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 هم شنفته است درد

 من انهیم نیدر ا پس
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 را صدا کنم؟ شیچگونه خو من

 »پور نیام صریق«

 

 

 اول فصل

 .شد رید.ییپارسا بدو دا -

 .ییدا امیم -

در چارچوب  نهیحال دست به س نیبا ا.دهد یخبر م راهنشیپ دنینامفهوم و خفه اش از مشکلش در پوش يصدا

 شیباشد که کارها یخواهد خودش کس یروز کامل هم طول بکشد، باز دلم م کی.روم یو جلو نم ستمیا یدر م

 .دهد یرا انجام م

 يدارد و برا یمحبوبش را برم» پو« يکوله .را بپوشد راهنشیتواند شلوار و پ یم قهیدق ستیپس از ب سرانجام

 .کنم یافتد و من هم چنان تنها نگاهش م یدوباره به تقال م شیشانه ها يانداختنش رو

 :نالد یشود و م یکالفه م آخر

 !ییدا -

 :زنم یرا به آن راه م خودم

 ؟ییبله دا -

 .کم خُن...لفدن کمـ -

 یکه به کمکش نروم دود م نیا يرا برا میتمام تالش ها» لطفا« يگفتنش و تلفظ اشتباه کلمه  ییدا

 يسرخ شده و بند ها اریبس يدر اثر تقال مشیحج يلپ ها.زنم یکنم و لبخند م یم تشیبه وضع ینگاه.کند

 .زرد کوله اش دستانش را به بدنش چسبانده اند
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 شیدارم تا دستانش را داخل بندها یپشت سرش نگهش م.کنم یروم و کوله اش را از شانه اش جدا م یم جلو

رد کوله وا يبندها يدستانش را در حلقه  ستادهیکند و بعد همان طور که رو به من ا ینگاهش م یاول کم.ببرد

 :میگو یبا آرامش م.کند یم

 پشتت باشه؟ دیمگه نبا.ات نهیافته رو س یکوله م يجور نیا -

 یو موربش که همرنگ چشمان من اند به کوله زل م یاش با چشمان بادام یگرد و ته استکان نکیپشت ع از

انه اش ش يکنم تا آن را رو یکمکش م.چرخد یآورد و م یکوله درم يدستانش را از داخل بندها.زند

 .کمکش نکنم یلیتوانستم خ.ندازدیب

 :میگو یگذارم و م یرا مقابل در م شیها کفش

 .امیکفشاتو پا کن تا ب -

 زیهنوز تم.کنم یروم و پوشکش را چک م یبه سمت تخت بابا رضا م.شود یو خم م دیگو یم يبامزه ا چشم

 .کنم یم میبوسم و باد پنکه را رو به او تنظ یاش را م یشانیپ.دیآ ینم شیپ یمشکل میبرگرد یتا وقت.است

 يآورم و آن را در کوله  یدرم زریمنجمد را از فر مهین یآب معدن يبطر.روم یکوچک خانه م يآشپزخانه  به

 یبابا و خانه به سمت در م يدارم و بعد از چک کردن دوباره  یخانه را برم دیکل.اندازم یساده ام م یمشک

 :میگو یزنم و م یبه او چشمک م.اش را مرتب به پا کرده و منتظر من است یانکت يپارسا کفش ها.روم

 ؟يبند یمنم واسم م يبند کفشا -

شود و بند  یخم م عیسر.کند یخواهم انجامش دهد ذوق م یگرفته که من از او م ادیرا  يدیکه کار جد نیا از

 ستیعاد يبچه  کیخواهم پارسا حس کند  یم یکار ندارم ول نیاز انجام ا یحس خوب.بندد یرا م میکفش ها

 .رمیگ یمن هم از او کمک م یتواند انجام دهد و حت یرا م يکه هر کار

 یوقت.بندند یمن را م يبند کفش ها قهیکنند و در کمتر از پنج دق یو تپلش فرز حرکت م دهیخم انگشتان

 :میگو یو م زمیر یرا به هم م شیستد،موهایا یصاف م

 .ببندمشون يطور نیتونستم ا یخودمم نم -

 .است صیقابل تشخ یبرق چشمانش از صد فرسخ.زند یم یقشنگ لبخند

و با خودم همراهش  رمیگ یدست پارسا را م.کنم یاندازم و در خانه را قفل م یراستم م يشانه  يام را رو کوله

خانم در را  دهیفر هیعد از چند ثانب.زنم یاحمدزاده را م يآقا يروم و زنگ خانه  یباال م ياول به طبقه .کنم یم

 !شود یدارد که با هر لبخندش دلم آب م یتیاصزن چه خ نیدانم ا ینم.زند یکند و به ما لبخند م یباز م
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 .آن ها آمده اند دنیبه د شانیاحتماال بچه ها و نوه ها.دیآ یگفت و گو و خنده م يداخل صدا از

 .میمزاحم شد دیببخش.خانوم دهیسالم فر -

 :دیگو یهم م پارسا

 .خانوم...دهیسالم فه -

 یپارسا را م يشود و گونه  یخم م -اش است  یزندگ نفکیکمردرد و زانودرد جزو ال - اطیخانوم با احت دهیفر

 :دیگو یاش م یترک يبا لهجه .بوسد

 !جمع مون جمع بود گل مون کم بود.تو نیایب.سپهر هیچه حرف نیا.خوشگلم يسالم پسرا -

 شیوتراپ،پیزیاز عضالتش در حضور ف دنیبه کار کش يبه جا ستین لیم یفهمم که ب یحالت بدن پارسا م از

 يزیاز آبرور يریجلوگ يبرا.خوشمزه اش را نوش جان کند يها ینیریو شکالت ها و ش ندیخانمش بنش دهیفه

 :میگو یو م رمیگ یتوسط پارسا دستش را محکم تر م یاحتمال

 يهم االن وقت جلسه  دیهم شما مهمون دار.میش یمزاحم تون نم یول دیخانوم شما لطف دار دهیممنون فر -

به بابا  گهید میساعت و ن کیساعت، کی ستین یفقط اومده بودم خواهش کنم اگه زحمت.پارساست یوتراپیزیف

 .دیسر بزن هی

 .زند یبغ کرده م يبه پارسا يدهد و لبخند یرا تکان م سرش

 .راحت باشه التیتو خ.هرجانحواسم هست سپ -

 :دیگو یبه پارسا م رو

 .بدم زهیکنار گذاشتم هر وقت برگشت بهش جا ينون خامه ا کممیپسر کوچ يبرا -

 :دیگو یخندد و م یخجالت م یب پارسا

 .خانوم دهیفه...یمس -

 .به سالمت دیبر.قربون خنده هات برم -

با  يموتور کیکنم، یکه در را باز م نیبالفاصله بعد از ا.روم یم نییکنم و پا یم یپارسا خداحافظ همراه

رو  ادهیو با خودم به پ رمیگ یدستش را محکم تر م.ردیگ یپارسا پشت من پناه م.شود یما رد م يسرعت از جلو

 :میگو یبندم و م یدر را م.کشانم یم

 .نداره که تی؟کارییدا یترس یچرا م -

 .تُن اومد...آخه -
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 مرده که بزنه به تو؟ تییدا اد،مگهیاصال تند ب -

 !عرضه اش خوش است یب ییدا نیپارسا دلش به هم.شود یام دلگرم م یاز شوخ يجد يجد

 :دیگو یدهد و با ذوق کودکانه اش م یرا نشانم م يپارسا در راه گربه ا.میرو یم یاصل ابانیهم به سمت خ با

 !چه خوشله!ییدا -

 .ییآره خوشگله دا -

و شرمنده  اورمیب شیکه اشتباهش را به رو نیا يدهم به جا یم حیکند،ترج یرا اشتباه تلفظ م يکلمه ا یوقت

 .دیبدهم که چطور درستش را بگو ادشی میرمستقیاش کنم،غ

بهتر  یلیحرف زدنش خ.دهم یگوش م شیکند و من با حوصله به حرف ها یصحبت م یبا شگفت يزیهر چ از

 يآن هم با جثه  –هم زمان حرف زدن و راه رفتن .کند فیالت را ردتواند پشت سر هم جم یم گریشده و د

 یاز مهد کودکش و دوستانش م میهم چنان برا یآورد ول یسخت است و نفس کم م شیبرا –تپل و کوتاهش 

 .دیگو

کنم که توانسته  یخدا را شکر م.کنم یخواهم تلفظ اشتباهش را درست کنم قطع نم یکه م یرا جز وقت حرفش

 .و تفاوتش با آن ها را فراموش کند دیایهم سن و سالش کنار ب يبا بچه ها

 یم رونیها ب یمیعظ ریهوش و حواس از عمارت حق یب ينوزاد و بابا رضا يبا پارسا یسال قبل وقت پنج

 .ددروز پارسا بتواند راحت راه برود و حرف بزند و بخن کیکردم که  یفکرش را هم نم یزدم،حت

 .ستیهم ن الشیخ نیاو ع یگرم است و من نگران گرمازده شدن پارسا هستم ول هوا

 ؟ییدا -

 ؟ییجان دا -

 :خندد یم

 ؟یچ...یهنیمونده ...عخب -

که  یقیروز و به هر طر کینخاله  يدانستم آدم ها یم.کنند یم یسرم خال يسطل آب سرد رو کیکه  انگار

گناهم فشرده  یب يباز هم قلبم از درد خواهرزاده  یکنند ول یم هیطفل معصوم تخل نیا يشده کرم شان را رو

 .شود یم

 .مونه یعقب م هیکه از بق یکس یعنی -

 :شود یسرعتش کم م یزند و کم یم پلک
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 عخب موندم؟...هیاز بخ...من یهنی -

 :دهم حیتوض شیساده برا یلیکنم خ یم یسع

به  ياز اونا شروع کرد رتریو د ياز اونا راه افتاد رترید کمیفقط .يها ندار بچه ي هیبا بق یتو فرق.ییدا نیبب -

 .حرف زدن

 :دیگو یم متفکرانه

- عخب مونده...صبا گف بِم...مامانِ نیه...پس باسه. 

 یشود و من مدام تکرار م یم -مهدش  یمرب -جون دهیو او دوباره مشغول صبحت از سف میگو ینم يزیچ

 :کنم

 چکار کرد؟ گهیجون د دهیسپ -

 یداند که پارسا چه مشکل یخوب م دیجد یمرب نیفهمم ا یو من م دیگو یاو نسبت به خودش م یمهربان از

 .با او برخورد شود دیدارد و چطور با

 یکند ول یها م یبه صندل يپارسا نگاه آرزومند.همه پر اند ستگاهیا يها یصندل.میرس یاتوبوس م ستگاهیا به

 یشدن به افراد کار درست رهیبدهم خ ادشیکنم تا  یتمام تالشم را م شهیهم.اندازد یم نییزود سرش را پا

 .ستین

متاسف نگاهش  يعده ا.به پارسا زل زده اند يفکر یاند،با ب ستادهیا ایکه نشسته  یکسان يحال همه  نیا با

 .مهربان يمنزجر و عده ا يکنند،عده ا یم

 :پرسم یم ستادهیکه کنارم ا يکنم و از مرد یتر م کیرا به خودم نزد پارسا

 د؟یوقته منتظر یلیخ -

 :دیگو یکند و مضطرب و کالفه م یبه ساعتش م ینگاه

 .شه یم يا قهیو پنج دق ستیب -

 !ندیایکنند؛البته اگر آخرش ب یمعطلت م قهیدق ستیحداقل ب شهیخط هم نیا يها اتوبوس

پله  يکه رو يخود را به افراد شتریبا قدرت هر چه ب دیرسند،آن قدر پر شده اند که مردم با یهم که م یوقت

 .ردیشان در اتوبوس جا گ کلینصف ه دیاند بفشارند تا شا ستادهیا

 !کنند یفرض م کاریو مردم را ب ندیآ ینم – یعشق نیبه قول شرو –اوقات هم به طور کامال خودجوش  یگاه

 :يریگ یجواب م کی ینک یهم که م اعتراض
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 !کن تیشکا 1888زنگ بزن  يدار یمشکل -

 !دهد یهم به ما م یرساندن مان پول يکشد که انگار برا یقدر هم طلبکار عربده م آن

 یشوم و دستانم را به سمتش م یخم م.شود یم رهیخ ابانیکند و ملتمسانه به خ یپا و آن پا م نیا پارسا

توجه به نگاه  یو ب رمشیگ یدر آغوش م.اندازد تا بلندش کنم یاز خدا خواسته خودش را به سمتم م.رمیگ

 :میگو یشود،در گوشش م یمشان همراه  یواشکیمثال  يبا پچ پچ ها یمردم که گاه يکنجکاو و آزاردهنده 

 ؟یکن یخودتو لوس م يدار ای يواقعا خسته شد -

 تمیاذ یشده و بغل کردنش به مدت طوالن نیسنگ گرید.کند یدنم حلقه مخندد و دستانش را محکم دور گر یم

 نیخندد و با ا یم الیخ یاو ب.کنم تا خنک شود یآرام در صورتش فوت م.خواهم خسته شود ینم یکند ول یم

 :ردیگ یم مخنده ا.کند یصورتم ها م يکنم،رو به رو یرا شروع م يباز کیتصور که دارم 

 .فوت کن!که یکن دیها نبا -

بودم با لبخند  دهیما که از او سوال پرس يمرد کنار.کشد یگونه ام م يکند و دستش را رو یبار فوت م نیا

 .کند یما را تماشا م یکوچک

 .نیسن داشته باش نیبچه به ا هی ادیبهتون نم -

 .خواهرزاده مه.ستیخودم ن يبچه  -

 !یمهربون ییچه دا -

 !من خبر ندارد یاو از عمق مهربان.زنم یجوابش تنها لبخند م در

 یم رهیانبوه داخل اتوبوس و خارج اتوبوس خ تیزده به جمع د،وحشتیآ یبعد که اتوبوس م ي قهیدق ده

 .شود دهیخواهم پارسا گوشت کوب ینم یول دیایب يتوانم منتظر بمانم تا اتوبوس بعد ینم.شوم

خودم را  - »میما هم جا ش دیسیجمع تر وا کمی« يبا گفتن مداوم جمله  –زنم و به زور  یم ایدلم را به در آخر

شود  یدر که بسته م.خورد یو جم نم دهیبه من چسب یپارسا حساب.کنم یاول قسمت خانم ها جا م يپله  يرو

 یکند و م یدستش را دراز م.شنود یاول نشسته م فیکه رد یام را زن یرلبیشوم و آخ ز یدور نصف م کی

 :دیگو

 .نیش یخسته م.به من دیکوچولوتونو بد -

نشانم  یم شیپا يبه ناچار او را رو.شود یکه از فشار وارده کالفه شده،از خدا خواسته به سمت زن خم م پارسا

 .ستمیتوانم صاف با یم قهیبعد از چند دق.کنم یو تشکر م
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 یگوش م شیها یزند و به پرحرف یا دست شانه مپارسا را ب يرسد،با حوصله موها یبه نظرم انسالیکه م زن

 .کند

 :شنوم یاند م ستادهیسر من ا يدو دختر نوجوان را که باال يصدا

 !ه؟یبچه هه افغان نیا -

 :دیگو ینسبت به دوستش م يآرام تر ياندازد و با صدا یبه من م ینگاه یدوم

 .عقب مونده اس.سندرم داون داره.وونهینه د -

 !چقدر نازه ها یول -

 شانیکنم که حرف ها یشوم و وانمود م یم رهیکه حاال در آغوش نرم و گرم زن خواب آلود شده خ ییپارسا به

 .ام دهیرا نشن

بالقوه  زدانیاستاد همه چ یمهربان تر از مادر و به طور کل ي هی،پزشک،مهندس،دایقاض یهمگ رانیا مردم

 زیمردم دارو تجو يکنند،برا یمنبر بروند و سخنران يباال یموضوع هر يدهند برا یبه خودشان اجازه م.هستند

 . دکنن لیتحم هیحال به هم زن شان را به بق يمدل خاله خرسه  يو محبت ها

باعث  –کنند  یدر رگ را م ییایپارس بودن و داشتن خون پاك آر يکه ادعا –مردم  نیخصلت ا نیهم دیشا

او  هیبق یکه وقت دندیترس یم.طرد کنند -نوزاد چند روزه را  کی –او را  یرحم یپارسا با کمال ب نیشد که والد

خواهند  یمحق را چه م شهیهم مناتمام شان باز شود،جواب مرد يها هیو سر درد و دل و کنا ندیرا بب

 !مشکل از کدام شان بوده؟ ند؟اصالیایکرده برب شانیآبرو یعقب مانده که ب يبچه  نیبدهند؟چطور از پس ا

 ریتواند ز یم یجهل و نادان!ستیها ن یرانیکه تنها مخصوص بربرها و اعراب مورد تنفر ما ا یو نادان جهل

مبتال به سندرم داون  يبچه  کیو تمسخر و طرد کردن  ریتحق.کند داینمود پ يو باسواد يپوشش روشنفکر

 تواند داشته باشد؟ یم نیجز ا يگرید لیچه دل

 یرا از او م دهیخواب يکنم و پارسا یرسد،دوباره از زن تشکر م یمقصدمان م ستگاهیاتوبوس به ا یوقت

خواهم بروم که  یزنم و م یدستگاه م يکارت اتوبوس را رو.روم یم ییشوم و به سمت در جلو یم ادهیپ.رمیگ

 :دیگو یم يبلند يراننده با صدا

 شد؟ یچ شیدوم -

 :میگو یم يگردم و جد یبرم
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اشتباه  دیبدم رو از من طلب دار دیکه با يا هیشما دو برابر کرا ریتاخ قهیاز چهل دق بعد دیکن یاگه فکر م -

 .رهیگ یتعلق نم هیپنج ساله کرا يدونم به بچه ها یکه من م ییدر ضمن تا اون جا.دیکرد

 .شوم یرد م ادهیخط عابر پ يچرخم و از رو یم.شرکت کنم یاحتمال یعربده کش کیمانم تا در  ینم منتظر

گشت که  یم يزیکرد و به دنبال چ یآلبوم من را تماشا م يعکس ها روقتیتا د شبید.کنم ینم داریرا ب پارسا

 .ترساند یمرا م

 .باشد و شرمنده اش شوم یبار دستم خال نیاول يترسم که پدر و مادرش را از من طلب کند و برا یم

همان طور که از پله ها باال .رسم یم الدیم یو گفتاردرمان ی،کاردرمانیوتراپیزیروم به مرکز ف یم ادهیکه پ یکم

از چشمانش را به  یکی.شود داریکنم تا ب یسوم برسم،آرام آرام در گوش پارسا زمزمه م يروم تا به طبقه  یم

 :میگو یو م مکن یم یساختگ یاخم.رود یکند و به من چشم غره م یزور باز م

 .یش داریب دیبا گهیو د میدیدوما رس.کنه آقا پارسا یه نمنگا يجور نیاوال آدم به بزرگ ترش ا -

 .گرما کالفه اش کرده.دارد یشانه ام برم يسرش را از رو یلیم یب با

 یم شیلب ها يرو يلبخند.زنم یآب به صورت و دستانش م یو کم ستمیا یواحد م رونیآب سردکن ب کنار

 .دهم تا کم کم بنوشد یآب هم به دستش م وانیل کی.ندینش

پشت سرم  واریسرم را به د.نمینش یها م یاز صندل یکی يشود،رو یم وتراپیزیکه پارسا وارد اتاق ف نیاز ا بعد

 .بندم یدهم و چشمانم را م یم هیتک

پوشک بابا رضا را عوض کنم و  دیالبته قبلش با.بروم یمان يبه خانه  دیکه پارسا را به خانه رساندم،با نیاز ا بعد

 ...او و پارسا غذا گرم کنم و  يبرا

 !داشتم یاست که اگر بابا رضا و پارسا نبودند،قدم از قدم برنم ییاز آن روزها امروز

 .بدهم ادی یام را جمع کنم تا بتوانم چند ساعت بعد دو تا فرمول را درست به مان يانرژ یکنم کم یم یسع

که  نیبعد از ا نیشرو.دهم یم ادی کیزیو ف یاضیر یخصوص – نیبرادر دوست شرو – یانبار در هفته به م دو

در تمام عمرم  یواقعا ممنونش بودم و هستم ول.جور کرد میکار را برا نیکنم،ا یاش را قبول نم یکمک مال دید

بروم و کمک  یکس نید ریز ندارمدوست نداشتم و  –ام که زبانزد خاص و عام است  یعرضگ یبا وجود ب –

 .کنم افتیبالعوض در

ام  يپدر يکه از خانه  یمن.او مخالفت کردم زد،بایرا به حسابم بر یپول انهیخواست ماه یمادرم م یوقت یحت

 !خور مادرم شوم رهیتوانم ج یبرادرم نباشم،نم نید ریزدم تا ز رونیب
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که  يو روز ندهیآ يکردم برا یم يزیکنم؛برنامه ر یم يکردم دارم مفت خور یپدرم زنده بود،حس نم یوقت تا

به مراقبت داشت،مثل  ازیمن ن یِکه مثل کودک دیرس یبه سن یخواستم وقت یم.تمام زحمات پدرم را جبران کنم

 .و نگذارم دلش بلرزد ستمیخودش پشتش با

که  دمیفهم –که انتظارش را داشتم  یزودتر از زمان یآن هم چند ده سال –گذاشت  میتنها یحال وقت نیا با

 !پدرم؟ یعرضه را چه به جبران زحمات جبران ناشندن یمنِ ب.خورند یبه درد عمه ام م االتمیخ

 !رن ینم ادیخوب از  يِها آدم«

 !رن یدل نم از

 !رن یذهن نم از

 »!رن یم شـتیاز پ یکه فکرش رو بکن نیزودتر از ا یول

 ؟ی؟داهیداه -

 یو دهانش م ستادهیخسته مقابلم ا یپارسا خندان ول.نمینش یم میکنم و صاف سر جا یرا باز م چشمانم

 !موردعالقه اش را داده دیدوباره به او شکالت سف يمحمد ياحتماال آقا.جنبد

کسان  چیه يبچه به جا نیا.زنم یلبخند م اریاخت یکنم و ب یتمام افکار آزاردهنده ام را فراموش م دنشید با

 !اطرافم،همه کسم شده

 :میگو یبوسم و م یکرده اش را ماز قبل باد شتریب لپ

 تموم شد؟ -

 :کند یرا بلغور م يدهان پر جمله ا با

 .شُأم...خشه یخل -

 :خندم یو م زمیر یرا به هم م شیموها

 .میکنم بر یخداحافظ يمحمد يصبر کن من از آقا!مرد کوچک ستین یبا دهن پر حرف زدن کار خوب -

هستم،از ساختمان خارج  ونشیکه راه رفتن و حرکت انگشتان پارسا را مد یوتراپیزیکردن از ف یاز خداحافظ بعد

 .میشو یم

 .پاك میبر...ییدا -

کنم در کنار رد کردن  یم یسع.کنم یرا فراموش م میلحظه کارها کی يکه برا دیگو یقدر ملتمسانه م آن

 :درخواستش خوشحالش کنم
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 ؟یستیته نمگه خس.خونه شما استراحت کن و غذا بخور میاالن بر -

 :دیگو یم یکند و با ناراحت یرا جمع م شیها لب

 .خوام یپاك م -

 میر یبعد که برگشتم با بابا رضا م.خونه شما چند ساعت استراحت کن میر یم.پارك میر یمن که نگفتم نم -

 پارك خوبه؟

 .باشه -

 .مفهوم است شیاست که حرف ها نیمهم ا یول ستین يحرف زدنش عاد طرز

 .خسم ییدا -

 ؟يکه خسته ا يمگه کوه کند -

 !ییا دا -

 .ییجان دا -

 .بخلم کن...لفدن -

 .کنم یبارو بغلت م هی نیلطفا ا یچون گفت -

 يبرا یاز ساعت چهار صبح تا دوازده ظهر سر پا بودم ول.خندد یو م دیآ یخوشش م.کنم یبلندش م عیسر

 .شود یم قیتزر میپارسا که باشد،جان دوباره به رگ ها

حرف  میکند و برا یرا باز و بسته م راهنمیاول پ يدکمه .کشد یکند و به صورتم دست م یم يباز میموها با

 .زند یم

 شیو حس ها باستیز شیایرود؛دن یسر نم شیحال حوصله ام از حرف ها نیبا ا! بچه چقدر حرف دارد نیا

شود و رنگ ها هر لحظه شفاف  یم یدوباره رنگ ایکنم دن یم د،احساسیگو یها م ییبایز نیاز ا میبرا یوقت.هم

 .دارم نگهشدور و برش دور  يها یاهیشوم که توانسته ام از س یشوند و خوشحال م یتر م

 !هیخودش نگه دارد و بدها را پاس بدهد سمت بق ينگرفته خودخواه باشد و خوب ها را برا ادیمن هنوز  يپارسا

 .را نداشته باشد نشیلدخصلت وا نیوقت ا چیه زین ندهیدر آ کاش

من هم هر بار با گفتن جمله .کند یچسباند و انگشت اشاره اش را در دهانش فرو م یرا به صورتش م دستش

 .بوسم یآورم و م یرا از دهانش درم ،دستش»یش یم ضیمر.ییدستات دا فهیکث« ي

 .دارم...دوسد...یخل ییدا -
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 .لرزد؛از فرط ذوق و آرامش یم يشتریهشت ر يلرزه ا نیبا زم قلبم

 :بوسم یرا م شیموها يدهم و رو یخودم فشارش م به

 ؟یگفت نویا هویشد  یحاال چ.ییدوستت دارم دا یلیمنم خ -

 ...اس...گه اح یم...جون دهیسف -

 .احساسات -

 .میهمونو بگ...آره -

 .ارهیاحساساتش رو به زبون ب دیآدم با.گه یجون درست م دهیسپ -

 ؟ییدا -

 .ییجان دا -

 .دوسد دارم...بابامو...مامان و...یمن خل -

 !تکه گوشت وامانده وصل است نیبه ا مایحرکت است؛پارسا مستق یحرکت ب یبار ب نیا قلبم

 .»ییاونام تو رو دوستت دارن دا«:میتوانم بگو یبار نم نیا

 .شوم رهیاتوبوس خ ستگاهیا ي شهیش يمثال آموزنده  ریتوانم سکوت کنم و به تصاو یبار تنها م نیا

کند که پدر و  یاحساس م! فهمد؛نه یم شهیبچه هم کی یها عقب مانده باشد ول یلیخ الیپارسا به خ دیشا

 .نندشیخواهند بب یمادرش او را از خود رانده اند و نم

ر و مادرش را از جانب پد يمهر یدرك ب یول ردیبگ ادیبچه ها  گریاز د رتریالفبا و اعداد را د دیمن شا يپارسا

 .طور نیآمدن با آن و رد شدن از کنارش را هم هم رد؛کناریگ یم ادیزودتر از آن ها  یلیخ

 یم يبلند يگذارد و گونه ام را با صدا یتپلش را دو طرف صورتم م ند،دستانیب یام را م یکه گرفتگ پارسا

 :کند ینرمم م شیالتماس صدا.کنند یاتوبوس با خنده نگاهش م ستگاهیهمه در ا.بوسد

 .هیِنباش د...ناراحت ییدا -

 :رود یم شیدرون چشم ها یو ناراحت ینگران يبوسم و دلم برا یاش را م یشانیپ

 .ادیم یاتوبوس ک نمیکردم بب یداشتم نگاه م.ییدا ستمیناراحت ن -

 !»دیهر وقت عشقش کش«:دهم یجواب خودم را م خودم
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وقت  چیخدا را شکر که ه.شود یفرما م فیکند و تشر یلطف م زیزع يساعت منتظر ماندن،راننده  میاز ن بعد

وگرنه  -شوم یعصب یتا من فقط کم افتندیاتفاق ب دیها با زیچ یلیخ -شوم  یکه عصب ستمینبودم و ن یآدم

 !انداختم یراه م یدرست و حساب یقمه کش کی ،قطعایطوالن يانتظار ها نیتحمل ا يبرا

خودشان را هم ندارند؛تابستان  يمردم حوصله .کنند یهمه بد نگاهش م.پارسا دوباره حرف زدنش را شروع کرده

 یبر علت م دیناتمام هم مز يکم و انتظارها ژنیکند و اتوبوس شلوغ و اکس یاست و گرما همه را کالفه م

 .شود

 :کنم یگوشش زمزمه م در

 .نش یم تیاذ هیبق.آروم تر کمیپارسا جان  -

دلم .دیرا در گوشم بگو شیحرف ها یآرام يدهانش و صدا يکند با گرفتن مشت کوچکش جلو یم یسع پارسا

 شیحرف زدن برا نیا یوقت دل کوچکش را بشکنم؛از طرف چیخواهد ه یحرف نزند؛دلم نم میبگو دیآ ینم

 .است یخوب نیتمر

 !سرمون رفت.گهیخل و چلتو جمع کن د يبچه  نیآقا ا -

 :میگو یآرام م.کند یکند،پارسا را ساکت م یما را نگاه م نییکه کنار ما نشسته و از پا يمرد تشر

 .آروم تر حرف بزنه گمیبهش م.خوام یمن از شما معذرت م -

 .رمیگ یباالسرم را محکم تر م ي لهیم.کند یگردنم پنهان م يسرش را در گود پارسا

 !طلبکارند زیروزها همه از همه کس و همه چ نیدانم چرا ا ینم

 :دیگو یم،میکن یبوکسش را اجرا م سهینقش ک میناراحت است و ما دار يگرید يکه انگار از جا مرد

 !اللش مهیزبون ن نیآروم حرف بزنه؟بگو کم زر بزنه با ا یگ یتازه بهش م -

 .ردیبگ ادیرا از من  یدوست ندارم پارسا عربده کش.زنم یبرد،من آرام تر حرف م یرا باال م شیچه او صدا هر

که به  ستین يمسئله ا نیبه نظرشان ا.کنند یبه دست نگاه م یچرم فیک يِبا تعجب به مرد کت و شلوار مردم

 .افتدیراه ب یبحث نیخاطرش چن

 :بدهم صلهیکنم بحث را ف یم یسع

کم زر بچه بگم  نیتونم به ا یم د؟منیدیبچه ند دمینداشته باش د؟اصالیشما خودتون بچه ندار.آقا بچه اس -

 .خوام یمعذرت م میکه باعث آزارتون شد نیمن بازم از ا.تون نکنه تیصداش اذ گهیدم د یبزن؟قول م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٧ 

که به  یتیشوم از ترب یسرشار از غرور م.کند یم یلب معذرت خواه ریکند و ز یمرد را نگاه م یرچشمیز پارسا

 !دهیبه سرانجام رس تیرسد با موفق ینظر م

 :دیگو ینرم شده م یرسد کم یکه به نظر م مرد

 .قدر بلند بلند حرف نزنه نیا یعموم يتو مکان ها دیبد ادیلطفا بهش  -

 .حتما -

 .توان با زبان خوش و احترام بست یآدم ها را هم م نیشعورتر یو ب نیادب تر یدهن ب.دیگو ینم يزیچ گرید

 کیهنوز .کنم یساعتم نگاه م به.زنم یشوم و کارتم را م یم ادهیستد،پیا یبار هفتم م ياتوبوس برا یوقت

 .برسم یوقت دارم تا به قرارم با مان قهیساعت و چهل و پنج دق

 رینان و پن يچند لقمه  شیبرا عیسر.گذارم یم نیزم يشوم و او را مقابل پنکه رو یپارسا در بغلم وارد خانه م با

دستش را .برد یپنکه لذت م میتکان نخورده و از باد مستق شیهنوز از جا.گذارم یو مقابلش م رمیگ یو گردو م

شود و  یبلند م شیاز جا.شود یمن متوقف م گرو سرزنش  ينگاه جد دنیبردارد که با د یکیکند تا  یدراز م

 .دیشو یدستانش را م -رسد  یم ییقدش به روشو هیچهارپا کیبا گذاشتن  –کوچک خانه  ییدر دستشو

گرسنه  یحساب ادیز تیپسرم بعد از فعال.جود یگذارد و با لذت م یدر دهانش م یکی.ندینش یو م دیآ یم دوباره

 !است

به سقف زل  میمستق.شوم یکنم و مشغول عوض کردن پوشکش م یبابا رضا پهن م ریرا ز یکیپالست راندازیز

 .دیگو ینم يزیزده و چ

 یتنها حواس پرت شده بود و ما فکر م -با مرگ تنها پسرش شروع شد  شیپنج سال پ -اش  يماریب لیاوا

 يها یحواس پرت نیحال ا نیبا ا.شود یبرطرف م یبه خاطر مرگ پسرش شوکه شده است و بعد از مدت میکرد

اشتباه  هیکه ما را با بق دیسر ییکار به جا.شدند لیتبد یو بزرگ شدند و به فراموش ادیبه ظاهر کوچک کم کم ز

 طنتیش یپ یدونستم که باز رفت یم«:گفت یم.رفت یو قربان صدقه ام م دید یمرا پسر مرده اش م.گرفت یم

دلم برات تنگ .نگاهت کنم بابا ریدل س هی شمیپ نیبش ایب.خود بزرگش کردن یب نایا.يگرد یو بعد چند روز برم

 .»شده

 نیا.آوردشان یخجالت بر زبان م یداد و ب یراحت احساساتش را بروز م یلیرضا با وجود مرد بودنش خ بابا

 .به برادرم نه یول دیخصلتش به من هم رس
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 یزندگ ندیگو یکه به آن م دیرس يکم کم به مرحله ا.ادرار و مدفوعش را از دست داد اریاخت یاز مدت بعد

و صد نفر به  کرد یم هیکه خودش به خدا تک ياز آن مرد.تواند حرکت کند یخورد و نم یغذا م یبه سخت.ینبات

 .حس نمانده یبدن ب کیجز  يزیاو،چ

 يخواست انجام بدهد و من برا یم اوشیکه س يبسپرم؛همان کار گرانیاو را به د دیآ یحال دلم نم نیا با

 .به سرانجام برسد مشیبار عرضه نشان دادم و نگذاشتم تصم نیاول

 .دوستم است نیاسطوره و بهتر کیمثل  يزیاو چ.پدربزرگ بود و هست کیاز  شتریب يزیمن چ يرضا برا بابا

او بودم و  شیپ شهیهم.دوستم بود نیکه هوش و حواسش را از دست بدهد،بابا رضا بهتر نیتا قبل از ا!بله

نشستم  یدر جمع او و دوستان مسنش م.را با او بگذرانم يشتریکردم تا بتوانم وقت ب یم یکیرا با او  حاتمیتفر

 !میریو دوستانش فال حافظ بگ ضاتا با بابا ر دمیکش یجوانانه را خط م يوقت ها دور جمع ها یلیو خ

بابا رضا بت من بود؛بت .وقت نتوانستم او را قهرمان خودم بدانم چیه یبود ول ایپدر دن نیبهتر میبرا پدرم

 .ارزشمند من

بت من همان  یچشمانش فروغ شان را از دست داده اند ول.شود یم رهیکشد و به من خ یبت هنوز نفس م نیا

 !است شیبت پنج سال پ

 .هنوز نشکسته.افتاده نیفقط کج شده و به زم...من نشکسته فقط بت

 .شود یکمرم صاف نم گرید -جانش  مهیجسم ن نیا یحت -بابا رضا نباشد  اگر

و حرف  دهیگذشته است؛فقط حاال تمام مدت خواب يباصالبت روزها يمن هنوز هم همان بابا رضا يرضا بابا

 !نیهم.زند ینم

 یهر چه که بشود از او دست نم.روم یهر جا که برود همراهش م.خواهد بداند تا آخرش با او هستم یم دلم

 .گذارم ینم شیتنها.کشم

 .اند،رها کنم دهیجان زحمت کش يمن تا پا يکه برا یخواهم دستان ینم

 .ستیبت باشکوه من ن يسالمندان جا يخانه  ي گوشه

 

 

 دوم فصل

 !نخوردم ي*گ چیشب شد من هنوز ه!الشه تونو دیجمع کن دیپاش -
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 :دیگو یم يچشمانش را باز کند،با لحن کشدار ایتکان بخورد  شیکه از جا نیبدون ا وشاین

 !انترو از برق بکشه نیا یکی -

که به  وشایو ن نیاسمی.شان نخندم تیوضع دنیتوانم با د یبا وجود اعصاب خرابم نم.کنم یرا روشن م چراغ

من  يسه تا يجا ییملخ مانندش به تنها کلیساغر با آن ه.اند دهیمشهورند،تنگ هم خواب يافسانه ا يوقلو هاد

 !کشد یگلسا هم خرناس م.دهیرا اشغال کرده و آزاده جمع و جور و آرام خواب

غارتگران به غارت  نیمتعلق به مامان بزرگ و بابابزرگ مرحومم بوده،حاال توسط ا یکه زمان يتخت دونفره ا

 !رفته

زنم  یدستم را به کمرم م.اندازم یتخت م نییکشم و پا یهمه شان را پوشانده،م يرا که رو يدیسف ي ملحفه

 :دهم یو به غرغرم ادامه م

 .میبعد بخواب میدرست شون کن نیایب.وسط خونه ولواَن الیبچه ها وسا -

 :برم یرا باال م میدهند،صدا ینشان نم یواکنش یوقت

 جا؟ نیا دیدیکپ دیاون وقت اومد دیبشکه عرق کرد هی.تخت مال مامان بزرگ و بابابزرگم بوده نیبابا ا -

 :دیگو یاندازد م یها م یعمل ادیکه آدم را  یبا همان لحن وشاین

 .نهیتو هم بکپ بوز ایب -

 :زنم یم غیج بایتقر

 !گهید دیپاش -

 :دیگو یدانند م یکه ناهنجار بودنش را همه م يبلند يو با صدا ندینش یم شیسرجا خیس وشاین

 !پاره ات کنما اختر امینذار ب -

 !است المذهب یحال باز هم دوست داشتن نیبا ا.ام دهیاست که تا به حال د يدختر نیبددهن تر وشاین

 -! جوان دل رِیدو عاشقِ پ-خالد  وشایمن اختر و ن.دندیمن برگز يبرا رستانیاست که در دب ینام اختر

 !هم دخترمان،خاور، است نیاسمیبود؛

 :دیگو یم یبا خنده و خواب آلودگ ساغر

 !جووون -

 !دارد یاول را در بددهن يساغر رتبه  وشایاز ن بعد

 .شود یتخت ولو م يزند،دوباره رو یحرفش را که م وشاین
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 :دیگو یخورد م یکه تلو تلو م یشود و در حال یبلند م شیکه تنها باشعور جمع مان است،از جا آزاده

 .امیبذار دست و صورتمو بشورم م.کمکت عشق امیاالن م -

 !یمرس -

بد  وارید يهماهنگ است و احتماال رو وشایبا ن نیاسمیالبته .است نیاسمیبه گلسا و  دمیاز آزاده چشم ام بعد

 !سمینو یم يادگاریدارم  یکس

اش با هر خرناس  ینیبزرگ ب يسوراخ ها.ام شودخر و پف آزاردهنده اش تم نیدهم تا ا یگلسا را تکان م آرام

کند و  یدهم،چشمانش را باز م یتکانش م یوقت.خورند یتکان م کشیبار يشوند و لب ها یبزرگ و کوچک م

 .کشد تا لود شود یاست و طول م نیخوابش سنگ.کند یحواس نگاهم م یب

 !میکار خونه رو تموم کن میجانِ من پاشو بر یگل -

 یم نیاسمیشود به سمت  یراحت م المیکه خ یاز گل.ندینش یم شیدهد و آرام سر جا یرا تکان م سرش

 :میگو یدهم و م یتکانش م.روم

 !گهیبکن د یکمک هیپاشو !دم یدارم خودمو جر م نی؟ببیاسی -

کنم؛از  یلب نچ نچ م ریز.کند یرا بغل م وشایدهد و محکم تر ن یرد حرف تکان م يرا محکم به نشانه  سرش

 .شود یگرم نم یدو تا آب نیا

 :کند یالتماسم م.دهم یروم و آرام تکانش م یسمت ساغر م به

 .گهید قهیده دق -

سه تا که فقط مثل کارتن  نیا.میکارها را انجام ده میتوان یهم م ییسه تا.شوم یم میو تسل میگو یم یپوف

 !خواب و غذا بودند يجا کیخواب ها دنبال 

با .کند یم یکه دست به کمر و لبخند بر لب دارد اطراف خانه را بررس نمیب یروم و آزاده را م یم رونیاتاق ب از

 :دیگو یآرام و نرمش م شهیهم يصدا

 .قشنگ شده وارایرنگ د -

 :میگو یوسواس م با

 !کردم ناناز بشه یخوب شده؟فکر م يجد -

 :کند ینگاهم م هیعاقل اندر سف آزاده

 !قدر خرابه نیات ا هیکه روح يکارا رو کرد نیهم!ام قشنگه یلیخ یوونه؟گلبهید هیناناز چ -
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 :میگو یبه جانب م حق

 ام کجاش خرابه؟ هیروح -

 .گم یم یچ یدون یاز چشمات معلومه خودتم م -

 :دیگو یم يشود و باانرژ یاز اتاق خارج م یکنم که جوابش را بدهم،گل یدهانم را باز م تا

 بلند کنم بذارم کجا؟ ویچ -

 :ردیگ یخنده ام م - را باال  شیاش را جلو داده و شانه ها نهیس - ستادنشیمدل ا از

 !یرستم یلیحاال نه که خ -

 :خندد یخودش م مدل

 !به زور خودمو جمع کردم اومدم کمک کنم!گهیتو ذوقم نزن د -

 :دیگو یباز م شیبا ن آزاده

 !کمکه یلیخ یکه ما رو نخندون نیهم -

 نیآورد؛ا یادا درم میکن یالبته ما فکر م.خنداند یآورد که ما را تا حد مرگ م یدرم ییبا هر حرکتش ادا یگل

 .و روزانه اش هستند يحرکات،حرکات عاد

معلم ها و بچه  يکالس تا ادا يجلو میفرستاد یرا م یرفت گل یبار حوصله مان سر م م،هریکه بود رستانیدب

 .خنداند یاش هم آدم را م يرکات تکراربود و ح يخدا هم باانرژ ي شهیهم.اوردیها را درب

گفت  یآورد؛البته خودش م یها را درم یجنگل يبست شان و ادا یسرش م يباال.فر و بور بودند شیموها

 !رقصد یم ییکاییجاما

 .میریم یآورد که از خنده م یرا درم شیآن قدر خوب ادا.است بریب نیجاست يهم اجرا شیاجرا نیتر محبوب

 !بهشت است ياز گل ها ی،گلیگل

 .کند یم يریگردگ یو گل میکن یرا جا به جا م لیو آزاده وسا من

نقاش آمد و  شیچند روز پ.خانه بکشم يبه سر و رو یکردم تا دست یرا جمع م میشد که پول ها یم یسال کی

بعد از .گ زدو اتاق مامان بزرگ و بابا بزرگم را سبز کمرن یآسمان یمن را آب ،اتاقیهال را رنگ گلبه يها وارید

 .نفر آمد و پارکت ها را نصب کرد کیآن هم 

 ونیلیم میچهار و ن کیها نزد نیتمام ا.هال و آشپزخانه و اتاق ها را هم پارکت طرح چوب خودرنگ کردم کف

 .آب خورد میبرا
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 .نگذاشتند میباز هم بودند و تنها یو ساغر کمتر ول وشایالبته ن.کمکم کردند یلیچند روز خ نیها ا بچه

کنم دوستانم به زور مرا  یتمام مدت حس م.حساس تر شده ام يگریاز هر وقت د انمیروز ها به رفتار اطراف نیا

 .زنند یکنند و پشت سرم حرف م یتحمل م

 !من متوهم شده ام ای ندیگو یدرست م میدانم حس ششم و چشمان و گوش ها ینم

دو نفره  یکیسه نفره و  یکی - لیجره است و ما دو مبل استدو طرفش پن.میهال گذاشت يرا گوشه  ونیزیتلو

 .میآن ها گذاشت ریرا ز -

بود،با  یهال را که خال گریضلع د.میهال گذاشت گرید يمادربزرگم را گوشه  ینییتز لیبزرگ پر از وسا ي بوفه

 .میمبل دونفره پر کرد کیتک نفره و  يمبل ها

 .دیشد آن را چ یراحت م یول -حدود هفتاد متر  - بود  یکوچک ي خانه

و  میزد وارهایمامان بزرگ و بابابزرگم را به د یعروس دیو سف اهیها و قاب عکس س یو نقاش کادیوان  يتابلوها

 .میکرد زانیدوباره آو -شسته بود  ییلباسشو نیماش -را که شسته بودم  ییپرده ها

که امروز بعد از  نیبا وجود ا.من مانده بودند شیرا پ شبیبچه ها د.میبود دهیچ اتاق را روز قبل و امروز صبح دو

 .میو مرتب کن مینیتا ساعت نه خانه را دوباره بچ میتلف شد،توانست يادیو وقت ز دندیناهار خواب

را که  يزیگرفته و هر چ گرشیرا در دست د يپارچه ا یدستش و دستمال کیپاك کن را در  شهیکه ش - یگل

 :کشد یمامان بزرگ و بابابزرگم را دستمال م یقاب عکس عروس -کند  یم زیتم دیآ یدستش م

 .چه خوشگل بوده مامان بزرگت سارا -

 :دهد یادامه م یگل.ندینش یم میلب ها يرو يکنم،لبخند یرا جا به جا م زیم يرو لیکه وسا یحال در

 !بود ها يا کهیچه ت یالمصب تو پنجاه سالگ!بچه ها؟ ادتونهی.يریمثل خانوم غد -

 :کند یم یکوتاه يخنده  آزاده

 !بود یمعلم خوب د؟چقدریخند یلورن م ایسوف میگفت یبهش م ادتونهی -

گذشته ها .کنم یرا تجربه م ینیریکنم،درد ش یبه گذشته ها فکر م یفقط من وقت ایطورند  نیدانم همه ا ینم

 يها زیکنم که چ یفکر م یحال وقت نیام آمدند و رفتند؛با ا یکه به زندگ ییو آدم ها عیرا دوست دارم؛وقا

 یرا حس م -در قلبم فرو کنند  یخیانگار که م - يلحظه ا يشوند،درد یگذرند و تمام م یخوب چقدر زود م

 .کنم
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کنم  یمام حواسم را جمع مرا تجربه نکنم،ت بایز يها هیثان نیا گریبعد د یدر لحظه بدانم که قرار است مدت اگر

 .را در ذهنم ثبت کنم و از کل اتفاقات لذت ببرم زیتا همه چ

و  نیاسمیساغر و  -طور در کنارم داشته باشم  نیتا تمام دوستانم را ا دیآ ینم شیپ یفرصت گریبدانم که د اگر

قطعا از  -کند  يریکند و آزاده تاج مبل ها را گردگ زیبوفه را تم يها شهیش یباشند،گل دهیدر اتاق خواب وشاین

 .گذارم یم هیما شانیجان و دل برا

از .شنوم یزنگ در را م يلحظه صدا نیدر هم.را مرتب کنم دیسف يپرده  يروم تا گوشه  ینردبان باال م از

 !تسین یکس.کنم یرا نگاه م رونیب یاز داخل چشم.روم یو به سمت در م میآ یم نیینردبان پا

 :پرسد یکشد و م یمبل سه نفره م ي هیپا يدستمال را رو آزاده

 ه؟یک -

 .انگار ستین یکس.دونم ینم -

 .کنم یمتر باز م یچند سانت يکشم و در را به اندازه  یدر را عقب م ریزنج

 .شنوم یدر را م يشوم،دوباره صدا یاز در که دور م.بندم یم نم،دریب یرا نم یکس یوقت

 دنیالبته ترس د.تنم آب شد دم،گوشتیآن قدر که ترس.میدیبا بچه ها د شبیافتم که د یم یترسناک لمیف ادی

 .افتد،آزاردهنده تر است یبه جانت م - یبخواب یخواه یکه م یوقت - که بعد از آن  یبه کنار،ترس لمیف

بود،مثل  دهیکه کنارم خواب صورت آزاده را.دمید یرا کنار تخت م ثهیارواح خب يادیتا مدت ز لمیبعد از ف شبید

 .دمید یو با رژلب قرمز م یلم،خونیف يروح ها

 ازیمرگم را بگذارم،ن يو بهتر است کپه  ستیدر کار ن یکه توانسته بودم به خودم بقبوالنم روح یوقت تازه

 !کردم دایپ ییبه دستشو یمبرم

 !است و امکان دارد جن داشته باشد یکیو حمام خانه  ییسر هم خودم را نگه داشتم و نرفتم؛دستشو آخر

 !یلیترسو چرا؛خ یول ستمین یخرافات

 .ستین یباز هم کس.کنم یدر را باز م دوباره

 :دیگو یآزاده مشکوك م.زند ینامنظم م قلبم

 ذاره؟یداره سرکارمون م یکینکنه  -

 خاله؟...خا -
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دانم  یم یاز سه،چهار سال داشته باشد ول شتریخورد ب ینم - يپسربچه ا.کنم یرا نگاه م نییپرم و پا یجا م از

 .در دستش است يو مالقه ا ستادهیدم در ا -که پنج ساله است 

 یم چارهیب يبچه  نیخانوم اکثر اوقات با سوز و گداز از سرنوشت ا دهیفر یبودمش ول دهیند کیحاال از نزد تا

 .دیگو

 :میگو یزنم و م یمقابلش زانو م.کنم یشوم و در را کامل باز م یم آرام

 .سالم آقاپسر -

کنم  یاحساس م.زند یکه تند تند پلک م نمیب یم -! پاتر است يهر نکیع هیشب -گردش  نکیپشت ع از

 .دهیو ترس دهیخجالت کش یکم

 یکنم کم یم یو سع رمیگ یدست تپلش را م.خورد یتکان م یکم نکشیع.اندازد یم نییپا عیرا سر سرش

 :مهربان باشم

 پارسا جان؟ يدار يکار -

 .خانوم گفته که اسمش پارساست دهیفر

 یعقب م عیسر.شوم یتر م کیبه او نزد یکم.شود یم رهیکند و با اضطراب به پله ها خ یپا و آن پا م نیا یکم

 .خورم یجا م.کشد یم رونیرود و دستش را از دستم ب

 :تند رفتم یکم دیشا

 زم؟یبا من عز یداشت يکار -

 .فرار است يو آماده  ستادهیپله ا نیاول يرو

 :کنند یرا اشتباه تلفظ م» س«زند که واج  یحرف م یکسان مثل

 .خانوم دهیفه -

 :خانوم او را فرستاده دهیفهمم که فر یم

 ؟يبراش ببر يزیچ هیخانوم گفته  دهیفر -

 :شوم یبلند م.کند یهم چنان نگاهم نم.دهد یرا تکان م سرش

 ؟يبراش ببر دیبا یخوب چ -

 ...آب...آب -

 :کنم یکمکش م.شده یعصب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢٥ 

 مو؟یآبل -

 شیکه به دسته ها يبند.خورد یاش سر م ینیب ياز رو نکشیع.دهد یبه چپ و راست تکان م عیرا سر سرش

 .شود یم زانیاز گردنش آو نکیشود و ع یوصل است،مانع از افتادنش م

 !کند؟ یم يطور نیا چرا

 آبغوره؟ -

 .آره...آر...آ -

 :مزن یم لبخند

 .ارمیصبر کن االن برات م -

اند و با  دهیهر دو دست از کار کش یآزاده و گل.روم یچرخم و به سمت آشپزخانه م یکه در را ببندم،م نیا بدون

 .کنند یپارسا را تماشا م يکنجکاو

 یبستن کیگردم و  یبرم.شوم یم مانیراه پش ي انهیدر م.گردم یدارم و به سمت در برم یآبغوره را برم يبطر

 .آورم یدرم زریاز فر یفیق

 :رمیگ یرا مقابلش م یو بستن يشوم و بطر یخم م.را به چشمانش زده نکشیع دوباره

 پارسا جان؟ يالزم ندار يا گهید زیچ.جونو ببوس دهیاز طرف من لپ فر -

و  يبطر.ردهب ادیاش را از  یحالت تدافع.تواند برق چشمانش را پنهان کند ینم ینگاه کردن به بستن هنگام

 :ردیگ یرا از دستم م یبستن

 .یمس -

را نگاه  شیو مالقه را جلو نگه داشته و با دقت جلو پا یو بستن يبطر.شوم یم رهیرفتنش از پله ها خ نییپا به

 .کند یم

 .ندارد يرعادیغ ياش،رفتار يماریوجود ب با

 .متعجب است یآزاده متاسف و گل.چرخم یبندم و م یرا م در

 :شود یمشغول م يریگردگ فیدوباره به شغل شر آزاده

 اس؟ هیهمسا -

 :میگو یروم م یکه از نردبان باال م یحال در

 .شییو پدربزرگ دا شییبا دا.ننیش یهمکف م يطبقه .آره -
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 :شود یدوباره لوده م یگل

 !بوده ها ایعمرش به دن رمردیپ!اوه -

 :کشم یم آه

چه آدم  نیبب.زنه یتونه حرکت کنه نه حرف م ینه م.دمشیدو بار از دور د یکیمن .شینیبب دیبا.ینگو گل -

ازش دل بکنه و بفرستتش خونه  ادیدلش نم - یمخصوصا مشکل مال -همه مشکل  نیکه نوه اش با ا هیخوب

 .سالمندان ي

 پسره چند سالشه؟ -

 بچه هه؟ نیهم-

 .گم یم شوییدا.خورد سه سالش باشه یکه بهش م نیا.نه -

دو سال از ما بزرگ  یکیفکر کنم  شمییدا.کنه یرشد م رترید شیماریبه خاطر ب.پنج سالشه!یدلت خوشه گل -

 .تر باشه

 .کم سن و ساله.خوره یپس به درد نم -

 :زنم یم پوزخند

 .ستیکم سن و سال ن سهیمیخانواده اش وا يپا يجور نیکه ا یکس -

 :کنجکاو شده آزاده

 کنه؟ یم یزندگ شییحاال چرا با دا -

گه من  یم.سوزه یدلش م هییدا.قرار بوده بفرستنش پرورشگاه.خواستنش یکه پدر و مادرش نم نیمثل ا -

 .دارم ینگهش م

 !هینیچه فرد!بابا کالیبار -

در همون حد .بارم باهاش برخورد نداشتم ستیهم ب يکنه،رو یم یجا زندگ نیکه ا یپنج سال نیمن تو ا.واقعا -

 یو آروم سالم م نییپا ندازهیسرشو م نهیب یهر بار منو م.هیواقعا پسر مودب یول.بودن همشون کمیسالم و عل

 .کنه

 :کند یاش را فراموش نم يمسخره باز ریخط ي فهیوظ یگل

 !خوشت اومده ها سارا یحساب -

 :میگو یکنم و با خنده م ینردبان را به سمتش پرت م يرو دستمال
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 !؟يریکنم تو بل نگ فیتعر يپسر هیر از با هیشد من ! یگل يریدرد بگ -

دارد و با  یصورتش برم يهم دستمال نم دار را از رو یگل.شود یمنصرف م یول دیبگو يزیخواهد چ یم آزاده

 .دهد یخندان کارش را ادامه م ییلب ها

 !زیعز يعمله ها کمیسالم عل -

 .پراند یاز جا م میکن یساغر ما را که در سکوت کار م يصدا

 !شده اند داریشان ب ياز خواب ابد یاسیو  وشایو ن ساغر

 :میگو یحرص م با

 !دیدیخواب یم گهیدو ساعت د هی -

 :دهد یبا خنده به بدنش کش و قوس م وشاین

 .کار کنم،برم برات انجام بدم یبگو چ.غر نزن قربونت برم -

 :ردیگ یاز حرفش بل م یگل

 .شام با شما -

 :دیگو یملتمسانه م یاسی

 م؟یشام ندار یعنی -

 .میدرست کن بخور م؟برویگفته ندار یک -

 :دیگو یبلند م وشاین

 !سگ خورد.میکن یباشه درست م -

 :خندد یم آزاده

 !توش مثل اون دفعه یتف نکن -

 :پرم یجا م از

 کدوم دفعه؟ -

 :شود یم دتریآزاده شد ي خنده

 ؟یدون ینم -

 !خنده اش هم خانمانه و آرام است يصدا

 :دیگو یخندان م یاسی.خندد یوقفه م یش را گرفته و بشده و دل خم
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درآورد غذا درست نکرد بعد  يگرشاسب اَن باز ادتهی! شیماه پ هی! نایا یخونه گل میگه که رفت یاون بارو م -

 درست کرد؟ يزور وشاین

منزجر و مبهوت من  ي افهیق دنیانگار د.ردیگ یام خنده شان م افهیق دنیهمه با د.دهم یسرم را تکان م وارفته

 !مفرح است یلیخ

 :دیگو یخنده اش م انیم یگل

 ...جک...اون...ادی -

 .گذارد یرود و جمله اش را ناتمام م یم سهیصدا ر یب

 .میخند یم اریاخت یب -جک  دنیبدون شن -و بامزه است که ما هم  نیریاش آن قدر ش خنده

 یم یوقت.خنده بود يسوژه  -! اش افهیعالوه بر اداها و ق -اش  م،خندهیدیرا د یکه گل یهمان روز اول از

 !میگرفت یکه ما هنوز جک تمام نشده،از خنده دل درد م دیخند یکند،آن قدر م فیخواست جک تعر

 !؟»میخند یم...یبه چ...میدار...االن«:میدیپرس یخنده از هم م انیمزه بودند که ما م یهم ان قدر ب شیها جک

کنند تا به قول خودشان  یسر هم م ییغذا کیهم  یاسیو  وشایشود و ن یتمام م يریو گردگپرده ها  کار

 !»میکوفت کن«

اند و منتظر  ختهیر تابهیرنده شده را در ماه يو گوجه  تزایپ ریخرد شده و پن ینیزم بیمرغ هم زده و س تخم

 !شود یخوردن يغذا کیمانده اند تا 

خورم،نان و  یغذا م -پنج خل و خل جزوشان هستند  نیا -کسانم  نیزتریبا عز یست؛وقتیحال مهم ن نیا با

 !شود یم يقرمه سبز میهم برا ریپن

 !اخترم باز کن -

دهم و دهانم را  یخنده ام را قورت م.گرفته و مقابل دهانم نگه داشته تا بخورم مونیپر و پ يلقمه  کی وشاین

زند و بعد نصفه اش را در دهان من  یبرد و گاز م یحال او لقمه را به سمت دهان خودش م نیبا ا.کنم یباز م

 .چپاند یم

 !دهم نخورم یم حیکه مجبور نشوم،ترج ییتا جا یول ستمیخوردن حساس ن یدهن يرو

 یاست که من را به دهن نیا مشیکند؛تصم یم یطانیش يخنده ا وشایدهم و ن یناچار لقمه را قورت م به

 .خوردن عادت بدهد

 :کند یلوس م -ماند  یکه مثل خواهرش م-دوستش  نیبهتر يخودش را برا یاسی
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 بابا؟ یپس من چ -

 :دیگو یم تیاست،با جد يگرید يکه مشغول گرفتن لقمه  وشاین

سمتت  ادیکنه ب یرغبت نم یعل نیکه ا نهیهم!نه؟یبوز يزد دیباز تو من و ننه تو موقع رد و بدل عاشق د -

 !گهید

 .اش ناراحتش کرد يادآوریناراحتش نکرد، وشایحرف ن.رود یوا م یاسی

 :ردیگ یرا در آغوش م یاسی يدستش کله  کیچپاند و با  یلقمه را در دهانش م وشاین

 !پسره نبندم نیا شیاگه تو رو به ر ستمیمرد ن!غصه نخور خاورم -

 !ستین الشیخ نیع وشاین یشود ول یدارد خفه م یاسی

 .آورد یما ادا درم يبرا یاست و گل شیآرام مشغول خوردن غذا آزاده

 !قورت بده بعد زر بزن!یحالم بد شد گل -

 !ماند یمرغ زیشد و چ یمرغ زیدش،چیساغر بعد از خواندن اس ام اس دوست جد اخالق

از دو  د،بعیاگر کتکش هم بزن.طور است نیهم شهیهم.دهد یکند و به ادا و اطوارش ادامه م ینم یتوجه یگل

 .ستیاش کاف یبردن ناراحت يموج هم برا کیاست؛یخندد؛دلش مثل در یرود و دوباره م یم ادشی هیثان

 ؟یختیبهم ر يجور نیبت گفته ا یچ یساغ -

 شیکه انگار برا یساغر با حالت.پرسد یتا وقتش برسد،م مینپرس میداده بود حیرا که ترج یآزاده سوال سرانجام

 یخانه کرده م شیبایو ز دهیرا که در چشمان کش یهمه اشک یدهد ول یندارد سرش را تکان م یتیاهم

 :دیگو یپرخاشگرانه م.مینیب

 !يپ مهد.کردم رو چ ورتشیدا**!ـید يپسره  رهیبره بم -

 .اند قیبا هم رف یپدرش است که حساب يمهد

 :زند یحوصله تشر م یب وشاین.کند یرا که دستش را رو کرده،پاك م یاشک یبا مهربان یاسی

 تو چشاته؟ يپ مهد.چ -

 .ردیگ یخنده مان م همه

 يرا باز ستیمهم ن شیکس برا چیکه ه یو قلب شکن يتواند نقش دختر قو یاز آن نم شتریکه ب یساغ

 :دیگو یزند م یکه جگرم را آتش م یبا لحن.دزدد یو نگاهش را از ما م زدیر یکند،تند تند اشک م
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 ؟چرايبه اون پسره نگاه کرد ؟چراياالن لبخند زد ؟چرايدیپوش نویچرا ا.ده یم ریگ یه.کنه یم تمیداره اذ -

 ...ننمو

 :دهد یادامه م ردیگ یاز دست آزاده م یکه دستمال نیبعد از ا.خورد یرا م حرفش

سگا ** جور ت نیکه با ا ستمین یکس.نیشناس یشما که منو م.سادمیبه خدا دوستش دارم که پاش وا -

 شیکم آرا.دم یموهامو باال م.به خاطرش مانتو بلند گرفتم.گفتم اول رابطه اس اعتماد نداره یاون موقعا م!بمونم

 .کنه یام م وونهیداره د.ده یم ریبازم گ.رمیگ یبا پسرا گرم نم.کنم یم

 .کند یاش را نوازش م یبلند مشک يو موها ردیگ یسرش را در آغوش م آزاده

 :زند یکند و حرف م یهق م هق یساغ

هم کالمم ...یبفهمم با کس...گه یم...خونه ام...يایب یترس یم...که یستیحتما دختر ن...گه یبم م -

 ...رو گلوم...چاقو گذاشت...شیچند روز پ...برم یگوش م...سرتو گوش تا...يشد

 یم ریاست و گ یرتیاز حد غ شیچرخد،ب یبا او م یبه تازگ یکه ساغ يپسر میدانست یم.میجا خورده ا همه

 .باشد یحد روان نیتا ا میکرد یفکر نم یکند ول یبه خاطر عالقه اش او را تحملش م یدهد و ساغ

 یکار م...تو شرکتشم...مثل برادرمه...پسرخالمه...گفتم فرزاد...خونه؟...رسونه یم...تو رو...چرا فرزاد...گف -

دور و ...گهیبار د هی...یکن یم...شرکتش کار...تو يکرد...گه غلط یم...رسونه یم...منو هیکی...راه مون...کنم

 يدیفهم...داد زد...رو گلوم...درآورد گذاشت...بشیج از...بعد چاقوشو...کشم یاونم م...کشمت یم...نمشیبب...برت

 اد؟یسمتت ن...یکس گهید...کنم تا...تیخط خط دیبا...ای

 :شوم یم یعصب

 !بخواد بهت چپ نگاه کنه میاریپدرشو درم!ه خورده*گ -

هق هقش متوقف .کند یرا پاك م شیاشک ها.ندینش یکشد و صاف م یم رونیدستان آزاده ب انیرا از م سرش

 :لرزد یهنوز م یشده ول

 .سارا هیا یچه روان یدون یتو که نم -

 .دهد یو منظم را نشان مان م يضربدر یکشد و زخم یم نییتاپش را پا ي قهی

 .جوجه در خودش جمع شده کیگلسا مثل .زدیر یآزاده اشک م.کشد یتند نفس م وشایو ن دیگو یم نیه یاسی

 :دیگو یم یعصبان وشاین

 شعور؟یب یچرا زودتر نگفت -
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 یکه مشکل یفهم یکارد به استخوانش برسد نم یتا وقت.اوردیخودش ن يعادت دارد ساکت بماند و به رو یساغ

 .دارد

ما تا  یکارش به زندان بکشد ول یآمده بود و ممکن بود حت شیپدرش پ يبرا یمشکل رستانیاست در دب ادمی

 .است یکه نگران و عصب میدیچند روز نفهم

 :دیگو یمخصوص خودش م یبا ساده دل یگل

 .بگو کمکت کنه يخوب به مهد -

 :زند یپوزخند م یساغ

بهش .کشم یزش خجالت ممن ا یکنه ول یباشه کمکم م یو هر چ ارهیرو به روم نم يزیوقت چ چیه يمهد -

 چاقوکش الت دوست شدم؟ هیبگم رفتم با 

 :دیگو یم آزاده

 .باشه وونهید خورهیاش نم افهیفهمه که به ق یخودش م نتشیبب يخوب مهد -

 :دیگو یکند و م یبرهنه اش را نوازش م يبازو یاسی

 .ارهیپدرشو درم.یبگ يبهتره به مهد.موافقم یمنم با گل -

 !آخه من خر دوستش دارم -

 :دیگو یم يبلند يبا صدا وشاین.زدیر یترکد و اشک م یبغضش م دوباره

 !حتما ببرتت خرابه تا آتش سوزان عشقت خاموش شه؟ دیبا!يدوستش دار يغلط کرد -

 یسع.کند یفکر م مانیحرف ها يرسد دارد درباره  یبه نظر م.رود یسفره ور م يساکت است و با لبه  یساغ

 :حرف بزنم متیکنم با مال یم

که  ستین یآدم سالم.داره یپسر مشکل روان نیا.ادیسرت م ییکه داره چه بال یفهم ینم یاالن داغ.یساغ -

 .شو الشیخ یب.شه یدرست م یبگ

 یدهم که اگر اقدام یاالن به خودم قول م نیهم.دارد دیهنوز ترد یعنیسکوتش .دهد یرا تکان م سرش

 .دهد یخودش را عذاب م یکه ساغ نمیدست بگذارم و بب يتوانم دست رو ینم.نکرد،خودم دست به کار شوم

 لمیف نیروم تا ب یگذارم و م یم وشایو ن یاسی يجمع کردن سفره را به عهده .میکدام اشتها ندار چیه گرید

 .میدار هیروح رییبه تغ ازیکنم؛همه ن دایپ يکمد یلمیم،فیها

 :کشد یدر آشپزخانه عربده م وشاین
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 .مینیبب مینیتو حلق هم بش ایجوون ادیشو انتخاب کن به  يخاك بر سر هیاختر  -

 :زنم یخندم و مثل خودش داد م یم

 !جووون آقا خالد -

 .خوب بلد است جو را عوض کند وشاین.شنوم یبچه ها را م يخنده  يصدا

 

 

 سوم فصل

 وانیلون،لیو پفک،دستمال،نا پسیچ يآب و نوشابه،بسته ها يها يکشم و بطر یخشک م يرا داخل جو جارو

قدر سخت  نیا.زباله هاست نیا يدر دو متر قایسطل زباله دق.فرستم یم لونیرا داخل نا... بار مصرف و کی

 !ندازند؟یسطل ب ،دريپرت کردن در جو ياست که آن ها را به جا

صورتم جا به  يماسک را رو.اندازم یبزرگ م اهیدارم و در سطل س یشود،آن را برم یپر م لونیکه نا نیاز ا بعد

 .شوم یم يبعد يرو ادهیکنم و مشغول جارو زدن پ یجا م

قطعا به  یکنند ول یم یکار درست.دارند ینگه م ادیشوند و فاصله شان را با من ز یبا سرعت از کنارم رد م مردم

 .شوند ینم کیکه به من نزد ستینشدن ن ضیخاطر مر

 !رفتگرم کیکنند که من  یم يدور نیخاطر ا به

 یآفتاب طلوع کرده و هوا دارد کم کم گرم م.کشم یکنم و دستکشم را باال م یجا به جا م یرا کم ماسکم

 يعده ا.دارند یهنوز خواب اند و سالنه سالنه قدم برم يعده ا.شوند یها کم کم پر م ابانیروها و خ ادهیپ.شود

هم  يعده ا.دهند یم يانرژ -  ارزش یرفتگران ب یحت - یسرحال اند و با لبخندشان به هر کس یحساب گرید

 !کند یشلوارشان هنوانه قاچ م يخط اتو

دوم  ابانیکرده ام و حاال وسط کار خ زیرا تم ابانیخ کیساعت چهار تا حاال که ساعت شش است، از

آوردمش،به او قول  یاز مهدکودك به خانه م یوقت ظهر روزید.پارساست شیدلم پ یهنوز خسته نشدم ول.هستم

از  -بعد از نصفه شب  هساعت س - یکیدر تار یامروز هم وقت.خوابم برد یببرمش ول يدادم که شب به شهرباز

 .اورمینبود تا بتوانم از دلش درب داریزدم،ب یم رونیخانه ب
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 یقولم م ریدر برابر او ز یوقت.کنمدهم،بتوانم به آن عمل  یبه پارسا م یکنم اگر قول یم یسع شهیهم

را  شیرا جز من ندارد؛اگر من هم بخواهم حرف ها یپارسا کس.شوم یو ناراحت م یاز او خودم عصب شتریزنم،ب

 باشد؟ دواریام یچه کس اندازم،بهیپشت گوش ب

کتاب .دوست دارد تزایبچه ها پ يپارسا مثل همه .ام را جبران کنم یکنم تا امروز بدقول یم يزیخودم برنامه ر با

شام به رستوران  يخرم و بعد برا یکتاب داستان م کی شیبرا.طور نیکوچک عکس دار هم هم يداستان ها

 ...برمش و یم

 !است راحت

 نمیزنم تا بب یبعد از آن به او زنگ م.رود تا او را به مهد برساند یبه دنبالش م گریساعت د کیحدود  نیشرو

 .پارسا تا چه حد دلخور است

زباله  ي م،پشتهیدانند اگر من و امثال من نباش یآن ها که نم.مردم عادت کرده ام زیرآمیبعضا تحق ينگاه ها به

 !کشد یخانه شان سر به فلک م يجلو يها

 !از من بهتر اند؟ ستندیشود آن ها فکر کنند چون رفتگر ن یباعث م يزیچ چه

 !بردار نمیآقا ا -

 .کند یپرتاب م يرا در جو یمشک ي سهیک کیو  دیگو یرا م نیکه در حال گذر است،ا ینیماش نیسرنش

 .کردند فیکرده بودم،دوباره کث زیرا که تم یآب يپاره شد و زباله ها جو سهیپرتش کرد،ک یوقت

 د،حداقلیکن یرا جمع نم تانیاگر خودتان زباله ها.شوم یکشم و دوباره مشغول جارو زدن آن قسمت م یم یآه

 !دینکن نییتع يمن اضافه کار يبرا

با .باشد زیدوست داشتم همه جا تم شهیهم یاز بچگ.برم یکار،از انجامش لذت م نیا يها یتمام سخت با

دکتر و  يایبچه ها رو ي هیمثل بق.دمیپرس یکارشان م يشدم و درباره  یرفتگران محله مان هم صحبت م

 .مهندس شدن نداشتم

 بیتخر يبرا یفرصت چیکنم،او از ه یحاال که فکرش را م.کرد یمسخره ام م شهیهم هیقض نیسر ا اوشیس

 !کرد ینم غیمن در یتیشخص

از  یمن هم وقت.تختم گذاشته بود يشده را رو چیکادوپ يبسته  کیام، یتولد هفت سالگ يبرا دیآ یم ادمی

چه  میخواست بدانم برادر بزرگ ترم برا یدلم م.بود میکه کردم باز کردن کادو يکار نیشدم،اول داریخواب ب

 .دهیخر يا هیهد
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 ریآن را ز.که پاره پاره شده بود،وا رفتم -درستش کرده بود  میمامان برا - ام  يرفتگر یلباس نارنج دنید با

حال اجازه ندادم  نیدو روز تب کرده بودم؛با ا.شوم داریب گریخواست د یدلم نم.دمیکردم و دوباره خواب میتختم قا

 .برده نیاز ب یچیرا با ق اسملب نیقدر دوستش دارم،محبوب تر نیکه ا يبفهمد برادر یکس

درد  دیحال نفهم نیبا ا.زد یآمد و سرکوفت م یرفت و م یام،مدام م ختهیچطور به هم ر دید یکه م اوشیس

 .ینارنج يتکه پارچه  کیمن اوست،نه 

حال تالشم را کردم و او را  نیا دم؛بایسرانجام فهم یچزاند ول یقدر مرا م نیا اوشیتا بفهمم چرا س دیکش طول

 .دمیبخش

و نفرت  نهیکه با ک هیکوتاه تر از اون یزندگ«:گفت یم.گرفتم ادیچشم داشت را از بابا رضا  یب دنیبخش

 .»یکن رونیرو از توش ب هیبق يکه بخوا هیقلبت هم بزرگ تر از اون.شیبگذرون

توانست به خاطر نوه نبودنش نداشته  یکه م یدر جواب تمام مهر و محبت اوشیدانست س یبابارضا م کاش

 !کرد رونیخودش ب يباشد،او را از خانه 

 :زنم یزنگ م نیشرو به

 .نیسالم شرو -

 :است يپر از انرژ شیصدا

 !مشعوف شدم برادر!به به!به به -

 :خندم یم

 !گه؟ید هیادا و اطوارا چ نیا.میخور یبار مخ همو م هی يما دو روز!وانهید -

 :خندد یهم م خودش

 !پارسا گرفته بودا.گفتم فضا عوض شه -

 :میگو یم یبا ناراحت.وقت صبح زنگ زدم نیداند چرا ا یم خودش

 ناراحت بود؟ یلیخ -

 .دیخند ینم.ساکت بود یول.نه -

 ...نه یگفت نیهمچ -

 .گذارم یرا ناتمام م حرفم

 :دام ده يکند دلدار یم یسع نیشرو
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 ناراحت بود؟ یحاال واسه چ.ره یم ادشیکنه زودم  یزود قهر م!بچه اس بابا -

 :کنم یرا سرکوب م آهم

 .خوابم برد نشد.يببرمش شهرباز شبیبهش قول داده بودم د -

 :دیگو یخنده م با

 .مثل دخترا بغض کرده يچه جور نیبب!جمع کن خودتو مرد گنده -

 ؟یگ یچرا چرت م -

 ؟ياریکه از دلش درب نیواسه ا يزیر یبرنامه م يتا حاال دار یاز ک -

 !شناسد یمرا م نیبه جز بابا رضا و مامان،فقط شرو.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .به موقع کارم را تمام کنم دیبا.شوم یکارم مشغول م يکنم و به ادامه  یم یخداحافظ نیشرو از

به مهد کودك پارسا  - است  يپدر يخانه  ادگاریام که تنها  یر مشکبا موتو - ابانیاز جارو زدن چهار خ بعد

 .روم یم

قلقلکش .بوسم یگردنش را م فیپوست نرم و لط.نشانم،هنوز اخم دارد یموتور م يخودم رو ياو را جلو یوقت

 .خندد یو م دیآ یم

بندم تا اگر موتور کج شد  یبه کمرش م اطیاحت يرا برا ییبند ها.نمینش یزنم و پشت سرش م یم لبخند

 .زنم یگره م میبندها را به دست ها گریسر د.افتدین

گذارم و  یسرم م يکالهم را رو.کند یاش را حفظ م يهم اخم دارد و ظاهر سرد و جد ده،بازیکه خند نیا با

 .دهد یقهرش را ادامه م م،پارسایبه خانه برس یتا وقت.اندازم یموتور را راه م

موتور را به سمت .رود یبه سمت در خانه م عیگذارمش،سر یم نیزم يکنم و رو یکمرش باز م ها را که از بند

 یدر که باز م.چرخانم یرا م دیکل.کند یدر را نگاه م مایپارسا مستق.برم یرا در قفل فرو م دیبرم و کل یدر م

 .رود یاز پله ها باال م عیپرد و سر یشود،به درون خانه م

 یکاف يبه اندازه  یمهربان زحمت بدهد ول رزنیخانم برود و به آن پ دهیفر شیشود پ یندارم هر چه م دوست

 !از کار مورد عالقه اش هم منعش کنم ستین يازیاز دستم ناراحت هست و ن

 یرا م شیکنم و غذا یپوشک بابا رضا را عوض م.روم یگذارم و به داخل خانه م یراه پله م يرا گوشه  موتور

 يکنم و او را رو یبابا رضا را عوض م يلباس ها.پوشم یرا م میو لباس ها رمیگ یدوش م عیسر.دهم

 .میآ یم رونیاندازم و از خانه ب یآبم را در کوله ام م يبطر.نشانم یم لچرشیو
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 ياحتماال مهمانان طبقه .شود یم کیچند دختر نزد يخنده و گفت و گو يکنم،صدا یکه در را قفل م یوقت

 .دوم اند

 .و رد شوند ندیایب نییکنم آن ها پا یم اورم،صبریخواهم بروم و پارسا را ب یکه م نیا با

رسند متوجه  یآخر که م يبه پله ها.دهم یم هیبه در خانه تک نهیکشم و دست به س یبابا رضا را کنار م لچریو

 :دیگو یشان با تعجب م یکی.شوند یمن م

-  ا! 

را  شانیاز قصد قدم ها.کنم یخودم حس م ينگاه شان را رو.اندازم یم نییسرم را پا.روند یباال م میابروها

ام  یمن و زندگ يدر جمع شان چقدر درباره  ستیمعلوم ن.کنند زمیآنال یدارند تا حساب یکوچک و آهسته برم

 .قدر کنجکاوند نیحرف زدند که حاال ا

 یآورم و نگاهش م یسرم را باال م عیسر.شنوم یشان را م یکی غیج ياست،صدا نییطور که سرم پا همان

 .افتدیتا ن رمیگ یرا م شیبازوا.کند یلحظه محکم به من برخورد م نیدر هم.کنم

 :شنوم یرا م يا زمزمه

 .شده یمیقد گهید نیا!خاك بر سرت-

 یشده اند و ب زیچشمانش ر.کند یم زیبه باال صورتم را آنال نییدر آغوشم جا خوش کرده و از پا یالیخ یب با

 .کنم یرا رها م شیدهم و بازوها یبه عقب هلش م یکم.کند یام م یخجالت بررس

 .رمیگ یرا م شیجلو يبا سرفه ا یول ردیگ یشده خنده ام م یمیحرکتش که به قول دوستش قد از

 :دیگو یزنانه اش م يادیو ز فیلط يصدا با

 .افتم یکفشا م نیدفعه صدمه که با ا!دیببخش يوا -

 :میگو یکنم و م یاش اشاره م یکفش پاشنه ده سانت به

 ست؟یواضح ن لشیدل -

 :زند یخندد و پلک م یناز م با

 !شه ینباشه که نم یحق با شماست ول -

 .ندینش یم میکنج لب ها يلبخند دنینخند يبرا ارمیوجود تالش بس با

 يجد یمودبانه ول.ردیگ یدوستش را م يو بازو دیآ یم نییپا عیسر - يسارا مهدو -دوم  يواحد طبقه  صاحب

 :دیگو یم
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 .یمیعظ يبا اجازه آقا -

در .شده يمشخص است که از رفتارش کفر.برد یکشد و او را با خودش به سمت در م یدوستش را م يبازو

 .زند یچرخد و به من چشمک م یآخر دختر م يلحظه 

 :میگو یا مزنم و به بابا رض یم شخندیبندند ن یدر را پشت سرشان م یوقت

 .ارمیجا صبر کن برم پارسا رو ب نیهم.اومد یم میبابا رضا؟چه عشوه ا دویچش سف يدختره  يدید -

 ...دانم یم.میگو یفهمد چه م یدانم که م یم یشده ول رهیرضا هم چنان صامت و ساکت به رو به رو خ بابا

 :دهم یبابا رضا را به سمت در هل م لچریو.آورم یم نییبغ کرده را پا يروم و پارسا یاز پله ها باال م عیسر

 م؟یناهار بخور میکجا بر.خوب آقا پارسا -

 .ستیمرد کوچک سخت ن نیخوشحال کردن ا.پرد یخندد و به هوا م یم

کتاب  کی.کند یم يو پارسا دو ساعت تاب باز میرو یبه پارك م.میخور یم یپپرون يتزایپ کیناهار  يبرا

به خانه  -کند  یکم کم دارد غروب م دیکه خورش یهنگام -و ساعت هشت  میریگ یم - وینوکیپ -داستان 

 .میگرد یبرم

بابا رضا  لچریگردم تا و یو خودم به کوچه برم دیرا بشو شیکنم تا برود و دست ها یپارسا باز م يخانه را برا در

 .اورمیرا ب

 سپهر؟ -

 .گذارم یکنم و داخل خانه م یبابا رضا را بلند م لچریو.بندم یرا محکم م چشمانم

 یبرخورد م یاحساس یکه با همه چ يپسربچه بود هی دمتیکه د يبار نیآخر.يشد يواسه خودت مرد -

 .يکرد

 :زنم یم پوزخند

برخورد  یبعد اون وقت نخواستن بچه ات احساس!برخورد کردنه؟ ینمک خوردن و نمکدون نشکستن احساس -

 نکردنه؟

 یدر نور کم کوچه پوزخندش را م.زنم یدستش را محکم پس م.گذارد یشانه ام م يو دستش را رو دیآ یم جلو

 :نمیب

 .يمثل برادرت هار شد -

 .شم یهارتر م نمیاز ا يرو اعصابم بر.طاها ستمیقائل ن یواست احترام شمیجور نیمن هم -
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 :دیگو یربط م یب کامال

 اون پارسا بود؟ -

 :رمیگ یمرتبش را م یکت مشک ي قهیروم و  یم جلو

 .فکرشم نکن که بذارم نوك انگشتت بهش بخوره -

 :دیگو یشود و خونسرد م یم رهیچشمانم خ در

 .ذارهیقانون م.يتو بذار ستیالزم ن -

 :کند یرا مرتب م راهنشیپ ي قهیرود و  یدو قدم عقب م.دهم یحرص به عقب هلش م با

 .در چه حاله يهمه براش تالش کرد نیکه ا يبچه ا نمیفقط اومدم بب.شم سپهر ریباهات درگ ومدمین -

 :دورگه شده میصدا

 .یگ ینم.بچه ام یگ ینم -

 :زند یاش حالم را بر هم م يخونسرد

 .باشه يبد يذاشتم جا ینم ،منيآورد یدرنم يباز نیاگه تو هم فرد یحت -

 :زنم یم پوزخند

 .خوب و بد نداره.پرورشگاه پرورشگاهه -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .یستیعرضه ن یرسه ب یهم که به نظر م ییاون جورا یثابت کن یخواست یقبول کن که فقط م -

 :دهد یادامه م.فشارم یرا در مشتم م لچریو ي دسته

 .هیعاد يبچه  هیمثل  بایتقر.يکه خوب از پسش براومد نمیب یم -

 :ترسم یم

 ش؟یببر يخوا یم -

 .فعال نه -

 ...فعال

کند تا با کلماتش آتشم بزند که  یدهانش را باز م.دهد یکلمه بدجور آزارم م کی نیو مهلت درون ا دیترد

 :کند یمتوقفش م يدختربچه ا يصدا

 .حوصله ام سر رفت!گهید ایبابا؟ب -
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 پارسا لبخند بزند؟ يبار برا کیتا به حال شده .ندینش یم شیلب ها يرو يلبخند

 .ییبابا امیاالن م -

 :دیگو یبه من م رو

 .پرند.خواهر پارساست -

 :زنم یم یتلخ لبخند

 .یپارسا واسه اونم پدر باش يجا دوارمیام -

 :زند یم پلک

 .هستم -

 .رود یچرخد و م یم

 .اورمیپدر را باال ب يخواهد کلمه  یمرد دلم م نیا دنید با

 

 

 چهارم فصل

 .اش هستم یاست و من مشغول بررس شیکردن برگه ها حیمشغول تصح سمن

 یبازنشدن شیابروها نیاخم ب.از قبل گود افتاده شتریچشمانش ب يالغرتر شده و پا دمشیکه د يبار نیآخر از

 .ندیرسد و مثال آمده تا مرا بب یبه نظر م

 !يهو -

 :کند ینگاهم م تیپرد و با عصبان یجا م از

 کنم؟ یم حیدارم برگه صح ینیب ینم -

 :شوم یم یهم عصبان من

 !کن حیپاشو برو خونه خودت برگه صح -

که آن را چنگ  نیقبل از ا.خورد یاش زنگ م یگوش.دهد ینم یتیشود و به من اهم یمشغول کارش م دوباره

 .نمیب یم شیرا رو نیرحسیبزند و خاموشش کند،نام ام

 يگذارد و تمام عشقش برا یپسر سمج خواهرم را تنها نم نیخوشحالم که ا.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 !است اقتیل یب نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 سمن؟ -

 .دیگو ینم يزیچ

 !کَر -

 چه مرگته؟ -

 :کنم یام انتخاب م یمواجهه با خواهر بداخالق و عصب يرا برا یلودگ

 !هم خودت هم اخالقت.یش یتر م یماشاال هزار ماشاال بزنم به تخته روز به روزم خوردن -

 :گذارد یم گرید يبرگه ها ریو آن را ز سدینو یبرگه م يرا رو یینها ي نمره

 !ادیتا چشات درب -

 :کنم یم یفضول

 ؟یرو سر بدوئون چارهیپسر ب نیا ادیخوشت م -

 :رود یم یمدل سمن يغره  چشم

 دم؟یباز تو روت خند -

 :رمیگ یو نگاهم را از او م میگو یم یشیا

 !ذات خرابت دمیشا!اخالق فرشته گونه ات؟ ایناقصت  کلیه.شده تیعاشق چ چارهیپسر ب نیدونم ا ینم -

 .دیگو ینم يزیچ گریوقت است که د یلیسمن خ.دیگو ینم يزیچ

 !که چوب حماقت پدر و مادرش را خورده باشد یبر پدر و مادر کس لعنت

 سمن؟ -

 ه؟یچ -

 :میگو یم عیسر

 .یچیه -

و نه  ستیدختر ب کیوضع  نیا آخر.شود یم تیام به شدت تقو یبدبخت نم،احساسیب یبار که سمن را م هر

 !ساله است؟

کردند از  یهمه فکر م.انداخت یهم نم ینگاه میسمن به او ن یاز سال دوم دانشگاه دنبالش بود ول نیرحسیام

به آن ها عالقمند  - پسر مقبول از همه نظر  کیآن هم  -پسر  کیو مغرور است که تا  يافاده ا يآن دختر ها
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مشکل از  میدانست یخودش م وفقط من  یگذارند ول یکنند و طاقچه باال م یشود،خودشان را گم م یم

 .کجاست

 يبوسه  ایآغوش  چیبدون ه - يسرد یشود و بعد از خداحافظ یبلند م گرید يکردن چند برگه  حیاز تصح بعد

 .نیهم.رود یم - يخواهرانه ا

 .ماه است کیدو خواهر بعد از  دارید نیا

 یتر از هر خال یذهنم خال یکنم فکر کنم ول یم یکشم و سع یتختم دراز م يرو.شود یحالم گرفته م یحساب

 .است يا

تنگ  شانیدلم برا يذره ا یپدر و مادرم حت دنیباشم که بعد از پنج سال ند يفرزند نیمن اول دیشا

 .کنم یشان هم م نینفر یحت!شکشمیپ ینشده؛دلتنگ

 یشان م نیخواستند؛نفر یو نه ما را نم گریکه نه هم د یآوردندمان در حال ایکنم چون به دن یشان م نینفر

و عقده و نفرت در دل مان  نهیندادند و فقط ک ادیکنم چون دوست داشتن و دوست داشته شدن را به ما 

 .انباشتند

 .کنم چون ما را از خودمان متنفر کردند یشان م نینفر

 ...یخواهد تا بلند شوم و در را باز کنم ول یمانده و دلم نمدر تنم ن یجان.شنوم یزنگ در را م يصدا

 دومم باشد؟ يبه حرف دلم گوش کردم که حاال دفعه  یک

 یب يها» خواست یدلم م«تمام  يمانم؛برا یم ونیرا هم که صاف کنم،به دل خودم مد میها یبده ي همه«

 »جواب مانده اش

 ریلبخند باورپذ کیکنم  یم یسع.کند یم میکه با لبخند تماشا نمیب یخانم را م دهیکنم،فر یرا که باز م در

 .دیآ یکش م ریکنم صورتم مثل خم یاحساس م.بزنم

بوسد و  یگونه ام را م.شود یخانم متوجه حال بدم نم دهیموفقم و فر هیمعمول در گول زدن خودم و بق طبق

 :دیگو یبانشاط م

 حالت خوبه؟.سالم خوشگلم -

 !داد؟ یبو را م نیرفته که ا ادمیمن  ایداد  یبو را نم نیمادرم ا.مادرانه اش را دوست دارم عطر

 یعطرش در چشمانم آب م.کشم یم میها هیاش را به درون ر یخانم دهیکشم و عطر فر یم یقیعم نفس

 ...شود
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 .تو دییبفرما.رهیگ یباال؟پاتون درد م دیچرا اومد.خوبم یمرس.خانوم دهیسالم فر -

 نهیاز س يقطره ها دنیچک.ام چند برابر شده يکنم انرژ یاحساس م.ردیگ یگرمش م يدست ها انیرا م دستم

 .کنم یام را حس م

جا تنها  نیا ستیخوب ن.سپهر و پارسا و آقا رضا هم هستن.ما شیپ نییپا يایاومدم دعوتت کنم ب.نه گلم -

 .یباش

 !نها باشم؟ت نییآن پا ایجا تنها باشم  نیکند ا یم یفرق چه

 :را رد کنم یدوست داشتن رزنیپ نیدعوت ا دیآ یحال دلم نم نیا با

 .دیایجا ب نیتا ا دیمجبور شد دیببخش.امیچشم من االن م...اومدم یم دیزد یخوب زنگ م -

 :دیگو یکند و با لبخند م یام را نوازش م گونه

 .که منتظرتم ایپس زود ب.یقربونت برم اله -

 :میگو یلب م ریز

 .خدا نکنه -

 يکنم و پانچو یبه پا م يخاکستر یشلوار ل.کنم یرا عوض م میحوصله لباس ها یرود و من ب یخانوم م دهیفر

 یسرم م يرو يدیسف يکنم و روسر یرا پشت سرم جمع م میموها.کنم یچهارخانه ام را تنم م یو مشک دیسف

 .اندازم یم میشانه ها يزنم و دو طرفش را رو یاز پشت گره اش م.اندازم

 !اَنِ نشسته است هیام شب افهیق وشایبه قول ن.کنم ینگه م نهیآ در

خواهد سپهر  یکنم؛دلم نم ینم يرو ادهیز.زنم یکشم و برق لب م یچشمانم م يدر انتها یخط مشک یکم

 !عقلم نیریفکر کند من هم مثل ساغر ش

 !شوم یم یو هم عصبان ردیگ یافتم هم خنده ام م یم ادشی یوقت

داشت  یگل.شد رهیحرکت ممکن در بغل سپهر انداخت و در چشمانش خ نیتر یخودش را با مصنوع وانهید ردخت

 گهیکارها د نیا«:زد یلب غر م ریز وشاین.کرد یآزاده مات و مبهوت نگاه شان م.دیترک یاز خنده و تعجب م

 !انداختم یمن هم داشتم گونه ام را چنگ م.دیخند یم زیر یاسی.»شده یمیقد

 .کند يزیاز آن آبرور شتریتا ببرمش و نتواند ب دمیو دست ساغر را کش اوردمیسر طاقت ن آخر

کار را  نیباشد ساغر عمدا ا دهیشود نفهم یمگر م.درون چشمان سپهر واقعا آزارم داد يو خنده  تمسخر

 !باشد تا نفهمد لومترتریاز من هم صفر ک دیبا!کرده؟
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 !میهست ين سبک مغزخودش فکر کرده چه دخترا شیپ حتما

 !کنند یم شیپخش و پال هیدر دوثان یو ساغ وشایکنم،ن یخودم آبرو جمع م يچه من برا هر

 یحاال انگار خواستگارشه که م«:خرد شد و گفت وشایقدر غرغر کردم که اعصاب ن م،آنیرفت رونیکه ب یوقت

 »!نده یخواد جلوش سوت

باز  مهیدر ن.برم یم نییگذارم و با خودم پا یقشنگ م ستالیظرف کر کیرا که سمن پخته و آورده،در  یکیک

خانم  دهیما و فر يخانه  ينقشه .شوم یآورم و بعد از زدن دو ضربه به در،وارد خانه م یرا درم میکفش ها.است

 .دانم یهمکف را نم يطبقه .است یکی

 یم زیچند بار به م.گذارد یم زیم يوو آن را ر ردیگ یرا از دستم م کیبوسد،ک یخانم دوباره گونه ام را م دهیفر

 :دیگو یزند و م

 !چه رنگ و روت باز شده!باشه برات اسپند دود کنم خوشگلم ادمی -

 :میگو یخنده م با

 !دیکن يخواد آبرودار ینم.که میندار بهیجا غر نیخانم ا دهیفر -

 :دیگو یم یساختگ یزند و با اخم یاش را چنگ م گونه

 !یخوشگل نیتو به ا!نگو سارا -

 !خانم مادرم نشد و فرح ناز شد دهیدر دلم حسرت دارم که چرا فر.میگو ینم يزیچ

 .دیآ یشود و به سمتم م یبلند م شیاحمدزاده از جا يآقا

 .دیتو رو خدا از جاتون بلند نش -

 :دیگو یبوسد و م یرا م صورتم

 !دخترم يتو هم جا -

 !من است دنیبوس ياش برا یشگیهم یشوخ نیا

 .وقت تجربه نکرده ام چیدارد که ه یقدرت فشیدستان الغرش و ضع ي حلقه

 !است یعیواقعا کار ضا.نکنم هیتا گر رمیگ یخودم را م يجلو

 .یمیعظ يسالم آقا -

توانم معنا  ینشسته که نم شیلب ها يکج رو يلبخند.دهد یسر تکان م میبلند شده برا شیکه از جا سپهر

 !کند یفکر م شیز پدو رو يزیاحتماال به آبرور.کنم
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 یو گردش مرا نگاه م یته استکان نکیاز پشت ع.پنهان شده است شیپشت پا بایو تقر ستادهیکنارش ا پارسا

 .زند یکند و تند تند پلک م

 :نمشیکنم تا بب یرا کج م سرم

 ؟يد یباهام دست نم.سالم آقا پارسا -

پارسا .دهد یبه سمت من هل م یاو را کم.گذارد یشود و دستش را پشت کمر خواهرزاده اش م یخم م سپهر

 یو دست کوچکش را به سمتم م دیآ یاش راحت شده،به سمتم م ییدا نانیاز اطم الشیکه حاال خ

 :بوسم یشوم و لپش را م یخم م.کشم یو او را به سمت خودم م رمیگ یدستش را م.ردیگ

 !چقدر خوشمزه بود!شیآخ -

 :دیگو یثل خودم مم.بوسد یخندد و گونه ام را م یم

 !خوشَّزه بود -

 يروم و دستش را که رو یبه سمتش م.هال است يآقا رضا گوشه  لچریو.کنم یخندم و دستش را رها م یم

 :میگو یآرام م.رمیگ یدستانم م انیاست م لچریو يدسته 

 .سالم آقا رضا -

 !اش نگرفتم دهیاست که من ناد نیمهم ا.میگو ینفهمد چه م یحت ایرا نشنود  میاگر صدا ستین مهم

مگر زانودرد  -خانم با سرعت جت  دهیفر.کند یبا نگاهش ازم تشکر م.کند ینگاهم م یقیبا لبخند عم سپهر

 یمقابل من م زیم يرو دیآ یرود و هر چه دستش م یاز آشپزخانه به هال و و از هال به آشپزخانه م -! ندارد؟

 :میگو یبا حرص م.گذارد

 !وسط نیا دیبذار دیاریب خچالوی دیخوا یمگه من چقدر جا دارم؟م.دینیبش دیایم بخانو دهیفر -

 :ردیگ یگل انداخته دستم را م شیخانوم که لپ ها دهیفر.خندند یاحمدزاده و سپهر م يآقا

 .شه یدلم برات تنگ م.شمیپ يایکم م! خوب ذوق زده ام خوشگلم -

 یم الیخ یاش را ب ییپارسا دا.همه گذاشته يو برا دهیرا بر کیک.نشاند یو کنار خودش م ردیگ یرا م دستم

 :دیگو یم يبا حالت بامزه ا.کشد یم یقیآورد و نفس عم یسرش را به سمت من م.ندینش یشود و کنار من م

 !نید یم يخوو يچه بو -

 یبا خنده مکنم و  یدستم را دور بدن کوتاه و تپلش حلقه م.روم یاش م یزبان نیریش يدلم قربان صدقه  در

 :میگو
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 !پارسا يبو!که يد یم يبهتر يشما بو -

 .خندد یشود و م یذوق زده م يزیچ نیبا کوچک تر.خندد یم

 .زدم يداشتنش به هر در يدارند که من ازش محروم بودم و برا ییایدن.بچه ها را دوست داشته ام شهیهم

 .خورد یسمن را آرام آرام م يخامه ا کیمن گذاشته و ک يپا يآرنجش را رو پارسا

 یم یمن هم سع.زند یدهند حرف نم یخانوم خطاب قرارش م دهیفر ایاحمدزاده  يکه آقا ییجز وقت ها سپهر

 .کنم خانمانه رفتار کنم تا برخورد ساغر از ذهنش پاك شود

 :دزن یحرف دلش را م قهیپس از چند دق.کشاند یخانم با مهارت بحث را به سمت ازدواج م دهیفر

 .میرفت شیکه؟همون که سه هفته پ ادتهیسوگلو  یعروس.اومد ادمیخوشگلم خوب شد  -

دختر کوچکش  ی،عروسیعروس.دیکش یرا گرفت و با خودش تا عروس میخانوم رسما موها دهیفر.است ادمی بله

 :ندینش یم میلب ها يرو يلبخند مسخره ا.سوگل بود

 .بودم دهیتا حاال ند یبره؟عروس به اون خوشگل ادمیشه  یمگه م.خانوم دهیبله فر -

 !بودم دهیواقع تا به حال عروس ند در

 :دیگو یخانم با آب و تاب م دهیفر

 !يدلشو برد یکنه؟نگو حساب ینگات م یخانوم ه میپسر مر دمید یاون شب تو مراسم م -

 !شود یند در دلم آب مق.زند یپشتم م یپارسا با نگران.افتم یپرد و به سرفه م یم میدر گلو شربت

احمدزاده  يآقا.شوم یم رهیخانم خ دهیبه فر.گذارم یم زیم يشربت سرخم را رو وانیکنم و ل یپارسا تشکر م از

 :دیگو یبا خنده م

 !دختر بذار همشو بگه بعد ذوق زده شو -

 !داند یخانم که وضع مرا نم دهیفر.دهانم تلخ است يمزه  یول ردیگ یام م خنده

 :دیگو یاز بابت خفه نشدن من راحت شده م الشیخانم که حاال خ دهیفر

 .نه ای يدار يزیچ ينامزد نهیمن تا بب شیازت خوشش اومده و مادرشو فرستاده پ.گفتم یداشتم م -

 :نشانم یم میلب ها يرو يلبخند.فشارم یرا بر هم م میدندان ها يرارادیغ.کند یدرد م فکم

 د؟یگفت یشما چ -

 :گذارد یدستم م يرا رو دستش
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زنم اگه  یگفتم باهات حرف م.کس و کاره یکنه ب یم یفکر نکن چون تنها زندگ یول.بهش گفتم نه نداره -

 .خونه ات انیروز ب هی یخواست

 »!چطور عروسش نشده ازم خسته شد؟ يدیو د يچرا؟شما که بود گهیخانوم شما د دهیفر«:نالم یدلم م در

 ...شیگفتن دردها يگذاشت؛برا ابانیآس ياست که سر بر شانه  يآن گندمزار تیما،حکا تیحکا«

 »افشار احسان

 .دهد و از بحث جدا افتاده یما گوش م يبه حرف ها یالیخ یسپهر با ب.دارم یشربتم را دوباره برم وانیل

 :را رد کنم شنهادیپ نیکنم بدون ناراحت کردنش ا یم یسع

 !اد؟یخوشش م یز کسا یساعت عروس کیتو  یکیخانوم مگه  دهیفر -

 :کند متقاعدم کند یم یخانم سع دهیفر

 .راحت بگو نه ینخواست.نیپسره رو بب.انیبذار ب.نشده يزیحاال که چ.خوشش اومده تیو خوشگل یاز خانوم -

 :میگو یم یاندازم و به آرام یم نییرا پا سرم

خانوم  میخواد پسر مر یباشه،م امزیلیخواد پرنس و یحاال م.خانوم من اصال قصد ندارم ازدواج کنم دهیفر -

 .شن المیخ یکه ب دیو از طرف من بگ دیشه لطف کن یاگه م.باشه

 :فهمد یاحمد زاده حالم را م يخواهد اصرار کند که آقا یخانم م دهیفر

کنه که دختر  یازدواج م یو سه سالگ ستیدوره و زمونه ب نیتو ا یک.گهیگه د یراست م.اصرار نکن خانوم -

 باشه؟ شیومگل من د

 .زند یحرفش را نم گرید یخانم هنوز قانع نشده ول دهیفر

که گه گاه  يمحو يلبخند ها یزند ول یکم حرف م.آرام و مودب است يکه سپهر پسر دیآ یطور به نظر م نیا

 .توجه اش است ياندازد،نشان دهنده  یکه نامحسوس باال م ییابروها ایزند  یم

 !که حرف بزند نیکند تا ا یگوش م شتریب!اش است یرکیهم از ز سکوتش

 .دیآ یتر از آزاده به نظر م گوشیباز یالبته کم.شود گفت مثل آزاده است یم

هم  ییحرف ها.گذارد یدر دهان پدربزرگش م کیک یشود و کم یبلند م شیبار از جا کیمان،یحرف ها وسط

 .را دوست دارد رمردیپ نیا یلیرسد خ یبه نظر م.شنوم یکند که من نم یدر گوشش زمزمه م

 .نبود نیوضع مان ا ستد،حاالیبا مانیکه همه جوره پا میمثل او داشت ییدا کیاگر من و سمن هم  دیشا
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است  - دهیسف دیگو یپارسا م - دهیاش که اسمش سپ یاز مهد کودك و مرب میآورد،برا یم ریتا فرصت گ پارسا

 .کند یم فیگرفته تعر ادیکه  ییها زیاز چ.دیگو یم

 :برد یرا که هنوز مشغول خوردنش است،با چنگالش م یکیک

 مونده ام؟...من عخب...نیدونس یم...تازه -

 دنیمزه اش را دوست دارد؛موقع جو.خورد یم کیتکه ک کی.کنم تعجب و تاسفم را پنهان کنم یم یسع

 !بندد یچشمانش را با لذت م

 :دهد یم ادامه

 !زدم...حف رترید...هیاز بخ...من...یهنیگه ...یم ییدا -

 !یهم دارد؛ماله کش گریشغل د کیاش  ییدا

 .را پشت در جا گذارم میها یشود ناراحت یخانه باعث م نیا یمیصم جمع

 !شد؟ یقرآن خدا غلط م!قدر گرم و باصفا بود؟ نیما هم هم يشد اگر خانه  یم چه

 

 

 پنجم فصل

خواهد برگه  یدلم نم یکه تمامش کرده ام ول ساعت است میاز ن شتریب.است - یعلوم اجتماع -امتحان  نیآخر

تابستان و  يبرا شانیو به برنامه ها نمیبچه ها بنش هیبق شیبروم و پ الطیبه ح! بدهم که چه بشود؟.ام را بدهم

 !عاشق و مهربان شان گوش دهم؟ يخاطرات پدر و مادر ها

تابستان  يپرسند برنامه ام برا یاز من م یوقت.برگه ام را بدهم که همه رفته باشند یخواهد وقت یم دلم

 !بکوبم واریخواهد سرم را به د یم ست،دلمیچ

درد .بهتر شدم یحال کم نیبا ا.دیکه دردش امانم را بر دمیکوب مکتیپشت ن واریقدر صبح مشتم را به د آن

 .زند یهم که شده کنار م هیچند ثان يات را برا یجسم،درد روح

ست خودکار  میکرد و جز سمن که برا یم يخودش کار يهر کس برا.ر سر بودمثال تولد منِ خاك ب شبید

 .نبود ادشیمرا  یمورد عالقه ام را گرفته بود،کس

 جهیمن نوشتن است و در نت یداند تنها سرگرم میکس جز سمن ن چیه یول دیایاش به نظر احمقانه ب هیهد دیشا

 .بخرند،خودکار و دفتر است میتوانند برا یکه م يا هیهد نیبهتر
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 .تولد از طرف شان بشنوم که خوابم برد کیتبر کیقدر منتظر ماندم تا  آن

تولدم را  روزید،دیآ یم ادمیکه من به زور اسم شان را  ییاز بچه ها یتولد من در خانه بود؛بعض افتیهم ض نیا

 .گفتند کیبه من تبر

 !بر عکس شده زیچ همه

که  -شوم و به طرف مراقب  یبلند م.گذارم یام م يدهم و خودکارم را در جامداد یمقنعه ام م ریرا ز میموها

 .کند یزند،دلگرمم م یکه م يلبخند.روم یم -مان هم هست  ینیمعلم د

 یبعض یبنشانند ول تیلب ها يپوزخند بر رو کی یتوانند حت یآدم ها تمام تالش شان را هم بکنند نم یبعض

 !فرستند یشده م چیکادوپ تیرا برا اینگاه،دن کیبا  گرید

 قهیکه من ده دق اوردین میبه رو.شوم یاز اتاق خارج م »دیخسته نباش«دهم و بعد از گفتن  یام را به او م برگه

خوشم  شیدرك باال نیاز هم.توانست زودتر برود یدادم م ینفر برگه ام را داده ام و اگر زودتر م نیبعد از آخر

 !آمد یم

 ؟يچطور داد -

کنم و به  یسرم را بلند م.آورد یآزاده مرا به خودم م يصدا.نمیب یکس را نم چیاست که ه نییقدر سرم پا آن

 .ترند نییشان پا یاصل ياز جا میکنم گونه ها یاحساس م.زنم یم يزور لبخند

 :میگو یحال م یب

 .خوب بود -

 :دیگو یزند و م یم لبخند

 گه؟ید یستیب یعنی -

 :کنم یم یجان یب ي خنده

 .اگه خدا بخواد آره -

پارسال .دو سه سانت از من بلندتر است و درشت تر.گذارد یشانه ام م يشود و دستش را رو یمن هم قدم م با

اش درشت است  يحال استخوان بند نیبا ا.است لویو ورزش حاال هفتاد ک میبا کمک رژ.شده بود لوینود و دو ک

 .شودالغرتر  نیاز ا یلیخ دیو نبا

 :دیگو یم یبه نرم.شوم یم رهیدارم و به رو به رو خ یبدنش برم یاز بررس دست

 .سارا يگرفته ا -
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 .ستیشباهت با آه ن یکنم که ب یم ییصدا یب ي خنده

 .يشدم آز ریپ -

است که انگشتانش به شانه ام  يتنها جوابش فشار.زند یبزرگ تر از دهانش نم یحرف ایخندد  ینم هیبق مثل

 .کنند یوارد م

دانم به  ینم.سخت شده دنیاست نفس کش یمدت.ام است نهیس يقفسه  يرو ایدن ینیکنم سنگ یم احساس

 :استیدن يشنونده  نیسر درد و دلم باز شده و آزاده بهتر.متوهم شده ام ای رمیم یخدا دارم م دیام

 .زنه از خونه فرار کنم یموقعا به سرم م یبعض -

 کجا؟ يبر -

کنم آزاده چند سال رفوزه شده و از ما  یاوقات فکر م یگاه.کند ینم قمیتشو ایمنع .رسدپ یم يعاد یلیخ

 !کند یبزرگ تر است؛از بس که مثل آدم بزرگ ها رفتار م

 .هم داره یجانیه هیحداقل .یزندگ نیشرف داره به ا.کنم یمیرم تن فروش یم.جا و همه جا چیه -

 !؟یگ یم یسارا واقعن -

 کیبه عنوان  یشود که دارم به تن فروش یخودم هم باورم نم.کند یباز هم دخالت نم یتعجب کرده ول آزاده

 .کنم یفکر م نهیگز

و با  ستدیا یم میآزاده رو به رو.راه دارد -مدرسه  اطیح -که به خارج ساختمان  میهست يدر کینزد.ستمیا یم

گرفته  يبا صدا.کنم یم هیبار گر کیسال  کیکه  شود یم یچند سال یبغض دارم ول.کند ینگاهم م یناراحت

 :میگو یم يا

 .کنن یبهم محبت م یشده مصنوع یهم دو نفر حت ارمیهم پول درم.یآره واقعن -

 .کند یو کمرم را نوازش م ردمیگ یدر آغوش م آزاده

معدلت تو .یباهوش.خودتو بکن یزندگ.اون دو تا الیخ ی؟بیکن یفکر نم يکه دار ییزایچرا به چ.یفیسارا تو ح -

 يتو جشنواره .خودت يبرا يا سندهیپا نو هی.دانشگاه ير یم گهیدو روز د.ومدهین مینوزده و ن ریز رستانمیدب

 ننشیب یو محبتات که همه نم حرفات.کنه ینوشته هات آدمو جادو م.يدوم کشورو آورد يرتبه  یخوارزم

 بگم؟ دیبا یچ گهید.یهست یدوست داشتن.ننیدلنش

 :خشک شوند میدهم تا اشک ها یآزاده فشار م يرا به شانه  چشمانم
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تمام مدت تو  یخوره وقت یبه چه دردم م یدوم خوارزم يرتبه .کمه يزیچ هی یهست ول نایهمه ا يآز -

 .کردن تعجب نکن دایجاده پ يجنازه مو گوشه  يدیاگه خبر شن.آخر میزدم به س.شدم يعقده ا يقفسم؟آز

 :زند یبه کتفم م.ترسد یم آزاده

 .یش یباالخره از شرشون خالص م.فکرا رو نکن نیسارا تو رو خدا ا -

از .رو دوست داشته باشم یتونم کس یمن نم! آپشنم ندارم نیا یمن حت يشوهر؟آز يکه برم خونه  یوقت -

حاضر  یآخه ک.کنه یم خیاون قدر سردم که طرف .بشه زندان بانم متنفرم گهیمرد د هیکه  نیاز ا.مردا متنفرم

 !ستین یراه چیه يکنه؟آز یزندگ یآدم نیشه با چن یم

 ؟یکن یتن فروش يکه بر نهیراهش ا -

راحت حرف  میتوان یو ما م ستیدر راهرو ن یچه خوب که کس.شوند یم يجار میاشک ها سرانجام

 :برد یفکر کردن به آن ها نفسم را م یآورم که حت یرا بر زبان م یقیحقا.میبزن

که به  نیا يعقده !جنس مخالف يعقده .نوازش يعقده .توجه يعقده .نگاه يعقده .شدم ين عقده ام -

 ینفر منو م هیحس کنم .دارم حس کنم جذابم ازین.منم آدمم يآز...باشه یاگه دروغ یحت!امیپسر ب هیچشم 

 .خواد

 .کند یم هیمن گر يبه پا پا

مسخره ام  هیمثل بق.زند یپوزخند نم میبه حرف ها هیمثل بق.زند ینم ییایح یو ب یبه من انگ هرزگ هیبق مثل

 .کند ینم

 :زند یبا چشمان اشک آلودش به چشمانم زل م.کند یتنها مثل خودش درکم م او

فقط .بدم شنهادیتا بهت راه حل پ یکش یم یدونم چ یمن نم.بگم يزیتونم هم چ ینم.بگم یدونم چ ینم -

 .یکن یروم حساب م يشد دیز همه نااما یخوام مطمئن باشم که وقت یم

 .داشتن آزاده نعمت است.زنم یلبخند م هیگر انیم

با  یچه درست و حساب يبرا.شوم یکنم و از مدرسه خارج م یم یخداحافظ انیدر م یکیو  يبچه ها سرسر از

توانند بدون  یداشته باشم و آن ها هم م یارتباط چیدر تابستان با آن ها ه ستیکنم؟قرار ن یآن ها خداحافظ

 !من سر کنند

اگر هم اجازه .بروم رونیکنم و نه اجازه دارم با آن ها ب يدارم که بخواهم با آن ها اس ام اس باز یلیموبا نه

 .دوستانم را به جان بخرم يها هیکنم و کنا فیپشت سر خودم رد -مادر و خواهر  -لشکر آدم  کی دیبدهند،با
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 .شوم رهیخ واریه دو ب نمیدهم در خانه بنش یم حیترج

ور و آن  نیتمام مدت با اسکورت ا يآخر کدام دختر هجده ساله ا.و منتظرم است ستادهیمدرسه ا رونیب مامان

 !رود؟ یور م

 .ندارد؛البته از نظر من یتیجذاب چیه گریصورتش د.تر دهیهم رنگ پر تیاست و از م شیمعمول بدون آرا طبق

دارد و لب  يدیسف يپوستش از بس خشک شده،دانه ها.است يقهوه ا يپر از کک مک و دانه ها صورتش

 .ترك خورده اند شیها

 ...فروغش است یآن بدتر چشمان ب از

 و هشت ساله است؟ یزن س نیشود ا یباورش م یکس چه

داوطلبانه اش  یخور بودن و بردگ ياز تو سر یول دیآ یاز او بدم نم.خورد یحالم به هم م نمشیب یم یوقت

 !رممتنف

 یخواهد کس یدلم نم.شوم یاز مدرسه دور م عیبلند و سر ییافتم و با قدم ها یراه م.کنم یسالم هم نم یحت

 .ندیمرا با او بب

 .شود یروز به روز چاق تر م.رود تا به من برسد یراه م عیسر

 :دیگو یزند و نفس نفس زنان م یلبخند م.شود یبا من هم قدم م سرانجام

 امتحان چطور بود؟ -

 .کاش نفرت را از چشمانم بخواند و گورش را گم کند.با او حرف بزنم ای نمشیخواهد بب یدلم نم.مانم یم ساکت

 :رود یرو نم از

 ؟يکرد یاز دوستات خدافظ -

 دیبخوابم؛شا یطوالن یخواهد مدت یدلم م.خودم را هم ندارم يحوصله .کنم تا ساکت شود یقدر سکوت م آن

 .هزار سال

با فاصله کنارم .خواهد یلحظه تنها دلم زهرمار م نیدر ا یدهانم خشک است ول.مینینش یاتوبوس م ستگاهیا در

 :زنم یپوزخند م.شود یم رهیافتاده اش خ ختیو به دستان زمخت و از ر ندینش یم

 .خوب شه دیشا یکرم ترك پا بزن -

کاش مثل من پررو و .کاش از خودش دفاع کند.خورد یسکوتش هم به هم م نیحالم از ا.دیگو ینم يزیچ

 .شود دهیدر
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را باال  میها نیآست.زنم یشوم و مثل او به دستانم زل م یم ابان،خستهیشدن به ته خ رهیخ قهیاز چند دق بعد

سرشار از  شیاز پ شیکنم و ب یرا نگاه م میساعدها يرو یو گوشت دیخطوط سف.انندینما میداده ام و ساعدها

 .شوم یمنفرت 

 !نفرت از خودم! نه...از آن ها نفرت

 یم يگرید يزنم و جا یخشونت کنارش م ند،باینش یکنارم م یدر اتوبوس وقت.ستیسکوت کنارم هست و ن در

 .دیآ یبه سمتم نم یکند ول ینگاهم م یرچشمیز.نمینش

 !؟يدلسوز!ته احساسات من به مادرم است؟ نیا یعنی.سوزد یم شیدانم چرا دلم برا ینم

 .ساخته مینحس را برا یزندگ نیتوانم قبولش کنم؛او با ضعف و سکوتش ا یاصال نم.ستیخودم ن دست

 .او هستم یعرضگ یب یقربان من

کنم که چقدر دلم  یشوم و فکر م یم رهیخ رونیپنجره به ب م،ازیگور به گور شده برس يبه آن خانه  یوقت تا

 !خواهد ینم زیچ چیه

 !دانم یمسخره است،م!ندارم يخواسته ا گریکه د دندایز میقدر خواسته ها آن

را دارم  یحس کس.و غصه خوردن ندارم دنیجان در گرید.شود یچه م ستیمهم ن میبرا.حس شده ام یب گرید

 .باخته یجنگ چیه یکه ب

 .افتد یمثل جوجه اردك پشت سرم راه م.شوم یم ادهیپ یزنم و از اتوبوس اسقاط یرا م کارتم

 .رسد یکه از راه م يهر خر عیاست؛مط عیمط شهیهم مثل

 !سگ تا دلت بخواهد هست یول ستیجا ن نیآدم ا.نمیب یبه خانه برسم،سه تا سگ م یوقت تا

 یاز حد معمول طوالن شیانتظارم ب.مانم یزنم و منتظر م یزنگ در را م.روم یتوقف باال م یطبقه پله را ب چهار

 .شود یم

 !دارد مردك شهیبار ش انگار

روم و در را محکم پشت سرم  یبه اتاقم م میمستق.شوم یدهم و وارد خانه م یشود،آن را هل م یباز م که در

 .نفر را دارم کیکشتن  ییکنم توانا یاحساس م.بندم یم

خفه  دیدهم تا شا یصورتم را به بالش فشار م.کنم یتخت پرت م يآورم و خودم را رو یرا در م میها لباس

 .»!میشانسا ندار نیما از ا«حال به قول گلسا  نیشوم؛با ا

 مانده که نکرده باشم؟ یتوانم بکنم؟چه غلط یم یغلط چه
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 .که احتمال دارد قبولم کنند،مامان بزرگ و بابا بزرگم هستند یکسان تنها

 :میگو یدلم م در

 ؟یکه چ یخراب بش چارهیدو تا ب نیرو سر ا يبر!؟یخوب که چ -

ها و عموها هم ماشاءاهللا آن قدر به ما عالقه دارند و با محبت اند که از در خانه شان  ییها و خاله ها و دا عمه

 !فرستند یپسم م

توانم تا حد مرگ  یم شیصدا دنیفقط با شن.ام است یزندگ يصدا نیزترینفرت انگ شیصدا.شود یباز م در

 .شوم یعصب

 .در باز باشه -

 :زنم یم ادیمحض فر یادب یبا ب.زنم یصورتم کنار م يرا از جلو میو موها نمینش یم میجا سر

 !يه خورد*گ -

 .کوبم یشوم و در را بر هم م یبلند م میجا از

 یم شهیچرخد و خون ما را در ش یتمام مدت در خانه ول م -! نور شد ینور عل -بازنشسته شده  یوقت از

 !و پارس کردن هم ندارد دنیجز خوردن و خواب يکار.کند

 ».شده تیاذ یداره و تو بچگ ییعقده ها هیقطعا اونم «:گفت یاست که روانشناسم م ادمی

 !مردك سرتاپا عقده است؟ نیمن است که ا ریمگر تقص آخر

 نیشود با ا یمگر م.برم یم یروانشناس پ نیاحمقانه بودن حرف ا نم،بهیب یمامان بزرگ و بابابزرگ را م یوقت

 !شد؟ يدو عقده ا

از کنترل و .دهیبلند دور خودش کش وارید کی.ما یکس را دوست ندارد؛حت چیه.است يطور نیدانم چرا ا ینم

 .یالتماسش را بکن يزیچ نیکوچک تر يدوست دارد برا.برد یاطرافش لذت م يتحت سلطه داشتن آدم ها

 .دبرن یم ادتیرا از  شیها یو آزاردهنده اند که خوب ادیآن قدر ز شیها يبد یگم بد بد است ول ینم

 نیلوس کنم؟مشکل ا شیشود نخواهم پدرم را دوست داشته باشم و خودم را برا یم ستم؟مگریمن آدم ن مگر

 .مان را بردارم نیب يکند فاصله  قمیکنم که تشو ینم دایپ یحرف ای يگردم،کاریجاست که هر چه م

کشم و  یرا دارم که دارم دور از آب نفس م يا یشود و من احساس ماه یم شتریما هر روز ب نیفاصله ب نیا

 .رمیم ینم
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توانند  یم -پدر و مادرها  یحت -و پرت است؛آدم ها  ند،چرتیگو یبه پدر و مادر که همه م یعشق افالطون نیا

 !افتندیب رونیبه قلبت وارد کنند که ازش ب يجمله چنان ضربه ا کیبا 

 نیکند و کوچک تر یاست که حافظه ام خوب کار م نیا تنها مشکلم یهستم ول يا نهیک ندیهمه بگو دیشا

 .برم ینم ادیرا از  يریتحق ای نیتوه

 .کردم یام را م یداشتم زندگ یو خوش يکندذهن بودم،حاال با شاد یاگر کم دیشا

 !خوشبخت بودن،به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن براي«

 »یعتیشر یعل دکتر

 

 

 ششم فصل

 !پیبابا خوش ت -

 :بندم یخندم و کمربندم را م یم

 ؟یزن یچرا حرف مفت م -

 :افتد یم راه

 !خوب یپیخوشت.جون تو راست گفتم -

 به من؟ يداد يریخوب حاال چه گ -

 :پرسد یاز پارسا م تیچرخد و با جد یبه عقب م نیشرو

 مگه نه پارسا؟ -

رو  نیشرو.زند یزل م نیاش به شرو بامزه نکیزند و از پشت ع یکه حواسش به ما نبوده،تند تند پلک م پارسا

 :کند یرا نگاه م شیبه رو

 .بداخالقه پارسا یلیخ تییدا -

 :دیگو یم يبامزه ا تیبا جد پارسا

 .نخن يحسود -

 :گفتم نیو به شرو دمیخند

 !شو تف کن ؟هستهيخورد -
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 :با خنده سر تکان داد نیشرو

 !فسقله بچه واسه من زبون درآورده هی.شده يعجب دوره زمونه ا -

 :به عقب خم شدم و دستم را جلو بردم یدو صندل نیب از

 حال شما؟.سالم آقا پارسا -

 .خووم -

 ؟يکرد ییمن نبودم چه کارا -

 .دسر کرد...پدکک...واسم...خانوم دهیفه...شیرفتم پ -

 درست کرد؟خوشمزه بود؟ کیپن ک -

 :دهد یحرارت سرش را تکان م با

 .کنه یم...تو دسر...باسه ياومد...یگف وخت -

 ازش؟ يتشکر کرد.کنه؟چه خوب یواسه ام درست م میبرگشت یوقت -

 .بله -

 ؟یبابا رضا چ -

 .دیخواو...میغذا داد...خانوم بِش...دهیبا فه -

 :بوسم یو م رمیگ یرا م دستش

 .يبود یچقدر امروز پسر خوب.یمرس -

 .چسباند یخندد و دستانش را دو طرف صورتش م یزده م ذوق

 :میگو یم نیو به شرو نمینش یم میسر جا درست

 م؟یحاال قراره کجا بر -

 .نگرفتم میهنوز تصم -

 :اندازد یجلو و سپس من م ي نهیبه آ ینگاه مین.کنم یچپ نگاهش م چپ

 ه؟یچ -

که من گفتم االن هشت تا جا تو  يه دارواسه امروز برنام یبچه بهم گفت نیوسط درس ا يزنگ زد نیهم چ -

 .ذهنته

 :اندازد یدهد و مرا به خنده م یبه گردنش م يقر
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 .یهان میتو بگو کجا بر -

 .پارسا دوست داره.جا فست فود داشته باشه هی میبر -

 :دیگو یم تیجد با

 ؟يدوست دار یتو چ -

 :میگو یم یکنم،با حواس پرت یرا مرتب م میموها ریآفتاب گ ي نهیکه در آ یحال در

 ؟یچ یعنی -

 :زند یم پوزخند

 .نه پارسا يدوست دار یخودت چ نیبارو بب هی نیا یعنی -

 :گردانم یبرم شیرا سر جا ریکنم و آفتاب گ یم اخم

 .نیشم شرو یمتوجه منظورت نم -

 :دیگو یم آرام

خودت  يبرا یتون یرو هم که م یاناون زم.پارسا و بابا رضا يشده سگ دو زدن برا تیست؟زندگیواضح ن -

 .يدینفهم تیاز جوون یچیه ینیب یم يایروز به خودت م هی.یکن یبه اون دو تا فکر م ،فقطیداشته باش

 :شوم یم رهیرو به رو خ به

 .نیمنن شرو یاونا زندگ -

 :چرخاند یم یرا با کالفگ فرمان

که شده  یدختر با هر عنوان هیکه  نیا ؟بهيمدت به ازدواج فکر کرد نیاصال ا.يخودتو دار یتو زندگ!گهینه د -

 ت؟یتو زندگ ادیب

 :کنم ینگاهش م هیاندر سف عاقل

 .بساطا نبودم نیمن قبل پارسا و بابا رضا هم اهل ا -

 .همونو انجام بده يدوست دار یچ نیبب.به خودت برس شتریب کمیسپهر جون من  -

 :زند یشانه ام م يرو يضربه ا.کنم یم سکوت

 .نشم چرا نگفتم مونیگفتم که بعدا پش.داداش یرو نگفتم بغ کن نایا -

 :خندم یم

 !ینگفت یکه نگ نیا يبرا یگ ینم هیمثل بق -
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 :است يجد

 .دونم یمن خودمو مقصر م ینیبب بیمن تو آس یچون اگه به خاطر کوتاه -

 :زنم یم شخندین

 .قراره یم بقلب.یزن یم ادیعاشقانه ز يامروز حرفا-

 :خندد یم

 !خوندم یتو گوش خر م نیاسی!گمشو بابا -

 :دیگو یم يو با دلخور دیآ یجلو م یپارسا کم.کند یم دایبحث تا صبح ادامه پ نیدهم وگرنه ا یرا نم جوابش

 .منم حف -

 !جوجه ام حسود شده.کنم یشوم و بلندش م یعقب خم م به

 .زنم یاش کنار م یشانیرا از مقابل پ شینشانمش و موها یخودم م يپا يرو

 چطورن؟ نایعمو ا نیشرو -

تونه از پس خودش  یروز تنها بشه نم هیکردن  یکه همه فکر م يگفت سپهر یم روزیبابام د.همه خوبن -

 یجا واسه من مربا رو نون م نیا یکنه،اون وقت تو نشست یسه نفره رو اداره م يخانواده  هیداره  اد،االنیبرب

 .یمال

 :خندم یم

 !کنه ها ینم تیتیشخص بیعمو هم کم تخر -

 يفقط برا ایمسخره باز نیکردم ا یمن فکر م.خوام یداده نوه م ریگ!سپهر هیمیچه عذاب ال یدون ینم -

 .خوان یم زایچ نیاز ا تمیدونستم تو واقع یچه م.لماسیف

به عمو دلشو .یکن یازدواج نم گهیبندم تا چهار سال د یمن باهات شرط م.سالته شیو ش ستیتو االن ب -

 .شه یزودتر نوه دار م ارهیداداش واسه تو ب هیخودش دست به کار شه .خوش نکنه

 :کند یچپ نگاهم م چپ

 !جنبه ها یسر و گوشت م ایتازگ -

 .میگو ینم يزیخندم و چ یم

سوالم نبرد  ریز هیمثل بق.بود و هست نیکه همه جوره پشتم بود،شرو یزدم،تنها کس رونیاز خانه ب یوقت

 .انجام داد میآمد برا یکه از دستش برم يسرکوفت نزد؛تنها هر کار
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داند من  یم.اندازمش یکنم و به خنده م یباز نگاهش م شیبا ن.دارد ینگه م یکباب کیکنار  قهیاز چند دق بعد

 .دوست دارم دهیکوب

تا به .کند یم یچرخاند و همه جا را بررس یکه دوباره در آغوش من جا خوش کرده،سرش را مثل فرفره م پارسا

 .اوردمشین ییجا نیحال به چن

 دارن؟...زایپ جایا -

 :میگو یگوشش م در

 .خوشمزه تر دارن زیچ هی.یینه دا -

 .باعث سکوتش شده یبررس نیا.کند یاطرافش را نگاه م يکنجکاو با

پارسا و  يها یکتان.مینینش یتخت م يمن و پارسا هم لبه .ندینش یکند و م یتخت انتخاب م کی نیشرو

 .نمینش یتخت م يآورم و چهارزانو رو یخودم را درم

 :دهد یم هیتک یبه پشت پارسا

 دن؟ یم...یچ جایا -

 :زند یم شخندین نیشرو

 خواد؟ یدلت م یتو چ -

 .زایپ -

 .ندارن تزاینه عمو پ -

 :شوند یم زانیپارسا آو يها لب

 دارن؟ یچ...پس -

 .یفهم یم صبر کن االن -

 .کند یم يمن گذاشته و با انگشتانم باز يپا يپارسا طبق عادتش،آرنجش را رو.دهد یرا سفارش م غذا

 :کند یگردد با خنده نگاه مان م یکه برم نیشرو

 .زنه یشما دو تا موج م نیب یچه عشق -

 ...واسه بابا ریهم بگ گهیپرس د هی نیشرو -

 :دیگو یم عیسر

 .گرفتم -
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چون مثل  دیست؛شایکنند ن یکه بابا ر    ضا را آدم حساب نم هیمثل بق.دیآ یکه حواسش هست خوشم م نیا از

 .من با او خاطره دارد

 :میگو یم نیشود،آرام به شرو یآورند و پارسا با اشتها مشغول خوردن م یغذا را م وقت

 .اومده بود دم در خونه شیطاها چند شب پ -

به  یشود،با نگران یکه حالش خوب م نیبعد از ا.زنم یپشتش م.افتد یرفه مپرد و به س یم شیدر گلو دوغ

 :زند یپارسا زل م

 رتش؟یخواد ازت بگ یم یعنی -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

ندارم و  یمن حق سرپرست.رهیگ یتونه جلوشو نم ینم یچیکارو بکنه ه نیدونم اگه بخواد ا یدونم اما م ینم -

 .راحت ببرتش یلیو خ ادیب هیکاف.رهیرو ازشون بگ یندارن که قانون سرپرست یاون دو تا هم مشکل

قاشق و  يدر حالت عاد.شود یم رهیپارسا خ فیکوفتش شده،به دستان چرب و کث شیکه انگار غذا نیشرو

بار مشغول  نیا یو مرتب غذا بخورد ول زیبدهم چطور تم ادشیکنم  یم یدهم و سع یچنگال را به دستش م

 .حرف بزنم نیخرد تا با شرو یفرصت م میبرابودنش 

 :دیگو یم نیشرو

 ...هینگران نباش  -

 .است نییسرم پا.کنم یرا قطع م حرفش

 .ستمیناراحت ن نیمن از ا -

 :زند یشده اند به من زل م ینعلبک يکه اندازه  یچشمان با

 دست طاها و خواهرت؟ شیراحت بد یلیخ يخوا یم یعنی -

 :کشم یم یقیگذارم و نفس عم یرا داخل بشقابم م قاشقم

که تا حاال  يپدر و مادر يدرباره  یلیخ هیمدت هی.ام ییدا هیاون فقط  يمن برا یمن همه کسه ول يپارسا برا -

 يبچه  هیکنه؛مثل  یاگه بشه باهاشون زندگ یو حت نتشونیخواد بب یفهمم که م یم.زنه یحرف م دتشونیند

 .زنم یبهش سر م ییدا هیمنم مثل .يعاد

 :کند یدورگه اش شوخ يکند با صدا یم یسع یگرفته شده ول یحساب نیشرو

 ؟يقدر از خود گذشته شد نیتا حاال ا یتو از ک -
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 :شوند یصاف نم گرید میکنم شانه ها یم احساس

سر خودم به  یاونا چ شیدم که اگه برگرده پ ینم یتیاهم گهید.بچه از خودم مهم تر شد نیا یاز وقت -

 .نیهم.داشته باشه و بتونه بخنده يعاد یزندگ هیبچه ها  ي هیکه مثل بق نهیمهم ا.ادیم

 .خوب داره یزندگ هیخنده و  یتو م شیاون پ -

 :دهم یتکان م تیسرم را به طرف یلبخند کج با

 نیمن با ا یکن یفکر م.شن یچند برابر م ازاشیکه بره مدرسه ن گهیدو روز د.اون االن بچه اس.نینه شرو -

 !پر از پول دارن بینداشته باشن،ج یپدر و مادرش هر چ!خواد فراهم کنم؟ یم یتونم براش هر چ یدرآمد م

 :شده یعصب نیشرو

به نظرت تو اون قصاب .داره ازیاز پول به محبت ن شتریکه ب هیبچه ا ؟پارسایمرد حساب یگ یچرا چرت م -

 کنه؟ یبهش محبت م یخونه کس

 :زنم یاش کنار م یشانیپارسا را از مقابل پ يموها

خواهر داره  هیدر ضمن پارسا حاال .کنن بهش یمحبتم م یعنی نیخوانش و ا یم یعنیاومدن دنبالش  یوقت -

 ؟يدیتو پرندو د.کنه يتونه باهاش باز یکه م

 :شوم یم رهیخ مرخشیکنم و به ن یسرم را کج م.دهد یرا تکان م سرش

 ؟يچرا به من درباره اش نگفته بود -

 :کشد یرا با دو دست م شیو موها دیگو یم یپوف

 .یکن يخودخور ینیخواستم بش ینم -

 .ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

حال  نیبا ا.کند یام م وانهید رندیکه پارسا را از من بگ نیفکر ا.ام جهنم شده یدم،زندگیکه طاها را د یشب از

آن ها خوشبخت تر  شیکه پارسا پ دمیرس جهینت نیبه ا یموضوع،به تلخ نیکر کردن به اهفته ف کیبعد از 

 پارسا خرج کنم؟ يمدرسه  يبرا اهمخو یم م؛چطوریآ یمان برم یمن به زور از پس خرج و مخارج زندگ.است

 - اگر به صالحش باشد  یحت -فکر از دست دادن جوجه ام  یحت.ردیگ یکند و نفسم م یآن روز قلبم درد م از

 .اندازد یقابل تحمل به جانم م ریغ يدرد

 یاشک م شیخسته بود و درد داشت،پا به پا یوتراپیزیکه به خاطر ف ییهمراه پارسا بزرگ شدم؛شب ها من

زدم تا  یماندم و با او حرف م یم داریدادم،ب یداشتم جان م یکه از خستگ ییوقت ها.دمیکش یو درد م ختمیر
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دست  شیرا تکان دهد،من برا شتوانست انگشتان ینم یوقت.توجهم یو حس نکند به او ب ردیبگ ادی کلمات را

او را از محبت  یخودم دچار خالء بودم ول.شدم یعصا م شیتوانست راه برود،من برا ینم یشدم و وقت یم

را  يزینداشته باشد و حسرت چ يکمبود چیکردم ه یم یتوانستم،سع یکه م ییتا آن جا.کردم یم رابیس

 .به نام پدر و مادر يکمبود بزرگ دارد؛کمبود کیحال او  نینخورد؛با ا

پدر و مادرش را پر  يتوانم جا یبگذارم،نم هیاز دل و جان ما شیهر چقدر هم دوستش داشته باشم و برا من

 .کنم

 .باشم خودخواه دینمش؛نبایتوانم بب یاگر طاها او را ببرد،من باز هم م یحت

 .گهیکوفت کن د -

 .دهد یشوم که طعم فالکت م یمشغول م ییبه خوردن غذا.آوردم یم رونیاز فکر ب نیشرو

 

 

 هفتم فصل

 :میگو یکنم م یکه تخته را پاك م یحال در

»Have a good holiday. Enjoy yourself. Bye.« 

 .کالس امروزم است نیآخر نیا.روند یکنند و م یم یخداحافظ همه

به مسئول  دیکل لیبعد از قفل کردن در و تحو.گذارم یم فمیرا در ک لمیکنم و وسا یام را مرتب م مقنعه

 .شوم یآموزشگاه،از آن جا خارج م

امروز در .ستمیا یم یروم و منتظر تاکس یم ابانیبه سمت خ.هنوز شبِ شب نشده یشده ول کیتار یکم هوا

 !اهم به قول سمن به خودم باج دهمخو یم.که دنبال اتوبوس بدوم ستمین یطیشرا

و  ستینگاهش اصال پدرانه ن.شده رهیاست،به من خ ریدرون باغچه درگ يکه با درختان و بوته ها یمسن باغبان

 !طور نگاه کند؟ نیدخترش هستم ا يکه جا یبه من دیآ یچطور دلش م.زند یحالم را بر هم م

 »!ها؟!؟يخوا یبهتر م نیشوهر از ا!بختت وا شد!ایب«:دیگو یجور مواقع م نیافتم که در ا یم وشاین ادی

اش  یبه هم زدن ساغر و دوست روان يمن چتر شده اند و به بهانه  يها دوباره خانه  وانهید.ردیگ یام م خنده

به خاطر .او را دکش کرد دیهم با تهد يمهد.را گفت زیهمه چ يساغر باالخره به مهد.رندیخواهند جشن بگ یم

 !را وحشت زده کند هیتواند بق یاحت مر یلینفوذش خ
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 .کردند یزدند و به زور عقدم م یمن بودند،مثل خر کتکم م ياگر خانواده .شود یام م يبه ساغر حسود واقعا

بخرم تا  دیآ یهر چه دستم م یو پفک و تخمه و به طور کل پسیتولد و چ کیک کیاست من سر راهم  قرار

است که هنوز آن پسر را فراموش  يها خوشحال کردن ساغر يباز وانهید نیا لیم؛دلیخوش بگذران یحساب

 .خورد یغصه م شینکرده و برا

را خط  يخاك بر سر يها لمیدور ف دیتا به ما سر بزند و با دیآ یهم م يبه من گفت که احتماال مهد وشاین

 !میبکش

 یگذارم و در را باز م یم نییها را پا لونینا.روم یخرم،به خانه م یماه آذوقه را م کی يکه به اندازه  نیاز ا بعد

 .شوم یدارم و وارد خانه م یها را دوباره بر م لونینا.گذارم تا بسته نشود یدر م نیرا ب میپا کی.کنم

و بامزه خانه  زیر ییکوچک نشسته و با لگوها يراندازیز يباز خانه شان رو مهیکه مقابل در ن نمیب یرا م پارسا

من ذوق زده  دنیآورد و با د یسرش را باال م.روم یو به سمتش م ندینش یم میلب ها يرو يلبخند.سازد یم

گذارم و در  یم نیها را زم لونینا دوباره.آورد یو دستانش را باال م دیآ یبه سمتم م.شود یبلند م شیاز جا

 :بوسد یگونه ام را م.رمشیگ یآغوش م

 .سالم خاله -

 :بوسم یلپش را م محکم

 ؟یخوب.سالم پارسا -

 .کند یم يمقنعه ام باز يدهد و با لبه  یرا تند تند تکان م سرش

 یرنگ یب يها لونینا يمتوجه نگاه پارسا رو.دارم یها را بر م لونیگذارم و دوباره نا یم راندازشیز يرا رو او

 .شان مشخص اند رونیها و پفک ها از ب پسیشوم که چ یم

 یروم و م یباز خانه شان م مهیبه سمت در ن.انداخته نییشده و سرش را پا زانیآو شیلب ها.شوم یم مردد

 :میگو

 خونه اس؟ تییپارسا دا -

 :میگو یبلند م.دهد یرا تکان م سرش

 ؟یمیعظ يآقا -

 :دیآ یم يدور ياز جا شیصدا

 د؟یشه چند لحظه صبر کن یم -
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 :میگو یلب م ریز

 .شه یم -

 .زنم ید ملبخن.کند ینگاهم م يبا کنجکاو پارسا

 شیاش نم دارند و موها یو گرمکن مشک يشرت خاکستر یت.کند یسپهر در را کامل باز م قهیاز دو سه دق بعد

 .اند سیخ بایهم تقر

 :کند یتعجب م دنمید از

 .يسالم خانوم مهدو -

 :کنم یکارش را راحت م.نه ایماند که به داخل خانه دعوتم کند  یم انگار

 .مزاحم تون شدم دیببخش.یمیعظ يسالم آقا -

 :دیگو یکشد و م یم شیدر موها یدست

خونه .کنم داخل یدعوت تون نم دیببخش.شدم سیخ کمیکردم  یداشتم بابا رضا رو حموم م.نیستیمزاحم ن -

 .اس ختهیبهم ر یحساب

 :میگو یآهسته م.ستیکند و انگار حواسش به ما ن یم يساکت باز پارسا

 .من باشه شیپ یپارسا چند ساعت رمیخواستم ازتون اجازه بگ یراستش م -

 :میگو یم عیسر.روند یباال م شیابروها

 نیکه بخوا یهر ساعت.شم پارسا با ما وقت بگذرونه یخوشحال م دیاگه اجازه بد.میدار یدورهم هیما باال  -

 .گردونم یبرش م

 :میگو یآرام م.کند یپارسا را نگاه م دیبا ترد چشمانش نگران اند و.دیداند چه بگو یرسد که نم ینظر م به

 .دم مراقبش باشم یقول م -

 :دیگو یم سرانجام

 ...فقط جمع شما دخترونه اس و.ندارم یشک دیکه شما مراقبش هست نیتو ا -

 :ردیگ یخنده ام م.گذارد یتمام م مهیرا ن حرفش

 !دم پارسا حوصله اش سر نره یقول م!یمیعظ يآقا میکن ینم يما که خاله باز -

 :خندد یهم م او

 .وقت باعث آزار شما بشه هینگرانم پارسا  شتریب!قصد جسارت نداشتم -
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 :روند یباال م میابروها

 اد؟یب دید یحاال اجازه م.هیا یدوست داشتن يبچه  یلیچرا باعث آزار بشه؟پارسا خ!وا -

 :اندازد یرا باال م شیشود و شانه ها یم میتسل

 .ندارم یگه خودش دوست داره من حرفا -

 :شود یباز م شمین

 د؟یارینم فیشما تشر.ممنون -

 :ردیگ یشوم و دوباره خنده ام م یمتوجه فکرش م.کند ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 .پدر و برادر بچه ها هم هستن.ستیهم جمع دخترونه ن یلیخ -

 :ندینش یم شیلب ها يرو يلبخند

 .انجام بدم دیکار دارم که با يسر هی یممنون از دعوت تون ول -

 برگردونم؟ یمن پارسا رو ک.دیایشم اگر ب یبه هر حال خوشحال م -

 :کند یفکر م یکم

 .نییپا دشیلطفا همون موقع بفرست.خوابه یمعموال ساعت ده م -

 .ادیب دیکه اجازه داد نیبازم ممنون بابت ا.چشم -

 .دهد یرا تکان م سرش

 :میگو یپارسا م به

 باال؟ يایبا من ب يقا پارسا دوست دارا-

 :دهم یادامه م.کند ینگاهم م نکشیآورد و از پشت ع یکوچکش در م يرا از داخل خانه  سرش

 با من؟ يایم.هیباال مهمون -

 .کنم یشده ذوق م تیقدر خوب ترب نیکه با وجود سن کمش ا نیاز ا.کند یاش نگاه م ییبه دا عیسر پارسا

 :دیگو یم سپهر

 .يبر یتون یم ياگه بخوا -

 :دیگو یو م ستدیا یم عیسر پارسا

 !میبر -

 :میگو یخندم و م یم
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 ؟يایبعد ب یش پیخوشت يخوا ینم -

 :دیگو یزند و م یم شخندین سپهر

 .فرستمش یباال من م دییشما بفرما -

 .پس منتظرم -

 یمانم در را باز نم یهر چه منتظر م.زنم یخانم را م دهیاول زنگ فر يدر طبقه .روم یپله ها باال م از

 .رفته اند رونیاحتماال ب.کنند

 .ندارم دیجان درآوردن کل گرید.زنم یروم و زنگ در را م یپله ها باال م از

 :خندم یم.ردیگ یها را از دستم م لونیذوق زده نا یاسیشود و  یباز م عیسر در

 !سالم واسه حفظ ظاهر بکن حداقل هی!خاك بر سرت -

 :دیگو یم بلند

 !دیبچه ها غذا رس -

کنم  یبه همه سالم م.نمیب یساغر را نم يبابا یهمه هستند ول.شوم یآورم و وارد خانه م یرا در م میها کفش

 :میگو یو م

 ومد؟ین يمهد -

 :دیگو یاندازد و م یابرو باال م میبرا وشاین

 .رسه همونه؟اومده تو آشپزخونه اس یهم که به فکرت م ينفر نیاول -

 :میگو یم آهسته

 !بعد اون تو آشپزخونه اس؟ نیجا نشست نیشما ا!خاك بر سرم -

 .گذارد یم خچالیرا در  گرید يزهایو چ یو بستن کیکه ک نمیب یرا م یروم و گل یسمت آشپزخانه م به

 :میگو یروم و م یجلو م.زند یرا هم م يزیو چ ستادهیپشت گاز ا يمهد

 .يسالم مهد -

 :دهد یچرخد و لبخندش را نشانم م یم

 !يکرد رید.سالم خانوم معلم -

 :کنم یاپن اشاره م يرو يها لونینا به

 .کردم یداشتم مو به مو به سفارشا عمل م -
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 :پرسم یم.خندد یم

 ؟یکن یدرست م ی؟چیینجایتو چرا ا -

 .کنم یدرست م ایدارم واستون الزان -

 :توانم ذوقم را پنهان کنم ینم

 !آخ جون -

 :دیگو یم یخندد و به گل یم

 .یبه من بده گل رویش خچالیاز  -

 .را عوض کنم میروم تا لباس ها یم.کشد یگاز سرك م يدهد و رو یرا به دستش م ریش عیسر یگل

اش مثل پدر من  يدار نیحال د نیبا ا.شود یکه نماز و روزه شان قضا نم ییاست؛از آن ها يآدم معتقد يمهد

انتخاب  دهیرا پوش مانیلباس ها یول میکن یسرمان نم يما مقابلش روسر.اندازد یو آدم را به خنده نم ستین

 .تا معذب نشود میکن یم

 :پرسم یاز بچه ها م میآ یم رونیاتاق که ب از

 گرساسپ کجاست؟ -

 :دهد یآزاده جوابم را م.است یگل يبرادر دوقلو گرشاسب

 .بخره ایمواد الزان مشیفرستاد -

 :نمینش یم وشایو ن یاسی کنار

 .ادیپارسا هم م.بچه ها یراست -

 :دیگو یم يزیآم طنتیش شخندیبا ن ساغر

 طون؟یش هیپارسا ک -

 :میگو یم تیدارم و با جد ینگه م نیزم يمتر میرا در ن دستم

 .میمتر مین يدوست پسر پنج ساله  -

 :کنم یاضافه م.افتند یاز لحن من به خنده م همه

 !گرهیهم ج یلیخ -

 :دیگو یبا خنده م ساغر

 ه؟یک يجد -
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 :میگو یم یساختگ یاخم با

 !يساعت تو بغلش جا خوش کرده بود کیکه  یهمون يخواهرزاده  -

 :کند یبامزه اش م ياز آن خنده ها یکی آزاده

 !بود يخدا چقدر کار مسخره ا يوا -

 :زند یاش کنار م ینشایرا از مقابل پ شیموها ساغر

 !هیچه جور نمیخواستم بب یخوب م -

 :دیگو یبا خنده م یاسی

 ه؟یچه جور يدیحاال فهم -

 :دهد یکند و انگشتش را در هوا تکان م یرا غنچه م شیلب ها ساغر

شه  یدر کل م.قدش بلنده و چهارشونه اس ینساخته ول کلشویه.ستیخوشگلم ن یول ستیاش بد ن افهیق!بله -

 .خوره یم یگفت به درد گل

 :دیگو یکه تازه آمده و نشسته بود،با لبخند م یگل

 .یساغ يشعوریب یلیخ -

او  لش،ازیو طو کیبار ياش و لب ها یپهن و عقاب ینیب.فاصله دارد یلیخ ییبایز يها اریاز مع یگل صورت

حس را  نیا لیباست؛دلیز یحال به نظر من گل نیبا ا.ستین بایکس ز چیه بایساخته اند که به نظر تقر يدختر

 .نمیب یم بایبه خاطر رفتار مهربانانه و بامزه بودنش او را ز دیدانم؛شا ینم

 یروشن يقهوه ا ياو و گرشاسپ هر دو موها.دارد ییبایز يواقعا موها یم،گلیها که بگذر نیا يهمه  از

 !ستدرخشد که انگار طال یم يآفتاب طور ریز شانیدارند؛موها

 :دهد یادامه م یگل

 !یکن یباد م يتو رو دست مهد یکنم ول یازدواج م یآخرش من با قل -

 .کنند یم یو گرشاسپ در آن زندگ یاست که گل ینگهبان مجتمع یقل.میخند یم همه

هجده ساله  یچهارم دبستان بودند طالق گرفتند؛وقت یکنند؛پدر و مادرشان وقت یم یدو با هم زندگ آن

 .مانند یشان م شیماه پ کیروند و  یبار م کیو گرشاسپ هم چند ماه  یگل.رفتند رانیها از ا م،آنیبود

محبوب  ارِیماست خ يرا که برا ياریخ.شنوم یبا کف دست به در را م دنیمثل کوب ییصدا قهیاز چند دق بعد

 .روم یگذارم و به سمت در م یکنم،داخل ظرف م یرنده م یگل
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 یلبخند م.که کف دستانش را دو طرف چانه اش گذاشته و به در زل زده نمیب یرسا را مکنم،پا یرا که باز م در

 :زنم

 .تو ایب!که يشد پیخوش ت يادیز -

 یم یرا بررس رون،خانهیاز ب یحال اول کم نیبا ا.مانم تا وارد خانه شود یکنم و منتظر م یرا کامل باز م در

 :کنم یم قشیتشو.دیایقدم داخل ب کیدهد  یم تیکند،بعد رضا

 !گهیتو د ایب -

 :شنوم یگرشاسپ را م يدر را ببندم که صدا میآ یم.دیآ یقدم جلوتر م دو

 !نبند!نبند -

 :خندم یم بلند

 بندم نه؟ یمن درو م یاگه دو بار نگ -

 :زند ینفس م نفس

 !کنم دیتاک...خواستم -

و  ستادهیکنار در ا فیکه بالتکل ییه پارساکه به آشپزخانه بروم ب نیو قبل از ا رمیگ یها را از دستش م لونینا

 :میگو یکند م یم یخانه را بررس

 .امیبچه ها تا من ب شیبرو پ -

انگار همان تماس .دیآ یگذارد و دنبالم م یم میپا يدستش را رو.افتد یکند و دنبالم راه م یحرفم گوش نم به

 !کند یرا فراهم م تشیمن امن يکف دستش با پا

 :دیگو یبلند م وشاین

 ؟يبر یچرا با خودت م گرویج نیا -

 :خندم یم

 .شه یم قیبگذره باهاتون رف کمی دیبذار!کنه خوب یم یبیغر -

 يرا رو دیجد يها لونینا.چسباند یمن م يطرف صورتش را به پا کیاوست، يفهمد بحث درباره  یم یوقت

 :میگو یاپن نشسته م يلبه  فیکه بالتکل یگذارم و به گل یاپن م

 .بده یسر و سامون هیرو  نایا یگل -

 چرا در جمع بچه ها ننشسته؟.دیگو یم» باشه«پرد و  یم نییاپن پا از
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 ندیب یاو را م يمهد.دهیچسب میپارسا هنوز به پا.شوم یم ارهایو دوباره مشغول رنده کردن خ میشو یرا م دستانم

 :دیگو یو با خنده م

 سارا؟ يپسر خوشگلو از کجا آورد نیا -

 :خندم یم.کشد یخجالت م یکم يمهد فیبا تعر.دهیپوش یآسمان یتاپ و شلوارك آب پارسا

 !که نگو هیپسر خوب هی.يمهد مونهیهمسا -

 :کند یشود و دستش را دراز م یخم م يمهد

 ه؟یشما اسمت چ.ام يمن مهد -

 :دهد یکند و با او دست م یدستش را دراز م هیبعد از چند ثان پارسا

 .پاسا -

 :آورد یخودش نم يخاص پارسا شده،اصال به رو تیکه کامال متوجه موقع يمهد

 چند سالته آقا پارسا؟ -

پارسا سرش را .زند یکند،به او لبخند م ینگاهش را حس م یوقت یگل.کند یرا نگاه م یگل یرچشمیز پارسا

 :اندازد یم نییپا

 .پن سالمه -

 :کند یم تشینه هدااز آشپزخا رونیگذارد و به ب یدستش را پشتش م يمهد

 .دختر منم اون جاست.بچه ها شیپارسا؟برو پ يسادیجا وا نیچرا ا -

 یپرشور بچه ها با او را م یاحوال پرس يصدا.رود یرسد،به هال م یبه نظر م لیم یکه ب نیبا ا پارسا

 .طور نیخنده شان هم هم يشنوم؛صدا

 .ترسم که بچه ها ناخواسته با حرف ها و حرکات شان ناراحتش کنند یم

 :میگو یم یگوش گل در

 .پارسا معذب نباشه شیبرم پ ؟منیکن یکمک م يبه مهد -

 واقعا امشب کم حرف و ناراحت است؟ یگل ایکنم  یطور احساس م نیمن ا.دهد یرا تکان م سرش

 .طور است نیهم واقعا هم دیدارم؛شا یاحساس نیاز بس پرشور است چن دیشا

 .بعدا با او حرف بزنم دیبا
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 یرا نوازش م شینشانده و موها شیپاها ياو را رو یاسیحال  نیرسد؛با ا یهنوز خجالت زده به نظر م پارسا

 .مثل من عاشق بچه هاست یاسیکند؛

 :نمینش یآزاده م کنار

 !دایکن یم فیک دیدار یحساب -

 :دهد یتکان م يبه نشانه تاسف سر وشاین

 .بدبخت لیبخ -

 :میگو یرو به او م.کند یهمه را نگاه م یچشم ریز پارسا

که تو آشپزخونه بود  ياون دختر.منن يدوستا ینیب یکه م یینایا.خوب آقا پارسا بذار با بچه ها آشنات کنم -

 .هم دوستمه

 :کنم یشان م یبه بچه ها اشاره و معرف یکی یکی

 يهم که جلو يآقا پسر نیا.هیکه تو آشپزخونه بود گل یاون.ساغره يبابا يمهد.ساغره یکی نیا.آزاده اس نیا -

 .وشاستیهم ن یاسی يکنار.هیاسی یکه رو پاش نشست یاون.گرشاسپه ونهیزیتلو

 :میگو یم وشایبه ن رو

 ومد؟ین نیچرا ناد.اومد ادمی هوی -

 :دیآ یم یخرک يعشوه ا وشاین

 !با خانوم شون رفتن ددر -

 :ردیگ یخنده ام م وشایحسادت ن نیا از

 !سرخرو نبره يبار خواسته تو هیحاال  -

 :زند یم غر

 ...گه یم یزن یهر بارم بهش زنگ م.نمشیب یام نم قهید هیدختره دوست شده  نیبا ا یاز وقت -

 :کند یرا کلفت م شیصدا

 !انائمیبا ک -

 :شود یم وشایدوباره مثل ن شیصدا

 .کنه یقطع م ابویبعدم مثل  -
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را در دست گرفته و با او  یاسی يپارسا گردنبند طال.شوم یو پارسا م یاسیمتوجه .میخند یحرکت م نیاز ا همه

 .حواسش را به او داده یهم حساب یاسی.زند یحرف م

 یکه آزارم م يزیتنها چ.شود یبا بچه ها جور م یپزمان آماده شود،حساب يمهد يایالزان یتا وقت پارسا

 .است هیقض نیبچه ها به ا يظاهر یتوجه یدر جمع مان و ب یگل بتیدهد،غ

 یمن و گرشاسپ هم ظرف ها را جمع م.شوند یپوچ م ایگل  ياز شام،بچه ها به خاطر پارسا مشغول باز بعد

 .مییتا بشو میکن

 :رمیکنم از گرشاسپ اطالعات بگ یم یسع

 ست؟یگرفته ن کمیامشب  یگل -

 :دیگو یم یحوصلگ یدهد و با ب یسرش را تند تکان م گرشاسپ

 .کرد شیشه کار ینم!گهیاس د وونهید -

 :داند یم ییزهایچ کیفهمم  یم شیحرف ها از

 چشه؟ یدون یتو م -

 :تا راحت تر شسته شوند زدیر یظرف ها م يرو آب

 .مون اسکلش کرده هیپسر همسا -

 :خورم یم جا

 !یزن یچه راحت درباره اش حرف م -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 هیپسره با دوستاش شرط بسته بوده که  نیکه ا دمیفهم. خاص و عام کرده يدختره خودشو مضحکه  نیا -

شده  یچ دمینفهم.عقله نیریدرآورده که فکر کردن ش يباز وونهیاز بس د.زنه یرو به شدت م یمخ گل يهفته ا

 .خوره یحالش ازش بهم م هکه پسر دهیفهم یده ولاحتماال از پسره خوشش اوم.شه حدس زد یم یکه پکره ول

 :زنم یم تشر

 !ستایبد ن یداشته باش رتیات غ چارهیرو خواهر ب کمی -

 :دیگو یکشد م یفر م ینیس يشود و همان طور که اسکاچ را رو یشستن ظرف ها م مشغول

گوش نکرد .نخاله ها نگرد نیاتفاقا بهش هشدار دادم با ا نیمن قبل از ا.ستمیرو ازم نخواه که بلد ن يکار -

 چکار کنم؟ یگ یحاال م.نیوضعش شد ا
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 :ردیگ یاش حرصم م يخونسرد از

 !ظرفتو بشور -

 !ام دهیتر ند ینیزم بیاز گرشاسپ س.اندازد یرا باال م شیشانه ها تنها

 !ساعت ده قایخوابش برد؛دق يزود وسط باز یلیخ.ببرم نییرا پا دهیخواب يدارم تا پارسا یو شالم را بر م مانتو

نور .نمیب یرسم،در باز خانه را م یهمکف م يبه طبقه  یوقت.افتمیبردنش مراقبم تا از پله ها ن نییپا موقع

 :میگو یآرام م.تابد یم رونیاز آن به ب یفیضع

 ؟یمیعظ يآقا -

پارسا  ینیسنگ.شوم یآورم و وارد خانه م یرا در م میصندل ها.شنوم ینم یجواب یزنم ول یم شیبار صدا چند

روم  یبه سمتش م عیپارسا که وسط اتاق پهن شده،سر ياندازه  یتشک دنیبا د.شود یکم کم دارد آزاردهنده م

کوچک کنار تخت آقا رضا  زیم يدارم و رو یصورتش بر م يرا هم از رو نکشیع.خوابانم یم شیو پارسا را رو

 ییه هم به پارسا بخورد و هم به آقا رضاشده ک میتنظ ياتاق است و طور يگوشه  یمیقد يپنکه ا.گذارم یم

 .است دهیاتاق خواب يگوشه  یتخت يکه رو

و  ییتنها آشپزخانه و دستشو.و پنج،چهل متر است یاتاق ندارد و خانه به زور س.کنم یم یخانه را بررس یکم

را بغل  شیزانوها.نمشیب یچرخم تا بروم که پشت در م یم.کنم ینم دایگردم سپهر را پ یهر چه م.هال دارد

جفت  کی شیمرتب تا شده و رو هک نمیب یرا م ینارنج یکنارش لباس.کرده و کنار چارچوب در خوابش برده

 .زند یبرق م یاست که حساب یمشک یکیپالست يجفت چکمه  کیکنارش هم .دستکش و ماسک است

و  مریست که بار پدربزرگ دچار آلزاچند سال ا یندارد ول یسوزد؛سن یم شیدلم برا.کنم یبه سپهر نگاه م دوباره

 م؟یایبرب يکار نیتوانستم از پس چن یاگر من بودم م.کشد یسندرم داونش را به دوش م يدارا يخواهرزاده 

 .ماند یدر بدنش نم یجان گریکند که موقع غروب د یاست آن قدر در طول روز کار م معلوم

 .گردم یبندم و به خانه بر م یدر را م.روم یم رونیکشم و از خانه ب یم یآه

شود  یهال ولو م يکاناپه  يگرشاسپ رو.گردد تا مادر ساغر تنها نباشد یبه خانه شان بر م يخواب مهد موقع

 .کند یبالش طلب م کیو 

تخت  يرو یخوابند و من و گل یمادربزرگ و پدربزرگم م يتخت دونفره  يو ساغر و آزاده رو وشایو ن یاسی

 .گ اتاق منبزر ینفره ول کی
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شان  غیخنده و ج يصدا شیپ قهیکه تا چند دق) وشایساغر و ن(آن دو کله پوك  یحت -ساکت است و همه  خانه

 ینگاهش را خوب م نیا.شده رهیچشمانش باز است و به سقف خ.چرخم یم یبه سمت گل.اند دهیخواب -آمد  یم

 نیآن فراتر از حد تحملش است؛ا از یناش یافتاده که ناراحت یرود،اتفاق یفرو م لسوفشیدر قالب ف یشناسم؛وقت

 .کند یم اریمعنادار را اخت یدارد و سکوت ینگاه نیجور مواقع،چن

 ؟یگل -

 دنیبا د.گذارم تا بتوانم از باال نگاهش کنم یسرم م ریدستم را ز کی.شنوم یاش را به زور م فیضع »هوم«

 .سوزناك است يا هیگر يجانش مقدمه  یب ينده دانم که خ یحال م نیخندد؛با ا یحرکتم م

 منو ناراحت کرده؟ یِگل يکدوم انتر -

 :دیگو یدورگه م ییبا صدا.شود یبه من م پشت

 .بخواب ریبگ.سارا یخیب -

 :کنم یاخم م.گردانمش یو به سمت خودم برم رمیگ یالغرش را م يبازو

 .از ما يریگ یاز سر شب فاصله م یچه مرگته؟حواسم هست ه نمیبگو بب!خانوم یناز نکن واسه من عوض -

