بود. 

! بھ نشونھ خجالت  احقىیرو برد باال و رسوند بھ لباش. تو دلم گفتم تو تماشا كن  وانیمى كرد؛ ل  نگام
 و با دستام   نیی سرم رو انداختم پا

 كردم:  بازى

  تی كردن و رضا دییخدمت مادرتون، اگر مادرتون تأ م یبر نیكھ گفتھ بود شنھادىیاستاد ھمون پ-
 خدمت پدر...   نیاریب فیشب با خونواده تشر ھ یدادن 

م شد؛ ھمھ دانشجو ھا  و مانع گفتن ادامھ حرفا رونیھرچى آب تو دھنش داشت فوت كرد ب احقىی
 برگشتن طرفمون و نگاش كردن. سرلك با خنده گفت: 

 .میعروسى مى افت ھ یكھ مادر مى پسندن و مام  شاالیجان. ا  احقىیبھ بھ مباركھ -

 رسوند و گفت:  مونی ھمچنان داشت سرفھ مى كرد. فاطمھ خودش رو از چند قدم  احقىی

 .شاال یمى گم. بھ مباركى ا كی واى استااااد تبر-

بودن و  دهیرو قبال ند  گریسرخ از سرفھ و تعجب بھ فاطمھ نگاه مى كرد؛ اصال ھمد افھ یبا ق احقىی
دانشجو ھا ھم جمع   ھ یكھ فاطمھ گفت بق  كىیحاال فاطمھ داشت وانمود مى كرد مى شناستش. با تبر

خنده   ریدم رو كنترل مى كردم نزنم زگفتن. داشتم بھ زور خو كی شروع كردن بھ تبر احقى،یشدن دور 
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از   احقىیرفت.    دیو برنامھ خراب نشھ. چشم ابرو اومدم بھ فاطمھ و فاطمھ آروم آروم راھش رو كش
اون ھمھمھ ھاى طلب نمره نمى تونست تكون بخوره. گھ گاھى برمى گشتن سمت من و بھ من  نیب

ن ھم با لبخند ژكوند سرم رو تكون مى مى گفتن و اصرار مى كردن كھ بگو نمره بده؛ م كىیھم تبر
 دادم. سرلك سعى كرد شلوغى بھ پا شده رو كنترل كنھ: 

كھ نھ دعوت   شی شما رو برا شام عروس احقىیمن قول مى دم  ن،یچند لحظھ آروم باش  ھ یبچھ ھا -
 رو بده.   شینی رینمى كنھ ولى قول مى دم ش

 ترمامون چند؟ انیمكه  دادیبچھ ھا شروع كردن بھ دست زدن و داد و ب ھمھ 

 : سرلك 

 . نیشما نگران نباش  میترماتونم حل مى كن انیبابا م -

كھ سرلك با اجازه  میمونده بود احقىیحرف سرلك كم كم بچھ ھا پراكنده شدن؛ من، سرلك و  نیا با
 : د یغر احقىیجورى كھ انگار كارى نكردم.   الى؛یخی اى گفت و رفت. خودم رو زدم بھ ب

 كارت بى جواب نمى مونھ. نیا-

عصبى شد ود با قدم ھاى بلند از كنارم گذشت.   شتریھام رو بردم باال و چراغ ھا رو نگاه كردم؛ ب  ابرو
پارك كرده بود، قفلش رو زد و نشست   اطیگوشھ از ح ھ یكھ   نشیدنبالش راه افتادم، رفت سمت ماش 

 : رونی جلو. نفسش رو فوت كرد برفتم نشستم روى صندلى   الیخی من ھم ھمونطور ب ن؛ یتو ماش

 خانوم باستانى.   ستمیمن آژانس ن-

 خدمت مادرتون. میخب منم سوار آژانس نشدم كه. قراره بر-

بزنه سمتم، نفسم رو حبس كردم و چشم ھام رو درانتظار خوردن ضربه اى ناجوان   رجهیش  برگشت
 متوقفش كرد... نی ماش  شھ یمردانھ بستم كھ صداى تق تق رو ش

با اخم ھاى   احقىی. احقىی شهیكنار ش  ستادهیفاطمه وا دمیى چشم ھام رو باز كردم كھ دال آروم
 : ن ییپا  دیرو كش شهیدرھم ش

 . دییبفرما-
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 : فاطمه

 مى گم بھتون. كی سالم استاد. بازم تبر-

جورى از گوشه چشم بھم نگاه كردكه گند زدم بھ خودم.   ھ یكالفه مشتش رو مى زد روى پاش؛  احقىی
 : دیغر

 .دییبفرما   نیرو گفت كتونیخب خانوم محترم تبر -

 : فاطمھ 

  ن یبش كیاز اندازه بھ خانومتون نزد شیموقع ب ھ یھنوز محوطھ دانشگاھھ   نجایاستاد خواستم بگم ا -
 مى ده شمام كھ استاد بد مى شھ براتون...  ری گ ادیحراست م

چشم ھاش رو روى ھم گذاشت و نفس   احقىیو بھ دندون گرفتم تا صداى خندم بلند نشھ. ر لبم
 : د یكش قیعم

 . دیببر فیتشر د یحتما خانوم ممنون بابت تذكرتون! مى تون -

 دست دست مى كرد؛ منم از خدام بود كھ تنھامون نذاره.  فاطمھ 

 : فاطمھ 

 استاد مى گم... مى گم... -

كم مكث كرد و مشكوك  ھ یلحظھ چشم ھاش رو باز كرد؛ انگار تازه بھ خودش اومده باشھ  ھ ی احقىی
 گفت: 

 ن؟ یكدوم ترم دانشجوى من بود قایخانوم محترم؛ شما دق دیببخش-

 با تتھ پتھ گفت:  د،یاز رخسار فاطمھ پر رنگ

 ...من...من بھ عنوان مھمان اومده بودم تو كالستون.زهیچ-

 پوزخندى روى لباش نشوند ابرو ھاش رو انداخت باال و گفت:  احقىی
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 تو كالسم. ادیمن تا بھ حال اجازه ندادم كسى بھ عنوان مھمان ب-

 دفعھ اى گفت:  ھ یعاجزانھ نگاھى بھم انداخت و  فاطمھ 

 ازتون، خداحافظ.استاد؛ دارن صدام مى كنن. با اج دیببخش-

 برگشت سمت من و ابروھاش باال رفت:  احقىیدور شد.  نیبا قدم ھاى بلند از ماش و

 كارتون بى جواب نمى مونھ خانوم باستانى. نیا-

 رو روشن كرد و راه افتاد. بى تفاوت گفتم:   نیكردم ھمچنان خودم رو بزنم بھ اون راه. ماش سعى

 مگه من ؟ كردم كاریواقعا. چ فھممی استاد من نم-

رو گرفت مشغول شماره گرفتن شد. منم محلش نذاشتم و   شیكھ جوابم رو بده گوش نیا بدون
 حواسم رو دادم بھ منظره اطرافم.

 : احقى ی

... باشھ پس  ارمش؟یالو؟ سالم مامان جان... خوبى شما؟... آره زنگ زدم ھمون رو بھت بگم... كجا ب -
 نت... خداحافظ. ... قربا میاونجا منتظر مى مون میما مى ر

گرفتم من ھم مثل   میكلمھ؛ انگار اصال من اونجا نبودم. تصم كیاز  غیبودم حرفى بزنھ ولى در منتظر
. توى افكارم غرق بودم؛ كھ میرو تا مقصد توى سكوت طى كرد ری خودش بى تفاوت رفتار كنم. مس

  بھ افى شاپى كھ رو . نگاھم رو چرخوندم، چشمم افتاد بھ كامیباعث شد بھ خودم ب   نیتوقف ماش
شد؛ انگار نھ انگار منم نشستم تو اون  ادهیرو خاموش كرد و خودش پ  نی. ماشمیبود ستادهیروش ا

خبرى از من  دی. بھم برخورده بود؛ دست ھام رو توى ھم گره زدم و منتظر نشستم. وقتى دنیماش
 رو باز كرد، خم شد و گفت:  نی نشد در ماش

 خانوم؟  دیشدن ندار ادهیشما قصد پ -

 اونور مى چرخوندم جواب دادم:  نوریكھ نگاھم رو ا ھمونطور

شدن مى اومدن در رو   ادهیوقتى خانوم محترمى رو مى آوردن كافى شاپ؛ بعد از پ مایواال قد-
 كھ بالنسبت مثل چى واسن نگا كنن!   نیواسشون باز مى كردن نھ ا
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 رو كج كرد و گفت:  دھنش

رو برات باز كنھ! در  نیدر ماش  ادی منتظر ھمون جنتلمنت باش كھ ب  نیس شما بش عھھھھ؟ نھ بابا؟ پ -
از شعور   ىیبشر بو نیا ایو رفت سمت كافى شاپ. مات و مبھوت نگاھش مى كردم؛ گو دیرو كوب 

  ىیراجو  كی  دم؛یرو كوب  نیشدم و در ماش  ادهیلبى مشغول غر زدن بودم پ رینبرده بود. ھمونطور كھ ز
تو ھم و راه افتادم سمت كافى شاپ، خبرى از   دمیسرش خالى كردم. اخم ھام رو كشرو  میدق و دل

رفت تو ھم. در كافى شاپ رو باز   شتر ینشون مى داد مشرف شده داخل؛ اخم ھام ب نینبود و ا احقىی
  داشیكھ پ م. نگاھم رو چرخونددیچی بود توى كافھ پ زون ی كھ باالى در آو ىیكردم؛ صداى زنگولھ ھا 

عقب و نشستم روش.   دمیكھ نشستھ بود؛ صندلى رو بھ روش رو كش زىیكردم، راه افتادم سمت م
 ابرو ھاش رو انداخت باال و با صداى نسبتا بلند گفت: 

 د؟ ینیخانوم محترم مگھ من بھ شما اجازه دادم بش -

 اد:با ھمون تن صدا ادامھ د احقىیطرف من.  دیھاى اطراف چرخ  زیھام گرد شد. نگاه م چشم

دنبال من، بابا خانوم محترم من نامزد دارم   نیكاراتون رو نمى فھمم واقعا. از صبح افتاد نیمعنى ا-
 .نیاى كھ مى د حانھ یھاى وق شنھادیپ نیزشتھ ا

.  دمیكھ نشستھ بودن رو مى شن  ىیشده بودم بھش. صداى پچ پچ كسا  رهیھمچنان شوك زده خ من
 با صداى بلندتر ادامھ داد:   نباریا

 نیمنتظر نامزدم ھستم. بسھ ا  نجایمن ا دیبر  دییخانوم محترم، خواھش مى كنم بفرما  دییبفرما-
  انیجامعھ داره بھ كجا مى ره! نفسم باال نمى اومد. صداى پچ پچ اطراف نیھمھ مزاحمت. واقعا كھ ا

 گفت:   منشونده بود، آرو شی شونیاز گارسون ھا اومد طرفم و با اخمى كھ رو پ  كىیآزارم مى داد. 

 . دینش ھ یبق ش ی و مخل آسا دیحل كن نجایاز ا رونیممنون مى شم مشكلتون رو ب -

. تالش مى  رونی پشت سر ھم پلك زدم، از جام بلند شدم و با قدم ھاى بلند از كافھ رفتم ب عصبى
 كردم خودم رو آروم كنم ولى نمى شد. 

 رو ھمراھى كنم. قىیآدم ناال نی ھمچ ھ یفرستادم بھ خودم كھ حاضر شده بودم   لعنت
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از كافھ دور نشده بودم. صداى نحسش باعث شد  ادی ز دم؛یرو دنبالم مى شن   ىیقدم ھا صداى
 : ستمیبا

 خانوم باستانى؟ -

 جلوم و ابروھاش رو انداخت باال:  ستادیا اومد

 كھ عوضداره گلھ نداره! زىیچ-

 و داد زدم:  نشی بھ س دمیكوب فمیبا ك آوردم؛   جوش

 احمق تو فكر كردى كى ھستى!-

 : نش یبھ س  دمیكوب  فمی با ك  دوباره

ھان؟ من چى گفتم؟ مگھ   م؟یكردم؟ من حرفى زدم؟ من گفتم من و تو نامزد  كاریاصال مگھ من چ-
لذت   انتیاطراف  ریخودت چى فكر كردى؟ از تحق  شیتوى احمق پ گرونم؟یمن مسئول برداشت ھاى د

 مى برى؟ اومدى استاد شدى كھ عقده ھات رو خالى كنى؟ 

و اون بى تفاوت نگاھم مى كرد. انگشت اشارم رو بردم    نشیبھ س  دمیبا ھر جملم مى كوب ھمچنان
 كردم:  شیباال و با جملھ آخرم ضربھ فن

ى كن كھ بھ بھ بعد جورى تالفى كن، جورى عقده ھات رو خال  نیآقاى استاد خان؛ لطف كن از ا نیبب -
توجھ ھردومون رو   ىیرونشون نده! دھنش رو باز كرد جوابم رو بده كھ صدا تی وضوح بى شعور نیا

 بھ خودش جلب كرد: 

 آراز؟ -

من،  دنیبود كھ با د ستادهیآفتابى رو چشم ھاش ا نكیبا ع  انسالیخانوم م  ھ یپشت سرم؛  برگشتم
رو در آورد. توى چشم ھاش   نكشی ع دیو درحالى كھ دستش مى لرز نكشی آروم دستش رفت سمت ع

 اشك حلقھ زده بود، با صداى لرزون گفت: 

 آروشا!؟ -
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توى آغوشش.   دیدفعھ اى من رو كش كیشده بودم بھش، قدم برداشت طرفم و  رهی خ متعجب
حرفى بزنم.    چیعكس العملى رو نداشتم. چشم ھام گرد شده بود و نمى تونستم ھ  چیانجام ھ  ىیتوانا

 سمتش و از من جداش كنھ:  ادیب  احقىیھاش باعث شد  هیصداى ھق ھق گر

 .زمیمامان. مامان جان؛ آروم باش عز-

 .ھ یاحق یبود كھ خانومھ مادر  نیا  دمیوسط فھم نیكھ ا  زىی نداشتم؛ تنھا چ لی تحل ىیھنوز توانا من

 : احقى ی  خانوم

 . ستادهیجلوم وا  امرزی چطور آروم باشم آراز!؟ انگار خود خدا ب-

كردنش؛ نگاه كن االن روبروت   دایپر پر مى زدى براى پ روزیباشھ مامان جان آروم باش شما. تا د-
 .ستادهیوا

كمى   احقىی . خانوم نیسمت ماش  میراه افتاد احقىی  شنھادیكمى آروم تر شد و بھ پ احقىی  خانوم
دوسھ قدم عقب تر از اون. دل خوشى ازش نداشتم براى ھمون؛   احقىیكرد و من و  جلوتر حركت مى

  احقىیو خانوم  میشد نیھم قدم شدم. سوار ماش احقى ی قدم ھام رو بلند تر برداشتم و با خانوم 
از   كىی" حركت كرد سمت احقىیبھ عبارتى " ایبراى حرف زدن. آراز  میجاى دنج بر ھ یداد  شنھادیپ

نگاه  گاهی وسط آراز گاه و ب  نیا م، یھممون سكوت كرده بود  ریھمون دور و بر. در طول مس رستوراناى  
. دادمنگاھم مى كرد، من ھم با چشم غره جوابش رو مى  ظی و با غ نھ یروى آ  دیرو مى كش   اھشیس

روى   نیبھ دو كنن. ھر از گاھى چ كھ یچشم ھامون تا باھم  اھىیبھ س میرو سپرده بود  دونیانگار م
داشتم و  بى یدل شوره عج  نای.با ھمھ امیو اخم ھاى در ھم رو ھم چاشنى نگاھمون مى كرد شونىیپ

پارك   ستورانربع بعد جلوى ر كیدل شورم دامن مى زد. حدود  نیحركات و رفتار آراز و مادرش بھ ا
كھ توجھت رو جلب مى كرد باغچھ  زىیچ  نی. از در رستوران كھ وارد مى شدى اولمیشد ادهی كرد و پ

و    كیاى رو ال بھ الى اون درختاى كوچ گھ یبود؛ صداى شرشر آب حس و حال د  شیو سنت  كیكوچ
 اومد؛و گارسون براى گرفتن سفارش ھا جلو  میاز تخت ھا نشست كىیبزرگ حاكم مى كرد. روى 

 د،یدلشورم شدم و نوبتم كھ رس الی خیكرده بود براى ھمون لحظھ اى ب  دهیبدجور دلم ھوس كباب كوب
 میرفتھ بود برا چى اومد ادمیمخصوصدادم. اصال پاك  دهیبدون نگاه كردن بھ منو سفارش چلوكوب

دادم سمت    سوقچشم غره اساسى نگاھم رو  ھ ی. با سرفھ ھاى آراز بھ خودم اومدم و با مینشست نجایا
خاصى نگام مى كرد. نگاھش حس  عشق ھ ی. چشم ھاش رو دوختھ بود بھم و با احقىی خانوم 
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تر شد، فاصلش رو باھام   قیوقتھ مى شناسمش. لبخندش عم  لىیرو بھم القا مى كرد؛ انگار خ  ىیآشنا
 كنارم نشست:  ىی جورا  كیكم تر كرد و 

 قدر كم حرف و خجالتى ھستى؟ نیھم شھ یھم-

ول بازى كردن با لبخند زدم و مشغ ھ یولى ظاھرم رو حفظ كردم،  دنیدلم شروع كردم بھ خند تو
 لبى زمزمھ كرد:  ری كھ آراز ز  دمیانگشتام شدم. شن 

 چھ ماھرانھ خودشو مى زنھ بھ موش مردگى!-

 دستش رو گذاشت رو شونم و با محبت مادرانش گفت:  احقىی  خانوم

 باوره! رقابلیدخترى داشتھ باشھ برام غ  نیھمچ  ھ یآروشاى سرزبون دار  نكھ یا-

باعث شد با تعجب سرم رو بلند كنم و در جستوجوى   بھ ی غر ھ یاسم آشناى مامان از زبون  دنیشن
 بشم. رهی جواب سواالم بھ چشم ھاى آشناش خ

 نگاھم كرد و گفت:  مسخ

 !نیكھ از وسط نصف شده باش  بىی مثل س-

 نگاھش رنگ محبت گرفت و ادامھ داد: دوباره

 كنم. فیصبور باشى تا ھمش رو مفصل برات تعر  دیو كلى سوال دارى مى دونم؛ ولى با بھ ی برات عج-

 زبون باز كردم و گفتم:  باالخره

سردرگم شدم؛  لىی. خاحقىیشوك بزرگ محسوب مى شھ خانوم  ھ یحرفاتون و رفتاراتون براى من -
 و آشنا داره برام.   بیحس عج ھ یولى نگاھتون  دیا بھ یبرام غر

 روى صورتش نشوند و گفت: ساختگى  اخم

دختر؟ تو بھ نگاه ھاى آشنا اعتماد كن. من سمانم، ھرطور كھ راحت و   ھ یا غھ ی چھ ص احقىیخانوم -
 ترى صدام كن. مى تونى خالھ ھم صدام بزنى.    مىیصم
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زن از خونواده مامانم باشھ و من آمادگى رو بھ رو شدن با   نیكھ ا نیاز ا دمیبرم داشت؛ مى ترس  ترس
و باعث شد از دست ھاى نوازش   ختیتوى دلم فرو ر  زىیاى رو نداشتم. چ گھ ید لیھر فام  ایخالھ 

 : د یخودش ھم متوجھ شد و دستش رو عقب كش  رم؛ی گرش فاصلھ بگ

 خوبى رھا جان؟ -

 ترس رخنھ كرده توى چشمام نگاھش كردم:  با

 آبى بھ صورتم بزنم. ھ یبھداشتى   سیفقط مى خوام برم سرو ست،ین  زىیچ-

 نگرانى گفت:  با

 . زمیباشھ عز-

كنترل افكار بھم  ىیبھداشتى. توانا  سیجام بلند شدم و با قدم ھاى نامطمئن راه افتادم سمت سرو از
دادم  ھ یتك  ىیو آبى بھ صورتم زدم؛ دست ھام رو بھ روشو ستادمیا نھ یرو نداشتم، رو بھ روى آ ختمیر

نگاھش   اھى ی و س دیبود. سردرگمى از سر وروش مى بار نھ یكھ توى آو نگاھم رو دوختم بھ دخترى 
 فرو مى رفت.  كىیتوى تار شتریھرلحظھ ب

نمى تونستم مانع حس خوبى   میھاى ذھن   رىیرو مرتب كردم. با ھمھ درگ ختمی مشكى بھم ر موھاى
سفت و  و با قدم ھاى  دمیكش قی كھ از اون چشم ھاى جنگلى سمانھ مى گرفتم بشم. چندتا نفس عم 

اشتھام كور شده بود   د،یمحكمم برگشتم سمت تخت. گارسون داشت سفارش ھا رو روى تخت مى چ
زعفرونى نداشتم. بى حوصلھ لبھ تخت نشستم و مشغول شمردن   دهیبھ خوردن كوب لىیمات گھ یو د

  نىیھا، س وانیل  دنیرو ھم كنار ھر بشقاب گذاشت و بعد از چ دهیحركات گارسون شدم؛ ماست چك
 بغلش و گفت:  ریرو زد ز

 ن؟یاى الزم ندار  گھ ید زیچ-

. سمانھ رهی تكون داد و گارسون رفت تا از تخت كنارى سفارششون رو بگ نی سرش رو بھ طرف آراز
 لبخندى زد و گفت: 

 . گھ ید نیبھ غذاھاتون؟ شروع كن نیزل بزن  نجورىیھم  نیمى خوا-
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با برنج ھا شدم. آراز برعكس من خوش   جواب لبخندش من ھم لبخند زدم و مشغول بازى كردن در
 ھ یاشتھا ولى با ھمون غرورش مشغول خوردن غذاش شد. آب دھنم رو قورت دادم و سعى كردم 

مى گفت بى اشتھا كھ مى  شھ ی ھم  لىیقاشق از برنج و كباب رو بخورم بلكھ اشتھام باز شد؛ مامان ل 
ھم كارساز نبود.  لىیھاى مامان ل ھ یصبار تو  نیاول رو بخورى اشتھات باز مى شھ، ولى ا شقشى قا

 رو خوردم، لب ھام رو تر كردم و رو بھ سمانھ گفتم:  وانی چند قلپى از آب توى ل 

 ن؟ ی شما مادر من رو از كجا مى شناس-

و با دستمال كاغذى كنار بشقابش دور لب ھاش رو پاك كرد؛ انگار داشت    دیاز خوردن كش دست
 گذشتھ ھاى دور. با ھمون نگاه مھربونش گفت: خودش رو آماده مى كرد براى سفربھ 

 مثل دو تا خواھر...  م؛یبود  مىیدوست ھاى صم رستانیمن و مادرت از دوره دب-

 بغضى كھ توى صداش معلوم بود ادامھ داد: با

 مرگ مادرت ھممون رو داغون كرد...ھممون رو... -

وقت نتونستم با   چیگلوم؛ ھبغض چنگ مى انداخت بھ  شھ یآورى نبود مادرم مثل ھم ادیھربار  با
سال  نیبجنگم. سوالى كھ تموم ا مینداشتنش بسازم. باز ھم آب دھنم روقورت دادم تا با بغض لعنت

 كرده بود رو بھ زبون آوردم:  رمی ھا درگ

 مامانم چرا مرد؟ -

ھمھ بى توجھ بھ سوالم وانمود كرد كھ سرگرم غذا  نیسوالم اشتھاى اون رو ھم كور كرده بود، با ا انگار
 خوردنھ و گفت: 

 ... راستى بابات چطوره؟ می. بگذرادهیز دنی وقت براى سوال پرس-

 سوالش رو با سوال دادم: جواب

 ن؟یبابام رو از كى مى شناس-
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دل   روى صورتش خبر از زی و چروكاى ر نیو از سفره فاصلھ گرفت؛ چ دیدست از غذا خوردن كش كالفھ 
داشت.موھاى رنگ شده  بىیعج  تی ھمھ جنگل توى چشم ھاش جذاب نی پر دردش مى داد، با ا

 لختش رو ھل داد پشت گوشش و باز ھم بى توجھ بھ سوالم گفت: 

نگو كى بگو از  م،یخواھشى ازت دارم؛ رفتى كھ خونھ بھ بابات بگو برا فردا شب مھمون دار ھ ی-
 .ھ یمیدوستاى قد

 از سوال كردن بردارم:  قصد نداشتم دست انگار

 !؟ھ یبراى چ ىیھمھ حاالت مبھم و معما نیا-

 و ادامھ داد:  رونی كالفھ تر از قبل نفسش رو داد ب سمانھ 

 كھ دوست داشت.  مایبابات مھمون كھ دوست داره مگھ نھ!؟ قد-

 مى كرد كھ باز ھم جوابش رو با سوال بدم:  كمیبھ سواالم تحر  شیبى توجھ   ھربار

 دوست داشت!؟  ادیز ىیاستاناى معمابابام د مایقد-

شدن قاشق و چنگال توى بشقاب باعث شد نگاھم رو سوق بدم سمت آراز؛ اخم ھاش    دهیكوب صداى
بود و نگاھم مى كرد. بى توجھ بھش دوباره نگاه منتظرم رو دوختم بھ سمانھ،  دهیرو توى ھم كش

و عصبى   نیی از تخت رفت پا دم؛یی چشمى حركاتش رو مى پا ریبى توجھى عصبى ترش كرد، ز  نیھم
بھم انداخت و خطاب بھ سمانھ از ال بھ الى دندون ھاى قفل   زىی رو پاش كرد، نگاه ت شكفش ھا 
 : د یشدش غر

 منتظرتونم.  نیرو روشن كنم. تو ماش   نیشمى رم ما -

و رفت. بى حوصلھ قاشق چنگالم رو    دیكھ منتظر جوابى از جانب سمانھ باشھ راھش رو كش نیا بدون
 كھ ی. توى افكارم مشغول تدمیآب رو سر كش وانیانداختم كنار بشقاب و براى فروكش كردن خشمم ل

 كردن آراز بودم كھ دست سمانھ نشست رو شونم:  كھ یت

 ندارم!  دىیترد گھ یقبل شك كرده بودم تو دختر آروشا باشى االن د قھ یاگھ تا چند دق-
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كنم ولى مثل دفعھ  دایچشم ھا رو پ  نیرو دوختم بھ چشم ھاش و سعى كردم نقطھ آشناى ا نگاھم
باعث   نیھاى قبل بھ بن بست خوردم. مھر و محبت توى چشم ھاش لحظھ اى كنار نمى رفت و ھم 

 . آروم زمزمھ كردم: رمیدر مقابلش گارد بگ مى شد نتونم 

 نمى خواستم ناراحتتون كنم.-

 رو نشوند روى لب ھاش و گفت:  حشیمل  لبخند

بچم، زودجوشھ مگھ  ھ ینجوریاگھ منظورت منم كھ من ناراحت نشدم، اگھ منظورت آرازه اخالقش ھم-
 . ستی ن چىی نھ تھ دلش ھ

 زد و ادامھ داد: چشمكى

 عادت نداره!  طیسرى شرا ھ یتك فرزند بزرگ كردم بھ -

ھمھ سوال ھاى توى ذھنم   الیخی باعث شد ب تی م یصم  نیبود، ھم ب یبرام عج تشیم ی. صمدمیخند
سمت خروجى. آراز با اخم   میباھاش ھم قدم بشم و شونھ بھ شونھ، با لبخند روى لبمون حركت كن 

 فرمون ضرب گرفتھ بود. رو بھ سمانھ گفتم:  منتظر بود و با دستش روى نیھاى درھمش توى ماش

 مزاحم شما نمى شم. گھ یمن خودم مى رم، د نیسمانھ خانم اگھ اجازه بد-

 اخم تصنعى كرد و گفت:  سمانھ 

بھ عالوه  م،ی! من اجازه نمى دم؛ برو سوار شو ما اول تو رو مى رسونایحرفا مى زن نیبار آخرت از ا-
 . میرو ھم داشتھ باش بذارآدرس م یایقراره فردا مھمون ب 

  تی مى دونستم ھر لحظھ حضورم آراز رو اذ ن؛یلبخند زدم و بدون اعتراض حركت كردم سمت ماش  
مى كنھ براى ھمون خودمم بدم نمى اومد باھاشون ھمراه شم. سمانھ سوار شد، آراز عصبى نفسش  

بشر   نیكردن ا  تیاذ از بیرو زد بھ چشم ھاش. نمى دونم چرا ولى عج  شیآفتاب نكیرو آزاد كرد و ع 
بھ  لىیكودوم تما چیحاكم بود و ھ  نىیبھ خونھ ھمچنان سكوت سنگ دنیمى بردم. تا رس ذتل

فقط َگھ گاھى آدرس رو نشون مى دادم و آراز ھم مى رفت. جلوى در خونھ   م،یشكستنش نداشت
شد. نگاھى بھ آراز انداختم و  ادهیپ  نی پارك كرد، سمانھ نگاھى بھ اطراف انداخت و قبل از من از ماش

 شدم. سمانھ نگاھش رو از ساختمون گرفت و برگشت سمت من:  ادهیحرف پ نبدو
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 .نینره بھ بابات بگى فردا مھمون دار  ادتیخب -

 ھام رو روى ھم فشردم و گفتم:  چشم

 . رهینم  ادمی-

زد و آغوشش رو برام باز كرد. قدمى بھ سمتش برداشتم و توى آغوشش فرو رفتم؛ چشم ھام رو    لبخند
بغض چنگ  شھ یبستم، مى خواستم براى لحظھ اى احساس كنم مادر دارم. ناخودآگاه مثل ھم

 اومدم. بوسھ اى روى گونم زد و گفت:  رونیو از آغوشش ب  دمیكش قىیگلوم، نفس عم انداخت بھ 

 . زمی برو بھ سالمت عز-

 لبخند گفتم:  با

 خداحافظ. -

داده بود رو در   ھ یباعث شد نگاھم بچرخھ سمت آراز كھ دستش رو تك نیباز شدن در ماش  صداى
 بى حوصلھ رو بھ سمانھ گفت:   ن،یماش

 من عجلھ دارم. زودتر مامان جان   كمی-

رو دور زدم كھ برم سمت خونھ؛    نی. ماشوفتھ یاز چشمم ب شتریھاش باعث مى شد ب  ھ یو كنا شین
 ھمونطور كھ داشتم از كنار آراز مى گذشتم، طورى كھ بشنوه زمزمھ كردم: 

 خداحافظ دراز خان! و بدون وقفھ، با قدم ھاى بلند خودم رو رسوندم بھ در... -

 ****** 

ھ ساعت نگاه مى كرد و ھرازگاھى با اخم نگاھى بھ من مى انداخت. ھر چقدر ھم مى  تند تند ب  بابا
ھمھ  نیا دىینمى شد. حاال ھى بگھ "بچھ تو بھ كى كش  ستیخواست وانمود كنھ كنجكاو ن 

 فوضولى!" خدا رو شكر معلوم شد. 

 : بابا 

 . ىیپررو لىیخ  گھ یدختر تو د-
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 نگاھى بھ بابا انداختم: متعجب

 چرا؟ -

 بھم انداخت:  ھىی نگاه عاقل اندر سف  بابا

 ھنوز نمى تونى مراقب باشى بلند فكر نكنى!؟-

خنده و بابا ھمچنان چپ چپ نگاھم مى كرد. صداى زنگ در باعث شد خندم قطع   ری دفعھ زدم ز كی
كھ  دمیشتم. تو نگاھش مى دجلوش و نذا  دمیو خواست بره سمت اف اف كھ پر  دیبشھ؛ بابا از جا پر

چھره  فون؛ ی باال انداختم و خودم رفتم سمت آ  ىیكنھ. ابرو ممیمى خواد از وسط بھ دو نصف تقس
رو بزنم.    فونیروى لب ھام بماسھ و با دھن كجى دكمھ آ  ثمیباعث شد لبخند خب توریتو مان  بھزاد

ناراضى نبودم،  تی ضعو نی خاصى نداشت؛ عادت داشت تلپ بشھ خونھ ما. از ا  لیاومدنش دل
كھ  نیو بھ محضا ستادمیحوصلم سر مى رفت... دست بھ كمر جلوى در ا ىیھرموقع بھزاد نبود تنھا 

حركتم باعث شد جا بخوره و خودش ھم    نیدر رو باز كرد شروع كردم بھ برانداز سر تا پاش؛ ھم
م ھاش مى  بھ چش  بیكنجكاو نگاھى بھ لباس ھاى ست شدش بندازه. تى شرت توسى رنگش عج

خوبى رو ساختھ بود.كفش ھاى اسپرت مشكى رنگش رو   بی مشكى رنگش ترك نیاومد و با شلوار ج 
 و گفت:  د یلپم رو كش شدیكھ داشت از كنارم رد م مونطور در آورد و اومد تو. ھ

 سالمت كو بچھ؟ -

 دونھ پس گردنى نثارش كردم:  ھ یراه افتادم و  دنبالش

 ھزار بار گفتم بھم نگو بچھ!-

تكون داد. خودم رو رسوندم كنارش و با حالت لوتى دستم رو انداختم  نیو سرش رو بھ طرف دیخند
 دور گردنش: 

 چھ خبرا داش بھزاد؟ -

 صداى اف اف باعث شد بھزاد نتونھ جوابم رو بده. دستم رو از دور گردنش آزاد كردم و گفتم:   نباریا

 . امیم بابا منم شیتو برو پ -
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رو زدم و در رو باز كردم. براى استقبال جلوى در   فونی خودشون بودن. دكمھ آ فون؛ی رفتم سمت آ و
مرد مسن توى چارچوب در ظاھر شد. نگاھم روى مو ھاى   ھ ی ری اى تأخ قھ یبودم؛ با چند دق ستادهیا

اخل و  اومد د  نىیری دستھ گل و ش ھ یجوگندمى و صورت مردونش در حال چرخش بود. سمانھ با 
 بندشون دراز خان كچل وارد شد. مرد مسن نگاھى بھ من انداخت و ناباورانھ گفت:  شتپ

 !شھ یباورم نم-

 بابا ھم بھ جمعمون اضافھ شد. بابا شوك زده گفت:  نكھ یبھت زدش بھ من ادامھ داشت تا ا نگاه

 ! اریشھر-

 سمانھ اومد سمتم و دستش رو انداخت دور شونم: دن؛یرو در آغوش كش گھ یمردونھ ھم د و

 امروز نمى خواى سوال بپرسى!؟  نمیبب -

 گفتم:  طنتی خندم گرفت، با ش  روزمیھاى د  چیآورى سوال پ ادی با

 كردم.  ھ یتھ  ستیل ھ یاتفاقا برا امروز از سواالم -

دل كندن؛ چشم  گھ یخان. باالخره از ھمد اریو نگاھش رو سوق داد سمت بابا و شھر  دیخند خالھ 
 داشت. خالھ رو بھ بابا گفت:  بىی ھاشون برق عج

 از ما بپرس.  میحال ھ ی-

 : دیبھ رخ مى كش   شتریچشم ھاش رو ب كىیتوى چشم ھاى بابا، تار برق

 ھنوز نمى تونم باور كنم سمانھ!-

 اره كرد و گفت: با نگاھش بھ آراز اش سمانھ 

 پس نگاه كن تا باورت بشھ...-

 خان فاصلھ گرفت و رفت سمت آراز:   اری از شھر بابا

 ھمون آراز قلدره؟ماشاهلل ھزار ماشا...  نیا-
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لبخند كجكى اكتفا كرد. بابا دستش رو گذاشت   ھ یولى آراز براى حفظ ظاھر بھ  میدیخند ھممون
 مى تشیپشت آراز و در حالى كھ ھدا

 گفت:  كرد

 . دییبفرما   دییبفرما-

  ارخانیخبرى از بھزاد نبود و من كنجكاو با نگاھم دنبالش مى گشتم. شھر من؛یسمت نش  میراه افتاد و
و   نىی رینشست. سمانھ ش ارخانیو بابا روى مبل دو نفره جا گرفتن، آراز ھم روى مبل تكى كنار شھر

 تادمشست. با لبخند راه اف از مبل ھاى تكى ن كىیدستھ گل رو داد دست من و خودش ھم روى 
داده بھ  ھ یتك نھ یكھ دست بھ س دمیسمت آشپزخونھ؛ پامو كھ گذاشتم توى آشپزخونھ بھزاد رو د

بھ آشپزخونھ  دىید چیھ  منیرو بھ روى ورودى و با اخم نگاھم مى كنھ. خوشبختانھ از نش   نتیكاب
 : نت یو دستھ گل رو گذاشتم روى كاب   نىیری نبود. ش

 شده!؟  زىیچ-

 : دیتوى ھم كش  شتریھاش رو ب اخم

نبود منو   خودی! ب نیمسئلھ مھمى رو ازم پنھون كن نیھمچ  ھ یباشم كھ  بھ یفك نمى كردم اونقدر غر-
 جلو در جا خوردى. دىید

 گفتم:  جیگ

 چى؟ كودوم مسئلھ؟ عنىی-

 تش، با خشم تو ھوا تكونش داد: اومد سمتم و دستھ گل رو گرفت تو دس عصبى

 چى آروش؟  عنىی نیا-

 چى؟ عنىی-

 : نت یگل رو پرت كرد رو كاب  دستھ 

  نجایا ام یپاشم ب  دیشدم كھ قول و و قرار خواستگارى مى ذارى، منم ھلك و ھلك با بھ یاونقدر غر-
 بفھمم چخبره... 
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 توى ھم:  دمیمن ھم اخم ھام رو كش متقابال

 دارى مى گى؟ ھ یچ اتیچرند  نیدوما ا من،یمھمون نشستھ تو نش نیی پا  اریاوال صدات رو ب-

طرف و اون طرف آشپزخونھ چرخوند؛ ھمھ حاالتش رو    نینگاھش رو ا رون،ینفسش رو داد ب  عصبى
 لى یخ عنى ی نیمى شناختم، ا

برعكس آنچھ كھ منتظرش بود، وانمود   شھ یقانعش كنم. مثل ھم حیو منتظره كھ من با توض  ھ یعصبان 
 كرد و گفت: 

 بدى!؟  حیكھ تو بخواى بھم توض میبسھ آروش، اصال من ك-

 رو گرفتم:  نشی خواست بره كھ آست و

 !؟ھ یادا و اطوارا چ نیبھزاد! ا-

 : ستادمیجلوش ا رفتم

مامان   احقىیتر از تو كسى رو ندارم. كى گفتھ برا خواستگارى اومدن!؟ مادر  كی خودت مى دونى نزد-
 دی. اونم دنھ ی ازم خواست برم مادرش من رو بب احقىیدوست بودن؛  مایمن رو مى شناخت، قد 

با   ھزادقراره. ب نی. كل مسئلھ از اننیبابا رو بب   انی...ازم خواست امروز بثیشناخت و كلى حرف و حد
  نانیتا از نگاھم مطمئن بشھ راست مى گم. براى اطم دی شده بود بھ چشم ھام و مى كاو رهی خ دیترد

 گفتم:  شترشیب

 كچلھ قرار خواستگارى بذارم! نیدرصد من با ا ھ یاحمق تو فك كن -

 متفكر بھ خودش گرفت و گفت:  افھ یق

 فكر مى كردم.  نی اتفاقا خودمم بھ ھم -

 گفت:  طنتیبا ش   رتمیكھ كم مونده بود بھ باد كتك بگ  شی پ قھ یچند دق برعكس

 ! نیایبھ ھم م ستا؛یبدم ن  نیھمچ-

 گفتم:   ز یآم دیچشمى براش نازك كردم و تھد پشت
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 فرصت دارى از جلو چشم ھام دور شى.   ھ یفقط ده ثان-

 قھ ی كھ از پشت  رونی و راه افتاد از آشپزخونھ بره ب بشیدست ھاش رو گذاشت توى ج  د،یخند
 م یحركت ناگھان نیرو گرفتم؛ ا  رھنشیپ

 ت شھ عقب: شد دو قدمى پر  باعث

 وحشى چى كار مى كنى!؟-

 ھام رو باال انداختم و گفتم:   ابرو

 ! رستیف  زیدیل-

شدم؛ با قدم ھاى بلند خودش رو رسوند كنارم   منیمنتظر عكس العملش باشم راھى نش نكھ یبدون ا و
  لىیبھزاد بھ نشون احترام از جا بلند شدن، بھزاد خ دنیو باھام ھم قدم شد. مھمون ھا با د

 متشخص گفت: 

 .ومدمیمن برا استقبال ن دی. سالم. حالتون خوبھ؟ ببخش دییخواھش مى كنم بفرما-

 بھزاد. بھزاد نگاھى بھ من انداخت و ادامھ داد:با اخم ھاى در رفتھ نگاھش رو دوختھ بود بھ  آراز

 آروش جان من رو مطلع نكرده بودن.-

 دست داد: ارخانیرفت و با شھر جلو

 بھزاد ھستم. -

 خون گرمانھ گفت:   ارخانیشھر

 بھ بھ بھزاد خاني شما؟ ماشاهلل ماشاهلل چقدر بزرگ شدي تو. -

 رو بھ بابا ادامھ داد: و

 نھ؟ گھ یپسر آبستاس د-

 بھ بھزاد گفت:   شیخان با ھمون مھربونى ذات  اریتكون داد. شھر دییسري بھ نشونھ تأ  بابا
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 ...میگرمابھ گلستان بود ق یزمونى با بابات عموت رف ھ ی. ارمیمنم شھر-

لبخند اكتفا كرد و بعد از دست دادن با سمانھ بدون دست دادن با آراز روى مبل تكى كنار   ھ ی بھ  بھزاد
  ھ یحركت بھزاد حسابى عصبى شده بود و من ھم توى شك بودم. ظاھرا بق نیبابا جا گرفت. آراز از ا

چندتا ضربھ بھ   دمسئلھ نكردن، سمانھ ھمونطور كھ بھ بھزاد نگاه مى كر نیا ر ی درگ ادیخودشون رو ز
 دستھ مبل زد و گفت: 

 شده بھزاد خان... از دوقلوت بھراد چھ خبر!؟ ىیماشاهلل ماشاهلل، بزنم بھ تخت چھ آقا-

 اجازه بده كسى حرفى بزنھ ُھل گفت:  نكھ یبدون ا بھزاد

 چى بگم...-

 دفعھ چشم ھاش رو پر اشك كرد و گفت:  ھ ی بعدش

 جنازه ندادن دستمون! ھ یگرفت؛ حتي  شی تو تصادف آت شی چند ماه پ-

سر داد. من و بابا و آراز   يیخان ھم آه بلند باال اریرو صورتش، شھر  دیمحكم با دستش كوب سمانھ 
 بھ بھزاد؛ ولى اون بى توجھ بھ ما، با چشم ھاي اشكى ادامھ داد: میشد رهی متعجب خ

 .گھ ید ادیشده، صداش در نم  دیھمھ موھاش سف  چارمیمادر ب -

 د و گفت: كر  نیف نیف سمانھ 

 ... نایخونھ آبستا ا میپاشو بر اریخدا مرگم بده. پاشو شھر-

 وسط حرفشون و با صداي بلند گفت:  دیپر بھزاد

 !؟ شما حالتون خوبھ!؟ چخبرا!؟ ھ یاصال چھ كار ست،ینھھھ! نھ الزم ن-

 گفت:  جىی با گ  بابا

گوشھ خونتون  ھ یالن تو خودت حالت خوبھ بھزاد!؟ چرا چرت و پرت مى گى؟ بھراد سالم و سرحال ا-
 نخورده!؟  ىینشستھ؛ تو حالت خوبھ!؟ مطمئنى سرت بھ جا

 انداختن بھ آراز گفت:  كھ یرو شل كرد و بھ منظور ت  ششی سرشو خاروند، ن  بھزاد
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 . امیگفتم منم نمكشو ب میدار تمیچاشني عصبان  ھ،یو تعارف نیجو سنگ كمی دمیواال د-

كھ سعى داشتم خندم رو كنترل كنم، روى صندلى رو بھ روى بھزاد نشستم و با دستم صورتم   درحالى
 رو پوشوندم تا حالت مسخره 

دار و حركات بھزاد باعث شد بابا ھم   شینشھ. دست ھاى مشت شده آراز و حرفاى ن  دهید صورتم
ت حرفى بزنھ بابا موضوع  ھربارى كھ بھزاد مى خواس نی براى ھم  اد،یچقدر از ھم بدشون م نایبفھمھ ا

حسابى   تھمھ مد نیمى داد و حرف بھزاد ناتموم مى موند. رفقاى گرمابھ و گلستان بعد از ا ری رو تغ
بود كھ بھزاد ھم خودش رو تو جمع دوستانھ بابا و   نیجالب تر ا  دن،یباھم گل مى گفتن و گل مى شن

جمع   ھ یگفتن؛ كافى بود بخواد قاطى  مى لیخان جا داده بود. خونگرمى بھزاد رو ھمھ فام اریشھر
بى    اىیوخحتى جمع رو مى گرفت تو دستش. ش  ىیوقتا  ھ یو  دیزود باھاشون مى جوش لىیبشھ، خ

مواقع باعث مى شد خنده از رو لباى   شتریجنبھ مسخره بازى مى گرفت ولى در ب ىیوقتا ھ یموقعش 
كس محو نشھ. آراز بى تفاوت سر جاش نشستھ بود و تا ازش سوالى نمى شد حرفى نمى زد؛ از   چیھ

من و  كمبود كھ باھاشون حوصلت سر مى رفت و بود و نبودشون فرقى نداشت... كم  ىیجملھ آدما
حرف   نكھ یاز ا شتریو تنھا شخصبى حوصلھ و تنھاى جمع آراز بود. انگار ب  میسمانھ ھم گرم صحبت شد

بود كھ  نی ھم بخاطر ھم  دیافكارش غوطھ وره و شا ونیكھ م دیزنھ فكر مى كرد، كامال مى شد فھمب
 ھ یكھ  ذشتروال گ  نیبحث ھاى جمع نمى كرد. نمى دونم چند ساعت بھ ھم   ریخودش رو درگ  ادیز

 دفعھ سمانھ رو كرد سمت بابا و گفت: 

 منو.  نیاوستا بب-

 : بابا 

 بلھ؟ -

و ھمھ   ر ی و ام نا یھم مھمونى و دورھمى. م حی تفر شھ ی مازندران. ھم م نیایم  ن یشیھفتھ بعد پا م-
جورى   ھ یدخترتو بھ ھمھ معرفى كنم.   نیمى خوام ا می رو جمع مى كنم دور ھم باش  مىیدوستاى قد

 ! دیكس بھتون نرس چیدست ھ نیشد میگوشھ قا ھ ی نیرفت

دفعھ رو بسپر بھ جوونا خودشون دور ھم جمع شن،   نی. حاال اامی واال سمانھ جان من كھ نمى تونم ب-
. سمانھ بدون  گھ ید میبرگزار مى كن میمھمونى درست حساب  ھ ی یمناسبت ھ ی دورھمى ساده. تو  ھ ی

 مقاومتى رو بھ بھزاد كرد و گفت: 
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مازندران  نی ایب  نیاش خودت و آروش پاشبا دختراى آسا و داد  نیبھزاد جان، ھفتھ بعد ھماھنگ ش-
 دورھمى باشھ شما ھا ھم با چند نفر آشنا كنم.  ھ یخونھ ما، 

 دستش رو گذاشت روى چشمش و گفت:  بھزاد

 آخر ھفتھ خوبھ؟ م؟یایبھ روى چشم خالھ جان. كى ب-

 : سمانھ 

 . نیایب نیھرموقع خواست دیشما خودتون ھماھنگ ش  نیبب -

. بماند  می آخر ھفتھ راھى مازندران بش میگرفت میتصم تا یشد و نھا ختنیبھزاد مشغول زبون ر  دوباره
 ... ستیراضى ن  تیوضع  نیاز ا ادیكھ صورت آراز نشون مى داد ز

 ******* 

ھاى طول ھفتم سبك بود برا ھمون بھ اصرار خالھ من ھم باھاشون راھى مازندران شدم. خالھ  كالس
اصرار كرد كھ مى خواد من مھمون برم خونشون و بابا ھم بعد از كلى اصرار خالھ قبول كرد. ساك جمع  

 با  كھ قبال ىیھفتھ آماده كردم و روز بعد باھاشون ھمسفر شدم. برعكس مسافرتا ھ یو جورى براى 
مسافرت جز بى شور و   نیا م،یو شلوغ بازى مى كرد می و كلى آھنگ پخش مى كرد میبھزاد مى رفت

كدوم نبود. در طول  چیبھزاد... ھ ختناى یمسافرتا بود؛ نھ آھنگى، نھ شلوغ بازى و نھ نمك ر نیذوق تر
خودم با   ای و  مبخواب شتریمى دادم ب حی حرفاى معمولى براى ھمون ترج ای سكوت بود و  ای ریمس

چھار ظھر    میو طرفاى ساعت سھ و ن میساعت توى راه بود شی ھندزفرى آھنگ گوش كنم. حدودا ش
  اطیرو توى ح نیشمال؟ ماش  ىی الیبھتر از خونھ ھاى و می. آخ كھ مگھ دارارخانیخونھ شھر میدیرس

مى شد جمع   باعثو ھواى سرد اسفند  دیشدم. بارون مى بار ادهیپ  نیپارك كردن و من تندى از ماش
و ساكم رو از صندوق عقب   دمیكش  قىیداغ بكنى. نفس عم دنىینوش ھ یبشى توى خودت و ھوس 

 كھ باز بود برداشتم. خالھ با محبت گفت:  نیماش

 . زمیخب، خوش اومدى عز -

 ھواى بارونى شمال شده بود. نیداشتم. دلم تنگ ا ازی واى خالھ واقعا ن-

 آروش جان.  اىیونى ب بھ بعد ھرموقع دلتنگ شدى مى ت نیاز-
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  اریباز كرد و اول شھر  دیخان در رو با كل اریزدم و كنارشون راه افتادم سمت در ورودى. شھر  لبخندى
خان و بعد خالھ و بعدش ھم من بدون توجھ بھ آراز رفتم داخل. آراز در حالى كھ ساك ھاى خالھ و  

 رو توى دستش داشت، اومد داخل و در رو با پاش بست.   ارخانیشھر

 : خالھ 

 .كمیرو بذار استراحت كن  التیباال اتاقت رو نشون بدم، وسا میبر   ایخب آروش جان ب-

رو برا من باز كرد؛ تخت   شی كیو  ستادیخالھ رفتم طبقھ باال، جلوى دو تا در صدفى رنگ ا دنبال
  ىبی ھاى ترك  وارىیگوشھ اتاق جا خوش كرده بود و با كاغذ د ھ یتوسى -صدفى رنگ با روتختى بنفش
 ھ یھم بود.  شىیآرا زیمى كرد. كمى با فاصلھ كمد ست تخت م  جادیتوسى رنگ ھماھنگى جالبى ا

بنفش رنگ ھم وسط اتاق صرفا جھت دكور پھن كرده بودن. خالھ نگاھى بھ اتاق    كیكوچ  فرش
 انداخت و گفت: 

كھ راحت باشھ.  میدیاتاق تدارك د ھ یما ھم براش  موندیم نجایھر از گاھى ا ومد یم  مایبرادرزادم قد-
 عاشق رنگ بنفش بود.