 :کنم یرا شروع م یلودگ

 ؟يریگ یفاز تازه نم هیبا من  ؟چرايریگ یچته؟ چقدر فاصله م -

شود جا  یمقدمه اش باعث م یسوال ب.شادش کنم یخوشحالم که توانسته ام کم.خندد یم یحال یبا ب یگل

 :بخورم

 زشتم؟ یلیسارا من خ -

 :میگو یم نهصادقا

 .دمیکه د یهست ییآدما نیباتریتو جزو ز -

 :میگو یدر گوشش م.گذارم یبالش م يسرم را کنارش سرش رو.شود یم دهیهم د یکیدر تار یحت پوزخندش

 .میبزن میپاشو بر ياگه نزد! ؟يبهت گفته زشت؟تو دهنش که زد يا نهیکدوم بوز -

به خاطر گفتن  -مدرسه مادرش را خواسته بود  ریبود که مد یاول وقت نم؛باریب یاش را م هیبار سوم گر يبرا

را  یحوض نقاش لمیف میبود که داشت یداشت؛بار دوم وقت یو مشاور دست از سرش بر نم -اش  یشورش دیعقا

 .میدید یم

 :دیگو یشود و هق هق کنان م یم زیلبر یگل
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ندارم تا  یشانس چیه!امیب بایپسر ز هیم ندارم تا به چش یشانس چیکه من ه میدون یهر دومون م!بسه سارا -

 !زن بهم نگاه کنه هیبه چشم  یکس

 .کنم گل من یم درکت

 :تا حرفش را بزند میگو ینم يزیکنم و چ یرا نوازش م شیموها

قشنگن  لونیو و انویپ.میزن یبا هم ساز م.زنه یم ولنیو.ادیما خوشم م ییپسره که اومده واحد رو به رو نیاز ا -

 یول ستمین يعقده ا.سارا یدون یم.ده یداره نخ م دمیمن عقب مونده هم فهم یزد که حت ییحرفا هی.با هم

 یکه م روزید.شم دهیتونم د یمنم م هخوشحال شدم ک.پسر اومدم هیبار اول به چشم  يخوشحال شدم که برا

گفت  یاشت مد.کردن یداشتن منو مسخره م.و دوستاش دم؛اونیحرفاشونو شن يخواستم برم خونه اش صدا

 !ادیفکر کرده من ازش خوشم م یدختره با چه اعتماد به نفس نیدونم ا ینم

 دمیکنم حس نفرت شد یم یو سع رمشیگ یدر آغوش م.زدیر یرا با دستانش پوشانده و اشک م صورتش

 .نسبت به آن پسر الدنگ را کنترل کنم

ندارد  یافراد در نظرشان ارزش تیکه احساسات و شخص نیزنند؛ا یپسر حالم را به هم م نیمثل ا ییها آدم

 .تهوع آور است

خواستند او و گرشاسپ را از هم جدا  یمادر و پدرش م یوقت یبرد؛حت یکند که خوابش م یم هیآن قدر گر یگل

 .قدر ناراحت نبود نیکنند،ا

  ستیا یمن آدم برف در«

 ...عاشق آفتاب شده که

 .جهان است يعاشقانه  يداستان ها يهمه  يخالصه  نیا و

 »پرسا احسان

 

 

 هشتم فصل

لحظه هم دست  کی ست؛پارسایحال مشخص است که سارا امانت دار خوب نیبا ا.خوابم برد یک شبید دمینفهم

 .شود یبند نم شیهم سر جا هیثان کیآن قدر به او خوش گذشته که .دارد یبرنم شبید ياز حرف زدن درباره 
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 يبند رهیکه مادرم را ج نیاز ا.ندیخواهد مرا بب یتنگ شده و م میزنگ زد و گفت که دلش برا شبید مامان

 !شود کرد؟ یچه م یول زارمیب نمیشده بب

 :پرسد یپوشد م یو قرمزش را م دیکه پارسا تاپ سف یهنگام

 ؟ییدا میر یکجا م -

 .یمامان شیپ -

 .را بپوشد شیتر لباس ها عیکند سر یم یکند و سع یذوق م پارسا

 :میگو یکنم و م یاش را برداشته،اخم م یکه شلوارك مشک نمیب یم یوقت

 ؟یچرا مشک -

 :کند ینگاهم م جیگ

 داله؟...یچه فَق -

 :زنم یزانو م مقابلش

و سبز و زرد  یقرمز و آب دیبا یهمه چ.باشه یمشک دیتو نبا يایتو دن.پارسا هیتو رنگ يایکه دن نهیفرقش ا -

 ؟ییباشه دا.باشه

 .دهم تا بپوشد یشلوارك قرمز به دستش م کی.دهد یسرش را تکان م یفهمد ول ینم میاز حرف ها يزیچ

 .شود تیخواهم پارسا اذ یگرم شده و نم یلیخ م؛هوایرو یبار با موتور م نیا

 .افتدیو ن ردیکه محکم مرا بگ ستین ياست و پارسا هنوز آن قدر قو د؛خطرناكیآ یخوشم نم يموتورسوار از

در آن با مامان  - به پارك ملت  یوقت.بامزه شده یو قرمزش حساب دیبا آن تاپ و شلوارك و کاله کپ سف پارسا

 .بوسم یپارسا را محکم م م،لپیرس یم - میقرار دار

فهمم که باالخره توانسته ام آن طور  یم هیاز رفتار پارسا با بق.بوسد یخندد و بالفاصله او هم گونه ام را م یم

 بیاگر آس یوقفه عشق بورزد؛حت یو ب لیدل یبدهم چگونه ب ادشی.بدهم ادشیواهم محبت کردن را خ یکه م

 .ندیبب

 یخواستم،هر جا که م یاو هر وقت که م.ببرم رونیبا خودم ب شهیتوانم بابا رضا را هم یکه نم نیاز ا ناراحتم

 !آمد یپارت کیبار به خاطر من به  کی یهست که حت ادمی.برد یخواستم مرا م

 .کنم یم یکنم واقعا در حقش کم لطف یم احساس

 .بندم یم یگذارم و موتور را به درخت یم نیزم يپارسا را هم رو.میآ یم نییموترو پا يکشم و از رو یم یآه
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 :رمیگ یرا به سمت پارسا م دستم

 م؟یبر -

 گریبار د نی؛قبال چند.ش استداند مادربزرگش کجا منتظر یم.افتد یو جلوتر از من به راه م ردیگ یرا م دستم

 .میجا بوده ا نیهم ا

دود و در  یبه سمتش م.کند یباز کرده و دست مرا رها م شیکه دستانش را برا ندیب یدور مامان را م از

رسم مامان پارسا را  یبه آن ها م یوقت.زدیر یبوسد و اشک م یمامان سر و صورتش را م.شود یآغوشش گم م

 یو گونه اش را م رمشیگ یدر آغوش م.گذارد یم میشانه ها يگذارد و دستاشن را رو یم نیزم يرو

 :دیگو یم زانیمامان اشک ر.بوسم

 !سپهر يالغر شد -

 !دیگو یرا م نیهم ندیب یهر بار مامان من را م.ردیگ یام م خنده

 :کنم یرا پاك م شیها اشک

 !فقط دمیقد کش!نه بابا -

از آن موقع قد من .شد یکوتاهم م مینوجوان بودم،هر ماه لباس ها یوقت.ردیگ یام خنده اش م یاز شوخ مامان

 !سوژه شد

 :کنم یما حرصش گرفته،بغل م یتوجه یرا که از ب پارسا

 م؟یحاال کجا بر -

 :دیگو یم عیسر مامان

 .میبخور يزیچ هی میبر -

 .دهم یام را قورت م خنده

خورد،مامان  یرا که ارتفاعش سه برابر عرض دهانش است م يروش ممکن همبرگر نیتر فیپارسا با کث یوقت

 :دیگو یآهسته م

 .نایا نیسرو يرفته بودم خونه  شیپ يهفته  -

 :میگو یکنم م یاش را با غصه نوازش م رشدهیطور که دستان پ نیهم

 خوب بودن؟ -
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کرد که  یفکر م دیزد؛شا یو طاها با من حرف نم نیسرو یزندگ يوقت درباره  چیسال ها ه نیدر ا مامان

 .خواهد درباره اش حرف بزند یاست که م یقطعا موضوع مهم.ممکن است ناراحت شوم

 :دیگو یم

قدر از هم فاصله  نیا دمید یبود که م یاول يدفعه .حوصله بودن یهر دو بداخالق و ب نیطاها و سرو -

 .گرفتن

 :اندازم یرا باال م میابروها.شوند یفعال م میرادارا

 ه؟یموضوع چ يدینفهم -

لمس  کیچند وقت است که محبتش را از نزد.تپد یقلبم تندتر م -کشد  یم میبه موها یبا محبت دست مامان

 :دیگو یو م -نکرده ام؟ 

 .دمیحرفاشون اسم پارسا رو شن نیب -

 :میگو یآهسته م.نمیب یمامان را به وضوح م ینگران

 .شونخود شیخواد پارسا رو ببره پ یکه طاها م نیمثل ا -

و  دیسف شیکشم که تا شش سال پ یم شیدست ها يقهوه ا يلکه ها يانگشتم را رو.کند یبغض م مامان

 .نرم بودند

 :کند یخبر را نگاه م یاز همه جا ب يپارسا یبا ناراحت مامان

پدر  هیمثل .رنیخواد پارسا رو ازت بگ یدلم نم نیبا وجود ا.پدر و مادرن یکردن ول يبد یلیکه کار خ نیبا ا -

 .يچقدر بهش وابسته ا نمیب یم.يبزرگش کرد

 :اندازم یم نییرا پا سرم

 .اومد دم در خونه شیمامان طاها دو سه هفته پ -

زده ثابت  رونیاش ب یمشک يروسر ریکه از ز يدیسف يموها ينگاهم رو.کشد یجلو م یخودش را کم مامان

 :دیگو یمامان م.ماند یم

 گفت؟ یچ -

 یگفت فعال نم.داد ماتومیاولت ییجورا هیبعدم .حرفا نیو ا هیعاد يبچه  هیگفت که مثل .پارسا گفت يدرباره  -

 .برتش یروزا م نیهم یعنی.خواد ببرتش

 :فشارد یدستانش م انیدستانم را م مامان
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 .یناراحت یلیحتما خ -

 بکنم؟ چطور ازش دل.از وجودم شده یجوجه بخش نیا.شوم یم رهیکشم و به پارسا خ یم آه

 :زنم یلبخند م.کند یرا مرتب م میبا وسواس موها مامان

 ینم يادیز زیو چ کهیکوچ اشیپارسا االن بچه اس و دن.نمیمامان من واقع ب...یناراحتم ول یبرام سخته و خل -

حقوق  نیموقع من با ا ؟اونیکه بره مدرسه و بزرگ تر شه چ گهیدو روز د.امیاالن از پس خرجاش برم.خواد

 نهیمهم ا یازش گذشته باشن ول احتر دیاونا شا.خوب واسه اش درست کنم یزندگ هیتونم  ینم ریبخور و نم

 .پارسا بسازه يمرفه واسه  یزندگ هیتونه  یراحت م...که طاها داره یپول.خوانش یکه االن م

 :دیگو یکشد و م یسر پارسا م يرو یدست.در چشمان سبزش خانه کرده اشک

از .رو مادرش هم نکرد يبچه کرد نیا يکه تو برا يکار.یمنطق یول یاحساسات.يطور بود نیهم شهیهم -

 يمن پا یول يسادیپدربزرگ و خواهرزاده ات وا يتو با نوزده سال سن مردونه پا.کشم سپهر یروت خجالت م

 !نسادمیپسرم وا

 :میگو یم متیبا مال.کند تیدوست ندارم خودش را به خاطر من اذ.کنم یاش را نوازش م گونه

 میکه از بچگ يزیتمام اون چ.بودم و هستم چون شما و بابا رو دارم ایدن يبچه  نیمامان من خوشبت تر -

باباست که مردونه پشتم .دارن یلحظه ام دست از ناز کردنم برنداشتن و برنم هیتوئه که  يدستا ادمهی

 .کردم و سرشو شکستم عوابا دوستم د یوقت یحت.کرد ینم یپشتمو خال.کرد چکار کردم ینم یفرق.سادیمیوا

 :میگو یتندتر م.زند یم یلبخند تلخ -بوده  اوشیداند دعوا سر س یم -خاطره  نیا يادآوریبا  مامان

 يمن پر از خاطره ها يهم برا اوشیس.ستمین مونیکردم پش اوشیس يکه برا ییاز کارا یمامان من حت -

کنم  یم یسع یکه دلمو شکسته ول نیبا ا.از برادرم دوستش داشتم و دارم شتریب یکرد ول دمیکه ناام نیبا ا.خوبه

 ادی.ستیخودش ن ریتقص هیجور نیاگرم ا.تنها بوده و هست.نداشته و نداره یآسون طیشرا اوشیس.درکش کنم

 .کردم یارو مک نیاون بودم هم ياگه منم جا دیشا.ندارم ازش يگله ا.بکشه رونیخودشو از آب ب میگرفته گل

 :کند یم ختنیدوباره شروع به اشک ر مامان

 ؟يگذر یکه ازش نم نهینه؟واسه هم یگرفت ادیاز بابا رضات  نارویا.بزرگه سپهر یلیدلت خ -

 :شود یدورگه م میصدا
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رو که بهم بخشش  ينتونستم مرد.نتونستم یبابا رضا بگذرم و کمتر کار کنم ول ریتونستم از خ یمامان من م -

شونه اش  يماه منو رو هیپام شکسته بود  یوقت ادتهی.داد،از خودم برونم ادیچشمداشتو  یو دوست داشتن ب

 .ارمشتنهاش نذارم و رو چشمام بذ دیهم من با رون؟حاالیبرد ب یو م ذاشتیم

 :کنم فضا را عوض کنم یم یحرف زدم؛سع يهند یلیخ.کنم یمامان را پاك م يها اشک

 !خانوم میدجور اشکت دم مشکته مرب -

 :دیگو یزند و به پارسا م یلبخند م مامان

 ؟یمامان يالزم ندار يزیچ -

 :کند یفکر م یکه نصف همبرگرش را خورده کم پارسا

 .خوام ینوشاده م -

 :خندد یم مامان

 ؟يخوا یم یچ گهید -

 :کند یقبل فکر م ياز دفعه  شتریب یکم پارسا

 .خوام یدودم م -

 :کنم یم تکرار

 دود؟ -

 :دیگو یم هیمامان بعد از چند ثان.دهد یرا تند تند تکان م سرش

 .منظورش دوغه دیشا -

 :کند یم دییحرفش را تا پارسا

 !خوشّزه اس...یلیخ.دود خودم...خاله ساال...خونه شَوید -

 :پرسد یم يبا کنجکاو مامان

 ه؟یخاله سارا ک -

 :دهم یم جواب

 شیبا دوستاش دور هم جمع شده بودن،لطف کرد پارسا رو برد پ شبید.نهیش یخانوم م دهیفر يباال يطبقه  -

 .خودشون

 :اوردیشناسنامه اش را درب يخواهد شماره  یم مامان
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 ؟يچرا تا حاال درباره اش نگفته بود -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .باهاش ندارم آخه یبرخورد خاص -

 مجرده؟ -

 :کنم یخنده مامان را نگاه م با

 .گردم یبرم رمیصبر کن برم واسه پارسا نوشابه بگ!جون میمر یزن یمشکوك م -

 :دیگو یم عیسر پارسا

 ؟یدود چ -

 .دندیو سف -به خاطر گوجه  -شده و دستانش هم قرمز  دیدور دهانش با سس سف.زمیر یرا به هم م شیموها

 :میگو یم

 باشه؟.خرم یواسه ات م رونیب میرفت.جا دوغ ندارن نیا -

 !چقدر جا دارد.شود یهمبرگرش مشغول م ي ماندهیدهد و با باق یرا تکان م سرش

 .رستوران فست فود کوچک و خلوت است يما گوشه  زیم.گردم یو برم رمیگ یپارسا نوشابه م يبرا

 :دیگو یدهم،ذوق زده و با دهان پر م یو نوشابه را به دست پارسا م نمینش یم یوقت

 !یداه یمس -

 :زنم یم لبخند

 .نوش جونت -

 :دیگو یبا اخم م مامان

 من حساب کنم؟ يذاریچرا نم -

بار هم بد نگاهش  کی یاست که حت یارزشمندتر از آن میبرا.اندازم تا به مامان چپ چپ نروم یم نییرا پا سرم

 :کنم

 .دیتون کن بیدست تو ج دینبا رونیب دیایمرد م هیبا  یمامان جان وقت -

 :دیگو یآهسته م مامان

 ؟يخودت بد زمیپول همه چ يخوا یکه م ياریمگه چقدر درم -

 :رمیگ یبار باال م نیرا ا سرم
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 .ارمیم ادمیز یحت ییصرفه جو کمیبا .هیدرآمدم کاف -

 !هزار تومان ستیدر حد ده،ب البته

 :دهد یتاسف تکان م يسرش را به نشانه  مامان

 حسابت؟ زمیپونصد هزار تومن بر یشه من ماه یم یحاال چ!لجباز -

 :زنم یچانه ام م ریرا ز دستم

مردم لباساشونو بشورم  يشده برم خونه .تا دست دارم و دو تا پا ارم،دویاگرم کم ب.ارمیمامان من پول کم نم -

 .کنم یکارو م نیا

 :زند یمامان برق م چشمان

 .یهم هست يبر عکس کار.يومدیلوس بار ن یول میبه الالت گذاشت یل یل یلیمن و بابات خ -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .ونمیدرست شما مد تیبه ترب نویا -

 ..کنم یعوض نم ایخوشحال مامان را با دن چشمان

رفتارش  نیهم دیگفت؛شا یکرد و از گل نازك تر به او نم یبا مامان برخورد م یمتیق یش کیمثل  شهیهم بابا

 ن،مامانیعالوه بر ا.مراقب رفتارم باشم و احترامش را نگه دارم یبود که باعث شد من هم در برابر مامان حساب

پروردگارم را  زیمخلوق شگفت انگ نمتوا یچطور م.ستیالهه است؛وجودش پر از آرامش و خوب کیمن  يبرا

 برنجانم؟

اگر  یحت -نگاه بد به او  کی یکنم حت یاحساس م.ستواال برخورد بوده و ه یاز مقام میبرا شهیهم مادرم

 .کشد یم نییمرا پا -او باعث شود که ببخشد  تینها یبخشش ب

 اسی يمادر است و بو.فرزند نامهربانش شدن يمادر است و فدا.واالتر از فهم من دارد یمفهوم مادر

 يهمه  يمادر است و بودنش که جا.غشیدر یمادر است و محبت ب.انشیپا یمادر است و آرامش ب.دامانش

 ....کند ینبودن ها را پر م

 .، او نمرده است  نه«

 او نمرده است که من زنده ام هنوز نه

 من الیزنده است در غم و شعر و خ او

 شاعرانه من هرچه هست از اوست راثیم
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 شود خموش یمهر و ماه مگر م کانون

 زاد اری؟ او شهر ردیبم رزنیش آن

 نکه دلش زنده شد به عشقآ ردینم هرگز

 »اریشهر استاد

 :بوسم یچادرش را م ي گوشه

 مامان؟ -

 :دیگو یم یمهربان با

 جان مادر؟ -

 .دوستت دارم یلیخ -

 نینداشت،عاشق هم يپدرم که تا قبل از او به خدا اعتقاد.خندد یصدا م یو ب ردیگ یرا مقابل دهانش م چادرش

 .ستندین ینیزن ها زم.افتیاخالقش شد و با او خدا را دوباره در خود 

 :خندم یخنده اش من هم م با

 مامان؟ -

 :دیگو یخنده م انیم

 جان دل مادر؟ -

 .روز دلتو بشکنم هی نهیهمه ترسم ا.برات بکنم کمه يهر کار -

 :کشد یبه سرم م یدست مامان

بار  هی.که تو رو دارم ائمیمادر دن نیخوشبخت تر ،منميبود ایدن يبچه  نیاگه تو خوشبخت تر.نگو سپهرم -

 .يبار ناراحتم نکرد هی.دمینشن يازت حرف بد

 :ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .یپوش یم یمامان هنوز مشک -

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 .چون هنوز عزادارم -

 .ندینش یم میشانه ها يکشد،رو یکه م ینیسنگ آه
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 کیبابا آن قدر به مامان عشق داده بود که با رفتنش،.دینپوش یجز مشک یبار هم رنگ کیاز مرگ بابا،مامان  بعد

 .تکه از روحش را با خود برد

 :کند یعوض م طنتیبحث را با ش مامان

 !خوب از سارا خانوم بگو -

 :خندم یم

 .مباهاش حرف نزد یبارم درست و حساب هی.یشناس یمامان تو که پسرتو م -

 :دیگو یم -شود  یدر فرزندان شان خالصه م شانیکه تمام آرزوها ییمثل تمام مادرها - مامان

 ؟یدون یدرباره اش م ایچ -

با  شیالبته تا دو سال پ.کنه یم یو تنها زندگ کترهیدو سال از من کوچ یکی.گفته ییزایچ هیخانوم  دهیفر -

 .فوت کردن تنها شده یوقت.مادربزرگش بوده

 :پرسد یم يبا کنجکاو مامان

 پدر و مادرش فوت کردن؟ -

 :کنم یفکر م یکم

حاال مشکل شون .کرده یم یبا مادربزرگش زندگ نیهم يخانوم گفت باهاشون مشکل داره و برا دهیبار فر هی -

 .دونم یرو نم هیچ

 به؟ینج -

 :روند یباال م میابروها

 .دمیازش ند يبد زیاال چتا ح یقدر راحت درباره اش قضاوت کنم ول نیشه ا ینم -

 .دیگو ینم يزیچ گریدهد و د یسرش را تکان نم مامان

 یدم،آدمیاز سارا ندارم؛آن طور که من فهم یشناخت یکنم ول یم یساختمان زندگ نیسال است که در ا پنج

 .کنند؛آن ها هم دوستانش هستند یدست تجاوز نم يو تنهاست و افراد دور و برش از تعداد انگشت ها يمنزو

هستم که بعد از  یابانیبوسم؛مانند ب یچادرش را م نییشوم و پا یکنم،خم م یم یکه از مامان خداحافظ یوقت

 .دهیسال ها باران را د

 :شود تا بلندم کند یخم م مامان

 !کارو مادر نینکن ا -
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 :میگو یشوم و م یبلند م میجا از

 .دونم یخونه رو م مامان تازه قدر بودنت تو -

 :کند یبغض م مامان

 ...ریبم یاله -

 :میگو یم عیبوسم و سر یاش را م گونه

 .ینباش ایدن نیکه تو ا ارهیخدا اون روز رو ن!نگو مامان -

 :زند یکشد و لبخند م یم میموها يرو یدست مامان

 یاگه مشکل.خدا به همراتون نیبر.یگرفت ادیالحق هم که خوب .یگرفت ادیرو از بابات  هیاحترام گذاشتن به بق -

 باشه؟.مادرت شیپ ایبود اول از همه ب

 .را تحمل کند نشیخواهم مامان وزن سنگ ینم.کنم تا مامان را ببوسد یپارسا را بغل م.دهم یرا تکان م سرم

من و اشک به  يحرکتش خنده به لب ها نیا.بوسد یاز من م دیو به تقل ردیگ یمامان را در مشت تپلش م چادر

 .آورد یچشمان مادرم م

 !گذشت يهند زیهمه چ چقدر

 

 

 نهم فصل

 .سالم -

 یبرداشته م یکه معلوم است به خاطر وزنش به سخت ییدختر تپل با قدم ها.زنم یتوجه به سقف زل م یب

گشاد من  يبرا ده؛البتهیبخش اعصاب و روان را پوش ختیر یو ب یمثل من لباس صورت.دیآ یشوند به سمتم م

 .طبقات مختلف بدنش فرو رفته انیاو م يبرا.است

 .کنم يراحت خودخور الیخواهم برود تا با خ یم.اش را ندارم حوصله

عقل است؛درست  نیریش یبه نظرم کم.کند یباز است نگاهم م مهین یکه کم یو با دهان ستدیا یسرم م يباال

 :میگو یم يبه تند.کند یزند و مثل عقب مانده ها رفتار م یهم حرف نم

 ه؟یچ -
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 چاندهیدور گردنش پ يکهنه و زشتش را طور يشال قهوه ا.ماند یمثل بچه ها م.کشد یخودش را عقب م یکم

 .که صورت تپلش،تپل تر شده

 يدست نخورده  ینیبه س.کنم یاو را در دلم زشت خطاب م یرحم یبا ب یلحظه حت نیدر ا.ندارد یخاص ییبایز

 :دیگو یلب م ریکند و ز یاشاره م میغذا

 .يایبچه ها گفتن ب.با ما غذا بخور میبر ایب.رهیگ یدلت درد م يغذا نخور -

 .و گل بشنوم میگل بگو یمانده بروم با چند تا روان نمیهم

 :دیگو یم یکشد و با ناراحت یقرمز و برجسته ساعد راستم م يتازه  يزخم ها يرا رو انگشتش

 .چقدر زخم -

 :دیگو یم یبا مهربان یول دهیترس یکم.رود یخورد و عقب م یجا م.کشم یپس م يرا به تند دستم

 .ما شیپ ایب.خوب تنها نمون -

 .شوند یوارد اتاق م شانیغذا ینیسرش داد بزنم که چند نفر با س میآ یم

 یشانه ام م ياز آن ها دستش را رو یکی هیبعد از چند ثان.خوابم یشود و پشت به آن ها م یخرد م اعصابم

 :دیگو یم -دارد  یشمال يلهجه  - یگذارد و با مهربان

 رم؟یبرات لقمه بگ يخوا ی؟ميخور یقربونت بشم غذا نم -

 ».مادره«:است نیرسد ا یکه درباره اش به فکرم م يزیچ نیاول.کنم یچرخم و نگاهش م یم

 اریبس يدختر یکیز همه آمده بود،که اول ا یهمان یکی.چهار نفرند.کنم یو نگاه شان م نمینش یم میجا سر

 يرو یتنش کرده و شال بنفش یبنفش و شلوار مشک يپانچو شیجا ده؛بهینپوش یصورت یچاق که مثل ما لباس

گوشه نشسته  کیکه  استالغر  يدختر يدانم مادر است و آخر یاست که م یهمان گرید یکی.سرش انداخته

 .رود یور م شیبا ناخن ها یعصب یو با حالت

ندارد  یگذارد و رو به دختر چاق که لباس صورت یم میپاها يرا رو میغذا ینینرم شده ام،س ندیب یمادر که م زنِ

 :دیگو یم

 .آهنگ شاد بذار هی گانهی -

 .چشم زهرا جون -

درست مثل آن ها  ابانیاز آدم ها در خ یلیخ.ستیها ن وانهید يتصور مردم درباره  هیشب زشانیچ چیها ه نیا

 جا هستند؟ نیها ا نیا چرا.هستند
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 :دهد یم حیتوض میمادر برا زنِ

اون خانوم خوشگل هم ترانه .مائهیش سادهیکه کنار تختت وا یخانوم نیا.من زهرائم.اس گانهیخانوم تپل  نیا -

 .اس

 .است تیفیک یب یگذارد که به خاطر پخش شدن از گوش یسر و ته م یب یآهنگ گانهی

 .ستیمزه اش بد ن.گذارم یدر دهانم م سلیشن يکنم،تکه ا یم یطور که آن ها را بررس همان

قبل .زدیر یم میها سلیشن يآن را رو.کند یو سس اش را باز م ندینش یتخت م يکنارم رو ادیبا تالش ز مایش

 :دیگو یبانشاط م» من از سس قرمز متنفرم« میکه بگو نیاز ا

 !بخور.شه یخوشمزه م یلیخ -

 .ستیهم بد ن ادیز.گذارم یتکه در دهانم م کی یکنم ول یدر دلم غرغر م.کند ینگاهم م منتظر

 :پرسد یم ترانه

 ه؟یاسم تو چ -

 :میگو یدهان پر م با

 .سارا -

 :دیگو یمثل الت ها م یکند و با لحن یبه دستانم اشاره م گانهی

 بچه؟ يکرد یدستاتو چرا خط خط -

 :کنم یم اخم

 به تو چه؟ -

 :پرسد یم گانهی.کند یرا سرزنش م انهگیبا نگاهش  زهرا

 چند سالته؟ -

 .شونزده -

 :دیگو یکشد و ذوق زده م یلپم را م مایش

 !ییچه کوچولو -

 .فحشش بدهم دیآ یدلم نم یکنم ول یم اخم

 :پرسم یشوم و م یم رهیلرزش دستان ترانه خ به

 ؟ییجا نیتو چرا ا -
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 :شود یم رهیچشمانم خ در

 .شوهرم ولم کرده -

 :کند یبدون پوششم را نوازش م يموها یزهرا با مهربان.دهم ینشان نم یواکنش

 خوشگل خانوم؟ ییجا نیتو چرا ا -

 :کنم یدستانم اشاره م به

 .کردم یخودمو زخم -

 :دیگو یم دهیبا چشمان گردشده و ترس مایش

 ؟يریبم یخواست یم -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .مردم چه بهتر یاگه م ینبود ول میهدف اصل -

 !اند؟ دهیند وانهیقدر د نیرا ا یتا به حال کس.کنند یوحشت زده نگاهم م همه

 :کند یرا نوازش م میموها یزهرا با مهربان.خورم یرا م میغذا یتفاوت یب با

 کشن؟ یم یپدر و مادرت چه عذاب یگ ینم -

 يکارها بچه باز نیگفتند که ا یکردند و م یداشتند مسخره ام م شیدو ساعت پ یخال تیجا.زنم یم پوزخند

 !است

سمن .خورد یچشمانم دور شود؛زنگ م يبگذارد و بعد خودش از جلو شمیکه به مامان گفتم پ یلیموبا یگوش

 :است

 ها؟ -

 :گرفته است شیصدا

 ؟يچکار کرد نیبب -

 :شوم یم تلخ

 !؟يتو خودت چکار کرد -

 :دیگو یم هیبعد از چند ثان.کند یم سکوت

 کنن؟ یمرخصت م یک -

 !ندیتواند بب یاندازم؛انگار که م یرا باال م میها شانه
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 .گهیسه چهار روز د -

 !من يآه خدا! رسد؟ یبه نظر م نگران

 .ینکن يکار احمقانه ا.مراقب خودت باش-

 !نظر آن ها احمقانه است؛از نظر من آرامش است از

 :میگو یم یحوصلگ یب با

 .برو بکپ جوجه.خوب بابا -

 .کند یو قطع م دیگو یم »شعوریب«

 .شوم یخوردنم مشغول م يبه ادامه  هیتوجه به بق یب

کنند مرا به حرف  یم یسع یلیخ.کارها را ندارم نیا يمن حوصله  یخندند ول یکنند و م یم یبا هم شوخ همه

 .کنم یمن صامت نشسته ام و نگاه شان م یول -و زهرا  مایمخصوصا ش -  رندیبگ

ها قرار است آدم  نیا.کند یدر حلقم م یو صد مدل قرص قرمز و آب دیآ یپرستار م کیروند، یکه م نیاز ا بعد

 من را خفه کنند؟ ایاطرافم را عوض کنند  يها

 .شوم یم رهیاتاقم به سقف خ یکیکشم و در تار یم دراز

 !جا کشاند؟ نیمرا به ا يزیچ چه

 !پدرم؟ یپادشاه

 !مادرم؟ یزبان یب

 !خواهرم؟ یاحساس یب

 ...هم  دیشا ای

 !خودم؟ يدینوم

جامعه خطرناك  یبفرستند ول رونیبار هم نفس بکشم؟چون به من اعتماد ندارند تا مرا تنها ب کینگذاشتند  چون

 !است؟

وقت دخترشان هرزه  کیو چک کنند تا  رندیرا بگ نتشیهر هفته پر دیداشتن خطرناك است و با لیموبا چون

 !است؟ ریواقعا وقت گ نینشده باشد و ا

 بروم؟ رونیندارم تا با آن ها ب یدوستان مناسب چون

 !دانند؟ یکه در اصل هرزه ام م یخطرناك است و همه هرزه اند جز من هیبق يخانه  چون
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 اندازد؛یقفس به قفس خودش ب نینفر لطف کند و مرا از ا کی دیرم؛شایدر خانه بپوسم و بم دیدخترم، با چون

 !قفس شوهرم

 یتوانند هنگام یم هیشوهرم داده شوم،حق ندارم در اتاقم را ببندم و بق لیو سالم تحو حیصح دیدخترم و با ونچ

کند مادر و خواهر باشند  یهم نم یفرق!داخل ندیایو ب اندازندیکنم،مثل گاو سرشان را ب یکه دارم لباس عوض م

 !پدر ای

آن ها  یول!باشم میشاکر خدا دیکنند با یآخورم را پر م که نیداشته باشم؛هم ياز آن ها انتظار دیمن نبا چون

صد در سطح  ي رستان،نمرهیدر دب یحت ستیاز من انتظار اول شدن در جشنواره ها و مسابقات،معدل ب دیبا

 .ها را داشته باشند نهیزم يبودن در همه  نیزبان و بهتر ي شرفتهیپ

تا آفتاب و مهتاب و  ندیدر خانه بنش دیدختر با!و خنده مال مرد است حیکند؛تفر حیبخندد و تفر دیدختر نبا چون

 !تا شوهرش از راه برسد نندیدوره گرد چهره اش را نب يقصاب سر کوچه و فروشنده 

را با زن ها و  يرفتار نیهم چن یقرون وسط يها شیکش!دختر باعث گناه و اصال خودش گناه است چون

 !دخترها نداشته اند

 ...چون

 !دیگو یخدا م چون

 !احسانا نیهم بالوالد دند،بازیرا هم به صالبه کش چ،روحتیکه پدرت جسمت را که ه دیگو یم خدا

شوهرم هستم،شوهرم  يدر خانه  یدهد و وقت یپدرم هستم،او را زندانبانم قرار م يدر خانه  یخدا تا وقت چون

 !را

 دی،عقايروشنفکر يجامه  دنیتوانند با پوش یوضع کرده،پدر و شوهرم م یخدا قرآن نازل کرده و احکام چون

 !کنند لیرا بر من تحم شیعرب جاهل هزار و پانصد سال پ

 !خوردم که هستم* گ!مشروعم را خواستم يها يخوردم آزاد* گ!خوردم دختر شدم* جان گ آقا

 را بستند صفر«

 میزنگ نزن رونیما به ب تا

 شما چه پنهان از

 !میاز درون زنگ زد ما

 »یهپنا نیحس
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 .چکد یم نییچشمم به پا ياز گوشه  یاشک قطره

فراموش شده ام  يحسرت ها و آرزوها ینی،سنگینیسنگ نیدانم ا یم یشده؛انگار که سرب دارد ول نیسنگ قلبم

 .است

 .که دورش انداختم یو عشق مانیا ینیسنگ

 .که در دلم راه دادم یخالئ ینیسنگ

 .کردم قیتزر میکه به تک تک سلول ها ینفرت ینیسنگ

 شود؟ یدرست م زیچ رم،همهیبم اگر

 یاشک هم م یکس!رند؟یگ یم میبرا یاصال مراسم.کنم یبه مردن و مراسم ختمم فکر م یلیروزها خ نیا

 !زد؟یر

 !زند؟ یاندازد و ضجه م یها سر و صورتش را چنگ م لمیمثل ف مادرم

 شود؟ یسمن بهتر م یزندگ

 !؟»میاز شرش خالص شد«کند  یلب زمزمه م ریز!شود؟ یخوشحال هم م یکس

 کند؟ یرا چه م میکند؟لباس ها یاستفاده م ایاندازد  یرا دور م لمیکند؟وسا یاتاق مرا تصاحب م سمن

 نفر کمتر تحت سلطه اش دارد؟ کیپزد؟پدرم  یکمتر برنج م مانهیپ کی مامان

 شود؟ یهم عوض م يزینبودن من چ با

 یکه در رحم مادرم م یکنم؛درست مثل وقت یرا در شکمم جمع م میزانوها.خوابم یچرخم و به پهلو م یم

گوشت  هیرا از پشت دو ال نیدانسته و مدام ا یاش م یقطعا آن موقع هم مثل حاال،مادرم مرا آفت زندگ.دمیخواب

 !کرده یدر گوشم زمزمه م

 !امدمیاصال ن! نه... آمدم  ایبه دن مهیاست که نصفه و ن نیهم يبرا دیشا

کرده بودم؛در  رهیکه در آن دوست داشتن و بخشش را ذخ يرا آن طرف جا گذاشتم؛کارت حافظه ا ازهیچ یلیخ

 !با خودم آوردم ستیشتر ي نهیرا که پر از نفرت و ک یها،سطل آشغال نیا يعوض همه 

 !اورمیرفت آن ها را با خودم ب ادمیمامان آن قدر در گوشم خواند که  دیشا

 پرواز ندارم پر«

 اما

 دارم و حسرت درناها یدل
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 که مرغان مهاجر یبه هنگام و

 ماهتاب ي اچهیدر در

 کشند یم پارو

 رها کردن و رفتن خوشا

 گرید یخواب

 گرید یمرداب به

 گرید یمانداب خوشا

 گرید یساحل به

 گرید ییایدر به

 دنیپر کش خوشا

 ییرها خوشا

 ستنیاگر نه رها ز خوشا

 !ییبه رها مردن

 آه

 پرنده نیا

 قفس تنگ نیا در

 .خواند ینم

 »شاملو احمد

ها،دود  نیبوق ماش يک،صدایدارد؛به دور از تراف یآرام يفضا.خانه هستم وانهید نیاست که در ا یچهارم روز

 . سمن يها يبابا و پرخاشگر يمامان،فحش ها غیج غیاتوبوس ها،داد معلم ها،ج

 هیو بق دیکش ینقاش مایش.بافتم یبافتن یکمکتاب خواندم و  م؛منیداشت یکاردرمان -مثل دو روز قبل  - صبح

 .بافتند یهم بافتن

 چیهم از ه مایشود؛ش یپرخاشگر و الت است؛حضور ترانه حس نم گانهیتر است؛ نیمادر از همه دلنش يزهرا

 .گذرد ینم هیمحبت به بق يبرا یفرصت
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خودش را  يکه غذا نیا يبه جا مایش.شوند یآورند،همه در اتاق من جمع م یشام و ناهار و صبحانه م یوقت

 .کند هر طور شده خوشحالم کند یم یگذارد و سع یمن را در دهانم م يبخورد،غذا

 .پارك کوچک کیاست؛مثل  مکتیپر از درخت و ن مارستانیب ي محوطه

 !ستین يبد يهم جا ادیها ز وانهید يایدن

خواهم  یم.گردم یه،به داخل بخش بر مقدم زدن در محوط یبعد از کم.ساعت بعد آفتاب غروب خواهد کرد کی

کنار  -که ته راهرو  نمیب یرا م مایچرخم و ش یم.شنوم یرا م یو هق هق آرام هیگر يوارد اتاقم شوم که صدا

 .مال اوست هیگر يصدا.ندهنشسته و با دستانش صورتش را پوشا دیسف يها یاز صندل یکی يرو - رشیپذ

 .افتاده نییمتر پا میکنم قلبم ن یم احساس

و  بایدارد و انصافا ز یظیغل شیآرا - کلیقدبلند و خوش ه يدختر.روم یکنم و به سراغش م یرا کج م راهم

 .کند یو صحبت م ستادهیا رشیمقابل پذ -خوش پوش است 

 :میگو یدر گوشش م.کنم یو دستم را دور شانه اش حلقه م نمینش یم مایش کنار

 شده؟ یچ -

با انگشت تپلش به .کنم یسوالم را تکرار م.شود یم رهیلرزان به من خ ییو با لب ها آورد یم نییرا پا دستانش

 .کند یاشاره م رشیدختر مقابل پذ

 :میگو یآهسته م.کنم یم یخجالت بررس یرا ب دختر

 ما؟یخواهرته ش -

 :میگو یم يا مهیبا لبخند نصفه و ن.دهد یرا تکان م سرش

 ؟یکن یم هیچرا گر!اومده ببرتت خوب -

 :دیگو یم دهیبر دهیبر

 ...یستیز....بهـ...برتم...یم -

 .دهم یرا بر هم فشار م میلب ها.را دوباره از سر گرفته هیگر.زنم یزل م مایو مبهوت به ش مات

 !خودم هم مانده ام یمن در زندگ یبکنم ول شیبرا يخواهد کار یم دلم

 .بندم یکنم و به مچش م یرا از دستم باز م -است  ییراهنما ياز بچه ها یکی يادگاری - دستبندم

 :دیگو یم.برود ادشیاش  هیشود گر یباعث م يکنجکاو

 ه؟یچ نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٩٣ 

 :دهم یاش را فشار م شانه

 !ها يوقت غصه نخور هی.افتم یم ادتیمن  شیریهر بار تو دستت بگ.از طرف من يادگاری هی -

 یتا حرف رمیگ یدستش را م.کنم یرا پاك م شیو اشک ها آورم یدر م بمیاز ج یدستمال.زند یتند پلک م تند

 :زند یدختر تشر م.کشد یو م ردیگ یرا م گرشیقرمز دست د يبا ناخن ها فیظر یبزنم که دست

 !گهیپاشو د -

 بفرستد؟ یستیمرا به بهز دیآ یدلش م سمن

 یلبخند م.دهد یتکان م میچرخد و دستش را برا یآخر راهرو م.رود یشود و به دنبال خواهرش م یبلند م مایش

 .آورم یزنم و دستم را باال م

 !مایش چارهیب.کشم یشود،آه م یدر پشت سرش بسته م یوقت

 .ستین نیمهربان است و حقش ا یلیخ

 .گردم یبه اتاقم بر م دهیخم ییچرخم و با شانه ها یم

 

 نمیهمت آن نازن غالم«

 کرد ایو ر يرو یب ریکار خ که

 ننالم گرید گانگانیاز ب من

 با من هر چه کرد آن آشنا کرد که

 »يرازیش حافظ

 

 

 

 دهم فصل

 .امیحل کن تا من ب نویا یمان -

 .شود یدهد و مشغول حل مسئله م یسر تکان م یمان

به هر حال  یدارم ول نانیاطم ستین یادب یب يکه بچه  نیاز ا.روم تا پارسا را چک کنم یهال بزرگ خانه م به

 !گریبچه است د
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 یشود و به اتاق مان یراحت م المیخندد،خ یکند و م یم يکه با پارسا باز نمیب یرا م یواهر کوچک مانخ یوقت

 .گردم یباز م

 يو برا کنمیبه خانه رفتم آن را گرم م یوقت.فرستاد میبزرگ آش برا يقابلمه  کی -با آژانس  -مامان  امروز

 .برم یخانم و سارا م دهیفر

 :پرسم یم یاز مان لمیجمع کردن وسا نیشود،ح یتمام م یکالسمم با مان يزمان دوساعته  یوقت

 هفته ات چطور بود؟ نیآزمون ا -

 :زند یلبخند م.دهد یآموزشگاه را م کی يبار آزمون ها کیدو هفته  هر

 .دم یکارنامه مو نشون تون م نیایدفعه بعد که ب.باشه شتریدرصدام ب شهیفکر کنم از هم.خوب بود یلیخ -

 :دهم یرا تکان م مسر

 .گه یم یکارنامه ات چ مینیبب.بهتر شده یلیخ کتیزیف -

کند،به خانه بر  يخواهد باز هم با منا باز یکه دلش م ییکنم و همراه پارسا یم یو مادرش خداحافظ یمان از

 .گردم یم

 یوتراپیزیف يو جلسه  فیکث يها ابانیبا وجود هشت ساعت جارو زدن خ.بانشاطم یبیبه طرز عج امروز

 !توانم مثل خر کار کنم یپارسا،باز هم م

 .کنم دیخرم تا سرش گرم باشد و من بتوانم در تره بار خر یم یپارسا بستن يبرا

 شانیجا به جا یکم.روم یها م يخرم و به سراغ سبز یگوجه م لویک کیو  اریخ لویخ کیو  بیس لویک کی

فروشنده که  يصدا یچرخم که بروم ول یدهم و م یسرم را تکان م.اند دهیزرد و پالس شترشانینصف ب.کنم یم

 :کند یدارد متوقفم م يکرد يلهجه 

 ؟يخوا یم لویچند ک.لونیآقا بگو برات بذارم تو نا -

 :رمیرا بگ شیآورم تا جلو یرا باال م دستم

 .خوام یممنون آقا نم -

 :رود یبه من چشم غره م مرد

 ها؟ يسبز نیا يجلو يسادیوا يپس مشکل دار -

 :میگو یبا آرامش م.اش به لباسم نخورد یکنم؛مواظبم که دستان شکالت یرا بغل م پارسا

 .اشتباه از من بود.حق با شماست -
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 .شوم یرد م کندیلب زمزمه م ریرا ز یدارم و از کنار مرد که هم چنان کلمات یبر م گرمیها را با دست د لونینا

 یقدر ب نیاست که ا یبه خاطر شغل شان و شلوغ دیشا.هستند یقدر عصب نیره بار ادانم چرا فروشندگان ت ینم

 .حوصله اند

 .ییپارسا دستاتو بشور دا -

 یآب سرد آب سرد کن با دقت م ریدستانش را ز.آورم یم نییگذارم و پارسا را پا یم نیزم يها را رو لونینا

 :دیگو یو م دیشو

 .شُسم -

 :بوسم یرا م لپش

 .ییدا نیآفر -

 :دیگو یآورد و ملتمسانه م یدستاشن را باال م.گذارمش تا خودش راه برود یم نییپا

 .ییخَسم دا -

 :دهم یآورم و نشانش م یها را باال م لونینا

 ؟ییرو چکار کنم دا نایپس ا -

 ینم یلفهمم و یحرکاتش م يباز و کند مهیدانم خسته است؛از چشمان ن یم یبه خوب.کند یکرده نگاهم م بغ

 !اش را ندارد تا او را بغل کند ییدا شهیهم.خواهم بدعادت شود

 ستد؛تایا یاز حرکت م نمش،قلبمیب ینم یوقت.نمیچرخم تا پارسا را بب یعقب م م،بهیرو یقدم که جلو م چند

 .ندارم يفاصله ا یقلب يسکته  کی

را که از آن آمده ام  یگذارم و راه یم نیها را زم لونیکنم نا ینم شیدایپ یوقت.کنم یاطرافم را نگاه م عیسر

 :زند یشانه ام م يرو يمرد.گردم یبر م

 شماست؟ يآقا بچه  -

بسته  يمغازه  کی يپله  يرو.کشم یم یقیکنم و نفس عم یدهد دنبال م یرا که دستش نشان م یجهت

 يو با صدا نمینش یپله م يکنارش رو.روم یدارم و به سمتش م یها را بر م لونینا.زدیر ینشسته و اشک م

 :میگو یم يگرفته ا

 کنه؟ یسکته م تییدا یگ ینم -

 :کنم یاست پاك م بمیکه در ج یرا با دستمال شیاشک ها.نشانمش یم میپاها يکنم و رو یم بلندش
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 شد؟ یم یکردم چ یوقت گمت م هی؟ییدا يکارو کرد نیچرا ا -

 :بوسم یرا م شیموها يرو.لرزد یم شیها لب

 ؟یکن یم هیچرا گر یگ یچرا به من نم -

 :دیگو یبامزه شده م هیکه به خاطر گر ییصدا با

 !خوب خسم -

 :زنم یم لبخند

 ن؟یفقط هم -

 :کند یفکر م یکم

 .گشَّمه -

 :خندم یم

 .کنم یم ،بغلتيبهم بد یقول هیاگه  -

 :شود یم رهیمن خ د،بهیآ یبه نظر م یکه در نور کم مشک شیچشمان اشک آلود قهوه ا با

 ؟یچ -

 :ندارم یزنم تا بداند شوخ یحرفم را م تیجد با

 باشه؟.ازم دور نشو یکه بهم بگ نیهم که شد،بدون ا یبه بعد هر چ نیاز ا -

 :رمیگ یدستم را پشت گوشم م.دهد یرا تکان م سرش

 ؟یگ یم گهیبار د هی -

 :خندد یم میادا به

 !چش -

 :ندینش یم میلب ها يرو يخنده اش لبخند از

 .بپر باال.ییبال دا یچشمت ب -

 :دیگو یم ییغویج غیج يبا صدا.خندد یذوق زده م.نشانمش یم میشانه ها يکنم و رو یم بلندش

 !یینَهفتَم دا -

 :دارم یها را بر م لونینا

 .ریمنو بگ -
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 :افتم یشوم و راه م یبلند م.گذارد یم میموها يرساند و گونه اش را رو یرا از دو طرف سرم به هم م دستانش

 خوش گذشت؟ يکرد يامروز با منا باز -

 :شود یسخاوتمندانه اش از منا شروع م فیتعار

 .خونه یم...کباتم.سهیبلده بِو.رهیمدسه م.هیخوو...اقَد دخدر! ییدا یخل -

 .کنم یموتور محکم م يها را رو لونیدهد و من نا یبه حرف زدن ادامه م او

 يا هیساالد الو.گذارم تا گرم شود یاجاق گاز م يمامان را رو يخوشمزه  يرشته  م،آشیرس یبه خانه م یوقت

گرم  یگذارم تا کم یم رونیب خچالیدرست کرده ام،از  -که سرکارم بروم  نیقبل از ا - شبیرا که د

 .سرد باشد یلیپارسا دوست ندارد خ.شود

اش را کنار تخت بابا رضا پهن کرده و هر  یپارسا بساط نقاش.کنم یرا عوض م میآش گرم شود،لباس ها تا

داده ام که  ادشیدهد؛ یکه بابا رضا واکنش نشان نم ستیمهم ن شیبرا.دهد یکشد،نشانش م یرا که م يزیچ

 .فهمد یرا م شیشنود و حرف ها یرا م شیاش،صدا یتفاوت یبا وجود ب

 .گذارم یکشم و مقابلش م یم هیپارسا الو يبرا

 .ییدا یمس -

 :میگو یگذارم م یسر بابا رضا م ریز گریبالش د کیکه  یحال در

 .نوش جونت -

 یم ینیو در س زمیر یکنم،در دو ظرف آش م یدهم و پوشکش را عوض م یبابا رضا را م يکه غذا نیاز ا بعد

 .گذارم

 :میگو یپارسا م به

 .حواست به خودت و بابا باشه.رم باال کار دارم یپارسا من م -

 :آسمانش است کردن یگرم آب سرش

 .چش -

 .پزد یموقع م نیآش رشته،نذر مامان است و هر سال ا نیا

 :دیگو یم یو با مهربان ردیگ یکاسه را از دستم م.روم یخانم م دهیفر شیپ اول

 مادرت پخته؟.دستت درد نکنه پسرم -

 .نوش جان.خانوم دهیبله فر -
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 .روم یدوم م ياحمدزاده،به طبقه  يکوتاه با آقا يگفت و گو کیاز  بعد

در را  يگذارد صدا ینم دیآ یم نییپا يکه تا طبقه  يآهنگ شاد و بلند يصدا.مانم یزنم و منتظر م یم در

 .بشنوند

 .بار محکم تر نیزنم؛ا یدر م دوباره

 :شنوم یشان را م یکی يصدا

 .قدرم زر نزن نیا.بکن یثواب هیپاشو .در خونه تو زده نیمسک يسارا پاشو گدا -

 :شنوم یسارا را م يصدا.ردیگ یمام  خنده

 .بهت گفتم یمن چ یفهم یپولت کرد م هی يطرف سکه  یوقت! نخور بابا* گ -

 :شود یتر م کیهر لحظه به در نزد شیصدا

 .ریاز من عبرت بگ.هیگه چه دم دست یخودش م شیپ.یاسینکن  کیقدر خودتو کوچ نیا -

 :شود یبلند م گرید یکی يصدا

 يآقا ایخانومه  دهیفر ای؟یکن یحاال چرا چادرچاقچور م! اَن؟ يکرد شهیباز دوباره تواضع پ! مونیزر نزن م -

 یسگ يحال و هوا نیمحرم دلت شه از ا شاالیسپهر جونم که ا.یگه جا بچش یم هیاحمدزاده که خود هم

 ره؟یگ یم شعورویب يام سراغ تو گهیمگه کس د.يایدرب

 !محرم دل؟.ماند یباز م دهانم

رو به .خورد یام،جا م دهیرا شن شانیدهد حرف ها یمن و دهان بازم که نشان م دنیسارا با د.شود یباز م در

 :زند یعقب داد م

 .نیاونو کم کن يصدا -

 :دیگو یلب م ریز

 ...که یلعنت به دهان -

 .گذارد یرا ناتمام م حرفش

 .شود یمشخص نم یلیسرخ شده اند؛چون سبزه است خ یکم شیها گونه

 .بوده نیسرش انداخته؛احتماال منظور دوستش از چادرچاقچور هم يرا رو یرا تنش کرده و شال شیمانتو

خودم را .کنند یمن را نگاه م یواشکیو مثال  واریاندازم؛دوستانش همه جمع شده اند پشت د یم نییرا پا سرم

 :دهم تا خجالت نکشد ینشان م يجد
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 .يسالم خانوم مهدو -

 :و دستانش را در هم گره زده را گاز گرفته لبش

 حال پارسا خوبه؟.یمیعظ يسالم آقا -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .بهش خوش گذشته بود یحساب.خودتون هم ممنون شیپ دیکه پارسا رو آورد یبابت اون شب.بله -

 :دیآ یشان م یکی يصدا

 !آشو بده! بابا ير یم هیچقدر حاش -

 یخط و نشان م شانیبا نگاهش برا یچرخد و حساب یسارا م.زنم یم شخندیو ن رمیخودم را بگ يتوانم جلو ینم

 :کشد

 .نکردم يکنم من که کار یخواهش م -

 :میگو یو م رمیگ یرا مقابلش م کاسه

 .هینذر.مادرم پختن نویا -

 ».نره ادتی.ساراجونم ببر يبرا«:گذاشته و گفته بود ادداشتی کیقابلمه  يرو مامان

 :دیگو یم یقبل يصدا

 .گل بذار تو کاسه یبرش گردون يخوا یم یوقت -

 :دیگو یلب م ریو ز ردیگ یکاسه را از دستم م.کند یباز م هیبندد و بعد از چند ثان یرا محکم م چشمانش

 .مبارك باشه.دست تون درد نکنه -

 :دیگو یم یکوبد و با دستپاچگ یاش م یشانیبالفاصله با کف دست به پ.شوند یگرد م چشمانم

 بگم؟ دیبا یچ... که  نهیمنظورم ا...  یعنی -

 :میگو یبا خنده م.دستپاچه اش کرده یحرکات دوستانش حساب.رمیخنده ام را بگ يتوانم جلو یبار نم نیا

 .قبول باشه دیگفت یم دیبا -

 :دیگو یدهد و م یرا تکان م سرش

 ...کمیشرمنده من  -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 .ریشب بخ.شم یمزاحم تون نم گهید.خودم متوجه شدم -
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 :دیگو یدوباره م صدا

 .عقل به باد داد نیریش يدختره  نیهم بود ا يدیام گهید -

 :کندش یدلقک ها م هیشب شتریبه لبخند ندارد و ب یشباهت چیزند که ه یپر از حرص م يلبخند سارا

 .خدانگهدار.دیاز طرف من از مادرتون هم تشکر کن -

 :شنوم یرا م شیلحظه صدا نیدر آخر.بروم نییچرخم تا از پله ها پا یم.بندد یدر را م عیسر

 !ها یدرو روش باز نکن میما نبود -

 :دیگو یم گرید یکی

 مونه؟ یداروخونه م يپسره مثل قفسه  نیچرا ا -

 !دارند یجالب يایدخترها دن نیا.خندم یم آرام

 

 

 ازدهمی فصل

 :بندم یرا م در

 !شعورایب دیآبرومو برد -

 !اند که من دارم؟ قیها هم رف نیا.خندند یدل شان را گرفته اند و م همه

 :دیگو یبا خنده م آزاده

 !احتماال دهیتازه حرفامونو کامل شن!برش داره ادیور نم نیا وفتهیکالهشم ب گهید -

 :زند یداد م وشاین.ردیگ یهم خنده ام م ستم،خودمیخجالت آور ن تیکه در آن موقع حاال

 م شد؟اون مومه گر -

 :دیآ یاز آشپزخانه م یاسی يصدا

 .گروه اول برن بخوابن.هر سه تاشون آماده ان -

 یبه حمام م م،بعدیکن یم ونیالسیاپ یاول همگ.نظافت اند ياول ماه،جمعه ها يجمعه ها وشایقول ن به

 .میکن یم سیرا چهل گ مانیو موها میزن یو الك م دهیرا سوهان کش مانیها م،ناخنیرو

 !میهست ونیالسیاپ يو تازه در مرحله  میشروع کرده ا رید یکم امروز

 !یاست و ساغر با گل یاسیبا  وشایم،نیو آزاده با هم هست من
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 !يآ -

 :شنوم یرا م وشایغرغر ن يصدا

 !ها یکن یم یهمه حرصتو خال -

 یو نم ردیگ یمن هم از حالتش خنده ام م!زند یدلخراش م غیج کی یکند،گل یبار که ساغر پارچه را م هر

 !کند یفهمم آزاده چه کار م

 .خوب نوبت منه -

 .را عوض مانیو جاها میکن یزودتر از همه تمام م ما

 .میرو یشود و من و آزاده به نوبت حمام م یزود کار ما تمام م یلیخ

 !یروند و در آخر هم ساغر و گل یبه حمام م نیاسمیو  وشایما ن بعد

 :دیگو یبا خنده م م،ساغریکش یرا سوهان م مانیو ناخن ها میهمه حوله به سر در هال نشسته ا یوقت

 !پدرمو درآورد تا دو تا دونه مو کند ازم!دیننداز وونهید نیبه بعد منو با ا نیاز ا -

 :کند هیکند توج یم یبا خنده سع یگل.میخند یم همه

 !ادیترسم دردت ب یآخه م-

 :دیگو یبا حرص و خنده م ساغر

 ...!خوب دردم اومد مادر -

 .دارد یرا بر م غشیج یکند و الك صورت یراه قطع م ي انهیرا در م حرفش

چشمان .میافت یهال م يگوشه  کیشود و هر کدام خسته  یشب کارمان تمام م قهیدق ستیدوازده و ب ساعت

 .شود یخبر ها بلند م یاز خدا ب نیاز ا یکی یزنگ اس ام اس از گوش يمان گرم شده که صدا

 یاسیحال  نیزند؛با ا یم شیلگد هم به پا کی وشایو ن میده یپرد،همه فحشش م یاز جا م یاسی یوقت

 .زند تا اس ام اس را بخواند یاش را م یگوش يالگو مهیسراس

 :دیگو یساغر با تعجب م هیاز چند ثان بعد

 !گهیبکپ د ریبگ ای؟بيبوده ضدحال خورد یغاتیچه مرگته؟تبل -

 یم دیتهد وشاین.شده رهیاش خ یگوش ينور کم هالوژن ها نشسته و مات و مبهوت به صفحه  ریدر ز یاسی اما

 :کند

 !ادیدردت م!نذار از جام بلند شم ها یاسی -
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 !ستین ایدن نیدر ا یاسی

 یرا از دستش م یزند و گوش یپس کله اش م یکی.رود یشود و به سمتش م یبلند م شیاز جا وشاین

 :خواند یبا خنده و بلند م وشاین.مانده رهیخ شیهم چنان به رو به رو یاسی.ردیگ

 !محکوم شد؟ یآن که به سرقت ادب یکلمات را از چشمانت وام گرفت،ب نیشود ناب تر یکه م یدان یم چیه -

 :دیگو یبامزه م یگل.مینینش یم مانیسر جا خیس همه

 ده؟یداده ورپر نویا یک -

 :کند یم دنیو شروع به رقص ردیگ یرا باال م لیموبا وشاین

 !یعل -

 !رقصد یم ییکاییو جاما» برقصن دیخوشگال با«کند به خواندن شعر  یشود و شروع م یبلند م یگل

  .رود یم ادمانیو خواب  میشو یخوشحال م یاسی یاز خوشحال همه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یم یبودند؛حت یبا او دوست بوده؛البته نه دوست خاص،دوست معمول رستانیاز دب یاسیاست که  يپسر یعل

 .شود گفت مثل خواهر و برادر بودند

 نیکه از دستش ندهد،ساکت مانده و به ا نیا يبرا یاز همان اول هم دوستش داشته ول یاسی میدانست یم ما

 .داده بود تیرضا یمعمول يرابطه 

 ...شده است یاحساسات کیپسر هم دچار  نیرسد که ا یبه نظر م حاال

 .خندد یکند و م یم هیگر یاز خوشحال یاسی

کنم  یاش شاد نباشم،نه؛درك نم يکه از شاد نیتوانم؛نه ا یمن نم یخندند ول یرقصند و م یدارند م همه

 !چطور ممکن است -  اندازتتیب هیکه به گر ادیقدر ز نیآن هم ا -نفر  کیدوست داشتن 

 .میریآورم تا جشن بگ یم یبستن خچالیزنم و از  یحال لبخند م نیا با

هنوز مطمئن  یداده ول هیرو رییاست که تغ یچند وقت یکه عل دیگو یم؛میزن یحرف م یاسیساعت دو با  تا

 .باشد انیدر م ینشده که احساس
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 شیحد عاشقانه برا نیتا ا يزیتا به حال چ یکرده چرا که عل رشیغافلگ یاس ام اس حساب نیحال ا نیا با

 !نفرستاده است

عشق من نه  نیدر سرزم ییبایز اریمع!زمیعز یهست يآر.ینیباتریکنم ز یتصور م« :فرستد یم شیجواب برا در

 »...کنم یقلبت را حس م ییبایقد است،نه به چشمان درشت؛ز يبه بلند

 :دیگو یم یگزد و با نگران یزند،لب م یارسال را م يکه دکمه  نیبعد از ا بالفاصله

 واضح نبود؟ یلیخ -

 :اندازد یم یاسی يرا رو شیشود و پاها یمبل ولو م يخورد،رو یرا هم م یاسی یکه حاال دارد بستن وشاین

 !يا نهیبوز نیساله مچل ا شیش.نه خوبه -

 :دیگو یبرد م یکه دل منِ دختر را هم م يبا لبخند یاسی

 !وشاینگو ن -

 :میگو یبوسم و آهسته م یرا م یاسی يگونه .زند یو ساغر کنار هم خواب شان برده و آزاده هم چرت م یگل

 .یاسیبرات خوشحالم  یلیخ -

 شیها داشتم،حاال پ نیاز ا یکیماند؛اگر من هم  یچال گونه اش ثابت م ينگاه من رو.کند یلبخند نگاهم م با

 من بود؟

 .دیآ یواقعا خواب مان م گریبار د نیا.کنم یچراغ ها را خاموش م میساعت دو و ن باالخره

 وقت چیه«

 نخواهم شد  یوقت نقاش خوب چیه

  دمیکش یدل امشب

  یبیس مهین هیشب

 به خاطر لرزش دستانم  که

 ماند  دیاز رنگ ها ناپد يآوار ریز در

 »یپناه نیحس

 

 

 دوازدهم فصل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٠٤ 

سره تا صبح  کیدارم که شب ها  یقدر در طول روز دوندگشوم؛آن  ینم داریوقت است که شب ها ب یلیخ

 .بخوابم

 يکه دوباره رو نیقبل از ا.گردم یبر م مینوشم و سر جا یآب م وانیل کی.حال امشب انگار تشنه ام نیا با

 .سرخ سرخ اند شیلپ ها.اندازم یبه پارسا م یدراز بکشم،نگاه نیزم

 .گذارم یاش م یشانیپ يروم و دستم را رو یسمتش م به

 .گرم است یحساب.خورم یم جا

 !حاال چکار کنم؟.روم یشوم و چند قدم راه م یبلند م میاز جا دستپاچه

 یرا با آب ولرم م میگذاشت و پاها یام م یشانیپ يرو سیبچه بودم،مامان دستمال خ یکه وقت دیآ یم ادمی

 .شست

 :زنم یم شیآرام صدا.گذارم یاش م یشانیپ يو رو رمیگ یآب م ریدستمال ز کی عیسر

 ؟ییپارسا؟دا -

 .حال شده یاست که ب دیتبش آن قدر شد.دهد یرا نم جوابم

در را باز .کنم یپرم و بلندش م یاز جا م.ندارد يا دهیفا یول میشو یتپل و کوچکش را در لگن کوچک م يپاها

 .چکار کنم دیداند با یخانم م دهیفر.روم یکنم و باال م یم

 .شوم یمردد م یگذارم ول یزنگ م يرا رو دستم

 !نصفه شب زابراه شان کنم تا چه بشود؟.زحمت شان داده ام يادیهم ز شیجا نیهم تا

 ست؟ین یاز پارسا کاف يخانه به من بدون گرفتن پول اجاره و نگهدار دادن

 از که کمک بخواهم؟.دهم یم هیتک وارید به

 !حداقل هفتاد سال سن ندارد ینداشته ام ول یبا سارا برخورد خاص.روم یباال م يبه طبقه  عیسر

چشمان سارا بسته است و سرش را به .شود یدر باز م قهیبعد از چند دق.زنم یخانه اش را چند بار م زنگ

 .دهیهم نپوش یو لباس مناسب ستیسرش ن يزیچ.داده هیچارچوب در تک

 :میگو یاندازم و با اضطراب م یم نییرا پا سرم

 .دیلطفا کمکم کن يخانوم مهدو-

 .تمام واکنشش است نیدهد؛ا یچشمان بسته سرش را تکان م با

 :میگو یم تند
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 چکار کنم؟ دیبا.پارسا تب کرده -

 :زند یکند و به من زل م یچشمانش را باز م عیسر یکشد ول یطول م یکم

 ؟یچ -

 :دیگو یم عیسر.خورد یگذارد و از حرارتش جا م یگونه اش م يدستش را رو.ندیب یرا در آغوشم م پارسا

 .مارستانیب میبر دیآماده اش کن -

 .پارسا خوب اند يلباس ها.کنم یرا عوض م میروم و لباس ها یم نییکه او هم هست،پا نیخاطر از ا آسوده

 :او از من هول تر است.زدیانگ یو تعجب مرا بر م دیآ یم نییسارا پا قهیکمتر از پنج دق در

 م؟یبر یبا چ -

 :کنم یموتور اشاره م به

 .موتور هست -

 :ردیگ یعجله پارسا را از من م با

 .میبر دیروشنش کن -

 !است؟ زیقدر خاطر پارسا عز نیا.کنم یاش تعجب م ینگران نیا از

 یرا بلند م شیپا کی.اندازم یآورم و راه م یم رونیزمان ممکن موتور را از خانه ب نیحال در کوتاه تر نیا با

 کیپارسا را محکم با .کند یموتور مستقر م يخودش را رو یسخت است ول یکم.ندینش یکند و ترك موتور م

 :دیوگ یم يبه تند.زند یمن را چنگ م يشانه  گرشیو با دست د ردیگ یدست م

 !گهید ؟برویچرا معطل -

 .ه؛نگرانم تشنج کندگرمم شد یپارسا حساب يکمرم از گرما.افتم یو راه م میآ یخودم م به

 :میگو یم بلند

 کجا برم؟ -

 .دیگو یرا م یکند و هول آدرس یفکر م یکم

 ...وجود نیبا ا یسرکارم بروم ول دیبا گریساعت د دو

 .کنم یروم که خودم هم وحشت م یم عیقدر سر آن

موتور را به  یوقت.دود یم مارستانیتر از من به داخل ب عیپرد و سر یم نییاز ترك موتور پا م،سارایرس یم یوقت

 .دوم یم مارستانیبندم،به داخل ب یدرخت کنارش م
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 :دیگو یم عیکنم،سر یم دایسارا را پ یوقت

 .شده یچ مینیتا بب نینیبش.تو اون اتاقه -

 یکردم و نم یرا گم م میاز او ممنونم که به خاطر پارسا از خوابش زده؛اگر نبود،دست و پا.نمینش یم کنارش

 .آن ور تر از خانه ببرم ابانیخ کیتوانستم پارسا را تا 

 :پرسد یم اریکامال هش ییصدا با

 تب داره؟ یاز ک -

 :کنم یرا که بسته ام،باز م چشمانم

 .نداشت دهیفا یاش کردم ول هیپاشو کمی.تب داره دمیشدم د داریب شیساعت پ کی -

 :کند یگوش م میدقت به حرف ها با

 .نباشه یمهم زیخدا کنه چ -

 :کشم یم میبه موها یدست

 .شما رو هم زابراه کردم.شرمنده -

 :کند یم اخم

 نیواسه هم هیمارستان؟همسایب دیاریپارسا رو ب دیخواست یم يچطور ییتنها.دیکرد یخوب یلیاتفاقا کار خ -

 .گهیموقع هاست د

 :دهد یادامه م.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .خانوم بهتر بود دهیفر شیپ دیرفت یالبته اگه م -

 :شود ینگاه متعجب من هول م دنید با

 نیچکار کنه ا دیدونه با یم.شترهیخانوم تجربه اش ب دهیآخه فر! من شیپ دینبود که چرا اومد نیمنظورم ا -

 .جور موقع ها

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 ...هییپررو یلیبکنم خ ونمدارشیبخوام نصفه شب ب گهید.کمکم کردن یلیخ شمیجور نیهم.روم نشد -

 .دیگو ینم يزیدهد و چ یرا تکان م سرش

 .است میکنم؛ساعت دو و ن یبه ساعتم نگاه م قهیاز چند دق بعد

 .کنم رید یاست کم افتم،ممکنیحاال راه ن نیهم اگر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 :شود یمتوجه نگاه من به ساعتم م سارا

 د؟یکار دار ییجا -

 :دهم یرا به دو طرف تکان م سرم

 .ستین یمهم زیچ -

 :کند یم يپافشار

 .برم یمن پارسا رو با خودم م.دیبر دیکار دار ییاگه جا -

 :میگو یم عیسر

 ...تون تیاذ یلیجاشم خ نیتا هم!دینه اصال حرفشم نزن -

 :کند یقطع م یحوصلگ یرا با ب حرفم

هم به من .مونه یمن م شیپ ادیم.خوام یخودم م.کنم یکه نم يکار زور!شما دیهست یچقدر تعارف!بابا الیخیب -

 .گذره هم اون یخوش م

 !اعصاب است یب یحساب.بندم یرا م دهانم

 :پرسد یطلبکارانه م بایتقر یلحن ند،بایب یام را که م خنده

 .دمیبا عجله لباس پوش ن؟خوبیخند یم یبه چ -

 يسبز فسفر ي،پانچویرتصو یشلوار ورزش.کنم ینگاه م شیبار به لباس ها نیاول يروند و برا یباال م میابروها

 .سرش کرده یو شال مشک

 یاز نگاهم عصبان شتریحال ب نیخجالت نکشد؛با ا شتریاندازم تا ب یم نییدهم و سرم را پا یام را قورت م خنده

 .است

 :میگو یکه فضا را عوض کنم م نیا يبرا

 .دمیمن که به اون نخند -

 :دیگو یم یکالفگ یب

 ن؟یدیخند یخوب به چ -

خواب شان مزاحم شان  انیاست که اگر م ییاز آن ها! کوبد یمشت هم در دهانم م کیم،یبگو اگر

 !گذارند کنار یو م ندیشو یتو را م ی،حسابيشو

 :میگو یاندازم و آهسته م یم نییرا پا سرم
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 .یچیه -

 :کند یلب غرغر م ریگرداند و ز یبر م رو

 .یچیسه ساعت منو معطل کرده بگه ه -

 میبکن شیکه باد برا ییکه پارسا حالش خوب است و از کارها دیگو یو م دیآ یم رونیدکتر از اتاق ب یوقت

 :دیگو یم تیرود،سارا با جد یکند و م یدرست م یستیل

ذارم  یمن پارسا رو م دیدیاگرم نرس.دیلطفا تا اون موقع خودتونو برسون.برم سر کالسم دیمن ساعت سه با -

 .رمیخانوم و م دهیفر شیپ

 .دانم یحوصله است و من خودم را مقصرش م یاز حد ب شیزنم؛ب ینم یحرفش حرف يرو

 !کنند یاست که خوب قانع م ییاز آن ها.کند تا سرکارم بروم یم یزور مرا با موتورم راه به

 

 

 زدهمیس فصل

که  ییروم و به پارسا یکند،چشم غره م یم یرا بررس میا قهیعت پیجلو،ت ي نهیراننده که تمام مدت از آ به

 :میگو یکند م یم هیو گر ردیگ یاش را م ییدا يبهانه 

 .ادیتا ب یگفت من ببرمت خونه استراحت کن.رفت سر کار تییدلم دا زیعز -

 .زند یهنوز غر م یشود ول یآرام م یکم

انه شان را باز دارم و در خ یاست،بر م وارید يرو ختیر یرا که سپهر گفت در گلدان ب يدیم،کلیرس یم یوقت

دارم و  یو نازك بر م یاتاق لباس نخ ياز کمد کوچک گوشه  شیگذارم و برا یپارسا را مقابل پنکه م.کنم یم

 .به خاطر تب داشتن خشک شده ؛پوستشام دهیخر مارستانیکنار ب يگذارم که از داروخانه  یم ینیکنار وازل

 یپارچه را با آب ولرم م کی.گذارم تا گرم شود یمانده از قبل را م يکنم و قرمه سبز یرا باز م خچالی در

 .میآ یو به سراغ پارسا م میشو

مشخص است که بعد از .دهیروم؛کنار آقا رضا خودش را جمع کرده و خواب یدر دلم قربان صدقه اش م دنشید با

 .از همه دوست دارد شتریاش،او را ب ییدا

 یگذارم و به او غذا م یاست،م داریسر پدر پدربزرگ پارسا که حاال ب ریز یو بالش نمینش یتخت م کنار

 .کنم تا راحت تر بخورد یم یکوبم و با ماست قاط یرا م يقرمه سبز.دهم
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هنوز هم  یقطع شده ول بایتبش تقر.کنم یبار چکش م کی قهیچند دق.برد یبه سر م قیعم یدر خواب پارسا

 .گرم است یکم

 .شوم یمتوجه پوشک آقا رضا م.گردم یآن ها بر م شیم،پیشو یکه ظرف غذا را م نیاز ا بعد

 پوشکش را عوض کنم؟ دیبا.رمیگ یرا گاز م لبم

حال عوض  نیکنم؛با ا شیبه حال خودش رها دیآ یدلم نم یآقا رضا نگفت ول يدرباره  يزیاصال چ سپهر

کنم؛ تازه  تشیانجام بدهم و اذ یکار اشتباهترسم  یکه بتوانم انجام بدهم؛هم م ستین يکردن پوشکش کار

 .بکنم يکار نیکشم که چن یخجالت م

 يروم و پارسا را رو یخودم م يبه خانه .دارم یرا که کنار گذاشته ام بر م یلیکنم و وسا یپارسا را بغل م آخر

 .چشمم باشد يخواهم جلو یخوابانم؛م یمبل دونفره م

تندش  يدرجه  يکولر را رو.کنم تا خنک باشد یرا عوض م شیاست،لباس ها داریطور که خواب و ب همان

 .دیایب نییخانه پا يکنم تا دما یم میتنظ

 یعصب.دارد یکنم تا باالخره بر م یزنم و قطع م یسه بار زنگ م.زنم یدارم و به سمن زنگ م یرا بر م تلفن

 :میگو یم

 !تو يچقدر ناز دار -

 :دیگو یکند و م یم يخنده ا تک

 ؟يکار دار یچ.گوشه نگه داشتم هیاالن .کردم بچه یم یداشتم رانندگ -

 شیعادت از چهار سال پ نیدانم ا یدانم؛فقط م یرا نم لشیدل.شود یم داریچهار ب شهیکنم؛سمن هم یم تعجب

 .درست شد

 !کند؟ یچه م ابانیخ در

 :میگو یرا به او هم م سوالم

 ؟یکن یچکار م ابونیساعت تو خ نیا -

 :دیگو یم الیخ یب

 .نیرحسیرفتم بزنم دهن ام -

 :میگو یم يبلند هه

 !؟يکار کرد یچ -
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 :دیگو یم يخونسرد با

 داره بچه؟ یبه تو چه ربط.خط پررنگ بکشه هیبار صدم گفتم دور منو  يبهش برا -

 :میگو یاز آدم شدن سمن م دیکنم و ناام ینچ م نچ

 کنن سمن؟ یدرست م يسوپ چه جور -

 :دیگو یم يبلند يصدا با

 !ســوپ؟ -

 .اوهوم -

 :دیگو یکند و آخر م یمکث م یکم

 .امیصبر کن االن م -

 !توانم درست کنم،قطعا زهر مار به خورد پارسا خواهم داد یکه املت هم نم یمن.شود یراحت م المیخ

 رمیگ یدوش م خودم هم.گذارم یاش م یشانیپ يو رو میشو یپارساست،دوباره م یشانیپ يرا که رو يا پارچه

 يزیدرست کردن چ يحوصله .دیایخورم تا سمن ب یم بیدو سه تا گوجه و س.کنم یرا عوض م میو لباس ها

 .ندارم

 !تر از من خودم هستم تنبل

 :دیگو یم یکند و با لحن خشک یمن م يبه سر تا پا یرسد،نگاه یسمن م یوقت

 االن؟ یضیتو مر -

 :زنم یم شخندین

 .تو هاله ضیمر -

 :دیگو یپارسا با حرص م دنیبا د.رود یزند و به هال م یکنار م مرا

 ه؟یک گهید نیا -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .تب داره.من بچه رو واسش نگه داشتم.رفت سر کار یم دیبا.طبقه همکفه هیبچه همسا -

 :دیگو یم یبدگمان با

 دختره؟ -

 .پنج سالشم هست.پسره.نه اسمش پارساست -
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 :شود یم یعصبان

 .گم یهه رو م هیهمسا.گم که ینم نویا -

 :میگو یم یالیخ یب با

 .آها اون پسره -

 :دهد یرا بر هم فشار م شیها لب

 ؟یباهاش دوست -

 !دیبزنم،سگ از من خواهد ترس میغذا ایهستم که اگر از خوابم  یشوم؛آدم یم یعصب

 یکمتر صدام نم يخانوم مهدو.نییپا ندازهیسرشو م نهیب یاون بدبخت منو م!سمن ضهیچقدر فکرت مر -

 گذره؟ یم یچ فتیتو مغز کث.کنه

کند؛حاال اگر اشتباه از تو  یفهمد اشتباه از اوست،سکوت م یم یوقت.طور است نیهم شهید؛همیگو ینم يزیچ

 !کشد سرت یباشد،شلوارت را م

 نیا دیدانم،نبا یرا م شتیحساس لیمن که مشکل و دل.شوم یم مانیکه زده ام پش یحال به خاطر حرف نیا با

 .قدر تحت فشار بگذارمش

 یاپن م يرو.کند یرا عوض کند،شروع به پختن سوپ م شیکه لباس ها نیرود و بدون ا یآشپزخانه م به

 :دهم یم حیتوض شیو برا نمینش

پدربزرگشم .کنه یم یتنها با پارسا و پدربزرگش زندگ.رفتگره.هیمیاسمشم سپهر عظ.پارساست ییپسره دا نیا -

 .پارسا سندرم داون داره.چارهیب هینبات یتو حد زندگ

 :دیگو یم عیاست سر خچالیکه سرش در  یحال در

 .دمیخودم فهم -

 :زنم یم یکج لبخند

 ادی.قبول کرده تشویمسئول هییدا.پدر و مادر پارسا نخواستنش.گفتم یداشتم م!تو دختر کوشا يبرا ازیامت کی -

 .کمی ریبگ

 :کند یچپ نگاهم م چپ

 !یسرپرست پس انداخت یب يحاال انگار ده تا بچه  -

 :خندم یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١١٢ 

 .يمهم جنمشه که تو ندار -

 !تواند پنهان کند یرا نم شیلب ها يکند،لبخند محو گوشه  یم يهر کار یدهد ول یرا نم جوابم

 :روم یدنبالش م.درا عوض کن شیرود تا لباس ها یگذارد،به اتاق من م یگاز م يقابلمه را رو یوقت

 .امروزو کامل بمون -

 :که از آن متنفرم دیگو یرا م يا جمله

 !شهیم یچ نمیحاال بب -

 .چرخانم یرا م چشمانم

کند و با  یرا باز م خچالیدر .رود یزند و به آشپزخانه م یپوشد،مرا کنار م یمن را م ياز لباس ها یکی یوقت

 :دیگو یم یلیم یب

 .هیچیبهتر از ه یول ستین یعیطب.آب پرتقاله بهش بده نیاز ا کمی -

 یفهمد چه م یم ست؛سمنیآمد حاال فصل پرتقال ن ادمی یول» خرم یرم پرتقال م یخوب م« میبگو آمدم

 :کند یو با خنده نگاهم م میخواستم بگو

 !يزنده موند يهوشت چطور نیموندم تو با ا -

 !ست؟یکامل نزنم؛مگر دست خودم است که عقلم  یم شخندین

کلمه از  کیقطعا  -کرد  یکه سمن در آن تنها شنونده بود و با لپ تاپش کار م یساعت فک زدن کیاز  بعد

 .کنم یم داریپارسا را ب -تنها سرش را تکان داده  شهیو مثل هم دهیرا هم نفهم میحرف ها

 دیآ یسمن به سمت ما م.زدیر یکند و تند تند اشک م یکنم،مات و مبهوت اطراف را نگاه م یم دارشیب یوقت

 یسمن را نگاه م يکه با حالت بامزه ا ییبه پارسا.دهد یکند و تکانش م ینوازشش م.ردشیگ یو در آغوش م

 :میگو یخندم و م یم زدیر یکند و اشک م

 .دنبالت ادیتا ب یمن باش شیگفت شما پ.رفته سر کار تییپارسا دا -

با .نشاند یبوسد و با خودش پشت لپ تاپش م یرخش را مسمن لپ س.شود یکمتر م ختنشیاشک ر سرعت

 :دیگو یم متیمال

 .نشونت بدم يزیچ هی ایب -

با دو .دهم یآب پرتقالش را به دستش م وانیل.ندیگذارد تا بب یم شیرا برا) frozen(منجمد  شنیمیان ي دوبله

 .شود یم رهیو مسخ شده به لپ تاپ خ ردیگ یرا م وانیدست تپلش ل
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 :میگو یگوش سمن م در

 ؟يدار ینگه م یدوبله شو واسه چ.يدار فیچه بچه دوستم تشر -

 .دیگو ینم يزیزند و چ یکله ام م پس

تبش قطع  بایتقر.گذارم یپارسا م یشانیپ يدستم را رو.کند یبه آن اضافه م ییزهایزند و چ یسوپ سر م به

 .شده

 :گذارد یاپن م يرا رو شین آرنج هاسم.کنم و تا به آقا رضا سر بزنم یرا تنم م میمانتو

 ؟ير یکجا م -

 :اندازم یسرم م يرا رو شالم

 نیا.دم بخوره یهم بهش م يزیچ هی.تونه از جاشم تکون بخوره ینم چارهیب.رم به پدربزرگش سر بزنم یم -

 سوپه آماده اس؟

 :کند یدارد و داخلش را نگاه م یقابلمه را بر م در

 .براش ببر کمی.آره -

 :میگو یدارم م یبشقاب بر م کیکه  یزنم و در حال یام م یشانیپ به

 سوپ براش ببرم؟ دیبا دمیفهم یاز کجا م ياگه نبود!گمراه شم يذار ینم یسمن خوبه تو هست -

 .دهد یلب فحشم م ریز تنها

سوپ را  شتریب.دهیهمان تخت خواب يهنوز رو رمردیپ.شوم یروم و وارد خانه شان م یم نییبشقاب سوپ پا با

 .گذارم یدر دهانش م

 .فوت کرد یروز افتاد و پس از مدت نیافتم؛او هم به هم یام م يپدر بزرگ مادر ادیفروغ است؛ یب نگاهش

 ماند؟ یم یتا ک رمردیپ نیا

بوسم و به  یاش را م یشانیپ.کنم یم میتنظ شیپنکه را رو.کنم یرا مرتب م شیرو يکشم و ملحفه  یم آه

 .گردم یخانه بر م

که مخصوص بچه  -بشقاب  کیکه چهارزانو کنار پارسا نشسته و  نمیب یکنم،سمن را م یدر را باز م یوقت

 .پر از سوپ در دستش است -خورم تا سرحال شوم  یحوصله ام در آن غذا م یب یهاست و من وقت
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اش  قهیدستمال در  کیسمن .اش را به کل فراموش کرده چارهیب ییکند و دا یاُالف را نگاه م اقیبا اشت پارسا

بار هم با هزار بار قربان صدقه  کی هیهر چند ثان.نشوند فیکث شیگذاشته تا لباس ها شیپا يرو یکیو 

 .گذارد یقاشق سوپ در دهانش م کیرفتنش،

قدر  نیکه سمن ا ستندین يادیز يزهایچ.ندینش یم میلب ها يرو يسمن به پارسا،لبخند يعالقه  دنید با

 !دوقت بگذار شانیبرا

پارسا را  يسمن با دستمال درون دستش،دور لب ها.تا بخورم نمینش یدارم و کنار آن دو م یسوپ بر م یکم

 .کند یپاك م

 .ترسد یم یخیخندد و از غول  یافتادن اوالف م يبه صحنه  پارسا

و  دهیدوباره خواب لمشیف دنیپارسا بعد از د.دوباره به آقا رضا سر بزنم رمیگ یم میتصم.هفت است کینزد ساعت

 .شود ینم داریاحتماال حاال حاالها ب

 یبه در خانه م یوقت.کنم یم شتریسرعتم را ب یبا نگران.نمیب یرسم،در باز خانه را م یم نییبه پا یوقت

 :دیگو یم عیمن سر دنیبا د.شود یرسد،از خانه خارج م یکه نگران به نظر م يرسم،مرد

 د؟یساختمون نیشما مال هم -

 :کنم یم اخم

 بله چطور؟ -

 :اندازد یبه داخل خانه م ینگاه

 خونه کجاست؟ نیصاحب ا دیدون ینم -

 :دهد یم حینگاهم توض دنیبا د.کنم ینگاهش م مشکوك

 شویسپهرم گوش.ستیامروز پارسا ن.برم مهد یصبحا سر راهم پارسا رو م.یمیسپهر عظ.من دوست سپهرم -

 کجان؟ دیدون یشما م.خونه جا گذاشته

 نگفت؟ يزیچرا سپهر درباره اش چ.چنان مشکوکم هم

 :میگو یتوجه به سوالش م یب

 ن؟یدار دیشما کل -

 :میگو یم.دهد یرا تکان م سرش

 اسم تون؟ -
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 :شود یحوصله م یمن ب يخونسرد از

 ...دیدون ینم يزیخانوم اگر چ -

 :میگو یم يتند به

 اسم تون؟.شناسمش بگم یکه نم یتونم به کس یبدونم نم يزیاگرم چ -

 :دهد یم رونیب یرا با کالفگ نفسش

 .یصادق نیشرو -

 .شما به من نگفتن يدرباره  يزیچ یمیعظ يآقا -

 :زند یم پوزخند

 .نرفته شیحتما رابطه تون در اون حد پ -

توانم خودم را خونسرد نشان  یم گرین،دیحال بعد از چند سال تمر نیشوم؛با ا یم یحرفش عصبان از

 .انداختم یداد راه م یرفتم و داد و ب یاز کوره در م يزیچ نیبودم،با کوچک تر یرستانیدب یبدهم؛وقت

 یوارد خانه م یحرف چیه یگذارم و ب یم بمیآن را در ج.آورم یرا که قفل است،در م يدیزنم و کل یم کنارش

 .گذارد یدر م يشود و دستش را رو یبندم؛مانعم م یم مهیدر را تا ن.شوم

 :کنم ینگاهش م زیت

 هست؟ یمشکل -

 :دیگو یحرص م با

 نه؟ ایکجان  یگ یم.ییمشکل تو -

حاال فقط  یآوردم ول یدرش م یکرد،از نگران ینم یادب یاگر ب دیدانم؛شا یرا م زیکه همه چ دهیحرکاتم فهم از

 .خواهم فشار خونش را باال ببرم یم

 شیبرم و محکم به ساق پا یرا جلو م میپا يدبا خونسر.دهد در را ببندم یاجازه نم.دهم یفشار م شتریرا ب در

 .زنم یم

آخش دلم را  يبندم؛صدا یدر را محکم م.صورتش از درد درهم رفته.شود یکند و خم م یرا از در جدا م دستش

 .خانم باشد کیمراقب حرف زدنش با  ردیگ یم ادی یکند؛احتماال به صورتش خورده؛دردناك است ول یخنک م

 یحالش به نظر خوب م.دمشیاست که د يبار نیمثل آخر.نمینش یروم و کنارش م یسمت آقا رضا م به

 .کنم تا بروم یگذارم تا گرسنه نماند و بعد در را باز م یدر دهانش م هیالو یکم.رسد
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 یشود و مقابلم م یبلند م شیمن از جا دنیبا د.اول نشسته يپله  يرو تیسرخ از عصبان یبا صورت مرد

 .بندم یپشت سرم مدر را  عیسر.ستدیا

 :زند یم پوزخند

 !یهست يچه جور جونور گهیتو د -

 جهیبه نت تیبا رضا.شده یکه لگد زدم خاک ییشلوارش هم در جا.کند ینم يزیخونر یشکافته شده ول شیابرو

 .دهد یو فشار م ردیگ یرا م میمحکم بازو.شوم یاز کنارش رد م يور کیکنم و  یکارم نگاه م ي

 :کند یالتماسم م بایتقر.کشم یکنم و دستم را م یام را خفه م ناله

 !شده یبگو چ.رمیم یم یمن دارم از نگران نیبب -

 :میگو یآرامش م با

 .دستتو بکش -

 یسوخته بود و م شیروم؛دوباره دلم برا یدهم و از پله ها باال م یبه راهم ادامه م.کند یرها م عیرا سر میبازو

 .مرتکب شد و منصرفم کرد یتباه بزرگاش یول میخواستم بگو

 .جا خوش کرده شیلب ها يرو يلبخند.نمیب یم کیگردم،سمن را در حال درست کردن ک یخانه که بر م به

 کیو ک يآشپز - يو فرانسو یسیزبان انگل سیجز تدر -رسد سمن واقعا دوست دارد  یکه به نظر م يکار تنها

 .شود یام م يها حسود کیپزد که به ک یم کیک یبا چنان عشق.ستیپز

 :دیگو یم ندیب یمن را م یوقت

 .رمیبگ یکردم واسه تولد مامان چ یداشتم فکر م.يخوب شد اومد-

زدن از  رونیکند؛بر عکس من که بعد از ب یاز او دل نم یطیشرا چیمامان را دوست دارد و تحت ه یحساب سمن

 .با او حرف نزده ام هم یتلفن یام و حت دهیبار هم مامان را ند کی یخانه،حت

 :زنم یما دو نفر پوزخند م انیارتباط م يبرقرار يتالشش برا به

 .یتا حاال واسش نگرفت! زهر مار خوبه؟ -

 :دیگو یم تیکند و با عصبان یم اخم

 .یهست يشعور یآدم ب یلیخ -

 :میگو یدرآوردن حرصش است م يکه برا يبا لبخند.ستمیا یطرف اپن مقابلش م نیا

 .گه تابستونت خوش بگذره یم گیبه د گید -
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 :کند یپرت م يا شهیرا در ظرف ش همزن

 ؟یمادرتو از خودت برون یتون یتو چطور م.فرق داره هیاون قض -

کرد و شد سگ  غیشو ازم در يهمون طور که محبت مادر! همون طور که اون منو از خودش روند -

 بازم بگم؟!نگهبان

سمن به .کنم زانیروم تا مانتو و شالم را آو یبه اتام م.کشد یم ریام ت نهیس يشده و قفسه  عیقلبم سر تپش

 :دیگو یو پوزخندزنان م دیآ یدنبالم م

 ...تیقدر بهشون اهم نیهمه آرزوشونه مادرشون ا -

 :کشم یعربده م بایکنم و تقر یرا قطع م حرفش

 !اوامر اون االغ بود يبه خاطر اجرا! ومدیاز محبتش نبود که م -

 .گذارد یم میدهد و تنها یتاسف تکان م يرا به نشانه  ،سرشيگریزدن حرف د بدون

 یآرامشم دود م يشود،همه  یام م یحرف،حرف آن دو موجود اضافه در زندگ یار،وقتیبس نیوجود تمر با

 .نمشیروم بب یاگر دق کند هم نم یند؛حتیخواهد مرا بب یکه دلش م ستیمهم ن میبرا.شود

شده و حاال  داریمن ب يکه با صدا نمیب یروم،پارسا را م یم رونیکنم و از اتاق ب یرا عوض م میلباس ها یوقت

 .اپن نشسته يکنار سمن رو

 :بوسم یرا م لپش

 !یش یروز به روز خوشمزه تر م -

 :دیگو یاش م مهیبوسد و با زبان نصفه و ن یخندد و مثل دفعات قبل گونه ام را م یم

 !يخوشّزه تر شد -

شناسم؛مثل خودم عاشق  یخواهرم را م.رود یپارسا م ياست که انگار دارد قربان صدقه  يسمن طور نگاه

 .هستند یمثل پارسا که مودب و دوست داشتن ییپسربچه هاست؛آن هم پسربچه ها

ا روم ت یدارم و به اتاقم م یبر م زیم يرا از رو میکاغذها.با سمن قهر خواهم بود يدانم که تا اطالع ثانو یم

 .سمیبنو

است  یمدت.هم وقتش را ندارم و هم حوصله اش را یول سمیرمان بنو کیخواهد  یوقت است که دلم م یلیخ

گذارم،جمالت  یکاغذ م يو رو رمیگ یکه خودکار در دستم م یهنگام گرید.که با خودکار و کاغذ قهر کرده ام

 .کنم ینم یبه شوق نوشتن وقتم را خال گرید.شوند ینم فیدر ذهنم رد
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فکر  یوقت گرید.خورده گیبه ته د رمیبه قول سمن کفگ.شود یپر نم گریشده و د نیکنم مغزم ته نش یم حس

 .چرخد یداستان در ذهنم نم يبرا دهیکنم،هزار ا یم

 .هم با من قهرند افکارم

وح دادن به انگار که ر.و تنها پناهم نوشتن بود نیشدم،آخر یم دیو همه کس ناام زیکه از همه چ ییروزها در

 ینم یوقت.داد یشده،به من روح م یخط خط يسطرها انیم یزندگ دنیکش ریو به تصو یمعن یخطوط ب

 .از دست داده ام همو همراه را  قیرف کی نیحاال هم یکند ول یم زیبودم که دارد سرر ینوشتم،مثل کس

 يزنم و به هسته  یکه جرأتش را داشته باشم،کنار م یتر از آن قیام را عم یو ناراحت ینگران يها هیال یوقت

 ریشباهت غ: نمیب یکند را م یام م وانهیمدت نگرانم کرده و دارد د نیکه در ا يزیشوم،چ یم رهیخ اهشیس

نشوم و در انزوا به سر  میسمن تسل لکه تمام زورم را زدم تا مث یمن.سمن یام به زندگ یقابل انکار زندگ

 .کنم یکار را م نیارم همد قاینبرم،حاال دق

 کنم یخواستم که شعله شوم،سرکش یم«

 ریخسته و اس یشدم به کنج قفس یمرغ

 »فرخزاد فروغ

 دایجز تنفر پ یکنم،نسبت به خودم حس ینگاه م نهیدر آ یگردم؛دوباره وقت یاولم بر م يدارم به خانه  دوباره

 یخواهم که جرأت نابود کردن من ب یبلعد؛دوباره م یکلماتم را در خود م شتریکنم؛دوباره سکوت ب ینم

که  یقدم کیقدم تا آن فاصله دارم؛ کیهنوز  یماند ول یثابت م غیت يرا داشته باشم؛دوباره نگاهم رو تمیخاص

 .شود یتلنگر پر م کیبا 

 .که از خودم متنفر باشم نیاز ا متنفرم

را  میگذارم و موها یم سم،کناریبنو يکاغذ کلمه اشدن به  رهیخ قهیدق یکه در طول س نیرا بدون ا خودکار

 .زنم یچنگ م

... و  کیستریه دنیم،خندیموها وار،کندنیبه د دنیگردند؛مشت کوب یام دارند بر م یعصب يحالت ها دوباره

 .وقت خوب نخواهم شد چیه» من«:رسم یتلخ م یقتیاست که با انجام شان،به حق یاز آن حرکات یتنها بخش

بد  یدر ذهنم ماند و حس مایتلخ از ش ينداشت؛تنها خاطره ا میبرا ینفع چیپوش،ه یدر آن بخش صورت بودن

 .که نتوانستم کمکش کنم ینسبت به من ناتوان
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 دنیتوانم دوباره احساس را احساس کنم و با شن یشوم؟م یبه آن جا بروم،خوب م شهیهم ياگر برا یعنی

 نکوبم؟ واریو د را به در غ،خودمیفحش و داد و ج يصدا

 

 

 چهاردهم فصل

 یبودم که با سارا م یتمام مدت نگران پارسا و زحمت.الیواقعا خسته شده ام؛هم از کار و هم از فکر و خ امروز

 .دهم

 .کنم یبرم و در را باز م یرا در قفل فرو م دیکل.کنم یام را پاك م یشانیراهنم،پیپ نیآست با

 یشنود،با ب یدر را م يصدا یوقت.چانه اش زده ریمقابل در خانه نشسته و دستانش را ز يپله  يرو نیشرو

کوبد  یم میبه بازو.دیآ یپرد و به سمتم م یمن از جا م دنیبا د.که آمده ندیچرخاند تا بب یسرش را م یحوصلگ

 :دیگو یم تیو با عصبان

 !يگاو یلیخ -

 !ام کرده یکشد تا بفهمم چه غلط یطول م هیثان چند

ام را هم جا  یو از بس عجله داشتم،گوش دیایخبر بدهم که امروز دنبال پارسا ن نیرفت به شرو ادمی کامال

 .گذاشته بودم

 :میگو یگذارم و بهت زده م یشانه اش م يرا رو دستم

 .دیببخش -

 :زند یشود و دستم را پس م یم یعصبان شتریب

 پارسا کو؟ -

اون قدر فکرم مشغول .گذاشتمش و رفتم سر کار هیهمسا شیپ.مارستانینصفه شب بردمش ب.پارسا تب داشت -

 .دیببخش.رفت بهت خبر بدم ادمیپارسا بود که 

 :دیگو یم يبه تند یشود ول ینرم م یکم نیشرو

 خانوم؟ ارهیپت نیا شیپ یپارسا رو گذاشت -

 .رود یم یاهیزنم؛مقابل چشمانم س یگزم و پلک م یرا م لبم

 :میگو یم یجیگ با
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 ه؟یخانوم ک ارهیپت -

 :دیگو یحرص م با

 !کرد امروز تیبهم عنا یحساب! تون هیهمسا -

 .ام متوجهش نشده بودم جهیکند که به خاطر سرگ یاشاره م يشکافته شده ا يانگشت اشاره اش به ابرو با

 خانوم ساراست؟ ارهیاز پت منظورش

 :میگو یخندم و م یم یحال یب با

 کرده؟ تیشکل نیاون ا ییخدا -

 :کند یزود محوش م یول ندینش یم شیلب ها يرو يمن لبخند يخنده  از

 .ام يزیچ يفکر کرد دزد.درو روم بست -

 :میگو یدهم و م یام را قورت م خنده

 .رمیمن پارسا رو ازش بگ میبر ایب -

 :زند یم شخندین

 .کنم یم سیمنم دهن شو سرو -

 :میگو یم یآهستگ د،بهیآ یروم و او هم دنبالم م یمست از پله ها باال م يکه مثل آدم ها یحال در

 یم دیبا.بداخالق شده کمیکه  نهیواسه هم.به خاطر پارسا از خواب شبش زد چارهیب!نیشرو یبهش نگ يزیچ -

 !کنم یکه چرا معطل م دیتوپ یدم در بود و به من م يا قهیپنج دق!يدید

 :زند یم پوزخند

 .ل حال تو هم شدهپس لطفش شام -

 :گذارم یشانه اش م يزنم و دستم را رو یم لبخند

 .بهش نگو يزیبه خاطر من چ -

 .کند یم میکار را برا نیا یاست ول لیم یب یعنی نیشود؛ا یم رهیو به رو به رو خ دیگو ینم يزیچ

 :کند یکند و با اخم ما را نگاه م یدر را باز م يه،دختریبعد از چند ثان.زنم یم در

 امرتون؟ -

دوستش هم مثل خودش /کند که خواهرش یفکر م نیکند؛احتماال دارد به ا یهولم م نیشرو يخنده  يصدا

 !است
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 :میگو یزنم و م یم لبخند

 .پارسا ییدا.هستم یمیسپهر عظ -

 .کند یخنده اش را قطع م يبا سرفه ا نیشرو.اندازد یم نیبه شرو ينگاه واقعا بد یشود ول یکم باز م اخمش

 !شود یانگشت کوچک خواهرش هم نم چارهیب ياراس

 :دهد یم حیتوض

 .کشه یکارشون طول م کمی.کنه زشیخواهرم بردتش حموم تم.کرده یگواش یپارسا خودشو و لباساشو حساب -

 !است جهینت یمرا به داخل خانه دعوت کند ب يدختر جد نیکه ا نیا يبرا انتظار

 .واقعا زحمت تون دادم.دیکه از پارسا مراقبت کرد نیممنون بابت ا.دنبالش امیم گهیساعت د میپس من ن -

 :دیگو یحوصله م یب

 .دیایب گهیساعت د مین -

 .بندد یرا م در

 .خندد یمن گذاشته م يشانه  يهم سرش را رو نیشرو.ردیگ یام م خنده

 :دیگو ین من است مکرد یکه با نگاهش در حال بررس نیم،شرویرو یم نییکه از پله ها پا یحال در

 .یچقدر داغون -

 :میگو یلبخند م با

 !رفت ادتیگاو رو  -

 :دیگو یخندد و م یم

 ؟یجون من به دل گرفت -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .رمیگ یرو به دل نم یچیمن ه -

 :دهد یم رونیرا ب نفسش

 ...اوشیشه امثال س یکه باعث م تهیسادگ نیهم.دونم یم -

 :دیاز آن نگو شتریگذارم تا ب یشانه اش م يرا رو دستم

افتاد و مجبور بودم کارخونه  یفکر کن اگه اون همه ثروت دست من م.به دل ندارم يا نهیک اوشیمن از س -

 !شد یم یرو هم اداره کنم چ
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 :کنم یم مکث

 .نیکارا ساخته نشدم شرو نیمن واسه ا -

 :پرد یحرفم م وسط

 گه؟یخونه تون به نام توئه د -

 :دهم یرا تکان م سرم

 چطور؟.آره -

 :دیگو یم يناباور با

 ؟یبکن يکار چیه يقصد ندار -

 :شوند یگرد م چشمانم

 خونه کنم؟ یمثال چکار کنم؟مادرمو ب -

 :دیگو یحرص م با

 !یکن رونیب اوشویس یتون یم!رینخ -

 .خره یم خونه هیره  یراحت م یلیخ!شه؟ یم یکنم چ رونشیمثال ب.ام یراض میمن از زندگ -

 :کند یم يو پافشار ردیگ یم دهیرا نشن حرفم

 !یرس یچقدر نابود به نظر م ینیاگه بب! کارو با خودت نیسپهر نکن ا -

 :کشم یم یقیعم نفس

 ؟ينر ییجا.رونیب امیزود م.من برم حموم...شو الشیخیب نیشرو -

 .بندم یشوم و در را مقابل صورتش م یدارم و وارد حمام م یام را بر م حوله

 

 

 پانزدهم فصل

 .قلبم ياز آن رو شتریکوبد؛ب یاعصابم لگد م ياز خود مطمئن رو اوشیو س یعصبان نیبحث سرو يصدا

 !کنند یدعوا م راثیماه از مرگ بابا نگذشته،دارند سر ارث و م کی هنوز

که  ینیحال سرو نیبا ا.ندارم يماست؛از او انتظار يفرد در خانواده  نیو پول دوست تر نیحسابگرتر اوشیس

 !باشد چرا؟ ییبابا دیرود و مثال دختر است و با یپول شوهرش از پارو باال م
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 !قدر راحت دست گربه داده باشه نیشه بابا گوشتو ا یمن باورم نم -

 :دهد یگوشم را خراش م يهم پرده  وارهایاز پشت د اوشیپوزخند س يصدا

 !؟ینیبش استیر زیپشت م يایبچه ب نیبا ا یتخواس یکارخونه با تو بود،م يمثال اگه اداره  -

 :دیگو یم يبلند يبا صدا نیسرو

 !حداقل حق انتخاب داشتم -

که  يبه بچه ا دینبا یرا بکشند ول گریخواهند سر پول هم د یکه م ستیمهم ن میبرا.شوم یبلند م میجا از

 .بزنند یبیکشم آس یهشت ماه است دارم انتظارش را م

زن .کند ینشسته و با چشمان قرمز آن دو را تماشا م یمبل يمامان رو.روم یم رونیکنم و ب یاتاقم را باز م در

 .دهد یرا ماساژ م شیدر دستش گرفته و شانه ها یآب وانیعمو ل

 اهیسر تا پا س اوشیس.کشد یخط و نشان م شیو برا ستادهیا اوشیبا آن شکم گرد و قلنبه اش مقابل س نیسرو

 .کند یرا با تمسخر برانداز م نیوانش،سرویل ينوشد و از باال یشربت آلبالو م یالیخ یو با ب دهیپوش

 یبه اتاقم م.کنم یدورش م اوشیاز س شیو دادها غیتوجه به ج یگذارم و ب یم نیرا دور کمر سرو دستم

 .نمینش یبندم و کنارش م یدر را م.نشانم یتختم م يبرمش و رو

 :میگو یم یشوم و به آهستگ یم رهیبه شکمش خ.افتضاح است اوضاعش

 ؟يسرو -

 :دیگو یو داد گرفته است م غیکه به خاطر ج ییگذارد و با صدا یشانه ام م يرا رو سرش

 کارو بکنه؟ نیشه بابا ا یتو باورت م -

 :بوسم یآشفته اش را م يموها يرو

مثال  ای؟یجا رو اداره کناون  يبر یخواست یتو م.کرد یکارو نم نیفکر کن بابا ا! شه یمعلومه که باورم م -

 کشم باال؟ یکه به زور شلوارمو م یمن

 :زند یدستم م يخندد و رو یم یحال یمن با ب یشوخ به

 .حرفا نزن نیبه داداش من از ا.ییدست و پا یخودت ب -

 :دهد یکوتاه ادامه م یاز مکث بعد

به  دهیول کرده و چسب میخودش يدارم که بابا من و تو رو که بچه  ياحساس بد...دونم فقط یرو م نایخودم ا -

 .اوشیس
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 :دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

 .مثل من و تو.اوناست يهم بچه  اوشیس -

 .ما ينه به اندازه  یهست ول -

 نشسته؟ زیپشت م یکه ک يدار نیچکار به ا.ریخونه سودشو بگ نیبش.شو هیقض نیا الیخ یب -

 :دهم یدهد ادامه م ینم یجواب یوقت

 طاها کجاست؟ -

 :دیگو یم يلحن بد با

 !جون هیحور شیپ -

 :زنم یرا از مقابل صورتش کنار م شیخندم و موها یم

 !اد؟یزن بدت م نیقدر از ا نیچرا ا -

 :دیگو یم نهیحرص و ک با

وضعم  نیناهارشونو با ا يم،ظرفایخونه شون بود شیپ يهفته !پسرشم زیکنه انگار کن یرفتار م يجور هی -

 ؟يزیر ینم ییگه واسه شوهرت چا یمن م نم،بهیبعد اومدم بش.شستم

 !بترسد نیسرو يشتر ي نهیاز ک دیزن با نیا

 نگفت؟ يزیطاها چ -

 :دیگو یبار با بغض م نیا

 .فقط مثل ماست نگام کرد!بچه ننه!رینخ -

 :میگو یم متیمال با

 یاتفاق م نیا یوقت.رو انتخاب کنه یکیتونه  یکرده و نم ریتو و مادرش گ نیب.خوب به اونم حق بده -

 .شه ینگه داره که نم یخواد احترام مادرشو نگه داره و هم تو رو راض یافته،اون هم م

 :دیگو یم یناراحت با

 يمتر میشکم ن نیمن برم با ا نهیاون بش!دارم ازین یبانیاز مادرش به توجه و پشت شتریمن االن حامله ام و ب -

 !و ظرف بشورم؟ ارمیب ییچا

 .زنم یاش م ینیخندم و با انگشتم به ب یم

 !کشد تا فراموش کند یها طول م رد،سالیگ یبه دل م نهیک یاست؛وقت اوشینظر مثل س نیاز ا نیسرو
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 .کنم ینم تشیشانس آورده ام که اذ.کند یم سیکردنش هم دهنت را سرو یتالف

 اد؟یم یک ین ین -

 :دیگو یم قیعم يکشد و با لبخند یبه شکمش م یدست

 .ادیم یصبر کن گهید کمی -

 د؟یذاریم یاسمشو چ -

 .خوبه یتو بگ یهر چ.ادیمن خوشم نم یول یرعلیام میمادرش گفته بذار -

 :میگو یکنم و م یفکر م یکم

 خوبن؟ ایپارسا و پو.بهش فکر کردم یلیمن خ -

 :شود یتر م قیعم لبخندش

 .پارسا قشنگ تره -

 گه؟ یم یطاها چ -

 !دیتو و مامانم بگ یگه هر چ یم -

 رم،طرفیاو قرار بگ تیدر موقع يمن اگر روز.سوزد یکرده م ریو مادرش گ نیسرو نیکه ب ییطاها يبرا دلم

 !مادرم هستم

 .مینینش یهر دو ساکت م یمدت يبرا

 يآهنگ ها يصدا ایمان کرکننده بود و  یده و شوخخن يصدا ایماند؛ یوقت ساکت نم چیبابا بود،خانه ه یوقت

 .بابا یمیقد

 ».میکه حرفامونو بهم نزن يروز ادین.خونه ساکت باشه نیکه ا يروز ادین«:گفت یم شهیهم

 .امدهیخانه درن نیهم از ا هیگر يکه رفته،صدا ياز روز ندیکه بب ستین حاال

 ...اوشیس -

 :دهم یرا ادامه م حرفش

 تر شده؟ بیعج -

 :کشد یم یقیعم نفس

 .کنه هیگر ایناراحت باشه  دمیبارم ند هیزنه؟من  یکنه و پوزخند م ینگاهم م يچطور ینیب یم -

 :دهد یادامه م دیبا ترد یاز مکث کوتاه بعد
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 .ستیانگار اصال براش مهم ن --

 :زنم یم یکج لبخند

 کنه؟ هیگر نهیکه بش مشیبزن يخوا یم -

 .میخند یکدام نم چیه

 

 

 شانزدهم فصل

 .سارا يالغر شد -

 :زنم یم شخندیزده از حرف عمه ام ن ذوق

 واقعا؟ -

 :دیگو یو م ندینش یم شیلب ها يرو يذوق من لبخند از

 .واقعا -

 :شنوم یحامد را م يصدا

 شسته ان؟ ارایخ نیسارا ا -

 :دیگو یرا م ارهایکدام خ دیایب ادمیآورم تا  یبه مغزم فشار م یکم

 .بهتره يبا پوست نخور.کمیبشورشون  اکیبا ر!آها نه -

 !شیدور آزما کیرا  زیکند و همه چ یم یهم حامد دارد کل خانه را بررس باز

 .شود یم دیدر دهانش ناپد اریاز خ یبزرگ يو تکه  ندینش یمن م کنار

 :میگو یاو م به

 ؟یچکار کن يخوا یم یگرفت سانستویحاال که ل -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 کنم؟ يکار دیمگه با -

 :خندم یم

 !االن قانع شدم -

 :دیگو یسرزنش گرانه م عمه
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 !گهیچرخه د یعار م یو ب کاریب!کار کنه؟ یچ -

 :زنم یم لبخند

 !جا مشغول شو هیبود؟خوب برو  نیهم يکرد یهمه برق برق م نیا -

 کجا؟ -

 :میگو یخنده م با

 !یگرفت ادیرو  انیب ،فنینگرفته باش ادی یدانشگاه هر چ نیتو ا! يباز منو قانع کرد -

 د،چندیدو پسرش،حامد و حم.کرد یاز شوهر عمه ام طالق گرفت و جدا از او شروع به زندگ شیام سال پ عمه

 .دوست دارند شتریپول و دوستان بانفوذ پدرشان را ب یزنند ول یبار به او سر م کیوقت 

 کی.دمشیاز هفت،هشت بار ند شتریمه اش هستم،بمن که دختر ع.هفت سال از حامد بزرگ تر است دیحم

 !برد یدر دشت و دمن به سر م شیاست و تمام مدت با رفقا شیپا ریز نیماش

 س؟یاز تدر ادیخرجت درم -

 :را تکان دادم سرم

 .مقدار پس اندازم دارم هیتازه .هینفر کاف هیآره واسه  -

 .زند یم لبخند

است که از تنها  ياز معدود افراد.کند یسرزنش نم خودید و بده یام را دوست دارم؛حضورش آرامش م عمه

 .کند یچون خودش هم زخم خورده است،درکم م.را دارد میکند و هوا ینم يبد ریکردن من تعب یزندگ

تا با او  میرا نداشت یو جز هم کس میبود لیفام ينوه ها نیام بود؛ما کوچک تر یدوران بچگ يهم باز حامد

 .میکن يباز

 !کیو رمانت میهر دو دل نازك بود.بود هیشب یلیموارد خ یدر بعض مانیها اخالق

 !رفته که چه بودم ادمیمن در طول زمان  یخصلتش را حفظ کرده ول نیا او

 سارا؟ -

 :شود یجلب م یعصبان يبه عمه  توجهم

 جانم عمه؟ -

 :دیگو یحرص م با

 .اومد دم در خونه،جواب شو نده ایاگه بهت زنگ زد  -
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 شهیموضوع،هم نیبا ا نشیاز حد و مشکل والد شیب يکه به خاطر آزاد دیحم.پسر بزرگ ترش است رشمنظو

کرده تا بتواند مادرش را از  یبا پدر و مادرش بود،از قصد من را زن مورد عالقه اش معرف يمشغول لجباز

 الیخ یوجود ب نیبا ا رشدانست ماد یافتاده بود،خبر داشت و م میکه برا یازدواجش منصرف کند؛از اتفاق

 .شود یازدواجش م

 :میگو یم یآهستگ به

 افتاده؟ یاتفاق -

 :نوشد یاز شربتش م يا جرعه

 يلج و لجباز نیوقت سرا هی دمیترس.اعصابه یب یو االن حساب دمیمنم دم شو چ.اومد گرد و خاك کرد ورزید -

 .کنه تیها تو رو اذ

 :دهم یدهانم را قورت م آب

 .باشه عمه يجور نیا دیفکر نکنم حم -

 .آورد یبشود،پدرم را در م یدانم که عصبان یحال م نیا با

 :دهد یرا تکان م سرش

 ناراحتت کردم سارا؟.خواستم از تو مطمئن بشم یفقط م -

 .دهم یرا به دو طرف تکان م سرم

حاال .خودش نگه دارد شیکند و پ تیخواهد ترب ینتوانسته پسر اولش را آن طور که م.کنم یرا درك م عمه

 .خورد یحرص نم -البته ظاهرا  -کرده و به خاطرش  شیرها گرید

 ها ببرم؟ هیشله زردتون واسه همسا نیشه از ا یعمه م -

 :دهد یرا تکان م سرش

 من ببرم؟.شون نمیدوست دارم بب -

 :میگو یکنم و بعد مردد م یفکر م یکم

 .جا واسه ناهار نیا انیدعوت شون کنم ب نیخوا یم -

 :دیگو یم شیمخصوص مدل عمه ا حیلبخند مل با

 .تنها تو اون خونه دیدلم پوس!چه خوب -

 .بروم نییدارم تا پا یزنم و مانتو و شالم را بر م یم ياز سر هم درد يلبخند
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شوم و  یخم م.شوم یم يکنار پادر ادداشتیمتوجه .دهد یجواب نم یکس.زنم یخانوم را م دهیفر يخانه  در

 .دارم یبرش م

 .نکردند خبر بدهند دایشده،فرصت پ يدفعه ا کیکه آن ها با دخترشان فرزانه به سفر رفته اند و چون  نوشته

 .تنها سپهر را دعوت کنم ست،مجبورمیخانم ن دهیحاال که فر.دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

با .شود یزده باز م جانیخندان و ه يارسادر بالفاصله توسط پ.زنم یسپهر را م يروم و در خانه  یم نییپا

 :آورد یکند و باال م یمن دستانش را باز م دنید

 !خاله -

 :بوسد یکند و گونه ام را م یدستانش را محکم دور گردنم حلقه م.کنم یشوم و بلندش م یم خم

 !خاله يخوشَّزه ا -

من لبخند  دنیشود و با د یم شیدایهر پسپ.کنم یخندم و بدن نرم و گرم و تپلش را در دستانم جا به جا م یم

 :زند یم

 حال تون خوبه؟.يسالم خانوم مهدو -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .اومدم دعوت تون کنم باال.ممنون خوبم.سالم -

در  شخندیشود و با ن یم شیدایپ - نیشرو -شعور  یحرف بزند که آن پسر ب دیآ یروند و م یباال م شیابروها

 :زند یچشمانم زل م

 .بدو سپهر.میایبله حتما م -

 :میگو یم تیجد با

 با شما صحبت کرد؟ یک.و پارسا و آقا رضا بود یمیعظ يمنظور من آقا -

کند و خنده  یهم صورتم را نوازش م یکند؛گاه یم يشالم باز يشانه ام گذاشته و با لبه  يسرش را رو پارسا

 .نشاند یبر لبانم م

 :اندازد یا از تک و تا نمخودش ر نیشرو.خندد یصدا م یب سپهر

 مگه نه؟.ره ینم ییمن جا یب.سپهرم يمن سر جهاز -

 :را باال انداخت شیسپهر شانه ها.زند یبه دوستش زل م منتظر

 .شوننیصاحب خونه ا -
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 :میگو یسوزاند م یادب را م یآن پسرك ب يکه تا آن جا يرود و من با لبخند یبه او چشم غره م نیشرو

 .نره ایناهار نخورده از دن دیاریتون رو هم ب يسر جهاز.ناهار منتظرتون هستم يپس برا -

 :زند یم شخندین سپهر

 .میرس یحتما خدمت م.ممنون بابت دعوت تون -

 :دیگو یبا چشمان گردشده م.افتد یپارسا م ادیخواهد در را ببندد که  یم

 !رفت ادمی يوا -

سپهر دستانش را جلو آورده .پارسا دستانش را دور گردن من قفل کرده و قصد جدا شدن ندارد.ردیگ یام م خنده

 :دیگو یم یچسباند و با بداخالق یپارسا صورتش را به صورتم م یو منتظر است ول

 .نه -

 .کند یاست که پارسا از رفتن در آغوشش امتناع م یکند؛احتماال بار اول ینگاهش م يبا ناباور سپهر

 :دیگو یم یاندازد و به آهستگ یم نییرا آرام پا دستانش

 چرا؟ -

 .خورم یرسد که جا م یقدر ناراحت به نظر م آن

 :دیگو یم يبا لحن بامزه ا ندیب یاش را م ییدا یکه ناراحت پارسا

 !دوس دارم...ساال ژونَم...فَبط! ییدا...دوس دارم ها...تو رو -

 :میگو یم عیسر.کند یه مبه من نگا زانیآو ییبا لب ها سپهر

 .من بمونه شیتونه پ یم دیندار یاگه شما مشکل -

 :دیگو یدهد و تنها م یم رونیرا ب نفسش

 .دیدار یممنون که نگهش م -

 .بندد یرا م در

 :میگو یبه پارسا م میرو یکه از پله ها باال م یحال در

 .ناراحت شد پارسا یلیخ تییدا -

 :کند یو مبهوت نگاهم م مات

 چرا؟ -

 :دهم یم حیتوض شیبرا
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 .ناراحت شد ینرفت یوقت.بغلش یرفت یم دیاز شما خواست،با یخوب چون وقت -

 :فکر است در

 .خواد یخاله م...دلم...خوب من -

 :میگو یلبخند م با

 چشه؟ ییمگه دا -

 :چسباند یدستش را به صورتم م کف

 .خواد یم...دلم ماما...فَبط من!ها...خوفه ییدا -

 :پرسم یم يکنجکاو با

 ؟يدیتا حاال مامانتو د -

 :کند یداده و به من نگاه م هیآرنجش را به شانه ام تک.میخانه هست کینزد

 . نه -

 :کنم یرا باز م در

 بغلش؟ ینرفت نیفقط به خاطر هم.دوستت داره یلیخ تییدا -

 :کند یرا جمع م شیها لب

 .ذَره یم...خوش...خونه شما.نه -

 .کشم یخندم و لپش را م یم

 غیبهت زده ج يپارسا.کشد یو پارسا را از بغلم م دیآ یحامد ذوق زده جلو م.بندم یشوم و در را م یخانه م وارد

 .کند یم هیکشد و بلند گر یم یکوتاه

 .کنم یمالحظه ام م یب ينگاهم را حواله پسرعمه  نیو بدتر رمشیگ یاز حامد م عیسر

 :میگو یلب م ریگذارد و ز یام مشانه  يپارسا را رو سر

 ؟يآدم خوارا فرار کرد رهیاز جز -

 .اش هستند هیصورت سرخ از گر يرو شیهنوز اشک ها یآرام شده ول پارسا

 .روم یعمه م شیتوجه به حامد بغ کرده،پ یبوسم و ب یاش را محکم م گونه

 :میگو یو با لبخند م نمینش یم کنارش

 .پسرعمه ام.اون پسره هم حامده.منه يخانوم مهربون عمه  نیپارسا ا -
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 یکند،ب یکه وارد م يمشت کوچکش از فشار.چنگ انداخته میمانتو ي قهیدر آغوش من جمع شده و به  پارسا

 .رنگ شده

 :میگو یبوس و آرام م یرا م مشتش

 .مامانم هست.ها هیمن خانوم مهربون يعمه  -

کند؛عمه تنها  یمن پنهان م ي نهیترس صورتش را در س پارسا با.آورد یزند و دستش را جلو م یلبخند م عمه

 .کند یاش را نوازش م یفندق يموها

است و داشتنش  -که پر از تظاهرند  یینه از آن ها -روشنفکر .فهمد یرا م هیخوانده و خوب بق یروانشناس

 .نعمت است

 :دیگو یو در گوشم م ندینش یکنارم م حامد

 .چه لوسه -

 :چرخانم یرا م چشمانم

 با آغوش باز ازت استقبال کنه؟ يرو بچه،اون وقت انتظار دار يدیپر ایمثل وحش.کارت واقعا بچگانه بود -

 :دیگو یزند م یکه برق م یبا چشمان عمه

 ؟یساراخانوم ي هیآقا پارسا شما همسا -

 .دهد یسرش را تکان م یطوالن یاز مکث بعد

 :شود یعمه پررنگ تر م لبخند

 .داره یخوشگل نیبه ا هیسارا نگفته بود همسا -

 :دیگو یآورد و م یعمه دستش را جلو م.زند یلبخند م انهیمخف پارسا

 با من؟ يد یدست م -

 :ردیگ یدستانش م انیعمه مشتش را م.برد یمشتش را جلو م پارسا

 .خوشبختم آقا پارسا -

 .کند یهم چنان بد به حامد نگاه م یول دیآ یاش در م یکم کم از حالت دفاع پارسا

 !زند یبه پارسا چشمک م ینوشد و گه گاه یشربت م یالیخ یهم با ب حامد

 :پرسد یاز من م عمه

 ان؟یم یهات ک هیهمسا -
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 :نشانم یخودم و عمه م نیرا ب پارسا

 ییدا.انیم و دوستش یمیعظ يآقا.گذاشته بود که با دخترش رفته مسافرت ادداشتی.خانوم که نبود دهیفر -

 .پارسا

 :کند یبامزه عمه را نگاه م پارسا

 .مرَبونه.خوفه عمه...یلیخ مییدا -

 :کشد یخندد و لپ پارسا را م یم عمه

 .دلم زیعز -

 یلیکشد خ یهنوز خجالت م یکنم از او خوشش آمده ول یاحساس م.کند یعمه را تماشا م یرکیز ریز پارسا

 .شود کشینزد

 يزیشود چ یم ند،باعثیب یگاه م هیو تک تگریکه مرا حما نیداده؛ا هیمن است و به من تک يهنوز رو پا دستش

 .در قلبم تکان بخورد

را با چنان  میبچه بودم،عروسک ها یلیخ یوقت.داشتم لیفام ينسبت به بچه ها يمادرانه و قو یحس شهیهم

 .گرفت یگرفتم که همه خنده شان م یدر آغوش م یعشق

 کیعروسک،بلکه  کی؛حاال نه .و به آغوشم پناه ببرد ندیگاهش بب هیبچه مرا تک کی دوست داشتم همشه

 .فرشته در آغوشم جا خوش کرده

 .اورمیشربت ب شیروم تا برا یگذارم و م یرا م پارسا

 .کند یتر شده و آرام با او صحبت م کیکه حامد به پارسا نزد نمیب یگردم،م یبر م یوقت

خندد و به  یمن م يخنده  دنیعمه با د.کند یو چپ چپ نگاهش م دهیممکن به عمه چسب يهم تا جا پارسا

 .کشد یپارسا دست م يموها

 :میگو یدهم و به همه م یرا به دست پارسا م شربت

 درست کنم؟ یعمه ناهار چ -

پرد و  یم نییمبل پا يپارسا از رو.شود یبلند م شیکند و از جا یم ينگاه مضطرب من تک خنده ا دنید با

رود  یشود و تند راه م یم ید،عصبیآ یحامد هم پشت سرش م ندیب یم یوقت.افتد یمثل جوجه دنبال ما راه م

 .تا به ما بچسبد

 .تا بخرد میفرست یحامد را م نیهم يکم است،برا رمانییپن.میدرست کن تزایپ میریگ یم میتصم
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 :ردیگ یکند و از من اجازه م یراحت شروع به راه رفتن در خانه م الیرود،پارسا با خ یحامد م یوقت

 برم اُتاخا؟...خاله -

 .زمیبرو عز -

 :دیگو یم جانیبا ه.شود یم کیرا در دست دارد،به من نزد میکه کاغذها یبعد،در حال هیثان چند

 بِخشم؟ یخاله نَخّاش -

 :میگو یخندم و م یم

 .صبر کن -

 یم رونیرا از مشت کوچکش ب میگذارم و نوشته ها ینشانمش و چند کاغذ ننوشته مقابلش م یاپن م يرو

 .کشم

 .آورم یم شیام را برا یگچ يروم و پاستل ها یاتاقم م به

 :دهم یم حیتوض شیبرا

 .يفشار بد ادیز ستیرو الزم ن نایپارسا ا -

 يدورش را خط ها.رهیشباهت دارد تا دا تیبه کا شتریکشد که ب یم يکج و کوله ا دیدارد و خورش یرا بر م زرد

 .خندد یکشد و با ذوق م یشلخته م

 .روم یبوسم و به کمک عمه م یاش را م یشانیپ

 :میگو یکنم،به عمه م یها را خرد م سیکه سوس یحال در

 چند وقت؟ نینبوده ا يخبر -

 :اندازد یاش مرا به شک م یطوالن سکوت

 .نبوده يخبر -

 :دیگو یکشد و م یم ینگاهم آه دنیبا د.کنم ینگاهش م تنها

 .شه یبگم عمه؟فقط اعصابت خرد م یچ يانتظار دار -

 :کنم یم اصرار

 !باشه دیکه جد ستین يزیچ.بگو عمه -

 :دیگو یم یآهستگ به

 .رنیسهم شونو از خونه بگ انیکنه که ب یم کیرو تحر هیداره بق دیفر -
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 :زنم یم پوزخند

 دن؟ ینشون م یچه واکنش هیبق -

 :زند یهم مثل من پوزخند م او

 ...ـیاون پت يده با حرفا یاحتماال وا م.کنه یزنش داره رو مخش کار م یکرده ول عشیضا یفرهاد حساب -

 :میگو یم هیبعد از چند ثان.گذارد یتمام م مهیرا ن حرفش

 ؟یچ بایعمه فر -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .فربد نکرده يهم به حرفا یاصال توجه.خودش گرمه یکه سرش به زندگ چارهیاون ب -

 :پرسم یآخر م در

 ؟یبابا چ -

 :شوند یم يپر از دلخور چشمانش

 .موافقه دشیبا داداش فر یحساب -

 :خندم یم

 .داشته باشن یخونه سهم نیکه از ا ننیمگه خواب شو بب -

 :کند یباال رفته نگاهم م يبا ابروها عمه

 چطور؟ -

 :میگو یاز سر حرص م يکنم و با خنده ا یرا تر م میزبانم لب ها با

 .خونه به نام منه -

 :کند یو مبهوت نگاهم م مات

 ؟يجد -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .خونه رو به نام من کرد تا راحت باشم! گهیشناخت د یپسراشو م.افته یاتفاقا م نیدونست ا یمامان م -

 :کشد یم ینفس راحت عمه

 .کنن تتینگران بودم اذ.مونن یمثل کفتار م نایا.خدا رو شکر -

 :بوسم یزنم و گونه اش را م یم لبخند
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 !تونن بکنن مثال؟ یچکار م.شما هم نباش.ستمین یچیمن نگران ه -

 :کند ینگاهم م ینگران با

 ییچه غلطا یدون یمخودت که .هیوحش یحساب دیفر یکنه ول تتیاذ ادیدلش نم شیرحم یبابات با تموم ب -

 .رو بفرسته سراغت یترسم کس یم.کرده

 :کنم آرامش کنم یم یسع

 .کنه ینم يکار.نترس عمه -

 :پرسم یدم در م.ندیآ یباال م -دوست بافرهنگش  - نیساعت بعد،سپهر و شرو دو

 د؟یاوردیچرا آقا رضا رو ن -

 :دهد یجواب م یبا ناراحت سپهر

 .خواب بود -

 .کند یم یخجالت من را بررس یبا دقت خانه و ب نیشرو.سوزد یم شیهنوز پکر است؛دلم برا سپهر

 :روم یاو چشم غره م به

 .چرخه یقدر چشماش نم نیا يسرجهاز -

 یکه دستانش را خشک م یعمه در حال.کردن من بردارد نییزند تا دست از باال و پا یم شیآرام به پهلو سپهر

 .دیآ یم رونیکند،از آشپزخانه ب

 :کنم یم یمعرف.کند یزند و سالم م یآن ها،لبخند م دنید با

 .من هستن يعمه  شونیا -

 :کنم یسپهر اشاره م به

 .یمیعظ يپارسا آقا ییدا -

 :میگو یم یکنم و با بدجنس یدوستش اشاره م به

 شما؟ -

 :کند یچپ چپ نگاهم م.دانم یداند که م یهم م نیدانم و شرو یرا م اسمش

 .دوست سپهر.هستم یصادق نیشرو -

به سمت .پرد یم نیزم يو بعد از آن رو دیآ یم یصندل ياپن به رو ياش،از رو ییدا يصدا دنیبا شن پارسا

 .دود یاش م ییدا
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 يکنم سپهر هم به اندازه  یرسد آسوده خاطر شده؛حس م یبه نظر م.ردشیگ یدر آغوش م یبا خوشحال سپهر

 .پارسا به او وابسته است

 :دیگو یعمه م.شود یبا آن دو جور م یسابح حامد

 .شه یآماده م گهیربع د کیغذا تا  -

ما  دیشا.دیایکنم تا حساب کار دستش ب یبد نگاهش م.کشد یشکمش م يدست رو يبا حالت مسخره ا حامد

 !کند يمن آبرودار ي هیهمسا يجلو دیا یاست ول يکه آدم ناهنجار میبدان

 :کند ینگاهش م شخندیسپهر با ن.کند یاش را وسط هال پهن م ینقاش لیبا کمک من وسا پارسا

 ؟یکش یم یچ -

 .خاله -

 :شوم یم رهیخندم و به کاغذ مقابلش خ یم

 .خودتم کنارم بکش پارسا -

 .باشه -

من دفعه .از آن ها را هم نشکسته است یکی یدارد و حت یبا دقت پاستل ها را بر م یجالب است که حساب میبرا

 !حرکت شکستم کیرا با  شانیسه تا -بودم  ییراهنما -ز آن ها استفاده کردم که ا یاول ي

 !میشو یم يجا یول میشو یزور جا م م؛بهینینش یم زیربع بعد،هر شش نفرمان پشت م کی

 قیکند و اخمش عم یبه او و عمه نگاه م یسپهر هر از گاه.زند یو با او حرف م ندینش یعمه م يپا يرو پارسا

 .شود یتر م

 ناراحت است؟ يزیچه چ از

 .زدیر یکند و زبان م یم فیتمام مدت از او تعر نیشرو.خوشمزه شده یدست پخت عمه حساب يتزایپ

 !مزه باشد؟ یقدر پاچه خوار و ب نیتواند ا یآدم م کیکنم؛چطور  یحالت تهوع نگاهش م با

 .دیگو ینم يزیعادت دارد که چ نیاخالق شرو نیسپهر به ا انگار

پارسا شده و  ي فتهیش یحساب.شود یلحظه هم محو نم کیکند و لبخند عمه  یم یزبان نیریعمه ش يابر پارسا

 .ندارد یخاصش هم توجه تیبه وضع

 ياز صفت ها یکی نیشد؛ا الیخ یما ب يرفتار عاد دنیبا د یکنجکاو نگاهش کرد ول یهم اولش کم حامد

 .و درباره اش حرف نزند ردیبگ دهیرا ند یموضوع دیبا یداند ک یخوبش است؛م
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 نیتر یخورد؛پارسا جزو دوست داشتن یخودش را کمتر م يگذارد و غذا یآرام آرام غذا در دهان پارسا م عمه

 .خودش کرده ي فتهیام و عمه ام را هم ش دهیاست که تا به حال د ییبچه ها

 .کنم یشان م یمن هم با حوصله بررس.ردیگ یو سپهر را به حرف م نیاز ناهار،عمه شرو بعد

از .شود گفت صورتش در کل جذاب است یم.روشن اند يچشمانش قهوا.سوخته دارد يقهوه ا يموها نیشرو

 .کند یکار م کلشیه يرسد که رو یسپهر چهارشانه تر است و به نظر م

 ضیمثل او عر یاست ول نیهم قد شرو بایتقر.دارد؛درست مثل پارسا یو چشمان فندق یمشک يموها سپهر

 !ستین

 یسپهر خوشت نم ،ازیبالون مانند را دوست داشته باش يندارد؛البته اگر پسرها يبد کلیه.است یمعمول کامال

 !دیآ

 !ردیگ یخنده ام م ادشانینسبتا ز يفاصله  دنیبا د.زند یبار با فاصله کنار حامد نشسته و با او حرف م نیا پارسا

 کیکشور در  کی ي ندهیکند که انگار نما یصحبت م ياش،حاال طور انهیبر عکس حرکت وحش حامد

 .است يکنفرانس خبر

دهد و حامد نظرش را  ینشانش م - که آن ها را به دستش بدهد  نیبدون ا -را  شیها ینقاش تیبا جد پارسا

 .دیگو یم

 !؟يقدر جد نیحاال چرا ا.ردیگ یحالت شان خنده ام م از

 ؟یچرا تنها نشست.عمه نیمن بش شیپ ایسارا ب -

پارچه  يبه روسر یدست.کردم یآن ها را تماشا م نهیکنار اپن نشسته و دست به س يها یصندل يمدت رو متما

 :میگو یکشم و م یرا هم پوشانده م میبزرگم که شانه ها يِا

 .جام خوبه عمه -

 :کند یم اخم

 .نمیجا بب نیا ایپاشو ب! وا -

 .کنم یپرم و خودم را کنار عمه جا م یم نییبلند پا یصندل يرو از

 :پرسد یبا لبخند م عمه

 جان؟ نیشرو هیشما کارت چ -

 :دهد یجواب م -! کند یم ياست که مقابل خواستگارش دلبر يلبخندش مثل دختر - با لبخند  نیشرو
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 .کنم یکار م شگاهیتو آزما -

 ؟یطب صیتشخ شگاهیآزما -

 یبه او چشم غره م نیشرو.کند جمع و جورش کند یم یسع يا با سرفه یدهد ول یسر م يتک خنده ا سپهر

 :رود

 کنن؟ یآقا حامد کجا کار م.بله -

 :خندم یم

 .چرخه یول م.کنه یاون کار نم-

 :کوبد یم میبه بازو ياز مبل کنار حامد

 !خودتو بگو -

 :زنم یم شخندیدهم و ن یرا ماساژ م میچشمان گردشده بازو با

 .کنم یمو بگم؟از صبح تا شب دارم جون م یچ -

 :کند یبحث را تمام م عمه

 .گرده یاالن داره دنبال کار م.شو گرفته سانسیل-

 !اندازد یبه حامد م زیدآمیتهد یجمله نگاه نیدنبال ا به

 :پرسد یسپهر م از

 سپهرجان؟ یکن یکار م یشما چ -

 :دیگو یم يبا خونسرد سپهر

 .رفتگرم -

 :دیگو یکرده م یرا که احتماال داشته به آن فکر م يجمله ا هیپس از چند ثان.خورد یجا م یکم عمه

 ؟یداشنگاه نرفت -

 .ریخ -

 چرا؟ -

 :کند یسرعت اضافه م به

 .جواب نده هیالبته اگه خصوص -

 .خورم یغبطه م نانشیهمه اطم نیبه ا.دهد یسرش را تکان م سپهر
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 :دهد یم یکامل یمختصر ول حیتوض

 یبود و نم شمیخواهرزاده ام هم پ.گرفت و خواستم ازش مراقبت کنم مریبعدش پدربزرگم آلزا.سال رفتم کی -

 .تونستم تنهاش بذارم

 :دیگو یم یبا ناراحت عمه

شه تنها گذاشت چند  یپدربزرگت رو هم م.که از آب و گل دراومده ؟پارسايادامه بد يخوا یخوب االن نم -

 شه؟ ینم.ساعت

 :دهد یو راست تکان مرا به چپ  سرش

تونه  یکه نم يرمردیپ هیپنج ساله رو با  يبچه  هیکنم و  سکیخوام ر یمن نم یشه ول یشدنش که م -

 ...وفتهیب یاگه اتفاق.حرکت کنه،تنها بذارم

 .گذارد یاش را ناتمام م جمله

 !دهد؟ یم يدلدار يطور نیزند؛لندهور ا یشانه اش م ينسبتا محکم رو نیشرو

 .کند یچپ چپ نگاهش م سپهر

 :کند یرا عوض م ند،بحثیب یم نیکه جو را سنگ عمه

 !تون مناسبه ها ن؟سنیازدواج کن نیخوا یکدوم نم چیه -

 :زند یخنده م ریز نیشرو

 !ده یبه ما زن م یک -

 :دیگو یعمه با خنده م.ردیگ یحرفش خنده ام م دنیشن د،بایآ یکه از او بدم م نیوجود ا با

 ارن؟یتونن ب یم يچه بهونه ا!دیماشاال خوش قد و باال هم هست.دیار که دارچرا ندن؟ک -

 :کند یاش اشاره م قهیبه شق تیبا جد نیشرو

 .زنم یم نیریش ادیبنده به مقدار ز.يحرفاست خانوم مهدو نیتر از ا قیمشکل عم -

 !شود یرو به رو م قتیکه با حق دیآ یخوشم م.میخند یم همه

 یپشت به من خودش را به مبل م.ستدیا یمقابل من م شیها یپرد و همراه نقاش یم نییاز کنار حامد پا پارسا

 .بنشانمش میپا يکنم تا رو یشوم و بلندش م یمتوجه قصدش م.پرد یکشد و باال م

 :کند یپارسا را نوازش م يموها عمه

 ره مدرسه؟ یم یآقا پارسا ک -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٤١ 

 :ندینش یسپهر م يلب ها يرو یکج لبخند

 .گهیدو سال د -

 :پرسد یم عمه

 ه؟یدوم مهین -

 .بره رتریسال د کیکه  دمیمن بهتر د یول هیاول مهین -

 .پرسد یرا نم لشیدل یدهد ول یسرش را تکان م عمه

شوم و به  یبلند م مینشانم،از جا یپارسا را کنارم م.شود یپا افتاده دنبال م شیبا موضوعات ساده و پ بحث

و  زمیر یم یلیو وان یشکالت یمانده از مامان بزرگ،بستن ادگاریبه  يِا شهیش يدر ظرف ها.روم یآشپزخانه م

 .رنگارنگ است يها زیاسمارت نیسمن عاشق ا.گذارم یم زیاسمارت شیرو

و آرام تشکر  ریسر به ز شهیسپهر مثل هم.کنم یگردم و اول از همه به آن دو تعارف م یبه هال بر م ینیس با

 !دیایب يتند تند پلک بزند و عشوه شتر میکند تا دور از چشم عمه برا یمعطلم م نیشرو یکند ول یم

 .عمه و حامد و پارسا را بدهم يها یچرخم تا بستن یکنم و م یم ییراینگاهم از او پذ نیبدتر با

 :زند یقاشق لبخند م نیبعد از خوردن اول عمه

 سمن درست کرده؟ -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .خوشمزه شده یلیعه خدف نیا -

 کیکه از داشتن  ستیکه چشمانش به خاطر سمن متاسفند؛حق خواهرم ن نمیب یم یلبخند بر لب دارد ول عمه

 .بپوسد ییدر تنها شامینرمال محروم شود و مثل خانم هاو یزندگ

 :دیگو یعمه م -پارسا در آغوش عمه خوابش برده بود و سپهر او را بغل کرد  -از رفتن آن ها  بعد

 قا؟یچند سالشه دق.سپهر آروم بود یسر به هوا بود انگار ول کمی نیشرو.ان یخوب يپسرا -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .و چهار ستیفکر کنم ب -

 :روند یباال م شیابروها

 .زنه یبزرگ تر از سنش م -
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 کی شیچون مقابل کولر است،رو.کشد یمبل دو نفره خوابش برده و خرناس م يحامد رو.میگو ینم يزیچ

 .کشم تا سرما نخورد یملحفه م

 .میزن ینوشم،حرف م یم یرطالبیو من ش ییکه او چا یو در حال مینینش یم نیزم يعمه در اتاق من رو با

 ؟يچقدر خرج کرد.خوب شده سارا یلیخونه خ -

 !مشکوك است سوالش

 چطور؟.خرج نکردم ادیز-

 .کند یبه سنگ خورده،به من چپ چپ نگاه م رشیکه انگار ت عمه

 ییخواهم تا جا یمن نم یندارد و وضعش خوب است ول یمن کند؛مشکل مال ریندارم عمه خود را درگ دوست

 .کمکم کند -عمه  یحت - یشود کس یکه م

 :میگو یم یآهستگ به

قدر نگران من  نیتو رو خدا ا.کردم یکارو نم نیتونستم جورش کنم که ا یاصال اگه نم.از پسش براومدم عمه -

 .دینباش

 .دیگو ینم يزیچ

 :کند یسکوت با لبخند نگاهم م هیاز چند ثان بعد

 .يدار ادیمثبت ز يانرژ.آرامش داره سارا یکه هست ییجا -

 :خندم یشوند و م یگرد م چشمانم

 !مثبتم کجا بود؟ يانرژ! ام عمه یمنف يکپه انرژ هیمن  -

 :کند یم یساختگ یاخم

 دیام يخونه .جا پناهگاه توئه نیا.ستین یمشکل چیکنم ه یاحساس م.دارم یخوب یلیمن تو خونه ات حس خ -

 .قدر خاصش کرده نیکه ا نهیهم.توئه

 :ندینش یم میلب ها يرو يقشنگش،لبخند يحرف ها از

کردم مامان  یفکر م.داشته باشم ییجا جا نیکردم ا ینم رون،فکرشمیکه با اون وضع از خونه زدم ب یموقع-

 ...واکنش شون یدونن ول یگن که صالحتو م یو م رنیگ یبزرگ و بابابزرگ طرف اونا رو م

 :دهم یشود،ادامه م یم جادیمورد نظرم ا يکردن کلمه  دایپ يکه برا یاز مکث بعد
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خوبه آدم  یلیخ.خوشحالم کرد...یلیدن خ یکنن و بهم پناه م یکه دو نفر درکم م نیا.بهم داد يادیآرامش ز -

 ياالن با بطر نیبراشون مهم نباشه هم.بخوانش و دوستش داشته باشن یطیهستن که در هر شرا ییبدونه کسا

 یاز جا م ییصدا نیتر کیها با کوچ یبراشون مهم نباشه که مثل روان.يتو سر بابات و از خونه فرار کرد يزد

فرشته .نداشته باشن يدر مقابل انتظار چشم داشت بهت عشق بدن و یفقط ب.یکن یم یو همه رو عاص يپر

 .رنیبال هاشون بگ ریباشن و تو رو ز

 :را بزنم میکند تا حرف ها یعمه در سکوت گوش م.کنم یم مکث

هوامو  شتریخودم ب يشون،از خانواده  نمیب یم دیبار موقع ع هیکه به زور  ییکردم کسا یوقت فکر نم چیه -

جاشون .آروم کرد.آرامش شون منو دوباره خوب کرد.بد بودم یلیمن خ.برام فراهم کنن یداشته باشن و همه چ

 ...بودم یبودن شون از دور هم راض يبه تماشا یمن حت.هیخال یلیخ

و  ردمیگ یعمه در آغوش م.کنم یگذارم و هق هق م یم نییرا پا وانیل.چکد یچشمم م ياز گوشه  یاشک

 :بوسد یرا م میموها يرو

زشت بودن خودشو از پدر و مادر محروم  يشه،به بهونه  یبزرگ م یآدم وقت.شه یمنم دلم براشون تنگ م -

قد و باالم  يبدوزه و قربون صدقه  راهنیبرام پ.خواد مامان موهامو ببافه یاالن هم دلم م یمن حت.کنه یم

 یخوام چ یپدر و مادر م!دمش ؟بزرگياونم به چه بهونه ا.گرفتن شون دهیدرد ناد.هنوزم دردش هست.بره

جگرمو از دست  يپاره .برام گرون تموم شد دنشیفهم یکردم ول یدونم که چه اشتباه یم.دونم یکار؟حاال م

 .قامت صاف پدرمو.مامانمو از دست دادم یدوست داشتن يدستا.دادم

 یلیخ.شود یم سیخ شتریشانه ام لحظه به لحظه ب.ردیگ یاعترافات بغض آلود عمه شدت م دنیام با شن هیگر

 !عمه استارتم را زد.نکرده ام هیگر يطور نیوقت است ا

 :میگو یم دهیبر دهیبر

به خاطرم پسرشو عاق .حقو بهم داد.حرفامو گوش کرد.انجام داد...مامان بزرگ برام...مامان نکرد...که يهر کار -

شون کرد قبول ...نکرد ریظاهرشون تحق...دوستامو به خاطر.از دستاش آرامش گرفتم.برام قصه گفت.کرد

برم با دوستام ...که برم پارك...داد يآزاد همب...تو خونه حبسم کنه...که نیا يبابا بزرگ جا.کرد فمیازشون تعر...و

بهم اجازه ...خطمو نگرفت نتیپر...دانشگاه برم کوه يبا بچه ها...برم خونه شون...دعوت شون کنم خونه...رونیب

مهم ...احساسم براش...شد یبه خاطرم ناراحت م...آقاباالسر نبود...انگاه بود نه نگهب هیبرام تک...داد آدم باشم

 ...بود
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توانست با آن ها بگذراند  یرا که م یدانم که چقدر دلش وقت یم.زدیر یکند و همراهم اشک م ینوازشم م عمه

 .شود ینگذراند،تنگ م یول

 !پدرم،مادرم«

و آه و در روز تولدت بر مزارت  غیقامت هزاران دربپرورم به رنگ خون دل و به  یگل میخواهم با اشک ها یم

 .گذارم

 !پدرم،مادرم

 یهنوز دست احساس تو را حس م.يهنوز باور ندارم که تو رفته ا.را شاهد باش غمیروز آهم را بنگر و در نیا در

 »...يکنم چون تو زنده ا

 

 

 هفدهم فصل

 :کند یام م یعصبان نیسرو ي هیگر يصدا

 ؟یشه تمومش کن یم -

 .ام دهیپست تر از او ند یکنم؛آدم ینفر را با نفرت نگاه م کیبار  نیاول يبرا.کند ینگاهم م زیت طاها

که  ستیماه ن کیتنش بگذرد؛ يتواند از پاره  یکار کنم؛به هر حال مادر است و نم نیسرو يکنم رو یم یسع

شود  یرا شسته و برده؛مگر م شیهادرد ایدن يها یبعد تمام خوش دهویآمدنش تا حد مرگ درد کش ایبه دن يبرا

 !کند؟ شیرها

 :کنم یالتماسش م بایتقر.لرزد یو م دهیرنگش پر.نمینش یم نیسرو کنار

 م؟یرفت چقدر منتظرش بود ادتی يزود نیبه ا.رنیقبول نکن بچه تو ازت بگ نیسرو -

 :شود یزند و چهره اش روشن م یمن لبخند م دنیبا د.شود یلحظه بابا رضا وارد اتاق م نیهم در

 !نشونت بدم بابا میبر ایب.دمیواسه کارنامه ات برات کادو خر!؟ییجا نیا عیرف -

 .ردیگ یکنم؛پدربزرگم مرا با پدر مرحومم اشتباه م یرا در قلبم حس م يزیت درد

 :دیگو یبابا با اخم م.کند یم هیگر يشتریجمله،با شدت ب نیا دنیبا شن نیسرو

 کنه؟ یم هیگر يجور نیداره ا یبه زنت گفت یچ -
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از اتاق .کنم یحلقه م شیشوم و دستم را دور شانه ها یبلند م میاز جا.شود یتواند خال ینم نیاز ا شتریب قلبم

 :میگو یم متیبرمش و با مال یم رونیب

 .یاستراحت کن دی؟باییجا نیبابا شما چرا ا -

 :دیگو یلبخند م با

 ؟یکن یقدر بزرگش م نیچرا ا.اس پسرم ساده یسرماخوردگ هی -

 .را با هم از دست داده ام -بابا و بابا رضا  -دهم؛پشت و پناهم  یقورت م یدهانم را به سخت آب

به  فیکه تازه وارد خانه شده و ک میخور یبر م اوشیراه،به س ي انهیدر م.کنم یم تشیسمت اتاقش هدا به

 :زند یو پوزخند م ستدیا یما م دنیبا د.رود یدست به سمت اتاقش م

 .بره مشیفرست یفردا م.کاراشو کردم.شو جمع کن لیوسا -

ارث و  ياز چشمم افتاده؛اول که ماجرا یچند روز حساب نیا اوشیس.ندینش یابروانم م انیم یقیعم اخم

 .بابا رضا ریو تحق نیفرزند تازه متولد شده اش و بعد هم توه هیهم شوراندن طاها عل راث،بعدیم

 :میگو یم یآهستگ به

 بره؟ اوش؟کجایس یگ یم یچ -

 :دیگو یم یشود،به سادگ یکه از کنار ما رد م یحال در

 .سالمندان يخونه  -

 .قدر شوك و درد نداشت نیزد،ا یبا سنگ به سرم م اگر

خوابانم و با سرعت به سمت  یتختش م يبابا رضا را رو -کنم  یکه بفهمم دارم چه م نیبدون ا -زده  بهت

 یبر م شیپاها يلپ تاپش را از رو.روم یبه سمتش م عینمش،سریب یدر هال م یوقت.روم یم اوشیاتاق س

 .کشاند یرا به هال م نیدهد،طاها و سرو یکه م يبلند يبندم؛صدا یدارم و م

 .خورد و طاها اخم دارد یتلو تلو م نیسرو

 یدهد؛حت ینگاه کردنم نشان نم رهیجز خ یواکنش چیه اوشیس.نمک یهال پرت م يتاپ را به گوشه  لپ

 .واکنش را داشته نیکه انتظار ا ست؛انگاریمتعجب هم ن

 :میگو یوقت احساس نکرده بودم،بلند م چیکه تا به حال ه یتیو با عصبان رمیگ یرا مقابلش م انگشتم

 .ذارم یبهت احترام م.يبزرگتر.دوستت دارم.یبرادرم اوشیس -

 :شوم یم رهیشوم و در چشمان شبق رنگش خ یم خم
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 اوش؟یس يدیفهم.یهست یره ک یم ادمی،یکن یاحترام یبهش ب يبخوا.امیسر بابا رضا کوتاه نم یول -

 يریچشا يمثل گربه  يماند و سپس لبخند یم رهیمحض به من خ یتفاوت یکج شده و ب يبا سر هیثان چند

 .کند یم خیتنم را س يزند که موها یم

 یدر دلت تکان م يزی،چیدقت کن یوقت یلبخند است ول کیداشت؛ظاهرش مثل  یلبخند وحشتناک یبچگ از

 .ترساند یخورد؛لبخندش همه را م

 :دیگو یاش م یشگیهم کنواختی يصدا با

 ه؟یاحترام یب قتیحق.سالمندانه يجاش تو خونه  -

 :رمیآرامش بگ یبندم تا کم یم يلحظه ا يرا برا چشمانم

 ؟یچ يسالمندان برا يخونه .خونه اس نیدربزرگ ما جاش تو اپ اوشیس -

 :دیگو یم یهمان حالت قبل با

 .خوادش ینم یکس.تو دست و پاس.چون اضافه اس -

 :زنم یداد م تیعصبان با

 ! اوشیتو دست و پاس؟ببند دهنتو س! بابا رضا اضافه اس؟ -

 :نکنم نیکنم تا توه یرا کنترل م خودم

 .من مراقبشم!تو رو که تنگ نکرده يجا -

 .یباش وونهید رمردیپ هیمراقب  یتون یجا بودن نم نیدو روز ا یبا ماه -

 .کوبم یمشت م -درست کنار سرش  ییجا -شوم و به مبل  یتر از قبل م یعصب

در  دهم که خواهرم ینم یتیاهم یشنوم ول یآرام کردنش را م يطاها برا يو زمزمه  نیگفتن سرو نیه يصدا

 یسانت کیکه  یاوشیس يگذارم و برا یمبل م يدسته  يدستم را رو.که تنش را تحمل کند ستین یطیشرا

 :کشم یتکان نخورده،خط و نشان م شیمتر هم از جا

 .يایموضوع کنار ب نیبهتره با ا.ره ینم ییبابا رضا جا -

 .ایکنار ب نیبا ا.خوام یکه من م ییره همون جا یبابا رضـــات م -

 :دیگو یآهسته و لرزان م ییبا صدا نیسرو

 .ولش کن داداش -

 .کنم یفکر م هیچند ثان يبرا.ستمیا یو صاف م میآ یخودم م به
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توانم هم در اصفهان درس بخوانم و هم در تهران  یاست؛من نم اوشیکه اعراف کنم حق با س نیاز ا متنفرم

 .مراقب بابا رضا باشم

در نبود من آزارش بدهد؛هنوز  اوشیترسم که س یرا قبول کند،م تشیئولمس -مثال مامان  - یاگر کس یطرف از

 .دیآ یبر م يهر کار اوشیدانم که از س ینرفته؛م ادمیشکسته ام  يرنگم و پا ینارنج يلباس پاره پاره 

 .راه حل نگاه کنم کیخواهم به آن به عنوان  ینم یحت...سالمندان هم ي خانه

و از  دهیخبر در آن خواب یتازه متولد شده و از همه جا ب يروم؛پارسا یشوم و به اتاقم م یدور م اوشیس از

 .رقم بزنند خبر ندارد شیخواهند برا یم نشیکه والد یسرنوشت

شل  یلیعضالت بدنش خ.کشم یکچلش م بایسر تقر يدستم را رو یو به آرام نمینش یتختم م يرو کنارش

به او  گریاز آن موقع د.او را انداخت بایزد و تقر غید،جیبار بغلش کرد ترس نیولا يبرا نیسرو یهستند و نرم؛وقت

 .کرد غیدر چارهیب يرا هم از پارسا رشیش یدست هم نزد و حت

، با کمک  - ام  چاندهیتا حاال سه روز ِدانشگاهم را پ -و برگشتم  دمیرا شن نیسرو مانیکه خبر زا يروز از

 .کنم تا گرسنه نماند یخشک درست م ریش شیمامان برا

نرم و  یدهد و پوستش حساب یم ریبچه و ش يبو.رمشیگ یدستانم م انیم اطیکنم و با احت یبغلش م آرام

 .دارد یرمعمولیغ يانگشتانش فاصله ا ریسا ش،ازیاند و انگشتان شست پا دهیانگشتانش خم.است فیلط

چشمانش مثل مغول .سرباالست یعیرطبیغ ياش به طرز ینیتخت است و ب مرخشین.شکمش شل است پوست

 .است ادیز شیچشم ها نیب يگرد و کوچک اند و فاصله  شیگوش ها.نسبتا بزرگ دارد یهاست و زبان

 .را به شدت ترسانده و طاها را مضطرب کرده نیها،سرو یژگیو نیا تمام

که  يطور نیخودش است که ا ریمگر تقص.اش هستم ییاست و من دا نیسرو يحال او هنوز هم بچه  نیا با

 .است يعاد يمن عاد يآمده؟اصال مگه چه شده که بخواهم دنبال مقصر بگردم؟پارسا ایدن

ترساند؛پزشکش مرا  یکرد،مرا م ینم هیگر ریو ش یگرسنگ يبرا گرید يو مثل بچه ها دیخواب یم ادیکه ز نیا

 .نگرانش باشم دیاست و نبا یعیمثل او طب يبچه ا يمطمئن کرد که برا

زند تا سر عقل  یتواند،با آن ها حرف م یشده و تا م یفرزندشان عصب نیو طاها با اول نیاز رفتار سرو مامان

 .شان را گرفته اند میرسد آن ها تصم یحال به نظر م نیا ند؛بایایب

شگاه رها کنند و سرپرست،در پرور یب يبچه ها نیگذارم او را ب ینم یدزدم ول یمجبور باشم،پارسا را م اگر

 .ندازندیهم ن یبه پشت سرشان نگاه گرید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

 .را حذف کنم میشوم واحدها یبه اصفهان برگردم وگرنه مجبور م - شیدر واقع سه روز پ -هر چه زودتر  دیبا

کشم و عطرش را به  یگردنش نفس م يرو.بامزه اش کرده یتن پارساست که حساب dدیو سف یسرهم یلباس

 .دارد ینیدلنش یلیخ يشم؛بوک یم میها هیدرون ر

 یدستانش را در هم حلقه کرده و انگار عصب.دارد یبه سمتم قدم بر م نیشود و سرو یباز،کامل باز م مهین در

 .است

نگاه بد او به  یکنم حت یاحساس م.نمینش یپشت به او م بایکنم و تقر یدر آغوشم پنهان م شتریرا ب پارسا

 .کند یام را ناراحت م ده،خواهرزادهیخواب يپارسا

 یکه خودم بچرخم،سرم را به سمتش م نیبدون ا.ندینش یشود و با فاصله کنارم م یحرکت من م متوجه

 :پرسم یم یمعمول یچرخانم و با لحن

 ؟يکارم دار -

 یبه من م یانداخته و حس نییسرش را پا.زند یکند و آن ها را در هم گره م یم يانگشتانش باز با

 .ه استشرمند...دیگو

 :دیگو یم آهسته

 داداش؟ -

با چشمان قرمز که صراحت کالمش معروف  دهیرنگ پر نِیاست که سرو یموضوع مهم.شود یجمع م حواسم

 .دارد دیاست،در گفتنش ترد

 جانم؟ -

 :کشد یم قیعم ینفس

 .مجبورم یکارو بکنم ول نیخوام ا یمن نم -

 :روند یباال م میابروها

 پرورشگاه؟ یبچه تو بفرست يچرا مجبور -

 :دیگو یگرفته م ییلب با صدا ریز.کند یدر چشمانم نگاه نم.دهد یدهانش را قورت م آب

 .پارسا انتخاب کنم... پا ... طاها و  نیمن مجبورم ب -

 :کنند یام م وانهیدارند د شیحرف ها.تلفظ کند یتواند اسم بچه اش را درست و حساب ینم یحت.کنم یم اخم
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 یمگه م.پارسا بچه ته و طاها شوهرت! انتخاب بکنم؟مگه خواستگاراتن؟ دیبا یچ یعنی؟يسرو یگ یم یچ -

 ؟یانتخاب کن دیچرا با ؟اصالیشه انتخاب کن

 :مامان را به ارث برده يبایچشمان ز.شود یم رهیدر چشمانم خ سرانجام

 ...ازم نخواه.تونم هر دوشونو با هم داشته باشم سپهر یمن نم...طاها -

 :میگو یم يکنم و با دلخور یرا قطع م حرفش

 شدم؟ بهیغر.و الزم نبود بخوام یگفت یخودت بهم م ویقبلنا همه چ -

 :برد یآشفته اش را پشت گوشش م يموها یعصب یحالت با

 .ده یگفت اگه پارسا رو بخوام طالقم م.شونو انتخاب کنم یکیاون و پارسا  نیطاها مجبورم کرده ب -

گذارد تا فرزندش را رها کند  یمن را تحت فشار م ي چارهیخواهر ب یشوم؛مردك عوض یم ینحد مرگ عصبا تا

 !و به او بچسبد؟

 :میگو یم یعصب

 آره؟ گهیانتخاب تو پارساست د -

 .شود یم دهیچکد در سرم کوب یچشمش م يکه از گوشه  ینگاه متاسف و قطره اشک ي لهیبه وس جوابش

 :کنم یم هیبوسم و در دلم به حالش خون گر یپارسا را م یشانیپ

حاال .دمیفهم ؟خودمیش الیخ یبه شوهرت و بچه تو ب یبچسب يخوا یم ی؟بگیبگ یبه من چ يحاال اومد -

 .برو

 :کند یزند و التماسم م یچنگ م میبه بازو زانیر اشک

 ...رمیم یمن بدون طاها م...ندارم يا گهید يچاره ...داداش تو رو خدا -

 :میگو یبندم و با بغض م یرا محکم م مچشمان

 ؟یمون یاون زنده م ؟بدونیبدون بچه ات چ -

 :دیگو یهق کنان م هق

 .اگه بدونم حالش خوبه آره -

 :شوم یم رهیزنم و در چشمانش خ یم پوزخند

 .ارهیحال خوب نم يبچه ا چیه يپرورشگاه برا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

مادر  ياندازه  یسوزاند ول یاش جگرم را م هیگر.کند یبه باال نگاهم م نییزند و از پا یزانو م میپاها مقابل

 .نبودنش از او دلخور هستم

تو رو خدا نذار ...رو ندارم که پارسا رو بسپرم بهش یمن جز تو و مامان کس...داداش تو رو خدا مواظبش باش -

 .بشه تیاذ

 :میگو یم یناراحت با

 با شوهرت ماه عسل؟ ير ی؟میکن یکار م یبعد تو چ -

 :ردیگ یاش شدت م هیگر

 ...نذار ببرنش پرورشگاه -

 .دهد یافتاده عذابم م میکه خواهرم به پا نیکشم؛ا یم رونیدستانش ب نیرا از ب میپا

تمام مدت اصفهانم و سرم با دانشگاه  ؟منیولش کن يخوا یم یتو که مادرش یچکار کنم وقت یگ یم -

 اوشیس.شو نداره طینگهش داره چون شرا میبخوا میتون یاز مامانم نم.امیاز پسش برب ییتونم تنها ینم.شلوغه

 گهیاونم د.جا باشه نیپارسا ا بذارهعمرا .کنه رونیخواد بابا رضا رو هم از خونه ب یکه م ینیب یم.کنه یم تشیاذ

 !است؟یراحت نیول کردن بچه ات به ا یکن یم ن؟فکریسرو يکرد يچه فکر.نوزاد رو نداره هیاز  يجون نگهدار

 :زند یم میبه زانو را سرش

 ...رمیم یدارم م...سوزم داداش یدارم م...ستیبه خدا ن...نه...نه -

 .ام دهیند ختهیطور به هم ر نیشر را ا نیشود؛تا به حال سرو یحبس م نهیدر س نفسم

 :دهد یم ادامه

 داداش؟ یمراقبش هست...سپرم یپارسا رو بهت م -

 .رندیگ یکنم،درد م یکه به آن ها وارد م يفشار ریز میها دندان

به قول  يبچه  کیمعروف تهران است و  يمن ها نسیزیخواهد؛از ب یپارسا را نم شیاز ترس آبرو طاها

 !خواهد ینم» ناقص الخلقه« يمامان جانش نوه  یاز طرف.داند یاش م یبدنام ي هیرا ما» عقب مانده«خودش 

خودم و  يمادرم برا يبود که از کارها يتصور نیها باشد؛حداقل ا نیتر از ا يکردم حس مادرانه قو یم فکر

 هم مادر است؟ نیسرو...یداشتم ول -ناهنجار  اوشیس یحت - اوشیو س نیسرو

 .کند یم هیامان گر یشود و ب یولو م نیزم يرو.کشم یم کنار

 :میگو یم آهسته
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 .داد کنه یداد و ب ومدهیپاشو برو تا شوهرجونت ن.من مراقبشم -

 .روم یم رونیرا در آغوشم دارم،از اتاق ب ریپذ بیآس يکه پارسا یحال در

 بابا رضا و پارسا چکار کنم؟ با

 

 

 هجدهم فصل

 .ترسم مامان بزرگ و بابابزرگ خانه نباشند یدارم؛م یزنگ گذاشته ام و بر نم يرا رو دستم

 .کنم یطرفش پرت م را به ستد،خودمیا یشود و بابابزرگ بهت زده مقابلم م یدر باز م هیبعد از چند ثان یوقت

 :دیگو یو مات و مبهوت م ردیگ یلرزان و سردم را در آغوش م تن

 سارا؟ -

 یقشنگ ول يمبل ها يمرا رو.بندد یکشد و در را م یمرا داخل خانه م.زده در آغوشش جا خوش کرده ام بهت

بود که به  يزیچ نیاول -شال کهنه و رنگ و رو رفته ام  ریآشفته ام را از ز ينشاند و موها یاش م یمیقد

 :کند ینوازش م -بود  دهیدستم رس

 ؟ییشده بابا یچ -

چکار کنم  دیبا نمیلحظه فکر کنم و بب کیکنم فکر کنم؛فقط  یم یشده ام و سع رهیخ زیبه م.میگو ینم يزیچ

 .میو چه بگو

 .زند یمن و سر و وضعم،به گونه اش چنگ م دنیرسد و با د یبزرگ م قه،مامانیاز چند دق بعد

 یکف دستم را م قیکند،زخم نسبتا عم یپاك م یسر و صورتم با دستمال مرطوب يحوصله،عرق را از رو با

 .بندد یم لیو دور دستم گاز استر زدیر یم نیبتاد شید،رویشو

 یبر م یکه مامان بزرگ شالم را م نیبه محض ا.خوابانند یتخت م يبرند و رو یبه اتاق مهمان شان م مرا

 فونیآ يآورد،صدا یرا درم - دیبود که به دستم رس يزیچ نیهم اول نیا - ختمیر یگشاد و ب يدارد و مانتو

 .شود یم ندهیش

 .افتد یبندم؛مغزم باالخره به کار م یرا محکم م چشمانم

 .مرا بکشد آمده
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مامان  يبایو چروك و ز نیپر چ نم،صورتیب یکه م يریتصو نیخواهم آخر یم.دارم یرا بسته نگه م چشمانم

 .او هیبزرگ باشد،نه صورت کر

 :شنوم یعربده اش را م يصدا

 !کشمت یم...یعوض يحروم زاده ...؟یهست يکدوم گور...پدرسگ -

 .دیآ یبرخورد کمربندش با اطراف م يصدا

 :دیگو یو آهسته م ردیگ یبزرگ سرم را در آغوش م مامان

 .سراغت ادیذاره ب ینترس بابابزرگت نم.نترس گل من -

 :شنوم یبابابزرگ را م یعصبان يصدا

 ! یدست روش بلند کن یکن یتو غلط م -

 :میگو یم آهسته

 مامان بزرگ؟ -

 .شود یوقتم تمام م گرید ي هیچند ثان.رسد یبا در به گوش م نیسنگ يزیبرخورد چ يصدا

 :بوسد یام را م یشانیپ

 جان دلم؟ -

 :گذارم یطرف صورتش م کیدستم را  کف

 شم؟ یخوب م رمیاگه بم -

 واریو به د دیآ یکه از لوال در م يشود؛طور یو در با شدت باز م زدیر یصورتم م ياز چشمانش رو اشک

 .شود یم دهیکوب

 یرا نم ییگردنش است و جا يسرم در گود.پوشاند یکند و بدنم را م یبزرگ خودش را سپر من م مامان

 :شنوم یتنم را م يزده رو مهیبرخورد ضربات کمربند با جسم لرزان خ يصدا.نمیب

 ...تیخاص یب...داده ادتیرو  ایگ*هر نیا زتیهمه چ یب ياون ننه ...کشمت یم...ه*هر يدختره  -

 يدستانش دور من لحظه ا يحلقه  یشود ول یاش له م انهیوحش يضربه ها ریمادربزرگم ز فیو ظر فیلط تن

 .خورد یمتر هم تکان نم یسانت کی شیشوند و از جا یهم شل نم

 :کند عقب بکشدش یم یزند و سع یداد م بابابزرگ
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 یکه رو مادر و دخترت دست بلند م يمن خورد يسر سفره  یحروم يچه لقمه ...نزن...خبر ینزن از خدا ب -

 ؟یکن

مامان بزرگ از .تواند او را عقب بکشد یشود و بابابزرگ م یدانم چقدر است،خسته م یکه نم یاز مدت بعد

 .ترسد که برگردد یانگار مخورد؛ یتکان نم شیجا

 ...من کتک خورد يبرا.شده ام رهیبه شانه اش خ یشگفت با

مامان بزرگ بدنم را به .شود یدر هال اضافه م گرید ياحمد زاده هم به دو صدا يآقا يصدا قهیاز چند دق بعد

 .گردد یدنبال خراش م

 :بخورم یفیشود تکان خف یدادش باعث م يساعت،صدا مین کیاز نزد بعد

 !رو یعوض يه *من اون هر شیپ دیبرش نگردون گهید -

 :دیگو یم يبلند يهم با صدا بابابزرگ

 !نشونمت یم اهیخاك س ،بهيشد کیبفهمم بهش نزد.يذار یخونه نم نیپاتو تو ا گهید -

 :دیگو یم يا مهیمامان بزرگ با لبخند نصفه و ن.بکشم یشود نفس راحت یبلند در باعث م يصدا

 تو سرش؟ يزده بود یبا چ -

 !ستیام قابل وصف ن یخوشحال.خندم یاراده م یب

 را در سر پسرش شکسته ام؟ ستکیا يکه بطر ستین یخندد؛عصبان یمن،او هم م يخنده  با

کشدم؛نکند حرصش از من را سر خواهر مظلومم  یسمن دارد م يبرا ینگران یدارم ول یواقعا خوب احساس

 درآورد؟

 :میگو یم آهسته

 مامان؟ -

 :آرام است شیصدا.زند یرا از مقابل صورتم کنار م میموها

 جانم؟ -

 .سمن -

 :شود یم نگران

 ؟یسمن چ -

 .نکنه تیسمنو اذ -
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 :گذارد یرا بر هم م چشمانش

 .نگران نباش -

 !شدم یکردم و نگران م یبار حرفش را گوش م کی يبرا کاش

 .کشم یمگذارم و آه  یکبود شده اش م يگونه  يرا رو دستم

 :بوسد یکند و م یرا از صورتش جدا م دستم

که  یکور شه اون.حقش بود يهم که کرد ياون کار.يندار يریدونم تقص یم.یشرمنده باش ستیالزم ن -

 .بزرگش کردم نویمن ا.شو نشناسه يمشتر

 .کند دمیینفر تا کیخسته ام و تنها دوست دام  یبعد از آن همه تنش،حساب.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .روم یدانستم چقدر خوب بلندند آرامش بدهند،به خواب م یکه تا امروز نم يقو یینوازش دست ها با

*** 

 ؟يجا اومد نیتا ا يچطور -

 :دهم یخورم،جواب م یساالدم را م یکه به آرام یحال در

 .با دربست اومدم.برداشتم بشیپول از تو ج یواشکی -

 :خندد یم بابابزرگ

 شد؟ یچ نمیکن از اول بب فیعرت!زبل خان -

گونه و بدن دردناکش که با حرکت آن صورتش  يزخم رو یخورد ول یرا م شیبزرگ با آرامش غذا مامان

 .شود،غذا را به من زهر کرده یدرهم م

ادب  یدون یم ات؟تویگفت ادب یم یه.و تمسخر ریامروز صبح که جواب انتخاب رشته ام اومد،شروع کرد تحق -

برنامه ها رو  نیا.اتیرم ادب یدوست دارم پس م اتیادب!یدون یگفتم نه تو م ات؟منمیادب يبر يخوا یکه م هیچ

کشتم ! شعوراستیمال خنگا و ب یمگه رشته اس؟ انسان یانسان! ؟یانسان.میداشت رستانمیدب يسر انتخاب رشته 

منم نزدم که .داشتن حقوق بزنم انتظار.شده بود یرتبه ام دو رقم.که دوست دارم برسم يزیخودمو تا به اون چ

 !خالدون شون بسوزه هایتا ف

 یم کیو راه به راه به او تبر دندیشن یاش را م یعال يخبر رتبه  لیفام يبود،همه  يگریهر کس د دیشا

 .تنها سه نفر را دارم تا بفهمند؛حاال پنج نفر چارهیمن ب یگفتند ول
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را تحمل کنند و رفت و  زشیآم نیتوانند رفتار توه یپدر و مادرش هم نم یدارد،حت يبد يبس که اخالق ها از

سه سال است .مینیب یرا نم یهم کس دهایع یها حت یتازگ.شود کم کرده اند یکه م ییآمدشان با ما را تا جا

 .است یآن مردك وحش ریتقص نیدر خانه مان را نزده و ا یکس

 :زنم یر مرا کنا يدیع یسوت و کور و ب يدهایع خاطرات

 ریز.یکن یگفت تو غلط م.ستیگرفتن سخت ن یانتقال.رم شهرستان یبهشون گفتم اصال م.بحث مون شد -

که بعد کنکور  یشدم و با همون استک یمنم عصب.رونیب يخونه ببر نیکنم اگه الشه تو از ا یپاهام لهت م

کنه  یم نیو مامانم منو نفر نهک یو داره آه و ناله م نیافتاده زم دمید یوقت.سرش دمیگرفته بودم تا بخورم،کوب

سمن اون .زدم رونیپول برداشتم و از خونه ب بشیزود از ج.ستیاون جا جام ن گهید دمیده،فهم یو فحش م

 .کنه یوقت عقده شو سر اون خال هینگرانم .خونه دهیاحتماال تا االن رس.رفته بود دانشگاه.موقع خونه نبود

 :دیگو یم يونسردبزرگ با خ مامان

 .جا نیا ادیزنگ زدم بهش گفتم ب -

 :کنم یو مبهوت نگاهش م مات

 چرا؟ -

 :دو است يکند که انگار جوابش ساده تر از دو به عالوه  ینگاهم م يطور

 ؟یستیمگه نگرانش ن-

 :شوم یجا به جا م میسر جا یناراحت با

 .جا اضافه ام نیمن خودمم ا...یهستم ول -

 :کند یاخم م بابابزرگ

خونه جا  نیتو ا شهیمن هم ينوه .يصاحب خونه ا.یستیجا مهمون ن نیتو ا.ناراحت شدم یلیاز حرفت خ -

 .داره

 :شوم یمردانه اش ذوق زده م یبانیپشت از

 ؟ییبابا يجد -

 :ردیگ یذوق کردن من خنده اش م از

 ؟يکرد یفکر م نیجز ا -

 :شود یمحو م لبخندم
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 .که توش بودم یهمون گورستون دیو برم گردون دیکن رونمیکردم از خونه ب یراستش فکر م -

 :دیگو یم یمامان بزرگ با ناراحت.دو اخم دارد هر

 ؟یما رو شناخت يجور نیا-

 :کنم یخردشده را با چنگالم جا به جا م يها کاهو

 .دیباشه شما پدر و مادر همون آدم یکردم هر چ ینه فقط فکر م -

 :دیگو یم يبا دلخور بابا

 .مونن یو بابات مثل بربرها م دیاون سه تا با محبت ان،فر یهر چ.میومدیدو تا برن نیما از پس ا-

 :خندم یم بلند

 !ییبه جا هیچه تشب -

 :زند یبزرگ لبخند م مامان

 !پوست و استخوون يغذاتو بخور شد! قربونت برم -

 :میگو یاست م انینما میکه هنوز در صدا يخنده ا با

 !پس؟ نیها چ یچرب نیا.شدم یکاش م -

 :خندد یم بابابزرگ

 !زمستونن ي رهیاونا ذخ -

 .خندم یم دوباره

تنم  ينازك را رو يملحفه .ندینش یو کنار من م دیآ یکشم تا بخوابم،بابابزرگ همراهم م یدراز م یوقت شب

 :دیگو یکند و آهسته م یمرتب م

جا  نیخوام ا ینم.دیبمون دیتون یم دیهر دوتون تا هر وقت که بخوا.جا نیا ادیسمن داره م.با بابات حرف زدم -

 .به کارتون نداشته باشه يقول داده کار.هم تو هم سمن.یخودت بدون يجا رو خونه  نیخوام ا یم.یمعذب باش

 .کند یدستانش گرفته و نوازش م انیکنم بابابزرگ قلبم را م یاحساس م.شوم یجا به جا م میسر جا یکم

 قبول کرد؟ يطورچ -

 .آروم بخواب.هم نباش یچینگران ه.نداشته باش زایچ نیبه ا يتو کار -

 .زند یاش دست و پا م يداریکابوس ب نیو خبر نداشتم خواهرم دارد در وحشتناك تر دمیشب آرام خواب آن
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 نوزدهم فصل

 .خانوم نمیرو بب ياریطاها اله يخواستم آقا یم -

 :کند یلبخند نگاهم م با

 .ننیبب شونویخوان ا یها م یلیخ -

 :کنم یسرش نگاه م يکشم و با تعجب به حجم گرد و بزرگ رو یم یقیعم نفس

 .برادرزنش اومده نیبهش بگ -

 :ردیگ یرا م يدارد و شماره ا یسپس تلفنش را بر م.کند یم یرا بررس میروند و سر تا پا یباال م شیابروها

 .گن برادرزن شما هستن یم.ننیبخوان شما رو ب یاومدن م ییآقا هی -

 :دیگو یدهد و سپس م یگوش م شیلحظه به حرف ها چند

 .فرستم شون باال یم.چشم -

 - سه در آسانسور وجود دارد  - یآسانسور وسط يدکمه .شود یبلند م شیگذارد و از جا یم شیرا سر جا یگوش

 .ماند یزند و منتظر م یرا م

 به وزن سرش اضافه کند؟ لویشود؟مجبور است دو ک یبار خسته نم نیاز حمل ا سرش

 :کند یرسد،به داخل آسانسور اشاره م یآسانسور م یوقت

 .داخل نییبفرما -

شود و آسانسور راه  یدر بسته م.زند یرا م یس يدکمه .شوم یکنم تا او اول برود و بعد خودم وارد م یم صبر

 .افتد یم

جور لحظات  نیدر ا نیافتم که شرو یم یحرف ادی.اندازمیب میتا پابه سر  یشود نگاه یاش باعث م رهیخ نگاه

 »بازه؟ پمینکنه ز«:دیگو یم

دختر  نیا.را هم تا به تا نبسته ام دمیسف راهنیپ يدکمه ها.ستیام که باز ن یشلوار مشک پیز.ردیگ یام م خنده

 کند؟ یقدر با دقت نگاه م نیرا ا يزیچه چ

 :زند یرا که در دلش مانده م یحرف آخر

 ه؟یمیشما عظ یلیفام -

 :دهم یرا تکان م سرم
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 چطور؟ -

 :نشاند یم شیرا دوباره بر لب ها لبخندش

 .هم دارن يا گهیجون برادر د نیدونستم سرو ینم.بودم دهیمن فقط برادرتون رو د -

 :دهم یجوابش را م میشو یکه از آن خارج م یدر حال.ستدیا یم آسانسور

 .برادر بزرگ ترشه نیدیکه شما د یاون.هستم کشیمن برادر کوچ -

 :شود یتر م یعیطب یکم لبخندش

 .خوام یمعذرت م میبابت کنجکاو -

 :میگو یم عیسر

 .ستیمهم ن -

 .گذارد یسوخته م يکوچک کنار در بزرگ و قهوه ا شیصفحه نما يکف دستش را رو.روم یم دنبالش

 نِیقبرستانِ ماش کیطبقه،تهران مثل  یبرج س نیا ياز باال.شوم یم رهیخ رونیبه ب يا شهیش يوارهاید از

که به تو  یکن یم دایپ یشود و احساس یم دیناپد تختیباال،زرق و برق پا نیاز ا.رسد یبه نظر م ریآلوده و دلگ

باشد که تمام مدت  نیطاها هم ا يادیزغرور  لیدل دیو همه کس در مشت تو هستند؛شا زیکند همه چ یالقا م

 .اش نشسته و خبر از اطرافش ندارد یباال در مقر پادشاه نیا

 :دیگو یبا لبخند م یمنش.شود یباز م در

 .جا هستن نیجونم ا نیرفت بگم سرو ادمی یراست -

کنم که قلبم  یاش هستم،احساس م یام و حاال که در چند قدم دهیپنج سال است خواهرم را ند.خورم یم جا

 !بزند رونیا بشکافد ت یام را م نهیدارد س

 يکل خانه  يشوم که به اندازه  یم یبزرگ يوارد فضا.کشم یم یقیدهم و نفس عم یدهانم را قورت م آب

از رنگ کرم و  یبیطور مبل ها،ترک نیاتاق و هم ینیتزئ لیوارها،وساید.مساحت دارد -  شتریهم ب دیشا -من 

قطره از  کی.ماه درآمد من است کی ياتاق،به اندازه  نیدرون ا يمجسمه  کیتنها .هستند یشکالت يقهوه ا

 .دارد يمساو متیخون من ق تریل کی وار،باید ينصب شده رو يها یرنگ استفاده شده در نقاش

بعد از  -ماه  کیاست که در آن  یمیدهم،به خاطر تصم یکه ناخودآگاه در ذهنم انجام م ییها سهیمقا نیا

 .گرفتم - اریبس یروح يتقال
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شود احساس  یاست و باعث م ادیز یلینور اتاق خ.زند یرنگ قرار دارد که برق م یبلوط يابل ما درمق در

 .کنم دایپ یبیعج

 ییکه عضو جدا يو با لبخند ستدیا یعقب م یمنش.شود یباز م قه،دریدو دق بایزند و بعد از تقر یدر م یمنش

 :دیگو یاز صورتش است م يریناپذ

 .مونم یجا منتظرتون م نیمن ا.داخل دییبفرما -

برق  يزیکه از تم ییها شهیکه وارد اتاق شوم،از ش نیدهم و قبل از ا یجواب م یرا با لبخند کوچک لبخندش

کوچک هم  ينقطه  کی یحت میها ییمن و تمام دارا يباال،خانه  نیاندازم؛از ا یم رونیبه ب یزنند نگاه یم

 .ستندین

 .ستمین تیرع...کیجز  يزیباال،من چ نیا از

 -را  نیسرو یواشکی یول صانهینگاهم حر.کنم یمقابلم را نگاه م.بندم یشوم و در را پشت سرم م یاتاق م وارد

 .نوشد یجرعه جرعه م -کند  یمرا تماشا م دهیپر یطاها نشسته و با رنگ زیم يلبه  نهیدست به س

 .کند یباال رفته مرا برانداز م يابرو کیو راحتش لم داده و با  یچرم مشک یصندل يرو زشیپشت م طاها

مشابه  يا جهینت شیپارسا گرفته ام،برا يکه برا یمیرا از دست داده ام؛نکند تصم میکنم صدا یم احساس

 پدر و مادرش بعد از تولدش داشته باشد؟ میتصم

اش به  یپاشنه ده سانت يبا آن کفش ها نیم،سرویچه بگو رمیبگ میتصم میآ یکشم و تا م یم یقیعم نفس

کند که به در پشت  یآن قدر محکم به من برخورد م.کند یدود و خودش را به سمت من پرتاب م یسمتم م

 .کنم یو بهت زده نگاهش م میگو یم يآخ آهسته ا.چسبم یسرم م

دور کمرم حلقه کرده که انگار ممکن است هر  يام چسبانده و دستانش را طور نهیطرف صورتش را به س کی

 .نملحظه فرار ک

از فرط  شیزنند و گونه ها یچشمان سبزش برق م.رود تا صورتم را نگاه کند یعقب م یبعد کم ي هیثان چند

 .کند ینگاهم م زیکه ت نمیب یرا م یناراض ينگاه،طاها مین کیدر .سرخ شده جانیه

 یشود م یم دهیشن یبه سخت ادشیز جانیکه به خاطر ه ییو با صدا ردیگ یدستانش م نیصورتم را ب نیسرو

 :دیگو

 !يچقدر بزرگ شد -
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 یرا محکم م میزند و گونه ها یم یخنده ام لبخند بزرگ دنیبا د نیسرو.ردیگ یخنده ام م لمیخالف م بر

 .دیاز رژ لبش را به صورت من مال لویفکر کنم حدود دو ک.بوسد

 :میگو یم یبوسم و بدون منظور خاص یاش را م یشانیپ

 .ينکرد يرییتو تغ یول -

 گریکه د نیاز ا.رود یشود و عقب م یکند که برق چشمانش خاموش م یم یدانم از حرف من چه برداشت ینم

آمده ام متمرکز  شیکه برا يکار يفعال فکرم را رو رمیگ یم میتصم یناراحتم ول ستیخواهرم در آغوشم ن

 .کنم

طاها  زیکند،به سمت م یمرتب م -بلوند  -رنگ کرده اش  يموها يکه شال قرمزش را رو نیتوجه به سرو یب

 :میگو یرا که در آن لحظه به نظرم به شدت احمقانه است م يزیروم و چ یم

 .سالم -

 يها یتکان بخورد،به صندل شیکه از جا نیزند و بدون ا یاو هم با من موافق است چرا که پوزخند م احتماال

و ساعدم را  ندینش یکنارم م نیخواهم حرف بزنم که سرو یو دوباره م نمینش یم.کند یاشاره م زشیمقابل م

 .ردیگ یدر دستش م

 :زند یم يلبخند دستپاچه ا.کنم ینگاهش م هیاندر سف عاقل

 شه؟ ینم -

 :گردانم یاندازم و سرم را به سمت طاها بر م یرا باال م میها شانه

 .میاومدم در مورد پارسا حرف بزن -

نازل  يدیکند که انگار قرار است قرآن جد ینگاه م میبه لب ها يطور.خورد یم یناگهان یتکان نیسرو دست

 .شود

 :طاها جلب شده و اخمش کمرنگ تر توجه

 اون؟ یِدر مورد چ -

 !پارسا دیگو ینم.اون دیگو یم

او فکر  ي ندهیو آ یشوم و به خوشبخت الیخ یخودم را ب دیاگر پارسا را دوست دارم،با.زنم یافکار را کنار م نیا

 .کنم

 :میگو یم یکشم و به آرام یم یقیعم نفس
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 نیخودتون،دارم به ا شیپ یپارسا رو برگردون يبرنامه دار يو با رفتارت بهم فهموند ياز اون شب که اومد -

 ...کنم یفکر م هیقض

 :کند یروند و حرفم را قطع م یباال م شیابروها

 ...گفته من یک -

را  - کند  یکه شوکه ام م یپر از نفرت -نگاه ممکنش  نیکند و بدتر یحرفش را قطع م یعصب یبا حالت نیسرو

 :کند یهمسرش روانه م يسو

 !ساکت شو بذار حرف شو بزنه -

در  یکردم حاال حساب یفکر م.شود یم رهیمقابلش خ زیدزدد و به م یخالف انتظارم طاها نگاهش را از او م بر

 رییتغ-نسبت به او  نیاز جمله احساسات سرو - زهایچ یلیپنج سال خ نیا انگار در یزند ول یم نیذوق سرو

 .کرده

 :دهم یاندازم و ادامه م یم ینگاه نیچشمان مشتاق سرو به

 .يببر دیبا دمیفکر کردم د شتریب یوقت یول يخوام پارسا رو ببر یاون شب جلوت جبهه گرفتم و گفتم نم -

شود؛درست مثل  یشود بلکه مشکوك م یآسان طرف مقابلش آسوده خاطر نم میوقت از تسل چیتاجر ه کی

 .کند یشده نگاهم م کیطاها که دارد با چشمان بار

باعث شد  زایچ يسر هی یبره ول شمیخوام از پ یخودم بزرگ کردم و نم يبچه ...درسته که من پارسا رو مثلِ-

 .خواهرش شیپ.خودتون شیپ شیجا و بهت بگم که ببر نیا امیخودم ب

 :گذارد یچانه اش م ریو انگشتان گره شده اش را ز زیم يشود و آرنج دستانش را رو یبه جلو خم م طاها

 کنه؟ رییباعث شده نظرت تغ یچ -

سوزد؛در چشمانش رنج و عذاب خالص و  یکنم دارد م یکند که احساس م ینگاهم م يطور نیسرو

 .نمیب یم یمانیپش...دیشا

 :شوم یم رهیمعامله خ يآماده برا يو دوباره به طاها رمیگ ینگاهم را از چشمانش م یسخت به

 هیاونم .وضع فکر نکنم بتونم بفرستمش مدرسه نیبا ا یول امیمن با درآمدم تا االن تونستم از پس پارسا برب -

 یم گهیچند وقت د تا ام،اونیتازه از پس مدرسه شم که برب.نشه تیاذ طشیخوب که با توجه به شرا يمدرسه 

تونم از پس خواسته  یکنه و اون جاست که من نم یتوجه شو جلب م يزیچ هیکه هر روز  يبچه ا هیشه 

 ...با شما.امیهاش برب
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 :میگو یم نیبه سرو تیبا جد.کنم یم مکث

 .اریناخوناتو از تو گوشتم درب -

 نیشده اند؛صورتش هم هم دینش سفقرمزش را در ساعدم فرو کرده که بند انگشتا يقدر محکم ناخن ها آن

 .طور

 .کند یشل م یرا با حواس پرت دستش

 :دهم یبه طاها ادامه م رو

و مشکالت  نهیتام نِیتام یاز لحاظ مال یداشته باشه ول ییها یناراحت يسر هی...دیبا شما شا.گفتم یداشتم م -

 .شه یاش هم با گذر زمان حل م گهید

 از خودش رانده دلتنگ است؟ یرحم یکه با ب یکودک يبرا یعنیدارد؛ یبینگاه عج طاها

 :میگو یم دیترد با

 نه؟ گهید نشیخوا یشما م -

 :دیگو یم عیسر نیسرو یکند ول یدهانش را باز م طاها

 !مشیخوا یمعلومه که م -

 !که پارسا را به خانه شان هم راه ندادند؟ ستندین ییها همان ها نیکنم؛ا یم یرا مخف تعجبم

 :میگو یم میدندان ها نیاز ب.واقعا دردناك است نیانگشتان سرو فشار

 !دستم شکست يسرو -

کف .کنم یانگشتانش قفل م انیو انگشتانم را م رمیگ یبار من دستش را م نیا.کشد یدستش را پس م عیسر

 .ادیز یلیعرق کرده؛خ شیدست ها

 خوبه؟.تون شیفرستم پ یپارسا رو م دیمن از چند روز قبل از ع -

 .طور نیهم هم نیکند؛سرو یاخم م طاها

 ر؟یقدر د نیچرا ا -

 :کشم یم قیعم یطاها،نفس يبرابر حمله  در

 .باشه شمیپ گهید کمیخواد  یدلم م...خوب من -

 :دیگو یم عیسر نیسرو یوقت ندارم ول شتریهفته ب کی دیکند تا احتماال بگو یدهانش را باز م طاها

 خوبه؟.دنبالش میایاسفند م ستیپس ب.باشه داداش -
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 :دهم یرا تکان م سرم

 .نگرانم کمیمن ...فقط -

 :دیگو یبا پوزخند م طاها

 تو واسش مناسبه؟ يرسن،کمتر از خونه  یکه سه تا خدمتکار بهش م ییجا یکن یفکر م -

 .شود اسم آن جا را خانه گذاشت ینم دیخواهد بگو یکند؛انگار م یم دیتاک» تو يخونه «عبارت  يرو

 !باال هوا خفه است نیچقدر ا.کشم یم قیعم ینفس

 لیفام يشما،خاله زنکا شیپ ادیب یوقت.شه یکه بهش م هیمظور من محبت.منظور من امکانات نبود طاها -

پرند ....ممکنه پـَ یاز طرف.بذاره ریتو رفتارتون با پارسا تاث نیممکنه ا.کنن راه رفتن رو اعصاب تون یشروع م

خوام بهش توجه  یفقط ازتون م من.وفتهینتونه پارسا رو به عنوان برادرش قبول کنه و پارسا هم تک ب

 هیکاف.هیا یاحساسات یلیخ ي طش،بچهیپارسا به خاطر شرا.دیپنج سالو براش جبران کن نیا.دینوازشش کن.دیکن

 .زهیتا بهم بر نهیبب یتوجه یب کمی

 :گفت عیقبل سرمثل دفعات  نیسرو

 .کنم سپهر یمثل چشمام ازش مراقبت م -

 !را جبران کند شیروز،تمام نامادرانه ها کیخواهد در  یم نیسرو

 :زند یدر خود دارند،به من زل م یرکیاز ز یبرق شهیکه هم یبا چشمان طاها

 ؟يخوا یم یدر عوض چ -

 :کنم یم اخم

 ه؟یمنظورت چ -

 :کند یشمرده تکرار م شمرده

 ؟يخوا یم یما چ شیدر عوض فرستادن پارسا پ -

 .اندازد یسرشار از فحش خواهر و مادر به او م ینگاه نیسرو

 :میگو یم يخونسرد با

 .نیهم.پارسا یخوشحال.خوام یم یگفتم چ -

 :پرسد یم جانیبا ه.شود یتر م کیبه من نزد یزند و کم یلبخند م نیسرو

 شده؟ یک هیشب -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

 .موهاش رنگ توئه یچشماش رنگ منه ول -

 :دیگو یم یلیم یبا ب طاها

 صورتش؟ یو مشخصات کل -

 :زنم یسرشار از تمسخر م يبار من پوزخند نیا

 نه؟ يدیمثل اونو ند يتا حاال بچه ا -

 :خورد یم جا

 ه؟یچه شکل -

 نیامبرپرک يدر حال انقراضِ متعلق به دوره  يگونه  کیکه انگار دارد در مورد  »هیچه شکل« دیگو یم يجور

 .زند یحرف م

 :میگو یم یآهستگ به

 ؟یزن یکه با انزجار درباره اش حرف م يجور نی؟ایبراش پدر باش يخوا یم يجور نیا -

 یطاها کالفه به نظر م.دارد یطاها بر م زیم يرا از رو فشیشود و ک یبلند م شیاز جا زانیاشک ر نیسرو

 :رسد

 کجا؟ -

 :کشد یم ادیکوبد و فر یم زشیم ياست،رو دیکه از او بع یبا قدرت نیسرو

 !جا نیخود منو نکشون ا یب!شه یعوض نم یچی،هیپارسا رو قبول نکن یتا وقت -

 :ردیگ یرا م نیسرو يشود و بازو یبلند م شیاز جا یعصب طاها

 .برمت یبه زور م امیخونه،م يبرنگرد ؟امروزيسرو هیچ ایبچه باز نیا -

 !رود یاعصاب شوهرش دراز و نشست م يدارد رو یحساب نیزنم؛سرو یم شخندین

 :دیگو یم ظیکشد و با غ یم رونیانگشتان طاها ب انیرا از م شیبازو نیسرو

 !گردم یبر م ،منميمنو برگردوند يهر وقت بچه ! یستیمردش ن -

 :شوند یگرد م يطاها به طرز بامزه ا چشمن

 !د؟یتا ع یعنی -

 .کنم یرا تماشا م شانیباز دعوا شیحضور من را فراموش کرده اند و من با ن کامال

 :دیگو یم تیبا جد نیسرو
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 .یتا هر وقت که قلبا قبولش کن -

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب طاها

 .برگرد خونه.خوب قبولش کردم -

 :زند یپوزخند م نیسرو.خندم یدهان بسته م با

 ای.يریبگ مینوبت توئه که تصم.من حرف مو زدم! ؟یچرت و پرتا رو بگ نیجا که هم نیا يامروز منو کشوند -

 .کدوم چیه ایمن و پارسا و پرند،

 یزند و ب یلبخند م.دهم یچسبانم و نشانش م یانگشت اشاره و شستم را به هم م.افتد یبه من م نیسرو نگاه

 :دیگو یتوجه به طاها م

 داداش؟ میبر -

 :کنم یم يرویهم از او پ م؛منیا دهیرا د گریهم د پنج سال ما نیرفتار کند که انگار ا يکند طور یم یسع

 .میبر -

 .میشو یو از اتاقش خارج م میگذار یرا پشت سرمان جا م یکالفه و عصب يطاها

 یم باترشیکه ز يتمام مدت با لبخند نیسرو.میشو یو از ساختمان خارج م میرو یم نییپا یمنش همراه

 .شده رهیکند،به من خ

 :ستدیا یکنارم م نیسرو.شوم یجدا کدن موتورم از درخت م مشغول

 .یچقدر سالم نگهش داشت -

 :زنم یم لبخند

 .خوب هیادگاری -

 :کند یام م یگذارد و باز هم بررس یشانه ام م يرا رو دستش

 .يمردونه شد...کمی-

 :خندم یم

 ؟یچ یعنی -

 :زند یم شخندین

مدل موهات هم بزرگ تر .ستبر شده یتا قسمت یات کم نهیس.يبازو آورد.دراومده ياز اون الغر کلتیه کمی -

 .بهتره يبذار شمیته ر.ده ینشونت م
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 :شود یباز م شمین قشینگاه دق از

 .بگو دیهم به نظرت رس يا گهید يزیچ -

 :میگو یو م نمینش یموتور م پشت

 .شماره تو بگو -

 یم بمیام را در ج یکه گوش نیبعد از ا.دیگو یآهسته آن را م.کنم ویآورم تا شماره اش را س یام را در م یگوش

 :دیگو یم یگذارم،به نرم

 ؟یرسون یم ییجا هیمنو تا  -

 :کنم یچشمان گرد شده نگاهش م با

 ؟يندار نیمگه ماش -

 :دهد یرا با ناز تکان م سرش

قدم  کمیامروز خواستم  یده ول یم نیمامان بهم ماش.ندارم يازین شیچیتا بفهمه به ه اوردمشین یدارم ول -

 .بزنم

 :روند یباال م میابروها

 ؟یبا موتور قدم بزن -

 :خندد یم

 .خوام با تو باشم یم! ست؟یواضح ن -

 :کنم یدهم و به پشتم اشاره م یرا قورت م لبخندم

 .میبر نیبش -

کند دوست  یم ند،فکریبما را ب یکنم که اگر کس یبا خنده فکر م.کند یو با احساس بغلم م ندینش یم پشتم

 !میهست

 :پرسم یم میرو یکه م یکم

 د؟یمامان شیپ -

 :تا بشنوم دیگو یم بلند

 .آره -

 کنه؟ ینم تیاذ اوشیس -
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 :دیگو یم يدلخور با

چند بار اشک پرندو  یدون ینم.میهست یاضاف میکنه که بدون یرفتار م يطور یکنه ول یمون نم رونیب -

 .رو شلوارش ختیپرندم آب ر.درآورده

 :خندم یم بلند

 نه؟ يدخترتو مثل خودت بار آورد -

 .مثل باباشه شتریبه نظر من ب -

 :میگو یم یشوخ به

 !داره يشتر نهیبه نظر من مثل تو ک یول -

 :خندد یم

 !زنه تو گوشش یم ادینگاهش کرد که گفتم االن م يطور هی اوشیس!طوره نیقبول کنم هم دیبا یسخته ول -

 :ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 چکار کرد آخرش؟ -

از جلو چشمام دور  مونویم نیا«گفت  لکسیر یلیاونم خ.خطر دور کردم ي هیمن زود رفتم پرند رو از ناح -

 .پوزخند زد رفت.تهیمنش مونیکه م دمیمنم بهش توپ.»کن

 :شوم یم کنجکاو

 ؟یمنش -

 :خندد یم طنتیبار با ش نیا

شو  افهیو ق کلیجا کال ه نیبوده،عوضش کرده و اومده ا نهیکه اسمش سک هییاونااز ! که نگو هیداف زشت هی -

 !کنه یم یاز نو ساخته و کاسب

 :گزم یرا م لبم

 .اش غلط اندازه افهیق دیشا.ينگو سرو يجور نیا -

 :آورد یاز خودش در م شیا هیشب ییصدا

 .بار مچشونو هم گرفتم هیتازه !بابا معلومه چکاره اس! یآداب يتو چقدر مباد -

 :شود یباز م شمین

 ؟یآبرو کن یمردمو ب دیهمه جا با -
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 :خندد یم زیر

 ...يدید یم دیسپهر با يوا -

 :میگو یم عیسر

 !ریزبونتو گاز بگ -

 :شود یم دیاش شد خنده

گشنه  نیهم ينمونده بود برا یچیه.کرد یپرند نمکو تو غذاش خال شبشید.اوشیرفته بودم شرکت س -

نگفت و  يزیدرست کنم چ مرویهم مامان گفت بذار برات ن یهر چ.خوره ینم رونویب يکه غذا یدون یم.موند

 نیآقا داره هم نگو.ارمیناهارش تا از دلش درب يبردم برا.درست کردم يخالصه واسش قرمه سبز.رفت اتاقش

 !کنه یاالنش وعده ناهارشو صرف م

 :خندم یم شیصدا طنتیش به

 نشد؟ یعصبان اوشیس -

 .دختره ناراحت شدم يواال من به جا.»يبر یتون یم«گفت  هیفقط به منش! ؟یعصبان -

 :زنم یم لبخند

 .عاقل باشه دیبا هیمنش.گهیمدلشه د -

 :زند یم میبه پهلو نیسرو

 ؟يریرو بگ يدست دختر ی؟تونستیداشت شرفتیپنج سال پ نیا! ها حرف نزن يقدر مثل خانوم جلسه ا نیا -

 :خندم یم بلند

 !پسرفتم کردم تازه! رینخ! نیسرو یخفه نش -

 :دیگو یم طنتیش با

 ست؟یتو ساختمون تون دختر خوشگل ن-

 :زنم یم شخندین

 من؟ يها هیبه همسا دیداد ریچرا تو و مامان گ -

 :زند یشانه ام م يرو

 !بدبخت یترش یم يکه دار نیا يبرا -

 :کنم ینچ م نچ
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 .رهیبگ یتونه گواه یم یقانون یها بره پزشکطا.يکرد دایدست بزنم که پ -

 :خندد یم

 ییچا يهر روز اومده به بهونه  بایتقر.اتراق کردم نایمامان ا شیسه هفته اس پ.فعال که افتاده به دست و پام -

 .و بره نهیخوردن و مالقات با مادرزن،من و پرند رو بب

 :ندینش یم میلب ها يرو یتلخ لبخند

 پارساست؟ لشیدل -

 :شود یم جادیا یطوالن یمکث

 یطاها نم.افسرده شده بودم.ختمیبهم ر یلی،خیتو با بابا رضا و پارسا رفت یوقت.تونم یبدون بچه ام نم گهید -

 یفکر م یه.هم داشت يبد هی یحالم بهتر شد ول کمیپرند اومد، یوقت.با پرند دهنمو بست.دونست چکار کنه

مثل پرند بغلش نکردم؟چرا شاهد راه  دم؟چراندا رینداره؟چرا من بهش ش جایکردم االن بچه ام مثل پرند بهم احت

طاها رو سوال .دهیپسربچه رو د هیکه پرند لو داد که  شیچند هفته پ.افتادنش نبودم؟خالصه اوضاع بدترم شد

دعوامون .خوام پارسا برگرده یبهش گفتم م.نهیکردم و آخر سر در آوردم که اومده بوده شما رو بب چیپ

 .»یزن یقدر حرص شو م نیهست که ا یمال ک ستیمعلوم ن«گفت .سوختم یلیزد که خ یحرف هیبرگشت .شد

 .ستیمالحظه ا یطاها واقعا آدم ب.کنم یم اخم

 :دهد یادامه م نیسرو

 .مامان شیمنم همون شب چمدون خودم و پرند رو بستم و رفتم پ -

 :دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

 شیسوال برام پ هی یول.يکرد یگم کهکار خوب یخاطر حرفش م اد،بهیخوشم نم يکه از لوس باز نیبا ا -

 ؟یچرا زودتر سراغ پارسا رو نگرفت.اومده

 :کشد یآه م.کنم یچراغ قرمز ترمز م پشت

 یوقت یدوستش دارم ول یلیخ.من دوستش دارم سپهر...که من ادتهی...نتونم دمیترس یم.دمیترس یم...راستش -

که  دمیترس یم.دمیترس یم،میدید یحالت صورت شو م یوقت.شدم یزده م دم،وحشتید یشو م يریپذ بیآس

بگم؟بگم  یبه پارسا چ برمکه  نیا.هم داشتم گهید یناراحت هیگذشت، شتریب یوقت.امیاز پس بزرگ کردنش برن

 خورد؟ یبهم م ،حالميبس نرم بود داد؟بگم از یبهم دست م یعصب يکردم،حمله  یبغلت م یوقت

 .ندینش یم راهنمیپ يرو شیها اشک
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به  یدردناك بوده ول شیواقعا برا.کنم یبه ماجرا نگاه م نیسرو دید ي هیاست که از زاو یشده ام؛بار اول منقلب

 ...نظر خودش چاره اش نداشته

را در آغوش  فشیتن نرم و ضع دمیجد يکنم من هم با وجود عالقه ام به پارسا،هر بار در خانه  یدلم فکر م در

 .ختمیر یو ترس اشک م یگرفتم،از ناراحت یم

بزرگ شود  یوقت.قدر راحت قبولش کند نیکرده و احتمال دارد پارسا نتواند ا یحال هنوز هم اشتباه بزرگ نیا با

 .شکند یخواستند،دلش م یو بفهمد چرا مادر و پدرش او را نم

 :دهد یادامه م يگرفته ا يصدا با

فک کردم .سپهر دیزنه،دلم لرز یخنده و حرف م یدوئه،م یشده و م يعاد يطاها گفت مثل بچه ها یوقت -

 دهیاز من رس یمحبت و کمک چیبچه ام تالشم نکردم و اون بدون ه يبرا یهستم که حت يمن چه جور مادر

 یبخواد براش فراهم م یهر چ.جبران کنم ویخوام واسش همه چ یم.رفت یدلم براش م دهیجا؟ند نیبه ا

 .نبودم ششیمن پ یعنی...نبود شمیبمونه که پنج سال پ ادشیذارم  ینم.ذارم یتنهاش نم هیثان هی.کنم

 یبه من و عذاب یتوجه چیه نیدلخورم که چرا سرو يبه طرز احمقانه ا یول ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .ندارد دیکه از نبود پارسا خواهم کش

 :دیگو یکنان م نیف نیکند و ف یمن پاك م يرا با شانه  شیاشک ها.فتما یراه م دوباره

 کنم؟ نیف رهنتیشه با گوشه پ یم -

 :میگو یم بلند

 !اَه -

 یو صورتش را پاك م ردیگ یبا خنده آن را از دستم م.آورم یدر م بمیاز ج یزنم و دستمال یکنار م عیسر

 :دیگو یبا خنده م.اندازد یم ابانیکند و بعد دستمال را در سطل آشغال کنار خ یتپل م نیف کی.کند

 !يزیچقدر تو تم -

 :شوند یکج و کوله م میها لب

 ؟یکن یرفتار م يجور نیجلو طاها هم ا.يحالم بهم خورد سرو -

 :دهد یبه گردنش م يعشوه قر با

 !مکن یرفتار م دلتونیم تیطاها من مثل ک ي؟جلويفکر کرد یچ -

 :خندم یم
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 .آورد یوگرنه سر دو روز پست م يبود يطور نیقطعا هم -

 :دیگو یم اقیبا اشت.افتم یو راه م نمینش یم دوباره

 خوابه؟ یم يخوره؟چطور یم یدوست داره؟چ ایچ.از پارسا بگو -

سقفشم باز .ره ینم ادشیذاره و پنجره هم  یواسش م اطیهم ح شهیهم.دوست داره با لگوهاش خونه بسازه -

 .نمیخوام شبا ستاره بب یگه م یذاره و م یم

 :دهم یادامه م.رود یلب قربان صدقه اش م ریز نیسرو

 یکشه و اصرارم داره که مشکل یمتر م یمنو با اختالف پنج سانت يهمشم پاها.دوست داره دنویکش ینقاش -

 هیرو شب هیدختر همسا.اشوینقاش ینیبب دیبا.رو شکل پاندا کونگ فو کار کالیکشه و ه یچشما رو چپ م.نداره

 !يدیفقط تونست بخنده بگه چه قشنگ کش چارهیب.بود دهیکش لیف

 :خندد یم بلند

 دختره چاقه مگه؟ -

شود  یباز هم نم یزند ول یدر ذوق نم.تپل است یدم،کمیآن طور که من فهم.کنم یرا در ذهنم تصور م سارا

 .دشیالغر نام

 .پره يادیز...کمی.ستیالغرم ن یول ادینه ز -

 :دیگو یبا خنده م نیسرو

 !گهیبگو چاقه د!بچه يچقدر تو بامالحظه ا -

 :میگو یم عیسر

 .دوننش یپسندا چاق م یبارب یول ادیآخه به چشم من چاق نم -

 :دیگو یم طنتیش با

 ؟يدوست دار کلشویه -

 :خندم یم

 !نیهم ستیمن چاق ن يارایمن فقط گفتم طبق مع!يخدا خفه ات نکنه سرو -

 :ردیگ یم شتریاش شدت ب خنده

 !بازم از پارسا بگو -

 :کنم یفکر م یکم
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رو گرم دوست  هیساالد الو.خورتش یم هیتو ساالد الو یول ادیاز تخم مرغ خوشش نم.دوست داره یلیکتلت خ -

 یلیمبرگر خه یو به طور کل زبرگریچ.خوره یم تزایتو پ یدوست نداره ول یلیو کالباس خ سیسوس.داره نه سرد

 تیپو شخص.دوست داره دیو سف رمزرنگ ق.خورتش یآب م تریدوست داره و با دو ل یپپرون تزایپ.دوست داره

 ...زنه یحرف م ادیز.مورد عالقه شه

 :پرد ی،وسط حرفم م»نکن نیمن توه يبه بچه « دیگو یکه م یبا لحن نیسرو

 زنه؟ یحرف م ادیز یچ یعنی -

 :خندم یم

 شیاومد پ یوقت.کنه فیواست تعر ویکال دوست داره همه چ.نبود یکن یکه تو فکر م يزیمنظورم اون چ -

که فکر  ینکن يوقت کار هی.یکه امکانش هست به حرفاش گوش کن ییشما،حواست باشه که حتما تا اون جا

کنه  یم هیاون قدر گر نهیش یره م ی،میزن یپسش م يحس کنه دار.حساسه یلیخ.یکن یکنه بهش گوش نم

 !ادینفسش باال ن گهیکه د

 :دهد یتند سرش را تکان م تند

 الزم نداره؟ یخاص زی؟چیچ گهید.باشه حواسم هست -

 :میگو یم یآزردگ با

همه .داره يشتریبه حوصله و وقت ب ازین يریادگیفقط واسه .کامال.يسرو هیعاد ياون کامال مثل بچه ها -

 .هیکی گهید يبا بچه ها شیچ

 :شود یام م یناراحت متوجه

 ...فقط.ندارم داداش يبه خدا منظور -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 .ستیمهم ن -

 ره مدرسه؟ یم یک -

 .گهیسال د -

 :پرسد یم دیترد با

 ...يمدرسه  -

 :دهم یم حیو توض میگو یم یپوف.گذارد یتمام م مهیرا ن حرفش
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احتماال .نشه ریوقت تحق هی.نشه تیکه توش اذ یکن دایرو پ يو مدرسه ا يبگرد دیفقط با.يعاد يمدرسه  -

 .کنه تو درساش دایالبته اگه مشکل پ.رهیهم بگ یواسش معلم خصوص دیبا

 :دیگو یم یخوشحال با

 نمش؟یتونم بب یم.باشه -

 :کند یو مکثم ناراحتش م دیترد

 .نمونده دیتا ع يزیچ.فهمم یم.اشکال نداره -

 !ست؟ین يزیماه چ شش

 :میگو یم عیسر

شش ماهو ازتون وقت  نیباعث شد که ا يا گهید لیدل هی.خوام شوکه شه ینم.يسرو ستیاون ن لشیدل -

 یمتوجه.کم کم فکر شما رو بندازم تو سرش و آماده اش کنم که قبول تون کنه دیبا.کردنش بود رم،آمادهیبگ

 که؟

 :بار کمتر ناراحت است نیا

 .ما براش سخته رشیپذ.فهمم یم -

 ستیالزم ن.ادیخودش به سمتت م ،زودیو دوستش داشته باش یبهش محبت کن کمیچون بچه اس،اگه  -

 .نیوقت از هم جدا نبود چیشه که انگار ه یم يبگذره،اوضاع جور کمی.ینگران باش

 .ترسم سکته کند یاست که م ادیآن قدر ز جانشیشود؛ه یآرام م یکم

و منتظر باز شدن در  ستادهیا نگیشوم که مقابل در پارک یم یمتوجه مورانو مشک.میرس یمامان م يخانه  به

 .است

 :میگو یم نیبه سرو آهسته

 .خدافظ.برو -

دهد و به سمت در  یدست تکان م میبا عجله برا.دیآ یم نییموتور پا ياز رو عیو سر ندیب یرا م اوشیس مورانو

احساس  یو صورت ب دیآ یم نییسمت کمک راننده پا ي شهیکه حرکت کنم،ش نیقبل از ا.رود یباز خانه م

 .شود یم انینما اوشیس

 .شود یم رهیدارد و با دقت در چشمانم خ یاش را بر م یآفتاب نکیع
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ابرو باال  میزند و برا یاش را م يموذ ياز آن لبخندها یکی اوشیس.زنم یو پلک م زدیر یفرو م نهیدر س قلبم

 .گذارد یشود و من بهت زده را پشت سرش جا م یسپس به سرعت وارد خانه م.اندازد یم

شکل ممکن،من خردسال را  نیاو به بدتر یخواستم مراقبش باشم ول یکنم که م یفکر م ییراه به شب ها در

 .زد یپس م

 قهیشد،تا چند دق یم داریاز کابوسش ب یوقت.دید یتا سال ها بعد از مرگ مادرش،شب ها کابوس م اوشیس

 .را قطع کند نیبود با ساطور سر سرو کیزدبار ن کیبزند؛ بیآس انشیخطرناك بود و ممکن بود به اطراف

 نیتر از ا قیعم اوشیمشکل س یبردند ول یدند،میشن یکه اسمش را م یهر روان پزشک شیو بابا او را پ مامان

 .شد یدرست نم هیشده بود وبا بخ یروحش زخم.ها بود

بابا بعد  یکرد ول یم هیکارمان گر نیمامان به خاطر ا.میکرد یو صبح باز م میکرد یها در اتاقش را قفل م شب

همسرش هم  ي هیگر یکرد و حت یرد شد،هر شب در اتاقش را قفل م نیکه از کنار گوش سرو ياز خطر

 .کرد یمنصرفش نم

کدام از ما رابطه  چیاز قبل از ما دور کرد؛او با ه شتریرا ب اوشیکارش،س نیا یتوانم بابا را سرزنش کنم ول ینم

 .باز هم رفتارش دوستانه نبود یکرد ول یه با مامان بهتر رفتار منداشت؛البت یخوب ي

قفل کردن در اتاقش در شب  -بابا  دیجد میبعد از تصم یزد ول یکرد و پس مان م یم ریمدت ما را تحق تمام

 .کرد یم یتالف یواشکیداد و در عوض، یفحش مان هم نم یحت گرید -ها 

را جارو  يزییپا يبرگ ها ای اطیح يو برف ها دمشیپوش یکه م - ام را  يمن را شکست و لباس رفتگر يپا

 ریکرد که همه فکر کنند تقص يصحنه ساز يفرو کرد و طور میکوچک را در بازو یخیم.پاره کرد -کردم  یم

 .خوشبختانه هر بار جان سالم به در بردم یکرد ول یبارها تالف.خودم بوده

آن قدر هلش  یکند ول دایپ يشتریب جانیتاب را رها کرده تا ه يهاگفت که طناب  -را شکست  نیسرو سر

 نیما او را با سر خون یو تا وقت - نتوانسته بود خودش را کنترل کند و به جلو پرتاب شده بود  نیداده بود که سرو

پرتاب کرد و گفت  نییرا از پله ها به پا او.نزد نیسرو ياز سر شکسته  یم،حرفینکرده بود دایمقابل نرده ها پ

 .که به خاطر جورابش سر خورده

 .و باعث شد کمرش بشکند دیبابا کش يپا ریرا از ز نردبان

 .ماند مامان بود یدر امان م اوشیس ي دهید بیروح آس يرهایکه از ت یکس تنها
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گاه بسپرد پرورش کیخواست او را به  یرا وحشت زده کرد؛م اوش،بابایحد و مرز س یخطرناك و ب يرفتارها نیا

 نیاست که ا نیهم يو برا دهید بیآس یو از لحاظ روح دهیکش یگفت او سخت یگذاشت؛م یمامان نم یول

 .کند یکارها را م

در  اوشیس.شوند کیبه او نزد شانیگذاشتند بچه ها یدانستند و نم یرا خطرناك م اوشیان،سیو آشنا لیفام

 شد یم رهیخ هینشست و به بق یگوشه م کیها،تنها  یتمام مهمان

 يرفتارها نیا یتوانست درمان شود ول یشد و م یشد،کم کم با محبت نرم م یطور طرد نم نیاگر ا دیشا

 .موجود خطرناك ساخت کیاحمقانه،از او 

 دیشا.کرد یهم دعوا نم شیبا او به خاطر کارها یکرد و حت یاو محبت م اوش،بهیس يتوجه به کارها یب مامان

قابل تحمل بار  ریو غ يحد خودرأ نیرا تا ا اوشیمامان هم بود که س يلوس کننده  از حد شیرفتار ب نیهم

 !شد یم یقاتل جان کی اوشیمامان نبود،س يدانم که اگر محت ها یوجود م نیبا ا.آورد

 یقلب مهربانش را درك م یخودش را نه ول.دست بکشد اوشیتواند از س یکه هنوز است،مامان نم هنوز

او  دیکش رونیاز خانه شان ب- اوشیدرون دستان مادر س يبدون ترس از چاقو -را  اوشیکه س یکس.کنم

کرد مادرش  ینم ورپنج ساله که با اوشِیس ينگاه وحشت زده  يادآوریبار به من گفت که هر بار با  کی.بود

 .زدیبر شیرا به پا ایخواهد تمام محبت دن یبزند،دلش م بیخواهد به او آس یم

که  یدر ارتباط با مردم.بابا مشغول به کار شد شیمامان پ قیرا گرفت،با تشو سانسشیکه ل نیبعد از ا اوشیس

و  ركیز تیریآن قدر در مد.نرمال شد يحدود رفتند،تایپذ یاش نداشتند و او را م يخبر از مشکالت رفتار

در حد حرف  شیها تیبهتر و اذ ارشآن روزها رفت.گرفت کارخانه را به نامش کند میباهوش بود که بابا تصم

 .کم شده بود

نشان  يکرد که ممکن است واکنش بد ینه؛بابا حس م نیسرو یاز موضوع کارخانه خبر داشتم ول من

 .کرد یدرست فکر م.بدهد

 .نشست یمثل من عقب نم مینبود؛بهتر است بگو یوقت آدم قانع چیه نیسرو

 یبه عنوان کس یاست ول یدوست داشتن میاحساس برا یبرادر سرد و ب کیچنان به عنوان  اوش،همیس حاال

 .کرده،از او دلخورم یاحترام یبه پدرم ب راثیبحث ارث و م دنیکه با وسط کش
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 ستمیب فصل

 !شد ها یداشت تازه جالب م! ننه تو یگل -

 !يد*ر -

 !نهیبوز -

 .خندد یهم چنان م یند؛گلیگو یم نیاسمیو  وشا،ساغرین بیها را به ترت نیا

 :دیگو یهم که خنده اش گرفته م آزاده

 شد االن؟ یچ -

 :دهم یخنده جواب م با

هم گفت  یگل.بعد منم گفتم که چشمک دست منه.انداخت کاغذشو یگل هویبعد .زدم یچشمک م دیمن با -

 !ست؟یچشمک ن یمگه کاغذ خال

بعد از  نیحال در ا نیرسد؛با ا یشود و به انتها نم یمان خراب م يبار دهم است که باز نیا.میخند یم همه

 .خوب است زیهمه چ یکند،حساب یظهر تابستان که گرما آدم را کالفه م

خانه  کیبا هم در  وشایو ن یاسیرابطه عاشقانه و صد البته حال به هم زن را شروع کرده اند؛ کی یو عل یاسی

 .کند یغرغر م» رفتار زشت شان« -به قول خودش  -هر روز از  وشایکنند و ن یم یزندگ ياجاره ا ي

هم  يگذارند،قربان صدقه  یدر دهان هم م یتف يکنند،غذا یکه مقابل او از مسواك هم استفاده م دیگو یم

 .شوند یکاناپه ولو م يرو -! واژه را استفاده نکرد  نیا قایالبته دق -روند و کنار هم  یم گرید

 .رود یزند و به فکر فرو م یغرغرها لبخند م نیام ادر برابر تم یاسی

رود؛سه هفته نشده که رسما به هم  یم شیدارد پ عیسر یلیکنم رابطه شان خ یحس م یخوشحالم ول شانیبرا

 .ابراز عالقه کرده اند

 کش کند؟ شیخودش را پ دیکه با یاز زمان ،زودتریعل شتریجذب ب يبرا یاسیکند؛نکند  ینگرانم م يزیچ

ضربه  ستم؛نگرانیجنبه اش ن نیهم نگران ا ست؛منیمهم ن -  یاز لحاظ مذهب -گونه مسائل  نیا یاسی يبرا

 .خورد یم -اش را ندارد  یکه قطعا آمادگ -رابطه  نیاز ا یاسیهستم که  يا

داد  یم انجام انیها را با ک نیبود که تمام ا ییست؛روزهایبا آن ها ندارد؛غرغرش از سر دلتنگ یهم مشکل وشاین

 .به وجود آورده است وشایدر ن قیعم یاش،خالئ یخال يکه جا یحاال نه خودش هست و نه احساس یول
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با هم  رستانیاز دوم دب.با هم آشنا شده بودند یمهمان کیبود و آن ها در  - وشایبرادر ن - نیدوست ناد انیک

 .ختیانگ یبودند و رابطه شان آن قدر خوب بود که حسادت همه را بر م

کرده  انتینوزده ساله به او خ انِید؛کیرس وشایبه ن يخبر بد - رستانیتابستان بعد از سوم دب - یاز مدت بعد

 .معروف بود یگ*که به هر يبود؛آن هم با دختر

 انیشد ک یو منگ بود؛باورش نم جیهفته گ کیتا .ختیبه هم ر ید،حسابیخبرش را از دوستش شن وشاین یوقت

 .آن ها مخالف بود يکه با رابطه  ینیناد یهمه را کنار زده بود؛حت شیکه برا یانیکرده باشد؛ک يکار نیچن

برندارد،پدرش را در  وشایکرده بود که اگر دست از سر ن دیزنگ زده و تهد انیک ،بهیحرکت انقالب کیدر  نیناد

 .آورد یم

خاص خودش،اوضاع را درست کرده و دهان  یطگیبا سل وشاین یکرده بود ول دییدر کمال ادب حرفش را تا انیک

 .را بسته بود نیناد

 يتوانم کار یدارد و من نم ییازهایپسر نوزده ساله است و ن کیکند، انتیگفت که حق دارد خ یبه من م وشاین

 .دیبه او بگو دیکارش ندارد؛فقط با نیبا ا یاتمام حجت کرد و گفت مشکل انیبا ک.انجام دهم شیبرا

هر  دمید یحال م نیرا از دست بدهد؛با ا انیک یطیشرا چیخواهد تحت ه یداد که نم ینشان م وشایکار ن نیا

 .تمام مدت نگران تنها نبودنش است وشایگذارند،ن یم شیتنها انیبار که پدر و مادر ک

توانست  یکه نم نیگفت؛از ا یم مانیبرا شیها یاز نگران وشاین.تر شد يجد یلیشان خ رستان،رابطهیاز دب بعد

 .ردیبه خود بگ يمصر است که رابطه شان شکل کامل تر یحساب انیک یبرود ول شیاز آن پ شتریب

 انیدر چشمان ک گرید وشایکردند که فرسنگ ها از هم دور شدند؛ن دایموضوع با هم اختالف پ نیقدر سر ا آن

 .کرد یو قلب خودش را هم حس نم دید ینم یاحساس

 ریآمد و آن ها رفته بودند تا ز یم يدیشد ،بارانيا شهیکل يکردند،مثل داستان هارا تمام  زیکه همه چ يروز

که خواست  یتیقبول وضع يبهتر گفته بود؛از تالشش برا يا ندهیآ يبرا دشیاز ام شیبرا وشاین.باران قدم بزنند

 ...انیک یکند ول یکه کنارش حس م يا یاز دلتنگ.بود گفته بود انیک

 .قدم زنان از او دور شده بود...را رها کرده و چتر را به دستش داده و دستش

در آن  یهنوز هم گه گاه وشایدانم که ن یم...یآن دو بسته شد ول يدفتر احساس چهارساله  یسادگ نیهم به

 ...و منتظر است سدینو یم
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 نیاز زم انیو ک یکه تفاوت عل داند یحال خودش هم م نیاندازند؛با ا یم انیخودش و ک ادیاو را  یو عل یاسی

 !تا آسمان است

 :دیگو یو آهسته م ندینش یکنارم م وشاین.رود یور م لشیشود و با موبا یگوشه ولو م کیهر کس  ياز باز بعد

 .ده یداره اس م یه*** اون مادر -

 :کنم یچشمان گرد شده نگاهش م با

 ان؟یک -

 .کند یطور خطاب نم نیرا ا يگریکس د او

 :دهد یرا تکان م سرش

 چکار کنم؟.آره -

 ؟یگفت یاسیبه  -

 .اساشو بخون ایب.کنه تیترسم اذ یم یش پاره شه ول**گه جواب نده ك یم -

تا «،»داداشت؟ شیبرم پ ای يدار یبر م«،»صاب مرده رو یاون گوش و؟بردارین«:دهدشان ینشانم م بیترت به

 .»اهات حرف بزنمب دیبا«،»کنم یولت نم نمتینب تا«،»يفردا وقت دار

 :میگو یم یدهم و با نگران یرا به دستش م یگوش

 .بگو نیبه ناد -

 :در چشمانش است انهیموذ یبرق.کند ینگاهم م متفکرانه

 که بره بزنتش؟ -

 :خندم یم

 .بگو چند تا از دوستاشو جمع کنه برن بزننش! آره -

 :دهد یم هیرا به شانه ام تک دستش

 !تر شه میبزنه وسط پاش که از قاطرم عق نیگم هم چ یم نیبه ناد! ستاین يبد فکر -

 :خندم یم بلند

 .زیبگو بعد برنامه بر نیبه ناد! يهم دار یاالتیچه خ -

 :دهد یرا تکان م سرش
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کشه  یمطمئنم روده شو از دهنش م.ازش داره نهی،ک***از اون سال که نذاشتم بره خوار مادرشو .حله نیناد -

 !رونیب

 يگرفته،با خونسرد شیرا با آن پسر در پ يچه برنامه ا دمیاز او پرس یوقت.بهتر شده یکم ریاخدر چند روز  یگل

 .ییاعتنا یگفت ب

 .لرزاند یرا م ،وجودشيشتریشش ر يآن زلزله  يپس لرزه ها یحال هنوز هم گاه نیا با

را حفظ  تشیتواند هو یدختر بودن را ندارد و نم ییاست که توانا نیاو ا ست؛مشکلیفقط آن پسر ن یگل مشکل

 يشکننده  ي هیبه روح یتیکنند و اهم یپسرانه شان همراه م حاتیاطرافش او را در تفر يپسرها يکند؛همه 

 .دهند یدخترانه اش نم

 یم ششیکرم و شامپو پ يکه برا يا ییبایبعد دو هفته استراحت،حاال با متخصص پوست و مو و ز یساغ

 !و سه سال ید؛تنها مشکل سن پسر است؛سبا هم خوشن یرود،دوست شده و حساب

 .دیآ یبه چشم نم یلی،خیشان را ندان یندارد چون اگر تفاوت سن یحال ساغر مشکل نیا با

دارد؛من مجبورم تک باشم  يادیهم طبق معمول مثل من تک تک است؛البته تک بودن او با من تفاوت ز آزاده

 .خواهند با او دوست شوند ینباشد؛لب تر کند،ده نفر م یخواهد با کس یاو خودش م یول

کنم،به آن ها غبطه  یم سهیرا با دوستانم مقا-ام  دهیگند یزندگ وشایبه قول ن -ساکن و راکدم  یزندگ یوقت

هفتاد  رزنیپ کی ایو سه ساله است  ستیدختر ب کی یزندگ نیشوم؛آخر ا یخودم متاسف م يخورم و برا یم

 !ساله؟

 !دارد يشتریخانم از من تحرك و نشاط ب دهیفر یحت

داستان  نیکه مثل ا نیاحساسم را از دست داده ام؛نه ا.عاشقانه داشته باشم يپسر رابطه ا کیتوانم با  ینم من

که  یتوانم جز احساس ینم گریشده باشم،فقط د »يدختر مغرور و سرد و جد« کیبه  لیمسخره تبد يها

 .داشته باشم یاحساس يگرینسبت به دوستانم و خواهرم دارم،نسبت به فرد د

 یجواب پس بدهم؛دلم نم یخواهد به کس یآخر شب را ندارم؛دلم نم يعاشقانه  ياس ام اس ها ي حوصله

خواهد  یآهنگ گوش کنم؛دلم نم یکس ادیخواهد به  یو نازم را بکشد؛دلم نم ردیمرا در آغوش بگ یخواهد کس

باشد که  یکنم و کس هیخواهد گر یحساس باشم؛دلم نم یکس يخواهد رو یهم قدم شوم؛دلم نم یا کسب

 .خواهد یآرامم کند؛دلم نم
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دهم؛من آدم دختر  یم حشیترج يرابطه ا نیبه چن یهستم ول یراض میتوانم بگو ینم...خودم ییاز تنها من

 .طور نیهم هم یستم؛گلیبودن و ناز کردن ن

 دیآن دو نباشد و خدا هم در خلقت من ترد ریمن تقص یاحساس یب نیتمام ا دیکنم که شا یر ماوقات فک یگاه

 !داشته

 .دان کردم مویگ يبعد زودیاپ.نینیبش نیایبچه ها ب -

 :میگو یخنده م با

 بدبخت؟ نیناد ایتو  -

 :دیگو یم شخندین با

 مونویکنم که اون م یم یکنه،منم در عوض خونه رو خال یدانلود م الیاون برام سر! نداره که نیمن و ناد -

 !عشق و حال کنه ارهیب

 :خندم یوجود دارد،دوباره م انایکه در آن نسبت به ک یلحنش و نفرت به

 !به تو فروخته آخه؟ يتر زمیچه ه چارهیب نیا -

 :دیگو یپوزخند م با

 ست؟ین ادتیواقعا  یعنی -

 .متنفرم دیاین ادمیپنج نفر  نیرا راجع به ا يزیکه چ نیکنم؛از ا یم اخم

 باشه؟ ادمی دیبا ویچ -

 .بود ختهیرو هم ر انیکه با ک هیا***همون ج انایک -

 :ماند یباز م دهانم

 دونه؟ یم نیناد -

 .دهد ینه تکان م يرا به نشانه  سرش

 بشود؟ شانیدایپ وشاین یدر زندگ یاتفاق یلیدو تا خ نیشود ا یشوم؛مگر م یم مشکوك

 :شود یپوزخندش پررنگ تر م.میگو یم وشایرا به ن نظرم

از من بپرسه رابطه  ادیخواد ب یم دهیخواد ازدواج کنه،دختره اسم منو شن یم.دونم یم انویک ياس زدنا لیدل -

 .کنم یترسه تالف یم.هیچه جور اَن انیبوده و ک يمون چه جور

 :زنم یم شخندین
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 !بترسه دمیبا -

 :دیگو یم یکند و به تلخ یم یکوتاه ي خنده

 .ستمین یمن اهل دو به هم زن یبود ول ي*ال -

 نیهم از ا يذره ا یدر واقع؛حت یاست ول زیمغرور و فتنه انگ یآدم وشایکنند ن یزنم؛همه فکر م یم لبخند

 !ها ندارد ییتوانا

 .هیاتفاق انایو ک نیپس جور شدن ناد -

 :دهد یرا تکان م سرش

 !دونم چطور خر شده ینم سیخس نیناد.کنه،مخ شو زده یخوب خرج م دهید*** ج -

 :دیگو یم یطانیش يشخندیکند و سپس با ن یم مکث

 !نیبرسه به ناد ،چهیدختره رو ببرم خونه خال نیگرچه منم دوست دارم ا -

 :خندم یم

 !شدم؟ يتکرار يزود نیبه ا! چشمم روشن آقا خالد -

 :دیگو یمزند و حق به جان  یبه کمر م دست

 !زود؟ یگ یاون وقت م! نه سالت بوده گرفتمت! اختر شصت سالت شده! زود؟! زود؟ -

 :شود یم دتریام شد خنده

 !خوام برات برقصم یتازه امشب م! دلم جوونه! خوب باشه -

 :دیگو یدندان نما م يلبخند با

 ا؟یاون رقص لخت ؟ازیاَخ یگ یراس م -

تواند کنترل را درست در دستش  یهم آن قدر خنده اش گرفته که نم وشاین.شوم یولو م نیزم يخنده رو از

 .ردیبگ

واقعا ناجورش  يهر بار که به صحنه ها یگل.میشو یم وشاین يمورد عالقه  الیسر دیجد زودیاپ دنید مشغول

 یدر م يباز یگذارد و کول یم میآزاده و من که دو طرفش نشسته ا يچشم ها يرسد،دستانش را رو یم

 .»!رهیگ یخدا قهرش م! رو نایا دینینب! خاك بر سرم«:آورد

 .تا دستش را بردارد میمان یو منتظر م میخند یهم م ما
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خفه  انیو ساغر خودشان را با قل وشایو ن یاسیتا  میکه بعد از غروب آفتاب به فرحزاد برو میگذار یم قرار

 !میکن شانیتا تماشا مینینش یهم کنار نم یکنند؛البته من و آزاده و گل

 :دیگو یم یبا ناراحت.کند یخم شده و خودش را برانداز م نهیآ يکه رو به رو م،ساغریپوش یکه لباس م یهنگام

 !ها شدم يهند نیمثل ا.ابروهام زده نیپدرسگ اومده ب! گردن زد دیجوشه رو با نیا -

 .شوند یم فیده ضعکشند،از شدت خن یتنگ را باال م یمشک یشلوار ل اریکه دارند با تالش بس دستانم

کشد که مطمئنم تا خط  یرا م یمقابل صورتش گرفته؛با دقت خط چشم نهیآ کیتخت نشسته و  يرو یاسی

 .رسد یم شیمو شیرو

 یمیمال شیآزاده هم آرا.را تمام کرده ششیع،آرایرضایخط چشم غ کیرا زده و با  غشیرژ لب قرمز ج وشاین

خدا،حاضر  ياز هفت دولت آزاد است و محض رضا...هم که یگل.تر کرده نیدلنش یکرده که صورتش را حساب

 !چشمش بکشد ریخط ز کی ستین

کوچک بکشم که ساغر  یدارم تا خط یمداد چشمم را بر م.نمینش یم نهیپوشم و مقابل آ یرا م میلباس ها من

 :پرد یم نییو مثل بچه ها باال و پا ردیگ یآن را از دستم م

 من بکشم برات؟ -

 :میگو یم دیترد با

 ...منو ینکن میرج طانیمثل ش -

 .ماند یکنم و دهانم باز م ینگاه م نهیدر آ قهیبعد از سه دق.شود یمن خم م يرو اقیخندد و با اشت یم

 :زنم یلبخند م.ناراحتش کنم دیآ یپررنگ و دراز شده،دلم نم یلیکه خ نیا با

 .عشق یمرس -

 :شود یم کیقرمزم به من نزد ينتورا تمام کرده،با ما ششیکه آرا یاسی

 !بپوش نویا -

 :کنم یدهان باز نگاهش م با

 !شم یخاص و عام م يبپوشم،مضحکه  نویا یبادکنک کلیه نیمن با ا -

 :کند یاخم م ساغر

آزاده شصت و پنج  نی؟هميخور یکه تو به خاطرش حرص م هیچ لویک شیآخه شصت و ش!یزن یچرا زر م -

 !لوئهیک
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 :میگو یم یلحن خشک با

 .و ده سانت هم از من بلندتره -

 :دیگو یم متیام شده،با مال یکه متوجه ناراحت وشاین

 .نباش یوسواس.يالغرترم شد ایتازه تازگ! يدیچاق ند.یستیبه خدا چاق ن -

 یعال يکنند و به نشانه  یخورد،به تن من م یبند م کیتنها  شینازك قرمز را که جلو يبه زور مانتو آخر

 !زنند یوت مبودنم س

 :روم یآن ها چشم غره م به

 !سماور شدم هیشب -

 :دیگو یم شخندیکند با ن یکه مانتو را در تنم مرتب م یدر حال وشاین

 کو؟ رسماورتیش -

 .خندم یبودن،م يجد يبرا لمیخالف م بر

کفش .بکشد میلب ها يرا چند بار رو وشایرژ لب قرمز ن یاسیدهم  یکنم و اجازه م یام را سرم م یمشک شال

 نیام را هم به اجبار آزاده که از ا دهیبار هم نپوش کیام و  دهیخانه خر نیتزئ يام که فقط برا یپاشنه بلند مشک

 .زمیر یام م یشانیپ يرو يور کی شهیرا مثل هم میکنم و موها یپا م د،بهیآ یجور کفش ها خوشش م

 .شود رهیبه من خ یدوست ندارم کس یول ستمین يدیروم؛آدم مق یم رونیب يطور نیکه ا ستیاول بار

 .میبرو یاسی يو سوناتا وشایو شش ن ستیاست با دو قرار

 نیبه ماش يمن عالقه ا یول دیخر دیپرا کیرا فروخت و با پول آن ها و پس اندازش، شیتمام طالها سمن

 .سوار اتوبوس شدن را دوست دارم.ندارم

خسته و گرفته به نظر .دیآ یم نییپا شیرسد و از رو یاز راه مسوار موتورش  م،سپهریکه سوار شو نیاز ا قبل

 .اند ختهیاش ر یشانیاش در پ یمشک يرسد و موها یم

 .برد یموتورش را به سمت خانه م زانیآو ییلب ها با

 :کنند یها در گوش من وزوز م بچه

 کرد؟ تشیثیح یب یکه ساغ ستیهمون ن نیا -

مارمولک  کیکه مثل  یمقابل در رد کند،گل يپله  يخواهد موتور را بلند و از رو یکه م يدر لحظه ا درست

 یدفعه عقب م کیخورد و  یسپهر جا م.شود یموتورش با چارچوب در رد م یده سانت يالغر است،از فاصله 
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 یم رهیخ کلشیشده به ه درد شده،با چشمان گر یگل ندیب یم یوقت.رد نشود یکه گل دهیکشد؛احتماال ترس

 !رد شده يمتر یلیم يچطور از آن فضا یکند گل یشود؛احتماال دارد فکر م

 :گذارد یم شیمسخره اش را به نما ياز آن خنده ها یکی یبا دستپاچگ یگل

 .دیببخش -

 :دیگو یدهد آهسته م یکه به راهش ادامه م یخندد و در حال یهم آرام م سپهر

 .خدا ببخشه -

 .آشنا آمده شیاش برا افهیکند؛فکر کنم ق یرا نگاه م یچرخد و دوباره با دقت گل یرود،م یقدم که جلو م چند

 .شوند یم ینعلبک يمن چشمانش اندازه  دنیافتد و با د یبه ما م یاز پشت سر گل نگاهش

 :میگو یم يو با لبخند مسخره ا ندیجلفم را نب پیکنم تا ت یم میقا وشایرا پشت ن خودم

 .یمیعظ يسالم آقا -

 :شود یکامل متوقف م یمشخص است خسته است ول.کند ینگاهم م هیحرکتم عاقل اندر سف نیا دنید با

 حال تون خوبه؟.يسالم خانوم مهدو -

 :میگو یم یدستپاچگ با

 .بله بله ممنون -

 :آزارم بدهد شتریکند ب یم یچقدر مسخره است،سع وشایشدن پشت ن میقا يور کیداند  یکه انگار م سپهر

 خواهرتون خوب هستن؟ -

 :میگو یم عیسر

 .بله بله -

 :زند یم شخندین

 عمه تون خوبن؟ -

تا به حال .دارند طنتیاز ش یچشمان سپهر برق.خندند یم زیر زیبچه ها که متوجه قصدش شده اند،ر ي همه

 .ها هم بلد باشد طنتیش نیکردم از ا یبودم؛فکر نم دهیرا ند شیرو نیا

 .کردم یبرخورد م ياز همان اولش هم جد دیبا.شود ینم يطور نیا

 :میگو یم تیبا جد.ستمیا یو صاف م میآ یم رونیب وشایپشت ن از

 .برن یبنده در سالمت کامل به سر م انیاقوام و آشنا يهمه  -
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 :دیگو یاندازد و م یم نییسرش را باالخره پا.هنوز محو نشده شخندشین یدهد ول یرا تکان م سرش

 .خدا نگه دارتون باشه.دیرن شتریدنده دو ب -

 .بندد یرود و در را پشت سرش م یسپهر به داخل خانه م.خندند یبچه ها م ي همه

 .شده بود يموذ یکم امروز

 م،بایافت یکه راه م نیبعد از ا یاسی.شوند یم وشاین نیو ساغر سوار ماش یو گل یاسی نیو آزاده سوار ماش من

 :دیگو یخنده م

 .دخترارو سر کار بذاره ومدیبهش نم مشیدیدفعه اول که د! کردا تتیپسره خوب اذ نیا -

 :دهم یم نیام چ ینیب به

 يا رزنونهیپ يپایمنو تا حاال با ت نیا! هول شدم خوب هوی.خودم اتو دستش دادم با اون حرکت مسخره ام -

 !خوره یم يسر ستار یلباسا به درد کاسب نیا! بوده فقط دهید

 :دیگو یآزاده م.خندند یو آزاده م یاسی

 !يزد پیواسه دل خودت ت! وونهید یچرا کاسب -

 :میگو یم تیجد با

 .کنم ینم يکار چیجاس که من واسه دل خودم ه نیخوب نکته ا -

 :دیگو یم یبا ناراحت یاسی

 !ياز بس خر -

من قفل شده  يکنم نگاه همه رو یکنم؛حس م یم دایبد پ یم،احساسیشو یم ادهیو پ میرس یبه آن جا م یوقت

 .من دارند يدرباره  يبد يو افکار

 .به من منتقل کند شیاز آن آرامش افسانه ا یچسبم تا کم یآزاده م به

 :دیگو یزند و با خنده م یم انیبه قل یپک وشاین

 .دنیبچه ها رس -

 :کنم یم اخم

 مگه قرار نبود جمع دخترونه باشه؟ -

 :زند یشانه ام م يرو ساغر

 !شو سارا الیخ یامشبو ب هی -
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رسند؛سه نفر اول را از  یاز راه م گریو سه نفر د -دوست ساغر  - ریو ام - وشاین دیدوست جد - هانیو ک یعل

 .شناسم یعکس شان م دنید

توانم  یحال من هنوز هم نم نیکنند؛با ا یکنند و با خنده به بچه ها سالم م یتخت جا م يرا رو خودشان

 .دهم یدر جواب شان هم تنها سرم را تکان م.حرف بزنماخمم را باز کنم و با آن ها 

 :دیگو یم ییبا خوشرو یاسی

 .سه تا آزاده و گلسا و سارا هستن نیا -

 :کند یاضافه م.کند یبه ما اشاره هم م بیترت به

 .میکن یصدا م یما گلسا رو گل -

به او چشم غره .کند،کنار من نشسته و کم مانده بغلم کند یراحت تر برخورد م گرید دیکه از دو نفر جد يپسر

 .کشم یروم و خودم را کنار م یم

 :دیگو یپسر با پوزخند م.نمیب ینم يخنده دار زیموضوع چ نیمن در ا یخندند ول یحرکت من م نیها به ا بچه

 .یکن يسر و وضع از نامحرم دور نیبا ا ادیبهت نم -

 :زنم یخودش پوزخند م مثل

 .شه یم فیبه زباله ها بخورم کث.زهیاسم تملب -

 :دیگو یم ندیب یم نیکه جو را سنگ وشاین.شود یم یعصبان

 !بکش کنار بابا.روش يولو شد! گهیگه د یراست م.نکن نیتوه انیشا -

 گریدو نفر د یاسی.برد یرسد از او حساب م یبه نظر م.ندینش یدورتر م یکم یعل يچشم غره  دنیبا د انیشا

 :کند یم یرا معرف

 .ناستیهم س یکیاون .مانهیتو صورتش ا ختهیآقاهه که موهاشو ر نیا -

 میاوریعق زدن درب يادا یواشکیشود ما  یکه باعث م یکند و با لحن یحلقه م یاسیدستش را دور کمر  یعل

 :دیگو یم

 امروز خوش گذشت عشقم؟ -

 :دیگو یم یفیلط يدهد و با صدا یقرمزش را کش م يدلبرانه لب ها یاسی

 .بدون تو نه -

 :دیگو یبا خنده م وشاین
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 گذره؟ یسارا خوش م يگفتم چقدر خونه  یم یمن بودم ه! یاسیدهنتو  -

 :زنم یچشمک م وشاین يو من برا میخند یم

 .بره بعد میبچه رو بد نیبذار ا وشاین -

 :زند یشانه ام م ياز پشت سر آزاده رو وشاین

 .میخلوت کن ییبره دوتا میسرخرو بفرست نیا.یاَخ یگ یراس م -

 یم.میمشکوك نزن يحرف ها نیتا از ا ردیگ یلبش را گاز م يبا حالت مسخره ا یاسی.خندد یم زیزریر آزاده

کننده  وانهید ییکشد و با صدا یم ریام يساغر سر و صورتش را به شانه .بکنند يترسد آن ها برداشت بد

 .کند یزمزمه م شیبرا

 .آورد یامشب را دوام نم ریام

حرکات  نیآخر ا.خواهد به او فحش بدهم یشود که دلم م یآن قدر سبک م یگاه یرا دوست دارم ول ساغر

 چه؟ یعنی

 :کنم یم سرفه

 .لطفا دیمراعات کن.ستیجا مکان ن نیبچه ها ا -

 :دیگو یدور کمرش حلقه شده،با خنده م هانیکه دست ک وشاین

 .دیما بکن يتنها يرفقا نیبه حال ا يفکر هیتنها  ونیآقا -

 :میگو یروم و در گوش آزاده م یاو چشم غره م به

 راه بندازن؟ یگروه*** جا  نیاومدن ا نایا یدونست یتو م -

 :دیگو یلب م ریخندد و ز یم ينسبتا بلند يبا صدا آزاده

 !تیترب یب -

 :کوبم یم شیآرنجم در پهلو با

 ؟یدونست یم يحاال جد -

 :کند یدهد و در گوشم زمزمه م یرا تکان م سرش

 .سه تا جور کنن نیخوان ما سه تارو با ا یم.آره يراستش تا حدود -

 :میگو یکنم و م یم اخم

 .سه تا نیغلط کردن ا -
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قدر مشتاق به نظر  نیکه هر دو ا ستیدانم موضوع چ ینم.است مانیمشغول حرف زدن با ا يعاد یلیخ یگل

 .رسند یم

 .زنند یهم مثل من و آزاده در گوش هم حرف م انیو شا نایس

 :میگو یگوش آزاده م در

 .کنن آخه نیرو دستچ نایچرا به خودشون زحمت دادن ا.قصاب سر کوچه ما هم بودا -

 :که قرمز شده دهیآن قدر خند آزاده

 .سارا یخفه نش -

 :زنم یم وشاین يشانه  يپچ پچ کردن با آزاده،محکم رو قهیاز چند دق بعد

 .خوام برم یمن م وشاین -

 :دیگو یکند و با حرص م یم اخم

 ؟يحرف زد نایاصال دو کلمه با ا.يانتر یلیخ -

خورد  یکه م یینایکنند و س یرا شکار م يچرخند و هر دختر یکه چشمانش اطراف م یانیپوزخند به شا با

 :میگو یکنم و م یمعتاد باشد نگاه م

 .معلوم الحالن نایا یممنون از تالشت ول -

 :دیگو یشود و م یبلند م شیهم همراه من از جا آزاده

 .رمیمنم م.ویشرمنده ن -

 یاصرار نم میبمان میخواه ینم نندیب یو ساغر هم که م یاسی.گرداند یرا بر م شیکند و رو یقهر م وشاین

 .ستیکنند و حواس شان به ما ن یهم هر دو با لبخند صحبت م مانیو ا یگل.کنند

 زاده؟آ -

 جانم؟ -

 :پرسم یوقت است ذهنم را مشغول کرده م یلیرا که خ یسوال.میزن یآزاده در پارك ملت قدم م همراه

 ؟یچرخ یچرا تنها م -

 :شود یمنظورم م متوجه

 یشون اون کس یکیو برن تا باالخره  میتو زندگ انیدوست ندارم هزار تا آدم ب.خوب منم مثل تواَم...سارا من -

 .ادیدوست بشم،ازش خوشم ب یدوست دارم حداقل اگه قراره با کس.خوام باشه یکه م
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 ؟يتوجهتو جلب نکرده آز یکس چیتا حاال ه یعنی= 

 :دهد یرا تکان م سرش

تو ! ها ياقتصاد طینه تو ظاهر و شرا.میکه مشکل پسند نهیو اونم ا میمشکل دار هیمن و تو .کس چیه -

 میکه باهاش همراه شد نیتونه ما رو از ا یطرف م يکلمه  هی یحت.میبساز میتون ینم یبا هر کس.اخالق

هم  هیثان هی یباهاش حت بودنکنم که از  دایرو پ یمونم تا کس یمنتظر م.زارمیب یمونیمنم از پش.کنه مونیپش

 .نشم مونیپش

 :میگو یم یلبخند کج با

 !پس یدتیسوار بر قاطر سف يمنتظر شاهزاده  -

 :دهد یسر م یکوتاه ي خنده

اگه قراره ازش جدا شم،به خودم نگم  یباشم که حت یخوام با کس یمن م...یدون یم.طور گفت نیبشه ا دیشا -

اشتباه « میگو یفهمم چون سه سال است که تمام مدت به خودم م یمنظورش را م. کردم یکار اشتباه

 ...»يکرد

 »...راه رفته اشتباه بود یپاهات بگ يسخته به تاولها یلیخ«

 .میرو یآزاده م يبه خانه  - يمتر کی یبستن کیبعد از خوردن  - ازدهی ساعت

مادر آزاده با .کنند یم یتصادف فوت کرد و از آن موقع،آزاده و مادرش تنها زندگ کیدر  شیآزاده پنج سال پ پدر

آزاده غبطه  نم،بهیب یو خوش اندام است؛هر بار او را م بایکه چهل و شش سال سن دارد،هنوز هم ز نیوجود ا

 .خورم یم

 !داشت؟ ینگه م بایشد مادر من هم خودش را ز یم چه

 .داد با تنها دخترش بماند حینکرد و ترج شنهاد،ازدواجیآزاده بعد از پدرش با وجود چند پ مادر

ام  و گونه ردیگ یدهد،در آغوش م یخانه م يکه بو یشوم،مادرش مرا با آغوش یبعد از آزاده وارد خانه م یوقت

 :بوسد یرا م

 .زمیدلم برات تنگ شده بود عز.سالم سارا -

 .بودم دهیکلمات را از مادرم نشن نیبه حال ا تا

 :زنم یم لبخند

 .سالم فاطمه جون -
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زنم و طرفم را ناراحت  یحرف م یمصنوع يادیکنم؛ز یکه در خود احساس دارند،استفاده نم یاز کلمات معموال

 .کنم یم

 »!امروز ناهارمو با ماست خوردم یگ یدوستت دارم،انگار م یگ یم یوقت«:دیگو یبه من م ساغر

 !شوم یخودم هم متوجه مسخره بودنم م یحت.دیگو یم راست

 .مینیبب ایب.خفنه یلیگفت خ یم.از دخترعمه ام گرفتم دیجد لمیف هی -

بار کتاب  کی.تنها کتاب اولش است نیبه نام مسابقات عطش گرفته شده؛ا يسه جلد يمجموعه  ياز رو لمیف

 يکتاب ها نیدانم که جزو برتر یو م دمیشن یلیرا خ فشیتعر.دوم و سومش را نه یاولش را خوانده بودم ول

 .ستیسبک فانتز

جواب  عیسر.پراند یام ما را از جا م یگوش يکه صدا میتا بخواب میشو یتخت آزاده ولو م يلم،رویف دنیاز د بعد

 :دهم یم

 بله سمن؟ -

 :گرفته است شیصدا

 .در خونه تو باز کن -

 :دهم یدهانم را قورت م آب

 .امیصبر کن االن م.آزاده ام شیمن پ -

 :پوشد یرا م شیآزاده هم همراه من لباس ها.شوم یبلند م میکنم و از جا یم قطع

 خواهرت بود؟ -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .يکرده بود آز هیگر -

کند  یم هیگر یاست که وقت ییکه از آن ها میدان یو م میشناس ی؛هر دو خواهرم را مهم نگران است آزاده

 .اتفاق ممکن افتاده نیبدتر یعنی

 .میدارد تا با آن برو یمادرش را بر م نیماش چییسو

 افتاده؟ ینصفه شب چه اتفاق میدو ن ساعت

 :میگو یگذارم و هول م یدست آزاده م يرا رو م،دستمیرس یبه سر کوچه مان م یوقت

 .یاز خوابت بزن يمجبور شد دیببخش -
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 :زند یم لبخند

 .برو به خواهرت برس.یزن یم ادیزر ز -

دوم که با کفش  یم يپاشنه بلند طور يبا آن کفش ها.شوم یم ادهیپ نیبوسم و از ماش یم عیاش را سر گونه

 !توانستم یهم نم یورزش يها

دور کمرم  يرا طور گرشیو دست د ردیگ یاز پشت دهانم را م یاز در خانه فاصله ندارم که کس شتریقدم ب ده

مثل هالک  یکلیمشخص است ه یول نمشیتوانم بب ینم.را تکان بدهم میکند که نتوانم دست ها یحلقه م

 .دارد

 یاز راه نم یها کس لمیچرا مثل ف.کند یرا محکم تر م شیتنها دست ها یکند ول میزنم تا رها یو پا م دست

 !رسد؟

 !غول تشن را کنار بزنم؟ نیتوانم ا یمثال اگر تالش کنم م.ستمیا یحرکت م یب

 :دیگو یگوشم م در

 .کشمت یم! ؟يخور یاضافه م* ات گ**من با اون خواهر هر يتو خونه  -

 ».کارت تمومه«:میگو یشناسم و در دلم م یرا م دیفر يصدا

 .دارد که مرا بکشد نهیسهم االرثش ک دنیباال کش يبرا -برادرزاده اش  -ن آن قدر از م يمرد عقده ا نیا

 زنده بمانم؟ شتریب یشد کم یکنم؛نم یرا حس م یبزرگ یدلم ناراحت در

کنم ان دردناك  یحاال حس م.کمتر درد دارد رمیدارد؛چطور بم یکردنم که مردن چه احساس یفکر م شهیهم

 .نوع مردن است یترن

 یم يپوستم جار يرو یخون گرم.کشد یگردنم خط م يرو.کنم یگردنم حس م يرا رو شیچاقو يزیت

 یگونه ام م يرا رو شیدر آخر چاقو.شوم یم میمتوجه زخم ها یاست که به سخت زیآن قدر ت شیچاقو.شود

 .کنم یحبس م نهینفسم را در س.گذارد

 خوشگلت کنم؟ کمیچطوره .ارمیکنم باال م یتو صورتت نگاه م -

 :شنود یحرف زدن دو نفر را م يچشمم بکشد که صدا ریچاقو را ز دیآ یم

 .د؟خطرناکهیسادیجا وا نیوقت شب چرا ا نیا.يسالم خانوم مهدو -

 یقلبم درست م يرو دیفر يمثل زخم چاقو یده،زخمیکوچه من را ند یکیسمن که در تار يگرفته  يصدا

 :کند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٩٢ 

 .ادیمنتظرم خواهرم ب -

 :سپهر نگران است يصدا

 .دیسیتو کوچه وا یکیتو تار ستیخوب ن.دیداخل منتظرشون باش دییبفرما -

رود و  یم ادمی دنینفس کش.کنم یراستم حس م يپهلو يکشنده را رو يآن هاست که درد شیپ حواسم

 .شود یخفه م دیدست فر ریناله ام ز يصدا

 یکه م ییتنها صدا.را بشنوم سمن و سپهر يتوانم صدا ینم گریشود و د یتر م سیلحظه به لحظه خ میمانتو

 .شود یم کیمرگ است که به گوشم نزد يسرد فرشته  ينفس ها يشنوم،صدا

 .خواهم مرا بکشد یاست که از خدا م ادیآن قدر ز دردم

 !بار را به حرفم گوش بده کی نیا ایخدا

کند و  یپرت م ابانیجان هستم،به وسط خ مهیرا که ن یمن.کوبد یم واریزند و سرم را به د یچنگ م میموها به

 :شنوم یسپهر را م يصدا.کند یبا موتورش فرار م عیسر

 .يبا اجازه خانوم مهدو -

 :شنوم یحرف زدن همراه با تعجبش با پارسا را هم م يصدا

 ؟ییشما دا يداریچرا ب -

 ...دمیبد د...خواوِ -

 ...خواب بد نشود کیوقت  چیات ه یزندگ دوارمیام...زمیعز

 :شنوم یسمن را م يصدا

 .یمیعظ يآقا دیشما بر.من مراقبش هستم -

 .خوام بهتون زحمت بدم ینم -

 :کند یپرخاش م سمن

 !شما دیکن یچقدر تعارف م -

 :از خنده در خودش دارد ییسپهر رگه ها يصدا

 .ممنونم -

 قدر احساس سبک بودن دارند؟ نیاست؟همه هم يطور نیمرگ ا یعنی.کنم در هوا شناورم یم احساس

 !خدا -
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 کمیو  ستیب فصل

 اش؟ هیکل -

 :دیگو یدکتر با حوصله م.رد شدن از آن را ندارم يشوم که اجازه  یم رهیخ يزده به در بهت

 .میرو بردار هیکل میمجبور شد.برده بود نیرو از ب هیچاقو کامال کل يضربه  -

 :کند یاضافه م ندیب یمن را م ي دهیرنگ پر یوقت

 ...يآقا دینگران نباش -

 :میگو یطور بهت زده م همان

 .یمیعظ -

 :دهد یحرفش ادامه م به

 يبرا یمشکل خاص.کنن یم یراحت هم دارن زندگ یلیدارن و خ هیکل ي يادیافراد ز.یمیعظ يآقا دینیبب -

 .ادینم شیپ شونیا

 :میگو یم يخفه ا يصدا با

 .جوونه یلیخ -

 :گذارد یشانه ام م يزند و دستش را رو یآرامش بخش م يلبخند

 ؟يباهاش دار یچه نسبت -

 .شم هیهمسا -

 ؟يبه خانواده اش خبر داد -

 .اون قدر حالش بد شد که مجبور شدن بهش سرم بزنن.جاست نیخواهرش ا -

 :دهد یم ده،سرتکانید ادیموارد ز نیکه معلوم است از ا دکتر

 .چند تا سوال ازت بپرسم دیاالن من با.بمونه مارستانیتو ب دیبا گهیحداقل تا دو روز د -

 :فهمم یمنظورش از سوال را م بالفاصله

 .کارو کرده نیا یدونم ک یمن نم -

 :گذارد یرا پشت من م دستش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 .مونه یتنها م چارهیب نیا يتو هم از حال بر.نیبش ایب -

 :دیگو یدکتر شمرده شمرده م.مینینش یهم م کنار

 .افتاده یکن امشب چه اتفاق فیتعر قیدق -

 :کشم یم یقیدهم و نفس عم یم هیتک واریرا به د سرم

که افتاده  دمید ویکیراه افتادم،چند قدم جلوتر از خونه  یوقت.رونیمن واسه کارم ساعت سه از خونه اومدم ب -

 .مارستانیب مشیبا خواهرش رسوند.ابونیوسط خ

 :شده رهیبا دقت به چشمانم خ دکتر

 ؟يدیرو ند يا گهیکس د -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .نه -

 نداره؟ یخصومت یبا کس -

 .دونم نه یکه من م ییتا اون جا -

 :گذارد یشانه ام م يدستش را رو دکتر

 .میاطالع بد سیبه پل میما مجبور -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .دونم یم -

 :شود یبلند م شیزند و از جا یم لبخند

 .ادیبه هوش نم گهیخانوم تا چند ساعت د نیا.دهیرنگت بدجور پر.بخور پسر يزیچ هیبرو  -

 .زنم یم یجوابش لبخند کمرنگ در

کردم  یقدر دم در خانه وقت تلف نم نیاگر ا.رمیگ یدستانم م انیشوم و سرم را م یرود،خم م یدکتر م یوقت

 ...دیشا

 چیدم و همر یخودم هم آن وسط م! افتم؟یچاقوکش درب کیآخر مگر من بلدم با .زنم یافکارم پوزخند م به

 !توانستم بکنم ینم یکمک

فحش داد  یلیخ.و مراقب پارسا و بابا رضا باشد دیایزنگ بزنم تا ب نیشدم ساعت سه نصفه شب به شرو مجبور

 .آخرش قبول کرد یول
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 یم.دمیترس یقدر م نیبود که ا یاول يدفعه .ستادیلحظه قلبم ا کیدم،یآن همه خون د انیسارا را م یوقت

 .و من شاهد مردنش باشم ردیبم دمیترس

غش  باید،تقریسارا را د یوقت.دیپارسا بست و به سمت ما دو يخدا گفتن من،خواهرش در خانه را رو يصدا با

 .کرد

 د،ازیرس یم رترید یدکتر گفته بود که اگر کم.آوردم مارستانیرا به ب شانیکردم و هر دو دایپ یتاکس کیزور  به

 .مرد یم يزیخونر

کنارم نشست و با .بود و چشمانش سرخ بودند دهیرنگش پر.که خواهرش آمد نیساعت آن جا نشستم تا ا کی

 :دورگه گفت ییصدا

 حالش بده؟ -

 :میگو یم یآهستگ به

 .شه یخوب م -

 .مانده که دوباره غش کند نمیهم.اش را برداشته اند هیکل کیکه  میگو ینم

از  ياثر چیدارد،ه یرا که بر م یگوش.زنم یبه مامان زنگ م.ستمیا یدورتر م یشوم و کم یبلند م میجا از

 .شده داریاذان صبح ب يشنوم؛برا ینم شیخواب در صدا

 شده مامان؟ یچ.سالم سپهر -

 :رمیگ یدستم را مقابل دهانم م.کرده ام نگرانش

 ؟يبود داریب.سالم مامان -

 شده؟ شیزیپارسا چ.يشده نصفه جونم کرد یبگو چ.آره -

 :میگو یم یاندازم که در افکارش غرق است و به آهستگ یبه خواهر سارا م ینگاه

 ؟يد یبهم قرض م کمی.ستین یپولم کاف.مارستانمیمن االن ب.مامان وفتادهین یاتفاق خاص -

 :شنوم یگفتنش را م نیه يصدا

 شده؟ شیزیچ یمارستان؟کیچرا ب -

 .مارستانیب مشیمون حالش بد شده بود،با خواهرش آورد هیهمسا -

 :دیگو یم عیسر مامان

 سارا؟ -
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 :کنم هیگر ایدانم بخندم  ینم

 !رد شو اتیجون من از فرع! آره مامان -

 :دیگو یم عیسر

 مارستان؟یکدوم ب -

 ...ـیخواد ب ینم -

 :زند یم تشر

 مارستان؟یگفتم کدوم ب -

 .نمینش یوباره کنار او مدهم و د یسرم را با تاسف تکان م.کند یم م،قطعیگو یرا که م مارستانیب اسم

سارا به هوش آمد،به سراغ او هم  یقرار است وقت.پرسد یآن شب چند سوال م يو از ما درباره  دیآ یم سیپل

 .برود

من هنوز هم باور دارم مادرم .رود یم نیکه دارم از ب يبد دنش،حسیبا د.رسد یساعت بعد،مامان از راه م مین

 !تواند بکند یم يهمه کار

 :چرخانم یصورت نگرانش،چشمانم را م دنید با

 مامان؟ ياومد یبا ک -

 .اوشیس -

 !دهینشن يزهایبه حق چ.شود یچهارتا م چشمانم

 :ردیگ یدستانش م انیو دستش را م ندینش یخواهر سارا م کنار

 ده؟یقدر رنگت پر نیتو چرا ا.رمیبم یاله -

 :میگو یم عیاش،سر یاز پرخاش کردن احتمال يریجلوگ يبرا.کند یسارا با اخم نگاهش م خواهر

 .ان يخواهر خانوم مهدو شونیمامان ا.مادرم هستن -

 :دیگو یم یکشد و با مهربان یسرش باال م يچادرش را رو مامان

 .ير یاز حال م يجور نیا.بخور مادر يزیچ هی میبر ایب -

 :دهد یسرش را تکان م یباز شده ول اخمش

 .خوام ینم -

 :دیگو یزند و رو به من م یصورتش کنار م يرا از گوشه  شیموها مامان
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 حالش خوبه؟ -

 :دهم یرا م یجواب قبل همان

 .شه یخوب م -

 .اندازم یرا باال م میشانه ها.کند ینگاهم م زیشناسد،ت یمن را خوب م يسرباال يکه جواب ها مامان

که خواهر سارا نتواند  يآن طرف تر،طور یکم.کند دنبالش بروم یشود و به من اشاره م یبلند م شیاز جا مامان

 :دهد یآورد و به دستم م یدر م فشیاز ک یند،پاکتیبب

 .من مراقب خواهرش هستم.برو حساب کن -

 :زند یمامان لبخند م.بوسم یو م رمیگ یپاکت دستش را م يجا به

 .دوست ندارم.کارو نینکن ا -

 :میگو یجوابش م در

 .دم یزود پسش م.ست دارم هر روز دستاتو ببوسممن دو یول -

روم تا پول عملش را حساب  یو م رمیگ یپاکت را از دستش م.زند یم یکند و همراهش لبخندکوچک یم اخم

 .کنم

است و مامان مشغول حرف زدن  رکاکائویو ش کیکه خواهر سارا مشغول خوردن ک نمیب یگردم،م یبر م یوقت

 .با اوست

 کیمامان .نمینش یاندازم و کنارش م یم فشیپاکت را در ک.که مامان داد،اضافه آمد یاز پول هزار تومان پانصد

زنم و  یمجهز لبخند م شهیبه مامان هم.دهد یآورد و به دستم م یدر م فشیاز ک گرید کیو ک رکاکائویش

 .دهم یرا تکان م رکاکائویش

 نیدانم فقط من ا ینم.است شتریهم ب انیاز مرغ بر میهم درست کند،ارزشش برا مروین میاگر مامان برا یحت

 !دهند یدست پخت مادرشان جان م يهمه برا ایطور هستم 

تابه حال ! اوردیدرب فشیخوشمزه از ک زیچ کیرفتم،تمام مدت منتظر بودم  یم رونیبچه بودم و با مامان ب یوقت

 .نداشته باشد یخوراک فشیام مادرم در ک دهیند

 :دیگو یم دیمامان با ترد.زند یرود و او هم رد تماس م یم برهیبار هزارم و يبراخواهر سارا  یگوش

 مزاحمه دخترم؟ -

 :دهد یبار جواب م نیدهد و ا یرا به چپ و راست تکان م سرش
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 ت؟یبه گوش دهیچته؟دستت چسب -

- ... 

 :زند یم پوزخند

 .يخسته ام کرد.ياصال؟هفت ساله دنبال من راه افتاد يتو غرور دار -

 .دارد شیلب ها يرو يمامان لبخند.خواستگار سمج است کیفهمم که طرف  یم

دو روزم  یعمرا بتون.یدون یمنو نم طیتو شرا نیرحسیام! يکرد یازدواج م یرفت یمگه من ازت خواستم؟م-

 .یتحملم کن

- ... 

کنه با  یقبول م مادرت.اصال من و خودت به درك.ره یتو گوشت نم يتکرار يحرفا نیکه ا نهیا يخوب برا -

 ؟یمثل من ازدواج کن يدختر

-  ... 

اگه دو ساعت کنارش .رهیمثل منو بپذ یتونه آدم یاونم نم!یگوش به فرمان مامانت يچطور دمید! چرت نگو -

 .اون منو ایکشم  یمن اونو م اینم،یبش

- ... 

 یتو سرت خورد م تویگوش امی،میزنگ بزن گهیبار د هی.به دو کنم یکیکه با تو  ستمین یطیمن االن تو شرا -

 !کنم

 !کم مانده فحش بدهد.خندم یصدا م یب

 تونم باهات ازدواج کنم؟ یچرا نم یبدون يخوا یشه؟م یعوض م یچ یالتماس کن -

- ... 

 وونهیاگه اونا رو نخورم د.و منگم جیتمام مدت گ.خوابم یسره م هیخورم و دوازده ساعت  یمن آرام بخش م -

 یبازم م.که بتونم به احساسات تو جواب بدم ستمین یمن آدم.يبر يکنم که بذار یم غیج غیاون قدر ج.شم یم

 تو چاه؟ يبا سر بر يخوا

 .داشته باشد یمشکالت نیکه چن ستیجوان تر از آن.کند یدستانش منقلبم م لرزش

 مار؟یبه من ب يداد ریچرا گ.ختهیهمه دختر خوب دور و برت ر نیا.بکن تویبرو زندگ ریام -

 .ستین يزیزند تا نشانم بدهد چ یپلک م.کنم یبه مامان نگاه م یبا نگران.پرد یپلکش م ي گوشه
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را بردارد  یشود تا گوش یخم م.افتد یاز دستان لرزانش م یکند و گوش یم چاره،قطعیپسر ب يجمله  دنیشن با

 .گذارد یلرزش دستانش نم یول

 فشیکه تشکر کند،آن را در ک نیبدون ا.دهم یبه دستش م آن را.دارم یرا بر م یشوم و گوش یبلند م میجا از

و آن ها را به سمت  زدیر یچهار تا قرص کف دستش م.آورد یدر م یدرنگیکوچک سف يگذارد و بطر یم

 یپرتاب م فشیداخل ک بهو  زدیر یاش م يآن را در بطر.شود یراه متوقف م ي انهیدر م یبرد ول یدهانش م

 .قدر بداخالق باشد نیهم ا دیدارد،با یحد اعصاب خراب نیاگر تا ا.نمینش یم میدوباره سر جا.کند

و بعد  دیخونه استراحت کن دییشما بفرما.نجانیا گهیگفتن خواهرتون حداقل تا دو روز د ؟دکتريخانوم مهدو -

  .دیبرگرد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یدفعه از جا م کیشده، رهیخ شیرو به رو واریمامان که به د.دهد ینه تکان م يسرش را به نشانه  يلجباز با

 :زند یپرد و به گونه اش چنگ م

 .رفت ادمی اوشویپرند و س! خاك بر سرم -

 :میگو یچشمان گرد شده م با

 !هیلیتنهاست؟نکشته باشدش خ اوشیدو ساعته پرند با س -

اش را  یشگیهم یمشک پیت اوشیس.شود یم شانیدایراهرو پ يانتها ،ازیرا آتش زده باش شانیکه موها انگار

را باز  راهنشیپ يباال يو دکمه ها ستیاش تنش ن یشگیکت هم.شود یم کیبه ما نزد بیو دست در ج زده

 .ستیاعتراف کنم برادرم با وجود اخالق و اعصاب خرابش،واقعا مرد جذاب دیبا.گذاشته

 نیهم بدون ا اوشیس.زند یو تند تند حرف م دیآ یچهارساله است،کنارش م نیسرو کی قایکه دق يا دختربچه

 .دیآ یراست به سمت ما م کیاندازد،یبه سمتش ب ینگاه میکه ن

 :دارد یوا م يشتریکند،قلبم را به تحرك ب یقشنگ دختربچه را که اعتراض م يصدا

 !پسرت بداخالقه نیچقد ا یمامان -

داده  هیتک واریدهد و به خواهر سارا که چشمانش را بسته و سرش را به د یم هیمقابل ما تک واریبه د اوشیس

 .ستیزیاز هر چ یخال شهینگاهش مثل هم.شود یم رهیخ
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 :زند یپرند م ینیب يبا انگشت اشاره اش رو مامان

 .من يزنه پرنده  یحرف نم يجور نیبزرگ ترش ا يآدم درباره  -

 :کند یسرخش را جمع م يپرند لب ها.رود یم اوشیشود و به سمت س یبلند م شیجا از

 !من پرندم نه پرنده -

قرار  یصندل يرا هم لبه  شیزانو کیگذارد و  ینشسته بود،م شیکه قبال مامان رو یصندل يرا رو دستانش

 .ندینش یمن و خواهر سارا م نیکشد و ب یبه زور خودش را باال م.دهد یم

 .زندیر یدوباره در صورتش م.زند یاش را کنار م یشانیپ يرو یمشک يو موها ستدیا یم اوشیکنار س مامان

 .دینییرفت شما پا ادمی.اوشیس دیبخشب -

 یحدس زدن افکارش کار سخت.کند یمرا نگاه م تیشنود،با عصبان یمامان را م يجمله  یوقت اوشیس

 .»رفته ادشیتوئه که منو  ریتقص«:کند یفکر م ست؛داردین

 .نشاند یم یآب یصندل يو به زور او را کنار من رو ردیگ یرا م شیبازو مامان

 :زند یغر م يجد یلیو خ ندینش یممکن م يفاصه  نیدر دورتر اوشیس

 !گهید می؟بریمون یم گهیچقدر د -

 اوشیس يکه پرند انگشتش را از مقابل من برا دیبگو يزیخواهد چ یو م ندینش یکنار خواهر سارا م مامان

 :دیگو یدهد و سرزنش گرانه م یتکان م

 !شه نگات کرد ینم گهیشه د یم دیموهات سف! غر نزن رزنایقدر مثل پ نیا -

 کیآمده اند، اوشیپرند و س یزند؛از وقت یزند و خواهر سارا به پرند زل م یمامان لبخند م.خندم یبلند م نسبتا

 .اوردیسرش ب ییترساندم؛نکند بال یکند که م یپرند را نگاه م يطور اوشیس.کلمه هم حرف نزده

 يموها.خودش داشته يپارسا باشد،برا يتوانست برا یا که مر یکه تمام محبت يکنم؛بچه ا یپرند نگاه م به

به  شیزانوها يباال يتا رو يدیسف راهنیسرش بسته و پ يرسند،محکم باال یکمرش م يبورش را که تا گود

 :میگو یتعجب م دش،بایسف يبوت ها دنیبا د.پا کرده

 شه؟ یگرمت نم -

 :خندد یم بامزه

 ! یـــلیچرا خ -

 ؟يرو پات کرد نایپس چرا ا -
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 یهید،بدیگو یکه م يزیکه انگار چ يطور.افتد یتر م نییپا لومتریک ستیفکم ب.زند یعشوه پلک م با

 :کند یاست،چشمانش را درشت م

 !که خوشگلن نیا يخوب برا -

 !است نیسرو یزنم؛اخالقش هم کپ یم شخندین

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب اوشیس

 م؟یر ینم -

 !گهید قهیدو د نیبش! سرم درد گرفت اوشیس -

از مقابل من به  اوشیس.دیآ یهم بر م اوشیکنم که از پس س ینگاه م یوجب مین نیچشمان گرد شده به ا با

 :دیگو یم یشود و عصب یسمت مامان خم م

 به ما؟ دهیکه بچه اش چسب هیدختره کدوم گور نیا -

 :ردیگ یلبش را گاز م مامان

 .که بود شبید.دونم کجا رفته ینم! اوشیس -

 :ندینش یصاف م دوباره

 ...دونم چرا تولـ یفقط نم.نصفه شب اومد بردش عشق و حال کیشوهر جونش ساعت  -

 :دیگو ینگاه مامان م دنید با

 .بچه شو نبرده -

 :زند یدست به کمر م پرند

 بدون من کجا رفتن؟ -

 یحرف م.کرده رییتغ یلیدم،خیاز او ترس دمشیکه د يبار نیکه آخر يبرادر.شوم یم رهیخ اوشیصورت س به

 .کند یتوجه م هیبه رفت و آمد بق.شود یم یعصب.زند یغر م.زند

 .کند ینم ریو تحق ردیگ ینم دهیرا ناد هیبق گرید.ستیقبل ن اوشیهمان س گرید اوشیس

 :زنم یم شیصدا آرام

 اوش؟یس -

 .اندازد یاست که به من م ینگاه میجوابش ن تمام

 .يوض شدع -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

 !ماند یمثل پسربچه ها م دیجد اوشیس نیا.خواهد بخندم یدلم م.چرخاند یرا در جهت مخالف من م سرش

 :کنم یگوشش زمزمه م در

 .دلم برات تنگ شده بود -

 :دیگو یزند و سرد م یم کنارم

 .دروغ گو -

 :زنم یم لبخند

 دروغ بگم؟ دیچرا با -

 .دارم ریو تحق نیاز تنش و توه یخال ییگفت و گو اوشیکه من با س ستیبار اول بایتقر

 .ینیدوست ندارم مامانو بب-

 :روند یباال م میابروها

 نمش؟یچرا نب -

 .دیگو ینم يزیچ

 !کرده رییواقــــعا تغ اوشیس.کنم ینگاهش م یشگفت با

 ...زد و حاال یبه زور دو کلمه با من حرف م یقبل اوشیس.نمیب یکنم دارم خواب م یم احساس

 یبا خودم فکر م.زند یمامان حرف م يدرباره  یتدافع یحاال با حالت یآمد ول یاز همه بدش م یقبل اوشیس

 .ردیدور شود و به محبت مامان خو بگ انیداشته از نفرت اطراف اجیکنم که او فقط احت

کند  یفکر م.ردیبگ دهیدوست داشته باشد و او را ناد شتریترسد مامان مرا ب یم نم؛چونیندارد مامان را بب دوست

 .دوست خواهد داشت شتریآورده،او ما را ب ایکه مامان به دن میهست ییبچه ها نیچون من و سرو

 ینشان نم يگریواکنش د یخورد ول یتکان م یکم.گذارم یاش م یصندل يدستم را پشت سرش رو اطیاحت با

 .کنم یغش م ادیاز ذوق ز بایتقر.دهد

 یکرد و حت یم تمیحال او تمام مدت اذ نیداشته باشم؛با ا یخوب يرابطه  اوشیخواست با س یدلم م یبچگ از

در .کند یگذاشته ام و او اعتراض نم شیشانه ها يرو بایمن دستم را تقر رم؛حاالیگذاشت دستش را بگ ینم

 :میگو یگوشش م

که به  یستین يکه تو بچه ا ستین ادشیطمئنم خودشم م.از تو دوست نداشت شتریوقت ما رو ب چیمامان ه -

 ؟یهست ینگران چ.تو رو مثل ما دوست داشته شهیمامان هم.آورده باشدش ایدن
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 .دیگو ینم يزیفشارد و چ یرا بر هم م شیها لب

 :دیگو یم یبا ناراحت پرند

 .یحوصله ام سر رفت مامان -

 :شود یکرده،توجهش به پرند جلب م یکه با دقت ما را نگاه م مامان

 .برو ییشما با دا -

 :میگو یم عیسر

 ؟ییکدوم دا -

 :دیگو یم تیبا عصبان اوشیس.کند یاشاره م اوشیبه س مامان

 به جون من؟ دیندازیم نویا یچرا ه -

 !شده یاز دست پرند عاص یحساب اوشیس.خندم یم

 :دیگو یم متیبا مال مامان

 باشه؟.امیمنم زود م.نیبرو تو ماش مامان جان شما با پرند -

 .افتد یراهرو راه م يشود و به سمت انتها یبلند م شیاز جا اوشیس

 :دیگو یو م ردیگ یرا در دستش م اوشیشلوار س.رود یپرد و دنبالش م یم نییپا شیاز جا پرند

 ؟ينکرد یچرا از آقاهه خدافظ! تیترب یب -

 !کرده بود یحاال انگار خودش خداحافظ.خندم یم

 !بچگانه است،نه؟.به پارساست انتیخ یکار نوع نیحس کردم ا دیاش هستم؛شا ییدانم چرا به او نگفتم دا ینم

 .استراحت کن کمیخونه  میبر ایسمن جان ب -

 :میگو یم.دهد یساکت مانده،سرش را به دو طرف تکان م يکه به طرز نگران کننده ا سمن

 .دیایبعد دوباره ب دیاستراحت کن دیشما با مامان بر.يمونم خانوم مهدو یجا م نیمن ا -

 :نالد یم

 .خوام ینم -

 :دیگو یم یبه نرم مامان

 ایب.شه یبد م نه،حالشیبب يطور نیاگه تو رو ا ادیاالن خواهرت که به هوش ب.ستیسمن جان حالت خوب ن -

 .ایاستراحت کن بعد ب کمی میبر
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داده،آهسته  هیکه به او تک یشود و در حال یمخالفت ندارد،همراه مامان بلند م يبرا یجان گریکه انگار د سمن

 :دیگو یمامان آهسته م.افتد یراه م

 .گردم سپهر یزود بر م -

 .دهم یتکان م شیرا برا سرم

 .خواهد حاال که تنها همراه سارا من هستم بخوابم یدلم نم یول دیآ یخوابم م واقعا

 :دیگو یزند و م یم يمن لبخند دنیبا د.دیآ یگذرد که دکتر دوباره م یدانم چقدر م ینم

 ؟يجا بود نیتمام مدت ا -

 :شوم یبلند م میدهم و از جا یرا تکان م سرم

 اد؟یبه هوش م یک -

 .به هوش اومده باشه دیبا گهیاالن د -

 :ردیگ یرا م میخواهم همراهش وارد اتاق شوم که جلو یم

 .اجازه بده اول من برم تو.نباشه یخوب طیممکنه تو شرا -

 .ستمیا یشوم و عقب م یمنظورش م متوجه

 :زند یشانه ام م يشود و رو یاز اتاق خارج م قه،خندانیاز چند دق بعد

 .بذار استراحت کنه.نمون ادیفقط ز.برو تو.شینیبب ير یبهش گفتم م! حالش خوبه -

و  دهیرنگش پر.دهیچپش خواب يو به پهلو دهیپوش یرنگ یسارا روپوش صورت.شوم یزنم و وارد اتاق م یم در

 ینفس م اطیبا احت.و ترك خورده اند دیسف شیشده اند و لب ها رهیت یچشمانش کم يپا.بازند مهیچشمانش ن

 .کشد

 :میگو یم یو به آهستگ نمینش یصندل کنار تخت م يرو

 .سالم -

 :دیگو یم يگرفته ا يصدا با

 سمن کجاست؟.سالم -

 :ندینش یم میب هال يرو يلبخند

 .که استراحت کردن برگردن نیقرار شد بعد از ا.با مادرم رفتن -

 :دیگو یم یحال یب با
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 حالش چطوره؟ -

 .خوبن یشدن ول یعصب کمی -

 درد دارد؟.دهد یم رونیب اطیرا با احت نفسش

 د؟یپارسا رو کجا گذاشت -

 د؟یخوا ینم يزید؟چیندار یشما حال تون خوبه؟مشکل.نهیشرو شیپ -

 .دیفقط لطفا مراقب سمن باش.نه -

 :کشم یم میدر موها یدست

مشخص بشه  فشیبه نظرم هر چه زودتر تکل ینه ول ایموضوع هست  نیا دنیکش شیدونم االن وقت پ ینم -

 د؟یدیکارو کرد د نیکه ا ویشما کس.بهتره

 .کند یم تیرا اذ هیکه بق یوقت اوشیبرق شان آشناست؛مثل برق چشمان س.زنند یبرق م چشمانش

 اومده؟ سیپل.يمهدو دیفر.عموم بود -

 .خواهد چکار کند یداند که م یم یبه خوب انگار

 د؟یکن تیشکا دیخوا یم.بله -

 :دیگو یم تیجد با

 .شم ینم الشیخ یب ارمیتا پدرشو درن -

 :زنم یم شخندین

 .دیاستراحت کن کمیرم تا شما  یمن م.یعال اریبس -

 !را از پشت بسته است اوشیدست س یکی نیا

 :کند یاز پشت سرم خواهش م.روم یشوم و به سمت در م یبلند م میجا از

 .دیلطفا مراقب سمن باش -

 .ستیآن قدر که نگران خواهرش است،نگران خودش ن.میآ یم رونیدهم و از اتاق ب یرا تکان م سرم

 :آورم یام را در م یشوم و گوش یخارج م مارستانیب از

 خونه؟ یمامان رفت -

 ؟ییتو کجا.آره سپهر -

 خواهرش کجاست؟.خوام برم خونه یاالن م.حالش خوبه.دمشیرفتم د -
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 :کند یپچ پچ م یگوش در

 .کنه یم الیفکر و خ نهیش یتنها باشه م.خودمون شیبرمش پ یبه زور دارم م -

 :دهد یادامه م دیبا ترد مامان

 .جا نیا ایتو هم ب -

 ...اوشیس -

 :ندک یرا قطع م حرفم

 .جا نداشتم هیدق کردم از بس بچه هامو با هم .ها تموم شه یناراحت نیو بذار ا ایب.که چقدر بهتر شده يدید -

 :دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

 شه؟ یم یپس پارسا چ -

 االن؟ هیک شیپ.ارشیاونم ب -

 .نیشرو -

 .ادیبگو ب نمیبه شرو -

 :دهم یتکان م یتاکس کی يدهم و دستم را برا یسر م یکوتاه ي خنده

 ارم؟یب يخوا یرو نم يا گهیکس د -

 :خندد یم مامان

 .اپلوئهیغذا لوب.ایزود ب -

 :زنم یم شخندین

 .اون جام گهیسه سوت د -

 يپاها يکه رو یبالش يخوابش برده و پارسا رو واریداده به د هیکه تک نمیب یرا م نیگردم و شرو یخانه بر م به

 .دهیدراز کرده اش قرار دارد خواب

 !شود یم یمادر خوب نیشرو.خندم یصدا م یب

به هم  یترس و اضطراب من حساب دنیاز د شهیهم.نمیب یصورت پارسا م يخشک شده را رو ياشک ها رد

 .از خودم شتریب یزد؛حتیر یم

با .تنش است دیسف یو رکاب یشده اند و گرمکن مشک خیدر هوا س شیموها.آشفته است یهم حساب نیشرو

 !جا آمده؟ نیها به ا نیهم
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 یکم پشتش را نوازش م دیسف يبوسم و موها یاش را م یشانیپ.نمینش یروم و کنارش م یسمت بابا رضا م به

لباس .دهم یرا که گرم کرده ام،به او م شبید ياز غذا یکنم و کم یسر و صدا پوشکش را عوض م یب.کنم

 یگذارم و بلندش م یم پارسا يبازوها ریدستانم را ز.روم یو پارسا م نیکنم و به سمت شرو یرا عوض م میها

 یدست م کیبا .کند یگذارد و دهانش را باز و بسته م یطرف صورتم م کیدر خواب کف دستش را .کنم

 .بوسم یو کف دستش را م رمشیگ

اتاق داشته باشد و با خواهرش  کیودش خ يقرار است برا.خواهد یپدر و مادرش را م.بزرگ شده گرید پسرم

 ...پسرم قرار است مرا ترك کند.وقت بگذراند

 یرا نزده و درست مرا نم نکشیع.کند یشود و با چشمان ماتش نگاهم م یم داریب.بوسم یرا بارها م صورتش

 .ندیب

 ؟ی؟توهییدا -

 .کند یشود و وحشت م یم یند،عصبیب یدارد،چون همه جا را مات م یرا بر م نکشیع یوقت شهیهم.دهیترس

 .ییمنم دا -

 یکند و با خواب آلودگ یخطوط صورتم را لمس م.کنند یم دایروند و صورتم را پ یام باال م نهیس يرو دستانش

 :دیگو یم

 ؟يکجا بود -

 :بوسم یاست م میلب ها يرا که رو یدست

 .خاله سارا شیپ -

 چرا؟ -

 :کنم یم مکث

 .تانمارسیبردمش ب.سرما خورده بود -

 :کشد یم یطوالن يا ازهیخم

 ...دسر خُنه...بالش سوو...گم یم...خانوم...دهیبه فه -

 :زنم یم لبخند

 .میکن بر داریعمو رو ب.ششیپ میبر میخوا یاالنم م.کنه یواسش درست م یمامان -
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 یرا م نکشیع.دهم یرا به دستش م نکشیگذارمش و ع یم نیزم يرو.ندینش یم شیرو لب ها یبزرگ لبخند

 :بوسد یگذارد و گونه اش را محکم م یشانه اش م يدستش را رو.رود یم نیزند و به سمت شرو

 ...شو دایب...دایب...عمو -

 :دیگو یحوصله م یبا چشمان بسته،ب نیشرو

 .یبرو دست از سر من بردار پدرصلوات.یتا بکپ يکرد سیدهنمو سرو -

 :میگو یکنم و م یم اخم

 .جان نیزنه شرو یحرف نم يجور نیآدم با بچه ا -

 :دیگو یو بهت زده م ندینش یم شیصاف سر جا نیشرو

 ؟يبود يگور ؟کدومياومد یک -

و در  نمینش یم نیکنار شرو.را عوض کند شیو لباس ها دیفرستم تا دست و صورتش را بشو یرا م پارسا

 :میگو یگوشش م

 .دم دره ییباال هیخواهر همسا دمیرون،دیساعت سه از خونه اومدم ب -

 :پرد یحرفم م وسط

 هه؟ ارهیهمون پت -

 :کنم یم اخم

 .گفت منتظر خواهرشه.ییجا نیبهش گفتم چرا ا.درست حرف بزن -

 :دیگو یم شخندیبا ن نیشرو

 ...پس جـِ -

 :دیگو یاخم من طلبکارانه م دنید با

 گه؟ یکنه؟ذکر م یچه کار م رونیکاره باشه،ساعت سه نصفه شب ب چیکه ه یآخه کس -

 :دهم یم رونینفسم را محکم ب.گزم یافتم و لبم را م یمتفاوت سارا در روز قبل م پیت ادی به

 سایتو وا ایمنم گفتم ب.گفت منتظر خواهرشه.گفتم یداشتم م.دوستاش بوده شیپ دیشا.به من و تو چه -

به پهلوش .دمیتر سارا رو دچند قدم جلو.دادمش دست اون که برم.شده داریپارسا ب دمیبعد اومدم برم د.خطرناکه

 نیواسه هم.رو گذاشت و اومد رساداد من خواهرش پا يبا صدا.ولش کرده بودن ابونیچاقو زده بودن و وسط خ

 .یمراقب پارسا باش يایزنگ زدم که تو ب
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 :باز مانده دهانش

 بود؟ یک يدیند -

 :میگو یبا تاسف م.دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .شتنشو بردا هیکل هی -

 داشتن باهاش؟ یخصومت شخص یعنی! يوا -

 .هیطوره پس شخص انیاگه واقعا .گه عموش بوده یخودش م -

 :کند یم اخم

 !کنه؟ یآدم قصد جونشو م يمگه عمو -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .اونجا يایمامان دعوتت کرده امروز ناهار ب یراست.میدون یما چه م -

 :شود یگرد م چشمانش

 ؟ير یتو هم م -

 :دیگو یکند و بامزه م یرا جمع م شیلب ها.دهم یرا تکان م سرم

 مگه؟ ستیخونه ن اوشیس! وفتادهیکه ن ییچه اتفاقا نیبب! دو ساعت خواب بودما -

 :خندم یم

 .شده گهیآدم د هیاصال .ینیبب اوشویس دیبا.بهت نگفتم هنوز ویاتفاق اصل -

 :زند یمسخره م لبخند

 .حتما ابروهاشو برداشته -

 !بوده و هست نیموضوع مورد تمسخر شرو شهیهم اوشیپرپشت س يخندم؛ابروها یم

 .رفتارش بهتر شده یلیخ.وونهینه د -

 :زند یم هیکنا

 ن؟ییکنه پا یمردمو از پله پرت نم گهید یعنی -

 :کشم یم قیعم ینفس

با پرند .زنه یشده غر م.زنه یحرف م.کنه یآدمونه تر رفتار م کمی یول! هنوزم همون بداخالقه ها.فکر نکنم -

 .شه ینسبت به مامان حساس م.کنه یبه دو م یکی
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 :عالقمند شده نیشرو

 کنه؟ یبه دو م یکیبا پرند  -

 :زنم یم شخندین

برگشت به مامان گفت  اوشیس.دیخند یگرفت که مامانم م یم اوشویحال س نیهمچ.ینیرو ب یفسقل نیا دیبا -

شه  ینم گهیشه د یم دیانقدر غر نزن موهات سف«مامان جواب داد  ياون به جا ،بعد»میبر ایب یمون یچقدر م«

 !»نگات کرد

 :خندد یم نیشرو

 ! پدرسوخته -

 !شده که نگو يبچه ننه ا هی.يدید یرفتارشو با مامان م دیتازه با -

 :زند یم شخندین

 کرد؟ یچکار م! نهگه بچه ن یم یبه ک یک -

 .ینیخواد مامانو بب یبرگشت به من گفت دلم نم -

 :شوند یگرد م چشمانش

 اوش؟یس اوش؟خودی؟سيجد -

 :دیگو یکشد و متفکرانه م یچانه اش م يرو شیبه ته ر یدست نیشرو.دهم یرا تکان م سرم

 مامانت نرمش کرده؟ یعنی -

 .نبوده ریتاث یقطعا اونم ب یدونم ول ینم -

نگاه  نیضبط ماش يرو يبه دکمه ها ینشسته و با شگفت میپاها ين،رویشرو دیپرا يجلو یصندل يرو پارسا

 .کند یم

 :دیگو یم نیشرو

 ؟ياالن ذوق زده ا -

 :کند یکند و م یچشمانش نگاهم م ياز گوشه .کنم یچپ نگاهش م چپ

 !گهید یذوق زده باش دیبا.يپدر يخونه  ير یم يخوب بعد پنج سال دار -

 :زنم یم شخندین

 .يدار يشتریتو به نظر ذوق ب -
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 .چگونه خواهد بود اوشیدانم واکنش س یروم و نم یبعد از پنج سال دارم به آن خانه م.نگران هستم شتریب

 :خندد یم

 !خوبه یلیخوب دستپخت مامانت خ -

 :زنم یم لبخند

 مگه دستپخت مامان خودت بدمزه اس؟ -

 :زند یم پوزخند

 .خوشمزه بپزه يخواد غذاکو که ب ینه ول -

 :کنم یزده نگاهش م بهت

 ست؟ین یچ یعنی -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .چند وقت نیا دمشیبارم به زور د هی.ادیخونه نم گهیماهه که کال د شیش -

 :پرسم یم اطیاحت با

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 :دهد یرا در هوا تکان م دستش

 یخواد چه غلط یدونم م ینم! شه یحروم م رمردیپ يتو يگه عمر من داره به پا یم! یشگیهمون بحث هم -

 !تونه یبکنه که با اسم اون تو شناسنامه اش نم

 :گزم یرا م لبم

و چهار  ستیدختر ب هیفکر کن با .به مادرت حق بده کمیتو هم .هر دوشون حق دارن! نینگو شرو يجور نیا -

 ؟یکن یم دایپ یه حسچ.یسال بزرگتر از خودت ازدواج کن

 :دیگو یم تیعصبان با

 پدرممو پس بدم؟ يایفکر یتاوان ب دیحاال من با -

 :را آرام کنم نیکنم شرو یم یسع.شود یکند و در آغوشم مچاله م یرا حس م نیشرو تیعصبان پارسا

گرفته و اونم به خاطر فرهنگ خانواده  میخوب اون زمان پدرش براش تصم.گم پدرت مقصره یمن نم نیبب -

 ستیب یمادر تو وقت.نداشته يریگ میدختر دوازده ساله بوده و حق تصم هیمادرت هم که .رو حرفش حرف نزده

 یحوصله نم یب يمرد چهل و چهار ساله  هیرو از دست داده و با  ایکه چ دهیده،فهمیسالش شده و هم سناشو د
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 یکه هم سن و ساالش م ییداده خودش بره دنبال کارا یپدرت بهش اجازه نم هم یاز طرف.ارهیتونه به دست ب

 .نیخوب حسرتش به دلش مونده شرو...اونم.کنن

 :زند یم پوزخند

و  يزنم دهن پدربزرگ مادر یم یمشت یتودهن هی ش،اولیو هفت سال پ ستیاگه بتونم برگردم به ب -

دختر دوازده ساله ازدواج  هیبا  یسالگ شیو ش یتو س دینبازنم به بابام که بفهمه  یم یکف گرگ هی م،بعدیپدر

 .کنه

 :زنم یم یکج لبخند

 .چه خشن -

 :زند یم شخندین

 !شونیسبک مغز نیدادن با ا* چند نفرو به گ ایعوض.برخورد کرد يطور نیهم دیها با وونهید نیبا ا -

 :کنم یپارسا اشاره م به

 !نیشرو -

 :خندد یکند و م یبه من نگاه م نیشرو

-  رفت ادمی دیببخش! ا! 

دو سال از من بزرگ تر بود،مثل من به  کیکه نزد نیبا ا نیآن موقع شرو.شناسم یرا م نیسوم دبستان شرو از

خواسته  یاختالف پدر و مادرش بر سر مدرسه رفتنش بوده؛مادرش نم لشیدل دمیبعدها فهم.آمد یکالس سوم م

با  يکنم به خاطر لجباز یالبته فکر م.داده به مدرسه برود یرش اجازه نمو پد دیایسواد بار ب یاو مثل خودش ب

و باج دادن توانسته او را به  دیالبته آخر مادرش با هزار جور تهد.به مدرسه برود نیخواسته شرو یهمسرش نم

 .بچه ها ي هیاز بق رتریمدرسه بفرستد؛البته نزدك دو سال د

 یگرفت؛گاه ینفر را در مدرسه به باد کتک م کیداشت؛پرخاشگر بود و هر روز  يآشفته ا تیواقعا وضع نیشرو

 !آمد یاش خوشش نم افهیو ق ختیبه قول خودش چون از ر یو گاه لیبا دل

و  رینان و پن چینشسته بودم و ساندو اطیدر ح.آورم یم ادیبرخوردم را با او داشتم به  نیرا که اول يروز خوب

برخورد  نیبلند شدم تا بروم که به شرو میزنگ خورد،از جا یوقت.خوردم یان را مدست مام يساخته  يِسبز

 :کرد یخصمانه نگاهم م.از من قدبلندتر بود یکم نیشرو.کردم

 ؟يکور -
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 .حواسم نبود دیببخش -

 :را گرفت و محکم تکانم داد راهنمیپ ي قهی

 خاره؟ یتنت م.که حواست نبود يغلط کرد -

 است؟ یقدر عصب نیزده نگاهش کردم؛چرا ا بهت

 .گونه ام نشست و به عقب پرتابم کرد يرو -ام خوردم  یکه در زندگ یمشت نیدر واقع اول -مشتش  نیاول

 نیما را به دفتر برد و به والد يهر دو.دیزد که ناظم از راه رس یداشت به شکمم لگد م.نشد المیخ یب نیشرو

 .مان را روشن کنند فیو تکل ندیایتا ب مینیم گذاشت و گفت بنشصورت يرو خی یکم.مان زنگ زد

هم نگرفته  شگونمین یبار کس کی یبار آورده بودند؛تا آن موقع حت یمن را نازك نارنج يادیو مامان ز بابا

 !به من زد یکتک درست و حساب کی -از نظر خودم  -نیبود؛آن وقت شرو

 .زدم هیگر ریبابا آمد،بغلش کردم و مثل دختربچه ها ز یوقت

 :مسخره ام کرد نیشرو

 !ينازناز -

 یدعوا م میکه ما داشت دهیرس یناظم هم گفت وقت.چه شده دیمرا از خودش جدا کرد و از ناظم پرس بابا

 !خوردم یطرز ممکن کتک م نیبود که من داشتم به خفت بار تر نیواقع منظورش ا م؛دریکرد

که پدر  دیبگو يزیانداخت و خواست چ ینشسته و سرش را باال گرفته بود نگاه يکه با غد یاوشیبه س بابا

رفت و محکم پس کله اش  نیراست به سراغ شرو کیکند، یتوجه هیکه به بق نیبدون ا.دیاز راه رس نیشرو

 دهیبابا چسب يزده به پا شتمن وح.جانانه هم در گوشش خواباند یلیس کیاش را گرفت و بلندش کرد و  قهی.زد

 !مندیکردم همه مثل پدرم مهربان و مال یبودم و فکر م دهیرا ند ییزهایچ نیبودم؛تا به حال چن

 .فحش داد،دستش را گرفت و از مدرسه بردش نیبه شرو یحساب یوقت

 .مردم یکرد م یطور رفتار م نیبا من ا ياگر بابا روز.سوخت شیکه مرا زده بود،دلم برا نیا با

 :گفت یرا به بابا گفتم،با ناراحت نیا یوقت.به مدرسه بازنگشت نیروز گذشت و شرو سه

 .کرد يطور نیدونم چرا پدرش ا ینم.ادیم شیپ شهیپسرونه هم يدعوا تو مدرسه ها.چارهیپسر ب -

 :گذاشتم و گفتم شیدستم را رو.مانده بود شیهنوز جا یبهتر شده بود ول یگونه ام کم يکبود

 چرا زدش؟.تگناه داش -

 :ختیرا به هم ر میموها بابا
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 .قدر محکم بزنه نیخواسته ا یبوده وگرنه نم یعصبان -

خودش تنها به آن جا رفت و .ردیتوانست آدرس خانه شان را بگ ادیآن روز بابا به مدرسه آمد و با اصرار ز يفردا

و  ينبود؛نه از نظر رفتار یقبل نیان شرو گرید یبه مدرسه برگشت ول شیاز فردا نیشرو.با پدرش صحبت کرد

 .ينه از نظر ظاهر

 یزد و حساب یرا نم یکس.کرد یگوشه کز م کیزد و  یحرف نم یبا کس گرید.کتک خورده یبود حساب معلوم

 .خواند یدرس م

 زیسر م -شدند  یبچه ها به خاطر بچه ننه بودنم با من هم صحبت نم -دوست نبودم  یکه مثل او با کس من

از  شیکردم و برا میکتلت و گوجه ام را با او تقس چیساندو.رمشیکردم به حرف بگ یم و سعنشست نیشرو

 .گفتم نیو سرو اوشیس

 .کم به حرف آمد و از مادرش گفت کم

مهم نبوده؛پدرش مادرش را به باد  شیگفت که کتک خوردنش برا.از آن سه روز گفت میاز چند سال برا بعد

 دهیفهم یافتد ول یم یدانسته دارد چه اتفاق یدر آن سن نم نیشرو.به او تجاوز کرده بود بایکتک گرفته و تقر

مادرش با .مادرش را رها کرده پدرش.دست از پا خطا نکند گریقسم خورده که د.کشد یکه مادرش دارد عذاب م

درس خوان شدن  لیدل دمیتازه آن موقع فهم.از او خواسته که زودتر بزرگ شود و به داد مادرش برسد هیگر

 .چه بوده نیشرو

مادرش خودش را سپر او کرده تا .با پدرش به خانه برگشته بود،پدرش با کمربند به جانش افتاده بود یوقت گفت

را شسته و ازش  شیزخم ها هیگفت که مادرش آن شب با گر.شده تیاذ یحساب نیهم يو برا ندینب بیآس

 .ند تا بتواند مرد مادرش باشددعوا نکند و درسش را بخوا گریخواسته که د

گفت که حق  يجد یلیبابا خ یرا به مامان و بابا منتقل کردم،مامان ناراحت شد ول میها دهیشن يهمه  یوقت

 .ها را گفته نیچرا که او به من اعتماد کرده و ا میبگو یدوستم را به کس يندارم رازها

گاه اجازه اش  یخودش هم گاه و ب.را بهتر کنم نیکرد که رابطه ام با شرو قمیحال بابا از آن به بعد تشو نیا با

 .برد یم رونیب اوشیو س نیگرفت و او را با من و سرو یرا از پدرش م

و جالب  دیجد شیبرا يزیهر چ.زده بود جانیشاد و ه یآمد،حساب یم رونیکه با ما ب ییدر آن وقت ها نیشرو

 .کرد یبود و تمام مدت در گوش من حرف م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

 یشد و با مامان جفت م یمادرش هم با ما همراه م یگاه.ما شد یخانوادگ حاتیثابت تفر يپا نیکم شرو کم

 .شد

 يسال فاصله  زدهیبا مادرش س نیدانستم شرو یخوردم؛آن موقع نم یجا م یمادرش حساب یجوان دنید از

 .دارد یسن

اش  یاش به خاطر ناراحت یحالت تدافع نیدانم ا یبه مادرش خبر دارم و م نیشرو ادیز يو عالقه  یوابستگ از

 .است

کشور درس خواند و مشغول به کار شد تا مادرش را  يدانشگاه ها نیاز بهتر یکیامکانات در  نیبا کمتر او

به بچه  يزاین گریانگار د.را کنار زده بود نیجوانانه اش شده و شرو یسرگرم زندگ يادیاو ز یخوشحال کند ول

 یبار اضاف شیبرا نیشرو دیگو یکه م دمیزد شن یبار که داشت با مامان حرف م کی - که بدبختش کرده  يا

 .ندارد -است 

و  ردیکرد تا از او پول نگ یخودش کار م.از پدرش متنفر شده بود ،اویمادرش در بچگ يها یناراحت دنیاز د بعد

 .حاال به خاطر مادرش هم مادر و هم پدرش را از دست داده.زد یبا او حرف نم

شخص اش  یدر زندگ یلیدوست نداشت خ نیکه شرو ییاز آن جا یشدم ول یناراحت م تیوضع نیا دنید از

 !شود دو کلمه با او حرف زد یآدم شده و م - ریاخ يدر سال ها -ها  یتازگ.گفتم ینم يزیدخالت کنم،چ

 شیآرام جا به جا.که خوابش برده نمیب یم یکنم قهر است ول یاول فکر م.وشم نشستهحرکت در آغ یب پارسا

 :دیگو یم ده،آرامیپارسا خواب ندیب یکه م نیشرو.ردیکنم تا راحت تر بخوابد و بدنش درد نگ یم

 .سپهر دمشید گهید یکیبا ...نمشیرفته بودم بعد چند ماه بب روزید -

 :کشد یم ریکه قلبم ت ستیو لمس شدن ادیجمله آن قدر ز نیدرون ا درد

 مامانت؟ -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .بود اوشیهم سن و سال س.مرد هی -

 :بزنم یخواهم حرف نامربوط ینم.کنم یرا با زبانم تر م میها لب

 ...اون هیقض دیخوب شا -

 :دیگو یم یعصب يخنده ا با
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 شییزناشو یبذار بگم که مادرم تو زندگ.يتر کینزدبهم  ایدن نیتو ا یاز هر کس.یتو داداشم! سپهر الیخ یب -

 .گرده یو اون دنبال اون لذت م نیرو تجربه نکرده و حاال داره تو بغل ا یلذت چیبا پدرم ه

 :گزم یرا م لبم

 ه؟یقض نیاز ا یمطمئن -

 :دهد یرا تکان م سرش

ره  یم ي*مرد ال هیبا  دهیاتوکش يقرمز و موها کیقرمز و مات يو مانتو یآدم با ساپورت مشک یکن یفکر م -

 !تو خونه اش قرآن ختم کنه؟

 .دهم یدهانم را قورت م آب

من .بود نیاز مادر بودن،دوست شرو شتریمثل مادرها نبود؛ب ادیداشت و ز یخاص تیمعصوم شهیهم نیشرو مادر

 .ختیمرا به هم ر یحساب نیشرو يرا تجربه کرده بودم و حاال حرف ها یخوب یلیبا او لحظات خ

 کیدختربچه و بعد از آن  کیبه عنوان  نیمادر شرو.هم دور از انتظار نبود ادیکنم که ز یدلم اعتراف م در

را که از او  ییزهایدهم اگر بخواهد تمام چ یبود؛به او حق م دهیرا ند یخوشبخت يوقت رو چیهمسر و مادر،ه

 .ردیروش ممکن پس بگ نیگرفته اند،با بدتر

 ...چارهیب نیگرفته شد؛من که با پسرش دوست هستم واقعا ناراحت شدم چه برسد به شرو یحساب حالم

را تحمل  يزیچ نیتوانند چن یآدم ها هم نم نیتر رتیغ یب یداشته باشد ول یخرک رتیکه غ ستین یآدم

 !؟...گریمرد د کیمادرت با  دنید.کنند

 .شود ینم داریهم ب نیماش ياست که با تکان ها قیپارسا آن قدر عم خواب

 یم لچریو يبابا رضا را رو نیبا کمک شرو -خانه مان  میتوانم بگو ینم گرید - میرس یبه خانه م یوقت

داشته  ییخواهم که اگر قرار است دوباره در جمع شان جا یدارم؛م یخاص لیآوردن بابا رضا دل يبرا.نشانم

 .آورد و من پارسا را بغل کرده ام یاو م ابابا رضا ر لچریو.زند یزنگ در را م نیشرو.رندیباشم،مرا با بابا رضا بپذ

 :شنوم یرا م نیخندان سرو يصدا

 !باالخره نیآورد فیتشر! به به -

 :دیگو یم یبا لبخند کج نیشرو

 .درو باز کن.کم حرف بزن -
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خواهد به  یکند و مقابل من هر چه م یهم فرض نم ینیزم بیمرا س نیکه شرو دیآ یخوشم م.خندم یم

 !دیگو یم نیوسر

 :دیگو یم یبا لبخند تلخ نیم،شرویگذر یبزرگ خانه که م اطیح از

 !داره ها یهم عالم ینفهم.بود اطیح نیهم ياندازه  امونیدن میبچه بود -

 :گذارم یشانه اش م يآزادم را رو دست

 ؟يموند یهمون قدر کله خراب م یدوست داشت -

 :خندد یجان م یب

 !داره یچه لذت یدون ینم يکله خراب نبود-

 .نمیب یعمرم را م يصحنه  نیتر بیم،عجیشو یخانه که م وارد

 يلبخند موذ.نمشیتوانم بب یزل زده که نم ییبه جا اوشیو س -! بار اول است -اخم کرده  اوشیبه س مامان

و پرند  -! ستین بیعج نیخوب ا -و طاها کنار هم نشسته اند  نیسرو.جا خوش کرده شیلب ها ياش هم رو

 .کند یم پیتا یمشک یلپ تاپ بردینشسته و با ک يمبل تکنفره ا يرو

 :میگو یگذارم و آهسته م یبابا رضا م لچریو يدسته  يرا رو دستم

 .کنم زیاول چرخاشو تم دیبا.جلوتر نبرش -

خواهد جرعه جرعه  یپارسا متوقف شده که انگار م يرو يجور نینگاه سرو.شود یمتوقف م نیشرو

 .شود ینم دهیاز اخم قبلش در صورتش د ياثر گرید.وشدشبن

درون  يها يتازه متوجه هندزفر -پرند .کند یدانم دارد به چه فکر م ینم.به پارسا زل زده دیبا ترد طاها

 یآدم رفتار م نیکه ع یتنها کس.زل زده یقبل يهنوز به همان جا اوشیو س دهیهنوز ما را ند -گوشش شده ام 

 .دیآ یو با لبخند به سمت ما م ردیگ یم اوشیکند،مامان است که چشم از س

 نیشرو.بوسد یرا م نیشرو يشود و گونه  یبلند م شیپاها يپنجه  يکشد و رو یبه سر پارسا م یدست

 .شود یتر م قیلبخند مامان عم.بوسد یآورد و م یدستش را باال م

 :دیگو یبوسد و م یمن را هم م یشانیپ

 .نیکه اومد یمرس -
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 یشود و به سمت ما م یبلند م شیطاقت از جا یب نیبوسد،سرو یکه مامان دارد دست بابا رضا را م یهنگام

از  یکنم که خودم هم در تعجب ناش یم یمن حرکت یصورت پارسا بکشد ول يکند تا رو یدستش را دراز م.دیآ

 .مانم یآن م

 .کشم یم عقب

 یاندازد و انگشتانش را در هم گره م یم نییسرش را پا نیسرو.کند یصحنه نگاه م نیبا تعجب به ا مامان

 :میگو یم عیسر.کند یاشک النه کرده در چشمانش ناراحتم م.زند

 .بشه داریب دمیترس -

 .ستمین یخوب يمن دروغگو.زند یم یلبخند تلخ نیسرو

 .رود یبه من چشم غره م طاها

 .کردم سخت تر باشد یکه فکرش را م يزیپارسا از آن چرسد رها کردن  یکار را کردم؟به نظر م نیا چرا

 :میگو یم یبه آهستگ.شوم یم کینزد نیدهم وبه سرو یقورت م یدهانم را به سخت آب

 .رشیبگ -

که سر پارسا  نیبه محض ا.ردیگ یپارسا را از من م اطیآورد و با احت یجلو م دیدستان لرزانش را با ترد نیسرو

 .شوند یم ریسراز شیها ند،اشکینش یاش م نهیس يرو

 کجاست؟ يمامان خانوم مهدو -

 .دهیخواب نیتو اتاق سرو.بهش آرام بخش دادم.کرد یم يقرار یب یلیخ -

شوم و به سمت  یو پارسا دور م نیاز سرو عیسر.زل زده شیرو به رو زیحرکت نشسته و به م یهنوز ب طاها

کس  چیکه جز مامان ه ردیگ یدلم م.کنم دایپ لچریو يکردن چرخ ها زیتم يبرا یروم تا دستمال یآشپزخانه م

 .کند ینم یبه بابا رضا توجه

گل دار به سر،دارد  دیکه چادر سف نمیب یرا م يشوم،دختر یکه م - ! مادرها یمقر فرمانده -آشپزخانه  وارد

چرخد و  یمتوجه من شده،م میصدا دنیاو که از شن.زند یخشکم م دنشیبا د.زند یرا هم م يقابلمه ا اتیمحتو

 .اندازد ین مییسرش را پا عیکشد و سر یجلوتر م یچادرش را کم.کند یبه من نگاه م

 نیداد،ا ادمیکه مامان  ییزهایچ نیاز اول یکی.اندازم یم نییهم سرم را پا نم،منیب یمعذبش را م يچهره  یوقت

 یکه معذب به نظر م یخانم و مخصوص تر از آن خانم کینشوم؛مخصوصا  رهیخ یکس يبود که به چهره 

 .رسد
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 :میگو یم مودبانه

 .نییجا نیدونستم شما ا ینم.مزاحم کارتون شدم دیببخش -

 :دارد یتمام نشدن یآرامش فشیلط يصدا

 ن؟یخوا یم يزیچ.دیمزاحم نشد -

 .لچریو يکردن چرخا زیتم يدستمال ببرم برا هیخواستم  یم -

و دستمال را به سمتم  دیآ یبه سمتم م.کشد یم رونیاز آن ب یرنگ یکند و دستمال آب یم کشو را باز کی در

 یانگشت حلقه اش ثابت م يساده  يحلقه  يرو رم،نگاهمیخواهم دستمال را بگ یکه م یهنگام.ردیگ یم

 .ماند

 -  اپلویخوش لوب يجز بو - دهیچیکه در آشپزخانه پ يعطر.از آرامش به همراه دارند يکه هاله ا ستییآن ها از

 .انتخاب کنم شیبرا یتوانم نام یچادرش است که نم يبو

چشمانم را که بسته ام،باز .کنم یرنگ برخورد م اهیس یچرخم تا بروم که به جسم یکنم و م یلب تشکر م ریز

 :دیگو یتند م.شوم یم رهیخ اوشیس یکنم و به چشمان عصبان یم

 ؟یکار داشت یجا چ نیا -

بار،لحن  نیاول يشوم تا بروم که برا یاز کنارش رد م.دهم یو مقابل صورتش تکان م رمیگ یرا باال م دستمال

 :شنوم یرا م اوشیمهربان س باینرم و تقر

 ه؟یغذا چ -

 !خورند یمعجزات از کجا آب م نیدانم ا ینم.زنند یم رونیاز حدقه ب چشمانم

دارد و به سمت  یبا حرص قدم بر م.نمیب یام که مامان را م دهیبه آشپزخانه رس یمنته يراهرو يبه انتها بایتقر

 .سرخ شده تیصورتش از عصبان.دیآ یمن م

 يکند و جد یزود خنده اش را قطع م یلیخ.اندازم یدارم و مامان را به خنده م یبه عقب بر م یترس قدم با

 :دیگو یم

 گور به گور شده تو آشپزخونه اس؟ اوشیس نیا -

 اوشیهمه از دست س نیباعث شده مامان ا يزیواقعا دوست دارم بدانم چه چ.دهم یسرم را تکان م شخندین با

 !شود يکفر
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زنم و چرخ  یبابا رضا زانو م يپا يکنم و جلو یم یکه از کنار بابا رضا جم نخورده،قدردان ینینگاهم از شرو با

 .کند یمبل پرند متوقفش مدهد و کنار  یرا هل م لچرشیو نیشرو.کنم یم زیرا تم لچریو يها

مثل لبخند  يبا لبخند.بندد یآورد و لپ تاپ را م یها را از گوشش در م يکه تازه متوجه ما شده،هندزفر پرند

 :کند یبه من سالم م نیسرو

 بود؟ ی؟اسمت چ...یخوب.سالم -

 :دیگو یم عیو پارسا فاصله گرفته،سر نیکه از سرو طاها

 .اسم تون نه اسمت -

 :دهد یندارد دستش را تکان م یتیکه انگار اهم يطور پرند

 بود؟ یعمو اسمت چ -

بوسد و به  یآرام صورتش را م.ندارد یغرق صورت آرام پارسا در خواب است و به اطرافش توجه نیسرو

 .کشد یدست م شیموها

 »!شه یم تیکه حسود يغلط کرد«:میگو یبه خودم م.رمیگ یرا از او م نگاهم

 .سپهر -

 .رمیگ یشوم و دست کوچک و نرمش را در دستم م یخم م.آورد یو دستش را جلو م دیآ یبه سمتم م پرند

 د؟یپسره ا نیا يشما بابا -

 :نشاند یم میبر لب ها يفوت محکم طاها،پوزخند يصدا

 .شمام ییهمون طور که دا.شمییدا.نه -

 :زند یتشر م طاها

 .سپهر -

پرند با .کند یو نگران نگاهم م یسوال نیشرو.رمیگ یو دستاشن را م زنم یتوجه به او مقابل پرند زانو م یب

 :دیگو یم شخندین

 .یداداش مامانم یکیپس تو اون  -

 :دیگو یم شخندیو با ن -! حسود کوچولو -کند  یم کیاندازد،چشمانش را بار یبه پارسا و مادرش م ینگاه

 اوشه؟یس يبچه  -

 :زنم یم ایسپس دلم را به در.کنم یم مکث
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 ش؟ینیبب کیاز نزد يخوا یم.پارسا برادر توئه.خودش هنوز بچه اس اوشیس نیا.نه -

 :پرد یم نییباال و پا یبا خوشحال پرند

 !مـــامـــان -

 :کند یپرد و با حرص نگاهش م یاز جا م نیسرو

 ؟یزن یم غیچرا ج! کوفت -

 !داداشم اومده یچرا به من نگفت -

 .باره با او حرف زده نیقبال در ا نیسرو پس

به خاطر نداشتن .روم یبه سمتش م عیسر.کند یشده،بهت زده اطرافش را نگاه م داریکه از سر و صدا ب پارسا

 :ترسد یشده و م نکش،سردرگمیع

 ؟ییدا -

 :دیگو یشناسدش،با بغض م یکند و نم یرا لمس م نیسرو صورت

 !ییدا -

خواهم  ینم.گذاشته ام نیسر به سر سرو يادیجا هم ز نیتا هم.شوم یمنصرف م یخواهم بغلش کنم ول یم

 .سوال برود ریاش ز يرفتار کنم که حق مادر يجور

زند تا چشمانش به آن  یچند بار پلک م.گذارم یچشمانش م يآورم و رو یدر م راهنمیپ بیرا از ج نکشیع

کند و  یرا بغل م میپا.دیآ یم نییمبل پا يزند و از رو یرا پس م نیسرو يمن دست ها دنیعادت کند و با د

 :دیگو یم هیبا گر

 !؟يبود...کجا -

 :میگو یدر گوشش م.کنم یزنم و بغلش م یزانو م.صورتش را پوشانده نیمنقلب شده و سرو طاها

 کجا برم؟.جام نیهم ؟منییدا یکن یم هیچرا گر -

 یرا راحت قبول م زهایچ یلیاست و خ دهیبه نسبت سنش فهم.بوسد یپارسا را م يو گونه  دیآ یجلو م پرند

 :دیگو یدهد به پارسا م یرا هم با آن خطاب قرار م اوشیکه س يگونه ا رزنیبا لحن پ.کند

 .کنه پارسا ینم هیمرد که گر -

 :کند یزند و غرغر م یپرند دست به کمر م.چسبد یبه من م شتریب پارسا

 !یکن یم يجور نیچرا ا! وا -
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 :کند یالتماسم م پارسا

 !میبر...ییدا -

 .دارد آرامش کند یحلقه کرده و سع نیسرو يدستش را دور شانه ها طاها

 یبه آشپزخانه خارج م یمنته يبر لب،از راهرو شخندین اوشیسرخ و س یلحظه،مامان با صورت نیهم در

 :زند یپارسا به گونه اش چنگ م تیوضع دنیمامان با د.شوند

 ؟یمامان یکن یم هیگر يچرا دار! خاك بر سرم -

کنم  یرا دورش حلقه م میدست ها.کند ینم میو رها دهیگردنم را چسب یبیبا قدرت عج.دیگو ینم يزیچ پارسا

 .شوم یبلند م میو از جا

 :میگو یم آرام

 .میگرد یزود بر م.دارم یحرف خصوص هیمن با پارسا  -

 .مثل قبل است زیهمه چ.شوم یکنم و واردش م یاتاق سابقم را باز م در

عرق  يهمان طور که موها.زنم ینشانم و مقابلش زانو م یتختم م يکنم و رو یرا به زور از خودم جدا م پارسا