 ان؟ینم گھ یاالن د-

 آھى سر داد و گفت:  خالھ 

چند سالھ  گھ ی. براى درمانش مجبور شدن برن دست بھ دامن دكتراى خارجى بشن دضھ یمر نیری ش-
 ھمونجا موندگار شدن...

 ھ؟ یچ شونیضیمر-

 كرده... نیسرطان كوفتى كھ ھمھ جا كم  ن یھم-

 ناراحت شدم.  لى یقعا متأسفم. خوا-

 ھاى خرسى كنار در:  ى یلبخند دردناكى زد و اشاره كرد بھ دمپا خالھ 

 نشى خالھ. تی رو بپوش اذ نایا-

 ممنون. -
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 خب خالھ جان من برم تو راحت باش استراحتتو بكن. -

ت بھ كمد  بود برا ھمون نخواستم دس كیھم تشكر كردم و با رفتن خالھ وارد اتاق شدم. ساكم كوچ  باز
بزنم و ھمونطورى ساك رو گذاشتم كنار تخت. لباسام رو عوض كردم، افتادم رو تخت و چشم ھام گرم  

رو   زىیچ نستى اتاق نمى تو كىیخواب شد... ھمھ زورم رو زدم تا بتونم چشم ھام رو باز كنم. توى تار 
م و بعد از روشن  انداختم؛ ھفت بود. از جام بلند شد می. نگاھى بھ ساعت روى صفحھ گوش نىی بب

 لمیخان جلوى تى وى مشغول ف اری. خالھ و شھرنییكردن چراغ، سر و وضعم رو مرتب كردم و رفتم پا
 من خنده اى كرد و گفت:  دن یبودن و خبرى از آراز نبود. خالھ با د دنید

 در رفت خالھ؟ جات راحت بود؟  تی خستگ-

 اى كردم و گفتم: ازهیخم

 بلھ ھمھ چى عالى بود ممنون.-

 : خالھ 

كارى كنى نھ حوصلت   ھ ی دیخونھ خودتھ خب؟ خودت با  نیع  نجایخب خدا رو شكر. آروش جان ا-
 سر بره نھ تعارف الزم باشى.

 خالھ. ھ ینھ بابا تعارف چ -

 خان خنده اى سر داد و گفت:  اریشھر

 .ااایتعارف كنى گشنھ مى مون  نجایا-

 ارخانیمن ھم خنده اى كردم و خالھ چپ چپى نگاھى بھ شھر رخانایحرف شھر نیدنبال ا بھ 
 انداخت. رو بھ خالھ گفتم:

 خالھ آشپزخونھ كجاس من برم آب بخورم؟ -

 از جاش بلند شد و من رو سمت آشپزخونھ برد.  خالھ 

 كن.  ىیرایھرچى بخواى ھست، خودت از خودت پذ خچالی آشپزخونھ. تو  نمیا-
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كردم و از آب   دایپ وانیل ھ یھا رو گشتم،  ىی. كشومنیبرگشت توى نشزدم و خالھ دوباره   لبخندى
  دیسردكن پرش كردم. بعد از خوردن آب دوباره راه افتادم باال و رفتم سمت اتاقم. ظاھرا امشب رو با

 ور رفتم. میسر مى كردم. نشستم روى تخت و با گوش  نجورىیھم

رو بده، نگاھم رو چرخوندم توى اتاق كھ چشمم افتاد بھ كتابخونھ   اممیبودم بھزاد جواب پ منتظر
بھتر بود. تعداد  كارىیرو انداختم رو تخت و رفتم سمت كتابخونھ، از ب میگوشھ اتاق. گوش كیكوچ

 شونھاى معروف بودن. ھم كتاب شعر ال بھ ال سندهیكتاب ھا كم بود ولى ھمشون كتاباى خوب نو 
از كتاباى فروغ فرخزاد رو برداشتم، روى تخت   كىیكتاباى شعر  نیان. از ب مى شد ھم كتاباى رم دهید

جا گرفتم و مشغول خوندنش شدم. چند ساعتى با كتاباى توى كتابخونھ سرگرم بودم كھ خالھ براى  
 شام صدام زد. 

خونھ   نی ھمھ سكوت توى ا نی. از امیو شام رو توى سكوت خورد میشام نشست  زینفرى سر م چھار
حتى منم دل و دمق شلوغ بازى نداشتم؛ انگار ھمھ    نجایگرفت. درست برعكس خونھ ما بود. ا دلم مى
نصفھ شب   كی وقت زده نشدن... ساعت  چیخونھ پر بود از حرفاى تلخ، حرفاى تلخى كھ ھ نیجاى ا

نداد. بى  ام یجواب پ گھ یدفعھ آف شد و د ھ یو من ھمچنان مشغول حرف زدن با بھزاد بودم كھ  ودب
. گوشى رو  خوابھ یو م دهیور مى رفتم تا جواب بده كھ اس داد نتش پر می لھ داشتم با گوشحوص

  نجورىیبگھ آخھ چرا عصرى مى خوابى كھ ا  ستین كىیگوشھ و ھمونجورى نشستم؛  ھ یانداختم 
براى   زینقطھ چالش برانگ ھ یطرف و اون طرف اتاق انداختم تا بلكھ  نینبره. نگاھى بھ ا تشب خواب 

كنم؛ چشمم خورد بھ در بالكن، از جام بلند شدم، سوشرتى تنم كردم و رفتم تو بالكن.  دایخودم پ
  دیرو د زى یچ شدینم  كىیبكنھ. تو تار فىی ھواى سردى كھ بھ صورتم خورد باعث شد بدنم لرزه خف

اره. چشم ھام رو بستم و شدن صورتم مى گفت كھ بارون مى ب سی و خ زیخوردن دونھ ھاى ر لىو
اى گذشت و من مشغول برانداز كردن بالكن شدم؛   قھ ی سعى كردم از ھواى شبونھ لذت ببرم. چند دق

در اونطرف    ھ یبزرگ بود، نگاھم رو چرخوندم كھ خورد بھ   ادىی براى اتاقى كھ من توش بودم بالكن ز
 دهید زیچ چی كشم تو اتاق ولى ھسعى كردم سرك ب ستادم،ی. آروم قدم برداشتم سمت در و جلوش اتر

و آروم بازش كردم، پرده رو كنار زدم و رفتم داخل  رهیدستم رفت سمت دستگ ارینمى شد. بى اخت 
رو   دخوابش برده بو جورىیكھ چشمم خورد بھ آراز؛  دمیاتاق. داشتم با چشم ھام اطراف رو مى كاو

  بىی بھ طرز عج میانداختم، فضول . نگاھى بھ اطرافدیتخت كھ داشت خواب ھفت پادشاه رو مى د 
كھ اون  رىیتحر زی گل كرده بود مخصوصا وقتى متوجھ شدم اتاق آرازه. آروم قدم برداشتم سمت م

  لىیطرف تخت قرار داشت؛ روش پر بود از لباس و ھندزفرى و كاغذ پاره، چراغ مطالعھ با شدت نور خ 
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داشت نور رو منعكس مى كرد. آروم و با ظرافت   زىیچ ھ یھمھ اون كاغذ پاره ھا  ری كم روشن بود و ز
 ھ یو ظھرا توى   دیپسرى كھ داشت مى خند ھ یپاره از  مىیعكس نسبتا قد ھ ی رون؛ی ب  دمشیتموم كش

ھاى   چشمشدم رو چھره پسره؛   قیدق شترینور و ب  ری كافھ سنتى گرفتھ شده بود. عكس رو بردم ز
رو صورت تھ   دنیكھ در اثر خند ىی لھ گونھ ھاھفتى، لب ھاى گوشتى و چا دهی مشكى، ابرو ھاى كش

بودن و چنتاش افتاده بود روى  ختھ ی مى شد. مو ھاى پر پشتش بھ ھم ر دهیدارش د شیر
 شدم بھ صورت آراز؛ بدون شك مى تونستم بگم خودش بود.   رهی. برگشتم و خشیشونیپ

آراز   نیكجا و ا شیمشكباور كنم، پسر خندونى كھ توى عكس بود با اون موھاى پر پشت  تونستمینم
من عسلم خورد كجا! غلتى كھ آراز خورد باعث شد فورى عكس رو انداختم رو   ھ یبا  شھ یكچلى كھ نم

بازار شام   ونعبور كردن از ا كىیراه افتادم برگردم سمت در بالكن، تو اون تار نی پاورچ  نیو پاورچ زیم
كرد  ریپام بھ كجا گ دمیتو قدم سوم نفھم  كار آسونى نبود. قدم اول و دوم رو بھ سالمتى برداشم ولى

بتونم خودم رو نگھ دارم دست انداختم  نكھ یپرت شدن براى ا  نیدر ح ن؛یكھ با صورت پرت شدم زم
من با صداى گوش   فیخف  غیبھ چى خورد و صداى ج دمیكھ نفھم نیو نخورم زم رمی بگ ىیكھ بھ جا

  دنیشروع كردم بھ مال تمیسكوت مطلق اتاق رو شكست. بدون توجھ بھ موقع  زىی خراش شكستن چ
 مچ پام و نالھ كردن: 

... آخ آخ مچ پام دهیند  ریآخ الھى اتاقت رو سرت خراب شھ شلختھ بدبخت، الھى زنده بھ گور شى خ -
 شكست... 

ونستم شخص  دفعھ اتاق رو روشن كرد باعث شد چشم ھام رو جمع كنم. كم كم ت ھ یكھ  دىیشد نور
بود رو برداشت و تنش كرد، با چشم ھاى خواب   زیآراز تند تى شرتى كھ روى م نم؛یرو بب مییرو بھ رو

متمركز شم رو   شتریشد، صداى خواب آلوى دو رگش باعث شد ب كمینزد  دشیآلو و صورت ترس 
 : شصورت 

 مى كنى؟  كاری چ نجایچى شده؟ تو ا-

 رو بھ روم: ھاش رو بھ زور باز كرد و اومد نشست  چشم

 شده؟  تی زیخوبى تو؟ چ-
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.  گھ ی جور د ھ یصبحا   جورهی شبا  ونایمثل ف نمیفاطمھ نكنھ ا ایشده بودم بھش؛  رهیتعجب خ  با
ھمونطور كھ دستم از تعجب رو مچ پام خشك شده بود آب دھنم رو قورت دادم. آراز آروم دستش رو  

 آورد سمت مچ پام و دست من رو ھل داد اون طرف: 

 كردى نصفھ شبى؟ كاریچ-

دفعھ دستش متوقف شد و  ھ یبودم بھش،  رهی كرد مچ پام رو تكون دادن. ھمونطور متعجب خ شروع
 شد بھم:  رهی حد بازكرد و خ نی چشم ھاش رو تا آخر

 تو اتاق من چى كار مى كنى؟؟؟ نجایاصال تو ا-

از مخم انتظارى نمى رفت.   گھ ی سوال ھم شد شك دوم و د نیاز سر تعجب كار نمى كرد و ا مغزم
 دست پاچھ گفتم: 

 ...ىیم من مى خواستم... مى خواستم برم دست شو-

 گرد شد:  شتریھاش ب  چشم

 !؟ ىیدست شو-

 گند زدم:  دمیتازه فھم  و

 مى خواستم آ آب بخورم...  عنىیكودوم طرفھ.  دونستمینم-

 و منگ نگاھى بھم انداخت و گفت؛  جیگ

 آب بخورى؟   ىیاز دست شو-

  لشیدروغ درست حسابى تحو ھ یدھنم رو با صدا قورت دادم، اصال نمى تونستم تمركز كنم تا  آب
 زدم: گند مى  شتریكھ مى گفتم ب میبدم. ھر كلمھ ا

 مسواك بزنم... مسواكم كجاس!؟ عھ مسواكم!؟ ىیآ آره، مى خواستم برم دست شو-
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رو مى شد توى ھمھ  تی و چشم ھاش رو بست، عصبان  شیشونیدستش رو گذاشت روى پ آراز
و عصبى   د یكنار كش شی شونینفس ھاش طوالنى و توأم از خشم بودن. دستش رو از پ د؛یحركاتش د

 نگاھى بھم انداخت: 

 گفتم تو اتاق من چى كار مى كنى؟ -

و بھ طور   الىی خی آن خودم رو زدم بھ ب كی گند بزنم؛ در  میبا دست پاچگ نیاز ا شتریخواستم ب نمى
 جوابش رو دادم:   لكسیكامال ر

 ھست؟ جدى؟ باشھ پس من پاشم برم اشتباھى اومدم...  اتاق تو نجایعھ؟ ا-

 پام اجازه نداد؛ صورتم رو جمع كردم و اخم ھام رفت تو ھم:  دیخواستم از جام بلند شم ولى درد شد و

 آخ!-

كم نفس حبس شدش رو با صداى  لىیتر شد و با فاصلھ خ  كی سرجام ثابت موندم، آراز نزد دوباره
 : د یدندون ھاى قفل شدش غر ونی. از مرون یبلند و خشم داد ب

 چھ غلطى مى كنى؟؟  نجایبار آخره دارم ازت سوال مى كنم، ا-

 و ھلش دادم عقب:  نشیدستم رو بردم گذاشتم روى س آروم

 تو حلقم! اىیبا فاصلھ ھم مى تونى سوالت رو بپرسى، دارى م كمی-

 ھ. فاصلھ گرفت و دوباره با بستن چشم ھاش سعى كرد خودش رو كنترل كن ازم

 آره؟  ىیكھ اومده بودى برى دست شو-

 كى؟ من؟ -

 ھاش رو انداخت باال:   ابرو

 . ىیخودت گفتى اومده بودى برى دست شو-

 باشھ!  ری خ دىیخواب د-



 ت ی سوگند به دست ها

76 
 

 اوج گرفت:  صداش

 رھا!-

 الزمى توھم زدى! ىیعھ زھرمار! چرا داد مى زنى؟ خودت دست شو-

  فىی خف  غیشد طرفم، توى خودم جمع شدم و ج زی خ  میحرفم باعث شد عصبانى تر بشھ؛ ن نیا
 : دمیكش

 مى زنم!  غیشى ج   كیبھ خدا بخواى بھ من نزد-

 حرفى بگھ كھ ادامھ دادم:  خواست

 بزنم برا تو بد مى شھ!  غی عواقبشم پاى خودتھ! من و تو، توى اتاق تو، تنھا، بخوام ج-

 : دی زل زد بھم و غر عصبى

 !رونیاتاق برى ب نیبھت فرصت مى دم از ا ھ یده ثان-

خرده ھا نذارم. درد مچ پام در حدى   شھ یاز جام بلند شدم و حسابى مراقب بودم پام رو روى ش آروم
دم بردارم و ھمونطور سر جام ثابت موندم. از حالت چھرم كامال معلوم بود چھ بود كھ نتونستم ق

 لب زمزمھ كرد:   ریمرگمھ، آراز نگاه مسخره اى بھم انداخت و از جاش بلند شد. ز

 دست و پا چلفتى! -

 و گفتم:  دمیھام رو توى ھم كش اخم

 چى گفتى! دم یشن-

 تفاوت شونھ ھاش رو باال انداخت:  بى

 . نداره رادىیا-

 پوزخند نگاھى بھم انداخت و گفت:  با

 شم؟؟  كیخانم دست و پا چلفتى؛ مى تونم االن بھتون نزد دیببخش-
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 اى جز كمك گرفتن نداشتم:  گھ یچاره د چیبھش انداختم. ظاھرا ھ  زىیتند و ت  نگاه

 . دییخواھش مى كنم دراااز خان! بفرما-

بود رو پر كرد؛ دستم و انداخت دور گردنش و و دست   نمونیو فاصلھ اى كھ ب  رونی رو داد ب  نفسش
 . دیچ یخودش رو سفت دور كمرم پ 

 : د یكردم قدم بردارم. آراز غر سعى

 نمى تونى راه برى. نطورىیوزنتو بنداز رو من ا-

  ری رو بندازم روش و باھاش ھم قدم بشم. غر زدن ھاى ز مین یكھ گفتھ بود سعى كردم سنگ ھمونطور
 : تمومى نداشتن  شی لب

 خرده ھا دست و پا چلفتى؛ حال و حوصلھ پانسمان ندارم! شھ ی بپا پاتو نذارى روى ش-

رو تحمل كنھ. با ھمون وضع   مین یخودم رو شل كنم كھ سنگ  شتریب شدیغر زدناش باعث م نیھم
كھ پام چى شده برگشت رفت توى   نیتوى اتاق و من رو روى تخت نشوند، بدون توجھ بھ ا میرفت

 اومده. نمیسرپاى نازن  ىیچھ بال  نمیو سعى كردم بخوابم تا صبح بب دمیاز كش اتاقش. عصبى در

شدم. بھ محض باز كردن چشم ھام شلوارم رو زدم باال و مشغول  داریمچ پام ب  دیبا درد شد صبح
بود. از جام بلند شدم و لنگون لنگون از اتاق رفتم    بیبرانداز مچ پام شدم. نھ كبودى و نھ ورمى! عج

رو گرد كرد،   ش. نگاھش كھ بھ من افتاد چشم ھارونیمزمان در اتاق آراز ھم باز شد و اومد بھ رون،یب
 با دستش بھ سرم اشاره كرد و گفت: 

 شدى كھ از جنگل فرار مى كنن! ىینایا ھ یچھ وضعشھ!؟ شب گھ ید نیا-

 خودش ابرو ھام رو انداختم باال و گفتم:  مثل

 . گھ یمى شھ د نطورىینباشھ ھم لھ ی واال وقتى اتاق كنارى آدم بى شباھت بھ طو-

قدم مى رفتم عقب تر؛   ھ یھاش رفت توى ھم و قدم برداشت سمتم، با ھر قدم اون من ھم  اخم
 بودم. با صداى لرزون صدا زدم:  دهی بار ترس نیدروغ چرا ا

 خااالھ. -
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 شد.   كیدوباره نزد زآرا

 خالھھه. -

. عاجز  واریبرم عقب تر مى خورم بھ د  گھ یھاش رو انداخت باال، داشتم مطمئن مى شدم دو قدم د  ابرو
 تر از بار ھاى قبل، با صداى بلندتر گفتم: 

 خالھھھھ!-

باعث شد   ن یھم  شش،یروى تھ ر  دیطرف لبش بره باال، فورى دستش رو كش ھ ی باعث شد آراز   نیھم
. نفس  نیی حرفى برگشت و رفت پا  چیتوھم من بود! بدون ھ ای دینتونم مطمئن شم كھ واقعا خند

. خالھ روى مبل تكى جلوى پنجره نشستھ بود نییو لنگون لنگون پلھ ھا رو رفتم پا دمیآسوده اى كش
ھم گوشى و مشغول حرف زدن با تلفن بود. ھمونطور لنگون لنگون رفتم سمتش؛ چشمش كھ افتاد ب

خنده ھاش    ونیبا دست ھاش بھ مو ھام اشاره كرد و م دن، یرو گرفت اون طرف و شروع كرد بھ خند
 گفت: 

 نھ؟؟؟یموھات چرا ھمچ -

. عاجزانھ دستم رو روى مو ھام حركت دادم و  دمیبدون بافتن موھام خواب شبیافتاد كھ د ادمی تازه
شروع كردم بھ غر زدن. خالھ بعد كلى تعارف و خدافظى تلفن رو قطع كرد. ھنوز آثار خنده روى 

 مى شد:  دهیصورتش د

 برات شونشون كنم.   ارمیواسا برم شونھ ب-

ش. خالھ  جلوى مبلى كھ خالھ نشستھ بود و نشستم رو  دمیرو كش منیاز صندلى ھاى توى نش كىی
شونھ  ر ی ربع درگ  ھ یبعد شونھ بھ دست اومد، نشست و سرگرم شونھ كردن موھام شد.  قھ یچند دق

ربع شروع بھ بافتنشون كرد. دردسر موھام كھ تموم شد رو كردم سمت   ھ یكردنشون بود و باالخره بعد 
 : دم یو نال الھ خ

 خالھ پام!-

 پات چى شده؟ -

 وار و با چاشنى دروغ، گفتم:  خالصھ 
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 خورد. چیمى خواستم برم آب بخور پام پ  شب-

 با دستش زد روى صورتش و نگران گفت:  

 نشده؟ تی زیپاتو چ  نمیبب -

روى مچم كھ صورتم جمع شد. نفس    دیرو آروم آوردم باال و شلوارم رو زدم كنار، دستش رو كش پام
 : د یراحتى كش

بزنى بمونھ    زىیچ  تونىیوغن زر كمیخدا رو شكر، ورم نكرده. ضربھ خورده درد مى كنھ؛   سین  زىیچ-
 صبحانھ بخور بعدش خودم درستش مى كنم.  میدرست مى شھ. پاشو بر

كھ امروز رو   نیسمت آشپزخونھ. صبحونم رو خوردم و با فكر ا میزدم و با كمك خالھ راه افتاد  لبخندى
ود، ب اطیبلند وسط ح لنگی. باغبون مشغول جمع كردن شاطیچجورى بگذرونم راه افتادم سمت ح

و با   ستادمیسرعت ممكن؛ ھرچند لنگون خودم رو بھش برسونم. كنارش ا ن یشتریسعى كردم با ب
 گفتم:  لبخند

 سالم.-

 نگاھى بھم انداخت و با لبخند خستش جوابم رو داد:  باغبون

 سالم دخترم.  كی عل-

 من باغچھ رو آب بدم؟  شھ یم گمیم-

 خندونى بھم انداخت و گفت:  نگاه

 فصل زمستون. نینھ دخترم باغچھ آب دادن نمى خواد تو ا-

 رو؟   لنگیش  دیخب من حوصلم سر رفتھ مى شھ خواھش كنم جمع نكن-

من قبول كرد. كاله سوشرتم رو   ىیبھم انداخت و باالخره با كلى مظلوم نما  ھىیعاقل اندر سف نگاه
از بچگى عاشق آب دادن باغچھ بودم.   لنگ؛یم و رفتم سراغ ش آب رو باز كرد  ری روى سرم، ش دمیكش

  م،و گرفتمش سمت باغچھ. ھمونطور خودم رو سرگرم كرد  لنگیدستم رو گذاشتم روى منفذ خروجى ش
نگاھى بھ   میمى شد باعث شد ن  كی كھ داشت نزد ىینگذشتھ بود كھ صداى قدم ھا شتریب قھ یچند دق
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ضع مرتبش داشت مى اومد طرفم. بى توجھ ھمونطور مشغول بكنم؛ آراز با سر و و اطی اون طرف ح
 كھ گفت:  دمیآب دادن باغچھ شدم. صداش رو شن 

 آقا رضا.  امیاالن م-

 بعد رو كرد سمتم و من رو مخاطب قرار داد، با لحن كامال جدى گفت:  و

نداشتم ولى دارم بھت ھشدار مى دم بار آخرت باشھ سرك مى كشى تو محدوده  تی كار شبید-
 ازم!  نىینمى ب  نىیدلنش ادیصى من. تكرار بشھ عكس العمل زشخ

بى تفاوت رفتار كردم و عكس العملى نشون ندادم. روش رو برگردوند بره كھ دوباره برگشت   كامال
 گفت:  ز یتر شد، با لحن تمسخر آم  كیچند قدم نزد نباریسمتم و ا

 !ادیبھت م  لىیشغل؛ خ نیدر ضمن درس خوندنو ول كن بچسب بھ ھم-

  لنگیداشت كار دستم مى داد و كنترلم رو ازم مى گرفت. نگاھى بھ ش تی برگشت بره. عصبان  و
 انداختم و بدون فكر كردن بھ عواقب

برگشت سمتم. من  عیگرفتم سمت آراز؛ داد بلندى زد و سر میجھتش رو عوضكردم و مستق  كارم
 چنان ادامھ دادم و از رو نرفتم؛ ھم

بشھ. ھمونطور كھ داشت مى اومد طرفم  كمیرو گرفت جلوى صورتش و سعى كرد نزد دستش
 عصبانى داد مى زد: 

 نكن احمق! نكن رھا...-

رو پرت كردم توى باغچھ و لنگون لنگون شروع كردم   لنگیكم كم داشت فاصلش كم مى شد، ش گھ ید
بھم انداخت و حركت كرد   نىیسر و وضعش نگاه مى كرد. نگاه خشمگ . آراز شكھ داشت بھ دنیبھ دو

و برق زدش انداختم و   زیتم  نیسمتم. مى دونستم دستش بھم برسھ كارم تمومھ. نگاھى بھ ماش ادیب
از دستش عصبى بودم و بدون كنترل رفتار   نقدریدادم سمت ِگل ھاى توى باغچھ. نمى دونم چرا ا سر

دست ھام رو زدم بھ ِگل ھاى توى باغچھ، ھمونطور لنگون رفتم سمت   مى كردم. خم شدم و محكم
دوباره   تم؛ی ھاش. غافل از موقع شھ یروى بدنھ و ش فمیدستاى كث دنیو شروع كردم بھ كش نشیماش

دستام رو گلى كردم و كارم رو تكرار كردم. فشرده شدن بازو ھام توسط دستاى مردونش   برگشتم
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. از شدت  دی رو مى شد از فشارى كھ روى بازو ھام وارد مى كرد فھم  تشیباعث شد متوقف شم. عصبان 
 : دی درد روى بازو ھام آخ آرومى گفتم. عصبى غر

 احمقى احمق!-

چشام تر    دیچی از دردى كھ تو كمرم پ ن؛ی بھ ماش دتمیمحكم كوب  تی دفعھ برم گردوند و با عصبان ھ ی
زل زدم بھ صورتش؛ قطره   میگستاخانھ نگاھم رو آوردم باال و مستق اوردم،یشد ولى بھ روى خودم ن

  ستمى كرد. د تمیبھ چونش. فشار دست ھاش روى بازو ھام اذ دیسر خورد و رس  شیشون یآبى از پ
منتظره ام باعث شد فورى بازو ھام رو   ری روى لباس ھاش. حركت غ دمیرو باال آوردم و كش میھاى گل

چند بار   تیانداخت، از شدت عصبان  فشیكث  سیب؛ نگاھى بھ لباس ھاى خ ول كنھ و چند قدم بره عق
كھ   ىیبالھا نیسعى مى كرد بھ خودش مسلط باشھ، ھر چند با ا د؛یدستش رو روى صورتش كش

 آوردم انتظارى نداشتم. سرش

رو   رمی وسط باغچھ؛ مس لنگیآب باز بود و ش  ریلنگون راه افتادم كھ برگردم سمت خونھ. ش لنگون
 دایشد لنگیآب دور و بر ش  ریرو بردارم. بخاطر باز بودن ش لنگیدادم و رفتم وسط باغچھ تا ش  ریتغ

و تا بھ خودم   نیكرد كھ رو صورتم خوردم زم  ری دفعھ پام بھ كجا گ ھ ی دمیگلى و پر آب بود؛ نفھم 
تاوان كارى كھ كرده بودم رو ھمون لحظھ   دیو گلى شده. ظاھرا با سی ھمھ تن و بدنم خ دمیاومدم د

و با پوزخند بھم  نشیداده بود بھ ماش ھ یو ھمون جا پس مى دادم. آراز با ھمون سر و وضعش تك
 لب غر مى زدم:  رینگاه مى كرد. ھمونطور كھ سعى داشتم بلند شم ز

 ... ھ یشانس. تف بھ ھرچى آدم عقده ا نیگند بزنن بھ ا-

روم قرار گرفت باعث شد دست از غر زدن بردارم. نگاھم رو از دست ھاى  كھ براى كمك رو بھ  دستى
و لب ھاى   دشیابرو ھاى كش ش، ی مردونھ گرفتم و رسوندم بھ صورتش؛ چشم ھاى قھوه اى بادوم

 بود.  دهیبھ صورتش بخش بىی عج تی خندونش جذاب  كی بار

 كمكتون كنم. نیاجازه بد-

 ش رو گرفتم و از جام بلند شدم.مونده بودم بھ صورتش، دست رهی كھ خ ھمونطور

 كھ نشد!؟  تونیزی حالتون خوبھ؟ چ-

 انداختم و گفتم:  فمی وار نگاھى بھ لباساى كث مسخره
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 نشده.  میزیچ مینھ اوك-

 اى سر داد و گفت:  خنده

 لباسا فداى سرتون منظورم از لحاظ جسمانى بود.-

 زدم و جواب دادم:  لبخندى

 . ستین میز یچ مینھ گفتم كھ اوك-

ھستم. و دستش رو دراز كرد سمتم. دستاى   نیخودم رو معرفى كنم؛ شرو دی رو شكر. اجازه بد خدا-
 اونم وقتى داشت كمكم مى كرد

 باھاش دست دادم:  فیشده بود. با خنده و ھمون دستاى كث  فیبشم، كث بلند

 آروشا ھستم. خوشبختم.-

 . نیھمچن-

 گفتم:  نیرو بھ شرو الیخ یرو دور و برم چرخوندم ولى خبرى از آراز نبود. ب  نگاھم

 شد.  فیواقعا دستاى شمام كث  دیببخش-

 . فدا سرتون.ھ یچھ حرف  نینھ بابا ا-

كردم. ھمونطور كھ   فىی و سوز سردى كھ بود لرزش خف سمیسمت عمارت؛ بخاطر لباساى خ  میافتاد راه
 گفت:  میكنار ھم قدم بر مى داشت

 درستھ!؟ دیعمھ ھست مىیفكر كنم شما دختر خانوِم ھمون دوست قد-

 عمھ!؟-

 رفت بگم. من بردارزاده سمانھ خانمم. ادمیپاك -

 آھان. بلھ بلھ.-

 جلوى در، در و باز كرد و گفت:  میدیرس
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 . دییبفرما-

شتن. منم پسر رو بھزاد و دراااز خان دا  نینقطھ از شعور و فھم ا ھ یزدم و رفتم داخل. كاش   لبخندى
 مشكلى نداشتم كھ! 

 .دیشده!؟ لنگون راه مى ر زىی پاتون چ-

 جوابش رو بدم كھ صداى خالھ مانع شد:  خواستم

 پسر كارد مى زدى خونش نمى اومد.  نی!؟ چى كار كرده بودى با اھ یچھ وضع  نیآروش!؟ ا-

 گفتم:  تی بھ چھره نگران و خندونش انداختم و با مظلوم نگاھى

 خودش بود خالھ!  ری تقص-

 خنده سرى بھ نشونھ تأسف تكون داد: با

 نشده!؟ تی زیخب حاال. تو خوبى!؟ چ-

 نھ من خوبم. -

 خب، برو باال زود لباساتو عوض كن سرما مى خورى.   لىیخ-

شد. جلوى   نی سالم و احوال پرسى با شرو تكون دادم، راه افتادم سمت پلھ ھا و خالھ مشغول سرى
در خالى   دنیرو با كوب تمیدر اتاقم عصبى نگاھى بھ در اتاق آراز انداختم. رفتم توى اتاقم و عصبان

 سرگرم حرف زدن بودن.  نیخالھ و شرو ن؛یی كردم. بى حوصلھ از پلھ ھا رفتم پا

 : خالھ 

در بھ در دنبال كارشھ بتونھ بره ولى  خودت آراز رو مى شناسى، متقاعد كردنش سختھ. ھمچنان -
 .شھ ینم

 : ن یشرو

دفعھ  ھ یاونطرف ھمش چشم بھ راھھ بخاطر وعده ھاى آراز.  چارمیكھ عمھ. اون ب شھ ینم نطورىیا-
 نشھ خب. سرفھ مصلحتى كردم و گفتم: تیاى مشكلش رو بگھ اونم اذ
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 !؟دینمى ر  ىیكلوم، خالھ امروز جا ونیم دیببخش-

 كھ قراره بازم حوصلت سر بره.  نی مثل ا رمی درگ كمی. امروز نھ واال آروش جان-

 نگاھى بھم انداخت و گفت:   نیشرو

البتھ اگھ عمھ جان مشكلى   رون،ی من امروز وقتم آزاده، اگھ براتون اوكى باشھ من مى تونم ببرمتون ب-
 نداشتھ باشن. 

 لبخندى زد و گفت:  خالھ 

چشمات   نی ع  دیبا رونیب  شیدونھ اوستاس بخواى ببر ھ ی كىیدختر  نیچھ مشكلى. فقط ا زمی نھ عز-
 مراقبش باشى. 

 خنده اى كرد، دستش رو گذاشت روى چشم ھاش و گفت:   نیشرو

 بھ روى جفت چشمام. -

 زده گفتم:  ذوق

 پس من مى رم حاضر شم.-

با بھ مانتوى  رون،یب  دمیرو كش میمشك نیبا سرعت راه افتادم سمت اتاقم. از توى كمد شلوار ج  و
رو ھم   میاسپرت لجنى تنم كردم و پالتوى كوتاه مشكى رنگم رو ھم برداشتم. از توى ساكم شال مشك

بھ   سوندمر و خودم رو   بمی رو انداختم توى ج میكردم و بعد بستن مو ھام انداختم رو سرم. گوش دایپ
توى   نیماش  چی. سوئرونیب میاز جاش بلند شد و بعد خدافظى از خالھ رفت دنمیبا د  نی. شرومنینش

 كاربنى رنگ كھ گفتم:  نیماش ھ یدستش رفت سمت 

 نھ!  نیماش-

 نگاھى بھم انداخت كھ گفتم:  متعجب

 اونور دوباره حوصلم سر مى ره خب. نوریبرم ا نی من بخوام باز با ماش-

 د و اومد سمتم، با دستش اشاره كرد بھ جلو و گفت: اى كر خنده
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 .میمى ر ادهیپ  دییخب بفرما-

 اى سكوت حاكم بود كھ گفت:  قھ ی. چند دقمیزدم و دوشادوش راه افتاد  لبخندى

 عصبى بود.  لىیآراز خ-

 تفاوت شونھ اى باال انداختم و گفتم:  بى

 !ھ یخدا عصب  شھ یاون ھم-

 روى كردى.  ادهیھركارى كردى ز مینھ در اون حدم خب. قبول كن-

 لبى گفتم:  ریو ز رونی رو دادم ب نفسم

 . دیشا-

 بھ پاھام انداخت و گفت:  نگاھى

 فكر كنم مشكل پات حل شد آره!؟ -

 اوھوم بھتره. -

 شده بود بھ رو بھ روش گفت:  رهیو ھمونطور كھ خ بشیھاش رو كرد توى ج دست

 كنى. كشیتحر  ادی ز نھ یزم نی. سعى نكن تو استیجور ن   طنتیبا كلكل كردن و ش  ادی ز اتشیآراز روح-

 ! ستیاز خودش براش مھم ن ریغ  چىیكھ ھ نھ یآدم خود بزرگ ب ھ ی-

 روى لب ھاش نشوند و گفت:   لبخندى

 كامال در اشتباھى! -

 اخم نگاھى بھش انداختم كھ ادامھ داد: با

 در جواب رفتار نامناسب خودت بوده. دىیاگر رفتار نامناسبى د  دی! شاشینمى شناس-

 ادامھ داد: دیمى گفت، نمى تونستم انكار كنم؛ خودمم مقصر بودم. سكوتم رو كھ د راست
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 كنترلش از دستش خارج مى شھ. ىیوقتا ھ ی گھ یتحت فشاره د لىیآراز خ-

 ساكت بودم و آروم قدم برمى داشتم. ھمچنان

ھمھ  انی مى دونى، ولى خودم چون لحظھ بھ لحظھ در جر ای چ شیاز آراز و زندگ  قا ینمى دونم دق-
 ادیسرى مسائل ز  ھ یكھ براش درواقع، برامون افتاد بودم، ازت مى خوام سعى كنى تو  ىیاتفاقا

 نشى.  كشینزد

 : دم یمقدمھ پرس بى

 خواھر شماست!؟ نیری ش-

 و گفت:  دیكش ىآھ

 آره. سرطان داره.-

 .دمیواقعا متأسفم؛ از خالھ درموردش شن-

 زد و گفت:  زىی غم انگ لبخند

 برات بگم!؟ مین یساحل بش می!؟ برمیكجا بر-

 اوھوم حتما. -

 .میومدیمحوطھ ساحلى ھست قبال م ھ یطرفا  نیواسا ا-

روى   دمیو كالھش رو ھم كش دمیپالتوم رو كش  پیبھ ساحل. ز  میدیكھ رس میاى راه رفت قھ یدق ده
 كھ مى اومد.  ىیبھ موج ھا میشد  رهیروش، خ  میرو صخره اى كھ بود و نشست  میسرم. رفت

 : ن یشرو

آرامش خاصى بھ آدم  ھ یبود، لبخندش، صداش، حركاتش   ریآروم و گوشھ گ لى یاز اولش خ  نیری ش-
ارتباط   ھ ی نی ری تو خودش. من و آراز و ش ختیمى ر ویبود و ھمھ چ ىیدختر درون گرا لىیمى داد. خ

داشت كھ كم كم اومد  مىیصم قیرف  ھ یمدت طوالنى گذشت؛ آراز اون روزا  ھ ی م،یداشت  مىیصم
  بىی مھربونى عج ھ یپسر كھ جسارتش براش گرون تموم شد.  ھ یبود اسمش.  اریمون شد. مازیقاط



 ت ی سوگند به دست ها

87 
 

كدوم از ما دل و   چیكارا رو انجام مى داد كھ ھ  لىیحال با جسارتش خ  نیتوى نگاھش داشت و در ع
 .میجرأتش رو نداشت 

 و ادامھ داد: دیرو دوختم بھ صورت غمزدش. باز ھم آھى كش نگاھم

رو مى   نی ریسكوت ش  اریرو مى فھمن. ماز گھ یھمد بىی بھ طرز عج  اری و ماز نی ری ش میدیروز فھم  ھ ی-
  نكھ یاز ا می. خوشحال بودمیو دوست داشتن؛ نھ من نھ آراز مانع نشدر گھ یھمد  بىی. بھ طرز عج دیفھم

تر    كیھم نزد ھ رو ب  اریو ماز نیریاز قبل تالش مى كرد كھ ش  شتریآراز ھر روز ب دمشون،یكنار ھم مى د
جوره راضى نبود دست از كاراى خطرناكش برداره.  چیھ   اری ... مازاریاوكى بود ولى ماز زیبكنھ. ھمھ چ

از   نكھ یدارن بھ آدمى كھ باھاشون تباه شھ نھ ا ازیآدما موقعى كھ تباه مى شن ن ىیوقتا ھ یمى دونى 
بشھ؛ مى   اریخواد مانع ماز ىسكوت مى كرد ولى معلوم بود كھ نم نیرینجاتش بده. ش  تیاون وضع

  زاىیماى دور و برش سعى كنھ مانعش بشھ. اولش از چخواست باھاش تباه بشھ نھ مثل ھمھ آد
رو لو مى داد، مى افتاد دنبالشون و تا آخرش مى رفت تا    كی و كوچ  زیشروع كرد؛ خالفكاراى ر  كیكوچ

  ھ یبود كھ بره دانشكده نظامى ولى نشد، براى ھمون خودش   نیجورى ھمشون رو لو بده. عاشق ا ھ ی
بار   ریولى ز  میمتقاعدش كن میكارا بود. من و آراز سعى كرد نیسرى كارا انجام مى داد و عاشق ھم

شد كھ پر بود از لجن و كثافت كارى؛ رحمى در كار نبود. مى   ىیقاطى كارا ار ینمى رفت. كم كم ماز
حرفى از كاراش نمى   گھ ید اریكم ماز كم. دیآبشون رو مى كش ریرفت سراغ گروھك ھا و بھ نحوى ز

خوب نبود؛   نی ریاتفاقى داره مى افتھ. حال ش ھ ی مید یھم سكوت مى كرد ولى مى فھم نیری زد، ش
كم  د،یكھ دچارش شده بود عوارض بدى داشت، شبا ھمش كابوس مى د دىی استرس اضطراب شد

و درمونگاه،  دكتر مشیزور برد ھ ... بجھ ی مو و سر درد و سرگ زشی كم ساعتاى خوابشم كم شده بود، ر
حرفى نمى زد و   چیروانشناس ھ   مشی. مى برددهیمى گفتن ھمش بخاطر استرس و اضطراب شد

  ھ یو اقامت  لیاومد، گفت مى خواد براى ادامھ تحص  اریروز ماز ھ یاونام نمى تونستن كمكش كنن. 
ھممون    بوده و نھ ھست. نىی ری جورى حرف مى زد انگار نھ ش ھ یدفعھ اى جمع كنھ بره اونور مرز. 