 :میگو یم متیزنم،با مال یکرده اش را کنار م

 پارسا؟ يتو مامان و باباتو دوست ندار -

ر لحظه را نگه داشته که انگار ه راهنمیپ يلبه  يهنوز با مشت کوچکش طور.دهد یرا تند تکان م سرش

 :بوسم یو م رمیگ یدستش را م.ممکن است فرار کنم

 .که بغلت کرده بود،مامانت بود یاون خانوم -

 .ندارم يعالقه ا چیه ینیمقدمه چ به

 .کند یرا پاك م شیمشتش اشک ها با

 .هم که بوست کرد،خواهرت پرنده یاون دختر خانوم.هم که کنارش نشسته بود،بابات بود ییاون آقا -

 :نمینش یکنم و کف اتاق م یبغلش م.تب دارد یکم.گذارم یاش م یشانیپ يدستم را رو.لرزد یم

مامان و .میر ینم ییو جا مییجا نیا یو بابا رضا و مامان نیمن و شرو.وجود نداره پارسا دنیترس يبرا يزیچ -

 .ننیخوان تو رو بب یبابات و خواهرت م

 :دیگو یهق کنان م هق

 !منو بورن...نذار -
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 .رونیزند ب یام م نهیدارد از س قلبم

 يزیآدما که چ نیا.کنم یواست روز م ،شبوياگه تو بخوا.منو نگاه کن پارسا.من غلط بکنم بذارم تو رو ببرن -

 .ستنین

 .هنوز داغ است یآرام شده ول یکم

 دهیمطمئنم اونام مثل فر.یبرو خونه شون مهمون یدوست داشت.باهاشون آشنا شو رون،شمایب میر یحاال هم م -

 .خوشمزه دارن ياینیریخانوم ش

 :زند یرا دوباره چنگ م راهنمیپ

 .ایب...تو هم -

 :بوسم یاش را م یشانیزنم و پ یم یتلخ لبخند

 .امیباهات م ایمن تا ته دن -

 یم کوچکش را دور گردنم حلقه يپاها.گذارم یم میشانه ها يرو یناگهان یشوم و او را با حرکت یم بلند

 .خندد یم يچسبد و نخود یکند،سرم را سفت م

ما را  یکه به خودش مسلط شده و با دل شکستگ نیطاها از کنار سرو.روم یم رونیکنم و از اتاق ب یرا باز م در

 :زند یپارسا تشر م.دیآ یشود و به سمت ما م یکند،بلند م ینگاه م

 !نَها کینزّ -

 یاندازد و از کنار ما رد م یرا باال م شیباز من،ابروها شین دنیبا د.زنم یم شخندیطاها ن يصورت وارفته  به

 .شود

به  نیساکت و گرفته نشسته و شرو نیسرو.کنند یکنار هم نشسته اند و در گوش هم پچ پچ م اوشیو س مامان

 .ستین ياز پرند خبر.شده رهیمقابلش خ زیم

 :اورمیدرب یاز خشککنم فضا را  یم یو سع نمیشن یمبل تک نفره م کی يرو

 د؟یرو نگاه کن گهیهم د دینیبش دیدور هم جمع شد -

 :دیگو یو با لبخند م -رود  یم اوشیبه س يقبلش چشم غره ا - ندینش یصاف م مامان

 د؟یا یشکل نیچرا ا.گه یسپهر راست م -

و طاها  نیپارسا به سرو یواشکی يمتوجه نگاه ها.دهم یگوش م هینشانم و به بحث بق یم میپاها يرا رو پارسا

 .هستم - نشسته  نیتازه آمده و کنار سرو -
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را به عهده  یمجلس گرم کن تیکرده،مثل قبل مسئول دایپ ياحساس بهتر یپارسا کم يکه با نگاه ها نیسرو

 .ردیگ یم

 .حوصله تو ندارم.وونهیبرو د -

 :دیگو یم يکشد و با لجباز یرا م اوشیدست س نیسرو

 .میکن يباز میخوا یم.پاشو -

در گوشم .است میشانه ها يپارسا هنوز رو.دیآ ینم اوشیس ینشاند ول یم نیزم يرو رهیدا کیهمه را در  آخر

 :دیگو یم

 اد؟یآقاهه نم نیچرا ا -

 :زنم یم لبخند

 .ادیبرو بهش بگو ب -

 :میگو یگذارمش و در گوشش م یم نییکه بتواند اعتراض کند،پا نیاز ا قبل

 .نهیگناه داره تنها بش.يباز ادیبرو بهش بگو ب -

 :ستدیا یم اوشیس يدر دو متر.کند یچرخد و من را نگاه م یدور م کیدارد، یکه بر م یقدم هر

 .یباس...ایب -

 :کند یپارسا اصرار م.کند ینگاهش م یتفاوت یبا ب اوشیس.خندم یم

 .يدار...گنا...خو -

 :چرخاند یسرش را م اوشیس.خندند یکه توجه شان جلب شده م هیبق

 .تو بکن يبرو باز -

 .اصرار کند شتریکنم تا ب یم قشیبا حرکت دستم تشو.کند یچرخد و به من نگاه م یم پارسا

 :گذارد یمبل است م يدسته  يکه رو اوشیدست س يشود و دست کوچکش را رو یم کینزد اوشیس به

 .هید...ایب -

 یلحظه حساب کیاعتراف کنم که  دیبا.آورد یرا جلو م شیسپس دست ها.کند یچند لحظه نگاهش م اوشیس

 !دمیترس

 اوشیشود س یباورم نم.نشاندش یم شیپاها يکند و رو یبلندش م اوشیس.ردیگ یدستانش را م دیبا ترد پارسا

 .بنشاند شیپاها يرو -داشت  یقیپدر و مادرش نقش تشو ي لهیکه در طرد شدنش به وس -برادرزاده اش را 
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 .شود یآرام م یآرامش من کم دنیبا د یاست ول یعصب یکم پارسا

 :دیگو یتفاوت مخصوص خودش م یکند و با لحن ب یرا برانداز م شیسر تا پا اوشیس

 .یچاق -

 بچه بزنند؟ کیاست که به  یحرف نیا.شوند یگرد م چشمانم

 :دیگو یم تیبا عصبان نیسرو

 !نییبذارش پا يزیکرم بر يخوا یاگه م -

 رهیخ ينشسته و به پرند اوشیس يپاها يرو -رسد  یمعذب به نظر م -و جور  ده،جمعینفهم يزیکه چ پارسا

 رهیلپ تاپش خ يبه صفحه  یالیخ یپرند با ب.لپ تاپش نشسته يشده که تازه از آشپزخانه برگشته و دوباره پا

ماند تا  یر مکند و منتظ یم یتوجه ید؛بیآ یخوشم م استشیاز س.کند یپارسا را نگاه م یرچشمیز یشده و گاه

 !داده اند ادشیرا پدر و مادر پدرسوخته اش  نیا.شود کیخود پارسا به او نزد

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها اوشیس

 گم؟ یمگه دروغ م -

 :میگو یم یآهستگ به

 .بچه اس اوشیس -

 :گذارد یم نیکند و زم یپارسا را بلند م اوشیس

 .میبابا نخواست ایب -

طاها هم که  -رود  یچشم غره م اوشیبه س نیسرو.ساکت است.ندینش یدود و کنارم م یبه سمت من م پارسا

 :دیگو یزده م ستد،ذوقیا یم يبطر یوقت.چرخاند یرا م يو بطر - ستین ایدن نیاصال در ا

 !از تو بپرسم دیمامان من با -

 :کشد یآه م مامان

 .کنه ریخدا به خ -

 :خندد یم ينخود نیسرو

 قت؟یحق ایجرئت  -

 :دیگو یشده م زیکند و سپس با چشمان ر یفکر م یکم مامان

 .جرئت -
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 :کوبد یدستانش را بر هم م نیسرو

 .موهاتو رنگ کنم يبذار دیبا -

 :زند یبه گونه اش چنگ م مامان

 ؟یحتما صورت -

 :دیگو یم يبا خونسرد نیسرو.میخند یم همه

 .ینیب یحاال م -

 :دیگو یم مپارسا در گوش.چرخاند یرا م يبطر دوباره

 ه؟یباس...باس...چه -

 .تواند درست جمله بسازد یشده و نم یعصب

 :میگو یکنم و م یرا نوازش م شیموها

 .یش یکم کم متوجه م -

 :شود یم رهیپارسا خ یکند و به تاپ بسکتبال یم يسرفه ا طاها

 قت؟یحق ایجرئت  -

 :میگو یگوش پارسا م در

 .یراز بگ هی دیبا قتیحق یاگه بگ.يگه انجام بد یرو که اون م يکار هی دیجرئت،با یاگه بگ -

 :دیگو یزده م وحشت

 ...کُدو...کُد....کُـ -

 .انداخته نییطاها هم سرش را پا.است یعصب نیمامان ناراحت و شرو.کند یبهت زده نگاهش م نیسرو

 :کنم یدر گوشش زمزمه م.نشانمش یم میپاها يکنم و رو یم بلندش

 .قتینظر من بگو حق به؟یکدومو بگ -

 :دیگو یم يبلند يبه من با صدا رو

 !گَدیحگ...حگـ...حگـ -

 :دیگو یم یطوالن یبعد از مکث طاها

 ن؟یمن و سرو شیپ يایب يدوست دار -

 :دهد یکند و ادامه م یاشاره م نیسرو به
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 .همون خانوم کوچولو.پرند هم هست -

 :زند یداد م تیبا قاطع پارسا

 !نه -

 .رفت سر اصل مطلب یقدر زود م نیا دینبا.کنم یم اخم

 :دیگو یم انهیمامان موذ.چرخاند یرا م يزند و بطر یم یتصنع يلبخند نیسرو

 قت؟یحق ایجرئت ! به به -

 :خندم یم

 .قتیحق! خدا به داد برسه -

 .شود ینم دهید گریدر آغوشم فرو رفته که د يطور پارسا

 :دیگو یفکر کردن م یو بعد از کم دیسا یکف دستانش را بر هم م مامان

 .هیموضوع چ دمیمن آخرشم نفهم.يرفتار کرد عیضا یلیبار خ هی،يبچه بود یوقت -

 :زنم یم شخندین

 .مسئله رو باز کن شتریب کمی -

بدون سالم .يبود دهیانگار ترس کممی.يناراحت بود یلیخونه،خ ياومد یوقت.يفکر کنم چهارم دبستان بود -

 .يزد یم جیتا آخر شبم گ.رونیب ياومد يکرد یکه انگار کار خالف يبعدش جور قهیو چند دقتو اتاقت  یرفت

 :میگو یخنده م با

 .مونده ادتی اتییچه با جز -

 :زند یم لبخند

 .يکرد یرو ازم مخف ی،چيکرد یرو از مخف يزیکه چ يبار نیدوست داشتم بدونم اول شهیآخه هم -

 :شود یتر م قیعم لبخندم

 ...درس خوندن  يشب قبلش به جا.برگه مو گرفته بودم -

خوش نشان نداده  يکس در آن به او رو چیکه ه يا یاش از مهمان یبه خاطر ناراحت.بودم اوشیس مراقب

او ظرف غذا را  یبردم ول شیغذا کش رفتم و برا خچالیاز  یواشکی.بود،شام نخورده و کنج اتاقش کز کرده بود

 زیتم -نشده بود  فیفرش کث بختانهخوش -کف اتاق را  یبا هزار بدبخت.کرد فیو اتاق را کثبرگرداند  نیزم يرو

 میسر جا يبا لجباز یوقت.بروم رونیسرم داد زد و خواست که از اتاقش ب.بعد از آن منتظر ماندم تا بخوابد.کردم
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 ریمحکم به در خوردم و سرم ت.خواهم آن جا بمانم،به سمتم آمد و محکم هلم داد یو گفتم که م ستادمیا

 .کرد رونیام را گرفت و مرا از اتاقش ب قهیبعد از آن .دیکش

 :دهم یادامه م عیسر

انداختم تو  نیهم يبرا.یبش یو عصبان ینیبرگه رو بب دمیترس.زدهیگرفتم س مویاضیر.کردم یم يا گهیکار د -

 .دمیکش فونیوش سو ر ییدستشو

 :خندد یم نیشرو

 !دمیچقدر بهت خند!یکلک شو بکن يخوا یم يکه حاال چه جور یاسترس داشت یلیخ! اومد ادمی -

 :خندد یم نیسرو

 !يکارا هم بلد بود نیپس از ا -

 :دیگو یم شخندیبا ن نیشرو

 .حاال رو نگاه نکن راه افتاده.گرفت ینم ادیکردم تا االنم  یولش م نویا -

 :دیگو یم یساختگ یبا اخم مامان

 !نیچشمم روشن شرو -

 .طاها به پارسا هستم ي رهینگاه خ متوجه

 

 .پراند یاز پله ها ما را از جا م یکس ي مهیآمدن سراس نییپا يم،صدایکن یم يکه باز گرید یکم

 :شوم یم کیبگذارم،به او نزد نیکه پارسا را زم نیشوم و بدون ا یبلند م میسمن آشفته،از جا دنید با

 ؟يحال تون خوبه خانوم مهدو -

 :دیگو یم عیسر

 .سارا شیبرم پ دیبا -

 :رمیرا بگ شیکنم جلو یم یسع

 .حال شون خوبه.شون دمیمن د -

سرش انداخته مشخص  يکه نامرتب رو یشال ریآشفته اش از ز يرا اشتباه بسته و موها شیمانتو يها دکمه

 .است

 .ششیبرم پ دیبا -
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که  نیاز ا.روند یم دنشیکند که حالش خوب است و قطعا بعد از خوردن ناهار به د یسر مامان متقاعدش م آخر

 ینشان نم یواکنش شیجز بر هم فشردن لب ها یرسد ول یبه نظر م یعصبان میبه زور نگهش داشته ا بایتقر

 .دهد

 :پرسم یاز مامان م ندیچ یرا م زیکه در آشپزخانه بود م يکه دختر یحال در

 جا؟ نیخانوم تازه اومدن ا نیا -

 :دیگو یم عیسر نیسرو

 ...مهربون و آروم و .سپهر هیدختر خوب یلیخ.جاست نیا هیشه هان یم یسال هینه  -

 :رود یبه او چشم غره م اوشیس

 .یگن الل ینم یحرف نزن -

 :زند یها مطا يبه پهلو تشیداشتن حما يآورد و برا یشکلک در م شیبرا نیسرو

 !طـــاهـــا -

 :دیگو یم تیپرد و با عصبان یاز جا م طاها

 چه مرگته؟ -

 :کند یبهت زده نگاهش م نیسرو

 باز خرت از پل گذشت زبونت دراز شد؟ -

 :میگو یکه بلند م دیبگو يزیچ دیآ یم طاها

 .دیکه تنها بود یواسه وقت دیدعواهاتونو بذار! گهیبسه د -

 :دیگو یپشت سر من م نیشرو

 !واال -

 .کند یرا که از اوگرفته،نگاه م یکتاب يپارسا کنار مامان نشسته و عکس ها.خندم یحرفش م نیا به

 :ندینش یبندد و کنارش م یدر لپ تاپش را م پرند

 ؟یخون یم یچ -

 :کند یخودش را جمع و جور م پارسا

 .یچیه...ـیه -

 :دیگو یبا تعجب م پرند
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 ؟یچیشه ه یمگه م -

 :دیگو یافتد و ذوق زده م یبه عکس ها م نگاهش

 !نیرو بب رهیش نیا يوا -

با  هیهان.کند یحلقه م شیشود و دستش را دور شانه ها یم کیکه پارسا بفهمد،کم کم به او نزد نیا بدون

 :دیگو یم یآرام يصدا

 .ناهار آماده اس دییبفرما -

 شیزودتر از شر ما خالص شود و پخواهد  یمشخص است که م.زند یاست و حرف نم یهنوز عصب سمن

 :میگو یبه او م.خواهرش برود

زنن تا  یتکون بخوره،بهش آرام بخش م دیدکترش گفت چون درد داره و نبا.خواهرتون احتماال االن خوابن -

 .بخوابه شتریب

زل زده که انگار نگاهش را به  هیبه هان يهم طور اوشیس.یناراحت است و طاها عصب نیسرو.دیگو ینم يزیچ

 !چادرش دوخته اند

 ریمن گ يخانواده  ياعضا انیمن م ي چارهیدوست ب.است نیکند،شرو یرا تماشا م هیبق یکه خنث یکس تنها

 !افتاده

 :دیگو یم اوشیم،سینینش یکه م زیم سر

 .ده یم یخوب يچه بو -

 هیهان.دهد ینم یتیاو اهم یکنند ول ینگاه م را اوشیبا تعجب س -شناسد  یرا نم اوشیجز سمن که س - همه

 :دیگو یاندازد و آهسته م یم نییسرش را پا يبا لبخند محو

 .رم یم گهیخانوم من د میمر.نوش جان -

 خیهنوز م اوشیس.زند یآهسته با او حرف م.برد یهال م يگذارد و او را به گوشه  یدستش را پشتش م مامان

 .آن هاست

 :کوبد یم اوشیس يبه بازو پرند

 .چش چرون -

 :دیگو یپرند به مادرش م.کند ینگاهش هم نم اوشیس

 .مونه یاخم نکن جاش م -
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 :دیگو یبلند م.شود یبلند م شیزند و از جا یم یلبخند کم جان نیسرو

 .بذارم تو کمد لمویرم باال وسا یم.مامان من اشتها ندارم -

 :کند یباال رفته نگاهش م يابرو کیبا  مامان

 .برو -

 :دیگو یپرند با حرص م.کوبد یم زیمشتش را به م یعصب طاها

 که مامان برگرده؟ يریدهن به دندون بگ قهیدو د یتون یبابا؟نم یبهش گفت یباز چ -

 :خندد یم نیشرو

 !زبون به دهن نه دهن به دندون -

 :زند یداد م تیبا عصبان طاها

 ... ایخونه  میامروز بر یکن یجمع م لتویوسا ای نیسرو -

 :میگو یم يکنم و با خونسرد یرا قطع م حرفش

 ا؟ی -

 :دیگو یزند و م یم پوزخند

 .گرونهیاون وقت سرت همش تو کار د يدیتازه از راه رس -

 :دهم یرا از دست نم آرامشم

و انتظار  یکن یرفتار م نیبا سرو يهر طور دوست دار.یحرف بزن یستیطاها؟بلد ن هیمشکلت چ یدون یم -

 کنه؟ یم ریزنشو تحق يطور نیتو جمع ا یک.عاشقتم باشه يدار

 :دیگو یم یعصب

ذاشتم  یشکستم و نم یوگرنه قلم پاهاشو م.خرم يادیو منم ز هینازك نارنج يادیگفتم؟خواهر تو ز یمگه چ -

 ...ماه هی

 :زند یم غیج پرند

 !بســــــــــــه -

 .کند یرا تحمل م يدو چه فشار نیا نیبچه ب نیا تسیمعلوم ن.کشد یشده و تند نفس م یعصب

 :دیگو یم تیدهد و با جد یم رونینفسش را محکم ب اوشیس

 .رونیکنم ب یهمتونو از خونه پرت م ای نیصداتونو ببر ای -
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 :کوبد یم اوشیس يبه بازو شخندیبا ن پرند

 !ولیا -

 :کند یبد نگاهش م اوشیس

 .زنم یمنم م یبزن گهیبار د هی -

 

 نیسرو شیرفته و مامان هم پ یلب ریز یخداحافظ کیبعد از  هیهان.ستیما ن ياصال متوجه بحث ها سمن

 .خواند یمن نشسته و کتابش را م يپاها يپارسا هم رو.نزده شیدست به غذا یهنوز کس.است

 :دیگو یم یزند و با کالفگ یچنگ م شیبه موها طاها

 ...يکرده دختره  شهیخون منو تو ش.قائله رو ختمش کن نیا.داره ياز تو حرف شنو نیسرو -

 :زنم یم پوزخند

 ؟یکن یم نیراه به راه بهش توه یکش یتو خجالت نم.ذارم یبخواد برگرده من نم نمیسرو گهید -

حاال .گفت یرا دوست داشت که از گل نازك تر به او نم نیاست که آن قدر سرو ادمی.نبود يطور نیقبال ا طاها

 .است که انگار از جنگ برگشته یصبآن قدر ع

که سمن به زور از مامان  نیبعد از ا نیشرو.دهم یبابا رضا را م يشود و من غذا یدر سکوت صرف م ناهار

برد و پرند  یپارسا خوابش م.رساند یم مارستانیرا ب رد،اویگ یپرداخت پول عمل م يشماره حسابش را برا

 یکارش من را به خنده م نیا اکشد و ب یپارسا م يملحفه رو کیلش البته قب.ندینش یلپ تاپش م يدوباره پا

 .اندازد

 یروزنامه م یالیخ یهم با ب اوشیس.رود یباالست و مامان هم کنار من نشسته و به طاها چشم غره م نیسرو

 .خواند

 :دیگو یم یبه آهستگ مامان

چند جفت چشم  یبا زنش برخورد کنه؟اونم وقت يجور نیا دیتحت فشاره با یک ؟هریکن یچکار م يطاها دار -

 کنن؟ یدارن نگاهش م

 :کشد یرا م شیو موها دیگو یم یپوف طاها

 .دیدردسر جد هیبچه هم شده  نیا.نیطرف سرو نیاز اون طرف پدر و مادرم و از ا.خانوم میخسته شدم مر -

 :کند ینگاهش م زیت مامان
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تو هنوز با .خانواده تو تحمل کنه يبود تمام زخم زبونا ،حاضریخواست یگه اگه پارسا رو م یبه من م نیسرو -

 .طاها يخودت مشکل دار

 :دیگو یم تیکه مامان با جد دیبگو يزیکند تا چ یدهانش را باز م طاها

پشت  يطور نیا یوقت! يتو خودتم به زنت شک دار.که مامان و بابام تحت فشار گذاشتنم اریبهونه ن خودیب -

 نشون بدن؟ یپدر و مادرت چه واکنش يدار ،انتظاریکن یم یشو خال

 !زند و زبانش هم دراز است یم انتیشوهرش به او انگ خ.سوزد یم نیسرو يبرا دلم

 :کند یاتمام حجت م مامان

بچه اش  نا،ازیمهم تر از ا.بوده تحمل کرده نیو توه ریتحق یساال به خاطر تو هر چ نیتمام ا نیسرو -

قبول  یهر وقت تونست.وضع برگرده خونه نیذارم با ا ینم گهیمن د.خودش هم بوده یوتاهک نیالبته ا.گذشته

 .گرده خونه ینه تو و پدر و مادرت،زنت بر م نهیتو و سرو ی،زندگیزندگ نیخودته و ا يکه پارسا بچه  یکن

 :میگو یرود م یمامان به اتاقش م یوقت.رسد یخسته به نظر م یحساب طاها

 ؟یدون یپارسا م تیوضع يدرباره  یطاها تو چ -

 :کند ینگاهم م خسته

 ؟یبارم کن یچ يخوا یم گهیتو د -

 :زنم یم یکج لبخند

که  يزیهر چ.شما نبوده يتو خانواده ها میکه بگ ستین یارث يماریب هی.نداره یسندرم داون علت مشخص -

 .نینه سرو يدار ینه تو مشکل.هست،مربوط به خود بچه اس نه پدر و مادرش

 :دیگو یم عیسر

 ...بوده که يزیچ هیشه؟حتما  یمگه م -

 :کنم یرا قطع م حرفش

و  رهیگ یو سه تا کروموزوم از مادرش م ستیب يهر بچه ا.شون مثل پارساست یکیاز هر هشتصد تا بچه  -

 باعث مشکالت نیو هم رنیگ یکمتر م ایکروموزوم اضافه  هیمثل پارسا، ییبچه ها.و سه تا از پدرش ستیب

 .هم به مشکل داشتن پدر و مادر نداره یربط چیه.شه یشون م

 :شود یقانع نم طاها

 ...شه ینم یشکل نیکه ا يطور نیآخه بچه هم -
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 :میگو یحرص م با

 یم يباز.خوره یم.خوابه یم.ره یراه م.زنه یبچه چشه طاها؟حرف م نیشه؟ا ینم یشکل ؟چهیچه شکل -

 کنه؟ یکنن که اون نم یچکار م گهید يبچه ها.کنه

 :دیگو یم یدرماندگ با

 .رو ببندم هیتونم دهن بق یمن نم یدرست باشه ول یگ یکه م ییزایچ نیا يهمه  دیشا! نیبب -

خانواده ات و زن و بچه ات  نیب یستیشن اون وقت هنوز بلد ن یم دیدارن سف ،موهاتيدیسن رس نیتو به ا -

 اد؟ین شیمشکالت پ نیکه ا یدرست کن يمرز هی

 :شود یم رهیو به پارسا خ ندینش یم صاف

هام هم  يشرکام و مشتر.بمونه یمخف هیاز بق میکه زندگ ستمین یمن آدم.ستیمشکل فقط پدر و مادرم ن -

 با بچه هام برم رو چکار کنم؟ دیکه با ییجاها.هستن سپهر

مشت حرف مفت چه  هیخاطر  به نیبب! خودتو بکن طاها ی؟زندگيد یم تیقدر به حرف مردم اهم نیچرا ا -

 !تیبه زندگ يزد یشیآت

کند و  یاو را تماشا م یپرند کنارش نشسته و گه گاه.کند یگذاشته و ما را تماشا م نییروزنامه اش را پا اوشیس

 .کند یم يبا لپ تاپش کار عیبعد سر

 :دیگو یرا م یمشکل اصل طاها

 یبگو م يگه اگه بهش اعتماد دار یمامان م.هم زدم از طرف خودم نبوده یحرف.اعتماد دارم نیمن به سرو -

 دینبا هیاش چ جهیکه نت یقدر مطمئن نیاگه ا.نه ایبچه مال خودته  نیا ینیبب يبد يان ا يد شیآزما يخوا

 .یبترس

زخند پو.کرده ریکه به خاطرش از بچه اش گذشته س ییبا طاها یرا از زندگ نیسرو يزیفهمم چه چ یم حاال

 :زنم یم

 یم فیتکل نییهنوز پدر و مادرت واست تع یعنی.شه یچهل سالت م گهیشه دو سه سال د یطاها باورم نم -

 شده؟ کیدرخواستت چقدر کوچ نیبا ا نیسرو یدون یم!کنن؟

شان  یچرخ زندگ يکه مدام دارند چوب ال يبه پدر و مادر ادیز یداند وابستگ یخودش هم م.کند یم سکوت

 .گذارند،به ضررشان است یم
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است که  ادمی یحال به خوب نینوجوان چهارده،پانزده ساله بودم؛با ا کیازدواج کرد،من  نیکه سرو یموقع

را در حد  نیگرفتند و سرو یخودشان را دست باال م يادیز.نبودند یما راض يطاها از وصلت با خانواده  نیوالد

 شانیبرا هیرا دوست داشتند و نظر بق گریو هم طاها هم د نیسرووجود هم  نیبا ا.دانستند یخانواده شان نم

 .حرف پدر و مادرش حرف زد يبود که طاها رو يتنها دفعه ا نیازدواج با سرو.مهم نبود

است که  یشدند؛مطمئن بودند که پسرشان کامل تر از آن یعصبان یآمد،پدر و مادرش حساب ایپارسا به دن یوقت

 .است يگریمرد د يو پارسا قطعا بچه  دیایب ایبه قول خودشان عقب مانده از او به دن يبچه  کی

 یگفت که پارسا را نم نیداشتند،به سرو شیکه آن ها رو يآن حرف ها و نفوذ دنیهم با هزار بار شن طاها

 .را انتخاب کند یکیاو و بچه اش  نیب دیخواهد و با

شد که بچه  ینم یدلش راض یاز طرف یتوانست از طاها بگذرد ول یمن.دیچرخ یبا طاها م یاز نوجوان نیسرو

شد که پنج سال  یاش با طاها را ادامه داد و راض یکه من مراقب پارسا هستم،زندگ دیفهم یوقت.اش را رها کند

 ..و در عوض شوهرش را داشته باشد ندیبچه اش را نب

کند که  یم يرویاز پدر و مادرش پ ياوقات طور یاهمثل طاها هم وجود داشته باشند؛گ يشود افراد ینم باورم

 .پدر و مادرش ایخودش هستند  يها حرف ها و کارها نیا یبفهم یتوان ینم

 انشیاز اطراف د،چقدریچیخبر سالم نبودن پارسا همه جا پ یاست که وقت ادمیخوب .طاها هم خاص است طیشرا

 .رساندند که از پارسا بگذرد ییها کنار هم جمع شدند و طاها را به جا نیتمام ا.شد تیو اذ دیزخم زبان شن

 .کارشان وجود ندارد يبرا یخوب هیحال باز هم توج نیا با

 :دیگو یخندد و م یم ينخود پرند

 !دمتیچه خوشگل کش نیبب اوشیس -

 :زند یم شخندیکند و ن یلپ تاپ نگاه م يبه صفحه  یلیم یبا ب اوشیس

 ؟يدیخودتو نکش.مونهیم هیشب -

 :دیگو یم ییپرند با پررو.خندم یم

 !گهید یزشت! دمشیتو کش ياز رو! رمینخ -

 :دیگو یم.ندینش یدارد و وسط من و طاها م یتاپ را بر م لپ

 !شده اوشیس هیچقدر شب نیبابا بب -

 :کند یزمزمه م ندیبکشد و صاف بنش رونیدستانش ب نیکه سرش را از ب نیبدون ا طاها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 .حوصله ندارم پرند -

 :دیگو یچرخد و م یبه من م اورد،رویب شیکه خم به ابرو نیبدون ا پرند

 !اوشویس نیسپهر بب -

از  یصاف مشک يصورتش و بعد خط ها يبه جا دهیکش رهیدا کی.شوم یم رهیخ نتیپِ يبازشده  يصفحه  به

 رهیدا مین کی! شیلب ها يخط صاف برا کیو  دهیچشمانش کش يبرا یمشک رهیدو دا.دهیسرش به هوا کش

 .دهیاش کش ینیب يهم برا

 :زنم یم شخندین

 ست؟یعکس خودش ن! اصال خودشه -

 :دیگو یم یبا لبخند کج اوشیس.شود یم رهیخ اوشیبه س روزمندانهیپ

 .شه یکرگدن م هیاحتماال شب.باباتو بکش -

 !پانزده شانه نیطاها قدبلند و چهارشانه است؛به قول سرو.رمیخنده ام را بگ يتوانم جلو ینم

 :دیگو یم عیسر پرند

 !حسود.هم خوشگله یلیمن خ يبابا -

 :دیگو یکند و م یرو به من م.دیگو ینم يزیاندازد و چ یابرو باال م اوشیس

 ؟يبر يخوا یتو نم -

 :دهد یمن جواب م يبه جا پرند

 تو رو گرفته؟ يمگه جا -

 :میگو یم شخندیم و با نکش یرا م لپش

 اوش؟یبرم س يخوا یم -

 :دیگو یم تیجد با

 ست؟یمشخص ن -

 :خندم یم

 .رم یشه م داریپارسا ب -

 :دیگو یو م ندینش یصاف م طاها

 کجا؟ -
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 .گهیخونه د -

 :دیگو یم یطوالن یاز مکث پس

 ما؟ شیپ دیایشه چند روز ب یم -

 :نمینش یم صاف

 چرا؟ -

 :دهد یم رونیرا محکم ب نفسش

 .کنه یبچه هم به ما عادت م نیا.گرده یبر م نمیسرو ياریتو اونو ب.وضع خسته شدم نیاز ا -

 .اسمش پارساست -

 :شود یم رهیچشمانم خ به

 ؟يایم -

 نه -

 چرا؟ -

 .ستین لهیپارسا وس.خودت زنتو برگردون -

 :میگو یشوم و م یسمتش خم م به

که ممکنه  دهیرس ییهم االن به جا نیسرو.کنن یو مادرتم قبول نم ،پدریخودت پارسا رو قبول نکن یتا وقت -

 .طاها یکن بچه تو دوست داشته باش یسع.بره شتیپرند و پارسا رو برداره و از پ

 .دیگو ینم يزیدهد و چ یدهانش را قورت م آب

 .کند یخوشحالم م نیگرفته و ا يجد میتصم کیرسد  ینظر م به

 يصدا.بار آرام کیکوبم و بعد  یبه در م عیسه بار سر.ستمیا یم نیدر اتاق سروروم و دم  یباال م يطبقه  به

 :شنوم یگرفته اش را م

 .تو سپهر ایب -

 نیا نیسرو يرمز من برا.پشت در است یچه کس میتا بدان میهم رمز درست کرده بود يم،برایبچه بود یوقت

 .بود

مثل اتاق من .اندازم یبه اطرافم م یبندم و نگاه یدر را پشت سرم م.شوم یکنم و وارد اتاقش م یرا باز م در

 .وسط اتاق است يزند،چمدان بسته  یذوق م يتو یکه حساب يزینکرده؛تنها چ يرییتغ چیه
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باز  مهیاش قرمز است و چشمانش ن ینیب.کشد یم یروتخت يو ناخنش را رو دهیتخت دراز کش يرو نیسرو

 !شود یقابل تحمل م ریواقعا غ کند یم هیگر یوقت.هستند

 :میگو یم شخندیو با ن نمینش یم کنارش

 !خوردم اومد دم حلقم خوب یچ ؟هريکرد هیباز تو گر -

 :دیگو یم يدورگه ا يزند و با صدا یم یکمرنگ لبخند

 رم؟یطالق بگ...به نظرت-

 :کنم یم اخم

 !ها يشد ؟لوسیچ -

 :کند یزمزمه م یحال یب با

! گه خوب قشنگه یاونم م.کنه یمنو مادرش انتخاب م يخونه  يرنگ پرده ها یحت! سپهر یدون یتو که نم -

جاست؟چرا غذات شوره؟چرا  نیکمد ا نیچرا ا.رنیگ یاشکال م زمونیما از هر چ يتمام مدت پالسن خونه 

 د؟یکن یکنه؟چرا دامن تنش م یپرند موهاشو بلند م

 :دهم یم رونیرا ب نفسم

 ...که ستنین يزیچ نایا نیسرو -

 :زدیر یم اشک

منتظرشون موندم  یهر چ.يشهرباز میخونه که با هم بر ادیروز قرار بود طاها بره پرندو از مهد برداره ب هی -

اومدن اعصاب  شیحاال خوبه دو روز پ.ما دلمون برات تنگ شد شیپ ایزنگ زدن بهش گفتن ب دمیفهم.ومدنین

طرف به اون  نیمثل مرغ سرکنده از ا عتچهار سا.شته رفته اون جاطاها هم نگذاشته نه بردا! منو خرد کردن ها

 ادمی نایمامان ا شیپ میاومد! يسرو دیگه ببخش یو بهش زنگ زدم تا آخرش شازده زنگ زده م دمیطرف چرخ

 ه؟یگه مشکل تو با مادر من چ یمگه؟بهم م ستمیجا منتظر تو ن نیگفتم من خر ا! رفت بهت زنگ بزنم

 :کنم ینگاهش م متعجب

 ...دیشا يسرو -

 :دیگو یو با حرص م ندینش یم شیسر جا صاف

 باهام حرف زد؟ ياون جور هیبق يجلو يچطور يدید!شه یرفتارش روز به روز بدتر م -

 .میگو ینم يزیو چ رمشیگ یدر آغوش م.زدیر یپوشاند و دوباره اشک م یرا م صورتش
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طاها را  یو هفت سالگ یبعد از پانزده سال،مادرش در س.شدند یبچه دار نم يادیو پدر طاها تا مدت ز مادر

خواهند  یدارند و م يادیز تیاو حساس يرو شهیموضوع و تک بچه بودنش،هم نیبه خاطر هم.حامله شده

 .خودشان باشد شیپ شهیهم

 .مشاور هی شیپ دیبر دیدار ازیبه نظر من شما ن نیسرو -

 .دیگو ینم يزیچ

 .آزاردهنده است یخواهد،حساب یخودش م يکه طاها را برا ینیسرو يبرا یاست ول ینظر مشکل کوچک به

خواهد  یداند و دلش نم یم ایفقط پارساست، نیکند مشکل سرو یزده و فکر م یخودش را به نفهم ایهم  طاها

 .قبول کند

 

 

 و دوم ستیب فصل

 !بسه سمن حالم بد شد -

 :کند یم اصرار

 !نخور گهیقاشقم بخور د نیا -

 دایشکمو ها بهانه پ.شنوم یبچه ها را م يخنده  يصدا.زدیر یاز سوپش را در حلقم م يگریزور قاشق د به

 !خورند یسمن را م يخوشمزه  يو هر وعده غذاها -! معدوم من ي هیکل -کرده اند 

 :دیگو یشود و با نفرت م یم رهیخ میپهلو به

تازه سابقه دارم .خوره یکار اون بوده،پنج سال حبس بهش م میثابت کن میگفت اگه بتون.حرف زدم لیوک هیبا  -

 .راحت تره کارمون.هست

 :میگو یم شخندیگذارم و با ن یسرم م ریرا ز دستانم

 کنن؟ یمو پاره کنه،اعدامش نم هیکل یکیاگه داوطلبانه بهش اجازه بدم اون  -

 .میمرد و برادرش نفرت دار نیما از ا يهردو.زند یلبخند هم نم یحت

 :میگو یزنم و م یم شیپا يرو محکم

 .خوام بخوابم یبرو گم شو م گهیخوب د -

 !کرد یم یمحکم تالف یلیخطرناك نبود،خ تمیاگر وضع.کند یچپ نگاهم م چپ
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 :میگو یبا خنده م.شود یزند و بعد وارد م یدر م یرود،گل یم یوقت

 !االغ يآدم شد -

 :خندد یم

 !گهید يندار اقتیل -

 :دیگو یم دیبا ترد.ندینش یتخت م نییو پا دیآ یم

 درد داره؟ -

 :زنم یم لبخند

 .تکون نخورم نه -

 گن؟ یراست م.گن عموت زده یبچه ها م -

 :دهم یرا تکان م سرم

 ؟يمتاثر شد.آره -

 :زند یم لبخند

 کارو کرده؟ نیکه عموت ا یستیتو ناراحت ن.ناراحت شدم شتریب -

 :زنم یشانه اش م يبرم و رو یرا جلو م دستم

 .کنم تیتونم ازش شکا یتازه خوشحالم که م.هیناراحت چ! نه بابا= 

 کنن؟ یاعدامش م -

 :زنم یم شخندین.زده است وحشت

 .فقط زندان داره یکردن که خوب بود ول یاگه م -

 .دمیترس یلیخ -

 :شود یمحو م شخندمین

 ؟یچ يبرا -

دارد که به درد  يقو یاحساسات یرسد ول یظر مبه ن الیخ یخندد و ب یاست که م ییاز آن ها یکرده؛گل بغض

 .خورند یدوره و زمانه نم نیا

 :دیگو یو م ردیگ یرا م دستم

 .ده یبه حرفام گوش نم یجز تو کس.رو ندارم یمن جز شماها کس.بشه تیزیچ دمیترس -
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 .هستم یگل هیاحساسات و ظاهر،کامال شب نیمتاسفانه از نظر تناقض ب.نکنم هیدهم تا گر یدهانم را قورت م آب

 !رم گل من ینم ییمن تا سر قبرت نخندم که جا -

 :کنم یکشم و زمزمه م یدست به پوست نرم صورتش م.خندد یم

 هیباالخره .نهیب یکه فقط صدفتو م نهیواسه ا نتتیب ینم یاگه کس.قشنگ و باارزش.یگل يدیتو مثل مروار -

 .شه التیخ یتونه ب یون وقته که نما.نهیب ینفر خودتو م هیروز 

 :بوسد یزند و گونه ام را م یم لبخند

 .سارا یخوب یلیتو خ -

 :زنم ینکنم و کنارش م هیخندم تا گر یم

 !برو اون ور بذار بخورم به سقف -

 :خندد یم

 مثال؟ ياالن ذوق کرد -

 :دهم یرا تکان م سرم

 بمونم؟ نیرو زم يخوا یاون وقت م يذار یبغلم م ریمشت مشت هندونه ز -

 :شود یگذارد و بلند م یتخت م يرا رو دستش

 .یرم بخواب یم.ادیمعلومه خوابت م -

 .برد یرود،لبخند بر لب خوابم م یم یوقت

*** 

 !ها دیکرد ییرایچند روز از خودتون پذ نیخوب ا -

 :زند یم شخندین وشاین

 .میدیپسره کار کش نیاز ا یحساب! آره -

 :کنم یم اخم

 د؟ینیچ یبرنامه م دیپهر؟باز دوباره شما دارس -

آن ها که .چزانم یرا م یاسیو  یو ساغ وشاینرفته و به خاطرش مدام ن ادمیآن شب در فرحزاد  يخاطره  هنوز

 .مسخره بکنند يکارها نیاز ا دیدانند،نبا یاخالق من را م

 :دیگو یبا خنده م یاسی
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همه  نیا میتونست یکه نم ياگه تو نبود.ارهیبخره ب يزیچ مشیفرست یتو تمام مدت م يبه بهونه  -

 !میسوءاستفاده کن

 :شوند یم زیر چشمانم

 د؟ید یپولشو که م -

 یاشک به چشمانم م شانیآورد که بو یم ییغذاها یزند و گاه یو به من سر م دیآ یسپهر هر روز م مادر

 .دهند یمادر م يآورند؛بو

 :دیگو یم یند،با لودگک یم يباز لشیکه با موبا یدر حال یساغ

 .از بس که باادبه.ذاره ینم یول میبد میخوا یم -

 :میگو یم تیمن با عصبان یخندند ول یم شیشرمانه و دوپهلو یب يبه جمله  هیبق

اون وقت شما .خرج اون بچه بکنه دیاونم با.درآمد داره ونیلیم هیپسره هر ماه فوقش  نیا! خاك بر سرتون -

 د؟یخور یاز پوالش م دیمفت دار

 :کند یرا راحت م المیخ آزاده

 .بخره يزیچ میگ یبهش نم گهیکنه د یپول قبول نم میدید یاز وقت -

فحشم داد و بعد تازه  یحساب اورم،اولیدرش ب یزنگ زدم تا از نگران وشایآمدم خانه و به ن مارستانیاز ب یوقت

سمن که .قطع کرد و همراه بچه ها سرم هوار شد عیموضوع را گفتم،سر یوقت.دادم یچرا جوابش را نم دیپرس

 غیدارم،سرشان ج ینگه م داریآن ها خودم را ب یبه خاطر اضطراب و نگران یول دیآ یمن هنوز خوابم م دید یم

جا ولو شده اند و قصد  نیحال آن ها حدود دو،سه روز است که ا نیبا ا.برد رونیکرد و آن ها را از اتاقم ب غیج

 !ا هم ندارندبستن چترشان ر

 ه؟یخبر.سپهر چقدر بهت ارادت داره نیا -

 :کنم یچپ چپ نگاه م یساغ به

 نیبچه ها ا.جا نیکه دو سه بار با خواهرزاده اش اومده ا نیبا من نداره جز ا یآدابه وگرنه صنم يمباد يادیز -

 .هیکنه خبر یفکر م دیقدر بهش کار نگ

 :کند یمسخره م وشاین

 ه؟یکنه خبر یکنه فکر م یحمال -

 :دهم یم رونیرا محکم ب نفسم
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 !کشه؟ یخدا چرا منو نم -

 :میگو یم یاسیبه .خندند یم میبه عجز درون صدا همه

 .اون دکلمه هه رو بذار -

 کدومشو؟ -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ

 .دوست دارم ویمن چ یدون یتو که م -

 .رمیگ یبندم و آرام م یرا م مانمچد،چشیپ یدر گوشم م انویپ يصدا یوقت.ندینش یم وترمیکامپ يپا

 کنم؟ یکلمات را حس نم نیشوند؛پس چرا پرکاربردتر یمن در کلمات خالصه م يایدن تمام

آورد که هنوز  یم ادمیدرد به  نیا.دوست دارم -خوانند  یشعر مرا م يها تیکه ب یوقت -درد را  نیا

 .لرزد یهنوز قلبم م.کشم یهنوز درد م.انسانم

 یتفاوت باشم ول یمرده و ب یکم دیشا.دارم تا خرج کنم یهنوز احساس یاحساس و سرد باشم ول یب یکم دیشا

 .هست که مرا به واکنش وادارد ییزهایهنوز چ

 ...دیآ یکه هرگز نم يمنتظر بهار دیزند و هنوز منتظر است؛شا یحال م یدارم که پژمرده و ب یقلب هنوز

 :دیگو یم اطیبا احت یاسی

 ؟یگل -

 هوم؟ -

 :کند یرا با زبانش تر م شیلب ها یاسی.است میاز کتاب ها یکیمشغول خواندن  یگل

 .ازم خواست شماره تو بهش بدم مانیا -

 :دیگو یبا چشمان گرد شده م یگل

 ؟يتو که نداد -

 :گزد یلبش را م یاسی

 دادم؟ یم دینبا -

 :خندد یم وشاین

 .ردش کن ینخواست.گهیشماره اس د هی.یگل الیخ یب -

 !نوازد یم ولنیو ای انویپ مانیفهمم که ا یاندازد و من م یم نییسرش را پا عیسر یگل
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 - انویساز سخت مثل پ کیشود که  یم یبلد است و جذب هر کس يزدن را در حد حرفه ا انویخودش پ یگل

 .را بزند - ولنیمثال و

 ؟یساغ -

 هوم؟ -

 .ومدیم یشد؟به نظر پسر خوب یدکتر چ ياون آقا -

 :دیگو یم شخندیبا ن یساغ

 .ازدواج داد شنهادیبهم پ -

 :مییگو یشود و بهت زده م یچهارتا م مانیچشم ها همه

 ؟یچ -

 :خندد یم ينخود یساغ

ساده  یدوست هیبهم گفت قصدش  روزید.چرخم یدارم باهاش م سین شتریماه ب هی کینزد.اس وونهیپسره د -

 .میبا هم بچرخ ییآشنا يبرا به بعد نیخواد از ا یازم خوشش اومده و م.ستین

 :مییگو یهمه با هم م دوباره

 ؟یچ -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

ماه باهاش بهم  هیخوام که مجبور نباشم بعد  یم ویکی.ثابت نبودن خسته شدم نیراستش خودمم از ا -

 میدوست بمون میتون یاگرم از هم خوش مون اومد م یکه االن بخوامش ول ستین يزیگرچه ازدواج هم چ.بزنم

اونم .ازدواج ختم بشه بهدم که  یبهش نم یقول یول میچرخ یبا هم م ییآشنا يبهش گفتم برا.تا وقتش برسه

 .قبول کرد

 :خندم یم یخوشحال با

 !خوبه یلیخ! یچه خوب ساغ -

 .زند یم یزنند و لبخند کوچک یبرق م چشمانش

 :کوبد یپشت کله اش م وشاین

جنتلمن که واسه ازدواج پا  نیکرد،نه به ا یم تیکه خط خط یروان يبه اون پسره  نه.خاك بر سرت کنن -

 !گذاشته شیپ
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 :دیگو یو م دیآ یم يعشوه ا یساغ

 !تا چشم حسودا کور بشه -

 :دیگو یبا لبخند م آزاده

و صبر  ينامزد يبرا يادیو سه سالشه و قطعا وقت ز یاون س.یرو در نظر داشته باش ساغ يزیچ هی یول -

 .بچه نداره يکردن برا

 :دهد یرا جلو م شیلب ها یساغ

 .فعال که ازش خوشم اومده.امیکنار م شیاگه دوستش داشته باشم با همه چ -

 :پرسد یم یاسی

 ه؟یسابقه اش چه جور -

 :دیگو یم شخندیبا ن یساغ

مجرد  ریسن با دامن طه نیا اپسر ت هیشه  یمگه م! خوب معلومه که سابقه اش خرابه! امامزاده بوده داریسرا -

 مونده باشه؟

توانم هم به آن گوش بدهم و هم  یدانم چطور م یاست و نم مانیحرف ها ي نهیآذر پس زم رضایعل يصدا

 .بچه ها يگفت و گو

 :دیگو یکند و م یبعد سمن در اتاق را باز م ي قهیچند دق.شنوم یزنگ در را م يصدا

 .نتتیپارسا اومده بب -

 :دیگو یم عیبلند شوم که سر میخواهم از جا یم

 .تو اتاق ارمشیم -

 :دود یشود و به سمت من م یرد م شیلحظه پارسا از کنار پا نیهم در

 !خاله -

 :ردشیگ یمن بپرد،سمن از پشت م يکه رو نیقبل از ا.خندم یم

 .یش یم ضینشو به وقت مر کیبهش نزد.پارسا جان ستیخاله حالش خوب ن -

 :دیگو یم زانیآو يبا لب ها پارسا

 س؟یخوو ن...چرا آلت -

 :کنم یزنم و گونه اش را با پشت دستم نوازش م یم لبخند
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 تو حالت خوبه؟.شم یزود خوب م.شدم ضیمر -

به او  يزیچ یدهند و گاه یبچه ها هم به او گوش م.کند به حرف زدن یدهد و شروع م یرا تکان م سرش

 .دهد یجواب شان را مو او هم با خجالت  ندیگو یم

با خنده به .دهیاش،آقا رضا و پدر و مادرش را کش ییمن،سمن،دا دیگو یدهد و م یبه دستم م ینقاش کی پارسا

 :شوم یم رهیاش خ ینقاش

 .چه خوشگل شده پارسا -

 :دیگو یزده م ذوق

 .مارِ خودت -

 نیا يدانم برا یشنوم و م یسپهر را م يصدا.برد یخوردن م کیک يو او را برا دیآ یبعد سمن م ي قهیدق چند

جز  يزیاست،چ بیو نج ریپسر از بس سر به ز نیکنم ا یفکر م یگاه.ندیتا من را بب دیآ یکه معذب نشوم نم

 !ستیفتوشاپ ن

مرا .دور است یلیجا خ نیتواند کارش را رها کند و محل کارش هم از ا ینم گریکه د دیگو یبعد از شام م سمن

 !کند ریها به خ وانهید نیخدا آخر و عاقبت من را با ا.رود یپرد و مس یبه بچه ها م

 

 

 و سوم ستیب فصل

بدهم هم ال  صیتوانم کلماتش را تشخ یکه نم يدکلمه ا يصدا.شنوم یحرف زدن آن ها و پارسا را م يصدا

 .شود یم دهیشن شانیحرف ها يبه ال

 :دیگو یمودبانه م.ندینش یگذارد و خودش هم م یمقابلم م یخانگ کیتکه ک کیو  يچا وانیل کی سمن

 .یمیعظ يآقا میتون کرد تیاذ یلیچند وقت خ نیا -

 :زنم یم لبخند

 ست؟یطور ن نیا.ام کمک کنم هیمه که به همسا فهیوظ.نکردم يمن که کار.هیچه حرف نیا -

 :زند یم پوزخند

که وجود  يا فهیهمه به وظ نیوقت شما ا نستن،اویدارن هم به فکر ن فهیکه وظ ییدور و زمونه کسا نیتو ا -

 .دینداره اصرار دار
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 يگربه ا چیه«:دیگو یم میرمستقیدارد غ.کنم یشوم و سرزنشش نم یدرون جمله اش م یبدگمان متوجه

 .»رهیگ یخدا موش نم يمحض رضا

 :کنم متقاعدش کنم یم یسع

 يِا شهیکل يجمله  نیخوام ا ینم.مراقبش باشم و هواشو داشته باشم شهیگرفتم هم ادیخواهر دارم و  هیمن  -

گرفتم به  ادی.از کمک هام ندارم یدم هدف خاص یم نانیبهتون اطم یرو بگم ول »دیشما مثل خواهر من هست«

 .توجه نباشم یب انمیمشکالت اطراف

 :کند یدر اتاق اشاره م به

 طور بوده؟ نیدر رابطه با پارسا هم هم -

 :کشم یم قیعم ینفس

خواهرم اول دوستش دارم و بعد خودمو در قبالش  يمن به عنوان بچه .کنه یپارسا فرق م ي هیخوب قض -

 .دونم یمسئول م

 :نوشد یم شیاز چا يا جرعه

 .باشه یکه باورکردن دیخوب يادیشما ز -

 :زنم یم لبخند

 .دینیبدب يادیشما هم ز -

 :زند یم یکج لبخند

 ریباشه وگرنه گ نیبدب دیبا شهیدختر هم هیگرفتم که  ادیکشور، نیکردن تو ا ینها زندگبعد از چند سال ت -

 .وفتهیم

 :میگو یخورم و م یخوشمزه م کیاز ک يا تکه

 .رو بدونم يزیکنجکاوم که چ ستیاگر جسارت ن -

 :شود یبه دهانش متوقف م دنیراه رس ي انهیدر م شیچا وانیل

 ؟يزیچه چ -

 هستن؟ اتیح دیپدر و مادر شما در ق -

 :کند یم اخم

 .بله -
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 :پرسم یم اطیاحت با

 د؟یکن یم یداره که شما تنها زندگ یخاص لیدل -

 :گذارد یمقابلش م زیم يرا رو وانیل

 .میایباهاشون کنار ب میتونست یکه من و سارا نم دیحد بدون نیدر هم -

 :نمینش یم صاف

 .خوام یون کردم معذرت مناراحت ت میاگه با کنجکاو -

 .»ستیمهم ن«:دیخواهد بگو یدهد که انگار م یتکان م يرا طور سرش

اخالقو از  نیکنم ا یفکر م.ما رو شرمنده کردن یچند وقت حساب نیا.یمیعظ يآقا دیاز مادرتون تشکر کن -

 .دیکمک کن هیچشمداشت به بق یکه ب نیبه ارث برد شونیا

 :زنم یم لبخند

 ره نه؟ ینم نیوقت از ب چیشما ه ینیبدب نیا -

 :شود یتر م قیعم لبخندش

 .ریخ -

هم مثل  شیدارد و موها یاو چشمان عسل یاست ول یسارا چشم و ابرو مشک.کامال با خواهرش فرق دارد او

 .بور و روشن هستند نیسرو

 .رسد یسارا برون گرا به نظر م یاست ول نیآرام و بدب يادیسمن ز.اخالق هم متفاوت اند در

 .که معذبش کنم ستیجالب ن یاست ول یتیسارا در چه وضع نمیخواهد بب یم دلم

*** 

 یبد بخورد کرد ول یلیاول خ.یکه تو گفت يزیهمون چ.مشاور هی شیپ میبهش گفتم بر.با طاها حرف زدم -

ست رم درخوا یاگه درست نشه م.دم یکه دارم بهش م هیفرصت نیآخر نیسپهر ا.میشد که بر یبعدش راض

 .دم یطالق م

 :میگو یم تیجد با

بگم  دیبا یام خواهرم ول ه؟شرمندهیبچه باز ؟مگهیقدر راحت طالق طالق کن نیباعث شده ا یچ نیسرو -

 .رمیبرم طالق بگ یگ یم یبدون فکر کردن به پرند و پارسا ه.يواقعا خودخواه شد

 :دیگو یم یکند و سپس با درماندگ یم مکث
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 ...یرو ول نایدونم ا یم -

 .یکه حذفش کن نینه ا یتو درست کن یکن زندگ یبه خاطر بچه هات سع.نداره یول -

که  یپارسا کنار بابا رضا نشسته و در حال.کنم یرا قطع م یزنم و بعد گوش یحرف م نیبا سرو گرید یکم

 .کشد یم یزند،نقاش یحرف م شیبرا

رفتن پارسا و  يبرا یناراحت.دارم يبدروزها احساس  نیا.شوم یم رهیخ نیو به زم نمینش یگوشه م کی

 .فکرم را مشغول کرده اند یحساب نیمشکالت سرو

 يتمام کارها.ام بدون پارساست یخواهم به آن فکر کنم،پوچ بودن زندگ یکند و نم یکه ناراحتم م يگرید زیچ

 ...پارسا و  يبرا يپارسا،مراقبت از پارسا،آشپز يشود؛کار کردن برا یمن در پارسا خالصه م

 .چکار کنم دیدانم با یپارسا نم بدون

 .به خودم فکر کنم شتریب دیگفت با یرسم که م یم نیدارم به حرف شرو حاال

 یزنم؛از درآمد ناکاف یحرف م میها یها و نگران یاز ناراحت شیکشم و برا یشب ها کنار بابا رضا دراز م نیا

و پرند به  نیسرو يچند بار - زند  یخواهر و مادرش حرف م يه روزها تمام مدت دربار نیکه ا ییام،از پارسا

 .ام ردهکه گمش ک یو از من زدیانگ یو حسادت مرا بر م -جا آمده اند  نیا

 .ندارد یبار جواب نیا یدهد ول یگوش م میبه حرف ها شهیرضا مثل هم بابا

حد  نیام تا ا یوقت در زندگ چیه.من گرم گرمم یرود ول یم یمهر است و هوا کم کم رو به خنک اواسط

 .نداشته ام یاحساس پوچ

قبرها قدم  يبچه که بودم دوست داشتم رو.روم یسپرم و به قبرستان م یخانم م دهیو بابا رضا را به فر پارسا

 .کنم یشان عبور م انیاز م اطیحاال با احت یبگذارم ول

 .میشو یورده ام،قبرش را مکه آ یآب يو با بطر نمینش یرسم،کنارش م یبه قبر بابا م یوقت

 ؟یسالم بابا؟خوب -

 .»روباه؟ ای يریش! سالم پهلوون«:کنم یذهنم جوابش را تصور م در

 یمشکل چیکامله و ه میکردم زندگ یفکر م.گم شدم.يدارم تا راه درستو نشونم بد اجیبهت احت یلیروزا خ نیا -

 یمن فقط م.سوزوندم چون راست بود یلیگفت که خ يزیچ هیطاها .چقدر بچه ام دمیاالن فهم ینداره ول

 یبودن و من ماست و ب فیهمه فن حر نیو سرو اوشیخسته شده بودم از بس س.خواستم عرضه مو نشون بدم

گم پارسا رو دوست  ینم.تونم عرضه نشون بدم یو خودم ثابت کنم که منم م هیخواستم به بق یم.عرضه
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بابا من .آخرش تونستم یبا خودم کلنجار رفتم تا اعتراف کنم ول یلید نه؟خهم بو يا گهید يراها ینداشتم،نه،ول

من همه کسش بودم  روزیتا د.شه یهم داره ازم جدا م ارساپ یحت.یچیه.ستمین یچیه یو چهار سالمه ول ستیب

خودم  يکنم؟من عادت کردم پارسا رو برا يزشته که حسود یلیخ.بابا داره.خواهر داره.االن مامان داره یول

بگم؟بچه  یدردمو جز تو به ک.ره یم شمیحاال داره از پ.هم نتونه ازم جدا شه هیثان هیعادت کردم که .داشته باشم

 .ره یم شمیاز پ رهام دا

 :کنم یرا با پشت دستم پاك م میها اشک

تونم  یروزم نم هیاون قدر بهش دل بستم که .خواهرم يدونم،نه بچه  یخودم م يمن پارسا رو بچه ...من -

االنم دلم براش تنگ  نیکه هم زمیتو سرم بر یکنه،من چه خاک یپارسا بچه اس و زود عادت م.ازش جدا شم

 ییاز تنها.کار کنم یچ دیدونم با یپارسا نباشه نم یوقت.زنده ام یچ يدونم برا ینم گهیپارسا بره د یشده؟وقت

 .ترسم بابا یم

 .ندیمنِ خرس گنده را بب يک هاتا اش ستیآن دور و بر ن یخوب است که کس چقدر

گم بهم بد  ینم.پنج سال خودم نبودم نیکنم ا یاحساس م.کنم یم یپارسا زندگ يمن پنج ساله که دارم برا -

از  ستیالزم ن ياون جور.خواد دوباره بچه شم یبابا دلم م...ام با فکر به خودم نگذشته هیثان هی یگذشته،نه ول

 شیبره پ یهنوزم منو با خودش م ابابا رض.یکن یو کمکم م یتو هست.رفتن تو بغل مادرم خجالت بکشم

 یقدر آروم نم نیوقت ا چیه گهید.خوب بود یاون روزا که همه چ يدلم تنگ شده برا یلیخ.دوستاش

 ...مخصوصا بعد از رفتن پارسا.شم

*** 

 .سالم -

لب  ریشوم و ز یمقابل در خانه ام بلند م يپله  ياز رو.ستادهیکه دم در ا نمیب یآورم و سارا را م یرا باال م سرم

 :آورد یرا در م دشیکل.کنم یسالم م

 د؟یندار دیتو؟کل دیر یچرا نم -

 :کشم یم میبه موها یدست

 .کردم ینه داشتم فکر م -

 :دیگو یبا لبخند م.کند یتعجب نم اصال

 .با اجازه.مزاحم شدم دیببخش -
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داند که  یاو م.از مدرسه برگشته و مقنعه سرش است.شود یشوم که کوله به دست از من دور م یم رهیاو خ به

 خواهد؟ یاش چه م یاز زندگ

اندازد و  یم نییسرش را پا.کند یم ریچرخد و نگاهم را غافلگ یبه سمتم م دیبا ترد.ستدیا یاول م يپله  يرو

 :دیگو یم یگبه آهست.چسباند یاش م نهیاش را به س یتخته شاس

 .دیش یسبک م دیدوست حرف بزن هیاگه با ...به نظرم اگه یکنم ول یدخالت م دیببخش -

 :ندینش یم میلب ها يرو یکم جان لبخند

 .حرف زدم -

 !گریدوست است د کی بابا

 :آورد یرا باال م سرش

خوشحال  یشه ول یوقت مشکالتم حل نم چیه بایتقر.زنم یدلتنگم با دوستام حرف م ایمن هر وقت ناراحت  -

 .کنن و دوستم دارن یدن و درکم م یم تیچند نفر هستن که بهم اهم نمیب یم یشم وقت یم

 شه؟ یپدر و مادرتون تنگ م يدلتون برا -

خواهد حرف بزند؛من  یکند و انگار م یسارا امروز فرار نم یکردن محض است ول یدانم که سوالم فضول یم

 .هم

 :زند یم يومح لبخند

 .شه یخواستم باشن تنگ م یکه م یاون ياوقات دلم برا یگاه -

 :فهمم یرا نم منظورش

 باشن؟ دیخواست یکه م یاون -

 :کشد یم قیعم ینفس

 .وقت نتونم ازش بگذرم چیمثل آقا رضا که ه يمثل مادر شما داشته باشم و پدر يمن دوست داشتم مادر -

 :زنم یم پلک

 د؟یشون رفت شیاز پ نیهم يبرا -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .دیببخش.حرف زدم يادیمن امروز ز.بود شیکی نیا.داشتم يادیز لیدال -
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 يدر حد -اش  رهیت یکه به خاطر پوست کم شیسرخ شدن گونه ها.دود یچرخد و از پله ها باال م یم عیسر

سارا هنوز بچه است؛درست مثل .ندنشا یم میلب ها يرو ست،لبخندیمشخص ن یلیخ -که سبزه باشد  ستین

 .من

 .را از چشمان شان بخواند یکند؛آن قدر که دلتنگ یدقت م ادیآدم ها ز به

کنم و دوباره  یرا عوض م میلباس ها.اند دهیکه کنار هم خواب نمیب یشوم و پارسا و بابا رضا را م یخانه م وارد

 .دارم ياحساس بهتر.نمینش یگوشه م کی

 

 

 و چهارم ستیب فصل

سخت گرفتم و  یمیکه اندازه ام شود،چند ماه رژ نیکشم؛به خاطر ا یبدنم دست م ينشسته رو دیلباس سف به

 ست؟یطور ن نیا.همه جوره مرا دوست دارد نیام.کنم چقدر احمقم یحاال احساس م.ورزش کردم

 :چدیپ یم ملرزانش در گوش يو بعد از آن صدا ندینش یشانه ام م يلرزان مامان بزرگ رو دست

 ...کهیساعت تراف نیا -

شود روحم از تنم جدا شده باشد و من  یم.دارم یبیحس عج.شنوم یشنوم و نم یرا م هیپچ پچ بق يصدا

 باشم؟ دهینفهم

 :دیگو یم یبا نگران بابابزرگ

 .شه یداره قرمز م میمر -

 ندیگو یاگر قرمز شوم مردم م.توانم نفس بکشم یچطور م اوردیب ادمیبه  یدارم کس ازین.چرخد یدور سرم م ایدن

 .یچه عروس زشت

عقد در نظرم  يسفره .کند نفس بکشم یدهد و بابابزرگ به من التماس م یبزرگ کمرم را ماساژ م مامان

 استفاده کرده؟ یصورت ياز پارچه  یکدام احمق.دخترانه و لوس است یحساب

طعم دهانم را دوست  نینکند ام.کند تا طعم زهر از دهانم برودآن قندها را در دهانم فرو  یخواهد کس یم دلم

 نداشته باشد؟

لباس من  ایزشت بودن سفره  يحتما دارند درباره .شود یو بلندتر م شتریمردم لحظه به لحظه ب ي همهمه

 هم هست که بخواهند درباره اش حرف بزنند؟ يگرید يزیمگر چ.زنند یحرف م
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جا  نیاست که خدا مرا از ا نیخواهم ا یکه م يزیتنها چ.شنوم یرا نم یکس يصدا گرید.زنم یم لبخند

 .ام یبه جهنم هم راض یحت.ببرد

 ياز اتوبان همت رد شود پس عاد دیبا نیام.شلوغ است یساعت تهران حساب نیا.شوم یم رهیکف دستانم خ به

 نیروند؟ام یخند بر لب دارند مچرا مهمان ها همه پوز.خود بزرگش کرده اند یهمه ب.کند ریهمه د نیاست که ا

 .باشد ادیدوست دارد تعداد مهمان ها ز

 نه؟ زند،مگریر یمادرها موقع رفتن دختران شان اشک م ي زد؛همهیر یبزرگ اشک م مامان

دوست دارم با .شده اند قیعم شیو چروك ها نیشده و چ رتریصورتش چند سال پ.ستادهیصاف نا بابابزرگ

 قدر عبوس است؟ نیدخترش ا یشب عروس يکدام پدر.را باز کنم شیابروها انیم یدستانم اخم بازنشدن

 براش افتاده باشه؟ یوقت اتفاق هینکنه .کجا مونده نیزنگ بزن بب.مامان -

 .مادربزرگ است يصدا یهق ب رم،هقیگ یکه م یجواب تنها

 یول ندیبگو يزیاهند چخو یهر دو شرمنده و بهت زده هستند و م.شوند یم کیبه ما نزد نیو مادر ام پدر

 :دیگو یم تیبابابزرگ با جد

 .آروم باشه دیبذار دیبر.دهیاز شما به نوه ام رس یکاف يبه اندازه .دینگ یچیلطفا ه -

 آرام باشم؟ دیکرده و من با ریدو ساعت د نی؟امییباشم بابا آرام؟آرام

 کیو در  ستمیا یصاف م.رمیگ یشوم و لبه اش را م یخم م.روم یعقد م يشوم و به سمت سفره  یم بلند

 .کشم یآن را م عیحرکت سر

با .روم یچرخم و به سمت بابابزرگ م یم.دهد یبه من م یو ظروف مسخره،حس خوب نهیشکستن آ يصدا

 :میگو یلبخند م

 م؟یبر.زشت بود -

نمانده  يزیچ.افتاده یداند که چه اتفاق یاش فرو کرده اند و او هنوز نم نهیدر س يمانم که خنجر یم یکس مثل

 .هجوم آورد میکند و درد به تک تک سلول ها نیلباس را رنگ يدیتا خونم سف

 داد کنم؟ یانتظار دارند داد و ب.شوند یبزرگ و بابابزرگ نگران تر م مامان

دانم  ینم.کشد یو بابابزرگ آه م زدیر یمامان بزرگ اشک م.میشو یبابابزرگ م یمیقد نیسکوت سوار ماش در

 ...خندان باشد دیچون عروس با دیشا.زنم یچرا من لبخند م

 :دیگو یمامان بزرگ از پشت سرم م.روم یسکوت به سمت اتاقم م م،دریشو یوارد خانه م یوقت
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 ...بذار کمکت کنم لباستو زکمیعز -

 :زنم یم غیچرخم و ج یم

 یدونم چاقم ول یقدر زشت و بداخالقم؟م نیچـــرا؟ا ومد؟یچرا ن! خوام ینم! دیدست از سرم بردار! خوام ینم -

 کشه کنارم راه بره نه؟ یبراش کمم نه؟خجالت م یومد؟مامانین نیواسه ا! کنم الغر شم یم مویدارم سع

باالخره درد .شوم یولو م نیزم يزنم و رو یبه صورتم چنگ م.سوزاند یهق هق مامان بزرگ قلبم را م يصدا

 .کند ینفر انگشتانش را در قلبم فرو کرده و دارد پاره پاره اش م کی.کنم یرا حس م

کنند آرامم  یم یسع.کنم یدسته از آن ها را م کیزنم و  یرا چنگ م میموها.کوبم یم نیزنم و به زم یم غیج

 شود؟ یخاموش م یراحت نیآتش به ا نیمگر ا یکنند ول

 :زنم یم داد

 !ســوزم یدارم م -

*** 

 سارا خونه اس؟ -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .کنم مادر من یمن که عبور و مرور مردمو کنترل نم -

 :کند یچپ چپ نگاهم م مامان

 .تو رو نه یول نمیب یم اوشویس یآخرش من عروس -

 :خندم یم

 ه؟یحاال خبر! هفت سال از من بزرگ تره ها اوشیمامان س -

 :خندد یابرو باال انداختنم م به

 .رسه یبه مشامم نم یخوب يبوها یول ستین یبر خاصخ! خاله زنک -

 :شوم یبه جلو خم م اقیاشت با

 بود؟ هیهمون دختره اس؟اسمش هان -

 :زند یم شخندین

 !مونده ها ادتیخوب  -

 :اندازم یرا باال م میها شانه
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 .که راحت فراموش بشه ستین ییاز اونا -

 :شود یمحو م لبخندش

 .دختره متاهله.مشکل وجود داره هی یول ادیگه ازش خوشش م یبه وضوح داره م اوشیس -

 .دمیافتم که آن روز د یم يحلقه ا ادیبه .ماند یباز م دهانم

 ...دونه یم نویکه ا نیبا وجود ا اوشیس یعنی -

 :دیگو یم عینروم،سر شیپ نیاز ا شتریکه ب نیا يبرا مامان

معتادم .سال ازش بزرگ تره ستیشوهره ب.نده تیاهم اوشیشه س یباعث م ییزایچ هی یمتاهل هست ول -

سازه چون  یسوزه و م یداره م یدختره هم دوستش نداره ول.کنه یخرج موادش م ارهیدختره درم یهر چ.هست

 یراست م.رهیطالق بگ میگه کمکش کن یداره م یچند وقته ه اوشیس.رهینداره تا بتونه طالق بگ يپشتوانه ا

 !ها رهیگ ینم خدا موش يگن که گربه محض رضا

 :خندم یلحن مامان م به

 .يدختر چادر هیاونم .ادیخوشش ب یروز از کس هی اوشیکردم س یفکر نم -

 :زند یلبخند م مامان

 یحرف م اوشیاوقات با س یگاه.دختره نیاثرات آرامش ا شترشیکرده؟ب رییچقدر تغ اوشیس ینیب یم -

دختر  نیخواد ا یمنم دلم م.کرده رییسال واقعا تغ هی نیا اوشیس.گفت چکار کنه تا آروم بشه یبهش م.زد

هم  گهید زیچ هیتازه .شمبک شیباهاش پ اوشویکار انجام بشه تا من بتونم بحث س دیبا یلیخ یعروسم باشه ول

 .حامله اس هیکه هان نهیا

 :روند یباال م میابروها

 دونه؟ یم اوشیس -

 :اندازد یاش م ینیبه ب ینیچ مامان

 !شه یباشه از پرند زرزرو تر نم یگه بچه اش هر چ یم.گرفته يبه باز ویپسره همه چ -

 :خندم یم

 .کنه یداره به ازدواج فکر م يبه طور جد اوشیپس س -

 :دهد یسرش را تکان م مامان

 .بخره شمیکم مونده بره کت و شلوار داماد -
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 .آرامش برسدسال،حقش است که به  کیو  یبعد از س.خوشحالم اوشیس يبرا.خندم یم دوباره

 :شود یم رهیدر چشمانم خ مامان

 ...پارسا گهیخوبه سپهر؟پنج ماه د یهمه چ -

 :زنم یم لبخند

 .نمشیتونم بب یهنوزم م.ره ینم يدور يپارسا هم جا.من خوبم -

 تظاهر کنم؟ شیگرفتم برا ادی یگرفتم با مامان حرف نزنم؟از ک ادی یک از

 .گفته ام يآورد که چه دروغ شاخدار ینم میبه رو یفهمند ول یم شهیمادر است و مادرها هم کیچه باشد  هر

 :دیگو یشود و م یبلند م شیجا از

 ش؟ینیبب يتو دوست ندار.تنهاست یلیبچه خ نیا.سارا شیخوام برم پ یمن م -

 :خندد یخودش هم م.اندازد یمعنادارش مرا به خنده م ي جمله

به  يرییتغ هی يخوا یم نمیکه بب هیبهونه ا هیواال سارا ! یحرکت هیبابا ! شه یسپهر؟من که باورم نم يتو پسر -

 اد؟یخوشتم نم یاز کس! گهید یکیحاال سارا نشد ! نه ای ياریوجود ب

 :میگو یکنم و م یتخس نگاهش م يبچه ها مثل

 !نـــــچ -

 :دیگو یلب م ریدهد و ز یرا قورت م لبخندش

 !يعقل شد نیریقدر ش نیخوردم که ا یتو رو حامله بودم چ یدونم وقت ینم -

 :خندم یم

 !دستت درد نکنه -

 يزیهمان چ دیشا اورم؛حاالیام به وجود ب یدر زندگ رییتغ کی دیدانم با یکنم،م یم يکه در ظاهر لجباز نیا با

 .الزم است رییتغ کی یکه مدنظر مامان است نباشد ول

 مامان؟ -

 :اندازد یسرش م يرا رو چادرش

 جان مامان؟ -

 :زنم یم لبخند

 گه؟یبعدش د يگرد یبر م -
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 :ندینش یم شیلب ها يرو يلبخند

 .جام نیمن تا شب ا -

گرفتم او را به ورزش  میتصم وتراپشیزیبعد از مشورت با ف.نشده داریو هنوز ب دهیتنبل بعد از ناهار خواب يپارسا

دوست ندارم تمام .ستیون هنوز بدنش آماده نسبک شروع کنم چ یلیخ يبا ورزش ها دیالبته با.عادت بدهم

 .ندیمدت بخوابد و بنش

 یدوباره خواندن شان کار سخت.اندازم یبه آن ها م یکنم و نگاه یکه از خانه آورده ام را باز م ییها کتاب

 .وقت بگذارم شانیرو ياست چند ماه به صورت جد یکاف.ستین

حاال که قرار است پارسا .نداشتم يگرید يآن زمان چاره در  یبود ول يکار احمقانه ا التمیکردن تحص رها

 .خواهم شانسم را امتحان کنم یبرود،م

 توانم بکنم؟ یبا چهارصدهزار تومان در ماه چکار م.ستین یدرآمدش کاف یرا دوست دارم ول يرفتگر

زدم تا خرج پارسا  یچند سال،تمام مدت از خودم م نیدر ا.ستین یدرآمد هم کاف ونیلیدو م یحت یگران نیا در

کردم تا  یرفت و آمد م ادهیپ.او لباس بخرم يتا بتوانم هر ماه برا دمیخر یبار هم لباس نم کی یسال.دیایدرب

 .بدهم هیمجبور نباشم کرا

دارم از  میتصم.خودم نبوده ام يهم برا هیثان کیچند سال  نیدانم که در ا یرا م نیا یول مانمیپش میگو ینم

 .دهم تیاهم میبه خواسته ها شتریب یبه بعد کم نیا

 سپهر؟ -

 :زنم یآورم و لبخند م یسرم را باال م.آمد یاصال متوجه نشدم ک.مامان متعجب است يصدا

 .یچه زود برگشت -

 .يایتو هم ب یاومدم بگم آماده ش.رونیب میبر میخوا یم -

 .خوش بگذره.دیخودتون بر.امیمن نم -

 :کند یاخم م مامان

 .سپهر میخوام ندار یو نم امینم.یپوش یلباساتو م یش یا ماالن پ نیهم -

 :پرسم یبندم م یرا م میسرمه ا راهنیپ يکه دکمه ها یدر حال.بندد یمامان دهانم را م تحکم

 م؟یحاال کجا قراره بر -

 !گهید میر یجا م هیحاال ...بعدم.نمایاول س -
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 :خندم یم

 !مامان ياعصاب شد یب -

 :زند یم لبخند

 .میدم در باش گهید قهیده دق میبا سارا قرار گذاشت.شه یخونه،آدم اعصابش خرد م نیکنج ا یکن یاز بس کز م -

 :میگو یم تیجد با

 .داشته باشه دنید لمیبه ف ينکنم عالقه ا م؟فکریپارسا رو چکار کن.مامان يرو فراموش کرد يزیچ هی -

 :دیگو یم یسادگ به

 .اوشیس شیپ مشیذار یم -

 :خندم یم

 .بود یجالب یشوخ -

 :کند یاخم م مامان

اون نگه  مید یپارسا رو م.رسونه یگفت خودشو زود م اوشیدارم؟زنگ زدم س یمگه من با تو شوخ -

 .کنه یاشم تجربه کسب م ندهیواسه آ.میایمونه تا ما ب یجا م نیهم.داره

 :کنم یام را کج و کوله م افهیکنم و ق یام را مرتب م قهی

 ؟یتازه بابا رضا چ.داشته باشه تیامن اوشیس شیبچه پ هیکنم  یمن فکر نم مامان -

 :رود یبه من چشم غره م مامان

آقا رضا هم  يدرباره .شه یهم نم یچیمونه ه یتنها م اوشیچند ساعت با س شهیپرند هم.خجالت بکش -

 .کنم یم حشیتوج

 :میگو یباز م شین با

 .اوشویپرند س ایکشه  یپرندو م اوشیس ایآخرش  -

 :ردیگ یخنده اش را م يبه زور جلو مامان

 کنه؟ یکه نم یبیپارسا غر -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .کنه یآخرش قبول م یکشه متقاعد بشه ول یطول م کمی -

 :شود یم رهیبه چشمانم خ یبیبا نگاه عج مامان
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 .سپهر من نگرانتم -

 :شوم یاست که متوقف م رمنتظرهیقدر غ آن

 چرا؟ -

 :شود یم کیبه من نزد مامان

 در مورد رفتن پارساست نه؟.کنه یناراحتم م.تو چشماته يزیچ هی -

 :میگو یم یزنم و به سادگ یرا شانه م میموها

 .مامان ستین یچیمنم ه يتو چشما.نه -

 :کند یم اخم

 فهمم؟ یگه نم یبچه ام بهم دروغ م یهمه سال وقت نیبعد از ا یبگ يخوا یم -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

بره  ستیقرار ن.یکن یاغراق م يکه تو دار ينه در اون حد یدرسته که از رفتنش ناراحتم ول.مامان من خوبم -

 !که گهید يقاره  هی

 .کند یام را حس م نهیکنم درد درون س یکند که فکر م ینگاهم م يطور یول دیگو ینم يزیچ مامان

 شیما از جا دنیبا د.در دست دارد یپله ها نشسته و کتاب يکه رو نمیب یرا م م،سارایرو یم رونیاز خانه ب یوقت

 .دهم یآرام جوابش را م.کند یشود و به من سالم م یبلند م

 ییایجلد است که انگار موم ينفر رو کیعکس .مردگان یکنم؛سمفون یکه در دست دارد نگاه م یجلد کتاب به

 .شده

کتاب خوان  کیمامان  یبه دانستن موضوع کتاب هم ندارم ول يادیز يو عالقه  ستمیاهل کتاب خواندن ن ادیز

 :قهار است

 سارا جان؟ شیخون یاوله م يدفعه  -

 :زند یلبخند م سارا

 نش؟یشما خوند.شه ینم يوقت تکرار چیه.خوندمش ينه چند بار -

 :دهد یسرش را تکان م مامان

 .ناسین سرملکه از زبو یمخصوصا موومان.هیواقعا عال -

 :شود یسارا بزرگ تر م لبخند
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 .منم همون قسمتو دوست دارم -

که قصد ندارند حرکت  نمیب یم یوقت.بروند رونیکتاب ب يمانم آن دو خوره  یکنم و منتظر م یرا باز م در

 :میگو یکنم و م یکنند،سرفه م

 .دهیرس اوشیس -

شود و  یم ادهیپ نشیاز ماش اوشیس.رود یم رونیکند و همراه سارا از خانه ب یبه من چپ چپ نگاه م مامان

با دقت براندازش .شود یم رهیبه من،به سارا خ یکند و بدون زدن حرف یبه مامان سالم م.دارد یرا بر م نکشیع

 .کند یم

 یکه م يف هر طورو بگذارد طر ندازدیب نییکه سرش را پا ستین ییاز آن ها.کند یهم با اخم نگاهش م سارا

 .خواهد نگاهش کند

 :لغزاند یمامان م يبرد و نگاهش را از او رو یرا باال م شیابروها اوشیس

 م؟یر یکجا م -

 :دیگو یم تیبا جد مامان

 .میمراقب پارسا و پدربزرگت باش تا برگرد.یمون یجا م نیتو ا -

 :کوبد یم نیرا به زم شیپا کیمثل بچه ها  اوشیس

 جا؟ نیا يمنو کشوند نیواسه ا -

 :دیگو یم يمثل خودش با لجباز مامان

مراقب آقا رضا .زنم یحرف نم هیبا هان يکرد یبفهمم کوتاه اوشیس.تو خونه يدار یحاال انگار چه کار مهم -

 .باش

 :رود یبه من چشم غره م اوشیس.خندم یصدا م یب

 کجاست حاال؟.خوب آتو دستت دادم -

 ییدا ییرا که دا ییچرخم و پارسا یم.شنوم یشان بدهم را م صیتوانم تشخ یم شهیکه هم ییقدم ها يصدا

 یفهمد من هستم،بدن منقبضش شل م یم یکشد و وقت یبه صورتم دست م.کنم یبغل م دهیبه من رس انیگو

 :میگو یکنم و در گوشش م یرا پاك م شیاشک ها.شود

 تا من برگردم؟ یبمون اوشیشه چند ساعت با س یم ییدا -

 :زند یچنگ م راهنمیکند و به پ یرا محکم دور کمرم حلقه م شیپاها
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 ...بر...بر.نه -

 :میگو یکنم و دوباره در گوشش م یرا نوازش م شیموها

 باشه؟.کن تا من زود برگردم يباز اوشیتو با س.رونیرم ب یو خاله سارا م یمن دارم با مامان -

 ه؟یک شیهایس...یس -

 :زنم یم شخندین

 .برو بغلش ایب -

پارسا دستش را .است فینگهش داشته که انگار پارسا کث يطور.دهم یجا م اوشیرا به زور در آغوش س پارسا

 .کند یلب ها و چانه اش را لمس م يگذارد و انحنا یصورتش م يرو

 :دیگو یبا لبخند م مامان

 .تو بده نیماش چییسو اوشیس.میر یخوب ما االن م -

 :دیگو یرود م یاخل خانه مکه به د یدر حال اوشیس

 .دیزود برگرد.روشه -

 .است بیعج شیبرا اوشیرفتار س.کند یبا اخم نگاه شان م سارا

 :دیگو یبه من م مامان

 .پشت فرمون نیسپهر برو بش -

 نکیع.گذارد یاش م ینیب يشوم که دارد رو یبزرگ م ینکیمتوجه ع نهیاز آ.و سارا عقب ندینش یجلو م مامان

 !پوشاند ینصف صورتش را م بایدارد و تقر یمشک میفر

 :کند یچرخد و با لبخند نگاهش م یم مامان

 !زکمیعز يچه بامزه شد -

 :پرسم یو م چمیپ یم یاصل ابانیبه خ.دیگو ینم يزیزند و چ یم یلبخند کوچک سارا

 بودم؟ دهیند نکیچرا تا حاال شما رو با ع -

 :دده یرا عقب م نکیبا انگشت اشاره اش ع سارا

 .زنم یم نکیع نمیخوام خوب خوب بب یکه م ییوقتا.منیهر دو ن.ستنین فیضع ادیچشمام ز -

 :پرسم یهر دو شان م از

 م؟ینیقراره بب یلمیحاال چه ف -
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 :دیگو یم مامان

 .زنند ینم ادیدخترها فر سیه -

 :خندم یم

 لمه؟یاسم ف نیا يجد -

 :کند یچپ چپ نگاهم م مامان

 .لمهیبله اسم ف.کنه ینم یشوخ يزیآدم با هر چ.سپهر يلوده شد یلیخ ایتازگ -

 :بندم یرا م شمین

 لمش؟یهست ف یحاال راجع به چ -

 .تجاوز به بچه ها -

 :کنم یم نم،سرفهیب یم نهینگاه بد سارا را از آ یوقت.خندم یم دوباره

 تراژیلم،تیشروع ف ترازیتو فکرم اومد که احتماال بعد از ت نیراستش ا.خوام یموقعم معذرت م یب يبابت خنده  -

 مجوز گرفت؟ ییزایچ نیشه واسه چن یمگه م.شه یتموم م لمیکنن و ف یشو پخش م یانیپا

 :نمیب یسارا را م لبخند

 .عواقبش تمرکز کرده يرو شتریب.باز نکرده یلیکه مسائل رو خ دمیاز دوستام شن یکیمن از .حق با شماست -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .باشه یجالب لمیف دیبا -

 :زنم یم شخندیخندان مامان ن يلب ها دنید با

 ؟یمنظور منو بد گرفت.کردم مامان دایپ يحس بد هیاالن من از خنده ات  -

 :خندد یمامان هم همراه او م.خندد یآرام م سارا

 !سپهر یخفه نش -

دارم،زده ام  یو ناراحت یاز بس نگران.یروان ي هیتخل میگو یم نیمن به ا یول یگذارد لودگ یاسمش را م مامان

 .یالیخ یبه ب

 .کنم یها رفتار م یکنم دارم مثل روان یحس م.هستند یچقدر عصب میفهمد خنده ها یکس نم چیه

 :دهد یاش را جواب م یسارا گوش.چدیپ یم نیکالم و آرامش بخش در ماش یب یکیموز يصدا

 .يسالم گَر -
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- . ... 

 :گزد یا مر لبش

با تو .فردا سر جاشه يالبته برنامه .نمیبب لمویرم ف یمن امروز دارم م.خواستم زنگ بزنم بهت بگم یراستش م -

 .امیهم م

- . ... 

 :زند یلبخند م سارا

 .مردم بد نگاه مون کردن میهر جا رفت.آدمونه بزنه پیت هیبگو فردا  ه؟بهشیگل يصدا -

- . ... 

 :دهد یسر م یکوتاه ي خنده

 چطور؟.» ...« میر یم میدار -

- . ... 

 :دیگو یم دیترد با

 .صبر کن قهید هی -

 :شود یبه سمت جلو خم م یآورد و کم یم نییرا پا یگوش

 ...دیاگه دوست ندار.دینکن یرودرواس ن؟لطفایندار یشما مشکل.انیتونن ب یگن م یدوست من و داداشش م -

 :دیگو یم عیسر مامان

 .زمیعز انیبگو ب.گذره یخوش م شتریب میباش شتریب یهر چ -

 :چسباند یرا به گوشش م یزند و گوش یلبخند م سارا

 باشه؟.دیآدم لباس بپوش نیگرشاسپ تو رو خدا ع -

- . ... 

 :دیگو یخندد و م یم سارا

 .فعال.منتظرم.باشه -

 :دیگو یمامان با لبخند م.اندازد یاش م یمشک فیرا در ک یکند و گوش یم قطع

 .ادیدوست داشته باشه ب دی؟شایبه خواهرتم بگ يخوا ینم -

 :زند یپلک م سارا
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 .نهیده تنها تو خونه بش یم حیترج.ستیتو جمع راحت ن ادیسمن ز -

 :کند یاخم م مامان

 قدر خموده اس؟ نیمگه چند سالشه که ا! وا -

 :به لبخند ندارد یشباهت چیزند که ه یم يلبخند سارا

 .ستیمخصوصا پسرا راحت ن...هیکنار بق.تجربه داره يادیز ینداره ول یسن -

 :ناراحت است مامان

 تنهاست؟ يتنها یعنی -

 :شود یم رهیخ رونیبه ب سارا

 .تنهاست يتنها.آره -

 .کنم تا بحث را عوض کند یبه مامان اشاره م.کنم ناراحت است یم حس

 .زند یسارا با لبخند با مامان حرف م.کشاند یساراست م فیکه حاال درون ک یبحث را به سمت کتاب مامان

 !خوانده رقابت کند يشده که با مامان در تعداد کتاب ها داینفر پ کی! اووووف

 :دیگو یم یقیبا لبخند عم سارا

 .دیمن هست يعمه  هیشب یلیشما خ -

 :روند یمامانم باال م يابروها

 هم؟یاز چه نظر شب -

 .کنم که سنم کمه یکنارتون اصال حس نم.دیجوون تر از سن تون هست یلیهر دو خ -

 :خندد یم مامان

 که خوب موندم؟ نهیمنظورت ا -

 :کند یبا لبخند شالش را مرتب م سارا

 .نهیمنظورم هم قایبله دق -

 .دارند یدر انتها موج کوچک یصاف اند ول.اند ختهیصورتش ر ياش کج رو یبلند مشک يها يچتر

 شیپا یکرده و کفش اسپرت مشک شیتنگ پا یشلوار مشک.دهیآن پوش ریز يدیو بلوز سف یمشک يپانچو

 .سرش انداخته يهم رو یشال مشک کی.است

 اه؟یقدر س نیچرا ا.کنم یم اخم
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 .ساده است يادیهمسن و سالش ز ينسبت به دخترها.جز خط چشم و برق لب ندارد یشیآرا

 :کند یشان م یمعرف.کند یم یدختر و پسر احوال پرس کیگرم با  یلیخ م،سارایرس یبه آن جا م یوقت

 جون؟ میاصال معلومه دوقلواَن مر.و گرشاسپ یگل -

 :کند یبا تعجب نگاه شان م مامان

 .ستیتون مثل هم ن یچیجز موهاتون ه -

هم رنگ  ییدارد و موها یدختر چشمان مشک.روشن اند يقهوه ا شیدارد و موها رهیت یچشمان آب پسر

 .ستیهم ن هیچهره شان اصال شب یکلحالت .پسر

 .که سارا چاقو خورد يدارم؛همان روز ادیموتور و چارچوب در رد شد به  انیکه به زور از م يرا از آن روز دختر

 :کند یم یما را هم به آن ها معرف سارا

 .و مادرشون یمیعظ يآقا -

 :برم یرا جلو م دستم

 .سپهر هستم -

 .میکشد تا خودمان با آن ها آشنا شو یعقب م سارا

دست در  دیها را داد و گفت که تا بزرگ تر هست،ما نبا طیبل يمامان به زور پول همه  -  طیبل دنیاز خر بعد

شوند و من و گرشاسپ  یو مشغول حرف زدن م نندینش یطرف م کیمامان و سارا و گلسا  - میمان کن بیج

 .گریطرف د کی

 يپسر چیبودن خودش هم وجود دارد؛چند سال است که با ه بیجز عج یلیست؛البته دلا بیزدن با او عج حرف

 .حرف نزده ام -دوستانه  - نیجز شرو

 .هیبامزه ا يبچه  یلیخ! ییپارسا ییپس تو دا -

 :زنم یم لبخند

 اد؟یبهم نم.اوهوم -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .یزن یجوون م يادیز کمیفقط .نه -

 تو خودت چند سالته؟ -

 :زند یلبخند م یبدجنس با
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 اد؟یچند بهم م -

 :است سیف یبیکنم؛الغر و ب یبراندازش م یکم

 .فوقش نوزده -

 :خندد یم

 .و سه ستیب -

 دیسف يچه بود؛گرشاسپ شلوار گشاد پارچه ا يشان برا دنیدرست لباس پوش يسارا برا دیفهمم تاک یم حاال

 شیکه عکس جمجمه رو یمشک شرتیت کی.پا کرده -که تازه مد شده اند  -ساقدار  ییو کفش ها دهیپوش

 .دارد تنش کرده

 کی.باشند دهیرا با هم خر شانیرسد کفش ها یبه نظر م.دهیمال گرشاسپ پوش هیدرست شب يهم شلوار گلسا

 .فرش انداخته يموها يرا نامرتب رو دیسف یهم تنش کرده و شال دیگشاد سف يدکمه  یب يمانتو

 .دیآ یخوشش نم پیت نیرسد سارا از ا یبه نظر م یول ستندیبد ن یلیروز خ يارهایطبق مع شانیها لباس

مامان .خندد یشده و م رهیدهد،به گلسا خ یکه به خاطر بزرگ بودنش او را متعجب نشان م ینکیبا آن ع سارا

 .آن ها نشسته و از خنده سرخ شده نیهم ب

 :کند ینگاه شان م رهیاند و خ ستادهیمتر آن طرف تر آن ها ا کیکند که  یاشاره م يسربه چهار پ گرشاسپ

 شم؟ یرتیغ دیبه نظرت االن با -

 !جوابم به سوالش مثبت است یخندم ول یلحنش م به

مادر من .طور نیکنند؛گلسا هم هم یرا جلب نم یتوجه کس یلیاست که ظاهرش خ ییاز آن مدل دخترها سارا

 شده اند؟ رهیخ يزیپس آن ها به چه چ.ازش گذشته یهم سن

 :میگو یشوم و به گرشاسپ م یبلند م میجا از

 .میپاشو بر -

و به  ستمیا یپسرها و آن سه م نیب نه،درستیدست به س.دیآ یکند و دنبالم م یچشمان گرد شده نگاهم م با

 .خندد یم یلو به حرکات گ ستدیا یگرشاسپ هم کنار من م.شوم یم رهیخ میرو به رو

 یکند و ادا در م یرا چپ م شیچشم ها یگل.توجه آن ها را جلب کرده يزیفهمم چه چ یحاال م.کنم یم اخم

 .یمکان عموم کی ينه برا یاعتراف کنم واقعا خنده دار است ول دیبا.آورد

 :پرسد یشود و م یمتوجه ما م سارا
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 د؟یچرا پا شد -

 .خاطر خنده است ست؛بهیبار از خجالت ن نیالبته ا.سرخ شده اند؛درست مثل آن روز در راه پله یکم شیها گونه

 :دیگو یم يو نصف جد ینصف شوخ گرشاسپ

 .شده یرتیسپهر غ -

سرش را تکان  دیمامان هم با ترد.دیگو یم يزیآرام به گلسا چ.چرخاند یروند و سرش را م یباال م شیابروها

 .دیگو ینم يزیچ گریو د ندینش یجمع کرده صاف م ییها گلسا هم با لب.دهد یم

به  یشده ول يخودش عاد يبرا زهایچ نیمشخص است که ا.خوشم آمد یلیحرکت سارا خ نیچرا،از ا دروغ

 .احترام من به دوستش تذکر داده

ذوق زده است که من .زنم یخودم را به آن راه م یفهمم ول ینگاهش را م یمعن.کند یبا لبخند نگاهم م مامان

 !نشان داده ام رتیبار در عمرم غ کی

حاضر است تمام شان  نیرود که شرو یم ییشود و به سمت غرفه ها یبلند م شیبعد از جا يچند لحظه  سارا

 !را بخرد

 ...و کی،کيکورن،پفک هند ،پاپیدنینوش ،انواعیراشکیپ

 :روم یسمتش م به

 .خرم یمن م.نینیبش نیشما بر -

 :دیگو یو م -! اخمو است -کند  یم اخم

 .خرم یمن خودم م دیخوا یم یچ دیشما بگ.نه -

 :دیگو یاندازد م یگرشاسپ خودش را وسط م آخر

 .خرم یمن م دینیبش دیهر دو بر -

 :دیگو یم عیکه سر میبگو يزیخواهم چ یم

 .پسر نیبرو بش! سپهر الیخ یب -

بعد  قهیچند دق.ندیبنش شیرود تا سر جا یو م ستیداند گرشاسپ مثل من ن یانگار از همان اول م سارا

 یم شخندیکند و با ن یگلسا کمکش م.شود یم کیبغل کرده به ما نزد یعالمه خوراک هیکه  یگرشاسپ در حال

 :دیگو

 !یگرفت يرو که خودت دوست دار ییزایهمه چ -
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 :دیگو ینگاه من م دنیبعد از د.رسد یاخم کرده و کالفه به نظر م.زند یحرف م یدارد با کس مامان

 .با سپهر حرف بزن -

 :شنوم یرا م اوشیس يحوصله  یب يگذارم و صدا یگوشم م يآن را رو.دهد یرا به دستم م یگوش

 بچه کجاست؟ نیا نکیع -

 :خندم یصدا م یب

 نداره؟ یپارسا مشکل.کنار تخت بابا زیرو م -

 :بفهمم که اخم کردهتوانم  یم

 .اش مهیزبون نصفه و ن نیخوره با ا یداره مخ منو م -

 :زنم یم لبخند

 .خوب خوش بگذره -

 .دهم یرا به دست مامان م یگوش

به محض پخش .و گلسا کنار مامان ندینش یگرشاسپ کنار سارا م.و مامان و سارا دو طرفم نمینش یوسط م من

 .شود یآورد و مشغول نوشتن م یدر م فشیاز ک یخودکار مشک کیو  یآب يدفترچه  کی تراژ،سارایشدن ت

کاغذ  يشده و دستش رو رهیخ شینما يبه صفحه .نوشتنش است ينحوه  -کارش  نیاز ا ریغ - بیعج زیچ

 .ندارد دنیبا نوشتن بدون د یمشکل چیرسد کامال مسلط است و ه یبه نظر م.کند یحرکت م

 .نکنم یکنم فضول یم یسع

 .است بیواقعا عج شیکارها.سدینو یم عیاوقات سر یو گاه ستدیا یقات دستش از نوشتن باز ماو یگاه

جا قورت  کیاش را  یتمام تلخ یتا بتوان یدختر باش دیبا یتلخ است ول.دهم یم لمیرا به ف توجهم

 یم لمیدختر درون ف يبرا یفهمندکه چهاتفاق میشنوم،ن یخنده شان را م يکه حاال صدا ییپسرها.یبده

ها دختر دارند  نند؛آنک یرا تماشا م لمیپر از اشک ف یکه مشخص است که پدرند،با چشمان انسالیمردان م.افتد

 .دیایسر جگر گوشه شان  ییبال نیدانند چقدر دردناك است که چن یو م

 .رسد یمامان هم ناراحت به نظر م.کند یرا نگاه م لمیف تیحاال ساکت ساکت است و با جد گلسا

 یم کیبه هم نزد شتریمقابل ما نشسته اند و هر لحظه ب یدو صندل يدختر و پسر که رو کی دنید با

 !کنند یاستفاده م یمردم از هر فرصت.شود یباز م شمیشوند،ن
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 نیبا ا.دارد ادیبه نظرم شعار ز.کند یجذبم نم لمیخواهد،ف یم يادیکه انتخابش جرئت نسبتا ز یوجود موضوع با

 .را بپوشاند شیتوانسته ضعف ها ياز آب درآمده و موضوعش تا حدود یخوب لمیحال ف

دهد و  یسر تکان م زیاو ن.دیگو یدر گوشش م يزیگرشاسپ چ یگاه.سدینو یتمام مدت اخم کرده و م سارا

 .کند یم ادداشتی عیسر

مامان متفکرانه .تا راهرو خلوت شود میمان یو منتظر م میشو یبلند م مانیشود،همه از جا یتمام م لمیف یوقت

 :دیگو یم

 ؟یشما چ.من خوشم اومد -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها گلسا

 .بود دشیبه موضوع جد شیبه نظر من خوب بود و جالب -

 :رود سر اصل مطلب یراست م کی گرشاسپ

 .ومدیخوشم ن -

 :دیگو یاندازد و م یم فشیدفترچه و خودکارش را در ک سارا

 .من خوشم اومد یداشت ول ادیکار ز يجا -

 :اندازم یرا باال م میشانه ها.کنند یمنتظر به من نگاه م همه

 .خوب بود -

 :میگو یم - که فقط خودش بشنود  يطور -آرام .سارا هنوز اخم دارد.میرو یم رونیب نمایس از

 .نیاخم نکن -

 .دهد ینشان نم يگریواکنش د یشوند ول یاز هم باز م شیها اخم

 :دیوگ یم جانیبا ه گلسا

 .هاست یکینزد نیهم.ما يخونه  میبر -

 :دیگو یباالرفته م يبا ابروها سارا

 .کنم تو حلقت یپوست تخمه ها رو م.یگل يکنم کور خوند زیباز من خونه تونو تم يخوا یاگه م -

 :خندد یم مامان

 ؟يدعوت کرد يتعارف که نبود؟جد -

 :دیگو یبا خنده م گرشاسپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 !شه یمحقر ما قصر م يکلبه  نیایشما ب.گفت يجد.خانوم مینه مر -

 :دیگو یمامان به من م.زنم یم لبخند

 سپهر؟ میبر -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .یشما بگ یهر چ.من امروز در خدمت شمام -

 :زند یمامان برق م چشمان

 .میخونه تون بکش يبه سر و رو یدست هی میپس بر -

 .خندند یو گرشاسپ م گلسا

 :زند یم شخندیگلسا ن دنیشان با د یکی.اند ستادهیکه مقابل در ا نمیب یشود،دو پسر را م یآسانسور که باز م در

 ؟یگوگول يچطور -

 :زند یپسر م يشانه  يگرشاسپ رو.دیگو ینم يزیچ یرسد ول یبه نظر م یعصب گلسا

 .میداداش برو کنار ما رد ش -

 :دیگو یسارا به مامان م.رود یمتر کنار م یچند سانت پسر

 .دییشما اول بفرما -

 :زند یم هیکنا پسر

 .گهید دیبر دیایب.واسه هم دیکن یحاال چقدر در نوشابه باز م -

 :دیگو یم يکه سارا به تند میبگو يزیخواهم چ یکنم و م یم اخم

 .میکنار رد ش دیاز شما نظر خواست؟اون بشکه رو بکش یکس -

 :زند یکند و پوزخند م یپسر اخم م.شوند یگرد م چشمانم

 .یجا رد ش نیاز ا یوزن کم کن بتون کمی -

 :زند یلبخند م سارا

 .یچرت و پرت گفت یبه اندازه کاف -

کرده برخورد  یرا تماشا م زیپسر به دوستش که تا حاال ساکت همه چ.زند یرود و محکم به پسر تنه م یم جلو

 :دیگو یم تیکند و با عصبان یم

 !یعوض يدختره  -
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 :گذارم یشانه اش م يدستم را رو.روم یکه جلو م ردیرا بگ شیبرد تا بازو یرا جلو م دستش

 .برو ایب.شو آقا الیخ یب -

 :دیگو یم یحوصلگ یدوستش با ب.کند ینم یبه من توجه پسر

 !ولش کن بابا.پژمان میبر ایب -

متعجب است و با نگاه  یمامان حساب.رود یاندازد و م یخونسرد م يرا به سارا زشیدآمینگاه تهد نیآخر پسر

 :اندازد یو او را به خنده م دیگو یم يزیگلسا در گوش سارا چ.شده رهیبه سارا خ یبیعج

 .بخورم يدرد هیخوشحالم باالخره تونستم به  -

 :دیگو یکند م یرنگ را باز م یکه در بلوط یدر حال گرشاسپ

 .پدرتو درآورده بود...نبود پا قشیرف.مونه یم یخروس جنگ پسره مثل نیا.سارا يشانس آورد -

 يزیسارا با پوزخند تمسخرآم.ندینش یم میلب ها يرو یکج د،لبخندیخواسته چه بگو یفهمم که م یم یوقت

 :دیگو یم

 .واست متاسفم يگر -

 .تو دییبفرما.گه یم نویکه ا یستین ینفر اول -

 .تا مامان وارد خانه شود ستدیا یم کنار

 :دیگو یم يبا کنجکاو م،مامانینینش ینسبتا مرتب شان م يخانه  يمبل ها يهمه رو یوقت

 بود بچه ها؟ یچ هیقض -

 :دیگو یبا خنده م گرشاسپ

 !شده یرتیسارا غ -

 :دیگو یم یبا لحن خشک سارا

 .خنده تو نشنوم گرشاسپ يصدا -

 :دیگو یبه مامان م رو

 .شه یکرده بود،من چزوندمش باد کله اش خال تیگلسا رو اذ کمیپسره  نیجون ا میمر -

 :گزد یلبش را م مامان

 .يکرد یکار خطرناک -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها سارا
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 .ده یبا االغ جواب نم زیمسالمت آم يگفتگو.هیجور نیروش من ا -

 :دیگو یباز م شیبا ن گرشاسپ

 !واسه خودش هیمرد -

 :دیگو یرود،مامان با خنده م یبه آشپزخانه م یوقت.شود یم بلند شیکند و از جا یبد نگاهش م سارا

 ره؟ یسارا م -

 :دیگو یخجالت زده م گلسا

 !گرشاسپم که معلوم الحاله.زنم یگند م.ستمیبلد ن ییرایراستش من پذ -

 .خندم یم

 :دیگو یشود و م یمقابل همه خم م يچا ینیبعد سارا با س ي قهیدق چند

 .نره نییگرشاسپ از گلوت پا -

 :خندد یم گرشاسپ

 !گمجو سارا -

 :دیگو یو خجالت زده م ندینش یم شیسر جا سارا

 ...رفتار ما کمیجون  میمر دیببخش -

 :زند یلبخند م مامان

 .ادیمن خوشم م.دیراحت باش -

 !دلش جوان است مادرم

 :دیگو یبه سارا م گلسا

 ما؟یداشت وهیم -

 :کند یاخم م سارا

 .دمیند يزیمصرف گذشته چ خیتخم مرغ تار هیتون جز  خچالیمن تو  -

 !خوش خنده است یلیخندد؛خ یدوباره م گرشاسپ

 .خوردم شون! نگرد دنبالش -

 :دیگو یبا حرص م گلسا

 ؟يخور یچقدر م.کارد بخوره تو شکمت -
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 :زند یم شخندین سارا

 .که بالونه ستیماشاال شکم ن -

 :دیگو یم شخندیبا ن گرشاسپ

 خانوم بگم؟ میسپهر و مر يبرا توییعادات غذا يخوا یم! گه یم یبه ک یک -

 :خندد یم گلسا

 !مورد حق با گرشاسپه سارا نیتو ا -

 .میشو یکم من و مامان هم در جمع شان جا م کم

 کنن؟ یم یزندگ يا گهید يجا -

 :دیگو یم یگرشاسپ به سادگ.کردن گرشاسپ و گلسا است یراجع به تنها زندگ بحث

 .شون نمیب یم میر یبار م هیچند ماه .ستنین رانیا -

 :دیگو یم یبا ناراحت مامان

 د؟یش یدلتنگ شون م یلیحتما خ -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها گلسا

 .دیالبته پول کم بفرستن شا.ادینه ز -

 :گزد یمامان لب م.زند یم شخندین سارا

 پدر و مادرش تنگ نشه؟ يشه آدم دلش برا یمگه م -

 :زند ید مپوزخن گرشاسپ

 .جون میبرفت مر دهیاز دل برود هر آن که از د -

 -که من تا حاال شناخته ام  ییآن ها -کنم که چرا سارا و دوستانش  یمن دارم فکر م یدانم ول یرا نم مامان

 !از نوع حاد هستند؟ یدچار مشکالت خانوادگ

 :دیگو یم یسارا با بدجنس شخندین دنیبا د گلسا

 .دتشونیشون،سارا پنج ساله ند مینیب یبار م هیچند ماه  يحاال من و گر.جون میها مر هیطور نیسارا هم ا -

 :کند یبهت زده سارا را نگاه م مامان

 سارا جان؟ يجد -

 :دیگو یم یگذارد و به آرام یم زیم ياش را رو ییچا وانیل
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 .ازشون نبوده يخبر چیاونا هم ه.شون شیالبته فقط من نبودم که نرفتم پ.بله -

 .دهیرا فهم نیدر آن ها داشته باشد و خودش هم ا يریتاث شیرسد حرف ها یبه نظر نم.کند یسکوت م مامان

 :کند یگلسا نگاه م يانویبه پ يبا کنجکاو مامان

 بچه ها؟ دیزن یم انویپ -

 :دیگو یم گرشاسپ

 .زنه یم انویپ یگل -

 :دیگو یبا لبخند م مامان

 ؟یبرامون بزن يزیچ هیشه خواهش کنم  یم -

و بعد از  ندینش یم مکتشین يرو.رود یم انویشود و به سمت پ یبلند م شیسرخ شده از جا ییبا گونه ها گلسا

 .کند یشروع م یقینفس عم

تمام  یوقت.به گلسا زل زده یبیسارا با نگاه عج.بندد یزند و چشمانش را م یگرشاسپ لبخند م.آشناست آهنگش

 .ندینش یشود و کنار گرشاسپ م یبلند م شیشود،گلسا از جا یم

 :دیگو یم یبا خوشحال مامان

 !یبود گل یعال -

 یصدا م» سارا جان«را  یکیو  »یگل«را  یکیمامان  یو سارا همسن اند ول یگل.شوم یم یجالب زیچ متوجه

 !کند

 یار دوستانه اش،کمسارا با وجود رفت یکند ول یدختر نوجوان رفتار م کیمثل  یباشد که گل نیا لشیدل دیشا

 .ستیراحت ن یلیشدن با او خ یمیرسد و صم یبزرگ تر از سنش به نظر م

 :زند یلبخند م سارا

 .یگل یمرس -

 .اندازد یرا باال م شیتنها شانه ها گلسا

شماره  دنیآورد و با د یدر م فشیآن را از ک.خورد یاش زنگ م یبزند که گوش يگریحرف د دیآ یم سارا

 .کند یشود و اخم م یلبخندش محو م هیثان کیدر .شوند یچشمانش گرد م

 :دهد یم جواب

 بله؟ -
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زل  شیرو به رو زیبه م هیچند ثان.باشد دهیرسد ترس یبه نظر نم.پرد یاز پشت خط،رنگش م ییصدا دنیشن با

 :دیگو یزند و بعد آهسته م یم

 .کارتو بگو -

 .کند یتحمل مرا  يادیکنم فشار ز یاحساس م.بندد یرا محکم م چشمانش

 :دیگو یم -لرزد  یم شیصدا - تیدوباره با جد هیاز چند ثان بعد

 نکنم؟ تیچرا ازش شکا -

کند و با  یحال زود خودش را جمع و جور م نیبا ا.جا بخورد یشود حساب یشنود که باعث م یم یجواب دوباره

 :دیگو یپوزخند م

 ام بگذرم؟ هیبه خاطر تو از کل يخوا یاالن از من م -

 :دیگو یم یفیضع يبا صدا هیاز چند ثان پس

 ؟یچ -

کند  یم یخواه م،معذرتیکن یم شیتماشا میتمام دار یادب یکه با ب ییاز ما.آورد یم نییرا پا یدفعه گوش کی

 .بندد یرود و در را پشت سرش م یاز دو اتاق خانه م یکیو به 

بعد از چند .ستیسارا با او حرف زد ک یدانم کس ینم یاست ول شیپ يچند هفته  يمربوط به حادثه  هیقض

رود که  یم یشود و به سمت اتاق یبلند م شیگذرد،گلسا هم از جا یسارا م بتیما و غ يکه با گفت و گو قهیدق

 یکند و داخل م یرا باز م رشنود،د ینم یجواب یوقت.زند یدر م.است در آن مانده قهیسارا حدود ده دق

 يکه رو نمیآمد،توانستم سارا را بب شیکه پ يدر وقفه ا یبندد ول یشت سرش مبالفاصله بعد از آن در را پ.رود

 .صورتش مشخص نبود.را بغل کرده بود شینشسته و زانوها نیزم

 :دیگو یم یبا نگران گرشاسپ

 .پدرش دمینکنه مادرش بوده؟شا -

 :پرسد یم يبا کنجکاو مامان

 قدر مشکل شون حاده؟ نیا یعنی -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها گرشاسپ

 یو تاپ هم م پیبه ت یدونم حساب یفقط م.گلسا هم که دهنش چفت و بست داره.خبر ندارم اتییمن از جز -

 .زنن
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 .روند یباال م میابروها

مرا از  ي نانهیخوش ب فیهستند که تعر یکه کسان نیمثل ا یپناه و محبت است ول يمن به معنا يبرا خانواده

 .ندخانواده نداشته باش

 یگلسا دستش را گرفته و م.دیآ یشود و پشت سرش سارا م یبعد،گلسا از اتاق خارج م ي قهیدق ستیب

 .است نیاش قرمز شده و نگاهش مات و غمگ ینیچشمان سارا و نوك ب.کشد

 :دیگو یم یمصنوع ينشاند و با لبخند یاو را کنار خودش م گلسا

 ه؟یخوب بحث چ -

 .کالم آشفته است کیدر  سارا

او اصال متوجه  یکند ول یگلسا دستش را گرفته و نوازش م.شده رهیو به مقابلش خ ستیمتوجه اطرافش ن اصال

 .ستین

 :دیگو یم یمامان با نگران.ندینش یو صاف م دیآ یبه خودش م قهیاز چند دق بعد

 ...ستیسارا جان اگه حالت خوب ن -

 :دیگو یم عیسر

 .میبخور ارمیب يزیچ هیرم  یم.من خوبم -

 :دیگو یبا خنده م گرشاسپ

 .يبخور یکه چ ینیتو هم همش فکر ا -

 .رود ینشان بدهد،به آشپزخانه م یتوجه نیکه کوچک تر نیسارا بدون ا.کوبد یگرشاسپ م يمحکم به پا گلسا

 !گردد یپر از گز بر م یضیعر یمقواب يبا جعبه  قهیاز چند دق بعد

 :کند یگلسا چپ چپ نگاه م به

 دم؟یکجا بودن که من ند نایا -

 :از حرف زدن دوباره اش خوشحال است گلسا

 .از اصفهان.دوست گرشاسپ آورده -

 :دیگو یم ردیگ یم دهیکند و گرشاسپ را عمدا ناد یکه به من و مامان تعارف م یدر حال سارا

 .و بلوچستان آورده ستانیمن فکر کردم از س -

 .رده بودم و نگران بودمفهمم که تمام مدت اخم ک یتازه م.خندم یم
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به من کمک  يادیز يها تیاست که پارسا و بابا رضا را دوست دارد و در موقع یه،کسیهمسا کیعالوه بر  سارا

نگران  دید یسارا را م یآشفتگ یکس ن،هریعالوه بر ا.دهم یم تیدوست به او اهم کی يحاال به اندازه .کرده

 .شد یم

 .رسد یبه نظر م يخندد و کامال عاد یکند و م یم یم،شوخیرا که با هست يگریچند ساعت د سارا

 یو لبخند هم نم دیگو یحرف ها را م نیخنده دارتر يجد یلیخ.است نیشرو هیشب یکردنش کم یشوخ مدل

 .خندم یم شیبه حرف ها.زند

سارا نه شالش را برداشته و نه .اوردهیرا درن شیخدا را شکر مانتو یانداخته ول شیشانه ها يشالش را رو گلسا

 .و به خاطر من است ستیقطعا به خاطر گرشاسپ ن.را درآورده شیمانتو

 .»!خوب نگاه نکنه«:ندیگو یدخترها م شتریب.جالب است میتوجه و مالحظه اش برا نیا

 يجا خانه  نیا دیگو یهر چه گرشاسپ م.دهد یو باز مامان پولش را م میده یسفارش م تزایشام پ يبرا

 .»من از همه تون بزرگ ترم«:دیگو یکند و م یقبول نم م،مامانیپولش را بده دیماست و ما با

وقت  یلیخ.شود یجدا نم میاز لب ها م،خندهیرو یو م میکن یم یباالخره از گلسا و گرشاسپ خداحافظ یوقت

 .را تجربه نکرده بودم نیجمع دوستانه مثل ا کیبود که بودن در 

 .قیعم یاخم.دوباره اخم کرده.کند یرا تماشا م رونیساکت است و ب نیماشدر  سارا

 .کنم یحس نم یمیهنوز آن قدر خودم را با او صم یافتاده ول یخواهد از او بپرسم چه اتفاق یم دلم

 

 

 و پنجم ستیب فصل

 یوقت.ترسم ینم یکیاز تار شهیبر عکس هم.روم یبندم و سالنه سالنه به سمت اتاقم م یرا پشت سرم م در

 !بترسم؟ یکیمثل تار يزیتوانم از چ یام هستم،چطور م یدر زندگ زیچ نیخودم ترسناك تر

 .کنم یکه نشانم بدهد چه هستم و دارم چه م يترسم؛نور ینور م از

متر به .کنم یپرت م کیتار يکنم و به گوشه ا یرا از تنم م میمانتو.روم یاندازم و به اتاقم م یم نیرا زم فمیک

 .کنم گم شده ام یحس م یخانه را از برم ول متر
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 یم رشیکنم و ز یآب سرد را باز م.کنم یچراغ را روشن نم.شوم یکنم و واردش م یحمام را باز م در

توانم نفس بکشم  ینم هیچند ثان يکنم برا یاحساس م.زنم یم غیشوم،ج یآب شوکه م ياز سرد یوقت.نمینش

 .شود یکم کم راه تنفسم باز م یول

توانم  یشوم و نم یکنم دارم خورده م یاحساس م.دارم حیزنگ تفر کیبه  ازیدر مغزم است که ن يزیقدر چ آن

 .خودم را از دست خودم نجات دهم

کردن مغزم و تجربه  یخال يبلکه برا یخودکش يرود؛نه برا یام است م یکه در چند قدم یغیبه سمت ت فکرم

 .یجسم يدرد ي

 ختهیقدر به هم نر نیوقت ا چیبعد از مرگ مامان بزرگ ه.نکرده ام يرکا نیشود که چن یم یسال دو

 .خرد کرد یبودم اعصابم را حساب دهیرا ند شیوقت اشک ها چیکه ه يمادر يدورگه  يصدا دنیشن.بودم

مهم  میکردم برا یرا بشنوم،فکر م شیصدا یتا وقت.گذارد یدارد با آزار مامان مرا تحت فشار م یروان مردك

فکر کردم که بعد از پنج سال  یبه اتاق گلسا رفتم و به جمالت وحشتناک یوقت یول دیآ یچه بر سرش م ستین

 .نرود رونیب میرا گاز گرفتم تا صدا مو شال دمیچیساعت به خودم پ میو حرف نزدن با او گفته بودم،ن دنشیند

 .طور بود توانستم هر یامنم برسم ول يواریسخت بود که خودم را نگه دارم تا به چارد یلیخ

 دنیشن.به من نرساند يگریوقت جز با مظلوم بودنش آزار د چیه یکرد ول یکوتاه دیشا.مادرم جداست حساب

 .داد،قلبم را فشرد یم ادشیکه خبر از رنج ز ییصدا

 :میگو یدهم و پشت سر هم م یم هیتک سیخ وارید به

 ...يوا...مامان...يوا...يوا -

 مادرم؟ يغم صدا ایکند  یدارد خفه ام م رمیفشار لباس ز.زنم یام چنگ م نهیس به

 کیشود خودم هم در  یم.شوند یپوستم دارند بخار م يآب رو يکنم قطره ها یقدر داغم که حس م آن

 لحظه دود شوم؟

 تیسارا مامان تو رو خدا شکا«:شوند یجمالت مامان در مغزم اکو م.نالم یکوبم و م یم واریرا محکم به د سرم

 ...»کشه یداره منو م«،»کار اون بوده یذارن ثابت کن ینم«،»نکن

 .اوردمیطاقت ن گریقطع شد،د غشیج يبا صدا یگوش یوقت

 .جا جمع کنم کیکنم افکارم را  یم یزنم و سع یلب مدام نامش را صدا م ریز
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 تیزند تا من از برادرش شکا یمادرم را م -خورد  یکنم به هم م شینام صدا نیکه با ا نیحالم از ا - پدرم

 .نکنم

 !شود یم هیاشک ها تخل نیکه در وجودم است با ا ییایمگر در.کنم یهق م هق

سوزشش  یاش کم ول يزیببرم تا خونر يگرفته ام چطور ادی گرید.کشم یساعدم م يدارم و رو یرا بر م غیت

 .باشد ادیز

 یهم که شده،ذهنم را خال يلحظه ا يدردش برا.دهم یزخم فشار م ياندازم و دستم را رو یقرمز شده را م غیت

 .شود یدرد دستم جمع م يکند و تمرکزم رو یم

 ...مادرم...مادرم...مادرم

 !است چیه يدیکش میسال ها برا نیکه تو در ا يکشم،در برابر درد یکه حاال م يدرد

 .شود یسپرده نم یدرد مادرم به فراموش يبو یول چدیپ یام م ینیآهن زنگ زده در ب يبو

به جهنم هم .خواهم که مرا بکشد یزنم م یوقت است با او حرف نم یلیکه خ ییبندم و از خدا یرا م چشمانم

 .فقط مرا ببر...ام یراض

 ؟یاهل معامله هست! ایخدا«

 »...کنم یعوض م میبا زندگ دهیجهنمت را ند من

 

 

 و ششم ستیب فصل

و  م،پارسایدیبه خانه رس یوقت.کنم یخاطرات شب قبل را مرور م انشخندزنیآمده ام و ن رونیاز حمام ب تازه

 .بود ییظرفشو نکیسه ظرف هم در س.خواب شان برده بود نیزم يکنار هم رو اوشیس

 زیم يچشمانش برداشتم تا رو يپارسا را از رو نکیهر سه شان رفت و من ع يساکت قربان صدقه  مامان

سر پارسا  ریرا که ز یهم دست اوشیس.او ي نهیس يبود و دستش رو اوشیس يبازو يسر پارسا رو.بگذارم

 .بود،دورش حلقه کرده بود

انگار هر چه  یول دیایکنار ب اوشیقدر راحت با س نیکردم پارسا ا یفکرش را هم نم.بود یقشنگ يمنظره  واقعا

 .شد یاش به من هم کمتر م ید،وابستگید یرا م يشتریب يشد و آدم ها یبزرگ تر م
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او به  یخنده دار بود ول -گرانش  يبا وجود آن همه ابهتش و لباس ها - اوشیس دنیخواب نیزم يرو دنید

 .بود دهینظر آرام خواب

 یشانیپ دنیکنار تخت بابا رضا بود گذاشت و بعد بوس زیم يکه رو اوشیرا کنار ساعت س نیماش چییسو مامان

 .گشت یو دست بابا رضا و در آغوش گرفتن من،با آژانس به خانه بر م اوشیپارسا و س

خواهم  یعالوه بر آن نم.شوم یاتاق کوچک خودم هم به زور جا م نیدر ا یخواهم اصرار کنم تا بماند ول یم

 .ردیدرد بگ دنیخواب نیزم يکمرش به خاطر رو

 .رفته بود اوشیبود و س هدیشدم،پارسا تنها خواب داریاز خواب ب -ساعت سه  -صبح  یوقت

 .دارد یزنگ گذاشته و بر نم ينفر دستش را رو کی.شنوم یرا م فونیآ يرا تنم کرده ام که صدا شرتمیت تازه

 :شنوم یدختر را م کیمضطرب  يدارم،صدا یرا بر م یگوش یوقت

 د؟یکن یآقا سپهر درو باز م -

 :روند یباال م میابروها

 د؟یکن ینم یمعرف -

 :دیگو یم تند

 .ساغرم دوست سارا -

 یشوند و م یوارد خانه م عیسارا سر يدو تا از دوست ها.روم یم رونیکنم و خودم هم از خانه ب یرا باز م در

 :دیگو یم مهیشان سراس یکی.نندیب یخواهند از پله ها باال بدوند که من را م

 د؟یدیشما امروز سارا رو ند -

 :دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 شده؟ يزیچ.نه -

 :دیگو یم یبا نگران يگرید

 .کنه یده نه درو باز م ینه جواب م میزن یزنگ خونه رو هم که م.ده یشو جواب نم یگوش -

 :شوم یمن هم نگران م شبشید یشانیپر يادآوری با

 رن؟ یامروز سر کار نم.شده یچ مینیباال بب میبر -

 .چهارشنبه ها روز استراحت شه -

 .سرش آمده باشد ییکنم که نکند بال یفکر م یو من با نگران میرو یسه از پله ها باال م هر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

با  قهیچند دق یوقت.زنند یکوبند و زنگ در را م یدو با تمام قدرت به در م م،آنیرس یسوم م يبه طبقه  یوقت

 :میگو یم یافتد،به اهستگ ینم یگذرد و اتفاق یکننده م وانهید يانتظار

 .من بتونم درو باز کنم دیشا...افتاده یاتفاق دیئناگه مطم -

 .شود با سنجاق بازش کرد یاست و احتماال م یمیدر قد قفل

 :ندیگو یم عیدو سر هر

 !میمطمئن -

 :میگو یکشم و م یم سمیخ يبه موها یدست

 د؟یسنجاق سر دار -

 :دیگو یم یکند و با خوشحال یجدا م شیاز موها یسنجاق عیشان سر یکی

 .رو زدم نایشانس آوردم امروز ا -

 :میگو یمن کنان م من

 .دو تا الزم دارم -

 .دهد یبه دستم م گرید یکی عیسر

 یچکار با سنجاق سرش م ستیمهم ن شیعذرخواهانه به دختر که اصال برا یکنم و نگاه یها را صاف م آن

 .اندازم یکنم م

 .اورمیب ادیداده به  ادمی نیرا که شرو ییزهایکنم چ یم یزنم و سع یدر زانو م مقابل

 .شود یدر باز م قه،باالخرهیاز ده دق بعد

 یشوم ول یوارد خانه م دیمن هم با ترد.کنند یبرند و شروع به گشتن م یبه داخل خانه هجوم م عیدو سر آن

 .روم یجلو نم یلیخ

شان  یکی.کنند یم دنیشروع به دو اراده یب میپاها.شنوم یاز دخترها را م یکی غیج يصدا قهیاز دو دق بعد

ولو شده و  نیزم يسارا که رو دنیبا د.کند یمقابلش را نگاه م يو وحشت زده صحنه  ستادهیمقابل در حمام ا

 .شوم یپارچه قرمز است بهت زده متوقف م کی رشیز

 .دارند هیبه بخ ازیهم ن شترشانیب.دارند يدستانش است که واقعا ظاهر بد يرو یقیعم يها زخم

رود و دو انگشتش را  یجلو م.شود یکه تازه به آن جا آمده از دوستش زودتر به خودش مسلط م گرید دختر

 :دهد یم رونینفسش را ب یبا آسودگ.گذارد یگردنش م يرو
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 .مارستانیب مشیببر دیبا.زنه ینبضش م -

 :میگو یم عیسر

 .شم یرم آماده م یمنم م دیشما لباس تنش کن -

 .رود ینم رونیام از مغزم ب دهیکه د يصحنه ا.شوم یآماده م قهیروم و در عرض سه دق یم نییپا عیسر

 دهیمرده رنگ پر کیبدنش بود پخش شده بودند و صورتش مثل  ریکه ز یخون و آب انیاش م یمشک يموها

 ...قرمز شده بود و دو طرف زخم ها باز بودند دشیبلوز سف.بود

 .نه ایآن دو آماده شده اند  نمیروم تا بب یباال م عیسر.کنم تا با خودم ببرم یپارسا را آماده م عیسر

 .است هوشیب.آورندش یلباس تنش کرده اند و حاال دارند آهسته به سمت در م يسرسر

 :گذارم یم نیروم و پارسا را زم یجلو م عیسر

 .ارمشیمن ب دیاجازه بد -

 نیاست و من هم در مسابقات مردان آهن نیسنگ.کنم یندش مگذارم و بل یزانوها و گردنش م ریرا ز دستانم

از دخترها پارسا  یکیروم، یم نییپا عیکه من سر یدر حال.تحمل کنم قهیتوانم چند دق یم یشرکت نکرده ام ول

 .دیآ یرا در آغوش گرفته و همراه دوستش پشت سر من م

روم  یم نییکه از پله ها پا یدر حال.برخورد دارند،قرمز شده اند شیکه با دست ها دمیسف راهنیاز پ ییها قسمت

 :میگو یم

 م؟یدست شو ببند ستیبهتر ن -

 :دیگو یم عیرا در آغوش گرفته سر دهیترس يکه پارسا يدختر

 .ترسم عفونت کنه یم -

 يعاد زیچ کی نیکنند که انگار ا یرفتار م يهر دو به خودشان مسلط هستند و طور شیپ قهیخالف چند دق بر

 !است؟ يعاد زیچ کیسارا  یخودکش.است

هم با سارا افتاده؛بار اول پارسا  گریاتفاق سه بار د نیا.دهم تا نگه دارم یدست تکان م یتاکس کی يبرا عیسر

 .رگش را زده... بار نیرفت و ا نیاش از ب هیتب کرد،بار دوم کل

 فیضع يکار آدم ها یبوده که خودکش نیبه من القا شده،ا شهیکه هم يزیچ یکرده ام قضاوت نکنم ول عادت

 .دسته باشد نیرسد سارا از ا یبه نظر نم یاست ول
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اندازد که  یم یبه سارا نگاه یرا درك کرده،ساکت در آغوش من نشسته و گه گاه تیموقع تیکه حساس پارسا

 .ندیدستش را نب يچرخانم تا زخم ها یمن هر بار زود سرش را م

 نیتر کیبه نزد یوقت.زنند یکنند و در گوش هم حرف م یرا نوازش م هوشیب يآشفته اند و مدام سارا دختر دو

 .سپرم یکنم و پارسا را به آن دو م یسارا را بلند م م،دوبارهیرس یم -قبل  يدو دفعه  مارستانیب - مارستانیب

 .از دست داده يادیشود به سارا خون بدهد؛خون ز یمجبور م ساغر

 :پرسد یاز ما سه نفر م يجد یلیکند،خ یم اددداشتیرا  يزیکه چ یدر حال پرستار

 ه؟ینسبت شما باهاش چ -

 :میگو یم عیسر

 .و دوست هیهمسا -

 :کند ینگاهم م یبا بدگمان پرستار

 بوده؟ یقصدش خودکش -

 :دیگو یم عیاز دخترها سر یکی

 .کنه یکارو م نیشه ا یالش بد مح یلیکه خ ییوقتا.خوره یقرص واسه اعصابش م.افسرده اس! نه -

 اعصاب؟ يافسرده؟قرص برا.زنم یدختر زل م يزده به لب ها بهت

 :دیگو یدهد و با تاسف م یسرش را تکان م پرستار

 ره؟ یم یدکتر خاص شیپ.جوونه یلیخ -

 :دهد یهمان دختر جواب م دوباره

 .بله -

 :دیگو یبه او م پرستار

 یخودشو زخم یبا چ.رسه یاوضاعش حاد به نظر م.روانپزشک خودش شیپ دشیحالش بهتر شد ببر یوقت -

 کرده؟

 .غیت -

 کرده؟ یکارو م نیا ادیقبال ز -

 .ختهیقدر بهم ر نیافتاده که ا یدونم چه اتفاق ینم.کرد یکارو نم نیا گهیدو سال بود که د.بله -

 :دهد یسرش را تکان م پرستار
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 .باشه فیمدت ضع هیکه تا  هیعاد.از دست داده ادیخون ز.زدن دستش تموم شه هیتا کار بخ دیمنتظر بمون -

 :دیگو یدر گوشم م.ندینش یمن م يپا يو پارسا هم رو مینینش یم یآب يها مکتین يسه رو هر

 ضه؟یمد...خاله ساال -

 .یینه دا -

افسرده  يآن قدر دیآ یه سارا نمب.افسرده باشد دیآ یبه سارا نم.شده ام و افکارم نامتربند رهیخ میرو به رو به

 .خط بکشد شیدست ها يرو غیباشد که با ت

خودش را  یکه از هوش برود نه،ول ادیقدر ز نیالبته ا.کرد یکارها م نیاز ا یهم گاه اوشیهست که س ادمی

 .دمیفهم یرا م نیکردم ا یم یفضول شیمن هم از بس در کارها.بفهمد یگذاشت کس یکرد و نم یم یزخم

 .زنم منشا مشکالتش،اختالفش با پدر و مادرش باشد یم حدس

 :پرسم یام ساغر است م دهیفهم شیکه از صدا يدختر از

 ن؟یکرد؟قبل از ا یکارو م نیا...یلیخ -

 :دیگو یم يبه تند يگرید.دیاست که آن روز در راه پله در آغوشم خز یهمان.کند ینگاهم م دیبا ترد دختر

 .گه یاگه بخواد خودش بهتون م.دیدیفهم یم دیاشم شما نباج نیتا هم.میگ ینم يزیما چ -

 :میگو یو م نمینش یم میسر جا صاف

 .خوام یمعذرت م.حق با شماست -

 :دیگو یم دختر

 افتاده؟ یاتفاق.با شما و گلسا بوده روزید -

 :میگو یکنم و م یجا به جا م میپاها يرو يرو پارسا

بعد .بود شیماه پ هیشون بابت اتفاق  تیشکا يبحث درباره  یبود ول یدونم ک ینم.نفر بهشون زنگ زد هی -

 .قدر بد باشه نیکردم اوضاع ا یفکر نم.بعدش خوب شدن یکردن ول هیهم انگار رفتن تو اتاق و گر

 :دیگو یدهد و آهسته به ساغر م یم رونینفسش را محکم ب دختر

 .غلطو کرده نیباز برداشته ا.زنگ بزن به ما شهیخوبه بهش گفتم هم.وونهید يدختره  -

 :دیگو یم یکشد و با مهربان یبه سر پارسا م یدست ساغر

 خاله؟ یخوب-

 :دیگو یآهسته م پارسا
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 .خووم -

 :دیگو یم یمصنوع يبا لبخند گرید دختر

 .میکرد يپوچم باز ای م؟گلیدیسارا همو د يخونه  ستین ادتی.ساغره نمیا وشامین اد؟منینم ادتیما رو  -

 :زند یلبخند نم پارسا

 .ادمهی -

از آن ها ممنونم چرا که آن .شود یرود و گرم صحبت با آن دو م یم ادشیقبلش  قهیکم وحشت چند دق کم

 .توانم به پارسا آرامش بدهم یقدر فکرم شلوغ است که نم

 :دیآ یکه با ما حرف زده بود،به سمت مان م يساعت بعد،پرستار کی کینزد

 هیبخ.با دستاش نکنه نیها رو بکشه،کار سنگ هیخواد بخ یم یحواس تون باشه تا وقت.میزد هیزخماشو بخ -

تو  یاز لحاظ روح.کارو نکنه نیحواس تون باشه که دوباره ا.شه یخوب م ریشن زخمش د یم دهیهاش کش

 دیتون یبعد م بهوابخ کمی.روانپزشکش شیپ دشیتا ببر دیلحظه هم ازش غافل نش هی.ستین یخوب طیشرا

 .دشیببر

 :شنوم یکه من م دیگو یم يزیچ وشایدر گوش ن ساغر

 م؟یکن کاریچ -

 :دیگو یم شخندیبا ن وشاین

 !جواب سوالته يخاك بر سر لمیف -

 :کوبد یم شیخندد و به بازو یآرام م ساغر

 .میسیوا ششیپ یفتیش دیحاال با.نبود يوقت بود که خبر یلیخ.گفتم يجد وونهید -

 زنند؟ یبه من چه که آن ها بلند حرف م.زنم یم دنیرا به نشن خودم

 يادیرفتارش فرق ز.اوست يمن تمام مدت رو م،نگاهیبر یبه هوش آمده را به خانه م يسارا میدار یوقت

 .روح است یهم دورگه و ب شیصدا.تفاوت است یفقط اخم ندارد و صورتش ب.نکرده

 هیتک وشاین يو ساغر نشسته و سرش را به شانه  وشایوسط ن.کرده اند یچیدستش را از مچ تا ساعد باندپ دو

را در گوشش » بخورمت« هیشب يزیبوسد و چ یاش را م دهیرنگ پر يبار گونه  کی قهیساغر هر چند دق.داده

 !کند یزمزمه م
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 یوقت.روم یدوم م يهمراه شان تا طبقه .کنند تا او را باال ببرند یکمک م وشایو ن م،ساغریرس یبه خانه م یوقت

 :میگو یبه ساغر م ینشانند،به آهستگ یم یمبل يسارا را رو

 هست که من بتونم انجام بدم؟ يکار -

 :دیگو یکند و سپس م یفکر م یکم

 د؟یدرست کن دیشما غذا بلد -

 :را بسته نگه دارم شمیتوانم ن ینم

 درست کنم؟ یچ.بله -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .که از املت بهتر باشه یهر چ -

 :زنم یم شخندین

 .باال امیزود م -

 .شوم یاندازم و از خانه خارج م یمات و مبهوت م ينگاه را به سارا نیآخر

من دارم مواد کتلت را .گوشه نشسته کینشان نداده،بغ کرده  یبه او توجه خاص شیکه خاله ساال نیاز ا پارسا

 :آرام کنمکنم پارسا را  یم یکنم و سع یمخلوط م

 باشه؟.کنه یمطمئنم بعدا جبران م.پارسا ستیحال خاله سارا خوب ن -

 .هنوز ناراحت است.شود یم شیبا پاستل ها یدهد و مشغول نقاش یرا تکان م سرش

پارسا زودتر  نمیب یرا بردارم که م یروم گوش یم.خورد یگذارم که تلفن زنگ م یم تابهیکتلت ها را در ماه دارم

 :پرسم یم يبا کنجکاو.زند یحرف م یزده با کس جانیآن را برداشته و دارد ه

 پارسا؟ هیک -

 .شیهایس -

که من  یزنگ زده تا با پارسا حرف بزند؟پارسا در عرض چند ساعت با کس اوشیس.شوند یگرد م چشمانم

 شده؟ یمیشوم،صم قیکردم با او رف یهجده سال سع

 .ساراست یزندگ يمعما ریاز ذهنم هنوز درگ يگوشه ا.گردم یزنم و به آشپزخانه بر م یم یکج لبخند

 :پرد یم يدومتر يبه داخل آشپزخانه  جانیزند و بعد با ه یحرف م اوشیربع با س کی کینزد پارسا

 !ییدا -
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 .ییجان دا -

 :دیگو یذوق زده م.نشانمش یم نتیکاب يکنم و رو یم بلندش

 .یشَرِباس....میبر هادیم...هیاهت ددو س...گف شیهایس -

 :کنم یم یرا مخف تعجبم

 ؟یمطمئن -

 یاست که به نظر م يطور نیماجرا هم یعنیکند؟ یکار را م نیدارد ا اوشیچرا س.دهد یرا تند تکان م سرش

 دارد؟ يگرید يبرنامه  اوشیکه س نیا ای -به پارسا  اوشیس يعالقه  -رسد 

 :دیگو یراحت م یلیکند و خ یدر را باز م وشاین.زنم یدر م.روم یپارسا و کتلت ها باال م همراه

 سپهر صدات کنم که اشکال نداره؟.تو ایب -

 :دارم ینگه م نییرا به زور پا میابروها

 حال سارا خوبه؟.نداره ینه مشکل -

 :دیگو یم یاندازد و با خستگ یرا باال م شیها شانه

 ...کنم داریمردك د نیاگه من با خوارمادر ا.مثل قبله -

 !چقدر دلش پر است.نزنم شخندیتا ن رمیگ یخودم را م يجلو.گذارد یناتمام م ایاش را به طرز آرزومندانه  جمله

ساغر در حمام است و دارد آن جا را .کنم یندارند نگاه نم یکه پوشش کامل ییوشایبه ساغر و ن میمستق یلیخ

 .دهیاحتماال سارا در اتاقش خواب.کند یم زیتم

 :دیگو یو با لبخند م ردیگ یظرف غذا را از دستم م وشاین

 .تو رگ میبزن نیبش ایب.دستت درد نکنه.خوبه یلیبوش که خ! به به -

 :میگو یم عیسر

 ؟یسارا چ -

 .دلش وا شه بچه ام میگ یچرت و پرت م کممی.گهیتو رگ د میزن یم مینیش یاون م شیپ -

 .دارد یدوستان نیسارا واقعا خوش شانس است که چن.توانم لبخند نزنم یبار نم نیا

 یمن حساب کرده م يرو شیدارد و برا وشایکه ن يمعذبم،به خاطر نقشه ا یکه از بودن با آن سه کم نیا با

 .مانم
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فهمم که  ینم،میب یدر باز اتاق سارا را م یوقت.ستیآن دور و بر ن نمیب یچرخم تا با پارسا حرف بزنم که م یم

 .اوردیاو را سرحال ب یکودکانه اش کم ي هیروح دیشا.گذارم همان جا بماند یم.ساراست شیپ

 :کند یاش را پاك م یشانیزند و عرق پ یم ند،لبخندیب یمرا م یوقت ساغر

 ؟يچطور.سالم سپهر -

 !هستند ندیاپن ما یلیدخترها بر عکس سارا خ نیا.روند یباال م میبار ابروها نیا

 :بندد یکند و دوباره م یبار باز م کیرا  شیدهد و موها یم نییشلوار تنگش را پا يپاچه ها ساغر

 ؟يدرست کرد یچ.ادیم یخوب يچه بو -

 .کتلت -

 :زند یاز آشپزخانه داد م وشاین.شوم یم رهیخ میروبه رو زیو به م نمینش یمبل م کی يرو

 ستک؟یا...ایدوغ  ایوشابه ن -

 :دیگو یو بلند م ندینش یفاصله کنار من م یهم با کم ساغر

 .يخور یخودت م یهر چ -

 :میگو یهم م من

 .کنه ینم یفرق -

 :دیگو یبا خنده م وشاین

اختر ! گرفته مانیبعد از زا یافسردگ! ها یتو دلم جا ش یتون یناخوش احواله تو م کمیساغر فکر نکن اخترم  -

 !فول آپشن.هم واسم همسره غهیو هزاران تا ص يچهار تا عقد يبه اندازه .بوده و هست یکیمن  يبرا

 .زنم منظورش از اختر سارا باشد یحدس م.زنم یم شخندین

 :زند یبا خنده داد م ساغر

 .یکورتو باز کن يچشا هیکاف.واست ختهیبهتر از اختر ر.يندار اقتیل -

 :دهد یبا خنده جوابش را م وشاین

 !ارهیپت ارهیچشاتو از حدقه درم! بذار به اختر بگم -

 :دیگو یساغر رو به من م.اند دهیرس میموها شیحاال به خط رو میابروها

 واست مهمه نه؟ ناینامحرم و ا -

 :دهم یرا تکان م سرم
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 .بله مهمه -

 ؟یاالن معذب -

 .یلینه خ -

 سرم کنم؟ يزیبرم چ يخوا یم -

 .نداره یبه من ربط.نیهر جور راحت -

 :دیگو یخنده م با

 !يندیاپن ما نیچه متد -

 :زنم یم لبخند

 .چشممو کنترل کنم دیمنم که با نیبه نظرم اول ا ینشم ول رهیدرسته که واسم مهمه به نامحرم خ -

 :زند یم سوت

 !خوشم اومد ازت! ولیا ولیا -

 شیرا هم برا وشایشال ن.سه ربع است نیبلوزش آست.اندازد یسرش م يشود و شالش را رو یبلند م شیجا از

 .برد یم

 :ندینش یو کنار من م دیآ یم دوباره

 .مارستانیب میدیرس یام نم گهیتا دو ساعت د.میکرد یما دست و پامونو گم م ياگه صبح نبود.ییآقا یلیخ -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .دیشد...حد نیالبته نه در ا.رو داشتم زایچ نیا دنید يجربه ت یول ستمین یالیخ یآدم ب یلیمنم خ -

 :پرسد یم يکنجکاو با

 ؟یک -

 یم یاوقات خودشو زخم یگاه.بود ماریب یافتاده بود،از لحاظ روح شیکه تو بچگ ییاونم به خاطر اتفاقا.برادرم -

 .کرد

 :کند یرا نگاه م شیاخم روبه رو با

 .ستین یانگار خوب شدن یخواد کمکش کنم ول یواقعا دلم م -

 :میگو یآرامش م اوش،بایآوردن س ادیبه  با

 .شه یباشه خوب م یآروم طیاگه تو مح یعنیکارو نکرده بود؟ نیدو سال بود ا نیگ یمگه نم.شه یخوب م -
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 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .میاز تو خونه اش جمع کن زوینوك ت يایاش يهمه  دیبا -

 :کنم یم مخالفت

 .ده یم يبه خودشم حس بهتر.نره سمت شون بهتره رهیبگ میکه خودش تصم نیا.به نظر من نه -

دست راست سارا نشسته و با پاستل  يحلقه  انیکه م نمیب یرا م م،پارسایرو یو ساغر به اتاقش م وشایبا ن یوقت

 .کشد یم یصورتش نقاش يرو یگچ

 :دیگو یبا خنده م وشاین.دهد یارسا توجه نشان مدارد به پ یحاال کم یسارا هنوز مات است ول نگاه

 ؟يبلد.پارسا گوسفند بکش -

 یبه صورت پر از رنگ سارا نگاه م.دهد یگذارد و سرش را تند تکان م یم شیدندان ها نیزبانش را ب پارسا

 :دیگو یکند و بغ کرده م

 .یآ ن هید -

 :خندد یم ساغر

 .میتو بخور ییدا يکتلتا ایفعال ب.یبکش یرو صورت ما هم نقاش یتون یبعدا م -

 :دیگو یم يو به سرد ندینش یم شیسر جا سارا

 حرف بزنه؟ الیو فر يبا مهد ادیدکترت ب يامروز آقا ستیمگه قرار ن -

 :زند یم شخندین ساغر

 .نیزدم بب الممیبیتازه س! یصورتمم صفا دادم حساب.کردم کوریرفتم مان روزید.چرا -

 .نزنم شخندیتوانم ن ینم.کند یغنچه شده نگاهش م يو با لب ها ردیگ یرا مقابل سارا م صورتش

 :دیگو یم یبه آهستگ وشاین

 .نشون بده يرو هم که صفا داد گهید يجاها -

 :کوبد یم شیمحکم به پهلو ساغر

 .حرف اضافه نزن خالد -

 :دیگو یبرد و م یآن را به سمت دهان سارا م.هم سس زده شیلقمه گرفته و رو کی اریبا تالش بس پارسا

 .آ خُن خاله -
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دهد پارسا لقمه را در  یکند و اجازه م یدهانش را باز م.ندینش یسارا م يلب ها يکمرنگ رو يلبخند عاقبت

 :دیگو یبا خنده م وشاین.شود یم یلبش سس يگوشه .دهانش بگذارد

 دهیلبت کش يت من روکنه،دس یبا دستمال گوشه لبتو پاك کنم،بعد نگاه مون با هم تالق دیاالن با -

 .خوره یبه درد سن تو نم گهیشه،بعدشم د

 .سارا نه یول میخند یو ساغر م من

 دوست ندارد من آن جا باشم؟.دزدد ینگاهش را از من م سارا

 :میگو یشوم و م یبلند م میجا از

 .دنبال پارسا امیبعدا م.انجام بدم دیدارم با يکار هیمن  -

 :دیگو یم یبا ناراحت ساغر

-  پ گهیبمون د! ایس! 

 :دیگو یجمع کرده م يکند و بعد با لب ها یم مکث

 .شه مخففش کرد ینم.یچه اسم مزخرف -

 :میگو یزنم و م یم لبخند

 .با اجازه.هیکارم فور یدوست دارم بمونم ول -

 د؟یکش یاز سر آسودگ یسارا واقعا نفس ایام  دهیدانم اشتباه فهم ینم

کم پشت و تنک شده اند  یرا که به طرز قابل توجه دشیسف یپشمک يو دارم موهابابا رضا نشسته ام  کنار

 .دیآ یبه صدا در م فونیزنم که آ یشانه م

 :میگو یدارم و م یرا برم یگوش

 بله؟ -

 :شنوم یرا م اوشیس يصدا

 .ادیزود بفرستش ب -

 :میگو یکنم و م یرا باز م در

 .کشه آماده شه یطول م.فعال سرش گرمه.تو ایب -

 :دیگو یم تند

 .تو ایخوام ب ینم -
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 .ایب -

آورد و وارد خانه  یرا در م شیکفش ها دیبا ترد اوشیس.کنم یگذارم و در خانه را باز م یم شیرا سر جا یگوش

 :پرسد یکند و م یاطراف را نگاه م عیسر.شود یم

 کوش؟ -

جا تا  نیا نیبش.نه ایکارش تموم شده  نمیصبر کن برم بب.خوره یاحتماال هنوز داره ناهار م.باالست يطبقه  -

 .امیب

 .شود یم رهیکنار دستش خ يو به شانه  ندینش یتخت بابا رضا م ي لبه

 :دیگو یلبخند م ند،بایب یکند و مرا م یساغر در را باز م یوقت

 .تو ایب! ياومد -

 :میگو یکشم و عذرخواهانه م یم میبه موها یدست

 .اومدم پارسا رو ببرم.برم دیاراستش ب -

 :زند یداد م.دیگو ینم يزیچ یشود ول یم دیناام یکم ساغر

 !پـارســا! پـارســا -

 :کشد یاست،از اتاق عربده م دیدختر بع کیکه از  ییبا صدا وشاین

 !طهیسل میفاصله ندار شتریده متر ب -

 .دود یو به سمت من م دیآ یم رونیبعد پارسا از اتاق ب ي هیثان چند

اندازد  یشانه را م اوشیشوم،س یکه وارد خانه م نیبه محض ا.روم یم نییپا یکنم و بعد از خداحافظ یم بغلش

 !ام؟ دهیکند من ند یکنم؛واقعا فکر م ینگاهش م هیعاقل اندر سف.ندینش یو صاف م

خندد و تمام  یپارسا م.ماند یو منتظر م ردیگ یمشتش را جلو م.دیآ یشود و به سمت پارسا م یبلند م شیجا از

 !بکوبد اوشیکند تا با مشتش به مشت س یقدرتش را جمع م

 یبه سمتش خم م عیپارسا سر.کند یآورد و منتظر پارسا را نگاه م یدستانش را جلو م اوشیس.زنم یم لبخند

 .ردشیدست بگ کیبا  اوشیکنم تا س یم شیرها.شود

 :دیگو یم یبا لحن خشک اوشیس

 .میگرد یبعد از شام بر م -

 .است تیاو در امن شیرا شناخته ام که بدانم پارسا پ دیجد اوشیس نیآن قدر ا گرید.دهم یرا تکان م سرم
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 .شوم یتنها م یرود،حساب یپارسا م یوقت

خواهم  یو از او م میگو یبابا رضا از سارا م يبرا.کنم تا جا شوم یکشم و خودم را جمع م یبابا رضا دراز م کنار

 .دعا کند تا سارا زودتر سرحال شود

 

 

 و هفتم ستیب فصل

 .ندارم تریس یبیبه ب ازین.لطفا دیدست از سرم بردار -

خواهم بروند تا من در  یفقط م.حرف زدن بچه ها را هم ندارم يشده که تحمل صدا فیقدر اعصابم ضع آن

 .شوم رهیسکوت به سقف خ

 :دیگو یبا حرص م وشاین

 !گهیبسه د.میکن یتحملت م میدو هفته اس دار! يخودتو لوس کرد یلیخ -

کارها را ندارم و آن قدر  نیا ياصال حوصله .عذاب بود کیدو هفته،در مدرسه و آموزشگاه درس دادن  نیا در

 . کنم فیتوانم جمالت را پشت سر هم رد یحواس پرتم که نم

 :زنم یداد م تیعصبان با

 ! برو يدار یمشکل! مجبورت نکرده یکس -

 ختیگردم تا ر یبر نم گهیرم د یم! گاو يفکر کرد یپس چ« دیکند تا احتماال بگو یدهانش را باز م وشاین

را که دو ساعت  یو کتاب ندینش یتخت م يکنارم رو.بندد یزند و دهانش را م ینم یحرف یول» !نمینحستو بب

 انیدستان سردم را م.گذارد یو کنار م ردیگ یکنم خط اولش را متوجه شوم،از دستم م یم یاست دارم سع

 :دیگو یم یو به آهستگ ردیگ یدستان گرمش م

 .یتحمل کن ییتنها زویهمه چ یستیمجبور ن -

 :پرسم یم رمنتظرهیغ یلیخ

 شد؟ یچ انیک -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 ؟یکن یچرا بحثو عوض م.ستین يماهه ازش خبر هی.رفت دیبا دختره که حرف زدم راه شو کش -

 :زنم یم پوزخند
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 دور و برمه که خودم خبر ندارم؟ ی؟کیستیمجبور ن یچ یعنی -

 :میگو یم یبا لبخند کج.کند یزدم نگاهم م یلیکه انگار به او س يطور

سرش با  یبه ساغر بگم؟حساب.رهیگ یاش م هیبگم هم فقط گر.مشکالت خودشه ریبه گلسا بگم؟اون درگ -

 زهیر یبگم؟م يبه آز.خوره یغصه م.مهربونه يادیبگم؟ز یاسیبه .خوام بزنم تو حالش ینم.مهجونش گر یدک

 یچ.يومدیکنار ن رتمربوط به پد يزایبه تو بگم؟تو خودت هنوز با چ.رهیگ یغم باد م ویتو خودش همه چ

 بگم؟ یبگم؟به ک

 :فشارد یرا م دستم

 یزنگم نم گهید یساله که حت هی.فراموش کردم ویاون عوض گهیمن د.به منم فکر نکن.خودخواه باش کمی -

 .زنه

 .چکد یبافته ام م يموها يچشمم رو ياز گوشه  یقطره اشک.کشم یم دراز

تصورم  نیدر واقع ا یدست خودمه ول میکنم زندگ یفکر م.ستیدستم ن یچیکه انگار ه نهیمن از ا یناراحت -

 .اضافه اس يخور* گ

 :دیگو یم حیو صر يجد

 ه؟شد یبگو چ -

 :میگو یآهسته م.گذارد یم میبازو يکشد و سرش را رو یم دراز

کرد  یالتماسم م.کنم تیدوست نداره از داداش گلش شکا.زنتش تا منو تحت فشار بذاره یم.مامان زنگ زد -

 .وین

 :دیگو یم يگرفته ا يبا صدا وشاین

 ؟یکن ینم تیپس شکا -

 :کشم یم یلرزان نفس

که باهاش  يبد يبه خاطر رفتارا.دونم که من از خودم متنفرم یخودم م یبگم از مامان متنفرم ول یزبون دیشا -

گفت بچه آفت  یم شهیهم.خوام به خاطر من عذاب بکشه ینم.شکستم یکه هر روز دلشو م نیبه خاطر ا.داشتم

 ...مادرمه...تونم یبازم نم یول! ویدونست ن یم شیمنو آفت زندگ.هیزندگ

 :فشارد یرا م دستم

 .هیکار خوب یول یکن ینم یبه نظر من کار درست.اس گهید زیچ هیمادر .یگ یم یدونم چ یم -
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 :دهم یسر م یجان یب ي خنده

 ه؟یدو تا چ نیبعد فرق ا -

 :دیگو یم تیجد با

 .ستیدرك تو ن يمفهومش به اندازه  -

 .است یاسی نیجمع ما هم يتنها کدبانو.راه انداخته یخوب يمشغول پختن خورش کرفس است و بو یاسی

 و؟ین -

 هوم؟ -

 دم؟یخجالت کش یلیخ -

 !اختر؟ یکش یهمه سال هنوز خجالت م نیچون بردمت حموم؟بعد از ا -

 :خندم یم

 دهید يجور نیتو استخرم منو ا.که خوش خوشانت بشه اوردمیمن همه لباسامو درن.ستیاون که حساب ن -

 .من سپهرو گفتم.يبود

 :پرسد یم يکنجکاو با

 شده؟صحنه به وجود اومده؟ یمگه چ -

 :کوبم یانگشت اشاره ام به سرش م با

 .دیشکر خدا اونم فهم.هستم يا وونهیواست بفهمه چه د یفقط دلم نم! رینخ! يمنحرف تک بعد -

 :دهد یبرجسته اش را جلو م يها لب

 يا يرعادیغ زیبراش چ یلیبه نظر خ.کرده یکارو م نیکه ا نیرش مثل ابراد.دهید زایچ نیبه ساغر گفته از ا -

 .اوردهیخودش ن ياگرم بوده به رو.نبود

 .به زحمت انداختمش یلیخ نیهه هم سر ا هیکمک کرد نه؟هم سر او کل یلیخ -

 :دیگو یم یالیخ یب با

 !نکرده که يکار.پخت ینبود برامون غذا م یاسیکه  ییفقط وقتا -

 .دارم ياحساس بهتر یحرف زده ام،کم ویحاال که با ن.میگو ینم يزیچرخانم و چ یرا م چشمانم

خوشحالم که  یاز طرف یناآرامم کرده ول یشوم،حساب دیفر الیخ یکه مجبورم خشمم را سرکوب کنم و ب نیا

 .کشد یعذاب م -کمتر  یتنها کم -با کار من مادرم کمتر 
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با .دارند یچرخد،چشمانش برق خاص یم یبا عل یاز وقت.زند یما لبخند م دنیکند و با د یدر اتاق را باز م یاسی

 !کنم یبرق حسادت م نیاعتراف کنم به ا دیبا یکمال شرمندگ

 !گذره ها یبدون من بهتون خوش م -

 :زنم یم لبخند

 .گذره یخوش م یلیبدون تو خ.یسخت در اشتباه -

 :خندد یم

 .شعوریب -

 :زند یغر م وشاین.کند یخودش را کنار ما جا م یدانم چطور ول ینم

 .نییپا یکن یمنو از اون ور پرت م يدار.یاسی يچاق شد -

 :خندد یم زیر یاسی

 ؟ياضافه نکرد لویخودت چهار ک انایاح -

 :خندم یم

 ؟يخورد یه یباز تو نشست -

 :حق به جانب گفت وشاین

 !واال.ارهیجلوت کم م لیه فک يخور یگاو م نیع ینیش یم نیهم چ.گه یم یبه ک یک -

 از سمن چه خبر؟ -

 .کشد یم شیام راجع به سمن را که تمام مدت در عقب ذهنم بوده و هست،پ ینگران یاسیسوال  نیا

 .آورد یبه ابروانم م وشاست،اخمیکه مال ن يگاریس يکشم و بو یم یقیعم نفس

رم  یم.ده یذارم جواب نم یم غامیواسش پ.یگه اک یزنم فقط م یبهش اس م.دمشیماهه ند هی کینزد -

 .دونم چکار کنم ینم گهید.کنه یدرو باز نم یخونش چراغا روشنن ول

 :دیگو یم یبا نگران یاسی

 .براش افتاده یاتفاق دیشا -

 :کنم یرا کج م میها لب

 .نهیخواد منو بب یده که نم یگه که خوبه و با کاراش نشون م یبهم م يجور هی.نه -
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قدر  نیخواهد با من حرف بزند؟ا یمگر من چکار کرده ام که نم.دلم را شکسته است یرفتار خواهرم حساب نیا

 زم؟یآزاردهنده و نفرت انگ

 .پسره باز رو اعصابش رفته نیا يننه  دیشا -

 خواهد ینم يادیز لیبه دال نیرحسیمادر ام.دیگو یهم نم راهیپر ب وشاین نمیب یکنم،م یکه فکرش را م حاال

آمده و  دنشیبار به د نیو قبال چند -است  يو اقتصاد یاختالف فرهنگ نشیکوچک تر -سمن عروسش باشد 

 .بود دهیاو را کوب

 .ردیرا بپذ يزیچ نیتواند چن یمادر است و نم کیبه هر حال  یداشته باشد ول يرفتار نیحق دارد چن میگو ینم

 .ارمیپدرتو درم يدیکش گاریبفهمم باز س وشاین -

 ؟ياریبابام کجامه که درش ب -

 :شوم یم یاش عصبان یخاطر لودگ به

 .بکش بدبخت گاریس نیبش یحاال تو ه.ام يمن جد -

آمد،هنوز هم  شیپ انیکه با ک يدانم به خاطر مسئله ا یم یبکشد ول گاریدوست ندارم س.دیگو ینم يزیچ

 .کند یبه آرامشش نم یاش هم کمک یتحت فشار است و خبر عروس

 :دهد یجواب م دهیآورد و همان طور دراز کش یدر م بشیاش را از ج یبه زور گوش یاسی

 .جانم -

 :خندد یم یاسیو  میآور یعق زدن در م يادا وشایو ن من

 چطور؟.واَمیسارا و ن شینه پ -

 :نمیتوانم سرخ شدنش را بب یم -باشد  ادیدوست ندارم نور ز -در نور کم اتاق هم  یحت

 .نه -

 قدر خجالت زده شده؟ نیا یاسیچه گفته که  شعوریب یِعل.روند یباال م میابروها

 :میگو یم بلند

 !چقدر يکرد ؟ذوقیاسی يچرا قرمز شد -

دارد با تلفن  یکس یوقت.مثل من است يکرم دار يآدم ها يمورد عالقه  حیتفر نیا.خندد یم ينخود وشاین

 یاو را بلند بلند بگو تا حساب يدرباره  يخجالت آور قیحقا دیهم دارد،با یستیزند و با طرف رودربا یحرف م

 .نابود شود
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 :کوبد یمحکم در سرم م یاسی

 .تازه از حموم اومدم پوستم قرمز شده.زمینه عز -

 :زنم یداد م عیسر

 !آدم دروغگو رو ياون جا -

 !کنم يآن قدر حالم خوب شده که مردم آزار.دیآ ینفسش در نم دهیاز بس خند وشاین

 :شود یبلند م شیکند و از جا یحرص نگاهم م با یاسی

 .زنم عشقم یجان من بعدا بهت زنگ م یعل -

 :کشم یم عربده

 !یپسره عل شیپشت خط -

 :کوبد یم میزنان به بازو غیکند و ج یقطع م عیسر یاسی

 !کثافت-

 .خندم یم ينخود وشایکنم تا نتواند به شکمم بزند و همراه ن یرا جمع م خودم

 :ردیگ یهم خنده اش م یاسی

 !خدا شفات بده -

 :دیگو یدفعه م کی هیاز چند ثان بعد

 !يوا -

 !میزغال بخور دیامشب با احتماال

 سارا؟ -

 :میگو یخورم م یغذا م یکه دارم دولپ یحال در

 ها؟ -

 :دیگو یبا خنده م وشاین

 .کنه یشه نگات م یآدم اشتهاش وا م.قربون غذا خوردنت بشم یاله -

 !قربان صدقه ام بروند هیدوست دارم بق.زنم یم شخندین دهان پر نهما با

 :دهد یتاسف تکان م يسرش را به نشانه  یاسی

 .یمثل سپهرو بزن يپسر هیبه نظر من بهتره مخ  -
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شود با  یحالم بهتر م یوقت.روم یم شیپ یافتم و تا مرز خفگ یبه سرفه م.پرد یم میغذا در گلو لویک کی

 :میگو ینازك شده م يصدا

 ؟یچ -

 :زند یلبخند م یاسی

تونه کمکت  یرابطه م هیبه نظر من .يو تنوع دار حیبه تفر ازین.يتحت فشار یتو االن حساب.سارا نیبب -

 .يدار ياحساس بهتر ،آخرشیبهم بزن يماه بخوا هیاگه بعد  یحت.کنه

 کنم؟ یرابطه درمان یگ یم ینی -

 :دیگو یم دیبا ترد وشاین

 .شه گهید يها ینگران يرو ینگران هیواسه سارا فقط .ده یمن و تو جواب م يبرا نیا یاسی -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

فازا  نیمثل سپهرم تو ا ییتازه کسا.کارا بکنم نیاز ا ستمیهم بکنه،من بلد ن یاگه قرار بود بهم کمک یحت -

 .دمیتو خونه اش دخوشگل  يسجاده  هیاون بار .خونه یسهر که فکر کنم نمازم م.ستنین

 :دیگو یبا تعجب م یاسی

 .خوره یچرا البته م...خوره یبه رفتارش نم -

 :اندازم یرا باال م میشانه ها دوباره

 حاال چرا مثل سپهر؟ -

 :گذارد یچانه اش م ریرا ز دستش

که دوستت داشته باشه و باهات  يخوا یم ویکی.يندار ي*ال يبه آدما يازیتو ن.توئه پیچون هم ت -

 .که سوءاستفاده گر نباشه یکی.بمونه

 :خواند یم نیآهنگ یبا لحن وشاین

 .کنه ال به الش ینم یطونیکه سر به راهه،ش يپسر هی.خواد که باشه باهاش،از اون عاشقاش یم ویکیاون  -

 :خندم یم

 .به جا بود یلیخ -

 .زند یآورد و به مشت من م یمشتش را جلو م وشاین

 :دیگو یم یبا مهربان یاسی
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 .يبه خودت استراحت بد کمی دیبه نظرم با یخودته ول لیبازم م.من بود شنهادیپ نیا -

 کارمو ول کنم؟ یعنی -

 !هیمنظورم از لحاظ روح! نه -

 .آها -

 :میگو یکنم و بعد م یفکر م یکم

 .زنم یگند م.ستمیجور روابط ن نیمن آدم ا.نیشناس یشما منو م یول یممنون که به فکر من یاسی -

 :زند یغر م وشاین

 ؟یتو اصال آدم هست.یستیمشخص شد آدم اون جور رابطه هم ن.یستیجور رابطه ن نیآدم ا -

 :ندینش یابروانم م نیواضحش اخم ب ياشاره  از

 گهید یکیچرا وقت خودم و .پسر جواب بدم هیتونم به احساسات  یکال نم.ناستیاز ا شتریمن مشکلم ب وشاین -

 رو تلف کنم؟

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .بود نه من یاسی شنهادیپ نمیا.کردم یمن شوخ -

 :شکنم یآخر من سکوت را م.شود یسکوت برقرار م قهیدق چند

 .میظرفا رو بشور ایب وین -

 :دیگو یچشمان گرد شده،حق به جانب م با

 چرا ما بشورم؟ -

 :اندازم یابرو باال م شیبرا

 .يکرد یجاشم فکر م نیبه ا دیبا يکرد یکوفت م یداشت یوقت.پاشو غر نزن -

 یکند و م یم م،تماشایکن یم یرا کف گریما را که هم د.ندینش یاپن م يرو دیآ یگذارد و م یآهنگ م یاسی

 :خندد

 !ها دیزن یگند م دیدار شتریب -

 :خندد یشده م یاش کف ینیکه نوك ب وشاین

 !کنه یسرش م ي هیتازه راه افتاده داره خون به جگر سا! خانومه یعوض نیا ریتقص -

 :میگو یخنده م با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٣٠١ 

 .یدونم من نبودم با اصغر رابطه نامشروع داشت یم.حرف نزن خالد -

 .همان ساغر است اصغر

 :خندد یم

 .بعدش از گناه فرار کردم.نموندم شتریب قهید ستیمن ب یکرد ول یداشت وسوسه ام م -

 :میگو یم.میخند یم یاسیو  من

 اده؟یز قهید ستیب یکن یبعد فکر نم -

 !نه واال -

 سپهر؟.کنم یفکر م یاسیحرف  به

عاشقانه رد و بدل  يکه بخواهم با او دوست شوم و اس ام اس ها ينه در حد.دیآ یمن از سپهر خوشم م خوب

 .میستین ییغلط ها نیدانم که نه من و نه سپهر مال چن یحال م نیبا ا.دیآ یخوشم م تشیاز شخص یکنم ول

 

 

 و هشتم ستیب فصل

 ه؟یکدوم ور رتونیشما مس یمیعظ يآقا -

 :میگو یم نمینش یموتورم م يکه دارم رو یحال در

 .رسونمتون یم -

 :دیگو یم عیسر

 ...یخوره مزاحم تون نم ینم رتونینه اگه به مس -

 :شوم یم رهیخ دنشیصورت قرمز از دو به

 .يخانوم مهدو دیستیمزاحم ن -

 .روم تا نشان بدهم منتظرش هستم یجلوتر م یکم

 .کند یشانه اش مرتب م يو کوله اش را رو ندینش یپشت سرم م عیفکر کردن سر هیاز چند ثان بعد

 رود؟ یکجا دارد م.سرش کرده مقنعه

 :پرسم ید،میگو یکه آدرس را م نیاز ا بعد

 د؟یر ینم بپرسم کجا متو یم ستین یاگه فضول -
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 :افتدیمرا چنگ زده تا ن شرتییدستش سو کی با

 .نبود ادمیامروز کالس فوق العاده داشتم .رم آموزشگاه یدارم م -

 د؟یر یکالس م -

 .کنم یم سیتدر -

 :روند یباال م میابروها

 ؟یچ -

 .یسیزبان انگل -

 :زنم یم لبخند

 .دیهمه کار بلد باش نیکه ا هیسن تون کمتر از اون -

 :توانم لبخندش را حس کنم یم

 .شم یم انسالیدارم م گهیکم؟د -

 :خندم یم

 بوده؟ یدانشگاه تون چ يرشته  -

 بوده نه؟ یاضیتون ر رستانیدب يشما رشته .اتیادب -

 :کنم یم تعجب

 د؟یدیاز کجا فهم -

 :دیگو یم یسادگ به

 .معلومه -

 :زنم یم لبخند

 د؟یبود يمعلومه؟چرا من نتونستم بفهمم شما چه رشته ا يچطور.من االن واقعا کنجکاو شدم -

 :را با وجود باد بشنوم شیکند تا صدا یتر م کیرا به سرم نزد سرش

اخالق .دیایبه نظر حسابگر م.دیهست يا یمثال شما آدم آروم و منطق.ینصفش منطق هیراستش نصفش حس -

 شهیهم نیخوب ا یول.دینبود یانسان ای یگه که شما تجرب یحسم هم م.باشه یاضیخوره رشته تون ر یتون م

 .دیممکنه معارف بوده باش.ادیهم درست از آب درنم

 :شود یتر م قیعم لبخندم
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 ست؟ین یخوب يمعارف از نظر شما رشته  -

 .اس نهیگز نیکه دوستش داره بهتر یکس يبرا يهر رشته ا -

 ؟ید؟انسانیشما رشته تون رو دوست دار -

 :کنم یلبخند حس م کی شیصدا در

 د؟یدوست داشت یاضی؟ریشما چ.نشدم مونیوقت ازش پش چیگرفتمش و ه تیکه با قاطع هیمیتنها تصم.یلیخ -

 .دوست دارم کیزیف شتریخوب ب یدارم ول -

 :دوست ندارد کیزیفهمم که اصال ف یلحنش م از

 !ک؟یزیف -

  !دینگو »ياَ«تا  ردیگ یخودش را م يجلو یلیزنم خ یم حدس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :میگو یخنده م با

 .مشخصه درس مورد نفرت تونه -

 :دیگو یاندازد م یکه مرا به خنده م يجد یلحن با

 .خوره یم يوقتم نتونستم بفهمم به چه درد چیه.گرفتم یم زدهیس کمویزیف شهیمن هم -

 :شود یمحو نم لبخندم

 .من واقعا دوستش دارم ینداره ول يادیروزمره کاربرد ز یقبول دارم تو زندگ.دوست ندارن کیزیف ایلیخ -

 :پرسم یخواستم بپرسم م یرا که از همان اول م يزیچ دیبا ترد.شود یسکوت برقرار م هیثان چند

 حال تون بهتره؟ -

 :دیگو یم یطوالن یاز مکث بعد

 .بله ممنون -

را  يزیچ نیاست که نخواهد من چن قابل درك.فهمم که معذب است و دوست ندارد درباره اش حرف بزند یم

 .اورمیب شیبدانم و به رو

 د؟یپارسا کجاست؟خونه تنهاش گذاشت -
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 .مادر و خواهرشه شیپ.خوام برم دنبالش یاالن م -

 .ببرم نیام را از ب یتوانم ناراحت یباز هم نم یکنم که حق حسادت کردن ندارم ول یخودم تکرار م با

 د؟یناراحت -

 :خورم یم جا

 چطور؟.نه...ام -

 .دیکرد یانگار که دهن کج.کردم یبرداشت نیاز لحن تون چن -

 :کنم یبودنش تعجب م زیاز ت یخندم ول یم

 .مسخره زیچ هیراستش ناراحت هستم؛به خاطر  -

 ؟يزیچه چ -

 :میگو یم خالصه

روزا  نیا.ادیمن بمونه تا با اونا کنار ب شیچند ماهم قراره پ نیا.پدر و مادرش شیگرده پ یپارسا اسفند بر م -

 .گذرونه یرو با اونا م يادیزمان ز

 :دیگو یم یبدجنس با

 چرخه؟ یکه باهاش م دیستین یتنها کس گهیکه د دیو شما ناراحت -

 :زنم یم یکج لبخند

 .کنم ینم تیمن کنار شما احساس امن -

 :دهد یسر م يخنده ا تک

 فضولم؟ یلیچرا؟خ -

 :میگو یم عیسر

 .دیبفهم ویزیچ هی هویترسه  یم د،آدمیکن یدقت م ادیز کمی! نه منظورم اون نبود -

 :دیگو یخنده م با

 .ام یدقت یاتفاقا من آدم ب -

 .دیفهم یم ویقدر زود همه چ نیا نیهم يبرا.دیکن یتون دقت م انیبه اطراف یلیخ.قبول ندارم -

 .دیکن یاغراق م دیبه نظرم دار -

 .دیشا -
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 یاش بر م یقبل يشانه اش افتاده،به جا يو کوله اش را که از رو ستدیا یم.میرس یگاهش مآموزش به

 :دیگو یزند و با لبخند م یبلندش را از مقابل صورتش کنار م يها يچتر.گرداند

 .کردم یم رید دیاگه شما نبود.نیممنون که منو رسوند -

 :دهم یرا جواب م لبخندش

 د؟یکالس دار هیفقط .ستمیدور ن یلیخوام برم خ یکه م ییاز جا -

 :دیگو یم یکند و با حواس پرت یساعتش نگاه م به

 چطور مگه؟.بله -

 .خداحافظ.دمیپرس يجور نیهم -

 .تا من دور شوم ستدیا یم یکند و مدت یم یلب خداحافظ ریز

 دهیخودم در حمام ند ياگر آن روز با چشم ها.توانم به سارا فکر نکنم یروم،نم یطور که دنبال پارسا م همان

 .ببرد غیرا با ت شیقدر آرام است،دست ها نیعالقه دارد و ا اتیکه به ادب يکردم دختر یبودمش،باور نم

از حرف .دهد یخودش را خونسرد نشان م یول ستیمشخص است که آرام ن یگاه.دارد یحس جالب حضورش

زنم،نگران باشم که از هر کلمه  یرها حرف مدخت ي هیکه با بق یمثل وقت ستیالزم ن.دیآ یزدن با او خوشم م

 .کند یم یام چه برداشت

 یحد خودم را م یکه تعصب نشان دهم ول نیا اینگاه نکنم  يدر چشمان دختر میکه مستق ستمین ییآن ها از

 .دهم یخودم فتوا هم نم يکنم و برا یافراط نم.دانم

از مرزش  یاست که عمرا بتوان ییسارا از آن ها.خودش دارد يبرا يحد و مرز يحال،به نظرم هر دختر نیا با

 .یعبور کن

 !نیاست؛مدل دختر شرو نیمثل شرو ياو تا حدود.برم یحال از حرف زدن با او لذت م نیا با

 یطالق عاطف -وقت است که متارکه کرده اند  یلیپدر و مادرش خ.مادرش است ریدرگ نیکه شرو ستیمدت

 گرفته اند

 يبرا يتواند بهانه ا یکند و مادرش هم نم یپدرش قبول نم.ردیخواهد رسما طالق بگ یممادرش  یول -

ها به  نیدادگاه ندارد و ا کیارائه در  يبرا يگرید زیزش،چیآم نیو رفتار توه ادیجز سن ز.کند دایپ ییجدا

 .ردیسرحال طالق بگ رمردیپ نیتا بتواند از ا ستندین یکاف ییتنها
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 يباشد برا يترسد که طالق او مقدمه ا یترسد؛م یدانم که م یم یدر ظاهر با مادرش موافقت کرده ول نیشرو

 .خطرناکش يآزاد

را  زیآورد که همه چ یخودش نم يبه رو یول دید یمادرش خبردار بود،او را م يکه از کارها یتمام مدت نیشرو

 .کوچکش محو کند يانه مرد را در خ کیکند اثرات بودن  یم یداند و مادرش سع یم

 .دهد یآزارش م طیاو در آن شرا دنیاز د شتریب يپنهان کار يکه تالشش برا دیگو یم یبا ناراحت نیشرو

با خودش  یخواهد مدت یبه وضوح به من فهماند که م نیو شرو دیآ یاز دستم بر نم يکار ینگرانم ول شیبرا

 .تنها باشد

 یدرخت م کیاست،موتور را به  نیسرو ي هیدانم مهر یرسم که م یطاها م -در واقع قصر  -به خانه  یوقت

 .زنم یبندم و زنگ را م

 .وجود دارد یروزها آفتاب گرم یهنوز بعض یرود ول یم يدارد رو به سرد هوا

 بله؟ -

 .ستین نیسرو يصدا

 .یمیخواهر خانوم عظ.هستم یمیسپهر عظ -

 یبزرگ خانه م اطیبرم و وارد ح یفرو م شرتمییسو ياه بیدستانم را در ج.کند یبالفاصله در را باز م زن

شنوم و  یو پرند و پارسا را م نیسرو ادیخنده و فر يصدا.روم یبندم و آهسته جلو م یدر را پشت سرم م.شوم

 .کنم یباز همان حسادت شرم آور را حس م

 .خندند یحال م یکشند و ب یچمن ها دراز م يدن،رویکه بعد از دو نمیب یدور آن ها را م از

 :میگو یشوم و م یم کیبه آن ها نزد آرام

 .يمنم باز -

 :خندد یبعد م یخورد ول یابتدا جا م نیسرو

 !مید ینم تیباز ییتو کوچولو -

 !گفت یرا م نیهم هم میکه بود بچه

 :دیآ یشود و نفس نفس زنان به سمتم م یبلند م شیمن از جا دنیبا د پارسا

 !ییسالم دا -

 :نمینش یو پرند م نیمراه او کنار سروکنم و ه یم بغلش
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 امروز خوش گذشت؟.سالم -

 راهنیهمرنگ پ یرا الک شیناخن ها - و دست کوچکش را  ندینش یپرند م.دهد یتکان م اقیرا با اشت سرش

 :آورد یجلو م -اش زده  یآسمان یآب

 .سالم سپهر -

 :میگو یو با لبخند م رمیگ یرا در دستم م دستش

 .سالم پرند -

 .او يهم اندازه  یپرند است ول راهنیپ قایزنم؛دق یم یلبخند کج نیسرو راهنیپ دنید با

که هر مادرس نسبت به بچه  یعالوه بر حس نیکنم سرو یاحساس م.را هم مثل پرند الك زده شیها ناخن

 .داند یاش دارد،پرند را عروسکش م

 ؟يسرو ستیطاها خونه ن -

 :دیگو یم ردیبگ يکه نگاهش را از آسمان ابر نیا بدون

 .نه -

 اد؟یم یک -

 .ستیمعلوم ن -

خواهرم و شکستن  یزندگ دنیاز هم پاش لمیکند؛البته تنها دل ینگرانم م یحساب نیتفاوت سرو یسرد و ب لحن

 .پرند و پارسا هم مطرح است دنیجا موضوع آزار د نیست؛ایدلش ن

 .دانم یرا م لشیالبته دل.زنم یکنم،غر م یحس نم يا یگونه نگران چیطاها ه يکه برا نیا يدلم برا در

 - دومش  يو خانواده  -پدر و مادرش -اول  يخانواده  نیگذاشت مرز ب یم دینظر من طاها از همان اول نبا به

 .ندیعواقبش را هم بب دیحد غفلت کرده،با نیحاال که تا ا.برود نیاز ب -و پرند و پارسا  نیسرو

 ردیبگ دهیمرا ناد ردیگ یم میکه تصم ییمن که برادرش هستم،وقت ها.ستین یآسان زیچ نیسرو يسرد تحمل

 .داشته باشد يواقعا احساس بد دیبا زم؛طاهایر یبه هم م یحساب

 م؟یپارسا بر -

 :ندیچ یلب ور م پارسا

 !جوده! نـــه -

 :زنم یزور لبخند م به
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 م؟یبر یپس ک -

 .هید ساهت د -

 :خندم یم

 !ادهیز یلیده ساعت خ ییدا -

 :دیگو یم دیبا ترد نیسرو

 .انیخوان ب یپدر و مادر طاها هم م.دیجا باش نیشبو ا.خوب تو هم بمون -

 .شوم یآخر م يمنظورش از جمله  متوجه

 یاو حاال م.شود یشناخته نم تگریبرادر حما کیهم اصال به عنوان  اوشیس.سال ها مرا نداشته نیا نیسرو

 .سرکوب پدر و مادر طاها استفاده کند يخواهد از حضور من برا

 :زنم یم شخندین

 .یباهاشون رو به رو ش دیبا ییچه بد که تنها! اوه -

 :شود یم یکنم،عصبان یتمام مسخره اش م يکه دارم با خونسرد ندیب یم یوقت

 .یخوام بمون یاصال نم -

 :دیگو یو تند تند م ردیگ یمچ دستم را م پرند

 .سپهر.سپهر.سپهر.سپهر.سپهر -

 !است نیسرو يها یچقدر مثل بچگ.خندم یم

 جانم؟ -

 !ــــــمیبر.مینیبب لمیبا هم ف میبر -

که ناراحت نشود جوابش را  يکنم طور یم یمن سع یدستور است تا سوال ول کی شتریآخرش ب ي کلمه

 :بدهم

 ...راستش من -

 :دیگو یم انهیو موذ ردیگ یبل م نیسرو

 سپهر؟ یدل بچه رو بشکن ادیچطور دلت م -

 .تا قهقهه نزنم رمیگ یخودم را م يزور جلو به
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 دیآ یم رونیاز آغوش من ب عیکند،سر ینرم و بور پرند را نوازش م يکه دارد موها نیدست سرو دنیبا د پارسا

 یپارسا به نظر راض.بوسد یرا م شیموها ينشاند و رو یم شیپاها ياو را رو نیسرو.رود یم نیو به سمت سرو

 .کند یبه خواهرش حسادت نم گریشده و د

 !ستمیمن تنها حسود جمع ن انگار

که به خانه  نیخواستم دنبال سارا بروم و بعد از ا یم.کنم یام فکر م یقبل يبه برنامه  يلحظه ا يبرا

سارا در ذهنم  ادیچشمان درشت پرند که با التماس به من زل زده اند، دنیبا د یبخوابم ول ریدل س کیم،یدیرس

 .شود یکمرنگ م

 .»؟يآورد یدر م يجنبه باز یدخترا ب يقدر جلو نیا شهیهم«:میگو یدلم م در

 :میگو یزنم و م یم يفکرم لبخند به

 .میر یبعد شام م یمونم ول یم شتریباشه ب -

از برق  نیو ا -مخم کار کند  يهم برنامه دارد بعد از شام هم رو دیشا -است  متیپرند غن يهم برا نیهم

 .چشمانش مشخص است

ما را با خودش بکشاند  يتواند هر دو یدارد که م یکه اعتقاد راسخ یو در حال ردیگ یمن و پارسا را م دستان

 :دیگو یم

 .میکن يباز میبر -

 .روم یزنند،همراهش م یم ادیرا فر یدارند خستگ میکه تمام استخوان ها نیا با

 یول متیگران ق ي هیاثاث نیفراهم کردن چن ییکه پدرم توانا نیبا ا.کند یقصرشان واقعا حالم را بد م تجمالت

 .ساده است یخانه مان سالم ول لیآن هاست و وسا يمان نصف خانه  يپدر يرا داشت،خانه  یارزش یب

زد که چرا بابا با وجود  یغر م شهیاو هم.تجمل را دوست داشته و دارد شهیهم نیدانم که سرو یحال م نیا با

 .سازد ینم يقصر نیداشتن پولش،چن

فاصله از آن ها نشسته  یکنار هم نشسته اند و من هم با کم -تخت پرند  يرو -بعد،پارسا و پرند  ي قهیدق چند

 یبا شناخت.بوسد یهم گونه اش را م یگاه.دزن یپارسا حلقه کرده و با او حرف م يپرند دستش را دور شانه .ام

 .دارد تدوس شتریهم ب نیدانم که پرند را از سرو یکه از پارسا دارم،م

 .ستیا یدوست داشتن يدختربچه .دیآ یهم واقعا خوب با پارسا کنار م پرند
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 يجد یلیخو  زدیر یم يبند انگشت من هستند،چا کی يکوچکش که اندازه  يها وانیما در ل يدارد برا پرند

 !آن دو هم زن و شوهرند.من مهمان او و پارسا هستم.زند یحرف م

 یلیوجود خ نیبا ا.ها هم بکند يباز نیکردم از ا یبودم،فکر نم دهیلپ تاپ د يپرند را آن طور مسلط پا یوقت

 !کند یم يخوب دارد نقش خانم خانه را باز

 سپهر؟ يدار لیم يبازم چا -

 :تا نخندم رمیگ یخودم را م يجلو یلیخ

 .يزیبرام بر گهید یکیشم  یممنون م -

 :دیگو یبه پارسا م زد،رویر یم يچا میکوچکش برا يکه با دو دست از قور نیاز ا بعد

 .زمیعز ينخورد تویتو که هنوز چا -

 يتوانم خودم را جد یکه م ییتا آن جا.دار شود حهیخواهم احساساتش جر ینم یخواهم قهقهه بزنم ول یم

 .دهم ینشان م

پارسا  يتوانم انکار کنم که هنوز من برا یکنم،نم یپارسا به آن ها حسادت م يکه به عالقه  نیا با

 .نمیمعتمدتر

زند و  یبه من زنگ م نیسرو یبار با گوش کیساعت  میرود،هر ن یم ییکه بدون من با آن ها جا ییها وقت

 .میآ یشود که دنبالش م یمطمئن م

 ینقاش مانیصورت ها يخواهد رو یشود،پرند م یه خوردن شاعرانه مان تمام معصران یکه وقت یوقت درست

 .کند یم مانیغذا صدا يبکشد که خدمتکاران برا

خاطر که  نیهستند،بلکه به ا يبد يکه آدم ها نینه به خاطر ا.ندارم شانینسبت به خدمتکارها یخوب احساس

را  يزیچ نیشوند و من چن یشمرده م نییپا يادیز.ندارد یزند و به آن ها توجه خاص یبا آن ها حرف نم یکس

 .دوست ندارم

 .زنند یم شیلبخند کوچک به حرف ها کیحداقل .است یمیبا آن ها صم یپرند کم البته

 :زند یپرند غر م.دیایتا طاها ب میو منتظر مینشسته ا زیسر م ما

 !کجا مونده باز؟گشنمه -

کند،بند انگشتانش  یکه وارد م يدر اثر فشار.را مشت کرده اند يزیرومز،یم ریکه از ز نمیب یرا م نیسرو دست

 :زند یهم چنان لبخند م یول دهیرنگش هم پر.شده اند دیسف
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 .میخور یما غذامونو م ومدین.میکن یصبر م گهید ي قهیده دق -

 !»يسو« دیگو یبه او م.کند ینم يرا مامان صدا نیهنوز سرو پارسا

 .اَخ نَخُن يسو -

 !گرفته ادیخواهرش  از

 :زند یم يا مهیلبخند نصفه و ن نیسرو

 .زمیچشم عز -

 یمتاثر م نیجلب توجه سرو يپارسا برا اقیهمه اشت نیا دنیاز د.شود یزده م جانیزند و ه یلبخند م پارسا

 .شوم

بعد از .کند یم شیبر هم فشرده شروع به خوردن غذا ییبا لب ها نیسرو.دیآ یگذرد و طاها نم یم قهیدق ده

پرند ما را  - پارسا هم متوجهش شد  یکه حت نیبه خاطر اعصاب خراب سرو -که در سکوت صرف شد  یشام

 .مینیبب لمیبه اتاقش برد تا ف

 .شنیمینه،ان لمیف البته

 :گفت جانیکرد و کنار من و پارسا نشست،پارسا با ه یپرند آن را پل یوقت

 !دمیه...نویمن ا -

 :پرسد یم يبا کنجکاو پرند

 ؟يدیکجا د -

کلماتش دچار مشکل  دنیانتظار داشتم در فهم.دیگو یفهمد پارسا چه م یراحت م یلیاست که پرند خ جالب

 .شود

 !خاله ساال شیپ -

 .دیآ یسارا خوب با بچه ها کنار م.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

از  دیپارسا به تقل.کشد یگذارد و دراز م یپارسا م يپا يسرش را رو م،پرندینیب یرا م لمیف میکه دار یهنگام

دست خودم .کشد یباز پرند م يموها يتواند به آن ها بدهد،رو یکه م ینرمش تیمن،انگشتانش را با نها

 .بدهم ادشیتوانسته ام نوازش کردن را .ندینش یم میلب ها يرو یبزرگ ست؛لبخندین

 یبه گوش مان م نییپا يو طاها از طبقه  نیداد سرو یداد و ب يگذشته که صدا لمیساعت از ف کی حدود

 :دیگو یم یپرند پوف.رسد
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 .مینیبب لمویف دیایب.دیول شون کن -

 دیرفتار پرند از آن چه با.شنوم یرا نم شانیصدا گرید.کند یم ادیحد ممکن ز نیلپ تاپش را تا آخر يصدا

 .برود شیقدر جلوتر از سنش پ نیبه صالحش باشد که ا یلیفکر نکنم خ.بزرگانه تر است

 :میگو یشوم و م یبلند م میجا از

 .گردم یمن بر م.دینیتونو بب لمیشما ف -

 روم؟ یکند دارم م یفکر م.کند یبا نگاه نگرانش مرا بدرقه م پارسا

 یبا صورت نیسرو.مانم یم میزده سر جا نم،بهتیب یمقابلم را م يصحنه  یبندم و وقت یرا پشت سرم م در

داده و  هیتک واریبه د يآشکار یطاها با خستگ.شکند یکه دم دستش است را م زیزند و هر چ یم غیآلود جاشک 

 .کند یم شیتماشا

 یکند،نم یاش م یکند و زخم یبرخورد م نیسرو يبه پا شهیش يتکه ا یوقت یخواهم دخالت نکنم ول یم

 .شنوند یآن ها را نم يبچه ها با در بسته صدا.توانم باال بمانم

 :میگو یم یبه آهستگ.روم یها به سمتش م شهیخرده ش نیاز ب اطیروم و با احت یم نییپا عیسر

 .یترسون یآروم باش االن بچه ها رو م.آروم باش يسرو -

 :زند یم غیتوجه به من ج یب

 !بر سر من م؟هـــا؟خاكیچقدر منتظرت بود یدون ینه؟م يباز با اون عجوزه بود -

 :کند یرا شروع م شیادهایند،فرینش یکه م نیبه محض ا.ندیبرمش تا بنش یرسانم و به زور م یرا به او م خودم

 .خوامت ینم گهید.ازت زده شدم! تونم تحملت کنم ینم گهیطاها د -

 ی،م»شد رانیمقابل چشمانم و يمرد« ندیگو یکه م دمیشن یم یقبال وقت.نمیچرخم تا واکنش طاها را بب یم

 .نمیب یطاها را م یرانیحاال دارم با چشمان خودم و یول دمیخند

 :دهد یزنان ادامه م غیج نیسرو

 میر یجا م نیمن و پرند و پارسا از ا! پاتاال بچرخ ریبرو با همون پ! خوامت ی،نمیاگه درستم بش یحت گهید -

هم برات  یمگه فرق! میستیگزه که ما ن یمطمئنم ککتم نم.نیکن یجا با هم زندگ نیا ارشونیب! یکه راحت باش

 !زنه تو ذوق آدم یم یکه بوش از دو فرسخ یچرخ یم يا ییبا کدوم هرجا ستیداره؟معلوم ن

 .کند یدارد سکته م نیسرو یول رمیآن ها قرار بگ انیم ستیدانم که درست ن یم

 :رمیگ یرا م شیو شانه ها نمینش یم کنارش
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 .آروم باش.نیآروم سرو -

 :گذارم یسردش م يگونه  يدستم را رو کف

 .آروم.آروم -

صورتش قرمز شده و .کف دستم داغ شده.شوند یآرام م یتندش کم ينفس ها.شودیم رهیچشمان من خ به

 .شود یم نییاش هنوز با سرعت باال و پا نهیس يقفسه 

 ستادهیکه طاها ا ییبه جا عیشود سر یباعث م نیبا زم نیسنگ یبرخورد جسم يکه صدا میبگو يزیچ میآ یم

 .شوم رهیخ

 .کند یافتاده و حرکت نم نیزم يطاها رو يو مچاله شده  رهیت جسم

 یآورم و صد و پانزده را م یام را در م یگوش عیسر.شنوم یاش را م نهیدر س نیحبس شدن نفس سرو يصدا

 .رمیگ

 

 

 و نهم ستیب فصل

نشسته بود و با نگاه  نیزم يوسط اتاق رو.سپهر باز بود يگشتم،در خانه  یداشتم از مدرسه بر م یوقت امروز

 .کرد یرا نگاه م شیرو به رو یمات

 !کار را کردم نیام؛لبته ا دهینخواستم فکر کند به درون خانه اش سرك کش یبپرسم چه شده ول خواستم

موقع ناهار به .بود با وجود آن ها آسان زیفراموش کردن همه چ.دمیخند یحساب یاسیخانه رفتم و با گلسا و  به

 .زنم یدر م.برم یم نییکشم و پا یسه نفر غذا م يکردن،به اندازه  یفضول يبهانه 

 یآشفته که نشان م يسپهر با ظاهر.شود یخواهم بروم که در باز م یشوم و م یم دیقه،ناامیاز سه چهار دق بعد

 .ستادهیمقابلم ا دهیدهد تازه خواب

 مهیاند و چشمانش ن ستادهیا خیس شیموها.ستادهیشلوارش ا يرده و روتاخو نییاز پا شرتشیت يگوشه  کی

 :دیگو یم يگرفته ا يبا صدا.بازند

 د؟یداشت يکار.سالم خانوم -

 :میگو یو م رمیگ یظرف را مقابلش م عیسر.دارد اجیبه خواب احت یحساب

 .غذا آوردم ن،واستونیخسته ا یلیخ دمید -
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لب  ریرود و ز یکنار م.کنم یام خسته است و من بابت لو نرفتنم خدا را شکر م دهید یکه من ک ستین حواسش

 :دیگو یم

 .داخل دییبفرما -

ظرف را در .ندینش یرود کنار آقا رضا م یبندد و م یدر را پشت سرم م.شوم یوارد خانه م دیترد هیاز چند ثان بعد

 !البته هستم.گردم تا فکر نکند پررو هستم یبر م عیگذارم و سر یآشپزخانه م

 :پرسم یم اطیاحت با

 حال تون خوبه؟ -

 :کند یکشد و به من نگاه م یپدربزرگش م يبه موها یدست

 .خوردم یم يزیچ هید؟یدیشما چرا زحمت کش.ستمیبد ن -

 :کنم ینگاهش م فیبرم و بالتکل یرا پشت سرم م دستانم

 افتاده؟ یاتفاق -

 :کشد یاش م یشانیبه پ یدست

 .یقلب يسکته .پدر پارسا سکته کرده -

 :کنم یزده نگاهش م بهت

 .داشته باشه يادیسن ز دینبا -

 .و هفت سالشه یس -

 :کنم یپا و آن پا م نیا یکم

 .دیآشفته ا یلیهست که من بتونم براتون انجام بدم؟به نظر خ يکار -

 :دیگو یم یخستگ با

 .درست شه یهمه چ دیفقط دعا کن -

 یندارم ول يگریکس د ایبه خدا  يرا بکنم و کار يکنم کار یم یخودم سع شهیهم.ستمیآدم دعا کردن ن من

 :میگو یم

 .دیاستراحت کن.مزاحم تون شدم دیببخش.کنم یدعا م -

 .کرده ام يفهمم چه کار احمقانه ا یتازه م.روم یم رونیاز خانه ب عیسر
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 ینه؟نکند فکر کند دارم به او نخ م ایدارد  اجیاحت يزیبه چ دمیچه از او پرس يغذا ببرم؟برا شیمن چه که برا به

 دهم؟چرا وارد خانه اش شدم؟

 .گردم یکه اخم کرده ام به خانه بر م یحال در

 !دستم شکست!یاسی يریبم! يآ -

 .میکن یم يکباب ببر باز ارینان ب ینوبت میدار

 :خندد یم یاسی

 !یگل يشد فیچقدر نح -

 :خندد یهم م یگل

 د؟یکن یم نیبوکس تمر یبا عل.شده نیتو دستت سنگ -

 .اش کرده ام یپل شیپ ي قهیکه چند دق ستیاز آن ها،حواسم به دکلمه ا شتریب

 :زند یغر م یگل

 !شد تیپیچند بار ر.سارا عوضش کن -

 :دیگو یم یاسی

 .دارم دیجد يتوش آهنگا.بردار فمیک ییتو بیفلش منو از تو ج -

همه .زنم یم شخندیشود،ن یم یآهنگ پل نیاول یوقت.دهم یگفته انجام م یاسیرا که  يکار لمیخالف م بر

 !شان شش و هشتند

 !باحالن یلیخ -

 !کند یم رهیکه نگاه را خ ییالبته نه از آن رقص ها.رقصد یم مانیشود و برا یبلند م شیاز جا یگل

 یم شیگردد و سر جا یشود،بر م یسرخ م ادیز تیز فعالکه ا نیآورد و بعد از ا یدر م يمسخره باز یحساب

 .میده یمان ادامه م يو به باز میخند ینم گرید هیما هم بعد چند ثان.ندینش

 یم نانیهر چه به آن ها اطم.کنند مرا تنها نگذارند یم یبچه ها هنوز سع یماه از آن اتفاقات گذشته ول کی

 !پا دارد کیمرغ شان .ندارد يا دهیدارم هم فا يدهم که حال بهتر

 .آورند تا سرگرم شوم یادا در م مونیشوند و مثل م یمن جمع م يخانه  در

 .زود برگردد دیبروند و با یگفت که قرار است با گرشاسپ پارت.بعد از شام رفت یگل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٣١٦ 

 یب هیند ثانبعد از چ.میو چشمان مان را بسته ا میا دهیتخت مامان بزرگ و بابابزرگم دراز کش يرو یاسی من

 :پرسم یم یاسیحرکت ماندن از 

 ره؟ یم شیچطور پ یاوضاع با عل -

 :دهد یمکث جواب م بدون

 .یعال -

 :زنم یم لبخند

 د؟یکردن رابطه تون ندار یواسه رسم یخاص يبرنامه  -

 .با مامان و بابام حرف بزنه ادیخواد ب یروزا م نیهم.راستش چرا -

 .کند یم یشان زندگ یمیقد يحاال تنها در خانه .چند سال از دست داده يپدر و مادرش را با فاصله  یعل

 .ترسم سارا یم -

 :گذارم یسرم م ریدستم را ز کیچرخم و  یسمتش م به

 چرا؟ -

نداره و کارش  يزیجز اون خونه چ.هم خاصه یعل طیشرا...یول ستنین ینیظاهرب يآدما یلیپدر و مادر من خ -

 .ترسم مخالفت کنن یم.ده یرو نم یزندگ هیهم کفاف 

از دستت  یراحت نیبه هم.هیآدم خودساخته ا.تونه متقاعدشون بکنه یم دمیکه من د يا یاون عل.نگران نباش -

 ییصرفه جو کمی هیکاف.خدا رو شکر خونه هم مال خودشه.يخودت درآمد دار يتازه تو هم برا.ده ینم

 .ادیخرج تون درم.دیکن

 .ستیخودش کاف يدرآمدش برا.کند یفروشگاه مبلمان به عنوان فروشنده کار م کیدر  یعل

 یهم جمع شود،خرج زندگ ياگر درآمدشان رو.شرکت مشغول به کار است کیخوانده و در  يهم حسابدار یاسی

 .دیآ یشان در م

 .شه یبهتر م یمطمئنم همه چ.تون بگذره یزندگ کمیبذار .ستنین اردریلیهمه که از همون اول م یاسی -

 :دیگو یبا خنده م یاسی

 .میکن ياپردازیرو مینیگن بعد بش یم یمامان بابام چ مینیبذار بب! یبابا تو چقدر هول -

 :میگو یلبخند م با

 .دیکن یکارو م نید،ایتا با هم باش دیشده فرار کن.دید یرو از دست نم گهیهم د یدونم که نه تو و نه عل یم -
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*** 

هنوز در گوش  شیها يکه هندزفر یاسی.پرم یشنوم،از خواب م ینفر به در را م کی دنیکوب يصدا یوقت صبح

 .شود ینم داریشنود،از خواب ب ینم يزیاست و چ شیها

 یخوشگل و بامزه را م يکنم،دختربچه ا یدر را باز م یوقت.روم یشوم و به سمت در م یبلند م میاز جا عیسر

 :دیگو یم یبا لبخند بزرگ.کند یو نگاهم م ستادهیکه ا نمیب

 !سالم خاله -

 :کنم لبخند بزنم یم یسع یشدن وحشتناکم هنوز بداخالقم ول داریخاطر ب به

 ؟يدار يبا من کار.زمیسالم عز -

 :دهد یبرد و چانه اش را جلو م یرا پشتش م دستانش

شما  شیپ امیگفتم ب.نشد داریب هم صداش زدم یهر چ.پارسا خوابه دمیشدم د داریاز خواب ب.پارسام یمن آبج -

 .شه داریتا ب

 .کنم یتعجب براندازش م با

 د؟ییمگه شما و پارسا تنها -

 :دهد یرا به چپ و راست تکان م سرش

 .نه مامانم هم هست -

 :میگو یم عیسر

 !شه یشه نگرانت م یم داریخوب االن ب -

 !شه یم داریب ریخوره د یاون قرصا رو م یوقت.دیقُص خورد خواب.جا نیتازه اومده ا! شه ینم دارینه ب -

 :میگو یروم و م یکنار م.روند یباال م میابروها

 .شن یشن نگران م داریوقت ب هی.نییپا يحواست باشه زود به زود بر یول زمیتو عز ایب -

 !بچه خواب ندارد؟ نیا!ساعت پنج صبح است.کنم یبندم،به ساعت نگاه م یشود در را م یوارد خانه م یوقت

 ؟يکرد یجا بود چکار م نیا يوقت آدم بد هی.باال ياومد يکرد یکار خطرناک زمیعز -

 :ندینش یمبل م کی يکشد و رو یرا باال م خودش

 .تو شیپ امیسپهر بهم گفته بود اگه حال مامان بد شد ب -

 !ست؟یبچه ادب و احترام بلد ن نیقدر به من اعتماد دارد؟چرا ا نیا سپهر
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فهمم موضوع از  یحاال م.است که سکته کرده یبچه،همسر همان نیکه مادر ا دیآ یم ادمیفکر کردن  یکم با

 .جا هستند نیچه قرار است و آن ها چرا ا

 :نمینش یگردم و کنارش م یدختربچه بر م شیپ.دارم یپچ پچ بر م کیروم و  یآشپزخانه م به

 ه؟یاسمت چ -

 :دیگو یکند م یکه بازش م یو در حال ردیگ یپچ را از دستم م پچ

 ه؟یتو اسمت چ.پرند -

 .سارا -

 ه؟یخانوم ک دهیپس فه -

 :ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .بمونه ينوه اش تو مالز شیرفته پ یچند ماه هی.ماست ینییپا هیخانوم همسا دهیفر -

از پچ  یبزرگ يتکه  شیدهد و با دندان ها یرا تکان م ده،سرشینفهم میاز حرف ها يادیز زیکه انگار چ پرند

 :دیگو یبا دهان پر م.کند یپچ م

 .یمرس! چقدر گشنم بود يوا -

 .شود یتر م قیعم لبخندم

 .بخور تا من برم لباسمو عوض کنم.نوش جونت -

 .بروم ییجا دیرا شکر که امروز روز استراحتم است و نبا خدا

هنوز خواب است و من هم قصد  یاسی.زنم یرا شانه م میکنم و و موها یرا عوض م میسر و صدا لباس ها یب

 .کنم دارشیندارم ب

من سوت نصفه  دنیبا د.کاناپه لم داده يند،رویب یرا م ایپو يکه شبکه  یرا روشن کرده و در حال ونیزیتلو پرند

 :زند یم يا مهیو ن

 !سارا جون یچقدر خوشگل -

 !کند؟ یرفتار م وشایقدر مثل ن نیالف بچه چرا ا نیا.خواهد بخندم یم دلم

 یهم به خوردش م ریش وانیل کیبعد از آن به زور .تا بخورد رمیگ یو گردو م رینان و پن يلقمه  شیبرا

 :دیگو یم یکشد و با نگران یبه شکمش م یآخر دست.دهم

 !وقت چاق نشم سارا هی -
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 :خندم یم

 !اون وقت یش یمثل من م -

 :دیگو یکند و م یبرانداز م مرا

 .ینیفرشته رو بب دیبا.یستیتو که چاق ن -

 ه؟یفرشته ک -

 .کنه یتو خونه مون کار م -

 :کند یرا باد م شیتواند از هم باز و لپ ها یکه م ییرا تا جا دستانش

 !هیقدر نیا -

 :خندم یم دوباره

 .پزه یپس حتما غذا م -

 :دیگو یچشمان گرد شده م با

 ؟یدون یاز کجا م -

 !گهید هیجور نیخوب از بس غذا دوست داره ا -

 .خندد یم

داند  یدر مورد پدرش نم يزیشوم که چ یمتوجه م شیاز حرف ها.زنم یو با او حرف م نمینش یکنارش م یکم

 یرا باال م شیپرسم،شانه ها یمادرش م ياز او درباره  یوقت.رفته يفور يسفر کار کیکند به  یو فکر م

 :اندازد

 .خوره که بخوابه یداره قرص م ایزنه  یداره سر بابا غر م ای.هیجور نیا شهیمامان هم -

 !سمن است هیمادرش شب چقدر

 چرا؟ -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها دوباره

 .اس گهیخانوم د هیکنه بابا با  یتازه همش فکر م.ادیاز مامان بزرگم خوشش نم.دونم ینم -

 یرا نم زیچ چیدر واقع ه یلداند و یم يادیبچه ز نیا.زنم یبندم و به زور لبخند م یرا که باز مانده م دهانم

 !داند
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رابطه ام با بچه ها و درس .کنم یم حیرا تصح روزیامتحان د يبرگه ها ند،منیب یکه پرند کارتون م یحال در

 ریزدند و روش کارم را ز یپشت سرم حرف م یاست اول سال به طور واضح ادمی.بهتر شده یلیخواندن شان خ

 .مییایبا هم کنار ب میرسد که توانسته ا یحاال به نظر م یبردند ول یسوال م

خوب است که کارم  يسابقه ام به قدر یکند کم است ول سیتدر زهوشانیکه در مدارس ت یکس يمن برا سن

 ...یکنکور دو رقم ي ،رتبهیالملل نیب يجشنواره  کیآوردن در  ،رتبهینمرات عال.برد یم شیرا پ

 یطور م نیام ا یکه زندگ یتا وقت ستند؛نهین زیچ چیاز نظر من ه -مهم اند  یلیخ هیکه از نظر بق -ها  نیا همه

 .گذرد

 کنکورم،احساسات خاك شده ام را نبش قبر کنم؟ يرتبه  يتوانم در ازا یمن م مگر

را  یزند،کتاب یکه به خاطر چاق شدنش غر م يبه پرند کیک يکردن برگه ها و خوراندن تکه ا حیاز تصح بعد

 .دارم یخوانم بر م یدارم م یکه به تازگ

کند،نابود  یکه با کلماتش منتقل م یاحساسات.دارم یخاص يعالقه  یعباس معروف يآقا يبه کارها.بلوا سال

 یآن را خوانده ام ول گریاز آن موقع حدود سه بار د.کتاب را خواندم نیا یبار در شانزده سالگ نیاول.کننده است

 یاز کلماتش م يتازه ا يها حسکنم و  یدرباره اش کشف م يدیجد يزهایخوانمش،چ یم یباز هم وقت

 .رمیگ

شوم و درد  یخطوط کتاب گم م انیدر م.شوم یکنم و از دکتر معصوم متنفرتر م یم هیگر ناینوشا و حس يبرا

را  يرا که عروس شدن دختر یینایدرد حس.کنم یکوبد حس م یکه معصوم با موزر به کله اش م ینوشا را وقت

 .کنم یحس م ندیب یکه عاشقش است م

 !توانند درد داشته باشند؟ یکلمات م چطور

 .روح هم دارند؛جز مفهوم،احساس هم دارند یجز معن کلمات«

 »یعتیشر دکتر

 .کرده باشد هیکنم قلبم متورم شده؛انگار که گر یخوانم،احساس م یکتاب را م نیبار ا هر

 نایحس يپرند مرا از کارگاه کوزه گر يصدا.شود ینوشا رد و بدل مو  نایحس نیهستم که ب یدر جمالت غرق

 :کشد یم رونیب

 داستانه؟ ؟کتابیخون یم یچ يسارا جون دار -
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کنم و  یباز م یروم و در را کم یبه سمت در م.شنوم یدر را م يکه صدا میبگو يزیآورم تا چ یرا باال م سرم

 :دیگو یم عیمن سر دنیبا د.نمیب یرا م نیشرو

 جاست؟ نیپرند ا.سالم -

 .جاست نیآره ا.سالم -

 .ببرمش مهد ادینم.کنه یم هیشده داره گر داریپارسا ب -

 .بعد ببرش خوب نهیباال پرند رو بب ارشیب -

 :شنوم یپر از بغض پارسا را م يلحظه صدا نیهم در

 !خاله -

 یکنم و م یدر را کامل باز م.کند یرا در دستانش گرفته و مرا نگاه م -عروسک پو است  -قشنگش  ي کوله

 :میگو

 ؟یکن یم هیچرا گر.جاست خاله نیپرند ا -

رود و بغلش  یپارسا جلو م دنیبا د.دود یپرد و به سمت ما م یم نییمبل پا يرو ده،ازیکه اسمش را شن پرند

 :کند یم

 مهد؟ ير یم يدار -

 :بوسد یلپ خواهرش را محکم م پارسا

 .آره -

 !شود یباز م شمیکنند ن یکه بچه ها به هم م یمحبت دنیاز د شهیهم.توانم لبخند نزنم ینم

 :کند یرا پاك م شیاشک ها پرند

 ؟يکرد هیچرا گر -

 .یفک کردم رفت -

 .هم بخر یبستن! ها ایزود ب.يمونم تا تو برگرد یخاله سارا م شیپ.رم ینه نم -

 یالبته قبلش از پرند قول م.برود نیشود همراه شرو یم یسرانجام پارسا راض.میآن دو شده ا خیم نیو شرو من

 .گردد خانه باشد یبر م یکه وقت ردیگ

 .شود یول م ونیزیبعد از رفتن آن ها دوباره مقابل تلو پرند

 پرند؟ یبه مامانت بزن يسر هی يخوا ینم -
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 :کشد یشود و آه م یبلند م شیجا از

 .رم یم یگ یچون تو م یدونم هنوز خوابه ول یم -

 .زنم یم شخندین

 !دهد؟ یم دیکند که سپهر به او کل یآن قدر بزرگانه رفتار م.رود یم نییکه در دست دارد پا يدیکل با

زن و ظاهر آشفته اش،دلم  يقرمز و پف کرده  يچشم ها دنیبا د.گردد یبعد همراه مادرش بر م ي قهیدق چند

 :دیگو یروح م یدورگه و ب ییو با صدا دیآ یمثل پرند داخل خانه نم.سوزد یبه حالش م

 شماست؟ شیمن پ يچرا بچه  -

 :دهد یمن جواب م يبه جا پرند

 .نیسارا جون مامانمو بب.سارا شیپ امیگفت ب ییدا -

 :گذارم یکمر زن م يزنم و دستم را رو یم لبخند

 .داخل دییبفرما -

و به  ندینش یکنار دخترش م.کنم تشینشسته هدا شیکه پرند رو یدهد به سمت مبل یبه من اجازه م دیترد با

که مقابل زن خم  یهنگام.کنم یشربت آلبالو درست م وانیروم و سه ل یبه آشپزخانه م.شود یم رهیدستانش خ

دهد  یبه بدنش کش و قوس م که یدر حال یاسیشود و  یشربت بردارد،در اتاقم باز م وانیل کیشوم تا  یم

 :دیگو یاش م ازهیخم انیم.دیآ یم رونیب

 ؟یهست يسارا کدوم گور -

حال  نیکنم؛با ا يریجلوگ یاحتمال يزیروم تا از آبرور یم یاسیگذارم و به سمت  یم زیم يرا رو ینیس عیسر

 !لباس بپوشد ادیعادت ندارد موقع خواب ز یاسی.شده يزیحاال هم آبرور نیهم

 .گزم یلبم را م.تنش است يلقه اتاپ ح کیو  رشیلباس ز تنها

 :کند یباز نگاهم م مهین یبا چشمان.گذارم یشانه اش م يرا رو دستم

 ه؟یچ -

 .میمهمون دار -

 :زند یپرند و مادرش لبخند م دنیچرخاند و با د یرا م سرش

 .سالم -

 :کنم یم یالک يسرفه ا.ستین ایدن نیکند و زن اصال در ا یبا چشمان گرد شده نگاهش م پرند
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 .لباسات یاسی -

 :کند ینگاهم م جیگ

 ؟یچ -

 !ستیلباس تنت ن -

 یپرند با چشمان.نمینش یزنم و مقابل آن ها م یلبخند م.دود یکند و بعد به داخل اتاق م یبه خودش م ینگاه

 :پرسد یکه هنوز گردند م

 تنش نبود؟ يزیخانومه چرا چ نیا -

 :زنم یم لبخند

 .راحت باشه موقع خواب لباس شو درآورده -

 :میگو یبه زن م رو

 ؟یمیحال تون خوبه خانوم عظ -

 :دیگو یم جیگ.کرده دارشیمن از خواب ب ياست که انگار صدا ينگاهش طور.آورد یسرش را باال م زن

 .هستم ياریاله ؟منیمیعظ -

 :کنم یم تعجب

 د؟یستین یمیعظ يمگه شما خواهر آقا -

 .هیاریهمسرم اله یلیفام -

 .است نیغمگ یلیخ...و  جیگ

 یقلب يشوهرش را از پا درآورد؛سکته  یقلب يکه سکته  یافتم،وقت یمامان بزرگم م يچهره  ادیبه  دنشید با

 .نوه اش ییآبرو یبه خاطر ب

 بود نه؟ يطور نیبزرگم هم ا مامان

 :میگو یآرامش کند م دوارمیکه ام یلحن با

 .افته یبراشون نم یاتفاق.همسرتون جوونن -

شباهت .کند یرا باور ندارم نگاهم م میداند خودم هم حرف ها یکه انگار م يطور.دوکاسه خونند چشمانش

 .کند یام م یعصب یکم نیا -دانم چرا  ینم -و  - یو نه اخالق ينه ظاهر - نمیب یاو و سپهر نم نیب یخاص

 .ندیب ینوشد و کارتون م یتوجه به ما دارد شربتش را م یب پرند
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 د؟یبخواب یکم دیخوا یم.دیسته اخ یلیبه نظر خ -

 :دهد یرا به چپ و راست تکان م سرش

 .مارستانیرم ب یم -

 :میگو یم عیسر

 .براتون زنگ بزنم آزانس دیپس بذار -

 :پرسد یم يپرند با کنجکاو.کند ینم یمخالفت

 حالت بده مامان؟ -

را  نیوقت حق ا چیمادر ه کی.کند یام م یعصبان یکارش کم نیدهد و ا یسپهر جواب بچه اش را نم خواهر

 .کند ندارد یتوجه یکه به بچه اش ب

ندارم؛به هر حال حال  يدر رابطه با خودم از او انتظار.رود یم مارستانیبا آزانس به ب يگریبدون حرف د زن

 .کند یام م یعصبان نمیب یکه در چشمان پرند م یحال نگاه نیبا ا.و او نگران است ستیهمسرش خوب ن

 !اندازه دارد یب يحاال غرور نیاز هم.آورد یخودش نم يبه رو یاراحت است ولن دختربچه

شود و مثل من با  یهم به ما ملحق م یاسی.تا سرحال شود رمیگ یگذارم و پرند را به حرف م یرا کنار م کتابم

 .کند یرفتار پرند را تماشا م یشگفت

 

 

 ام یس فصل

تمام مدت در  شیشب پ.رد شده مینوزده چرخ از رو یلیتر کیکنم  یاحساس م.رمیم یم یاز خستگ دارم

 .راست رفتم سر کار کیبه خانه، نیبودم و بعد از رساندن سرو مارستانیب

 .سارا شیچکار کند،من بدون فکر گفتم که برود پ ییروم خودش تنها یحاال که من م دیپرند از من پرس یوقت

 .که به او داده ام شرمنده ام یبه خاطر زحمت حاال

 یم يهم دارد با سارا و دوستش باز -او را به خانه رسانده  نیشرو -او خوابش برده و پارسا  شیپ پرند

گوشش  خیکه خطر از ب ییطاها شیرفته تا پ مارستانیمادرشوهرش،به ب يهم با وجود زخم زبان ها نیسرو.کند

 .رد شده بماند
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که  ییبا وجود حرف ها نیسرو.ندارد یبوده و مشکل خاص یگفت که سکته اش به خاطر فشار عصب پزشکش

 یحرف نم یکند و با کس ینگاهش نم میحال طاها مستق نیبا ا.چرخد یزده بود،حاال مثل پروانه دور طاها م

از دست دادن طاها  مرزبار تا  کیحاال که .و دل شکسته است مانیچقدر پش نیتوانم بفهمم که سرو یم.زند

 .چقدر دوستش داردفهمد  یرفته،م شیپ

 .سارا خواب نباشد دوارمیساعت سه بعد از ظهر است و ام.را عوض کرده ام میگرفته ام و لباس ها دوش

شاد به  یآهنگ يصدا.کند یخندان در را باز م ییسارا با لب ها قهیبعد از چند دق.مانم یزنم و منتظر م یم در

 :ندینش یم میلب ها يرو يلبخند.اندازد یمآوردم  يآش نذر شیکه برا یشب ادیرسد و مرا  یگوش م

 .سالم -

 حال تون خوبه؟خواهرتون خوبن؟.یمیعظ يسالم آقا -

 :دهم یسرم را تکان م.شود یپررنگ م لبخندم

 .دونم چطور جبران کنم ینم.میواقعا امروز زحمت تون داد.ممنون بهترن -

 د؟یناهار خورد -

 :دهد یشده ادامه م شخندیبه ن لیکه حاال تبد يبا لبخند.ردیگ یم دهیرا به طور کامل ناد حرفم

 .ناهار پخته یاسی -

 :شود یبه خنده باز م میمن هم لب ها شخندشین از

 خوشمزه اس؟ یعنی نیا -

 .داخل دییبفرما.خوره یپارسا هم داره ناهارشو م! بله -

و  یاسیرقصد و  یکه دارد با ناز م نمیب یشوم،پرند را م یوارد خانه که م.خوش اخالق است یلیامروز خ سارا

 .خندم یبلند م.کنند یم قشیپارسا هم تشو

را باز کرده و دارد  شیموها.فرستد یم ییبوس هوا کی میچرخد برا یکه م یو در حال ندیب یمن را م پرند

 !کند یم يدلبر

 یم نییرا پا ست،سرمیسرش ن يزیچ نمیب یم یوقت.کند یچرخد و با لبخند به من سالم م یسارا م دوست

 .دهم یاندازم و جواب سالمش را م

به  دنمیخوشحالم که هنوز هم با د.دود یگذارد و به سمتم م یم نییاست،پا شیپاها يرا که رو یبشقاب پارسا

 .دود یسمتم م
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 .ردیگ یو مرا به حرف م ندینش یخورم م یکه دارم غذا م یخسته شده،کنار من گریو د دهیرقص یکه حساب پرند

*** 

 .کند یدارد چه م نمیرفته ام تا بب نیشرو دنیمن هم به د.او هستند شیبرگشته و بچه ها پ نیسرو

 يخانه  کیحاال در .خانه اجاره کند،از پدر و مادرش جدا شد کیپول جمع کرد که بتواند  يآن قدر یوقت از

 .کند یم یزندگ يکوچک اجاره ا

خانه  يباال -اول  يدر طبقه  نیشرو يخانه .شود یدر باز م هیبعد از چند ثان.مانم یزنم و منتظر م یرا م زنگ

 .قرار دارد -صاحب خانه اش  ي

اش  ینیپرسم،به ب یرا م لشیدل یوقت.دیآ یاز او خوشش نم نیاست که شرو انسالیزن م کیخانه اش  صاحب

 »چکاره اس؟ ستیواقعا مشخص ن«:دیگو یاندازد و م یم نیچ

پوشد که  یم یتنگ و کوتاه يلباس ها ادشیصورتش دارد و با وجود سن ز يرو یظیغل شیآرا شهیهم زن

 یظاهرش قضاوت کنم ول يدهند از رو یداده به من اجازه نم ادمیکه مامان  ییزهایچ.معموال قرمز رنگند

 .ام دهیخودم د يهستند که با چشم ها ییزهایچ

 ...و  نیبه من و شرو شیپروا یب يو آمد مردها به خانه اش،نگاه ها رفت

 :زند یداد م بایکند و تقر یدر را باز م تیبا عصبان.زنم یرا م نیشرو يخانه  در

 ...ي کهیزن يخسته ام کرد -

 .شود یو اخمش باز م ندیآ یم نییپا شیشود،شانه ها یمتوجه من م یوقت.کنم یدهان باز نگاهش م با

 :دیگو یکنم م یکه مات و مبهوت دارم نگاهش م یمن به

 .تو ایب -

 .دارد يگرید لیهم دل دیشا.به خاطر داد زدن دورگه شده شیصدا

 :پرسم یبالفاصله م.بندد یدر را پشت سرم م.شوم یگذرم و وارد خانه م یاز کنارش م اطیاحت با

 ه؟یک کهیزن -

 .الشخور -

 .کند یاش را الشخور صدا م صاحبخانه

 :میگو یتعجب م با

 چرا؟ -
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 :دیگو یتوجه به سوالم م یب

 .نیبش -

 .ندینش یو کنارم م زدیر یم يچا میبرا.دهم یم هیقشنگش تک يها یاز پشت یکیو به  نمینش یم نیزم يرو

 .شده یچ ینگفت -

 .آشفته است یلیخ.کشد یم شیبه موها یدست

 .رمیگ یازت پول اجاره نم یگه اگه باهام بخواب یالشخور اومده به من م-

 :میگو یمانند م غیج ییبا صدا.افتد یم نییپا لومتریدو ک فکم

 ؟یچــــ -

 :خندد یمن م ي افهیبه ق یحال یب با

 !دهنتو ببند حالم بد شد -

 :روم یبندم و به او چشم غره م یرا م دهانم

 .هیموضوع چ نمیحرف بزن بب -

 :زند یآورد و آتش م یاز بسته در م گاریس کی

 یم یه!شلغم.جذابه یلیکنه خ یفکر م.شه یم داشیراه جلو چشمام پ یراه و ب.هفته اس پدر منو درآورده هی -

 .کفاره بدم دیبا.شه هیثان هیمال  یمونیواال پش.یش ینم مونیپش یگه اگه با من باش

 :شود ینم باورم

 .اوه اوه اوه -

 :کند ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 بود االن؟ یچ نیا -

 یگذارم و هشدار م یدستش م يرا روشن کند،دستم را رودوم  گاریخواهد س یم یوقت.دهم یرا نم جوابش

 :دهم

 .یکن یدوباره شروع م يدار.نه -

اعصابش راه رفتم تا آخر قبول کرد  يآن قدر رو.شده بود ادیز یلیخ گاریبه س نیشرو یوابستگ شیپ یمدت

 .نکشد شتریب گاریس کی يروز

 .دمیهم کش گهیپنج تا د يتازه نبود -
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 :کنم یچپ نگاهش م چپ

 .خوش به حالت -

 .خندد یم

 :پرسم یم اطیبا احت قهیاز چند دق بعد

 ره؟یچه خبر از مامانت؟تونست طالق بگ -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .طالقت بدم میبر ایبه بار آورد که بابا خودش گفت ب ییآبرو یاز بس ب -

نشان  الیخ یکند خودش را ب یم یسع یواقعا ناراحت است ول نیشرو.کنم دهانم را بسته نگه دارم یم یسع

 .دهد

 االن کجاست؟ -

 .شصت ساله رمردیپ هی يخونه  -

 کجا؟ -

 :لرزند یم دستانش

 .حامله اس...حا.عده اش تموم شد باهاش ازدواج کنه یقراره وقت -

 .دمید نیلحظه برق اشک را در چشمان شرو کیخورم که  یقسم م.شوند یگرد م ینعلبک ياندازه  چشمانم

 .رمیگ یرا نم شیبار جلو نیا.آورد یدر م يگرید گاریلرزان س یبا دستان هیاز چند ثان بعد

 .برات بکنم يتونستم کار یکاش م نیشرو -

 کشد؟ یخجالت م.در چشمانم نگاه نکند میتمام مدت حواسش هست که مستق.زند یم پوزخند

 سه؟یوا ابونیخ که نره کنار یسقط کنه؟تو خونه حبسش کن شیمثال؟ببر یکار بکن یچ -

 :گذارم یشانه اش م يرو دیرا با ترد دستم

 .لرزن یکه دستات دارن م ییمنظور من تو.کدوم چیه -

 .اورمیب شیقدر واضح به رو نیرا ا - ستیالبته از نظر من ضعف ن -دوست ندارد ضعفش .زند یرا پس م دستم

 از پارسا چه خبر؟خوبه؟ -

 :کنم ینم یاعتراض.کند یرا عوض م بحث

 .طاها سکته کرد شبید...کنه یداره به مادر و خواهرش عادت م.خوبه -
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 .نمیب یاست که جا خوردنش را به وضوح م رمنتظرهیآن قدر غ حرفم

 :شود یمتاسف م.کنم یم فیتعر شیرا برا شیشب پ يماجرا

 .ناستیاز ا شتریب يزیچ هیسپهر ماجرا  -

 :روند یباال م میابروها

 چطور؟ -

به نظر من  یحرفا رو ازش نداره ول نیا دنیدوست داره و تحمل شن نویسرو یلیطاها خ درسته که.نیبب -

 یتو خانواده شون ندارن و خودشم مشکل یقلب يماریب يکه سابقه  یکس يخودیب.هم بوده يا گهید يزایچ

 .کنه که ینداره و چهلم رد نکرده سکته نم

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 رن؟یبگ يان ا يد شیره که واسه پارسا آزما یبهت گفتم مادرش داره رو مخش م.خوب هست -

 :زند یم پوزخند

 .عجوزه -

 :گزم یرا م لبم

 .سن مادربزرگ ما رو داره.نینگو شرو يطور نیا -

 :زند یم یکج لبخند

طاها هم فکر .مردمو نداره یشعور دخالت نکردن تو زندگ یسن خر حضرت نوحو داره ول.سنشه نینکته هم -

 ست؟یخودش ن يکنه پارسا بچه  یم

 .ذاره حرفاش یم ریروش تاث.هیکه چقدر مامان یدون یم یاعتماد داره ول نیاون به سرو.فکر نکنم -

 با زنشه؟ ؟اونمیپدرش چ -

اونم  یکنه ول یم یشه گفت کار درست ینم.از طرف مادرشه یفشار اصل دمیکه من فهم ییتا اون جا -

 بیکنه طاها ممکنه آس یهر وقت احساس م.هینسبت به طاها چه جور يدیتو که د.مشکالت خودشو داره

کردن بچه دار  دیهمه از بچه دار شدنم قطع ام گهیکه د یمنم اگه تو سن.کنه یم دایپ یجور حالت عصب هینه،یبب

 .رفتارو دارم نیبشم هم

 :زند یخنده م ریبامزه ز نیشرو

 !یش یم یچقدر مامان.رو با شکم جلو اومده تصور کردم لحظه تو هی -
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 !وانهید.خندم یخنده اش م به

 :دهم یشود ادامه م یخنده مان تمام م یوقت

به چشم  نیبه سرو ییجورا هی دمیمن دقت کردم د.خوب اونم حق داره تنها بچشو با چنگ و دندون نگه داره -

 .کنه یهووش نگاه م

 :دیگو یچشمان گرد شده م ند،بایب یمرا م تیجد یوقت یخندد ول یم نیشرو

 .یگ ینم يجد -

 :دهم یم حیتوض شیبرا

با  شیو تو زندگ يا گهیخودش باشه نه کس د شیکنه طاها پ یم یهمش سع.هیجور نیحرکاتش ا نیبب -

 !کنم که زن دوم طاهاست یموقع ها حس م یمن بعض.کنه یدخالت م نیسرو

 :کند یخاموش م یرا در نعلبک گارشیس نیشرو

 .نیهم طاها هم سرو.به نظر من هر دو شون مقصرن.دونم واال ینم -

 ن؟یچرا سرو -

 .تالشش رو بکنه دیاونم با.شوهرش خط بکشه يخودشون و خانواده  یزندگ نیب ستیچون بلد ن -

 .کرده یهم کوتاه نیاست و سرو نیحق با شرو دیشا.میگو ینم يزیچ

 ؟یکن یروزا چکار م نیتو ا -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .یخرحمال -

 :زند یم گارش،پوزخندیشدن به دود س رهیخ هیاز چند ثان بعد

 .دونه یتو رو مثل پسر خودش م یکمال يگه آقا یاومده به من م -

 :کند یم غرغر

 یخودش نگاه م يهاف هافو پس بندازم،بچه مو به چشم بچه  رمردیپ هیزنگوله پا تابوت واسه  هیمنم اگه  -

 .کنه

 .و عاقل بودن ندارد حتیبه نص يازیاست و ن یعصب نیشرو.میگو ینم يزیگزم و چ یرا م لبم

 یبر م زیخ.شوند یم کیبار نیشرو يچشم ها.آرام و با فاصله ییضربه ها.زند ینفر دارد به در خانه اش م کی

 :گذارم یشانه اش م يدستم را رو عیدارد تا به سمت در برود که سر
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 .بذار من برم -

 .رونیمانده که صاحب خانه از خانه پرتش کند ب نشیهم

 :شوم یم رهیکه لنز دارند خ یبه چشمان میمستق.کنم یبازش م یروم و کم یبه سمت در م.ندینش یم

 .دییبفرما -

 :خندد یناز م با

 حالت خوبه؟.بودمت دهیوقت بود ند ؟چندییسپهر جان تو -

 د؟یشما چطور.ممنون من خوبم -

 :برد یرا باال م شیابرو کی

 نبود؟ یو عال دیشه شما دو تا گل پسرو د یمگه م -

 :کنم یخودم را کنترل م.اندازدم یتندش دارد دارد به عطسه م عطر

 ؟يریخانوم خ نیداشت يکار -

 :زند یبزرگ م يلبخند

 تونم تو جمع تون باشم؟ یم -

 !مانده که مرا هم نشان کند نمیهم.شود الیخ یکه ب میمانم چه بگو یم

 .میش یدور هم جمع م گهیزمان د هیانشاءاهللا .رونیب میر یم میدار نیراستش من و شرو -

 »!یدور هم جمع بش نیبا ا گهیزمان د هی يخوا یکه م يدیتو به گور پدرت خند«:میگو یدلم م در

 :دیگو ینم يبد زیکه در برابرش به کار برده ام چ یبه خاطر ادب یشود ول یم دیناام

 .به روتون بازه پسرا شهیمن هم يدر خونه  -

 .شنود یرا م شیهم دارد صدا نیداند که شرو یم

 :کشم یام م یشانیبه پ یکنم و دست یبندم،نفسم را فوت م یدر را م یوقت

 .گذشت ریبه خ -

 :خندد یبه حرکتم م نیشرو

 !يایها هم خوب کنار م ییجا که با هر ادیخوشم م -

 :توانم لبخندم را به طورکامل محو کنم ینم یکنم ول یم اخم

 .نیشرو يپررو شد یلیامروز خ -
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 .حرف زدن پرند و پارسا را بشنوم يتوانم صدا یاز راهرو هم م.کنم یدر خانه را باز م دمیکل با

 نیاول نیپنج سال ا نیدر ا.توانم لبخند نزنم ینم.چدیپ یام م ینیب ریز یخانگ يغذا يکنم،بو یدر را باز م یوقت

 !بار است که موقع خانه آمدنم غذا آماده است

 رهیخ شیداده و به رو به رو هیتک نتیبه کاب نیسرو.روم یاز سالم کردن به پارسا و پرند به آشپزخانه م بعد

 .شده

 :گذارد یقلبش م يپرد و دستش را رو یاز جا م.کنم یرا دورش حلقه م دستانم

 !سـپـهــر -

 :خندم یم

 نه؟ يکرد یبه من فکر م یداشت -

 :اندازد یم نیاش چ ینیب به

 آدم قحطه؟ -

 :بوسم یاش را م گونه

 .يکرد یجون فکر م هیبه حور ینگو که داشت -

 !اش است یمادرشوهر دوست داشتن هیحور.اندازد یکند و مرا به خنده م یانزجار نگاهم م با

 .يقابل تحمل شد ریغ یلیخ ایسپهر تازگ -

 :گذارم یاپن م يآرنجم را رو.دارد یقرمز را بر م يکشد و در قابلمه  یم رونیدستان من ب انیرا از م خودش

 ؟يبود مارستانیامروز ب -

 .اوهوم -

 .از اخالق خوبت مشخصه -

 :کند یم اخم

 .شه یم نیحال و روزت هم یگوش کن رزنیاون پ يتو هم چند ساعت به غرغرا -

 :آورم یسرم را باال م.درست کرده مهیق.اندازم یبه درون قابلمه م یکنم و نگاه یرا خم م سرم

 .دیهر دو نگران.مادرشه ،اونمیتو زنش.ریقدر جبهه نگ نیا نیسرو -

 :گذارد یبشقاب کنار گاز م يرا با حرص رو مالقه
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 .بردم یداشتم م یشانس آورد سکته کرد وگرنه همون شب پرند و پارسا رو بر م -

 :کنم یم اخم

 پارسا؟ ای؟یپرند بخواد با پدرش باشه چ.يریگ یم میتصم هیبق ي یزندگ يراحت درباره  یلیخ -

 :زند یم پوخند

 .ادیپرندم هر جا من برم م.طاها رو نداره دنیپارسا چشم د -

 :زنم یخودش پوزخند م مثل

 .رتشونیتونه ازت بگ یراحت م یلیخ -

 :پرد یم رنگش

 .هنوز دو سال با هر کدوم شون وقت دارم -

 میتصم یعشق هویکه  ستیکالس زبان ن تیزندگ!عاقل باش کمی؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م نیسرو -

 !ينر يریبگ

کار را در  نیحاال دارد ا.رفت ینم گرید یکرد و بعد از مدت یثبت نام م یمختلف يکالس ها یدر نوجوان نیسرو

 !کند یمشترکش هم م یزندگ

 :شود یم سرخ

 .من دخالت نکن یسپهر تو زندگ -

 :شوم یم رهیرود خ یام فرو م نهیتمسخر به انگشت اشاره اش که دارد در س با

و داد و  غیبا ج يریکجا رو بگ يخوا یم نمیبب.کنم یمنم دخالت نم.تیواسه زندگ ریعاقالنه تو بگ ماتیتصم -

 .طالق

 !خوانم یدر گوش خر م نیاسیکنم دارم  یحساس ما.گذارم یچرخم و او را پشت سرم م یم

 یم شیبه موها یکنم و دست یپوشکش را عوض م.زنم یو در گوشش حرف م نمینش یبابا رضا م کنار

 .کنم یرا مرتب م شیرو يملحفه .کشم

 ...سرد شده هوا

 :ردیگ یآورد و مقابل صورت بابا رضا م یرا م ینقاش پارسا

 .اَمیشیک...یچ...یبیبابا ب -

 نه؟ ندیب یپارسا را م یحتما نقاش.تفاوت چشمان بابا رضا سقف را نشانه رفته ینگاه ب.زنم یم لبخند
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 نین،ایسرو ياحمقانه  يبا کارها.سرش گرم شده یکشد و حساب یرا م ایدر ریز شیها یدارد با مداد رنگ پرند

 خواهند داشت؟ یبچه ها چه عاقبت

 !کرد یم هیچطور باال سر طاها گر دمیخوب است که من د.کند یم يدارد لجباز نیسرو

 

 

 کمیو  یس فصل

 ؟يرو خودت درست کرد کیک زمیعز -

 :دهم یآخر جواب م.میمانم چه بگو یم

 .ستمیبلد ن يپز کیو ک يمن کال آشپز.جان نینه سرو -

 :دیگو یلبخند م با

 .رسوندم یه مقصد نماملتم سالم ب.منم قبل ازدواجم مثل تو بودم.يریگ یم ادی -

 .خندد یو م دیگو یم.شده یدوست داشتن یحساب -حاال که از بحران رد شده  -خواهر سپهر .زنم یم لبخند

 .برد یرسد که در قهر با شوهرش به سر م یسپهر مانده و به نظر م شیپ نیده روز است که سرو حدود

 .ساغرند يجشن نامزد يمشغول آماده شدن برا ند؛همهیآ یمن نم شیپ گریها د بچه

 و آزاده دم به تله بدهد؟ یاسیمثل  یقبل از کسان - زپایگر يآهو -کرد که ساغر  یفکرش را م یکس چه

گفت که  میبرا وشاین.با او نامزد شود ییدکتر کنار آمده که حاضر شده بعد از سه ماه آشنا يقدر خوب با آقا آن

 !بعد از سه هفته تازه دستش را گرفته ساغر به او گفته که.جنتلمن کامل است کیدکتر 

پسره !بوده يا**** چه  ارهیاصال به رو خودش نم.یساغرم خودشو زده به موش مردگ نیا«:گفت یم وشاین

 !»کنه یمهربان نامزده م يکنه داره با فرشته  یفکر م

 نیرد که به چندا طنتیآن قدر ش.به ازدواج فکر کند یو هفت سالگ ستیکردم ساغر قبل از ب یرا نم فکرش

 ...حاال یفکر هم نکند ول يزیچ

همرنگش  یکرده و تاپ شیزانو پا يتا باال دیدامن تنگ سف کی.امروز به عنوان مهمان به خانه ام آمده نیسرو

 .زنند ینور برق م ریز دشیسف يساق پاها.دهیهم پوش

بلوند  يموها.مبل گذاشته يدسته  يهم انداخته و دستش را رو يرا رو شیپاها.نشستنش دلبرانه است طرز

 .دارد یقشنگ شیرها کرده و آرا شیشانه ها يمواجش را رو
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 .»زن است یلیخ نیسرو«:شود یجمله در ذهنم تکرار م کیتنها  دنشید با

 .کشم یمخمل م يرا رو میکنم که دارم نوك گوش ها یزند حس م یحرف م یاست؛وقت فیلط شیصدا

 خانوم خانوما؟ ير یدانشگاه م -

 .درسم تموم شده.هن -

 :برد یرا باال م شیابرو

 .یکن یکار م يپس االن دار -

 .کنم یم سیتدر.بله -

 :دیگو یم اقیاشت با

 ؟يد یدرس م یچ -

 .و زبان اتیادب -

 :شود یپررنگ م لبخندش

 .برن یحتما بچه ها ازت حساب نم.یواسه معلم بودن جوون کمی -

 :شود یتر م قیعم لبخندم

 .اخالقم ادیمدت دست شون م هیبعد  یمشکلو دارم ول نیشم ا یبار اول با بچه ها آشنا م يبرا یخوب وقت -

 :دیگو یم یبدجنس با

 !يد یپس جذبه نشون شون م -

 :خندم یم

 !کنن یحساب ببرن وگرنه مدرسه رو رو سرم خراب م يزیچ هیاز  دیمون کمه با یچون فاصله سن.مجبورم -

 :دیگو یکند و م یاطراف خانه نگاه م به

 ؟يجا رو اجاره کرد نیا -

 .مال مادربزرگم بوده.نه به نام خودمه -

 :روند یباال م شیابروها

 ده؟یبهت ارث رس یعنی -

 .خودشون به نامم کردن -

 :دیگو یم یلبخند کج با
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 .شدن یعصبان هیحتما بق -

 ه؟یبق -

 :گذارد یم شیزانو يرو - الك زده  يبا ناخن ها -را  انگشتانش

 .بچه هاشون و نوه ها.گم یوراثو م ي هیبق -

 !است؟ یچه حرف گرید نیا

 :کنم یاخم م دیفر يادآوری با

 .حل شد یاومد ول شیبله مشکل که پ -

موادش پول گرفته و  يآن دفعه هم از خان داداشش برا.کند ینم يکار دیتا مدت ها فر گریدانم که د یم

 .طور نیبرادرش هم هم.کند ینم یسکیر نیاو دوباره چن.اوامرش را اجرا کرده بود

 :کند یرا عوض م بحث

 نه؟ دیبه هم وابسته ا یلیخ.دمیکه اون اتفاق برات افتاد خواهرت رو د یموقع -

 :ندینش یم میلب ها يکوچک رو يلبخند

که تو اون ماجرا به خوانواده تون دادم هنوز شرمنده  یبابت زحمت...میهمو دار يهوا یول میستیبا هم خوب ن -

 .ما

 :کند یم یساختگ یاخم

 .میکرد یکمک م دیبا نایاز ا شتریب.گلم مینکرد يما که کار -

 !را بپرسد میلباس ها زیکم مانده سا یلقب فضول را بدهم ول بایزن ز نیبه ا دیآ ینم دلم

 سارا؟ یکن یم یچرا تنها زندگ -

 .فوت کردن تنها شدم یوقت.کردم یم یبا پدربزرگ و مادربزرگم زندگ -

 ...پدر و مادرت هم یعنی -

 :دهم یآب دهانم را قورت م.گذارد یتمام م مهیاش را ن جمله

 .کنم ینم یمن با اونا زندگ.نمردن -

 .برد یرا به طور نامحسوس باال م شیابروها

 ش؟یدیخر ییاز جا.یخودت نپخت یرو گفت کهیک نیا یراست -

 :زنم یم شخندین
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 .خواهرم پخته -

 :زنند یبرق م چشمانش

 چند سالشه؟.يچه خانوم هنرمند -

 .و نه ستیب -

 :زند یم حدس

 .کنه یم یحتما اون با پدر و مادرت زندگ -

 .نه اونم تنهاست -

 :نوشد یم شیاز چا يا جرعه

 د؟یکن ینم یپس چرا با هم زندگ -

 .سمن دوست داره تنها باشه -

 :پرسد یم یاز مکث کوتاه بعد

 بودن؟ ومدهین.دمیپدر و مادرت نشن يدرباره  يزیمن چ...که بهت حمله شده بود یاون موقع یراست -

 !عالقه دارد؟ کیتاپ نیقدر به ا نیا چرا

 .بودن ومدهینه ن -

آن دو  يآن هم درباره  - گریسوال د کیزند که اگر  یاحتماال از لحن من حدس م.پرسد ینم يزیچ يگرید

 !افتم دنبالش یم ینیبپرسد،با س -نفر 

 ختهیاون چند روز من اون قدر بهم ر.ممنونتم یلیخ يکه از پارسا و پرند مواظبت کرد ییراستش بابت وقتا -

 .بودم که حواسم به بچه ها نبود

 :دهم یرا تکان م سرم

 .ستیبه تشکر ن يازین.مونه یو چند ساعت م ادیمن م شیوقتا پ یلیپارسا هم خ.من دوست شون دارم -

خدا رو «:میگو یخندم و م یدر دلم م.رسد یگذرد و وقت ناهار م یم نیبا گفتگو با سرو گریساعت د کی حدود

 .»!شکر که سمن واسم غذا آورد

 .روم تا غذا را گرم کنم یکنم و به آشپزخانه م یم یاو معذرت خواه از

نگاهش .کند یو تماشاش م ستادهیکه مقابل عکس مامان بزرگ و بابابزرگ ا نمیب یگردم،م یبه هال بر م یوقت

 :میگو یو با لبخند م ستمیا یکنارش م.ستین ایدن نیاست که انگار در ا يطور
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 .کردن یو هشت عروس یسال س.مامان بزرگم و بابابزرگم -

 :زند یم یکوچک لبخند

 نه؟ یتو به اون رفت.خوشگله یلیمامان بزرگت خ -

 :کنم یم یکوتاه ي خنده

 .سمن مثل اونه.مامان بزرگم بور بود.اونو ندارم ییبایمن اصال ز -

 .یهست یفقط چشم و ابرو مشک.اونه هیچهره ات شب بیبه نظر من ترک یول -

 -را  شیبابابزرگ موها.به لب دارند يهر دو لبخند محو.شوم یم رهیخ شانیدهم و به چهره ها ینم یجواب

 يلباس عروس مامان بزرگ دنباله ا.به تن دارد یوختبه باال شانه زده و کت و شلوار خوش د -احتماال با آب 

 .نشسته فشیبدن ظر يقشنگ رو یلیدارد و خ يمتر مین

 نند؟یب یزنند؟مرا م یهم خوشحالند؟دارند لبخند م حاال

 :کند یموشکافانه نگاهم م.ندینش یشانه ام م يرو نیسرو دست

 ؟يبهشون وابسته بود یلیخ -

 :شکسته شود میدهم تا سد گلو یرا تکان م سرم

 .بله -

 :دیگو یشود و غرق فکر م یم رهیبه آن دو خ دوباره

 یزنه،تو گوشش حرف م یکنارش و موهاشو شونه م نهیش یم یوقت.گذره یاز بابا رضا نم.سپهرم مثل توئه -

ر با مثل اونو دوست نداشت؟فقط به نظرم سپه يشه مرد یمگه م.ادیاز بابا رضا بدم نم.کنه یم تمیواقعا اذ...زنه

 ...یکشه ول یداره عذاب م شیحرکت یب دنید

 .فهمم یمنظورش را م يتا حدود.گذارد یتمام م مهیرا ن حرفش

خانه  يحاال تمام مدت گوشه .صاف است يو کمر ستادهیا يکریکه سپهر از پدربزرگش در ذهن دارد،پ يزیچ

که حاال  یتیاش از او و وضع یذهن ریتصو نیسپهر ب.دهد یواکنش نم يزیچ چیو به ه دهیتختش دراز کش يرو

 .کدام شان بگذرد چیتواند از ه یکرده و نم ریدارد،گ

 :دیگو یم زیآم طنتیش يبا لبخند نیم،سروینیچ یهر دو مان م يدرون آشپزخانه را برا زیم میکه دار یحال در

 ؟یستین یسارا تو با کس -

 :ام دهینفهم یطانیکنم منظورش را از آن لبخند ش یم وانمود
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 ه؟یمنظورت چ -

 :شود یتر م ضیعر لبخندش

 ...يزی،چي،نامزديدوست پسر -

 :میگو یم یسادگ به

 .نه -

 .مکد یام را م یزندگ ي رهیگفتن ها دارد ش» نه« نیا.ستیآن قدر هم ساده ن البته

 .کند یاز دهانش خارج م تیرضا يبه معنا ییگذارد و صدا یقاشق از غذا را در دهانش م نیاول نیسرو

 !یستیبلد ن يآشپز یتو که گفت.چقدر خوشمزه اس -

 :خندم یم زیر

 .خواهرم پخته نمیا -

 :خندد یمن م يو خنده  افهیهم به ق او

 بزنن خواهرت پخته نه؟ خچالتویسر و ته  -

 :میگو یم شخندین با

 .رسه یطور به نظر م نیا -

 .شود یمشغول م شیدهد و با خوردن غذا یرا با خنده تکان م سرش

 هیاخالقش شب.نسبت به وقت گذراندن با او ندارم يکه حدود هفت سال از من بزرگ تر است،حس بد نیا با

 .دو نیاز ا یو ساغر است؛مخلوط یاسی

چند تا  نیمن تو ا يآدما برا يهمه «:میگو یکند با خودم م یبه مغزم خطور م يفکر نیکه چن نیمحض ا به

 !»شن یخالصه م وونهید

دانم که ساغر و  یم.بودم،آن ها پناهم شدند دیخواهرم ناام یکه از خانواده ام و حت یهنگام.دانم یرا م لشیدل

شناخته شده بودم،چقدر از  يدختر بد وانهیکه به خاطر فرار کردن از دست چند تا د یبه خاطر گشتن با من یاسی

 یکه با پدرش داشت،مرا درك م یتمشکال خاطربه  وشاین.نکردند میرها یول دندیسرکوفت شن شانیخانواده ها

کردند و  یرا درك م یبودند که هر کس ییپدر و مادر آزاده هم از آن ها.رفتیپذ یکرد و مادرش هم مرا م

 !سوزاندند یدل م شیبرا

 .اش نبود یزندگ يرو يپدر و مادر ي هیهم که فقط خودش بود و سا گلسا
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 نیام یاز خانه فرار کردم،وقت یوقت.نگذاشتند میام کنارم بودند و تنها یمهم زندگ عیهست که در تمام وقا ادمی

 ...کردم یخودکش یگذاشت،وقت میتنها

حال  نیقابل تحملم؛با ا ریبداخالق و غ یلیدانم که خ یم.دارند گرید ياز آدم ها يگریمن مفهوم د يها برا آن

 .کنند یآن ها زبان تلخم را تحمل کردند و م

 یحال خوب اوقات نیرا ناراحت نکنم؛با ا انمیتا اطراف رمیگ یزبانم را م يشده و جلو شتریام ب يها خوددار یتازگ

 .دارم ادیرا که آن ها را ناراحت کرده ام را به 

 :کشد یم رونیمرا از افکارم ب نیسرو

 .کنه سارا یم فیازت تعر یلیسپهر خ -

 :روند یباال م میابروها

 .ندارم يا یکردن فیتعر زیمن چ.لطف دارن -

 :کند یم اخم

 یگه از وقت یم.یکن یسپهر بهم گفته که چقدر با بابا رضا و پارسا کمکش م! دختر یکوب یچقدر خودتو م -

 .یزن یاحمدزاده و خانومش رفتن،تو هر رو به بابا رضا سر م يآقا

 :زنم یم یکوچک لبخند

 .نداره یتیبابا رضا هم اذ.هیآزار یب يپارسا بچه .کنم ینم یکار خاص -

 :خندد یم ينخود

 !يکرد یکار خوب.يچزوند نویشرو يتازه گفت که چه جور -

 :دهد یادامه م.میگو ینم يزیزنم و چ یم شخندین

 یگاه.هیآدم تخس.شدم یهمراه م اشونیاوقات هم باهاشون تو باز یگاه.با سپهر دوست بوده یاز بچگ نیشرو -

 .يکارو کرد نیتونم درك کنم چرا ا یم.ره یرو اعصاب آدم م یلیخ

 :گزم یرا م لبم

 .کرد یادب یب کمی یراستش من قصد نداشتم اون کارا رو بکنم ول -

 .دیگو ینم يزیخندد و چ یم

 :پرسد یو باز هم سوال م ندینش یم زیسر م نیم،سرویشو یکه من دارم ظرف ها را م یهنگام

 ؟یکدوم دانشگاه رفت -
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 .تهران -

 !یپس خرخون!اوه -

 :زنم یم لبخند

که من  هیزیهم چ اتیادب.رو دوست داشته باشم که روش وقت بذارم يزیچ هیواقعا  دیبا.میتنبل یلیمن آدم خ -

 .ذارم یواسش وقت م

 رتبه ات چقدر بوده؟.دمیدوست داشته باشه ند اتیقدر ادب نیرو که ا یمن جز مامانم دور و برم کس -

 :شود یم دیرتبه و انتخاب رشته ام ناپد يادآوریبا  لبخندم

 .کینود و  -

 مثال حقوق؟.یخوانو هم بزن یخوب م یلیخ يکه رتبه  ییرشته ها یتونست یم! يوا -

خواستند حقوق  یم شانیتا ،هشتیانسان يکه از هر ده نفر دانش آموز رشته  رستانیدب يروزها يادآوری با

 :ندینش یم میلب ها يرو يبخوانند،لبخند

 یتهران م یها که همه پزشک یمثل تجرب.دانشگاه ها هم براش کمه تیظرف.هینیسنگ یلیخ يحقوق رشته  -

منصرف  یدوست داشتم حقوق بخونم ول یزمان هیمن هم .خوان یها هم حقوق تهرانو م یخوان،انسان

دوست  همتازه حقوق .ارمیدووم ب نیکه تو رقابت سنگ ستمین یسخته و منم آدم یلیقبول شدنش خ.شدم

 .رو انتخاب کردم که دوست داشتم يزیآخرش چ.ندارم

 :زند یچانه اش م ریرا ز دستانش

که با طاها باشم زورمو زدم تا دانشگاه اون  نیا يفقط برا.به دانشگاه رفتن نداشتم يوقت عالقه ا چیمن ه -

 .با طاها پر کردم مویکل زندگ مینیب یکنم،م یاالن که فکرشو م.که اون هست ییقبول بشم و برم همون جا

 :گذارم یم شیکشم و در جا یکه در دستم است،آب م یوانیل

 د؟یمونیپش -

 :به سقف است و غرق افکارش شده نگاهش

 .دونم ینم -

 .کنم یاش دخالت م یخصوص یخواهم در زندگ یدوست ندارم فکر کند که م.پرسم ینم يزیچ گرید

 کیکنم در  یاحساس م.دهد یسواالتش را ادامه م نیشود،سرو یکه کار شستن ظرف ها تمام م نیاز ا بعد

 !شرکت کرده ام یشغل يمصاحبه 
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کال .پرسد یکارم در مدرسه م يدرباره .پرسد یو سمن م - دهیها شن وانهیآن د ياز سپهر درباره  -دوستانم  از

 !پرسد یتمام مدت م

 :پرسم یشود،من م یتمام م شیسوال ها یوقت

 چند سالشه؟ قایپرند دق -

 .چهار سال و پنج ماهشه...قیدق قیدق.تره کیسال از پارسا کوچ هی -

 .»!دیریناپذ یماشاال هزار ماشاال خستگ«:است نیکند ا یجواب م نیا دنیبا شن وشایکه ن يفکر

 .»!پارسا رو پر کرده؟ يجا گهید يبچه  هی«:است نیکند ا یجوابش به مغز من خطور م دنیکه با شن يفکر

 :میگو یم رمیدهانم را بگ يکه بتوانم جلو نیاز ا قبل

 پارسا بوده؟ نیگزیجا -

 :گزم یلبم را م.کند یشود و مات نگاهم م یمحو م لبخندش

 ...لحظه هی دیببخش -

 :شود یبلند م شیکند و از جا یرا قطع م حرفم

 .ستین یمشکل -

 .رود یم يسرد یدارد و بعد از خداحافظ یبلند و شالش را بر م يست،مانتوین یمشکل دیگو یکه م نیوجود ا با

 :کوبم یام م یشانیبندد،با کف دست به پ یکه در را م نیاز ا بعد

 گذره؟ یم یچ شیبه تو چه که تو زندگ! خاك بر سرت االغ -

 :میگو یطلبکارانه م هیاز چند ثان بعد

 !اره؟یمنم درب يچطور اون شماره شناسنامه  -

 .نزده ام یدانم حرف درست یشده ام،م شعوریکه ب نیا با

با فاصله و  شهیهم.فهمم که سپهر است یاز طرز در زدنش م.زند یدر خانه ام را م یساعت کس کیاز  بعد

 .زند یآهسته در در م

 .قدش خوب است.کنم ینگاه م کمیاندازم و به تون یسرم م يرا رو شالم

ظاهر آشفته  نینکند ا.ترسم یم... شوم و  یو ظاهر آشفته اش نگران م قیاخم عم دنیکنم و با د یرا باز م در

 کنم ناراحتش کرده باشم؟ یکه فکرش را م یاز آن شتریباشد؟نکند ب نیبه خاطر سرو

 :دیگو یم يخسته ا يزند و با صدا یرا به چارچوب در م دستش
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 .سالم -

چشمانم را  نیدارد زم یکنم کس یمشده که حس  رهیدر چشمانم خ ينگاهش طور.کنم یلب سالم م ریز

 !زند یشخم م

 :دیگو یآرامش م با

 اومد؟.شما شیپ ادیقرار بود امروز ب نیسرو -

 داند چطور خواهرش را ناراحت کرده ام؟ یم.توانم در چشمانش نگاه کنم ینم.دهم یرا تکان م سرم

 اومد؟ شیتون پ نیب یبحث -

 !کند میقا شیو پشت ابرها ردیخواهم که مرا بگ یخدا م از

من  یول ستیدر نگاهش ن يبد زیچ.نمیانداخته ام تا نگاهش نب نییسرم را پا.میگو ینم يزیگزم و چ یرا م لبم

 .کنم یاحساس گناه م

 :قرار است یبار ب نیا شیصدا

 زده شده؟ یحرف.گه یبهم نم يزیچ.ستیحالش خوب ن دمیاومدم خونه د ی؟وقتيشده خانوم مهدو يزیچ -

 :میگو یم فیضع ییبا صدا.فکر کردن داشته باشم يبرا یبرم تا فرصت یشالم م ریرا ز میموها یعصب یحالت با

 .حرف بد زدم هیمن  -

 خاطر خواهرش با من دعوا خواهد کرد؟ به

هم سن خودم که پنج ساله بود  يسر تاب سوار شدن با دختر بچه ا.افتم که به پارك رفته بودم یم یوقت ادی

 یوقت به کس چیه.و با خواهرش رفت دیآمد،محکم در صورتم کوب یبرادرش که ده ساله به نظر م.دعوا کردم

 یکس دمیآن روز بود که فهم از.کس نبود که پناهم باشد چیخوردم و ه یلینخوردم،س نینگفتم که آن روز زم

 .فکر خودم باشم سوزاند و بهتر است خودم به یمن دل نم يبرا

 :از خنده در خودش دارد ییرگه ها شیبار صدا نیکنم ا یم احساس

 ؟يچه حرف بد -

 :آورم یرا باال نم سرم

 ...بعد من.اومد شیبحث سن پرند پ...خوب -

 .قدر خجالت زده نبودم نیکرد،ا یم خمیمعلم مورد عالقه ام هم توب یوقت.رمیگ یرا مقابل دهانم م مشتم

 :ستین یعصب شیصدا
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 د؟یبهش گفت یچ قایشه بپرسم دق یم -

 پارسا بوده؟ نیگزیپرند جا -

آهسته .کنم یم يتمام مدت دستانم را در هم حلقه کرده ام و با انگشتانم باز.شود یلحظه سکوت برقرار م چند

 :میگو یم

 .زود رفتن یول ارمیکردم از دل شون درب یسع یلیخ...دیاز دهنم پر هوی.من قصد ناراحت کردن شونو نداشتم -

 .دهد یرا تکان م میکنم نفسش موها یدهد؛احساس م یم رونیرا محکم ب نفسش

 :از دلخور متاسف است شتریب شیصدا

 .طور بوده نیهم قایدونه دق یکه خودشم م نهیا شیناراحت لیدل.دینزد يشما حرف بد.دیخودتونو ناراحت نکن -

 :شوم یم رهیاش خ قهیآورم و به  یسرم را باال م یکم

 .که درباره شون قضاوت کنم رو ندارم نویبه هر حال من حق ا -

 :دیگو یم یآهستگ به

اصال بهش فکر .کنه یم تشیاذ نیکرده و ا یدونه که چقدر کوتاه یم.از خودش ناراحته نه شما نیسرو -

 .مزاحم تون شدم دیببخش.دینکن

گردد و در چشمانم  یدوباره به سمتم بر م.کند یمکث م یچرخد تا برود ول یم.کشم یم یاز سر آسودگ ینفس

 :دیگو یم دیکشد و با ترد یم شیبه موها یدست.شود یم رهیخ

 .دیرینگ نییسرتونو پا...وقت چیه -

 .رود یم يگریچرخد و بدون حرف د یم

 ...روزم را پر کند يآخرش چقدر بزرگ بود که توانست ادامه  يدانم جمله  ینم

 

 

 و دوم یس فصل

فکر .اندازد یسارا مرا به خنده م يشرمنده و دستپاچه  يچهره  يادآوریروم، یم نییکه از پله ها پا یحال در

 !کنم؟ شیدعوا نیخواهم به خاطر سرو یکرده م

 یمظلوم بودن به او نم.بودمش دهیقدر ساکت و شرمنده ند نیتا به حال ا.کند یم دتریفکر خنده ام را شد نیا

 !کتک زده را نیکه شرو یهم کس د؛آنیآ
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هم  یکه سارا به او زده راض یکنم که از حرف یبا احساس گناه فکر م.موضوع چه بوده نمیخواستم بب یم فقط

برف کرده اند و از اطراف  ریاست که سرشان را ز يادیمدت ز.دارند اجیو طاها هر دو به تلنگر احت نیسرو.هستم

 .شان خبر ندارند

بابا آن قدر او را که تنها دخترش بود،لوس بار آورد که .شناسم یرا م نیچون اخالق سرو ستمیسارا ناراحت ن از

 !چشمش ابروست را هم ندارد يکه باال نیا دنیطاقت شن

را کنار  یو گوش ردیگ یرا م يگوشه نشسته و مدام شماره ا کی نیسرو.شوم یکنم و وارد خانه م یرا باز م در

 .کند یز نو تالش ما رد،دوبارهیگ ینم یجواب یوقت.گذارد یگوشش م

که از سارا قرض  ییها یپرند با پاستل گچ.کردن با هم هستند يو پرند هم طبق معمول مشغول باز پارسا

 .کند یگربه م هیکرده و حاال دارد پارسا را شب یفرشته ها نقاش هیگرفته اند،صورت خودش را شب

بابا  نمیب یو م امیرسه که م یروز م هی«:نمک یفکر م یدهم و به تلخ یبابا رضا،آب دهانم را قورت م دنید با

 .»ستیرضا اون جا ن

 :نمینش یم نیسرو کنار

 ؟یزن یزنگ م یبه ک -

 .طاها -

 :میگو یم یکنم و با مسخرگ یرا گرد م چشمانم

 ده؟ یجوابتو نم.بهیعج -

 :کند یحرص نگاهم م با

 .سپهر اصال حوصله تو ندارم -

 :میگو یم يخونسرد با

 .تو رو نداره يرسه طاها هم حوصله  یبه نظر م -

 یلوس و ننرِ س يدختر بچه  نیبه ا دینفر با کی.نمینش یعقب نم یول نمیتوانم رنجش را در چشمانش بب یم

 !ستین يباز یکند که زندگ یساله حال

جواب بده و بگه چقدر دلتنگته و التماست کنه  يانتظار دار.يجا موند نیو ا يول کرد تویده روزه خونه و زندگ -

 ؟يبرگرد

 !عاشق نداشته ياز طاها نیجز ا يفهمم که انتظار ینگاهش م از
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 :زنم یم پوزخند

مادر و پدرش خرد شده  يجلو.غرور داره.اون مرده.کنه یحالمو خراب م يزد یکه خودتو به نفهم نیا نیسرو -

جا  نیا یوقت تو نشست ده؟اونیچقدر سرکوفت شن یدون یم.و رفته خبر گذاشته یب يزنش به خاطر لجباز یوقت

 .قربون صدقه ات بره و برت گردونه ادیکه ب یباف یم الیخ

 :کند ینگاهم م نهیدهد و با ک یدهانش را قورت م آب

 .یجارو بزن سرگرم ش نویبرو زم.موعظه کردنتو ندارم يسپهر حوصله  -

 کند؟ یطور مسخره ام م نیخواهر من است که دارد ا نیا.خورم یم جا

 :زند ینگاه مات و مبهوتم پوزخند م دنید با

 برات بخرم؟ یکی يخوا یافتاد جاروت شکسته؟م ادتیه؟یچ -

 رمیطور تحق نیا نیکه سرو ستیبار نیاول.نمینش یشوم و کنار بابا رضا م یاز کنارش بلند م یهچ حرف بدون

 .کند؛هم شغلم و هم درآمد کمم را یم

خواهد  یم يبگذار هر کار میگو یدر دلم م.کنم ینگاهش هم نم یحت.زنم یحرف نم نیروز با سرو تمام

 !دارد؟ یاصال به من چه ربط.بکند

 !خودم هم مانده ام یدر زندگ من

 کیغرور مرا هدف گرفته و شل میکه مست ستیمهم ن شیاصال برا.رسد یبه نظر نم مانیهم اصال پش نیسرو

 !کرده یموفق

پرند .کشد یزند و پشت به آن ها دراز م یبخوابند،پس شان م نیسرو شیخواهند پ یپرند و پارسا م یوقت شب

 :کند یپارسا را نوازش م يموها یهم با مهربان

 .میکنم بخواب یخودم بغلت م.غصه نخور -

 .زنم یمحبتش لبخند م نیا به

دهم افکارم  یاجازه م.کنم یکنم تا آن ها راحت باشند و خودم هم کنج آشپزخانه کز م یرا خاموش م چراغ

خندم و  یصدا م یب.بندد یسارا در ذهنم نقش م يصورت شرمنده  قهیبعد از چند دق.خواهند بروند یهرجا که م

 .کنم یبه او فکر م شتریب

حواسم  گریکرد که د یکردم،آن قدر بداخالق دارشیکه از خواب بعد از ظهرش ب يچند بار.دارد یجالب اخالق

 !در خانه اش را نزنم یهست هر ساعت
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رفت،او  یبود و با سرعت از پله ها باال م دهیخودش ناهار خر يبعد از بازگشت از مدرسه برا یوقت گریبار د کی

تمام مدت .ستیزند سارا ن یخانم به من زنگ زده و گفته چرا هر وقت زنگ م دهیفر میرا نگه داشتم تا بگو

 .داد یجوابم را م یکرد و با بدخلق ینگاه م شیداشت به غذا

 !به خواب و شکمش وابسته است یحساب!پسرانه دارد یاخالق نمیب یکنم م یکه فکرش را م حاال

 یکند ول یحواسش بود که زود معذرت خواه.شکست یقدر راحت دل نم نیقبل ترها ا.کنم یفکر م نیسرو به

 .قلبش سخت شده...شدهحاال انگار سخت 

 شود؟ یکارها اختالف شان حل م نیبا ا.کنم یبچگانه اش در برابر طاها را درك نم رفتار

 نیزم يرو یهوا آن قدر سرد شده که نشود به مدت طوالن.خورم یآب م وانیل کیشوم و  یبلند م میجا از

 .بدون فرش نشست

به بچه ها نگاه .شنوم یرا م يآهسته ا يا هیگر يبم،صداگردم تا کنار تخت بابا رضا بخوا یبه اتاق بر م یوقت

پتو را .است شانیپارسا رو يمتر کی يپتو.شیموها يپرند است و دست پرند رو يبازو يسر پارسا رو.کنم یم

 .گذرم یاز آن ها م يکنم و با لبخند یبدن شان مرتب م يرو

دهم تا  یم هیکشم و سرم را به دستم تک یپشتش دراز م.لرزد یو م دهیخواب واریرو به د.نمینش یم نیسرو کنار

 .از باال نگاهش کنم

مچاله .مقطع اند شینفس ها.را بپوشانند شیاند تا اشک ها ختهیصورتش ر ياش رو ییطال يموها

 .زدیر یرا گرفته و اشک م شیشده،بازوها

 یبچگ ياورد؛بویرفته عطر مخصوص خودش را ب ادشی.بوسم یزنم و چشمش را م یرا کنار م شیموها

سرش  يکرد و رو یکوچ م یکیو به اتاق آن  دید یمان خواب بد م یکیکه  ییوقت ها.دهد یرا م مانیها

 !شد یخراب م

 :زنم یآن روز ها لبخند م يادآوری با

 ؟یآج يدیخواب بد د -

 يچون از کلمه  يسرو میبگو شیکه به جاداد  ادمی نیسرو.کدم یصدا م یرا آج نیچهار ساله بودم سرو یوقت

 .نکردم شیصدا یوقت آج چیه گریمن هم د.آمد یخوشش نم یآج

که قصد ندارد  نمیب یم یوقت.برد یکه مال من بوده فرو م یکند و صورتش را در بالش یرا پاك م شیها اشک

 :میگو یکنم و در گوشش م یرا نوازش م شیبزند،موها یحرف
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 ؟یچرا ساکت -

 .ولم کن سپهر -

 :خندم یصدا م یب.دورگه شده شیصدا

 ؟يبلوغ شد -

 .شود یم یمنته هیکه به گر يکنم؛خنده ا یاش را حس م خنده

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

 .گفتم یرو بهت م زایاون چ دینبا -

 .خوام ینم تویمعذرت خواه! سیه -

 سپهر؟ -

 هوم؟ -

 :شود یم دیاش شد هیگر

 .بچه هامو پس زدم -

فهمد که دارد  یبرف نکرده و م ریکنم سرش را ز یپس آن قدرها هم که فکرش را م.کشم یم قیعم ینفس

 .کند یچکار م

 .ياریاز دل شون درب تزایپ هیبا  یتون یم.بچه ان -

 .سه ماهه که بغلم نکرده -

 :کنم یشوم و زمزمه م یم رهیتابد خ یکه نور ماه به آن م يوارید به

 .یمنتظره تو بغلش کن دیشا-

 !مردها بچه اند يهمه ...یرسد ول یدانم حرفم بچگانه به نظر م یم

خودش  ياصال هم به رو.دستمم نگرفته یسه ماه حت نیا یوقت بود نسبت بهم سرد شده بود ول یلیخ.نه -

 .ارهینم

 قدر سرد کرده؟ نیطاها را ا يزیچه چ.شوم یم نگران

 ه رك و راست بهت بگه مشکل کجاست؟ازش بخوا.باهاش حرف بزن نیبش شش؟برویپ ير یچرا نم -

 :لرزد یهنوز م یول زدیر یاشک نم گرید
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طاها  گهیمن د...سپهر من.حرف زدن در رفته ریتمام از ز یبکشم با بدجنس شیکردم بحث شو پ یهر بار سع -

 .شناسم یمن بخوابه رو نم شیتا مجبور نباشه پ ادیم ریکه شبا د ییطاها.شناسم یرو نم

 .»!شه یم یداره ناموس هیقض«:میگو یدر دلم م یام،با مسخرگ یو ناراحت یوجود نگران با

 عوض شده؟ شمیرفتار عاد ایخوابه  ینم شتیپ...فقط ام -

که  یتنها کس.هم هست همش سرش تو روزنامه و کتابه یوقت.نمشیب یبه زور تو خونه م گهید.شیهمه چ -

 .رفتار طاها با پارسا يدرباره .دمیفهم ویزیچ هیمن ...سپهر یدون یم.کنه پرنده یبهش توجه م

 :پرسم یم کنجکاو

 ؟يدیفهم یچ -

که  يکشه چون به خاطر کار یپسر پنج سالش خجالت م يشدن تو چشما رهیاز خ.کشه یطاها خجالت م -

 .شرمنده اس میکه باهاش کرد يکار...باهاش کرده

 :برم یرا باال م میابروها

 .باشه یکس يدور از ذهنه که طاها شرمنده  کمی -

 .مادرشو قبول داره يکه حرفا نهیکردم به خاطر ا یفکر م لیاوا.بفهمم نویتا ا دیطول کش یلیخ.هست یول -

 کدوم حرفا؟ -

 .ستیطاها ن يگه پارسا بچه  یهمون که م...همون -

 .گرمم شده.کشم یم نییپا مهیرا تا ن شرتمییسو پیز

 .حرفاشو دمیاز طاها شن -

 یزند و با لبخند نگاهم م یرا کنار م شیموها.چرخد یسپس به سمت من م.دیگو ینم يزیچ هیچند ثان يبرا

 .نمیب یصورتش را در نور کم م يرد اشک خشک شده رو.کند

 :زدیر یرا به هم م میموها

 ؟یالیخ یقدر ب نیچرا تو ا -

 :کنم یم تعجب

 ال؟یخ یب -
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 ویقدر راحت همه چ نیا یتون یم يچطور.کرد یهفته نگاهمم نم هیبود با اون حرفا حداقل  گهید یهر ک -

 ستین یکس اوشیانگار س یکن یباهاش رفتار م يطور...يکارو کرد نیهم اوشمیرابطه با س ؟دريریبگ دهیناد

 .کرد یچزوندنت استفاده م يبرا یاز هر فرصت یکه تا نوزده سالگ

 یکار راحت دهیچرا که در حالت خواب ندازمیرا باال ب میکنم شانه ها یم یاندازم؛در واقع سع یرا باال م میها شانه

 .ستین

چه .کنم تا خودم آروم بشم یبدو رها م يزایچ.خوب تمرکز کنم يزایبد رو چ يزایچ يدوست دارم به جا -

 ییقدر آدم هست که بخوام دوست شون داشته باشم که جا رم؟اونیبه دل بگ نهیداره که تمام مدت ک يا دهیفا

 .بالت تو دلم نباشهخزع نیا يبرا

 

 

 و سوم یس فصل

 رو که گفتم خوندن؟ یکتاب ایبچه ها ک -

 :زنم یلبخند م.کنند یو چهار نفر دست شان را بلند م ستینفر از ب سه

 چطور بود؟ -

 :دیگو یصادقانه م حورا

 .بود بیو غر بیعج -

 :خندم یم

 ازش خوشت اومد؟.داره یکتاب سبک خاص -

 :میگو یرو به نارگل م.دهد یجواب مثبت تکان م يرا به نشانه  سرش

 درباره اش؟ هیچ ؟نظرتیتو چ -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .وسط راه ولش کردم.ومدیخوشم ن ادیراستش ز -

 !دیآ یصداقتش خوشم م از

 م؟یمر یتو چ.قابل درکه -

 .داشت یخاص يحال و هوا.خوشم اومد یلیخ -
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 :زنم یم شخندین

 .خوبه یلیخ -

 هیکنند و بق یبا هم پچ پچ م گرید یبا عالقه،بعض ایشده اند و  رهیبه من خ یحوصلگ یبا ب ایبچه ها  ي هیبق

 .سندینو یزنگ بعدشان را م فیتکال

 :میگو یم بلند

 کنه ها؟ یناظم اومده داره دعواتون م نمیبرنگردم بب.رونیرم ب یلحظه م هیبچه ها من  -

در .شوم تا از آن آب بنوشم یروم و خم م یبه طرف آبسردکن درون راهرو م.زنند یم شخندیاز آن ها ن يتعداد

از  یشناسمش ول ینم.زل زده يپله ها نشسته و به نقطه ا يکه رو نمیب یاز بچه ها را م یکیلحظه  نیهم

 .دهم یرنگ مقنعه اش مشخص است که سوم است؛من به دوم ها درس م

 :میگو یآرام م.کنم یشک منوشم و دهانم را با دستمال خ یم آب

 ؟یجا نشست نیچرا ا -

 :کند ینگاهم م یتفاوت یب با

 .کنم یدارم فکر م -

 :خندم یم

 ؟یفکر کن ینیکه بش يچوندیکالسو پ -

 :اندازد یم نیاش چ ینیب به

 .میورزش دار -

 !است حیزنگ،زنگ تفر نیمعناست که ا نیبه ا ورزش

 :زنم یورزش،لبخند م يخاطرات زنگ ها يادآوری با

 بعدا واست دردسر نشه؟ -

 :دیگو یم یالیخ یاندازد و با ب یرا باال م شیها شانه

 .چوندمیرو که نپ یاضیزنگ ر.بشه -

 :دیگو یم عیسر.چرخم تا به کالس برگردم یدهم و م یرا تکان م سرم

 !نیلحظه صبر کن هی -

 :ستدیا یدود و کنارم م یبه سمت من م.چرخم یو م ستمیا یم
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 د؟یاتیشما معلم ادب -

 :دهم یرا تکان م سرم

 ؟يبا من دار يکار -

 :شود یم رهیسمت راستش خ واریزند و به د یرا در هم گره م انگشتانش

 .سمینو یم...نـ یم...ییزایچ هیمن ...راستش -

 :میگو یم اقیچرخم و با اشت یبه سمتش م کامل

 کوتاه؟رمان؟ ؟داستانیچ -

 :دزدد یمن م شود و نگاهش را از یم سرخ

 .سمینو یهم م یمعمول يزایچ...يسر هی...هر دو -

 :گذارم یشانه اش م يروم و دستم را رو یم جلو

اگه سر  یحت.ارشونیبرام ب یهر وقت خواست.و دوشنبه و سه شنبه مدرسه ام کشنبهیشنبه و  يمن روزا -

 .کالسم بودم اشکال نداره

 :میگو یکه به کالس برگردم م نیزنم و قبل از ا یلبخند م.کند ینگاهم م یرچشمیدهد و ز یرا تکان م سرش

 .دمتیخوشحال شدم د -

هم با سرعت  ستادهیکالس ا ياز بچه ها که جلو یکی.پرند یکنم،همه از جا م یکه در را باز م نیمحض ا به

 .ندینش یم شیجت سر جا

 :خندم یم شیبه جا یکنم ول یکنم اخم م یم یسع

 ؟يآورد یم منو در يادا یداشت -

 :کند یوحشت زده نگاهم م دختر

 گفت؟ یک!من؟نه -

 :میگو یتوانم قورتش دهم م یکه نم يو با خنده ا نمینش یم میجا سر

 نیبودم از ا یرستانیمنم دب یوقت ادمهی.بده رهیبه خودش بگ نیتوه يالبته اگه جنبه .که يکرد ینم يکار بد -

 .اریمنو درب يادا ياگه بلد.میآورد یخودشون در م يمعلما رو جلو يموقع ها ادا یبعض یحت.میکرد یم ادیکارا ز

 !اورمیتا بعد پدرش را درب اوردیرا درب میخواهم مجبورش کنم ادا یکند که م یفکر م.دهیترس دختر

 :گذارم یچانه ام م ریشوم و دستانم را ز یجلو خم م به
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 .وسط ایزود باش ب.کنم یچکار م نمیدوست دارم بب -

 يادیتعداد ز یتکان نخورد ول شیکنند تا از جا یو به او اشاره م رندیگ یرا گاز م شانیاز بچه ها لب ها يتعداد

 :ندیگو یبا خنده م

 !صدف گهیبرو د -

 .ستدیا یو مقابل تخته م دیآ یم دیبا ترد باالخره

خودش را به .دهد یم هیتخته تک نییپا واریکند و به د یرا خم م شیپا کیکند؛آخر  یپا و آن پا م نیا یکم

 ینگاهش را با حالت.اندازد یم نییحد ممکن پا نیکند و سرش را تا آخر یم لیکه خم کرده متما ییطرف پا

 .کند یکج م یدهد و سرش را کم یم شیمقابل پا نیبه زم ییایرو

 :زنم یخندم و دست م یحالتش بلند م دنید با

 کنم؟ یکارو م نیا یلیخ -

 :ندیگو یکرده اند م دایمن جرئت پ يها که از خنده  بچه

 !شهیبله هم -

 :میگو یدهم و م یم هیام تک یصندل یپشت به

 کنم؟ یکار م یچ گهید -

 .دهد یم رونینفسش را ب یکشد و با کالفگ یم شیابرو ياشاره اش را رو انگشت

 !گذاشته نیذره ب ریحرکات مرا ز یبچه حساب نیا.خندم یم دوباره

 :میگو یعالقه م با

 کنم؟ ینم يا گهیکار د -

 :دهد یکند و بعد سرش را تکان م یفکر م یکم

 .نیدو تا رو دار نیشما هم -

 :میگو یم یشوم و با بدجنس یبه جلو خم م یکم

 اس؟ گهید يمال معلما ي هیبق -

 :میگو یم یبا لبخند کج.دهد یسر تکان م دیترد با

 ؟يدرس خوند نمیبگو بب يکرد يکار نیریقدر ش نیحاال که ا -

 :زند یدو دست به سرش م با
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 !خدا منو بکشه -

 :خندم یم

 .نیپرسم برو بش ینم -

 .کالس را فرا گرفته يسکوت نادر.ندینش یم شیکشد و سر جا یم یاز سر آسودگ ینفس

 :گذرانم یچسبانم و همه شان را از نظر م یدستانم را به هم م کف

 د؟یچکار کن دیاالن دوست دار -

 :ندیگو یصدا م کی همه

 !میبخواب -

 :دهم یلبخند سرم را تکان م با

 .شه یرو نم یکی نیشرمنده ا -

 :دیگو یم جانیشان با ه یکی

 .خوبه یلیبارون بند اومده هوا خ!اطیح میبر -

 .من حس زنده بودن دارم یو گرفته است ول يهوا ابر.شوم یم رهیخ زمیکنار م يپنجره  به

 نیخواهم ا یدارم و م یامروز احساس خوب.خورند یقل م نییپنجره نشسته اند و آهسته به پا يباران رو قطرات

 :احساس خوبم را به آن ها هم منتقل کنم

 .دارم يکار هیقبلش .میر یم -

آن قدر سرشان در درس و .ستندین يشر يمدرسه شان بچه ها طیبه خاطر شرا.کنند یمنتظر نگاهم م همه

 .کنند ینم دایپ طنتیش يبرا یت است که فرصتجشنواره ها و مسابقا

 .دیچشماتونو ببند -

 :میگو یم یبه آرام.بندند یو چشمان شان را م نندینش یصاف م همه

قطره ...شه یکه لباساتون داره نمناك م دیحس کن...دیسادیبارون وا ریز دیحس کن.دیریتون کمک بگ لیاز تخ -

 یم.هیچ ادیکه به ذهنتون م يزیچ نیاول دیو بگ دیبکش قینفس عم...کنن یبارون رو پوست تون حرکت م يها

 .شخص باشه هیجمله باشه، هیخاطره باشه، هیتونه 

 :میگو یم هیاز چند ثان بعد

 .بود یچ دیکه به فکرتون رس يزیچ نیاول دیبگ یکی یکیو  دیحاال چشاتونو باز کن -
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 ...و » مامانم«،»اتوبوس«،»م بگمتون یاسمشو نم«:شنوم یرا م لیقب نیاز ا یجمالت

کنند دارند وقت شان را با خزعبالت  یبه وضوح فکر م يعده ا.برم یگوش دادن به احساسات شان لذت م از

 یساده ول يزهایوقت فرصت حس کردن چ چیمتاسفم که آن ها ه یشوم ول یناراحت نم.کنند یمن تلف م

 .را ندارند بایز

رفتن مان را با ناظم  رونیتا ب نییفرستم پا یشنوم،مبصر کالس را م یهمه شان را م يکه حرف ها نیاز ا بعد

 .هماهنگ کند

*** 

 یرو حرکت م ادهیبوس مدرسه را ترك و در پ ینیپر از ون و م اطیاز چند تا از بچه ها،ح یاز خداحافظ بعد

 یهوا سوز دارد ول.کنم یمرتب م شانه ام يکنم و کوله ام را رو یم کیرا به هم نزد شرتمییسو يلبه ها.کنم

 .برم یلذت م مپوست ياز جس سرما رو.لباس بپوشانم هیدوست ندارم خودم را با چند ال

 .خندند یزنند و م یخوران حرف م یاند و بستن ستادهیکه ا نمیب یروم،دو تا از بچه ها را م یکه جلوتر م یکم

 ...میخورد یم یافتم که در راه بازگشت از مدرسه،همراه مامان بستن یم ییروزها ادی به

 یو صاف م ردیگ یم واریاش را از د هیمن تک دنیرسم،مرجان با د یبه آن ها که م.زنم یشان لبخند م دنید با

 :زند یشده اند لبخند م دیاش سف یکه به خاطر بستن ییبا لب ها.ستدیا

 .يسالم خانوم مهدو -

 :دهم یواب مرا ج لبخندش

 د؟یهست یکس د؟منتظریسادیجا وا نیچرا ا.سالم -

 :ندیگو یخندند و م یم طنتیش با

 مثال؟ یک -

 :دهم که خنده ام مشخص نشود یرا بر هم فشار م میها لب

 د؟یارینکنه واقعا منتظر .بد يدخترا -

 :دیگو یم طنتیبا ش نیروژ.خندند یدو م هر

 ؟يخانوم مهدو دیمالقات داشت اریبعد از مدرسه با  ادیز -

 :توانم نخندم ینم عشیوس شخندین دنید با

 .یزن یحرف م یچ يدونم درباره  یمن نم -
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 :دیگو یمرجان م.خندند یمن م ي افهیدو به ق هر

 خونه؟ دیر یم ادهیشما پ -

 :کنم یرا گرد م چشمانم

 .رم یبا اتوبوس م! ؟يفکر کرد یمن چ ي اده؟دربارهیپ -

 م؟یایشما ب ما هم با -

 :برم یرا باال م میابروها

 رم؟ یمن کدوم طرف م دیدون یمگه م -

 :دیگو یم نیروژ.اندازند یرا باال م شانیها شانه

 .میدور دور کن کمی میخوا یم.خونه میبر میمستق میخوا یامروز نم -

رو به .کنم یرا نکرده ام،اخم م يکار نیکه من حق دور دور کردن را نداشته ام و تا به حال چن نیا يادآوری با

 :میگو یآن ها م

 .ستین یمشکل -

راحت  یلیتوانم خ یکمم با آن ها م یبه خاطر فاصله سن.میاتوبوس برس ستگاهیزنند تا به ا یمن قدم م همراه

 .روز است حرف بزنم يسوژه  شانیکه برا یموضوعات يدرباره 

 :دیگو یم نیم،روژیرس یم ستگاهیبه ا یوقت

 اد؟یم یاتوبوس ک -

 :زنم یم یکج لبخند

 .بار هی قهیدق ستیب انیزود ب یلیجا خ نیا ياتوبوسا.هر وقت عشقش بکشه -

 :دیگو یم نیبه روژ مرجان

 .میما که عجله ندار.ستیمهم ن -

 :دهم یم هشدار

 .خونه دیبر یکیقبل تار دیکن یسع.دیخلوت و پرت نر يحواس تون باشه جاها -

 :خندند یم

 !شه که یم کیهوا تار گهیدو ساعت د -

 .خطرناکه براتون!بشه -
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 .ترسد یاز سمن چشمم م بعد

جدا کننده  ي لهیکنار م.ستینشستن ن يجا برا.میشو یسه سوار م د،هریآ یدهد و م یم تیاتوبوس رضا یوقت

 .میشو یو مشغول حرف زدن م میستیا یکند،م یم شیصدا» اسالم ي لهیم«زن ها و مردها که سمن  ي

 یمن هم وقت.کارشان ندارند نیاز ا یمشخص است قصد خاص یخندند ول یزنند و م یبلند حرف م یلیدو خ آن

 !شناختم ینم نییبه اسم ولوم پا يزیهمسن آن ها بودم چ

 .شود یافتتاح م وریغ يمردها ياست که برا یینمایدهد،س یدر اتوبوس ها آزارم م شهیکه هم يزیچ

 یکسان یحت ایخانم ها هستند نشسته اند  يها یکه رو به صندل ییها یصندل يرو ایاند  ستادهیکه ا ییها آن

کنند،تمام مدت زن  یاند و عقب را نگاه م دهیچرخ یانقالب یدر حرکت یاتوبوس نشسته اند ول يکه رو به جلو

 میتوانم بگو یم.اندخلسه فرو رفته  کیکنند و انگار در  یرا که عقب اتوبوس هستند تماشا م ییدخترها ایها 

 !؟یرانیمردان ا رتیتف به غ

به آن ها چپ چپ  ییمن با پررو یول ندازمیب نییو سرم را پا نمیداد که جمع بنش یبه من تذکر م شهیهم مامان

در  دیمن است که آن ها کنترل نگاه شان را ندارند و من و دختر بودنم با ریمگر تقص.رفتم تا از رو بروند یم

دفن  يشود و کنار احساسات دخترانه  دیسپ مانیمثل دندان ها مانیتا موها میشو یزندان» عرف«به نام  یقفس

 م؟یشده مان خاك شو

هوا  يکرده اند که پوست شان برا شیچند نفر آن قدر آرا.شوم که عقب اتوبوس نشسته اند یم رهیخ یکسان به

 يطور یشود و بعض یکردن به آن ها دل مرده م آن قدر ساده اند که آدم با نگاه یکند،بعض یالتماس م

 !نفس بکشند ستیاند که انگار قرار ن دهیچیخودشان را در چادر پ

شان ساده  شیآرا -دارند  یظیغل شیکه نه آرا یکسان.رو هستند انهیکنند،افراد م یکه توجه مرا جلب م یکسان

 .شده اند رهیخ رونیگوشه نشسته اند و به ب کی.اند دهیپوش بیو غر بیعج يو نه لباس ها -است 

را مجسم  شانیبرادرها ایدر ذهنم خواهر .کنند یفکر م يزیاست که فکر کنم آن ها به چه چ نیکارم ا شهیهم

 .کشم یشان نقشه م یزندگ يسازم و برا یپدر و مادر م شانیکنم،برا یم

و  یتنگ مشک یبه پا دارد و شلوار ل -! رنگبد ینه بنفش بادمجان - بنفش  يها یکه کتان يمثال دختر يبرا

شود و نامزدش را  یاش برگزار م يمراسم نامزد گرید يو مقنعه سرش است،هفته  دهیساده پوش یمشک يمانتو

 !ادش؟یچرا قبولش کرده؟پول ز هکند ک یشده و فکر م رهیخ رونیبه ب رهیخ یحاال با نگاه.دوست ندارد یلیخ
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 نیام که چن وانهیبود که من د نیداد؛منظورش ا یگفتم،سرش را با تاسف تکان م یها را به مامان م نیا یوقت

اجازه در مغزم  یب شیایکردن داشتم و دارم و رو یمن فقط حسرت زندگ.ستمینبودم و ن وانهیمن د.دارم يافکار

 .رود یرژه م

که تنها چشمانش  -متر  یبا قطر سه سانت -صورتش  يشوم که از سوراخ کوچک رو یم رهیخ يچادر یزن به

 .دهد،به صورت من زل زده یرا نشان م

بلندم باشد  يها يدرون نگاهش به خاطر چتر یزنم بدگمان یحدس م یفهمم ول ینم یخاص زینگاهش چ از

 .شده اند دهیکه از وسط سرم به دو طرف صورتم کش

اگر خدا !دوستم ندارد؟ گریام و خدا د يام دختر بد ختهیر رونیرا ب میکنم که من حاال که موها یخودم فکر م با

 !دوستم نداشته باشد و دوستش نداشته باشم اهیخواهم صد سال س یاست،م نیا

متر مربع از پوست شان  یسانت کی یمبادا کس چندیپ یاست که خودشان را در چادر م یفقط دوستدار کسان خدا

شان  يمتر کیاتوبوس در  ایدر مترو  یتوان ین نمگند عرق شا ياز بو یدهند ول یو راه به راه فتوا م ندیرا بب

 !؟یستیبا

 !فهمند؟ یتنها زنا و حجاب را م نیها از تمام د نیا!کند؟ یاصرار نم یزگیقدر به بهداشت و پاک نیاسالم ا مگر

صورت شان  يکه تنها گرد یکنند؛زنان یخودشان م ي رهیهستند که نگاه مشتاق من را خ ییها يچادر

 نیمن به ا.است شتریشده هم ب شیشان از صدتا عروس آرا ییبایدهند و ز ینم يبد يبو یمشخص است ول

 .خورم یزنان غبطه م

 .است بگردند ستگاهیکه کنار ا یشوند تا در پاساژ معروف یم ادهیو مرجان زودتر از من پ نیروژ

 ياوقات دلم آهنگ ها یگاه.شوم یم رهیخ رونیگذارم و از پنجره به ب یم میرا در گوش ها میها يهندزفر

 یگاه.خواهد یرا م ایدن يآهنگ ها نیتر نیاوقات دلم غمگ یگاه.خواهد یرا م یمعن یشش و هشت و ب

 .خواهد یرا م ایدن ياوقات دلم تمام سکوت ها

 .زیچ چیه.خواهد ینم زیچ چیه...هم دلم یگاه

خاص دارند و به درد  ییحال و هوا.شاد ایاند  نیغمگ ییبگو یتوان یخواهد که نم یم ییدلم آهنگ ها امروز

 .خورند یم یباران يروزها
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 یوقت.ام دارم،تحمل گرما را هم ندارم یزندگ يکه از تابستان ها يعالوه بر خاطرات بد.از تابستان متنفرم من

 فیبروم،احساس خوبم قابل توص رونیمحبوبم ب يها شرتییشوم با سو یشود و کم کم مجبور م یم زییپا

 !ستین

مثل .کنم که هوا دونفره است یکشم و فکر نم یآه نم دنشیها با د یلیمثل خ.است یخاص ي دهیپد میبرا ارانب

 یباران م یکنم وقت یفقط حس م.بشوم و سرما بخورم سیتا خ ستمیا یباران نم ریوار ز وانهید گرید یبعض

را پاك  نمینش یبه او م پشتکرده و مدت هاست  تمیاذ یلیکه خ ییخدا يدارم تا اشک ها یکم د،فرصتیآ

 .نمیکنم و بعد از باران دوباره پشت به او بنش

گرم  دیآن که خورش یشوم؛ب رهیاز ابر خ دهیبه آسمان پوش یطوالن یتوانم مدت یرا دوست دارم چون م باران

 .نکند تیتابستان چشمانم را اذ

توانم هر  یکنم که م یکنم؛حس م یم یحال احساس سرزندگ نیدر ع یول ردیگ یبارد،دلم م یباران م یوقت

 .را انجام دهم و موفق شوم يکار

شود مقنعه ام  یم دیکه دارد شد یکشم تا باران یسرم م يرا رو شرتمییشوم،کاله سو یم ادهیاز اتوبوس پ یوقت

 .کرده ام شیتازه شسته و اتو.نکند سیرا خ

تمام .کشم یبرم و به سمت شکمم م یفرو م شرتمییسو يها بیدستانم را در ج.روم یسمت خانه م به

 .کار را با آن ها کرده ام نیافتاده اند از بس ا افهیو ق ختیاز ر میها شرتییسو

چشمانش  ریو کاله اورکتش را تا ز ستادهیشوم که مقابل در خانه ا یم يشوم،متوجه مرد یوارد کوچه م یوقت

 دیکه فر يبعد از کار.فشارم یشتم مام را در م یبیج يکنم و چاقو یمشکوك نگاهش م.دهیکش نییپا

 .آماده ام شهیکرد،هم

 يشوم و با صدا یم رهیبا چشمان گرد شده به او خ.آورد یرسم،سرش را باال م یاش م يبه چند متر یوقت

 :میگو یم يبلند

 !نیرحسیام -

 :دیگو یم یزند و با مسخرگ یم لبخند

 .ومدمیزودتر م یکن یقدر ذوق م نیدونستم ا یم -

 يدر چهره .تا او رد شود ستدیا یکنار م عیسر نیحس ریام.دیآ یم رونیشود و نوك موتور سپهر ب یخانه باز م در

 .را نه نیرحسیبا ام تمیمیبابت صم یبدگمان یول نمیب یسپهر تعجب م
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 :میگو یم يریاز غافلگ یناش ییخوشرو با

 .یمیعظ يسالم آقا -

 .دهد یهم سر تکان م نیرحسیام يدهد و برا یلبخند جوابم را م با

 ده؟یاز کجا خر.کنم چقدر خوشگل است یشوم و فکر م یم رهیسوخته اش خ يقهوه ا شرتییسو به

 !خوش دوخت است يها شرتییکند،سو یاز نوشتن مرا ذوق زده م ریکه غ يزیچ تنها

 :میگو یکنم و بدون فکر م یرا باز م دهانم

 د؟یدیتون رو از کجا خر شرتییسو یمیعظ يآقا -

 :کند یچرخاند و شگفت زده نگاهم م یسپهر سرش را م.خندد یصدا م یب نیرحسیام

 ؟یچ -

 !موقع باز شود یکه ب یبر دهان لعنت

 :میگو یمن من کنان م.کنم گندم را درست کنم یم یسع

 نش؟یدیخر یخاص ياز جا...خوش دوخته یلیخ -

 :دیگو یزند و عذرخواهانه م یرا کنار م تعجبش

 .کنم یحاال بازم براتون پرس و جو م.گرفتمش شیسال پ یلیخ.راستش کادوئه -

 :گزم یلب م تشیجد از

 .ممنون -

 :زند یم لبخند

 .بودمش قابلتونو نداشت دهیاگه نپوش -

 .البته قبلش هم به خاطر سرما قرمز شده بودم.کنم سرخ شده ام فکر

 .نشیدیخواستم بدونم کجا خر...من فقط خواستم هیچه حرف نینه ا -

جز  ربرنجیش نیرحسیام نیچرا ا.ام بکوبم یشانیدارم سرش را برگرداند تا بتوانم با کف دست به پ دوست

 !ندیکند؟عمرا بگذارم نوك انگشت سمن را هم بب ینم يکار دنیخند

 :آزارم دهد نیاز ا شتریدهد ب یاش اجازه نم یادب ذات.دهد یرا تکان م سرش

 .روز خوش -

 :دیگو یبا خنده م نیرحسیام.افتد یراه م ابانیچرخد و با موتورش به سمت خ یم
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 .یهست یک گهیتو د -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ

 ؟يخواهر عشقتو دار يهوا يجور نیا -

عق  يدادارم تا ا یدهانم نگه م يکشم و جلو یرا م شرتمییسو یکش نیجمله،آست نیبعد از گفتن ا بالفاصله

 :اورمیزدن درب

 !چه احمقانه -

 :زند یام لبخند م يریخود درگ به

 تو؟ یکن یدعوتم نم -

 :میگو یکنم و سپس م یفکر م یکم

 .خواست یوقت بود دلم بارون م یلیخ.میبمون رونیب کمیقبلش  یکنم ول یدعوتت م -

 :شود یتر م قیعم لبخندش

 ن؟یهست یکدومتون سرراه هینکنه.نه اخالق افهینه ق.ستیشما دو تا مثل هم ن یچیه -

 :شوم یم رهیخ رهیدهم و به آسمان ت یسر م يخنده ا تک

 دنتیگم از د یدر ضمن نم.دهیاثبات نرس يهنوز به مرحله  یول میرو دار يتئور نیاتفاقا من و سمن ا -

 .جا اومدن نیا يبرا يدار لیدونم دل یم یخوشحال نشدم ول

متر هم از  یسانت کیسال ها  نیکه تمام ا نمیب یرا م يا يقرار یدر چشمانش ب.شود یمحو م لبخندش

 .تکان نخورده شیجا

 :دیگو یمن توهم زده ام م ایلرزد  یدانم واقعا م یکه نم ییصدا با

 .بده سارا یلیحالش خ -

 :دهم یو آب دهانم را قورت م هیتک وارید به

رم دم در خونه اش درو  یم.ده یجواب اس ام اسامم نم یحساب درست و.دمشیماهه ند هی کینزد.دونم یم -

 .کنه یباز نم

 :کند یرا تر م شیزبانش لب ها با

 .رهیگ یم یمیتصم هیکنم داره  یاحساس م...کنم یمن احساس م...راستش من -

 :کنم یدقت نگاهش م با
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 .یدون یم یچ ؟بگویچ -

 :کشد یم نییسرش پا ياورکتش را از رو کاله

 .دمشیبا اون د يچند بار -

 :کنم ینگاهش م زیت

 بکشم حرفاتو؟ رونیدست کنم تو حلقت ب دی؟بایزن یحرفتو نم هویچرا  -

 :کشد یم قیعم ینفس

 .مدته باهاش رفت و آمد داره هی.استادمون بود تو دانشگاه...مرده نیا -

 :میگو یم یالیخ یب با

 .طرف سن باباشو داره حتملی.که ستین يزیچ -

 :دیآ یدر م شیاز گلو يمسخره ا يشوند و صدا یلبخند زدن کج و کوله م يدر تالش برا شیها لب

 .ره سر قرار شام یباهاش م.بوسه یدستشو م.ارهیسن باباشو داره و واسش گل م.جاست نینکته هم -

 :میگو یم یبا مسخرگ.زنم یشانه اش م يخندم و رو یم ينخود

 ؟يکرد ياالن حسود -

 :کند یرا هم نگران ماش م يجد حالت

 .کار بده شنهادیاستاد بخواد به شاگرداش پ هیکه  هیست؟عادین يقرار کار یمطمئن -

 :زنند یبغض دارد و چشمانش برق م.کشد یم یلرزان نفس

 .کرده يازش خواستگار.مطمئنم...مطـ -

 :زنم یچنگ م شیزده به بازو وحشت

 م؟یحاال چکار کن!پنج تن آل عبا ای -

 :شود یم یمن عصب يصدا یخنده ب دنیکه با د دیبگو يزیچرخاند تا با بغض چ یرا م سرش

 !کنم یدرد و دل م یمنو بگو دارم با ک -

دوز  زیمتاثر کننده و غم انگ يها تیدر موقع شهیدانم چرا هم ینم.ستمیا یدهم و صاف م یرا قورت م خندهام

 !رود یام باال م یلودگ

 :میگو یم تیجد با

 رو به موت بشه؟ رمردیپ هیسمن تو رو رد کرده که بره زن !ریام الیخ یب -
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 :زند یم یکج لبخند

 .کنه یچکار داره م دمیطرفو درآوردن فهم يبعد از چند روز ته و تو.اولش واسه منم سوال بود -

 :میگو یزنم و ملتمسانه م یچنگ م شیبه بازو يبار جد نیا

 !بگو بگو بگو -

 یفضول و خاله زنک توجه يها هیشده ام و به همسا زانیآو شیکه از بازو یشود و به من یم رهیرو به رو خ به

 :کند یندارم نگاه نم

که سمن دوست  یهمون.هر سه هم پسرن.ساله و نه ساله شیدو ساله و ش.داره کیکوچ يطرف سه تا بچه  -

 .داره

 :ماند یباز م دهانم

 اهاش ازدواج کنه؟خواد به خاطر بچه ها ب یم یکن یفکر م یعنی -

 :دیگو یفشارد م یکه دردش قلبم را م ییکند و با صدا یرا در چشمانم قفل م شیبایز يخاکستر چشمان

 چکار کنم سارا؟ -

 :کنم ینگاهش م يو ناباور یناراحت با

 دونه؟ یم نویا.طرفو ساپورت کنه...تونه یسمن نم...سمن -

 .آوار مانده ریاش ز نهیکنم که س یحس م.کشد یم قیعم ینفس

به خاطر .مراقبت از بچه هاش يآدم قابل اعتماده برا هیوقته دنبال  یلیطرف خ دمیچند روز فهم نیتو ا -

 یمادرشونو م يبچه ها بهونه .گذرونه یم گهید يکشورا یحت ای گهید ياز سال رو تو شهرا يادیکارش مدت ز

 نه؟ هیمنطق.بسپاره یهر کس دستونه بچه هاشو ت ینم یتونه براشون وقت بذاره و از طرف یو اونم نم رنیگ

 :پرسم یربط م یکامال ب یسوال

 شده؟ یمادره چ -

 .گذاشته رفته -

 :میگو یم یفیضع يبا صدا.افتاده نییکنم فشارم پا یاحساس م.فشارم یرا بر هم م میها لب

 يراست باشه و طرف از سمن خواستگار نامیاصال فرض کن ا.هیچ هیقض ستیمعلوم ن.جمع کن خودتو ریام -

 از کجا معلوم جواب سمن مثبت باشه؟.کرده باشه

 :چکد یگونه اش م يرو انتکاریاشک خ يا قطره
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 .ده یم لشیکه مال منه رو تحو ییچون لبخندا -

 .بزند رونیخواهد از حلقم ب یقلبم متورم شده و م.گزم یلب م شیزخم صدا از

 :میگو یم آهسته

 .باال میبر.سرده -

 .شکند یمرد صبور را م نیکه دارد دل ا يفکر خواهر ایسردم کرد  نیرحسیام يصدا يدانم سرما ینم

 یحال من م نیا ست؛باین يزیچ نیرا آزار داده و ا نیرحسیام یلیحاال هم سمن خ نیتا هم ندیهمه بگو دیشا

 نانیشد،اطم یهر بار که از طرف سمن پس زده م نیرحسیام نیتا قبل از ا.است يبار ضربه کار نیدانم که ا

مرگ  یعنی نیو ا ردیگ یرا م يگریزند و دست د یبار او را پس م نیا.را هم پس خواهد زد هیداشت که بق

 ...نیرحسیام

 یمست ب کیرا مثل  شیحاال قدم ها.دارد یرا محکم بر نم شیقدم ها شهیمثل هم.دیآ یباال م همراهم

 ...دارد یخانمان بر م

 :زند یمن دارم در خانه را باز کنم پوزخند م یوقت

 .شه و اونم مامانمه یوسط خوشحال م نینفر ا هی -

 ...به خاطر سمن همه را کنار گذاشته و اگر سمن کنارش بگذارد نیرحسیام.میگو ینم يزیچ

 .»!یسمن عوض«:کشم یدلم عربده م در

شکست خورده و مغموم است که  نیرحسیاش ام یاول.دارد يادیز لیدال تمیام و عصبان یاز دستش عصبان واقعا

 تمام شود؟...شود تا یکنم کم کم دارد کوچک و کوچک تر م یاحساس م.را اشغال کرده يکمتر يجا شهیاز هم

 .کند یخودش را بدبخت م یدست یاست که دارد دست نیاش ا یدوم

 !است که با من مشورت نکرده نیاش هم ا یسوم

 :زند یجان م یب يها لبخند کیک دنیبا د.آورم یم کیو ک يچا شیبرا

 فرسته؟ یپزه برات م یم کیهنوزم ک -

 سرما به روحم زده؟ ایسرما خوده ام .کند یدرد م میگلو

 .دونه من چقدر خامه دوست دارم یم.آره -

و آن قدر با آن  میکرد یبا سمن شمع روشن م میبچه بود یاست وقت ادمی.به خنده ندارد یشباهت چیاش ه خنده

 !قدر دردناك بود؟ نیآب شدن شمع ا يآن روزها هم تماشا.تا تمام شود میکرد یم يباز
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کردم  یفکر م.کشد ینفس سر م کیاش  یتوجه به داغ یدارد و ب یاش را بر م ییچا وانیلرزان ل یدستان با

 !افتند یفقط در رمان ها اتفاق م یاتفاقات نیچن

 :دیگو یم یکوبد و با آشفتگ یم زیم يرو بایرا تقر وانیل

 شد که از دستش دادم؟ یچ -

 »مگه خواهر من کاالست؟.ياز دستش بد ياصال مال تو نبود که بخوا«:میگو یدلم م در

 !ستیبودن ن ستیشدن و فمن یرتیزنم؛حاال وقت غ یخودم تشر م به

 :میگو یم آهسته

 .بعد میاول مطمئن بش.بذار من باهاش حرف بزنم -

 :نش آتش استچشما در

 ؟يلباس بخر شیواسه عروس ي؟بریچکار کن يخوا یبعدش م.میحاال فرض کن مطمئن شد -

 :زنم یم یکج لبخند

به  میرس یحاال م.خواهد بود يعقد محضر هیندارن و  ینکته اشاره کنم که احتماال عروس نیاول از همه به ا -

 ...میاگه مطمئن بش.تر تیموضوع کم اهم

 :کشم یم قیعم ینفس

من رد شه که زودتر از من ازدواج  يمگه از رو جنازه .حماقتو بکنه نیذارم ا یشده تو خونه حبسش کنم نم -

 .کنه

 :خندم یشوم و م یحرف مسخره ام م ن،متوجهیرحسیام يچشمان گرد شده  دنید با

منو  ي هیزیر کنه جهبره کا دیسمن با میگفت یو م میآورد یدر م يمسخره باز میبچه بود! يا وونهیخودت د -

 ي هیزیخرج جه یاگه قبل من ازدواج کنه ک.ردشیبگ ادیب یکی دیبعد بازنشسته شه تا شا.جور کنه تا ازدواج کنم

 منو بده؟

 :کند یشود و زمزمه م یم رهیبه سقف خ.گذارد یمبل م یپشت يخندد و سرش را رو یم یحال یب با

 .احساسم...میسمن،مامانم،جوون.دم یبا هم از دست م ویکنم دارم همه چ یسارا احساس م -

 !یرا که احساست را از دست بده يروز اردیخدا ن!پسر ریزبانت را گاز بگ.زدیر یفرو م نهیدر س قلبم
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 و چهارم یس فصل

 د؟یکن یچکار م نجایشما ا يخانوم مهدو -

 :زند یم یخجول لبخند

 مزاحم کارتونم نه؟ -

 :زنم یم لبخند

 .وجه چیبه ه -

 :کنم ینگاه م شیسرخ از سرما يکشم و به لپ ها یم نییرا پا ماسکم

 .دیدیلباس پوش ست؟کمیسردتون ن -

 :شود یتر م قیعم لبخندش

 .خوبه.نه -

 :پرسم یم ردیبگ میقصد ندارد نگاه از جارو نمیب یم یکنم و وقت یصبر م هیثان چند

 خانوم؟ ادیاز دست من م یکمک -

 :شود یم رهیکشد و در چشمان خ یم یقیسرانجام نفس عم.کند یپا و آن پا م نیا یکم

 شه باهاتون مشورت کنم؟ یم -

 .نیرا داشتم جز ا يزیانتظار هر چ.روند یباال م میابروها

 .ستمیمشورت ن يبرا یمن آدم مناسب -

 .فهمم یاش م یمحونشدن يرا از اخم نکردن و لبخندها نیا.حالش خوب است یلیامروز خ.زند یلبخند م دوباره

 .مونث مشورت کنم ریغ حایطرف و ترج یآدم ب هیدارم با  ازیمن ن.دیچرا هست -

 :کنم یم تعجب

 مونث حاال؟ ریچرا غ -

 :زند یم شخندین

جلو  يانگار دار زنیر یدن و قلوپ قلوپ اشک م یفشارت م نیهمچ انی،میدو کلوم حرف بزن يایچون تا م -

 .يد یچشماشون جون م

 ست؟یطور ن نیسرخوش است؛ا یامروز کم.خندم یم

 :میگو یکنم و م یساعتم نگاه م به
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 تا من کارم تموم شه؟ دیصبر کن قهیشه ده دق یم.خوام یواقعا معذرت م -

 :کند یاشاره م ابانیآن طرف خ یفروش یدهد و به بستن یسرش را تکان م عیسر

 .لطفا دیعجله نکن.من اون جا منتظرتونم -

 .رود یو م دیگو یرا م نیا

ما  يبار او به خانه  نیو چند میبار من و پارسا به خانه اش رفت نیچند.برخورد داشته ام ادیمدت با او ز نیا

 .ستیمقابل من معذب ن یلیخ گریشده و د یمیبا پارسا صم یحساب.آمده

کنم  یرا تنم م شرتمییسو.آورم یپارك کوچک لباسم را در م یبهداشت سیکنم و در سرو یکارم را تمام م عیسر

 .گذارم یرا در کوله ام م لمیو وسا

نشسته و لبخند بر لب با  یفروش یبستن يدر گوشه  يزیکه سر م نمیب یروم و سارا را م یم یفروش یبستن به

 .کند یو رو م ریاش را ز یقاشق بستن

 !رود؛مخصوصا آش رشته یخوشمزه در م يغذاها يشکمو است و جانش برا یلیام که خ دهیمدت فهم نیا در

آن .دیکرد و با دقت بو کش کیآورد،به محض ورودش چشمانش را بار نییبار که پارسا باال رفت و او را پا کی

 دمیخورد فهم یآش م یداشت دولپ یوقت.کردم یفرستاده بود را داغ م میکه مامان برا يروز داشتم آش رشته ا

 .غذا را دوست دارد نیچقدر ا

 .جا خلوت باشد نیساعت ا نیهوا آن قدر سرد شده که در ا.نمینش یکشم و م یا عقب ممقابلش ر یصندل

 :زند یبه من لبخند م.آورد یرا که در دهانش است در م یشود و قاشق یمن م متوجه

 .دیخسته نباش -

 :روند یو مدام باال م ستیدست خودم ن میلب ها اریدانم چرا اخت ینم

 .دیسالمت باش -

 :دیگو یم عیکه دهانم را باز کنم سارا سر نیقبل از ا.دیآ یدفترچه و خودکار در دستش م کیبا  یجوان پسر

 .خوشمزه اس یلیخ شینسکافه ا یبستن -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .ينسکافه ا یبستن -

 .رود یزند و م یم شخندیبه ما ن پسر

 :شود یم رهیاز مغازه خ رونیگذارد و به ب یدر دهانش م یقاشق بستن کی عیسر سارا
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 دنبال پارسا؟ دیبر دیاالن با -

 :دهم یرا دوباره تکان م سرم

 .ساعت وقت دارم میهنوز ن -

 :شود یم رهیبه من خ دیگذارد و با ترد یاش را درون کاسه اش م یقاشق بستن.شود یخاطر م آسوده

 نه؟ دیدیشما سمنو د شیپ يهفته  یمیعظ يآقا-

 یبا ناراحت -صورتش  يچشمانش و الغر ریز يبه خاطر چاله  -شناختمش  یکه به سخت يدختر يادآوری با

 :میگو یم

 .ومدیحال شون اصال خوب به نظر نم.بله -

 :نگران اند چشمانش

 .خواستم باهاتون حرف بزنم یم نیراستش راجع به هم -

 :شوم یجلو خم م به

 .من سراپا گوشم -

 :شود یم رهیخ شیزهایزند و به اسمارت یاش را هم م یقاشقش بستن با

سمن  یهفت ساله چشمش دنبال سمنه ول کینزد.نهیرحسیدم در؟اسمش ام دیدیکه اون روز د ییاون آقا -

 .ندازهیهم نم ینگاه میبهش ن

 :میگو یظاهر مقبول مرد م يادآوریبا .خودش دارد ينفر را برا کیافتم که فکر کردم سارا هم  یم يروز ادی

 .ومدینم يدارن؟به نظر آدم بد یخاص لیدل -

 :دهد یرا تند تکان م سرش

 چیبا ه.تونه ازدواج کنه یاون نم.مشکل سمنه.ستهیاز همه نظر ب.نداره یمشکل نیرحسیام.جاست نینکته هم -

 .کس

 :کنم یم اخم

 تونه؟ یچرا نم -

 :دیگو یاندازد و من من کنان م یم نییرا پا سرش

 .نه ایبگم  نویدونم اجازه دارم ا یخوب من نم -
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که  دیقدر قاطع بگو نیشود سارا ا یباعث م يزیکنم چه چ یو فکر م دیایکنم تا با خودش کنار ب یم سکوت

 تواند ازدواج کند؟ یخواهرش نم

 :دیگو یم تیآورد و با جد یدفعه سرش را باال م کی

 یم نویکه ا دیاریخودتون ن ياصال به رو میجا رفت نیاز ا یلطفا وقت یول یمیعظ يگم آقا یمن بهتون م -

 .دیدون

 :زنم یم پلک

 .حتما -

 :شود یم رهیسمت راستش خ ي شهیبه ش باز

 .اومد شیبراش پ یمشکل هیخونه  ادیخواست ب یسمن م یوقت شیشش سال پ -

 :زنند یچشمانش برق م.کشد یم یقیعم نفس

 .سرش و بهش تجاوز کردن ختنیپنج نفر ر -

قدر از او  نیکه پارسا ا یشود دختر بداخالق یباورم نم.اندازد یضربان را جا م کیشوند و قلبم  یگرد م چشمانم

 .را از سر گذرانده باشد يزیچ نیکرده بود،چن فیتعر

 .رود یبه سارا م ینگاه میآورد و بعد از ن یام را م یبستن پسر

 :کند یبه من نگاه م دوباره

بازم  یرد شه ول شمیلومتریاز دو ک يمرد چینداره ه که سمن دوست دید یم.نشد الشیخ یبازم ب نیرحسیام -

 .دیبازم کنار نکش...دیفهم یوقت.ارهیکرد دل شو به دست ب یم یسع

 :میگو یلب م ریز

 .هیک گهید نیا -

 :خندد یشنود و م یم

چون و چرا خواهرمو  ینفر هست که ب هیکه  نیگم ناراحتم از ا ینم.گفتم نویراستش اون موقع منم هم -

 .نده تیاهم يزیچ نیبه چن یرانیمرد ا هیکنم  یواقعا تعجب م یدوست داشته ول

 :نمینش یم صاف

 .دینیبدب یرانینسبت به مرد ا يادیشما ز دیشا -

 :شود یم رهیچشمانم خ در
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 .کنم ینم یزندگ ایو تو رو نمیواقع ب.ستمین نیبدب -

 :دهد یادامه م.میدور نشو یتا از بحث اصل میگو ینم يزیچ

از  یکیتمومش کرد و با کمک .دانشگاهش يدوباره سر پا شد،رفت دنبال کارا یسمن وقت.گفتم یداشتم م -

 .کنه ینم یبا من زندگ...االن حدود چهارساله که با ما.کرد و از ما جدا شد دایاستاداش کار پ

 :کند یمزود خودش را جمع و جور  یرسد ول یبه نظر م جیلحظه گ کی

 .مثل جوجه اردك زشت دنبالش راه افتاده بود نمیرحسیمدت ام نیتمام ا -

 :زند یم شخندیمن ن يخنده  دنیسارا با د.خندم یم

اون .سمن یو نه مشکل روح نیرحسیام ينه عالقه .نکرد رییساال تغ نیتو ا یچیه.هیجور نیآخه واقعا هم -

 .ازدواج کنه رمردیپ هیخواد با  یخواست بهم بگه که سمن م یاومده بود،م نیرحسیروز که ام

 !شود یدارد جالب م ماجرا

بود که طرف  دهیفهم ریام.سمنم عاشق پسربچه هاست.ساله و نه ساله شیدو ساله و ش.طرف سه تا پسر داره -

از بچه هاش خواد  یم ویکیبره، یقبال استاد سمن بوده و حاال هم چون تمام مدت خارج از خونه به سر م

 .ستین لیم یاونم ب...ازدواج داده و شنهادیکه به سمن پ نیمثل ا.کنه يپرستار

 :بندد یابروانش نقش م انیم قشیعم ياز آن اخم ها یکی

 نیا دیگه شا یم.گفت که با طرف قرار داره فقط پرستار بچه هاش باشه.رفتم باهاش حرف زدم شیچند روز پ -

 .خودش یزندگ یدل بکنه و بره پ نمیرحسیام يجور

 :دیگو یم یناگهان یسارا با اضطراب.سوزد یآن پسر م يبرا دلم

 !دونم چکار کنم ینم -

 :شوم یاضطرابش من هم نگران م از

 .با خواهرتونه یینها میتصم.دیانجام بد یکار خاص دیتون یخوب شما نم -

 :دیگو یآهسته م.زیم يرا رو شیگذارد و آرنج ها یرا دو طرف صورتش م دستانش

 .رسم ینم يا جهینت چیبا سمن به ه.کنم برم با استادش حرف بزنم یدارم فکر م -

 :میگو یم تیجد با

دخالت نا به جا  شیتو زندگ دیکنه دار یفکر م ياون طور.دیبا خودش حرف بزن د،بهترهیخوا یاگر نظر منو م -

 .دیکن یم
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 :کند یکرده نگاهم م بغ

 .خونم یتو گوش خر م نیاسیکنم دارم  یزنم حس م یبا خودش که حرف م -

 :زنم یم یکج لبخند

 د؟یقانعش کن دیشه نتون یمگه م.دیشما خواهرش -

 :کند یم غرغر

 .بود دهییتونستم قانعش کنم تا حاال چهار تا شکم زا یاگه م -

 .توانم نخندم ینم

 .کنه ریینظرش تغ دیشا.باهاش حرف بزنه شتریب نیرحسیام دیچطوره بذار -

 :دیگو یم یدرماندگ با

 !کنه یگوش نم.ازش خوشت اومد دیشا دیمدت با هم باش هی.بچه بده نیبه ا یفرصت هیگم  یبهش م یه -

 ه؟یکه االن گرفته راض یمیاز تصم -

 :دیگو یم قاطعانه

 .کار درسته نیگه ا یمنطقش بهش م یاصال ول -

 کنه؟ یشو نداره ردش م اقتیکنه ل یچون فکر م ایدوست نداره  نویرحسیاصال ام -

 :زند یم یعیوس لبخند

 ختشمینخواست ر گهیبعدش د یول دیچرخ یم نیرحسیمدت با ام هیسمن قبل از اون اتفاق  ادمهی!نیآفر -

 .نهیبب

 :زنم یم یلبخندکوچک

 کردن خواهرتون؟ یراض يراه حل بدم برا هیمن بهتون  دیخوا یاالن شما م -

 :دهد یرا تند به چپ و راست تکان م سرش

با .يهم خونه ا يزنن تو خط رمانا یکنن م یم یباف الیخ یدخترن ه.تونستم حرف بزنم یبا دوستام که نم -

 یم جادیمشکل ا نیحرف بزنم چون احساسش نسبت به سمن مادرانه اس و ا تونستمیعمه ام هم نم

 .که عقلش کار کنه یکی شیخالصه اومدم پ.کنه

 :خندم یم

 .کنه یعقلم کار نم دیکن یمنم اون قدرا که شما فکر م -
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 :دهم یکنم و سپس ادامه م یم مکث

 نه؟ ادیخوشش م نیرحسیسمن از ام دیگفت -

 .رندیگ یمقابل چشمانش را م شیها يچتر.دهد یرا تکان م سرش

 :میگو یفکر کردن م یبعد از کم.خورم یام م یاز بستن یاندازم و کم یم نییرا پا سرم

قانعش  دینتون دیشما شا.آخرش اگه نخواستش ولش کنه بره.بده نیرحسیفرصت کوتاه به ام هی دیازش بخوا -

 .کارو بکنه نیبه خاطر شما ا دیکن شیراض ندیتو یم یول دیکن

 :شوند یباز م شیها اخم

حرف شو  گهیمنم د.کرد یباهاش حرف نزدم چون هر بار رم م ریرابطه اش با ام يدرباره  ادیوقت ز چیمن ه -

 .بمونه شتریزدم تا ب ینم

 :آورم یخودم نم يبه رو یکند ول یآخرش و لحنش منقلبم م ي جمله

 .ستین یشما کار سخت يبرا.شه یتا راض دیاون قدر ازش بخوا.دیبار متوقف نش نیا -

قرار .من هم نصفه شده یوقت است تمام شده و بستن یلیسارا خ یبستن.گذرد یدر سکوت م قهیدق چند

 :میگو یم عیسر.دیآ یم ادمیشب با پرند و پارسا  يشهرباز

 د؟یایب دیشما دوست دار.يشهرباز میامشب بر میخوا یمن و پارسا و پرند م -

 :زند یم لبخند

 .قصد دارم امشب سر سمن خراب شم یول امیدوست دارم ب -

 :دهم یلبخندش را جواب م یشوم ول یم دیناام

 .دیباشموفق  -

حرف  يمناسب برا یجالب است که من را آدم میبرا.خواست حرف بزند یخواست،تنها م یمن راه حل نم از

 .زدن دانسته

 

 

 و پنجم یس فصل

سمن با .دیگو ینم يزیکند و چ یکرده ام نگاه مان م کیدر مغزش شل يریکه انگار ت يطور نیرحسیام

 :دیگو یقرمز شده م یچشمان
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 .فقط سه ماه.نیرحسیفقط سه ماه ام -

 :کنم یشوم و نفسم را فوت م یمبل ولو م يرو.رود یدارد و بدون مکث م یرا بر م فشیو شال و ک مانتو

 !مادر فوالد زره -

 .مانده رهیبود خ ستادهیسمن ا شیپ هیکه چند ثان ییهنوز به جا نیرحسیام

 :خندم یم یحال یب با

 !ببند دهنتو حالم بد شد -

از او .میایو کم طاقتم کوتاه ن یخواهر عصب يبار هم که شده جلو کیسپهر مصمم شدم که  ياز حرف ها بعد

حرف  د،تمامیچیدر فضا پ يقرمه سبز يوارد خانه شد و بو یوقت.میتا باهم حرف بزن دیایخواستم به خانه ام ب