 حرف بزنھ، بى تفاوت از كنارش گذشت. نیری حتى حاضر نشد با ش م؛یشوكھ بود

 و نگاھى بھم انداخت:  دی بھ چونش كش دستى

از دستش عصبى بودم، ولى منطقى تر كھ فكر مى كنم و با شناختى كھ از  لىی مى دونى اون روزا خ-
مسئلھ  نیبود. ھنوز ھم ا نیری ھر كارى كرد بھ خاطر ش اریداشتم بھ جرأت مى تونم بگم ماز ار یماز
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  نیا لیدلروز باالخره   ھ ینمى رسم.   نیاى جز ا جھ یمعماست ولى ھرچى فكر مى كنم بھ نت ھ یبرامون 
 كارش رو مى فھمم... 

 بگم. دیواقعا نمى دونم چى با -

 ادامھ دادم:  كنجكاو

 بعدش چى شد؟ -

تحت فشار بود؛ ھمش خودش رو سرزنش   لىیآراز خ تو خودش.  ختیر  رویھمچنان ھمھ چ نیری ش-
سرطان داره. اضطراب و  نی ری گفت ش شیآزما جی زمانى بدتر شد كھ نتا  تی وضع نیمى كرد، ا

بود،    نیریو ش  اریرابطھ ماز لیتو ھمون اوا  نیریمى كنن، ظاھرا سرطان ش  دیاسترس سرطان رو تشد
شد. آراز ھمش عصبى و كالفھ  دیاومد تشد شیكھ پ تىیو قابل درمان؛ با وضع فیخف  لىیولى خ

راھى بود كھ  ھ یبشن. دنبال   كیبھ ھم نزد نقدریدوتا ا نیبود. ھمش مى گفت من باعث شدم ا
سرى كاراى احمقانھ كھ البتھ االن   ھ یخودش رو مجازات بكنھ؛ اولش موھاش رو از تھ زد، بعدشم 

  رهی. توى سكوت خ ارهیدر بھ در دنبال مازھنوز ھم خودش رو مقصر مى دونھ و  زكمرنگ تر شده. آرا
داشت    نیچى بگم و چھ عكس العملى نشون بدم. آرازى كھ شرو دی. نمى دونستم باایبودم بھ در

باعث   دیتا آسمون فرق داشت. باد سردى كھ وز نیمعرفى مى كرد با آرازى كھ من شناختھ بودم زم
 گفت:  حركت من شد و نی متوجھ ا نیشرو بشم،شد توى خودم جمع  

 .م یتو شھر بگرد میرو بردارم بر نیماش  م،یسردت شد آره!؟ پاشو برگرد-

خودش بلند شد، دستش رو گرفت جلو صورتم و منم دستش رو گرفتم و از جام بلند شدم. تا بھ   و
رو زد و امد   نیقفل ماش نیچند بار عطسھ كردم و مطمئن شدم كھ سرما خوردم. شرو میبرس  نیماش

شدم.   نی از كرد؛ لبخندى زدم و ھمونطور كھ داشتم ازش تشكر مى كردم، سوار ماشدر جلو رو برام ب 
 خودش ھم پشت فرمون نشست و راه افتاد.

 : ن یشرو

 !؟میخب كجا بر-

 نمى دونم، فرقى نمى كنھ.-
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 و گفت:  دیخند

 !؟ گھ یسپردى بھ من د عنىی نیا-

 تكون دادم. دییلبخندى كھ روى لب ھام داشتم سرم رو بھ نشونھ تأ با

 : دمیبود. با كنجكاوى پرس  اری و ماز نی ری ش ری ھنوز درگ ذھنم

 مى كنى!؟  كاری رو بھ رو شى چ ار یاگھ باز ھم با ماز نیشرو-

 جدى شد و جواب داد: صورتش

فاصلھ  نیاصلى ا لیفت، دلكھ چرا ر  نھ یسوالى كھ ازش مى پرسم ا نینمى دونم. صد در صد اول-
 گرفتنش چى بود. 

 كارى كھ در حق خواھرت كرده بازم باھاش اوكى شى مثل قبل!؟  نیمى تونى با ا عنىی-

 و گفت:  دیكش آھى

 !ستی اصال نمى تونم جوابى بدم. قضاوت درست ن-

 ...ھ یع یطب-

 كرد جو رو عوضكنھ براى ھمون گفت:  سعى

  نمایس م یبر دنى؛ید لمیف ھ یھستى!؟ اگھ پا دنید لمیاھل ف  .رونی ب میای بحثا رو ازش ب نیول كن ا-
 بگو. گھ یجاى د ھ ی میبھتر دارى بر  شنھادینھ اگھ خودت پ م،ینیبب  لمیف

 طنز درست حسابى ھست رو پرده!؟ لمیف-

 دو تا طنز ھست.  كىیآره -

 . نمایس میپس بر-

 لبخند نگاھى بھم انداخت و دنده رو عوضكرد: با

 خب... میبر-
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صادقانش    اىیخاصبود، ناخودآگاه جذبت مى كرد؛ لبخنداى بى بھونھ، مھربون  لىیو رفتارش خ  اخالق
 و حركات و رفتاراى 

نگاھم رو احساس كرد و   نىیمى كردن. سنگ جادیخاصى ا  تی ... ھمشون كنار ھم جذابآقامنشش
 رفم:روش رو برگردوند ط

 شده!؟  زىیچ-

 پاچھ گفتم:  دست

 نھ نھ .-

 ... رونی نگاھم رو سوق دادم سمت منظره ب و

!؟ ھر ازگاھى  ھ یكھ آراز واقعا ك  نیا رِ ی بود؛ درگ  ریپخش مى شد ھمش ذھنم درگ لمیطول مدتى كھ ف در
بندازم و در مقابلش    نیو چھره خندون شرو لمیصداى خنده ھاى جمع باعث مى شد نگاھى بھ ف

رانھ یبا حالت مچ گ نی و شرو می شد نیسوار ماش  رون،یب  میتموم شد و رفت لمیلبخند بزنم. ف ھ یفقط 
 گفت: 

 جالب بود.   لمشیف-

 ھا!؟ آره آره. -

 رو زد و كنجكاو گفت:   نیماش استارت

 نبود. ھمش تو افكارت غرق بودى.  لمیھم اصال حواست بھ ف نمایحالت خوبھ!؟ تو س-

 . ستی ن زىی خوبم چ-

 آروش؟ -

 بلھ؟ -

 مى تونى باھام راحت باشى! -

 كھ بھم گفتى. ھ ییزای چ نیھم   رینھ جدى مى گم. فقط ذھنم درگ-
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 آھان... -

 رستوران پارك كرد و رو بھ من گفت:  ھ یجلوى  گھ یربع د  ھ یحرفى نزد و مشغول رانندگى شد.  گھ ید

 من كھ گشنمھ تو رو نمى دونم!-

  نیسمت ورودى رستوران. شرو میشدم. راه افتاد ادهی پ نیحرفى از ماش  چیزدم و بدون ھ   لبخندى
عقب و نشستم روش، خودش ھم    دی. صندلى رو برام كشارهیھمچنان سعى مى كرد من رو بھ حرف ب 

 رفت و نشست رو بھ روم: 

 اكبر جوجھ بدم بھ خوردت كھ تا عمر دارى فراموش نكنى. دوست دارى كھ!؟ ھ یخب! آوردمت -

 افكارم رو پس زدم و با لبخند جوابش رو دادم:  ھمھ 

 مونده بھ اكبر جوجش...-

 حالى كھ داشت مبالغھ مى كرد دست ھاش رو توى ھوا تكون داد و گفت:  در

 شك نكن انگشتات رو ھم باھاش مى خورى!-

. بعد ثبت سفارش ھا دست ھاش رو زد  رهیو سفارش ھا رو بگ  ادیگارسون كرد كھ ب بعد اشاره اى بھ  و
جا بھ جا    میاش معذب بودم براى ھمون كمى روى صندل رهی شد بھم. از نگاه خ  رهیچونش و خ  ریز

 شدم. بى مقدمھ گفت: 

 خب؟ -

 خب!؟ -

 كنى!؟  فیتو نمى خواى تعر-

 و؟ یچ-

 ...تی از خودت، از زندگ-

 جا بگم؟آھان... خب از ك-
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 از ھرجا كھ دلت مى خواد.-

شد بابام، درواقع   میبودم مادرمو از دست دادم. از اون بھ بعد ھم زندگ  كیكوچ  لىیخب من وقتى خ-
لوس   كمىی . میكسى رو نداشت گھ ی از ھمد ریدونش بودم و مى شھ گفت؛ غ  ھ ی كىیمن بودم و بابام. 

  ھ ی ئلسرى مسا ھ یباعث شده تو   ن یوردم؛ ھمرو كھ خواستم بھ دست آ زىیبارم آورده، از بچگى ھرچ
. از طرفى  زننی آروشا صدام م نیمامانمم بخاطر هم هیشب یلیهم خ یدنده باشم.  از نظر ظاهر 
نشون مى دم. آراز   دیمواقع عكس العمل شد نطوریبھم زور بگھ و تو ا كىینازپرورده بابامم سختمھ 

 كھ مى خواد زور بگھ.  ھ ییھم از اون دستھ آدما

تو   زهی رو مى ر زی خودشھ و خودش؛ ھمھ چ گھ یروزا د  نیآراز رو من بھتر مى شناسم. آراز ا نیبب -
 واسھ ھمونھ.  اشمی خودش بد خلق

اى كھ تو سكوت سپرى شد  قھ یشدم. چند دق زىی تكون دادم و مشغول بازى كردن با روم سرى
 بھ حرف اومد:   نیشرو

 دختر لوس و ناز پرورده طرفم درستھ!؟ ھ ی خب پس من االن با -

اومد و سفارشا رو گذاشت   نىی س ھ یتكون دادم. گارسون با  دییاى كردمو سرم رو بھ نشونھ تأ خنده
اكبرجوجھ انداختم و مشغول خوردن شدم. قاشقم رو پر كردم و   بی. نگاھى بھ چھره دل فرزی روى م
 ببرم سمت دھنم گفتم:  نكھ یاقبل از 

 ن؟ یری ش شی پ نی!؟ چرا نموندرانی ا نیشما چرا برگشت-

 دستمال كاغذى دور دھنش رو پاك كرد و جواب داد: با

بار مى رم   كی مجبور شدم برگردم ولى چند وقت  نیحواسش بھ كارا باشھ، بخاطر ھم  نجایا دیبا كىی-
 دارم باھاشون. رىیبار ھم ارتباط تصو كی بھش سر مى زنم. دو سھ روز 

 آھان... -

خواستم برم گردونھ خونھ. مخالفت مى كرد و مى گفت   ن یو از شرو میرو توى سكوت خورد نھارمون
ى  برنامھ ھا بمونھ برا ھ یخونھ و بق میدادم؛ برگرد شنھادیھم داره ولى من بھش پ گھ یكلى برنامھ د

 نگاه قدرشناسانھ اى بھش انداختم و گفتم:  م،یشد ادهیپ  نیروزاى بعد. جلوى در از ماش
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 خوش گذشت.  لىی عالى بود. خ زی واقعا ممنونم، ھمھ چ-

 خوشحال شدم. لىیكھ خ نطورهیجدى !؟ اگھ ا-

 .نطورهی مطمئن باش ھم-

 دنبالت باشھ؟  امیفردا عصر م -

 بھ ھم.   زىیبرنامت رو براصال نمى خوام اگھ كارى دارى بخاطر من -

 بندازم شمارت رو داشتھ باشم. سی رو بده بھ م  تینھ بابا چھ برنامھ اى!؟ گوش-

 رو دادم بھش. تك زنگى بھ خودش زد و گوشى رو بھم برگردوند:  میزدم و گوش   لبخندى

 آروش نرى بازم كلكل كنى با آراز. -

 مراقبم. گھ ینھ د-

 برو بھ سالمت. -

ادم سمت خونھ. در رو كھ باز كردم خالھ بھ استقبالم اومد و منم بعد از كلى كردم و راه افت خدافظى
دادم كمى  حیكھ چقدر خوش گذشت رفتم تو اتاقم. لباس ھام رو عوضكردم و ترج  نیاز ا فیتعر

. از تخت  دی خواب نطورىیكھ توى بالكن بود چشام رو باز كردم. نمى شد ا ىیاستراحت كنم. از سر صدا
بود و با صداى بلند مشغول حرف زدن با تلفن   ستادهیو رفتم تو بالكن؛ آراز اون طرف تر ا نییاومد پا

 بود: 

 چى نمى شھ!؟  عنىیھرچھ زودتر خودمو برسونم اونور مرز  دی چى!؟... من با عنىی-

 اوج گرفت:  صداش

 به درك! -

 تماس رو قطع كرد. بھ خودم اومدم و آروم گفتم:  و

 شده؟  زىیچ-
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تكون داد. زمزمھ وار   نی ر من شد، بى حوصلھ نگاھى بھم انداخت و سرش رو بھ طرفمتوجھ حضو  تازه
 : دم یپرس

 !؟ادیاز دست من كارى برم -

نمى  گھ یبود و د  دهیگفتن "نھ" قاطع راه افتاد سمت اتاقش. بى تفاوت برگشتم توى اتاق. خوابم پر با
ل نشستھ بود و داشت گوجھ خرد  . خالھ روى مبمنیتونستم بخوابم براى ھمون، راه افتادم سمت نش

 شدم و گفتم:  كشیمى كرد؛ آروم نزد

 كمكتون بكنم؟-

 راحت باش.  نجای ھم نیتو مھمونى بش زمی نھ عز-

 كمكتون كنم. نیحوصلم سر مى ره. اجازه بد  نطورىینھ خالھ ا-

رو از دستش گرفتم و مشغول خرد كردن باقى گوجھ ھا شدم. خالھ لبخندى زد و رفت توى    ظرف
 زخونھ. آشپ

. كنجكاو بودم بفھمم چھ مشكلى رونی ب ومدیشد؛ آراز حتى براى شام ھم از اتاقش ن  دهیشام چ زیم
مى كرد. شام توى سكوت صرف شد و من بعد از   تمی اذ نیاومده ولى نمى تونستم و ا شیبراش پ

تى  ساع كی تشكر مفصل برگشتم توى اتاقم. از توى قفسھ كتابى برداشتم و مشغول خوندنش شدم. 
 ر كتاب خوندن بودم كھ چندتا تقھ بھ در اتاق خورد. صدام رو صاف كردم و گفتم: یدرگ

 . دییبفرما-

 رو گرفت طرفم:  نىیتوى س وانیشد و ل  كمیبھ دست اومد توى اتاق، نزد نى یباز شد و خالھ س در

 داغ دوست دارى برات درست كردم.  ركاكائو ی بودم ش دهیشن-

 رو برداشتم و گفتم:  نىیتوى س  وانیذوق ل با

 واى خالھ واقعا ممنونم.-

 لبخند مھربونش رو روى لب ھاش نشوند و گفت:  خالھ 
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 . زمیعز ری مى رم بخوابم. شبت بخ گھ ینوش جونت. من د-

 . ریشب بخ -

بھ كاپشن،   دنیگرفتم دستم و بعد پوش وانویمھربون باشھ!؟ ل نقدرینفر ا ھ یچطور ممكن بود   واقعا
المپ كم نور   ریو ز ستادمی. ھمونطور ادیداغ مى چسب ركاكائوی رفتم توى بالكن؛ ھوا بارونى بود وش

بارون شدم. صداى سرفھ ھاى متوالى از توى اتاق آراز توجھم رو   زی بالكن مشغول تماشاى قطرات ر
ده بود. صداى سرفھ قطع شد و من افكارم رو  جلب كرد. شك نداشتم سر كلكل سر صبح من سرما خور

  دیبار شد نیدھنم تا بخورم كھ دوباره صداى سرفھ اومد؛ ا كیرو بردم نزد  ركاكائومیش وانیپس زدم. ل 
اتاقش راه داشت، چندتا   ھ و رفتم سمت در بالكن كھ ب نیی رو آوردم پا وانیتر و ھمچنان متوالى بود. ل

شد و در رو باز كرد. چشم ھاش و دماغش   انینما شھ یزدم؛ با كمى وقفھ پشت ش شھ یتقھ روى ش 
 كھ بھ صورتش خورد باعث شد عطسھ كنھ. با صداى گرفتھ گفت:  ىیسرخ شده بودن، سرما 

 بلھ؟ -

 سرما خوردى؟ -

 جواب داد: كالفھ 

 سوال در زدى؟  نیآره. برا ھم -

دلم مى سوخت. نگاھم رو متمركز كردم روى   درب و داغونش افھ یكھ چشمم مى افتاد بھ اون ق ھربار
 چشماى سرخش و گفتم:

 تو؟  امی مى تونم ب-

كھ جوابى بده از جلوى در رفت كنار، منم رفتم داخل و در رو بستم. دوباره سرفھ ھاى   نیا بدون
توى   وانیشروع شدن. ھمونطور كھ داشت سرفھ مى كرد نشست روى تختش، نگاھى بھ ل  شیمتوال

 رو گرفتم جلوى صورتش:  وانیبخار مى اومد؛ ل وانیو رفتم سمتش. ھنوز داشت از تو لدستم انداختم 

 نخوردمش ھنوز، فكر كنم برا سرفھ كردنت خوب باشھ؛ گرمھ. ستیدھنى ن-

كھ مى تونھ پنھون كنھ. سرفھ اش قطع شده بود و فقط    ىیكرد تعجب توى نگاھش رو تا جا سعى
 نگاه مى كرد. آروم گفت: 
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 بخور.  ممنون خودت-

 گفتم:  مصر

 ندارم. بخور كمتر سرفھ كنى.  لیمن م  گھ،یبخور د ری خب بگ-

با تماس دستش با پوستم تازه متوجھ داغى بدنش شدم.   ر،ی رو ازم بگ وانیرو آورد باال كھ ل دستش
 و گفتم:  شیشون یناخودآگاه پشت دستم رو گذاشتم روى پ 

 تبت چقدر باالست. -

خورد و زمزمھ وار   ركاكائویبردارم. كمى از ش ش یشونیاز روى پ باعث شد فورى دستم رو  رشی خ نگاه
 گفت: 

 .شمی خوب م  ستیمھم ن-

 برم خالھ رو صدا كنم؟ -

 توى ھم و با لحن تند گفت:  دیھاش رو كش  اخم

 . شھ ی . االن برى صداش كنى نگرون مشمیخوب م ستین  زىیگفتم چ-

تى شرتش رو تند   قھ یتوالت، چند بارى  زی خالى رو گذاشت روى م وانیكردم و حرفى نزدم. ل سكوت
 تند تكون داد؛ از شدت تب گرمش شده بود. نگاھى بھم انداخت و گفت: 

 لباسام رو سبك تر كنم. كمیممنون. مى تونى برى!؟ گرممھ مى خوام  ركاكائویبابت ش -

نم بى تفاوت رفتار كنم. باعث مى شد نتو نی دونم چم شده بود. عذاب وجدان داشتم و ھم نمى
 ھمونطور كھ داشتم با انگشتام بازى مى كردم گفتم: 

 بخورى.  زىیبخاطر تبھ. كاش قرصى چ-

 مونده بودم بھ دستام. رهی نگاھش رو حس مى كردم و ھمونطور خ نىیسنگ

 مامانا شدى! ھ یامشب شب-
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 شدم بھش:  رهی كلى تالش نگاھم رو از دستام گرفتم و خ بعد

 بچھ ھا ندارى.  نی از تو ھم دست كمى-

 ھاش رو انداخت باال و گفت:   ابرو

 كدوم بچھ ھا؟ -

 .اد یكھ از قرصو دارو و دكتر بدشون م ىینای ھم-

 نصفھ شبى چى كار كنم تو مى گى؟-

كم بود براى ھمون نمى  لىیكردم. لبش كج شد، انگار داشت لبخند مى زد؛ نور توى اتاق خ سكوت
 و گفت:  دیداد. دراز كش صی شد تشخ

 .میشونی كن بده بذارم رو پ سشیبى زحمت خ كھ،یحولھ كوچ  ھ ی زی روى م-

كردم. با   سشیبا آب ولرم خ ىیدستشو نكیحولھ رو برداشتم و رفتم توى س ز،ی رو رسوندم بھ م خودم
 حوصلھ تاش كردم و رفتم باال

 كھ با دستش مچم رو گرفت:  شیشونی گذاشتم روى پ سرش،

 مى كنن.  ری تغ لىیرفتارات خ  رىیعذاب وجدان مى گ-

 كردم مچم رو از حصار دست ھاش آزاد كنم:  سعى

 نمى دونم. -

جا بھ جا كرد و    شیشونیرو شل كرد و مچم رھا شد، چند قدمى رفتم عقب. حوله رو روى پ دستش
 گفت: 

ى تكون دادم و بدون  قرصمو خورم. سر  نیی پا ومدین نطورىیقرص دارم. ا نجایممنون. تو برو من ا-
 حرف برگشتم تو اتاقم...
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 **** 

بار توى آیینه نگاهى به خودم انداختم و بعد از اطمينان كامل از سر و وضعم راه افتادم سمت   آخرين
راه پله. يقه اسكي سفيد رنگي كه ديروز با خاله خريدم ، با يه شلوار جين مشكي تنم كرده بودم، 

جذابيت لباس رو بيشتر مى كرد. ترجيحا مو هام رو هم دم اسبى  سرشونه هام باز بودن و همين 
بسته بودم كه زياد تو دست و پا نباشه. از رو به رو شدن با كسايى كه نميشناختم واهمه داشتم؛ 

دستم رو سفت به نرده گرفتم و در حالى كه از پله ها مى رفتم پایین، توى نشيمن رو ديد زدم؛ چند تا  
آخر بودم كه صدايى   پلهنشسته بودن و نمى تونستم صورتشون رو ببينم. چندتا دختر پسر روى مبال 

 توجهمو جلب كرد: 

 به به خانوم بى معرفت. -

 سمت صدا و با ديدن شروين لبخند نشست رو لبام:  برگشتم

 سالم.-

دستى ها رو با يه دست گرفت و دست ديگش رو گرفت سمتم. با همون لبخندى كه روى لبم  پيش
رو گرفتم و چندتا پله آخر رو هم رفتم پایین. هنوز دستم توى دستش بود. با دلخورى   بود دستش

 گفت: 

 اون روز هم كه پيچوندى ديگه، نيومدى بريم شهربازى. -

 ببخشيد واقعا. ديگه با خاله گشتم اين چند روزو. -

 لحن دلنشين گفت:  با

 فدا سرت بابا. بيا بريم پيش بقيه.-

بدون اين كه دستم رو ول كنه راه افتاد سمت نشيمن؛ من هم مقاومتى نشون ندادم و دنبالش   و
رفتم. با ديدن من همه از جاشون بلند شدن و شروع كردن به سالم احوال پرسى. شروين پيش 

 دستى ها رو گذاشت روى ميز و برگشت طرفم، با كالفگى گفت: 

 وم آروم، چه خبرتونه همتون يه جا حرف مى زنين!؟ به صف شين ياال مى خوام معرفيتون كنم.آر-
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 كدوم يه طرف غرغر كردن و باالخره ساكت شدن. شروين شروع كرد به معرفى:  هر

آقا تعريف ايشونو كه شنيدين، آروشاس. آروش اين مهرسامه اونم خواهرش مهرسا، اونى كه كنار  -
ه، اون دختر شلخته رو داشته باش اسمش ساراس اونيم كه كنارشه باربده، بغل  مهرسا واساده ماني

دستيشم خواهرش باران، شيدا و شادى و شيوا هم خواهرن؛ شيدا و شيوا اونجا كنار همن شاديم  
 اوناهاش واساده پشت مهرسا. 

دم گرفته بود. داشتم نگا مى كردم. از طرز نگاه كردنم همگى يه دفعه زدن زير خنده؛ خودمم خن گيج
 شروين نگاهى بهم انداخت و عاجزانه گفت: 

 نگو كه نفهميدى كى به كيه! -

 كه به گمونم اسمش مهرسا بود اومد سمتم، دستم رو گرفت و رو به شروين گفت:  دخترى

 بيا برو گمشو گيج كردى بنده خدا رو. -

 من رو مخاطب قرار داد:  بعدش

 امون.بيا اينجا بشين خودت كم كم مى جوشى باه -

همراه شدم و روى مبل دو نفره كنارش نشستم. همه روى مبال جا گرفتن و شروين مشغول  باهاش 
 چيدن پيش دستى ها شد. مهرسا با شوخى و خنده مشغول معرفى دوباره شد: 

 ببين منو كه شناختى!؟ من مهرسام اون پسر بى ريخته كه نشسته رو به روت مهرسامه داداشم... -

 بغل مهرسا باعث شد حرفش قطع شه. مهرسام دهنشو كج كرد و گفت: كه پرت شد  كوسنى

 پسر بى ريخته! بى ريخت خودتى بچه.-

 رو برگردوند سمت من و گفت:  نگاهش

 آروش جان من بى ريختم!؟؟؟-

 خنده اى كرد و گفت:  شروين

 بشين سر جات بابا، جان جان نكن برا ما... -
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 خت و گفت: چپ چپ نگاهى به شروين و مهرسام اندا مهرسا

 ساكت شين خب. دارم معرفى ميكنم.-

 رو به من ادامه داد: و

منو مهرى صدام مى زنن، اينم سامى. تو هم با هر كدوم راحتى صدامون بزن. تا جايى كه من مى -
 دونم مامان منم از دوستاى مامانت بود؛ اسمش ميناس. 

 آهان.-

انى هم كه نشسته پيش سامى پسر عمو  آره. بعد شيدا و شيوا و شادى دختر عمه هاى آرازن. م-
 نيماس؛ عموم نيستا صداش مى زنيم عمو. اونم باربده اون يكيم باران آبجيشه. يكيم كه ساراس. 

 زدم و گفتم:   لبخندى

 ممنون. االن ديگه فك كنم كامل شناختم، خيلى خوشبختم از آشنايى با همتون. -

 مشغول تعارفات معمول بودن كه سارا بلند گفت:  همگى

 به به جناب استاد خان. -

نگاه ها كشيده شد سمت راهرو. آراز در حالى كه داشت آستين پيرهنش رو تا مى زد اومد  همه
 سمت نشيمن. سارا ادامه داد:

 چشممون به جمالتون روشن بابااا.-

پاشد و با قر كمر و رقصون رفت سمت آراز، شروع كرد دورش رقصيدن و بچه ها دست زدن.   سامى
آراز بى توجه سرى به همه تكون داد و اومد سمت من. سامى همچنان مشغول مسخره بازى و  

 رقصيدن بود كه شروين اومد و كشيدش كنار. با خنده گفت: 

 نى محلت نمى ذاره، بيا برو بشين سر جات ديگه.  بچه مى بي-

 واساد رو به روم و گفت:  آراز

 آدرسو دقيق دادى به بهزاد اينا؟ -



 ت ی سوگند به دست ها

101 
 

 نه خب شماره پالك و اينا رو نمى دونستم؛ تا سر خيابون آدرس دادم.-

 تفاوت نگاهى بهم انداخت و گفت:  بى

 خودت قراره برى از سر خيابون بياريشون!؟-

اب ندادم. نگاهم كشيده شد سمت شروين كه با دست اشاره كرد سكوت كنم. آراز  كردم و جو اخمى
 سكوتم رو كه ديد گفت: 

 مامان زنگ زده مى گه نمى تونن پيدا كنن. آدرس اينجام ناجوره.  -

 خب!؟ -

 خب كه خب! مامان گف برت دارم بريم دنبالشون.-

 باشه باشه. -

 جام بلند شدم و رو به جمع گفتم:  از

 شرمنده. من برم زود برميگردم. ببخشيد -

خواست برم سمت اتاقم كه آراز از روى صندلى تو راهرو پالتو و شالم رو داد دستم. زير لبى تشكرى  و
كردم و بعد پوشيدنشون رفتيم بيرون. سوار ماشين شديم و راه افتاد. زياد از خونه دور نشده بوديم 

 كه گفت: 

 گوشيت رو برداشتى!؟-

 شونيم:دست زدم به پي با

 پاك يادم رفت. -

 نگاهى بهم انداخت. يك آن گفتم:  كالفه

 حفظم شماره بهزادو. تو گوشيت همراهته!؟-
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تكون داد و گوشيش رو از توى جيبش در آورد داد دستم. تند تند شماره بهزاد رو از حفظ گرفتم   سرى
شونى دادن پيداشون و دادم دست آراز. آراز مشغول آدرس دادن به بهزاد بود. باالخره بعد كلى ن

رفتم  نكرديم و باهم برگشتيم خونه. همين كه آراز ماشين رو نگه داشت، پياده شدم و دوون دوو 
سمت بهزاد؛ محكم بغلش كردم و چند دقيقه اى همونطور ثابت موندم. بهزاد هم مقاومتى نمى كرد.  

 دستى روى سرم كشيد و گفت: 

 دلم برات يه ذره شده بود دختر. -

 منم.-

 يكم بيشتر فشار بدى احساس مى كنم دل و رودم مى ريزه تو دهنم.-

جدا شدم و براش دهن كج كردم. خنديد؛ مثل هميشه. بهراد و بهارك هم از ماشين پياده شدن.  ازش
 خبرى از بهار نبود. كنجكاو گفتم: 

 بهار نيومده!؟-

 سرى تكون داد و گفت:  بهزاد

 نه.-

 چرا؟ -

 دونم. نمى -

بهار با بهراد و بهارك هم سالم احوال پرسى كردم و راه افتاديم سمت ورودى. هرچى اطراف رو   بيخيال
 نگاه كردم آراز رو نديدم. 

 : بهزاد 

 ميونت با اين استاد كچلمون چطوره؟ -

 در تالشم كه سكوت كنم.-

 نه بابا!؟ سكوت!؟-
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 دادم كه گفت: تفاوت نسبته به لحن متعجبش سرى تكون  بى

 چى بگم واال!؟ ببينيم و تعريف كنيم...-

نشيمن شديم. همه بلند شدن و طبق روال معمول سالم و احوال پرسيا ادامه داشت. بعد معارفه   وارد
و كلى مسخره بازياى سامى و بهزاد هممون روى مبال جا گرفتيم. شروين ظرف ميوه رو برداشت و  

 : خواست تعارف كنه كه سامى گفت 

 اى جانم ماشاال وقت شوهر دادنت رسيده شروينــم! -

 خنديدن و شروين هم با خنده گفت:  همه

 تا وقتى تو هستى من چرا!؟-

خنده از جام بلند شدم، رفتم سمت شروين و ظرف ميوه رو از دستش گرفتم. صداى خنده ها قطع   با
 عوض كرد و گفت:  شد و زير نگاه هاى خيرشون معذب شدم. سامى دوباره جو رو

 آروش خواست بگه منم وقت شوهرم رسيده، اى جـــان. -

زدن زير خنده، خودمم خندم گرفت. شروين زيرلبى تشكرى كرد و برگشت نشست سرجاش. منم  همه
مشغول ميوه گرفتن شدم. شوخى و خنده همچنان ادامه داشت. داشتيم ميوه مى خورديم كه سامى 

 گفت: 

 مى خواين بشينين!؟يعنى همينطورى -

 كه خيلى باهاش گرم گرفته بود، گفت:  بهزاد

 تو مى گى چى كار كنيم داداش؟-

 : سامى

 نمى دونم دادا ولى اينطورى بيكار نشستن خيلى ضايعس. -

 : مهرى 

 خب بياين جرئت حقيقت بازى كنيم. -
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 درحالى كه دست هاش رو تو هوا تكون مى داد گفت:  سامى

يعنى چى!؟ به اسم جرئت حقيقت دهن سرويس مى كنين. نخ خير آقا. يه باركى بگين بياين دهن  -
 سرويس كنيم.

 رو گذاشته بودم جلوى دهنم و مى خنديدم. يه دفعه بهزاد بشكنى زد و گفت:  دستم

 آقا اسم و فاميلو هستين!؟-

 تعجب نگاهى به بهزاد انداختن. شروين گفت: با  همه

 راس مى گه. نوستالژى هم هست.-

 از جاش بلند شد:  مهرسام 

 پس من برم سراغ آراز.-

دوون دوون رفت سمت پله ها. تا سامى بياد بهزاد مشغول نمك پروندناش بود. يه ربع بعد  و
دست ديگش داشت آراز رو كشون كشون  مهرسام در حالى كه خودكار و كاغذا تو يه دستش بود و با

 مياورد، اومد تو نشيمن. آراز كالفه دستش رو از تو دست سامى كشيد بيرون و با اخم گفت: 

 ولم كن ديگه اح!...-

 با پافشارى گفت:  سامى

 جوِن داداش نمى شه. -

 : آراز

 سامى مى گم حالشو ندارم.-

شروع كردن به غر زدن. آراز بى حوصله اومد نشست رو يكى از صندليا. سامى كاغذ خودكارا رو   همه
پخش كرد و همه خودكار به دست نشستن. آراز همش با اخم نگاهمون مى كرد. شروع كرديم به 

كشيدن جدول. آراز حركتى نمى كرد، مهرى كاغذ خودكارش رو گرفت و براى آراز هم جدول كشيد. با 
بحث باالخره قرار شد بهارك يه حرف بگه و شروع كنيم. با حرف ب شروع كرديم. هممون تند تند   كلى
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مشغول پر كردن جدولمون بوديم؛ عين بچه دبستانيا كه تازه ياد گرفتن اسم فاميل بازى كردنو. باربد  
نوشت.   اول از همه استپ گفت؛ هممون خودكارا رو انداختيم زمين ولى مهرسام تند تند داشت مى

شروين پس گردنى نثارش كرد و خودكار رو به زور ازش گرفت. شروع كرديم به خوندن نوشته هامون. 
 به وسيله كه رسيديم مهرسام گفت: 

 بهارك مصنوعى. -

زدناى سامى باعث مى شد همه نق بزنن، هيچ جوره هم زير بار نمى رفت كه داره جرزنى مى كنه.   جر
 هش رو به من مى كرد و مى گفت: وقتيم مى ديد زياد گير دادن ب

 آروش من دروغ مى گم!؟ من جرزنى مى كنم!؟-

 من هم در جوابش فقط مى خنديدم.   و

كاغذش خالى خالى بود. با غر زدناى مهرى اونم مشغول بازى شد باالخره. ديگه كاغذامون پر پر   آراز
نوشتن شديم و با استپ   شده بودن. نوبت رسيد به شروين كه گفت از ر بنويسيم. تند تند مشغول

با   سيد،گفتن مانى دست از نوشتن كشيديم. دونه دونه مشغول خوندن اسما شدن. نوبت به آراز كه ر
 شنيدن اسمى كه نوشته؛ دستام يخ كرد و يه دفعه اى گردنم چرخيد سمتش.

 : آراز

 رها. -

ستم نگاهم رو از  قفل شد توى چشم هاش. بى تفاوت نگاهم مى كرد. نمى دونم چرا نمى تون نگاهم
چشم هاى تاريكش بگيرم؛ از توى چشم هاش دنبال دليل مى گشتم واسه نوشتن اين اسم. من به 
شنيدن مكرر "رها" عادت نداشتم. غريبه بودم با اين اسم و اين روزا آراز تنها كسى بود كه اصرار به  

 تكرار اين اسم داشت...

يام، نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و گيج به شيدا اى كه خورد به پهلوم باعث شد به خودم ب سقلمه
 نگاه كردم. با خنده گفت: 

 نوبت توعه خب. بخون.-

 شدم به كاغذ و زمزمه كردم:  خيره
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 روشا. -

 بلند گفت:  شيدا

 بفرما شروين خان. پنج بده آروش هم روشا نوشته. -

مشغول ادامه بازى شديم. اصال حواسم به بازى نبود و هر بار جدول جديدى كه كشيده بودم،   و
ناقص مى موند. صداى در و اومدن خاله و شهريار خان به خونه، باعث شد بازيمون رو متوقف كنيم و 

 ديگه ادامه نديم. بعد سالم احوال پرسى گرم، خاله گفت: 

 بچه ها شام چى دوس دارين!؟ -

 : سامى

 خاله بيخيال شام. يكم بعد زنگ مى زنيم يه چيزى از بيرون ميارن مى خوريم. -

حرف سامى رو تأیید كرديم و خاله هم بيخيال شام درست كردن شد. مهرسام نگاهى به جمع   همگى
 انداخت و گفت: 

 رم.شما كه بازياى نوستالژيك رو شروع كردين؛ بياين بريم حياط اينبار من يه بازى نوستالژيك دا-

سوشرتى، پالتويى تنمون كرديم و رفتيم تو حياط. آراز طبق معمول بى ميل تو حياط واساده  هممون
 بود و نگاهمون مى كرد. سامى دست هاش رو به هم ماليد و گفت: 

 خـــب. هوا تاريكه حياطم كه جا به حد كافى داره؛ جون مى ده برا قايم موشك بازى كردن....-

ل شده بود. به غير از آراز همگى تأیید كرديم ولى آراز فقط غر مى زد. درونمون عجيب فعا كودك
نهايتا كسى نتونست راضيش كنه و آراز برگشت توى خونه. ماني داوطلب شد چشم بذاره؛ رفت  

سمت ديوار و چشاش رو بست و شروع كرد به شمردن. عين بچه ها دويديم اين طرف و اون طرف  
م. رفتم پشت ماشين آراز و نيم نشست شدم. مانى شروع كرد به  قايم شدن پيدا كني راىكه جا ب 

گشتن، داشت مى اومد سمت ماشين؛ همونطور نيم خيز جا به جا مى شدم. يه دفعه بلند شدم و  
شروع كردم به دويدن، نفهميدم پام به كجا گير كرد و محكم خوردم زمين؛ دردى كه تو پيشونيم 

 . صداى قدم هايى كه نزديك مى شدن رو شنيدم. چشمام رو محكم ببندم دپيچيد باعث ش
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 : بهزاد 

 آروش؟ آروش چيزيت نشد؟-

 : مهرى 

 پيشونيش زخمى شده.-

 : شروين

 بهزاد كمك كن ببريمش تو. -

گفتن اين حرف شروين، هر كدوم از يك طرف بازوم رو گرفتن و بلندم كردن. از شدت درد نمى  با
 ت از شوخياش بر نمى داشت. تونستم چشم هام رو باز كنم. مهرسام هنوز دس

 : مهرسام 

 ببين آروش ما گفتيم بازى كنيم نگفتيم كه خودتو شهيد كن. -

 :شيوا

 سامــــى!-

 : مهرسام 

 آقا اصال خودتو شهيد كن. -

 : مهرى 

 سامى بسه. -

 : سامى

 چيه خب؟ ميگم خودتو شهيد نكن اين ميگه سامى، ميگم خودتو شهيد كن تو ميگى بسه.-

 : مهرى 
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 ببين اصال وقت شوخى نيستا.-

 كمك بهزاد آروم روى كاناپه نشستم. صداى نگران خاله پيچيد توى نشيمن:  با

 خدا مرگم بده. چى شده؟-

 با جديت كامل گفت:  سامى

هيچى خاله. اين همسايه رو به روییتون نذرى مى داد، مام رفتيم نذرى بگيريم؛ آروش گف شما  -
واساديم بعد آروش كه برگشت ديديم اينطوريه؛ انگار قابلمه ها رو  واسين من مى گيرم براتون. مام 

 كوبيدن سرش. 

 داشت از بذله گوییاى سامى خندم مى گرفت. مهرى با لحن سرزنش گر گفت:  خودمم

 سامى بس كن ديگه عه! االن چه وقت شوخيه نمى بينى وضع آروشو؟-

 رو به خاله گفت:  شادى

 زندايى خورده زمين تو حياط.-

ور چشم هام رو باز كردم و با چهره نگرانشون رو به رو شدم. خاله نزديكم شد و نگاهى به زخم ز به
 روى پيشونيم انداخت: 

 واى نگا چى شده... -

 به شروين ادامه داد:  رو

 شروين زود بتادين و پنبه بيار. -

 : شروين

 كجاس عمه؟... -

 : خاله

 نمى دونم برو از آراز بپرس. -
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 ك كرد به پيشونيم؛ با تماس دستش با پوستم چشمام رو جمع كردم. آروم دستش رو نزدي خاله

 : خاله

 بميرم برات خاله.  -

 صداى آروم گفتم:  با

 خدا نكنه خاله، چيزى نيست. -

 آراز از اون طرف نشيمن، باعث شد بچه ها ازم فاصله بگيرن. طعنه

 : آراز

ى كشتش. چه خبرتونه يه  اين بخاطر خراش روى پيشونيش نمى ميره؛ ولى اين جمع شدن شما م-
 خراش بيشتر نيس كه. 

چپ چپى نگاهى بهش انداخت و آراز با نهايت بى تفاوتى؛ اومد يكى از صندلى ها رو كشيد  بهزاد
كنار كاناپه و نشست روش. با جديت تمام جعبه كمك هاى اوليه رو باز كرد؛ از توش بتادين و پنبه رو  

تش؛ پنبه رو آغشته كرد به بتادين و دستش رو آورد سمت  در آورد. با دقت خيره شده بودم به حركا
پيشونيم. سوزش زخم باعث شد صورتم جمع بشه؛ دستش متوقف شد و نگاهش رو از رو پيشونيم  

 سوق داد سمت چشم هام. آروم زيرلب زمزمه كرد: 

 چيزى نيست يكم تحمل كن. -

 زخم رو پيشونيم رو با حوصله ضدعفونى كرد. پنبه رو گذاشت كنار و گفت:  و

 مى تونى بشينى؟ -

 آره آره. -

كمكش آروم خودمو كشيدم باال و تكيه دادم به پشتى مبل. با دقت گاز استريل برداشت و روى   با
 زخمم رو بست. كارش كه تموم شد؛ گفت: 

 ببرينش درمونگاه. چيز خاصى نيست به گمونم، باز زياد نگرانين -
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 صدايى كه از ته چاه در مى اومد گفتم:  با

 نه، اصال نيازى نيست. -

 با نگرانى نگاهم كرد و گفت:  بهزاد

 آروش نمى خواد بمونى تو رودروايسى. مطمئنى حالت خوبه؟-

 گفتم كه، چيزيم نيست. نگرانيتون الكيه.-

 پريد وسط بحث و گفت:  مهرسام 

 منم برم زمين بخورم اينقدر لوسم مى كنين خدايى؟ -

 و جو سنگين خونه از بين رفت. باربد گوشيش رو برداشت و گفت:  خنديديم

 زنگ بزنم غذا سفارش بدم؟ -

 : شروين

 آره داداش قربون دستت. بچه ها با پيتزا مخلوط اوكین؟ -

داد. بهزاد كنار من نشست، سيبى  تأیید كرديم و باربد زنگ زد به تعداد پيتزا مخلوط سفارش  همگى
برداشت و مشغول پوست گرفتنش شد. همه سرگرم حرف زدن بودن كه صداى تلفن مهرى بلند شد.  

بهزاد يه تيكه از سيبى كه پوست گرفته بود رو زد رو چنگال و گرفت سمتم. تشكرى كردم و مشغول 
 داد:خوردن تيكه سيب شدم. مهرى باالخره گوشيش رو پيدا كرد و جواب 

 الو نياز جون؟-

 عزيزم  سالم

 گلم تو خوبى؟ مامان اينا خوبن؟  ممنون

 جونم؟ 

 من؟ ِكى؟ كى
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 من بودم؟  مطمئنى

 آهان... آهان

 تند و تيزى به مهرسام انداخت و ادامه داد: نگاه

 نه يادم افتاد عزيزم. -

 آخه مى دونى مامان اينا سفرن برا همون. از سفر برگردن حتما خبرت مى كنم. نه

 برسون گلم.  المس

 !خدافظ

 قطع كرد، دمپاییشو در آورد و شروع كرد به زدن مهرسام:  تلفنو

 الهى بميرى مهرسام. خفه شى ايشاال، برى زير تريلى هيجده چرخ...-

 در حالى كه تالش مى كرد از خودش دفاع كنه گفت:  سامى

 چى شده روانى؟ چرا همچين مى كنى؟ -

 بدون كم كردن شدت ضربه هاش به كتك زدن سامى ادامه داد گفت:  مهرى

 من روانيم؟ سامى پيام دادى چى گفتى به نياز؟ هان!؟-

 : سامى

 بابا به لحظه واسا توضيح بدم. -

 دست از زدن مهرسام كشيد و با اخم گفت:  مهرى

 توضيح بده. -

 : سامى
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يت دست من بود. اين دختره بهت پيام داد، منم شروع كردم به چت كردن باهاش. آقا اونروز گوش-
آخرشم نفهميدم چى شد رسيديم به بحث داداش تو كه ميشم من. منم شوخى كردم اين دختره  

 جدى گرفت خب. 

 : مهرى 

 باورم نمى شه مهرسام تو به اين دختره گفتى ميايم خواستگارى برا داداشم؟؟؟-

 : سامى

 ط شوخى كردم، اين جدى گرفت.خب من فق-

 خنده داشتيم بحث اين دو تا رو نگاه مى كرديم. شروين با ناباورى گفت:  با

 سامى تو ديگه خيلى بى شعورى. رسما دختره رفته سركار!؟ -

 : سامى

 به خدا شوخى مى كردم. جدى گرفت نتوتستم بزنم زيرش. -

 با خنده زد رو شونه سامى و گفت:  مانى

 خواى برى قاطى مرغا برادر. مى بينم كه مى -

 هلش داد و غر زد: سامى

گمشو خدايى، اين نيازو از نزديك نديدين كه. يه صداى جيغ جيغويى داره بخواد يه بار جيغ بزنه  -
 دندونام مى ريزه. 

خنده روده بر شده بوديم. بحث همچنان ادامه داشت تا وقتى كه غذا ها رسيد. همونطور دور هم   از
تزا هامون شديم. صداى خنده هامون بى وقفه بود، با همه اينا طبق روال معمول مشغول خوردن پي

 زود تموم شدن لحظه هاى خوبمون؛ اون شب هم زود به سر رسيد...

 رو گرفتم دستم، نگاه توأم از قدردانى به خاله انداختم و گفتم:  ساكم

 واقعا ممنونم خاله، خيلى خوش گذشت.  -
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 با لبخند مهربونش جواب داد:  خاله

 عزيزم نرى يباركى. بازم منتظرتم. -

 حتما بازم ميام. -

 برو به سالمت. مراقب خودت باش. -

 خدافظ. -

با بهزاد راه افتاديم سمت ماشينش. وسايالمونو گذاشتيم صندوق عقب، بهراد و بهزاد جلو نشستن  و
د. سرگرم حرف زدن از صميميت جمع ديشب و من و بهارك عقب. بهزاد ماشينو روشن كرد و راه افتا

شديم. بحث كشيده شد سمت بدخلقياى آراز؛ ناخودآگاه دستم رفت سمت پانسمان پيشونيم و بى  
 اراده لبخند زدم...