 !میبعد حرف بزن میاول غذا بخور میتوانست یرفت؛م ادمی میها

در هم  شتریلحظه به لحظه ب شیاخم ها.شروع کردم یمنطق ياز غذا مقابل خودم نشاندمش و با حرف ها بعد

بلند شد تا  شیدفعه از جا کیفرصت بدهد، نیرحسیبه ام دیکه با دیرس نیبه ا میحرف ها یوقت.رفت یفرو م

سرش داد زدم و .درهم شد دردرا گرفتم؛آن قدر محکم که صورتش از  شیجلو رفتم و بازوها.خانه را ترك کند

لرزانش  يو لب ها دهیبه صورت رنگ پر یتوجه.هر چه دلم خواست گفتم یمنطق چیآن دفعه بدون ه

بار  نیاول يهمراهش نشستم و برا.نشست نیزم يسست شد و رو شیقدر گفتم و گفتم تا زانوها نیا.نکردم

 .گرفتم یرفتم هم به زور دستش را م یم رونیبچه بودم و با او ب یکه وقت يخواهر.خواهرم را در آغوش گرفتم

مهم  شیانگار که اصال برا.و مرا متقابال در آغوش نگرفت دیساعت در آغوشم لرز میفقط ن.حرف نزد.نکرد هیگر

 من بلد نبودم با آغوشم آرامش دهم؟ دیشا.نبود دستان من دورش حلقه شده تا آرامش کند

سمن تنها  یساعت خودش را رساند و وقت میدر کمتر از ن چارهیبپسر .دیایب میبگو نیرحسیگفت که به ام آخر

 .را گفت و رفت،انگار روح از تنش جدا شد »نیرحسیفقط سه ماه ام« يجمله 

تنها  یکنم تا کم یم رونیرا ببندد از خانه ب ششیتواند ن ینم یرا که هنوز مات و مبهوت است ول نیرحسیام

 .باشم

 .بزند رونیبزنم که حنجره ام از حلقم ب غیخواهد آن قدر ج یکه به دست آورده ام،دلم م یبزرگ تیوجود موفق با

با اخم به سقف .دهد یم یخطرناک ياندازم که صدا یتخت مامان بزرگ و بابا بزرگ م يخودم را رو يجور

 .دهم یشوم و به خودم و سمن فحش م یم رهیخ
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و  میرا نه بغل کرده ا گریوقت هم د چیدانند من و خواهرم ه یباشد چون نم یتیاهم یب زیچ هیاز نظر بق دیشا

 .میا دهینه بوس

تمام .است نیسنگ یلیندارد،خ یحس چیکه ه دمیبار خواهرم را در آغوش گرفتم و د نیاول يکه برا یمن يبرا

 يبرا يشتریب لیشوند و دل یم فیکه مدت هاست پس شان زده ام مقابل چشمانم رد يا یاحساسات منف

دوباره .خورم یرا که فراموش کرده ام بخورم م یشوم و قرص یبلند م میاز جا عیسر.دهند یام به من م یناراحت

 .نداشته باشند شتریب يشرویپ يافکار اجازه  نیکنم زودتر خوابم ببرد تا ا یکشم و دعا م یتخت دراز م يرو

*** 

که با سمن حرف زده  یدو روز از شب.روم یم نییها پااندازم و سالنه سالنه از پله  یشانه ام م يام را رو کوله

کنم صورتم  یاحساس م یخط صافند و با هر حرکت کی میلب ها.من هنوز باز نشده اند يگذرد و اخم ها یام م

 .شود یم دهیکش

 چیه.نزنم یحرف چیو ه نمیگوشه بش کیخواهم  یتنها م.خودم را هم ندارم يقدر بداخالقم که حوصله  آن

 .نکنم يکار

 .ترسم خر شوم و دوباره کار دست خودم بدهم یم.ترسم یم میحال و هوا نیا از

بار با او حرف زدم تا قانع شد و قبول کرد که  نیچند.بروم ستیمراسم ساغر است و من طبق معمول قرار ن فردا

 .را بکنم يکار نیشرکت نکرده ام و قصد هم ندارم چن یخاص یمهمان ای یتا به حال در عمرم در عروس.میاین

از .ترکد یاز بس پر است که دارد م یاست ول یخال يگریاز هر وقت د شتریکنم مغزم ب یدو روز حس م نیا در

 .که دارم متنفرم ياحساسات و افکار

 شیدارد که به پا نیرحسیمثل ام یکه کس نیاز ا.شود یام م يکه اعتراف کنم به سمن حسود نیاز ا متنفرم

 قابل تحمل ترم؟ ریقدر از سمن غ نیا!را ندارم؟ یکس نیچرا من چن.دنکن شیبماند و رها

بغلش کردم  یوقت ستم؟چرایمگر من خواهرش ن.توجه است یطور نسبت به من ب نیکه ا دیآ یسمن بدم م از

 نشان نداد؟ یواکنش

نفر را دارد که تمام توجهش را  کیخوشگل تر و لوندتر است و  یلیچون از من خ.شود یام م يساغر حسود به

 .به او بدهد

 !خواهد؟ یهم م لیدل!دیآ یاز خودم بدم م...چون دیآ یخودم بدم م از
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پله ها پارچه پهن کرده اند و دارند خاله  ریز يکه در فضا نمیب یرسم،پارسا و پرند را م یپله ها م نییبه پا یوقت

 .ارمپارسا را هم ند يحوصله  یامروز حت.کنند یم يباز

با .شود یهمراه با چمدانش از خانه خارج م نیشود و سرو یرسم،در باز م یسپهر م يبه مقابل در خانه  یوقت

است که  يبار نیاول نیزد،ا رونیکه از خانه ام ب يبعد از روز.کند یزند و سالم م یم یمن لبخند کوچک دنید

 .نمشیب یم

 یبه خاطر ب -نشان بدهم از مقابل چشمان متعجب سپهر  یکه واکنش نیبدون ا.دیآ یاز او هم خوشم نم امروز

 .روم یشوم و به سمت در م یرد م نیو چشمان ناراحت سرو -واضحم به خواهرش  یتوجه

 :دیگو یچسبد و با لبخند م یم میبه پا.دود یشود و پابرهنه به سمتم م یبلند م شیاز جا پارسا

 .یباس هایب...خاله -

و ناراحت پارسا و خاله خاله  دینگاه ناام.روم یم رونیکنم و بدون حرف از خانه ب یجدا م میرا از پاها دستانش

 .ندارد یتیاهم میهم برا شیگفتن ها

مهم  میبرا یروم ول یخط صاف راه نم کینامتعادل اند و در  میقدم ها.دارم یقدم بر م ابانیبه خ رو

کشد و من  ینفر تمام مدت ناز سمن را م کیامروز .ام شهیو من تنهاتر از هم ستیامروز ساغر غرق شاد.ستین

 .ام شهیفقط و فقط تنهاتر از هم...کنند و من یبه فردا فکر م اقیامروز دوستانم با اشت.ام شهیتنهاتر از هم

نگران  يصدا.ردیگ یم يشود و کنارم جا یم کینفس نفس زنان از پشت به من نزد یبعد کس ي قهیدق چند

 :شنوم یسپهر را م

 حال تون خوبه؟ -

 شود؟ یچرا مزاحم افکار خورنده ام م.دهم یرا نم جوابش

 :زند یم میتر صدا نگران

 شده؟ يزی؟چيخانوم مهدو -

 :میگو یم یو با بدخلق ستمیا یم

 ؟يدنبال من راه افتاد یواسه چ.برس تیبرو به زندگ -

طور با او  نیکه حق نداشته باشم ا میمدت آن قدر با هم رفت و آمد داشت نیا.کند یو مبهوت نگاهم م مات

 .حرف بزنم
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 یم یتیمن اهم یبه ناراحت یمگر کس.شود یبه درك که ناراحت م.ستیمهم ن میبرا زیچ چیحال امروز ه نیا با

چهار .و گلسا و آزاده هم چهار روز است که به من زنگ نزده اند وشایو ن یاسیمن مهم باشند؟ يبرا هیدهد که بق

 !روز

آن  دیرس یاگر زورم به او م.زند یکنارم قدم م بیسپهر سمج هم دست در ج.کنم یبه قدم زدن م شروع دوباره

 !زدمش تا راه خانه را گم کند یقدر م

 میها هیاست که ر هیشوم چند ثان ینفس تازه متوجه م نیبا ا.کشم یو نفس م رمیگ یم دهیرا ناد حضورش

 !رفته نفس بکشم ادمیزنند و من  یدست و پا م ژنیاکس يبرا

 .نماند میدر پاها یجان گریخواهم آن قدر راه بروم که د یامروز م.ستمیا یاتوبوس نم ستگاهیا مقابل

آن قدر .شود حضورش را فراموش کنم یرود که باعث م یجلب توجه کنارم راه م یآن قدر ساکت و ب سپهر

 شیخواهد تا با هم پشت سر پسرها یا مدلم مامان بزرگ ر.اند دهیبه هم چسب میساکت مانده ام که لب ها

 !میو بخند میپاك کن يسبز

 حرف است و سخن سال هاست یقحط«

 زمان را بشکن سال هاست قفل

 شدم از درد شدن سال هاست پر

 من سال هاست ي نهیس تیظرف

 بزن حرف بزن سال هاست حرف

 »ام یصحبت طوالن کی ي تشنه

 رضا آذر یعل

 یپر م شتریلحظه به لحظه ب میگلو.و قصد بلند شدن ندارد ستادهیام ا نهیس يرو يانگور لیبا وزن گور یکس

 .آورم یانگار دارم قلبم را باال م.شود

 درونم بود يشهر افسرده ا/جهانم شد ياندازه  قلبم«

 »رضا آذر یعل

 .دیآ یخوشم م شتریب کیتار ياز هوا.شود و چراغ ها روشن یم کیکم کم تار هوا

خواهد و بعد از مقابل  یم یکنم که دلم بستن یلرزان فکر م يبا چانه ا.میرس یم یگبزر یفروش یبستن به

 !شوم یرد م یفروش یبستن
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دوست دارم و  یلیخ زبرگرینخورده ام و چ يزیناهار چ روزیکنم که از د یفکر م.میرس یرستوران فست فود م به

 .شوم یاز مقابل رستوران رد م

قدر  نیکنم که چرا ا یبا تعجب فکر م.ییسه تا.میافتم که با مامان و سمن به رستوران رفت یم یدفعات کم ادی

 !نرفته ادمیرا هم  مانیحرف ها یواضح در ذهنم ثبت شده اند؟حت

 .داشت يگریآن چند بار خوشمزه تر بود و غذا طعم د ینیزم بیکنم که چقدر س یم فکر

 !خواهد یمامان و سمن م يسرخ کرده با طعم خنده ها ینیزم بیدلم س.لرزند یو چانه ام هم زمان م قلب

 سوزن ندارد؟ یکس.کند یباد م میدر گلو ینفر دارد بادکنک کی

 ادمیکه اندازه ام باشد و مناسب هم باشد  ییکردن مانتو دایپ يبرا میرسم و تقالها یم یمانتوفروش يمغازه  به

 .دیآ یم

مگر من !وقت با کفش پاشنه بلند راه نرفته ام چیکنم من ه یم م،فکریرس یکه م یکفش فروش يمغازه  به

 .ستمین دیستم؟شایدختر ن

 !لرزند یچشمانم و چانه ام و قلبم،همه با هم م مقابل

به .ستمیمردم ن زیمتوجه نگاه متعجب و تمسخرآم.کشمش یم نیزم يرو بایام را دستم گرفته ام و تقر کوله

 !درك

 !کنند یهم پرش نم ایدن يآدم ها ياست که همه  ادیام آن قدر ز ییاکنم حجم تنه یروزها حس م نیا

رد  ابانیاز خ میخواست یکنم که هر بار که م یفکر م ییرسم،به روزها یبزرگ م یبه چهارراه یوقت

 .میبرس ابانیتا ما سالم به آن طرف خ دیلرز یهزار بار دست و دلش م م،مامانیشو

جوان هم کنارشان  یزن.رود یجوان دختر سه ساله اش را بغل کرده و خندان قربان صدقه اش م يمن پدر کنار

 .خندند یصورتش م يو تمام اعضا ستادهیا

 شکستن؟ يو صدا ادیمن سه ساله از پدر و مادرم چه بود؟اخم و فر سهم

عت هم دوام چند سا.دارد یسوراخ کوچک میبادکنک درون گلو.چکد یچشمم م ياز گوشه  یاشک قطره

 !بغض یحت!شده است یتقلب زیروزها همه چ نیا!اورد؟ین

 ابانیگذرم و به آن طرف خ یم دیسف يخط ها يشود،از رو یچراغ قرمز م یوقت.کنم یپاکش م نمیبا آست عیسر

 .روم یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٣٧٨ 

توجه  یزند و ب یبه من م یمحکم يتنه .راهش کنار بروم يتوانم به موقع از جلو ینم.دیآ یاز مقابلم م یکس

 .دارد یو ثابت نگهم م ردیگ یرا م میبازو یکس.روم تا تعادلم برگردد یعقب عقب م یکم.شود یرد م

شوم  یواردش م.رسم یم یبه پارك کوچک.دهم یکشم و به راهم ادامه م یم رونیرا از درون دستش ب میبازو

را درون شکمم جمع  میپاها.کشم یگذارم و دراز م یچمن ها م يکوله ام را رو.نمینش یپشت بوته ها م ییو جا

 . بندم یکنم و چشمانم را محکم م یم

 !لرزد یم میایتنم،دن تمام

 من ترك خوردند يسر ستون ها/بعد از آوارم دیجمش تخت«

 »رضا آذر یعل

 .را دارد که سال هاست از آن محروم شده ام یتن يگرما.ندینش یتنم م يرو نیگرم و سنگ يا پارچه

 ...خواهم بدنم آب شود یم.جا شوم رشیکنم تا ز یجمع م شتریرا ب خودم

 .سردم ست،منیهوا ن ریتقص.زده ام خی

 يو دستانم را محکم رو نمینش یم میسر جا.کنم یدر خلسه به سر بردن،چشمانم را باز م قهیاز چند دق بعد

 .شوم یم رهیخ میپاها يرو يقهوه ا شرتییزنم و به سو یرا کنار م میها يچتر.کشم یصورتم م

 یم نیرا زم شرتییسو یلیم یدارم و با ب یکوله ام را بر م شیبه جا.نمیچرخانم تا صاحبش را بب یرا نم سرم

 !دیآ یبه کنار،از رنگ و مدلش خوشم م شیچوب و گرما يبو.اندازم

قدر به خودم  نیجنون را ا گرید.غذا بخورم یخواهم به خانه برگردم و کم یچمن آرام ترم کرده،م يکه بو حاال

 .نمیب ینم کینزد

 :دیگو یآهسته م.دارد یشود و کنارم قدم بر م یهمراهم م دوباره

 خونه؟ دیر یم -

که ته دلم گرم  نیبا وجود ا.نکرد دنبالم آمد یکنم،کار خوب یکه حس م ییبا وجود گرما.دهم یرا نم جوابش

 .نکرد دنبالم آمد یشده،کار خوب

 !مجبورش نکرده بود یکس

 مجبور باشند تا دنبال هم بروند؟ دیکنم آدم ها با ین فکر مم چرا

ها مثل قبل  ینیزم بیس دیشا.شوم یاز کنارش رد شدم م شیپ یکه مدت یاراده وارد رستوران یراه برگشت ب در

 !خواهد یم زبرگریمن دلم چ یخوشمزه نباشند ول
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 .درون رستوران را دوست ندارم یمصنوع يگرما

 یسفارش م - کرد  یبه خاطر دوغ خوردنم مسخره ام م شهیاست که سمن هم ادمی -دوغ  کیو  زبرگریچ سه

 .نمینش یرستوران م يدر گوشه  يزیدهم و سر م

 .ندینش یمقابلم م شیکشد و مثل دو روز پ یمقابلم را عقب م یصندل

وصف به وجودت  قابل ریغ یست؛آرامشیتفاوت ن یالبته مثل سمن ب.است یاز هر احساس یآرام و خال صورتش

 .کند یم ریسراز

 :کنم یپرخاش م.با دقت به من زل زده اند.شوم یم رهیچشمانش خ به

 ه؟یچ -

 :پوشاند یرا م شیآرام لب ها يلبخند

 .یچیه -

که  یشرتییمن هم به سو.شده رهیگرد خ زِیوسط م يدستمال کاغذ يچانه اش زده و به جعبه  ریرا ز دستانش

 .کنارش گذاشته زل زده ام یصندل يرو

 .گردم یها بر م ینیشوم و با س یبلند م میخوانند،از جا یرا م شمیف يشماره  یوقت

 یمثل قحط یمن بدون زدن حرف یکند ول یبا تعجب نگاهم م.گذارم و دو تا را جلو خودم یرا مقابل او م یکی

شده،با دهان پر تشر  رهیبه من خ شخندیبا نکند و  ینم یحرکت نمیب یم یوقت.افتم یم زبرگریزده ها به جان چ

 :زنم یم

 !گهیبخور د -

 .کنم شیبا دوم شخص جمع صدا دیرود که با یم ادمیحوصله ام، یکه ب ییها وقت

با او و پارسا و  میدارهایبودم که د نیفهمم چقدر نگران ا یتازه م.شود یراحت م المیزند،خ یاول را که م گاز

 ...پرند را هم از دست بدهم

 :پرسم یم.دارم ياحساس بهتر یبه خودم رشوه داده ام،کم يپر از کالر يغذا کیکه با  حاال

 گرده خونه اش؟ یداره بر م نیسرو -

 :آورد ینم میرا اصال به رو میها يباز وانهید.دهد یرا تکان م سرش

 .شو درست کنه یکنه زندگ یره برگرده خونه و سعقرا.کنم یماهه دارم رو مخش کار م هی -

 :دهم یرا تکان م سرم
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 .خراب شه یراحت نیکه به ا ستین يزیدو تا بچه چ یزندگ.کنه یم یکار خوب -

 !من و سمن هم بود یمنظورم زندگ.دزدم یمن نگاهم را م یکند ول یدقت نگاهم م با

 ینم يزیچ یکند ول یبا دهان باز نگاهم م هیچند ثان يبرا.زنم یدارم و به آن گاز م یدومم را بر م زبرگریچ

 .کند یو زود خودش را جمع و جور م دیگو

 .خورم یرا م یرا خورده و من دارم دوم زبرگشیتازه نصف چ او

 :دیگو یم یلبخند کوچک با

 .شه یآدم اشتهاش باز م دیخور یقدر با اشتها م نیا -

 :زنم یم یکج لبخند

 .ادیخورم که همه خوش شون م یم يدونم چطور ینم.گن یم نویهمه هم -

 :میگو یکنم و م یرا باز م دوغم

 دوغ؟ ای نیخور یشما نوشابه م -

 .باادب باشم دیآمده که با ادمیکه آرام تر شده ام، حاال

 .خورم ینم يزیبا غذا چ.کدوم چیه -

 .ستیدستان پدرم ن هیشب.شوم یم رهیزنم و به دستانش خ یم زبرگرمیبه چ يگاز

و  ستنیدست ن کیکه  ییماست ها ایاز دوغ ها ! کنم که چقدر بدمزه است ینوشم و فکر م یاز دوغم م یکم

 .دیآ یهستند اصال خوشم نم» دون دون«به قول خودم 

 :دیگو یم یبه آهستگ سپهر

 .براتون بکنم يمن بتونم کار دی؟شايهست خانوم مهدو تونیتو زندگ یمشکل -

 دم؟یخواهرم نشن...یحت ایمادرم  ایها را از زبان پدرم  نیکنم که چرا من ا یم فکر

 :دهم یدهانم را قورت م اتیزور محتو به

 .ادیاز دست شما برنم يکار یممنون ول.همه هست یمشکل که تو زندگ -

 :شود یم رهیچشمانم خ در

 .کنم ینم غیبکنم در ياگه بتونم کار.دیخوام روم حساب کن یم د،ازتونیبا من حرف بزن دیتون یاگه نم یحت -

 :ندینش یم میلب ها يرو یواقع يلبخند

 .دونم حرف شون حرفه یکه م دیهست ییجزو معدود آدم ها -
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 :دهد یرا جواب م لبخندم

 .دم که بعدا توش بمونم ینم یخود قول یب -

را  زبرگرشیکنم که چ ینگاه م يدهم و به سپهر یم هیام تک یصندل یشود،به پشت یتمام م زبرگرمیچ یوقت

ها  یلیکند و مثل خ یخوب بلد است احساساتش را مخف یلیخ.کند یمثل من تمام کرده و دارد به من نگاه م

از بودن با من را  یحوصلگ یا بیخواهم ترحم  یطور است؛نم نیواقعا خوشحالم که ا.دهد یچشمانش او را لو نم

 .از چشمانش بخوانم

 :کنم ییبازجو شهیمثل هم توانم یبه خودم مسلط شده ام و م کامال

 .دیایدنبال من ب دیشما مجبور نبود -

 .مجبور کنه يتونه منو به کار ینم یکس -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .دیوقت تونو تلف کرد -

 :زند یم لبخند

 .از وقتم کردم یخوب يکنم استفاده  یاتفاقا حس م.کنم یطور فکر نم نیمن ا -

نشسته اند و سخت مشغول الو ترکاندن  يزیشوم که سر م یم رهیخ يچرخانم و به دختر و پسر یرا م سرم

 !هستند

تا به چشم پسر  دهیبه صورتش مال یشیمواد آرا لویدختر که دو ک نیا.دهم یزنم و سرم را تکان م یم پوزخند

 !ممکن باشد يزیچ نیکند؟البته اگر چن شیآرا شتریشود که ب یم دایپ یکند که کس ینم د،فکریایب

که  يآخر کدام پسر با دختر.برند یخودخواسته به سر م یجور نفهم کیکنم دختران کشورم در  یحس م یگاه

آفتاب و  يخواهند تا دختر یکنند و آخر از مادرشان م یخواهند م یم یکند؟پسرها هر غلط یبا او بوده ازدواج م

 !کند تا به گند بکشانندش دایپ شانیبرا دهیمهتاب ند

 یم يمسخره ا نانیحرف ها با اطم نیبکوبم که در جواب ا یخواهد در دهان کس یاوقات دلم م یگاه

 .»منو دوست داره.ستین يجور نیا یفالن یول«:دیگو

 :دیگو یکند و خونسرد م یرد نگاهم را دنبال م سپهر

 د؟یاون دختر باش يجا دیدوست دار -

 :خورم یم جا
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 د؟یبکن يفکر نیباعث شده چن یچ -

 .سوال بود هیفقط  -

 :زنم یم یکج لبخند

 .رو بپرسه یسوال هی يجور نیامکان نداره آدم هم.هست یپشت هر سوال يمنظور هی شهیهم -

 زنم؟ یپسر حرف م نیبا ا يزیچه چ يکنم؟دارم درباره  یجا چکار م نیا من

 :روند یباال م شیلب ها ي گوشه

 .خواد یم نویلحظه دل تون ا هی ياحساس کردم برا.حق با شماست -

 :میگو یم ينوشم و با خونسرد یقلوپ از دوغ بدمزه م کی

 .زیسر اون م نمیش یرم م یهر وقت اون قدر بدبخت شدم،م -

 :شود یتر م ضیعر لبخندش

 ینباشه که ما فکر م ين جوراو تیواقع دیاون دختر بدبخته؟شا دیکن یواقعا فکر م.بود یجواب قابل تامل -

 .میکن

 !تیخاص یموجود ب.گذارمش یم زیم يکنم و رو یدوغ نگاه م يچپ به بطر چپ

 :کنم یفکر م یکم

و  نمیب یکه من م يزیچ.ستین یهست و سرگرم يواقعا عالقه ا ایشون دوطرفه اس  نیندارم عالقه ب يکار -

 ایدوست پسرش  يدلقک درست کرده و جلو هیکه دختره خودشو شب نهیداشته باشم،ا نانیتونم ازش اطم یم

 یخودش خواستن يچهره  نهک یداره و فکر م ینییاعتماد به نفس پا ای.شوهرش نشسته میاصال بگ اینامزدش 

 .شه یجلوش ظاهر نم شیکاره اس که بدون آرا یدونه طرفش چ یم ای ستین

 :دیگو یسرانجام م.کند یم یرا بررس میکند و حرف ها یسکوت م هیثان چند

 د؟یکن ینم شیقرار آرا هیسر  دیشما اگه بر یعنی نیا.حرفاتون جالب بود -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

به صورته نه  شتریرنگ و رو دادن ب يبرا شیآرا.ذارم صورت خودم محو شه ینم یکنم ول یم شیقطعا آرا -

 !صورت يپوشوندن نقصا

 :دهد یرا تکان م سرش

 .با افکار مادرم مشابهه یلیافکار شما خ -
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 :زنم یام را از دست داده بودم،لبخند م هیکه کل یاول يچشم داشت مادرش در روزها یب يمحبت ها يادآوری با

تونه به  یکه م يکنم بابت داشتن مادر یواقعا بهتون حسادت م.نیفرشته اس که اومده زم هیمادر شما  -

 .کنه قیقدر حس خوب تزر نیها هم ا بهیغر

 :زند یم پلک

 .طوره نیمادر شما هم قطعا هم.اندازه اس یمادرا محبت شون ب يهمه  -

 :چرخانم یدوغ را م ينصفه  يشوم و بطر یم رهیخ زیم به

تو  یکنن که اگر هم محبت یخودشونو سرکوب م ایشن  یمادرها اون قدر سرکوب م...زن ها یبعض -

 .یکن ینم دایرصت حس کردن شون رو پوقت ف چیوجودشون هست،ه

 .نمیب یرا در نگاهش م یبار ناراحت نیا.کند یدر سکوت نگاهم م هیچند ثان سپهر

 :پرسد یم اطیاحت با

 با پدرتون اختالف داشت؟...مادر شما -

است که از هجده  يزیلرزش دست چ.نوشم یاز آن م يکنم و جرعه ا یدوغ را باز م يلرزان در بطر یدستان با

 .شده بمیام نص یسال اول زندگ

 .باشه یکه اختالف شون تو چ نهیمهم ا.زن و شوهرها با هم اختالف دارن يهمه  -

 :دیگو یکند م یکه دستانم را نگاه م یدر حال.درباره اش حرف بزنم یلیخواهم خ یشود که نم یم متوجه

 .دوست داره یلیمطمئنم که مادرتون شما رو خ -

 یلرزان يدهم و با صدا یقورت م یآب دهانم را به سخت.ردیگ یپشت سرش را م لیجلو س یبه سخت میلوگ سد

 :میگو یم

 .منم مامانمو دوست دارم.شک نکردم نیوقت تو ا چیه.معلومه که داره -

 :دیگو یم یبه آرام.دیآخر از دهانم پر ي جمله

 .بچه ها مادراشونو دوست دارن يهمه  -

 یرا بر م شرتشییسو.دارم یشوم و کوله ام را بر م یبلند م میاز جا.کنم هیگر یمکان عموم کیخواهم در  ینم

 .دوغ را بردارم يبطر رمیگ یم میلحظه تصم نیدر آخر.ستدیا یحرف م یدارد و ب

 .دهد یبه من م یخورد و حس خوب یسرد به صورتم م م،بادیشو یاز رستوران خارج م یوقت

 :دیگو یاز خنده دارد م ییکه رگه ها ییبا صدا سپهر
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 د؟یزن یشما لبخند ژکوند م.نیهمه از سرما فرار -

 :خندم یحال م یب

 .کنم یتابستون جون م.کنم یم یو زمستون فقط زندگ زییپا.میمن از گرما فرار -

 :خندد یم

 .بر عکس من تابستون رو دوست دارم -

 :اندازم یم نیام چ ینیب به

 د؟یندار یخوب ي قهیاگه بگم سل دیش یناراحت م -

 :خندد یم

 .دم یم حیگرما رو ترج یگه ول یم نویهم هم نیسرو -

 :دیگو یعذرخواهانه م یبا لحن میرس یاتوبوس م ستگاهیبه ا یوقت.شود یدر سکوت همراهم م دوباره

 د؟یبرگرد ادهیپ دیخوا یم يخانوم مهدو -

 :زنم یم شخندیاش ن افهیحالت ق به

 .نشدم هنوز ریاز جونم س -

اتوبوس  یوقت.ستدیا یو سپهر طرف چپش م ستمیا یاسالم م ي لهیمن طرف راست م.میشو یاتوبوس م سوار

 :میگو یشود،با خنده م یم نییکند و تند تند باال و پا یقراضه حرکت م

 .میهلش بد میش ادهیپ دیبا گهید قهیدو د -

 :خندد یم

 یکی هوی.پر دود شد هیدر عرض دو ثان.سادیوا هویگشتم خونه، یداشتم با اتوبوس بر م یبار وقت هی ادمهی -

خاموش  شویآورد و آت یرفت کپسول آتش نشان لکسیر یلیراننده هم خ.شدن ادهیهمه پ!شیآت دیعربده کش

 !بودم سادهیمنتظر اون اتوبوس وا قهیکه چهل د نهیجالب تر ا زیحاال چ.کرد

 :زنم یم شخندین

 .ادیشم تا اتوبوس ب یم ریروز پ د؟هریشما هم مشکل منو دار -

 م؟یخند یو م میکن یم فیهم خاطره تعر يتا حاال من و سپهر برا یک از

 یرا به هوا م میها يخورد و چتر یباد به صورتم م.کنم یپشت سرش را باز م يبرم و پنجره  یرا جلو م دستم

 .بندم یزنم و چشمانم را م یلبخند م.برد
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کند  ینگاه من اخمش را باز م دنیبا د.شده و اخم کرده رهیبه من خ امیکنم،سپهر مستق یچشمانم را باز م یوقت

 .ردیگ یو نگاهش را از من م

 شده؟ يزیچ -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .نه -

 .»؟یکن یاخم م يپس مرض دار«:میگو یدلم م در

و با فاصله از  میشو یواگن م کیبه خاطر خلوت بودنش سوار .میاز راه را با مترو برو يمقدار میشو یم مجبور

 .مینینش یم یآب يها یصندل يهم رو

 :میگو یم یلبخند کج با

 .بودم دهیقدر خلوت ند نیتا حاال قطارو ا -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .ها آدم بود لهیم يتا رو شهیهم -

 .زنم یم شخندین دیآ یقطار که در ذهنم م یاز شلوغ یجالب ریتصاو به

 :دیگو یم یسپهر به آرام.میتا به کوچه برس میبرو ادهیپ ابانیخ کی کینزد دیبه خانه با دنیرس يبرا

 .خوش گذشت -

 :دهم یسر م يخنده ا تک

 !کردم یچه غلط دیگ یخونه تون م دیدونم االن که بر یم.دیوانمود کن دیستیمجبور ن -

 :نمیب یلبخندش را م ابانیخ ينور کن چراغ ها در

 .گفتم قتویمن حق.دینیبدب یلیشما خ -

 :دیگو یم یبه آهستگ م،سپهریشو یوارد ساختمان م یوقت

 .نمتونینب يطور نیوقت ا چیه گهید دوارمیام -

من هم سالنه سالنه از پله ها باال .رود یبه خانه اش م ریماند و با گفتن شب بخ یمنتظر جواب نم.زنم یم پلک

 !بود يخوشمزه ا زبرگریکنم که چه چ یروم و فکر م یم
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 و ششم یس فصل

صورت پرند کنار گردن پارساست و .اند دهیخاموش اند و بچه ها کنار هم خواب -جز چراغ آشپزخانه  -ها  چراغ

 .شکم برادرش گذاشته يدستش را رو کی

 نیشوم،سرو یکه وارد آشپزخانه م نیبه محض ا.روم تا آب بنوشم یزنم و به آشپزخانه م یم یکج لبخند

 .ستادهیمقابلم ا نهیکه دست به س نمیب یرا م یعصبان

 :پرسم یکنم م یرا پر از آب م یوانیکه ل یشوم و در حال یاز کنارش رد م يور کی

 ؟یکن ینگاهم م نیچرا مثل گراز خشمگ -

 :دیگو یم يآهسته ا يحرص و صدا با

 ؟يبود يکدوم گور -

 :کنم ینگاهش م شخندیچرخم و با ن یم

 ؟یکن یرفت و آمدم رو کنترل م يدار يجد -

 :دیگو یم شیدندان ها انیکوبد و از م یساعت گرانش م يام با انگشت اشاره رو یتوجه به لودگ یب

 کنه؟ یم ياالن چه فکر.گردم یمن امروز به طاها گفتم بر م -

 :شوم یم يجد

 .نداره تیهمه عصبان نیکه ا نیا.من بوده ریدم که تقص یم حیمن براش توض -

 ؟يدنبالش راه افتاد يکه پا شد یهست وونهید يدختره  نیا ي کارهیاصال تو چ -

 :کنم یم اخم

 .کرده يبچه ات مادر يبرا شتریاز تو ب وونهیدختر د نیا.نیقبل از حرف زدن فکر کن سرو -

 یم شیبحث پارسا پ یوقت یول ستمیزدن ن شیآدم ن.شوم یم مانیپرد و من بالفاصله از حرفم پش یم رنگش

 .دهم یرا از دست م میحرف ها د،کنترلیآ

 :بوسم یرا م شیعذرخواهانه موها.رمیگ یروم و بدن وارفته اش را در آغوش م یجلو م عیسر

 .نداشتم يمنظور.دیببخش -

 :دیگو یزند و با بغض م یم کنارم

 .دنبال اون دختره یرفت يتو منو ول کرد -

 :خندم یصدا م یب
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 تو رو ول کردم رفتم با اون؟ یچ یعنی.زنم یکنم دارم با زنم حرف م یحس م نیسرو -

 .میگو یم يآخ آهسته ا.کوبد یام م نهیمشت به س با

 دنبال اون؟ يبر یحساس ول کن تیموقع نیمنو تو ا یتون یچطور م.من خواهرتم -

 :کنم ینگاهش م قیکنم و دق یم کیرا بار چشمانم

 .ستمیمن طاها ن...نیسرو يحساس شد -

 :شود دیتواند سف ینم نیاز ا شتریب رنگش

 ؟یچ -

 :میگو یم متیو با مال رمیگ یرا م شیبازوها

من سپهرم،برادرت و اون .شه ینم.یطاها رو با من پر کن يجا یکن یم یسع يتو دار نیسرو -

 باشه؟.یمشکل تونو حل کن یکن یم یو سع ششیپ يگرد یفردا صبح زود بر م.طاهاست،شوهرت

 :دیگو یبا حرص م.زند یو کنارم م دیآ یبه خودش م.کند یمات و مبهوت نگاهم م هیثان چند

 .کرد هیدختره؟بچه ام دو ساعت گر نیچه مرگش بود ا -

 :ستمیا یم نهیبه س دست

نداره با همه  يا فهیوظ.داره حیبه زنگ تفر ازین ،اونمیکن یهمون طور که تو تمام مدت مثل بچه ها رفتار م -

 داره؟.مهربون باشه

کنم  یفکر م.ببرم نینسبت به سارا را از ب نیسرو یخواهم بدگمان یم یول ستندیدرست ن میدانم حرف ها یم

 شده؟ تیحساس نیباعث ا يزیکه چه چ

 :میگو یدفعه م کی

 !جا چه خبره نیپس بگو ا!آها -

 :کند یشود و نگاهم م یمتوقف م شیحرف ها وسط

 ؟یچ -

 :را اثبات کرده ام یجهاندر ابعاد  يا هیکنم فرض یحس م.کنم ینگاهش م روزمندانهیپ يلبخند با

 درسته؟.مادر پارسا رو پر کرده يجا یکن یشه چون فکر م یم تیتو به سارا حسود-

 :افتد یتته پته م به

 .چرت نگو سپهر...چرت -
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 :کشم یم آه

 .یکن دایپارسا پ یجاتو تو زندگ یتون یتو با خراب کردن سارا نم نیسرو -

 :کند یام فرو م نهیو ناخن انگشت اشاره اش را در س زدیر یم اشک

 م؟یمن مادر بد یبگ ياصرار دار هیتو چرا  -

 :میگو یدر گوشش م.لرزد یتمام بدنش م.رمشیگ یروم و دوباره در آغوش م یجلو م عیسر

 یگم به مرور زمان پارسا تو رو م یمن دارم م.شیکن یم یگم تو فحش تلق یم یمن هر چ.نیسرو نیبب -

 .خواد یسارا جاتو گرفته و پارسا هم تو رو نم یهست ينگفتم از بس مادر بد.یش یو مادرش م رهیپذ

 :دیگو یکند و سپس م یسکوت م هیثان چند

 ن؟یکجا رفت -

 .ردیگ یحاال هم از هر حرفم بل م نیهم نیسرو.میخواهم از حال بد سارا بگو ینم

 .میو برگشت میبعد شام خورد میقدم زد کمی -

 :کند ینگاهم م زشدهیآورد و با چشمان ر یرا باال م سرش

 ؟يو شام بخور یباهاش قدم بزن يکه بر يدختره دار نیبا ا یتو چه صنم -

 :زنم یم شخندین

حاال .کم به من و پارسا لطف نکرده.رفتم باهاش تنها نباشه.شه یم فرشیبار ر هی قهیمغزت هر چند دق نیسرو -

 .بکنم يرکا هیبار من به خاطرش  هی

 :کند ینگاهم م بد

 .ير ینم رونیکردم با دخترا ب یفکر م -

 :کشم یباال م یو کم رمیگ یرا در دستانم م شیلبخند گوش ها با

 .خونم یم نیتو گوش سرو نیاسیمنم فکر کنم دارم  -

 :کوبد یام مشت م نهیدوباره به س.کند یتواند لبخندش را مخف ینم

 .عمه تو مسخره کن -

 :گذارم یام م نهیس يرا رو دستم

 .ستمیبوکس ن سهیمن که ک.نیخدا لعنتت کنه سرو -

 :خندد یم آهسته
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 .یقدر گوشت تن منو آب نکن نیا یتا تو باش -

*** 

 .خانوم هیسالم هان -

 :زند یم یکوچک لبخند

 .سالم کیعل -

 .کند یپاك م يمامان هم کنارش نشسته و سبز.کند یها را خرد م ینیزم بیو س نشسته

 :میگو یو به مامان م نمینش یشان م مقابل

 .کرده دایطرفدار پر و پا قرص پ هیمامان آش رشته هات  -

 :زند یلبخند م مامان

 ؟یک -

 .يخانوم مهدو -

 بزرگ؟ ای کیکوچ -

 :دهم یسر م يخنده ا تک

 .کیکوچ -

امروز به .دهیپوش یمشکبلند  راهنیاش را پشت سرش جمع کرده و پ یو نصف مشک دینصف سف يموها مامان

 .سرحال است یلینظر خ

 :دیگو یم هیبه هان آهسته

 .روش فکر کن.پسرم خوش اخالق تره ها نیا -

 :دیگو یم يا رمنتظرهیبه طور غ.اندازد یم نییشود و سرش را پا یسرخ م هیهان

 .خوام برم یمن م...من -

 :مانند یها در دست مامان ثابت م يسبز

 ؟یگفت یچ -

 :شود یم رهیآورد و در چشمان مامان خ یسرش را باال م هیهان

 .جا بمونم نیا نیاز ا شتریدونم ب یصالح نم.رو قبول کنم یمیعظ يآقا شنهادیتونم پ یمن نم -

 :کند یاخم م مامان
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 کنه؟ یم تتیاذ اوشی؟سيبر يخوا یم یواسه چ.نداره یهم اشکال یردش کن يبخوا -

 .دهم یگوش م شانیخجالت به حرف ها یب

 .من دوست ندارم نمک بخورم و نمک دون بشکنم.جون مینه مر -

 :دیگو یم یقیگذارد و با اخم عم یها را در ظرف م يسبز مامان

 شنهادت؟یذارتت واسه قبول پ یتحت فشار م اوشیس یکن یم ؟فکرییما ونیمد یکن یتو فکر م هیهان -

 :دیگو یاندازد و آهسته م یم نییسرش را پا هیهان

 نمیرد کنم و بعد هر روز بب شونویتونم ا یفقط نم.اومد یسرم م ییمعلوم نبود چه بال دیشما نبود.ونتونمیمد -

 .شون

 :میگو یم عیسر

 د؟یرد کرد اوشویشه بپرسم چرا س یم یکنم ول یدخالت م دیببخش -

 :کند یمامان چپ چپ نگاهم م.شود یسرخ م هیهان

 وسط بحث ما؟ يپر یچرا پابرهنه م -

 :زنم یم لبخند

 .دیقبول نکرد شنهادشویکه پ دیدید اوشیتو س یچ نمیکنجکاو شدم بب دیببخش -

 :دیگو یکند م یها را خرد م ینیزم بیکه س یدر حال هیهان

 .شونو حروم من کنن یخواهم زندگ ینم.بهتر از من براشون هست.مشکل منم.ستین شونیمشکل ا -

 :گذارم یمچانه ام  ریشوم و دستانم را ز یجلو خم م به

 يطور نیا یبه کس اوشیس دمیمن تا حاال ند یول اده،درستهیبراش دختر ز دیگ یکه م نیبله حرف شما،ا -

باهاش  یبه ظاهر از شما سرتر باشه ول دیکنه که شا دایدختر پ هیتونه  یم.دیشما منبع آرامشش هست.نگاه کنه

 .شاد نخواهد بود

 :دیگو یآرام م.زنم یم یافتم و لبخند کج یسارا م ادی.شود یسرخ م شتریب هیهان

با  یگن مشکل یلطف شونه که م نیا.بچه ام یهمسرم،از طرف یاز طرف.االنم هستم یزندگ ریدرگ یلیمن خ -

 .ادیلطف از من بدشون ب نیترسم که به خاطر ا یم يمن از اون روز یمسائل ندارن ول نیا

 :خورم یم جا

 د؟یطور شناخت نیا اوشویشما س -
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کند،ساکت مانده تا من حرف  یرا راض هیبحث ممکن است هان نیا دهیمامان که به نظرش رس.دیگو ینم يزیچ

 .را بزنم میها

 :میگو یم متیمال با

که  یبه عنوان کس یول دیخبر دار دهیکه کش ییها یو سخت اوشیس یدونم تا چه حد از مشکالت روح ینم -

بهش دختر  یلیمامان خ.ادیتونه کنار ب ینم یبا هر کس اوشیگم که س یبهتون م نویشناستش ا یسال هاست م

نه  ای ادیتونه باهاشون کنار ب یم نهیتا بب دهیهم چرخ ییآشنا يبرا شونییبا چند تا یچند وقت یحت.کرده شنهادیپ

 نانیمن بهتون اطم.ده ینفر رو داره نشون م هیبار عالقه اش به  نیاول يحاال برا.سن مجرد مونده نیتا ا یول

 هیکه شما  نیکه به خاطر ا ستین يآدم بسته ا اوشیعالوه بر اون س.دیهست يو آخر یدم شما براش اول یم

بزرگ شه و نفهمه که پدرش اون  اوشیتونه با س یبچه م نیتازه ا.نخوادتون دیربچه دا هیو  دیبار ازدواج کرد

 .ستین

 :زند یم یلبخند کوچک هیهان

 .ادیساده به نظر م یلیخ یه چهم دیگ یکه شما م يطور نیا -

 :زنم یم لبخند

 یمطلقه م گهیو تا چند وقت د دیبچه دار هیچون  دیکن یم د؟فکریکن یشما چرا بزرگش م.چون ساده اس -

 د؟یندار یحق خوشبخت دیش

 .کرده یبوده که به آن فکر م يزیهمان چ قایدق نیکنم ا یحس م.خورد یم جا

 :شود یبه خودش مسلط م هیاز چند ثان بعد

 .کنن یرو قبول م يزیدونن دارن چه چ یاالن هنوز داغن و نم یمیعظ يکنم آقا یمن فکر م -

 :زنم یم شخندین

سالم  یحت.آب بره رشیخوابه که ز ینم ییجا اوشیس.دیخوب نشناخت اوشویمطمئن شدم س گهیاالن د -

 ریجوگ دیبگ دیتونست یاگه من بودم م دیحاال شا.کنه یدونه داره چکار م یکردنش رو هم براش برنامه داره و م

مسئله  هیحاال فقط .داره قبولشبه تمام جوانبش فکر کرده و  یعنیگه  یرو م يزیچ هیاگه .نه اوشیس یشدم ول

 د؟یدوست دار اوشویشما س.مونه یم

 :کند یم اخم

 .فکر کنم گهیمرد د کیکه به  ستیدرست ن.یمیعظ يمن هنوز متاهلم آقا -
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 د؟یریگ یا طالق تون رو نمروزه نیمگه هم -

 :لرزند یم دستانش

 .ستیبه هر حال درست ن -

 :میگو یم عیشوم و سر یبدش م تیوضع متوجه

 .که با حرفام آشفته تون کردم نیمثل ا.خوام یمعذرت م -

 .کند یم دنشیکند و شروع به نوش یتشکر م.دهم یآب به دستش م وانیل کیشوم و  یبلند م میجا از

جا به بعد  نیاز ا.دیگه قبول کن یم اوشیس یهر چ دیمجبور دیلطفا فکر نکن.خانوم هیمن حرفام رو زدم هان -

 .دست خودتونه یهمه چ

 :دیگو یم يگرفته ا يگذارد و با صدا یم زیم يرا رو وانیل

 .رو بفهمم زایچ يسر هی دیباعث شد.ممنونم -

 :میگو یزده م وحشت

 نه؟ گهید دیدیرو فهم یخوب يزایچ -

 :اندازم یزنم و مامان را به خنده م یم شخندین بالفاصله

 .بچم تو اتاقش تنهاست.اوشیس شیبرو پ.میپاشو برو بذار ما دو تا خانومانه اختالط کن.سپهر یخفه نش -

اتاق سوم مال .باالست نیو سرو اوشیاست و اتاق مامان و س نییپا ياتاق من طبقه .شوم یبلند م میجا از

 .ستا اوشیس

 !حوصله دارد؟ یک اوشیس نیا.شنوم یحوصله اش را م یب يصدا.زنم یروم و در اتاقش را م یپله ها باال م از

 ها؟ -

 :چرخانم یرا م چشمانم

 تو؟ امیب.سپهر.اوشیمنم س -

 :دیگو یم قهیچند دق بعد

 .ير یزود م -

و  يا روزهیو ف یآسمان یآب لیتمام وسا.کنم یسکته م بایاتاق تقر دنیبا د.کنم یزنم و در را باز م یم شخندین

 .اش گذاشته یشانیپ يو ساعدش را رو دهیتختش دراز کش يرو اوشیس.هستند يو سرمه ا دیسف

 :میگو یبندم و با لبخند م یرا پشت سرم م در



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٣٩٣ 

 .اتاقت قشنگ شده -

 .بودند يو خاکستر یمشک لشیتمام وسا قبال

 :دیگو یم یتفاوت یب با

 .اس هیهان ي قهیسل.هیشکل نیوقته ا یلیخ -

 :اندازم یباال م ابرو

 .يچه زود باهاش پسرخاله هم شد -

 :کند ینگاهم م زیت.ندینش یم شیدارد و سر جا یسرش بر م يرا از رو دستش

 منظور؟ -

 :چرخم یو به سمتش م نمینش یکارش م زیم یصندل يرو

صداش  هیتو هان یکنه ول یصدا م یمیعظ ياشاره کردم که اون تو رو آقا نیفقط به ا.نداشتم یمنظور خاص -

 .یکن یم

 :دیگو یم زیدآمیتهد یو با لحن ردیگ یاشاره اش را به سمتم م انگشت

 . خانومه هیواسه تو هان -

 :کند یچپ چپ نگاهم م اوشیس.خندم یم

 .زهر مار -

 یاشاره م شیبه لباس ها.پوشد یاز خانه م رونیکه ب ییاش تنش است؛همان ها یو شلوار مشک یمشک راهنیپ

 :کنم

 لباساتو؟ یکن یچرا عوض نم -

 :شود یم رهیکشد و به سقف خ یدراز م دوباره

 .به تو چه -

 قدر بامزه شده؟ نیا اوشیچرا س.شود یباز م شمین دوباره

 ره؟یگ یطالقشو م یک -

 :دیگو یم یلحن خشک با

 ؟یکن یم یقدر فوضول نیتو چرا ا -

 :اندازم یرا باال م میها نهشا
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 .داره دیترد یلیخ.حواستو جمع کن -

 :دیگو یم تیبا جد.ندینش یم شیبا سرعت جت سر جا دوباره

 ؟یدون یم یچ -

 :شوم یمنقلب م.وحشت زده هستند چشمانش

طالقشه و  يکارا ریحامله اس و درگ.يکرد يهنوز متاهله و تو ازش خواستگار.خاصه طشیشرا.اوشیس نیبب -

و اخالق و  افهیاز نظر ق.نهیب یتموم م یمرد همه چ هیاون تو رو .به خاطر بچه دست و پاش بسته اس

 .یش یکنه تو با اون حروم م یفکر م.ثروت

 :دیگو یم يتند به

 ؟یچ گهید.دونم یرو خودم م نایا -

 .»هیدونه هان یم ویهمه چ يدید«:میگو یدلم م در

 .مونه ینم يزیچ گهید یدون یاگه خودت م.نیهم گهید -

 :میگو یم يبا کنجکاو.کشد یشود و دراز م یآرام م دوباره

 ؟یبه خودت مطمئن یلیخ -

 :دیگو یاعتماد به نفس م با

 .به خودم مطمئنم شهیمن هم -

 :خندم یم آهسته

 !شد ها یروحت داشت از تنت جدا م شیپ قهیدو د.یهست یک گهیتو د -

 :دیگو یم یالیخ یب با

 ؟یمراقب پارسا و پدربزرگت باش دینبا ؟مگهيندار یکار و زندگ تو -

 .بار هیچند وقت  نشیبب ایب.پارسا دلش برات تنگ شده.یانداخت ادمیخوب شد  یراست.ام مراقب شونه هیهمسا -

 .چند وقت سرم شلوغ بود نیا -

به  زییپا دیرا کنار شده و نور کم جان خورش شیا روزهیو ف دیسف يپرده ها.شوم یم رهیاتاقش خ يپنجره  به

 .دهیدور تا دور تراس را گلدان چ.در تراس اتاقش است که قبال نبود یصندل کی.تابد یدرون اتاقش م

 :کشد یم رونیمرا از افکارم ب اوشیس يشده ام که صدا رهیاز پنجره خ رونیب به

 .يبرگرد یتون یم.زهیاتاقت تم -
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 :میگو یم یبا شگفت.نمک یدهان باز نگاهش م با

 جا؟ نیکه برگردم ا نهیمنظورت ا-

 :کند یخوابد و نگاهم م یپهلو م به

 .يچقدر ذوق کرد! یآخ -

 :زنم یم شخندین

 .نمتیب یم يطور نیکه ا هیبار اول -

 ؟يچه جور -

 یم يخواستگار.يایبا بچه ها کنار م.یکن یم یشوخ.یزن یحرف م.یکن یتوجه م انتیبه اطراف.آروم -

 .اوشیس يعوض شد.یکن

 :دیگو یم یلحن خشک با

 .دور و برش نپلک.آشپزخونه يبر قهیدم به د ادیخوشم نم.ینیب یمنو م يبازم اون رو یآدم رفتار نکن نیع -

 :زنم یم لبخند

 .باشه -

 :پرسد یم يعاد یلحن با

 بود؟ یک نمایس دیاون دختره که با مامان باهاش رفت -

 :روند یباال م میابروها

 چطور؟.اس هیهمسا -

 کاره اس؟ یچ -

 :کنم یم اخم

 .یکن یم یحاال نوبت منه بپرسم چرا فوضول -

 :کند یاش نگاهم م يریچشا يلبخند مدل گربه  با

 خوشت اومده آخه؟ شیاز چ -

 :دهم یو سرم را تکان م میگو یم یپوف

 ؟یپرس یاره اش مدرب یواسه چ.يبا اون ندار یکه تو اصال ارتباط نهیبحث ا.ستیبحث اون ن -

 :دیگو یم يخونسرد با
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 .جواب منو بده.نداشته باش زایچ نیبه ا يتو کار -

 :دهم یرا جلو م میها لب

 .معلمه.هیاسمش سارا مهدو -

 کنه؟ یم یتنها زندگ -

 :کنم یم کیرا بار چشمانم

 تو؟ يدار زایچ نیکار به ا یچ -

 :دیگو یم یحوصلگ یب با

 !جواب منو بده -

 :دهان به دهانش نگذارم رمیگ یم میتصم

 .کنه یم یتنها زندگ.آره -

 مجرده؟ -

 .یپرس یرو م نایا یتا بدونم واسه چ رمیم یم یاالن دارم از فوضول.اوهوم-

 :دیگو یکند م یرا برانداز م میطور که سرتا پا همان

 .يجور نیهم -

 :دیگو یاش م ینیانداختن به ب نیبا چ.کند یم مکث

 .باال بهتره يبد.ادیاز مدل موهات خوشم نم -

 :زنم یم لبخند

 شم؟ یقابل تحمل م ریغ يطور نیا -

 .یزن یبچه م يادیز -

 .داشته باشم اوشیبا س ییگفت وگو نیکردم که چن یفکرش را هم نم یحت شیماه پ چند

 نداره؟ قیدختره رف نیا -

 .چرا پنج تا دوست داره -

 .پسر -

 :میگو یم یآهان

 .نه نداره -
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 چند سالشه؟ -

 .فکر کنم سه...و ستیب -

 ؟يا یباهاش قاط یلیخ -

 :پرند یباال م میابروها

 ؟یقاط -

 :شود یحوصله م یب

 .يخبر دار شیچقدر از زندگ -

 .کم -

 .بگو یدون یم یهر چ -

 :کنم یم اخم

 .گم ینم یبدون يخوا یندونم چرا م یتا وقت.نه -

 :کند ینگاهم م زیت

 .رم سراغش یم.به درك -

 :ترسم یم دارم

 !خوب يکارش دار یبگو چ -

 :زند یم شخندین

 .پرسم نه تو یمن سوال م -

قدر آدم را عذاب  نیچرا ا.ام دهیدو لومتریده ک قهیچند دق نیکنم در ا یحس م.دهم یم رونینفسم را ب کالفه

 دهد تا حرف بزند؟ یم

 زرزو رفت خونه اش؟ ياون دختره  -

 :دهم یتکان م را سرم

 .رفت یدق داد تا بره ول.آره -

 :زند یم پوزخند

 نه؟ هیدونه مشکل شوهرش چ ینم -

 :کنم ینگاهش م زشدهیچشمان ر با
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 ؟یدون یتو م -

 :زند یم شخندین انهیموذ

 .ستین یمشکل بچه اش همه چ -

 :شوم یجلو خم م به

 دونه؟ ینم نیسرو یول یدون یچطور تو م -

 :اندازد یباال م ابرو

 .مردونه اس -

 :کنم یم اخم

 .بکنه يکار هیبدونه بتونه  نیاگه سرو دیشا.کشه یشونو به گند م یزنونه،داره زندگ ایمردونه باشه  -

 :کند یتکرار م.خندند یچشمانش م.شود یتر نم ضیعر نیاز ا شخندشین

 .مردونه اس -

 :میگو یحرص م با

 !یهست یعجب آدم -

 :خندد یصدا م یب

 .هیدو بار تا االن بهت گفتم مشکلش چ.یهست یتو هم عجب آدم نفم -

 :دیگو یم طنتیاندازد و با ش یابرو باال م.کنم یفکر م یکم

 .مردونه اس -

 :کنم یدهان باز نگاهش م با

 !نه؟ -

 :گذراند یدارد خوش م یحساب.خندد یم دوباره

 .خوره یبه درد خواهرت نم گهیدنداشته باشه  زمیچ هی نیطاها هم.یبه اون زرزرو بگ ينر -

 :کنم یم اخم

 .شه یباشه حل م یمشکلش هر چ -

 :دهد یبه بدنش کش و قوس م دهیطور خواب همان

 .ترسه همه بفهمن آبروش بره یم.ره حلش کنه ینم یول هیحل شدن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٣٩٩ 

 :میگو یلب م ریز

 !مردك احمق -

 .دیآ یطاها جور در م يکردن ها يدور يدرباره  نیسرو يبا حرف ها.موضوع فکر نکرده بودم نیبه ا اصال

 بگه؟ نیخواد به سرو ینم -

 :کند یتخت دراز م يرا رو دستانش

 .تو کله اش به جا مغز پهنه.نوچ -

 :زند یم شخندیهنوز دارد ن اوشیس.خندم یم

 .چقدر خوشت اومده -

 :دهم یام را قورت م خنده

 .نبود نیا شونیضع زندگاگه مغز داشت که االن و.معلومه خوشم اومده -

 :دیگو یم يزند به تند ینم شخندین گریکه د اوشیس

 .خواهر زرزروته ریتقص -

 :کنم یم اخم

 مگه چکار کرده؟ -

 :میگو یشوم و م یاز او م دنیحرف کش الیخ یب.دیگو ینم يزیچ

 یتو م يقبول کنه باهات ازدواج کنه بچه  اد؟اگهیم ایبه دن هیهان يبچه  گهیکه چند ماه د يزده ا جانیه -

 .شه

 :دیگو یم دیتاک با

 .ادیم ایهم داره به دن گهید يزرزرو هیطاها کم بود، يزده باشم؟دختر زرزرو جانیه دیبا یواسه چ.خانوم هیهان -

 :دهم یسر م يخنده ا تک

 ش؟یخوا ینم یعنی -

 .کرد شیشه کار ینم.مادرشه يسرجهاز-

 :کنم یم اخم

 .ینکن تیوقت به خاطر همن بچه رو اذ هی.ستین یطرز فکر درست نیا شاویس -

 :دیگو یم یالیخ یب با
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 .تو سرت تو کار خودت باشه -

 

 و هفتم یس فصل

 ه؟یک -

 ؟یکن یدرو باز م.شنوه ینم فونویآ يکه صدا نیمثل ا.برادر سپهرم -

 یم شیرا سر جا یکنم و گوش یدر را باز م شتریبدون فکر ب.را ندارم یسر و کله زدن با کس يحوصله  امروز

 .گذارم

که خودم نخواستم  نیبا ا.ساغر گفتند يزده از مراسم نامزد جانیآمدند و ه یاسیآزاده و  شیساعت پ دو

  .کنم یم يبروم،حاال مثل بچه ها بداخالق شده ام و حسود

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آزاده .رود یارد به سمت ازدواج مبرسد که ظاهرا رابطه اش با او د يا یزود رفت تا به قرارش با عل یاسی

 .میبمان داریشب ب میاست تا بتوان دهیحاال در اتاق من خواب.ماند

 یم ینقاش یمقوا با پاستل گچ يدارم رو.دارم یآسه ام را بر م زیسا یو تخته شاس نمینش یم ونیزیتلو مقابل

 !که ندارم يگریکار د.کشم

 یپرت م زیم يام را رو یو تخته شاس میگو یم یپوف.زند یدر خانه را م یگرم کار شده ام که کس تازه

جا  ستادهیکه مقابلم ا يمرد دنیکنم و با د یدر را باز م.روم یاندازم و به سمت در م یسرم م يشالم را رو.کنم

 .پارسا باشد ایانتظار داشتم سپهر .خورم یم

 :زند یم يلبخند مسخره ا مرد

 چه خبر؟ -

 :زنم یم پوزخند

 شما؟ -

 دهیکه کجا د دیآ یم ادمیکنم  یکه نگاهش م یکم.کند یم یرا بررس مینگاهش سر تا پا.دیگو ینم يزیچ

 .برادر سپهر است.امش
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 .برادرتون يخونه  دیبر دیخوا یکردم م یفکر م-

 یبندم و بلند م یم یدر را کم.کند یسر من خانه را تماشا م يزند و از باال یم هیرا به چارچوب در تک دستش

 :میگو

 !کارتو بگو!يهو -

 :شود یم يدفعه جد کیبندد و  یدر را پشت سرش م.شود یزند و وارد خانه م یکنارم م عیسر

 ؟ییتنها -

 یم تیو با عصبان ستمیا یم نهیدست به س.بروم رونیداده تا من نتوانم ب هیبه در تک.شوند یگرد م چشمانم

 :میگو

 ؟یکن یم یچه غلط يدار -

 :دیگو یترساند م یکه مرا م يشود و با لبخند یم رهیچشمانم خ در

 .بهت بزنم يسر هیاومدم  -

 !از کجا بر سرم نازل شد؟ یآدم روان نیا.ماند یباز م دهانم

 یکند و به نرم ینگاه م یبه نقاش.ندینش ینشسته بودم م شیپ قهیکه من تا چند دق ییرود و جا یم یالیخ یب با

 :دیگو یم

 .ارممن شربت آلبالو دوست د -

 !دهد یمن سفارش م يمردك برا.دانم زورش را ندارم یم یول رونیو پرتش کنم ب رمیاش را بگ قهیخواهم  یم

 :میگو یم تیو با جد نمینش یمقابلش م یتفاوت یب با

 .حرفتو بزن برو.يدم بخور یزهرمارم بهت نم -

ام  یرفتارش آن قدر عصبان.ستیذره از شعور او در وجودش ن کی.که برادر سپهر است ستیمهم ن میبرا گرید

 .کرده که ادب را به کل کنار گذاشته ام

 :دهد یخندد و سرش را تکان م یم آهسته

 .جالبه -

بر هم فشرده و نگاه  يبه لب ها یمبل لم داده و توجه يراحت رو یلیخ.کند یم یخانه را بررس اطراف

 :شود یعاقبت طاقتم تمام م.من ندارد نیخشمگ

 رون؟یپرتت کنم ب ای ینال یم -
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در چشمانم  خیکنم دارند س یاحساس م.شود یم رهیزند و در چشمانم خ یهمان لبخند ترسناکش را م دوباره

 :کنند یفرو م

 .جلو اریدستاتو ب -

 :شود یتر م قیعم اخمم

 !حالت بده ها -

چشمانم .دیآ یشود و به سمتم م یبلند م شیاز جا.کشد یم قیعم یبندد و نفس یم يلحظه ا يرا برا چشمانش

 .دارم یبر م دمیتراش یرا م میرا که با آن پاستل ها زیم يرو يچاقو عیسر.شوند یم کیبار

 :از لبخند در صورتش ندارد ياثر چیه گرید

 .اونو بذار سر جاش -

 :میگو یم تیشوم و با جد یبلند م میجا از

 .ایجلو ن -

بدنش که شد فرو کنم که  يبرم تا در هر جا یچاقو را باال م.دارد یبه سمتم قدم بر م یحوصلگ یب با

 یآن قدر دستم را فشار م.شوند یکه چاقو را با آن نگه داشته ام سفت م یدور مچ دست عیسر یلیانگشتانش خ

 .اندازم یشوند و چاقو را م یدهد که انگشتانم باز م

 .به درد عادت دارم.کنم یناله هم نم یحت

 یطرف صورتم سر م کی.کوبد یم واریچرخاند و به د یبکوبم که مرا م شیپاها نیبرم تا ب یال مرا با میزانو

 :دیگو یم یبه نرم.کشد یم ریت - میکتف ها نیب -دهد  یکه دستش را فشار م ییشود و جا

 .يد یبه درد هم که واکنش نشون نم -

 :غرم یم میدندان ها نیب از

 !يریزنج -

 :دیگو یگوشم م در

 .يانجام بد يکار مسخره ا دمیترس.افتاد یاتفاقا نم نیا ینداختیاگه جفتک نم -

 یدستش در بروم ول ریکنم تا از ز یتقال م.زند یرا باال م نشیو با همان دستش آست ردیگ یدستم را م مچ

 .دست مرا نگه داشته کیراحت با  یلیخ

 :کشد یساعدم م يرو دیو سف یخطوط گوشت ياشاره اش را رو انگشت
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 .یکش یم ینقاش غمیپس جز پاستل با ت -

 خواهد؟ یاز جانم چه م.مانم یحرکت م یبندم و ب یام،چشمانم را م جهینت یاز تالش ب خسته

 ؟یکن یدارو مصرف م -

 .است که در تمام عمرم انجام شده يمکالمه ا نیتر بیعج

که  ستمیاحمق ن يمن آن قدر ینگهم نداشته ول گرید.چرخاندم یدارد و م یبر م میکتف ها انیرا از م دستش

 .کنم یدهم و چپ چپ نگاهش م یم هیتک واریحرکت به د یب.میایتوانم از پسش برب یفکر کنم م

کند و در  یدستانم را رها م قهیبعد از چند دق.کند یم یرا بررس میدستم را مقابلش گرفته و پوست ساعدها دو

 :دیگو یم يکند و سپس با خونسرد یحرف نگاهم م یب هیچند ثان.شود یم رهیچشمانم خ

 ؟یکن یدارو مصرف م -

 :میگو یم یگذارم و با خستگ یام م یشانیپ يدستم را رو کف

 .جواب بدم يتو خونه ام و بهم حمله کرد يرو که به زور اومد ییتو يسواال دیفهمم چرا با یمن نم نیبب -

کند،با  یرا که باز م راهنشیاول پ يدکمه .کند یمبل پرت م يآورد و رو یآرامش کت اسپرتش را در م با

 :کنم یشده اند نگاهش م ینعلبک يکه اندازه  یچشمان

 !یلخت ش يخوا یحتما حاال هم م!هاشم یقمر بن ای -

 !خندد؟ یدارد م.لرزند یم شیشانه ها.گذارد یم شیزانوها يشود و دستانش را رو یم خم

او حواسش  نشیخدا موقع آفر.خندد یلحظه م کیشود و  یم يلحظه جد کی،کوبد می ورایلحظه مرا به د کی

 .پرت بوده

 :دیگو یم یو با لبخند کج ستدیا یصاف م هیاز چند ثان بعد

 .یهست يآدم بامزه ا -

 :میگو یم یمسخرگ با

 .فراهم آورم حتویخوشحالم که موجبات تفر -

 نهیس دنیبا د.کند یکند و دو طرفش را از هم جدا م یرا هم باز م راهنشیاز پ گرید يسه دکمه  شخندین با

 .شوند یاش چشمانم گرد م

ساعد دستانش مثل من .زند یرا چند دور تا م شیها نیکند و آست یرا هم باز م نشیسرآست يها دکمه

 .بدتر یحت دیشا.است
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 :دیگو یم يخونسرد با

 ؟ینیبب يخوا یم.بازم هست -

 :کند ینگاهم م یبا تعجب و نگران.خندم یم اریاخت یب

 چته؟ -

 !ياریشلوارتو درب يخوا یحتما حاال م -

 :خندد یم

 ؟یکن یمصرف م یدارو چ.میچجور ادیرو نشونت دادم که دستت ب نایا.نه -

 .میگو یرا م مینام داروها.دهم یو خنده ام را قورت م ستمیا یم صاف

 .خوردم یمنم م اشویسر هی -

 :زنم یم هیکنا

 االن مثال؟ يخوب شد -

 :زند یم شخندین

 شروع شد؟ یاز ک -

 .گم یرو به داداشت م نایا يسرت؟همه  ریخ یکن یم يکنجکاو ياالن دار.شیهفت هشت سال پ -

 :دیگو یم يخونسرد با

 .بگو -

 :دیگو یبندد و م یرا م راهنشیپ يها دکمه

 .دمیاون روز دستاتو د -

 :دیگو یم یتفاوت یبا ب.میگو ینم يزیچ

 .میقدر خشن ش نینبود ا يازین.اومده بودم مطمئن شم -

 :گذارم یرا پشت گردنم م دستانم

 بشه؟ یکه چ یمطمئن ش -

 .خوام کمکت کنم یم -

 :زنم یم پوزخند

 .برادرت و خواهرزاده ات کمک کن ،بهیهست يریآدم خ یلیاگه خ -
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 :کند یم کیرا بار چشمانش

 .نظر نده یدون یکه نم يزیچ يدرباره  -

 :میگو یم یو با خستگ رمیگ یرا به سمت در م دستم

 .زود برو -

 :زنم یم غیج یگوشخراش يبا صدا.ردیگ یرا م میچرخم تا به آشپزخانه بروم که بازو یم

 !ان قدر به من دست نزن -

 :دیگو یم یکند و به آرام یدستم را رها م عیسر

 ؟يچرا رم کرد -

 :زنم یبا حرص داد م.رود یعقب م یکم.کوبم یاش م نهیو محکم به س ستمیا یم مقابلش

 !گم شو.یو سر به سرم گذاشت يآزارم داد یتو و تا تونست يزور اومد ست؟بهیمعلوم ن -

 :کند یوحشت زده من و او را نگاه م.دیآ یم رونیب دهیپر یآشفته و رنگ ییشود و آزاده با موها یاتاقم باز م در

 شده؟ یچ -

 :میگو یم یعصب یکوبم و با لحن یم نیرا به زم میپا کی

 .رونیپرتش کن ب نویآزاده ا -

 :دیگو یم يبا خونسرد.دارد یرود و آن را بر م یسمت کتش م به

 .رم یم.دیخودتونو خسته نکن -

مانم تا از خانه خارج شود و در را ببندد تا بعد به سراغ  یمنتظر م.لرزند یم شیهنوز در شوك است و پاها آزاده

 .برومآزاده 

 :رمشیگ یآغوش م در

 .اعصابم خورد شد.کردم دارتیب دیببخش -

 :دیگو یم ینگران با

 بود اصال؟ یکرد؟ک یم تتیداشت اذ -

 .دهم یم حیماجرا را توض يبرا.آورم یآب قند م شینشانمش و برا یمبل م يرو

 :دیگو یم متفکرانه

 .یخواد کمکت کنه خوب ش یم دیشا -
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 :میگو یم ینیبدب با

 .باشه يریرسه آدم خ یبا من داره که بخواد کمکم کنه؟بعدشم به نظر نم یپسره چه ارتباط نیاصال ا -

 .دونم واال ینم -

 !افتند یها به تور من م وانهیدارم،تمام مدت د یاعصاب درست یلیکه خ نه

 

 

 و هشتم یس فصل

 ...خواد مزاحم جمع تون بشم یمن دلم نم -

 :دیگو یم يبلند يصدا با

 .خودش دعوتت کرد ؟مامانیستیچند بار بگم مزاحم ن -

 :شوم یم رهیخ شیقهوه ا شرتییگزم و به پشت سو یرا م لبم

 کاره ام؟ یوسط چ نیمن ا.هیجمع تون خانوادگ -

 .یتو هم باش میمن و مامان دوست دار.نداره یبا حضور تو مشکل یکس -

 يبرا میاهایاست که در رو يمادر هیشب یلیمادرش خ.ذوق زده ام نمیب یکه مادرش را دوباره م نیچرا،از ا دروغ

 ...سازم یخودم م

 .میایگفت مادرش من را دعوت کرده و گفته حتما ب.اش بروم يصبح از من خواست تا با او به خانه پدر امروز

هر بار  -وحشت دارم  بهیغر ياز جمع ها شهیشوم معذبم و مثل هم یشان م یکه مزاحم جمع خانوادگ نیا از

 فاتیخانه بمانم و به توص ستمیخوشحالم که مجبور ن یول -کنم  یرا گم م میها دست و پا بهیدر مواجهه با غر

 .حسرت است ست؛ازیاز حسادت ن.اش گوش دهم يساغر از مراسم نامزد

 پارسا کجاست؟ یراست -

 .با مادر و خواهرشه -

 :کند یناراحتم م شیدرون صدا یناراحت

 خانواده اش؟ شیره پ یم یک -

 .گهیحدود سه ماه د -

 .یرس یناراحت به نظر م یلیخ -
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 .دوست ندارم خودخواه باشم یناراحتم ول -

 .ستدیا یچراغ قرمز م پشت

 .هیزبون و دوست داشتن نیریش یلیخ.شه یمنم دلم براش تنگ م -

 .من بزرگش کردم.یگذرون یباهاش وقت م يتو چند ماهه دار -

 :دیگو یم يبلند يکه با صدا میآرام کردنش بگو يبرا يزیهم چخوا یم.افتد یم راه

 چه خبر؟ نیرحسیاز خواهرت و ام -

 :نمیچ یور م لب

ماه خر  هیفلک زده رو سر دوئوند که با  نیسمن گور به گور شده هفت سال ا نیا.سرشون با هم گرم شده -

 .بشه

 :دیگو یتعجب م با

 شون خوبه؟ نیب یهمه چ یعنی -

 :میگو یم تیجد با

روان  دیاول با نیرحسیام.سر جاشه شیتازه هنوزم مشکالت روح.رهیبگ ادی دیبا زایچ یلیسمن خ.معلومه که نه -

 .وفتهیخرابشو سامون بده بعد فکر ازدواج ب

 .شون دمیند هیاز دوستات چه خبر؟چند وقت -

دارن با  یاختالف طبقات.ول کننرو قب یکنه تا عل یداره رو پدر و مادرش کار م یاسی.ساغر با نامزدش خوشه -

ره سر  یکرده،م دایآزاده کار پ.چرخه یهم طبق معمول ول م وشاین.کنن یهم قبولش نم یاسیپدر و مادر .هم

 .بره رانیخواد از ا یهم م یگل.کار

 :دیگو یم يناباور با

 بره؟ رانیاز ا -

 .مفصله ماجراش.کنم یم فیبعدا واست تعر.آره -

واقعا از شما گفتن و جمع بستن افعال .میخطاب کن» تو«را  گریدادم که هم د شنهادیبه سپهر پ شیهفته پ دو

 .بعد گفت هر طور که راحتم با او حرف بزنم یاول تعجب کرد ول.دیآ یبدم م
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پارسا با هم همراه  يتا قبل از آن فقط به بهانه .شد شتریبود،رفت و آمدمان ب میها یوانگیکه شاهد د یشب از

 یو ول م میرو یرستوران م م،بهیزن یم م؛قدمیرو یم رونیاوقات با هم ب یحاال گاه یول میشد یم

 .تر کرده کینقابم ما را به هم نزد یظاهر ب دنیانگار د.میچرخ

 یوقت یحت.است یمیکند،با من صم یحال که فاصله اش با من را حفظ م نیجالب است که سپهر در ع میبرا

به او  نیرحسیرفتارش باعث شده که مثل ام نیهم.کنم یمان را حس م نیروم،مرز ب یراه م ابانیکنارش در خ

 .اعتماد کنم

 یبا شگفت.هم معلومند واریکه از پشت د نمیب یرا م اطشیبلند ح يو من درخت ها میرس یبه خانه شان م یوقت

 :میگو یم

 .مادربزرگم افتادم يخونه  يدرختا ادی.چقدر قشنگه -

 :دیگو یبندد م یم یش را به درختکه موتور یحال در

 مادربزرگت؟ یکیاون  -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .همه خشک شده بودن.دیرس یبهش نم گهیآخر د يالبته اون ساال.قدر بلند بودن نیدرختاش هم -

 فوت کردن؟ -

 .هر دو.اوهوم -

 .خدا رحمت شون کنه -

 :زنم یم پوزخند

 .عادله لعنت شون کنه یلیخدا اگه خ -

 :کند یزده نگاهم م بهت

 .شه یدرست نم يزیپشت سرشون چ ییاالن با بدگو.سارا اونا مردن -

نفهم بودم و در  يبچه  کیافتم که  یم ییروزها ادیشوم و به  یم رهیدر عوض به درختان خ.میگو ینم يزیچ

 .کردم یم يام تنها باز يپدربزرگ مادر يخانه  اطیح

 .هم ندارم که بخواهم با فکر کردن به آن لبخند بزنم ینیریش یکودک یمن حت.زنم یدلم پوزخند م در

 .شود یمادرم و کتک خوردن روح من و سمن خالصه م يها هیام در گر یکودک تمام

 ام درد ماند یکودک يهمه  از«
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 وجب بچه ولگرد ماند مین

 »رضا آذر یعل

شد مادرم با آن مردك ازدواج کند،حاال نه من وجود داشتم و  ینم یکنم که اگر پدربزرگم راض یفکر م شهیهم

ازدواج داشت و  يبرا يبهتر يمادرم شانس ها دینشستند و شا ینم اهیسه نفر به خاك س گرید.نه سمن

 .شد یخوشبخت م

را هم  شیبچه ها یکه حت یکس.رذل به تمام معناست کی -کنم  شیکه پدر صدا ردیگ یعقم م - پدرم

 .است ریمردن هم حق يبرادوست ندارد،

 تیتا احساس رضا زدیر یبه هم م -اگر دوستش نداشته باشد  یحت -که روح و روان بچه ها و زنش را  یکس

 .معتاد وانیح کیاست؛ وانیست؛حیکند،آدم ن

 :شود یم دهیمرد شن کی يصدا.زند یم زنگ

 اسم رمز؟ -

 :چرخاند یچشمانش را م سپهر

 ست؟ین »يمزه ا یب یلیخ«احتماال .دونم ینم -

 :دیگو یم تیبا جد مرد

 .تو يایذارم ب ینم یاسم رمزو نگ یتا وقت -

 :دیگو یم یبا مسخرگ سپهر

 .بچه ادیبرو بگو بزرگترت ب -

 رفته من از تو بزرگترم ؟ ادتی -

 :دیگو یم شخندیبا ن سپهر

 نه؟ يرفوزه شده بود -

 :دیگو یم يبا خونسرد مرد

 .اسم رمزو بگو.زر نزن -

 !پرند و پارسا با کمک هم در بزرگ را باز کرده اند.شود یحرف بزند که در خانه باز م دیآ یم سپهر

 :کند ینازك م یپشت چشم پرند

 .تو دیایهم نم گهیباشه تا دو سال د نیبه شرو -
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 !زند؟ یبچه چرا مثل آدم بزرگ ها حرف م نیا

 :دیگو یدهد و با لبخند م یت مپرند هم با من دس.تا بغلش کند دیآ یاش م ییبه سمت دا پارسا

 .سارا جون يچقدر خوشگل تر شد -

 :خندم یم

 .يتو که خوشگل تر -

 :خندد یناز م با

 .تو نیایب.يلُفط دار -

اش است،با هم به  ییپارسا که هنوز به در آغوش دا يگونه  دنیزنم و بعد از بوس یتلفظ اشتباهش لبخند م به

 .میرو یداخل خانه م

دارد که به خاطر  يریبلند و پ يدرخت ها.من باشد يخانه  يزنم مساحتش اندازه  یحدس م.گرد است اطیح

 .هنوز هم به نظرم باشکوهند یشان را از دست داده اند ول يزمستان سبز

 يبار نوساز کیاحتماال .باشد ختنیرسد در حال فرور یبه نظر نم یاست ول یمیقد.شان دو طبقه است خانه

 .شده

 :پرسم یسپهر م از

 قدمت خونه چقدره؟ -

 :دهد یکند و سپس جواب م یفکر م یکم

 .جا رو ساخته نیبابا رضا اواخر عمرش ا يبابا.حدود صد سال -

 :میگو یلبخند م با

 .پس دیکرد شینوساز -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .دو بار -

 .قشنگه یلیخ -

 :زند یم لبخند

 خوشت اومده؟ شیاز چ -

 :شوم یم رهیخ میا دهیاش رس يبه در ورود بایتقر که یساختمان به
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 .ادیمن از چوب خوشم م.هیمیظاهرش قد -

 .ها و نرده ها و کف تراس از چوب ساخته شده اند پنجره

 :زند یم یکج لبخند

 .میکن يخونه رو کال فلز دیگه با یم.فلز دوست داره اوشیس -

 :اندازم یم نیام چ ینیب به

 .ره یازش نم يشتریانتظار ب -

 :دیگو یگذارد و با تعجب م یم نییکند تا دنبال پرند به داخل خانه بدود را پا یرا که تقال م ییپارسا

 ؟یشناس یم اوشویمگه تو س -

 .گفتم یم دینبا.اندازد یضربان را جا م کی قلبم

 :کنم یام را حفظ م يخونسرد

 .يکرد فیتو هم ازش تعر.دمشیبار د هیخوب  -

 .دیگو ینم يزیچ یکند ول یشک نگاهم م با

مچ دستم .دهم یلب فحشش م ریافتم و ز یم ادشیبه  یهنوز هم گاه یام ول دهیرا ند اوشیس گریآن روز د از

 .سمیتوانستم بنو یکرد که نم یتا چند روز آن قدر درد م

مچ دستم را گرفته  تیگفتند که مانند رمان ها،با عشقم بحثم شده و او با عصبان یم یها در مدرسه به شوخ بچه

 .کند یدارد فشار وارد م يادیحواسش نبوده که ز یتا نروم ول

 .»!نکنه ابونیگرگ ب بیعشقا نص نیخدا از ا«:جواب شان تنها گفتم در

 .سقف برود کی ریبا او ز دیکه با يدختر چارهیب.بود اوشیس منظورم

 !ندیگو یرا م نیابرو باال انداختند و گفتند که همه اولش هم طنتیها با ش بچه

 .شوم یآورم و پشت سرش وارد خانه م یرا در م میسپهر کفش ها مثل

 .مهربانش است ست؛قلبیاش ظاهرش ن ییبایراز ز.است شهیهم یکنندگ رهیو خ یسپهر به مهربان مامان

 !بود،نبود؟ بایمن هم ز مادر

شود تا صورت سپهر را  یبلند م شیپاها يپنجه  يسپس رو.پرسد یو حالم را م ردیگ یمرا در آغوش م ابتدا

 :دیگو یم اطیسپهر با احت.زند یدفعه خشکش م کیببوسد که 

 شد مامان؟ یچ -
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 :دیگو یم يرود و به تند یبه سمت پله ها م عیخانم سر میمر

 .امیمن االن م دینیشما بش -

 :دیگو یاندازد و م یرا باال م شیکه از رفتار مادرش متعجب است،شانه ها سپهر

 .مینیبش میبر ایب!دم یم گاریفکر کردم بو س -

زنم مال پرند باشد کار  یکه حدس م یخودشان نشسته اند و با لپ تاپ زیبا سا یرنگ یو پرند در چادر آب پارسا

 .کنند یم

 !خواهد چکار؟ یپنج ساله لپ تاپ م ي بچه

 :میگو یو آهسته م نمینش یآورم و با فاصله کنار سپهر م یرا در م شرتمییسو

 لپ تاپه مال پرنده؟ نیا -

 :زند یم شخندین

 .ده دستش یم نویکه پرند دور و برش نپلکه ا نیا يبرا.اوشهیمال س -

 !شود یم یبچه تاجر خوب نیا.خندم یدهان بسته م با

 :دیگو یبا خنده م سپهر

 !بوك بسازه سیگفت براش اکانت ف یم اوشیداشت به س شیچند وقت پ -

 :زنم یچادر مشخص است زل م يپرند که از در کنار رفته  مرخیچشمان گرد شده به ن با

 !جد سادات ای -

 :خندد یمن م ي افهیبه ق سپهر

 .هیجالب يبچه  -

 :دیگو یباز م شیشود و با ن یکنار پله ها ظاهر م يدر راهرو نیلحظه شرو نیهم در

 !جون یپت! بـــــه -

 :گزد یلب م سپهر

 !نیشرو -

 :میگو یم شخندین با

 ؟يابروت خوب شده که بلبل شد -

 :کند یم اخم
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 .پررو نشو.کردم یلهت م يدختر نبود -

 :دیگو یبا حرص م سپهر

 !نیبتمرگ شرو ایب -

 :دیگو یسپهر م.ندینش یآورد و مقابل ما م یدر م یشکلک نیشرو

 ؟یدر رفت يجواب داد فونوی؟آيتا االن کجا بود -

 :زند یم شخندین

 .کنم یمن اسرارمو فاش نم -

 .است شیلب ها يرو يمسخره ا شخندین.دیآ یم نییسالنه از پله ها پا ب،سالنهیدست در ج اوشیس

 :اندازد یما ابرو باال م دنید با

 د؟یجا چتر شد نیباز شما ا -

 !است یادب یمالحظه و ب یآدم ب واقعا

 یکه برق اوشیچشمان س.کنم یمن اخم م یول -عادت کرده اند  شیگوش ها -زند  یتنها لبخند م سپهر

 :دیگو یم یبا لبخند کج.شوند یمن ثابت م يرو هیچند ثان يدارند،برا يموذ

 .يالغر شد -

 .خندم یم لمیخالف م بر

کند که به او برخورد  یپرت م نیخودش را کنار شرو يو از قصد طور دیآ یبه سمت ما م يشتریسرعت ب با

هم از فرصت استفاده و دستانش را از  اوشیس.کشد یو خودش را کنار م دیگو یم يبلند »يهو« نیشرو.کند

 .دهد یمبل لم م يکند و رو یدو طرف باز م

 .يچه خوشحال شد -

 :دهم یام را قورت م خنده

 .دمیخند تیبه حرف خاله زنک.خوشحال نشدم -

 !شناسم یرا نم اوشیآورم که من س یم ادیکنم و به  یخودم حس م يسپهر را رو زیت نگاه

 اوشیس يبه جا ستین دیآن قدر باادب است که بع.سپهر بابت رفتار برادرش بشوم یندارم باعث ناراحت دوست

 .دیدرصدد جبران برآ
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 يخانه  يمبل ها هیشب یخانه کم يمبل ها.کنم یخانه نگاه م واریکنم و به در و د یرا جمع و جور م خودم

 زیمقابل م وارید يهم رو کادیتابلوفرش بزرگ وان  کی.است یخانوادگ يپر از عکس ها وارید.من هستند

 .ده نفره نصب شده يِناهارخور

 :کند یدوباره مرا خطاب م اوشیس

 .یجا اتراق کن نیا یخرس قطب نیبه بعد با ا نیاز ا یتون ی؟ميدیپسند -

 !است نیشرو منظورش

 :کند یبه من چپ چپ نگاه م.زنم یزل م نیادامه دارد به شرو میکه تا گوش ها يلبخند با

 ؟یخوب حاال که چ -

 :دهد یسر م يتک خنده ا سپهر

 مامان کجاست؟! بابا الیخ یب -

 :زند یدارد و گاز م یبر م زیم ياز رو یبیس نیشرو

 .اس هیهان شیپ -

 یپسر خوشم نم نیا ختیکه از ر نیبا وجود ا.زند یم نیشرو يبه پشت کله  یمحکم يضربه  اوشیس

 .سوزد یکله اش م يبرا د،دلمیآ

 یحالش بهتر م یوقت.شود یپرت م زیم ياز دستش رو بیس.افتد یشود و به سرفه م یبه جلو پرتاب م نیشرو

 :رود یچشم غره م اوشیشود با چشمان قرمز شده به س

 چه مرگته؟ -

 :کند یم دیتاک يبا خونسرد اوشیس

 .خــــانــوم هیهان -

 یجوابش را م ییهم با پررو اوشیس.زند یاندازد،به او زل م یخونخوار م يالیآت ادیکه مرا به  یبا حالت نیشرو

 :دیگو یم تیبرد،با جد یسپهر که از بحث آن ها لذت م.دهد

 رسه؟ یم اوشیبه نظرت زورت به س نیشرو -

 :زند یم بشیبه س يدهد و گاز یم رونینفسش را محکم ب نیشرو

 .کردم یجا نبود شانسمو امتحان م نیجون ا میاگه مر -
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 یم يزیکه نشسته،با لحن سرزنش آم اوشیس دنیو با د دیآ یم نییلحظه،مامان سپهر از پله ها پا نیهم در

 :دیگو

 ؟یکن ینم ییرایچرا پذ -

 :دبر یرا باال م شیسوال برده ابروها ریرا ز اتیهیخانم بد میکه انگار مر يطور اوشیس

 من؟ -

 :شود یبلند م شیگذارد و از جا یمقابل دستش م یدست شیپ يرا رو بشیس نیشرو.خندد یم سپهر

 .رم یمن م -

 :دهد یتکان م نیشرو يدستش را برا تیخانم با جد میمر

 .ها تموم شدن ینیزم بیس.زحمت نکش.ممنون -

 :دیگو یم نیبا چشمان گرد شده به شرو سپهر

 ام؟یب یبه من نگفت ؟چرايخورد یسرخ کرده م ینیزم بیس یپس اون موقع داشت!نامرد -

 :کشد یبه گردنش م یخانم،دست میمر زیخجالت زده از نگاه ت نیشرو

 .نخوردم شتریدو تا ب یکی -

 :زند یخانم عاقبت لبخند م میمر.کند یهم چنان بد نگاهش م سپهر

 .نوش جونت -

 .رود یو م دیگو یرا م نیا

 :زند یو دستانش را به کمر م دیآ یم رونیپرند از چادر ب.ندینش یم اوشیباز کنار س شیبا ن نیشرو

 .میخواب یم میمن و شوهرم دار.دیکن یچقدر سر و صدا م-

زند و سپهر با تعجب من را نگاه  یم شخندیبه پرند ن نیشرو.توانم نخندم یرم،نمیگ یخودم را م يچه جلو هر

 .فکر کرده يزیداند مغز منحرف من به چه چ یدهد که م ینشان م اوشیس يوسط فقط نگاه موذ نیا.کند یم

 .ستندیکه کال مهم ن نیو شرو اوشیس.سپهر برود شیپ میمانده آبرو نمیهم.کنم یخودم را جمع و جور م زود

اش که هم سن خودش  ییکند که با پسردا یم فیاش تعر یاز خاطرات بچگ شهیهم.است وشاین ریتقص

دانست  یگفت اگر آن زمان م یم.دندیخواب یکردند و به عنوان زن و شوهر کنار هم م یم ياست،خاله باز

 !کرد یشود،حتما از فرصت استفاده م یم ییزهایازدواج شامل چه چ
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 رد،بهیبگ دهیمن را ناد يگرفته خنده  میسپهر که تصم.افتادم که خنده ام گرفت شیچرت و پرت ها نیهم ادی

 :دیگو یپرند م

 .میزن یآروم تر حرف م -

درون چادر را خاموش کرده اند و درش  يچراغ قوه .گردد یکند و به چادرشان بر م ینازك م یپشت چشم پرند

 .را هم انداخته اند

 :میگو یسپهر م به

 اد؟ینم نیسرو -

 :دهد یرا به دو طرف تکان م سرش

 .تمدد اعصاب کنن کمیجا  نیپرند رو فرستادن ا -

 اعصاب؟ تمدد

 :کند یبه سپهر نگاه م شخندین ده،بایما را شن يکه صدا اوشیس.پرسم ینم يگرید سوال

 !مشکل ه؟حلیتمدد اعصاب چ -

 :کند یچپ چپ نگاهش م سپهر

 م؟یبهش اشاره کن دیخوب حاال حتما با -

 :دیگو یم يبا کنجکاو نیشرو

 .دیمنم بگ ه؟بهیچ ؟مشکلیچ -

 :زند یشانه اش م يرو اوشیس

 .مردونه اس -

 .ندینش یاراده م یخندد و ب یاورد،میدرب شیاش را از جب یبلند شده تا بتواند گوش شیاز جا یکه کم سپهر

 يزهایرسد بحث دارد به چ ینظر م ن،بهیعالوه بر ا.ناجور هستم يسه وصله  نیکنم در جمع ا یم احساس

 .کشد یم يخاك بر سر

 :دیگو یسپهر بلند م.شوم تا به آشپزخانه بروم یبلند م میجا از

 ؟ير یکجا م -

 .خانوم میمر شیپ -

 :دیگو یم انهیموذ اوشیس
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 .یمیچقدر صم -

 :میگو یم يدر مورد آن روز بداند و به تند يزیخواهم سپهر چ یرود که نم یم ادمی باز

 .حموم مغزتو بشور ير یم -

سپهر را جواب بدهم،به  جیکه نگاه گ نیبدون ا.شود یکه منصرف م دیبگو يزیخواهد چ یخندد و م یم

 .روم یآشپزخانه که ته راهرو است م

 :زند یمن لبخند م دنیبا د.دیآ یم رونیشربت به دست از آن ب ینیلحظه س نیخانم در هم میمر

 جا؟ نیا يچرا اومد -

 .حوصله ام سر رفت -

 :زند یبه آن سه نفر تشر م يبلند يگرداند و با صدا یاولم بر م يبا خودش به جا مرا

 .دیخجالت بکش -

 :پرسد یسپهر م.کنند یاو را نگاه م یالیخ یبا ب اوشیو سپهر با تعجب و س اطیبا احت نیشرو

 مگه؟ میکار کرد یچ -

تا آسمان فرق دارد  نیمعمولش زم یکه با مهربان یترسناک تیگذارد و با جد یم زیم يرا رو ینیخانم س میمر

 :دیگو یم

 .حوصله اش سر رفته د؟ساراینگرفت ادی يمهمون نواز دیدیسن رس نیشما سه تا به ا -

 :زند یپشت دستش م يبا حالت مسخره ا نیشرو

 کنه؟ زیگازو تم یحاال ک!يوا يا -

 :دیگو یکند و م ینگاه م نیخانم چپ چپ به شرو میمر.ردیگ یخودش را م يسپهر جلو یخندد ول یم اوشیس

 .هیزیادب خوب چ کمی.دیکردگنده  کلیفقط ه -

جا  نیبرگ برنده که ا یوقت -مسخره ام را  ياز آن لبخند ها یکیدور از چشمش .نشاند یکنار خودش م مرا

 کیچشمانش را بار.گذارم یم شیبه نما نیشرو يبرا -زنم  یلبخندها م نیخانم است،دست من است از ا میمر

 .دیگو یرا م» دارم برات« هیشب يزیچ شیکند و با حرکت لب ها یم

نگاه چپ چپ  - یکسانیهر بار هم واکنش .کند یدر گوشش پچ پچ م یحاال کنار سپهر نشسته و گاه اوشیس

بد نگاهت کند و نگاه  یلیخ دیآ یچپ چپ سپهر واقعا جالب هستند؛دلش نم ينگاه ها.کند یم افتیدر - سپهر 

 !یبده کند تا ادامه یم قتیترساندنت تشو يچپ چپش به جا
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 .دیایدهد که از حالت پسرانه اش درب یم رییتغ يخانم بحث را طور میمر

 :کند یوسط رو به من م آن

 .يبچه درسخون بود دمیشن نیاز سرو -

 :کنم یخانم نگاه م میچشمان گردشده به مر با

 !بوده گهید یکیمن؟حتما بحث درباره  -

 .به تمام معنا هستم -خرخوان  - یباقال کیمانده که بفهمند  نمیهم

 :کند یخانم تعجب م میمر

 ...گفت رتبه ات نیسرو -

 :خندم یم دستپاچه

 .بود یمن چهار رقم يرتبه !حتما اشتباه متوجه شدن -

 :کند یفکر م یخانم کم میمر

 ...گفت نیسرو یول -

کنم و او  ینم دایپ يزیچ یوسط حرفش بپرم ول یادب یگردم تا به خاطرش دوباره با کمال ب یم يبهانه ا دنبال

 :دهد یادامه م

 ست؟ین يطور نیا.بوده کیو رتبه ات هم نود و  یدانشگاه تهران رفت -

 !بمب آن وسط پرت کنم که هوا را پر دود کند و به من فرصت فرار بدهد کیها  لمیخواهد مثل ف یم دلم

 .گفتم نیها را به سرو نیکردم ا اشتباه

 لمیدل نیدارم؛اول لیکارم چند دل نیا يزنم و برا یام حرف نم یلیتحص تیوضع يدرباره  ییوقت جا چیه

 یکنند دارم پز م یفکر م ایخوشبختم و  یلیکنند من خ یفکر م ای.سبک مغزهاست یبرخ زیواکنش حسادت آم

مثل من  ییافراد به آدم ها ي نانهیدومم نگاه بدب لیدل.کنند به غلط اضافه کردن یشروع م نیهم يدهم و برا

جز درس خواندن نداشته ام و عالوه بر  يکنند که من تمام مدت در خانه بوده ام و کار یفکر نم.است

جز درس خواندن و درآمد داشتن نداشتم؛فکر  یزدن از آن خانه متمرکز شده بود و راه رونیب يرو ن،تالشمیا

در  یدانشگاه یمن نصف صندل يتواند برا ینم روشدفاش را ب یپدرم کل زندگ -کنند با پول پدرم  یم

 .ام دهیجا رس نیبه ا -! دمقوزآباد را بخرد
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جمع مرا متفاوت از خودش  کیدر  یدوست ندارم کس.است» از حدم شیتواضع ب« وشایسومم به قول ن لیدل

 .ندیبب

 !به درسم اختصاص داده ام،شاخ که ندارم يشتریفقط زمان ب من

 :زنم یبه زور لبخند م یسرخ شده اند ول میگونه ها مطمئنم

 ا؟ -

 !یطانیش نیکند و شرو یسپهر با خنده نگاهم م.است نیهم میتوانم بگو یکه م يزیچ تنها

 .رود یاش ور م یو دارد با گوش ستیهم اصال حواسش به ما ن اوشیس

 :دهد یشده،سرش را تکان م جیمن گ يخانم که از رفتار مسخره  میمر

 .چون پرند غذا رو سوزوند ادمهیخوب  یلیاتفاقا خ -

 :شود یپرند بلند م يصدا

 !بود اوشیس ری؟تقصیمامان -

 :دیگو یخانم با خنده م میمر.کند یسرش را هم بلند نم یحت اوشیس

 تو وروجک؟ ییکجا -

 یممان جا  نیدود و خودش را ب یپرند با خنده به سمت ما م.ندیآ یم رونیکنند و ب یچادرشان را باز م پیز

 :دیگو یحق به جانب م.کند

 .کنم ادیبهم گفت گازو ز اوشیس -

 :دیگو یم يآورد و با خونسرد یسرش را باال م.شود یثابت م اوشیس يهمه رو يها نگاه

 .ینیریجون به جونت کنن خود ش -

 :شود یم یعصبان پرند

 .راستشو بگم شهیگه هم یم یمامان -

 :زند یدر چشمان پرند زل م تیگذارد و با جد یاش را کنار م یگوش اوشیس

 .خورده یها رو ک ينون خامه ا یبگ يبخوا دیپس شا -

 :دیگو یاش نشسته آهسته م ییدا يپا يکه رو پارسا

 .میخود...با هم -
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پارسا هم با حرارت سرش را .دیگو یم يزیبوسد و در گوشش چ یگوش پارسا را م ریسپهر ز.خندند یم همه

 .دهد یتکان م

 :دیگو یخانم با لبخند م میمر

 د؟یرو خورد ينون خامه ا لویک مین -

شود و با  یپارسا متوجه نم یول دیبگو يزیاندازد که دهانش را باز کرده تا چ یم ییمعنادار با پارسا ینگاه پرند

 :دیگو یم یسادگ

 .تو چادله...هیبخ -

 :دیگو یپرند با حرص م.خندند یهمه م دوباره

 !یگفت یم دینبا -

 نیفرمانده ا یسال از پارسا کوچک تر است ول کیپرند .اندازد یم نییخواهرش سرش را پا خیبه خاطر توب پارسا

 !است یدختر فسقل

 :دیگو یم يخانم به تند میمر.شود یبلند م شیاز جا اوشیس

 کجا؟ -

 :زند یم شخندین اوشیس

 .تو اتاقم کار دارم -

 :دیگو یم يخانم با خونسرد میمر

 .نیرو ببرم اتاق سرو هیرم هان یپس من م -

 :دیگو یکه هنوز باز است م یشیبا ن اوشیس

 .کار دارم نیتو اتاق سرو.بهم بگو نیاتاق سرو شیبرد یپس وقت -

 یپرند دستم را م.کنم یواکنش نگاه شان م یمن که از موضوع خبر ندارم ب یخندند ول یم نیو شرو سپهر

 :کند ینگاه م میو به ناخن ها ردیگ

 .چقد ناخونات خوشگلن سارا -

 :زنم یم لبخند

 .نکردم شونیمن که کار -

 :دهد یرا جلو م شیلب ها پرند
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 .خوشگله یبیخودش طع -

 :خندم یتلفظ غلطش م به

 .زمیعز نهیب یچشمات قشنگ م -

 :دیگو یم تیشود و با جد یبلند م شیخانم از جا میمر

 .میداشت يقرار هیما با هم  اوشیس -

 :کند یرا تر م شیبا زبانش لب ها اوشیس

 .من قبول نکردم انجامش بدم یرو بکنم ول يکار هی یتو گفت -

 :دیگو یم يخانم به سرد میمر

 ...هیخواد نه  یمرد م هیاون .خودته ریردت کنه تقص هیاگه هان -

 یبرق چشمانش به طور ناگهان.نمیب یرا خلع سالح شده م اوشیبار س نیاول يبرا.گذارد یتمام م مهیرا ن حرفش

 :دیگو یدهد م یم یمانیپش يکه بو یخانم با لحن میمر.رود یدفعه وا م کیانگار بدنش .رود یم نیاز ب

 .نداشتم يمنظور....مـ اوشمیس دیببخش -

سپهر آهسته .رود یم اطیشود و به ح یحالت ممکن از جمع ما خارج م نیتفاوت تر یب ،بایبدون حرف اوشیس

 :دیگو یم

 .سرده رونیهوا ب -

 :دیگو یرا بسته نگه داشته م ششیرسد به زور ن یکه به نظر م نیشرو

 چرا مثل دختربچه ها قهر کرد؟ نیا -

 :دیگو یلب م ریز -کند  یغم چهره اش واقعا ناراحتم م -خانم  میمر

 .رم باهاش حرف بزنم یمن م -

 :دیگو یرود،سپهر به پرند م یم یوقت

 حال مامان و بابات خوبه؟ -

 :دهد یسرش را تکان م پرند

 رضا خوبه؟.آره -

 هفتاد سال بزرگتر از خودش را هم با اسم کوچک صدا بزند؟ يبچه چرا عادت دارد آدم ها نیا

 :دهد یسرش را تکان م سپهر
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 .خوبه -

 :کند یبه من نگاه م سپهر

 بود؟ یچ نایدانشگاه و رتبه و ا نیا ي هیقض -

از او  یبا لبخند کوچک.کوبد یبا دست کوچکش پشتم م عیپرند سر.پرد یم میخورم در گلو یکه دارم م یشربت

 :میگو یکنم و خونسرد م یتشکر م

 .ستمیحرفا ن نیمن اصال مال ا.اشتباه گرفته بوده گهید یکیاحتماال منو با  -

 :دیگو یم شخندیبا ن نیشرو

 .یمصرف باش یخرخون ب هی ادیبهت م یول -

 :دیگو یم تیکند و با جد یاخم م سپهر

 .نیبسه شرو -

 یم زیم يشربتم را رو وانیل يبا خونسرد.اندازد یرا باال م شیکند و سپس شانه ها ینگاهش م یکم نیشرو

 :گذارم

 .یباش یطبل توخال ادیبه تو هم م -

 :کند یاخم م نیشرو

 منظور؟ -

 :اندازد یما م يبه هر دو ینگاه یو با کالفگ دیگو یم یپوف سپهر

 ...ادیم شیپ يوقت دلخور هی.بسه بچه ها -

 :میگو یم يپرم و جد یحرفش م وسط

 !بره یاگه ازم دلخور شه من شبا از غصه خوابم نم!حرفو نینگو ا -

 :زند یپوزخند م نیشرو.کند یچپ چپ نگاهم م سپهر

 ...ای یخواب یتو اصال شبا م -

 :ام دهینشن یقدر بلند و عصبان نیسپهر را ا يبه حال صدا تا

 !تمومش کن نیشرو -

 !ترسم یقدر م نیبلند حرف بزند ا يدانستم اگر با صدا ینم.طور نیهم هم نیشرو.خورم یم جا
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 یدرشت شده سپهر را تماشا م یپرند با چشمان.شود یبلند م شیکند و سپس از جا ینگاهش م یکم نیشرو

 .دود یپرد و به سمت من و پرند م یم نییپا شیپا يرو ده،ازیاش ترس ییداد دا يکند و پارسا که از صدا

 .رود یم اطیبه ح یحرف چیه یب نیشرو

 :زنم یم یکج لبخند

 اط؟یکنه بره ح یقهر م یک ينفر بعد -

 یو نگاه از او م نمیچ یلب بر م.دهد ینشان نم یام هم واکنش یدر برابر شوخ یحت.کند ینگاهم نم سپهر

 .رمیگ

 نمیو آرامش بب یاز او مهربان شهیچون عادت کرده ام هم دیشا.قدر آزارم داد نیا نشینگاه دزد نیم چرا ادان ینم

 .قابل قبول است ریغ میرفتار برا نیو ا

 میبعد از او مر.رود یو بدون نگاه کردن به ما از پله ها باال م دیآ یبه داخل خانه م اوشیبعد س يلحظه  چند

 :زند یم یرو به من لبخند کوچک.ندینش یگرفته کنار من م يشود و با چهره ا یخانم وارد خانه م

 ...که يجا اومد نیمثال ا.يبحثا شد نیا ریتو هم درگ.سارا دیببخش -

 :پرم یحرفش م وسط

 .گذره یداره بهم خوش م.هیچه حرف نینه ا -

 :خندد یخانم م میمر

 !چه قانع -

 :خندم یم

 .دوست دارم...رو ییجمعا نین چنم.گم یراست شو م دیباور کن -

 :دیگو یرسد م یکه گرفته به نظر م يگذارد و به سپهر یدستم م يزند و دستش را رو یخانم لبخند م میمر

 شده مامان؟ یچ -

حرف زدن شان به  يصدا.پرند و پارسا دوباره به چادرشان رفته اند.دهد یسرش را به دو طرف تکان م سپهر

 .رسد یگوش م

 :دیگو یم یفکر کردن با ناراحت یخانم پس از کم میمر

 .ناراحت شد یلیخ -

 :دیگو یکه در افکار خودش غوطه ور است آهسته م سپهر
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 .شه یخوب م -

 من است؟ ریتقص.اندازم یم نییرا پا سرم

 یم يزیو در گوشش چ ندینش یسپهر م شیپ یآورد؛اخم کرده ول یرا به داخل م نیخانم به زور شرو میمر

در اتاق .است نیسپهر و شرو شیهر چه باشد بهتر از نشستن پ.کند همراهش باال بروم یم شنهادیبه من پ.دیگو

که توجهم را  يزیچ نیشوم،اول یوارد اتاق بزرگ م یوقت.ماند تا من وارد شوم یکند و منتظر م یآخر را باز م

 يرو.زن باشد کیکه  دیآ یطور بر م نیا زشیر ياز جثه .تخت است يرو يکند،جسم مچاله شده  یجلب م

 .بنفش پوشانده يبا گل ها يصورتش را با چادر یبدنش و حت

که قطعا  یکس.زده اند رونیتوالت و کمد لباس بزرگ ب زیم نیهستند که از ب ییپاها نمیب یکه م يزیچ نیدوم

 .جا مشخص اند نیدراز شده اش از ا يجا کرده و پاها نیاست،خودش را آن ب اوشیس

 .نمیتوانم برق اشک را در چشمانش بب یم یچراغ اتاق خاموش است ول.زند یخانم به گونه اش چنگ م میمر

 .شود یام م يحسود نیو سپهر و سرو اوشیس به

 یم اوشیس يرود و کنار پاها یخانم م میمر یروم ول یو جلوتر نم ستمیا یدر چارچوب در م من

 متر جا کرده؟ مین نیخودش را در ا يچطور.ندینش

چقدر درمانده شود که قصد  دینفر با کی.به حال خودمان تاسف خوردم شیزخم ها يجا دنیروز بعد از د آن

 !جان خودش را بکند؟

 دیمشکلش اصال مثل مال من نباشد و شا دیشا.فشرده شد دهیکه کش يقلبم از درد یول اوردمیخودم ن يرو به

 .کند يکار نیداشته باشد تا چن یچقدر احساس وحشتناک دینفر با کیدانم  یم یبدتر باشد ول یحت

 .بگذارم شانیروم تا تنها یآرام عقب عقب م.زند یو آهسته با او حرف م ردیگ یخانم دستانش را م میمر

و سرم  نمینش یممکن از آن ها م يفاصله  نیدر دورتر.گرفته است و سپهر ناراحت نیشرو.روم یم نییپا دوباره

 .ندازما یم نییرا پا

کردم تا  یحبس م يواریبچه بودم،خودم را در کمد د یاست که وقت ادمی.من دارد هیشب ییرفتارها اوشیس

 .کند یرا درست م زیهمه چ کیمکان کوچک و تار کیکردم جا شدن در  یفکر م.احساس آرامش کنم

 ســـارا؟ -

توجهم جلب شده  ندیب یم یوقت.ندز یبه جلو خم شده و مرا صدا م.کنم یپرم و به سپهر نگاه م یجا م از

 :کند یم کیچشمانش را بار
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 باال چه خبر بود؟ -

 :کنم تا بتوانم حرف بزنم یرا مرتب م ذهنم

 .حال برادرت خوب نبود -

 :دهم یادامه م یاز مکث بعد

 بود؟ یاون خانومه ک -

 :اندازد یبه باال م ینگاه سپهر

 .همون که برات درباره اش گفتم.کنه یجا کار م نیا.هیهان -

 :میگو یدفعه م کیکنم و  یفکر م یکم

 !آها -

کند که ممکن  یفکر م.آنجاست هیبرود که هان ییبه جا اوشیخانم دوست نداشت س میفهمم چرا مر یم حاال

 .بدهد يرا فرار هیسر بزند و هان اوشیاز س ییاست خطا

 یحاال که سپهر دوباره با من حرف زده،نم.دیگو ینم يزیچ یکند ول یبه من نگاه م يبا کنجکاو نیشرو

 .را خراب کنم زیدوباره همه چ نیخواهم با بحث کردن با شرو

 یحرف م یمدت -نه  اوشیس یشود ول یخانم هم به ما ملحق م میمر یبعد از مدت -و سپهر  نیو شرو من

 دهیتا به حال ند - زدیر یکه مشت مشت پاپ کورن در دهانش م یسپهر در حال.میخور یو پاپ کورن م میزن

 :دیگو یم نیبه شرو -قدر با اشتها غذا بخورد  نیام ا

 ؟يخور یتو چرا نم -

 :خندد یم نیشرو

 .ببند دهنتو حالم بد شد -

 :زند یم شخندیدهد و ن یدهانش را قورت م اتیبه زور محتو سپهر

 چته؟ -

 :دیگو یم یهر با کالفگسپ.کند یتنها نگاهش م نیشرو

 بچه سقط شه؟ نیجلو ماش شیبنداز يبر يخوا ی؟میبکن یتون یخوب تو االن چکار م -

باردار شده و او  نیاست که دوست دختر شرو نیرسد ا یلحظه به فکرم م نیکه در اول يزیچ.ماند یباز م دهانم

 !چکار کند دیداند با ینم
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 :دیگو یم تیبا عصبان نیشرو

 .میکن یدرد و دل م مینیش یم یما رو بگو با ک -

 :دیگو یو م زدیر یپاپ کورن در دهانش م یمشت سپهر

 شه؟ یدرست م یخوب تو به من بگو با گند دماغ بودنت چ -

 :دیگو یم یسپهر با مسخرگ.کند یتواند لبخندش را مخف ینم نیشرو

-  يدیخند دمید! ا! 

 :دهد یتاسف تکان م يخندد و سرش را به نشانه  یم نیشرو

 .سپهر يعقل شد نیریش ایتازگ -

 :دیگو یم تیبا جد سپهر

 .هیمن مادرزاد ق؟مشکلیگن رف یتو هم م ا؟بهیتازگ -

 .برم یکه سال ها با هم بوده اند لذت م یدوستان دنیاز د.دیآ یخوشم م شانیتماشا از

غذا را  هیاو و هان يبرا.شود یخانم م میو باعث گرفته شدن حال مر دیآ ینم نییباز هم پا اوشیشام،س موقع

 .برد یباال م

 .تا بهتر شود دهیخواب اوشیدر اتاق س.درد دارد ادیباردار است و به خاطر کار ز هیخانم به من گفت که هان میمر

آمده،دستانش را  رونیکه همراه پارسا از چادرشان ب م،پرندینیچ یرا م زیم نیکه من و سپهر و شرو یهنگام

 :دیگو یم یاز خود راض یبرد و با لحن یپشت م

 .شام امشبو من پختم -

 :دیگو یم شخندیبا ن نیشرو

 .مونه یم ادمی يخواستم برم خواستگار یوقت -

 :دیگو یخندد و به پرند م یآهسته م سپهر

 ؟يجد -

 :دهد یسرش را تکان م پرند

 .روش ختمیمن سس ر -

 :زنم یم لبخند

 .قدر بوش خوبه نیپس بگو چرا ا -
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چهره اش ناراحت .آورد تا بغلش کنم یو دستانش را باال م دیآ یپارسا به سمت من م.خندد یذوق زده م پرند

 اش شده؟ يحسود.است

 .نمیچ یبشقاب ها را م گرمیو با دست د رمیگ یدست پارسا را م کیبا .کنم یشوم و بغلش م یم خم

 .بوسد یگذارم که پارسا گونه ام را محکم م یقاشق ها را م دارم

زند و دستانش را  یتند تند پلک م نکشیاز پشت ع.بوسم یزنم و لپ سرخ و تپلش را م یلبخند م اریاخت یب

 .کند یمحکم تر دور گردنم حلقه م

 :دیگو یم تیبا جد.دانم چرا اخم کرده ینم.ردیآورد تا پارسا را بگ یشود و دستانش را جلو م یم شیدایپ سپهر

 من؟ شیپ يایپارسا م -

 .رود یاش م ییبه آغوش دا یلیم یپارسا با ب.میگو ینم يزیچ یکنم ول یتعجب نگاهش م با

 شود؟ یکه ممکن است از من دور م ییواقعا سپهر تا جا ایزده ام  توهم

 .اندازد یسمن م يخوشمزه  ياهایالزان ادیمرا .خانم واقعا خوشمزه است میدستپخت مر يایالزان

 سارا جان از پدر و مادرت چه خبر؟ -

 :میگو یخانم م میزنم و به مر یلبخند م.ماند یرود و ثابت م یفرو م ایدر الزان چنگالم

 .خوبن -

 .داده ام يکنم واقعا جواب مسخره ا یم احساس

 شون؟ يدیند ایتازگ -

 :دهم یرا به دو طرف تکان م سرم

 .نه -

 !کنند یچه که آن ها کجا هستند و چه مبه من .پرسد ینم يزیچ گریخانم د میمر

 شیبرا یلیاز مشکالتم خ.کند ینگاهم م یچشم ریکه پارسا را کنار خودش نشانده و دور از من نشسته،ز سپهر

 .با آن ها ندارم يرابطه ا چیو در واقع ه یدرست يداند که اصال رابطه  یم یبه طور کل ینگفته ام ول

 .ستمین یبرسد که آدم درست جهینت نیترسم به ا یم.درباره ام بداند یلیندارم خ دوست

 يبار نیاول.ستیچ يکنم برا یماه است با او دوستانه رفتار م کیکه تازه  يدانم ترسم از نبودن سپهر ینم

 !ستیعالقه به طور خاص ن لشیحال مطمئنم دل نیمهم است؛باا میقدر برا نیپسر ا کیاست که حضور 
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 یحرف م یمعمول يزهایچ يدرباره  هیو هان اوشیو باز بدون حضور س مینینش ی،همه دور هم ماز شام بعد

 .میزن

 .بوده ام،تمامش دعوا و بحث و جدل بوده یاگر هم در جمع.را ندارم ییجمع ها نیچن يتجربه  من

 :بوسد یکند و گونه ام را م یبغلم م.کنم یخانم تشکر م میخواهم بروم،از مر یم یوقت آخر

 !دلتنگت بشم ينذار.جا دخترکم نیا ایبازم با سپهر ب -

 .آورم یرسد کم م یم یاحساس يکار به گفتگوها یطبق معمول وقت.میگو ینم يزیزنم و چ یم یکوچک لبخند

کند و به  یسپهر قفل موتورش را باز م.دیآ یم رونیکند و با من و سپهر و پارسا ب یم یهم خداحافظ نیشرو

 :دیگو یم نیشرو

 .ما شیپ ایامشب ب -

 :زند یم شخندین نیشرو

 برام؟ يبرنامه دار -

 :خندد یم سپهر

 !دم یهم رات نم يایاصال ب -

 :کند ینگاهم م زیت نیشرو.نمینش یپارسا پشت سر سپهر م همراه

 .چقدر یلکسیر -

 :چرخانم یرا م چشمانم

 باشم؟ یعصب دیبا -

 :دیگو یزند و به سپهر م یم پوزخند

 .يد یم حیبعدا برام توض-

 :دیگو یبا آرامش م سپهر

 .دم یم حیتوض -

است که موقع  ادمیهنوز .دهیام گذاشته و آرام خواب نهیس يپارسا سر رو.ندیگو یفهمم چه به هم م ینم من

 .خواست برادرش برود یپرند هم نم.با پرند چقدر ناراحت بود یخداحافظ

 .رمیگ یسپهر را م شرتییسو يچسبانم و گوشه  یرا محکم به خودم م پارسا

 :دیگو یبه من م م،سپهریرس یبه خانه م یوقت
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 م؟یحرف بزن کمی يوقت دار -

 .دهم یرا تکان م سرم

 .امیصبر کن پارسا رو بخوابونم ب -

 خواهد حرف بزند؟ یم يزیچه چ يدرباره .مانم تا برگردد یدر خانه شان منتظر م پشت

 :دیگو یدهد و آهسته م یم هیتک واریکنارم با فاصله به د.بندد یرا آهسته مو در  دیآ یم رونیب

 نه؟ يدید اوشویتو س -

 :صادق باشم شهیدهم مثل هم یم حیکنم و ترج یرا نگاه م میبه رو رو

 .بار هیفقط .آره -

 :بفهمم يزیاش چ يتوانم از لحن جد ینم

 اون اومد؟ -

 .جا نیاومد ا.آره -

 گفت؟ یچ -

 :ستمیا یم نهیچرخم و رو به او دست به س یم

 .هست من وقت شو ندارم ه؟اگهییاالن بازجو نیا-

 :اندازد یم نییرا پا سرش

بارم گفت که  هی.بدونه زویخواست همه چ یم.کرد یدرباره ات سوال م یلیبود خ یچند وقت.من فقط نگرانم -

 .من حرف شو باور نکردم یول نتتیبب ادیم

 :کنم یم اخم

 ؟یهست ینگران چ قایدق -

 .اعصاب شدم یهمه ب نیدفعه ا کیدانم چرا  ینم

 :شود یم رهیبه چشمانم خ.آورد یخاطر لحن بدم سرش را باال م به

فکر  یمن هر چ.داره یو هدف لیهر کارش دل يبرا.درباره اش نگفتم ویمنم همه چ.یشناس ینم اوشویتو س -

 .بوده یکار چ نیا يبرا لشیفهمم دل یکنم نم یم

 چرا آمده؟ میخواهد بگو یم.کند ینگاهم م منتظر

 .خوام بگم ینم -
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 :کند یم تعجب

 ؟يخوا ینم -

 !ام را جار بزنم یوانگیندارم د دوست

 :میگو یو اخم م تیجد با

 .ریشب بخ.خوام ینم.نه -

 :شنوم یرا م شیصدا.روم یسمت پله ها م به

 سارا؟ناراحتت کردم؟ -

چه مرگم شده؟مگر سه ساعت .گردم تا جوابش را بدهم یبر نم یشده ام که حت یحوصله و عصب یقدر ب آن

 به خطر قهر کردنش عزا نگرفته بودم؟ شیپ

 نیام بابت ا یرا بشنوم و از ناراحت شیکرد تا بمانم و حرف ها یکاش اصرار م.کند ینم يپافشار گریهم د او

 ...میگفتگو بگو

 .طور از من سوال بپرسد نیکه دوست ندارم ا میبگو.اندازد یشمارم م یب يآقا باال سرها ادیکه او مرا  میبگو

 

 

 و نهم یس فصل

 یرا نم لشیدل یشده ول یکامال مشخص بود که چقدر عصب.کردم یاست که فکرش را م یحساس تر از آن سارا

 افتد؟ یشود؟مگر آدم با چند تا سوال به لرزش م چیسوال پ دیآ یخوشش نم.فهمم

 .اش کنم ندارم ییرا که به قول خودش بازجو نیمن حق ا دیشا

روم تا  یم نیشرو ي،به خانه  -رود  یسارا م شیپارسا بالفاصله پ -برم  یکه پارسا را به خانه م نیاز ا بعد

 .نه ایهنوز هم گرفته است  نمیبب

که  دیبوس یدر آغوش سارا فرو رفته بود و او را م يطور شبید.ندارم پارسا با سارا وقت بگذراند دوست

 را پر کرده باشد؟ نیسرو ينکند واقعا سارا جا.دمیترس

 رید گرید یسارا مرا متوجه کار مسخره ام کرد ول ينگاه بهت زده .فکر جلو رفتم تا پارسا را از او دور کنم بدون

 .شده بود
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 هیدن او و هانبه تنها بو یحال مامان اعتراض نیبا ا.امدین رونیلحظه هم از اتاقش ب نیتا آخر اوشیس شبید

بود و مامان داشت  ختهیقدر به هم ر نیبه خاطر لحن و حرفش ا اوشیس.به خاطر عذاب وجدانش بود نیا.نکرد

 .اوردیگذاشت تا از دلش درب یم شیبه الال یل یطبق معمول ل

مرد  کیزد؟یر یطور به هم م نیمامان ا يجمله  کیاو با .ترساند یمرا م اوشیس ادیز تیو حساس یوابستگ

 !ساله؟ کیو  یس

را  نیشرو يبرم تا زنگ خانه  یرود،دستم را جلو م ینم رونیو سارا و پارسا از سرم ب اوشیکه فکر س یحال در

رو .شود یرسد حداقل پنجاه سال را داشته باشد،مقابلم ظاهر م یکه به نظر م يشود و مرد یبزنم که در باز م

 :دیگو یم يبلند يبه عقب با صدا

 .ذارم یتو و مادرت کم نم يمن برا.م فکر کنبه حرفا -

 :ترساند یباال مرا از خطر سکته کردنش م ياز طبه  نیشرو يعربده  يصدا

 !گورتو گم کن پدرسگ -

 مرد است؟ نیمادرش ا دیپس شوهر جد.کنم یم یرا بررس مرد

را متقاعد کند تا چکار  نیآمده شرو.هنوز سرپاست ادشیکه با وجود سن ز دهیاتوکش يمرد کت و شلوار کی

 کند؟

و در را  ندینش یعقبش م یصندل يرو.رود یم یبلند مشک یشاس نیشود و به سمت ماش یاز کنار من رد م مرد

 .رود یکند و م یحرکت م عیسر نیماش.بندد یم

دستانش  انیپله ها نشسته و سرش را م يرو نیشرو.روم یشوم و از پله ها باال م یوارد خانه م.را باز گذاشته در

 .افتم یسارا م ادیلرزد؛ یبدنش م.گرفته

 :میگو یم یبه آهستگ.دهد ینشان نم یواکنش.گذارم یشانه اش م يروم و دستم را رو یم جلو

 ؟ین؟خوبیشرو -

 يصحنه  دنیبا د.کنم یباز خانه را کامل باز م مهیدر ن. اورمیآب ب شیروم تا برا یباال م.خانه اش باز است در

 صاحب خانه اش است؟...دهیدراز کش نیشرو يپتو ریکه ز یزن.افتد یم نییمقابلم قلبم دو متر پا

 ...و ختهیصورتش به هم ر شیآرا.زده اند رونیبرهنه اش از پتو ب يها شانه

هنوز همان جا  نیشرو.ستین دنینفس کش يبرا ییکنم هوا یاحساس م.بندم یچرخم و در را م یم عیسر

 .نشسته
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 :نالم یو م نمینش یم نیزم يرو

 ن؟یشرو يچکار کرد -

 .خواهم ینم حیمن هم توض.دیگو ینم يزیچ

 :میگو یم تیبا عصبان.نمینش یپله ها م يشوم و کنارش رو یبلند م میجا از

 ن؟یشرو يکرد یچه غلط -

حالم را گردنش  يرژ لب رو يجا.نمیاش را بب دهیتوانم چشمان سرخ و رنگ پر یحاال م.آورد یرا باال م سرش

 .زند یبه هم م

کوبد  یاش م یشانیمحکم به پ.شود یم رهیسپس به دستانش خ.کند یشناسد نگاهم م یکه انگار مرا نم يطور

 :نالد یو م

 !دونـم ینـمـ!دونـم ینم!دونم ینم -

ام،چه برسد به زار  دهیرا هم ند نیتا به حال بغض شرو.کند یپوشاند و هق هق م یدستانش صورتش را م با

 !زدنش

 :کنم یحلقه م شیدستم را دور شانه ها دستپاچه

 ...نشده يزیچ.آروم باش...پسر ن؟آرومیشرو -

 .را آرام کنم نیخواهم شرو یحال االن فقط م نیبا ا.شده يزیچ چرا

 :خندد یم یعصب یآورد و با حالت یسرش را باال م نیشرو

 !سپهر ينشده؟وا یچیه -

 .کند یها رفتار م وانهیمثل د.دهم یورت مدهانم را ق آب

 :زند یکشد و داد م یرا م شیموها

 ؟ير یچرا نم!جا نجسه نی؟ایخون یمگه تو نماز نم -

شوم و محکم در گوشش  یبلند م میاز جا.چدیپ یکشد و به خودش م یرا م شیموها.کنم یزده نگاهش م بهت

 .کوبم یم

 :شوند یم ریسراز شیاشک ها.شود یحرکت م یدفعه ب کی

 !مامان -
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 يزنم و دستانم را رو یمقابلش زانو م.فشارد یو م ردیگ یقلبم را در دستش م یناله اش انگار کس يصدا با

 .زند یگذارد و زار م یشانه ام م يسرش را رو.گذارم یم شیشانه ها

 یعصب يرفتارها ادیدستپاچه شده ام؛به .کنم تپش قلبم را آرام کنم یم یکنم و سع یرا دورش حلقه م دستانم

 .را آرام کنم نیتوانم شرو یتوانستم آرامش کنم و حاال هم نم یآن موقع نم.افتاده ام اوشیس

رفتار  نیکند؟ا یرا تحمل م يدارد چه فشار دمیچطور نفهم.زند یکند و مادرش را صدا م یم هیبچه ها گر مثل

 !است یماه ها اضطراب و ناراحت ست؛حاصلیروز ن کی نیمال ا یعصب

در  نیشرو.نبوده يفهمم که در حالت عاد ینم،میب یرا م تشیوضع یوقت یول ستین هیکه کرده قابل توج يکار

 ...کند یرا نم يکار نیهرگز چن يحالت عاد

*** 

 یکنم دارم م یآن قدر فکر در مغزم است که حس م.ستمیکنم در جسمم ن یگردم،حس م یبه خانه بر م یوقت

 .ترکم

اصرار کردم که بگذارد کمکش  یوقت.را برگرداند و از من خواست بروم شیخودش آمد،روبه  نیشرو یوقت

 .بگذارم شیکنم،داد زد که تنها

 .دیایخواست بروم،آن جا را ترك کردم تا با خودش کنار ب یکه دلم نم نیا با

چرخد تا از پله ها باال برود که  یکند و م یدر را قفل م.دیآ یم رونیکنم،سارا دارد از خانه ام ب یرا که باز م در

 زند و مراقبش است؟ یقدر مرتب به بابا رضا سر م نیا شهیهم.ندیب یمن را م

 :دیگو یکند و سپس م ینگاهم م یکم.کنم یسالم م آهسته

 شده؟ يزیچ -

 :روم یسمت در خانه م به

 .نه -

در را باز  یوقت.است یکشمکش درون کی ریرسد درگ یبه نظر م.و دستانش را در هم حلقه کرده ستادهیا کنارم

 :دیگو یم عیکنم تا وارد خانه شوم،سر یم

 .دیببخش -

 :کنم یچرخم و با تعجب نگاهش م یم

 ؟یچ -
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 :شود یم رهیکنار سرم خ به

 .زدم یحرف م ياون طور دینبا شبید -

 :دهم یم هیچارچوب در تک به

 ؟يحرف زد يمگه چطور -

 !است که من دلخور شده باشم؟من نگران بودم که او دلخور شده باشد نگران

 .دختربچه ها شده هیشب.کنم یبزرگ و بامزه اش نگاه م نکیع به

 .بودم یعصب کمی شبیمن د.یدون یخوب م -

 .نه لشویدل یول دمیفهم نویا -

 کند؟ یچرا مرا نگاه نم.شود یم رهیراه پله خ به

 .نداشت یخاص لیدل -

 یجواب نیاش چن یروح تیالبته با توجه به وضع.نداشته یخاص لیواقعا دل ای دیگو یخوب دروغ م یلیخ ای

 .ستین یباورنکردن

 :کشم یم قیعم ینفس

 ؟يبد شبمویجواب سوال د يخوا یاالنم نم -

 !کند؟ یآورد اخم م یچرا از هر جا کم م.کند یاخم م عیسر

 بگم؟ دیچرا با -

 :میگو یم یسادگ به

 .يجواب ند یتون ی،ميجواب بد یتون یم.دمیسوال پرس هیمن ازت  -

 :دیگو یم تیجد با

 .خوام جواب بدم یخوب من نم -

 .نییشه پارسا رو بفرست پا یاگه م.مونه ینم یحرف گهیپس د -

 :دیگو یم عیکنم که سر یکفشم را باز م يبند ها دارم

 ؟یچ یعنی -

 .چشمانش ناآرام هستند.کنم یآورم و به صورتش نگاه م یطور که خم شده ام سرم را باال م همان

 ؟یچ یعنی یچ -
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 :دهد یدهانش را قورت م آب

 مونه؟ ینم یحرف گهید یچ یعنی -

 :شوم یاش نم یناراحت لیمتوجه دل.ستمیا یکنم و صاف م یبندها را تمام م کار

درباره اش  میمونه که بخوا ینم يزیچ گهید.يجواب بد يخوا ینم یتو هم گفت.دمیسوال پرس هیخوب من  -

 .میحرف بزن

 :دیگو یلب م ریز.پرد یم رنگش

 .نییفرستمش پا یم -

دور و بر من چه مرگ شان  يآدم ها.دختر نیطرف ا کی ن،ازیطرف شرو کیاز .رود یاز پله ها باال م عیسر

 است؟

 يگریسراغ دختر د هیبا وجود داشتن هان اوشیشود س یمگر م.شوم یم یعصب اوشیاز فکر ارتباطش با س واقعا

 !خورد؟ یبه چه دردش م ست،سارایطور ن نیا هیبرود؟اگر قض

 .دیایگذارم تا پارسا ب یباز م مهیدر را ن.دهم تا افکار آشفته ام کنار بروند یرا تکان م سرم

 یم رهیکشم و به سقف خ یدراز م نیزم يرو.کنم یتخت بابا رضا پرت م نییآورم و پا یرا در م شرتمییسو

 .کنم شانیاز هم جدا یتوانم درست و حساب یدر مغزم است که نم يزیآن قدر چ.شوم

 دهیآن طور که من فهم.خورد یاز کنارش جم نم -لو داده  اوشیس - دهیمشکل طاها را فهم یاز وقت نیسرو

 يکار احساس بدتر نیظر من با اکند؛البته به ن یم دایپ يبگذارد طاها احساس بد شیام،نگران است اگر تنها

 !خواهد داشت

گفت که .شان ادامه دارد یمادر طاها در زندگ يهنوز دخالت ها یبهتر شده ول یگفت که رابطه شان کم مامان

آن ها نخواهد  انیم ییرد،جایخانواده اش گفته اند اگر از شوهرش طالق بگ.ندارد یخوب طیشرا هیهان

خانه  کیدر  هیو هان اوشیداند س یمامان صالح نم یآن ها بماند ول شیکند تا پ یاصرار م اوشیس.داشت

 .کنند یزندگ

 هیهان.متقاعدش کند يبا زبان چرب و نرمش توانسته تا حدود اوشیکه س دمیفهم شیحال از حرف ها نیا با

که  نیبر ا یمبن اوشیس شنهادیپ ستیحاضر ن یگذارد ول یرا پشت سر نم یراحت يندارد و باردار یخوب طیشرا

 .برود واندت یشوهرش هم نم ياز ترسش به خانه .ردیبه خانه شان نقل مکان کند را بپذ
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 نیکه ا يدیتنها کار مف.بکنم يکار شانیتوانم برا یمشکالت شان هستند و من نم ریدور و برم همه درگ افراد

 .است رستانمیدب ياواخر انجام داده ام،دوره کردن کتاب ها

 کیزیو ف یاضیر.شود یخوب م یلیدر تهران را قبول شوم،خ يسراسر یدانشگاه یاضیر ي بتوانم رشته اگر

را  یسیو انگل یو عرب یو زندگ نیمثل د یعموم يدرس ها شتریب.دوره کرده ام ینرفته؛تمام شان را با مان ادمی

 .خوانم یم

 .از سردرگم بودن متنفرم.دور افتاده ام زیکنم از همه چ یم احساس

 

 

 چهلم فصل

تاك ساعت و  کیت يصدا.شده ام رهیمن به سقف خ یاند ول دهیخواب -  یو گل وشایو ن یاسیآزاده و  -ها  بچه

آشپزخانه را روشن  يهالوژن ها.شکنند یرا م کیتار يهستند که سکوت خانه  ییصداها ،تنهایخر و پف گل

 .شود یفلج م مبدن یوحشت دارم که گاه یکیاز تار يبه قدر.کار هر شبم است نیگذاشته ام؛ا

 دهیبدنم کش يرو يام را طور شهیپشم ش يپتو.ام دهیدرون هال گذاشته ام و دراز کش يکاناپه  يرا رو بالشم

 .کنم یحال احساس سرما م نیبا ا.سرد وجود ندارد يورود هوا يبرا يمنفذ چیام که ه

 یم يزیچهار ساعت است که دارم به دنبال چ کینزد.سقف ثابت مانده اند يبدون پلک زدن رو چشمانم

 يبرا یروزانه ام پنهان شده اند و من هم تالش يها یکه پشت نگران یمعن یب یلیدل ایاحساس  دیشا.گردم

 .شان نکرده ام دنید

 ...نیحس ریدر دانشگاه،در محل کارم،ام.دوستانه داشته ام يپسرها رابطه  یبا بعض شهیهم

 .نمیب یم یمدل کیمن آن را  یعنی.است یمدل کی...که با سپهر دارم يحال رابطه ا نیا با

ام تنها  یآن ها در زندگ.نداشته ام یکنم ترس و نگران یپسر قطع رابطه م کیکه با  نیوقت از بابت ا چیه من

 ...سپهر یرفتند ول یم يروز کیرهگذر بودند و باالخره 

حاال دارم .را پر کرده -بدون آن تعادل نداشتم  -م شده که از روحم گ یچیپ یخال يکنم سپهر جا یم احساس

 ...مال کجاست چیپ نیکنم ا یفکر م

 سارا؟ -
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 یراحت م المیخ ستادهیحرکت مقابلم ا یکه ب یگل دنیبا د.زند یقلبم محکم م.پرم یو از جا م میگو یم نیه

 :میگو یم یفیضع يبا صدا.شود

 !یخدا لعنتت کنه گل -

 :دیگو یم عذرخواهانه

 .برد یخوابم نم.دیببخش -

 .ندینش یو کنارم م دیآ یم.ردیگ یآرام م یقلبم کم.زنم یرا کنار م میو پتو نمینش یکاناپه م يرو

 .سرتو بذار رو پام -

را  شیکشم و موها یم شیرا رو میپتو.گذارد یم میپا يسرش را رو.کشد یکند و دراز م یرا جمع م خودش

بندم تا بعدا به سراغ شان  یگذارم و درش را م یصندوق م کیم را در تمام افکار آشفته ا.کنم ینوازش م

 .حاضر باشم یگل يبرا دیحاال با.بروم

 ؟یپس خودت چ -

 .شه یسردم نم.ام ییمن گرما -

 .حال امشب سردم است نیا با

 :پرسم یآهسته م.گذرد یدر سکوت م هیثان چند

 بره؟ یشده؟چرا خوابت نم یچ -

 ؟يبر رانیاز ا يسارا تا حاال فکر کرد -

 :میگو یم صادقانه

 .نه -

 :کند یم زمزمه

 .رفتم یاگه شما رو نداشتم با بابا م.کنم یمن تمام مدت بهش فکر م -

 :فرستم یرا پشت گوشش م شیزنم و موها یم لبخند

 ؟یالس وگاس حرف نزن يروز درباره  هیشه تو  یمگه م.دونم یم -

 :خورد یپتو تکان م ریو زخندد  یصدا م یب

 .بابا شیکنم که برم پ یدارم کارامو م -

 .آورد یهرچه تمام تر به وجودم هجوم م یرحم یامشب سرما با ب.خورم یم جا
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 بدون گرشاسپ؟ -

 .بدون گرشاسپ -

 :شوم یم رهینرم و خوشرنگش خ يموها به

 چرا؟ -

 رم؟ یچرا دارم بدون گرشاسپ م ایرم  یچرا دارم م -

 .هر دو -

 :دیگو یم حیصر

 .ادیوگرنه من دوست دارم باهام ب ادیخواد ب یگرشاسپ هم خودش نم.جا رو تحمل کنم نیتونم ا ینم گهید -

 جا چشه؟ نیمگه ا -

 .از خودم بسازم دیآدم جد هیخوام اون جا  یم -

 :دهد یادامه م.فهمم یرا م شیحرف ها یکم معن کم

 .رم یتنها نم -

 :کنم یم اخم

 ؟ير یم یبا ک پس -

 .مانیا -

 .دوستانه داشتند يمدت رابطه ا نیا.آن شب با او آشنا شد یاست که گل يهمان پسر مانیا.کنم یفکر م یکم

 مان؟یچرا ا -

 یکه دوست دارم م ویکه کار نهیمهم ا.نه ای رهیگ یکارمون م ستیمهم ن...میبند درست کن هیقراره اون جا  -

 .کنم

 :زنم یلبخند م.رمیتوانم به او خرده بگ یکار مورد عالقه ام کنار گذاشته ام نم يرا برا زیکه همه چ یمن

 نه؟ يفکر کرد شیپس به همه چ -

 .نییکنه شما یکه هنوز ناراحتم م يزیتنها چ.اوهوم -

 :میگو یم يگرفته ا يصدا با

 .به فکر خودت باش.میستیما مهم ن -

 :ردیگ یمدارد و در آغوشش  یبر م شیموها يرا از رو دستم
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 .زنم یبهتون سر م -

 :شود یمحو م لبخندم

 .شه یدلم برات تنگ م -

 :شود یم سیخ میپا

 .شه یخودمم تنگ م يدلم برا.شه یمنم دلم براتون تنگ م -

 دیجد یگل کیرا پشت سر بگذارد و  تشیها و شخص طنتیخواهد ش یم یگل.زدیر یفرو م نهیدر س قلبم

 !ست؟ین ندیکند،بب دایگردد تا خودش را پ یبر م یشود و وقت مانیروز پش کینکند .بسازد

 ؟یگ یبه بچه ها م یک -

 .فردا -

 ؟ير یم یک -

 .بابام کارامونو جور کرد.میدار طیبعد بل يهفته  -

 :بوسم یرا م سشیخ يشوم و گونه  یم خم

 .بخواب -

 یچنگ م يزیکردم و به هر چ یدلسردش م.کردم تا منصرف شود یداد م یبود،داد و ب شیچند سال پ اگر

 ...حاال یانداختم تا نگهش دارم ول

را پشت زبانم  میاعتراض ها و گله ها و غصه ها.من نباشد شیاگر پ یدهم خوشحال باشد،حت یم حیترج حاال

 .کند دایام نمود پ یگذارم خودخواه یکنم و نم یم یمخف

 

 

 کمیچهل و  فصل

ظاهر  دنیبا د.کند یخواب آلود در را باز م - وشاین -است  ادمیمش که اس يدختر.زنم یسارا را م يخانه  در

 :اندازم یم نیینامناسبش سرم را پا

 .سالم -

 .کشد یم ازهیدهد و خم یسر تکان م میبرا یحواس یب با

 خونه ان؟ يخانوم مهدو -
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 ...؟يخانوم مهدو -

 :دیگو یدفعه م کی.خاراند یاش را م چانه

 ...آره هست!آها -

 .کشد یم ازهیخم دوباره

 :دیگو یاز پشت سر م ییصدا

 و؟ین هیک -

 :دیگو یم وشایبه ن.شود یمن اخمش باز م دنیشود و با د یم کیبه در نزد سارا

 .ينشد دیبرو بخواب تا شه -

 :کوبد یشانه اش م يمحکم رو دختر

 .يباشه واسم شام درست نکرد ادتی -

 .بود اهینوکر بابات غلوم س -

 :دیگو یبا خنده م دهیکه خواب از سرش پر وشاین.زنم یم لبخند

 !گهید يسوخته ا اهیخوب تو هم س -

 :دیگو یم تیبا عصبان سارا

 !دم،چه برسه به شام یکوفتم بهت نم -

 :کند ینگاهم م تیچرخد و با جد یسارا م.شود یخندد و از در دور م یم وشاین

 .سالم -

 .سالم -

 .کند یسارا منتظر نگاهم م.دانم چرا آمده ام باال یاصال نم.میدانم چه بگو ینم

 ؟یخوب...ام -

 :کند ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 ؟يکار دار یچ.خوبم -

 !ستیدانم چ یکه هنوز نم یرود سر اصل مطلب یم عیسر یلیخ.اوه

 .یدر چه حال....نمیاومده بودم بب...اومده بودم -

 :کند یام نگاهم م وانهیکه انگار د يطور
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 .يکار دار یجالت نکش بگو چخ -

 :دهم یم رونیاندازم و نفسم را ب یرا باال م میها شانه

 .نمتیاومدم بب.بودمت دهیچند روز ند -

 .نمشیخواست بب یفقط دلم م.است نیهم لمیهم دل واقعا

 یبه گردنم م یدست یمن هم با دستپاچگ.دیگو ینم يزیچ یطوالن ییها هیثان يکند و برا یتعجب نگاهم م با

 .کنم یکشم و به اطراف نگاه م

 :دیگو یم آهسته

 .تو ایب -

 !میآ یکردم که چرا دارم باال م یکاش از قبل فکر م.افتاده ام ریگ يبد تیدر موقع.دهم یدهانم را قورت م آب

 ...نهییپارسا پا -

 .باال ارشیب -

 !کنند؟ یرا القا م تیواقعا چشمانش مظلوم ایتوهم من است .کند ینگاهم م منتظر

 :میگو یم سرانجام

 .امیاالن م -

 !چند دختر چکار کنم؟خاك بر سرم نیخواهم ب یم.روم یم نییپا عیسر

 یکار سخت گریزدن به هم د م،سریا هیچون همسا.کردم یاش فکر م یناگهان بتیاز صبح به سارا و غ امروز

 .بودم يبرخوردمان و احتمال وجود دلخور نینگران آخر.ستین

که نسبت  يدختر دنید ياصال فکر نکردم که برا.نمشیگرفتم بروم باال و بب میت شام است،تصمکه وق حاال

 !خواهم یم لیبا او ندارم دل یخاص

 !شده یقبول کردم که بروم؟کله ام خال چرا

شوم و پارسا را  یوارد خانه م.در باز است.برم یبه زور باال م ندیب یکوچک کارتون م ونیزیرا که دارد با تلو پارسا

 .گذارم یم نیکه بغل کرده ام زم

 .تو نیایب -

اپن  يسرش انداخته،رو يرا رو یدوستش که حاال لطف کرده و شال.شود یم دهیاپن شن ياز آشپزخانه  شیصدا

 :رود یپارسا به سمتش م.خورد یم ارینشسته و خ
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 .سدام -

 :زند یم شخندین دختر

 !يشد پیچه خوش ت.نیپارسا رو بب!بـــــه -

 یو با لبخند پارسا را بلند م دیآ یم رونیسارا از آشپزخانه ب.خندد یم یول دیگو یفهمد چه م یدرست نم پارسا

 :دیگو یبا خنده م وشاین.چسباند یبوسد و او را به خودش م یرا م شیگلو.کند

 .رهیپارسا گ شیدلت پ.یکن ینگاه نم یشکیپس بگو چرا به ه -

 :کند یچپ چپ نگاهش م سارا

 .کنم یرو قفل م ییدر دستشو ؟شبيخور یم اریخ يباز دار.چرت نگو -

 :خندد یم وشاین

 !وفتهیهم کارم راه م ییمن بدون دستشو -

 :دیگو یچرخاند و رو به من م یچشمانش را م سارا

 .نیبش ای؟بيسادیچرا اون جا وا -

 :برد یرا عقب و جلو م شیپاها وشاین.نمینش یکه رو به آشپزخانه است م یمبل يرو.رود یپارسا به آشپزخانه م با

 ؟يذار ینم شیتو چرا ته ر-

 :کنم یم تعجب

 ن؟یپرس یم یچ يبرا...ام -

 .جمع نبند ؟منمیزن یچطور با سارا راحت حرف م -

 :دیگو یزند و با دهان پر م یم ارشیبه خ يگاز

 .شه یصورتت مردونه م.یسیف یبیب -

 .که پارسا دوست ندارد نیکه دوست ندارم و دوم ا نیاول ا.گذارم ینم شیته ر لیدو دل به

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .ادیخوشم نم -

 :دیگو یم یمسخرگ با

 .ادیدخترا خوش شون م -

 :دهم یسر م يخنده ا تک
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 .دوست دارن یدخترا چ ستیخوب من واسم مهم ن -

 :اندازد یباال م ابرو

 .ییپس از اون پسر خوبا!ِا  -

 :زنم یم لبخند

 .بایتقر -

 :زند یم چشمک

 .هست دیهنوز بهت ام یعنی یکه گفت یبنیاون تقر -

 .میگو ینم يزیچ

آن .گردد یبه هال بر م یظرف بزرگ بستن کیبعد پارسا با  قهیچند دق.دیآ یپارسا و سارا از آشپزخانه م يصدا

 .دارد یرا با دو دست مقابلش گرفته و آهسته قدم بر م

 :دیگو یو به من م ندینش یم کنارم

 ؟يخوا یم -

 :زمیر یرا به هم م شیخندم و موها یم

 .نوش جونت.بخور -

 :دیگو یبلند م سارا

 سپهر؟ يخوا یم یبستن -

 .ینه مرس -

 :دیگو یچرخد و بلند م یم وشاین

 !خوام اختر یمن م -

 :دیگو یم سارا

 .خودت بردار ایب -

 !یجون به جونت کنن پسردوست -

 !دیچش سف ادیکه شبم خونه نم دهیرس ییبه جا نیدم؟ببیکم به خاور رس! که پسردوستم يغلط کرد -

 :زند یم شخندیچرخد و به من ن یم وشاین

 .کردم یو کبودش م اهیکه کمربند ندارم وگرنه س فیدارم؟ح يچه زن زبون دراز ینیب یم -
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 :خندم یم

 !هیموضوع چ دمیمن االن نفهم -

 :دارد یبر م گرید اریخ کینار دستش از ظرف ک وشاین

 !خوشگله یکه؟همون دختر چشم رنگ شیدید.خاورم بچه مونه.من اسمم خالده.اختر زن منه -

 :زنم یم شخندین

 .ستین ادمی -

 .افتم یم نیخودم و شرو ادیشان  دنیبا د.هستند یکینزد دوستان

 :دیگو یبلند م وشاین.خورد یم یسر و صدا دارد بستن یب پارسا

 بانو؟ هیشام چ -

 .واسه تو زهرمار -

 :خندد یم ينخود وشاین

 !یابراز احساساتتم اَخ نیعاشق ا -

 :دیگو یخطاب به من م قهیبعد از چند دق.خندد یفقط م سارا

 !خوبه میریغذا نم نیامشب با ا.زنگ بزن اورژانس هی -

 :میگو یبا خنده م.خندد یم وشاین

 ؟یختیتوش ر یمگه چ -

 :ندینش یو مقابل ما م دیآ یم

 !دستم اومد یهر چ -

 :دیگو یم شخندیبا ن وشاین

 !تو غذا زهیر یکنه م یرو خورد م يجلو بسته قهوه ا ییدمپا یولش کن نویا -

 :خندد یم سارا

 .خوام یخالد من طالق م -

 :اندازد یزند و شانه باال م یم ارشیبه خ يگاز وشاین

 .که بده هیک.تو بخواه -

 :پرسم یسارا م از
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 داره؟ یمراقب بودن چه حس -

 :خندد یم

 !داره یمورد نفرت واقع شدن چه حس یبهتره بگ -

 قدر بده؟ نیا -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

همه  یخونم ول یگوشه کتاب م هی نمیش یمن م.تو کالس تو باشن ییبچه ها يداره چه جور یخوب بستگ -

 ؟»ما خانوم«گن  یکنن م یشرك م يگربه  هیگم چشاشونو شب یبهشون که م.نمیب یتقلباشونو م ي

 :خندم یم

 .يدیفهم یبود نم نیاگه شرو -

 یو م -! کند یکار را م نیزند ا یدرباره اش حرف م ای ندیب یرا م نیهر بار شرو -اندازد  یم نیاش چ ینیب به

 :دیگو

 .کنه يمن کار دنیبتونه بدون فهم یسعمرا ک.فهمم یم یول لومترمیصفر ک یلیمن خودم تو تقلب کردن خ -

 :دیگو یم شخندیبا ن وشاین

 !مینیتونست برگه شو باز بذاره ما بب ینم یحت رستانیتو دب.گه یرو راست م ستیکه تقلب بلد ن نیا -

 :خندد یم سارا

 !دم یفحشت م وفتمیم ادشیکردم؟هر وقت  یمن داشتم سکته م يبار برگه هامونو عوض کرد هی ادتهی -

 :دیگو یبلند م.سر بزند شیرود تا به غذا یبه آشپزخانه م سارا

 م؟ینیبش زیرو م ایسفره بندازم  -

 :دیگو یبلند م پارسا

 !سفه -

 :دیگو یبا خنده م سارا

 .ندازمیسفره م! چشم -

 :دیگو یم وشایدهد تا ببرم و به ن یبشقاب ها را به دستم م.شوم تا به سارا کمک کنم یم بلند

 چه خبر؟ نیاز ناد -

 :دیگو یم يبا لحن بد وشاین
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 .شه یم يدختره جد نیداره با ا.یشگیهمون هم -

 :دیگو یگذارد و با تعجب م یقاشق ها و چنگال ها را سر سفره م سارا

 .دختر چشم و گوش بسته دوست داره نیکردم ناد یفکر م -

 :زند یم شخندین وشاین

 .رهیرو بگ ییهر جا نیهم دیبا.بده دهیمهتاب ند که بهش دختر آفتاب و هیک یدوست که داره ول -

 :دیگو یگذارد و به من م یسارا غذا را سر سفره م.شوند یگرد م یکم چشمانم

 .زهیم ؟روياریشه ساالدو ب یم -

 :دیگو یم یسارا با ناراحت.روم یدهم و به آشپزخانه م یرا تکان م سرم

 .میمون یما تنها م!کنن یهمه دارن ازدواج م!ستیقبول ن -

 :دیگو یبا خنده م وشاین

من .کنن یم يچهار تا دارن با نوه هاشون باز نیا.کنم یرو تصور م گهیچهل سال د یاالن دارم تو ذهنم س -

 م؟ییکجا یدون یو تو م

 :دیگو یسارا با خنده م.گذارم یساالد را وسط سفره م ظرف

 م؟ییکجا -

 :دیگو یکه از خنده سرخ شده م یدر حال وشاین

 !لطف کنه سوارمون کنه یکیتا  میسادیوا ير ستارس -

حال من هم خنده  نیا ست؛بایبه خاطر حضور من راحت ن.گزد تا نخندد یاندازد و لب م یم یبه من نگاه سارا

 .ام گرفته

 :دیگو یبه من م شخندیبا ن.ندینش یو سر سفره م دیآ یم وشاین

 !آخه یتو چقدر باادب -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .مدلمه -

و به  زدیر یغذا م شیسارا برا.شود یبلند نم - ندیب یکارتونش را م يدارد ادامه  -  ونیزیاز مقابل تلو پارسا

 .کند یرود و پارسا را لوس م یقربان صدقه اش م یقبلش حساب.دهد یدستش م

 :کند یدرون بشقابش نگاه م يبه غذا اطیبا احت وشاین
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 اختر؟ هیچ نیا -

 :دیگو یکند و م یفکر م یکم سارا

که رو  هیسسه هم همون سس نیا.تابهیتو ماه ختمیخورد کردم ر ازویو تخم مرغ و پ سیو سوس ینیزم بیس -

 .زنیر یم ایالزان

 :دیگو یبا خنده به من م وشاین

 !من بخورم يتو بخور اگه زنده موند -

 :میگو یخندم و م یم

 .فکر نکنم بد باشه.ستیبوش که بد ن -

 .میما زل زده تا بخور يمنتظر به دست ها اراس

 .ستیبدمزه ن یدارد ول یبیعج يمزه .خورم یاز غذا م یدارم و کم یرا بر م قاشقم

 :زنم یم لبخند

 .خوشمزه اس.نخورده بودم ییغذا نیتا حاال چن -

 :زند یم شخندین وشایبه ن سارا

 .کوفت کن -

آن  یهم مثل ساراست ول وشاین.شود یمن هم باز م يخورد که اشتها یطبق معمول آن قدر با اشتها غذا م سارا

 !زند که اثر سارا را ندارد یغذا غر م يقدر به خاطر ظاهر آشفته 

 

 

 چهل و دوم فصل

چشمان سرخ و صورت گرفته اش فکر کردم با سمن به مشکل برخورده  دنیبا د.به خانه ام آمد روزید نیرحسیام

 ...یول

گفت که .بندد تا تکان نخورد یخواهد بخوابد،خودش را به تخت م یم یگفت وقت.سمن گفتاز مشکالت  میبرا

گفت که از .لرزند یگفت که دستانش م.کند یرا تحمل م يادیزند که انگار دارد درد ز یم غیج يدر خواب طور

 .رود ینم نیرحسیام ایخودش  يوقت با او به خانه  چیترسد و ه یم نیرحسیام
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 یم شیشدن پ وانهیرا بشنود تا حد د یکس غیداد و ج يآهنگ متنفر است و اگر صدا يکه از صدا گفت

گفت که پوست و .است فیضع یلیدارد و خ یکم يگفت که اشتها.دوست دارد همه جا سکوت باشد.رود

زنگ قبل را  گرید شیخنده ها.خندد یگفت که به ندرت م.بکند يکار شیتواند برا یاستخوان شده و او نم

 .است دهیرنگ پر شهیحاال هم.شود یاز فرط خنده سرخ نم گرید.ندارند

 .قرار است یکه تمام مدت آشفته و ب گفت

را راحت  المیقاطع داد خ یکه با لحن ید؟جوابیایتواند با مشکالتش کنار ب یکه م دمیاز او پرس.کرد هیو گر گفت

 .آره:کرد

ساده بوده و چون من  یگفت که تنها درد و دل.اشدرها کردن سمن ب يبرا یهیها را نگفته تا توج نیکه ا گفت

 .من آمده شیشناسم،پ یهستم که سمن را مثل کف دستم م یتنها کس

 یزند و حالش را م یبه او زنگ م.ردیدهد دستش را بگ یاجازه م.دیآ یکه سمن کم کم دارد با او کنار م گفت

 !دهد یمن هم انجام نم يکه برا يپرسد؛کار

با  یخوب یتواند زندگ یم ینشود ول میوقت مثل قبل ترم چیروح سمن ه دیشا.خوشحال شدم شیحرف ها از

 .او دارد داشته باشد يعشق فقط برا ایدن کیکه  ینیرحسیام

 یحال معلوم است که راه نیآمد؛با ا یم یاو هم به نظر راض.از آن به سمن زنگ زدم و با او هم حرف زدم بعد

 .دارند و تازه اولش هستند شینرمال در پ يه رابط کیداشتن  يبرا یطوالن

لحظه هم دودل  کی یحت یآمد ول یکرده بود که نفسش باال نم هیآن قدر گر.صبح زود رفت روزید یگل

شناسد و او  یرا نم یگل نیا یآن جا کس.که دوست دارد بسازد ياش را طور یمصمم است که زندگ یگل.نشد

 .باشد گرید یگل کیتواند  یم

آزاده .سخت نشود شیتا رفتن برا میخودمان را کنترل کرد وشایمن و آزاده و ن یکردند ول هیو ساغر هم گر یاسی

 .هم با لبخند قول داد که نگذارد آب در دلش تکان بخورد مانیا.را داشته باشد شیقول گرفت هوا مانیاز ا

تواند در  یکه م يکرد نه دختر یار مرفت فیلط یبا احساسات یدختر معمول کیمثل  یبا گل.خوشم آمد مانیا از

با .دوستانه داشت یمودبانه ول يکرد و رفتار یحفظ م یفاصله اش را با گل.پسرانه اش با او همراه شود حاتیتفر

 هیکنن دو ثان یرغبت نم هیبق!میما هم هست قتقدر باادبه،اون و نیکه پسره ا نیا«:رفتارش در دلم گفتم دنید

 !»میاز بس بددهن ننیتو جمع مون بش
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که در مدرسه از  يدختر.خوانم یرا م دهیوح يدارم نوشته ها.ارمیشب است و من هنوز هش میو ن ازدهی ساعت

 .ندازمیب شیبه نوشته ها یمن خواست نگاه

خوب بلد است احساسات .دارد یخوب یلیلغات خ ي رهینوجوان دا کیفهمم که به عنوان  ینثر نوشته ها م از

 .نوشتن دارد يتجربه  یزنم که حداقل سه سال یدارد؛حدس م يقلم نسبتا پخته ا.قل کندمختلف را منت

 بایتقر یبا موضوعات -ها تنها داستان کوتاه  نیا.رمانش را به من نداده.کنم یرا جدا م شیها نیتا از بهتر چند

 .هستند یادب يو قطعه ها -و جالب  دیجد

تواند حداقل به سطح  یاورد،میاگر شانس ب.شرکت کند یخوارزم يبدهم در جشنواره  شنهادیخواهم به او پ یم

 .برسد یاستان

دستپاچه  یلیبود،خ ستادهیسپهر دم در ا یوقت.جا بودند نیا وشایافتم که سپهر و پارسا و ن یم شیچند شب پ ادی

 ند؟یخواسته من را بب یکه فقط م چه یعنی.ستادیلحظه قلبم از حرکت ا کیند،یگفت که آمده من را بب یوقت.بود

کردم،از  یکه در کنارش حس م يا یکرده بودم به خاطر سردرگم یهفته سع نیدر ا.بود بیعج میبرا رفتارش

زبانم  اریانگار اخت.من آمده،نتوانستم به داخل خانه دعوتش نکنم دنید يگفت که فقط برا یوقت.کنم ياو دور

 .دست خودم نبود

 نیبا ا یمشکل یول دیآ یواقعا سرد به داخل خانه م -سرد  يپنجره باز است و هوا.دارم یاحساس خوب امشب

 !گرما بد است.سرما خوب است.ندارم هیقض

 !کند یم یرا دارم که در عربستان زندگ یقطب یتابستان حس خرس در

وب خورد خ یکه به صورتت م یمینس.باران خوب است يرنگ برف و لمس قطره ها.خوب است زمستان

 !خوب است یلیخ دنیپتو مچاله شدن و خواب ریز.است

 - دمیبسته عود خر کیمن .میاطراف خانه قدم زد يها ابانیاز آموزشگاه برگشتم،با سپهر در خ یوقت روزیپر

 .گرفت یمادر و پدرش بود دنت شکالت شیپارسا که پ يو سپهر برا - که داشتم تمام شده بود  يبسته ا

 یبخورد و من مجبورش کرده بودم،وقت یخواست بستن یسپهر که از اول نم.میدیو لرز میخورد یسرما بستن در

 .»!یعقلمو دادم دست ک نیبب«:گفت دنیشروع کرد به لرز

سرم  يشالم را که افتاده بود و من متوجهش نشده بودم رو -بدون برخورد دستش با من  -بار  کی

 یوقت دستکش دستم نم چیمن ه.سرخ شده بود میرا داد تا دستم کنم؛پوست دست ها شیدستکش ها.دیکش

 .شوم یم یرا لمس کنم عصب ایتوانم اش یکه نم نیکنم؛از ا
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 .تمام مدت دستکش دستم بود روزیپر

 شیرا که مادرش برا یرنگ يکرم و قهوها یمن هم کاله بابانوئل.پوشم یکرد و گفت که لباس گرم نم میدعوا

 .کرد مسخره کردم و شال گردن ستش را دور گردنش سفت کردم یم یانرستیپسران دب هیبافته بود و او را شب

ها را چهار سال  نیو گفت که ا دیبه او گفتم،خند یوقت.سوخته و ساق دار يخوشم آمد؛قهوه ا شیبوت ها از

 یلیاو خ ای.دمیدر آن ند یخراب ای یاز کهنگ ياثر چیدوباره به بوت نگاه کردم،ه یوقت.کند یم شیاست که پا

 !خوب مانده اند یلیبوت ها خ نیا ایکند  یم ينگهدار لشیخوب از وسا

را گرفت و مرا عقب  شرتمییرد شوم،کاله سو ابانیو از خ ندازمیب نییخواستم طبق معمول سرم را پا یم یوقت

 یدارد م یکه گل دیفهم یوقت.گفت و من هم از بچه ها گفتم رستانشیو دوران دب نیاز شرو میبرا.دیکش

تحمل  یگفتم؛سخت است ول شیمن هم احساسم را برا.سخت باشد میبرا دیواقعا ناراحت شد و گفت که بارود،

 .سخت تر است یگل یناراحت

 -خرچ خرچ  - میپاها ریز خیله شدن  يصدا.دیو خند دیکوب - روزیبرف د -ها  خیرا در  شیبا من پاها همراه

 .استیدن يها یقیموس نیتر یجزو دوست داشتن

خوشحالم که مثل .گفتم و او فقط لبخند زد شیآخر برا.میاز موضوع رتبه و دانشگاهم بگو شیکرد برا مجبورم

 ... .و » !پس يخور یبه ما نم«،»!يبود یچه خرخون گهیتو د«:همه نگفت

 .خواهم جواب بدهم یکه نم دهیفهم.اشاره هم نکرد یحت اوشیموضوع س به

 ستادهیخواهد مقابلم ا یشنوم،دلم م یرا م شیحرف ها یوقت.دیگو یپرند و پارسا م يبامزه  تیمیاز صم میبرا

 !چالندم شان یم یبودند تا حساب

 يها لمیمثل ف.خندد یمن او هم م يخنده  دنیبا د یشود ول ینگران م یلیافتم،خ یخورم و م یم زیل یوقت

 !خورده بودم نیزم يکمد

 یرا که دوست دارم حس م ییدر کنارش تمام حس ها.بودن و کال بودن با سپهر بذت بخش است یمیصم

 .کنم

 !دیآ یخوشم م یلیخ يرو ادهیتوانم دو ساعت راه بروم،تازه دارد از پ یکه به زور م یمن

چه  دیداند با یم.دیرا نبا یبزند و چه حرف دیرا با یداند چه حرف یم شهیهم.در کنارش را دوست دارم بودن

 .داشته باشد یاوقات خوش گرانیداند چطور با د یم.نشان بدهد یواکنش
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خواهد  ینم گریسال د کیبه او گفته که حداقل تا  یرا دوست دارد ول ریام.دارد یخوب یلیهم اوضاع خ ساغر

 !ازدواج کنند گریماه د کیسال و  کیهم از او قول گرفته که  ریام.ازدواج کند

 .خودشان مرتب است نیب زیهمه چ یول رندیدرگ یاسی يهنوز با خانواده  یو عل یاسی

 .ندارد نیو ناد انایک يجز حرص خوردن بابت رابطه  يتنهاست و کار وشاین

 .تنهاست وشایاست و مثل ن دشیهم سرگرم کار جد آزاده

 .تفاوت که سپهر نام دارد کیهستم؛با  شیسال پ کیهم درست مثل  من

 مثل هر روزم  من«

 ساده و با همان امضا يها یآن نشان با

 ینام و با همان رفتار معمول همان

 ساکت و آرام  شهیهم مثل

 گنگم یکم یکنم گاه یروزها تنها حس م نیا

 جمیگ یکم یگاه

 شیپ ياز روزها کنمیم حس

 روزها را دوست دارم نیا شتریب يقدر

 »پور نیام صریق

 

 

 چهل و سوم فصل

ششم  يمرا به طبقه .برد یکند و به ساختمان کنار کارخانه م یآسفالت شده رد م نیبانان مرا از زماز نگه یکی

 .نمیرا بب اوشیبرد تا س یطبقه است م نیکه آخر

دهم و نگاهش  یبه زور خنده ام را قورت م.ردیگ یافتم و خنده ام م یم نیسرو يحرف ها ادی یمنش دنید با

 :کنم یم

 دارن؟ فیتشر یمیعظ يآقا.خانوم ریروز بخ -

 !کنم ینوشابه باز م شیهم برا چقدر

 :کند یگذارد و براندازم م یاش م یصورت يلب ها نیخودکارش را ب دختر
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 راه تون دادن؟ -

 !يا يقو یروابط عموم چه

 .دنیرو د مییقبلش کارت شناسا.بله -

به من گفت که به آن ها  اوشیس.دهند یراه نم را یحصار دور کارخانه چند نگهبان حضور دارند و هر کس مقابل

 .ام را همراهم داشته باشم ییکارت شناسا دیراهم بدهند و من فقط با دیگو یم

 م،نهیایکرد که به کارخانه ب دیتاک.زنگ زد و گفت در اسرع وقت به او سر بزنم روزیپر.دانم با من چکار دارد ینم

 .خانه

 یالک يسرفه ا.کند یام م یبه من زل زده که انگار من دخترم و او خواستگارم است و دارد بررس يطور یمنش

 :کنم یم

 جا هستن؟ نیا یمیعظ يخانوم آقا -

 يطور -بلوندش  يبه موها یدست.دهد یو مرتب مقابلش م زیدهد و نگاهش را به دفتر تم یرا تکان م سرش

 :دیگو یکشد و م یم -بافته شده که انگار چند کرم به سرش چسبانده اند 

 .تا کارشون تموم شه دینیلطف بش.کنن یاز پرسنل صحبت م یکیدارن با  شونیا -

 !دیآ یکنند؛انگار که خوابش م یم چیها پ مارستانیاست که در ب یکسان هیشب شیصدا

 !کرده يرا فلز زیتا توانسته همه چ اوشیس.نمینش یدارند م يفلز يها هیچرم که پا يها یاز صندل یکی يرو

پاشنه بلند هم  يبوت ها مین.تنگ و کوتاه و ساپورت به تن دارد یمشک يسرش کرده و مانتو یشال گلبه دختر

 .کرده شیپا

 .دارد یظینسبتا غل شیآرا.زند یچشم م يتو یبرنزه است و حساب پوستش

که به خودم  نیبدون ا.کند یباال رفته نگاهم م يآورد و با ابرو یا باال مکند،سرش ر ینگاه من را حس م یوقت

 .کنم یم یچرخانم و اطراف را بررس یسرم را م یرا انکار کنم،به آهستگ يزیزحمت بدهم چ

ساده .دیآ یخوشم م اوشیس ي قهیاز سل.تجمل برج طاها را ندارد یو نو است ول زیتم زیساختمان همه چ نیا در

 .وقت اهل تجمالت نبود چیه.کیش یول

که  يبار نیآخر.کرد يابزار کارخانه را نو کرد و ساختمان کنار کارخانه را بازساز.داد رییرا تغ زیاز بابا همه چ بعد

 .عوض شده زیهمه چ.جا بودم،هفده سالم بود نیا
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ره اش ندارم؛عالقه دوبا دنیبه د يعالقه ا.کنم یمتقابال به او نگاه نم یهستم ول یمنش ي رهینگاه خ متوجه

 !سوءتفاهم هم ندارم جادیبه ا يا

سر تکان  یمنش يبرا.دیآ یم رونیقد کوتاه و خپل ب يشود و مرد یباز م رهیت يبعد در قهوه ا ي قهیدق چند

 .رود یدهد و به سمت پله ها م یم

 :ردیگ یدستش را به سمت در م یمنش

 .دییبفرما -

 :شنوم یرا م اوشیس يصدا قهیبعد از چند دق.زنم یدر م.روم یشوم و به سمت در م یبلند م میجا از

 .ایب -

 کی يرو اوشیس.بندم یشوم و در را پشت سرم م یوارد اتاق م.کنم یچرخانم و در را باز م یرا م چشمانم

 .و چشمانش را بسته دهیدراز کش یچرم مشک يکاناپه 

و  یمشک ي ،کاناپهيفلز هیو پا یمشک زیم کیجز .کنم یبه اطراف نگاه م.نمینش یروم و مقابلش م یم جلو

 ينسکافه ا يوارهاید يست؛رویدر اتاق ن يگرید زیبزرگ،چ يو کتابخانه  زیمقابل م يتک نفره  يها یصندل

 .ستین يزیهم چ

 ریدستانش را ز.اش را باز کرده تا راحت باشد یمشک راهنیپ يباال يدو دکمه .کنم ینگاه م اوشیبه س دوباره

دست از سر .زنم یم شخندیاش ن یمشک يچکمه ها دنیبا د.زانندیاز آن طرف کاناپه آو شیپاها.سرش گذاشته

 !دارد یرنگ بر نم نیا

 :زند یم یاوشیلبخند مدل س.چرخد تا به من نگاه کند یکند و به پهلو م یرا باز م چشمانش

 زبونتو موش خورده؟ -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .و منم مجبور باشم منتظر بمونم یچرت بزن يبخوا دیگفتم شا -

 :شود یم شخندیبه ن لیتبد لبخندش

 .يبنداز کهیت يبلد نبود میجا بود نیکه ا یقبل يدفعه  -

 :زنم یم پوزخند

 .کرده رییتغ زایچ یلیقبل خ ياز دفعه  -

 :کند ینگاهم م زیو ت ندینش یم شیسر جا عیسر
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 مثال؟ -

و  رمیگ یچانه ام را در دست م.کنم یچرخانم و اطراف را نگاه م یسرم را م.هستم يمود مسخره باز يرو امروز

 :میگو یم یبا مسخرگ

 ...یک ای...یبذار فکر کنم چ -

 :زند یم یزنند و لبخند کج یچشمانش برق م.کنم ینگاهش م زیبار من ت نیا

 .یشلوارتو باال بکش یگرفت ادی.خوبه -

 :برم یرا باال م میابروها

 .کارو بکنم نیبلدم ا یاز چهار سالگ -

 :گذارد یم شیپاها يرا رو شیشود و آرنج ها یجلو خم م به

 .گهید زیچ هینگه داشتنش  زه،باالیچ هی دنشیباال کش -

 :میگو یم شیشدن به چشم ها رهیخ هیبعد از چند ثان.کنم یحرف نگاهش م یب

 م؟یم حرف بزنتا درباره شلوار يمنو احضار کرد -

 :زند یم شخندین

 .قایدق -

 :کنم یم اخم

 .بگو برم يندار یاگه کار مهم.پارسا خونه تنهاست اوشیس -

 :کشد یم ردیگ یمقابل چشمانش را م یکه گاه يمجعد و نسبتا بلند يبه موها یدست

ساعت کارتم هشت تا سه .جا نیا يایاز فردا هر روز جز پنجشنبه و جمعه م.يریبگ ادی دیبا زایچ یلیهنوز خ -

 .ئه

 :دهم یو سرم را تکان م میگو یم یپوف

 .بکشم رمیخواد موهاتو بگ یدلم م اوشیس -

 :زند یم شخندین دوباره

 .سینه،رئ اوشیس -

 !است دنیمثل آب در هاون کوب اوشیحرف زدن با س.روم یشوم و به سمت در م یبلند م میجا از

 :دیگو یم یالیخ یشنوم که با ب یرا از پشت سرم م شیصدا
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 کنم؟ یکه من از ساعت هشت صبح دارم جون م یستیچرا متوجه ن.برات باز کرد دیرم با یهمه چ -

 :میگو یم تیچرخم و با جد یدر است به سمتش م ي رهیدستگ يکه دستم رو یحال در

 .دافظخ.از تو خسته ترم.کردم یرو جارو م ابونایمنم از ساعت چهار تا دوازده خ -

 :زند یچرخم تا بروم که تشر م یم

 .سر جات نیبش -

 :زنم یم پوزخند

 بترسم؟ دیاالن با -

 .یبزرگ ش دیبا -

 :میگو یم یو با لبخند کج نمینش یم مقابلش

 .دم بچه بمونم یم حیکردن پدربزرگم از خونه اس،من ترج رونیبه ب یاگه بزرگ -

 !زند یواقعا لبخند م.زند یم لبخند

 :دهد یم هیکاناپه تک یرود و به پشت یم عقب

 .یباشه خودت رفت ادتیاگه .نکردم رونیرو ب یمن کس -

 رفته؟ ادتیسالمندانو  يخونه  -

 :کند یکنم،نگاهم م یهستم که سرگرمش م يکه انگار من موجود يطور اوشیس

 .جا بره چیقرار نبود ه.سالمندان يقرار نبود بره خونه  -

 :شوم یم یدارم عصب واقعا

 .حرفات خنده دارن!هه -

از خنده در صورتش  ياثر گریشده اند و د يچشمانش جد.از آن حرف نزنم شتریتا ب ردیگ یرا مقابلم م دستش

 :شود یمشاهده نم

 ؟یهست يچطور نیبب ؟االنيبود يچطور ادتهی -

 دارم؟ ینبرد تن به تن شانس کیدر .چرخانم یچشمانم را م یحوصلگ یب با

 .کنه هیپسربچه که فقط بلده داد بزنه و گر هینه  نمیب یمرد م کیاالن من  -

 :دهد یسر م يتک خنده ا.شوند یم کیبار چشمانم
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زنده  يموند یدو روز تو خونه تنها م.يبود زیبذار بگم چقدر ترحم برانگ.ستیجز من و تو ن یجا کس نیا -

 .بگو ؟خودتیهست يطوراالن چ.یتو حرف از حقت دفاع کن یحت يبلد نبود.میکرد ینم داتیپ

 شود؟ یم بشینص يزیمن چه چ دنیاز کوب.کرده ام اخم

 یدرست کنم،خودم را م مروین کیخواستم  یم یوقت یحت.به تمام معنا بودم يعرضه  یب کیمن ! بله

 ادیدخترانه داشتم و ز یاحساسات.تمام شود زیتا همه چ ستادمیا یبلد نبودم از حقم دفاع کنم و الل م.سوزاندم

 .کردم یم هیگر

 .آمدم یبر نم يکار چیکل از پس ه در

 !که او چقدر خوب است و من چقدر بد هستم؟ دیخواهد بگو ید؟میگو یها را م نیچرا دارد ا حاال

 :کند یبا دقت نگاهم م اوشیس

 ؟يدیهم رس يا جهیبه نت -

 :دهم یسر تکان م یالیخ یب با

 .يماریتو ب.اوهوم -

 :کند یواقعا بد نگاهم مشوند و  یم کیبار چشمانش

 .نشونت بدم مارمویب ينکن که واقعا رو يکار -

 !یاوشیمدل س دیتهد کی.خورم یم جا

حقوق .جا باش نیفردا ساعت هشت ا.يخواد به اون پسره درس بد ینم گهید.یکن یرو ول م یجاروکش -

 .يبر یتون یم.شه یم شتریبگذره ب یهر چ.فعال.ونهیلیدو م یثابتت هم ماه

 !کند یحاال دارد از موضع قدرت نگاه م.ندینش یم زشیشود و پشت م یبلند م شیجا از

 :زنم یشوم و لبخند م یبلند م میجا از

 .يمنم اشاره کرد یتیشخص راتییو به تغ یرو گفت نایا يتو همه  اوشیس -

 :دهم یادامه م.شوند یم زیر چشمانش

اگه  یحت.مال خودمه میزندگ.کنم یرو اجرا نم یدستور کس گهیبهت بگم که د نویا دیبا يدیاگه تا االن نفهم -

 يبخوا يشم و هر کار تیشب باز مهیکه من عروسک خ یکن رونیفکرو از مغزت ب نیبهتره ا.جاروکش باشم

 !شرف داره به نون خور تو بودن یجاروکش.انجام بدم
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چند بار بگو و بخند با او  انتظار دارد به خاطر.دهد ینم یکند و جواب یو سرد نگاهم م يجد یصورت با

 ! دارم یخوب يمن حافظه .شوم؟نه ردستشیز

هم  اوشیندارم و س يتنش عالقه ا جادیاست که به ا نیزنم،به خاطر ا ینم یحرف هیهم مقابل مامان و بق اگر

 .است ادیگفتن ز يمسخره ام به برادرم،حرف برا يبا وجود عالقه  ست؛وگرنهین یدرست شدن

 .است یامروز کاف يشدن برا ریمقدار تحق نیا.روم یم رونیچرخم و از اتاق ب یم

 

 

 چهل و چهارم فصل

 ؟یچرا ناراحت -

 !اند اوشیهمرنگ چشمان س.کنم یاش نگاه م یچرخانم و به چشمان مشک یرا م سرم

 :زنم یم یکوچک لبخند

 اد؟یطور به نظر م نیا.ستمین -

 :خندم یبه مدل راه رفتنش م.رود تا به من نگاه کند یکنارم راه م يور کیکند و  یم اخم

 ؟يمجبور -

 :دیگو یم تیجد با

 .خوام از چشمات حرفاتو بخونم یم.اوهوم -

 یرود و مقابلم م یمثل اردك راه نم گریاو هم د.ستمیا یچرخم و مقابلش م یم.شود یتر م قیعم لبخندم

 .شود یبلند م شیپاها يپنجه  يخم شدن به جلو،رو یزند و با کم یدستانش را پشتش م.ستدیا

 ...انگار امروز چشمانش ذوب شده اند.شوم یم رهیکند و من هم به چشمانش خ یدقت به چشمانم نگاه م با

 :دیگو یم یازخود راض یو با لحن ستدیا یاش،صاف م یطوالن یاز بررس بعد

 کمیآدم نزد هیرده؟حتما گفته که بهت برخو يزیچ یکس.یگه ناراحت یحرف چشمات م -

 خانواده؟سمندون؟.بوده

 :زنم یلبخند م.کنم یخوردنم را با چرخاندن صورتم پنهان م جا

 ه؟یسمندون ک -

 .گهید نیشرو -
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 :خندم یم

 گه؟ یم یکه اون به تو چ یدون یم -

 :دیگو یم -زند  یکه انگار دارد از افتخاراتش حرف م يطور - تیدهد و با جد یرا تکان م سرش

 .یپت -

 :دیگو یتند تند م.افتد یاو هم دنبالم راه م.رمیگ یزدن را از سر م قدم

 .بگو.بگو.شده؟بگو یچ.گهیبگو د -

 :خندم یکشم و م یم یقیعم نفس

 .یوفتیمثل اون روز ن ایصاف راه ب.گم یباشه م -

 .رود یکند و صاف کنارم راه م یفرو م بشیرا در ج دستانش

 .ادهکار د شنهادیبهم پ اوشیس -

 :دیگو یم یخوشحال با

 ؟يچه کار -

 .هم هشت تا سه ئه شیو ساعت کار ونهیلیدو م یحقوق ثابتش ماه.بده ادیبهم کار  دیبهم گفت با.دونم ینم -

 .هیخوب ؟فرصتیخوب تو چرا ناراحت -

 :میگو یزنم و غرق در افکارم م یها م خیرا به  میپا

 .طرز حرف زدنش ناراحتم کرد.ناراحتم نکرد نیخوب ا -

 :دیگو یم عیسر

 .هیقابل تحمل ریکال آدم غ.بهش فکر نکن -

 .کنم یباال رفته نگاهش م يابروها با

 :دیگو یلب م ریخجالت؟ز ایشدنش از سرماست  سرخ

 .نبود داداشته ادمی -

 :خندم یم

 !یگ یدروغ که نم.بگو يخوا یم یهر چ.ستیمهم ن -

 با هم رفت و آمد دارند؟ یعنی.بود اوشیاعث شد آن طور نگاهش کنم،شناختش از اخالق سکه ب يزیچ
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که به من  يزیچ يدرباره  يشرویپ يحق ندارم به افکارم اجازه .زنم یام را کنار م یو بدگمان میگو ینم يزیچ

 ...من بوده فیبرداشتش از تعار نیا دیشا.ندارد بدهم یربط

 :دیگو یکند و با حسرت م ینگاه م میسرمه ا شرتییسو به

 .رم یم ایآخرش تو حسرتش از دن.نکردم دایرو پ شرتاییسو نیا.پا گذاشتم ریمن کل تهرونو ز -

 :زنم یم لبخند

 .یکن دایپ یتون ینم نیبه خاطر هم.ان یمیقد -

 کیشده  یو حت میرو یم رونیاز خانه ب میهر وقت بتوان.هر روزمان شده بایتقر يها جز برنامه  يرو ادهیپ نیا

 يها یاز آن موقع پارسا و پرند به خاطر خوراک.برگشت شیپ يخانم چند هفته  دهیفر.میزن یربع قدم م

 !بچه دوست است یخانم هم حساب دهیفر!شوند یخوشمزه اش،تمام مدت در خانه اش چتر م

فاصله اش را با من .ترسم یذارم نمپا بگ ریبا او اعتقاداتم را ز دنیکه با چرخ نیاز ا.است يدختر ساده ا سارا

مان  نیکه ب يبه مرز.کند یکند با من نم یرا که با دوستانش م ينسبتا ناجور يها یکند و شوخ یحفظ م

 .کند یم ارزند و رفت یحال راحت حرف م نیبا ا.گذارد یکرده ام احترام م جادیا

 یخوشم م شیایر یاز رفتار ساده و ب. کند یدارد،مرا هم سرحال م زیکه در مورد هر چ یجالب يو حس ها نشاط

زند که  یم يواقعا بامزه ا يحرف ها یو گاه -! شود یآزاردهنده م یصداقت گاه نیالبته ا -صادق است .دیآ

 .فهمد چقدر جالب اند یند،نمیب یطرف مقابل را نم يخنده  یتا وقت

باز  یشوند ول یسرخ و خشک م شهیدستانش هم.ندارد یخوب ي انهیپوشد و با دستکش هم م یگرم نم لباس

 .شده ام میتسل گریبا او بحث کرده ام که د هیقض نیآن قدر سر ا.کند یهم دستکش دستش نم

من  ياز چکمه ها.دادم یبودم شان،همه را به او م دهیمن را دوست دارد که اگر نپوش يها شرتییقدر سو آن

با  یلیکه خ دیگو یکوچک ترش را دارد و م زیسا یها ول نیجفت از هم کیخودش هم .دیآ یهم خوشش م

 !کند یآن ها حال م

 یاو کار خودش را م یکنند ول یمردم چپ چپ نگاهش م.بکشد و راه برود نیزم يرا رو شیدارد پاها دوست

 !دهد یرا هم م هیبق يتازه جواب نگاه ها.کند

بزرگ  يساعت ها.دستش کند یستبند گراند ایام الك بزند  دهیتا به حال ند.دخترانه ندارد يبا کارها يا انهیم

 یدستش م يو ساده ا يپارچه ا يدستبندها یگاه.دیآ یخوشش م يوتریکامپ يرا دوست دارد و از ساعت ها

 .کند
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چند تومان .آورد ینم فیمجبور نباشد با خودش ک یقشنگ اند و تا وقت یساده و نسبتا گشاد ول شیها لباس

 !دیآ یم رونیچپاند و از خانه ب یم شیمانتو بیپول در ج

به هم ندارند را با  یربط چیکه ه ییو عادت دارد غذاها -پخته  جاتیجز سبز -غذاها را دوست دارد  ي همه

 !اریو پفک را با ماست خ پسیخورد و چ یرا با ماست م یمثال ماکاران يبرا.کند و بخورد یهم قاط

 !ستندیهم بد ن یلیکه خ دمین ها را خوردم،دچند بار هما یوقت یبود ول بیعج میبرا لیاوا

 نیبا ا.دوست دارد یلیقاتوق خ یو باقال يخورش کرفس و قرمه سبز.است ادیز ریبا پن تزایو پ زبرگریچ عاشق

 !شود خورد یرا م يزیخوار است و هر چ زیحال به قول خودش انسان همه چ

رو به آن  نیغذا خورد از ا یوقت.و بداخالق شده بود م،گرسنهیبه خانه برگشت ریبار که د کی.شکمو است یلیخ

 !رو شد

آن  یبستن کیبا  یگاه.ندارد تا شاد باشد متیگران ق يها هیبه هد يازین.شود یخندد و خوشحال م یم ساده

 !سره تا سمنان بدود کیتواند  یشود که به قول خودش م یقدر سرحال م

درست با او  يها میگرفتن تصم يتر است و همه برا یمنطقدوستانش از همه  نیام،ب دهیطور که من فهم آن

قابل  يها میتصم يتمام جنبه ها يجد یلیخ.زنم یبا او حرف م میکارها يمن هم درباره .کنند یمشورت م

 !با من است میتصم تیکند که در نها یم يادآوریو آخرش  دیگو یکند و نظرش را م یم فیرد میاجرا را برا

 .کردنش گوش دهم و بخندم فیدوست دارم به خاطره تعر.زند یحرف م جالب

 .دوست دارد یلیمعلوم است که آن ها را خ.زند یحرف م یلیپدربزرگ و مادربزرگش خ ي درباره

او  یلیپارسا هم خ.دهد یبه دستش م ياسباب باز ای یخوراک کیند،یب یبه فکر پارساست و هر بار او را م یلیخ

 !میخاله ساال هم ببر يبرا دیگو یخواهد غذا بخورد،م یم را دوست دارد و هر بار

سارا خاله شده و .ستمیپارسا و سارا ن ينگران رابطه  گریکرده و د دایپارسا پ یخود را در زندگ گاهیجا نیسرو

 یوقتش را با او م شتریکرده و ب دایرا در قلب برادرش پ شیپرند هم به عنوان خواهر پارسا جا.مامان »يسو«

 .گذراند

چند !همساده است يمورد عالقه اش هم آقو تیدوست دارد و شخص یلیرا خ يکاله قرمز يبرنامه ها سارا

 دیاز بس خند م،سارایدیامسال بودند که سارا ضبط شان کرده بود با هم د دیرا که مال ع شیکه برنامه ها يبار

 .اشکش درآمد
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دوست  یلیجومونگ را خ الیاو سر یول مینگو یکسمن گفت که به  د؛بهیآ یاکشن خوشش م يها لمیف از

 !داشته

پارسا کار  یوقت.کنند يو باز نندیکارتون بب دیبچه ها فقط با دیگو یم.ندیکند تا بب یپارسا کارتون دانلود م يبرا

 .کنم یرا درك نم هیقض نیا يوسواسش درباره .دهد یواکنش نشان م عیکند،سر یم دیرا تقل يبزرگانه ا

 !کند یفراموش م - نیمثل حضور شرو -را  زهایچ يسر کیاوقات عمدا  یگاه ست؛البتهیکار ن فراموش

مثل الك زدن و مو  يدخترانه ا يمانند و کارها یم داریاوقات با هم شب را ب یگاه.است یمیپرند هم صم با

 !دهد یانجام نم یکارها بلد است ول نیسارا از ا.دهند یبافتن انجام م

ام که هزاران بار  دهیحال فهم نیبا ا.کنند یزود هم فراموش م یشود ول یزود ناراحت م یلیخ.نازك است دل

 .شود یدلش با آن ها صاف نم گریافتند،دیاگر از چشمش ب یبخشد ول یرا م انشیاطراف

ام که چقدر خونسرد و  دهیچند بار خودم به چشم د.دیاست،بلد است خوب دروغ بگو یکه آدم صادق نیا با

 .خندد یگذارد و م یسرکار م شیبا دروغ ها - را  نیشرو -را  هیبق ریباورپذ

 !ستیدانم مشکلش چ یمن که م! ندارد من با او بچرخم »تیخوب«و  دیآ یاز او خوشش نم دیگو یم نیشرو

 یشوخ دیبا یداند ک یم.يدر سرت بزند تا آدم شو دیبا یساکت باشد و ک دیبا یداند ک یم.دارد ییباال درك

 .باشد يجد دیبا یکند و ک

گرفته و ساکت  یلیلحظه خ کی.است یمزاج یدانم که آدم دمدم یم.دستم آمده شیمدت اخالق ها نیا در

 یمظلوم م -نادرند  یلیلحظات خ نیا -لحظه  کیو  یلحظه عصبان کی.شاد و سر حال است یلیلحظه خ کی

داده  ادمی اوشیسبا  یسال زندگ نیچند.ندارم یمن مشکل یسخت است ول شیحالت ها نیکنار آمدن با ا.شود

 .میایافراد کنار ب یناگهان رییکه با تغ

کند تا همه  یم ياو پافشار یزنم ول یمشکالتم با او حرف نم ياش خبر دارم،درباره  یروح تیکه از وضع من

مشکل را در نظرم کوچک جلوه  شیکند با حرف ها یم یکند و سع یم شنهادیبه من راه حل پ.را بداند زیچ

 .بدهد

 -جز سمن  - پدر و مادر و خانواده اش  يدرباره .یلینه خ یزند ول یمشکالتش با من حرف م يدرباره  او

که  دیگو یم شیاز همکارها.دیگو یدهد م یکه در آن درس م يدرباره دوستانش و مدرسه ا.دیگو ینم يزیچ

که تمام  دیگو یم موزانشدانش آ يدرباره .آورند یو حرصش را در م رندیگ یکم ماو را به خاطر سنش دست 

 .دهند ینم یتیشان اهم ندهیفکر و ذکرشان پسر است و اصال به آ
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 .کند ینم یبا من احساس راحت دیشا.جز خودش دیگو یو همه کس م زیهمه چ ي درباره

 :زنم یم ایرا به در م،دلمیرو یم ابانیخ يکه در سکوت به سمت انتها یحال در

 سارا؟ -

 هوم؟ -

 .یوقت در مورد خانواده ات بهم نگفت چیتو ه -

 نگفتم؟.من در مورد سمن و مامان بزرگ و بابا بزرگم بهت گفتم -

 :میگو یم دیترد با

 .منظورم پدر و مادرته -

 :دیگو یکند م ینگاه م شیکه به مقابل پا یدر حال.کند یم مکث

 .که آدم بخواد در موردش حرف بزنه ستین يزیچ نیچون ا -

 ...يخوا یالبته اگه تو نم.من دوست دارم بدونم -

حرف زدن درباره شون .رمیکنم تا از اونا فاصله بگ یم مویسع يمن دارم همه .سپهر ستیبحث خواستن ن -

 .کنم آرومم یتازه چند وقته که احساس م.کنه یم میفقط عصب

 :اندازم یرا باال م میها شانه

که فرار  نهیبهتر از ا یاگه باهاشون رو به رو بش یکن یفکر نم یکه بخوام قضاوت کنم ول ستمیتو ن يمن جا -

 اجیپدر احت يکارا به اجازه  یلیواسه خ م،تویشم که بگذر یاز بعد احساس.هر حال اونا پدر و مادرتن ؟بهیکن

 ؟يایباهاشون کنار ب يجور هی یتون ینم.يدار

 :زند یم یکج لبخند

برات قابل هضم .يرو تجربه نکرد يا یمشکالت خانوادگ نیتو چن.نگفتن بهت دارم يهم برا گهید لیدل هی -

 .یکن یهم تو فکرت قضاوت م ياگه نخوا یحت.ستین

 :کنم یفکر م یکم

 ؟ینشون ندم چ ياگه قول بدم واکنش بد -

 :دیگو یم يسرد به

 .تو سر پدرم شکوندم ستکویا يرون،بطریخواستم از خونه بزنم ب یوقت -

 .شنوم یم ییزهایچ نیباشد که انگار هر روز چن يکنم ظاهرم طور یم یدهم و سع یدهانم را قورت م آب
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 :زند یکند و پوزخند م ینگاهم م یچشم ریز

 يو چه کار بد میبد يمن چه بچه  یکن یفکر م يفهمم دار یمن م.يد یخونسرد نشون م ؟ظاهرتويدید -

 .کردم

 .که هست بکنمش ینیبزنم و ناراحت تر از ا یخواهم حرف اشتباه ینم.میگو ینم يزیچ

 !خدا را شکر که سکوتش را تمام کرد.کند یسکوت بحث را عوض م قهیبعد از چند دق سارا

است که سکوت  نیا لشیدل.از آن هاست یکیکند؛سارا  یات م وانهیآدم ها هستند که سکوت شان د یبعض

 .حرف دارد یمعن شانیاز حرف ها شتریشان ب

 م؟یبخور میبخر پسیچ میسپهر بر -

 :خندم یم

 ؟يبخور يزیچ يهنوز جا دار ییخدا -

 :ندیچ یور م لب

 .شکمو یمونده تو بهم بگ نمیهم -

 :میگو یم عیسر

 .میبخور میبر.منظورم اون نبود که -

 یطوالن یهم توقف ارشوریخ يها شهیکنار ش یحت.کند یم یرا بررس زیدور همه چ کیم،یرو یمغازه که م به

 !ردیگ یم حانیماست و ر پسیچ قهیکند و آخر بعد از ده دق یم

*** 

 :کند یم کیچشمانش را بار نیشرو

 .يد یم حیاونو به من ترج يحواست باشه دار! ها يگرد یدختره م نیبا ا ادیچند وقت ز نیتو ا -

 :خندم یم

 !نداره یهست به من ربط یهر چ یول دیبا هم دار يا یدونم شما دو تا چه پدرکشتگ ینم -

 :دهم یزنم و ادامه م یم شخندین

 .ادین شیپ يا يوقت دلخور هیکنم تا  یم میشما دو تا تقس نیب يدر ضمن من وقتمو به طور مساو -

 :دیگو یزند و با خنده م یپشت کله ام م محکم

 !کردم یحمله م کایبه آمر یاعتماد به نفس تو رو من داشتم دست خال -
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 :میگو یخندم و م یم

 .تو شیپ امیم شویسارا،نصف بق شیپ رمیسه چهارم وقتمو م.يکرد دایدست بزن پ ایتازگ -

 :زند یم شخندین

 !یبچرخ یهمه وقت با پت نیا يبخوا یکن یتو غلط م -

 :زنم یم شخندین

 گه؟ یم یاون به تو چ یدون یم -

 :کند یم کیرا بار چشمانش

 ؟یچ -

 .سمندون -

 :خندد یم بلند

 !نه خوشم اومد -

 .خواهم تمام وقتم را با او بگذرانم یم -جمعه  -امروز .گردش نرفته ام نیوقت است با شرو یلیخ

 نیبا ا.بود اخراجش کنند کیآن قدر حواس پرت شده بود که نزد.بود ختهیبهم ر یلیخ یتا مدت هیاز آن قض بعد

را به پدرش هم  دشیجد ين خانه رفت و آدرس خانه از آ.حال کم کم به خودش آمد و اوضاعش را درست کرد

 .نداد

حال شوهر مادرش به درخواست  نیبا ا.مزخرف را پشت سر بگذارد يخواهد تمام آن آدم ها یمن گفت که م به

 .اجرا شود مهیکرد و باعث شد نقشه اش نصفه و ن دایرا پ نیهمسرش شرو

خانواده  ياو به معنا يمادرش برا.ارتباط داشته باشددوست دارد با مادرش  نیفهمم که شرو یحال م نیا با

 .او را داشته باشد یدهد حرص بخورد ول یم حیترج.است و بدون مادرش انگار که خانواده ندارد

زند و در هر جمله اش ده بار به شوهر  یمادرش حرف م يشکم جلو آمده  يحال هر بار با انزجار درباره  نیا با

خدمتکارانش  يزند و از ظاهر مسخره  یقصر شوهر مادرش حرف م يبا پوزخند درباره .دهد یمادرش فحش م

 .کند یجوك درست م

کند و با مسائل سخت و آزاردهنده  یاست؛راحت فراموش م دیدارد که واقعا مف یاخالق تیخصوص کی نیشرو

 .شده بود وانهیطور نبود تا حاال د نیاگر ا.دیآ یکنار م
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که از نگاه  دیگو یزند و م یحرف م -کند  یصدا م يریشوهر مادرش را پ - يریدو پسر پ يدرباره  ینیبدب با

 .زند یاوقات به پدرش سر م یپسر بزرگ تر ازدواج کرده و گاه.دیآ یپسر کوچک تر به مادرش خوشش نم

داند  ینم دیگو یم.دیگو یپسر بزرگ تر م يو صبور ییپسر کوچک تر و خوش رو يها ریها و تحق نیتوه از

 !دیآ یپسر کوچک تر خوشش نم ختیاز ر یچرا ول

 ره نه؟ یم گهیماه د هیپارسا  -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .االنشم رفته نیهم -

 :گذارد یشانه ام م يرا رو دستش

 بره؟ ينذار يدوست دار -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .رو که دوست داره انجام بده يرکا دینبا شهیآدم که هم یدوست دارم نذارم بره ول -

 :زند یم شخندین

 .یمون یم رزنایجون به جونت کنن مثل پ -

 :زنم یم لبخند

 .هیو بزرگسال یرزنیو پ ینیواقع ب ياالن دوره .نیگذشته شرو میو خودخواه یو نفهم يلجباز يدوره  گهید -

 :خندد یم

 ده؟یدرسا به کجا رس!چه پرمعنا -

رو  یعموم يدرسا.نرفته ادمی میاضیو ر کیزیکه به خاطرش ف امرزهیرو ب یخدا پدر و مادر مان.خوب يجاها -

 .دارم دیپنج هزار ام ریز يبره به رتبه  شیخوب پ یهمه چ.خونم یشه که دارم م یم یهم چند ماه

 :زند یم لبخند

رو امتحان  گهید زیچ هیه دفع نیا يخوا ینم.یش یقبول م يخوا یکه م يرشته ا یاگه خوب بزن.خوبه -

 ؟یکن

 .خوبه یاضینه همون ر -
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 چهل و پنجم فصل

 !تنش کرده دیسف...راهنِیپ کیاش  یمشک يپالتو ریامروز ز.کشد یم یدارد همراه پارسا نقاش اوشیس

 د؟یو سف اوشیس!چهار تا شد میچشم ها دمشید یوقت

ترسناکش  يمعصوم تر شده؛البته اگر از لبخندها یچهره اش کم دیبا سف!دیآ یبه او م یاعتراف کنم هر رنگ دیبا

 !میریفاکتور بگ

حال  نیبا ا.رمیاش بگ دهیناد ایتوانم با او بد حرف بزنم  یآمد،نم شیکه آن روز در اتاقش پ يا يوجود دلخور با

 .کنم يکنم از او دور یم یسع

 .میبحث داشت کیکند؛انگار نه انگار که آن روز  یرفتار م یمعمول یلیهم خ اوشیس

 :دیگو یم هیبعد از چند ثان.دهد یم هیتک واریکند و کنار من به د یساعت پارسا را رها م کیاز  بعد

 .شنوم یم -

 و؟یچ -

 .تویمعذرت خواه -

 :خندم یم يناباور با

 !نکن یشوخ -

 :دیگو یم انهیموذ.آورد یشود و صورتش را مقابل صورتم م یم لیسمت من متما به

 کنم؟ یمگه من همسن تواَم که باهات شوخ -

 :زنم یسپس پوزخند م.کنم یم اخم

 .یباحال یلیخ -

شانه ام  يساعدش را رو.نمیکند بنش یو مجبورم م ردیگ یرا م میبلند شوم که بازو میدارم تا از جا یبر م زیخ

 :شود یبه طرفم خم م یگذارد و کم یم

 بذارم؟ یرو حساب چ بتتویپنج روز غ -

 :میگو یم یخستگ با

 .يخوا یم یرك و راست بگو چ.اوشیس يخسته ام کرد -

 :دیگو یم تیجد با
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سوم سهام  کی،یگرفت ادی زویهمه چ یوقت.من اریدست یش یم.کنم یم شنهادیبهت شغل پ ست؟دارمیواضح ن -

 .شه یکل کارخونه به نامت م

 :میگو یباال رفته م يبا ابروها هینبعد از چند ثا.کنم یحرف نگاهش م یب

 ؟یکن یم راتیخ يشده دار یچ -

 :کند یم اخم

کارخونه رو  يریبگ ادی یوقت.يایاز پس کارا برب ستمیکه من ن ییوقتا يریگ یم ادی.ستین راتیخ -

 .شه یبه نامت م ،سهامشیبچرخون

کامال به سمت من .گذارد یشانه ام م يآورد و رو یرا آهسته جلو م ند،دستشیب یرا م نمیو بدب رهینگاه خ یوقت

 :دیگو یآهسته م.دهیچرخ

 دم؟یباال کش ویمن همه چ یکن یتو فکر م -

 .کنم یاست که م يهمان فکر قایدق نیخورم چون ا یم جا

 :در خودش ندارد یاز شوخ ياثر چیزند که ه یم یخواند،لبخند کج یجوابم را از چشمانم م یوقت

 یول ییفکرو درباره ام داشته باشه تو نیبهتر یطینفر جز مامان بتونه در هر شرا هیکردم اگه  یفکر م شهیهم -

 .یساخت یوونیکه تو ذهنت ازم چه ح نمیب یحاال دارم م

را تماشا  هینشست و بق یگوشه م کیشد و تنها  یپس زده م لیشده اند که در جمع فام یمثل وقت چشمانش

 .کرد یم

 :میگو یلب م ریز.شود یفشرده م قلبم

 ...من اوشیس -

شلوارش را  يشود و پارچه  یبلند م شیپارسا از جا.رود یم شیشود و به سمت پالتو یبلند م شیاز جا عیسر

 :کشد یم

 ؟ير یم...کُدا...شیهایس....ـیس -

 :دیگو یبه پارسا م عیتفاوت شده سر یکه چهره اش سرد و ب اوشیس

 .امیم گهیروز د هی -
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مغزم .ستمیا یم میمات و مبهوت سر جا هیچند ثان.رود یبلند به سمت در م ییبه من با قدم ها ینگاه مین بدون

 یشوم و به دنبالش م یاز خانه خارج م م،پابرهنهیآ یبه خودم م یوقت یچکار کنم ول دیدانم با یقفل کرده و نم

 .دوم

 یچرخد ول یبدنش م.چرخانمش یو م رمیگ یرا م شیبازو عیسر.در ساختمان است ي رهیدستگ يرو دستش

کشم و  یم قیعم ینفس.نمیتوانم درست صورتش را بب یچشمانش را پوشانده اند و من نم شیموها.سرش نه

 :میگو یآهسته م

اگه ساخته بودم شبا از تو .رونیب شیدادم دستت ببر یاگه ساخته بودم پارسا رو نم.نساختم والیمن از تو ه -

 .افتاد نیکه با سرو یاونم بعد از اتفاق.یموندم تا بخواب یتو اتاقت نمو  ومدمینم نیتراس اتاق سرو

 :میگو یدر گوشش م يگرفته ا يگذارم و با صدا یشانه اش م يام را رو چانه

به من،به برادرت،صدقه  يکنم دار یحس م.اوشیس ير یتو دارم غرورمو نشونه م یهنوزم قبولت دارم ول -

 .يد یم

 یمثل سارا اوج دردش را نشان م اوشیسکوت س.ردیگ یاش آتش م یقلبم از ناراحت.مدت ساکت است تمام

 .دهد

 :لرزد یهم م شیصدا.ندینش یشانه ام م يلرزانش رو دست

 .دیبا هم ندار یفرق چیه.يا هیتو هم مثل بق -

 :نگاه کند کنم در چشمانم یگذارم و مجبورش م یدستانم را دو طرف صورتش م.شود یتنگ م نفسم

 ...ـیس -

 :چسبانم یاش م یشانیام را به پ یشانیپ.شوم یم وانهید سشیصورت خ دنید با

 باشه؟.امیاز فردا م.اوشیغلط کردم س -

 :میگو یکنم و در گوشش م یبغلش م.دهد یآشفته و مظلومش عذابم م نگاه

 .نکردم يوقت در موردت فکر بد چیمن ه -

 .افتد یاز دستش م شیپالتو

 :دورگه است شیصدا

 گه؟ یراست م.میقابل تحمل ریگه آدم غ یم هیهان -
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اش او را  یآشفتگ یکند ول یکس برقرار نم چیرا با ه ییگفت و گو نیوقت چن چیه يدر حالت عاد اوشیس

 .دارد نانیبه اطم ازیکنم ن یاحساس م.خلع سالح کرده

 :کنم آرامش کنم یم یسع

 .گه ینم يحرفاشو جد.حساس شده.اون حامله اس.معلومه که نه -

 .دوستم نداره.یگ یدروغ م -

ناراحت  هیبود؟به خاطر هان نیسنگ شیقدر برا نیمن ا يحرف ها یعنید؛یفرو پاش اوشیدانم چه شد که س ینم

 بودند؟ شیلیها در کنار هم دل نیا يبود؟همه 

 نیرا که داشت با آن سر سرو يبود که بابا ساطور یبار اول وقت.ام دهیطور د نیرا ا اوشیهم س گریبار د چند

شده بود تا مثل  رهیتمام مدت به مامان خ اوشیس.کرد،از دستش گرفت و سرش داد زد یشش ساله را قطع م

 .زل زده بود انیگر نیمامان بهت زده به سرو یو از او دفاع کند ول دیایجلو ب شهیهم

را خفت  اوشیبرگزار شده بود،س یآن عروسکه در  یباغ يدرخت ها انیم لیفام يبود که بچه ها یدوم وقت بار

 کیآن شب مامان .و از درخت باال برود اوردیرا درب شیبعد هم مجبورش کردند لباس ها.کردند و کتکش زدند

و به ما گفت  دیاش را شن هیگر يصدا نیعاقبت سرو.میکرد ینم شیدایپ میگشت یهر چه م.بار مرد و زنده شد

 .خودش قطع کرد يبعد از آن مامان ارتباط ما را با خانواده .و مضطرب بود یماه تمام عصب کی.کجاست

را  شیآن قدر موها.نمیب یپناه م یخردسال ب يبچه  کیرا مثل  اوشیاست که س يدفعه ا نیبار سوم نیا

 یرا پاك م شیاشک ها.دارد یرا بر م شیزند و پالتو یمرا کنار م.شود یکنم تا لرزشش متوقف م ینوازش م

 :دیگو ید و مکن

 .فردا منتظرتم -

 !ن؟یهم

 :میگو یلب م ریزنم و ز یام م یشانیبا کف دست به پ.رود یم رونیخانه ب از

 .امیکردم گفتم م یچه غلط -

کارش را قبول کردم و  شنهادیپ.میگو یحواسم نبود دارم چه م.را آرام کنم اوشیخواستم س یلحظه فقط م آن

 !با وجود حال خرابش بل گرفت اوشیس

 !موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهان ندیگو یفهمم چرا م یم تازه

 با خودت؟ یگ یم يدار یچ -
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 یاش را دستش گرفته و مرا نگاه م یپول مشک فیکنم که ک یو به سارا نگاه م رمیگ یرا باال م سرم

 !جنبد یدهانش دارد م.کند

 :زنم یم لبخند

 .زدم توش موندم یحرف هیبدون فکر کردن  -

 یبر م یدندان لیپاست کیزنم و  یلبخند م.ردیگ یآورد و به سمتم م یدر م شیبزرگ پالتو بیاز ج يا بسته

 :دیگو یاندازد و م یم -حاال هم پر است  نیهم -در دهانش  یکی.دارم

 .کنه نگاش کنه یحداقل آدم خوف نم.اریاشک شو در ب شهیهم.تون دمید -

 :میگو یباال رفته م يابروها با

 ؟يکرد ینگاه مون م یداشت یواشکی -

 :دیگو یدهد و حق به جانب م یدهانش را قورت م اتیمحتو

 .بود يا یاحساس يچقدرم صحنه .وسط بغل تون ومدمیپا ن د،جفتیرس یم یخوب جیبه نتا دیدار دمید! رینخ -

 :میگو یم زدیر یدر دهانش م لیمشت پاست کیکه او  یدر حال.آورد یدر م يمسخره باز تیدارد با جد باز

االن .امیکنه،از دهنم در رفت گفتم باشه م یم هیداره گر دمید یوقت.کاره شنهادیسر همون پ.ناراحتش کردم -

 .دونم چکار کنم ینم

 :زند یم شخندین

رصت ها ف یگه گاه یرو که م غهیتبل نیا يدیمگه ند.فهمم یداداشت نم شنهادیپ نیمن مشکل تو رو با ا -

 .کردم یدرو باز م شیتو بودم از دو ماه پ يزنند؟من جا یآهسته در م

 :زنم یم لبخند

 .کار کنم اوشیدست س ریدوست ندارم ز -

 :روند یباال م شیابروها

 .ره یتو که جونت براش در م -

 :خندم یم

 .مربوط به غرورمه نه عالقه ام به برادرم نیا یآره ول -

 :کند دایخواهد پ یرا که م يزیکند تا چ یها م لیپاست يرا در بسته  سرش
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حقوقشم .کارو قبول کن نیبه نظر من ا.طاقچه باال نذار.ستیتو اصال خوب ن طیتو شرا یغرور خوبه ول نیبب -

 .یصاحب ش ویخودت همه چ یمسموم کن اوشویفرصت مناسب س هیتو  یتون یتازه م.خوبه

 :کنم یخنده نگاهش م با

 !يدار ییتو چه فکرا -

 :شود یها بسته م لیپاست یچشمش از ترش کی.اندازد یرا باال م شیها شانه

 ؟یکنسل کن یزنگ بزن ای يبر يخوا یحاال م.و هزار جور درد و مرض هیکاریب -

 :کنم یفکر م یکم

 به نظر تو برم؟ -

 :دیگو یم تیدهد و با جد یدهانش را فرو م اتیمحتو

 سوم اون کارخونه حق توئه؟ کیحداقل  یکن یفکر نم یول یتونم بهت بگم چکار کن یمن نم نیبب -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 ...بهش يازین -

 :دیگو یم تند

 .از حقت نگذر.حقته.يکه ندار يندار ازین -

 .چرخاند یها م لیپاست يکنم و او هم دستش را در بسته  یفکر م یسکوت کم در

 .ندارم ازیبهش ن یکه دنبال حقم برم وقت ستمین یمن آدم -

 :زند یم پوزخند

 .دنبال حقت يبر یترس یم.مثل من یهست یبدبخت هیتو هم .نداشتن بهونه اس ازین -

 !است نیگفتم هم یکه م يصداقت آزاردهنده ا.خورم یم جا

 :دیگو یمن م ي افهیق دنید با

 ؟يناراحت شد -

 :دهم یسر م يخنده ا تک

 نه؟ ایدم ناراحت ش یپرس یبعد م یزن یحرفتو م -

 :رسد یمتاسف به نظر نم.اندازد یرا باال م شیها شانه
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 یآدمو ناراحت م یحرف یموقعا وقت یبعض یزنم ول یم يبد يحرفا یلیاوقات خ یدونم گاه یم.سپهر نیبب -

 .داشتنشه قتیست،حقیبودنش ن نیتوه لشیکنه،دل

 :دیگو یرود م یکه به سمت در م یحال در

 .کنم یم یکردم،بعدا ازت معذرت خواه نیاگه بازم به نظرت توه.روش فکر کن -

 :زنم یم لبخند

 ؟ير یکجا م -

 :خورد یم جا

 ؟یچ -

 :شوم یاش نم یبهت زدگ لیدل متوجه

 ...یبگ يخوا یاگه نم ؟البتهير یکجا م دمیپرس -

 .دیخر -

 م؟یایشه من و پارسا هم ب یم -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .منتظرتونم رونیمن ب.نیایب -

 :میگو یم عیسر

 .میایتا ما ب سایجا وا نیهم.خطرناکه رونیب -

 .اندازد یم نییدهد و سرش را پا یم هیتک واریحرف به د یب

 :زند یکه دارد با بابا رضا حرف م نمیب یروم و پارسا را م یداخل خانه م به

 ...نلویب میبِه...میخواس یم...چرا رف...شیهایس...ندونم -

 :زنم یم لبخند

 .رونیب میر یلباساتو بپوش با هم م -

 .شود تا لباس بپوشد یبلند م شیاز جا خندان

 :دهم یگردن و کالهش را به دستش م شال

 .امیبرو چکمه هاتو پات کن تا من ب -
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کنم و شال گردنم را دور  یکالهم را سرم م.شیرا رو میسرمه ا شرتییپوشم و سو یرا م دمیسف میضخ بلوز

که خم شده ام تا بندشان را  یدر حال.گذارم یرا مقابلش م میکنم و چکمه ها یدر را باز م.اندازم یگردنم م

 .کنم یببندم،به سارا و پارسا نگاه م

 شیکالهش را سرش کرده و چکمه ها را هم پا.چدیپ یزانو زده و دارد شال گردن پارسا را دور گردنش م سارا

 .هکرد

 :بوسد یو لپش را م ردیگ یرا م شیشود،شانه ها یکار شال گردنش تمام م یوقت

 !يچه بامزه شد -

 :کند یخودش را لوس م پارسا

 !بخَل -

 :دیگو یبا خنده م.کند یشود و بغلش م یبلند م سارا

 !آقا پسر يشد نیچه سنگ -

 :رمیگ یروم و پارسا را از دستش م یجلو م عیسر

 .یش یم تیاذ.نهیسنگ -

 .زند یتنها لبخند م سارا

 .کنم ینگاه م شیلباس ها م،بهیرو یم رونیخانه که ب از

رسد و به نظر  یم شیزانو يوجب باال کیتا  شیپالتو.کرده شیاش را پا یتونیز يو چکمه ها یمشک شلوار

هم طبق معمول دستکش و شال گردن و کاله .ندارد يادیز يرسد با وجود ظاهر خاص و قشنگش،گرما یم

 .کنند یم رهیکوتاه نگاهم را به خود خ يا هیثان ياند و برا ختهیصورتش ر يبراق و صافش رو يها يچتر.ندارد

 :خندد یو م ندیب یرا م شیبه لباس ها اخمم

 .من گرمم.نگاه نکن ياون جور -

 :چرخانم یرا م چشمانم

 ؟يبر يخوا یحاال کجا م.شک ندارم -

 .شهروند میبر -

 اده؟یپ -

 :کند یم نگاهم
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 ؟يحال ندار -

 .ترسم پارسا سرما بخوره یم.هوا سرده یچرا ول -

 .میر یخوب با اتوبوس م -

 ؟يهم برگرد ادهیپ لونیو بعد با چند تا نا يبر ادهیپ یخواست یم میاگه ما نبود یعنی -

 :زند یم شخندین

 ؟يدیاز کجا فهم.یتو چقدر باهوش -

 .اندازمش یکنم و دوباره به خنده م یچپ نگاهش م چپ

 !کند یاستفاده م» تو یکیدو تا من،« يالبته از الگو.گذارد یدر دهان من و پارسا م لیراه سارا مدام پاست در

 یکه آدم حواس پرت نیتمام مدت حواسش هست که شال گردن پارسا شل نشده باشد و سردش نباشد،با ا سارا

 !رسد یبه نظر م

 :دیگو یبه من م م،سارایرس یم یوقت

 .اون جا يتو گرما میکن یحال م میر یاالن م -

 :میگو یلبخند م با

 جا؟ نیا ياومد نیبه خاطر ا -

 !داره شتریخوشمزه هم ب يزایچ.شینه به خاطر بزرگ -

 !شکمو.خندم یم

 :دیگو یسارا را گوش کرده خندان م يکه حرف ها پارسا

 داره؟...خوشَّزه -

 :دیگو یباز م شیبا ن سارا

 .شینیب یم میر یاالن م.آره -

 یدارد و مقابلم م یبزرگ بر م یسارا چرخ.دارم یو کاله و شال پارسا را بر م م،کاپشنیشو یآن جا که م وارد

 :ردیگ

 .جا نیبذارش ا -

 :دیگو یپارسا م به

 ن؟یتو ا ینیبش يخوا یخاله م -
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 !کرده ریو بخَل و سوار شدن گ دنیدو نیب.کند یفکر م یکم پارسا

 .دهد سارا بلندش کند و در چرخ بنشاندش یاجازه م آخر

 .خنداند یو مرا م دیگو یسارا مدام چرت و پرت م.کند یالقا م یروشن است و حس خوب یلیخ فضا

 !مصرف اند یب بایاندازد تقر یم دیکه در چرخ خر ییزهایاز چ یبعض

 یدو تا م -دارد » پو« ریتصو شیکه رو یکیپالست يخرس است،کاسه ا هیکه شب یصورت یکیپالست قلک

آماده،بسته  يو آش رشته  جاتیسبز مو،نودل،سوپی،آبل -کند  یسکته م بایتقر دنشیچون پارسا با د میریگ

 !خانه ياالزم بر يزهایچ يسر کیبالش،کتاب،خودکار،دفترچه و  کی ياندازه  یپسیپفک و چ يها

 یدارد و بعض دیترد زهایچ یلیخ دنیسر خر.ندک یرا نگاه م زیگردد و همه چ یها م فیشوق و ذوق تمام رد با

 .دارد یرا بدون فکر کردن بر م زهایچ

 .را روشن کنند کیتار يخانه  کیتوانند  یزنند که م یبرق م يطور چشمانش

کردن را دوست  دیقدر خر نیا.رود یهوا راه م يکنم رو یاحساس م.شود یمحو نم شیلب ها ياز رو لبخند

 دارد؟

 ؟يدار یبر نم يزیتو چرا چ -

 .دمیخواستم خر یم یهر چ روزید -

 :کند یتعجب نگاهم م با

 ؟يپس چرا اومد -

 آمدم؟ چرا

 کنم چرا بدون فکر با سارا همراه شدم؟ یفکر م یجیبا گ هیچند ثان يبرا

 :اندازم یرا باال م میشانه ها سرانجام

 .رونیخواست بره ب یپارسا هم م.حوصله ام سر رفته بود -

 :پرسم یو م -! شان گم شده نیپارسا ب -اندازم  یم دیچرخ خر اتیمحتو به ینگاه

 ؟يرو الزم دار نایا يهمه  -

 :دیگو یم یسادگ به

 .نه -

 شون؟ يدیپس چرا خر -
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 :زند یم شخندین

 .کنم یم یدرمان دیدارم خر -

 :خندم یم

 شه؟ یبعد حالت خوب م يخر یم ادیدستت م یچ ؟هریچ یعنی -

 :دهد یم حیتوض تیجد با

 .حرفاست نیتر از ا قیعم یلیمفهومش خ.نینه بب -

 :کند یچپ نگاهم م ند،چپیب یباز من را م شین یوقت

 یرو که دلم م يزیچ چیه بایتقر.خرم یکه واقعا الزم دارمو م ییزایاون چ د،فقطیرم خر یمن هر وقت م -

حس  هی نیا.نه ایندارم که الزمه  يخرم و کار یخواد رو م یدلم م یاالن من دارم هر چ یول.خرم یخواد نم

 .کنم یده چون دارم به حرف دلم گوش م یبهم م یخوب

 :زنم یم لبخند

 ؟یکن یکارا م نیبار از ا هیچند وقت  -

 !داشته باشم بممیج يهوا دیبار چون با هیدو ماه  بایتقر -

سارا هم گه .شده اند ینارنج شیدستانش و دور لب ها.از پفک ها را باز کرده و مشغول خوردن شده یکی پارسا

 .گذارد یپفک در دهانش م کی یگاه

باز کرده و دارد همراه  گرید پسیچ کیسارا .میو برو میسارا را حساب کن يدهایتا پول خر میا ستادهیصف ا در

 :دیگو یبا دهان پر به من م.خورد یپارسا م

 ؟يخور یتو چرا نم -

 :زنم یم یکج لبخند

 .اشتها ندارم -

 :آورد یدر م شکلک

 خواد؟ یو پفک هم اشتها م پسیمگه چ! چه حرفا -

خانم خوشگل  کیپارسا هم که توجه .کند یم یو تمام مدت با او شوخ دیآ یاز پارسا خوش م یلیدار خ صندوق

 !خندد یزده م ده،ذوقیخودش د يرا رو
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که  یاشا کردنش در حالتم.ستیکند و عبوس ن یخودش را محدود نم! کردن هم با سارا لذت بخش است دیخر

 !تا کمر در قفسه ها فرو رفته خنده دار است

 

 

 چهل و ششم فصل

از خنده و تمسخر و  ياثر چیبار ه نیدمش،ایکه د شیپ يبر عکس دو دفعه .انداخته و اخم کرده نییرا پا سرش

 .شود ینم دهیدر چهره و رفتارش د یالیخ یب

 :میگو یجوم م یم پسیچ یبزرگ يکه دارم تکه  یحال در

 ییخانوم تنها،اونم خانوم تنها هی يساعت ده شب وقت رفتن به خونه .رو بهت بگم زایچ نیا دیمن نبا نیبب -

 .ستین يباهاش ندار یکه نسبت

قبل  يو مثل دفعه  دیایکه ب نیقبل از ا.کند یجنبد نگاه م یکه دهانم م یآورد و به من یرا باال م سرش

با سپهر و  شیکه چند ساعت پ یهمان - پسیو چ دمید یم يکمد یلمیخودش را در خانه ام جا کند،داشتم ف

 .خوردم یم - دمیپارسا خر

حق  یکس.کند یشده ام جهت دستش را تا دهانش و داخل دهانش دنبال م زیچشمان ر.دارد یبر م پسیچ کی

 !من ناخنک بزند يها پسیندارد به چ

 :میگو یبا دهان پر م.کنم تشیاذ پسیچ کیرسد که بخواهم به خاطر  یبه نظر م یدبخت تر از آنحال ب نیا با

 ؟یمنو نگاه کن ینیبش ياومد.خوب کارتو بگو -

 .میدرون آشپزخانه نشسته ا زیم يرو.دهد یم هیاش تک یصندل یپشت به

 :کند یاندازد و نگاهم م یرا باال م شیداند چه مرگش است شانه ها یکه انگار خودش هم نم يطور

 .نبود برم يا گهید يجا.يجور نیهم -

 :میگو یم زیآم هیکنا.روند یباال م میابروها

 کرده؟ رونتیمامانت از خونه ب -

 .دهد یجواب مثبت تکان م يکمال تعجبم سرش را به نشانه  در

 کنه؟ رونتیشه از خونه ب یمگه م.کنه یتو رو لوس م یلیجون خ میمر! دروغ نگو! وا -

 :زند یم پوزخند
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 .سپهر ازم دلخوره حق ندارم برم خونه یگفت تا وقت -

 :خندم یم

 کرده؟ رونتیبه خاطر سپهر از خونه ب! چه باحال -

 :گذارد یدر دهانش م پسیچ يتکه ا.شوند یم کیبار چشمانش

 .زهیکه نفرت انگ میمن اون.سپهر پسر خوبه اس شهیهم -

 :گذارم یدر دهانم م پسیمشت چ کی

کنن طرفو  یم یهمه سع.کنن ینم ریوسط دعوا هم حلوا خ.ادیم شیخونواده ها پ يدعوا تو همه .بابا الیخیب -

 .گم ها یتجربه دارم که م.کنن تا دل شون خنک شه يقهوه ا

 :زند یم یکج لبخند

 کرده؟ فیسپهر برات تعر -

 .دهم یرا تکان م سرم

 ومه نه؟سپهر چقدر مظل یکن یفکر م ياالن دار -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 مشکل کجاست االن؟.يدیشن يزیچ هی،یگفت يزیچ هیتازه تو هم .کنم یقضاوت نم هیبق يمن درباره  -

 :ندیچ یور م لب

 .بزنه یحرکت هیکنم تا  کشیخواستم تحر یم -

 :شوند یم زیر چشمانم

 ؟یچ یعنی -

 :شود یجلو خم م به

 رون؟یاز خونه بزنه ب شیمن باعث شدم سپهر پنج سال پ یدون یم -

 :دهم یرا تکان م سرم

 ؟يچقدر با خودت حال کرد یبگ يخوا ی؟میخوب که چ.آره -

 :زند یم یکوچک لبخند

 .من از قصد اون کارو کردم -

 :خندم یم
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 .اون که واضحه -

 :میگو یم یبا لبخند کج.آورد یرا در م شیشود و پالتو یبلند م شیجا از

 .یچه راحت -

 :دیگو یو با اخم م ندینش یدوباره م.کند ینم یحرفم توجه به

 .ندرالمیس يکنن که من نامادر یپنج ساله که همه،مخصوصا سپهر،فکر م -

 :رود یبه من چشم غره م.ردیگ یخنده ام م.کنم یدار و رژلب قرمز تصور م نیچ راهنیرا با پ او

 .زهرمار -

 :چپانم یدر دهانم م پسیچ یدهم و مشت یام را قورت م خنده

 .برو سر اصل مطلب.گهیپررو نشو د -

 .بوده یچ میاز خانواده بدونه قصد اصل یخوام کس ینم.تونم بگم ینم یبه کس -

 ؟یباش زینفرت انگ يدوست دار -

 :زند یم پوزخند

 .اوضاعمو خراب تر نکنه هیقض نیهستم که ا زیاون قدر نفرت انگ -

 :میگو یم يزنم و با کنجکاو یکنار م ام را يدلسوز

 .گم یمن به سپهر نم.کن فیتعر اتیبا جزئ -

 :چپاند یدر دهانش م پسیچ یمن مشت مثل

 .بود ينازناز يعرضه  یپسر لوس ب هی.يدیسپهرو ند شیتو پنج سال پ -

 :میگو یم یلحن خشک با

 نبوده؟ يا گهید زیچ -

 :ردیگ یام م دهیناد

باادب و جنتلمن و  دیشا.کرده یسپهر کوتاه تیگفت تو ترب.رو گفت نایقبل از مرگش به من هم يروزا عیرف -

 .ومدهیمرد بار ن هیبه قول بق.ومدهیباعرضه بار ن یچرت و پرتا شده باشه ول نیمهربون و ا

 .دهم تا ادامه دهد یخورم و سرم را تکان م یم پسیتند چ تند
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داره تا بتونه  يادیگفت سپهر راه ز.بابت کارخونه باز کنه یوضع روش حساب نیتونه تو ا یبه من گفت نم -

گرفت شلوارشو  ادیگفت هر وقت سپهر .خودشو بازنشسته کرد و کل کارخونه رو به نامم کرد.بشه ریپذ تیمسئول

 .باال بکشه سهمشو به نامش کنم

 :میگو یدهان پر م با

 .خوب.شه یداره جالب م هیقض -

 .تصادف مرد هیچند ماه بعدش تو .کنه ینموند تا نقشه شو عملبراش  یفرصت -

 داداشتونه؟ عیرف.خدا رحمتش کنه -

 :میگو یبا حرص م.خندد یم يبلند يدفعه با صدا کی

 .زهرمار -

 .پدر سپهره عیرف -

 :دهم یدهانم را قورت م اتیمحتو

 .آدم بگو باباته نیخوب ع -

 :دیگو یم یسادگ به

 .ستین -

 :کنم یم کیررا با چشمانم

 ؟یجون میشوهر اول مر يتو بچه  -

 :رود یبه من م یوحشتناک يغره  چشم

 .فرزند خونده ام.نه -

 :دارم یاز سرش بر نم دست

 .جون مامانته شوهرش هم پدرته میخوب اگه مر -

 :دیگو یم يتند به

 .ستیاونش به تو مربوط ن -

 :دهد یام اجازه نم یفضول یاپن را از پهنا در حلقش فرو کنم ول يرو ینیخواهد س یم دلم

 .داستان يادامه  -
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دونست  ینم یتا اون موقع کس.دیکش شیپ راثویبحث ارث و م نیچند هفته بعد مرگش،سرو.گفتم یداشتم م -

نشون  یهتاب هیکردم سپهر باالخره  یفکر م.شد یعصبان یلیبهش گفتم خ یوقت.که کارخونه کامل به نام منه

حساس  یلیپدربزرگش خ يسپهر رو.کنم گهیکار د هیبه فکر افتادم که .قبول کرد لکسیر یلیخ یبده ول

 یالبته از وقت.شروع شده بود اشیاون موقع حواس پرت.رفت یکرد از کوره در م یبهش چپ نگاه م یکس.بود

 !دید یداداشش م هیمنو شب.اوضاعش خراب تر شد عیبعد رف یزنش مرد اوضاعش خراب بود ول

 :میگو یلب م ریز.گذارد یدر دهانش م پسیچ یکند و کم یم مکث

 .تموم شد پسامیچ -

 :دیگو یم یشنود و با لبخند کج یم

 .خرم برات یم -

 :دهد یم ادامه

واسه .سالمندان يخوام بابا رضا رو بفرستم خونه  یبهش گفتم م.حساسش يمنم گفتم دست بذارم رو نقطه  -

 هی.اومد ایبه دن نیسرو يمدت بچه  هیبعد ! سپهر! فک کن.دنیشد که همه ترس یعصبان يطوراول  يدفعه 

طاها کار منو راحت .اشتاون بچه رو دوست د یلیخ.برام فراهم شد تا سپهرو تحت فشار بذارم گهیفرصت د

کردم که بذارتش  کشیمنم تحر.خواد یو حماقتش گفت که بچه شو نم یبه خاطر خودخواه.کرد

به جاش فرار  یانتظار داشتم سپهر تو خونه بمونه و نذاره پدربزرگش و پارسا برن ول.راحت قبول کرد.پرورشگاه

 یپول از مامان قبول نم ياون پسر نازناز دمید یقتو.خواد چکار کنه یم نمیصبر کردم تا بب یشدم ول دیناام.کرد

انداختم  یکیکه تو تار ییرایت دمیممکن بزرگ کنه،فهم طیشرا نیبهترزنه تا پارسا رو تو  یم يکنه و به هر در

به حال خودش .پنج سال تحت نظرش داشتم نیا.کنه یبعدش چکار م نمیصبر کردم تا بب.خوردن به هدف

وقتشه  دمیننه باباش،فهم شیقراره پارسا رو برگردونه پ دمیفهم یوقت.بکشه رونیب باز آ مشویگذاشتمش تا گل

حرفام  یوقت.انتقال سهمشو شروع کنم يکارخونه تا کارا ادیاون روز بهش گفتم ب.مل بشممن وارد ع

 .وقتشه گهیکه د دمیفهم.نشون داد یسوزوندش،واکنش خوب

 :خندم یم

 وقت شوهرشه؟ -

 :دیگو یم تیعصبان با

 گم؟ یم یروان يرو به تو نایچرا دارم ا یدون یاصال م -
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 :میگو یبلند م.شوم یم یبار واقعا عصب نیا

 .ومدهیسگم باال ن يپاشو برو تا اون رو.مجبورت نکرده شازده یکس -

 :دیگو یم عیشوم تا بروم که سر یبلند م میجا از

 !گهید نیبش.گفتم یاونو م دینبا!نیبش -

 يپسربچه ها يمثل موها.کنم ینگاه م شیبه موها.کند یملتمسانه نگاهم م بایرا گرفته و تقر کمیتون ي گوشه

 :دارند یبلند هستند و در انتها فر کوچک طونیتخس و ش

 قدر بلنده؟ نیچرا موهات ا -

 :دهد یدهانش را قورت م آب

 ؟ینیش یم.نداره یخاص لیدل -

 :کنم ینگاهش م نهیدست به س.نمینش یسوزد و م یم شیدلم برا.درمانده است واقعا

 بشه؟ یکه چ یرو به من گفت نایخوب االن ا -

 :دهد یو خودش را به عقب و جلو تاب م ردیگ یدستانش م نیرا ب سرش

به تو  یرو بگم ول نایتونم ا ینم نیبه مامان و اون پسره شرو.داره يازت حرف شنو.کارخونه ادیکن ب شیراض -

 .چرا

 :میگو یم اطیبا احت.آشفته است واقعا

 .ادیخودش امروز بهم گفت که بهت گفته م.ادیاون م -

 :نالد یم بایکشد و تقر یرا م شیموها.نمیب یرا نم صورتش

 .ادیخواد ب یبعش اومد خونه و گفت نم.خواست دکم کنه یفقط م.دروغ گفت.نه -

 طور شد؟ نیدفعه ا کیچرا .شده ام دستپاچه

شوم و به اطراف  یبلند م میاز جا.ستیبه نظرم قد بلند و چهارشانه ن گریدر خودش جمع شده که د يطور

 .کنم دایآرام کردنش پ يبرا يا دهیکنم تا ا یآشپزخانه نگاه م

 :گذارم یشانه اش م يدستم را رو دیروم و با ترد یم جلو

 .برو خونه بخواب.فردا ساعت هشت سر کارشه.ادیپس م ادیگفت که قول داده م.دروغ نگفت.آروم -

 :کند یم هیگر دارد

 .کنه یمامان درو روم باز نم -
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کنار .افتم یم هیدلخراشش من هم دارم به گر ي هیاز گر.بکشد ریجمله هست که قلبم ت کی نیقدر درد در ا آن

 یم یلرزان يبا صدا.وارش را متوقف کند وانهیتا حرکت د رمیگ یرا م شیزنم و شانه ها یاش زانو م یصندل

 :میگو

 باشه؟.گه درو روت باز کنه یجونم م میبه مر.زنم یرم با سپهر حرف م یاالن م نیهم -

 يرا با دستمال کاغذ شیاشک ها.از تمام حرکاتش مشهود است یدرماندگ.زدیر یمبچه اشک  کیمثل  دارد

 :میگو یم زمیر یکه خودم هم دارم اشک م یکنم و در حال یبرداشته ام پاك م زیم يکه از رو يا

 .نکن هیگر -

 نیمن ا يبرا - اوشیو حاال س - یو گل وشاین.آورد یکنند،اشکت را در م یم هیکه گر یها وقت یبعض دنید

 .طورند

 :دیگو یملتمسانه م.کند یاش نگاهم م یبلند و مشک ياز پشت موها.زدیر یاشک نم گرید یلرزد ول یم بدنش

 .االن برو نیهم -

 :میگو یکنم و م یصورتم را پاك م نمیکه با آست یشوم و در حال یبلند م میجا از

 .جا بمون تا من برگردم نیتو هم.باشه -

که چند  يحال صحنه ا نیا م؛بایخواهم به سپهر چه بگو یدانم م ینم.روم یم نییپا شوم و یآماده م عیسر

 .تفاوت از کنارش بگذرم یبود که ب يزیشاهدش بودم،منقلب کننده تر از چ شیپ ي قهیدق

زنم  یلبخند م.را گرفته ام ممیمن لبخند بزند،تصم دنیمتعحب در را باز کند و با د يکه سپهر با چهره ا یوقت تا

 :میگو یو م

 .سالم -

 ؟يدیچرا نخواب.سالم -

 :اندازم یم نیام چ ینیب به

 .نه ای يذوق دار يروز کار نیواسه اول نمیمگه مرغم؟اومدم بب -

 :خندد یم

 .رم یرفتم گفتم نم!يدار يچه دل خجسته ا -

 :میگو یم تیجد با

 ؟يقرار نشد بر ؟مگهیچ یعنی -
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 یم یچ نمیبب دیبا!دونم ینم...خوب بهش قول دادم یول امیخوام ب یبهش گفتم نم.تازه از خونه برگشتم.نه -

 .شه

 :دیگو یمشکوك م یکند و با لحن یصورت احتماال قرمزم نگاه م به

 ؟يکرد هیگر -

 :خندم یم

 .شدم يطور نیاز بس عطسه کردم ا.هیآلرژ! نه بابا -

 :کند یم باور

 .بکشه یگرده باهاش نقاش ینفر م هیپارسا دنبال .تو ایب -

 :زنم یم لبخند

 .ریشب بخ.بعدا شاالیا.کم کار دارم هیباال  یول امیخواد ب یدلم م -

 .روم یکنم و دوباره باال م یم یسپهر خداحافظ از

 .مثل من ر؛درستیپذ بیآس یاو تحت فشار است و از لحاظ روح.را درك کنم اوشیتوانم س یم حاال

 .ردیم یدانم اگر به دادش نرسند،م یم یول ستیدانم مشکلش چ ینم

گذاشته و نگاه  زیم يسرش را رو اوشیس.روم یبه سمت آشپزخانه م.شوم یکنم و وارد خانه م یرا باز م در

 .ماتش را به اپن دوخته

 :میگو یکه ار خودم سراغ دارم م یلحن نیروم و با مهربان تر یم جلو

 .بخواب نایتخت مامان بزرگم ارو  ایب -

انگار نه .مثل پسربچه ها حرف گوش کن است.و به اتاق ببرمش رمیدهد دستش را بگ یحرف اجازه م بدون

 .سانت از من بلندتر است یانگار که س

 :میگو یم متیبا مال.زنم ینشانمش و پتو را کنار م یتخت م ي لبه

تو هم بخواب تا فردا به موقع .زنم ینم رشیدادم زقول  اوشیبه س یگفت وقت.ادیسپهر گفت فردا م -

 باشه؟.شتیپ ادیخوابه و خودش م یم تشیجونم فردا عصبان میمر.یبرس

 :میگو یکشم و آهسته م یم شیرا رو یآب يپتو.کشد یدست من دراز م تیدهد و با هدا یرا تکان م سرش

 .چشماتو ببند -
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شد  یچه م.زنم یم یلبخند کوچک.بندد یشوند،چشمانش را م یکه کلمات از دهان من خارج م نیمحض ا به

 !بود؟ یقدر حرف گوش کن و قابل تحمل م نیا شهیهم

از  ریغ -مرد  کیبار  نیاول يکه برا نیاز ا.زنم یرا از مقابل چشمانش کنار م شیو موها نمینش یم کنارش

نکند به سرش بزند و .نگران هستم یقرار است در خانه ام بخوابد و کم -کنم  یکه آدم حسابش نم یگرشاسپ

 شود؟ وانهید

چون  يزدن لذت ببر غیج يکن جا یخواست بهت تجاوز کنه،سع یکیاگه  نیبب«:افتم یحرف ساغر م ادی

 !وانهیدخترك د.»!ادیاز دستت برنم يکار

 .روم یم رونیکنم و از اتاق ب یمرتب م اوشیبدن س يپتو را رو.ردیگ یحرفش خنده ام م نیا يادآوری با

از  یبد روح طیشرا نیدانم که در ا یرا م نیا یباشد ول شعوریقابل اعتماد و ب ریغ یاز نظرم آدم اوشیس دیشا

 .خطرتر است یبچه هم ب کی

دارم و  یبزرگ تخمه بر م يکاسه  کی.نشود داریب اوشیکنم تا س یرا کم م شیکنم و صدا یم یرا پل لممیف

 .شوم یمشغول تخمه شکاندن م

کنم  یرا خاموش م ونیزیتلو.شود یتمام م لمیف کیساعت .نشود داریب اوشیصدا بخندم تا س یکنم ب یم یسع

 .زنم یم یکوتاه غیج اوشیس دنیچرخم تا بروم که با د یم.گذارم یم نکیرا در س فمیکث يو ظرف ها

نگاه .دارند یاش برق ترسناک یآشفته اند و چشمان مشک شیموها.رود یعقب م یکم غمیج يصدا دنیشن با

 .دارندیاست که در خواب ب ییمثل نگاه آدم ها ارشیهش یول جیگ

 :میگو یم تیگذارم و با عصبان یقلبم م يرا رو دستم

 .وونهید میترسوند -

ام  نهیس يو با کف دستش به قفسه  دیآ یجلو م.ام نبض گرفته یزند و سرم از ترس ناگهان یوار م وانهید قلبم

 .آورد یشوم و درد کمر نصف شده ام نفسم را بند م یت مبه طرف اپن پر.کوبد یم

 :کند یچشمانش قرمز شده اند و با نفرت نگاهم م.ردیگ یرا م میو با دو دستش گلو دیآ یجلو م اوشیس

 .گشنمه -

چکد و فشار  یگونه اش م ياشک رو يقطره ا.چسبند یو دستانش را م ندیآ یدستانم باال م.زده ام بهت

 :دیگو یم یلرزان يبا صدا.شود یم شتریدستانش ب

 .اتاق سرد بود -
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 :دیگو یم زانیکند و اشک ر یبا التماس نگاهم م.رود یم یاهینفسم بسته شده و مقابل چشمانم س راه

 .من دوستت دارم مامان -

 .برد یکنم کارم ساخته است،دستانش را عقب م یکه فکر م يدر لحظه ا درست

هنوز .کشم یم میها هیام را به درون ر ینفس زندگ نیو دردناك تر نیرشوم و لذت بخش ت یولو م نیزم يرو

 یهوش از سرم م.کوبد یزند و محکم در صورتم م یمقابلم زانو م اوشیس.هستم که افتاده یدر بهت اتفاق

 .عمرم را خوردم یلیس نیمحکم تر.پرد

که  ياز ضربه ا.ام دهیقعا ترسحاال وا.شود یم دهیپشت سرم کوب نتیآن قدر محکم است که سرم به کاب ضربه

 .و منگم جیبه سرم خورده گ

 :کند یالتماسم م یلرزان يبا صدا.شود یم سیخ شیصورتم از اشک ها.بوسد یام را م گونه

 .مامان باهام حرف بزن -

 .توانم حرف بزنم؛از شوك و درد و وحشت یو نم ستمین مامان

شوم و شکمم را  یخم م.زنم یم غیج.کنم شکمم سوراخ شده یاحساس م.کوبد یدر شکمم م یمحکم مشت

 :نالم یم.کوبد یپشت سرم م نتیو سرم را محکم به کاب ردیگ یرا م میدست گلو کیبا .رمیگ یم

 !يآ -

 هوشیکتک بخورم تا ب دیبا گریدانم چقدر د ینم.کوبد یم نتیزند و سرم را دوباره به کاب یچنگ م میموها به

 .شوم

کنم  یم یسع.بوسد یدوباره گونه ام را م اوشیس.شنود یرا نم میصدا یکس یزنم ول یم غیکنم و ج یم هیگر

 :خندد یکند و م یم هیگر.فمیاست و من ضع ادیزور او ز یخودم را از چنگش آزاد کنم ول

 ؟یکن یمامان چرا ازم فرار م -

شوم که  یم دواریام.کنند یشکمم درد مسرم و .شوم یولو م نیزم يرو.کند یم میشود و رها یبلند م شیجا از

 .کند یم دیرا ناام دمیند،امینش یم میکه بر پهلو یلگد محکم یشود ول المیخیخواهد ب یم

 کیوقت از  چیبودنش ه یبا وجود وحش برزیفر.کند یکشم،مو بر تن خودم هم راست م یکه م يبلند غیج

 يگذاشتن رو يادگاریو  میاز شرش هست یخالص يبرا یدانست که ما دنبال فرصت یرفت؛م یفراتر نم یلیس

 .دهد یتن مان برگ برنده را به دست ما م
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 يگرید يبد چیسخت است،ه یلیکه تحملش خ يخورم و جز درد یبار در عمرم دارم کتک م نیاول يبرا

 !ندارد

با دستان لرزانش را  میاشک ها.زند یزند و دوباره کنار بدن مچاله شده ام زانو م یم میبه پاها گریلگد د کی

 :دیگو یم هیکند و با خنده و گر یپاك م

 .نکن هیگر.امین رونیدم از اتاقم ب یقول م -

و نگاه  دهیشده،صورت ترس دهیچشمانم کش يکه رو ياز پشت پرده ا.جانش را ندارم یخواهم زار بزنم ول یم

 .نمیب یملتمسش را م

زند و پوست صورتم را که هنوز به خاطر  یرا که صورتم را پوشانده کنار م يبلند ينوك انگشتانش موها با

 .کند یسوزد نوازش م یاش م یلیس

 ینفر را تا حد مرگ کتک م کی یچه کس.رحمانه اش هم ترسناك تر است یب ياز ضربه ها یکارش حت نیا

 کند؟ یزند و بعد نوازشش م

 :دیگو یو مهربان م میمال یکشد و با لحن یرا م میمحکم موها.کنم کنار بکشم یم یکنم و سع یم يا ناله

 .اون رفته.من مراقبتم.جام نیمن ا...سیه -

تهوع آورتر از آن،بوسه ها و نوازش انگشتان  یزند ول یشده،حالم را به هم م يصورتم جار يکه رو یگرم خون

 .کند یمالطفت با من برخورد م تیاست که حاال دارد با نها اوشیس

 :زند یم میدورتر صدا لومترهایشنوم که انگار از ک یرا م یبلند کس يصدا

 سارا؟سارا؟ -

شده،مشتش در شکمم  المیخ یکنم ب یکه فکر م يدرست در لحظه ا.دهد ینشان نم یبه صدا واکنش اوشیس

 .ارمزدن د غیاست که هنوز جان ج بیعج.زنم یم غیبلند ج.دیآ یفرود م

انگشتان .کنم یهستم که توجه یتر از آن جیگ یرسد ول یشدن در به گوش م دهیمثل کوب يبلند يصدا

 .کند یلب زمزمه م ریرا ز »یچقدر قشنگ« هیشب يزیچ.کنند یگردنم را نوازش م يرو يها هیبخ يجا اوشیس

از  یناش یرسد و از خوشحال یبه گوشم م یشترق يصدا.کنند یپوستم را ترك م اوشیدستان س هیثان کی در

 .شوم یم هوشیکردن ب داینجات پ
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 چهل و هفتم فصل

 .دهد ینشان نم یواکنش چیزل زده و ه شیرو به رو زیبه م یته یبا نگاه اوشیس

 :شنوم یگرفته و لرزانش را م يصدا -ساعت ناز کردن  کیبعد از  - سرانجام

 مرده؟ -

 :دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

 .خورده هیبخ شیشونیفقط پ.نه -

 يبرا يادیز لیدال.هم اخمم باز نشده هیثان کیکردم، دایکه آن دو را در آن وضع پ شیچند ساعت پ از

وسط از عقلش استفاده  نیا دینفر با کی.کنم احساساتم را بروز ندهم یم یسع یام دارم ول یو ناراحت تیعصبان

 .دهد یعکس م ي جهینت اوشیدر برابر س تیعصبان.کند

و در حال خراب بعد  دهیاو خواب يدر خانه  اوشیکه س نیدو ا.را در خانه اش راه داده اوشیکه سارا س نیا کی

که سارا به آن  نیچهار ا.او رفته يآن موقع شب به خانه  اوشیکه س نیسه ا.بال را سرش آورده نیاز خوابش ا

 یخال اوشیتوانم حرصم را سر س ین که نمیشش ا.اتفاق بوده نیمسبب ا اوشیکه س نیپنج ا.حال و روز افتاده

 !ام یکه عصبان نیهشت ا.دمیرس ریکه د نیهفت ا.نبوده يکنم چون در حالت عاد

 کیبه او  نیسارا آن قدر آشفته بود که شرو.زنم یسارا قدم م يشوم و در هال خانه  یبلند م اوشیکنار س از

 .آرام بخش زد تا بخوابد

کند جو  یم یسع.ندینش یشود و م یدر آن است،از آشپزخانه خارج م يچا وانیکه سه ل ینیس کیبا  نیشرو

 :دهد رییرا تغ نیسنگ

 .ادیحال ب گرتونیج دیبخور ییچا.دیبه هم زل بزن دینینش -

 نیمعموال ا.دیایزدم تا به خودش ب اوشیمحکم در گوش س یلیس کیکردم، دایآن دو را در آن وضع پ یوقت

 .اند دهیبود که از خواب پر یمثل کسان اوشیس.دهد؛جواب هم داد یروش جواب م

بزند و بعد  هیاش را بخ یشانیپ يتا زخم گوشه  میبرد مارستانیسارا را به ب.دیایزنگ زدم تا ب نیبه شرو سپس

چشمانش وحشت زده  یگفت ول ینم يزیگوشه نشسته بود و چ کیسارا تمام مدت .مشیبه خانه برگرداند

 !خورده بود اوشیاز س یکتک حساب کینبود؛ يزیکم چ.بودند

 :دیگو یم یبه شوخ نیشرو

 .یتو ساواك داشت یروشن ي ندهی،آيومدیم ایبه دن شیاگه شصت سال پ اوشیس -
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 :دیگو یم يبار جد نیا نیشرو.میزن یاش لبخند نم یو نه من به شوخ اوشیس نه

 .شیکشت یم دیشا دیرس یاگه سپهر نم.اوشیگوشت گذشته س خیخطر از ب -

 !زند یچقدر راحت درباره اش حرف م.کنم یچپ نگاهش م چپ

 :نالد یم.پوشاند یشود و با دستانش صورتش را م یبه جلو خم م اوشیس

 .کنم تشیخواستم اذ ینم -

 .روند یلحظه هم از مقابل چشمانم کنار نم کیسارا  یصورت کبود و سر خون یسوزد ول یم شیبرا دلم

به دادش .سارا رو به باد کتک گرفته اوشیس«میمثال بگو.میچه بگو دیدانم با ینم.خبر ندادم يگریکس د به

 ؟»دیبرس

 :دیگو یگذارد و آهسته م یشانه ام م يدستش را رو نیشرو

 .باش سپهر لکسیر -

 .مدت عضالتم را منقبض کرده ام نیفهمم تمام ا یتازه م دیگو یرا م نیا یوقت

 :میگو یم اوشیتوانم کنترلش کنم به س ینم گریکه د یتیفکارم،با عصبانبا ا دیشد يریاز درگ بعد

 ؟يکرد یم یجا چه غلط نیتو ا -

 :دیگو یم دیکند و با ترد یساکت و درمانده نگاه م اوشیبه س نیشرو

 ....سپـ ستیاالن وقتش ن -

 :میگو یم رمیبگ اوشیکه نگاه از س نیو بدون ا رمیگ یرا مقابلش م دستم

 ؟ياومده بود یواسه چ.جا نیا يکه اومد ستیبار اول ن نیا.نه -

 :دیگو یآهسته م.با دستانش صورتش را پوشانده هنوز

 .خواستم باهات حرف بزنه یم -

 :شوم یسالح م خلع

 ؟یچ -

 .کارخونه يایخواستم بهت بگه که ب یم -

 کتک خورده؟ يموضوع مسخره ا نیسارا به خاطر چن یعنی

 :میگو یشود م یم شتریکه دوباره شعله ور شده و هر لحظه ب یتیعصبان با

 کنن؟ میراض یو اونو بفرست نیمگه بچه ام که واسم ا!يتو غلط کرد -
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 :را آهسته نگه دارم میتوانم صدا ینم گرید.زنم یمحکم پسش م یول ندینش یم میبازو يرو نیشرو دست

 ؟یش الیخ یتا ب یبکش ویکی دیبا ؟حتمايدار یکارات بر نم نیچرا دست از ا -

 :دهد یجواب م نیدهد،شرو یجواب نم یوقت.خورد یاش زنگ م یگوش.شود یاز قبل خم م شتریب اوشیس کمر

 .جون میسالم مر -

- . ... 

 .حالشم خوبه.من و سپهره شینگران نباش پ -

زند و با  یاو در چشمانم زل م یول -شود  یم یمامان عصب - مییکجا دیکنم که نگو یتمام وجود اشاره م با

 :دیگو یم يخونسرد

 .مییسارا يخونه  -

 .هنوز در همان حالت است اوشیس.گذارد یم زیم يرا رو یکند و گوش یقطع م.کنم ینگاهش م بد

 :گذارد یشانه اش م يو دستش را رو ندینش یکنارش م نیشرو

 .آروم باش.يکارو نکرد نیاز قصد که ا.حالت خوب نبوده.ایس ستین يزیچ -

 .دیگو ینم يزیبهت زده است و چ اوشیس

شود تا آماده اش کند  یاز خانه خارج م نیشرو.روم تا مامان برسد یچشم غره م اوشیساعت به س کیمدت  به

سر .ندینش یو کنارش م دیآ یم اوشیبه سمت س عیسر.دیآ یزند و به داخل خانه م یمامان او را کنار م یول

 :دیگو یم زدیر یکه اشک م یچسباند و در حال یاش م نهیرا به س اوشیس

 ؟یتو چرا رفت...ایغلط کردم گفتم ن...اوشمیقربونت برم س یاله -

را  شیو موها زدیر یرود،اشک م یم اوشیس يکه تند تند قربان صدقه  یاز سرش افتاده و در حال چادرش

 .کند ینوازش م

 :زنم یم پوزخند

 گل پسرت چکار کرده؟ یدون یم -

 :کند یرا رها کند،بهت زده نگاهم م اوشیکه س نیبدون ا مامان

 سپهر؟ یگ یم یچ -

 !من هم دوست دارم عربده بکشم!آرام و خونسرد باشم؟ شهیهمه انتظار دارند که من هم چرا

 :میگو یبلند م.زند ینم یچادر مامان پنهان شده و حرف ریز اوشیس
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 !بودم کشته بودش دهینرس.مشت و لگد گرفتتش ریز.سارا يه اومده خون شبیپسرت د -

 :دیگو یم اوشیدر گوش س مامان

 گه مامان؟ یراست م -

 :زنم یم داد

 یچشماتو باز کن يخوا یم یک.ستین یتو هم از هر لحاظ سالمه و روان يبچه .گم ینه پس دروغ م -

 وونهید نیا ؟ازیافتاد چ یسارا م يبرا یخطرناکه؟اگه اتفاق نیا یتا بفهم ادیسرمون ب ییبال هی دیمامان؟حتما با

 !نبود که بکشتش دیبع

به خودم آمدم که مامان با چشمان ناباور و  یوقت.حرف ها چطور از دهانم خارج شدند نیکه ا دمینفهم اصال

 .دیرزل یکه سرش را در آغوش مادرم پنهان کرده بود م یاوشیس يکرد و شانه ها یاشک آلودش نگاهم م

 حرف ها را زدم؟ نیمن ا.کنم یم سکوت

 .کرد یمنع م اوشیس شنهادیپ رشیشوم که مرا از پذ یم يا يمتوجه حس موذ حاال

 !کنم یحسادت م اوشیمن به س.دهم یدهانم را قورت م آب

 :شنوم یلرزش سارا را م یو ب يجد يصدا

 .جا برو نیاز ا.یخواد نگران من باش یتو نم -

در چشمانش .کند یرا عوض کرده و حاال با اخم من را نگاه م شیکه لباس ها نمیب یچرخم و سارا را م یم

 .درد ناك است...که نمیب یاش را م یسرزنش و ناراحت

 :دیگو یم نیبه شرو رو

 .ياگه دوستت رو ببر یکن یلطف م -

 !تازه سپهر شده بودم...دوستت...دوستت

شوم و بدون حرف اضافه  یبلند م میاز جا.دهد یشده،سرش را تکان م رهیخ به من یبیکه با نگاه عج نیشرو

 :دیگو یسارا از پشت سرم م.روم یبه سمت در خانه م يا

 .یشناس یبهتر خودتو م يطور نیا.سوالم فکر کن نیخودتو؟خوب رو ا ای يزد یم نهیسنگ منو به س -

چه  گریمن د.شوم یم رهیخ نیو به زم رمیگ یدستم را به چارچوب در م.کنم یم خیشود و  ینفسم بسته م راه

 هستم؟ یجور آدم

 .دیگو ینم يزیسکوت کرده و چ یول دیآ یدنبالم م نیشرو.روم یم نییاز پله ها پا عیسر
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 :دیگو یم يبا لبخند محو نیم،شرویشو یوارد خانه م یوقت

 .گهید رونیب ختیر یجا م هیاز  دیباالخره با -

 :کنم ینگاهش م جیکه مغزم پر از جمالت ساراست،گ یحال در

 ؟یچ -

 :دیگو یشود و آهسته م یم رهیدر چشمانم خ.گذارد یم میشانه ها يو دو دستش را رو دیآ یم جلو

 ینش يجور نیتو ا.تو قلبش نهیش یبخشه،نفرت م یگذره و م یاز خودش م يادینفر ز هیبه خاطر  یآدم وقت -

 !سپهر

هستم که  یکنم فرش یاحساس م.میگو ینم يزیاندازم و چ یم نییپا يسرم را رو.کنم یزده نگاهش م بهت

 .زنندش تا از گرد و غبار پاك شود یدارند با چوب م

 

 

 چهل و هشتم فصل

بچه به مادرش پناه برده و  کیمث  اوشیو س زندیحرف م اوشیس يسپهر دارد آن طور درباره  دمید یوقت

پسر  یخانم آن قدر از فوران ناگهان میمر.کردم رونشیشدم و بدون فکر از خانه ب ید،عصبانیگو ینم يزیچ

 .نکرد یبود که مخالفت جیآرامش گ شهیهم

 :خانم گفتم میآن دو رفتند،به مر یوقت

 .سالم -

کشد و  یام م یشانیپ يپانسمان رو يرو یانگشتش را به نرم.دیآ یکند و به سمت من م یرا رها م اوشیس

 :دیگو یق هق کنان مه

 !رمیبم یاله -

 :میگو یو آهسته م رمیگ یدستانش را م مچ

دوست  یلیخ.دینکن یوقت پشت شو خال چیکه ه نهیکه ازتون دارم ا یتنها درخواست.ستمیمن اصال دلخور ن -

 .تون داره

 !پسرخوانده اش را دوست دارد یلیاو هم خ.کند هیدهم گر یو اجازه م رمشیگ یآغوشم م در

 .است جیو گ دهیرنگش پر.زل زده نیانداخته و مثل بدبخت ها به زم نییسرش را پا اوشیس
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کل بدنم ! دارد ینیالمذهب چه دست سنگ.شود یصورتم از درد جمع م.خورد یم میخانم به پهلو میمر دست

 !کند یدرد م

سپهر از  يبا صدا یوقت.از من دور شود اوشیخواستم س یفقط م.بودم دهیترس یلیکه به هوش آمدم خ اولش

 یآرام و خونسرد دارد داد م شهیافتاده و چرا سپهر هم یچه اتفاق دیایب ادمیتا  دیطول کش یشدم،کم داریخواب ب

 .کشد

بدنم از او متنفرم  يها يبه خاطر کبود.در دلم سرزنشش کنم اوش،نتوانستمیس يحرکات و حرف ها يادآوری با

 !دست خودش که نبوده.را بکوبم دهید بیحد آس نیکه تا ا یتوانم آدم ینم یول

سپهر را که داشت  يصدا یبودم ول جیخواب آلود و گ یهنوز کم.را عوض کردم میبلند شدم و لباس ها میجا از

 .دمیکرد شن یرا له م اوشیس

 !هم بدون فکر نبود یلیخوب خ...رفتم و بدون فکر آن حرف ها را سپهر زدم رونیاز اتاق ب عیسر

کنم و دوست ندارم  یاش را درك م یپناه یو ب ییتنها یباشم ول دهیند بیآس اوشیس يازه من به اند دیشا

 .طور رفتار کند نیمن است ا هیقدر شب نیبا او که ا یکس

خواهم با  یم.کند یغذا درست م میباشم و دارد برا یراحت تیخواهد من در وضع یم یافراط یخانم با حالت میمر

 .میگو ینم يزیو چ نمینش یکند،ساکت م یم دایپ يکارها احساس بهتر نیکه با ا نمیب یم یاو مخالفت کنم ول

 یم یبه شوخ.لرزند یدستانش م.انداخته نییمقابلم نشسته و سرش را پا اوشیس.خانم در آشپزخانه است میمر

 :میگو

 .يداوطلبانه کمکم کرد.دستت درد نکنه.داره یچه حس نمیبار کتک بخورم بب هیخواست  یدلم م شهیمن هم -

 !چه؟ یعنی! بلند است؟ شیقدر موها نیچرا ا.نمیتوانم چشمانش را بب ینم

 .دیببخش -

 :میگو یم یپوف

سرتم .کنم یم یچشم پوش يدارم با بزرگوار.گم ینم يزیچ نیو به خاطر هم میخور يفکر نکن آدم تو سر -

 .باال حالم بد شد اریب

 :شوم یم یعصب.کند یآورد و به اطراف نگاه م یمباال  سرشرا

 .یتونه تحملت کنه،االن از بس ساکت یآدم نم یزن یاز بس زر م شهیهم! خوبه واال -
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 يرا جبران کند،ناهار میها يکبود يخواهد در چند ساعت همه  یکه م یخانم میاشتها و مر یب اوشیس با

 قدر خوشمزه است؟ نیمادرها ا يدست پخت همه .خورم یرا م کیخوشمزه و نوستالژ

را بردارد تا راحت  شیو چادر و مانتو يمجبورش کرده ام روسر.ماند یخانم م میکند و مر یفرار م اوشیس عصر

دستانم .خورد یجا م دیسف يخط ها دنیکشد و با د یساعدم دست م يها يکبود يو رو ندینش یکنارم م.باشد

 :میگو یم تیکشم و با جد یرا عقب م

حالت  اوشیفهمم که س یم.افتاده یاتفاق نیچن دیلطفا اصال فراموش کن.دیجبران کن دیکه بخوا ستین يزیچ -

 .کنم یسرزنشش نم.نداشته يعاد

 :کند ینگاهم م نیخون شده اند و غمگ يچشمانش دو کاسه .زدیر یاشک نم گرید

 ...کردم یباهاش رفتار نم ياگه اون طور.منه ریتقص -

 :میگو یم عیسر

 .هیآدم خوب.دیبه بعد هواشو داشته باش نیشما از ا.گذشته گهیگذشته د -

 :دیگو یم يخانم با کنجکاو میمر

 تو؟ شیاومده بود پ یچ يبرا -

 د؟یمشغول به کار بشه اطالع دار ششیداده پ شنهادیکه به سپهر پ نیشما از ا -

 :دهد یرا تکان م سرش

 چطور؟ -

 .قبول کنه شنهادشویبرادرش بگم پ اومده بود با من حرف بزنه که به -

 :کند یم اخم

 کردم؟ یبه نظرت من کوتاه -

 است؟ یچه سوال نیوسط ا نیا.خورم یم جا

 د؟یکرد یکوتاه یتو چ -

 .بود یعصبان یلیخ... سپهر يبرا -

 :آورم یرا بر زبان نم فکرم

 .شه یخودش آروم م.شوکه شده بوده -

 .فوران سپهر شدم لیفکر کردن کامال متوجه دل یاز چند ساعت بعد
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 یعصبان دهیسهمش را باال کش اوشیشده و س ریتوسط او تحق شهیکه هم نیاز ا یرا دوست دارد ول اوشیس او

 شنهادیپ یاز طرف.طور بروز کرده نیگرفته که ا دهیو ناد ختهیها را در خودش ر یناراحت نیاست و آن قدر ا

ساده  ياز آن داشته باشد،کارمند یسهم بزرگ دیکه با يداند که در کارخانه ا یم رشیتحق ي هیرا ما اوشیس

 .شود

همه را دوست داشته باشد و ناراحت  شهیعادت کرده هم.ستین یاحساسات منف نیام که خودش متوجه ا دهیفهم

 .کرده نشده یکه در قلبش رشد م يا نهینشود و داد نزند؛آن قدر که متوجه ک

 یم ششیپارسا از پ گریماه د کیکمتر از .قرار ندارد یخوب یروح تیمتوجه شده ام که سپهر در وضع یطرف از

 .تنش است يپاره  د؛پارسایایکنار ب هیقض نیرود و او هنوز نتوانسته با ا

 مانیکه زده پش ییحاال هم از حرف ها نیمطمئنم هم.هم جمع شده و او ار منفجر کرده يها رو نیا ي همه

 .است

 فرزندخونده اس؟ اوشیس...جون میمر -

 :دیگو یشده م رهیمقابل مان خ زیرا در دست دارد و به م شیچا وانیکه ل یحال در

 .ما شیهفت سالش بود اومد پ یوقت.آره -

 :میگو یم رمیم یم یکه دارم از فضول یحال در

 پدر و مادرش فوت کردن؟ -

 :نمیب یدر چشمانش غصه م.کند یم نگاهم

 .شناسه یکس نم چیه.شناسم یپدرشو نم یمادرش فوت کرده ول -

 :میگو یم يکنجکاو با

 چرا؟ -

 یول دیبگو ستیالزم ن میکنم تا بگو یدهانم را باز م.است یخصوص يادیفهمم که موضوع ز یم.کند یم مکث

 :کند یاشک آلود نگاهم م یاو با چشمان

 ...ستیحاصل ازدواج ن اوشیس -

 :کنم یم مکث

 ن؟یشناخت یمادرشو از قبل م شما -

 :دهد یرا تکان م سرش
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 .بر عکس من هنرمند بود یهم سن خودم بود ول.دوخت یمجرد بودم برام لباس م یوقت.بود اطیخ -

 یدرون چشمانش هر لحظه پرآب تر م ي اچهیدر.شود یم رهیبه چشمانم خ.نمیب یرا در چشمانش م حسرت

 :شود

کرد تا  یم یاطیخ.خواست مثل اون باشه یاون دلش نم.تن فروش بود...مادرش.کرد یم یبا مادرش زندگ -

پدر و مادرم دوست نداشتن من باهاش .شد یم میبه اراده اش حسود یلیخ.درسم خوند یحت.بگذره شیزندگ

مادرش  از هیدونستم حساب راض یم.من لجباز بودم ینداشت ول یدوست باشم چون مادرش شهرت خوب

داد بهش تا دست از سرش  یبدتش،کل پوالشو م یکیبه  شتریپول ب يخواست برا یار مادرش مهر ب.جداست

 هیمردم منتظر بودن .اون موقع وضع از االنم بدتر بود.شو نداشتم طیشرا یدوست داشتم کمکش کنم ول.برداره

که  نیچه برسه به ا دمید یرو م هیراض ارب هیبه زور چند وقت .ارنیبکنه تا براش حرف در ب يدختر جوون کار

مادرش .افتاد دیکه نبا یروز اتفاق هی.نبود یکاف یرسوندم ول یموقعا بهش پول م یبعض.بخوام کمکش کنم

ذاشت  یکرد و نم یخونه حبسش م يمردك تو.دمشیند گهیاز اون موقع د.مرد پنجاه ساله هیفروختش به 

 یوقت.میسه سال اصفهان بود.ز تهران رفتمازدواج کردم و ا عیفهمون موقعا بود که من با ر.نتشیبب یکس

 .برگشتم دوباره دنبالش گشتم

 :کند یرا پاك م شیدارد و اشک ها یبر م یدستمال

 ه؟رفتمیکه ته کوچه محسن يا***گفت همون ه یه،میراض یگفت یم یبه هر ک.کردنش سخت نبود دایپ -

 ریتا ز.بلند بودن یلیموهاش خ.بود یسر تا پاش گل.به زور دو سالش بود.پسربچه درو باز کرد هی.در زدم.همون جا

داره تا مادرش  یبلند نگه م شوهنوزم موها اوشیس.دوست داشته موهاش بلند باشه هیراض دمیبعدا فهم.گوشاش

 .خوشحال بشه

 !اوشیآخ س.لرزد یم دلم

 .کننده است وانهیانش دحسرت درون چشم.زدیر یم نییپا عیسر شیها اشک

 دیگفتم شا.کوچولو بود یلیخ.گفت ینم يزیکرد و چ یمات نگاهم م.داد یگفتم جواب نم یبهش م یهر چ -

 ...اومدم ازش بخوام بذاره برم تو که.حرف بزنه ستیبلد ن

 :نالد یم.شکند یم شیدر گلو صدا

که به من نگاه کنه از  نیبدون ا.کنارگرفت و پرتش کرد  اوشویس ي قهی.مرد اومد سمت در هیهمون موقع  -

لگد .بچه ام ناآروم شده بود.حامله بودم نویاون موقع سرو.بلند کردم نیاز رو زم اوشویرفتم جلو و س.کنارم رد شد
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از جام .و فرار کرد دیکش رونیاز دستم ب وبلند کردم،دست ش اوشویتا س.ذاشت حواسمو جمع کنم یزد و نم یم

 .دمیرو د هیراض.بلند شدم که برم دنبالش

 .لرزند یدستانش م.دارد یبر م گریدستمال د کی

نگاهش جگرمو خون .الغر شده بود یلیخ.کرده بود رییتغ یلیخ.اومد و مات نگاهم کرد رونیاز اتاق شون ب -

 .شه یبچه ات نجس م.مینجسم مر.ایگفت ن.رفتم سمتش تا بغلش کنم که دستشو آورد جلو.کرد

 .لرزند؛قلب من هم یم شیها لب

 يتو باغچه نشسته بود و گل باز اوشیس.لب پله ها نشستم.گفت اون جام نجسه یم.ذاشت برم تو اتاق ینم -

چند نفر دست به دست شده و  نیب رمردیکه بعد اون پ دمیفهم هیراض ياز حرفا.ومدیصدا ازش در نم.کرد یم

 ...اجاره اش هم با صاحب خونه يگفت به جا یم.جا رو اجاره کرده نیآخرش ا

مقابل چشمان  ریلرزند؛تصو یم شیشانه ها.تا به خودش مسلط شود میگو ینم يزیچ.شکند یم شیدر گلو صدا

 .من هم

 اوشیس.کرد ینگاهشم نم.زد یباهاش حرف نم.اسم براش نذاشته بود.هیمال ک اوشیس ستیگفت معلوم ن -

یپسش م هیراض یول نهیگرفت تا بب یآورد جلوش م یکرد و م یدرست م يزیچ هیل براش همش با گ 

 هیراض ینگاه بندازه ول هیکشت تا مادرش بهش  یخودشو م.ومدیکرد و م یدرست م گهید زیچ هی اوشمیس.زد

 ...نجسه اوشیگفت س یم.خواد یاز اون کثافتا رو نم یکی يگفت بچه  یم.ازش متنفر بود

 !اوشیس يوا

تر و خشکش .من براش انتخاب کردم اوشویاسم س.اوشیو س هیاز اون به بعد کارم شده بود سر زدن به راض -

ساکت  شهیهم.شد یزبونش باز نم یول ارمشیکردم به حرف ب یم یسع.کردم یم يباهاش باز.کردم یم

زد و  یم ،داديایدر ب عوض نیبهش بگم بذار کمکت کنم از ا ومدمیتا م.نداشت یهم اصال به ما توجه هیراض.بود

 !نهیکسو بب چیخواد ه یگفت نم یم

 :دهد یکند و ادامه م یتشکر م.آورم یآب م شیبرا

 یفقط تو بغلم کز م.زد یبازم حرف نم یکرد ول یم یمدت باهام احساس راحت هیبعد .بزرگ کردم اوشویس -

باشه،سر  هیبا راض... تا  ومدیم يهر وقت مرد.شد یبچه دلم خون م نیا تیاز مظلوم.موند یکرد و ساکت م

 یخبرا م یاون از خدا ب ههر بار ک.کشه یم یکردم تا نفهمه مادرش داره تو اون اتاق چ یگرم م اوشویس

 .بردن یکندن و م یازشو م کهیت هیانگار .شد یتر م کیانگار کوچ هیرفتن،راض
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 پاك بود،نبود؟ هیراض

 یکس نم چیرو هم بفرستم چون ه یتونم کس ینم.ششیمدت نتونستم برم پ هیاومد، ایبه دن نیسرو یوقت -

کرد  یشده بود و مخالفت م یعصبان عیرف.گفته بودم عیفقط به آقا رضا و رف.ارتباط دارم هیدونست من با راض

 ستین یمناسب يبهم گفت جا قطف.اوشیو س هیراض دنیبار برم د هیکرد که من چند وقت  شیآقا رضا راض یول

دل .هزار راه رفت ه،دلمیراض شیذاشت برم پ ینم نیسرو يبه بهونه  عیکه رف یاون مدت.و مراقب خودم باشم

اون قدر در .درو باز نکرد یدر زدم کس یشون،هر چ دنیبعد پنج ماه تونستم برم د یوقت.بودم اوشینگرون س

 يصدا یوقت.دمیداد ترس یکه م يبد ياش و بو افهیاز ق.کرد بازدرو  یمرد عصبان هیزدم و منتظر موندم که 

باز  مهیدر اتاق ن.نبود اطیتو ح اوشیس.فکر مردو کنار زدم و رفتم تو خونه دم،بدونیبچه رو شن هی ي هیگر

اون قدر به خاطر .گوشه ولو شده بود و چشماشو بسته بود هی هیراض.خفه ام کرد اكیتر يرفتم تو،بو یوقت.بود

 یم هیگوشه کز کرده بود و گر هی.اوشیبودم که بدون مکث رفتم دنبال س یاز دستش عصبان کارش نیا

 .رونیبغلش کردم و از اتاق بردمش ب.کرد

 :دهد یادامه م هیخانم با گر میمر.کرده ام خی

که زد تو  دمیاز تو دستش کش اوشویو س سادمیاون قدر جلوش وا.مردك نذاشت یخواستم ببرمش ول -

 شیتن فروش دیشا.گذشته بودم هیاز راض گهید.برنگردم گهیسمم داد که برم و دو ق رونیاومد ب هیراض.گوشم

 نیهم دیبا.خوام یگفت نم.برنگردم گهیبده من تا د اوشویبهش گفتم س!که بود ادشیاعت یدست خودش نبود ول

باهاش حرف  قهیکشوندمش تو کوچه و چند دق یم.دمید یم اوشویبعد از اون روز،با هزار جور نقشه س.جا بمونه

 یکرد و چادرمو م یم هیخواستم برش گردونم تو خونه گر یهروقت م.فرستادمش تو یزدم و بعد م یم

 .کنم يخواستم کار ینم...تونستم یخواست و من نم یتو سکوتش ازم کمک م.دیچسب

 !اوشیس آخ

منم .ومدیزبونش بند م کردن که یم تشیاگرم قرار بود حرف بزنه،از بس اذ.هنوز زبون باز نکرده بود اوشیس -

 ریهم گ هیراض يکردم پا یخبر م سویاگه پل.تونستم بکنم ینم يا گهیجز سر زدن بهش و بغل کردنش کار د

 یخواستم م یاگه م.از خودمه یهدونم کوتا یم یگم ول یرو م نایا يهمه .هم نداشتم عویرف یبانیپشت.بود

 هیو راض اوشیس دنیبه خاطر د.خودم بودم یاون موقع نگران زندگ یول رونیاز اون جا بکشم ب اوشویتونستم س

ام با  ونهیکردم،م یم ياز اون کار شتریاگه ب.دیپاش یداشت از هم م میبه مشکل برخورده بودم و زندگ عیبا رف

 .شد یاز اونم بدتر م عیرف
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 !دیتوانست کمک کند؟شا یم

تو همون روزا .گشتم خونه یو بر م دمید یم اوشویع سرب هیبار  هیهفته  هی.منوال گذشت نیسه سال به هم -

تو بغلم مچاله  یوقت.شد یداد و روز به روز الغرتر م یم اكیتر يهمش بو.معتاد شده اوشیس دمیبود که فهم

کنه  یاستفاده م اوشیاز س هیضکه را دمیفهم.رفت یم نیداشت از ب اوشیس.کردم یشد استخوناشو حس م یم

 یم یتونست کمکم کنه ول یآقا رضا م.رفت و آمدا معتاد شده بود نیتو هم اوشمیس.تا مواد جا به جا کنه

متقاعد کنم  اوشویکردم س یسع.که هست بدتر کنه یاز اون مویو زندگ عیماجرا رو بذاره کف دست رف دمیترس

شد و  یچشمام آب م يداشت جلو شاویس.چه برسه به بچه کنه یآدم بزرگشم به زور ترك م ینکشه ول گهید

زودتر  یلیتونستم خ یمن م.که خودمو به خاطر سکوت مسخره ام لعنت نکنم ستین يروز.کردم ینم يمن کار

  .ادیم میو زندگ هیبودم که سر راض ییهنوز نگران بال ینجات بدم ول اوشویس نایاز ا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :انداخته نییسرش را پا.زدیر یاشک نم گرید

دم  دمیرس یوقت.ادمهیاون روزو خوب .افتاد که سکوتمو شکست یشش سالش شد،اتفاق اوشیس یوقت -

 سادهیحرکت وا یب اوشیس.زدش یاز اون مردا داشت با چاقو م یکی.دمیرو شن هیراض يو ضجه  غیج يدر،صدا

 يعاد التطرف تو ح.جون داد اوشیس يچشما يجلو هیراض.دمیرس رید شهیمثل هم.کرد یبود و تماشا م

بغل کردم و  اوشویس یکنم ول هیو گر نمیبش هیخواستم برم و باالسر راض یم.اوشیسمت و من و س دیچرخ.نبود

 ینم يکار چیتمام مدت تو بغلم مچاله شده بود و ه اوشیس.که از نفس افتادم دمیاون قدر دو.فرار کردم

تا شب اطراف شهر .چکار کنم دمیکه از اون خونه دزد يپدر و مادر یب يبا بچه  دیدونستم با ینم.کرد

 يبودم جلو دهیکه د يهنوز صحنه ا.دعوام بشه عیکارم با رف نیبرم خونه و به خاطر ا دمیترس یم.دمیچرخ

 ...خون.برهنه بود هیراض.چشمام بود

دهد و  یم هیاش را به شتش تک یشانیپ.کنم یرا دور بدنش حلقه م میدست ها.شکند یم شیدر گلو شیصدا

 .کند یسکوت م

 :دهد یشود ادامه م یبه خودش مسلط م یوقت
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 ياز پدرش حرف شنو نایاز ا شتریب یمخالف بود ول عیرف.قبول کنه اوشویحرف زد تا س عیآقا رضا با رف -

وحشتناك  يو کارا دید یشبا کابوس م.هزار تا مشکل داشت.برطرف شه ادشیتا اعت دیسال طول کش هی.داشت

 ...کرد یم

 .»جا اتفاق افتاد نیکه ا یمثل همون«:دیگو یبا چشمانش م.ندک ینگاهم م عذرخواهانه

 یتنهاش م قهیدو دق یاون قدر بهم وابسته شده بود که وقت.کرد یفرار م هیهمش از بق.زد یهنوز حرف نم -

رفت  یراه م یگرفت و وقت یم شگونشین.کرد یم ياومد،بهش حسود ایسپهر به دن یوقت.شد یم وونهیذاشتم د

 يچند بار.سپهر سر بزنم به یواشکیو  اوشیرو که مال سپهره بدم به س یمجبور شدم وقت.زد بهش یپاشو م

کم کم به حرف افتاد .متقاعدش کردم با من حرف بزنه.کنه یخودش زمزمه م يبودمش که تو اتاقش برا دهید

 یلیخ یول مشیودچند تا روانپزشک و روانشناس برده ب شیتا اون موقع پ.زد یجز من حرف نم یبا کس یول

که بعد  ییبه خاطر کارا.چزوند یکرد م یم تشیکه اذ رو یو هرکس دیجوش ینم يبچه ا چیبا ه.بهتر نشده بود

و سپهرو  نیو سرو عیکرد رف یم یهمش سع.کرد رییبعد از اون تغ.شبا در اتاقشو قفل کرد عیکرد،رف یاز خواب م

بد رفتار  اوشیذاشت با س یآقا رضا نم یکالفه و نگران بود ول عیرف.گذشت یهم نم یفرصت چیاز ه.کنه تیاذ

از بچه  رتریسه سال د اوشیس.طورم شد نیهم.دیبهش فرصت بد.شه یبچه با محبت نرم م نیاگفت  یم.کنه

تونست با  یهنوزم نم.کم کم بهتر شد یکرد ول یدرست م ادیتو مدرسه هم دردسر ز.رفت مدرسه گهید يها

عقب  تابخونه  یکمکش کردم دو سالو جهش.هم نبود هیدنبال چزوندن بق گهید یکنه ول ارتباط برقرار یکس

جز  یدوست چیه.داشت يادینسبتا ز يهنوز تفاوتا یشده بود ول يعاد يبچه  هیمثل  شیسالگ ازدهیتو .نباشه

 یزبون تلخ.ساکت بود شهیکرد و هم ینم يباز.یدرس ریغ ای یدرس ای.خوند یتمام وقت شو کتاب م.من نداشت

کرد  یم یسع یلیسپهر خ یول دیخچر یکه کال دور و برش نم نیسرو.شد یادب م یاوقات ب یداشت و گاه

 يعاد يبچه  هیبود که مثل  نیتمام تالش من واسه ا.کرد یم خشیسنگ رو  شهیاونم هم.توجهشو جلب کنه

 ییوقت برام از روزا چیه اوشیس.شن ینموقت خوب  چیزخما ه یکه بعض دمیبعد از چند سال فهم یباشه ول

 یبابا صدا نم عویرف.ندازنیمادرش م ادیاونو  زایچ نیتر کیکه کوچ دمید یم یبود نگفت ول هیکه با راض

 .نشده بود فیبه نام بابا واسش تعر يانگار کلمه ا.بار هی یحت.کرد

 :دارد یبینگاه عج.ردیگ یچرخد و دستانم را م یسمتم م به

دونم که  یم یکنم ول هیرو توج يزیخوام چ ینم.يشد تیقدر اذ نیچرا ا یرو بهت گفتم چون حقته بدون نایا -

 .یدرکش کن یتون یم
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خوشحالم که  دهیحاال که فهم یواقعا دوست نداشتم بفهمد ول.کشد یساعدم م يرو يزخم ها يرا رو دستش

 :کند یزمزمه م.دهد ینشان نم يواکنش مسخره ا

 نیا نیتو هم واسه هم.کنه یواسه عذبا وجدانش م نکارویگفتن ا یدکترا م.کرد یم یزخم خودشو اوشمیس -

 ؟يکرد یکارو م

 :میگو یشوم و عاقبت م یم رهیبدون حرف به نگاه مادرانه اش خ یطوالن ي هیثان چند

 .خوام درباره اش حرف بزنم ینم -

 :خورد یلحن نسبتا سردم جا م از

 .خواستم ناراحتت کنم ینم.خوام یمعذرت م -

 :زنم یزور لبخند م به

 .نشدم -

 

 

 چهل و نهم فصل

 .فکر کردم؛تمام شب نیسارا و شرو يحرف ها يرو

که متوجهش باشم،در کنار دوست داشتن  نیبدون ا.زدم یم نهیمن سنگ خودم را به س.گفت یدرست م سارا

 .به دل گرفته بودم نهیاز او ک اوشیس

حق با او نبود  یوقت یداشت و حت شتریاو را ب يهوا شهیبه خاطر مامان که هم.پس زد که مرا يخاطر هر بار به

که پنج سال  نیبه خاطر ا.آورد یم نیکه سر من و بابا و سرو ییبه خاطر بالها.کرد یاز پسر بزرگش دفاع م

به .طاها خوانده بود تا از پارسا بگذرد که در گوش نیبه خاطر ا.گرفت دهیاز کارخانه را ناد نیحق من و سرو

کرد و از من  ریکه مرا تحق نیبه خاطر ا.سالمندان بفرستد يخواست بابا رضا را به خانه  یکه م نیخاطر ا

که بعد از  نیبه خاطر ا.دهد که سهمم به نامم شود تیشوم تا او رضا ارشیپدرم دست يخواست در کارخانه 

 .هم دارد يبرادر کهافتاده  ادشیو چهار سال  ستیب

متوجه  -به او حسادت کنم  دیبرادر من است و نبا اوشیکه س -کردم  یکه به خودم م ینیبه خاطر تلق شهیهم

 .درون قلبم نشده بودم ي نهیک نیا
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دو قران  يبرا دیهمه ثروت هستم نبا نیکنم من که صاحب ا یته دلم فکر م یول ستمین یآدم پول دوست من

 .سگ دو زدن را دوست داشته باشم نیها سگ دو بزنم؛حاال هر چقدر هم ا ابانیپول در خ

 دارم؟ یافتاده من هم در آن شرکت سهم ادشیپنج سال کجا بود که حاال  نیا اوشیس

کنم و در  یمهربان شهیهم.پسر خوب باشم شهیکه هم نیخسته شده ام از ا نمیب یکنم م یکه فکرش را م حاال

 اوشیبه توجه مامان به س.هم محو نشود هیثان کیهر چه شد دم نزنم و لبخندم .ت کنمها سکو یبرابر نامهربان

که دوست دارم  - یهم هر کس دیشا ای - يزیاز هر چ.رمیبگ دهیرا ناد نیسرو يها يحسادت نکنم و لوس باز

 .رندیگ یمثل حاال که دارند پسرم را از من م.راحت باشند نیو سرو اوشیبگذرم تا س

کنم به درون مغز و قلبم  یم یدارم سع.دارمیب داریمن ب یوقت است که کنار بابا رضا خوابش برده ول یلیخ پارسا

 کنم؟ یدارم و چه حس م يواقعا چه افکار نمینفوذ کنم و بب

 باشم؟ دیکه با یکس ایزند من هستم  یکه آرام است و به همه لبخند م يسپهر

 .شناسم یکرد نم رشیداد و زد و آن طور تحق اوشیرا که سر س يشناسم؛سپهر یکنم خودم را نم یم احساس

 یو م نمیب یکنم دارم درونم را م یحاال احساس م.که بدانم خودم را سرکوب کردم نیمدت بدون ا نیا تمام

 .فهمم که واقعا که هستم

 یام بلند م یاس ام اس گوش يرا بپوشم و به کارخانه بروم که صدا میشوم تا لباس ها یبلند م میجا از

 .»دم در منتظرتم«:شود

من را  دیکه زدم؟به هر حال با ییوجود تمام حرف ها ند؟بایخواهد من را بب یهنوز هم م.است اوشیس ي شماره

 !کارش را قبول کرده ام شنهادیچون پ ندیبب

کنم،باد  یدر خانه را که باز م.کنم تا سرما نخورند یم شتریرا ب يبخار يپوشم و درجه  یرا م میلباس ها عیسر

 .تنم کرده ام شرتییسو کیامروز مثل سارا فقط .خورد یبه صورتم م يسرد

 یبندم و به سمت چپم نگاه م یدر را م.نمینش یکمک راننده م یصندل يکنم و رو یرا باز م اوشیس نیماش در

 .است جیو گ اطینگاهش با احت.کنم یلب سالم م ریز.دکن یو نگاهم م دهیکامال به سمت من چرخ اوشیس.کنم

 :برم یرا باال م میشنوم ابروها ینم یجواب یوقت

 ؟ياالن قهر -

 :کشم یخودم را عقب م.شود یسمتم خم م به

 ه؟یچ -
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داوطلبانه مرا در  اوشیاست که س یبار اول.اندازد یضربان را جا م کیقلبم .کند یرا دور بدنم حلقه م دستانش

 .ردیگ یآغوش م

 :دیگو یدر گوشم م.گذارم یم شیکتف ها يرو دیدهم و دستانم را با ترد یآب دهانم را قورت م یسخت به

 .دیببخش -

 .کامال واضح است لشیمثل طاها سکته کنم،دل اگر

 :دهم یسر م يکشم و تک خنده ا یبه گردنم م یدست.کند یکشد و منتظر نگاهم م یم عقب

 !منتظره بود ریغ یلیخ.نه...بود رمنتظرهیغ کمی...خوب -

مثل  شیتنش است و موها یو شلوار مشک يسرمه ا راهنیپ.کنم ینگاهش م قیدق نینور چراغ روشن ماش در

 .احساس درون نگاهش بگذارم يبرا یتوانم نام ینم.چشمانش فرق دارند یاند ول شهیهم

 :زنم یحرف ممکن را م نیتر احمقانه

 ؟یگرفت ادی یکارا رو از ک نیا -

 !»خاك بر سرت«:زنم یحرف در ذهنم داد م نیبعد از گفتن ا بالفاصله

 :شوند یگرد م یکم چشمانش

 .هیهان -

 !کننده دارد وانهید یهم مثل سارا صداقت او

 .شود یم ییرمزگشا میکنم،احساس درون چشمانش برا یدقت م شتریب یوقت

 .ترس

 .هنوز هوا روشن نشده.شوم یم رهیخ رونیبه ب نیماش يجلو ي شهیش از

 :میگو یشمرده م شمرده

 .بودم یبه خاطر سارا عصبان.خوام یزدم معذرت م روزیکه د ییبابت حرفا -

 :دیگو یآهسته م.گذارد یام م یصندل یپشت يشود و آرنجش را رو یسمتم خم م به

 .یاونا رو بگ یگه حق داشت یم هیهان -

 یم متیبا مال.شوم یم رهیچشمانش خ يبایبه شب ز کینزد يچرخانم و از فاصله  یرا به سمتش م سرم

 :میگو

 گفته؟ یچ گهید هیهان -
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 !و دوست دارم سپهر مهربان باشم دیآ یواقعا بدم م یام که از سپهر عوض دهیاز چند ساعت فکر کردن فهم بعد

 .یاونا رو بگ یگفت که حق داشت.ردمک رتیتحق.دوستتو کتک زدم.کردم تتیاذ میتوجه یگفت که من با ب -

 !است یمثل سارا آدم شناس خوب هیهان

 .ساله کیو  یس ياست تا مرد هیشب شتریهشت ساله ب يچهره اش به پسربچه ا.زنم یم لبخند

 .حرف بزنم يطور نیباشم حق ندارم باهات ا یهر چقدرم عصبان.حق نداشتم -

 ده؟یترس یوقت آدم حسابش نکرده م چیکه ه یبا من ییاز رو به رو.دیگو ینم يزیزند و چ یم پلک

 .ومدمیجا؟خودم م نیا يچرا اومد -

 :زنم یم شخندین.دیگو ینم يزیدهد و چ یدهانش را قورت م آب

 ام؟یکه م یمطمئن ش یخواست یم -

 :کنم یرو به رو را نگاه م.دهد یرا تکان م سرش

 .میخوب بر -

 خواهمیرا که م ییگذارد حرف ها یکند و نم یمن را خلع سالح م شهیهم اوشیس يشکل نگرفته  تیشخص

 .بزنم

 

 

 پنجاهم فصل

 :کنم ینگاهش م ینگران با

 ؟يدار یچه احساس -

 :زند یم شخندین

 .گشنمه -

 :خندم یم لمیخالف م بر

 .نه من یگفت نویبار تو ا هیچه عجب  -

هر حرکت  صانهیچشمانش حر یزند ول یحرف م با من.جا آمده ام،چشم از پارسا برنداشته نیصبح که به ا از

 .کنند یپارسا را دنبال م

 از سمن چه خبر؟ -
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 :کنم یرا جمع م میها لب

 .گرمه نیحس ریسرش با ام.خوبه -

 با هم کنار اومدن؟ -

 .دارن ادیهنوزم مشکل ز یآره ول بایتقر -

 نیحس ریام یشگیسمن با بودن هم.گذراند یو وقتش را با سمن م دهیبه طور کامل از خانواده اش بر نیرحسیام

 .دهد ینشان نم نیحس ریرا به لمس شدنش توسط ام دیشد يآن واکنش ها گریکنار آمده و د

بعد از آن .استادش با من حرف بزند شنهادیپ يچاقو خوردم،سمن آمده بود تا درباره  دیکه من از فر یشب آن

نبود،او حاال داشت  نیحس ریاگر ام.فکر کرد شنهادشیپ يعوض شد و بدون گفتن به من رو مشیاتفاق تصم

 .کرد یسه پسربچه را بزرگ م

 دواریکند و ام يبار هزارم از سمن خواستگار يحرف زدم،گفت که قصد دارد برا نیحس ریکه با ام شیروز پ چند

 !دیبار حداقل سمن به او فکر کند و بعد نه بگو نیاست ا

نامزد کردند و  اریبعد از تالش بس یو عل یاسیرفت و  یگل یاز وقت.روز را با بچه ها گذراندم کی شیروز پ چند

 .میجا جمع شو کیآمده که همه  شیشد و آزاده سر کار رفت،کمتر پ يجد ریو ام یساغ يرابطه 

 .واقعا آزارم داد زهایچ يسر کی یخوش گذشت ول یلیروز خ آن

تمام  یو ساغ یاسیم،یهم هست شیپ یوقت یحت.خودش است یل زندگهر کس مشغو.میاز هم دور شده ا ما

هم  وشایآزاده به خاطر کارش خسته است و ن.ندارند هیبه بق يادیروند و توجه ز یشان ور م یمدت دارند با گوش

 .حوصله و کم حرف است یخواهند ب یخودش نم يکدام او را برا چیکه ه یبه خاطر به هم زدن با پسران

افراد  نیهنوز هم آن ها محرم تر.ندارد یفرق چیام با چند ماه قبل ه یزندگ.نکرده من هستم رییکه تغ یتنها کس

کنم و  یشان احساس کمبود م نمیب یچند روز نم یهنوز هم وقت.رود یدر م شانیام هستند و جانم برا یزندگ

 یزنم و داستان م یخودم حرف م ام با ییدر تنها.کنم یم ادیرا ز شیگذارم و صدا یتنها نبودن آهنگ م يبرا

با سپهر قدم .کنم یکشم تا راحت تر زندگ یو احساساتم را م میآرزوها.دهم که بخواند ینم یو به کس سمینو

 یخرم و م یآش رشته م.جز املت بپزم ییکنم غذا یم یسع.برم یخندم و پارسا را به گردش م یزنم و م یم

با .خوانم یدانش آموزانم را م يکنم و نوشته ها یم سیتدر.مکن یم فهو پفک خودم را خ پسیخورم و با چ

 یدرمان دیخر.شناسم ینم بهیگرسنه ام،آشنا و غر یاعصاب هستم و وقت یب.شوم یکوچک خوشحال م يزهایچ

روم و سر به سر  یخانم م میمر شیپ.بخرم دیجد لیموبا کیکنم تا  یرا دوست دارم و پول پس انداز م
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تازه متولد  يبا کوچولو.کند یکشد و در چشمانم نگاه نم یاز من خجالت م یکه هنوز کم ارمگذ یم یاوشیس

خنده  دنیکنم و با د یم يباز -هم خوشش آمد  هیکرد و هان شنهادیرا پ کایاسم مل اوشیس - هیهان يشده 

را به خنده  خانم میو مر زمیر یکرم م هیبه هان اوشیس يپروا یب ينگاه ها دنیبا د.شوم یذوق مرگ م شیها

 .کنم یدخترانه م يکنم و با او کارها یبا پرند مالقات م یگاه.اندازم یم

 .رسد که سر تا سر عذابند یم ییروزها يحال به زود نیگذرد؛با ا یم يعاد زیچ همه

 .دیع التیتعط

به مدت  و خانه میرفت یمسافرت نم.مینداشت نیهفت س يوقت سفره  چیمامان و آن مردك بودم،ه شیپ یوقت

گشتم  یبه مدرسه بر م یوقت.نبود یکاف یول میکرد یمن و سمن خودمان را سرگرم م.روز ماتم کده بود ستیب

 .دمیترک یم یناراحت دم،ازیشن یرا م هیبق دیع يو خاطرات مسافرت ها

بار سمن و مامان و مردك  نیتفاوت که ا نیبا ا.در راه دارم گریسوت و کور د دیع کیرسد امسال  ینظر م به

 .و تنها خود خودم هستم ستندین

 .خوب بلد است حفظ ظاهر کند یلیخ.سوزد یم شیدلم برا.پراند یسپهر را از جا م فونیآ يصدا

احتماال  - نمشیب یبار م نیاول يکه برا يشود و مرد یبا شوق و ذوق وارد م نیشود،سرو یکه باز م در

راست به  کی نیسرو.کنم ینم شیدایپ یگردم ول یدنبال پرند م.دیآ یبا آرامش پشت سرش م - طاهاست 

 .ندیب یرود و اصال من و سپهر را نم یسراغ پارسا م

رسد  یکه به نظر م يکت و شلوار.کند یاز او به من نگاه م شتریو به سپهر و ب ستدیا یحال طاها م نیا با

بااال  -شده اند  دیاش سف قهیشق يموها -را  اهشیس يداشته باشد تنش کرده و موها ینجوم یمتیق

 .و نافذ دارد ركیز ینگاه.داده

 یم یمانده،با نگاهش خانه را بررس رهیآن ها خ يچالند و نگاه سپهر رو یدارد پارسا را م نیکه سرو یحال در

 :زند یم یکند و لبخند کج

 .یباش ریقدر انعطاف پذ نیکردم ا یفکر نم -

اندازد و سپس  یسپهر م ي رهیبه مقصد نگاه خ یطاها نگاه.ستیاو حواسش ن یول صحبتش با سپهر است يرو

 تیگفته و شخص ادیاز او ز میسپهر برا.چرخد به او سالم کنم یدانم چرا زبانم نم ینم.شود یم رهیبه من خ

 .اصال جذبم نکرده بشیعج

 :زند یم پوزخند
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 ؟ییجا نیدونن ا یمامان و بابات م -

 :کنم یرا تا ته باز م شمین.شود یسپهر به ما جلب م توجه

 .فکر کنم مامان تو بدونه ینه ول -

 :کند یشده براندازم م کیطاها با چشمان بار.دهد یخنده اش را قورت م سپهر

 چند سال ازت بزرگ ترم؟ یدون یم -

 :میگو یم يخونسرد با

 ...تو یدم ول یبه مامانم گزارش نم گهیکه من د نکته دقت کن نیبه ا یول يبزرگ تر یفکر کنم پونزده سال -

 .گذرانم یتمام م مهیاندازم و از قصد جمله ام را ن یرا باال م میابروها

 .کند ینگاه م ياخم کرده و پارسا با کنجکاو نیسرو.و پارسا به ما جلب شده نیسرو توجه

 :زند یپوزخند م طاها

 .یباش شیرو بزرگ نکرده که تو دوم یزبون دراز کس -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

خود بزرگ  يدر ضمن به جا.که فقط ادعا دارن ندارم يا هیبق ه،اونمیبه بزرگ شدن تو نظر بق يازیمن ن -

 .دیواقعا بزرگ باش دیکن ی،سعيپندار

 :دیگو یآهسته م نیسرو.نمینش یدارم و کنارش م یبابا رضا درست کرده ام بر م يرا که برا ییغذا

 .م سپهرسال -

 .مادر بودن مسخره اش است که متوجه نگاه پر از غم و ترس برادرش نشده ریاز بس درگ.زنم یم پوزخند

 :دیگو یبا حرص به سپهر م نیسرو

 دختره چشه؟ نیا -

چقدر با سپهر .کند یم میصدا» دختره نیا«گفته و حاال » سارا جون«من گذرانده و  يروز را در خانه  کی

 ...متفاوت است

 :دیگو یاز خنده در خودش دارد م ییکه رگه ها ییبا صدا سپهر

 ن؟یر یاالن م نیهم.ستین شیچیه -

زند  یصبح ها در خانه ام را نم گرید یعنی.پارسا را در خودش جا داده لیشوم که وسا یم رهیخ یچمدان بزرگ به

 کند؟ دارمیتا ب
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 :دیگو یم يجد طاها

 .وقت موندن ندارم.جا نیمن از کارام زدم و اومدم ا -

 :میگو یلب م ریز

 .ستیقدر فشرده ن نیجمهور ا سیرئ يکار يبرنامه  -

گذارم و با قاشق اطراف دهانش را  یغذا در دهان بابا رضا م یقاشق الیخ یب.شود یسکوت برقرار م يا لحظه

 .کنم یپاك م

 :شکند یسکوت را م سپهر

 .خوره یزود سرما م.دیکالهشم سرش کن.لباساشم تنشه.چمدونشه نیا.باشه -

 :دیگو یم نیدارد و به سرو یچمدان را بر م طاها

 .ایزود ب -

و او  چدیپ یشال گردنش را هم دور گردنش م.کند یکند و کاپشنش را تنش م یکاله پارسا را سرش م نیسرو

 :دیگو یبوسد و آهسته م یبرادرش را م يگونه .رود یشود و به سمت سپهر م یبلند م شیاز جا.کند یرا بغل م

 .يکه مراقبش بود یمرس -

 :دیگو یبه سپهر م پارسا

 لون؟یب...میه یم -

 :زند یلبخند م سپهر

 باشه؟.نمتیب یمن بعدا م.ير یتو با مامانت م -

 .رود یکند و م یم یخداحافظ نیسرو.کند یاخم م پارسا

که  يسپس طور.شود یم رهیحرکت به آن خ یب قهیشود،حدود سه دق یدر بسته م یوقت.کنم یسپهر نگاه م به

 .شود یم رهیخ شیپا ریولو و به فرش ز نیزم يعاقبت رو.کند یداند کجاست به اطرافش نگاه م یانگار نم

دهم و دوباره نگاهش  یبه آقا رضا غذا م گرید یقاشق.انگار هنوز باورش نشده که پارسا رفته.است جیگ نگاهش

 .هنوز در همان حالت است.کنم یم

 ياش را رو یشانیرا بغل کرده و پ شیزانوها.شوم یم رهیکنم و دوباره به سپهر خ یدهان آقا رضا را پاك م دور

 .آن ها گذاشته

 :میگو یم آهسته
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 .شینیبب یتون یهنوزم م -

 .دهد ینشان نم یواکنش

 رون؟یب میبر يخوا یم -

 .هم سکوت و سکون باز

 :شوم یجا به جا م میسرجا يقرار یب با

 ؟یچکار کن يخوا یخوب بگو م -

 .طاها رو بکشم -

 :خندم یم

 .يفکر کردم مرد -

 ...دیشا -

سپهر قلبم  يحاال بغض صدا یول دمیخند یم دمید یرا م يا یمکالمات حماس نیها چن لمیدر ف یوقت شهیهم

 .کند یرا متورم م

 

 

 کمیپنجاه و  فصل

 :میگو یشوم و م یوارد خانه م مهیسراس

 کجاست؟ -

 :کند یبه پله ها اشاره م دهیچیرا دورش پ یرنگ یکه بافت زرشک دهیرنگ پر نیسرو

 .اتاق دوم -

به  عیکنم و سر یدر اتاقش را باز م.کند یپارسا قلبم را متورم م ي هیگر يصدا.روم یاز پله ها باال م عیسر

 .دکن یم هیآن مچاله شده و گر يروم که پارسا رو یم یسمت تخت

 :بوسم یکنم و سر و صورتش را م یبغلش م عیسر.را نزده نکشیع

 ...نکن پسر من هیگر...نکن هیگر -

کشد که  یزند و مرا به سمت خودش م یچنگ م شرتمییبه سو يطور.شود یآرام م یکه مرا شناخته کم پارسا

 .خواهد در آغوشم حل شود یانگار م
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آن  ریزنم و همراه خودم ز یرا کنار م شیپتو.شود یبوسمش که آرام م یزنم و م یقدر در گوشش حرف م آن

 .خوابانمش یم

 ؟ییدا يکرد یم هیچرا گر -

 :کشد یزور نفس م به

 ؟ينَهومد...نهو....چِال...چِـ -

 :میگو یکه گرفته م ییصدا با

 .نمتیب یم امیبار م هیچند وقت .دنبالت امینم گهیمن د.يبابا و مامانت و پرند شیشما پ -

 :زند یچنگ م راهنمیپ به

 .بمون...بِمـ...تو هم...تو...تو -

 :بوسم یکنم و م یجدا م راهنمیرا از پ مشتش

 باشه؟.نمتیب یم امیبار م هیچند وقت .مونم یخودم م يمن خونه .ستیمن ن يجا که خونه  نیا -

 یداند که در دلم چه م یخدا م.خانه فرار کنم نیخواهد پارسا را بغل کنم و از ا یداند که چقدر دلم م یم خدا

 .گذرد

 .زند یدر اتاق را م یکس

 .تو ایب -

که عروسکش را بغل کرده به ما  یبندد و در حال یدر را م.ندیب یکند و در نور آباژور ما را م یدر را باز م پرند

 !دهبامزه ش.را بافته شیو موها دهیپوش يبلند دیگشاد و سف راهنیپ.شود یم کینزد

 :دیگو یم تیمظلوم با

 شما؟ شیپ امیمنم ب -

 :میگو یزنم و م یرا کنار م پتو

 .ایب.شه یمعلومه که م -

 :میگو یکنم و م یهر دو شان مرتب م يپتو را رو.کشد یپارسا دراز م کنار

 ؟ییدا ینکن هیگر گهید.رم یحاال که پرند اومده من م -

 :ردیگ یام را م یاشاره و وسط انگشت

 .نلو...نَـ -
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 !تواند؟ یپارسا م یکنم ول هیتوانم گر یمن نم چرا

 :بوسم یرا م شانیهر دو ي گونه

 باشه؟.باش و به حرف مامان و بابا گوش کن یشما پسر خوب.نمتیب یم امیمن بعدا م -

 .نومش یدوباره اش را م ي هیگر يبندم،صدا یدر اتاق را که م یوقت.کند ینگاه اشک آلودش مرا بدرقه م با

 

 

 پنجاه و دوم فصل

 :شنوم یروم م یبسته راه م بایکه دارم با چشمان تقر یسپهر را در حال يصدا

 .میبرس لیکه قبل سال تحو میزودتر راه افتاد کمی.کردم دارتیکه ب دیببخش -

 :کشم یم ازهیخم

 !دلت خوشه ها.بخواب ریبگ.چنده لویک لیسال تحو -

 :خندد یم

 !غز نزن نن جون -

 !گفته اند از ماست که بر ماست میاز قد! گرفته ادیرا از خودم » نن جون« نیا

 :کند یباز م میرا برا اوشیس یمشک نیماش در

 .بهم زنگ بزن یداشت يکار.سوار شو -

 .داره به اون زنگ بزنه يکار یمشکل گشاست که هر ک لیفکر کرده آج.خوب یلیخ -

 .خندد یم دوباره

 :میگو یم یبا خواب آلودگ.بندم یدر را م اریشوم و با تالش بس یولو م شاویس نیعقب ماش یصندل يرو

 .سالم -

 :شنوم یرا م هیهان فیلط يصدا

 .میکرد دارتیاز خواب ب دیببخش.زمیسالم عز -

 :میگو یچشمان بسته م با

 .شد ینم يزیچ میافتاد یراه م رتریحاال دو ساعت د -

 :دیگو یم تیبا جد اوشیس
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 .میبرس لیتا سال تحو دیبا -

 !را من هنگام کنکورم نداشتم تیجد نیا

شوم،چند  یوارد م يخبر یب يایکه دارم به دن يدرست لحظه ا.شوم یم هوشیکه دارم ب دیآ یقدر خوابم م آن

 .افتد یاتفاق م

کند و دلم به  یم هیگر يبلند يکنار من است،با صدا رشیکه در کر کایافتد،مل یدست انداز م کی يرو نیماش

 .دارد؛عادت ماهانه زیسورپرا کی میسال برا یانیپا يبدنم در روز ها.چدیپ یهم م

 :کنم یم هیدارم گر بایتقر

 .خوابم برده بود -

دارد و  یرا بر م کایمل عیسر.شود یبه عقب خم م یدو صندل انیکند و از م یکمربندش را باز م هیهان

 :دیگو یعذرخواهانه م

 .سارا جان دیببخش -

 یحالت تهوع دارم و احساس م یول دیآ یهنوز خوابم م.شوم یم رهیخ رونیو از پنجره به ب نمینش یم صاف

 .کشم یم قیعم يکشم و نفس ها یم نییرا پا شهیش.رمیم یکنم دارم م

 :دیگو یم اوشیس

 چته؟ -

 !آدم حرف بزند نیع ستیبه جانش کنند بلد ن جان

شوم و پشت  یم نیخوابم و بعد سوار ماش یکم م یوقت شهیهم.آورم یال محرف بزنم با.میگو ینم يزیچ

 .شود یحالم بد م -کند  یرود و حالم را بد م یعقب و جلو م نیماش -مانم  یم کیتراف

 :دیگو یم یبا نگران هیهان

 کنار؟ میبزن يخوا یم -

 یخورد کم یکه به صورتم م يباد سرد.گذارم یدر م يدهم و سرم را رو ینه تکان م يرا به نشانه  دستم

 .کند یحالم را بهتر م

 :دیگو یم اوشیبه س هیهان

 .ارمیسماق ب نیجا نگه دار براش از عقب ماش هی.زنه یفکر کنم حالت تهوع داره که حرف نم -
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خواباند و از  یم شیرا در جا کایمل هیهان.کشد یم ابانیخ يرا به گوشه  نیماش عیبدون مخالفت سر اوشیس

 .شود یم ادهیپ نیماش

 :دیگو یم يعاد یبا لحن اوشیس

 ؟يحالت تهوع دار -

 !رمیم یکنم دارم م یتهوع؟احساس م حالت

 .قورت دادن آب دهانم هم عذاب است.تهوع آور شده يبرا دنیرود و نفس کش یم جیگ سرم

 :دیگو یم یبا مهربان هیشود و هان یطرف من باز م در

 .شه یبهتر محالت .سماق بخور نیاز ا کمی زمیعز -

چادر  يبه لبه .شود یراحت تر م یکم دنینفس کش.دارد یاش حس خوب یترش.خورم یاز آن م یزور کم به

 .شوم یم رهیخ هیهان یمشک

 :دیگو یدهد و م یکمرم را ماساژ م هیهان

 ؟يبهتر شد -

 :زند یشنوم که با تلفنش حرف م یرا م اوشیس يصدا

 .دینسیشما وا.میافت یاالن راه م.کنار میحالش بد شد زد -

 :زنم یلبخند م هیدهم و به هان یرا تکان م سرم

 .یمرس -

بندد  یکه دارد کمربندش را م یو در حال ندینش یم شیسر جا.بندد یرا م نیدهد و در ماش یرا پاسخ م لبخندم

 :دیگو یم

 .اگه دوباره حالت بد شد بهم بگو -

و به  میرا رد کرده ا کیتراف.کردن حالم بهتر شده لکسیر بستن چشمانم و یبعد از کم.میافت یراه م دوباره

 .است ادیز نیماش یول ستیشلوغ ن ادیبه خاطر صبح بودن ز.میا دهیاتوبان رس

 .زمیکرم بر یخواهد کم یکه حالم خوب شده،دلم م حاال

سمن  يها یبچگ هیشب.دارد یروشن و چشمان عسل يموها.دهیشوم که با آرامش خواب یم رهیخ کایمل به

 .شدند رهیت یکم شیبزرگ شد،چشمان و موها یاست؛البته او وقت

 :میگو یم شخندیشوم و با ن یبه جلو خم م یدو صندل انیم از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٥١٤ 

 ؟يتا حاال پوشک شو عوض کرد اوشیس -

 :دهد یرا بر هم فشار م شیلب ها اوشیس

 .آره -

 :میگو یم.زند یبه من لبخند م هیهان

 .االن مثل ذغال شده.بود کایسمنم مثل مل.بور و پسرکش بمونه يجور نیهم دیدعا کن -

 :خندد یم هیهان

 .خواهرت که بور بود -

 !موند یسوخته بودم اون مثل قو م اهیمن س یهر چ!يدیند اشویبچگ! اووو -

 :دیگو یم تیبا جد اوشیس

 .ایاون دن ير یترمز کنم م -

 :زنم یحرف م هیو رو به هان میگو یم یشیا

 .سر جلسه کنکور میر یم میکنم دار یم ه؟حسیرا انقدر جدچ نیا -

 :دیگو یاش م یبا آرامش ذات هیهان

 ؟يچرا همش اخم کرد.بخند کمی.اوشیگه س یراست م -

 :میگو یباز م شین با

 ه؟یهان زنیبرادر بزرگت و زنش تبر یگفت -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .میاونا بمون شیقراره پ -

 !ابوالهول يشده مجسمه  نیخوب پس بگو چرا ا -

 :اندازم یابرو باال م.کشد یرا به سمت خودش م اوشیخندد و نگاه س یآهسته م هیهان

 .کنه یهم نگاه م یواشکیچه ! جان يا -

 :دیگو یم یبا ناراحت اوشیس.خندد یباز هم م هیهان

 .حوصله ندارم.سرجات نیبش -

 :میگو یکه ناراحت بشوم م نیا بدون

 .یرو جلب کن هیبرادر هان تیرضا دیداماد شدن با يبه هر حال برا.یکه استرس داشته باش هیعاد -
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 :شود یسرخ م هیهان

 .ستیانقدرم روشن فکر ن گهید.شه یم یعصبان.به برادرم زد دیاصال حرفشم نبا.من تازه طالق گرفتم سارا -

 !بشنود واریتا د دیگو یفهمم که دارد به در م یم

 :دکن یاخم م اوشیس

 نکشم؟ شیاصال بحث شو پ یعنی -

 :کند آرامش کند یم یسع نهیها

 یهنوز عده ام تموم نشده م یبه برادرم بگم وقت.اومده ایبه دن کایروزه مل ستیب.من ده روزه طالق گرفتم.نیبب -

 خوام ازدواج کنم؟

 :ردیگ یدستش را مقابلش م هیکه هان دیبگو يزیخواهد چ یم اوشیس

اول نظرشونو به  دیبا.یکن یسواستفاده م طمیاز شرا يدار ونمیگه چون بهت مد یبرادر من م.بگم نمیبذار ا -

 يجور نیهم.داره ادمیز.داره رتیغ یول ستیبرادر من مثل پدرم ن.یفکر کن زایچ نیبعد به ا یخودت جلب کن

 .یکن يارخواستگ یرفتجلوش و خواهر مطلقه شو که از قضا خودت طالقشو گ ینیشه بش ینم یراض

 :زند ینق م اوشیس

 زم؟یتو سرم بر یخوب من چه خاک -

 یبا مهربان هیهان.کند یآن دو حرکت م نیچشمانم مدام ب یاندازم ول ینم تیپاراز گریشده د يبحث جد چون

 :دیگو یم

 .رو ندارم گهید یزندگ هیشروع  یبرادرم هم قبول کنه،من آمادگ.صبر کن چند ماه بگذره -

 :دیگو یم یبا لبخند کج اوشیس

 .یآدم روان هیاونم با  -

 :دیگو یم یبا ناراحت هیهان.سوزد یم اوشیس يبرا دلم

رابطه رو شروع  هیخواستم  یمن نم يهم بود ایآدم دن نیو بهتر نیسالم تر ؟تویزن یحرفارو م نیچرا ا -

 .مشکل منم نه تو.کنم

 یم اوشیآورم و به طرف س یدر م فمیسکوت،فلشم را از ک قهیبعد از چند دق.دیگو ینم يزیچ گرید اوشیس

 :رمیگ

 .دلمون وا شه کمی میبذار گوش کن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٥١٦ 

شش  يبا پخش شدن آهنگ ها.گذارد یو در دستگاه م ردیگ یفلش را م یلیم یبا ب اوشیس.دو بغ کرده اند هر

 :میگو یتند م.زنند یم یو هشت،هر دو لبخند کوچک

 .تدلم گرف.گهید نیبخند نیآفر -

 :میگو یم هیبه هان.کند یاطراف را نگاه م یجیشده و با گ داریب کایمل

 .با اجازه -

 :میگو یکنم و م یرا بغل م کایمل

 !تو یهست یچه تپل -

 .زند یبه من لبخند م هیهان

با خجالت  هیهان.را بدهد رشیدهم تا ش یم هیافتد او را به هان یم هیبه گر یکنم و وقت یم يباز کایبا مل یمدت

 :دیگو یم یبه تلخ اوشیس.کشد یم کایسر مل يشود و چادرش را رو یم اوشیپشت به س

 .کنم ینترس نگاه نم -

 :کشد یآه م هیهان

 .تونم کنارشون بذارم ینم.اوشیدارم س یاعتقادات ؟منیکار کنم که ناراحت نباش یچ -

 .و ناراحت است یعصب.دیگو ینم يزیچ اوشیس

 .برد یحال و کسلم که در آن سکوت خوابم م یآن قدر ب.کنم یاست که سکوت م نیقدر جو سنگ آن

 :دهد یگوشم را نوازش م یفیلط يصدا

 .زمیعز میصبحونه بخور میخوا یسارا جان؟م -

 .حوصله شده ام یواقعا ب.بزنم غینفر ج کیخواهد سر  یدلم م.کنم یرا باز م چشمانم

دارد و آهسته به من  یرا بر م کایمل هیهان.پرم یم نییپا نیماش یصندل يشوم و از رو یبلند م میکرده از جا بغ

 :دیگو یم

 ؟ياز اون مشکل ماهانه ها دار -

با  هیهان.کند یدرد م یلیکرده ام،شکم و کمرم خ يچند وقت خودخور نیاز بس ا.دهم یرا تکان م سرم

 :دیگو یم يهمدرد

 .يشد تیاذ نیتو ماش یلیحتما خ -

 :کنم یرا لوس م خودم
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 .آره -

 :زند یم لبخند

 .هیمثل تو بامزه و خواستن.یمن يبرادرزاده  هیشب -

 .را به من نگفته بود نیا یبه حال کس ؟تایخواستن

 :شود یباز م شمین

 ؟يجد -

 :خندد یم

 !از دست تو -

 نیروسپهر و ش.گذارد یاخمو م اوشیخانم دارد لقمه در دهان س میمر.نمینش یبزرگ م ریحص يرو اطیاحت با

 :زند یم شخندین نیشرو.ندینش یکنارم م هیهان.کنند یهم در گوش هم پچ پچ م

 .تو يچقدر ادا اطوار دار -

 :کنم یبد نگاهش م.در چشمش فرو کنم رمیخانم را بگ میدر دست مر يحوصله هستم که چاقو یقدر ب آن

 .یگن الل ینم یحرف نزن -

 :خندد یم نیشرو

 !هیمشکلت چ دمیمنم نفهم -

کند که به  یم دمیشرم چطور با سپهر دوست است؟مثال دارد تهد یب نیا.کنم ینگاهش م زشدهیچشمان ر با

 د؟یگو یهمه م

 :زنم یم لبخند

 .يمشکلو دار نیهم شهیتو که هم -

 !یحرف بزن يطور نیا یتا بتوان یبگذران وشایدوره با ن کی دیبا.فهمد یما نم ياز حرف ها يزیکس چ چیه

 :خندد یبا تعجب م نیشرو

 !یهست یک گهیتو د -

 :کنم یرا باز م شمیتوانم مظلومانه ن یکه م ییآن جا تا

 .بزرگ شما -

 :دیگو یم یو با مهربان ردیگ یبه سمتم م مانیپر و پ يلقمه  کیخانم  میمر.زند یلبخند م سپهر
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 .ينخورد يزیسپهر گفت چ.زمیبخور عز -

 :رمیگ یزده لقمه را از دستش م ذوق

 !جون میمر یمرس -

 نیا دنیبا شن هیهان.به خودش برسد دیکرده و با مانیتازه زا دیگو یدهد و م یم هیبه هان گرید یکیخانم  میمر

 :دیگو یشود و م یحرف سرخ م

 .خانوم میکارا رو بکنم مر نیمنه که ا ي فهیوظ -

 :کند یخانم اخم م میمر

 به جون من؟ يبنداز اوشویس يخوا یم.نمیسر جات بب نیبش -

 ینشان نم یابروانش جا خوش کرده به ما توجه انیم یقیکه اخم عم اوشیس یخندند ول یم نیو شرو سپهر

 .دهد

 :میگو یجمع کرده م يلب ها با

فول .ذاره یبه زور م ده،آهنگمیپوش اهیس.ره مجلس ختم یانگار داره م.جون پسرت دل منو خون کرد میمر -

 !عزاداره میتا

 :دیگو یم اوشیخندد و به س یم نیشرو

 .نهیحرف راست تو عمرش زده باشه هم هی -

 :میگو یم نیشرو به

 .تو بکش کنار شنقل -

 :میگو یسپهر م به

 .واال -

 :خندد یدفعه م کی سپهر

 .چقدر بهت فشار اومده -

 :میگو یم یمسخرگ با

 .هم حوصله اش سر رفت کایمل! یلیخ -

 :میگو یآرام گرفته م هیکه در آغوش هان ییکایمل به

 ؟یمگه نه مل -
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 :دیگو یخانم با لبخند م میمر

 ! دختر تیماشاال به انرژ -

 :خندم یم

 زنم؟ یحرف م یلیخ یعنی نیا -

 :خندد یخانم م میمر

 .جا مجلس ختم بود نیبه قول خودت ا يبود که تو نبود نیگفتم؟منظورم ا نویا یمن ک -

 :زنم یم شخندین

 !شم که اصال به فکرتونم خطور نکرده بوده یم یآدم حال بهم زن هیمن به موقعش .جون میمر نیخجالتم ند -

 :دیگو یشود و آهسته م یم کیبه من نزد یکم سپهر

 ه؟یشکل نیچرا ا -

 :دیگو یرا م اوشیدانم که س یم

 !دونم ینه صبر کن م...دونم واال ینم -

 :خندد یم سپهر

 حاال بگو چشه؟.از دست تو -

 :میگو یم آهسته

 .عروسو داره يبا خانواده  داریاسترس د -

 :میگو یکشم و با خنده م یآرام لپش را م.شود یشنود و سرخ م یما را م يصدا هیهان

 !شه یچه زودم سرخ و بنفش م -

کند تا با او  یو از ما دورش م ردیگ ینگاهش کرد م یشود حت یعسل نم لویک کیرا که  یاوشیدست س سپهر

 :خانم است میمشغول حرف زدن با مر نیشرو.حرف بزند

االن جا پاش محکم شده .پلکه یدور و بر من نم ادیز گهید دهییرو زا يریزنگوله پا تابوت اون پ یاز وقت -

 .گهید

 :گزد یخانم لبش را م میمر

 .نینگو شرو يطور نیا -

 !کند یاو رفتار م هیسپهر شب!نه...کند یسپهر رفتار م هیشب چقدر
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فلشم را به .تا با هم حرف بزنند میآن دو را تنها بگذار دیگو یخانم م میمر.نمینش یم نیشرو نیبار در ماش نیا

 .میرا گوش کن لشیخز و خ يدهم تا آهنگ ها یم نیشرو

 یلبم را م.نماند میدست اندازها رد شد،کمر برا ياز رو ستیبدون مالحظه و با سرعت صد و ب نیبس شرو از

 .اند دهیله ام بلند نشود؛انگار با پتک به کمرم کوبنا يگزم تا صدا

 :دیگو یم یبا نگران.پرسد یخانم مدام حالم را م میمر

 !زائوها شده هیات شب افهیق -

 !»زام یواقعا دارم م«:میگو یدر دلم م.کند یچرخد و با تعجب نگاهم م یسپهر م.خندم یدفعه بلند م کی

 :دیگو یو م ندینش یام م یشانیپ يخانم رو میمر دست

 .حالش بد شده نیتو ماش دیشا.قدم بزنه کمیجا نگه دار  هی نیشرو.یداغم هست -

 !شود یکمرم دارد نصف م.کند یشود و در سمت من را باز م یم ادهیخانم پ میمر.ستدیا یکنار جاده م نیشرو

و  ردیگ یخانم دستم را م میمر.تکان بخورم میاز جا یتوانم حت ینم.را تجربه نکرده بودم يدرد نیبه حال چن تا

بار  کی.شود یکمرم صاف نم.ستمیتا بتوانم با رمیگ یم نیدستم را به در ماش.کند یام م ادهیپ نیبه زور از ماش

 .کرد یم یبود و مثل گاو رانندگ یعصبان.شدم ورط نیرفته بودم هم ا رونیکه نوجوان بودم و با مردك ب گرید

 :دیآ یبه سمت من م یبا نگران سپهر

 کنه؟ یشد؟کجات درد م یچ -

 :دیگو یم یشود و با مسخرگ یم ادهیپ نیشرو

 ؟ییزائو شما -

 :میگو یم تیعصبان با

 یشه؟خدا بخواد م یاز رو دست انداز رد م يجور نیآدم ا! یستیبلد ن یرانندگ هیشه، یهمه ادعات م نیا -

 ؟یبه درك واصل ش يخوا

 !ماند یگفتم در دلم م یها را نم نیاگر ا یدرد حالت تهوع گرفته ام ول از

 :کند یاخم م نیشرو

 یمشکل.شه تو جاده رفت ینم نیبهتر از ا دیبا پرا.یبرون يچه جور يخوا یم نمیپشت فرمون بب نیتو بش -

 .اوشیبرو تو رخش س يدار

 :زند یتشر م سپهر
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 !نیحالش بده شرو -

 .دیگو ینم يزیچ گریگرداند و د یرو بر م نیشرو

 :میگو یحرص م با

 !شهیو خشن ش عیفکر کرده سر!یرس یبه دست انداز م یوقت یترمز کن یتونست یاگه پات قد زبونتو داشت م -

 :دیگو یسپهر م یخندد ول یم نیشرو

 .گشنته دی؟شايبخور يزیچ يخوا یم -

 :میگو یزنم و با خنده م یم نیام را به در ماش یشانیپ

 !ستیگشنم ن شهیبه خدا هم -

 :شده دستپاچه سپهر

 شده؟ یپس چ -

 :دیگو یآهسته م.کند یو من را از آن دو دور م ردیگ یخانم دستم را م میمر

 ؟یعادت -

 نیمن را بفهمدشرو يمشکل خاك بر سر يرازیکم مانده خواجه حافظ ش.کنم یدهم و اخم م یرا تکان م سرم