 از آينه تمام حركاتم رو كنترل مى كرد، بدون اينكه نگاهش رو از صورتم بگيره مخاطب قرارم داد:  بهزاد

 آروش؟ -

 ع و جور كردم و جواب دادم: لبخندم رو جم فورى

 جونم؟ -

 : بهزاد 

 هيچى...-

مشغول رانندگى شد. مسير رو توى سكوت و گه گاهى با صداى آهنگ طى كرديم؛ هركدوم توى   و
 افكارمون غرق بوديم و هيچ كدوم حرفى نمى زديم.

 

 *** 
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با هم كنارم.  اينكه لباسايى كه تنم كردم نو هستن؛ نشستم كنار سنگ قبر و طبق معمول با بيخيال
سرمو گذاشتم رو شونه اش و مشغول پرپر كردن گلبرگاى رزاى قرمز شدم. راديو رو روشن و موجش رو  

تنظيم كرد. بغض نشسته بود تو گلوم و عجيب هواى گريه داشتم، ولى خودم رو كنترل كردم. نمى 
گذاشتم ال به الى خواستم بابا رو هم ناراحت كنم. شمع هاى كوچيك رو از توى كيفم در آوردم و 

گلبرگ هاى پرپر شده؛ روشنشون كردم و بابا هم صداى راديو رو بيشتر كرد. چشم هام رو بستم و هم 
 كالم با بابا، شروع كردم به زمزمه دعاى سال تحويل.  

"آغاز سال يك هزار و..." و صداى آهنگ ريتميك مخصوص سال نو پيچيد تو گوشمون. بابا بوسه اى 
 ز رو شونه اش بود نشوند و آروم زمزمه كرد: روى سرم كه هنو

 عيدت مبارك همه زندگى من.-

تو گلوم بيشتر شد، چنگ زدم به پيرهن مردونه بابا و جمع شدم توى بغلش. دلم مى خواست   بغض
زار زار گريه كنم ولى همش مقاومت مى كردم. نمى خواستم از آغوش بابا جدا شم؛ بى شك امن ترين  

 بود. مثل هميشه با صداى آرامش بخشش گفت: جاى دنيا همين جا 

 دختِر بابا حالش خوبه؟-

 رو به نشونه تأیید تكون دادم كه گفت:  سرم

 زبون دختر بابا رو موش خورده به گمونم. -

 خنديدم و ازش جدا شدم. نگاهى بهم انداخت، لبخندى روى لبام نشوندم و گفتم:   آروم

 عيد شمام مبارك. -

يولن. از توى كاورش در آوردم و دادم دستش. پاهامو بغل كردم، سرمو  و اشاره كرد به و خنديد
 گذاشتم روى زانو هام و مشغول گوش كردن به نواى ويولن شدم... 

مرتب كردم و رفتم توى نشيمن؛ بهزاد داشت برا خودش پرتقال پوست مى گرفت و بقيه هم  لباسامو
ونواده عمو و عمه، بى توجه به نگاه هاى سرگرم حرف زدن بودن. بعد از سالم و احوال پرسى با خ

و   هنشخشمگين بهار؛ كنار بهزاد روى مبل دونفره جا گرفتم. بهزاد تيكه پرتقال بزرگ گذاشت توى د 
 مشغول خوردنش شد. در حالى كه رو به بهار لبخند مصنوعى مى زدم، آروم غريدم: 
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 بپا خفه نشى...-

كه جملم تموم شد؛ پرتقال پريد تو گلوش و شروع كرد به سرفه كردن. صورتش كامال سرخ  همين
شده بود، هم خندم مى گرفت هم سعى مى كردم كارى كنم سرفش بند بياد. دستمو بردم باال كه بزنم 
  هپشتش، سريع ازم فاصله گرفت و در حالى كه سعى مى كرد به زور ميون سرفه هاش حرف بزنه؛ بريد

 يده گفت: بر

 نه نه، تو دست به من نزن.-

نمى تونستم جلوى خندمو بگيرم. بهراد با يه ليوان آب اومد سمتش و داد دستش. باالخره   ديگه
 سرفه اش بند اومد. بهراد نگاهى بهم انداخت و گفت: 

 ورپريده با اين بچه سايلنتمون چيكار دارى؟ -

 ى كه داشتن از حدقه مى زدن بيرون گفتم: حالى كه از لحن بهراد متعجب بودم؛ با چشم هاي در

 بهراد زبونت دراز شده ها....-

 با تأسف سرى تكون داد و گفت:   بهراد

 مشنگ من بهزادم، اينى كه داشتى مى كشتيش بهراده!-

 گفتم: كالفه

 خبر مرگتون... -

 بعد زن عمو رو مخاطب قرار دادم:  و

 سحرجون مگه قرار نبود ديگه اينا عين هم لباس نپوشن!؟-

 در حالى كه از خنده سرخ شده بود، گفت:  سحر

 خودشون رفتن خريدن من بى تقصيرم. -

غره اى به بهزاد و بهراد رفتم و جامو عوض كردم نشستم رو مبل تكى. هيچ كدوم توجهى به   چشم
م روى همون مبل دونفره نشستن. اين دو تا در ظاهر  اخم هاى عمه آسا نداشتيم. بهزاد و بهراد كنار ه
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هيچ تفاوتى باهم نداشتن ولى از درون زمين تا آسمون قرق داشتن. بابا نگاهى به بهزاد انداخت و  
 گفت: 

 بهزاد كى قراره برين خونه مامان ليلى اينا؟ -

 يه تيكه از پرتقالى كه بهراد پوست كنده بود گذاشت دهنش و گفت:  بهزاد

ونم عمو. هرموقع شما قراره بريد مام باهاتون ميايم، ولى به گمونم شما مى خواين همون روز  نمى د-
 برگردين اما ما طبق معمول مى خوايم چند روز بمونيم. 

 سرى تكون داد و گفت:  بابا

 خب فردا صبح راه بيوفتيم، ماها شب برمى گرديم شما بچه ها تا هرموقع خواستين بمونين.-

 رو به هم كوبيدم. عمه نگاهى به بهار انداخت و گفت:   ذوق دست هام با

 بهار و بهارك كه نمى تونن بمونن.  -

 با نارضايتى نگاهى به عمه انداخت. بابا شونه اى باال انداخت و گفت:  بهارك

 هرطور خودت صالح مى دونى.-

 رو به من ادامه داد: و

ش بزن ببين خونوادش مشكلى ندارن دوستت روشنك مشتاق بود بره خونه مامان ليلى. يه زنگ به -
 اونم بياد.

 هام رو به حالت نمايشى تو هوا تكون دادم و با غرور گفتم:  دست

 آخ كه بهترين باباى دنيايى. مگه بهتر از عشق منم داريم!؟-

خنده اى كرد و سيبى كه دستش بود رو پرت كرد طرفم، رو هوا گرفتمش و گازش زدم. بابا    بابا
 چشمك ريزى زد و گفت: 

 پاشو بچه، پاشو برو يه زنگ بزن بهش. -
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منم با خنده رفتم سمت اتاقم. گوشيمو برداشتم و تند تند مشغول گرفتن شماره روشنك شدم. بعد   و
 دو سه تا بوق جواب داد:

 سلـــام. -

 سالم بر روشى خودم. عيدت مبارك. -

 اوال عيد تو هم مبارك. دوما كوفت و روشى. -

 نذارى بگم روشى خبر خوش نمى دما بهت. -

 زهرمار. خبراى خوشتم مثل خودتن. -

 روشى قطع مى كنما. -

 خب حاال. خبر خوشت چيه عرى؟-

 خيلى بى شعورى روشنك. -

 زير خنده و گفت:  زد

 نزنى. تا تو باشى منو روشى صدا -

 شعور ندارى كه.-

 كمال همنشين در من اثر كرد... -

خب حاال شعر خوندنو نگه دار برا بعد. فردا مى ريم خونه مامان ليلى اينا. بابا گفت بهت بگم با -
 خونوادت هماهنگ شى تو هم بياى.

 زده با صداى بلند گفت:  ذوق

 مرگ من راس ميگى.-

 آره ديگه.-

 بهزادم مياد؟-
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 به تو چه.-

 س نشو. لو-

 خيلى پررويى روشنك. آره مياد.-

 باشه پس من برم رو مخ بابام كار كنم. -

 برو برو با آرزوى موفقيت. -

 ذوق و شوق رفتم سمت كمدم و مشغول آماده كردن ساكم شدم... با

زود بيدار شدم و برعكس هميشه؛ خيلى زود، مرتب و منظم آماده شدم. ساك به دست از اتاقم   صبح
بابا با لباساى مرتبش روى كناپه نشسته بود و سرگرم گوشيش بود. رفتم طرفش و پر  رفتم بيرون. 
 انرژى گفتم: 

 سالم و صبح بخير باباى گلم.-

 محكم گونه اش رو بوسيدم. لبخندى به روم پاشيد و مهربون جواب داد: و

 صبح تو هم بخير گل دختر بابا. برو صبحونه روى ميز حاضره، بخور. تا يه ساعت ديگه راه ميوفتيم. -

 گذاشتم روى چشممو و گفتم:  دستمو

 به روى چشم. -

خنديد و دوباره سرگرم گوشيش شد. نرم نرم رفتم سمت آشپزخونه و مشغول لقمه گرفتن واسه   بابا
 شيمو برداشتم و پيام دادم به روشنك: خودم شدم. همونطور كه درگير بودم، گو

 چه خبر؟ مياى؟ -

كوچيكى كه گرفته بودمو گذاشتم توى دهنم و ليوان خالى روى ميز رو پر از شير كردم. دلم هوس  لقمه
شيركاكائو داغ كرده بود ولى تنبلى باعث شد به همون شير قانع باشم. نگاهى به صفحه گوشيم 

 ك شدم: انداختم و مشغول خوندن جواب روشن

 آره به بهزاد گفتم، گفت خودش با عموت اينا ميان دنبالم. -
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 چى!؟ -

 آره. منم كلى اصرار كردم كه نه زشته. قبول نكرد.-

 ديوونس بهزاد. ما ميايم دنبالت تو ول كن بهزادو. -

 اوكى. ساعت چند حاضر شم؟ -

 تا نيم ساعت ديگه حاضر باشه.-

 باش. فعال.-

 فعال.-

دم و ليوان شير رو سر كشيدم. برگشتم تى نشيمن و از بابا خواستم كه بريم  گوشيمو قفل كر  صفحه
دنبال روشى. بابا هم بدون سوال ديگه اى قبول كرد. فاصله بين خونه هامون حدود بيست دقيقه اى 

  جراه بود ولى بخاطر ترافيك نيم ساعت طول كشيد تا برسيم. تك زنگ زدم و فرنوش در عرض پن
وند دم در. بعد از احوال پرسياى معمول سوار ماشين شد و من مشغول گرفتن دقيقه خودش رو رس

 شماره بهزاد شدم: 

 الو؟-

 سالم بهزاد.-

 سالم خوبى؟ -

 ممنون، تو خوبى؟ -

 قربانت. -

 بهزاد ما روشنكم برداشتيم داريم مى ريم سمت اتوبان، شما چقدر بعد اتوبانين؟ -

 مگه من به روشنك نگفتم مى رم دنبالش؟ -

 گه تو مسير بود ما اومديم. دي-
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 باشه. مام االن راه ميوفتيم. زنگ مى زنم عمه آسا اينا رو هم خبر كنم. كارى ندارى؟ -

 نه عزيز. -

 خدافظ -

 خدافظ... -

 

 

محض توقف ماشين پياده شدم و دويدم سمت در. شروع كردم به طور متوالى زنگ در رو زدن.   به
 صداى خندون آقاجون كه پيچيد تو گوشم باعث شد روحم تازه بشه: 

 اومدم دختر، اومدم. اين زنگ زدنا فقط كار يه جونوره. -

 و به محض باز شدن در؛ عين كنه آقاجونو بغل كردم:   خنديدم

 شم آقاجون، دلم براتون يه ذره شده بود.الهى فدات  -

 به زور منو از خودش جدا كرد و پيشونيم رو بوسيد:  آقاجون

 عيدت مبارك گل دختر.-

 عيد شمام مبارك. -

چارچوب در چوبى قديمى رفتم داخل و بى توجه به احوال پرسيا و تعارفات معمول آقاجون و  از
حوض نسبتا بزرگ كه اطرافش پر بود از گلدوناى  روشنك؛ محو تماشاى حياط قديمى و باصفا شدم. 

رنگارنگ و توش چنتا ماهى قرمز شنا مى كردن اين طرف و اون طرف. مثل هميشه آبش زالل و 
. درختا از دو طرف حياط قد علم كرده بودن و شاخ و برگاشون درست باالى حوض به هم ودشفاف ب

پایین اومد و هندونه توى دستش رو انداخت تو  گره خورده بودن. مامان ليلى از چهارتا پله كوچيك 
 حوض. با قدم هاى بلند خودمو رسوندم بهش: 

 سلـــام مامان ليلى. -
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 سالم عزيز دلم. -

 دو طرف صورتمو بوسيد: و

 عيدت مبارك قشنگم.-

 عيد شمام مبارك. دلم براتون تنگ شده بود. -

 دلخورى گفت:  با

 برا همين اينقدر سر مى زدين؟ -

 تونم.  بخدا شرمند-

 زد و گفت:   لبخندى

 دشمنت شرمنده عزيز دلم.-

آقاجون و روشنك هم اومدن توى حياط. چشماى روشنك از ذوق ديدن حياطى كه هميشه   باباو
 تعريفش مى كردم، برق مى زدن. مامان ليلى رفت طرفش و با خوشرويى گفت: 

 سالم. خوش اومدى عزيز دلم، اصال غريبى نكن.-

 دست داد و با خجالت جواب داد:با مامان ليلى    روشنك

 سالم. خيلى ممنون. عيدتون مبارك. -

 ليلى باهاش روبوسى كرد و با لبخند گفت:  مامان

 عيد تو هم مبارك. -

بقيه خوشو بشا نموندم و رفتم تو. ما زودتر از بقيه رسيده بوديم، عمو و عمه اينا هنوز تو راه   منتظر
تى حكومت كنم تا قبل از اينكه بهزاد بياد. رفتم توى اتاق  بودن و اين يعنى؛ من مى تونستم نيم ساع

طبق معمول  ؛و لباسامو عوض كردم. موهامو باالى سرم دم اسبى بستم و رفتم توى آشپزخونه
فنجوناى چايى كنار سماور حاضر و بود و چايى تازه دم روش. ظرف ميوه هم مرتب و منظم با پيش  
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مثل هميشه كارى براى انجام دادن پيدا نمى شد. راه افتادم دستى ها روى كابينت چيده شده بودن. 
 سمت پذيرايى كه سينه به سينه روشنك شدم. نگاهى بهم انداخت و گفت: 

 كارى هست كه انجام بدم. -

 كشيدم و دستمو بردم سمت لبام به حالت نمايشى بوسش كردم:  لپشو

 نه قربونت برم. -

 تاى ابرومو دادم باال و به شوخى آروم گفتم:  يه

 با اين كارا عمرا بتونى خودتو به چشم مامان ليلى من بيارى. -

 چپى نگام كرد و گفت:  چپ

 ديدم نرسيده پريدى تو آشپزخونه... -

 اى كردم و درحالى كه باهم داشتيم مى رفتيم سمت پذيرايى، گفتم:  خنده

ى مرتبه؛ هيچ وقت نمى شه مهمون بياى؛ كار برا انجام دادن  مامان ليلى هميشه همه چيزش اينطور -
 پيدا كنى.

روى يكى از مبال نشست، صداى زنگ در مانع نشستنم شد و با گفتِن "من باز ميكنم" رفتم   روشنك
توى حياط. دوون دوون خودمو رسوندم به در و بازش كردم. عمو و عمه اينا باهم رسيده بودن. سالم 

يم و باهم رفتيم داخل. همگى دورهم نشسته بوديم، گل مى گفتيم و گل مى و احوال پرسى كرد
شنفتيم. در اين بين همگى حواسمون به روشنك بود كه احساس غريبى نكنه و من و بهزاد همش سر  

به سرش مى ذاشتيم. دلتنگ اين صميميت بودم؛ توى اين خونه حتى عمه آسا هم نمى تونست با  
ر كنه. انگار وقتى مى اومد اينجا مى شد خود واقعيش ولى وقتى مى رفت  اخم حرف بزنه و سرد رفتا

اون خونه مجلل و اشرافيش، يه نقاب سفت و سخت مى زد به صورتش. اگر اين زن خواهِر   توى
باباى من و عمومه؛ بدون شك خود واقعيش كسيه كه تو اين خونست! نمى دونم شايد هم براى اون  

اخته نشده بود اين بشر. تا عصر همه دورهم گفتيم و خنديديم. خونواده اشرافى مسعودخان س
هفت بود كه بابا اينا عزم رفتن كردن و قرار شد من، بهزاد، بهراد و روشنك بمونيم و   داىساعت حدو

چند روز بعد برگرديم تهران. آقاجون و پسرا پاى منقل ايستاده بودن و داشتن جوجه كباب مى كردن 
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 بهو مامان ليلى نشسته بوديم رو تخت سنتى كنار پله ها. خيره شده بودم  براى شام. من، روشنك 
حوض؛ داشتم فكر مى كردم به سردى روشنك و بهزاد. نمى دونستم چى شده بود كه اينقدر 

سرسنگين برخورد مى كردن. مطمئن بودم يه اتفاقى افتاده. نگاهم رو از حوض گرفتم و سوق دادم 
خ كشيدن گوجه ها بود. مى دونستم مامان ليلى خيلى بهتر از من در  سمت مامان ليلى؛ مشغول سي

عالقه بهزاد به روشنك هست؛ هيچ وقت نتونستم بفهمم مادرا از كجا همه چيو ميفهمن.   نجريا
 مامان ليلى مادر بزرگ بود ولى عين يه مادر از هرچى كه تو دلمون بود خبردار مى شد.  

توى سينى و با نگاهش غافل گيرم كرد. نگاه خيرمو كه ديد ليلى دو سيخ گوجه رو گذاشت  مامان
 لبخندى زد، سينى رو داد دست روشنك و گفت: 

 عزيز دلم اينا رو هم ببر بده كباب كنن. -

چشمى گفت و سينى رو گرفت و رفت سمت منقل. مامان ليلى با لبخندى كه روى لباش بود،   روشنك
 آروم گفت: 

 فكرشو نكن درست مى شه.-

ار لبخند نشست روى لب هام. هيچ وقت سعى نمى كرد توى شرايطى كه حالت خوب نيست  اختي بى
همش سوال پيچت كنه؛ مى دونست كه حالت بدتر مى شه، فقط سعى مى كرد آرومت كنه. نگاهش 

 رو توى چشم هام متمركز كرد و گفت: 

 مى خواى باهام درد و دل كنى!؟-

 ادم و گفتم: به نشونه جواب منفى به طرفين تكون د سرمو

 همين كه مى بينم اينقدر حواستون بهمون هست؛ همه دردا و مشكالتم يادم مى ره. -

 ديدم كه تو چشماش غم نشسته؛ دست هاش رو باز كرد و گفت:  مى

 بيا اينجا ببينم. -

لبخند غمگينم خزيدم توى بغلش؛ مى خواستم حتى اگه شده، اندازه سر سوزن، درك كنم مادر  با
 داشتن چه حسى داره. با بغض زمزمه كردم: 
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 كاش مامانم بود... -

اشكى كه افتاد روى دستم؛ باعث شد نگاهم رو حركت بدم سمت صورت اشكى مامان ليلى.  قطره
 بوسه اى روى سرم نشوند و گفت: 

 كه اينقدر دلت خونه.بميرم  -

 هر نحوى بود جلوى اشكامو گرفتم. با همون بغضم كه هيچ جوره حريفش نبودم، گفتم:  به

 مى شه يكم از مامانم بگيد؟-

 آره عزيز دلم. -

بغلش جا به جا شدم و سراپا گوش شدم. روشنك هم برگشت و كنارمون نشست. مامان ليلى  توى
 شد:  نفس عميقى كشيد و مشغول نوازش مو هام 

يه دختر سر زبون دار و عشق شلوغ بازى، ولى عاشق! صداى خنده هاش هنوزم يه وقتايى توى -
 گوشم مى پيچه. 

 شد به يه نقطه مبهم و ادامه داد: خيره

موندم پسرم چطورى تونست با اون همه خاطره بسازه و زندگى كنه، من هنوزم خنده ها و نگاهاى  -
عاشق مادرت يادمه؛ بماند اوستا. مى دونى آروش، عشق تو بود كه زنده نگهش داشت. عشق تو 

  قطبهش قدرت داد كه زندگى كنه. به جرأت مى تونم بگم اگه اوستا امروز داره زندگى مى كنه فقط و ف
دليلش تويى؛ يه روز نباشى اونم مى ميره. يه وقتايى خدا رو شكر مى كنم كه بعد فوت مادرت اقال تو  

بودى؛ تو بودى كه بشى دليل زندگى. هر چند نفرم كه دور پدرت باشن؛ عموت، عمه ات يا من و 
غير از تو   ديگهآقاجون، بازم همه كس بابات تويى. اوستا بعد فوت مادرت تنها شد، خيلى تنها. االن 

 هيچ كسيو نداره. اينا رو مى گم كه بفهمى بابات چه قدر دوستت داره.

مشغول بازى با انگشتاش بود، اومدن بهزاد با سينى كبابا باعث شد حرفامون نيمه تموم   روشنك
بمونن. بهراد و آقاجون هم دست هاشون رو شستن و اومدن. شام توى فضاى گرم و صميمى صرف  

جمع و جور كردن ظرفا و شستنشون؛ رفتيم الى تشك لحافايى كه مامان ليلى برامون پهن  شد، بعد از 
بود. مامان ليلى مثل هميشه كتاب هزار و يك شبو آورد و شروع كرد به خوندنش. آقاجون هم  ردهك
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روى تشكش نشسته بود و با عشق خيره به مامان ليلى نگاه مى كرد. تا نصفه شب اصرار كرديم  
 هلى برامو كتاب بخونه و كم كم، يكى بعد از اون يكي، خوابشون برد. فقط من بيدار موندمامان لي

 بودم؛ خواب به چشام نمى اومد ولى خودمو زدم به خواب كه مامان ليلى هم بخوابه...

زود، با صداى ساعت روميزى كوك شده از خواب بيدار شديم. قانون خونه آقاجون اين بود كه؛  صبح
دار بشه، با يه پارچ آب يخ طرفه. بخاطر همين صبح زود بيدار مى شديم. مثل هميشه هركس دير بي

تخم مرغ هاى آبپز و نون بربرى داغ، روى تخت سنتى توى حياط حاضر و آماده بود. دست و  
شستيم و نشستيم پاى سفره. مامان ليلى هم با يه سينى چايى تازه دم اومد و روزمونو با   رتمونوصو

مفصل شروع كرديم. طبق معمول بهزاد و بهراد همراه آقاجون خودشونو سرگرم باغچه و  يه صبحونه 
  ضگل و گياهاش كردن، با اين تفاوت كه اينبار روشنك هم به جمعشون اضافه شده بود. كنار حو

نشسته بودم؛ دستم زير چونم بود و خيره نگاه مى كردم به ماهى قرمزاى توى آب. صداى قدم هاى 
باعث شد نگاهم رو از حوض بگيرم. هندونه هاى قاچ شده به دست، اومد نشست كنارم.   مامان ليلى

 داشت تيكه هندونه ها رو توى پيش دستى مى ذاشت؛ همونطور كه مشغول بود، بى مقدمه گفت: 

خواب   ی، شبت که ب  یبدون دلتنگ ختیر  اریاخت ی، اشکت که ب ینظم زد بدون عاشق   یقلبت که ب-
بدون   دیجا آه کش یکه ب  نتی، س یدیشوق شروع شد بدون نا ام ی، روزت که ب  یگذشت بدون نگران

 ... ییگرفت بدون تنها لی دل ی، دلت که ب یپر از حسرت 

 آورد باال و خيره شد تو چشمام:  سرشو

 ديدم ديشب خواب به چشات نيومد. نگران چى هستى دختر؟ -

 يلى خنده آرومى كرد: اختيار نگاهم كشيده شد سمت روشنك و بهزاد. مامان ل بى

 پاشو اين سه تا پيش دستى رو ببر بده بهشون.-

 چرا سه تا؟ چهارنفرن كه.-

 مى دونم! سه تا رو ببر بده بهشون؛ يه طورى كه يا به روشنك نرسه يا به بهزاد. -

 نگاهم حركت كرد سمت بهزاد و بهراد كه كنار هم نشسته بودن. عاجزانه گفتم:  دوباره

 ا كه باز عين هم لباس پوشيدن. واى نه! اين دوت-
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 ليلى:  مامان

خب پس نمى تونى بهزادو تشخيص بدى، ببر پيش دستى ها رو بده به آقاجون و بهزاد و بهراد. -
 وانمود كن هندونه نداريم ديگه.

سينى به دست حركت كردم سمتشون و طبق گفته مامان ليلى پيش دستى ها رو دادم  متعجب
 ون. خودم زدم به اون راه؛ نگاهى به روشى انداختم و گفتم: دست بهراد، بهزاد و آقاج

 اى واى خاك به سرم. تو رو يادم رفت پاك. -

 به تعارف گفت:   روشنك

 نمى خواد ميل ندارم. -

 من رو مخاطب قرار داد:  آقاجون

 خب برو يكى ديگم بيار.-

 : من

 تموم شد هندونه!-

 نگاهى به روشنك انداخت و گفت:  بهزاد

 من كال زياد از هندونه خوشم نمياد. عيبى نداره،-

 هام رو گرد كردم و گفتم:  چشم

 تو هندونه دوست ندارى!؟؟ پس من بودم هندونه مى ديدم، دو دستى مى افتادم روش؟-

 چپ چپى نگاهى بهم انداخت. روشنك بدون اينكه نگاهى به بهزاد بكنه، گفت:  بهزاد

 گفتم كه ميل ندارم. -

 تيكه هندونه رو از وسط نصف كرد و گفت:  بهزاد

 ببين اصال از وسط نصفش كردم، اونطرفى برا تو اينم برا من. -
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كامال از وسط نبود و بهزاد تيكه كوچيك رو براى خودش برداشت. روشنك هنوز هم پافشارى مى   برش
فت سمت  كرد كه ميل نداره. بهزاد سهم خودش رو تقسيم كرد، يه تيكش رو زد سر چنگال و گر

 روشنك: 

بخور ديگه، تو اگه مرغت يه پا داره؛ من مرغم عالوه بر اينكه يه پا داره، جفت دستاشم كرده تو يه -
 كفش! 

خندش گرفت، تيكه اى كه بهزاد سمتش گرفته بود رو بدون مقاومت بيشترى خورد. با لبخند    روشنك
 هم خنديد و گفت:  گشاد راه افتادم سمت مامان ليلى و چشمكى بهش زدم. مامان ليلى 

 اينم حل شد!-

خوشحالى چشم هام رو باز و بسته كردم و دوباره نشستم كنارش. مامان ليلى اخم ساختگى روى   با
 پيشونيش نشوند و گفت: 

 ببينم تو انگار بچه تخِس هميشگى نيستى. پاشو ياال، پاشو يه كرمى بريز. -

گل كرد، از جام بلند شدم و با يه لبخند خبيث رفتم سراغ شيلنگ. شير آبو باز كردم و شروع   شيطنتم
كردم به آب دادن باغچه. كم كم خودمو نزديك كردم سمت آقاجون اينا و توى يك حركت غيرمنتظره؛  

فتم سمتشون. شروع كردم به خيس كردن هر چهارتا؛ هركدوم دويدن يه طرف، ولى من  شيلنگو گر
دست بردار نبودم. مى دوییدم دنبالشون و خيسشون مى كردم. همونطور كه بيشتر تمركزم روى بهزاد  
بود؛ يه دفعه سر تا پام خيس شد. برگشتم پشتم و ديدم روشنك با يه سطل بزرگ واساده و داره مى 

 ...چيدب بازيمون ادامه پيدا كرد. صداى خنده هامون عين بچه ها توى آسمونا مى پي خنده. آ

 

 

 ليلى نگاهى بهمون انداخت و گفت:   مامان

 مى موندين سيزده رو هم بدر مى كرديم. -

 و گفتم:   خنديدم
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 واى مامان ليلى خودمم باورم نميشه ده روزه موندم اينجا. -

 رو به من گفت:   روشنك

 گه سيزده بدرو بتونم با شماها بيام. گمون نكنم دي-

 : من

 واال انتظاريم نمى ره؛ خونوادت االن دلتنگتن.-

وسايلو جمع كرد توى ماشين و سرگرم خدافظى شديم. نشستيم توى ماشين، بهراد نشست   بهزاد
 پشت فرمون و من و روشنك هم روى صندلى عقب. بهزاد هم روى صندلى جلو جا گرفت: 

 داخته بوديما. ديگه رسما لنگر ان-

 : بهراد 

 خوب شد واسشون؛ حوصلشون سر نرفت اين مدت. -

برداشتم و سرگرم شدم. تو فكر اين بودم كه كى حوصله سيزده بدر داره بعد ده روز مسافرت.   گوشيمو
مخصوصا كه بابا تأكيد كرده بود ديگه امسال سيزده بدر رو بهتره با خونواده باشيم به جاى 

 فتم: دوستامون. بى مقدمه گ

 بهزاد ناموسا بساط فردا رو بپيچونيم.-

 : بهزاد 

راه نداره آروش. يكى دو سال اخيرم همش با بچه هاى دانشگاه رفتيم اينطرف و اونطرف، امسال هم -
 بابا هم عمو تأكيد كردن سيزده بدرو با خونواده باشيم.

 نگاهم رو دوختم به جاده كه بهزاد گفت:  كالفه

 ترش نكن حاال. مى ريم خوش مى گذرونيم.-

 گفتم:  لوس
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 خب يه وعده اى بده كه يكم ذوق كنم برا فردا.-

 : بهزاد 

 خب تو دوست دارى چى بشنوى؟ -

 هامو انداختم باال و گفتم:  ابرو

 نمى دونم خب. -

 اى كرد و گفت:  وقفه

 بسته. آدامس خرسى مى خرم برات چند -

 برو بابا. دارم تو خونه.-

 : بهزاد 

 واقعا چيزى به ذهنم نمياد.-

تا رسيدن به خونه حرفى نزديم. اول منو رسوندن خونه و بعد از رسوندن روشنك هم، خودشون   ديگه
رفتن. در حالى كه داشتم ساكمو روى زمين مى كشيدم؛ در ورودى رو باز كردم، رفتم داخل و با صداى  

 بلند گفتم: 

 ابــــا. بـ-

 جوابى نداد...  كسى

حرف زدناى آروم از تو نشيمن مى اومد، همونطورى كه ساك روى زمين كشيده مى شد، رفتم   صداى
سمت نشيمن. سرمو كه بلند كردم روى مبال دنبال بابا بگردم؛ نگاهم خورد به صورت خسته آراز.  

رو ول كردم رو زمين و گيج  متعجب نگاهم رو چرخوندم كه خاله و شهريار خان رو هم ديدم. ساك
 : فتمگ

 سالم.-

 با خنده اومد طرفم و گفت:   بابا
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 سالم گل دختر. چه عجب دست از مهمون بازى كشيدين. -

 نگاهى بهم انداخت، دست هاش رو از هم باز كرد و گفت:  خاله

 عيدت مبارك آروش خانوم. بيا ببينم. -

 قدماى خستم رفتم سمتش و بغلش كردم:  با

 ارك. عيد شمام مب-

 خان خنده اى كرد و گفت:  شهريار

 آروش اين مدت دلمون تنگ شده بود، گفتيم بيايم سيزدهمونم با شما بدر كنيم. -

يجورى بغلم كرده بود كه پشت به شهريار خان بودم و رو به آراز. با شنيدن جمله آخر شهريار   خاله
ى بود مى دونستم نمى خوام  خان؛ چشم هام از حدقه زد بيرون و قفل موندم رو صورت آراز. هرچ 

. سعى رگردوندسيزدهمو با اين معلم اخالق غرغرو بدر كنم. آراز درمقابل نگاه متعجبم، اخمى كرد و رو ب
كردم نگاه متعجبم رو تا جايى كه در توانم هست خنثى كنم، از خاله فاصله گرفتم و با لبخند ساختگى  

 رو به شهريار خان گفتم: 

 خيليم عالى. -

آراز در مقابل جملم نگاهى توأم از پوزخند بهم انداخت. توجهى نكردم و روى يكى از مبال جا گرفتم.   و
 خاله گفت: 

 مينا، نيما و سهيل هم با خونواده هاشون ميان.-

 لبخند غمگينى زد و گفت:   بابا

 خيليم عالى. -

 رو به من كرد و گفت:  خاله

 راستى شروينم مياد. -

 شدم و گفتم: شنيدن جملش ذوق زده  از
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 واقعا؟ -

 نگاهى به خاله انداخت و گفت:   بابا

 شروين كيه؟ -

 اينكه اجازه بدم خاله جواب بده، گفتم:  بدون

بابا، شروين بردار زاده خالس؛ واى بابا بايد ببينيش، يه آقاییه نگو. شعور، ادب، احترام اصال همه چى -
 تمومه. 

شم تو چشم بشم. بابا درحالي كه خاله رو  نگاهي باعث شد برگردم سمتش و با آراز چ سنگيني
 مخاطب قرار داده بود گفت: 

 ببينم شروين همون پسر كوچولوي... -

به ادامه حرفاشون نبود. دوباره آسمون شب زده چشمامون وارد مبارزه شده بودن و  حواسم
و من   ميخواستن تاريكيشونو به رخ بكشن! داشتم كم مياوردم؛ نگاهش تا عمق وجودم نفوذ مي كرد

از اون نگاه گنگ هيچي نمي فهميدم؛ عصبي بود؟ بي تفاوت؟ خسته؟ ناراحت؟ نمي دونم در اصل  
من ازش سر در نمي آوردم. نگاهش به قدري نافذ بود كه نتونستم بيشتر از اون توي   د؛هرچي بو

 چشماش خيره بمونم؛ نگاهمو سوق دادم سمت دستام و مشغول بازي با انگشتام شدم. خواستم دم
 از خستگيم بزنم و برم باال توي اتاقم استراحت كنم كه بابا رو به آراز گفت: 

 آراز جان پسرم اگه خسته اي برو باال تو اتاق آروش استراحت كن. -

داشت از حدقه مي زد بيرون. يعني چي؟؟؟ اين بره تو اتاق من؟ به زور تونستم پلك بزنم و با   چشمام
 متعجبم برگشتم سمتش...شنيدن جواب آراز؛ با همون قيافه 

 : آراز

 واقعا خيلي خستم عمو جان. با اجازتون...-

 از جاش بلند شد. بابا رو به من گفت:  و

 دخترم راهنمايي كن. -
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اكراه از جام بلند شدم، با قدمايي كه به زور برمي داشتم راه افتادم و آراز هم دنبالم اومد. نارضايتي   با
 بود. آراز آروم زمزمه كرد: توي تك تك قدم هام به وضوح مشخص  

 بابات از تو مهمون نوازتره! -

 كردم:  زمزمه

 خستگيم جرمه...-

بدون اينكه حرف ديگه اي بزنم از پله ها رفتم باال. بيخيال خستگيم سعي كردم نيمچه لبخندي روي   و
برخورد  لبم بنشونم. نميشد عين برج زهرمار رفتار كنم، هرچي باشه تو اون مدتي كه مهمونشون بودم 

بدي نديدم ازشون؛ اگرم ديدم عكس العمل كاراي خودم بود. جلوي در اتاقم ايستادم، با همون نيمچه  
 لبخندم گفتم: 

 راحت باش عين اتاق خودت.  -

كه دوتا دستاش توي جيباي شلوارش بود، ساكت فقط خيره شد توي چشمام. نمي  همونطوري
ندي نگاهمو ازش گرفتم، راه افتادم برم كه دونستم داشت چيو كنكاش مي كرد از تو چشمام. ت

دستش گره خورد دور بازوم و متوقفم كرد. فشار دستش باعث شد چند قدمي برم عقب تر؛ نگاهشو 
 خيره به روبروش بود رو سوق داد توي چشمام:  ظهكه تا اون لح

 نمي خوام مزاحم كسي باشم. -

 به طرفين تكون دادم و گفتم:  سرمو

 نه نه، اصال اينطور نيست. -

 طرف لبش دوباره رفت باال و من بازم نتونستم تشخيص بدم خنديد يا نه. ابروهاشو داد باال:  يه

 مطمئني؟ -

 به نشونه تأیید باال و پایین كردم. اخماشو كشيد توي هم و گفت:  سرمو

 ز تكون دادن زبون چند گرميته؟تكون دادن سر به اون سنگين وزني راحت تر ا-
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خندم مي گرفت، تالش كردم كنترلش كنم ولي با اين همه يه طرف لبم پريد باال. تندي نگامو   داشت
ازش گرفتم و سرمو چرخوندم طرف ديگه. فشار دستش باعث شد بچرخم سمتش و دوباره خيره شم 

 توي چشماش. آروم گفت: 

 من مي رم بيرون اين دور و برا رو بچرخم.  اونقدرام خسته نيستم، خودت استراحت كن-

كه بره شيطنتم گل كرد؛ اينبار من بازوشو گرفتم و رفتم روبروش واسادم. با نگاه توأم از   برگشت
 شيطنتم گفتم: 

 خب، درازخان براي جبران اين محبت بي اندازه من چطوره كه يه كارايي بكنه!؟-

 در مقابل ابروهاي باالرفتش چهره متفكر به خودم گرفتم:  و

 اممم، مثال؛ يه بستني، يا نهار و بعدش بستني، يا نهار و بستني و يه دور گيم نتي چيزي؟؟-

ه افتاد بره، اخمام رفت توي هم و با صداي بلند تر  تفاوت نگاهم كرد و طوري كه اصال نميبينتم را بي
 نسبت به قبل گفتم: 

آي آي، استادي كه برا خودت استادي دراز، اينجا دانشگاه نيس اينجا خونه ماعه تو هم مهمون؛ در  -
 جرياني كه مهمون چِي صاحبخونس؟ 

 تكون داد و گفت: اينكه برگرده يا قدماش متوقف بشن به راهش ادامه داد. توي هوا دستشو  بدون

 استراحت كن، خستگيت در ره.-

كشيدم توي هم و عين بچه ها؛ چند بار پامو كوبيدم زمين. هيچ از اين رفتاراش سر در   اخمامو
نمياوردم. حسابي خورده بود توي ذوقم. بي حوصله راهمو كشيدم و رفتم توي اتاقم. بيخيال همه 

 م...چي دستامو باز كردم و توي آغوش تختم فرو رفت

 هیو  دی دادن، باد زوزه کش یوحشتناک  یآن درخت ها صدا کی برداشتم سمت سنگ قبر؛ در  قدم
سنگ قبر شم نشد که  کیکردم نزد یسع یاز غبار بلند شد و هولم داد عقب. هر چ یدفعه طوفان

قبر   هیسمت  کشتمیداره م دمیلحظه برگشتم عقب و د هیداد عقب  ینشد، طوفان همونطور هولم م
 زدم....  غیبستم و از ته دل ج اموچش  ،یخال
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دفعه از خواب پريدم، نفس نفس مي زدم و دونه هاي عرق نشسته بود رو صورتم. دستمو كشيدم  يه
رو پيشونيم و با چشمام دنبال پارچ آب رو ميز گشتم ولي نبود. كالفه از جام بلند شدم و از اتاق رفتم  

ها مي رفتم   پلهبخورم. با سر و صورت خوابالو داشتم از بيرون. راه آشپزخونه رو پيش گرفتم كه آب 
پایین، رسيدم توي آشپزخونه؛ از توي يخچال پارچ آبو برداشتم و شروع كردم همونطور با دهن آب 
خوردن، كه البته طبق معمول كميش هم از كنار دهنم ريخت رو زمين. نفس راحتي كشيدم و پارچو  

با باسن مبارك رفتم   ودر يك حركت ناجوانمردانه پام سر خورد   گذاشتم سر جاش. برگشتم كه برم ولي
 تو زمين. شروع كردم به آه و ناله: 

اي بر پدر و مادر اوني كه پارچ آبو اينطوري اختراع كرده هميشه ميريزه زمين، اي توف تو روي اوني  -
 كه سراميكو ابداع كرد. واي كمرم، آي آي آي...

وقف شد، از تاريكي به حد كافي مي ترسيدم اينجاش ديگه اضافه ناله هام با ديدن شبه مت صداي
كاري بود. شبه داشت بهم نزديك ميشد؛ به زور از جام بلند شدم و دستمو محكم سفت كردم رو اوپن.  

 دهنمشبه نزديك تر شد و شروع كردم به جيغ زدن. هنوز آنچنان صدام بلند نشده بود كه دستي رو 
ا چشماي از حدقه بيرون زدم خيره شدم تو چشماش. از البالي دندوناي قفل  قرار گرفت و مانعم شد. ب

 شدش غريد: 

 چته داري جيغ مي زني رواني؟ -

دور كمرم حلقه شده بود و صورتش با كمترين فاصله روبروي صورتم بود. از شدت ضربان   دستش
بت موند و  قلبم نفس كشيدنم سخت شده بود. شل شدن دستاشو حس كردم ولي تكون نخورد؛ ثا

همونطوري خيره شد توي چشمام. صداي كوبيدن بارون روي شيشه ها تو سكوت خونه به وضوح  
كوبيده شدن قطره هاش رو شيشه داشت با كوبيده شدن قلبم رقابت مي كرد.    يشنيده مي شد. صدا

و   در يك آن صداي بلند رعد و برق باعث شد از جام بپرم، حلقه دستش دوره كمرم دوباره سفت شد
 دست ديگشو از جلو دهنم كشيد كنار. آروم زمزمه كرد: 

 نترس! -

رعد و برق و تاريكي ميترسيدم، در حد مرگ مي ترسيدم! رعد و برق بعدي مهيب تر از قبلي بود و   از
همين باعث شد دوباره از جلم بپرم و بيشتر خودمو بچسبونم بهش، بي اراده چنگ زدم به تي 

 ته بود؛ بدون اينكه بازشون كنم گفتم:شرتش. چشمام از شدت ترس بس
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 َمـ...من از رعد و برق خيلي مي ترسم!-

 ديگشو آورد باال و گذاشت رو دستم كه محكم چنگ زده بودم به تي شرتش. زمزمه كرد: دست

 باشه رها، دستتو بده به من نترس آروم بريم تو اتاقت خب؟ -

تبعیت از حرفش؛ تي شرتشو ول كردم و آروم دستمو گرفت توي دستش و دست ديگش رو آورد   به
باال تر و حلقه كرد دور شونه هام. باهم قدم برداشتيم سمت پله ها و رفتيم باال. در اتاقو باز كرد و  

روي   يدم هنوز شديد مي باريد و هر از گاهي رعد و برق ميزد. دراز كشهمراهم اومد داخل. بارون 
 تخت. نگاهي بهم انداخت و گفت: 

 خب ديگه من برم... -

حرفش تموم نشده بود كه صداي رعد و برق باعث شد باز از جام بپرم و بشينم رو تخت. كالفه   هنوز
 تش و گفت: نفسشو داد بيرون و نشست رو زمين كنار تخت. دستمو گرفت تو دس

 بخواب دختر كوچولوي نونر من اينجام. -

سفت گرفتم و چشمامو بستم. سنگيني نگاهشو حس مي كردم ولي زياد طول نكشيد كه   دستشو
 چشمام گرم خواب شد...

 

 ************ 

 

 : بهزاد 

 حاضري آرووووش؟ -

 كه نگاه مملو از خباثتم رو دوخته بودم به ساكم از توي اتاق داد زدم:  همونطور

 آره حاضرم مياي كمك؟-

 اتاق باز شد و اومد تو؛ متعجب گفت:  در
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 كمك چي؟ -

چشمام اشاره كردم به ساك و مظلوم نگاهش كردم. در حالي كه هيچ از كارام سر در نمي آورد؛   با
 حركت كرد سمت ساك و گفت: 

 داريم ميريم سيزده بدر، ساك برداشتنت چيه اين وسط خدا داند! -

خاطر سنگيني زيادش خم شده بود و داشت ساكو مي برد. درحالي كه از  گرفت دستش، به ساكو
 شدت فشار صداش به زور در مي اومد گفت: 

 حاال واجب بود اين همه وسيله؟ چي پر كردي تو اين ساك بچه؟ -

من فقط سكوت كردم چون اگه حرف مي زدم قطعا صداي خندم بلند مي شد. آخرين بار توي آينه   و
نگاهي به خودم انداختم و از مرتب بودن سر و وضعم مطمئن شدم؛ شلوار لي سرمه اي، يه شوميز گله 

پله  فگشاد مشكي و شال آبي آسموني. كيف رو دوشيمو برداشتم و از اتاق رفتم بيرون. بهزاد تا نص
ها رفته بود كه عمر ساك عزيزم به دنيا نبود و از شدت سنگيني وسايل توش، وارفت؛ وسايالي توش  

ريختن بيرون و بهزاد مات و مبهوت خيره بود به وسايال؛ گلدون سفالي قديمي، دو تا دمبل يه 
هاي   مپاييدكيلويي، يه كيسه پر آشغال ميوه هايي كه تو يه سال خورده بودم، چنتا جوراب پاره، 

 جديدي كه برا دسشويي خريده بوديم و خالصه از شير مرغ بگير تا جون آدميزاد...

 تيز برگشت سمتم و غريد:  بهزاد

 گورتو كندي آروش...-

تند پله ها رو دوییدم پایین و از كنارش رد شدم، افتاد دنبالم و ِد بدو. آراز وسط سالن ايستاده  تند
دوییدم طرفش و پشتش سنگر گرفتم. بهزاد هم طرف ديگه آراز   بود و داشت ساعت مچيشو ميبست.
 ايستاده بود و همش تهديد مي كرد: 

 بگيرمت كشتمت! -

كه داشتيم دو طرف آراز اداي خونه خاله كدوم وره در مياورديم؛ آراِز دراِز كچل بدون توجه  همينطور
و دوختيم بهم؛ همزمان دهن كنج   بهمون راه افتاد و رفت. من و بهزاد نگاه خيرمونو از آراز گرفتيم

 كرديم و به اين هماهنگي اتفاقي بلند بلند خنديديم.  
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دقيقه بعد وسايال جمع شده و همه تو ماشينا نشسته بودن. طبق معمول تلپ شده بودم تو  چند
د  ماشين عمو اينا و كنار پنجره سمت كمك راننده نشسته بودم؛ البته با كلي زور و بحث با بهزاد. هرچن

و سمانه و   انبهراد حاضر بود جاشو با بهزاد عوض كنه ولي ما مي خواستيم كنار هم بشينيم. شهريار خ 
 آراز هم تو ماشين ما بودن. همين كه راه افتاديم زدم رو شونه عمو و گفتم: 

 بدو عمو خان. يه آهنگ دپش پلي كن جيگرمون حال بياد. -

لبخندي زد و ضبطو روشن كرد. تو كل مسير با بهزاد دنبال حرفم پنجرمو كامل دادم پایین. عمو   و
 زديم تو سر و كله هم و شديم سوژه خنده عمو و سحر. 

رو توي باغ پارك كرديم و پياده شديم. عمو و بابا مشغول بساط كردن بودن، سحر هم داشت  ماشينا
كمكشون مي كرد. شهريارخان هم داشت وسايل باقي مونده رو مياورد. همينطور داشتم اطرافو برانداز  

م مي كردم كه همه تنم خيِس خيس شد. چشمام از حدقه زد بيرون؛ سحري بلند زد زير خنده. برگشت
 و مطابق پيشبينيم با چهره خندون بهزاد روبرو شدم. غريدم: 

 گورتو كندي. نشورمت آروش نيستم.-

دويدم يه سطل پر آب كردم. حاال بهزاد بدو، من بدو. باالخره خفتش كردم و تو نزديك ترين فاصله   و
ا قيافه خيس سطلو بردم عقب و پاشيدم سمتش؛ بهزاِد بي وجدان جا خالي داد و كامال غيرمنتظره ب

آراز روبرو شدم. چشمام گرد شد و لبمو محكم گزيدم. آراز با عصبانيتي كه تو تاريكي چشماش موج  
ميزد تند قدم برداشت سمت ماشين. نگاهي به خاله سمان انداختم كه شونه اي باال انداخت. اين  

رو حصير. كسي  يعني همونطوري كه گند زدي همونطورم جمعش كن... با قيافه درهم رفتم نشستم 
اينكارو   يگفعكس العملي نشون نداد. كال همينطوري بوديم از بچگي خرابكاري كه مي كرديم كسي نم

بكن يا سرزنشمون نميكردن. اعتقاد داشتن بايد از پس مشكالت خودمون بر بيايم. دور هم نشستيم  
بهزاد يه دست ورق  و هركس مشغول گل گفتن و گل شنفتن بود. عمه آسا اينا هنوز نيومده بودن. 

داشت تو دستش و هي قاطيشون مي كرد. اونم مثل من اخماش تو هم بود. نگامو سوق دادم سمت  
ماشين؛ انگار قصد اومدن نداشت. مطمئن بودم خيلي عصبانيه؛ ظاهرا زياد جنبه اين شوخيارو  

 نداشت. 

ونده بود و همونطور كه  شدم و كفشامو پام كردم، راه افتادم سمت ماشين. صندلي جلو رو خواب بلند
نيمه درازكش بود؛ دستشو گذاشته بود رو چشاش. لباساشم هنوز خيس بودن. تند تند داشتم پوست  
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زد و   ودلب پایینيمو ميجويدم. دو تا تقه زدم به پنجره و بالفاصله با دست ديگش كه رو دكمه ها ب
 پنجره باز شد. آب دهنمو با صدا قورت دادم و گفتم: 

 آراز!؟ -

از رو چشماش برداشت و بي تفاوت نگام كرد. نگاهمو دوختم به انگشتاي دستم كه داشتم   شودست
 باهاشون بازي مي كردم و گفتم: 

 ميخواي تا آخر همينجا بموني؟ -

 نداد. فقط داشت نگام مي كرد. نگامو قفل كردم تو نگاشو گفتم: جوابي

 چند قطره آب بود ديگه...من كه عمدي همچين كاري نكردم، خراب نكن روز خودتو. يه -

ماشين يه جوري با شدت باز شد كه حرفم ناتموم موند و تند از در فاصله گرفتم. با عصبانيت تي   در
 شرت خيسشو محكم تكوند و قطره هاي آب پخش شدن و غريد: 

 اينا چند قطرن؟ هان؟ -

اهشو رو خودم  انداختم پایین و پوست لبمو محكم جويدم. سكوت كرده بوديم و سنگيني نگ سرمو
 حس مي كردم. نفسشو با صدا داد بيرون و گفت: 

 لطفا ازين شوخيا با من نكنين خوشم نمياد. -

 گفتم كه عمدي نبود اتفاق بود فقط... -

 باشه باشه. بريم. -

 آوردم باال و گره زدم تو نگاهش:  نگاهمو

 بريم؟-

 رسيدي.آره ديگه. تا آخر نبايد اينجا بمونم كه خودتم داشتي همينو مي پ-
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اولين بار تو برخوردم باهاش يه لبخند عميق نشست رو صورتم و نگاهش كردم. شايد، اونقدرام   براي
كه نشون ميداد غيرقابل تحمل نبود. در مقابل لبخندم يه طرف لبش پريد باال كه طبق معمول كنترلش  

 كرد. انگشت اشارشو آورد باال و در حالي كه تو هوا تكون مي داد گفت: 

 يادت باشه يكي طلبت رها خانم! ولي -

 انگشت اشارم انگشتشو آوردم پایین و گفتم: با

 انگشت پایین. -

 هاش رفت باال؛ اينبار دوتا انگشت اشارمو بردم سمت ابرو هاش و گفتم:   ابرو

 ابرو ها هم پایین. -

خماش رفته  خنديدم و برگشتم راه افتادم سمت بقيه. آراز هم به جمع پيوست و كنارمون جا گرفت. ا  و
بود تو هم. به پيشنهاد بهزاد شروع كرديم به چهار برگ بازي كردن و مثل هميشه شيطنتامون دوباره  

 .داوج گرفت. آراز هم بدون ميل باطنيش قاطي جمعمون شده بود و كاري از دستش برنميوم

  ساعت نبود كه شروع كرده بوديم بقيه هم سر رسيدن. چند نفر ميانسال و جوونا كه نيم
ميشناختمشون؛ مهرسا و مهرسام، ماني و دو نفر ديگه كه اسمشون يادم نميومد. برعكس من انگار  

بابا خوب ميشناختتشون چون به گرمي به استقبالشون رفت. مردي كه مو هاي جوگندمي داشت  
 زمزمه كرد:  وخيره شد بهم 

 انگار خودش واساده روبروم... -

گنگ جوابشو دادم. درمقابل لبخند گنگم خودشو معرفي كرد و  دراز كرد سمتم و منم با لبخند  دستشو
 گفت: 

 من نيمام، پسر... -

 پيش دستي كرد و گفت:   بابا

نيما از دوستاي ايام جوونيمون بود. يعني همه كسايي كه اينجان رفيق گرمابه گلستان من و مامانت  -
 بودن.
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 عميق تر شد و گفتم:   لبخندم

 خوشبختم. -

 خانم كناريش اشاره كرد و گفت:  به

 همسرم ريما. -

رسيد   خوش و بش با ريما، دستمون بردم سمت ماني و باهاش احوال پرسي كردم. بعدش نوبت بعد
به مهري و سامي. سامي همچنان داشت بذله گويي ميكرد و لبخند رو لبامون مياورد. به خانمي كه  

 كنارش بود اشاره كرد و گفت:  

 آروشا خانم، ايشون ننه منه، فوريتيم دنبال يه عروس ميگرده. عروِس ننم ميشي؟-

 كه از خنده سرخ شده بود، زد پس سرش و رو به من گفت:  خانمه

 ينام دخترم. من م-

 اومد سمتم و بغلم كرد. از هم جدا شديم و اشاره كرد به همسرش و گفت:  و

 امير همسرم. -

كلي خوش و بش و آشنايي با سهيل و مهنا؛ پدر و مادر باربد و باران، چشمم خورد به شروين كه   بعد
يش باز  با كلي وسيله تو دستش داشت ميومد. كفشامو پوشيدم و دوون دوون رفتم سمتش. با ن

 گفتم: 

 سلـــام -

 بهم انداخت و خنديد:  نگاهي

 سالاام گل دختر. خوبي؟-

 آره من خوب خوبم. -

 بردم سمت وسايل و چنتاییشو ازش گرفتم:  دست
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 بذار كمكت كنم. -

 نميخواد بابا. -

 لوس نشو سنگينن. -

بابا احوال پرسي    نكرد و وسايلو باهم برديم. كنار زيراندازا وسايلو گذاشتيم زمين، شروين با اعتراضي
كرد و بعد معرفي دور هم نشستيم. هركسي مشغول گل گفتن و گل شنفتن بود. سامي بين حرفا  

 بذله گويي ميكرد و همه رو ميخندوند. عمو گفت: 

 كم كم پاشيم بساط نهارمونو آماده كنيم.-

 انگار كه از جمع خسته شده باشه از جاش بلند شد و گفت:  آراز

 كنم برا جوجه ها. من ميرم هيزم جمع -

 هم به دنبالش از حاش بلند شد و گفت:  شروين

 من و آروش هم ميايم كمكت. -

 چشمكي بهم زد و دستشو دراز كرد طرفم. دستشو گرفتم و بلند شدم:  و

 آره حتما. -

بدون اينكه اجازه بديم آراز اعتراضي كنه راه افتاديم. همونطور كه سه نفري كنار هم حركت ميكرديم،   و
 رو كردم سمت شروين و گفتم: 

 خواهرت چطوره؟ شيرين.-

 غبار غم گرفت و گفت:  چشماش

 هيچ چي خوب پيش نميره اونجا. منم تا چندروز ديگه پرواز دارم. -

ون و با تند كردن قدم هاش ازمون جدا شد. حركت كرد سمت درخت  كالفه نفسشو فوت كرد بير  آراز
سيبي كه اون نزديكيا بود. شونشو تكيه داد به درخت و دست كرد توي جيبش. همه جزئيات  
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حركاتشو زير نظر داشتم؛ يه بسته سيگار از تو جيبش در آورد و با فندكش روشن كرد. پشت به ما  
 . محو نگاه كردنش بودم كه شروين آروم دم گوشم گفت: بود و من خيره نگاهش ميكردم هواساد

 بيشتر مراقب باش. -

 نگاهش كردم كه گفت:  گنگ

 عاشق شدن تو اين وضعيت و با يه همچين آدمي زياد معقول بنظر نمياد. -

 به بازوش زدم و گفتم:  مشتي

 شروییین! -

 رسيدم: اعتراضم فقط چشمك زد. دوباره نگاهمو سوق دادم سمت آراز و پ  درمقابل

 چشه باز؟ -

 چش نيس گوشه! -

 شروين تو رو خدا جدي باش. -

 غمگيني زد و گفت:  لبخند

هيچ اميدي نيست ديگه. دكترا ميخوان شيرينو مرخص كنن كه برگرده و اينجا كنار خونوادش  -
 خدافظي كنه. 

 چرخيدم سكتش و گفتم:  متعجب

 نه!-

  هیمتاسفانه آره. شيرين چشم براه آرازه، آراز هم ممنوع الخروجه، يعني؛ ممنوع الخروجش كردن سر -
 محل که به دوستش داده بود! دوست که چه عرض کنم.... برا همين اينطوري پريشونه. یچک ب

 به دندون گرفتم و گفتم:  لبمو

 متأسفم!-
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راز كه داشت سيگارشو له ميكرد توجهمو جلب  تلخ رو لبش كاممو تلخ كرد. صداي حركت پاي آ   لبخند
 كرد؛ برگشت سمتمون و گفت: 

 زود باشين هيزما رو جمع كنيم. -

خودش اول از ما دوتا مشغول جمع كردن چوباي ريز و درشت شد. من و شروين هم شروع كرديم   و
 به حمع كردن. شروين يه دسته از هيزمايي كه جمع كرده بوديمو برداشت و گفت: 

 ا رو ميبرم، شما باز جمع كنين تموم كه شدين بياين. من اين-

برگشت سمت بقيه. من و آراز هم توي سكوت مشغول جمع كردن شديم. چند دقيقه بعد تصميم  و
 گرفتيم ما هم برگرديم. آراز خواست از همون مسيري كه اومده بوديم برگرده كه مانعش شدم و گفتم: 

 بيا از اين طرف برگرديم مسير تكراري نباشه. -

هم اعتراضي نكرد و از سمتي كه نشون داده بودم رفت. كنار هم توي سكوت راه ميرفتيم. نميدونم  آراز
 چرا اما دلم ميخواست اين سكوت رو بشكنم؛ به هر قيمتي كه بود.چندتا سرفه مصلحتي كردم و گفتم: 

 خيلي متأسفم.  شنيدم شيرين حالش زياد خوب نيست،-

 تفاوت گفت:  بي

 بايد ممنون باشم از تأسفت؟ -

 خوردم اما خودمو نباختم:  جا

 نه منظورم اين نبود.-

 دست خودم نبود؛ بي اختيار دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم: اختيارم

 فقط خواستم بدوني كه تنها نيستي! -

 كشيد و دستم سر خورد:  گنگ شد اما فوري پرده بي تفاوتي كشيد روش. شونش رو عقب نگاهش

 من تنهايي راحت ترم. -
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 تلخي زدم و گفتم:  لبخند

تنهايي خوب نيست؛ سنگينه خيلي سنگين. يه وقتايي با خودم ميگم شايد اگه مامان داشتم اينقدرام  -
 تنها نبودم. بابا اصال برام كم نذاشت ولي هميشه يه گوشه بزرگي از زندگيم خالي بود.

 چشاي بارونيم گفتم: زدم تو چشاش و با  زل

 خوش به حالت كه خونوادت كامل بودن هميشه. خوش به حالت كه مامان داشتي.-

از چشماي نم زدم دزديد و دستي به صورتش كشيد. سرمو انداختم پایین و تالش كردم كه   نگاهشو
ونو پر  دوباره مانع ريختن اشكام بشم. هيزماي توي دستشو انداخت زمين و با قدم بلندي فاصله بينم

 كرد. محكم كشيدتم توي آغوشش و موهامو نوازش كرد.آروم كنار گوشم زمزمه كرد: 

هیيس، افكار مزخرفو پس بزن رها. زندگي هممون يجوري سخته اينو خوب ميدونم ولي بايد  -
 ساخت، چاره اي جز ساختن نداريم. سعي كن به چيزاي خوب فكر كني...

جازه ميداد حرفاشو بشنوم. چشمامو بستم و سعي كردم به  اما صداي ضربان قلبم بزور ا نميدونم
چيزاي خوب فكر كنم! چيزاي خوب؟ هيچ اسمي جز اسمش توي ذهنم نميومد و عجيب بود! خيلي 

 عجيب!

ثانيه بعد آروم از هم جدا شديم. نگاهي به چشماي آرومم انداخت و لبش يه وري رفت باال ولي   چند
برداشت و راه افتاد. منم دنبالش حركت كردم. چند قدمي نرفته  هيچي نگفت. هيزما رو از رو زمين

 بوديم كه چشمم خورد به طنابي كه اونطرف تر رو درخت بسته بودن. با صداي بلند گفتم: 

 واي آراز بدووو. -

با دست خاليم آستين آرازو گرفتم و دنبال خودم كشيدم. دوون دوون داشتم ميرفتم سمت درخته و  و
كشيده ميشد. جلوي درخته واسادم و هيزما رو گذاشتم رو زمين. رفتم نشستم رو  آراز هم دنبالم

 بالشي كه رو طناب بود و رو به آراز با ذوق كودكانم گفتم: 

 بدو ديگه ياال هلم بده. بدو. -

 داشت خندش ميگرفت ولي كنترلش كرد و گفت:  آراز



 ت ی سوگند به دست ها

145 
 

 بچه نشو رها بيا پایین.-

 آراز غرغر نكن عين پيرمردا بدو. -

به نشون تأسف تكون داد و بعد اينكه هيزما رو گذاشت همونجايي كه من گذاشته بودم، اومد  سري
 واساد پشت سرم و شروع كرد به هل دادن. خنديدم و داد زدم: 

 محكم تر. -

 لحن پدرانش گفت:  با

 رها اين طنابا زياد مطمئن نيستنا. -

 من بي توجه به تذكرش باز داد زدم:  و

 يوهوووو. محكم تر! -

هم ديگه حرفي نزد و هلم داد. بعد چندبار هل دادن اومد جلو و با فاصله ازم واساد و چند باري   آراز
هم پاهامو گرفت و هل داد. قهقهه ميزدم و ميخنديدم. نفهميدم چيشد و فقط صداي فرياد بلند آراز  

بسته بودم باز    رسشنيدم و خوردم به چيزي و افتادم رو زمين. چشامو كه از تكه ميگفت "رهاااا" رو  
كردم و اولين چيزي كه روبروي چشام ديدم لباي گوشتي و ته ريش دورش بود. سرمو بلند كردم و با  

ديدن آراز تازه فهميدم افتادم روش. هول شدم و خواستم زود بلند شم كه پام سر خورد و دوباره  
 و سرم محكم خورد به دماغش؛ دادش رفت هوا: افتادم روش 

 آخ آخ رهااا.-

 خوردم و نشستم كنارش رو زمين. دست و پامو گم كرده گفتم:  غلت

 واي واي ببخشيد ببخشيد! -

 شد نشست و غر زد: بلند

 گفتم اعتباري به اين طنابا نيستا.-
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رفت و دستشو برد سمت  من مات خوني كه از دماغش سرازير شده بود شدم. سوي نگاه خيرمو گ ولي
 بينيش و فهميد ماجرا چيه. با تته پته و چشماي اشكي گفتم: 

 خـ...خـ... خون. دماغت...-

ميومد از اينكه همش خرابكاري بار مياوردم. وقتي ديد چشام تر شدن تندي دست تميزشو آورد  بدم
 گذاشت رو گونم و گفت: 

 نترس نترس، آروم باش چيزي نيست االن قطع ميشه.-

 لباسات خوني شدن، ببين چي شد، آراز االن ميميري ببين همه جا خوني شد. همش تقصير منه.-

 نتونست خندشو كنترل كنه، خنده اي كرد و گفت:  ديگه

 دختر تا حاال كسي با خون دماغ نمرده نترس. بجاي اين حرفا يه دستمالي چيزي پيدا كن.-

هش انداخت و به نشانه مخالفت سرشو به طرفين  تندي شال آبيمو باز كردم و دادم دستش؛ نگاهي ب 
 تكون داد و گفت: 

 نه نه نميخواد.-

 دست خونيشو پس زدم و شالمو گذاشتم جلو بينيش و غر زدم:  عصبي

چي چي رو نميخواد؟ واي آراز داري ميميري! تو قراره اينجا بميري و منم راهو بلد نيستم، هر دومون -
 قراره اينجا بميريم آراز...

 اولين بار صداي خندشو شنيدم؛ به چشاي خودم شك داشتم. ميون خنده هاش گفت:  براي

 رها كاش يه دوربين بود ازت فيلم ميگرفت فقط. آخه كي از خون دماغ مرده؟ -

 دستمو گذاشتم زير چونشو سرشو بردم باال:  عصبي

 هيس هي كركر و هرهر. سرتو بگير باال خون دماغت بند بياد.-
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ميكردم كه نزنم زير گريه. بدم ميومد از بس خرابكاري ميكردم. آخرشم موفق  همه تالشمو داشتم
نشدم و فين فينم شروع شد. شال آبيم خوني شده بود و شدت خونريزي دماغش كم شد. با صداي  

 فين فين كردنم سرشو آورد پایین و همونطور كه شالمو جلو بينيش نگهداشته بود با تعجب گفت: 

 ؟ رهااا؟ گريه ميكني؟-

 گذاشت زير چونم و چرخوند سمت خودش:  دستشو

 ببينمت... -

 اشكيمو دوختم به چشماي متعجبش و گفت:  چشاي

 من فكر كردم داري شوخي ميكني!-

 گريم اخمامو كشيدم تو هم و رومو ازش برگردوندم. غر زد:  ميون

 لوس نونور برگرد ببينم.-

 فين فين كردم و برگشتم طرفش با صداي گرفته گفتم:  دوباره

 چيه؟-

 انگشت اشارش زد رو دماغم و گفت:  با

 گريه نكن زشت ميشي.-

 انگار اين كسي كه روبروم نشسته بود آراز نبود. شال خوني رو از جلو دماغش كشيد كنار و گفت:  كال

 ببين خونشم بند اومد.-

از از جاش بلند شد، خواستم بلند شم ولي صداي آخم رفت باال.  آستين مانتوم اشكامو پاك كردم. آر با
نگاهي به پام انداختم كه ورم كرده بود. با اون وضعيت افتضاح فقط همينو كم داشتيم؛ لباس آراز و  

 دستاي هردمون خوني بود و سرتاپامون خاك. آراز نگاهي بهم انداخت و گفت: 

 چي شده پات؟ -
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 ش بدم. نميدونم. اصال نميتونم تكون-

 بذار كمكت كنم. -

 شد و دستشو محكم حلقه كرد دور كمرم و با دست ديگش دستمو برد پشت گردنش:  خم

 محكم بگير گردنمو. -

كلي مصيبت بلندم كرد و تونستم روي يه پام بايستم، تازه برگشت شد همون آراز و شروع كرد به   با
 غر زدن: 

ه كه به حرف توي بچه گوش دادم، آخه يكي سر يه بچه بازيت ببين چيكارمون كردي، تقصير من-
 نيست بگه چرا عقلتو دادي دست اين؟... 

 بغض برگشتم نگاش كردم و با صداي لرزونم گفتم: با

 چرا اينقدر دعوام ميكني؟-

سست شد و ايستاد؛ خيره شده بود به چشمام و پلك نميزد. چشماش برق ميزد و باعث   قدماش
لقه دستش دور كمرم سفت تر ميشد. دست آزادشو آورد باال و  ميشد نتونم نگاهمو ازش بگيرم. ح

 انگشت شستشو كشيد رو گونم، زمزمه كرد: 

 اينجوري نگام نكن دختر!-

 خودم اومدم و از شدت فشار دستش دور كمرم گفتم:  به

 آخ!...-

 خودش اومد و نگاهشو ازم گرفت، حلقه دستشو شل تر كرد و اخماشو كشيد توي هم و بقيه مسير به
 رو توي سكوت طي كرديم.

كه در معرض ديد قرار گرفتيم نگاهاي همه رنگ نگروني گرفت. خاله دویید سمتمون و پشت   همين
سرش هم بابا. خاله چشمش كه خورد به سر و وضعمون و رد خون رو دست و لباسا، با دستش 

 محكم كوبيد رو صورتش: 
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 رها، آراز، چي شده؟ اين خون چيه؟ حالتون خوبه؟  -

 و بابا تند تند سوال پيچ ميكردن و آراز در نهايت با يه جمله :  خاله

 چيزي نيست!-

كنارشون رد شد. رسوندتم كنار حصير و كمكم كرد بشينم. همه با نگروني داشتن نگامون ميكردن.  از
 آراز كالفه از سواالي زياد گفت: 

 خورديم زمين، منم بخاطر آفتاب خون دماغ شده بودم. -

 دروغي كه گفته بودو نميدونستم. بي توجه به نگاه پرسشگرم رو به بابا گفت:  دليل

ها ترك برداشته باشه اوستاخان. ورم كرده و نميتونه راه بره. اگه بشه سوئيچ ماشينو فكر كنم پاي ر-
 بدين من روشن كنم شمام رها رو بيارين يه درمونگاه بريم. 

 سوئيچو از تو جيبش در اورد و گرفت سمتش:  بابا

 بگير پسر. -

 پشت بندش با بهزاد كمك كردن بلند شم. شروين با نگراني گفت:  و

 تنهاتون گذاشتما! اين چه وضعيه؟ دو دقيقه-

زدم و سكوت كردم. شروين هم كنارمون داشت ميومد. كنار ماشين ايستاديم و بهزاد جدا شد  لبخندي
 كه در عقبو باز كنه. شروين دستمو گرفت و با مهربوني گفت: 

 ميخواي منم بيام؟ -

 شدم تو چشاي مهربونش و گفتم:  خيره

 كه اينقدر به فكري... نه بابا. چيز مهمي نيست! مرسي -

كمك بابا نشستم توي ماشين. بهزاد هرچي اصرار كرد بياد بابا مخالفت كرد و راه افتاديم. آراز هر از   با
گاهي از توي آينه نگاهي بهم ميكرد و نگاهامون توي هم گره ميخورد. مسير توي سكوت طي شد و  

شد برم براي عكس   رداخل و بعد ويزيت قرا جلوي يه بيمارستان پياده شديم. با كمك آراز و بابا رفتم
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برداري. عكس برداري هم انجام شد و پام بخاطر ترك جزئي گچ گرفته شد و سيزدهمون اينبار  
 اينطوري بدر شد!... 

چهاردهم خاله اينا بساط كردن براي برگشتن به خونشون و با اصرار خاله و مخالفتاي بابا نهايتا   صبح
باهاشون راهي شدم. صبح زود حركت كرده بوديم و دم دماي ظهر رسيديم  منم با اون پاي گچ گرفته

خونشون. وسايلمو آراز برد تو همون اتاق بنفش توسيه، پله باال رفتن برام سخت بود كه خاله گفت  
فردا مشكلو حل ميكنه. سر ميز حاضر شديم و نهار خورديم. بعد تشكر و تعارفات معمول لنگ لنگون 

 اتاقم و عين كوآال گرفتم خوابيدم.راه افتادم سمت 

كه شدم هوا تاريك شده بود. از اتاق كه رفتم بيرون همه جا سوت و كور و تاريك بود. حدس   بيدار
زدم كه شامشونو زود خوردن و زود خوابيدن، دلشونم نيومده منو بيدارم كنن. روي ميز يه بشقاب غذا 

! نگاهي داريمدفعه يادم افتاد كه امروز فوتبال  و مخلفات بود. نشستم و مشغول خوردنشون شدم. يه
به ساعت انداختم. نيم ساعتي تا شروعش وقت داشتم. غذامو كامل خوردم و شروع كردم به گشتن  

كابينتا برا پيدا كردن تخمه؛ ولي نبود كه نبود. بطور كلي اون گچ پامو هيچ جوره باعث كاهش 
بدون تخمه؟  بالو نشستم رو اوپن. خب يعني چي؟ فوت  فعاليتام نشده بود! در آخرين كابينتو بستم

 اصال مگه ممكنه؟ همونطور كه نااميد نشسته بودم صداي خاله توجهمو جلب كرد: 

 چي شده دختر؟ پات درد داره؟-

 نه بابا هيچي. تا يه ربع ديگه فوتباله تخمه ندارم.-

 د گفت: خنده ريزي كرد و در حالي كه داشت ليوانشو با آب پر مي كر خاله

 تخمه هم داريم صبر كن بدم برات. -

 بسته تخمه از تو كشويي در اورد و گذاشت رو اوپن، پرسيد:  يه

 بازي كجا و كجاس حاال؟-

 دلم گفتم ايول بابا خاله هم فوتبالي. با هيجان جواب دادم:  تو

 رئال و بارسا. -

 و تو طرفدار؟ -
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 بارسااا...-

 تلخي كرد و گفت:  خنده

 رئال بود البته قبِل... آراز هم طرفدار -

 شهريارخان از تو اتاق مانع ادامه حرفش شد:  صداي

 سمانه؟ چيزي شده؟ -

 تندي گفت:  خاله

 نه عزيزم اومدم. -

 رو به من گفت:  و

 بلند شو كمكت كنم بري اتاقت. -

 نه بابا نميخواد اونطوري حس خوبي ندارم خودم ميرم. -

 اي روي گونم نشوند و گفت:  بوسه

 باشه پس هرطور راحتي. خوش بگذره فوتبالت عزيزم. شبت خوش.-

 اختيار لبخندي روي لبام جا خوش كرد و گفتم:  بي

 خيلي ممنون. شب شمام بخير. -

نكرده بودم. با لبخند تلخ رو لبام، تخمه ها رو   نياز داشتم به اين محبت هاي مادرانه كه تجربش چقدر
روشن شد، تخمه هارو    ونیزیبرداشتم و لنگون راه افتادم سمت اتاقم. چراغارو خاموش کردم و زدم تلو

رفت؛ رئال   یم  شیخوب پ یلیخ  یهم گذاشتم جلوم. پاي گچ گرفتمو دراز كردم كه اذيت نشم. باز 
 داد گفتم :  بایبلند تقر یکه با صدا کردیداشت حمله م

 آشغال نذار بره...نذار بره االاااااااااغ-
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بار بارسا رفت تو فاز حمله؛ همونطور که سر   نی. امیگل نوش جان کرد هی یو رسم  کیش  یلیخ  یول
 داد زدم:  شکوندمیو تخمه م  دمیپری جام با پاي چالغم باال پایین م

 ...نهی !..انهیبرو برو برو پاس بده...گگگگگلللللل...ا-

  یقلمبه و نفس نفس زنان اومد تو چارچوب، ول یدفعه در تراس به شدت باز شد و آراز با چشما هی
 به تخمه شکوندن ادامه دادم.  جانی بر نداشتم و با ه یو یمن چشم از ت

 : آراز

 ؟؟یدادو هوار راه انداخت  ینصف شب  ی_آزار دار 

 !_نچ

 ؟ یضی_مر

 دارن جناب ! یبارسا و رئال باز  ری _نخ

 باال :  دیبرگشتم سمتش ابروهاش پر و

 بارساورئال؟ -

 _اوهوم!

 اين بازي كه نگا كردن نداره!-

 چرا؟ -

 بازيي كه نتيجش معلوم باشه رو نبايد نگاه كرد رها خانم! -

 نتيجش معلوم باشه؟-

 آره ديگه اينكه تابلوعه رئال ميبره. -

 كج كردم و اداشو در آوردم:  دهن

 رئال ميبره رئال ميبره... برو بابا مونده تا برسين شماها. عمرا رئال ببره! -
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 نه پس بارسا ميبره؟ -

 شك نكن!-

 زودتر بخواب شايد تو خواب ديدي! -

 كري نخون، مردشي بيا بشين ببينيم كي ميبره! -

 باال و بعد چند لحظه سكوت گفت:  هاش پريد ابرو

 باشه! -

نشست كنارم و يه مشت تخمه برداشت و مشغول خوردن شد. برام عجيب بود! داشتم مطمئن   اومد،
ميشدم كه آراز تعادل رواني نداره! بيخيال محو تماشاي بازي شدم و با هيجان تخمه شكوندم. موقع 

بود ولي هيجان من اونو هم به وجد آورد و حمله داد و هوارم ميرفت هوا. آراز اول بي تفاوت 
هرازگاهي موقع حمله ها از جاش بلند ميشد و درصورت ناموفق بودن ايواااي بلند و كشيده اي 
ميگفت. نيمه اول يك به يك تموم شد. كش و قوصي به بدنم دادم و پوست تخمه رو لباسامو 

كه حوصلم سر نره، نهايتا به اين نتيجه تكوندم. مونده بودم تو اين تايم بين نيمه ها چيكار كنم 
 كه هيچ كاري بهتر از كرم ريزي نيست! رو كردم به آراز و گفتم: سيدمر

 آخي؟ برا چي نشستي اينجا؟ واقعا اميد داري به برد تيمتون؟ -

 انداخت باال و گفت:  ابروهاشو

 ديگ به ديگ ميگه؟-

 روت ته ديگ!-

 مه دادم:اشارمو بردم سمت ابرو هاش و ادا انگشتاي

 درضمن ابرو ها پایین!-

 من جاي تو باشم اقال زود ميخوابم كه برد بارسا رو تو خواب ببينم!...-

 هرهرهر! نمك! -
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 دفعه با رسيدن چيزي به ذهنم رو هوا بشكن زدم و با صداي بلند گفتم:  يه

 شرط ببنديم؟-

 بلندم صورتشو جمع کرد و گفت:  یصدا بخاطر

 ؟ یچ-

 !ی_شرط بند

 توهم :  دیکش  اخماشو

 نه!-

 ؟یکم اورد یدی_د

 ! ادیخوشم نم  ایمسخره باز نینداره، من از ا ی_اصال ربط 

 رفتم و با خشم گفتم:  زیغره ت چشم

 ... ستین ی اصال هم مسخره باز -

 گفتم:  یز یکرم ر یبرق زد و برا طنتی آن چشام از ش کی در

 .میبندیشرط م یمن و بهزاد سر همه چ ییییه-

 که گفتم: دیکش قینفس عم  هی

 بار سر تو شرط....  نیاخر نیهم-

 !؟میتر دار میعظ  نیاز ا یسوت یعنیبلند کردم و دستمو گذاشتم جلو دهنم؛  عیه هی

 : آراز

 ؟ یسر من چ-

 ...گهی_سر تو کچله د
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به من چه   ان،یهاي ديگه خودشون م یبدم پشت بندش سوت یسوت هی! کال من یبازم سوت اوه
 توهم:  دیاخه؟؟؟ اخماشو کش

 ن؟ یسر من شرط بست  -

 _ها؟؟؟ 

حاال فکر   م،یک بست  میکچل!!!اصال شرط بست  کهی مرت می سرتو مو بکار دیبگه به جا شرط با  سین  یکی
اه اه کچل!... همونطور كه داشتم تو ذهنم اين حرفارو ميگفتم يه نگاه  ختیر  ی! دراِز بهیک کنهیم

تکون دادم. تازه مغزم پيام داد  هیهان چ ینه اخماش رفته تو هم، سرمو ب نشا دمیبهش کردم که د
 كه آي آروش خاك بر سر حتما بازم بلند بلند فكر كردي!

زنگ گوشيم از وضعيت فالكت بار نجاتم داد. گوشيمو برداشتم و با ديدن اسم بهزاد روي   صداي
يم اواخر  اسكرينش ناخودآگاه لبخند اومد رو لبام. دكمه اتصال تماسو زدم ولي صدا نميومد؛ گوش

  خشخراب شده بود و فقط تو حالت اسپيكر كار ميكرد، ناچار زدمش اسپيكر و صداي بهزاد تو اتاق پ
 شد: 

 الو عخشم؟؟؟ -

گرفته!!! آبروم دربست رفت   شیشوخ  نیکوفت با اين گوشي خراب شده تو حالت اسپيكر ا یا
 ...یعنی

 : بهزاد 

 ..!!!..ریدختر؟بابا به خودت نگ یاب قند الزم شد  یهو-

 لب گفتم:  ریز

 حمال!!!  یمرض آشغال عوض -

 : بهزاد 

 ؟ یکن ی وز وز م یچرا دار  زمی مگس چالغ من!؟عز-

 گفتم:   یبلند و عصب یصدا با
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 بهزاد بذار برسم تهران کشتمت!!!  یوا یخفه شو بهي! وا-

 : بهزاد 

 نرفته؟....  ادتیو بهارو که  یو شرط بند یاحقیدارم برات!  زی من خودم سورپرا یتو برگرد-

 !!! یدیبهزاد خفه شو...ر  ی_وا

 : بهزاد 

 ... دهیآراز کچله ر-

 دفعه آراز گفت:  هیبهزاد خفه شده بودم که  میعظ یو مبهوت سوت  مات

 ؟ یباستان یآقا گهیتهران خوب هست د یآب و هوا-

 اومد....  یبهزاد بود که باال نم ینفس ها یحاال فقط صدا و

 : بهزاد 

 (آروشا کفنت کردم! د ی ب...بله بله عرض ادب استاد...)و آروم تر غر-

 بدتر غريد:  آراز

 !!! تونی قبل یها الوگیتو د نیعرض ادب رو که کرد-

 : بهزاد 

 آروش؟ -

 شدم و لنگون رفتم تو بالكن و گفتم:  بلند

 خاك بر سرت بهزاد!-

 گفت:  عصبي

 ه بودم ببينم فوتبالو داري يا نه!خبر مرگت ميمردي بگي رو اسپيكره گوشيت؟ مثال زنگ زد-
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 تو نميدوني گوشي من خرابه و تا نزنم رو اسپيكر صداتو ندارم؟ -

يادم نبود خب! تازه يادم بود هم من كف دستمو بو نكرده بودم كه اون برج زهرمار هم نشسته -
 اونجا. 

 خب حاال. -

 برم خودم حذف كنم درسشو قبل اينكه بندازتم.-

 ازونا باشه كه مسائل شخصيو قاطي كارش بكنه! نه بابا. فكر نكنم -

 چي بگم؟ باشه ديگه بريم االن نيمه دوم شروع ميشه. -

 باشه. مراقب خودت باش بهزاد سوتي! -

 شروع كردم به خنديدن كه غريد:  و

 زهرمااار. خدافظ! -

 خدافظ -

ميرفتم كه اگه   قطع كردم و برگشتم توي اتاق. نشستم سرجاي قبليم. تو ذهنم با خودم كلنجار گوشيو
آراز پاسم نكنه چجوري قراره يه هفته بهارو تحمل كنم. عزممو جزم كردم و به هر زوري بود زبون باز  

 كردم: 

 ميگمااا؟-

 بدون اينكه چشاشو از تلوزيون بگيره و نگام كنه گفت:  آراز

 هم؟-

 عميقي كشيدم و شروع كردم به حرف زدن:   نفس

.  یکن ی تو منو پاس نم یعنی شم،یمن پاس نم  گفتیاون م م؛یآراز، منو بهزاد اول ترم شرط بست نیبب -
منو   نمیبب خوامی! مشهیچون اگه ببازم فاجعه م ه؛یات یح  لهیمس نیشم! حاال ا ی گفتم پاس م یمن م

 مگه نه!؟  گه؟؟ید یپاس کرد
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  : باال دیپر ابروهاش

 ؟ یپاس شده باش  یانتظار دار -

 معمول؛ انگشتاي اشارمو گذاشتم رو ابرو هاش، آوردمشون پایین و کالفه، با اعتراض گفتم:  طبق

 ؟ی چ یعن یعهههههه! اوال ابرو ها پایین! دوما -

 ! یپاس نشد نکهیا یعنی-

 !!!یخفش كنم!...کچل از خود راض  خواستیتفاوت گف که دلم م  یکامال ب نویا

 ؟؟؟ یفهمی! مهیمسئله مهم گمیم-

 آره؟   یکنی خواهش م یاالن دار -

 ! ینیمگه تو خواب بب -

اونم در عرض   ،یخونیکتاب و کامال م ای  ،یکنی ازم خواهش م یرسم یل یخ ایرها؛  یندار  شتریدو راه ب-
  یاگه بتون رم،یگیامتحان ازت م  هیپس فردا صبح  دم؛یتا پس فردا صبح بهت وقت م یعنیروز!  هی

تنها   یتونی اخطار؛ م هی! فقط یشی چون و چرا پاس م یب  ؛یر ی من قابل قبول باشه بگ یکه برا ینمره ا
 !ستیهم قابل قبول ن یعذر خواه ؛ ی! در ضمن اگه قبول نش یبار امتحان بد کی

 ؟؟یهست یعقده ا یل یخ  دونستيیم-

 خودته!   لی! مشهیکم م تینمره از نمره امتحان  کی  یکنی که م ین یهر توه-

 :   دمیو غر دمیکش ق ینفس عم  هیخشم  با

 ! یهفته بهار رو تحمل کن هیخودت  کنمی به حالت اگه من پاس نشم! مجبورت م یآراز! وا-

 بهار؟ -

 دوم شروع شد.  مهیپوووووف... بيخيال! ن-
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و مشغول تماشاي بازي شديم. شروع نيمه دوم آنچنان پرهيجان نبود و باعث    یو  یکردم به ت اشاره
 د همون اول چشمام گرم خواب شه... ش

كه مستقيم از پنجره ميزد تو چشمام باعث شد از خواب نازم بيدار شم. پتو رو از روم كنار زدم.    نوري
پتو؟ حتما خاله شب كشيده روم. با چشاي خواب آلوي بستم، دستمو بردم سمت پاي گچ گرفتم و 

 يز دستم سست شد و پام افتاد زمين.بلندش كردم، چرخوندمش سمت ديگه و از يه ارتفاع ناچ

 آآآخ!-

 خواب آلوم حالت متفكر گرفت به خودش و با دو انگشتم سرمو خاروندم. با صداي گرفتم گفتم:  چهره

 من كه آخ نگفتم!-

خودم اومدم و چشمامو تا آخرين حد ممكن باز كردم كه ببينم كي تو اتاقم. چشمم خورد به آراز كه   به
 و داشت با دستش پيشونيشو ميماليد. با همون چشماي متعجبم گفتم: صورتشو جمع كرده بود

 واي چي شد؟ -

 همون صورت جمع شدش غريد:  با

 پاي گچ گرفتتو انداختي رو پيشونيم تازه ميپرسي چي شد؟ -

 به دندون گرفتم كه نخندم. بدتر عصباني شد:  لبمو

 نه بخند، بخند. نوبت منم ميرسه بخندم. -

 اي بابا. آخه پيشوني تو كجا بود كه پاي من افتاده روش؟ -

 ديشب اينجا خوابم برده بود. خواب بودم مثال كه اينطوري بيدارم كردي.  -

 لب زمزمه كردم:  زير

 اوخيش! دلم خنك شد!-

 اخم گفت:  با
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 شنيدم چي گفتي! -

 اب ديدي خير باشه!كي؟ من؟ من مگه چيزي گفتم؟ خو-

 : غريد

 رهاااا!-

شل كردم و لبخند سي و دو دندوني تحويلش دادم. بلند شدم و لنگ لنگون رفتم سمت دست   نيشمو
 گهیشويي؛ بعد از انجام اعمال مدنظر اومدم بيرون و رفتم پایین كه صبحونه نوش جان كنم! ماشاهلل د

 :  دم یساراز کچله پر یروبرو زیخونه! نشستم سر م نیکال ابروم رفته تو ا یعنیوقت ناهار بود، 

 خان کجان پس؟  اریخاله و شهر-

 بشر!  نیا شعورهیچه ب  ؟یچ یعنیهاشو انداخت باال! وا؟  شونه

 .یکه کرد ینیامتحانت کم شد بخاطر توه  یاز برگه   گهینمره د هی_

بلند فک کردن رو کنترل کنم   نیا یچجور  دونمینم هگی. دوار یکلمو بکوبم به د خواستیلحظه دلم م او
 ...! 

   ؟ یبکن یعذر خواه یخوای_هنوزم نم 

سبز بشه!    ایپات قشنگ در  ریکنم تا ز یمن ازت عذر خواه نیپسر جون؛ برو اونقدر منتظر بش  نی_بب 
 ؟ یاوک

 یاخموش که خندشو به زور کنترل کرده بود و يه ور لبش ه شهیدقت کردم به صورت هم تازه
 ذره لرزشش از کنترل خارج شده بود، گفت:  هیکه  یی جلوشو گرفت. با صدا  یدر بره ول خواسیم

 سبز بشه؟  ایدر-

! به خودم شدمیباال م دهیکه ابروهاشو م لشیاستا نی من داشتم عاشق ا یعنیابروهاشو داد باال.  و
خوشت   خودی...خوب ب ادیبود که خوشم م  نیجنبه.... منظورم ا  یب یدختره  یکرد  نهيب زدم؛ تو غلط

  نی...سعي كردم افكارمو كنترل كنم و برم سر وقت سوتيي كه داده بودم. خب خب خب بهترادیم
 طبق معمول!!! م؛یکه خودمونو نباز نهی روش ا
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 _آره خب! 

 شه؟یمگه سبز م  ای_در

 !  شهی سبز م که رو کله کچل ییمو نیع گهی_آره د

 نبود... یديگه به روح ننم عمد یکی نیرف تو هم!!! اوپس! ا اخماش 

 ... نینمره بابت ا هی_

 وسط حرفش :   دمیپر یزود

 نبود، مثال بود! نیتوه گهید  یکی  نیبابا به خدا ا-

 گفت:   سوزوند،یپوزخندي که داشت منو م با

 مگه نه؟ ،یکن یم  یعذرخواه یاالن دار -

 : دمیبه پوف بلند کش   یعصب

 !!!!!! ــــــرینه خ -

 نمره کم شد! هیباشه پس -

 : دمیلب غر ریز

 به جهنم!-

 بلند تر بگو منم بشنوم.-

 ! کنمیبرات بازگو م  مویرلبیز یگرفتم و پاس شدم؛ همه حرفا  مویکه نمره امتحان  نیبعد ا شاهللیا- 

 که بشنوم گفت:  یلبش طور  ریز

 . یيگه فکر نکنم اشتها برا صبحونه داشته باشد ؛یکه تو حرص خورد نهمهیا-

 لجش پشت سر هم لقمه هاي كره مربا گرفتم و با اشتها مشغول خوردنشون شدم...  از
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  یکنم ول  یبرم ازش عذر خواه  زنهیبه سرم م  ییوقتا هینگامو دوختم به کتاب وامونده؛ به خدا  عاجزانه
البته به -من تو عمرم  یعنیو باز شروع کردم به خوندن ادامه فصل...  دمیکش ق ینفس عم  هی! شهینم

ه جا  یساعت برا درس خوندن  هی یعنیساعت درس نخونده بودم؛  هیسر  كی  -جز سال كنكورم
اال درس! مثال همون ساعت   یکتابو وا کردم؛ فکرم رفته سمت همه چ یننشسته بودم. االنم که از وقت

و تو   میعمه آسا که خونشون با بهزاد شکست  وانیاون ل ایکش رفتم... شیبهزاد ک دو سال پ یمچ
فردا   کوفت درسو بچسب بدبخت! حاال یمرض ا ی... اای! دیکسم نفهم چیو ه میباغچه خاکش کرد

اسكال نگاش کن! با   نیو ع ایهاهاها اونجات سوخت؟... ب گهیآراز کچله م یامتحانو که خراب کرد 
  نیبخورم با ا  زیچ گهیمن د ایعنی!؟ دمیفهمیمگه م یحرفا باز، شروع کردم به خوندن ول نیا یادآور ی

!!! باشه آراز خان حاال  ااااکچل شدا کهی مرت نیبار کارمون لنگ ا هیبهزاد خِر نفهم شرط ببندم ! حاال ما 
  ی" ... واااا: "هاها آراز خان اونجات سوخت؟گمیاونوقته که من م گه؟؟ید شهیشماهم کارت لنگ ما م 

  دمینفهم  دمیکه دو سطر خوندم و د نیکردم تمرکز کنم. هم ی خدااااا بازم فکرم منحرف شد. باز سع
 گفتم :  غی و با ج واریمنفجرشدم؛  کتاب و محکم پرت کردم سمت د

 مرتيكه خِر نفهِم کچل!!! -

 ... گرفتیم می کم داشت رسما گر کم

 .رهیكه خوابم نگ دمیا خودم ريخته بودم رو سر کشکه بر یپنجم قهوه ا وانیمالوندم و ل چشمامو

  نی صبح بود؛ من هنوز کامل تموم نکرده بودم و انقدر به کل اجداد آراز  لعن و نفر6کینزد ساعت
فرستادم که خودم خسته شدم! از طرفيم بي خوابي داشت اعصابمو بهم ميريخت؛ شب قبل شروع  

 وانیل وانی شب به بعد هم ل9ز يه طرف... از ساعت درس هم خوابم كامل نبود. پاي گچ گرفتمم كه ا
  یرفتمــــا؛ ول  یخوردم که خوابم نبره وسط درس خوندن. تا دم در اتاق آراز برا عذر خواه یم قهوه

سر   کیغرور المصب نذاشت که نذاشت! گفتم دندم نرم و چشمم کور... خالصه تا هشت صبح  نیا
  نیاز ا شتری خورده ب   زیبودم آراز چ   داریساعت ب نیجنازه افتادم رو تخت. خب من که تا ا نیخوندم ع 

  ای وحش نی برداشتم. لنگون رفتم دم در اتاقش و ع یخودکار آب  هی یو مجلس  کی کپشو بزاره!قشنگو ش
 دهیروح د نی و دوباره برگشتم سمت تختش که ع دمشیبه شدت درو باز کردم. رفتم تو، محکم کوب

 لبخند گله گشاد زدم و گفتم:  هیها نشسته بود سر جاش. قشنگ 

 اومدم امتحانمو بدم خانم معلم!-
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الن رو سرش. ا دیرو تخت  و پتوشم کش دینفسشو با صدا داد بيرون؛ بي توجه بهم دوباره دراز کش 
توالت کنار تخت موجود بود. رفتم  زیرو م   ازیکچل بي شعور!!! خوشبختانه مواد مورد ن رمی گیحالتو م

رو صورتش    ازکه با وحشت پتو رو  دمیفرا بنفش کش غیج  هیباال سرش؛  ستادمی پارچ ابو برداشتم و ا
 گفت :   تی دفعه داد زد و با عصبان هیکردم رو صورتش.   یكنار زد و من همون لحظه پارچو خال

 !میک  یمفهم  یتخس لوس، نفهم سرتق! واحدو که پاس نشد یدختره -

تصميم گرفته بودم ديگه زياد سر به سرش نذارم ولي بدجور سر اين امتحانه از دستش  درسته
 عصباني بودم! بي توجه به تهديدش دهن كج كردم و گفتم: 

 ساکت باو پاشو ورقمو بده....-

  نی. حاال شما ارمی گاز بگ نویكنار؛ به خاطر سر و وضعش کم مونده بود زم دیروکه کامل از روش کش پتو
 هیماشاال لباس هم که فقط  س،ی خ  شیصورت اخمو و ر هیکله کچل،  هی ن؛ی تصور کن گمویکه من م

  زی م و یتنش کرد و اومد اشاره کرد به صندل یتوس  شرتی ت هیرف   کیش  یلیشلوارک تا زانوش بود. خ
 سوال داشت. بعدش گفت:  هیبرگه داد دستم که فقط  هیاتاق بود. رفتم نشستم و  یکه گوشه  ری تحر

 یتر جواب بد یکلمه اضاف هیبرو. فقط اگه  زوی برگتو بزار رو م ؛یکه اون سوالو جواب داد نیبعد ا-
 . کنمی نمره کم م

طرف آچار   هیکامل که قشنگ  حیهم آسون بود شروع کردم به توض  یلینگاهمو دوختم به سوال که خ 
کچل !حاال بعد   کهی پوزخند زد. مرت هیپر شد. آراز همونطور باال سرم واستاده بود. از جام بلند شدم ک 

 سمت اتاقم... ادم! نگامو ازش گرفتم و با همون پاي چالغم راه افت زنهی پوزخند م یک مین یبی م جهینت

 #آراز# 

! از خود  رمی گیدختره لوس و م نی نگاه كردم؛ خب من حال ا زی م یلبخند پيروزمندانه به برگه رو هی با
  حیبرداشته توض کنم؛ی نمره کسر م  یسیتر از جواب بنو ی! خوبه حاال بهش گفتم به کلمه اضافیراض

 ي؟ بچه ها رفتار ميكن  نیع یدختر بچه اومده دار   نیا یاز وقت یداده... آراز دقت کرد  یاضاف

 نیبخوابم. ا تونستمینم گهیچون مطمئنا د  دمیپس زدم، رفتم سمت کمد و لباسامو پوش افكارمو
.  رونیبرداشتم و رفتم ب فموی و ک نی ماش  چیرسما زهر ترک شدم. سوئ  یدختره واقعا نفهمه! اول صبح 

  سوارافکار  نیرفتن گردش! تو هم  یکردن دو نفر  شونیاوقات جون ادیپدر و مادر مام  نیماشااهلل ا
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کارخونه. امروز سرم واقعا شلوغ بود. حدود   رفتمی سر م هی دیشدم. طبق فرموده پدر خان با نمیماش
اواخر؛   یکارا واقعا مزخرفه. هيچ عالقه اي به كارخونه و كاراش ندارم! حت نی. ادمیبعد رس قهید ستیب

شدم، رفتم تهران و   تهخس  ینیبعدشم که از خونه نش .ومدمیکارخونه ن امیبابا مي گف باهاش ب  یهرچ
 بعدشم که رهاو... 

 #آراز# 

اونجا. همون روز   رفتمی نم  شکستی پام م  زدم یبشه م داشیدختره پ  نیقراره ا دونستمیمن اگه م واال
که اومد قدمش برا من نحس بود. يه وقتايي به خودم ميگفتم "شايد اونقدرام كه دارم اغراق   یاول

!  هم  برده نیاومده ارامشو از ب  یميكنم بد نيست" ولي تندي به خودم نهيب ميزدم كه ببين؛ از وقت
قاش  اخال یسر  هی دیشا دونمینم لشو یارامش خونه و خونواده، هم ارامش ذهن و فکر منو. خودمم دل

  هیانگار اين دختر يه وقتايي ميشد نسخه شلوغ كار مازيار چشماشم شب نداخت؛یم اریماز ادیمنو 
نشست تو   نهیو ک رت!.... دستمو مشت کردم و همون نفاری. مازدمیاه از ته دل کش هیبود...  ار یماز

پرت   فموی تو. ک چشام.عذاب وجدان قلبمو بيشتر از هميشه فشرد. در اتاقو با شدت باز کردم و رفتم
و   کنهیگذشته داغونم م یاداور ی شهیدستام. هم  نیسرمو گرفتم ب ،ینشستم رو صندل  زویکردم رو م

  دم،یکش  قینفس عم هی. کنهی تو وجودم شعله ور م  شتر یحس انتقام و نفرت و عذاب وجدان رو ب
گذشت که   یساعت هیبود.  ختهی بهم ر کمی شدم؛ اوضاع  یرو وا کردم و مشغول بررس  زیگزارش رو م 

  یساعت م ی. خواستم جواب ندم نلنتیرفته بود بزارمش رو سا ادمیاز جا پروندتم؛ پاک  میزنگ گوش
که رها خونه تنهاست،   بود نی به خاطر ا دیتمرکز کنم رو کارم. شا تونستمیبود دلشوره داشتم و نم

 جواب دادم:   مویو گوش زی رو م  دمیبرگشته بود روستا. خودکارو کوب  روزیهم د یچون گل

 الو؟ -

 _الو؟ سالم 

 !  ختی ر یب  یپسره  دم؛یکش  يیبلند باال پوف

 ؟ ی_شناخت

 گه؟ید ی_ اره اره ! بهزاد

 _ اره.
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 _خب؟کارت؟ 

 نگران شدم، رها کجاس؟   کمی یمزاحم بشم ول خواستمی_ نم

 باشه؟خونه؟ دیکجا با-

 ؟ یششیتو پ-

 ! دونمیموردتو نم  یب یسئواال نیا لیدل-

 ! دهیرها جواب نم زنمیزنگ م  یهرچ-

  الوگاید نیبود! ا  نیکه داشتم به خاطر هم ی. پس دلشوره اختی تو دلم فرو ر  یز یچ هیچرا  دونمینم
 تلخ!....  یخوب نه اشنا یبرام اشنا بودن....اشنا  یلیخ

 الو؟-

 ! شنومیم-

 ؟؟؟ یازش خبر دار -

 . ستمیمن االن خونه ن-

 داره....  یرها مشکل قلبنه  ای یمطلع هست دونمیآراز نم-

 خوابه!  دی!شادونمیم-

 . ببخش مزاحمت شدم؛ باز منتظر خبرت هستم. خدافظ.یگ یدونم.... راس م ینم-

 تماسو قطع کردم. ینداشتم. بدون حدافظ نانیاطم  گفتمیکه م یدونم چرا خودم به حرف  ینم

اون لحظه فقط  یول  دونستم،ینم   وینشد. علت نگرانم ی خواستم خودمو سرگرم گزارشا کنم، ول  دوباره
و گوشيم بردارم از شرکت    نیماش چیسوئ  ری غ یز یچ نکهی. بدون اهیبه خاطر حس امانت دار گفتمیم

 خونه، با عجله رفتم تو و داد زدم:  دمیربع رس  هی . در عرض رونی زدم ب

 رها؟   ییرها؟رها؟کجا-



 ت ی سوگند به دست ها

166 
 

 شدی! از پله ها رفتم باال سمت اتاقش؛ همونطور كه صدام بلند تر مکیکوچ کیج  هیاز  غی در یول
 اروم تر نسبت به قبل صداش زدم:  یجلو در اتاق و با عجله بازش کردم، با صدا  دمیرس

 رها؟؟  -

 بود. دوباره صداش زدم :  نی زم یطرف تختو مات شدم. رها اون طرف تخت رو رفتم

 رها؟  -

 رون؛یاز دهنش زده بود ب دیو کف سف دیلرزیم نیزم یجونش داشت رو  یتر رفتم جسم ب کینزد و
 داد زدم : 

 رهاااااا-

مغزم   شه،یمواقع دهنش قفل م نی دونستم تو ا ی. مکردی . داشت تشنج م نیو كنارش نشستم رو زم 
 . سرشو گرفتم تو بغلم صورتشو تكون دادم و با داد اسمشو صدا زدم : دادینم امیپ

 !....سین  یرها؟ رها االن وقت شوخ-

چشاش سر   یاهیس  یدندوناش. چشاش بازبود ول ینکردم. دستمو گذاشتم ال دایدم دستم پ یز یچ
  ونستدی. خدا مکردی رو ترسناک تر م تی و وضع شدیم ده یچشماش فقط د هید یخورده بود باال و سف

. به  کردیکه بود رو چک م یامبوالس مدام پزشک دم دستگاه یبا چه وضعي زنگ زدم امبوالنس. تو
مضطرب نگامو دوختم به صورتش. پزشکه اومد  کردم؛ی درک نم لشوی. دلکردمی بغض م اشتمرسمه د

رها و   یدندونا  نیبود. دستي که گذاشته بودم ب یچ دونمیسمت من؛ با يه بسته تو دستش كه نم
 یشد سمت رها؛ موها دهیکرد. بازم نگام کش شیچ یسمت خودش و باند پ دی شده بود رو کش یزخم 

  دونمیصورتش کامال متناسب و خوشگل بود. نم یبود، اجزا ختهی صورتش ر یور  شی مشک شونیپر
  نهکینم  طنتی ش  نکهینه بخاطر ا دونستم؛یکه اينجا خوابيده بود رو همون رها نم ییشده بود، رها یچ

  بی! ب خودم نهکنهیپنهون م طنتاشی پشت ش شهیکه تو چهرشه و هم یتیو ارومه، به خاطر معصوم
ک   یراتی تغ ترسونه؛یمنو م راتیتغي نی. کاش هرچه زود تر برگرده تهران. ارفتمزدم و نگامو ازش گ 

ازم داره منو ... ب  ترسوننیکه ازم گرفته شده، همشون دارن منو م یاخالقام به وجود اومده، ارامش یتو
کنم. امبوالنس واستاد و  ادیازش  خوادیدلم نم چیک ه یگذشته ا ار؛یسمت گذشته و ماز کشونهیم

. منم دنبالشون راه افتادم. مارستانیتخت بردن داخل ب  یهمون پزشک درو وا کرد و رها رو رو ایمرد 
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  نیزم یدر واستادم و با پام رو  ی نذاشتن من برم تو؛ جلو ژهیو یدر پخش مراقبت ها یجلو  دمیرس
 ،حفظ کنم. رفتم جلو  مویکردم خونسرد یسع رون؛یکه گذشت، دکتر اومد ب یساعت  میضرب گرفتم. ن

 : دم یپرس

 حالش چطوره دکتر؟؟؟-

 نادرست... هیو تغذ  یخواب  ی_افت فشار در اثر ب 

 نگام کردو گفت:  شی طب نکیع یسمتم از باال برگشت

 ده؟؟؟یشبو نخواب -

 _نه اخه...

 وسط حرفم:  دیپر

 خواب بمونه ... یب یطور  نیا دیهم ک بوده باشه نبا یل یبه هر دل-

 خواستم دهن وا کنم که گفت:   دوباره

 ن؟یبود!؟ نکنه تازه عروس داماد یموندنتون ديگه چ  داری! تا صبح بنی! دائم ور دل همگهیزنته د-

 ! باز خواستم دهن وا کنم كه گفت: شعوریب کهی مرت

البته   ش،ی نیبب  یاجازه بده بر  گمیگوشش گذشته. به پرستار م خی خطر از ب ؛یمراقب باش  شتریب  دیبا-
 بخش.  برنشیاالن م

  ینداره به تحصيالت؛ دکتر باش  یبدون اينكه ديگه منتظر جواب من باشه راه افتاد و رفت. اصن ربط  و
وسط حرف من و نذاشت   دیکه همش پر شعوریدکتر ب  نیونش هم!!!نمیباش شعوریب یتونیهم م

کرد! تازه عروس دوماد!خاک تو سرت کنن   بمونیهم نص یحرفامو كامل بگم. مردک احمق چه صفات
.  شدمیم یعصب  دمیدیم شعورو یآره! هربار که مردک ب شبید مویآراز! حاال فک کرده تازه عروس دوماد

 هیکه رفتم تو انگار   نی. همنمشیرفتم که بب  شعور؛یکه رها رو بردن بخش طبق فرموده دکتر ب  نیبعد ا
 کردن روم.  یخال   خیپارچ آب 
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عذاب وجدان  ذاشت؛یتخت بود و حس عذاب وجداني که راحتم نم یجون رو  یو ب دهیرنگ پر رها
 .....  مارستانهیبرو تخت  نجایبوده و االن ا داریسر اون امتحان تا صبح ب  نکهیبخاطر ا

 #رها  

غم زده آراز.   افهیحال نگامو دوختم ب ق یکه افتاد رو تخت باعث شد سرمو برگردونم؛ ب  یا هیسا
 دستش. اروم گفت:  یرو ی چی دستاشو گذاشت کنار تخت که چشمم خورد ب باند پ

 ؟ یخوب -

  تی اونو مقصر وضعبودم و   یضعف کردم. از دست آراز عصب یبهم گفته بود که بخاطر کم خواب   پرستار
 تو همو جوابشو ندادم. در باز شدو پرستار باز اومد:  دمیاخمامو کش دونستمیاومده. م شیپ

 جا مونده بود.  لمیوسا  زم؛یعز دیببخش-

 برگشت بره، گفت:  یبر داره. وقت  لشویکه اونجا بود وسا زيی م یاز رو رفت

 گه؟ ید یدیاقاتونو هم د هیفداکار-

 که ادامه داد:  کردمینگاه م گيج

 شده بود!  یدندونات. زخم نی دهنت قفل نشه، دستشو گذاشته ب نکهیا یبرا یتشنج کرد یوقت-

با لبخند مسخره رو لبش رفت... به گوشام شك داشتم. چي؟؟ دروووووووغ؟؟؟ آراااااااز؟؟؟ آقام؟؟؟   و
نگاه به صورتش   هی. وا کردم ینگاهم رنگ تعجب به خودش گرفته بود و دهنمم اندازه چ ؟؟؟یفداکار 

  نباریبستمو ا موکارو تکرار کردم. کم کم دهن  نیشدش. چند بار ا  یچی نگاه به دست باندپ هیانداختم و 
كه خوشبختانه   گرفتیاونم رف باال. داشت خندم م یمثل خودش ابروهامو دادم باال.  همزمان ابرو ها

يرمو از چشاش بگيرم. زير لبي  جمعش کردم. چشماش باز برق ميزد و باعث ميشد نتونم نگاه خ 
 پرسيدم: 

 چرا؟ -

 چرخوند و گفت:  چشماشو

 بهتري؟ -
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 اينكه جواب بدم همونطوري نگاش كردم كه گفت:  بدون

 قبال سابقه تشنج داشتي؟-

 به نشونه نه به طرفين تكون دادم. لب پایینشو به دندون گرفت و گفت:  سرمو

 باشه پس استراحت كن قراره يه نوار مغز بگيرن بعد بريم خونه. -

بره كه همون دست باندپيچ شدشو گرفتم. ايستاد ولي برنگشت نگام كنه. آب دهنمو قورت   برگشت
 دادم و گفتم: 

 نميخوام كسي چيزي بفهمه.-

 و مستقيم خيره شد توي چشام:  سمتم برگشت

 تا هرزماني كه دلت بخواد اين مسئله بين من و تو ميمونه ولي به يه شرط!-

 چه شرطي؟ -

 اشاره دست زخميشو برد باال و تكون داد، همزمان ابرو هاشم باال رفته بود:  انگشت

 خيلي خيلي خيلي زياد مراقب خوابتو و تغذيت باشي! خيلي! باشه؟-

ند اومد رو لبام. نميدونم چرا ولي يه حسي تو دلم بود كه باعث ميشد لبخند بزنم. يه  اختيار لبخ  بي
 حس خوب. با همون لبخندم گفتم: 

 باشه! -

 كوچيكه دست بسته شدشو آورد جلو و گفت:  انگشت

 قول؟-

 انگشت كوچيكه دستم كه سرم داشت، گرفتمش و گفتم:  با

 قول!-

 انگشتمو گرفت و با دست ديگش جيباشو گشت:  سفت
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 نه! من به اين قوال اعتمادي ندارم. واسا! بايد ثبت شه. -

 پرسيدم:  متعجب

 ثبت؟؟؟ -

 اره. ثبت! -

 در آورد و چندتا عكس توي زوايا مختلف گرفت و بعد گفت:  گوشيشو

 اينطوري خيالم راحت تره!-

 مه داد: كاراش خندم گرفته بود. انگشتمو ول كرد و ادا از

 حاال استراحت كن، منم بيرون واسادم تا بيان نوار بگيرن و اگه همه چي اوكي بود بريم.-

 باشه!...-

 **** 

 آبداري نشوندم رو صورت خاله و گفتم:  ماچ

 دورت بگردم من خاله جونم! كلي زحمت دادم.-

 كشيد و گفت:  لپمو

چه زحمتي دختر؟ رضا ساكتو ميبره تو ماشين آراز. آرازم كه داره ميره تهران تو رو هم ميرسونه. ولي -
 كاش بيشتر ميموندي. 

 دفعه بعدي كه اومدم قول ميدم لنگر بندازم!-

 اي كرد و صورتمو بوسيد:  خنده

 به خدا سپردمت خوشگل من.-

 فرستادم و گفتم:  جدا شدم و راه افتادم سمت در. رو هوا براش بوس ازش
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 خدافظظظ! -

لنگون راه افتادم سمت ماشين آراز و نشستم رو صندلي جلو. آراز با اون پسره كه اسمش رضا   لنگون
بود ساكمو گذاشتن تو صندوق عقب. آراز سوار ماشين شد و راه افتاديم. از پنجره داشتم بيرونو تماشا  

 مت آراز و گفتم:ميكردم و بطور شديد حوصلم سر رفته بود. رو كردم س

 تو كه اهل صحبت نيستي؛ اقال يه اهنگ بذار گوش كنيم حوصلم سر رفت!-

گوشه چشاش نگاهي بهم انداخت و ضبطو پلي كرد. با يه دست فرمونو گرفته بود و دست ديگشو   از
 تكيه داد به شيشه و گذاشت زير چونش. آهنگ شروع كرد به خوندن:

 

 ه من هستم دلت گرفته غمت نباش ایاگه از دن-

 رو که با تو هم صدا شه من هستم  یکس ینکرد دایپ

 من هستم  ومدیبا تو راه ن یکه زندگ یدید اگه

 ساِل بعد دل تو لک زد من هستم یعشق من کل واسه

 هستم، من هستم  من

و متن آهنگ عجيب به دل ميشست. نميدونم چرا ولي ضربان قلبم رفته بود باال. نگاهمو به  ريتم
تم ازش بگيرم. انگار موقع رانندگي جذاب تر ميشد! به خودم نهيب زدم، سرمو تكيه  سختي ميتونس

 دادم به شيشه و خيره شدم به بيرون.

 

 شهیرو عشق من حساب کن هم-

 شهیآدم از عشقش که خسته نم 

 من رو تو ذهنت نگه دار تنها

 من هستم یتا تو بخوا 
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 ینباش   یمن باش کینزد

 ی که صداش ای یسکوت ش  غرق

 به تو خدانگهدار  گمینم هرگز

 من هستم یمن هستم آ یتو بخوا تا

 

 من هستم یو فکر کنم هست یتو نباش  یعنیعشق  اگه

 من هستم یمنو شکست یعمر  نکهیشم با ا  نگرانت

 من هستم  ومدیبا تو راه ن یکه زندگ یدید اگه

 ساِل بعد دل تو لک زد من هستم یعشق من کل واسه

 هستم من هستم  من

 

 شهیعشق من حساب کن هم رو

 شهیآدم از عشقش که خسته نم 

 من رو تو ذهنت نگه دار تنها

 من هستم یتو بخوا تا

 

 ینباش   یمن باش کینزد

 ی که صداش ای یسکوت ش  غرق
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 به تو خدانگهدار  گمینم هرگز

 من هستم یمن هستم آ یتو بخوا تا

 بابك جهانبخش(  - )من هستم

دستي كه رو بازوم حس كردم، از خواب بيدار شدم. اصال نفهميده بودم كي خوابم برد. آراز نگاهي  با
 بهم كرد و گفت:  

 رسيديم رها.  -

 خواب آلويي بهش انداختم، با صداي گرفتم تشكري كردم و پياده شدم...  نگاه

  *************** 

د بلند ميخنديدم. بهزاد باز شروع كرده بود به نمك پروندن و گذاشته بودم رو شكمم و بلن دستمو
هممون روده بر شده بوديم از خنده. بهزاد رفته بود تو اتاق و ديده بود سحر و عمو تنهان و همش  

 :   فتداشت تيكه ميپروند. داشت ادا خاله زنکا رو در مياورد؛  با دستش چنگ زد به گونش و گ 

  تونی!)بعدش با خنده ادامه داد(شرمنده مزاحم جلسات عشقولکهیزیچخوب  اهمیاوااااا شرم و ح-
 شدم! 

 در اورد و شوت کرد سمت بهزاد که صاف خورد توسرش و گفت:   شوییسحر دمپا  

 آخ! -

 زد:   غی بلند ج یبا صدا سحر

فحش بده همش   ومدیدلش نم چارهی )ب یخال  یجا یمرض و اخ، کوفت و اخ. خجالت بکش پسره  -
 (  یخال یجا گفیم

 وسط حرفش:    دیپر بهزاد

شرط اول خب! اصن به من چه دوبار    اطیمادر من ! احت  نیعمل کن اطی بابا خب به من چه؟ با احت یا-
 مچتونو گرفتم!؟  
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حرص بخوره. عمو با خنده از   ایبخنده  دونستیکبود شده بودم از خنده! سحر بدبختم نم یگیمنو م 
 و گفت:   رونیمد ب آشپزخونه او

   ن؟یریإروم بگ  نیتونیشده؟ شما مادر و پسر نم  یباز چ -

 گفت :   تی با عصبان سحر

 بگو!    اتی ح یبه اون پسره چلغوز ب -

 گوش بهزادو گرفت و گفت:   یبه شوخ عمو

   چ؟یاين مامانت نپ یبه پرو پا نقدریپدرسوخته؛ مگه نگفتم ا-

 با تعجب گفت:    بهزاد

گوشو ول کن و درمورد اون مامانم بهم   نیاون مامانم دارم؟؟جون من بابا، ا ی عنیمامانم ؟؟ نیا-
(آخ چوند یگوشش رو پ  شترینمـ... )عمو با خنده ب یچیمامانم ه نیبگو...اصال به جون اون مامانم به ا

 گوشو!   نیآخ آخ بابا جون اون مامان ول کن ا

 گوشش رو ول کرد و با خنده جواب داد:   عمو

 تو!   یش یآدم نم-

 خنده نفسم باال نميومد. بهزاد نگاهي بهم انداخت و گفت:   از

 نميري بي ريخت؟ نفس بكش خفه نشي!  -

تلفن خونه باعث شد از جام بلند شم و تا حدودي خندمو جمع كنم. با لبخند رو لبم جواب  صداي
 دادم: 

 الو؟ -

ه و نگاهم رنگ نگروني به فين فين و شيون هاي پشت تلفن باعث شد لبخندم رو لبام بماس صداي
 خودش بگيره. با وحشت تكرار كردم:  

 الو؟؟؟  -
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 گرفته اي گفت:   صداي

 الو آروش؟  -

 خاله سمان تويي؟ چي شد خاله؟ چرا داري گريه ميكني؟ -

 آروش داريم ميايم تهران. -

 مردم از نگروني خاله چي شده؟ -

 صداي گرفتش گفت:   با

 شيريــن! -

 هق هقش اوج گرفت. بغض راه گلومو بست. نميخواستم اون چيزي كه فكرشو ميكردم باشه:   و

 شيرين؟  -

 هق هقاي بلندش گفت:   ميون

 شيرينمون رفت آروش! -

گريه خاله چشام اشكي شد. ميدونستم شيرين چقدر براشون عزيز بود! يه قطره اشك سمج سر   از
 و پسش زدم. زمزمه كردم:   خورد از گوشه چشمم كه زود با دستم گرفتمش

 خيلي ناراحت شدم خاله! تسليت ميگم... مراسم تهرانه؟  -

 آره، مام داريم ميايم تهران. خواستم ببينم مزاحم نباشيم اگه بيايم خونه شما؟  -

 نه خاله چه مزاحمتي، قدمتون رو چشم. -

 فيني كرد و گفت:   فين

 دورت بگردم من.  -

 خدا نكنه! -
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 يوفتيم. خدافط عزيزم.  من برم كه راه ب-

 كردم:   زمزمه

 خدافظ  -

 با نگروني پرسيد:  سحر

 چي شده آروش؟  -

 صداي لرزون گفتم:   با

 بردارزاده خاله سمان فوت كرده. -

 چنگي به صورتش زد و گفت:   سحر

 كي؟ شروين؟  -

 كردم بغضمو قورت بدم:   تالش

 رمان. نه! خواهرش سرطان داشت؛ برده بودنش خارج از كشور براي د-

 لب پایینشو گاز گرفت و گفت:   سحر

 بميرم! خدا به خونوادش صبر بده! مراسم تهرانه؟ -

به نشونه اره تكون دادم. چهره هممون مغموم شده بود و هركسي تو الك خودش بود. نزديكاي   سرمو
و هق   شب بود كه خاله اينا رسيدن. به استقبالشون رفتيم و جلوي در خاله به محض ديدنم بغلم كرد

 هق گريش دلمونو خون كرد:  

 شيرينمون رفت آروش! شيرينكمون رفت!  -

نتونستم جلو خودمو بگيرم و قطره هاي اشكم پشت سر هم سر خوردن رو گونه هام. سحر هم   ديگه
بعد از من خاله رو بغل كرد و سعي كرد دلداريش بده. شهريار خان با چهره در هم با بابا احوال پرسي 

سليت گفت. آراز آخرين نفري بود كه وارد خونه ميشد. چشماش گود رفته بود و انگار  كرد و بابا ت



 ت ی سوگند به دست ها

177 
 

داشت تو هپروت سير ميكرد. انگار ده سال پير شده بود. نزديكش رفتم، با چشاي اشكي نگاهش 
 كردم و گفتم:  

 تسليت ميگم... -

نگاهم كرد و فقط سرشو تكون داد.همه رفتن توي پذيرايي و من و آراز همونطور جلوي در   مات
مونديم. خواست قدمي برداره كه دستشو به ديوار گرفت، دست ديگشو گذاشت روي سرش و  

 چشاشو بست. فهميدم سرگيجه داره. فوري دستمو حلقه كردم دور بازوش و گفتم:  

 بذار كمكت كنم.  -

بهم انداخت و اعتراضي نكرد. بي توجه به بقيه كه توي پذيرايي بودن آرازو بردم طبقه    حال نگاهي بي
باال تو اتاق خودم. نشست رو تختم و كمكش كردم دراز بكشه. نميدونم چرا ولي اينطوري ديدنش  

نقطه   هدلمو خون ميكرد. دستشو محكم توي دستم گرفتم و خيره شدم بهش، ولي اون خيره بود به ي
وم. كنترل اشكام دست خودم نبود و تالش ميكردم تند تند پسشون بزنم. آراز با صداي فين فينم نامعل

نگاهشو از اون نقطه نامعلوم گرفت و سوق داد سمت من. بلند شد و رو تخت نشست. نگاهي بهم  
 كرد و لبخند تلخي روي لباش نشود.  

 زمزمه كرد:    آروم

 كني زشت تر ميشي؟؟؟ مگه نگفتم گريه نكن؟ نگفتم گريه كه مي-

 فين فينام با صداي گرفتم گفتم:   ميون

مهم نيست زشت بشم يا نه. بيا تو هم زشت شو. گريه كن نذار بمونه تو دلت خفت كنه. نذار بغض  -
 راه نفس كشيدناتو ببنده. ببين بيا باهم زشت بشيم! 

زش كرد. زمزمه وار  لرزيد، دستشو گذاشت كنار صورتم و با انگشت شستش گونه خيسمو نوا چونش
 گفت:  

 همش تقصير منه رها!  -

 گذاشتم رو دستش كه رو صورتم بود:   دستمو
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نه آراز، تو مقصر نيستي. اگه قرار باشه اتفاقي بيوفته ميوفته! ميخواي همش خودتو سرزنش كني؟  -
 نريز تو خودت همه چيو آراز. گريه كن خالي شي.  

 شتم دير چونش و برش گردوندم سمت خودم:  برگردوند و نگام نكرد. دست گذا  صورتشو

 ببين منو. گريه كن خالي شي خب؟   -

يه بچه زانو هاشو بغل كرد، سرشو گذاشت رو زانو هاش و شونه هاش لرزيدن. جابجا شدم و   عين
نشستم كنارش. سرمو گذاشتم رو شونش و اجازه دادم دوباره اشكام راهشونو پيدا كنن. كم كم صداي  

 تمد. ترجيح ميدادم سكوت كنم تا خالي شه. سرشو از رو زانو هاش بلند كرد، خواسهق هقش بلند ش
منم جا به جا بشم كه نذاشت. همونطوري كه سرم رو شونش بود نگهم داشت و سرشو تكيه داد بهم. 

 با صداي گرفتش گفت:  

رم. شروين  شيرين چشم به راه بود. بخدا كلي خودمو زدم اين در و اون در ولي نشد، نتونستم ب-
 ميگفت همش سراغمو ميگيره. ولي من لعنتي نتونستم برم.  

مشت كرده بود و داشت ميكوبيد به پاش. ديگه گريه نميكرد، گريش جاشو داده بود به  دستشو
 خشم. غريد:  

 آراز بي عرضه! نتونستي خودتو برسوني!  -

گار تو حال خودم  گذاشتم رو دست مشت شدش، نگاهشو رسوند به چشام. عجيب بود ان دستمو
نبودم. هيچ كدوم از حركاتم تحت كنترلم نبود. فقط ميدونستم كه بايد با همه وجودم كنارش باشم. 

داشتم ميفهميدم كه از اعماق وجودم ميخوامش! نگاه قفل شدمون از خود بيخودم كرده بود. 
 دارم چيكار ميكنم، فقط چشامو بستم و... منميدونست

ينكه كارم درست بود يا غلطو نميدونستم، ولي داشتم مطمئن  دست مشت شدش سست شد. ا 
ميشدم محتاج اين لحظم! شايد تا قبل از اين اگه كسي ميگفت اولين تجربه بوسه ات قراره با آراز  
ياحقي باشه، ميخنديدم و مسخرش ميكردم! اما االن... دستشو گذاشت كنار صورتم و پيشونيشو 

ه شد توي چشام. همزمان داشت صورتمو هم نوازش ميكرد. پيشونيم و مستقيم خير هچسبوند ب
 زمزمه كرد:  

 چيكار داري ميكني با من لعنتي؟  -
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ميخورد به صورتم، انگار هنوز تو حال خودم نبودم. ازم فاصله گرفت و از روي تخت بلند شد.   نفساش
الفگي از سر  دستشو گذاشته بود توي جيبش و با دست ديگش هي ميكشيد رو صورتش. كالفه بود! ك 

و روش ميباريد! چندين بار عرض اتاقو طي كرد و برگشت سمت من. انگشت اشارشو رو هوا تكون 
 داد و گفت:  

 ديگه هيچ وقت! تأكيد ميكنم! هيچ وقت يه همچين كاريو تكرار نكن! -

وسط چم شده بود. همه اون حس تازه و خوبي كه داشتم به يك باره پريد. انگار كه يه دفعه  نميدونم
دريا زير پات خالي شه! حال خوبي نداشتم. پلك نميزدم كه اشكام سرازير نشن. بلند شدم و با دو از  

اتاق رفتم بيرون، خودم رسوندم به دستشويي و به محض اينكه درو بستم هق هقم بلند شد. دستمو 
 گذاشتم جلوي دهنم كه صداي گريم نره بيرون.  

چرا همچين حماقتي كردم. دوسش داشتم؟ نميدونم. اون لحظه مغزم كار نميكرد. شايد   نميدونستم
فكر ميكردم اونم دوسم داشته باشه. افكار پريشونمو كنار زدم. بايد خودمو جمع ميكردم. آبي به  

  خالهصورتم زدم و اومدم بيرون. از پله ها رفتم پایین و توي پذيرايي به جمع بقيه اضافه شدم. 
 ون بود و داشت به شهريارخان ميگفت:  پريش

 نگرانشم شهريار. تو اين ساعت شب گذاشت رفت.   -

 كالفه گفت:   شهريارخان

سمانه آراز ديگه بچه نيست. من و تو هم خوب ميدونيم كه وقتايي كه حالش خوب نيست ترجيح  -
 ميده تنها باشه. اينقدر الكي نگرانش نباش.  

 رو كرد به من و پرسيد:  خاله

 آروش با تو حرف نزد؟ اينقدر ميريزه تو خودش دق ميكنه بچم.  -

 تر كردم و با صدايي كه از ته چاه ميومد گفتم:   لبامو

 نه خاله... -

 با يه ليوان توي دستش اومد سمت خاله، بابا اشاره اي كرد و گفت:   مرضي
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 بگير سمانه بخور گل گاو زبونه. -

 ي كرد. بابا پرسيد:  بدون مقاومتي ليوانو گرفت و تشكر  خاله

 مراسم خاكسپاري فرداست؟  -

 گفت:   شهريارخان

 آره فردا صبحه. اوستا اگه ارامبخشي چيزي داري يه دونه بده سمانه كه شبو بخوابه.  -

دستشو گذاشت رو صورتشو دوباره آروم اشك ريخت. بابا سري تكون داد و از جاش بلند شد.  خاله
ب و يه قرص آرامبخش برگشت داد دست خاله. خاله كه قرصو خورد  رفت تو آشپزخونه و با يه ليوان آ

 بلند شديم كه بريم بخوابيم. به بابا گفتم كه روي كاناپه ميخوابم، بابا هم مخالفتي نكرد.  

كشيده بودم رو كاناپه و خواب به چشام نميومد. همش تو اين فكر بودم كه آراز كجا رفته. حوالي  دراز
يم چشمك زد. نگاهي بهش انداختم و ديدم يه اس ام اس از شماره شب بود كه صفحه گوش ٢

 ناشناس:  

 اگه بيداري درو باز كن. -

هنوز سيو نكرده بودم. ميدونستم آرازه. از جام بلند شدم و رفتم سمت اف اف، درو باز كردم و   شمارشو
يد و مطمئن بودم  دوباره برگشتم سرجام. صداي آروم قدم هاشو ميشنيدم. بيرون بارون شديد ميبار

. موقعيت وخيس خيس شده! از طرفيم نميخواستم باهاش روبرو بشم. در ورودي هم باز شد و اومد ت 
كاناپه يه طوري بود كه به محض ورود به خونه ديده ميشد. درواقع من هم ديد كامل به در ورودي  

زمين. فوري خودمو داشتم. بي تعادل قدم برميداشت و باعث ميشد هر آن منتظر باشم كه بخوره 
 رسوندم بهش و دوباره دستمو حلقه كردم دور بازوش:  

 اين چه وضعيه آراز؟ چت شده؟  -

نگاهي بهم كرد و شروع كرد آروم خنديدن. بوي زننده الكل كه پخش شد تو صورتم تازه   برگشت
 فهميدم ماجرا از چه قراره. غريدم:  

 هيس! ساكت شو احمق! -
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ادامه داد. كشون كشون بردمش نشوندمش رو كاناپه، خواستم برم كه  اون به خنديدن آرومش  ولي
 دستمو كشيد و پرت شدم تو بغلش. بازم خنديد. اعصابم خرد شده بود. دستاشو پس زدم و گفتم:  

 ولم كن.  -

 انگشت اشارش گونمو نوازش كرد و با لحن مستش گفت:   با

 نميـخوااام. ولت نميكنـــم! -

 روع كردم به تهديد: به بازوش زدم و ش مشتي

 ببين آراز جيغ ميزنمـ... -

باعث شد خفه بشم. مست بود مست! هلش دادم عقب و آستين لباسمو محكم   شیبعد حرکت
چندبار كشيدم رو لبام. زدم زير گريه. ميخنديد؛ اصال تو حال خودش نبود. بلند شدم و به زور بلندش  

سمت حموم. جلو تر رفتم و آب يخو باز   كردم. همونطور كه اشك ميريختم كشون كشون بردمش
با آستينم لبامو پاك ميكردم ولي چيزي از حس بدي كه داشتم كم نميشد. با چشاي   يكردم. هي ه

اشكيم رفتم و هلش دادم زير دوش. نشست رو زمين و بدنش شروع كرد به لرزيدن. تكيه دادم به در 
لند بلند گريه كردم. آراز لرزون و چهار دست و پا  و سر خوردم نشستم رو زمين. زانو هامو بغل كردم و ب

 اومد طرفم. بيشتر چسبيدم به در و دستمو براي اينكه متوقفش كنم گرفتم سمتش:  

 نيا جلو آراز.  -

توجه بهم اومد نشست جلوم و يه دفعه اونم زد زير گريه. حالم خوب نبود و نميدونستم چيكار  بي
 كنم. ميون گريم گفتم:  

 ا گريه ميكني؟ تو ديگه چر-

 صداي لرزون گفت:   با

 ميخوام باهم زشت شيم برا همون!...-

گرفت و كشيد توي بغلش. مقاومتي نكردم و توي بغلش اشك ريختم. مشت زدم به سينش و  دستمو
 گفتم:  
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 خيلي كثيفي خيلي!  -

نميگفت، سرشو كرده بود تو موهام و نفس ميكشيد. ديگه گريه هم نميكرد. سرمو گذاشته  هيچي
بودم رو سينش و صداي ضربان قلبش آرومم كرده بود. گريم بند اومد. ازش فاصله گرفتم و بلند شدم.  

 از تو قفسه يه حوله برداشتم و دادم دستش: 

 ات بيارم؟  بگير خشك كن خودتو. لباسات تو كدوم ساكه برم بر-

 كامل هوشيار نشده بود. زمزمه كرد:   هنوز

 نميدونم! -

 با صدا دادم بيرون:    نفسمو

 باشه خودم يه كاريش ميكنم.  -

خودمم خيس شده بودن. رفتم توي اتاق خودم و اول خودم لباسامو عوض كردم. بعدش آروم   لباساي
بودن. دو تا ساك كنار ديوار بود. خيالم  قدم برداشتم و رفتم تو اتاقي كه خاله و شهريار خان خوابيده

  طمئنراحت بود كه خواب خاله سنگين شده بخاطر آرامبخش ولي درمورد شهريار خان آنچنان م 
نبودم. آروم زيپ يكيو باز كردم و با چراغ قوه گوشيم نگاه كردم. خوشبختانه خودش بود. تي شرت  

ار گرمكن مشكي برداشتم و بي سر و صدا توسي آرازو ميشناختم! همون تي شرت توسيو با يه شلو
 اومدم بيرون. رفتم سمت حموم و چندتا تقه به در زدم. آروم گفت:  

 بله؟  -

 باز كن بگير لباساتو.  -

گرفت و چند دقيقه كشيد تا بپوشه. منتظر موندم كه وقتي اومد بيرون كمكش كنم چون هنوز  لباسارو
 بيرون. تعادلشو حفظ كرده بود. پرسيدم:   كامال هوشيار نبود. در باز شد و آروم اومد

 كمك ميخواي؟  -

 به طرفين تكون داد و گفت:   سرشو

 نه ممنون! فقط ميشه تو بري اتاقت من رو كاناپه بخوابم. -
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 اعتراضي سرمو تكون دادم و راه افتادم سمت اتاقم...   بدون

ريه و شيوناي مادر شيرين  گوشه اي از جمعيت ايستاده بودم و داشتم فاتحه ميخوندم. صداي گ يه
تمومي نداشت. عينك آفتابيمو روي چشام جابجا كردم و دوباره نگاهمو تو اطراف چرخوندم. آراز  

  اشكاونطرف تر كنار شروين واساده بود، عينك آفتابي داشت و خبري از گريه نبود. شروين مردونه 
 هاش دارن ميلرزن. ميريخت و هر ازگاهي ميديدم كه دستشو گذاشته جلو صورتش و شونه

خاكسپاري تموم شد. هركسي كه ميخواست بره تسليتي ميگفت و ميرفت. راه افتادم سمت   مراسم
شروين كه مغموم كنار آراز ايستاده بود. فرصت نشده بود برم از نزديك ببينمش. نگاهي بهش 

 انداختم و گفتم:  

 وارم منو هم توي غمت شريك بدوني.  سالم. تسليت ميگم شروين، نميدونم واقعا چي بايد بگم. اميد-

 تلخ مهربوني نشوند رو لباش و با صداي گرفته از گريش جواب داد:   لبخند

 راضي به زحمت نبوديم رها جان.   -

 چه زحمتي؟ خيلي ناراحت شدم بخدا. خدا بهتون صبر بده.  -

 ممنون  -

 گفتم:   آروم

 ميخواي بمونم؟  -

 مغمومشو دوخت به چشام:   نگاه

 بگم يا با تعارف جوابتو بدم؟   راستشو-

 راستشو! -

 بمون پس.  -
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به نشونه رضايت رو هم گذاشتم و رفتم طرف ديگش واسادم. رفتار آراز باهام خيلي خشك و   چشامو
سرد شده بود. منم نميخواستم بيشتر از اين غرورمو بشكنم. سعي ميكردم طوري رفتار كنم كه انگار  

 نميبينمش ولي خب كنترل چنداني رو نگاهاي زيرچشميم نداشتم!

 رار داده بود، گفت:  در حالي كه آرازو مخاطب ق  شروين

 پرستار بيمارستان يه نامه داد بهم. -

 :  آراز

 خب؟  -

 :  شروين

 گفت لحظه مرگ شيرين يكي كنارش بود؛ نامه از طرف اونه. -

 متعجب برگشت سمت شروين:   آراز

 مگه شما اونجا نبودين؟ -

 :  شروين

 عوض شه. نه! مامان حالش خوب نبود، من و بابا برديمش بيرون يكم حال و هواش -

 :  آراز

 كجاست اون نامه؟ بازش كردي؟  -

 سرشو به طرفين تكون داد:  شروين

 نه! ميترسم آراز! -

 :  آراز

 بدش من.  -

 :  شروين
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 صبر كن مراسم تموم شه، همه برن بعد...  -

 پرسيدم:    كنجكاو

 يعني نامه مازياره؟  -

 شونه اي باال انداخت:   شروين

 نميدونم! -

ده دقيقه بعد همه رفتن و بغير افراد نزديك كسي نبود. قرار شد منم با خاله اينا برگردم. سه  حدود
نفري حركت كرديم سمت ماشين شروين. شروين تكيه داد به ماشينش و با دستاي لرزون كاغذ 

كيل تش هسفيدي رو از توي جيبش در آورد. من و آراز هم بطور مايل كنارش واساديم كه تقريبا يه داير
 شد. به محض باز شدن نامه، آراز كاغذو از دست شروين كشيد بيرون و با خشم غريد:  

 دست خط خود عوضيشه!  -

 كاغذو پس گرفت و با اخم گفت:   شروين

 صبر كن ببينم چي نوشته. -

 :  آراز

 بلند بخون.  -

 :  شروين

باشه! "ميدونم كه به محض ديدن دست خطم شناختين كیم، مخصوصا آراز كه هميشه من انشا -
 هاشو مينوشتم! ميبيني دست خطم هنوز همونه! 

نتونستم پاي حرفا و قواليي كه به شيرين داده بودم واسم ولي خودمو به آب و آتيش زدم تا اين   من
ديم اگه يروزي يكيمون زودتر بميره اين اتفاق حتما تو  قولمو عملي كنم! منو شيرين به هم قول داده بو

باشه.   زندگيمونبغل اونيكي براش بيوفته! مطمئن بوديم اينطوري مرگ ميتونه شيرين ترين اتفاق 
حقيقتش چندتا كار ناتموم دارم داداشا! تمومشون كه كردم ميام ديدنتون و بعدش منم ميرم پيش  

 شيرين تا عشقمون ابدي شه! 
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 مازي..."   ند؛ارادتم

 چشاشو بست و شقيقه هاشو ماساژ داد. آروم پرسيدم:   شروين

 خوبي؟ -

نداد. نگاهم كشيده شد سمت آراز كه دستشو محكم مشت كرده بود و زير لب داشت چيزايي   جوابي
 ميگفت. يه دفعه برگشت سمت شروين گفت:  

 تيشش ميزنم! شري به واهلل اگه بفهمم اين عوضي باليي سر شيرين آورده خودم آ-

 نگاهي به آراز انداخت و گفت:   شروين

 نميدونم! مخم نميكشه ديگه!  -

 باز كردم و گفتم:   زبون

 تو نامه نوشته كه مياد ميبينتتون. بايد تا اون موقع صبر كنين تا همه چي مشخص بشه. -

 خشمگين گفت:   آراز

داره ول ميگرد برا خودش! كسي   چي چي رو صبر كنين؟ اگه حقيقت اوني كه من گفتم باشه يه قاتل -
 كه زير اون خاكه يه تيكه از روح تك تكمونو تو وجودش داشت! ميفهمي يا نه؟ 

دادي كه نهايتا زد چشام تر شد. از بچگي اينطوري بودم تا كسي سرم داد ميزد چشام اشكي ميشد.  از
 شروين اخمي كرد و رو به آراز غريد:  

ه؟ اتفاقا حق با اونه. چطوري ميخواي مازي رو پيدا كني؟ كي قراره  چيكار به رها داري؟ گناه اون چي-
 پيداش كنه؟ تويي كه ممنوع الخروجي يا من كه هشتم گرو نهمه؟  

كالفه دست مشت شدشو زد به پيشونيش و نفسشو با صدا فوت كرد بيرون. با صداي بغض دارم   آراز
 گفتم:  

 ببخشين من بايد برم... -

 وابي باشم با قدماي بلند ازشون فاصله گرفتم... بدون اينكه منتظر ج  و
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  *********** 

 ها پي در پي گذشتن و روز موعد فرا رسيد.  روز

كه قرار بود نمره هامون بره رو سايت. شادابي قبلو نداشتم و بي حوصله نشسته بودم رو تختم.  روزي
روشي و بهراد هم دورش   بهزاد لپ تاپ به دست رو صندلي پشت ميز تحريرم بود و فرگل، فرشاد،

كرده بودن. بعد اتفاقايي كه بين من و آراز افتاده بود حال روحيم به كل بهم ريخته بود. حتي بهزاد 
هم چندين بار دليلشو پرسيده بود و براي اولين بار حرفيو از بهزاد مخفي كرده بودم! مدام به سستي 

 دفعه صداي فرياد بهزاد رفت رو هوا: و بي حاليم اعتراض ميكرد ولي من محلش نميذاشتم. يه 

 اين امكان ندارههه!-

 زد پس گردنش و گفت:    روشنك

 خاك بر سرت بهزاد! باختي كه! -

بحثاشون فهميدم كه پاس شدم. ابرويي براي بهزاد باال انداختم و خنده تصنعي كردم. بهراد اومد  از
 سمتم و گفت:  

 دختر عمو! يه چيزي ميخواستم بگم.  -

 بفرما سايلنت خان! -

 :  بهراد 

اجراي شرط بمونه برا بعد تأتر، دو سه روز ديگه وقت اجراي تأتره اگه بهار بياد پيش بهزاد؛ از بحثاي  -
 اين دوتا و فشار روانيش من گند ميزنم! 

 باال انداختم و گفتم:    ابرويي

 فقط بخاطر بهراد قبول كردما! -

 دهن كج كرد برام و منم خنديدم...   هزادب
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  یبی حس عج هی. ومدمیم  ییبارم بود بدون بابا و تنها  نیسست راه افتادم؛ اول  یآروم با قدما آروم
 باعث شد دسته گلو تو دستام جا به جا کنم و جواب تلفنمو بدم:   میداشتم. زنگ گوش

 الو - 

 :  بهزاد 

   ؟ییالو ؟آروش؟کجا-

 مامان!  شیدم پمن؟...خب راستش اوم-

   ؟؟؟؟ییتنها-

 آره.  -

 تنها چرا؟  -

 باهاش خلوت کنم...   کمی خواستمیم-

 ...  وفتمیخب من االن راه م-

 وسط حرفش:   دمیپر

 خلوت کنم!   خوامیبهزاد، گفتم که م خوادینم-

 آروشــــا!  -

 هاااااااان؟  -

 افتاده؟  یاتفاق -

   ؟ینه بابا اتفاق چ-

  کشه؟یکارت چقدر طول م-

 چه بدونم آخه!  قهیساعت ، چل پنج دق مین دونمینم-
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 دنبالتـ...    امیم گهیساعت د هی-

 خواااااد!    ینم-

 که گفتم!  نیهم-

 خاموش کنماااا.    موینکن گوش یکار  هیبهزاد -

 بااشه باااشه...برا اجرا حاضري؟  -

 آره فكر كنم!  -

 باشه!  -

 ذره مکث کرد و ادامه داد:  هی

 آروش؟   -

 بله؟  -

 و گفت:   دیکش قیآه عم هی

 ! اینکن هیگر-

 لبخند نشست رو لبم:   اری اخت یب

 تو!  یا وونهید-

 بودنش معلوم بود:   یمصنوع  یول  د،یخند

   ؟یندار  یکار - 

 نه، خدافظ.  -

 خدافظ! -
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آب تو   یسنگو با بطر  ی. رومیشگی مه یکه قطع کردم باال سر سنگ قبر مامان بودم، نشستم جا تلفنو
 دمیآه کش هی رو سنگ قبر شدم. همزمان  دنشونیگالرو در آوردم و سرگرم چ یشستم. شاخه ها  فمیک

 و شروع به درد و دل کردم:  

 ! دیمدت ازت غافل شدم ببخش هی...یسالم مامان  -

نقطه  هیشدم به  رهی گال که تموم شد زانو هامو جمع کردم تو بغلم و سرمو گذاشتم روش. خ دنیچ
 نامعلوم و ادامه دادم:  

. يه مدتيه  ده یداره عذابم م میمبهم تو زندگ ینقطه ها نی امروز تنها اومدم سنگامو باهات وا بکنم. ا- 
تم بده... هرموقع اومدم از گذشتت  نجا  خوادینم میخودم و گذشته تو! انگار کس یزندگ   نیگم شدم ب

 هیسردت!  وشنداشتم جز پناه آوردن به آغ یبپرسم همه مهر سکوت زدن رو لباشون، ديگه چاره ا
به   کنمیکه دارن کم کم شک م یی با رفتارا ی! حتکننیتو گذشتت بوده که دارن ازم پنهون م  ییزایچ

 مردنت!  

 چیچرا من و تو ه ایه؟یکه چرا بابا از گذشته فرار نیا  ره؛یچرا ها همش داره تو سرم رژه م یسر  هی
ازمون   یسراغ چیدونه داداشت ه هیچرا اون  گه؟یبابا از خونوادت برام نم م؟چرایباهم ندار یعکس 

 !؟ رهی گینم

 كشيدم و ادامه دادم:   آهي

 راستي ماماني؟ عاشق شدن چجوريه؟ -

 قطره اشك از گوشه چشمم سر خورد:   يه

ق شدم! وقتي ميبينمش ضربان قلبم ميره باال، صداش آرامش خاصي داره! تازه آخه فكر كنم عاش-
هرچقدرم بدخلقي ميكنه بازم زود زود دلتنگش ميشم! چيكار كنم ماماني؟ يه ماهي ميشه ديگه  

 نديدمش! اونم دلتنگمه؟ 

 فيني كردم و ادامه دادم:  فين

 يدم از خود بيخود شدم.   من كار بدي كردم مامان؟ دست خودم نبود! حال بدشو كه د-

 پاك كردم:   اشكامو
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 مامان تو كه نزديك خدايي، ميشه بگي يه راهي پيش روم بذاره؟ دارم ديوونه ميشم! -

 روي سنگ قبر سردش كشيدم، فاتحه اي خوندم و بلند شدم:   دستي

 خدافظت ماماني!  -

 راه افتادم سمت خروجي بهش زهرا...  و

  ******* 

 .  میشیموفق م یعنیمرتب کردم و نگاهي به الي انداختم؛ لبخند مطمئني زد که  لباسامو

قرمز رنگو ميديدم،   یبرم رو صحنه يا دفعه اولم نبود كه کنار رفتن پرده ها خواستمی اولم نبود م بار
 شتم. بودن دا یحسم متفاوت تر بود! احساس ته یول

 کردم آرامشمو حفظ کنم.  یسع

 اهه،یداره که س  یاصل تیشخص هی شینما نینه ا ای دیدید دونمیبود، نم یباز   اهیس شمونینما
جاها با کاراش    یاز حافظ و موالنا و...بخونه. بعض ییشعر ها تونهیحرف زدن نداره و فقط م  ییتوانا

و   روزهیف  یحاج هیشب  با ی. ظاهرش تقرکنهی جاها گره از كارشون وا م  یبه کار مردم و بعض زنهیگره م
 ... دنیرفتاراش طعم غم م

 واگذارش کردن به من... ناتش،یسر تمر ادیبه موقع ب د یچون نرس یبهزاد بود ول ینقش اول برا نیا

از   ی. داشتم قسمتمیرفت شی هاش خوب پ مهیقرمز کنار رفت و اجرا شروع شد. تا ن یها پرده
  دمیدفعه خاله سمانه رو د هی نشون؛یو چشم چرخوندم ب  عتیکه برگشتم سمت جم گفتمیم الوگموید

و   اناهم  رشینگاه خ دنی... دی احقیاستاد آراز  یبه عبارت ایآراز ! تایو بابا و نها ارخانیو کنارش شهر
  یکه بو برد شروع کرد به ماسمال ذیرو فراموش کردم. پان الوگیشدن قلبم همانا! به کل ادامه د  یخال

البداهه اجرا  یقسمتاشو ف  یتو روند اجرا زد و بعض یکردن و موفق هم شد. هرچند کار من گند بزرگ 
 ! میکرد

 موند...   ی باق شهیتنهاتر از هم   اهیس  یول  دیرس انیبه پا یو خوش  یبا خوب زیهمه چ شی نما یانتها 
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 تونستمیتنها شده بودم. ديگه حتي با بهزاد هم نم  یادیز  ایخودم! دروغ چرا تازگ  مثل دیشا دونمینم
 مثل قبلنا ارتباط برقرار کنم... 

 بکنم.   یکوتاه  میو تعظ  امیباعث شد به خودم ب  ایتماشاچ  ستادنیو به پا ا  قیتشو یصدا

رو شونم نشت،     ی. دستدمیبرگشتن و نفس آسوده اي کش شونیاول یصحنه دوباره به جا یها پرده
 لبخند زد:   دمیبرگشتم سمتش كه بهزادو د

 رو به راهه ؟  یچ ؟همهیچخبره دختر؟خوب -

  یاونور انداخت؛ انگار که بخواد حرف  نورینگاه ا هیباز و بسته کردم. اونم سرشو تکون داد و  چشامو
 همه حرکاتشو ازبرم!... یزاده! معنبه ی! نا سالمتکنهی بزنه و داره دست دست م

   ؟یبگ یخوای م یز یچ-

 :  بهزاد 

   ؟یکنیهم م ی ذهن خوان ؟یشد لسوفیف نمیها؟...آها بب-

 حــــــــــالــــــــــا!!...بگو دست دست نکن!  -

 چت شد وسط اجرا؟  -

 نبود!  یز یگفتم که چ-

 !من که حواسم بود... یتو گفت-

 . گهیگمشو د-

 واست پرت مگسه شد آره؟؟؟  ح   دیپریمگس داش م-

 چشمي نازک کردم:   پشت

 آره! به تو چه؟  -

 چند قدم برداشتم كه خودشو رسوند بهم و درحالي كه از كنارم رد ميشد؛ زير گوشم گفت:   برگشتم
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 خانومممم!!!   یعاشق شد- 

امتناع؟؟؟ انكار يا   ایآراز!؟نه!!! انکاره  ؟؟؟یرفت.مات و مبهوت سر جام خشكم زده بود!عاشق ک و
 امتناع خوب ميدونم كه دروغه! عاشقشم! اگه عاشق نبودم...  

تازه چشمم افتاد به  انیاطراف یها  نی. بعد تحس دیکش  رونمی شدن تو بغل خاله از تو افکارم ب فشرده
رز   یدسته گل هم تو دستش؛ پر گل ها هی! یرسم  یل یو پيرهن سفيد خ یبا کت شلوار مشک آراز؛  
 و قرمز. اومد با غرور گرفت طرفم و همونطور خشك و با تکبر گفت:   دیسف

 ارزش وقت گذاشتن داشت ظاهرا!!!   م،یری خواب آورشو فاکتور بگ یقسمتا یبعض-

و بهراد اومدن سمتمون؛ بهزاد طبق بکنه. بهزاد  فیآدم تعر ن یع مردیم یعنیدسته گلو داد دستم.  و
 گفت:   یدستشو حلقه کرد دور شونم و بعد سالم احوال پرس یمیمعمول کامال صم 

ها!!!   درخشهیبازم رو صحنه م شی اهی س نی!؟ با انیخانم ما رو دوره کرد اهیس نیکه همه ا نمیب یم- 
 ! بهی عج

 حرف بهزادو تأیید كردن و بابا با افتخار نگام كرد. بهراد بي مقدمه گفت:   همه

 !  نیسر پا وانس نجای. امیبخور یز یچ ییجا  یشاپ یکاف  میبعد بر م،یلباس بکن ض ی ما تعو میبر گمیم- 

 . نیشمام خسته ا  نیآره واال، بر- سمانه

شاپ نزديك تأتر و گفتيم و خنديديم.  تو رختكن لباسامونو عوض كرديم. همه باهم رفتيم كافي  رفتيم
 آراز خودشو با گوشيش سرگرم كرده بود و اصال قاطي جمع نميشد. خشك تر و سرد تر از قبل حتي!... 

  *********** 

شهريور ماه بود و به رسمه داشتم كسل كننده ترين تابستون عمرمو پشت سر ميذاشتم! بي  اواسط
اشتم كاناال رو اينور اونور ميكردم. بابا داشت با تلفن حرف ميزد  حوصله رو كاناپه دراز كشيده بودم و د

 كه باالخره تموم شد و اومد سمتم:  

 آروش سمانه بود.  -

 خب؟  -
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ميگه بعد مرگ شيرين جو فاميلشون افسرده شده. برا تولد آراز ميخواد سورپرايزش كنه. ميگفت تو  -
 حاضر شي زودتر بري.  

 برم؟  -

 سايلتو االن جمع كن فردا بفرستمت.  اگه دوست داري آره! و-

 لب غر زدم:   زير

 اگه ميذاشتي برم كالس رانندگي و ماشين ميدادي دستم راحت بودم! -

 چپ نگاهي بهم كرد:   چپ

 اينطوري بهتره! -

جام بلند شدم برم وسايلمو جمع كنم كه يادم افتاد سر ادا اطواراي سيزده بدر ساكم خراب شده.  از
سمت حياط و رفتم تو انباري. درو كه باز كردم از شدت گرد و خاك به سرفه افتادم. مسيرمو كج كردم 

رفتم سمت كمدي كه گوشه انباري بود. يه ساك مشكي باالش ديده ميشد. چندبار پريدم و نهايتا  
خرت پرت هم با   یسر  هی. ساک افتاد و پشت بندش دمیدستمو به زور رسوندم بهش و محکم کش

. ساک  دمیباال تر کش قمویو دوباره   رونینفسمو فوت کردم ب  ی. عصب نیرو زم ختیوحشتناک ر یصدا
تا جمعشون کنم. وسط اون همه خرت و پرت چشمم خورد به    نیطرف و نشستم رو زم هیرو انداختم 

جفت گوشواره   هی رون؛یبودن ب ختهیتوش ر لیصندوقچه که در اثر افتادن درش شکسته بود و وسا هی
توشو جمع کنم که  لیوسا هیتو صندوقچه، خواستم بق  ختمشیخرت و پرتا. ر نیو گل سر و از ا

  یس ینوشته کوتاه رو یصندوقچه ول   یو دفترچه. اونارم برداشتم بذارم تو ید ی س هیچشمم خورد به 
 توجهمو جلب کرد.  ید

 لب شروع کردم به خوندنش :   ریز

 ان ، رهـــــا...  مام یپرنسس کوچولو  یبرا-

 با خودم تکرار کردم:    یبار  چند

 مامان؟ رها؟....  یپرنسس کوچولو- 
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  یعنی برا منه؟؟  ید یس نیا  یعنیکردم؛  لشیذهنم تحل یتو یبرام سخت بود. چند بار  هضمش
دستمو ورق زدم. دست خط توش با   یبرام گذاشته؟ دفترچه که چه عرض کنم؛ دفتر تو نویمامان ا

 نیگوشه نشستم. خب اگه ا هیهم بود. پاهام سست شدن و همونجا  نیع ید  یس یدست خط رو
رو برا من    یز یچ نی مامان همچ  دیتا به حال بهم نداده بود؟ اصال چرا با یکس چرابرا منه  ید یس

از قبل گنگ و   شتریذهنم مسئله رو هر لحظه ب  یتو یبذاره!؟ مگه ميدونست كه قراره بميره؟ سوال ها
 باعث شد خودمو جمع و جور کنم:    یبلند مرض یصدا کردطی کننده م جیگ

 آروشاجــــــــــان!؟ كجايي؟ بيا نهار آمادس. -

 مرتعشم گفتم:   یصدا با

 جون.   یبا...باشه اومدم مرض -

رو که تا به امروز ازم   یساک. مطمئن بودم مسئله ا یرو انداختم تو ید یجام بلند شدم، دفتر و س از
رو تو   یباال. مرض  دمیدو یبفهمم. بعد بستن در کمد و انبار  ینطور یا ستنین  لیما ادیپنهون کردن ز

 گفت:    یبا نگران   دم،یراهرو د

   ؟یده؟خوبیآروشا؟دخترم؟ رنگت چرا پر- 

تكون دادم و رفتم نشستم سر ميز. همش با غذام بازي ميكردم و توي افكارم غرق بودم. سعي  سري
كردم افكارمو پس بزنم و براي جلوگيري از سوال پيچ كردن بابا، مشغول خوردن غذام شدم. غذامو كه  

پ تاپمو  تموم كردم، بلند شدم و با تشكر زيرلبي از ميز فاصله گرفتم. فوري خودمو رسوندم اتاقم. ل 
روشن كردم و از توي ساك كه مرضي گذاشته بود گوشه اتاق، سي دي رو برداشتم. لپ تاپو برداشتم و  
روي تختم جا گرفتم. سي دي رو گذاشتم و هندزفري رو وصل كردم. يه فايل تو سي دي بود كه پليش  

 كردم. چهره الغر و استخواني مامان روي مانيتور نمايان شد:  

 ن...  ماما یسالم رها-

 دهنشو قورت داد:   آب

 ... یکوچولو نباش  ادی ز  ینی بیم  لمویف نیا یوقت دمیمامان!؟...البته شا یکوچولو یخوب - 

 انگار قدرت حرف زدن نداشت:   د؛یکش  قيیعم  نفس
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تخته که بابات   المیخ  یحسرت بغل کردنتو با خودم به گور ببرم ول دیمن؛ شا یدختر کوچولو- 
 هست!...

 مه داد:  و ادا دیکش اهي

 !  یداشته باش یتونیهس که م ییبابا نیمن؛ بابات بهتر یدختر کوچولو-

کوتاه بود. تو ثمره عشقمون  یلیخ  امونی عمر خوش یول م،یشروع کرد  مونویو بابات با عشق زندگ من
! رها از بابات چندبار قول گرفتم که محکم باشه، شجاع  ستیمن ن یبرا ییخب انگار جا  یول یشد

 باشه...  

 هق هقشو گرفت:   یو به هر تالشي بود، جلو ختنی ر اشکاش

با   دیمامان؛ تو با یسخته... رها کوچولو دونمی! مییازش قول گرفتم دختر کوچولومونو بزرگ کنه؛ تنها-
جلو   یست یاونقدر شجاع و محکم با دیا! بیر ی ما شد رو بگ بیکه نس یی ایتلخ نیانتقام ا اتی خوش

از پا   ایراحت نیو به ا یستادیهم تو ا طیشرا نیسرنوشت شوم بفهمه تو سخت تر نیمشکالتت که ا
 . یای در نم

و هر لحظه   دهیبهش دست م ی ب ی حس عج هیمادر بشه؛  خوادیم فهمهیزن م  هی یرها!؟وقت  یدونیم
دو سال آخر عمرم شدم   نیتو ا  ی. رها من هفت سال تنها بودم ول فهمهیبودن بچشو تو دلش م 

دلم برات    یکردیکه م ی. هر حرکت یدلم بود ی! هم اوستا رو داشتم هم تو توایزن دن  نی خوشبخت تر
زبون   نم،یراه رفتنتو بب  یتات   یتات خواست یکه بغلت کنم. من مادرم! دلم م زدمیرفت و پرپر م یضعف م

 کنارت باشم...   تی روز عروس خواستمیسه رفتنتو تماشا کنم، دانشگاه رفتنتو... ممدر نم،یوا کردنتو بب

 هق هقش بلند شد:   یصدا

 نشد رها...مامانتو ببخش...   یول- 

 نزديك كرد به لنز دوربين و بوسيد. از دوربين كه فاصله گرفت لبخندي نشوند رو لباش:   لباشو 

 پرنسس مامان خيلي حواست به بابات باشه! -

 آرومتر كرد و با پچ پچ گفت:   داشوص
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 بابات مثل بچس! خيلي حواست بهش باشه! مراقبش باشيا!  -

 با صداي آروم گفت:   همونطور

 خيلي دوستت دارم اينو هميشه يادت باشه!-

ويديو تموم شد! صورتم خيس شده بود و هنوز خيره بودم به صفحه سياه مانيتور. ديگه مطمئن   و
چنان هم ناگهاني نبود! ميدونست! خبر داشت كه اگه خبر نداشت اين ويديو  شدم كه مرگ مامانم ان 

.  بستمرو ضبط نميكرد. چندين بار ويديو رو نگاه كردم و اشك ريختم. سي دي رو برداشتم و لپ تاپو 
حالم خوب نبود و ميخواستم برم يه جايي كه حالم خوب باشه! تندي لباساي بيرونمو تنم كردم، گوشي  

يمو برداشتم و از خونه زدم بيرون. تاكسي گرفتم و خودمو رسوندم ترمينال. يه بليط به و كيف دوش
گذاشتم توي   ريومقصد مورد نظرم گرفتم و بعد نيم ساعت منتظر موندن، سوار اتوبوس شدم. هندزف 

 گوشم و توي افكارم غرق شدم. گوشيمو زده بودم رو حالت هواپيما كه كسي بهم زنگ نزنه... 

 م و منتظر موندم. صداي مامان ليلي پيچيد تو حياط:  زد زنگو

 كيه؟ -

 گفتم:   آروم

 منم مامان ليلي! -

 باز شد و چهره متعجب مامان ليلي جلوي در نمايان شد. با نگراني گفت:   در

 آروش؟ چيزي شده؟ بابات خوبه؟ رنگت چرا پريده؟  -

اينكه جواب سواالشو بدم، خزيدم توي بغلش. حرفي نميزد و آروم موهامو نوازش ميكرد. چند  بدون
 دقيقه اي كه گذشت، ازش جدا شدم و گفت: 

 بيا تو ببينم چي شده...-

 باهاش رفتم داخل. رو تخت توي حياط نشستم و با انگشتام بازي كردم. مامان ليلي غر زد:   همقدم

 ميميرم از نگروني. چي شده؟ يه چيزي بگو دختر دارم -
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 به سختي قورت دادم:   بغضمو

 دلم براي مامانم تنگ شده بود؛ ديدم هيچ جا غير اينجا نميتونم شبيهشو پيدا كنم.-

 لبخند تلخي روي لبام نشست. مامان ليلي نزديك تر اومد و دستشو دور شونم حلقه كرد:  و

 نبينم اينطوري غم بشينه تو چشاتا!  -

 مجي كه از گوشه چشمم اومدو پس زدم:  اشك س قطره

 چرا هيچكس حاضر نيست حقيقتو بهم بگه؟ -

 چه حقيقتي؟ -

 اينكه چرا مرده؟ حق من نيست كه حقيقتو بدونم؟-

 ليلي لبشو به دندون گرفت. ادامه دادم:   مامان

! برام فيلم مامان ليلي، مامانم ميدونسته كه قراره بميره. اين يعني مرگش آنچنان هم اتفاقي نبوده-
 ضبط كرده از خودش!  

 ليلي با چشماي غمزدش گفت:   مامان

 چرا از بابات نميپرسي؟ -

اونم از حقيقت فراريه مامان ليلي! ميترسم از اينكه از دستش بدم. ميترسم خيلي ازش درمورد -
 گذشته بپرسم و اونم از دست بدم! منم از حقيقت ميترسم.   

 گفت:   ليلي شونمو نوازش كرد و مامان

تا وقتي از حقيقت فراري باشي نميتوني بهش برسي، فهميدنش سخت نيست، هست؟ تا وقتي از  -
حقيقت بترسي رسيدن بهش سخت ميشه. در عين حال از هرچي بترسي سرت مياد! يجور  

 پارادوكس! 

 نوازش كرد و گفت:   صورتمو
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 من دل تنگ رهاي خوشحال و خندون خودمم ها!-

 گفتم:   كالفه

 مدم حقيقتو از شما بشنوم. چرا نميگين بهم؟ من او-

 در حال فعلي اينطوري صالحه آروشا! صبر داشته باش خب؟  -

 كردم. با مهربوني پرسيد:   سكوت

 چند روز هستي پيشمون؟ -

 به طرفين تكون دادم:  سرمو

 نميدونم! -

 ليلي با اخماي درهم گفت:   مامان

 بابات خبر داره ديگه اومدي اينجا؟  -

 باال انداختم:    ابرويي

 نه! -

 ليلي براي اولين بار بهم تشر زد:   مامان

 يعني چي آروش؟ نميگي دلش هزار راه ميره؟ يادت رفته بابات قلبش ناراحته استرس سمه براش؟  -

 يادآوري مريضي بابا نگاهم رنگ پشيموني به خودش گرفت و زمزمه كردم:   با

 ببخشيد! -

 از كيفم در اوردم و به محض خاموش كردن حالت هواپيما، شروع كرد به زنگ زدن:  گوشيمو

 الو؟-

 با نگروني و عصبانيت گفت:    بابا
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 كجايي رها؟ دلم هزار راه رفت. گوشيت چرا خاموشه؟ نگفتي ميميرم از نگروني؟  -

 ببخشيد بابا! -

 سرزنشم كرد:   بيشتر

 ميخواي منو دق بدي؟   كي ميخواي بزرگ شي تو؟-

 بيشتر فشار آورد به گلم و راه نفسمو تنگ كرد. با صداي لرزون و آرومتر گفتم:   بغضم

 ببخشيد! -

 كمرنگ تر شد و به جاش نگرونيش پررنگ تر:   عصبانيتش

 چي شده آروش؟ صدات چرا ميلرزه؟  -

 خودمو از دست دادم و صداي هق هقم بلند شد:   كنترل

 هيچي بابا.  -

 ونم كردي آروشا. بگو ببينم چرا داري گريه ميكني؟ كجايي االن؟  ديو-

 نگران نباش بابا. دلم گرفته فقط. االنم خونه آقاجون اينام. اومدم پيش مامان ليلي! -

 شد ولي هنوز رگه هاي نگروني تو صداش بود:    آرومتر

و دل كني؟ بهتري  يكي يدونه بابا؟ فداي اون دل گرفتت بشم من. چرا نيومدي پيش خودم درد -
 االن؟ سبك شدي؟ ميخواي بيام دنبالت؟  

 خدا نكنه بابايي. بهترم نگران نباش.   -

 نگفتي بيام دنبالت يا نه؟ -

 باشه. قول بده كه آروم رانندگي كني خب؟  -

 قول! -
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 مراقب خودت باش بابا! -

 تو هم مراقب خودت باش دردونه من. زود خودمو ميرسونم. -

 باشه! منتظرم! -

 فعال... -

 لب فعلني گفتم و گوشي رو قطع كردم. مامان ليلي با مهربوني هميشگيش گفت:   زير

 ميموندي چند روز خب! -

 گونه هامو پاك كردم و سعي كردم لبخند بزنم:   خيسي

 ميشه بازم بغلتون كنم؟ -

 ي كرد و كيشدتم توي بغلش:  ساختگ اخم

 خل شدي بچه؟ سواله ميپرسي تو؟ -

كردم با تمام وجودم عطرشو نفس بكشم و به خاطر بسپرم! هيچ آغوشي جز اين آغوش   تالش
نميتونست طعم آغوش مادر بده! شايدم طعم و رنگ و بوي آغوش مادر از اينم متفاوت تر بود، من  

 ارم لبخند تلخي روي لبام نشست...كه تجربه نكرده بودمش تا حاال! از افك

** 

 بار چندم تو آغوش بابا فرو رفتم. در گوشم گفت:   براي

 مراقب خودت باشيا بچه! دل نگرونم نكني!-

 جدا شدم و با لبخند گفتم:  ازش

 نگرون نباش عشقم! درضمن شمام مراقب خودت باش. قرصاتم با حواس جمع سر موقع بخور! باشه؟ -

 اره زد رو دماغم: و با انگشت اش خنديد

 برو بچه! -



 ت ی سوگند به دست ها

202 
 

برداشتم و با قدماي اهسته رفتم سمت اتوبوس. رفتم تو و صندليمو كه يه صندلي تكي كنار   ساكمو
پنجره بود؛ پيدا كردم و نشستم. با راه افتادن اتوبوس دستي براي بابا تكون دادم و نگاهمو از پنجره  

 اهنگ كم كم خوابم برد... گرفتم. هندزفريمو گذاشتم تو گوشم و با صداي اروم 

هميشه با آغوش باز خاله كه براي استقبال اومده بود روبرو شدم. صورتم بوسيد و با لبخند عميق   مثل
 روي صورتش گفت: 

 دلم برات يه ذره شده بود دختر!  -

 گذاشتم يه گوشه و خودمو پرت كردم رو مبل:  وسايلمو

 منم همينطور خاله... واااي مردم از خستگي. -

 شو پاشو، برو اتاقت يه استراحتي بكن بعدش هم هر تفريحي كه خواستي فقط لب تر كن.پا-

 تن لشمو از روي مبل بلند كردم و راه افتادم سمت اتاقم...  بزور

صداي كوبيده شدناي توپ رو زمين چشامو باز كردم. لعنت بهت اگه پنجره رو ميبستم االن با اين   با
 صداي مسخره بيدار نميشدم، معلوم نيست كي دلش هواي توپ بازي كرده... 

سمت پنجره تا ببندمش ولي همين كه نگاهم افتاد به حياط پشتي خواب از سرم پريد و خشكم  رفتم
ارك مشكي، باالتنه برهنه و مو هاي پرپشت مشكيش كه با حركاتش پريشون زد. يه پسر با شلو

ميشدن؛ توي حياط داشت بسكتبال بازي ميكرد. صورتشو نميديدم بنابراين نميتونستم تشخيص 
بدم كيه. عالقه اي به بسكتبال نداشتم و حتي از اين بازي بدم ميومد ولي كنجكاويم براي اينكه 

ث شد تندي خودم برسونم تو حياط. سعي كردم با ظاهر كامال بي تفاوت  بفهمم اون پسره كيه باع
قدم بردارم سمت اون قسمتي كه پسره داشت بسكتبال بازي ميكرد. دو سه قدمي بيشتر فاصله  
نداشتم با زمين بازي كه نگاهم تو نگاه نافذ مشكيش قفل شد و خشكم زد. آراز!؟... اين موهاي  

 مشكي...  

 عليك سالم! -

 اش به خودم اومدم و گفتم: صد با

 سالم.-
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 غرق نشي اينطوري كه نگاه ميكني؟-

 غره اي بهش رفتم و الكي نگاهمو تو حياط چرخوندم:  چشم

 كسي به تو نگا نميكرد.-

 االن ميخواي بگي كه اومدي بسكتبال تماشا كني؟ -

 فتم:از اين كه كارمو تو پيدا كردن بهونه راحت كرده بود سري تكون دادم و گ خوشحال

 اوهوم. مشكليه؟-

 ديريپل كرد و بعد چند قدم انداختش توي تور، دوباره رفت سراغ توپ و تو هوا گرفتش و گفت:  توپو

از عمو شنيده بودم كه از بسكتبال بدت مياد! شايدم اومدي كسي كه بسكتبال بازي ميكنه رو ديد  -
 بزني... 

 كشيدم توي هم: اخمامو

رضمن من از بسكتبال بدم نمياد فقط به اندازه بقيه ورزشا دوسش  خيلي بي جنبه اي! خودشيفته! د-
 ندارم... 

صاف رفت    ینی منتظره بود؛ توپ به اون سنگ ر یزد و توپو پرت كرد سمتم و چون حرکتش غ پوزخندي
  یتفاوت یاز جاش تکون بخوره با لحن ب  نکهیو خم شم. بدون ا رمی تو شکمم و باعث شد شکممو بگ

 گفت: 

 ؟ که نشد تی زیچ-

 و کمرمو صاف کردم:  رونی با صدا دادم ب  نفسمو

 !یهست یض یآدم مر یل یخ-

 گفت:  داشتیبرم  نیکه توپو از رو زم یباال انداخت و درحال  یا شونه

 به من چه!؟  یر ی توپو بگ یخواستیم-
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که گذشت و   یا قهی. چند دقکردیم  یبرا خودش باز   نطوریکردن توپ؛ هم پلیریشروع کرد به د  دوباره
 واسادم اومد سمتمو توپو گرفت طرفم:   یمن همونطور  دید

 . میکن یباز  ری بگ  ایب-

 گفت:  دیکه تو چشام د دویترد ؟؟یرها خانم؛ تو اصال بلد بفرما

 ... دمیم  ادتی  ایب-

 به لباسام انداختمو گفتم:  ینگاه

 ... تونمینم  نایبا ا-

هست   میبود برات اتفاقا لباس ورزش دهیچند دست لباس خر دیرفته بود خر شی مامان چند وقت پ-
 البالشون، فک کنم تو کمد اتاقتن. 

 . امیم قهیباشه پس من تا چند دق-

 کردن شد. منم راه افتادم سمت اتاقم. یتکون داد، ازم فاصله گرفت و دوباره مشغول باز  یسر 

  دایچسبون پ یورزش  یشلوار مشکبا   یورزش  یتنه مشک مین هی تایکردم به گشتن کمدم و نها شروع
 رو پس زدم و تنم کردم.   یافکار منف  تاینها ینه ول ایکردم. دو دل بودم که بپوشمشون 

 الی خی. بومدیلباسا به پوستم م یو رنگ مشک  دادینشون م شهیتر از هم دهیپاهامو کش یمشک  شلوار
 و صدامو انداختم رو سرم:  اطیزدن خودم رفتم تو ح دید

 اومدم! دراااز... درااااز من-

نگاهشو ازم  عیسر یکه چشاش خشک شد ول  دمیتوپ به دست برگشت سمتم؛ به وضوح د آراز
 گرفت و خودشو سرگرم توپ نشون داد. تند تند قدم برداشتم سمتش و صاف واسادم روبروش: 

 . میخب شروع کن-

 تکون داد و توپو داد دستم:  یسر 

 ...یدیپاس م  ینطور یو ا یر یگیتوپو م  یکن ی م ینطور یدستاتو ا نیخب بب-
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گرفتن بسکتبال بود.   ادی که حواسم بهش نبود  یز یمن تنها چ یدادن شد، ول ادیمشغول  همونطور
 . رمی لحظه هم نگاهمو از صورت جذابش بگ هی تونستمینم

 رها؟ -

 خودم اومدم و جواب دادم: به

 هوم؟-

 نجاست؟ یهوم نه و بله! حواست ا-

 اوهوم!-

 مگه تو؟ یزبون ندار   یهمش با اصوات حرف بزن یدار  چرا اصرار-

 لب غر زدم:  ریز

 تو امروز دراز!  یداد یر یچه گ-

 تو هم:  دیکش  اخماشو

 !یگفت  یچ دم یشن-

 باال انداختم: یتفاوت شونه ا یب

 ی گفتم که بشنو-

 : دیغر

 رهااااا!-

 . کنمی خب! حواسمو جمع م یل یخب خ یل یخ-

 و بهش گفتم:   ختنیچرا رفتم تو فاز کرم ر دونمینم

 . رمی بگ ادیخوب  تونمینم  هیزاو نیاز ا-
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 زد:  غر

  تویفقط. بفرما زاو ری با بهونه از درس خوندن در برن بهونه بگ خوانیکه همش م  ییبچه ها  نیا نیع-
 عوض کن خانوم.

  دشیکه تو معرض د یجور یروبروش چند قدم به چپ بود.   بای واسادم که تقر یا هیزاو هیتو  رفتم
زل  میراحت حواسشو پرت کنم.مستق تونستمیتمرکز کنه توپو بندازه تو تور م خواستیم یبودم و وقت 

کرد   یقفل شد تو چشامو نتونست حرکت کنه. به خودش اومد و سع قهیزدم تو چشاش، چند دق
کرد.   یبود و چشش افتاد بهم و سر تا پامو نگاه چندان موفق ن یکنه حواسش به توپه ول رتظاه

که   شتریتو تور. ب وفتادیتوپ. پرت کرد و توپ ن  پلیریدوباره خودشو جمع و جور کرد و شروع کرد به د
  شتبهم. توپو بردا ختمی تمرکزشو ر  یدارن. معلوم بود حساب یفی دستاش لرز خف  دمیدیم کردمیدقت م

توپو پرت کرد سمت توپ و بازم   یکرد و با حواس پرت  یو دوباره رفت سرجاش. باز سر تا پامو نگاه
 تو تور.  وفتادین

  دیتوپو محکم کوب تایکرد و نها  پلی رید یشده بود، توپ به دست برگشت سرجاش. چند بار   یعصب
سرمو آورد باال. نگاه نافذ   چونم و  ریروبروم. دستشو برد ز  سادیفاصله ممکن وا ن یو اومد با کمتر نیزم

چشمام عبور کنه. صورتش کم کم   اهی س یکرد از مرزها یسع شهیدوخت به چشامو مثل هم شویمشک
متر   یلیکه  صورتش  چند م کردمیچشامو بستم. کامال حس م  یو تند ومدیشد؛ نفسم باال نم کینزد

 با صورتم  فاصله داره، آروم زمزمه کرد: 

 چرا؟ -

از جام تکون بخورم. دوباره زمزمه وار   تونستمیاصال نم دم،یکشیبزور داشتم نفس م   جانی شدت ه از
 گفت: 

 باز کن چشاتو... -

. آروم  ختیتو دلم فرو ر  یز یچ هیکه بود چشامو وا کردم. نگاهم که تو نگاهش گره خورد  یهر تالش با
 رو گونم و زمزمه کرد:   دیاشارشو نوازش مانند کشانگشت 

 گن؟ یچشات راست م-
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اصال دلم   یکنه ول تمیاذ ینطور یا خوادیم دونستمیکه بغلش نکنم؛ م کردمیبزور خودمو کنترل م داشتم
رو لباش نشسته بود ازم فاصله گرفت و رفت سراغ   یق یکه لبخند عم ی. در حالارمی کم ب خواستینم

  یراب ن؛یرو زم  شدمیپخش م  کردمی که من داشتم اگه خودمو جمع و جور نم یتوپ. با اون ضربان 
 .ی و نشستم رو صندل  نی همون رفتم گوشه زم

جلو   دهیورز یبا پاها یمشک  یجفت کفش ورزش هی نکهیو حواسم نبود تا ا نی شده بودم به زم   رهیخ
سمت صورتش که   دمیگرفتم و کش نیآب به سمتم دراز شد. نگاهمو از زم  یچشام قرار گرفت و بطر 

 گفت: 

 .شهیبخور حالت بهتر م  ریبگ-

کنترل کنم.سرمو بلند کردم نگاهش   جانامویکردم با آب خوردن ه یرو گرفتم و سع یبطر   دیترد بدون
که   رموی. نگاه خزدی شرتشو در آورده بود و داشت خودشو باد م یشدم رو صحنه روبروم؛ ت  کنم که قفل 

 : فت پوزخنداش متنفر بودم. با همون پوزخند گوشه لبش گ نیپوزخند نشست گوشه لبش، از دید

 . دمیم  ادتیرو هم  گهیحرکات د یبعد اگه خواست یر ی بگ ادیرو  نایکن ا  نیتمر هیبرا امروز کاف-

از رو   زیحوله تم هیم. هنوز نتونسته بودم خودمو جمع و جور کن یتکون دادم ول دییبه نشونه تأ سرمو
پرتش کرد طرفمو خورد تو صورتم و غر   ،یسمت خروج  رفتیکه داشت م یبرداشت و درحال  یصندل

 زد: 

 . یبرو لباساتو عوض کن سرما نخور  یعرق  سی بسه دختر پاشو. خ-

پشت سرم و بلند بلند شروع کردم به   واریدادم به د هیسرمو تک ،یو من ول شدم رو صندل  رونی ب  رفت
 غر زدن: 

مصرف!  یب   یازم. عوض رهیگیهان؟ همش آتو م ؟یدیوام کهی مرت نیدختره احمق، چرا همش جلو ا-
بخدا   دونمیداره؟ نم  یچ ختیر یب نیمگه ا ؟یشد  نیآروشا تو چرا همچ یوا یدراِز زشِت بدقواره! وا

  هیو انگار   زنهی م خیباال، دست و پام  رهیبانم مضر شهیکه چشام تو چشاش قفل م  نی . همدونمینم
.  ینبود نی داره. خاک بر سرت کنم آروش، تو که همچ  ی چ دونمی. خودمم نمزهی ری تو قلبم فروم یز یچ

 شدم.  یاواخر دچار اختالالت هورمون ن یفک کنم ا ه؟ینه نه. عاشق چ ؟یعاشق شد
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خودم  گهی پنهون کنم د خواستمی م  میبا خودمم روراست نبودم، از هرک ی. حتکردم یداشتم انکار م  باز
 که عاشقش شدم. خودمو جمع جور کردم و برگشتم تو اتاقم. دونستمیم

کنم ذهنم آروم   لکسیهم تنم سبک شه هم ر شهیم عثیکی به آب بزنم باب یتن هیخودم فکر کردم  با
بودم. رفتم سراغش با حوله   دهیرنگ هم د یب آ  یلباس شنا هی گشتمیکه م یلباس ورزش  یشه. البال

. لباس  رو  ودبنا قرار گرفته ب نیرزمیکه ز یکه خاله برام گرفته بود برداشتم و رفتم تو استخر  یتازه ا
 نهیبه خودم تو آ یخاک تو سر   هیمن اگه پسر بودم...  ییانداختم؛ خدا نهیبه آ  یتنم کردم و نگاه

. واسادم لبه استخر  قیقسمت عم رفتمیگفتم و رفتم سمت استخر. آنچنان شنا بلد نبودم برا همون نم 
گم کردم و شروع کردم   ودموو معلق موندم تو آب، خ رسهینم  نیپام به زم  دمید  یتو آب. وقت  دمیو پر

 دهی فا.تقالشمیدارم کامال خفه م گهید کردمیحس م گهینداشت. د دهیفا  یبه دست و پا زدن ول
 رون ی منو از آب ب یکه دست شدیم اهیدفعه همه بدنم شل شد. چشام داشت س هینداشت و 

استخر. تنم شل   هبعد پرت شدم لب هیمطلق بود، هنوز تو آب بودم. چند ثان یاه ی.جلو چشام س دیکش
 بود هنوز، با دست به صورتم زد و صدام کرد: 

 رها؟ رها؟ -

وارد کرد که باعث شد سرفه کنم. بعد چندتا   نمیرو قفسه س یجواب بدم، با دست فشار  تونستمینم
پلک زدم تا تونستم چهرشو   یچند بار  دم،یدیواضح نم  ادی سرفه پشت سرهم کم کم چشامو وا کردم. ز

 : د یتو چشاش پرس  ی. با نگران نمیواضح بب

 . نمیبگو بب یز یچ هیرها؟ حرف بزن   یخوب -

.  نمیبه خودم دادم که دستشو گذاشت پشت شونم و کمکم کرد بش  یتکون نم،ی بلند شم بش خواستم
 صدام زد:   یدوباره با نگران

 رها؟ -

 گرفته گفتم:  یتکون دادم و با صدا سرمو

 خوبم خوبم. -

  دمیو با عجله از جام پر میتیدفعه درک کردم تو چه موقع  هیسرفه کردم و کم کم بخودم اومدم.  چندتا
.  رهیتو آب که آراز دستشو دراز کرد منو بگ شدمیم سر خورد، داشتم پرت م پا یتا برم حولمو تنم کنم ول
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  یرو دمیبزنم د  پاو بخوام دست و  امیتو آب.تا به خودم ب میپرت شد ییچندان موفق نبود و دوتا
آبم. دستش رو کمرم حلقه شده بود و سفت منو گرفته بود. از ترسم منم ناخودآگاه دستامو حلقه کرده  

  یول  رمیدنش که نرم ته آب. به خودم اومدم؛ دستامو شل کردم و خواستم ازش فاصله بگبودم دور گر
 .  دیاون سفت تر کمرمو چسب

و قطره قطره آب ازشون  شیشونیشده بودن رو پ  شونیپر  سشیخ یدهنمو قورت دادم، موها آب
رو صورتش. با پاش نردبون کنار استخرو گرفته بود. نگاهامون تو هم قفل شده بود . انگار  دیچکیم

 کرد و ... کیزمان متوقف شده بود. نگاهشو سوق داد سمت لبام؛ آروم آروم صورتشو بهم نزد

 کرد:  زمزمه

 رها؟  یکن یم  کاریبا من چ  یتو دار -

صله گرفت و هلم داد سمت پله ها. کمکم کرد  حرف بزنم. ازم فا تونستمینم  یحت  یزدگجان ی شدت ه از
بلند ازم فاصله گرفت و   یبهم بندازه، با قدما ینگاه نکهیبرم باال و بعدش خودش اومد باال. بدون ا

 یحد لرزونم رفتم حولمو برداشتم و تنم کردم. ب  یسستم و دستا یرفت سمت رختکن. با پاها
کردم به خودم  یو سع  یهمونجا نشستم رو صندل قدم بردارم؛ گهید تونستمی بودم که نم زدهجان یه

افتاد رو   ش یپ قهیکه چند دق یاتفاق  کردمی م یرو لبام و سع دمیکشیمسلط بشم. تند تند دستمو م
بود.   نیگبرام سن یادیاتفاق ز نیسخت بود، درواقع کال ا  یادیکنم. هضمش برام ز لی خودم تحل یبرا

اومده بود خوشم  شیکه تو وجودم پ ی. از پارادوکس دمیکش قیچشامو بستم و چندتا نفس عم
 توأم از آرامش!  جانیه ومد؛یم

موفق شدم. از جام   یتا حدود تایبرگردونم و نها یخودمو به حالت عاد قیعم یبا نفسا  کردمیم یسع
خودمو رسوندم اتاقم. حوصله خشک  بلند شدم و رفتم سمت رختکن و با عجله لباسامو تنم کردم و 

بود خشکشون کردم. نشسته بودن رو تخت و دستم رو  یبه هر زور  یکردن موهامو هم نداشتم ول
. چندتا تقه به در خورد و پشت بندش خاله اومد تو.  کردمی امروزو مرور م یبود؛ بازم داشتم اتفاقا  بامل

 خودمو جمع و جور کردم و بلند شدم. 

 . نیبش زمیعز نیبش-

 آروم گفت:  یبا صدا کم،ی بست و اومد نزد درو
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 مبادا آراز بفهمه ها.  یبهت بگم ول  ییحرفا هی خوامیم-

تو سرم؛ همشونو  ختیر گهید یفکرا  یما رو تو استخر؟ و کل  دهینکنه د شده؟ی خدا. چ ایدلم گفتم  تو
 پس زدم و گفتم: 

 خاله؟  شدهیچ-

  یدوستا شتریبزرگ گرفتم. ب یمهمون هیکنم  زشی سورپرا خوام یتولد آرازه؛ م گهیآروشا چند روز د  نیبب -
 . یخودش. خواستم بهت بگم تو هم خبر داشته باش  یخودشن. درواقع همسن و ساال

 . کالفه جواب دادم:میکم داشت نویدلم گفتم فقط هم تو

 خاله. اوردمین  یمن که لباس مجلس-

همه کاراشو    بینباش من ترت یال نگران آماده شدنت برا مهمون. تو کزههههینگران اون نباش، سورپرا-
 . یبخر   یز یچ ییکادو یموقع خواست هیدادم. خبر دادم بهت که 

 براش تکون دادم و گفتم:  یسر 

 ممنون. -

 : د یپرس کردی که موشکافانه نگام م یکرد و درحال  زیچشاشو ر خاله

 آروش؟  شدهیچ-

 دهنمو با صدا قورت دادم:  آب

 . یچ یه-

 شده؟ یز ی . چیزن یمشکوک م -

 به نشونه نه تکون دادم. چپ چپ نگام کرد:  سرمو

راحت تر از تکون دادن سر چند  یتکون دادن زبون چند گرم  گفیبود م ی امرز یخدا ب  هی مایقد-
 دختر. ی. زبون دار هییلویک
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 کردم لبخند بزنم:  یسع

 .گمیم ببعد با زبون نیچشم خاله از-

 : دیصورتمو بوس یلبخند مادرانه ا با

 . دیبهم بگو بسپرم آراز برسونتت مرکز خر نا یو ا  دیخر یبرا رونیب  یبر   یهروقت خواست-

 چشم.-

شد.  میحسود یل یشد. آره خ می. راستشو بگم؛ حسودرونی لبش از اتاق رفت ب  یبلند شد با لبخند رو  و
. دلم کرد ی آره حتما م کرد؟یم  زیمنو سورپرا ینطور یاگه داشتم اونم ا یعنیکاش منم مامان داشتم، 

 نکه؛یاکه از سرم بپره. مثال  گهی د یزایفکرمو سوق دادم سمت چ یتند نیهم یبرا گرفتیداشت م
 آراز بخرم؟ یبرا یچ دیبا

 بخرم.... یچ  دمیفکر کردن باالخره فهم یکل بعد

 **** 

 . نیبش زمیعز نیبش-

 آروم گفت:  یبا صدا کم،ی بست و اومد نزد درو

 مبادا آراز بفهمه ها.  یبهت بگم ول  ییحرفا هی خوامیم-

تو سرم؛ همشونو  ختیر گهید یفکرا  یما رو تو استخر؟ و کل  دهینکنه د شده؟ی خدا. چ ایدلم گفتم  تو
 پس زدم و گفتم: 

 خاله؟  شدهیچ-

  یدوستا شتریبزرگ گرفتم. ب یمهمون هیکنم  زشی سورپرا خوام یتولد آرازه؛ م گهیآروشا چند روز د  نیبب -
 . یخودش. خواستم بهت بگم تو هم خبر داشته باش  یخودشن. درواقع همسن و ساال

 . کالفه جواب دادم:میکم داشت نویدلم گفتم فقط هم تو

 خاله. اوردمین  یمن که لباس مجلس-
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همه کاراشو    بینباش من ترت ی. تو کال نگران آماده شدنت برا مهمونزههههینگران اون نباش، سورپرا-
 . یبخر   یز یچ ییکادو یموقع خواست هیدادم. خبر دادم بهت که 

 براش تکون دادم و گفتم:  یسر 

 ممنون. -

 : د یپرس کردی گام مکه موشکافانه ن یکرد و درحال  زیچشاشو ر خاله

 آروش؟  شدهیچ-

 دهنمو با صدا قورت دادم:  آب

 . یچ یه-

 شده؟ یز ی . چیزن یمشکوک م -

 به نشونه نه تکون دادم. چپ چپ نگام کرد:  سرمو

راحت تر از تکون دادن سر چند  یتکون دادن زبون چند گرم  گفیبود م ی امرز یخدا ب  هی مایقد-
 دختر. ی. زبون دار هییلویک

 کردم لبخند بزنم:  یسع

 .گمیببعد با زبون م نیچشم خاله از-

 : دیصورتمو بوس یلبخند مادرانه ا با

 . دیبهم بگو بسپرم آراز برسونتت مرکز خر نا یو ا  دیخر یبرا رونیب  یبر   یهروقت خواست-

 چشم.-

شد.  میحسود یل یشد. آره خ می. راستشو بگم؛ حسودرونی لبش از اتاق رفت ب  یبلند شد با لبخند رو  و
. دلم کرد ی آره حتما م کرد؟یم  زیمنو سورپرا ینطور یاگه داشتم اونم ا یعنیکاش منم مامان داشتم، 

 نکه؛یاکه از سرم بپره. مثال  گهی د یزایفکرمو سوق دادم سمت چ یتند نیهم یبرا گرفتیداشت م
 آراز بخرم؟ یبرا یچ دیبا
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 بخرم.... یچ  دمیفکر کردن باالخره فهم یکل بعد

 **** 

 غر زد سرم:  تی عصبان با

 تکون نخووووور. نقدریا-

. با اون کردمی جرواجرش م گرفتمیدستم م دادنشی. اگه مشدمیداشتم به رسمه سگ م گهید
که کارشو شروع کرده بود داشتم   ی. البته ناگفته نماند از وقتاوردیسشوارش داشت پدر موهامو در م

صورتم تموم شده بود و موهامم داشت تموم    شیرا. آزدیمن غر م یو اونم پا به پا زدمی بند غر م هی
تو چشم باشه.  شی سشوار ساده بکشه تا بلند هیکنه و خواستم  ونی. نذاشتم موهامو شنشدیم

بشه و  دهیاز موهامو بافت تا بهتر د کهی دو تا ت یجگاهی سشوار موهام کامل تموم شد و از دو طرف گ
 و گفت:   دیکش  یبستشون. نفس راحت یدیسنجاق مروار هیبا   تاینها

 هم من. یخدا رو شکر تموم شد؛ هم تو راحت شد-

 گفتم:  یرلبیزشته تشکر نکنم ز دمید

 ممنون. -

بعد سه چهار ساعت تموم   تایتوخونه منو آماده کنه و نها ادیکه داشت گفته بود ب یشگر یبه آرا خاله
 . بساطشو جمع کرد و گفت: میشد

 کمکت کنم.  ایاول لباساتو بپوش بعد برو. ب ی ول  ،یشناسیودتو نم خودتم خ نهیجلو آ  یبر -

از  قتایکاورش در آوردم. حق  یکه خاله صبح بهم داده بود رو از تو یکه غر بزنم لباس نیا بدون
  یمچ کش نازک هیکه تو ناح   یطور  ینایرنگ با آست  یبلند آب رهنیپ هیلباس ماتم برد؛  یخوشگل

و شونه ها   قهیبه  شدیبه قسمت شونه وصل م   دیرسیم یبشه و وقت دهیپف د شدیداشت و باعث م
  نوریا خوردی پارچه مات بود و روش تور نرم که سر م ه یدامنش  یر ی بودن. قسمت ز قه کامال باز یو 

روش   د یو چندتا مروار دیگل سف هیرون با  یقسمت دامن از نوک پا جمع شده بود و باال هیاونور، 
 محکم زد به بازوم و گفت:  یک یپف بود. فائزه  کمیدامنش  یوصل شده بودو بطور کل

 . می. زود باش تنت کننیبا ا ایشیم یا کهی دختر خوب ت-
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 پشتشو کرد بهم و گفت:   ه،یمنظورم چ دینگاهش کردم و فهم دیترد با

 .کنم ی زود باش نگات نم-

بست. دامنشو تو تنم مرتب   پشویتنم کردم. فائزه اومد و ز رهنوی درآوردم و آروم و با دقت پ لباسامو
 تو نگاهش گفت:  نیکرد، چند قدم رفت عقب و نگام کرد. با تحس 

 . یشد یعال -

  کردمینقره که داشتمو با ساعت ستش دستم کردم. نوبت کفشا بود، خدا خدا م فیدستبند ظر هی
نفس   دنشون یمن با د رونیب  دی. جعبه رو وا کرد و کفشا رو از توش کشکفشا پاشنه بلند نباشن

  یمثلث یبلند، جلوش هم کم  یبا بندا  یپاشنه سه سانت  فیظر دیجفت کفش سف  هی دم؛یکش ی قیعم
  یواجب باال هیتا  یترش کرده بود. با کمک فائزه کفشو پام کردم، بنداشو ضربدر  یشده بود و مجلس

 ت. دور پام و بس دیچ یمچم پ

 . نهی. حاال برو جلو آنیاز ا نمیخب ا-

  نستیآ یکه تو  ینیا شدیماتم برد.باورم نم قتایراهرو. حق یقد نهیآ یاتاقو باز کردم و رفتم جلو در
رهاست. اسمش رهاست، رها   نستیکه تو آ ینیا ست ی آروشا نبود؛ آره آروشا ن دمیآروشاس. شا

 که آراز ساختتش...  ییرها ؛ی باستان

 آروم در گوشم گفت:  فائزه

فک کنم   نیی . برو پایقراره دل ببر  یحساب  ا،یعوضش خوب دلبر شد یول یحرصم داد یل یدرسته خ-
 مهمونا هم اومدن.  

 نگاهش کردم:  قدرشناسانه

 ممنون.  یل یخ-

 نشده.  ری تا د نیی. بدو پاکنمی خواهش م-

. قسمت باز دامن  نییامان خرامان پله ها رو رفتم پاحرفش گوش کردم؛ رفتم سمت پله ها و خر به
بلند   یبشه و جلب توجه کنه. صدا  دهید داشتمیکه برم یهر قدم  دمیو کش د یسف یپا شدیباعث م
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.  نییپام نباشه و من راحت تر پله ها رو برم پا یحواسش به من و صدا یباعث شده بود کس کیموز
  یدلم برا قتایروبرو شدم. حق نیشرو نیمقابلم دراز شد و با لبخند دلنش یتا پله آخر بودم که دست ود
 جنتلمن بود.  یادی پسر ز نیلبخندش تنگ شده بود. ا نیا

 جوان؟  یبانو  رمیدارم که دستتونو بگ نویافتخار ا-

که باهاش دامنمو  موگی. دست دنیی دستش و دو تا پله آخرو رفتم پا یلبخند دستمو گذاشتم تو با
 به صورتش انداختم و گفتم:  یگرفته بودم آزاد کردم. نگاه

 ؟ یخوب -

 مغموم شد:  چهرش

 بدجور تو چشه.   ایمهمون نجوریتو ا نیر ی ش  یخال ی. جاستمیدروغ چرا؛ اصال خوب ن-

رو منم حساب   یتون یبهتر شه؛ م  تیزودتر حال روح  دوارم ی. فقط امنیبگم شرو  دیبا یچ دونمینم-
 . یکن

 به من. دهیم یانقدر انرژ  دنتیکه د یتو وجودت دار  یتو چ دونمیدخترررر. نم دونمیم-

 خجالتم ندهههه. -

بهزاد، بهراد، بهار و بهارک اومدن تو.  دمیسمت مهمونا، چشام به در بود که د  میهم رفت دوشادوش
بلند خودمو بهش رسوندم.  یقدمابهزاد تنگ شده بود. فارغ از جمع مهمونا با  یبرا  یلیدلم خ

 گفت:  یرلب ی ز  تایبزنه نها  یحرف تونستیبراندازم کرد. نم  ن یچشمش که افتاد بهم ماتش برد و با تحس

 ؟ ییآروشا تو-

. سرمو  یببعد رها باشم؛ رها باستان نیاز خواستمیآروشا باشم. م گهید خواستمیمن آروشا نبودم، نم  نه
 تکون دادم و گفتم:   نیبه طرف

 . یرهام من. رها باستان نه،-

 وقفه رفتم تو آغوشش:  یوا کرد و بدون لحظه ا دستاشو
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 دلم برات تنگ شده بود پرنسس. -

 منم...-

حجم از    نیا دم؛یبار از بهار ترس نی اول یجدا شدم که نگام تو نگاه پر از نفرت بهار قفل شد. برا ازش
که در باز شد و   میسالن بود یگذشت و همه تو یا قهیبودم. چند دق دهیچشاش ند ینفرتو تا حاال تو

و چهرش. بعد    حرکات  یتو ریتغ یاز ذره ا غی در یکرده بودن ول زشیآراز اومد داخل؛ به ظاهر سورپرا
  نیهست. هربار با ا ییانگار نه انگار رها ذاشت؛یمحلمم نم کرد،ی نگام نم یحت گهیاستخر د یاز ماجرا

ازم سواستفاده شده. آراز   کردمی. حس م ومدی. کم کم داشت از خودم بدم مگرفتیم رفتاراش بغضم
  یسواستفاده. از وقت یپا ذاشتمیم  دی... همشونو بادنایکه دوستم نداشت پس همه اون کارا ، بوس

  دهیکه خر  یا هیهد ی. هرکسدادی داشت آزارم م دنایند نیبود منو. ا دهیهم ند  یاومده بود تو مهمون 
. سرمو بلند کردم و  زیشکلو بردم گذاشتم رو م یمکعب  یچی کادوپ هیمنم  ز،یم یبود رو برد گذاشت رو 

 کرد،یب نگاهم می. عجزیچشمم افتاد تو چشم آراز که واساده بود کنار م

به   یتفاوت   یموند و بعد نقاب ب  رهیخ یا قهیچند دق هی نگام نکرده بود.  یکه تا به حال کس یجور 
. به اصرار جمع، آراز شروع کرد به باز  هیگاهشو ازم گرفت و حواس خودشو داد به بقصورتش زد و ن

حس   دنشیبهم انداخت و بازش کرد. با د  یرچشمینگاه ز دیکردن کادو ها. نوبت به بسته من که رس
شد به   رهیآورد باال و خ  کویمن توهم زده بودم. قفس کوچ دمیشا دونمیکردم چشاش برق زد، نم

 طرف لبش رفت باال.  هیقفس و   یتو یلوهمستر کوچو

رفتارا خسته  نیاز ا گهیتشکر بهم نگاه کنه. د یبرنگشت برا یلبخندشو جمع و جور کرد و حت یزود
  کمی. از جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها تا برم اتاقم و دیترکیشده بودم. سرم داشت از درد م

. دمید  وخانم  یوقت داشتم. چندتا پله رفته بودم باال که گل یساعت  هیاستراحت کنم. تا صرف شام 
 گرفتمش و گفتم: 

 ؟یار ی قرص سردرد برا من ب هی شهیجون م یگل-

 خانم؟  یچ-

 گفتم: میبا پانتومبلند تر همراه  نباریبشنوه، ا ذاشتینم  کیموز یصدا

 قرص سردرد. -
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 . ارمی تو اتاق من م د ی. شما برارمیم ارمیم-

 ممنون. -

 

 #آراز 

 

که چشام تو   یبزور لبخندمو جمع کردم. هربار  یول  رفتی داشت برا اون همستر کوچولو ضعف م دلم
نگاهش نکنم.  کردمیم یکه سع شد یم یهمون چندروز   یبرا شدمیم یبه حال   یحال   وفتادیچشاش م

  یرنگ آب  شهیم  یاولش نشناختمش. مونده بودم چجور  دمش یو د زی بذاره رو م شویاومد هد یوقت
 . ادیب  ینطور یا یکیبه 

سر جاش    دمیخودم گفتم به اون دل المصبت حق بده... افکارمو پس زدم، به خودم که اومدم د به
چرا.  دونستمیمت اون بود. نم بازم همه فکر و حواسم س یتفاوت باشم ول  یکردم ب ی. سع ستین

بود اصال دوسش نداشتم  یهرچ دونمیرو نداشتم. نم یعاشقش شده بودم؟ اصال وقت عشق و عاشق
 .  رونی ب  ای. به خودم تشر زدم که بسه از فکرش بکردمیزودتر جمعش م هرچه دیو با

ه بود که گذشت یساعت میوسط. ن دنیرقصیداشتن م  یباز بلند شده بود و چند نفر  کیموز یصدا
 مامان اومد طرفم و گفت: 

 بخند.  کمیباز کن اخماتو آراز. تولدته مثال، -

 به روش زدم:  یو لبخند دمیبوس  شویشونیپ

 . یکنی خوشحالم م نقدریخستم برا همونه. دورت بگردم که ا  کمی دیببخش-

 ؟ی خوشحال شد یجد-

 دارم؟  یآره بابا مگه شوخ-

 حواسمو پرت کرد:  دادی مهرسا که داشت منو مخاطب قرار م یصدا
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 آراز؟ -

 چهرش نگرانم کرد:  یشونیپر

 شده؟یچ-

 رو صورتش نشوند:   یتصنع  لبخند

 اط؟ یتو ح  یایلحظه ب هی شهیم-

استرس داره؛ همش دستاشو تو هم  یل ی. معلوم بود خاطیتکون دادم و دنبالش راه افتادم تو ح یسر 
 : . کالفه گفتمکردی فرو م

 ؟ یمهر  شدهیچ-

. رد کردی بود و مضطرب به من نگاه م ستادهیهم اونجا ا نیپنجره اتاق من؛ شرو یایکی نزد میدیرس
به بالکن مشترک اتاق خودم و رها؛ خشکم زد. رها نشسته بود رولبه بالکن و   دمینگاهشو گرفتم و رس

 . خوندیو آهنگ م دادیبود تکون م زونی پاهاشو که از بالکن آو

زده بود رفتم  خیتو مراسم امشب. دست و پام  مینداشت زای چ نیما که الکل و ا یکه مسته. ول انگار
 تر و صداش زدم:  کینزد

 رها؟ -

 زمزمه آهنگ بود:  اون مشغول یول

 پرندمممممم آرزو دارمممم...  هیمن -

 رهااا؟ -

آروم دم   نی کردن اومد. شرو هیآروم آروم گر یو صدا دنی شونه هاش لرز یک یتو اون تار دمیدفعه د هی
 گوشم گفت: 

 مصرف کرده آراز.  یز یچ هیاحتماال -

 بلند تر صداش زدم:  یبا صدا کالفه
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 رهااا؟ -

 پاک کرد و داد زد:  اشکاشو

 ؟ ییهان؟ تو ک-

 آرازم رها. گوش کـ... -

 وسط حرفم و با داد گفت:  دیپر

 ازت متنفرم. -

 تو هم و گفت:  دیاخماشو کش نیکرد. شرو هیبلندتر گر یصدا با

 آراز؟  یکرد کارشیچ-

 : دمیغر یعصب

 ! نیشرو ستیاالن اصال وقت بازخواست ن-

 : ن یشرو

 برو پسرعموشو صدا کن.  یمهر -

 : یمهر 

 کدومو؟ -

 : ش

 بهزادو. -

  کاریچ دونستمینم  یدوون دوون رفت تا بهزادو صدا بزنه. از شدت کالفگ یا گهیبدون سوال د  مهرسا
 بلند گفتم:  یبکنم. با صدا دیبا

 ازونجا.  نییپا ایرها ب -
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 حرف بزنه:  تونستیکه بزور م یجور یخنده  ریبلند زد ز یبا صدا دفعهی

 ... ن؟یی...بپرم...پان؟یی ...پاامی ...ب؟یچ-

 زده داد زدم:   وحشت

 نه نه رها نه. -

 . رها دوباره با خنده ادامه داد: دیبه صورتش کش یکالفه دست  نیشرو

 ...پرواز کنن؟ توننی...آدما هم...میدونست یم-

 گفت:  تی جمع و جور کرد و با جد  خندشو

 منم پرواز کنم. خوامیبال دارم. م کنمی من االن حس م-

 زد به بازومو و با داد گفت:   نیشرو

 خشکت نزنه آراز بدو خودتو برسون به بالکن.-

زد رو   یبالکن دو دست  یرها رو دنیبا د  دم؛یدادش به خودم اومدم. برگشتم برم که بهزادو د یصدا با
 سرش و گفت: 

 خداااا. ای-

  یم باال تا خودمو رسوندم به اتاق رها، ولپله ها رو دو تا دو تا رفت ؛یدوون رفتم سمت ورود دوون
 به در و داد زدم:  دمیتالش کردم نتونستم درو باز کنم، قفلش کرده بود. با لگد کوب یهرچ

 . یلعنت-

رها سر پا واساده لبه بالکن.   دمید  شهیاتاقمو خودمو رسوندم به در بالکن. از پشت ش یرفتم تو یتند
در بالکنو   گهیرها بدون اجازه اومده بود تو اتاقم د نکهیفتاد بعد اا ادمینشد.  یخواستم درو باز کنم ول 

کجا گذاشتمش.  ومدی ن ادمی فکر کردم  یکنه. هرچ  داشیکه نتونه پ ییگذاشتم جا دشویقفل کردم و کل 
که رها   نی در خرد شد. هم شهیو بار سوم ش  شهیتو ش دم یکنم با مشت دو بار کوب  دیترد نکهیبدون ا

که افتاد تو بغلم. پلکاش رو هم سر  دمیپاشو برداشت تا بپره خودمو رسوندم و محکم دامنشو کش هی
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تخت و نبضشو گرفتم.   روخورد و همه بدنش شل شد. ترس همه وجودمو گرفت. بردم گذاشتمش 
  نیبهزاد و مهرسا نفس نفس زنان خودشونو رسوندن تو اتاق. شرو ن،ی. شروزدی خدا رو شکر نبضش م

 : شی شونیپ یدستشو گذاشت رو اومد

 بخوره؟  ی رها قرص  دهید یکس-

 : مهرسا 

 .خوادیحرف زد. از اشاره هاش معلوم بود قرص م یطبقه باال رو پله ها با گل ادی پاشد ب  یوسط مهمون-

 به مهرسا انداختم: ینگاه  زیت

 ؟ یگل-

 : م

 .خواد یکه قرص م گفتی و اشاره م مایآره. با ا-

 رو صدا بزن.  یگل-

 : م

 آرا... -

 زدم:  داد

 رو صدا بزن مهرسا. یگل-

 : دم یرو صورت رها، غر  دینوازش کش یتخت شد و آروم دستشو برا کینزد بهزاد

 .دهیخواب  ینیب ینکن مگه نم -

 :ب

 غش کرده.  دهینخواب-

 بهزاد؟  یکن ی چرا با من بحث م-
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 . نیی پا اریصداتو ب -

 تر گفتم:  بلند

 ؟ یچ نییپا ارمین-

 کرد و گفت:  یون یپادرم نیبزنه که شرو یخواست حرف   بهزاد

 ن؟ یدعوا کن نی خوایم طیشرا نیتو ا-

شده بودم.  رهی . بهزاد به نوازشاش ادامه داد و من با نفرت بهش خمینزد یمن نه بهزاد حرف  نه
 برداشت و گرفت سمتم:  یچندتا دستمال کاغذ زیم  یاز رو نیشرو

 شده.  یدستت زخم ریبگ-

رو تو   یا قهیبا مشتم بود. چند دق شهیدستم که از اثرات شکستن ش یسطح   یتاد به زخمااف نگاهم
 اومدن تو.  ی که در باز شد و مهرسا و گل  میسکوت گذروند

 : یگل

 .ن ییجونم بفرما ن،یسالم آقا. گفتن کارم داشت-

 و با آرامش گفت:  یگل کی جلومو گرفت و رفت نزد نیاز جام بلند شدم که شرو تی عصبان با

 خانم، رها از شما قرص خواسته؟  یگل-

 : یگل

 بهم گفت قرص سردرد ببرم استراحت کنه تا شام.  کردیآره آقا. سرش درد م-

 : دمیغر کالفه

 .یبهش گل یداد یقرص چ-

 به رها که رو تخت بود انداخت و مضطرب گفت:  ینگاه یگل

 شده آقا؟  یز یچ-
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 باال:  رفتیاراده صدام داشت م یب

 بهش ؟   یداد یگفتم قرص چ-

 به تته پته افتاد:  یگل

آورد قرص داد بهم گفت قرص سردرد رهاست، منم   الشونیاز فام  یکی دونم،یآقا به خدا من نم-
 آب آوردم براش.  وانیل هیبا  یدستش یپ هیگذاشتم تو 

 .  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 : ن یشرو

سرش   ییبال  دهیم یقرص هیداره باهاش  یدشمن یکی دی شا  یبه رها؟ نگفت یخانم چرا قرصو داد یگل-
 آخه. دهیاز شما بع اد؟یم

 به لرزه افتاده بود: یگل یصدا

 شده؟  شونیزی. خوبن رها خانم؟ چ دونستمیآقا بخدا من نم-

 : ن یشرو

 گذشته. ری خدا رو شکر بخ-

 : دمیغر

 ؟ یگل  لشونیبود فام یک-

 : یگل

 آقا اومده بودن. نیبا هم  یاسمشو نگفت آقا، ول -

 ادامه داد: یبه بهزاد انداختم. گل یز ی اشاره کرد به بهزاد. نگاه تند و ت و

 بود.  یدخترخانم با لباس صورت  هی-
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  شوین یدهن و ب یکه جلو یصورتش، طور   یدوتا دستشو چسبونده بود به هم و گذاشته بود رو بهزاد
 . زدینم یرتش سرخ شده بود و حرف گرفته بود. صو

 : ن یشرو

 دختره بهزاد؟  نیا هیک-

 از جاش بلند شد و گفت:  بهزاد

 . کنمی خودم حلش م-

 سمت در، خودمو بهش رسوندم و با خشم بازوشو گرفتم. دوباره صدام رفت باال:  رفتی م داشت

 ...یدختره  نیا هی. ککنمیخودم حلش م  ویچ یچ-

 برگشت سمتم، انگشت اشارشو تو هوا تکون داد:  زی و ت دیانگشتام کش نیاز ب  بازوشو

 .کنمیخفه شو! گفتم خودم حلش م  ؟یدیخفه شو! فهم-

 زدم:  داد

کرده رو   زخورشیکه چ یسنگ کس یبعد تو دار  نییپا  نداختیاحمق رها داشت خودشو از بالکن م -
... یب  ؟یزن یم نهیبه س ـَ  ش

 دستشو گذاشت رو دهنم و نذاشت ادامه حرفمو بزنم.  نیشرو

 : ن یشرو

 شدن.  زی حرفاش تند و ت  هیبرو داداش برو حلش کن. آراز عصب-

 . دیبلند دور شد و درو پشت سرش محکم کوب یبا قدما بهزاد

 گفت:  یرو به گل نی. شرونی و نگامو دوختم به شرو دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 .د یببر  فیتشر دیتونیخانم. شما م  یممنون گل-

 : یگل
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 آقا بخدا... -

 : ن یشرو

 شما.  دییخانم. بفرما  یگل دونمیم-

 منو مخاطب قرار داد:  نیشرو نباریبزنه رفت. ا یا گهیحرف د نکهیبدون ا یگل

 خودتو کنترل کن آراز.  کمی-

 کنه:  دییپشت بندش اومد حرفشو تأ مهرسا

 ...ـیآره بخدا راست م -

 : دمیغر

 . یساکت شو مهر -

 ادامه داد: نی. شرورونینفسشو با صدا داد ب یمهر 

 ... ستیراه درستش ن  نیا یول یچقدر دوسش دار  میدونیکنترل کن خودتو. هممون م-

 گفتم:   لکسیو همه خشممو غالف کردم. کامال ر میتفاوت ینقاب ب  ریو پامو گم کردم. رفتم ز دست

 گفته من دوستش دارم؟ یک-

 : د یدخن یعصب   نیشرو

که چقدر  زننی. کارات، حرفات، نگاهات، همشون دارن داد مزننیبس کن آراز. چشات دارن داد م-
 .یشد گهید یکی کال  تی رها اومده تو زندگ  یاز وقت یرها رو. خودت خبر ندار  یدوسش دار 

و   دمینگاهمو دزد نی هم یمنو ازبر بود، برا نینگاه کنم و دروغ بگم؛ شرو  نیشرو  یتو چشا تونستمینم
 گفتم: 

 . یکن ی اشتباه م-

 رو کرد سمت مهرسا:   نیشرو
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 . یتو بگو مهر -

 : یمهر 

 .گنیهمه بچه ها م گه،ینم  یفقط شر  نویا ییآراز خدا-

 : دمیغر

 .کننی همه بچه ها غلط م-

 : ن یشرو

 باشه تو انکار کن. -

 که اتاق منه. نهیبخاط ا نجا یاالنم اگه واسادم ا نیشرو نیبب -

 : ن یشرو

 گذشت.  ریماجرا هم بخ  نیخدا رو شکر ا یمهر  میبر اینداره. ب یا دهیبحث کردن با تو فا-

 استراحت کنم. خوامیشام صدا نکنه، خستم م ی به مامان بگو منو برا-

 : ن یشرو

 مهمونا بخاطر تو اومدن. نیا-

 برام.  ستیمهم ن-

 : ن یشرو

 ؟ یما رو تنها بذار  شهیمهرسا م-

 : یمهر 

 آره آره حتما. -

 گفت:  یفور  نی رفت سمت در. شرو و
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 اتاق.  نیاز ا رونینره ب نجا،یبمونه هم  اناتی جر نیا ،یمهر  یراست-

 : یمهر 

 . دونمیم-

 سمت تخت و نشست روش:  دی چرخدارمو کش ی. صندلرونی از اتاق رفت ب و

 . نیبش-

و   کردمیاشاره کرد به گوشه تخت. بدون اعتراض رفتم نشستم گوشه تخت. اصال تو چشاش نگا نم و
 .  چرخوندمی اتاق م یواراید نیهمش نگاهمو ب 

 : ن یشرو

 نگا کن تو چشام باهات حرف دارم. -

 . نگاه کردم تو چشاش. شمیتابلو م یادیدارم ز دمید

 : ن یشرو

  شمی. بعدشم من پامیکنی فقط گوش م یجواب بد نکهیتو هم بدون ا  گمیچندتا حرف بهت م هیآراز، -
 ه؟ ی. اوک رمیم

 . هیاوک-

صفحه  هی نی برا من ع یجعبه در بسته باش   ی. برا هرکشناسمتیاز عمه م شتری آراز، من تو رو ب  نیبب -
آراز،    ستی. دوست داشتن گناه ن یچقدر دوسش دار  دونمیو م فهممتی. م یکاغذ صاف و روشن

مادر   هیکه مثل  یجور یقشنگ،   یلیقشنگه، خ  یول هینی . اتفاق سنگیباش  یازش فرار  نقدریا خوادینم
قراره   شتریب یبترس   ینترس چون هرچ یشده و ترسوندتت ول یا دفعهی دونمی. مکنهینوازش م  روحتو

 . یتو مخمصه بر 

 رنگ غم گرفت:  نگاهش
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  ری د یلیخ گهید ینی بی م یایبه خودت م یروز  هیاز دوست داشتنت  یفرار کن یبخوا  ،یانکار کن یبخوا-
  هیبرسه که حسرت  یبه سرت اومده. نذار روز   یچ ینکن که بعد از دست دادنش بفهم یشده. کار 

 نگاهش به دلت بمونه. روراست بگم بهت؛ سفت بچسبش آراز، از دستش نده...

 داره بغض تو گلوشو خفه کنه:  یمعلوم بود سع د؛یکش یق یعم  نفس

نگاهش کن... آدم که از فردا خبر نداره آراز؛   ریدل س هی  ن،یکنارش بش ر،یدستشو بگ یتا فرصت دار -
اطرافت رفتار   یبا آدما یجور  هی ،یر ی ت به دل نمحسر یفردا مرد نیکن که اگه هم  یزندگ یجور ی

تر از جمله    نیسنگ یجمله ا چیکاش... ه یکاش کاش و ا یافتاد مرد، نگ گهید قهیکن که اگه چند دق
! دوست داشتن اونقدرام  ای که؛ به خودت ب  نیآراز... خالصه حرفام ا ستیکه با کاش شروع بشه ن یا

 ... ستی بد ن  یکنیکه تو فکر م 

 ذاشت رو دستام و لبخند زد: گ دستشو

  رمیتو رو. االنم من م یهم چشما دمیرها رو د یهم چشما دن،یلو م ویعاشق همه چ هی یچشما-
 و خوابت گرفته.  یکه خسته بود گمینگو و فقط به حرفام فکر کن. منم به خاله م یچ یه رون،یب

  رونی از جاش بلند شد و از اتاق ب یا گهیهم بدون حرف د نینگفتم. شرو یز ی تکون دادم و چ یسر 
کنار تخت، سرمو گذاشتم رو دستم  نی تخت بلند شدم و رفتم باال سر رها. نشستم رو زم یرفت. از رو

شدم به صورت معصومش. دست    رهیخ  یمتر  یتخت و از فاصله چند سانت یکه گذاشته بودمش رو 
  نیشرو  یبخاطر حرفا دونمیم. نمصورتش و آروم با انگشت اشارم نوازشش کرد  کیبردم نزد دموآزا

 بغضم گرفت، شروع کردم به حرف زدن باهاش:  یافتاده بود ول  شیپ  کمی که  یاتفاق ایبود 

دارم که   ویدوست داشته باشم که همه از نگاهام بفهمن؛ حس دزد نقدریا وی کس  روزی کردمی فکر نم-
 ادی رو ز ی رها. آخه من چند نفر   ترسمیم یل یخ ترسم،ی من م گه؛یراست م نیعالم شده. شرو  یرسوا

  میچگکه تو ب ییدوست داشتم و زود از دستشون دادم. مثال مامان بزرگم، بابابزرگم، خرگوش کوچولو
  شیچند وقت پ  نیهم م؛یاومده بود و از همشون بگذر ای که تازه تو محلمون بدن یداشتم، بچه گربه ا

ناشناختس برام؛ با همه دوست   یادیحسه ز نیا می. از طرف یتو هم از دستم بر  ترسمی... منوی ریش
  ده؛یتو رو هم د ینگاها گهیم نی. شرو ترسونتمیم شتریب  نیکه االن برات شمردم فرق داره. ا ییداشتنا

 ؟ یتو هم منو دوست دار  ی عنیرنگ دوست داشتن دارن، آره؟ 
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باهام   دونمی. نمدیاز همه دلم لرز شتریب  د؛یهمه وجودم لرز یدیکه منو بوس ی رها دفعه اول راستش
  یتو دل منو گرفت ست،ین نایکدومو ا چینه! ه ؟یدختر؟ جادو جنبلم کرد ی. افسونم کردیکرد کاریچ

 گاران شمی دلتنگت م  یجور ی شه،یم یدلم چه حال مونمیچندوقت ازت دوز م  یوقت  یدونی. نمیبرد
بغلت کنم که  یجور  هیجلو و   امیب  خوامیم  نمتیبی. بعد چندوقت هم که مدمتیساله ند نیچند

البته تو دلم  نه؛ تو همه وجودم   ،ینفر. بدخوتتو تو دلم جا کرد هی میبش ییبشم دوتا   یباهات قاط
 تو...  یدووند شهیر

 دستم   یبلند کردم و دستشو تو سرمو

دخترو! سرمو گذاشتم رو دستش و  نیدوسش داشتم من ا یجد ی. جددمشیو آروم بوس گرفتم
ناله بلند شد؛ خودمو  یدفعه صدا هی. تونستمینم  یکردم بخوابم؛ ساعت سه صبح بود ول  یسع

 رسوندم کنار تخت و آروم صداش زدم : 

 رها؟ -

 لرزون گفت:  یکمکش کردم. با صدا نه؛یکرد بش یسع یحال ی رمق باز کرد، با ب  یب چشاشو

 بابام. شیبرگردم خونه...پ خوامیم- 

 بغض داشت. با اخم گفتم:  انگار

 االن؟- 

 آره. -

 : دمیکش قیعم  نفس

 .برمت ی بخواب صبح م- 

 محکم گفت :  ی. با صدادمیقطره اشک رو تو چشاش د هی برق

 گفتم االن.-

 گفتم:  یعصب
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 به درک!پاشو لباس تنت کن ببرمت. - 

 روش... نمیا دمیکه تا االن نخواب من

. همزمان رها  رونی برا مامان گذاشتم و از اتاقم رفتم ب  ادداشتی هیبرداشتم و   نمویماش  چیسوئ رفتم
مانتو شلوار ساده عوض کرده بود.  هیصورتشو پاک کرده و لباساشو با  یرو ش یآرا رون؛یهم اومد ب

 گفتم : رهیتلو تلو خوران داره راه م دمید یبدون حرف راه افتادم برم ول 

 چته؟-

 کرد:  اخم

 ره یم  جیسرم داره گ-

 ...نیی پا میطرفش و دستشو گرفتم پله ها رو آروم آروم رفت رفتم

 #رها 

کرده بودم    کارتیآخه مگه من چ  د،یدزدی. هنوز هم نگاهشو ازم ماطیسمت ح  میکمک آراز راه افتاد با
خودشم رفت سمت   ن،یندارم؛ در جلو رو وا کرد و نشوندتم تو ماش یحال و روز خوش  دیآراز د ؟یلعنت

 . رونی . از خونه زد بدیبارینده و نشست. بارون نم نم مدر ران

طرف اخماش رو مخم بود و  هی بخوابم، از  تونستمی. نمکردی م یبود و آروم رانندگ کیجاده تراف  یتو
 نیا نمی دستمو بردم سمت دستگاه پخش و روشنش کردم. گفتم بذار بب بردیحوصلمو سر م  یحساب 

 !دهیگوش م یسه سر چ وید

 جالب و شروع کرد به خوندن:  کیو بعد موز نیتو ماش  دیچ یبارون پ یصدا تمیر اول

 اتهیکه رو یعادت کنم بازم به احساس نذار

  

 شه که آهنگ قدماته  ییگرم صدا دلم
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 ساعت  نیهم یشیرد مکه  نمیب  یرو هر روز م تو

  

 و خندت  یهمه خوشحال  شهیلحظه هام م عذاب

  

 آسونه  هیگر یستی بارونه تو ن نجایا ریمس

 ( داد یبهم م یب ی آهنگ حال عج نیبود ا یجاده بارون  ری)مس

 من ته دردم  یراهم گم کن تو باش  یجور  هی

  

 کردم  یسختم نبود انقدر ازت خواهش نم اگه

  

 ی تون یبا من نم گهید نیکه بعد از ا یگفت خودت

  

 ی مون یتو حالتم نم یگردیبرم ینگفت

  

 ی تون  یهم انگار نم تو

                           

 خواست  یدلم م  یلیکه من خ ید یو پوش یرنگ همون

  

 اد ی بهت م یچقدر آب  ی دون یخوب م خودتم
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مهمون لباش شد و من هنوز   کی لبخند کوچ هیرو آراز   دیقسمت آهنگ نگام چرخ  نی)بهت زده از ا
 بهت بودم(  یتو

 زمستون و نیتموم ا شمی هر روز عاشقت م من

  

 و   ابونیخ  نیا ری مس زمی ر یعشقت اشک م به

  

 یستی بارونه تو ن نجایا ریمس

  

 من ته دردم  یراهم گم کن تو باش  یجور  هی

  

 کردم  یسختم نبود انقدر ازت خواهش نم اگه

  

 ی تون یبا من نم گهید نیعد از اکه ب یگفت خودت

  

 ی مون یتو حالتم نم یگردیبرم ینگفت

  

 ی تون  یهم انگار نم تو
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. بعد شدیو آراز کالفه م دیلرزیدلم م گفتیکه م یهر کلمه ا نباریمتن آهنگ تکرار و شد و ا گهیبار د هی
  رونی آراز آهنگ رو قطع کرد و نفسشو با صدا ب ادیبهت م  یچقدر آب  یدون یکه گفت خودت م یقسمت

 داد. 

 به آهنگ غر زدم:  دادمیبازم گوش م خواستیدلم م دیشا دونمینم

 سر رفت.  ؟حوصلمیکنی!چرا قطعش م کردمیداشتم گوش م- 

 : دیتو هم و غر دیکش  اخماشو

 .میموقع رانندگ  یکنی بخواب حوصلتم سر نره... غر هم نزن حواسمو پرت م ر یبگ- 

  یکردم بخوابم ول یو سع  یدادم به صندل هی. سرمو تک شد یبشر آدم نم نیا رینگاش کردم؛ نخ  یعصب
  یول رونی افکار بکشم ب نیسمت متن آهنگ. تالش کردم خودمو از ا رفتیهمش فکرم م  شد،ینم

  نشستهبودم؛ آراز  دهیخواب د یافتاد چ ادمیتازه  گه؟ید  کنهی چرا آراز نگام نم نکهیافتادم تو بدترش؛ ا
  ین ینب یدار ی که تو ب  یهرچ  یلی. به قول مامان لزدیقشنگ قشنگ م یو حرفا کردی بود بهم ابراز عالقه م

 ... ینیب یرو تو خواب م

 کردیمتوقف شد و آراز چون فکر م نیافکارم غرق شدم که متوجه گذر زمان نبودم. ماش یتو ازبس
 خوابم آروم صدام زد: 

 .میدی شو رس داریرها؟رها ب-

  الیخی. ب لممهیکه بو برد ف دمی تابلو نباشه، هرچند فهم یادی آلو چشامو وا کردم که زمثال خواب منم
دور و   یهفته برگشتم خونه؛ کنار بابا!دلم گرفته بود از دست همه آدما هیکردم و بعد  یازش خدافظ 

 و آدماش....  ایدن  نیبرم، برگشتم که تو آغوش بابا گله کنم از ا

آغاز   می که قرار بود ازون به بعد تو زندگ یگذشت؛ بعد چند هفته اونروز غافل از فصل یهفته ا چند
خانم  یو گاها مرض  دیچ یپیخونه م یخنده هامون تو ی . صدامیخند یو م می گفت یبشه، با بهزاد م

  یقاتفا هیشد، شروع  ینم دهی قهقهه هامون شن ونیکه م  یزنگ تلفن یآرومتر! صدا دادیهشدار م
 داد. بهزاد تلفنو جواب داد. یم دیرو نو دیجد
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 اجعه فرمائید صفحه به لینک زیر مر  608فت نسخه کامل این رمان در  برای دریا

https://zarinp.al/346034 

 

به هیچ وجه  ل این رمان  بع های دیگر به غیر از سایت رمانکده برای تهیه نسخه کاممی من تما 
 خودتان میباشد ونی نمیباشد و عواقب پرداخت هزینه برای خرید این رمان به عهده  قان 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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