 !حتما سپهر است ينفر بعد.اند دهیتا حاال فهم هیخانم و هان میو مر

 .یش یم تیاذ نیماش نیتو ا.اونا نیتو ماش يبر سهیجا وا هیگم  یم اوشیبه س -

 .یمرس -

 يمضحکه  نیاز ا شتریکنم کمر خم شده ام را صاف کنم تا ب یم یسع.میبگو يزیتوانم چ ینم نیاز ا شتریب

 .کشد یم ریشکمم هم ت.سپهر نشوم ینگران ي هیو ما نیدست شرو

 :زنم یبه آسمان غر م رو

 ه نشه؟**روز ر هی نیشد تو ا ینم.يواسم درست کرد يدیخوب ع -

 !بارد یو آسمان دارد م نیاز زم امروز

 .زند یرسد و کنار م یکند،به ما م یم یرانندگ يکه با سرعت کمتر اوشیس

 :دیگو یشود و م یم کیبه بغل به من نزد کایمل هیهان.شوند یم ادهیدو پ هر

 ؟يشد يجور نیچرا ا -

 :دیگو یمن م يجابه  سپهر
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 .شما نیتو ماش ادیم.به هم خورده نیشرو یحالش از رانندگ -

 :اندازم یسپهر باال م يرا برا میابروها

 .نمیجا بش نیخواستم هم دیاصال شا.من يبرا رهیگ یم ممیچه تصم -

 :کند یبا تعجب نگاهم م سپهر

 ست؟یمگه حالت بد ن -

 یم ونیولش کن حالم بده دارم هذ.»ادیاگه خواست م« یبگ دیبا.»ادیم« یشه که تو بگ ینم لیدل.بد باشه -

 .گم

چپ چپ .کند ینگاهم م شخندیسپهر با ن.بندم یشوم و در را م یم اوشیس نیسوار ماش يگریحرف د بدون

 .کنم تا از رو برود و با نگاهش مرا مسخره نکند ینگاهش م

 یعبور م اطیناهموار با احت يجاها ده،ازینداز را شنخانم مشکل دست ا میکه از مر اوشیس.میافت یراه م دوباره

 !کند یمن را پشت و پناهش م ریخ يکند و دعا

 ه؟یهان -

 بله؟ -

 داداشت چند سالشه؟ -

 .و پنج یس -

 زن داره؟ -

 .آره -

 بچه داره؟ -

 .پسر ده ساله هیدختر چهارده ساله و  هی.اوهوم -

 ه؟یاسمش چ -

 :دیگو یتعجب م با

 چطور؟.یره -

 .حوصله ام سر رفته.پرسم یم يجور نیهم -

خورم تا ذهنم از درد به  یرا م هیدارم مخ هان.حال شده ام یمن از درد کمرم ب یول دهیراحت خواب الیبا خ کایمل

 .پرتاب شود يگریسمت د
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جا  شیابروها نیهم ب قیعم یاخم.کند یاش را م یزند و رانندگ یحرف نم.مثل برج زهرمار است اوشیس

 .رده و قصد باز شدن نداردخوش ک

 میو مر هیحرکات دست هان صانهیدارم و حر يام و احساس بهتر دهیخواب یکم.میکن یناهار دوباره توقف م موقع

 یرا به سپهر م چیساندو نیخانم اول میمر.کنم یکنند دنبال م یرا درست م هیالو يها چیخانم را که دارند ساندو

 .ردیگ یدهد و سپهر هم بالفاصله آن را به سمت من م یکه کنارش نشسته م

 :شوم یم ریغافلگ

 به من؟ يد یم -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .یبخور ضعف نکن -

 :رمیگ یرا از دستش م چیباز ساندو شین با

 .یمرس -

را هم  - عشق اول و آخر من  - يسرمه ا شرتییو سو دهیبلند پوش نیآست دیو بلوز سف يسرمه ا یشلوار ل امروز

ساده و  پیت نیاز ا ادیز دیشا گرید يدخترها.من يارهایاست؛البته طبق مع پیساده و خوش ت.تنش کرده

 .ادیخوش شان ن یرستانیدب

را تا آرنج باال  شیها نیکه آست دهیپوش دیسف راهنیو پ یمشک یشلوار ل.دارد يدخترپسندتر پیت نیشرو

 !کند يآشفته درست کرده تا دلبررا از عمد  شیموها.زده

 .دیآ یدهد که به صورتش م یآن ها را باال م شهیاست و هم یسپهر مشک يموها

 .اش را درست کند یاخالق سگ یاز آن دو جذاب تر است؛البته اگر کم اوشیوسط س نیا

پر کرده،آن را از  هیکه تا ته حلقم را الو یدر حال.خورد یام زنگ م یم،گوشیخور یناهار م میکه دار یهنگام

 :دهم یدهانم را قورت م اتیمحتو اریبس اضتیدارم و با ر یبر م بمیج

 له؟...بـ -

 یبا سر تشکر م.دهد یو به دستم م زدیر یآب م میبرا عیسپهر سر.کرده ریلقمه در دهانم گ.افتم یسرفه م به

 :چسبانم یرا به گوشم م یدوباره گوش.کشم یکنم و آب را تا ته سر م

 ؟بله -

 .ییسالم دختردا -
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 ...ستیحامد که ن.صدا کنند ییتوانند مرا دختردا یچند نفر م نمیکنم تا بب یفکر م یکم

 ؟ییتو دیحم -

 :خندد یم

 .مغزت باالخره پردازش کرد؟آره خودمم -

دهند و  یتوجه نشان م یخانم مودبانه خودشان را ب میو مر هیهان.کند ینگاهم م یطانیش يشخندیبا ن نیشرو

 !اش سکته کرد افهیق دنیبچه با د.را در آغوش گرفته کایهم مثل چوب خشک مل اوشیس

 .به من زل زده مایوسط سپهر مستق نیا

 ؟يدار يکار -

 .پسر در خانواده است نیاعتراف کنم جذاب تر دیبا.خندد یم دوباره

 ؟یبکن يخوا یهم نم یاحوال پرس هی.ییچه خشن دختر دا -

 :میگو یم تیجد با

 ؟يا یچه احوالپرس.دمیمن هشت ساله تو رو ند -

 .فکرت که بوده یول دمتیدرسته ند -

 :چرخانم یرا م چشمانم

 قطع کنم؟ ای یگ یم -

 ؟يخونه ا -

 .شود یم يجد باالخره

 ؟ينه چکار دار ایکه من خونه ام  نیتو به ا -

 :دهد یسر م يخنده ا تک

 .يایدرب ییاز تنها شتیپ امی،بییگفتم تنها -

 :کنم یم اخم

 .باشه شمیمثل تو پ یکه االغ نهیتنها باشم بهتر از ا -

 :خورد یم جا

 گفتم؟ یمن چ ؟مگهییچته دختر دا -
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 یکنن خونشون م یمثل تو رو دعوت م ییکه پسرا ییمن به اونا ي افهیق نمیبپرسم بب هیباشه از بق ادمی -

 نه؟ ایخوره 

سپهر .بسته است میدست و پا یفحش آب دار استفاده کنم ول کیاز  یطوالن يجمله  نیا يخواستم به جا یم

 .کنار گوشم زل زده یبا اخم به گوش

 :خندد یم

 م؟یبده با هم باش.تنهام دویمنم ع.میلینباشه فام یهر چ.ریسخت نگ -

 .من يتا خونه  هیشتریب ياون خبرا ياالن خونه .يپدر مکه رفته تم بر شیپ یتونیم.مادر و برادرت شیبرو پ -

 !چه خوش خنده.خندد یم

 نه؟ ای یحاال خونه هست!ایکرد يخوب پدر ما رو قهوه ا -

 .ستمیخوشحالم که ن.نه -

 ؟يگرد یبر م یک -

 .ومدهیبه تو ن شیفضول -

 .من تپل دوست دارم یول يبود یتپل کمیمونده باشه  ادمیاگه خوب .دم بهت بد نگذره یقول م -

 :شوم یم یعصب واقعا

 .بدبخت يدم سر کوچه بذار یآشغالمم نم لونیمن نا.مخ بزن ایباال بعد ب یشلوارتو بکش ریبگ ادیبرو  -

توانم با  یفحشش داده ام،م یحاال که حساب.اندازم یام م یطوس يپانچو بیرا در ج یکنم و گوش یم قطع

 .را بخورم میآرامش غذا

 :میگو یخانم م میمتعجب و سپهر اخمو به مر نیتوجه به شرو یب

 ن؟یختیتخم مرغم توش ر.جون میچه خوشمزه شده مر -

 :زند یم لبخند

 ؟يدوست ندار.آره.زمینوش جونت عز -

 .زهیر ینم هیوقت تو الو چیه.دوست نداره یسمن ول!دوست دارم یلیچرا خ -

 :میگو یم نیزنم و به شرو یام م هیبه الو يگاز

 .ببند حالم بد شد -

 :کند یرا باز م ششین
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 بود؟ یک -

 !نینداشت خورد زم ن،پلهیزمیفضولو بردن ز -

 :دیگو یم نیزند و شرو یلبخند م سپهر

 .بود یبگو ک.هیمیقد یلیخ نیا -

 :دیگو یم سپهر

 .خواد بگه ینم دیشا.الیخ یب -

 .پسرعمه ام بود -

 :دیگو یبا خباثت م نیشرو

 شت؟یپ ادیگفت ب یداشت م -

 :خندم یم

 .گفت یم نویآره داشت هم.چه ذوق زده شد -

 :میگو یبه سپهر م رو

 .بخور ؟غذاتويمن شد خیتو چرا م -

 .شود یم رهیخ مانیپا ریز ریو به حص ردیگ یمکث نگاهش را از من م با

هم  هیهان.میکن یم دایبرادرش را پ يخانه  هیبا کمک هان.میرس یم زیساعت هفت بعد از ظهر به تبر باالخره

و برادرش از  دهیاست برادرش را ند يادیکه او هم مدت ز دمیخانم شن میاز مر.مضطرب است اوشیمثل س

 .طالقش خبر ندارد

را  هیهان یوقت.کند یکند و با تعجب به ما نگاه م یدر را باز م -ساله  یحدودا س -جوان  یم،زنیزن یکه م در

 :دیگو یزده م ند،بهتیب یم

 ه؟یهان -

 یشود و به سمت زن م یاز او دور م هیهان.پشت سپهر پنهان شده بایخواب را بغل کرده و تقر يکایمل اوشیس

 .رود

 !میکن يتا رقص هند میدرخت کم دار کیفقط .رندیگ یرا در آغوش م گرید هم

 :دیگو یشود و با لبخند به ما م یبه خودش مسلط م قهیپس از چند دق زن

 .دیخوش اومد.داخل دییبفرما.بودمش دهیوقت بود ند یلیخ.شرمنده -
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 !میما که هست دینپرس یتح

 م؟یشو یجا جا م نیما ا يهمه .هم دارد یکوچک اطیاست و ح یکوچک يخانه .روم یم هیبق دنبال

 .رود یکه زن برادرش است م نایبه دنبال د هیهان.مینینش یآن ها م يرو.است اطیتخت بزرگ در ح دو

 :میگو یآهسته م.سپهر نشسته ام کنار

 .شن یم تیها اذ چارهیم؟بیجا بمون نیقراره ا -

 :دیگو یهم مثل من آهسته م او

که  ستیبزرگ ن يخونه اون قدر.جا مونن نیا کایو مل اوشیو س هیدهم فقط هان یم حیمنم ترج.دونم ینم -

 .میهمه بمون

 یبا خوشحال ناید.نندینش یکنند و م یبه ما شربت پرتقال تعارف م.گردند یبر م نایو د هیبعد هان ي قهیدق چند

 :دیگو یم

 .نیخوش اومد یلیخ -

 :اندازد یاخمو م اوشیبه س ینگاه هیهان

 .نایکنم د یهستن که براشون کار م یخانم کس میمر -

 :دیگو یخانم با لبخند م میمر

 .دمیشن ادیز هیاز هان فتویتعر.ناجانیسالم د -

 یم اوشیکند و به س یم یو سپهر را هم معرف نیمن و شرو هیهان.کند یم دایو بش کردن آن ها ادامه پ خوش

 :دیگو یبا لبخند م هیهان.متفاوت است هیرا در بغل دارد از بق يمرد اخمو که بچه ا نیهم متوجه شده ا ناید.رسد

 ...خانوم هستـ میپسر بزرگ مر شونیا -

 :دیگو یم عیسر اوشیس

 .اوشهیاسمم س -

 :زند یلبخند م ناید

 شما و سارا خانومه؟ يبچه  -

 :میگو یمتعجب م ينایبه د.زند یم شخندیسپهر هم دارد ن.خنده ریزنم ز یم یپق

 !ساله ن؟جوكیمن و ا يبچه  -

 :دیگو یبا تعجب م ناید.خندند یم نیو شرو سپهر
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 ...من فکر کردم دیببخش -

 :دیگو یم عیسر هیهان

 .منه يبچه  -

 :خورد یجا م ناید

 تو؟ يبچه  -

 :دیگو یم جیگ یکند و با چشمان یسرش مرتب م يگلدارش را رو دیچادر سف ناید.دهد یسر تکان م هیهان

 ...هم يبچه ا يبه من نگفته بود -

 یشود و به سمت در م یبلند م شیاز جا.شود یچهره اش نگران م.کند یزنگ در حرفش را قطع م يصدا

و چهارشانه وارد  مرد قدبلند کیکند، یدر را که باز م.رسد یچند نفر به گوش م يخنده و گفت و گو يصدا.رود

 دنیشان با د يو گو تگف.شوند یپسر بچه هم وارد خانه م کیدختر نوجوان و  کیپشت سرش .شود یخانه م

 :رود یبرادرش باشد م دیکه با يبه سمت مرد هیهان.میشو یبلند م مانیبه احترام شان از جا.شود یما قطع م

 .سالم داداش -

 :کند ینگاهش م یقیبا اخم عم مرد

 داداشت نبودم؟ یگرفت یسرخود طالق م یکه داشت یاون موقع -

 !توپش پر است!اوه اوه

 :دیگو یآهسته م.شود یاش متوقف م يدر دو متر هیهان

 .بهم گذشته یچ یدون یداداش تو نم -

 :زند یپوزخند م مرد

 .من رتیخوش به غ.خواهرم طالق گرفته دهیبقال سر کوچه زودتر از من فهم -

 :رود یبه بغل جلو م کایمل اوشیس.دیگو ینم يزیانداخته و چ نییا پاسرش ر هیهان

 ...اگه یحاتم يآقا -

 :دیگو یم تیبا جد مرد

 ه؟ینسبت تون با خواهر من چ -

 :دیگو یم تیبا جد اوشیس

 .کنن یمادرم کار م يبرا شونیا.هستم یمیعظ -
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 :شود یبچه متوقف م يمرد رو نگاه

 شماست؟ يبچه  -

 .خواهرزاده تونه -

 :دیگو یم هیبه هان تیبا عصبان.خورد یبه وضوح جا م مرد

 ؟ییکجا ؟االنیبچه طالق گرفت هیبا  -

 :دیگو یلب م ریز هیهان

 .خانوم میمر شیپ -

 یم -خانم  دهیمثل فر -  یترک يبا لهجه .دیآ یگذرد و به سمت ما م یاز کنارش م يگریبدون حرف د مرد

 :دیگو

 .داخل دییبفرما.نیخوش اومد یلیخ -

 .رسد یسرخورده به نظر م هیهان

 :دیگو یخانم مودبانه م میمر

 .نهیشما رو بب هیهان میفقط اومده بود.میش یمزاحم تون نم -

 :دهد یتکان م يسر مرد

 .دیما بمون شیپ میش یخوشحال م.خودتونه يجا خونه  نیا.دیمراحم -

به شوهرش و بر  هینگاهش را از هان یهم با نگران ناید.اند ستادهیگوشه ا کینوجوان و برادرش ساکت  دختر

 .دهد یعکس م

 میمغموم و مر ي هیمن و هان.اتاق کیاتاق باشند و مردها در  کیقرار شد زن ها در .شان دو اتاق دارد خانه

 .نمانده لیبه سال تحو يزیچ.میرا عوض کن مانیتا لباس ها میشو یخانم وارد اتاق م

 هیکنار هان.اندازم یسرم م يرو يا یکنم و شال مشک یتنم م یرا با بلوز مشک دمیو سارافن سف یمشک شلوار

 :میگو یو م نمینش یشده م رهیخ واریبه د زانیآو ییکه هنوز چمدانش را هم باز نکرده و با لب ها يا

 ؟یچرا ناراحت -

 .داداشم -

 ه؟یمشکل چ.دست بزنم که نداره بحمدهللا.نه داد زد نه فحش داد.نگفت يزیاون که چ -

 .رهیگ یات م دهیناد.ده ینشون م يجور نیا شویناراحت.یشناس یتو داداش منو نم -
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 :اش بدهد يکند دلدار یم یخانم سع میمر

بگذره  کمی.شهحق داره ناراحت .يبچه هم دار هیفهمه  یتازه داره م.یطالق گرفت یبهش نگفت.دلخوره گلم -

 .شه یخوب م

 ؟یاگه قبولش نکنن چ.هستم اوشمینگران س -

 .شه یدرست م.تو نگران نباش -

رسد  یبه نظر م.زند ینشسته و دارد با او حرف م یکه کنار ره مینیب یرا م اوشیم،سیرو یم رونیاتاق که ب از

 .است انیدر جر يعاد يگفت و گو کی

خانم به سمت  میو مر هیهان.کنند یگوشه نشسته اند و با هم پچ پچ م کیها  رزنیهم مثل پ نیو شرو سپهر

 کجا هستند؟ نایو د یره يبچه ها.نمینش یگوشه م کیروند و من هم  یآشپزخانه م

 :دیگو یبا لبخند به من م یره

 خانوم؟ هیاسم شما چ -

 :نمز یلبخند م.قدر آرام و مهربان است نیاو هم هم.اندازد یعمو فرهادم م ادی مرا

 .سارا هستم -

 :دهد یرا تکان م سرش

 ؟یخانوم میدختر مر -

 :شود یپر رنگ تر م لبخندم

 .جونم هیمن دوست هان.نه -

 !اوش؟یس این؟یمثال شرو ایدوست سپهرم؟ میبگو

 :کند یاخم م هینام هان دنیشن با

 ؟يبا پدر و مادرت اومد -

 :کنم یرا جمع و جور م خودم

 .نه -

 :دیگو یبا آرامش م سپهر

 .گذرونن یبا ما م دویع شونیا -

 :کند یسپهر را برانداز م یطوالن یره
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 گه؟ید دیهست یمیخانوم عظ کیشما پسر کوچ -

 :دهد یسر تکان م سپهر

 .هم دوست بنده اس نیشرو.سپهر هستم.بله -

 يما برج زهرمار بود و حاال برا يبرا.رسد یآرام به نظر م اوشیس.دهند یهم سر تکان م يبرا یو ره نیشرو

 !زبان شده نیریبلبل ش یره

 :دیگو یم اوشیبه س یره

 ه؟یکار شما چ -

 :دیگو یم يبا خونسرد.کنم ینگاه م اوشیزنم و به س یرا کنار م میها يچتر

 .من و سپهر.میدار يکاغذساز يکارخونه  -

 :زند یم یلبخند کوچک یره.کند یباال رفته نگاهش م يبا ابروها سپهر

 .دیهست يا يکار يپس جوونا -

 :دیگو یم نیبه شرو رو

 شما چطور؟ -

 .کنم یکار م شگاهیمن تو آزما -

 :زند یلبخند م یره

 ؟یکن یمردمو آب کش م -

 :خندد یم نیشرو

 .دیدار شگاهیاز آزما یوحشتناک ریتعب -

 :دیگو یبا لبخند به من م یره

 ؟یشما چطور؟شاغل -

 .معلم هستم.بله -

 :دهد یرا تکان م سرش

 شما چند سالته؟.خوب خانوم معلم -

 .و سه ستیب -
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و  مینینش یم بایز نیهفت س يهمه دور سفره .شوند یهم به جمع مان اضافه م هیو هان نایخانم و د میمر

 .میمان یم لیسال تحو يمنتظر لحظه 

اش  یتنها خوب.کند ینم رییتغ يزیچ چیبه نظرم ه.ندارم یحس خاص لیسال تحو يوقت در لحظه  چیه من

 .هم نگرفته ام يدیشود که ع یم یاست که من چند سال يدیع

 چیه -متنفرم  التیمن از تعط - میریفاکتور بگ التشیاگر از تعط.شوم ینم دیع يبرا هیشوق و ذوق بق متوجه

 .روزها ندارد ي هیبا بق یتفاوت خاص

 .خورد لیشود آج یتابستان هم م ل؟دریآج

 !است ادیز التیمسافرت؟تعط

 ...شود یبسته م یزندگ کی میوسط سال تقو یم؟گاهیشدن تقو عوض

 .يو خودخور يکاریجز ب.ندارد یخاص زیچ چیه دیع

شدن نجات داد وگرنه حاال  وانهیکردن و د الیخانم به من لطف کرد و مرا از خانه ماندن و فکر و خ میمر امسال

 .دمید یام را م يتکرار يها لمیو ف ختمیر یداشتم مشت مشت پفک در دهانم م

و خانواده  ریساغر با ام.ستندیگذراندم،امسال آن ها ن یاز وقتم را با دوستانم م يکه مقدار شیعکس سال ها پ بر

 يو مادرش و آزاده هم با مادرش و خانواده  نیبا ناد وشایو خانواده اش،ن یبا عل یاسیاش به مسافرت رفته،

 .شیعمو

 !خانواده هوار شده ام نیادر سر اپدر و م یوسط من ب نیا

 .حداقل با سپهر بزرگ شده یاست ول یهم مثل من اضاف نیشرو البته

 يدیکنند تا ع یپدر و مادرشان نشسته اند و خودشان را لوس م شیپ -ماهان و مائده  - نایو د یره يها بچه

با هم  میخانم دار میمن و مر یلساکت است و هیهان.دو طرف من نشسته اند هیخانم و هان میمر.رندیبگ شتریب

 .میخند یو م میکن یو سپهر را مسخره م نیشرو

فکر کند  دمیترس یم.کند یرا راحت م المیخ نیدهد و ا ینشان نم یمن با سپهر واکنش تیمیخانم به صم میمر

 !کنم یپسرش تور پهن م يدارم برا

*** 
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اوضاع  یخانه مانده اند تا کم اوشیو س هیهان.میزن یشهر قدم م يها ابانیدر خ نیخانم و شرو میسپهر و مر با

را  هیهان یبه طرز واضح یکند ول ینم يکس بدرفتار چیخوشرو و مهمان نواز است و با ه یره.را مرتب کنند

 .را ناراحت کرده هیهان یحساب نیو ا ردیگ یم دهیناد

 :میگو یم عیزد،سریر یلواشک و قره قروت م وارشیکه از در و د يمغازه ا دنید با

 !نیسیوا -

 :زند یسپهر لبخند م.کنند ینگاه من را دنبال م ریو مس ستندیا یسه م هر

 .داره یچ مینیبب میبر -

 !گهیداره د یمشخصه چ -

که در دو سه ماه آخر  ییخانم گرفته ام و پول ها میکه از مر يا يدیبا ع.روم یاز همه به سمت مغازه م جلوتر

 .خرم یلواشک و قره قروت و کشک خشک م يادیدار زسال پس اندازه کرده ام،مق

 :دیگو یخرد و با خنده م یخانم هم کشک و لواشک م میمر

 !با چشات سارا يکرد يچه شکار -

 :زنم یم شخندین

 .نهیب یرو خوب م زایچ نیمن چشمام ا -

به ما  میبده دیرا که با یفهمد،با دستانش پول یزن که زبان ما را نم.کنم یرا زده ام تا لواشک ها را بررس نکمیع

 .کند یدهد و با لبخند از ما تشکر م ینشان م

 یکه نم دیگو یم یکنم ول یخانم هم تعارف م میدهم و به مر یم نیلواشک به دست سپهر و شرو يمقدار

 .شوم یدارم و مشغول خوردن م یلواشک بزرگ بر م کیخودم هم .خواهد

 :دیگو یبا خنده م نیشرو

 ست؟یتنها خوردن تو مرامت ن -

 .شه یکوفتم م.نه -

 :میگو یلواشک بسته شده م یاز چشمانم از شدت ترش یکیکه  یحال در

 .چه ترشن -

 :زند یلبخند م سپهر

 .نیعیطب یعیطب -
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 .به بچه هام بدم.باشه بازم بخرم ادمی -

 ه؟یدرمان دیخر -

 :شود یباز م شمین

 .هیلواشک درمان -

او و .کند یباز م مانیماهان در را برا.میگرد یو موقع غروب به خانه بر م میچرخ ینصف شهر را م بایتقر

 یعصب يم،صدایشو یم کیبه در نزد یوقت.ستین هیاز بق يهستند و خبر اطیاخمو در ح اوشیخواهرش و س

 :میشنو یرا م یره

 لیکه هنوز زن سه یکه بهت نظر داره؟اونم وقت يکرد یزندگ يمرد يهمه مدت تو خونه  نیتو ا -

 !هیبر سر من هان ؟خاكيبود

 :دیگو یگرفته م ییبا صدا هیهان

 !کشت یداشت منو م.نداشتم يا گهیداداش راه د -

 :زند یداد م یره

 به؟یمرد غر هی يتو خونه  يبر یمگه من مرده بودم که تو مجبور باش -

 :دیگو یهق هق کنان م هیهان

ازش  يبار کار بد هیهمه وقت اون جا بودم  نیا.رمیکمکم کرد طالق بگ.م نکرده داداشکم کمک -

 .براش پدره.رو دوست داره کایمل.دمیند

 :دیگو یخانم آهسته م میمر

 .تا حرفاشون تموم شه میبمون رونیب دیایب -

 .را به جوش آورده رتشیگفته و غ یاز عالقه اش به ره اوشیرسد س ینظر م به

 :نمینش یم اوشیس کنار

 .مونه یاخم نکن جاش م -

کنم  یم یکنم و سع یکنم بغل م یاطراف را نگاه م يو با کنجکاو دهیتخت دراز کش يرا که رو ییکایمل

 :اش دهم يدلدار

 .کنه یداداششم کم کم قبولت م.انیبا هم کنار م -
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 اطیبه حوض وسط ح يو طورگذاشته  شیپاها يرا رو شیبه جلو خم شده و آرنج ها.دیگو ینم يزیچ اوشیس

 .خواهد خودش را در آن غرق کند یشده که انگار م رهیخ

 :دیگو یم يگرفته ا يصدا با

 .خواد یمنو نم هیهان -

 .شده اند رهیافسرده خ اوشینشسته اند و به من و س اطیتخت آن طرف ح يخانم رو میو مر نیو شرو سپهر

 :میگو یم یپوف

 خواد؟ یتو رو نم یچ یعنی؟يشد يحامله مود يچرا مثل زنا -

 .خواد یخودمو نم.خواد منو قبول کنه یم طشیبه خاطر شرا -

واقعا به خاطر  دیشا.بدهم دیخبر ندارم که بخواهم به او ام هیمن که از قلب هان.کنم یگزم و سکوت م یم لب

 .هر دو هم دیشا.را دوست دارد اوشیواقعا س دیشا.را قبول کند اوشیخواهد س ینامساعدش م طیشرا

 :میگو یم آهسته

 صادقانه بهت بگه؟ يو بخوا یاز خودش بپرس ستین ؟بهتریقدر مطمئن نیتو از کجا ا -

 :دیگو یلب م ریز.زنم یکنم و لبخند م ینگاه م شیموها به

 .گه یراستشو نم -

 :کنم یم اخم

که باهات روراست  یکن ینم يگه؟چرا کار ینم ؟راستشویباهاش شروع کن ویزندگ هی يخوا یم يطور نیا -

 ؟ياصغر دمی؟شايجعفر ای؟یباشه؟اصال تو خودت باهاش صادق

 یآن همه حرف سرنوشت ساز زدم م انیکه من م يهم به حرف مسخره ا نیسپهر و شرو.خندم یدفعه م کی

 .زند یم یخانم لبخند کوچک میخندند و مر

 :میگو یم تیبا جد.دهد ینشان نم یواکنش اوشیس

کشه تا از اون روزا  یطول م.اومده رونیمسخره ب يرابطه  هیتازه از  هینکته دقت کن هان نیبه ا اوشیس -

چند ماه صبر  دیبا ادیبه وجود ب یاگرم قراره دوست داشتن.رو نداره گهینفر د هی رشیپذ یاالن آمادگ.بگذره

االنم .یفهم یباشه خودت م هاگه دوستت داشت.يبهش ثابت کن که دوستش دار.خودتو بهش ثابت کن.یکن

 .لواشک بخور.غصه بخور نینش ومدهین شیکه هنوز پ يزیواسه چ
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هستم که به سالمتم  یکله خراب تر از آن یول رمیگ یهمه لواشک دوباره دل درد م نیبا خوردن ا مطمئنم

 .بدهم یتیاهم

هنوز بغ کرده و اخمو  یکند ول یآهسته شروع به خوردن م.دهم یکنم و به دستش م یتکه لواشک م کی

 .است

 یآورم و اس ام اس سپهر را م یدر م بمیبا دست آزادم آن را از ج.شنوم یام را م یاس ام اس گوش يصدا

 .»يخور یهمه لواشک م نیشه ا یحالت بد م«:خوانم

 ینم تو.عادت دارم.نترس«:کنم یم پیزنم و جوابش را تا یم شخندین.ردیکند آن را از دستم بگ یم یسع کایمل

 .»؟يخوا

 .»نه نوش جونت«:زند یم لبخند

 .»؟يخوا ینم یمطمئن! خوشمزه اس ها«:شود ینم نیبازتر از ا شمین

 .کند یمشکوك نگاه مان م نیشرو.شنوم یآرامش را م يخنده  يصدا

 .»!يهفت تا دختر کور و کچلو شوهر بد یتون یم یکن یکه تو م يا یبازارگرم نیبا ا.مطمئنم«:دهد یم جواب

 .»کمبود محبت گرفته.کن قیبه داداشت عشق تزر کمی ایب ياس ام اس باز يجا«:خندم یم

 :گذارد یشانه ام م يو دستش را رو ندینش یم اوشیس گرید سمت

 ؟يچطور -

 دادن است؟ يچه مدل دلدار گرید نیا.خندم یصدا م یب

 :دیگو یم اوشیکند و به س یچپ نگاهم م چپ

 .قوز نکن -

 :دیگو یم یو با کالفگ ندینش یصاف م اوشیس.ولو شده نیزم ياز خنده رو نیشرو

 .خوره یبر نم ییبه جا دیتو گوش من وزوز نکن هیدو ثان هی -

 :چرخانم یدهم و چشمانم را م یبه گردنم م يساغر قر مثل

 .یزن یدهنت گاز م میتو عسل بذار میدستمونو تا آرنج بکن.خوبه واال -

 .انداخته نییاز اشک است و سرش را پا سیصورتش خ.شود یاز خانه خارج م هیلحظه هان نیهم در

 .شود یرود و از خانه خارج م یم اطیبه سمت در ح عیما سر دنید با

 :دیگو یلب م ریخانم ز میمر.رود یپرد و به دنبالش م یمثل فنر از جا م اوشیس
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 .کنه ریبچه ها رو به خ نیخدا آخر و عاقبت ا -

*** 

 نایآمد و به د یرفت و م یساکت م هیهان.داشت یره تیدر گرفتن رضا یخانم سع مید،مریع يهاکل روز در

 .میرفت یم حیو سپهر و مائده و ماهان هم به گردش و تفر نیمن و شرو.کرد یکمک م

از از آن زن لواشک  گریبار د کی.شود یام که در چمدانم بسته نم دهیاز بازارها و مغازه ها خر يزیقدر چ آن

اگر .واقعا خوشمزه و ترش هستند شیکشک ها.لواشک داشته باشم يادیمدت ز يتا برا دمیفروش لواشک خر

 !ستین مویجوهرلجز مخلوط آرد و  يزیفروشند چ یکه در تهران م ییها کشک هستند،آن ها نیا

کندوان  يتا به روستا میرفته ا رونیب نیو سپهر و مائده با ماش نیمن و شرو.است نیپنجم فرورد امروز

 .سپهر هم راننده است.روم جلو نشسته ام یو مائده عقب نشسته اند و من که مدام با ضبط ور م نیشرو.میبرو

 .میرفت و آمد کن يپولدار نیرا گرفته تا به قول شرو اوشیس نیماش چییسو سپهر

فهمم  یسرخ شده اش م ياز گونه ها.شده رهیخ رونیگذاشته و به ب شیرا در گوش ها شیها يهندزفر مائده

 .کشد یو سپهر در کنارش خجالت م نیکه به خاطر حضور شرو

 :میگو یسپهر م به

 کمیبذاره  دیبا.رو ببخشه هیفعال ناراحته و قصد نداره هان هیبرادر هان.نداره يا دهیجون فا میاصرار مر -

 .شه یم یعصب نهیب یم اوشویتازه داداشش هر بار س.بگذره

 :کشد یآه م سپهر

 .تونه بکنه یم يکنه مامان همه کار یفکر م.کنه یالتماسش م یه اوشیس یول دهیفهم نویمامانم ا -

 کیروزها مثل  نیا.را از دست بدهد هیخواهد هان ینم یطیشرا چیتحت ه.کنم یم هیگر اوشیدلم به حال س در

 .دیگو ینم يزیکند و چ ینگاه م -  هیمخصوصا هان - هیو به رفت و آمد بق ندینش یگوشه م کیبچه 

 .شود ینم یها راض يزود نیدلخور است و به ا یره.است دهیفا یگفت که اصرارمان ب هیبه هان نایکه د دمیشن

 :دیگو یم نیشرو

 .ستیهم خوب ن يقدر پافشار نیا.کنه یم يرو ادهیداره ز اوشمیس -

 :کند یدنده عوض م سپهر

 .زنه یچند روزه باهام حرف نم هیگه هان یم.کنهیگوش نم.رو بهش گفتم نایهزار بار ا -

 :شوم یم ناراحت
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 !الو بترکونه که اوشیبا س ادیتونه ب یخو جلو داداشش که حساس شده نم -

 :خندد یم نیشرو

 !الو بترکونن هیو هان اوشیس!فکر کن -

 :زند یلبخند م سپهر

 .خانوم هینه هان هیگفت هان یجا بود م نیا اوشیس -

 :خندم یم

داره  دمیرفتم جلوتر د.زنه یرو بغل کرده داره باهاش حرف م کایمل دمید روزید.بامزه اس یلیخ اوشیس نیا -

 .شه یگه به مامانت بگو صبرم داره تموم م یبهش م

 :خندد یم سپهر

زنه که  یبهش مآورده حرفاشو  ریرو گ کایاالنم مل.مرد تا حرف بزنه یم.بود يجور نیهم یاز بچگ اوشیس -

 زنه؟ ینم هیدونم چرا رك و راست حرفاشو به هان ینم!منتقل کنه

 :دهم یسوالش را م يساده  جواب

 .رهینگ یترسه جواب خوب یکه م نیا يبرا -

 :دیگو یم نیشرو.شود یم رهیخ شیکند و بعد دوباره به رو به رو ینگاهم م هیثان چند

 .خوره یم زیانگشتاش ل ياز ال یمثل ماه هیحرفشو بزنه وگرنه هان دیباالخره با.شه که نگه ینم لیدل -

 :دیگو یمتفکرانه م سپهر

که  نیتا ا هیده ندونه جوابش چ یم حیترج.پسش بزنه هینداره که هان نویتحمل ا اوشیس.گه یسارا راست م -

 .نه بشنوه

 :شود مائده خودش را جمع و جور کند یشود و باعث م یبه جلو خم م یدو صندل انیاز م نیشرو

 .گم دوستش دارم یرك و راست بهش م ادیخوشم ب يروز از دختر هیمن اگه .احمقانه اس -

 :زنم یم پوزخند

 !يدار یخام الیچه خ -

 :دیگو یم یبا لبخند کج نیشرو

 .حاال انگار به صد نفر ابراز عالقه کرده -

 :زنم یم یکج لبخند
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 .نفر ابراز عالقه کردم هیمن به  -

 :شود یزده م جانیمثل خاله زنک ها ه نیشرو

 د؟یبا هم ؟االنیبوده؟ک یک -

 :اخم کرده سپهر

 .مائده خانوم معذبه.نیشرو نیدرست بش -

 :دیگو یدوباره م.رود یکند و عقب م یم یمعذرت خواه نیشرو.دهیشوم که به در چسب یم يمائده ا متوجه

 بوده؟ ی؟کیک -

 :میگو یشوم و در دلم م یم رهیخ رونیاز پنجره به ب.میگو ینم يزیچ

 .آدم خوب هی -

تا چند ماه .کردم یرا بدبخت م مانیهر دو یدست یمن داشتم دست.نماند و با من ازدواج نکرد نیکه ام خوشحالم

 دمیفهم یبعد از مدت یبه من کلک زده و بدبختم کرده ول نیکردم ام یمان فکر م یبعد از بر هم خوردن عروس

 .دمیکش یام را به گند م یمن بودم که داشتم زندگ نیا

ام  یعاطف يها ازیرفع ن يرا برا نیمن فقط ام.مان بود،عادت بود نیب يزیاگر هم چ.را دوست نداشتم نیام من

اتم نج میبنامد؛از باتالق عقده ها بایپدر نداشته ام را پر کند؛به من توجه کند؛مرا ز يخواستم جا یم.خواستم یم

 .نرم کنم نجهدست و پ دمیجد ياو هم رفت و مرا گذاشت تا با عقده ها.دهد

 یکنم و به خاطر ترك کردنم در شب عروس شیدایخواهم پ یکه بزرگ تر شده ام و عقلم کامل شده،م حاال

 .رومدرآورد و نگذاشت با سر در چاه ب یاو مرا از اشتباه بزرگ.مان از او تشکر کنم و بر دستانش بوسه بزنم

 :دیگو یم تیخواهد دوباره بپرسد که سپهر با جد یم نیشرو

 .نیبسه شرو -

 :دیگو یرو به من م سپهر

 .کمربندتو ببند -

 :پرسم یبندم و م یرا م کمربندم

 ؟يچرا بداخالق شد -

 :زند یم یکوچک لبخند

 گفتم؟ یمگه چ -
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 .فقط يحس کردم بداخالق شد.ینگفت يزیچ -

 .اوشمینگران س.بداخالق نشدم -

 یلو م دیخواهد دروغ بگو یم یو وقت ستین یخوب يبر عکس من دروغ گو. دیگو یکنم دارد دروغ م یم حس

 .دروغ گفتن سپهر هستند يها نشانه  نیا.دهد یرا بر هم فشار م شیزند و لب ها یتند تند پلک م.رود

 

 

 پنجاه و سوم فصل

که به خاطر نبودن پارسا  يا یبا وجود ناراحت -که در کنار خانواده و دوستانم گذرانده ام  یخوب التیاز تعط بعد

گذارد از کنارش  یخودش گذاشته و نم زیدر کنار م يزیمن م يبرا.برگشته ام اوشیدوباره به اتاق س -داشتم 

 .جم بخورم

جور کارها جا  نیدر ا استشیو س یرکیز دنیاز د.دهد یم ادمیطور که گفته بود دارد فوت و فن کار را  همان

 .بزرگ موفق است يکارخانه  نیاش نابلد است،در گرداندن ا یشخص یهر چقدر زندگ.خورم یم

 ؟يخور یم یناهار چ -

که  یمانیبزرگ و پر و پ ياز لقمه ها یکیلطف کرد و .دمیآمدم،سارا را د یم رونیداشتم از خانه ب یوقت صبح

 .را به دستم داد گرفته بود تا در راه بخورد

 یم هیام تک یصندل یبه پشت.کنم یم يریاحساس س یبیبه طرز عج یشش ساعت از آن موقع گذشته ول حدود

 :دهم

 .رمیس.یچیه -

 ینم یکه از کس نیاز ا.گردد یظرف غذا به اتاق بر م کیبا  قهیبعد از چند دق.رود یم رونیاز اتاق ب اوشیس

 .دیآ یرا انجام دهد واقعا خوشم م شیخواهد کارها

به عنوان ساعت  قهیهمه هر روز چهل و پنج دق.خورند یخورد که کارگرها و کارمندها م یم ییهمان غذا از

 .خورند یکنند و غذا م یناهار استاحت م

زند و  یکاغذها و لپ تاپ را کنار م.ندینش یبه من م دهیکشد و چسب یچرخدارش را به سمت من م یصندل

 .دو تا قاشق دارد.کند یرف را باز مظ

 .کند یم ادیز نیریش يکارها نیها از ا یتازگ اوشیس.توانم لبخند نزنم ینم
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 .کند یبار مصرف شروع به خوردن م هیظرف  يدارد و از گوشه  یاز قاشق ها را بر م یکیحرف  بدون

 يکه به صفحه  یدر حال اوشیس.خورم یاز غذا م یدارم و کم یکه در ذوقش نزنم،قاشق را بر م نیا يبرا

 :دیگو یشده م رهیلپ تاپ خ يخاموش شده 

 گرده؟ یبر م یک هیبه نظرت هان -

 :دهم یمکث جواب م بدون

 .گرده یزود بر م.ادیقبلش با خودش و برادرش کنار ب دیبا.زود -

 هیکنا يحال و حوصله  یتآرام و مهربان وابسته شده و در نبودش ح ي هیبه هان یلیبرادرم خ.دیگو ینم يزیچ

 .را هم ندارد گرانیزدن به د

عروسک قشنگش  يدلش برا.دمیاش فهم مهینصفه و ن يرا از حرف ها نیا.هم تنگ شده کایمل يبرا دلش

 .تنگ شده

 .من يخونه  ایامشب ب -

 :کند یم نگاهم

 چرا؟ -

 :زنم یم لبخند

 ؟يخوا یم لیداداشت دل يواسه رفتن به خونه  -

 .نگفته اش را هم بشنوم يگرفته ام حرف ها ادیهمه سال  نیبعد از ا.دیآ یم یعنی نیو ا دیگو ینم يزیچ

 شهیکنم هم یم یسع.تخت بابا رضا ندارم يجز کز کردن گوشه  يکار.تنها شده ام یلیپارسا رفته خ یوقت از

 .نفر را کنارم داشته باشم کی

 شیپ شهیهم يکنند تا برا یرا م شانیدارند کارها.شوم یاحمدزاده هوار م يخانم و آقا دهیسر فر یگاه

قرار است خانه را به نوه شان .رندیپذ یمرا م یهر بار با مهربان یکند بروند ول یم یدخترشان که در مشهد زندگ

 .بروند شهیهم يبدهند و چند ماه بعد برا

 یسوخته اند به خوردم م یکه گاهمتنوعش را  يمختلف املت ها يبه بهانه ها.نمیب یاوقات سارا را م شتریب

 !مامان شده اند يها يقدر خوشمزه تر از قرمه سبز نیسوخته ا يدانم چرا املت ها ینم.دهد

ندارد بپوشد و  یلباس خوب دیگو یم.دوستش ساغر است یروزها مدام در حال غر زدن به خاطر عروس نیا

 .گرفتن را هم ندارد میرژ يحوصله 
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 .»امیگم نم یبه ساغر م.شه ینم يطور نیا«:دیگو یجمله را م کی شهیهم هم آخرش

دهم و  یگوش م شیمن هم هر بار با حوصله به حرف ها.زند که چه بپوشم یغر م شیحال باز از فردا نیا با

 اطیمامان خ.لباس بدوزد شیتواند از مامان بخواهد برا یبار به او گفتم م کی یحت.کنم یم شنهادیبه او راهکار پ

 !و دوباره غر زد ستیگفت الزم ن عیاو هم سر.است یخوب

 يدوست دارم با او در هوا.به او گوش کنم رهیمقابلش،او حرف بزند و من خ نمیروزها دوست دارم بنش نیا

سرش  يافتد رو یاز سرش م یگوشیرا که از سر باز یبخورم و شال یقدم بزنم و بستن ينسبتا خنک بهار

دوست دارم .کنم نگاهشدوست دارم باشد و من فقط .ند و من تنها نگاهش کنمک یدوست دارم بداخالق.بکشم

حوصله باشد و من تمام تالشم را بکنم تا سرحال  یدوست دارم ب.کند و بخندد و من فقط نگاهش کنم یشوخ

 ي هیدوست دارم تنها باشد؛بق.به او گوش دهم رهیو من خ دیدوست دارم از خواهرش و دوستانش بگو.شود

 .ستیمهم ن زهایچ

سازگار شود،او را کمتر  دشیجد ینشود و با زندگ ییکه هوا نیا يبرا.ام دهیمدت دو سه بار پارسا را د نیا در

 .نکند نیخون به دل سرو دنمیتا با هر بار د نمیب یم

با او  یلیکه پارسا خ دمیچند بار رفتنم به خانه شان فهم نیحال در ا نیبا ا.بهتر شده یطاها با پارسا کم رفتار

 .کند و با مادر و خواهرش راحت تر است ینم یاحساس راحت

 يدرباره  نیسرو.شده زیروند و روابط شان مسالمت آم یمشاور م شیاست پ یگفت که مدت میبرا نیسرو

 !دانم یداند که م ینم چارهیزند؛ب یطاها با من حرف نم یمشکل اصل

را دارم و او  شیهوا.میفهم یو حرف هم را م میکن یرا درك م گریهم د شتریب.هم بهتر شده اوشیام با س رابطه

 .فهمم یبرادر را م کیداشتن  یروزها تازه معن نیا.را دارم میهم هوا

تا خواهرش را  دیآ یم نیشرو دنیبه د شتریآمده و ب ایبچه اش به دن.مادرش است ریهم درگ نیشرو

مختلف به  يخوشش آمده و به بهانه ها نیریش يکوچولو نیهم با وجود اخم و تخمش از ا نیشرو.ندیبب

مادرش  جددمشکل دارد و هضم ازدواج م شیحال هنوز هم با شوهر مادرش و پسرها نیبا ا.رود یم دنشید

 .سخت است شیبرا

 یکه م ییزهایکند و انگار به چ یزن مرده تجربه م رمردیپ نیرا کنار ا یخوب یکه مادرش زندگ دیگو یم

 .دهیخواسته رس

 ؟یخون یرو م نایا -
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 :زنم یم یکج لبخند

 .خونم یچند ماهه دارم م.هینه پس دکور -

 :دیگو یم يزند و با کنجکاو یسوم را ورق م یعرب کتاب

 ؟یقبل يهمون رشته  -

 :چرخانم یام را به دو طرف م یصندل

 .آره -

 ؟یخون یخوب م -

 :خندم یم

 .تونم بابا رضا رو تنها بذارم ینم.قبول شم خوام تهران یم.خونم یکه خوب م ه؟معلومهیسواال چ نیا -

 گه؟یشهر د هی ير یم یتهران قبول نش -

 :کنم ینگاهش م قیدق.کند یکتاب نگاه م يبه عکس ها دارد

 چطور؟.جا باشم نیدم هم یم حیترج.فکر نکنم -

 :کند یم اخم

 .يذارم بر ینم یقبول ش گهید ياگه جا -

 :خورم یم جا

 ؟یچ -

 یم شیگرداند و سر جا یبر م زشیاش را به پشت م یصندل.بندد یشود و محکم کتاب را م یبلند م شیجا از

 .شوم یم رهیبا تعجب به او خ.ندینش

 .در رابطه با مامان است شیرفتارها هیرفتارش شب نیا.زند یم بیعج يحرف ها نیاز ا یگاه اوشیس

 .»رونیب يخوام بر ینم«

 .»نیجا بش نیهم«

 .»یحرف بزن دی؟بایزن یحرف نم چرا«

 .»به من نگاه کن فقط«

 باشه؟.خونم که تهران قبول شم یدارم م.اوشیرم س ینم ییمن جا -
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کنم تا چند  یام را باز م یو کتاب عرب میگو یم یپوف.دوباره اخم کرده و مشغول به کار شده.دیگو ینم يزیچ

 .صفحه بخوانم

*** 

 ؟يخور یم یساالدتو با چ اوشیس -

 خورم؟ یم یبا چ یچ یعنی -

 ؟یچ.ونزیما مو،آبغوره،سسیآبل -

 .یخال.کدوم چیه -

 یدارم و به تنها اتاق خانه م یشان گذاشته ام،بر م يو بابا رضا را رو اوشیخودم و س يرا که غذا ینیس دو

 .کشد یدستش م يزده  رونیب يرگ ها يکنار بابا رضا نشسته و انگشتش را رو اوشیس.روم

 .داده رییظاهرش را تغ یلیخ نیتنش کرده و ا دیسف یتاپ بسکتبال.نمینش یزنم و مقابلش م یم لبخند

 :دهم یو به چشمانش م رمیگ یبازو ها و ساعدش م يرو دیسف يرا از خط ها نگاهم

 .مخصوص واسه تو فسنجون درست کردم -

 .دارد یاست و قاشق و چنگالش را بر م یدنیزند که تنها با چشم مسلح د یم يمحو لبخند

 یتند و ب.فهمم که ساراست یاز مدل در زدنش م.زند یدر م یکنم،کس یقاشق را پر م نیکه اول نیض امح به

 !شود یدر مادر مرده نم الیخ یب یزند و تا در را باز نکن یوقفه در م

شوم که  یشب رنگش م ي دهیمات چشمان کش.کند یباز نگاهم م شیکه با ن نمیب یکنم و او را م یرا باز م در

 .شده اند ایچشمان دن نیقشنگ تر دهیکش شیکه در انتها یو کوتاه یکیبا خط بار

 :دیگو یم سرحال

 ؟یگ یو به من نم يخوشمزه دار يغذا.سالم -

 :روم یزنم و کنار م یم لبخند

 .يفکر کردم مهمون دار.سالم -

 .فتنر شیپ قهیچند دق نیهم.ساغر و شوهر جونش اومده بودن.مهمون که داشتم -

به من اعتماد دارد  يحاال آن قدر یبودند ول نیداشت و چشمانش بدب دیترد لیاوا.شود یوارد خانه م دیترد بدون

 .میخودش با هم تنها باش ایمن  يکه در خانه 
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 رهیصورتش خ ياجزا ییبایطرح اندامش و ز يرو يادینگاه سرکشم ز یبه تازگ.ترساند یاعتمادش مرا م نیا

 .توانم چشمانم را کنترل کنم یم یماند و به سخت یم

اندام پرش که .باستیبه نظرم ز ستیمشخص ن یلیاش که در نگاه اول خ ینیقوز کوچک ب یها حت یتازگ

 .استیاندام دن نیباتریو ز نیاست هم به نظرم خوش تراش تر شیموضوع ثابت غرها شهیهم

 !چران نبودم که شدم چشم

 :شود یبه لبخند م لیتبد شخندشیند،نیب یرا که م اوشیس

 .ومدمیدونستم نم ی؟مییجا نیا تو ا -

 :بندم یکنم و در را م یم اخم

 مگه لولوخورخوره اس؟ -

 ؟یبگم چ امیوسط ب نیمن ا دیگذرون ینه خوب دو تا داداش با هم وقت م -

 :میوگ یبه سارا م.گذارد یغذا در دهان آقا رضا م یکند و قاشق یلب سالم م ریز اوشیس

 .ارمیواست غذا ب نیبش -

 :دیگو یم عیچشمان گرد شده سر با

 .کشتم ینرم م شیاگه عروس.داده ماتومیساغر بهم اولت.نگه دارم ممویبذار دو روز رژ! ها يارین -

 :خندم یم

 .شبه هیحاال  -

 :زند یم شخندین

 .گم یم نویچند ساله من هر شب هم -

که  یاوشیس.کند یم تمیاذ شیروزها نیساکت بودن ا.به ما ندارد يخورد و کار یم شیغذا ریسر به ز اوشیس

 .ساکت و مغموم بود اوشیس نیزد بهتر از ا یم هیکنا

 :دیگو یو م ندینش یم اوشیبا فاصله از س سارا

 .خوام یم يساالدا دار نیاگه از ا -

 :دهم یرا تکان م سرم

 ؟يخور یم یبا چ -

 :شود یدوباره باز م ششین
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 .و نمک مویآبل -

 یحالت م رییتغ لیدل یسارا معموال ب.ندارد یخاص لیدانم که دل یالبته م.سرحال و شاد است یحساب امشب

 یلحظه آن قدر ساکت که نم کیلحظه پر سر و صداست و  کی.لحظه ناراحت کیلحظه شاد است و  کی.دهد

 .یرا درك کن شیحال و هوا ینیسنگ یتوان

 :دهد یسر تکان م تیبا رضا.نمینش یم میآورم و سر جا یساالد م شیبرا

 .یساالد درست کن يچطور یگرفت ادی.نیآفر -

 .گذارد ساالد یکند و اسمش را م یرا رنده و مخلوط م اریگوجه و خ.را رنده کند زیدوست دارد همه چ سارا

 :میگو یبا تعجب م.خندد یدفعه م کی.ماند یثابت م اوشیس يبازوها يرو يلحظه ا يبرا نگاهش

 شد؟ یچ -

 :دیگو یخنده م با

 کجا بود؟ یدون یم دمیداداش برج زهرمارتو د نیکه ا یبار اول یدون یم.اون موقع افتادم ادی -

 :پاسخ بدهد شمیخواهد به سوال چند ماه پ یم باالخره

 کجا بود؟ -

 .دو طبقه باالتر -

 :میگو یتعجب م با

 جا؟ نیاومده بود ا -

 سرخ شده؟ یکم اوشیواقعا س ایکنم  یاشتباه م.دهد یرا تکان م سرش

 :دیگو یم یبا بدجنس سارا

خدا .دمیخند یلیکه رفت خ نیچند ساعت بعد از ا یشدم ول یاز دستش عصبان یلیکرد که خ ییکارا هی -

 .بده رشیخ

 :میگو یبه سارا م.گذارد یم شیقاشق پر از غذا در دهان پر از غذا کی اوشیس

 چه کار کرد مگه؟ -

 :کند ینگاه م اوشیبه س انهیموذ سارا

 بگم؟ -

 :کند یشده به سارا نگاه م کیآورد و با چشمان بار یسرش را باال م اوشیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٥٤٧ 

 .يخودت جفتک پروند.خواستم کمکت کنم یمن فقط م -

 ست؟یموضوع چ.روند یباال م میابروها

 شده؟ یبه منم بگه اون روز چ یکیشه  یم -

 :پاندچ یساالد در دهانش م يادیمقدار ز سارا

 .گم یبعد از غذا واست م.فعال گشنمه -

واقعا مشتاق شده ام تا .دزدد یدهد و نگاهش را از ما م یبه بابا رضا هم غذا م شیخوردن غذا انیم اوشیس

 گفتن دارد؟ يبرا يزیبدانم سارا چه چ

 اوش؟یس -

 :کند یبلندش نگاهم م ياز پشت موها اطیبا احت.کند یکالمم او را متوجه من م حرص

 بله؟ -

 :کنم یخودم را جمع و جور م عیسر یزنم ول یچشمانش لبخند م یدرشت به

 ؟ياز باغ وحش فرار کرد ه؟مگهیچه حرکات نیا -

 :اندازد یشانه باال م گناهکارانه

 .تو امیذاشت ب یخوب نم -

 :میگو یم تیجد با

 ونه اش؟تو خ يبر يکه بخوا یباهاش داشت یتو چه صنم.کرده نذاشته یکار خوب -

 اوشیس نیا یشدم ول یم یکیزیف يدعوا کیبار در عمرم وارد  نیاول يبرا دیبود شا اوشیجز س یکس اگر

 !است

متمدنانه رفتار .توانم شرمنده اش کنم یگرفته ام که با داد زدن نم ادی.کند یم بیو غر بیعج يکارها یگاه

 .کند یشرمنده اش م شتریکردن ب

 :دیگو یم شخندیبا ن سارا

 .شو بگم هیبذار بق.شد يزیخاطره انگ داریاتفاقا د.بابا الیخ یب -

 !چکار کرده؟ گرید.چرخاند یسرش را م عیسر اوشیس

 :میگو یم اوشیشود،با اخم به س یسارا تمام م يحرف ها یوقت

 .ينکرد یاصال کار خوب -
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 :شود یم دهیبه زور شن اوشیس يصدا

 .خواستم کمکش کنم یم -

 :دیگو یم یبا لبخند کج سارا

 ؟یکمکم کن یخواست یم يمثال چطور -

 :کند یچرخاند و نگاهش م یرا م سرش

 .کنم تینفر معرف هیخواستم به  یم -

 :نوشد یاز شربتش م يجرعه ا سارا

 .صد نفر رفتم شیتا حاال پ.نداره دهیفا -

 :رندیگ یدوباره جلو چشمانش را م یزند ول یرا از مقابل صورتش کنار م شیموها اوشیس

رم  یساله م هی.فرق داره یکی نیا یعالمه روانپزشک و روانشناس رفتم ول هی شیپ یمنم از بچگ -

 .بهتر شده یلیوضعم خ.ششیپ

 :کند یخودش را جمع و جور م سارا

 .روانشناس ندارم هیبه حرف زدن با  يمن عالقه ا یول یکمک کن يخوا یممنون که م -

 :اندازد یشانه باال م اوشیس

 .دم یآدرس مطبشو بهت م یاگه خواست -

احساس .در مقابل من حرف بزند ایاش با من  یمشکالت روح يام که سارا دوست ندارد درباره  دهیرا فهم نیا

 .دیبگو شیها یکشد از ناراحت یکنم خجالت م یم

 :کنم یرا عوض م بحث

 شد؟ یدوستت ک یعروس -

 :شود یدرد و دلش باز م سر

 .کنه یاالن داره لوسش م نیاز هم.روز تولد پسره اس.بهشتیارد یس.گهیماه د هی -

 :زنم یم لبخند

 برات لباس بدوزه؟ یبه مامان بگ يخوا ینم یمطمئن -

 :دیگو یم دیترد با

 .ادیجور مراسما خوشم نم نیواقعا از ا.نرم يجور هیخوام  یمن م -
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 :کنم متقاعدش کنم یم یسع

 افته؟ یاتفاق م نیمگه چند بار ا.دوستته یعروس -

 :شده کالفه

 .ندارم یآخه من اصال تو جمع احساس خوب -

 .است يگرید زیچ یمشکل اصل! لباس بهانه است پس

 :میگو یم متیبا مال.ستیزند و حواسش به ما ن یبابا رضا را شانه م يدارد موها اوشیس

 ؟يتو جمع بودنو دوست ندار یِچ.دوستات شیپ ير یچرا؟م -

 :دیگو یاضطراب م با

 لویک هی دیبا.یمثل خانوما رفتار کن دیبا.شن یم رهیبهت خ رزنایپ.یکنن برقص یاصرار م یه.شویهمه چ -

 ...یچند ساعت تحمل کن شویآرا

 :دیگو یم نانیگذارد و با اطم یتمام م مهیرا ن حرفش

 .کنه یمطمئنم ساغر درك م.رم ینم -

و به چشمان نگران و پر از ترس سارا  رمیگ یم شیبازو يرو ينگاه از خط ها.کند یدارد به سارا نگاه م اوشیس

 :شوم یم رهیخ

دوستت چقدر ارزش داره که به خاطرش  يکه برا يفکر نکرد نیاصال به ا یول يفکر کرد نایا يبه همه  -

 یبعدا چقدر حسرت م يو اگه نر یکنارش باش شیشب زندگ نیو تو بهتر يفکرا رو کنار بذار نیا يهمه 

 .يکه اون شب نبود يخور

 ریینگاهم را تغ ریمس عیسر.کنم ینگاه م زانشیآو يرود و اخم کرده،به لب ها یکه با خودش کلنجار م یحال در

 .شوم یبه خودم م اوشیس ي رهیدهم و متوجه نگاه خ یم

اش را  يریچشا يمدل گربه  ياز لبخند ها یکیاندازد و  یباال م ند،ابرویب ینگاهم را متوجه خودش م یوقت

 .گذارد یم شیبه نما میبرا

 :میگو یکنم و به سارا م یم اخم

 یبدش فکر م يزایچرا فقط به چ.یکه از استرس خفه ش نینه ا یخوش بگذرون يکه تو بر نهیسارا اصلش ا -

 ؟یکن

 .اش کنم یتوانسته باشم راض دوارمیام.در فکر است.دیگو ینم يزیچ
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 .رود یکند و م یم یکشد،خداحافظ یرا م ازهیخم نیاول یگذارد و وقت یم اوشیسر به سر من و س یمدت سارا

دهد و  یفشار م میخودش را به بازو.کند یپرتاب م نیزم يخودش را کنار من رو عیسر اوشیاز رفتنش س بعد

 :دیگو یم انهیموذ

 ؟يدار یتا حاال شب و روز دختر تو خونه نگه م یاز ک -

 :کنم یباال رفته نگاهش م يابرو با

 منظور؟ -

 :دیگو یم یزند و با بدجنس یم میآرنج به پهلو با

 .تویزیه دمید -

 :زنم یخندم و کنارش م یم

 !ایغم بغل گرفته بود يزانو شیساعت پ هیخوبه تا ! برو اون ور مرد گنده -

 :چسبد یدوباره به من م اوشیس

 .گم یبه مامان م -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ

 ؟یترسون یاز مامان م ؟منويبچه شد -

 .ستیخوشگل ن ادیاد؟زیاش خوشت م افهیاز ق...یخوام بترس ینم -

 :شوم یبلند م میکنم و از جا یم اخم

 .االن وقت خوابه.هیکاف -

 .دیآ یظاهر سارا خوشم نم يدرباره  شیو نظرها اوشیباز س شیاز ن اصال

 

 

 پنجاه و چهارم فصل

 ست؟یتو فکرت ن یخودت مدل -

 :دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .رمیگ یلباس م رونیرم ب یم!ها دیخوام بدوز ینم دیاگه وقت شو ندار -

 :کند یخانم اخم م میمر
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 .هیچجور کلتیه نمیبب سایپاشو وا.نمیحرف نزن بب -

 :دیگو یمتفکرانه م.کند یم زیرا آنال کلمیچرخد و ه یخانم دورم م میمر.شوم یبلند م میجا از

 .کنم دور کمر و باسنت با لباس تنگ قشنگ بشهفکر  -

 :میگو یچشمان گرد شده م با

 !ها ستیمن شکمم تخت ن -

 :زند یم لبخند

اگه .شه یلباس اصال مشخص نم يتو.فقط يپر کمی.کنه انگار دو متر شکم داره یشکم شکم م نیهم چ -

 .یگن بپوش یتون یم یدوستش نداشت

 .گن دوست ندارم -

 :خندد یم آهسته

 .يبر یذارم لباس بد بپوش ینم.به من اعتماد کن! دختر یزن یچقدر ساز مخالف م -

 :شود یباز م شمین

 کردم؟ یمن شما رو نداشتم چکار م.یمرس -

 !دستت یگرفت یچه کنم چه کنم م يکاسه  -

آورم  یمسر در ن شیاز حرف ها يزیمن چ.دیگو یکه در ذهن دارد م یاز طرح میو برا ردیگ یرا م میها اندازه

 .کنم یرا به خودش واگذار م زیهمه چ نیهم يبرا

 :کند ینگاه م میموها به

 .شه یقشنگ م یلیتو تنت خ دیلباس سف -

 !د؟یسفــ -

 :خندد یم

 .شه یتو تنت قشنگ م دیفقط گفتم سف.برات بدوزم دیخوام سف ینگفتم که م -

 :زنم یخانم گاز م میدست پخت مر يکلوچه  به

 ن؟یدوز یواسم م یپس چه رنگ -

 :کند یفکر م یکم

 .روشن تو تنت قشنگ بشه یفکر کنم آب -
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 :میگو یم دیترد با

 ؟یآب -

 :دهد یسر تکان م يشتریب نانیبار با اطم نیا

 .آره -

 :زنم یم لبخند

 .به شماست دمیبعد از خدا ام -

 :خندد یام م يجد/خانم به لحن شوخ میمر

 !از دست تو دختر -

ساغر که سپهر متقاعدم کرد به آن بروم دست و  یعروس يگذرد و من هر روز با افکارم درباره  یماه م کی

 .تفاوت یهم ب یمضطرب،گاه یذوق زده ام و گاه یگاه.کنم یپنجه نرم م

 .به نظر برسد بایقدر ز نیتن من هم هم يشک دارم رو یشده ول بایز یلیخ.شود یلباسم آماده م باالخره

 يگلسا هم برا.میآماده شو یعروس يمن جمع شده اند تا برا يبچه ها خانه .است بهشتیارد کمیو  یس امروز

 .برد یمن به سر م يدر خانه  شیخودش را رسانده و از دو روز پ یعروس

 :میگو یم وشایبه ن.کنم یم یمتر از لباس را بررس یچرخم و هر سانت یم نهیاضطراب مقابل آ با

 خوبه؟ -

 :دهد یسر تکان م اقیبا اشت وشاین

 .داره يچه مادر هنرمند یسپ نیا.خوب شده یلیخ -

 !خوب است یعنیخوب است  دیگو یمشکل پسند م يوشاین یوقت

 .کنند یچک م نهیبار خودشان را در آ نیآخر ياند و دارند برا دهیرا پوش شانیلباس ها همه

از حمام  یوقت.است باتریبلند شده،باز بودنش زگفت حاال که تا کمرم .را باز بگذارم میداد موها شنهادیپ وشاین

 .اش بهتر است یعیگفت حالت طب.که به آن دست بزند ثابتش کرد و گذاشت تا خشک شود نیآمدم بدون ا

 .بایز یهم کار آزاده است؛ساده ول شمیآرا

روشن مثل فرشته ها  يقهوه ا يو موها يا لهیبا آن چشمان ت.است یاسی شهیدختر جمع مثل هم نیتر قشنگ

 ستند،شلیبلند ن یلیرا که خ شیموها.کرده یلباس من روشن تر است و چشمانش را آب یاز آب یلباسش کم.شده

 .مدل داده شیبرا وشایبسته و ن
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 !جمع است شگریآرا وشاین

به او  زشیرا که سا وشاین یگلبه راهنیپاشنه بلند و پ يکفش ها میو مجبورش کرد میگلسا را بند انداخت صورت

زد  یتمام مدت غز م یگل.بر چهره اش نشاند یکمرنگ شیرا صاف کرد و آرا شیموها وشاین.است بپوشد کینزد

 !دل بکند رشینتوانست از تصو دید نهیبعد از دو ساعت خودش را در آ یوقت یزد ول یرا بر هم م وشایو حال ن

 -تازه رنگ شده اش  يو موها دهیپوش یرود الغرتر شده،لباس تنگ و بلند مشک یسر کار م یکه از وقت آزاده

 .را مثل من باز گذاشته - رنگ عسل  يها هیدر ما یرنگ

و به  ستمیا یکنارش م.کننده کرده رهیرا خ شیبایز کلیکه ه دهیپوش یکوتاه و تنگ یهم لباس مشک وشاین خود

 :کنم یراستش که برهنه اند نگاه م يبازوها و شانه 

 .شون یعروس ستین و؟جداین ستیباز ن يادیز کمی -

 میزانو ریاو هم لباس را تا ز.نداشته باشم یخانم گفتم لباسم را تا حد ممکن بلند بدوزد تا در جمع مشکل میمر به

کنم  یها که فکرش را مآن قدر دیشا.تنم نشسته يبر خالف انتظارم خوب رو یلباس را تنگ دوخته ول.دوخته

 .ستمیچاق ن

 یساغ یاز عروس يزیخواهم تمام شب را معذب باشم و چ ینم.ردیباز نگ یلیاش را خ قهیاو گفتم شانه ها و  به

 .نفهمم

 :کند یچپ نگاهم م چپ

 ؟يباز تو گشت ارشاد شد -

 :زنم یم لبخند

 .چپ نگات کنه یخواد کس یدلم نم.نه عشق -

 :شود یقرمزش گونه ام را ببوسد که منصرف م يخواهد با لب ها یم

 خوبه؟.رو شونه ام زمیر یموهامو م -

 .دوست دارد شتریموج دار ب ياو موها یباسنش قد دارند ول ياگر صاف شان کند تا رو.دارد يبلند يموها وین

 :زنم یام را به گونه اش م گونه

 .خوبه -

 ؟نگران باشم با ذوق زده.کرده ام ریدو احساس گ نیب
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 دهیبود که به اجبار فر یهمان یروم؛اول یاست که در تمام عمرم م يا یعروس نیدوم نیدانند که ا یها م بچه

 .خانم رفتم

 .نشان نداده ریلباسش را نه به ما و نه ام.شده یکنجکاوم بدانم ساغر چه شکل واقعا

 :دیگو یشود و م یبلند م شیاز جا یاسی

 دن؟ یم یشام چ -

 :دیگو یآزاده م.میخند یم همه

دوست  یسنت يغذاها ادیز ریساغرم گفت ام.دیجد يداشته باشن هم غذاها یسنت يدادم هم غذا شنهادیمن پ -

 ...نداره پس

 :دیگو یبا خنده م وشاین

 گه؟ید یبگ یخواست یم نویهم.ماست لیباب م يهمه غذاها -

 :دیگو یکند م یبلندش را تنش م يکه دارد مانتو یدر حال یگل

 ه؟یدختر پسر قاط -

 :کند یشروع به خواندن م وشاین

 ...ه،فگطیجا دختر پسر گاط نیا -

 :اندازد یبه ساعت م ینگاه یاسی

 .نییپا دیزود بر.کهیتراف ممیبر دیکه با يریمس.شده رمونید.شن فیاون جا بخون خواستگارا رد میرفت -

 یو حرکت م میشو یم وشایو ن یاسی نیسوار ماش -! زدیدکورمان به هم بر میخواه ینم -و افاده  سیبا ف همه

 .میکن

 ادیته مهم ز.گهیباغه د«:به ما گفته بود یساغر به شوخ.شود یباغ در غرب تهران برگزار م کیدر  یعروس

 .»داره

 :میگو یاندازم و م یگلسا که عقب نشسته م يبایبه صورت ز ینگاه.راننده نشسته ام يوشاین کنار

 .يچقدر خوشگل شد -

 :زند یم لبخند

 .قشنگ شدن یلیچشمات خ.يتو خوشگل تر -

 .دلم برات تنگ شده بود -
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 :دیگو یبوسد و در گوشم م یمان خراب نشود گونه ام را م شیکه آرا يطور

 .مانیا -

 :میگو یم ینگران با

 کرده؟ تتیاذ -

 :زند یم یکوچک لبخند

 .میهم خونه شد -

 ...حرفش نیا یمعن.دهم یرا به هم فشار م میها لب

 .میهم...با.نه یمعمول يهم خونه  -

 :میگو یم اریاخت یب

 !اوه -

 :دیگو یم شخندیبا ن وشاین

 ....بـیترت یبه سالمت.دمیشن -

 :کنم یم اخم

-  ؟یگل یگ یراس م.ویحرف نزن ن يطور نیا! ا 

 :دهد یخجالت سر تکان م با

 .اوهوم -

 :دیگو یکشدو با خنده م یرا م یگل يبرد و لپ سرخ شده  یدستش را عقب م کی وشاین

 ؟یش یم دیسرخ و سف يجور نیواسه اونم هم! جان -

 :زنم یم لبخند

 ؟يدوستش دار -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .هیپسر خوب -

 :اندازد یابرو باال م وشاین

 خوبه؟ ایتو چ -

 :نه یگل یول رمیگ یمنظورش را م من
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 .یهمه چ -

 :دیگو یبا چشمان گرد شده م وشاین

 !ایح یب يا -

 :دیگو یبا خجالت م دهیکه تازه منظورش را فهم یگل

 .مینداشت ياون جور يرابطه  -

 :دیگو یم شخندیبا ن وشاین

 ؟يچه جور -

 :دهم ینجاتش م.ترکد یدارد از خجالت م یگل

 و؟ین ير یدرست م يدار.رونیب میایتخت ب نیریاز مبحث ش دیایب -

 .دهیکش یبرام کروک یرجونیام.اوهوم -

 :کنم یم اخم

 ؟یرجونیام -

 :خندد یم وین

 !سازه یباهاش م يچطور کریدر و پ یرفتار پسره رو؟موندم ساغر ب يدید -

 :زنم یم یکج لبخند

رگ گشته با داد و  یب ياز بس با پسرا.شو دوست داره رتیغ نیکنم ساغر ا یمن حس م یول هیرتیغ یلیخ -

 .کنه یداد پسره ذوق م یب

 :آورد یدر م یشکلک وشاین.خندد یم ينخود یگل

قدر فضول؟کم مونده به ساغر بگه تو اتاقت لباس  نیپسرم ا.آوردم یساغر بودم پدرشو در م ياگه من جا -

 ...عوض نکن کمدت راسـ

 :میگو یخنده م با

 .دخترم میزشت نزن يحرفا نیاز ا گهید میقرار گذاشت! وشاین -

 :کند یم غرغر

 .تمیترب یمن ب دیا باادبشماه.منظورت فقط منم ها -

 :زنم یم لبخند
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 .هستم که دهنم مثل تو چفت و بست نداره یمن تنها کس یاگه دقت کرده باش.نه -

 :زند یم شخندین

 !حرف زدنتم عشقه اختر فیکث -

 .کند یفرار م يا هیثان ستیچراغ قرمز صد و ب کیآخر از  يو او در لحظه ها میخند یم یو گل من

*** 

 !يوا -

 .میشو یخشک م مانیساغر همه بهت زده سر جا دنید با

 .دهیپوش یول بایز.هر چه تمام تر پوشانده ییبایبدنش جز سر و گردنش را به ز يو بلندش همه  دیسف لباس

عالقه .کار را کرده نیا ریمطمئنم به خاطر ام.تر از دکلته بپوشد دهیپوش الیخ یساغر ب میکرد یرا هم نم فکرش

 !کند یمبا آدم چه ها که ن

 یو با چشمان اشک آلود دخترش را نگاه م ستادهیرسد،کنار ما ا یساغر که از من جوان تر به نظر م مادر

اش  یخوشبخت -احتماال  -را در لباس  شیبایاست که دختر ز يکدام مادر یول ستین يا یزن احساسات.کند

 زد؟یاشک نر يو از شاد ندیبب

 يپا يبه قول ساغر زنگوله  -ساغر  يبرادر هفت ساله .دخترش شده خیو م ستادهیهم کنار فرزانه ا يمهد

 يرو يکت و شلوار کوچک تنش لبخند دنیبا د.دیآ یکوتاه لباسش را گرفته و پشت سرش م يدنباله  -تابوت 

 .ندینش یم میلب ها

 هشیتر از هم پیو خوش ت ستین ياش خبر یشگیهم شیاز ته ر.دیآ یدست در دست ساغر کنارش م ریام

 .شده

 !را کنار ساغر تصور کنم و اخم نکنم ریجز ام یلحظه کس نیتوانم در ا یکه نم ندیآ یقدر به هم م آن

آخر از  میریگ یم میما تصم.روند تا با آن ها حرف بزنند یبه سراغ شان م نند،همهینش یم شانیسر جا یوقت

 .میهمه برو

 :دیگو یبا لبخند م.ندینش یما م شیپ يرود و مهد یم ریام يبه سراغ خانواده  فرزانه

 .مراقب دخترهام باشن ندزدنشون دیبا -

ام خودش را پرت کند  نهیخواهد از زندان س یمرد م نیا يکه با جمله  دهیآن قدر محبت ند.زند یتند م قلبم

 !رونیب
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 :خندد یم نیریش آزاده

 !دخترت باش ندزدنش یکیمواظب اون .میستین یما که مال -

 :شود یم شخندیبه ن لیتبد لبخندش

 .داره گاردیاون باد -

 !است گاردیباد نیدرشت بهتر کلیبا آن قد بلند و ه ریام

بزرگ ساغر که دوازده سال از او بزرگ تر و مجرد است  ياز فرصت استفاده کرده و دارد با فرزاد،پسرخاله  وشاین

 !زند یم يگرید زیهم چ دیشا...زند یحرف م

به ازدواج و محدود  يعالقه ا یو شش سالگ یاست و در سن س یبه ما گفته که فرزاد آدم خوشگذران ساغر

 .کردن خودش ندارد

 !مانند چکار دارد؟ انیآدم ک نیبا ا وشاین

دوستم کار  یدانم دخالت در زندگ یم یخودمان برگردانم ول شیرا پ وشایبلند شوم و ن میخواهم از جا یم

 .زنم یبعدا با او حرف م.نشان نخواهد داد یم واکنش خوبو او ه ستین یدرست

و  میزن یمن و گلسا در گوش هم حرف م یزنند ول یو آزاده مثل خانم ها نشسته اند و به همه لبخند م یاسی

 .ستیکردم وحشتناك ن یآن قدرها هم که فکرش را م.میخند یم

 .شود یهمراه م وشایفرزاد هم با ن.میرو یشان م دنیشود،ما به د یخلوت م ریدور و بر ساغر و ام یوقت

 :میآور یرا در م ریام يو صدا میکن یم یساغر را تف مال همه

 .خانوما دیواسه منم بذار -

 :کند یم شیبایز یدهد که حساب یبا چشمانش انجام م یساغر حرکت قشنگ.میخند یم

 .دوستام شیرم پ یطور شد من امشب م نیحاال که ا -

ساغر مقابل  یشوخ نیشوم از ا یبالفاصله متوجه م.کند یفرزاد اخم م دنیبا د یزند ول یم یلبخند کوچک ریام

 .امدهیپسرخاله اش خوشش ن

 :کند یکشد و در گوشم پچ پچ م یدست من را محکم م ساغر

 .منو نجات بده -

اضطراب درون  یبر چهره دارد ول یکند چون لبخند آرامش بخش یم یکنم که دارد شوخ یفکر م اول

 :میگو یآهسته م.دهد یچشمانش او را لو م
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 ؟یاز چ -

 .خوام امشب باهاش تنها شم ینم -

که دوستم را  نیداشتم جز ساغر؛نه ا یرا از هر کس نیا دنیانتظار شن.شوند یگردو گرد م ياندازه  چشمانم

 .هم نبود یخجالت يبه نظرم از آن دخترها یبدانم ول يدختر بد

 :میگو ینم و سپس مک یفکر م یکم

 من چکار کنم؟عروسو بدزدم؟ -

 .حرف بزن ریبا ام -

 :میگو یم يبلند يکنم و با صدا یم یته قالب

 ؟یچ -

 :دیگو یساغر در گوشم م.شود یهمه به ما جلب م توجه

 .پاره گرفته که بپوشم يویما هیشب يزیچ هیفرزانه واسم  -

 :رمیخنده ام را بگ يتوانم جلو ینم

 یو م يندار شویبگو آمادگ ریبعدشم خودت به ام.بپوش نویتو خونه زورت کنه ا ادیفرزانه که نم.خوب نپوشش -

 من برم به شوهرت بگم با زنت نباش؟.بگذره بعد کمی يخوا

 :زند یم غر

 .خوب یکن یتو خوب قانع م -

 :میگو یم متیزنم و با مال یم لبخند

درست  نیا یرفتم باهاشون حرف بزنم ول یاختالفت با بچه ها بود م اگه.دلم نه من زیتوئه عز یزندگ نیا -

 .رو بهم بزن یعروس یحرفتو بهش بزن یتون یاصال اگه نم.با شوهرت دخالت کنم تیکه تو زندگ ستین

 :شود یم دستپاچه

 .ستمین ییمن که ابزار لذت جو.به درك.کنه یفوقش اخم و تخم م.گم یبهش م.یگ یراست م -

 !دهیدزد یو زندگ نیاز کتاب د مایرا مستق »ییابزار لذت جو« عبارت

خواهم به اعتماد  ینم.میگو ینم يزیمن چ یول دیگو یساغر به من چه م نندیها کنجکاو شده اند تا بب بچه

 .کنم انتیدوستم خ
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 يها ست،دیگل يها يباز وانهیها،اضطراب ساغر،د رزنیپ ي رهیاگر از نگاه خ.گذرد یم یو خوش یبا خوب شب

زد  یاغواکننده م يکه در برابر حرکاتش تنها لبخند ییوشایرفتند و ن یممنوعه م يفرزاد که به جاها

 .را گذراندم ییایرو یم،شبیبگذر

 یسع یکرد و ساغر با دستپاچگ هیگر م،فرزانهیتنها بگذار دشانیجد يرا در خانه  ریساغر و ام میخواست یم یوقت

 .ساغر را در آغوشش نگه داشت و در گوشش حرف زد قهیپنج دق يمهد.کرد آرامش کند

زدند که باعث  یفیکث يحرف ها ریهم در گوش ام ریو دوستان ام میکرد یهم ما ساغر را تف مال آخرش

 !شعور ها یب.شد شخندشین

 .میافت یو به سمت خانه راه م میشو یم مانیها نیماش سوار

 :دیگو یم یکند و با لبخند کج یضبط را روشن م وشاین

 !یگفته زک یالمصب به بارن.هنوز مجرد مونده ستین خودیب.هیزیفرزاد خوب چ نیا -

 :مییگو یو هر دو با هم م میخند یم یو گل من

 چرا؟ -

 .خونه رفتن نداد شنهادیکرد پ ییآقا یلیخ.لخت کنه تیکم مونده بود منو وسط جمع -

 :کنم یم اخم

 .ومدیتو هم که بدت نم -

 :کند یبد نگاهم م وشاین

 باال منبر؟ یتو باز رفت -

 :میگو یحرص م با

سرت به سنگ  دیچند بار با.انهیبرابر اصل ک یپسره کپ.همه مشکل نداشتم نیکه ا یجو عقل داشت هیاگه  -

 ؟یبخوره تا عاقل ش

 ازیتشر ن نیبه ا یدانم که بد ناراحتش کرده ام ول یم.زند یکند و نه حرف م یراه نه نگاهم م يدر ادامه  وشاین

 .دیایداشت تا به خودش ب

 .رود یبه خانه شان م وشایبا ن یکنند و گل یم ادهیرا دم در خانه پ من

 .خورم یپله ها نشسته و در فکر است جا م يسپهر که رو دنیبا د.شوم یکنم و وارد خانه م یرا باز م در

 .سالم -
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 :شوم یو شگفت زده اش معذب م رهیاز نگاه خ.ندما یدهانش باز م دنمیبا د.چرخد یپرد و به سمتم م یجا م از

 ؟یجا نشست نیچرا ا.يهو -

 .ردیگ یو نگاه از من م دیآ یخودش م به

 .کردم یداشتم فکر م -

 .تو خونه ات فکر کن نیخوب بش -

 .توانم از کنارش رد شوم یاول پهن شده که نم يپله  يرو يطور یخواهم از پله ها باال بروم ول یم

 :میگو یم یشود با کالفگ یم رهیخ نیکند و به زم ینم یحرکت یوقت

 .من خسته ام -

 :میگو یم يبه تند.شود یم رهیآورد و با تعجب به چشمانم خ یرا باال م سرش

 !برو کنار رد شم -

 و منگ است؟ جیقدر گ نیچرا ا.شود یبلند م شیاز جا عیسر

 خوش گذشت؟ -

 :چرخم یو به سمتش م ستمیا یچهارم م يپله  يرو

 .جون بابت لباس تشکر کن میبازم از مر.یلیخ.اوهوم -

 :کند یهنوز نگاهم نم یزند ول یم لبخند

 اون قدرام بد نبود؟ يدید.خوبه -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .بد بود زشیچ هی -

 :کند یبار به چشمانم نگاه م نیا

 ش؟یچ -

 .ساغر يپسرخاله  -

 :کند یم اخم

 کرده؟ تتیاذ -

 :دهم یدستم را تکان م یالیخ یب با

 .هم دلش خواست کرد یهر غلط.دیتمام شب باهاش چرخ وشاین.نه بابا -
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 :شود یباز م یکم اخمش

 .آها -

 .ادیسپهر فکر کنم خوابت م -

 :شوم یسرخ م.مشخص است ثابت مانده میباز مانتو يدکمه ها ریلباسم که از ز يرو نگاهش

 سپهر؟ -

 یم یکه سع يکشد و با لبخند یم ششیبه ته ر یدست.اندازد یم نییپا خورد و سرش را یم یناگهان یتکان

 :دیگو یم نمیب یمن م یکند معلوم نباشد ول

 .يخسته ا.تو هم برو بخواب.ادیخوابم م.آره -

 !است دیکرد؟از او بع یم یسپهر داشت چشم چران یعنی

 .لحظه نگاهم نکرد نیسپهر تا آخر.روم یو از پله ها باال م میگو یم ریلب شب بخ ریز

از .سپهر را دوست دارم یکنم که چشم چران یآورم تا به حمام بروم،فکر م یرا در م میکه دارم لباس ها یحال در

 !ردیگ یشدن خنده اش م یعصبان يبس چشم پاك است،آدم به جا

 .دهیرا ببندم و خواب از سرم پر شمیتوانم ن ینم یاست ول احمقانه

 تزایپ ریشامل پن -مورد عالقه ام  يها چیاز ساندو یکیم،یآ یم رونیو ب میشو یم را مخود عیکه سر نیاز ا بعد

 يزیچ یکنم و وقت یکانال ها را عوض م.نمینش یم ونیزیدارم و مقابل تلو یرا بر م -تخم مرغ  ي دهیو سف

 .نمیبب الیزنم تا سر یشود،فلشم را به دستگاه م ینم دایپ

زنگ  يزنم،صدا یم چیگاز را که به ساندو نیاول.مفصل هنوز گرسنه ام یو شام يخامه ا کیوجود خوردن ک با

 .آورم یدر م فمیرا رها کنم آن را از ک چیکه ساندو نیبدون ا.شود یام بلند م یاس ام اس گوش

 .»شماره شو نگرفتم«:اس ام اس داده وشاین

 .هنوز بچه است ختیر یهمه عشوه م يکه امشب برا يدختر.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .»دونم یم«:دهم یم جواب

 ؟»يدرآورد يباز یپس چرا عوض«:کند یتر م قیلبخندم را عم جوابش

 .»بشه يادآوریبار به آدم  هیچند وقت  زایچ يسر هیالزمه «:دهم یم جواب

 .»آره«:دیگو یم تنها

 !هم هست چ،ممنونمیه ستیفهمم که دلخور که ن یمن م و
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 پنجاه و پنجم فصل

 شنهادیبه پ.کند یم یآن ها زندگ شیپ گوشیباز يکایبرگشته و با مل اوشیمامان و س شیبعد از سه ماه پ هیهان

 .برادرش را جلب کند تیمشخص است که توانسته رضا شیجواب مثبت داده و از حرف ها اوشیازدواج س

 .باز است ششیزند و ن یم هیروزها زبانش باز شده و تمام مدت کنا نیا.شناسد یسر از پا نم اوشیس

 .ينخور.خونه ها ياریدادن م سیو ساند تییسکویب -

 :بندم یرا م یو زندگ نیخندم و کتاب د یم

 !قشنگ هیجات عروس هیتو  یعنی -

 :کند یخندان نگاهم م یبا چشمان.داده هیاش تک یصندل یسرش گذاشته و به پشت ریرا ز دستانش

 اد؟یم رونمیب ؟صدایدون یتو از کجا م -

 .شوم یخندم و مشغول کارم م یم بلند

 .دختر دم بخت داره هیاز کارمندا  یکی -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ

 هم از توبره؟ يخور یهم از آخور م -

 :شود یباز م یبه آهستگ ششین

 .واسه تو پسند کردم -

 :کنم یم اخم

 .سرت تو کار خودت باشه.خود یب -

 :میگو یم يبلند يبا صدا.زند یدهد و محکم پشت کله ام م یرا به سمت من سر م یصندل

 ؟یضیمر -

 :خندد یم

گم بره برات  یبه مامان م.يحرف زد يطور نیبا من ا يتو غلط کرد!یپرس یو م یدون یخوبه م -

 .آفتابه يدختره مثل پنجه .يخواستگار

 :میگو یدهم م یکه دارم گردنم را ماساژ م یخندم و در حال یم شیحرف ها به
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 .خوام یزن نم.من هنوز بچه ام -

 :کند یرا بشنود در گوشم زمزمه م مانیحرف ها دیجاست که نبا نیا یکه انگار کس يطور

 .وقتته.ارینه ن -

بار هم بعد از شرکت مرا به خانه  کی.بامزه شده یلیخ گذردیم هیکه از برگشتن هان يهفته ا کی نیدر ا اوشیس

زد و اعصاب هر دو شان را به هم  میرمستقیغ يها هیمشکل طاها کنا يدرباره  یو طاها برد و حساب نیسرو ي

 .ختیر

بزرگ تر .کند تا در سال اول دبستان به مشکل برنخورد یم نیالفبا و اعدا را تمر یخصوص یدارد با معلم پارسا

 .دردناك است...نیو ا ردیگ یمن را م يکمتر بهانه  گریشده و د

هم به مدت دو  نیسارا و شرو.میاش را جشن گرفت یتولد پنج سالگ شیپ يهفته  دو.هم بزرگ تر شده پرند

هر دو را  ي قهیکم مانده بود .کردند یحوصله بود عاص یرا که ب یاوشیهم زدند و س يساعت در سر و کله 

 .شان کند رونیو از خانه ب ردیبگ

 یلبخند م شتریچشمان سمن کمتر شده و ب ریز یاهیو س يگود.میرا هم دعوت کرد نیرحسیو ام سمن

 یهم شاد به نظر م نیرحسیام.شان کرده اند یقبل یدگیرنگ پر نیگزیرا جا يدیجد یسرخ شیگونه ها.زند

 .بخورد و بخندد کیخورد و مراقبش بود تا حتما ک یلحظه هم از کنار سمن جم نم کی.دیرس

خاموش کرد و هر بار با اعتراض پرند  جانیا با هر شیدو بار مزاحم فوت کردن پرند شد و شمع ها پارسا

 .آورد یکرد در م یرا فوت م شیرا که پرند شمع ها شیچند ماه پ یداشت تالف.دیمواجهه شد و خند

هردوشان را داشته  يکردند هوا یم یمشکالت شان را حل کرده اند،سع يو طاها هم که تا حدود نیسرو

 .باشند

 شهیکرد؟هم یم شیبایقدر ز نیرنگ قرمز ا شهیهم.خوب نبود نیشدم و ا یم رهیبه سارا خ يادیشب ز آن

 شدم؟ یم یعصبان نیاز کل کلش با شرو شهیقدر جالب بودند؟هم نیاش ا یساقدار مشک يکفش ها

 یاز نگاه سرکش شده ام م یکه به خودم اعتماد نداشته باشم ول نینه ا.ترسم با سارا تنها باشم یروزها م نیا

 .کنم و از دستش بدهم انتیام به اعتمادش خخو ینم.ترسم

 یبه خانه بر م یباشد که وقت یکس دیشا.ام داشته باشد یجز دوست در زندگ یخواهد نقش یروزها دلم م نیا

 دیشا.براقش را ببوسم یمشک يو موها رمیدر آغوشش بگ یکه بتوانم بدون مانع یکس دیشا.گردم منتظرم باشد

 شهیکه بتوانم هم یکس دیشا.بکشم و از واکنشش نترسم شیموها يانتها يکه بتوانم دست در موج ها یکس
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هم باعث  شیها یمن باشد و نگران يبرا شیکه اجازه بدهد تمام دردها یکس دیشا.کنار خودم داشته باشمش

 یجالت با او از ناراحتخ یکه بتوانم ب یکس دیشا.که آرامشم باشد و آرامشش باشم یکس دیشا.اضطراب من شود

من را داشته باشد  ي مهیکه ن یکس دیشا.و عاشقم باشد باشمکه عاشقش  یکس دیشا.میبگو میها یها و نگران

 .او را داشته باشم ي مهیو ن

 .خواهم که سارا باشد؛فقط سارا یم یکس

 ي هیخوشگل و هان يکایمل يدلم برا.میروم تا شام را با هم باش یبه خانه شان م اوشیبعد از شرکت با س امروز

 .آرام تنگ شده

دوستش دارد  یوار عاشقش نباشد ول وانهید اوشیمثل س دیشا.نمیب یم هیهان يروزها عالقه را در چشم ها نیا

 .خورد یشود؛برادرم شکست نم یباعث آرامشم م نیو ا

*** 

 مادر؟ يروزا همش تو فکر نیچرا ا -

که  یاش گذاشته و در حال ینینوك ب يرا رو فشیظر نکیکنم که ع یو به مامان نگاه م میآ یم رونیفکر ب از

 .کند یکتابش را بسته مرا نگاه م

 .کنم یم ادیکار را ز نیروزها ا نیا.کشم یم شمیبه ته ر یدست

 .اوشمیتو فکر س -

 ...است يگریکس د یفرد اصل یهم در فکرم هست ول اوشیس.نگته ام دروغ

 :کند یدقت نگاهم م با

 ؟يتو فکر يجور نیا اوشیبه خاطر س -

 .فهمد یم میاگر دروغ بگو یکنم ول ینداند به چه فکر م دیمامان شا.شوم یم میتسل

 .نه -

 :زند یم یکوچک لبخند

 .يبزرگ شد -

 یم یکشد و با مهربان یم میبه موها یدست.ندینش یشود و کنارم م یبلند م شیاز جا.کنم یتعجب نگاهش م با

 :دیگو

 .يمرد شد.کم شده تیلودگ.یکن یتوجه م هیبه بق ادیز.یزن یکمتر حرف م.اخالقت عوض شده -
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 :زنم یم یکج لبخند

 .کنم یحس نم يرییمن که تغ -

 :دیگو یم تیقاطع با

 .ياالن بزرگ شد.يکرد یرفتار م یرستانیدب يمثل پسرا شیتا چند وقت پ.فهمم یمن که مادرتم م -

 .دستت درد نکنه -

 :خندد یام م هافیق به

 ؟يکرد یفکر م یحاال به چ -

 .یزندگ -

 .با سارا یزندگ

 :کند ینگاهم م نکشیع يدقت از باال با

 ؟يبد تیتو زندگ يرییتغ يخوا یم -

 :دیگو یمامان با لبخند م.دهم یرا تکان م سرم

 ؟يرییچه تغ -

کنم ده سال جوان تر  یحس م.روشن کرده يرا قهوه ا شیموها نیسرو.کنم یاش نگاه م یلباس بلند آب به

 .شده

 .گهید يرییتغ هی -

 :کشد یخندد و گوشم را م یم

 ؟يریزن بگ يخوا ی؟میهست یتو فکر کس.چند وقته حواسم بهت هست.پسر چونیمنو نپ -

 :خندم یم دستپاچه

 .باشم ینه بابا تو فکر ک -

 !مشغول به کار شود يآ یدر اف ب دیبا مامان

 :دهد یرا باال م نکیع هیکند و بعد از چند ثان یمدقت نگاهم  با

 .من حساب کن يرو یدرباره اش بگ یخواست.لتهیهر جور م -

کنم بهتر است اول  یحس م یتوانم از او بخواهم از طرف من با سارا حرف بزند ول یم.میگو یمامان نم به

 .با مادرم نگذارمش یستیخودم موضوع را با سارا مطرح کنم و در رودربا
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 :را آرام کند کایکند مل یم یدارد سع اوشیس

 !گهیبسه د -

دهانش  يکه آب دهانش از گوشه  ینشسته و در حال شیپاها يد،رویگو یچه م اوشیفهمد س یکه نم کایمل

 .کند ینگاهش م زدیر یم اوشیس راهنیشلوار و پ يرو

 اوشیلباس س يکه رو کایآب دهان مل دنیبا د.دیآ یم رونیشنود و از آشپزخانه ب یرا م اوشیس يصدا هیهان

 :دیگو یکند و م یرا بغل م کایمل یبا دستپاچگ ختهیر

 .کرد فیببرمش؟لباستو کث امیب یچرا نگفت -

نگاه  دنیبا د هیهان.را عوض کند شیرود تا لباس ها یاندازد و به اتاقش م یرا باال م شیتنها شانه ها اوشیس

 :میگو یخواهد به آشپزخانه برود که م یزند و م یمن لبخند م

 من باشه؟ شیشه پ یم -

 :دهد یبه دستم م یگذارد و دستمال یم میپا يرا رو کایمل

 .نکنه فتونیکث -

 .تون راحت الینه خ -

و لباسش را از تف  کایمل يمن هم چانه .هست انجام دهد يرود تا اگر کار یبه آشپزخانه م هیهمراه هان مامان

 .ساراست يمورد عالقه  يتپل و خوشگل است؛از مدل بچه ها.کنم ینگاه م شیکنم و به خنده ها یپاك م

 :میگو یکشم و م یم شیبه موها یدست

 بهش بگم؟ يبه نظرت چه جور -

خواهد آن را در دهانش کند که  یم.دهد یادامه م اوشیس یاش با گوش يکند و به باز ینگاهم م یچشم ریز

 :رمیگ یرا م شیجلو

 .فهیتو دهنت نکن کث! نه -

 غیکند و ج یبه من م یدارم،نگاه یرا محکم نگه م یگوش یوقت یزند تا آن را در دهانش کند ول یزور م یکم

 آورد؟ یدر م شیصداها را از کجا نیا.زند یم يبلند

کند و  یرا که درست تنش نکرده،از سرش رد م شرتشیو در همان حال ت دیآ یم نییاز پله ها پا عیسر اوشیس

را به  یو گوش ردیگ یرا از دستم م کایده،ملیبه من رس مهیسراس ي هیکه زودتر از هان یدر حال.کشد یم نییپا
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را در دستان  یقرمز شده،گوش زدنکه به خاطر زور  یحال ده،دریکه به حاجت دلش رس کایمل.دهد یدستش م

 :خندم یآهسته م.چرخاند یتپل و کوچکش م

 .یچه پدر خوب -

 :دیگو یم یالیخ یبا ب اوشیس

 .زهرمار -

چادر مادربزرگم  هیچادرش شب.رود یزند و م یلبخند م اوشیراحت شده،به س کایاز بابت مل الشیکه خ هیهان

 .را از دست داده یبرود چه کس ادشیشد تا  یکه پدربزرگم بعد از رفتنش دچار حواس پرت یهمان زن.است

 يآب را به لثه ها وانیشده که در آغوشش جا خوش کرده و ل رهیخ ییکایمقابل من نشسته و به مل اوشیس

 .فشارد یمتورمش م

 :دیگو یما برگشته با لبخند م شیکه دوباره پ مامان

 .بپزم یبراش آش دندون دیبا -

 :دیگو یم یبا مسخرگ اوشیس

 دندون توش داره؟ یعنی -

 یم نیزم يرو وانیل.کند یرا رها م وانیکم طاقت و کالفه شده است،ل شیکه به خاطر خارش لثه ها کایمل

 .شکند ینم یافتد ول

و آهسته کمرش را ماساژ  -خرد  یرا به جان م کایآب دهان مل -گذارد  یشانه اش م يرا رو کایسر مل اوشیس

 .دهد یم

دانم که دارد  یم یآورد ول یممتد و ناله مانند از خودش در م ییکه مشت تپلش را در دهانش کرده،صدا کایمل

 !د؟یآ یقدر خوب با بچه ها کنار م نیچطور ا اوشیس.برد یلذت م اوشیکار س نیاز ا

خواباندش  یمبل م يرو اوشیس.شود یثابت م اوشیس يشانه  يشوند و سرش رو یکم چشمانش خمار م کم

 :دیگو یمامان آهسته در گوشم م.گذارد یسرش م ریو بالش کوچکش را ز

 !هدیند يزایبه حق چ -

 :میگو یم میبا حرکت لب ها.کند یبد نگاهم م اوشیس.خندم یصدا م یب

 ه؟یچ -

 :دهد یجوابم را م شیحرکت لب ها با
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 !زهرمار -

*** 

 !سپهر -

 یلبخند بزرگ.شنوم یسارا را م يزده  جانیه يساختمان فرو نکرده ام که صدا يرا در قفل در ورود دیکل هنوز

 :چرخم یزنم و به سمتش م یم

 .سالم -

 :دیگو یرسد و با لبخند م ینفس زنان به من م نفس

 .سالم -

سرانجام .خورده زیآرنجش ل ياش رو یمشک يکوله .گذارد تا تنفسش آرام شود یم شیزانوها يرا رو دستانش

 :دیگو یشده اند م یکه چراغان یو با چشمان ستدیا یصاف م

 .ستیازت ن يچند وقته خبر -

 .ممنوعه نزنم ينکنم و حرف ها یو چشم چران نمیتوانم تو را بب یکه نم نیا يبرا

 :کشم یپشت سرم م يبه موها یدست

 .سرم شلوغ بوده کمیبرگشته  هیهفته که هان نیا -

 :زند یم لبخند

 بزرگ شده؟ کایمل -

 :آورم یدر م یشکلک

 .زدن و گاز گرفتنه غیدر حال ج اره،همشیداره دندون درم.یلیخ -

 :خندد یم

 ؟يایاز اون جا م.نمشونیبرم ب دیبا! یآخ -

 :دهم یرا تکان م سرم

 خونه؟ یوقت شب برگشت نیکه ا يتو کجا بود -

 .ام کردن ادهیسر کوچه پ.میشام خورد میرفت نیرحسیبا سمن و ام -

 .ادیبگو تا دم در ب.کهیکوچه تار -

 :شاد است ینور چراغ کوچه خسته ول ریصورتش ز.کند یتعجب نگاهم م با
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 .تو میدرو باز کن بر.بابا ستین شتریده متر ب -

 :رود یآن شب دلم هزار راه م يادآوریبا  یدان یکه نم تو

 .مراقب باش شتریب -

 .سپهر یمون یمثل باباها م -

 :کنم یزنم و در را باز م یم یکوچک لبخند

 .ییدختربچه ها هیتو هم شب -

 :کوبد یم میشود،از قصد کوله اش را به بازو یمکه زودتر از من وارد ساختمان  یحال در

 .انیتا چشمات درب -

 :کند یچراغ راهرو را روشن م.بندم یخندم و در را پشت سرم م یم

 .بمونم داریخوام ب یم يدونم چطور ینم.چقدر امروز خسته شدم -

 ؟یبمون داریچرا ب -

 .کنم زیخونه رو تم دیبا -

 :میگو یتعجب م با

 .کن خوب زیفردا تم.ساعت دهه -

 :دیگو یباز م شیاندازد و با ن یباال م ابرو

 .تو خونه ام زنیگله آدم بر هیصبح زود قراره  -

 :زنم یحدس م.اش لبخند نزنم افهیتوانم به ق ینم

 دوستات؟ -

 من گله ان؟ يدوستا.دو تا عمو و دو تا عمه و بچه هاشون.نه -

 :میگو یبا خنده م.کند یبه جانب نگاهم م حق

 اد؟یاز عموها و عمه هات خوشت نم -

 :برد یانگشتانش را در هم فرو م متفکرانه

 .ادیخدا کنه ن.ادیازش خوشم نم.ام جز حامد داره گهیپسر د هی يدیکه تو د یاون.عمه هامو دوست دارم -

 :میگو یاخم م با

 بهت زنگ زده بود؟ دیکه ع یهمون -
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 :دازدان یم نیاش چ ینیب به

 .که مادرش آشناست فیح.آره -

 :دهد یبا خنده ادامه م.کنم یچشمان گرد شده نگاهش م با

 ...که دمیفر.شعورنیب یلیزن و بچه هاش خ یول هیآدم اهل دل یلیعمو فرهادمم دوست دارم خ -

 :زدیر یفرو م نهیدر س قلبم

 خونت؟ ادیخواد ب یم وونهیاون د -

 :زند یم شخندین

 .نیبب نویتازه ا.ده یراهش نم یکس ادمیبخواد ب -

 :دهد یشده را نشانم م يبسته بند يکند و ساطور یکوله اش را باز م پیز

 .نشونش بدم نویخوام اگه مارال حرف اضافه زد ا یم.گرفتم اطیواسه احت -

 :خندم یم

 ه؟یمارال ک -

 .که نگو هییزرزرو هی.گهیدختر عمو فرهادم د -

 :خندم یلحنش دوباره م به

 ؟یکن زیکمکت کنم خونه رو تم يخوا یم -

خواهم کمکش  یام در رفته م یخستگ دنشیبا د.ستمین مانیپش یول میگو یرا م نیکه فکر کنم ا نیاز ا قبل

 .کند و تنها نباشد زیکنم تا خانه اش را تم

 :کند یشده نگاهم م زیکند و با چشمان ر یم مکث

 االن؟ يتعارف زد -

 :زنم یم لبخند

 ...يندار یالبته اگه خودت مشکل.تونم کمکت کنم تا زود کارت شه یم.ستمیمن االن خسته ن.نه -

 :دیگو یم عیسر

 نصف شه؟ شیخرحمال ادیکه بدش ب هیک.ندارم یمعلومه که مشکل -

 .کند زیغم بغل گرفته بوده که چطور خانه را تم يانگار زانو.صورتش چند درجه روشن تر شده.خندم یم

 .دهم که بعد از سر زدن به بابا رضا به خانه اش بروم یاو قول م به
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 .ارزد یروز بعدم م یسارا به خستگ يکنم که صورت روشن شده  یدهم،فکر م یدارم به بابا رضا غذا م یوقت

 م؟یخوب از کجا شروع کن -

 :دیگو یم شخندیبندد تا راحت باشد با ن یکه دارد شالش را پشت سرش م یحال در

تو گرد و خاك .میکن زیهالو تم ایب.شینیره بب یآبروم م.چپوندم توش ویاتاق من که دست نزن چون همه چ به -

 .کشم یتا من جارو م ریرو بگ ایصندل

 :میگو یم عیرا روشن کند که سر یخواهد جاروبرق یم.رمیگ یرا از گردنش م نگاهم

 .نییره پا یصدا م.روشن نکن -

 :دیگو یشتش را مقابل دهانش نگه داشته مکه م یو در حال ستدیا یم صاف

 م؟یحاال چکار کن.ایگ یراست م -

 .فردا صبح جارو بکش -

 :زند یم نق

 .شه یم رید -

 ان؟یب یمگه قراره ک -

 .میعمو گفت خروس خون دم خونه ت -

 :زنم یم لبخند

 .میکن یکار م یبرق ریغ يپس با جارو -

 :شود یم قیعم لبخندش

 .باشه -

 !قشنگ تر است... مانده و  شیجا یقرمزش را پاك کرده ول رژ

 خوبه؟مشکلش با داداشش حل شده؟ هیهان -

 .جواب مثبت داده اوشمیس يبه خواستگار.اوهوم -

 :زند یم یکج لبخند

 .هم عروس شد رفت گهید یکی.عجب -

 :خندم یم

 ؟يعروس شدن دار يمگه تو هم آرزو -
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 .مهم است یلیخ میجوابش برا یپرسم ول یخنده سوالم را م با

 :دیگو یگذاشته متفکرانه م ونیزیتلو يکه آرنجش را رو یو در حال ستدیا یم صاف

 ...عروس ،لباسی،عروسينامزد.ادیکه مربوط به ازدواج باشه بدم م يزیمن از هر چ.نه واقعا -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 .دخترا آرزوشونه لباس عروس بپوشن يآخه چرا؟همه  -

 :اندازد یکشد شانه باال م یرا دستمال م ونیزیکه دارد کنار تلو یحال در

 .رو ندارم زایچ نیا ياصال آرزو.من نه -

 !به سنگ خورد رمیت نیاول.میگو ینم يزیچ

 :دهد یبه دستم م يو سبز رینان و پن يلقمه  کی سارا

 .يریبخور جون بگ ایب -

 :خندم یاش م رزنانهیلحن پ به

 .باشه نن جون -

زند و با دهان پر و چشمان بسته و  یم يبا اشتها به لقمه گاز.کشد یخندد و اپن را دستمال م یهم م خودش

 :دیگو یم ییایرو یلحن

 !چه خوشمزه اس -

 :زنم یم شخندین

 باز؟ يگشنه موند -

 :خندند یصورتش م يتمام اجزا.کند یرا باز م چشمانش

انداخت شروع کرد سوال  رمیشاگرد سمجا گ نیاز ا یکیورم،بخرم بخ يزیچ هیوسط کالسا خواستم برم .آره -

خواستم  یآخر م.حرف بزنه یسیداشت که انگل یاصرار خاص یو آرم بلد نبودا ول زیحاال در حد اَم و ا.دنیپرس

حالمو بهم زد دو  نیحس ریام ياراشبم که از بس رفت.بخورم يزیچ هیشه برم  هوشیکالسورمو بزنم تو سرش ب

 .نرفت نییلقمه غذا ازگلوم پا

 :خندم یبامزه اش م فیتعار به

 .يگشنه ا یلیاالن پس خ -

 .خوشمزه ان یلیغذاهاش خ.کرد یم یجا زندگ نیکاش سمن ا!یلیخ -
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 :زنم یم لبخند

 خوان ازدواج کنن؟ یاون دو تا نم -

 :دیگو یجمع شده م يکنم و با لب ها یم اخم

 .ادیبه جوش م رتمیشعورشون برسه که غ دیبا یگم ول ینم یچیحاال من روشنفکرم ه.کشن یخجالتم نم.نه -

 :زنم یم شخندین

 رت؟یغ -

 :زند یم لبخند

 .رتیآره غ -

را  شیلباس ها يهمه  دیگو یم.گذارد وارد اتاقش بشوم یسارا نم یشود ول یم زیساعت هال تم کیعرض  در

 .رود یباال م وارهایو لجن از د ختهیر نیزم يرو

 یبه خواسته اش احترام م یکند ول یاتاقش اغراق م تیوضع يدارد درباره  ینسبتا وسواس يسارا مطمئنم

 .کنم ینم يشتریگذارم و اصرار ب

 ؟يخور یم اریسپهر خ -

 .اوهوم -

آن راه کنم و او خودش را به  یبا خنده نگاش م.دهد یکوچک تر را به من م اریکند و خ یرا پوست م اریخ دو

 :زند یم

 ؟يخوا ینمک م -

 .دزدد یشود و نگاهش را م ینم رهیکند،در چشمان طرف مقابلش خ یها م یطور بدجنس نیکه از ا ییها وقت

 :میگو یام به صورتش بدون فکر م رهیاز نگاه خ کالفه

 باهات حرف بزنم؟ يزیچ هیشه در مورد  یسارا م -

 :چرخد یکند و به سمتم م یجمع م عیپرت شده اش را سر حواس

 ؟یچ.آره -

خودش  يبرا یدوستانش و خواهرش وقت دارد ول يبرا شهیاست که سارا هم نیام ا دهیکه تا حاال فهم يزیچ

 !نه
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سرانجام نفس .زند یرا انتخاب کنم و او هم صبورانه به من زل م یکنم تا کلمات مناسب یفکر م قهیدو دق حدود

 :زنم یم ایرکشم و دلم را به د یم یقیعم

 .یاز دوست باش شتریمن دوست دارم تو برام ب -

 .کند یکار را م نیکند ا یدارد فکر م یکند؛وقت یاطراف را نگاه م یکم

 ؟یچ یعنی -

 نیروز ا کی دیباالخره با.شوم یم رهیدهم و در چشمانش خ یم رونینفسم را محکم ب.مشکوك شده لحنش

 !حرف ها را به او بزنم پس بهتر است بزدل نباشم و من من نکنم

 :میگو یآرامش م با

 .نه دوستم یدوست دارم همسرم باش -

 :کند یکشد و با اخم نگاهم م یرا عقب م خودش

 .ستین يبامزه ا یشوخ -

 :ام را حفظ کنم يکنم خونسرد یم یسع

رو بهت بگم  نایخوام ا یکه م هیچند وقت.تیت،همه چظاهرت،اخالق.دوست دارم تویهمه چ.بذار رك بهت بگم -

 .یخوام به من فکر کن یدوستت دارم و ازت م...تونستم ینم یول

 نیکه بدانم ا نیچند وقت بود که بدون ا.هم نشده ریغافلگ یانگار حت.ستیاز صورتش مشخص ن یاحساس چیه

 کردم؟ یم نیکلمات را با خودم تکرار و تمر

لحظات  نیا.مانم یزنم و منتظر واکنشش م یرخش زل م میبه ن.شود یم رهیو به رو به رو خ ندینش یم صاف

 !قدر راحت حرفم را بزنم؟ نیمن چطور توانستم ا.عمرم هستند يها هیثان نیتر یطوالن

 .لطفا برو.ممنون از کمکت -

 !بود یبهتر م دیبا یباشد ول نیتوانست بدتر از ا یم

 :میگو یلب م ریشوم و ز یبلند م میاز جا.شده یخال یمغزم به طرز دردناک.کشم یم یقیعم نفس

 .ریشب بخ -

من با تمام احساس مسخره .تفاوتش هنوز هم مقابل چشمانم است یصورت ب.روم یم رونیاز خانه اش ب عیسر

 ...او یام با او حرف زدم ول
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 پنجاه و ششم فصل

و  نینسر يبتوانم مقابل حرف ها دوارمیام.اصال نتوانستم بخوابم و حاال از برج زهرمار هم بداخالق ترم شبید

 .ندهم یام را حفظ کنم و فحش ناموس يدختر و پسرش خونسرد

ساعت ده است .درست کرده ام - يقرمه سبز -را که بلدم  ییام و تنها غذا دهیپوش یساده و مناسب يها لباس

 .وس خوان عمو نشدههنوز خر یول

 میرا در اعماق کمد لباس ها میداستان ها و نوشته ها.ام و اتاقم را هم مرتب کرده ام دهیکش یرا جارو برق خانه

به خانه  یعادتش است وقت.نکند چمینکند و درباره شان سوال پ شانیدایشعور پ یچپانده ام تا مارال فضول و ب

 .کند یهم بررس را شیرهایلباس ز يرود،تا کشو یم یکس ي

کنم  یالبته تنها وانمود م.کنم یبه سپهر فکر نم يطور عمد نم،بهیچ یها را در ظرف م بیکه دارم س یحال در

 .کنم یکه فکر نم

حساب  يها را خواستگار یخاله خان باج یارکشیالبته اگر  -نکرده  ياز من خواستگار یکس گرید نیاز ام بعد

 .و من واقعا شوکه شده ام - مینکن

به قول  -ماه ها سپهر را به چشم دوستم  نیمن تمام ا.که احساس شوکم برطرف شد،دلخور شدم نیاز ا بعد

 راهنیپ کیتولدش  يکه من دارم برا یکردم در حال یو فکرش را هم نم دمید یم -ام  یها داداش یبعض

سورپرازم را  دنشیو با د ودکنم که به اتاقم نر یشم را مو تمام تال -دوزم  یگران م يخوش دوخت با پارچه ا

 .باشد يزبازیاو در حال ه - خراب نکند 

 نیهم یدرازتر نکرد ول مشیرا از گل شیوقت پا چیاو ه.در حق سپهر است یانصاف یب »يزبازیه«يواژه  البته

 !ست؟ین.است يزبازیجور ه کیحداقل دوستانه نبود، ایبه من برادرانه  دشیکه د

 انتیکنم به اعتمادم خ یاحساس م.در کنار من باشد طیشرا نیرا از سپهر معتقد نداشنم که با ا انتظارش

 !بود؟ ییماندم و او در چه فکرها یدادم و ساعت ها با او تنها م یاو را به خانه ام راه م یمن به راحت.شده

و  ادیخوشت ب یشود از کس یمگر م ید ولبده دانیباشد که به افکار منحرفانه اش م یشک دارم سپهر آدم البته

 !؟ینکن يو درباره اش فکر بد یساعت ها با او تنها باش
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 يام طور یزندگ طیام و شرا یمشکالت روح.باشم یتوانم با کس یمن نم.دمیرس یبه سرخوردگ ياز دلخور بعد

فهمد دارد با  یداغ است و نم ست،هنوزیمهم ن شیبرا دیگو یبتواند آن را قبول کند؛اگر هم م یکه کس ستین

 .کند یاش چه م یزندگ

افکار آزاردهنده را طبقه  نیتا ا -کند  یخوردن ذهنم را آرام م -که سپهر رفت،تا توانستم خوردم  نیاز ا بعد

 .میایسپهر کنار ب يکنم و کم کم با حرف ها يبند

است؛آن قدر که به خاطرش تمام  زیعزدوست  کیدانم به عنوان  ینه؛فقط م ایدانم سپهر را دوست دارم  ینم

 شیخوب برا راهنیپ کیداده را به کار گرفته ام تا بتوانم  ادمیکه مامان بزرگ  یاطیاطالعاتم مربوط به خ

 .بدوزم

انگار .نه ایتوانم دوستش داشته باشم  یاصال م اینه  ایکه سپهر را دوست دارم  ستمیها،مطمئن ن نیا يهمه  با

 .دهیشود دزد یاتم را که به جنس مخالفم مربوط ماز احساس یقسمت یکس

بعد از مدت ها .کنم یو اضطراب را حس م جانیاز ه یبیترک.شنوم یرا م فونیآ يفکر هستم که صدا در

 .جز دوستانم و سمن دارم یمهمان

 :دهم یم جواب

 ه؟یک -

 :شنوم یشوخ و خندانم را م شهیهم يعمو يصدا

 ه؟یشما ک -

 :خندم یم

 .داخل نییبفرما -

 یو انگشتانم را در هم م ستمیا یدم در م.گذارم یباز م مهیکنم و در خانه را هم ن یساختمان را باز م در

 .زدینزنند که اعصابم را به هم بر یحرف الدیو م نیخدا کند مارال و نسر.چمیپ

 :ردیگ یشود و با خنده دستش را مقابلم م یم شیدایفرهاد اول از همه پ عمو

 !عموجون يدیکش چه قدر قد -

 :مرد لبخند نزنم نیتوانم به ا یوجود اخالق سگ گونه ام نم با

 د؟یبگم شمام بزرگ شد دیاالن با.سالم -

 :کند یو مرا محکم بغل م ردیگ یرا م دستم
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 !میکرد دایتپل پ هیباالخره !شیآخ -

بر خالف .به من لقب چاق بدهد یدانند که اصال دوست ندارم کس یهمه م.کند یم تمیدانم که دارد اذ یم

 !عمو است تیخاص نیا.شود یباز م شمیکنم و در عوض ن ینم دایپ يانتظارم اصال احساس بد

 :شنوم یرا م نینسر زیآم هیکنا شهیهم يصدا

 .خانومو نیا مشینیبرو کنار بذار مام بب -

 .آورم یشکلک در م شیند،برایتواند مرا بب یکس نم چیکه ه یحال در

 .رود یکنار م عمو

حالم را  يبوسد و با لبخند مسخره ا یاطراف صورتم را م يهوا.زند یو به شانه ام چنگ م دیآ یجلو م نینسر

 .کنم یرا بغل م میزنم و عمه ها یکنارش م عیسر.پرسد یم

 یدوم.تاس انشیاطراف ریو عادتش به تحق زیزبان تند و ت لمیدل نید؛اولیآ یخوشم نم نیاز نسر يادیز لیدال به

 ياست که به عنوان جار نیاش هم ا یسوم.کرده تیترب الدیمثل مارال و م ییاست که بچه ها نیاش ا

 .گذشت یآزار مادرم نم يپدرم برا کیعذاب دادنش و تحر يبرا یفرصت چیمادرم،از ه

 يبود به خاطر تهمت ها کیبار نزد کی.شد یدر خانواده مان م يادیز يباعث دعواها شیاست با حرف ها ادمی

 .آن مردك جان بدهد يدست و پا ریاو مامان ز

 .را آورده دیحم.ستیتنها ن.نه...عمه فروزان تنها آمده انگار

 .تنهاست و مظلوم شهیمجرد هم که مثل هم يبایفر عمه

ه ب یحساب.دهم یزنم و با مارال منفور دست م یپسش م يکه با خونسرد ردیخواهد دستم را بگ یم دیحم

 يپا به پا.شده زتریرفته،نفرت انگ يگریدانشگاه به شهر د يبرا یاز وقت.عروس کرده شیو آرا دهیخودش رس

 .ندارد یابانیاز دختران خ ،کمو نجابت یتظاهر به پاک نیکند و ظاهر و اعمالش در ع یم نیو توه ریمادرش تحق

عمه فروزان هم .شده رهیدهد به من خ یکه ته حلقش را نشانم م يو با لبخند دهیبه خودش رس یحساب دیحم

به من  يبه من گفت که قصد دارد او را حرص بدهد و کار یعمه فروزان تلفن.کند یچپ چپ نگاهش م

 .من تعصب دارد يمحبوبش رو يداند که عمه به عنوان برادرزاده  یم.ندارد

ضر نشده به او دختر کس حا چیساله که ه یمردك س نیا.یعوض الدیم.نمیب یرا م الدیم دیاز حم بعد

 .دهیمن را به گند کش یبدهد،هشت سالگ

 .کنم یکنم و همه را به داخل خانه دعوت م یزور به او سالم م به
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کردم آن  یاصال فکر نم.را نه الدیو بدتر از آن م دیحم یتوانم تحمل کنم ول یو مارال را م نینسر.است یعال

 !گذارد؟ یم شانیهم برا یوقت خال يدخترباز ند؛مگریایهم ب - دیمخصوصا حم -ها 

بزرگ مقابل  زیم يرا رو وهیم نیروم و ظرف بزرگ و سنگ یبه آشپزخانه م.نندیکنم تا بنش یرا دعوت م همه

 یکه کنار هم نشسته اند خم م الدیو م دیمقابل حم یوقت.گذارم یم یکوچک یمبل ها و مقابل هر کس عسل

 یداشتم مشخص م شالمدر پنهان کردنش با  یکه سع يباز ي قهیافتد و  یشانه ام م يشوم،شال از رو

 !قدر دله اند؟ نیدو ا نیچرا ا.شوند یم رهیگردنم خ ریهر دو به پوست ز.شود

 یم يشنوم،با لبخند مسخره ا یآخش را م يصدا یکوبم و وقت یم الدیم يپا يرا رو زیم ي هیقصد پا از

 :میگو

 .حواسم نبود!دیآخ ببخش -

چشمان سبزش که به مادربزرگ  دنیبا د.کند یبد نگاهم م الدیم.کنم یو شالم را مرتب م ستمیا یم صاف

 .خورد یاش رفته،حالم به هم م يمادر

 نینسر.کنند یم زیو مارال هر حرکت من را آنال نیگذارد و نسر یو عمه فروزان م بایدارد سر به سر عمه فر عمو

 :دیگو یصورت درهم پسرش م دنیبا د

 ؟ییوم هنوز سر به هواسارا خان -

 !را به گند بکشد کلتیکل ه بایو کلمات ز یاست که با شوخ نیا نینسر عادت

 :شود یبزرگ تر نم نیاز ا لبخندم

 .جون نیاتفاقا حواسم جمع جمعه نسر -

 هیدارم ذره ذره تخل الدیو آزار دادن م نیزدن به نسر هیشده و حاال با کنا ادیدر وجودم ز يادیز یمنف جاناتیه

 !برم یکنم و از بدجنس بودن لذت م یشان م

 .کند یفهمد و بد نگاهم م یرا م منظورم

 یو عمو م بایچرخانم و وسط عمه فر یدور م کینصفش را خورده ام  شبیرا که د يخامه ا ینیریش ظرف

 :کند یعمو دستش را دور شانه ام حلقه م.نمینش

 چه خبرا شاعر عمو؟ -

 :زنم یم لبخند

 .عمو ستمیمن که شاعر ن -
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 :دهد یرا متعجب نشان م خودش

-  يمن فکر کردم مطرب شد! ا. 

 :شود یتر م قیعم لبخندم

 .گم یشعر نم یول سمینو یم ییزایچ هی -

 :دیگو یم -شنوند  یهمه م -اندازد و آهسته  یباال م ابرو

 .مشونیخون یبعدا با هم م -

 :خندم یم

 .میخون یم.بود چشم ياگه عمر -

را به او  شانیها نیبهتر دیکه عمو بخواندشان را ندارند؛با نیا تیصالح شترشانیدانم که نصف ب یحال م نیا با

 .بدهم تا بخواند

 :کند یفروزان با لبخند نگاهم م عمه

 .یراحت گهید.مدرسه هام تموم شده -

 :کنم یم یکوچک اخم

 .زبون نفهمم به پستم خوردن يمشت بچه  هیانسم از ش.همش اون جام.کالس زبانو دو برابر کردم.یچه راحت -

 :میگو یم بایعمه فر به

 ؟یستیچرا به فکر خودت ن.يعمه چقدر الغر شد -

 :زند یبه من لبخند م یبا خستگ عمه

 رسم؟ یگفته من به خودم نم یتازه ک.نکردم یفرق چیمن ه -

و حاال در سن چهل  -البته سمن متنبه شد  - گرفته مجرد بماند  میعمه مثل سمن تصم.رسد یدانم نم یم

خفه کرده و به فکر خودش  سیخودش را با کار و تدر.رسد یخسته به نظر م يادیز یجوان ول ،هنوزیسالگ

 .ستین

 .ندارد يقصد بد یکند ول یام م یانگار دارد بررس.متفکرانه است دینگاه حم یچندش آور است ول الدیم نگاه

 :دیگو یبا پوزخند م نینسر

 .رسه یاتفاقا عمه ات خوب به خودش م -

 :در دهانش نکوبم یدست شیپ کیکنم تا با  یتالشم را م تمام
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 .رو نداره نایتمام بهتر یاقتیل یبا ب ایمثل بعض.رو داره یخوش اقتیل.کنه یخوب م -

تر از  نییپا یلیخ نینسر يسطح خانواده .کنم رشیطور تحق نیکند مقابل عمو ا یفکر نم.خورد یجا م نینسر

 !ندارد نیاست که نسر يضرور اقتیل یمهم است ول زهایچ نیا میگو ینم.عمو بود و خودش را به او قالب کرد

 !بندد یو مهربان دارد و دهانش را هم نم عیمرد مط کیرا با  یزندگ نیبهتر حاال

تواند خوب خرج  یدارد و م یدرآمد خوب.کامال مستقل دارد یزندگ کیهم مثل سمن مدت هاست  بایفر عمه

 یو مستقل بودن جنس ب تیموفق دنیچشم د یما کس يکه در خانواده  ییاز آن جا -او  تیموفق نیا.کند

 .سواد و احمق یب نیها شده؛از جمله نسر یلیدر چشم خ يخار -ارزش زن را ندارد  یو ب اقتیل

جواب دادن  يزبان و مظلوم است و به جا یب.فشارد یتشکر م يدستم را به نشانه  هیدور از چشم بق بایفر عمه

آورد که زنش را  یخودش نم يعمو به رو.دمیکش شیبار من زحمت جواب دادن را برا نیا.کند یم يخودخور

 :ام دهیکوب

 .کنه یام م وونهیبوش که داره د.غذات نسوزه عمو -

 .رسونمش یصد مسالم به مق شاالیا.راحت عمو التیخ -

در .کند یام را محو م یگذارد و بد اخالق یعمو تمام مدت سر به سرم م.شوند یمشغول گفت و گو م همه

مردك دارد مرور .کند یتنه و باالتنه ام حالم را بد م نییبه پا الدیکند،نگاه م یعوض هر چه او خوش اخالقم م

 !کند یخاطرات م

توانم چپ چپ  یچشمم افتاد و نم م،ازیداشت دیکه در ع ییبعد از گفت و گو یندارم ول يبد يخاطره  دیحم از

 .نگاهش نکنم

 .کند یتر م نیریش اریلحظاتم را بس نیو ا چدیپ یم هیمن و بق يشده،کمتر به پر و پا دهیکه دمش چ نینسر

 .یچه دستپخت خوب.به به -

 :کند یاخم م دیفروزان به حم عمه

 .تو خونه بخور نیبش ادیاگه خوشت م.زمپ یرو م نایمن هر روز هم -

 :زند یبا لبخند م دیحم

 .باشه یکه آشپزش ک نهیمهم ا -

به عمو .میکن یاست اخم م ختنیهدفش کرم ر میدان یمن و عمه که م.کنند ینگاهش م يبا کنجکاو همه

 .کنم تا بحث عوض شود یساالد تعارف م
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 :دهد یطبق معمول بحث آزاردهنده را ادامه م نینسر

 .يجان مشکوك شد دیحم -

 :دیگو یبا آرامش م دیحم

 .ییحرف دلمو زدم زن دا -

 :زند یم هیمارال کنا.شود یم رهیبه چشمان من خ سپس

 .کرده ریگ ششیبدجور گلوت پ -

 !و سبک مغز؟ شعوریحد ب نیتا ا آدم

 :کند یبد نگاهش م عمو

 .شما سرت تو کار خودت باشه -

 یرا م میدارم و غذا یام را اخمو نگه م افهیق اریبا تالش بس یول ندازمیو باال بباز ابر شیخواهم با ن یم

به وقوع  ینیریش يحادثه  نیچن یوقت یول دیعمو به دختر و زنش از گل نازك تر بگو دیآ یم شیکم پ.خورم

 !دیگوارا نوش يلحظه لحظه اش را مثل شهد دیوندد،بایپ یم

تنها ناظر  شهیهم مثل هم بایعمه فر.کند یرود و غذا را کوفت خودش م یچشم غره م دیتمام مدت به حم عمه

را  دیمن و حم يبا لبخند مرموز نیحال نسر نیبا ا.عمو اخم کرده و مارال بغ کرده.دیگو ینم يزیاست و چ

 !زند یساکت است و با نگاهش زر م شهیهم که مثل هم الدیم.کند یبرانداز م

 !نمانده آتش فتنه شعله ور شود يزیفهمم که چ یم نینسر يبا نگاه ها.خورم یفهمم دارم چه م ینم اصال

 :آورد یم ریمن را گ نیخوابند،نسر یعمو و عمه فروزان که خسته اند در اتاق ها م یاز ناهار وقت بعد

 .تو بوده شیپ دیگه ع یم دیحم -

 :زنم یدر عوض لبخند م یول» من بوده باشه شیکه پ دهیبه گور باباش خند دیحم« میخواهم بگو یم

 .اومده که من نبودم یک شونیدونم ا ینم.مسافرت بودم دویمن با دوستم و خانواده اش کل ع -

 يرو مهیکه چادرش را نصفه و ن یاندازد و در حال یم یبه اطراف خانه نگاه نینسر.دیگو ینم يزیچ دیحم

 :دیگو یتنه اش نگه داشته م نییپا

 چنده؟ يخونه االن متر -

 :زنم یم پوزخند

 .ستمیمن مشاور مسکن ن -
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 :دهد یو ادامه م ردیگ یم دهیرا ناد حرفم

 .رسه یبه هر کس چقدر م مینیبشه بب میتقس دیبا -

 :کنم یرا کج م سرم

 بشه؟ میتقس -

 ؟يمگه خواستگار ندار.يبر یازدواج کن دیکم کم با گهی؟دیجا بمون نیا يخوا یم یتا ک.آره -

 :کنم ینگاهم را به سمتش پرتاب م نینفرت تر پر

 .دست روش نذاشته یو کس دهیسن رس نیتو نگران دختر خودت باش که تا ا -

لعنت بر سپهر .را تحمل کنم زشینفرت انگ يتوانم حرف ها ینم گرید.روم یشود که سر م یدانم چه م ینم

 .کنم يو نگذاشت چند ساعت آبرودار ختیکه اعصاب من را بر هم ر

با لبخند  نینسر.توانم خودم را کنترل کنم یشده ام که نم یآن قدر عصبان یچقدر خاله زنک شده ام ولدانم  یم

 :دیگو یم

 .مارال پنج تا خواستگار داشته تا االن.زمیوا عز -

 .ردیحالم را بگ یزبان نیریهنوز هم اصرار دارد با ش.زنم یاش پوزخند م یو لبخند مصنوع زمیعز به

 ؟یگ یاسمال آقا قصابو م -

 :شود یم یعصب

 .سمتت ادیب کنهینه؟مرد زن مرده هم رغبت نم يکه دست خورده شد يسوز یم يدار -

دست .را گرفتم و در آغوشش رفتم نیمن به زور چند بار دست ام.و احمق است یزن چقدر سطح نیا.خندم یم

 !کند یمرا پردازش  لیطور مسا نیدست خورده مغز اوست که ا!خورده؟

 .خوره یم یچه گه گهیشهر د هیتو  ستیدست خورده دخترته که معلوم ن -

 !هستم يوگرنه شناگر ماهر نمیب یهم آب نم من

 :دیگو یم يبلند يصدا با

 !دیچش سف يدهنتو ببند دختره  -

نشده  داریهر دو آشفته اند و هنوز کامل از خواب ب.شوند یعمه و عمو از اتاق خارج م نیداد نسر يصدا با

قدر  نیمن هم اگر ا.است یمارال عصبان یکنند ول یبا تعجب ما را نگاه م الدیم یو حت بایو عمه فر دیحم.اند

 :کشد یم ششیته ر هب یعمو دست.شوم یم یشکل نیهم -تلخ  قیآن هم با حقا -شوم  دهیکوب
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 چه خبر شده؟ -

 نیترسد به خاطر ا یدارد و م یك دهنچا یداند چه زن داداش ب یخودش م.است دهیعمه فروزان پر رنگ

 .اورمیخودم ب ایسر او  ییبال فمیاعصاب ضع

 :دیگو یکشد م یسرش م يکه چادرش را رو یشود و در حال یبلند م شیاز جا نینسر

 .نمیرو بب تهیعفر نینحس ا ختیر گهیخوام د ینم.فرهاد میبر ایب -

 :دیگو یم یحوصلگ یاندازد و با ب ینگاهش را از من به همسرش م عمو

 .هیمشکلت چ نمیبب نی؟بشيچادرچاقچور کرد هیچ -

 :دیگو یبلند و بغض م يبا صدا مارال

 !گه دست خورده یبه من م -

مارال هم مثل بچه ها از تمام .را گرفته ام خوشحالم نیحاال که بعد از مدت ها حال نسر.خندم یم اریاخت یب

 !زند یبحث همان قسمت را کات کرده و جار م

 :دیگو یبا چشمان گرد شده م عمو

 .شده عمو یتو بگو چ ه؟سارایخزعبالت چ نیا -

 :میگو یم ياندازم و با خونسرد یباال م شانه

 .ابویبه اسب شاه گفتم  -

به بهانه  دیپوك دارند و با يکله ا یکه در ظاهر بزرگ تر هستند ول ییحالم از احترام گذاشتن به آدم ها گرید

 یعمو هم اگر عاقل باشد ناراحت نم.خورد یرا تحمل کرد به هم م شانیرهایها و تحق نیتوه شترشانیسن ب ي

 .شود

 يکنم که با صدا یبازش م يروم و طور یبه سمت در م عیسر.زند یدر م یکه کس دیبگو يزیچ دیآ یم عمو

 .کند یم دیمرا به کنده شدنش تهد یخطرناک

را که  یکوچک ینیکشد و س یبه بغل عقب م کایمل اطیاحت يکه از در باز کردن من تعجب کرده،برا اوشیس

 .دارد یآش در آن است کنار بدنش نگه م یکاسه بزرگ

 :کند یم یالک يمزاحم شده سرفه ا يکه متوجه شده موقع بد اوشیس.کنند ینگاه م اوشیساکت به س همه

 .اومدم یکه بد موقع نیمثل ا -
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 اوشیس یخواهد مشت تپلش را در آن فرو کند ول یآش خم شده و م يپستانک به دهان به سمت کاسه  کایمل

 یم يا یباورنکردن يروم و با خونسرد یم کایمل يدر دلم قربان صدقه .دارد یرا از دستش دور نگه م ینیس

 :میگو

 جونه؟ میآش مر.ستیبدموقع ن -

 رمیگ یرا از دستش م ینیس.دهد یشده آرام سر تکان م رهیه ام خکه به قوم عجوج و مجوج درون خان یحال در

 :میگو یم يا یو با لبخند زورک

 .روز خوش.یمرس -

خواهم در را  یم.کند یحلقه م کایرا هم دور مل گرشیدارند،دست د انهیموذ یکه چشمانش دوباره برق اوشیس

 :زند یم شین نیببندم که نسر

قدر  نیکنه که ا یم یهاش چه غلط هیبا همسا ستیمعلوم ن.از برگ گل پاك تره یگ یم یه.فرهاد نیبب -

 .نجسو يزدم تو دهنش دختره  یم یکیحقش بود .گه دست خورده یبه دختر من م.شده دهیدر

 :دیگو یم يبا لبخند مسخره ا اوشیکشم تا منفجر شوم که س یم یقیعم نفس

 .اس هیداداشم همسا.ستمین هیمن همسا -

کنم و او  ینگاهم را نثارش م نیبدتر.دهند یاست که به سواالت معلم شان جواب م یخوب يپسرها مثل

 !کند؟ یم حیدارد تفر.زند یم یچشمک نامحسوس

توجه به  یب نینسر.کشد یزند و م یچنگ م اوشیس ياز موها ياندازد و به دسته ا یپستانکش را م کایمل

 :دیگو یم الدیبه مارال و م اوشیحرف س

 .زیهمه چ یب ییِهر جا نیباباتون بمونه با هم دیبذار.میبر دیجمع کن -

 يکه دستش را رو ینیبهت زده به نسر اوشیس.کند یآب دار همه را مات و مبهوت م یلیس کیشترق  يصدا

 :دیگو یم يبلند يزند با صدا یعمه فروزان که قرمز شده و نفس نفس م.شده رهیصورتش گذاشته خ

 !یافت یم هیهمسا يساله  ستیکه دنبال پسر ب ییتو ییهر جا.خودم خفه ات نکردم يخفه شو تا با دستا -

دستش را مقابل دهانش نگه  بایعمه فر.کند یو عمه فروزان نگاه م نیکه جا خورده به نسر چارهیفرهاد ب عمو

مادرش و عمه  نیشود،ب یبلند م شیاز جا الدیم.کند یمقابلش نگاه م شیداشته و با چشمان گرد شده به نما

 :دیگو یم تیو با عصبان ستدیا یفروزان م
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 ریقبلش ز دهیچرا پسره ول کرد رفت؟فهم یکن یفکر م.که معلوم الحاله ارهیپت نیعمه؟ا یکن یدفاع م یاز ک -

 .بوده دهیچند تا خواب

توجه به  یسرش را کج کرده و ب اوشیس.کند یم شانیبا اخم تماشا دیخشک شده و حم شیسر جا مارال

 یمقابلش را نگاه م یخانوادگ شیتپلش دارد،با چشمان گردشده نما يدر مشت ها کایکه مل يا یمشک يموها

 .کند

معکوس در درونم  یکنم شمارش یاحساس م.است نیسنگ یلیخ میبرا الدیمثل م یحرف از کس نیا دنیشن

 .تا انفجارم نمانده يزیچ.شود یآغاز م

 :دیگو یم یآرام يا صداب دیحم

 مادرت؟ يپسرباز ایسارا  ه؟نجابتیاالن بحث سر چ -

 .کنم یحال م یحساب دیحرف حم نیا دنیبا شن.ندارد یدل خوش نیکس از نسر چیه

 :چسبد یرا م شیبرود که عمه فروزان بازو دیخواهد به سمت حم یم الدیم

به *** ر یم دیاون جا حم يبر.آسونه یواسه زن جماعت گردن کلفت.نشه یتا بادت خال سایجا وا نیکجا؟هم -

 .کلتیه

 نیدهد و به زم یعمه تعادلش را از دست م.دیآ یصورت عمه فروزان فرود م يرود و رو یباال م الدیم دست

 .دهیکنم که گوشش را چسب یمات عمه را نگاه م.افتد یم

 :کشد یعربده م الدیم

تو رو .یسر و پا طالق گرفت یسن از اون ب نیکه تو ا يباال آورد يچه گند ستیمعلوم ن!تو دهنتو ببند بدبخت -

 !کشت دیبا

 یبزرگ آش را در صورتش م يروم و کاسه  یم الدیسرعت ممکن به سراغ م نیشتریبا ب یفهمم ک ینم

 :زند یم غیج نینسر.افتد یم نیزند و زم یداد م.کوبم

 !پسرمو کشت! زهرا يفاطمه  ای -

 یچشمانش را پاك م نشیکند و با آست یپرت م يکاسه را به کنار الدیم.کند یم ینیدر دست لرزانم سنگ ینیس

زخمش دلم  دنیبا د.کند یم يزیاش زخم شده و خونر یشانیپ يگوشه .شده فیبا آش کث کلشیکل ه.کند

سوزناك عمه  هقهق  يرود،صدا یم نییام به سرعت باال و پا نهیس يکه قفسه  یدر حال.شود یخنک م
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به صورتم چنگ  شیآورد و با ناخن ها یبه سمتم هجوم م نینسر.شوم یتر م یشنوم و عصبان یفروزان را م

 :زند یم غیج.اندازد یم

 !کثافت حرومزاده! تهیعفر -

اهد به او خو یم نینسر.کشد یو دست زنش را محکم م دیآ یعمو فرهاد باالخره به خودش م.سوزد یم صورتم

 .کند یم هیافتد و بلند گر یم يگوشه ا نینسر.دهد یهم حمله کند که عمو به عقب هلش م

 یما را نم تیبرد؟مگر وضع یبچه را نم اوشیچرا س.هم آن وسط قوز باال قوز شده کایمل ي هیو گر غیج يصدا

 ند؟یب

کند و با خشونت به سمت در خانه  یبلندش م نیزم ياز رو.ردیگ یرا م شیو بازو دیآ یم الدیبه سراغ م عمو

 :دهد یهلش م

 .پدر یب يذار یدور و ورا نم نیپاتم ا گهید.رونیگم شو ب -

که خودش را  اوشیاز کنار س» !رونیب« دیگو یداد عمو که م ياندازد و با صدا یبه من م یبا نفرت نگاه الدیم

من  دنیبا د.کند یما را نگاه م مهیشود و سراس یم شیدایلحظه سپهر پ نیدر هم.شود یرد م دهیعقب کش

 :دیگو یبه مارال م تیعمو با عصبان.شود یصورتش نگران م

 .برو دنبال داداشت لتویجمع کن وسا -

 .ترسناك است یلیبودنش خ يجد میبگو دیبا.ام دهیعمو را ند يرو نیبه حال ا تا

 :دیگو یم نیبه نسر يعمو با لحن سرد.رود یشده مثل موش در م دیکه رنگش مثل گچ سف مارال

 .روشن کنم فتویتو هم گورتو گم کن تا تکل -

پاك  شیرا با پشت دست ها شیاشک ها.شده اند اهیچشمانش س ریز.کند یبهت زده همسرش را نگاه م نینسر

 :کند یم ییکند و مظلوم نما یم

 ...فرهاد -

 !خــفــه شــو -

 :کند یرا در صورتش پرت م فشیعمو ک.چسبد یم واریکشد و به د یخودش را عقب م نینسر

 .ومدهیسگم باال ن يتا اون رو رونیگم شو ب -

 :اندازد یپر از نفرت به من م یشود و نگاه یبلند م شیاز جا نینسر

 ... يذارم کف دستت دختره  یحقتو م -
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 غیهم ج نینسر.کند چند قدم به سمت در بردارد یکوبد و او را مجبور م یمحکم با کف دست پشتش م عمو

سپهر با دهان باز به آشفته .زند یم رونیرود ب یم شیپا ریکه مدام ز يکه بغل کرده و چادر یفیزند و با ک یم

مچاله  نیزم يرا که هنوز رو انشده عمه فروز دیکه مثل گچ سف یبا رنگ اوشیشده و س رهیبازار مقابلش خ

 .کند یشده نگاه م

 اوشیو به گردن س دهیترس یکند ول ینم هیگر گرید.کند یاه مقرمز شده و اشک آلود ما را نگ یبا صورت کایمل

 .دهیچسب

 :برمش یو به سمت کاناپه م رمیگ یعمو را م يلرزم،بازو یکه م یحال در

 .نینیعمو بش -

به  یتوجه نیکه کوچک تر رتیغ یب دیحم.ابروانش نشسته انیم یقیقرمز شده و اخم عم.ترسم سکته کند یم

 یبه کس.کشد یو تا ته سر م ردیگ یعمو آن را از دستش م.ردیگ یمقابل عمو م يآب قند وانیمادرش ندارد،ل

 .زند ینم یکند و حرف ینگاه نم

 :دیگو یم هیعمه با گر یبلندش کند ول نیزم يدارد از رو یکنار عمه فروزان زانو زده و سع بایفر عمه

پدرم دراومد تا طالق .نکردن یزندگ یو سه سال با اون عوض یس نایا.خسته ام کردن...بایولم کن فر -

 .ذارن یاالنم راحتم نم.گرفتم

 :کند آرامش کند یم یکند و سع یبغلش م بایفر عمه

 .آروم...آروم فروز -

زن .آورد یاش دلم را به درد م هیگر يصدا.کند یم هیپوشاند و بلند گر یفروزان با دستانش صورتش را م عمه

 .چارهیب

سرم را به چپ و راست .»کنم يتونم کار یم«پرسد  یبا نگاهش از من م.افتد یسپهرم جیبه نگاه گ همنگا

 یو کم ردیگ یرا م شیسپهر بازو.ستین ایدن نیکند و انگار در ا یهنوز عمه را نگاه م اوشیس.دهم یتکان م

 .کند یکه در خلسه هستند نگاهش م یمثل کسان اوشیس.دهد یتکانش م

 :دیگو یبا پوزخند به مادرش م دیحم

 .دیبر یبود سرتو گوش تا گوش م گهید یهر ک.اونم تو رو تحمل کرد -

 :کوبم یاش م نهیس يمشتم وسط قفسه  با

 .رونیگم شو ب ایخفه شو  ایحرفاست بدبخت؟ نیاالن وقت ا -
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 :زند یداد م تیو با عصبان ردیگ یمچ دستم را م دیحم

 .ي**هر یپ دیر یحتما با هم م.هواتو داره ستین خودیب!مثل اون یآشغال هیتو هم  -

 :زنم یپوزخند م.ردیگ یدستم درد م مچ

همه  نیکه ا دیتو و بابات** رفته؟هر نییآب خوش از گلوش پا هیسال  یکه مادرت بعد س یسوخت نیاز ا -

 !دیزنو آزار داد نیسال ا

موافق کار کردن مادرش هم  یحت یاست ول يخواهر و مادر مردم آدم روشنفکر يبرا.شود یقرمز م تیعصبان از

 یو عذاب آورش را م مهینصفه و ن يکرده و حاال نام آزاد يو در حبس کردنش در خانه با پدرش همکار ستین

 ....گذارد

 :دهم یشکند ادامه م یکه دارد مچ دستم را م يتوجه به فشار یب

مادرت  یوقت یول يندار رتیغ یکن یسر چهارراه دختر سوار م ير یم یوقت!خهتل قتیبهت؟حق ه؟برخوردیچ -

 !خاك بر سرت.کنه یخودش باشه رگ گردنت باد م بیخواد کار کنه و دستش تو ج یم

کوبد و  یاش م نهیس ينفر با کف دست رو کیامروز را به من بزند که  یلیس نیبرد تا سوم یرا باال م دستش

 دیو مرا از حم ردیگ یرا م میسپهر بازو.رود یقدم عقب م کیکند و  یدستم را رها م.دهد یبه عقب هلش م

 :زند یداد م تیبا عصبان دیحم.کند یدور م

 ؟یش یم سهیقد یرس یبه ما م! کنه نه؟ یسپر م نهیکه واست س يداد سیخوب بهش سرو -

 :زند یم ادیفر عمه

 !ر حرومزاده تو تکرار نکناون پد يقدر حرفا نیا! خفه شو!دیخفه شو حم -

 اوشیبهت زده به س.شود یم دهیبه صورتش کوب یمشت محکم یدارد ول یبر م زیبه سمت مادرش خ دیحم

 زیم يمادربزرگم که رو یمیگلدان قد.دهد یهلش م يو به گوشه ا ردیگ یرا م دیحم ي قهیکنم که  ینگاه م

 هیشود و پا یم پرت زیم يهم رو دیشکند و حم یخورد و م یم نیبه آن زم دیمبل هاست،با برخورد حم نیب

 .شکند یاش را م

 .انگار خشک شده.کند یحرکت به نزاع مقابلش نگاه م یعمو ب.کشند یم غیج بایفروزان و عمه فر عمه

کند تا  یرا گرفته و دارد بلندش م دیحم ي قهیرود که  یم یاوشیبه سمت س عیکند و سر یمرا رها م سپهر

 :دیگو یم یو با نگران ردیگ یرا م اوشیسپهر از پشت س.در شکمش بکوبد يگریمشت د

 !اوشیســــ!ولش کن.کنه یم هیداره گر کایمل!اوشیس -
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 ییکشد و به جا یسپهر او را عقب م.کند یم شیزند و رها یم دیبه شکم حم ينفس نفس زنان لگد اوشیس

 .کند یم هیو دارد گر دهیخواب نیزم يرو کایکند که مل یم تشیهدا

کند  یم یسع دیحم.ستدیا یحمله کند که سپهر محکم مقابلش م اوشیشود تا به س یبلند م شیاز جا دیحم

 :کنارش بزند

 !کارتو تموم کن ایب يجا بچه دار ياگه مرد!یعوض ي کهیمرت -

خواهد کارش را  یمشخص است م.کند یرا نگاه م دیشده حم کیبار یکند و با چشمان یرا بغل م کایمل اوشیس

 .دارد یخودش را نگه م کایبه خاطر مل یکند ول کسرهی

 :میگو یم اوشیبه س.کند یم هیزند و گر یدست و پا م اوشیدر آغوش س کایمل

 .آرومش کن! کرد هیبچه تلف شد از بس گر -

سپهر مقابلش  یدارد سپهر را کنار بزند ول یسع دیحم.زند یدهد و آرام به کمرش م یرا تکان م کایمل اوشیس

 .بکند يگریکار د دنیگذارد جز عربده کش یو نم ستادهیا

فکرش  یدارد ول یسنت یدانستم که بر خالف ظاهر روشنفکرش تفکرات یم.ام دهیطور ند نیرا ا دیبه حال حم تا

 .حرف ها هم باشد نیو زدن ا يرا هم کردم اهل کتک کار

بندم به سراغ عمو  یشان م يدر را رو.برم یا به اتاقم مو خواهرش ر بایکنم و عمه فر یفرصت استفاده م از

 .روم یم

 :گذارم یشانه اش م يرا رو دستم

 عمو؟ -

 .ترسم یاش م یاز نگاه خال.دیگو ینم يزیچ

 یوحش دیحم نیکه سپهر دارد با چنگ و دندان ا ستین نیاصال متوجه ا.خودش است يدر حال و هوا هنوز

 :میگو یروم و م یجلو م.دارد ینگه م شیرا سر جا دیجد

 .بحثا رو نیتموم کن ا.دیبسه حم -

 یدر صورتش م یو مشت محکم ردیگ یاش را م قهیکه سپهر  دیایخواهد به سمت من ب یچرخد و م یم

 :دیگو یم تیسپهر با عصبان.شوم یم رهیمقابلم خ يبهت زده به صحنه .زند

 .ستیتر از خودت هنر ن فیدست بلند کردن رو ضع -
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 دیآ یبه خودش م دیحم.کند یرا بد نگاه م دیزنند و حم یچشمانش برق م.ام دهیسپهر را ند يرو نیبه حال ا تا

 نییرا پا کایمل عیدوباره سر اوشیرا شروع کند که س يدیجد يتا دعوا ردیگ یسپهر را م ي قهی.شود یو بلند م

که انتظارش  اوشیس.کوبد یم اوشیس به صورت یمشت محکم دیحم.ستدیا یم دیسپهر و حم نیگذارد و ب یم

 .خورد یرا نداشته،تلو تلو م

 :رمیگ یرا م دیحم يروم و بازو یجلو م.توانم تحمل کنم ینم گرید

 ...بسه -

دستم را از .چشم یطعم خون را در دهانم م.شوم یروم و خم م یعقب م.کوبد یپشت دست در دهانم م با

 :نالم یدارم و بلند م یمقابل دهانم بر م

راحت  میریم یم میر یکردن من و عمه اس؟م یمشکل تنها زندگ.خسته شدم.نیتمومش کن!گهیبسه د -

 .دیتمومش کن حم.دیش

و  ردشیگ یعمو که به خودش آمده از پشت م.کند یمن به سمت سپهر حمله م يتوجه به حرف ها یب دیحم

 :دیگو یم تیبا عصبان.کشدش یبه سمت در م الدیمثل م

 .مشت زدنو منم بلدم.ایب یحرف بزن یگرفت ادی یبرو وقت -

 .درشت عمو سرانجام به کارمان آمد کلیه.بندد یکند و در را م یپرتابش م رونیخانه به ب از

 :کند یبه من نگاه م تیبا عصبان سپهر

 وسط؟ يچرا اومد -

 :زنم یم داد

 بشه؟ یکه چ ياریدرم يباز نیفرد.بزنم و بخورم نه تو دیمن با.منه نه تو یزندگ نیچون ا -

است  یبار اول.زند یرا م دیسپهر به خاطر من حم دمید یقند در دلم آب شد وقت.میگو یمثل سگ دروغ م دارم

حال  نیخورد؛با ا یزند و مشت م یمشت م میو برا ستدیا یزدن به من مقابلم م یتو دهن يمرد به جا کیکه 

 .تحمل کنم ستادهیو قلبم ا زمغ يو چهار ساعت رو ستیرا که در ب یهمه فشار عصب نیتوانم ا ینم گرید

 :کند یرا بلند م شیهم صدا سپهر

 !نه ای یرو بفهمون يزیجماعت نفهم چ نیبه ا یتون یم نمیبخور بب یتودهن یه ایب.خوب یلیخ -
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 یعمو با اخم به سپهر نگاه م.رود یم رونیاز خانه ب ردیم یم ادیز ي هیکه دارد از گر کایهمراه مل اوشیس

در ذهنش،به  فیکث يمشکوك نگاه کردن به من و بال و پر دادن به افکار يفرق عمو است؛به جا نیا.کند

 .کند یزند اخم م یکه سر برادرزاده اش داد م يمرد

 .بود عمو پدرم باشد میکه بودم،آرزو بچه

 :کشم یم غیج

 !یر شخواد واسه من آقا باال س ینم یکیتو .رمیخورم تا بم یاز بس م.به درك -

 .کند ینگاهم م رهیخ.شود یخاموش م هیثان کیطوفان نگاهش در .ندیآ یم نییسپهر پا يها شانه

 يبرا لیدل نیاول نیا.شوم یآرام نم اورمیسر خودم ن ییتا بال وانهیمن د یشود ول یزود آرام م یلیخ شهیهم او

 .ردکردن درخواستش

 :دیگو یم يخونسرد با

 .میزن یحرف م يآروم شد -

 :میگو یبلند م يهمان صدا با

 .تیبرو سر خونه و زندگ.حرف بزنم یکیخوامم با تو  ینم.شم یمن آروم نم -

 :دیگو یرود م یکه به سمت در م یدر حال.شود یدلخور نم اصال

 .بعدا -

 .که رفته نیمثل ا.ستین دیاز حم يخبر.رود یم رونیکند و ب یرا باز م در

 .کنم یروم و در را پشت سرم قفل م یبندد،به اتاق مامان بزرگ و بابابرزگ م یسپهر در را پشت سرش م یوقت

 :زند یدر م عمو

 .درو باز کن عمو.درو باز کن سارا -

آرامش  یبودم،حاال فقط به کم گرشیکه باز یاکشن لمیبعد از ف.بندم یکشم و چشمانم را م یتخت دراز م يرو

انتظار .ام افتاد نهیدر س يزیو رفت،انگار چ دیسپهر چرخ یوقت.سال است از آن محرومم نیدارم که چند ازین

 .نرود میو دادها غیداشتم که با وجود ج

از  یاو هم بعد از مدت.ردیگ یرا م شیجا بایشود و عمه فر یم دیدر زدن و صدا کردنم ناام قهیبعد از چند دق عمو

 یماند و نم یخواست سپهر م یلم مد.ستیاز عمه فروزان دل شکسته ن يخبر.شود یم دیگرفتن پاسخ ناام

 !پرتوقعم نه؟.تخت مچاله شوم نیا يها گوشه  چارهیگذاشت مثل ب
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 ینم؛مدتیکس را نب چیه یخواهم مدت یها،م يریبعد از تمام آن بحث ها و درگ.و شوم بود یطوالن يروز امروز

 .نمیخودم را نب

 

 

 پنجاه و هفتم فصل

حلقه  شیدستم را دور شانه ها.ندینش یخواباند و کنار من م یپارسا م یمیپتو و بالش قد يرا رو کایمل اوشیس

 :گذارم یشانه اش م يکنم و چانه ام را رو یم

 .داداش یمرس -

خورم،مقابل  یدارم کتک م دید یرود وقت ینم ادمیمن  یشانه باال انداختن ساده است ول کیواکنشش  تمام

 .من بخورد يتا به جا ستادیمن ا

 ریبه زور به او ش اوشیس.هم قوز باال قوز شده شیتنش کالفه اش کرده و خارش لثه ها.ناآرام شده بود کایمل

 .خشک داد و خواباندش

شد بچه اش را  ینم یراض هیهان.ما بماند شیتمام روز پ کایرفته اند و قرار است مل دیبه خر هیمامان و هان امروز

 .را خواهد داشت شیهوا یبهتر از هر کس اوشیمامان متقاعدش کرد که س یرها کند ول

 :کنم یلب پاره شده اش نگاه م يگوشه  به

 .کنه یدرد م -

کنم  یحس م.بار هم حرف نزده کیم،یآمد رونیسارا ب ياز خانه  یاز وقت.شود یم رهیخ کایبه مل دیگو یم ینچ

 .آشفته اش کرده يزیچ

 شده؟ یچ -

 :حرف ها هستم نیحال من سمج تر از ا نیبا ا.گورت را گم کن یعنی نیا.دهد ینم یجواب

 ها؟ها؟ها؟ -

 .زند یپوزخند هم نم یام حت يمسخره باز به

 یباز م شانیدر را برا.هستند هیمامان و هان.دیآ یکه زنگ در خانه به صدا درم میبگو يگرید زیخواهم چ یم

 .کنم
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سکوت گرفته هستند،به سارا اس  يروزه  اوشیکردن س چینگران در حال سوال پ ي هیکه مامان و هان یهنگام

 ؟»میقدم بزن میبر يخوا یم«:دهم یام اس م

 .»يخراب کرد ویهمه چ شبید«:دیگو یم عیسر یکنم که جواب بدهد ول یرا هم نم فکرش

 !کند انگار فحشش داده ام یرفتار م ياو طور یمن به او ابراز عالقه کردم ول.گزم یم لب

 .»رونیب میر یمثل قبل با هم م.فراموش کن شبوید«:دهم یم جواب

 ییسارا ي م،صحنهیبه خانه برگشته ا اوشیبا س یاز وقت.حداقل سرگرم نگهش دارم ای نمشیخواهم بب یم واقعا

 يو خودخور ندیخواهم تنها بنش ینم.رود یدر حمام غش کرده از مقابل چشمانم کنار نم یزخم یکه با دستان

 .کند

 .»رونیرفتم ب یداشتمم با تو نم.ندارمحوصله «:دهد یم جواب

 !را از رو بسته رشیشمش

 .»نزنم شبوید يدم اصال حرفا یقول م.میبر ایب«:مانده التماسش کنم کم

 .»خوام بخوابم یم«:دهد یم جواب

 ست؟ین.خواهد بخوابد،پس حتما خوب است یم اگر

 ؟»میزن یباشم که بعدا حرف م دواریتونم ام یم«:رمیگ یم میدندان ها نیرا ب لبم

 .»نباش دواریام! هه«:دهد یم جواب

 .»يبخواب خسته ا«:زدیر یفرو م نهیدر س قلبم

ام را  یشوم و گوش یمثل نوجوان ها هول م.شده رهیکه به من خ نمیب یآورم،مامان را م یسرم را باال م یوقت

 .گذارم یکنار م

 :دیگو یمکند و  یحرکتم نگاه م نیبا تعجب به ا مامان

 دعوا کرده؟ یبا ک اوشیشده؟س یچ -

شده و  رهیخ کایبه مل اوشیس یول ردشیدارد به حرف بگ ینشسته و سع اوشیآن طرف با فاصله از س هیهان

 .دیگو ینم يزیچ

 .یشکیه -

 :میآدم دروغ بگو نیتوانم ع یطبق معمول نم.کند یچپ چپ نگاهم م مامان

 .خوام درباره اش حرف بزنم مامان یفعال نم -
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 .اش خبر داشته باشند یسارا بخواهد همه از مشکالت خانوادگ ستمیمطمئن ن.دیگو ینم يزیچ یکند ول یم اخم

 .»نمتیخوام بب ینم گهید«:خوانم یسارا را م جواب

وارفته ام را  ي افهیمامان ق.را به حساب حال خرابش بگذارم شیتوانم حرف ها ینم گرید.خالص است ریت نیا

 :دیگو یم ندیب یکه م

 شد؟ یچ -

 .کند یام م وانهیهم د ندینخواهد من را بب گریکه د نیفکر ا.دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .قدم زدن حالم را بهتر خواهد کرد یکم.گذارم یزنم و آن ها را تنها م یم رونیاز خانه ب عیسر

 .دیآ یسارا از گرما و تابستان بدش م.زنم یقدم م نییکند،با سر پا یرا گرم م میکه آفتاب موها یحال در

توانم درك کنم  یحاال م.ازکتک زدنش نداشتند ییکردند و ابا یم رشیها خانواده اش بودند که آن طور تحق آن

 توانم نفرتش نسبت به آن ها را درك کنم؛همه یم.هم دارد يکه خانواده ا یکند در حال یم یچرا تنها زندگ

 .عاشق بزرگ نشدند يپر قو و با محبت پدر و مادر يمثل من ال

است و عمه  شیعمو دمیکه فهم يجز مرد.دیایگله به خانه اش ب کیگفت که قرار است  یواقعا راست م سارا

 .بلند کند شیخواست دست رو یکه م يمخصوصا پسر.نداشتند يکدام رفتار آدمانه ا چیش،هیها

 یکردم،داوطلبانه مشت یرا شروع نم ییوقت دعوا چیکردم و ه یبا او در دعواها شرکت م نیکه به زور شرو یمن

 نیتحمل ا.کند ندارم تیاو را اذ یرا که کس نیتحمل ا.که دست خودم هم درد گرفت دمیدر صورت آن پسر کوب

 .تا راحت شود ندارم ردیم یم دیاش کند که بگو یآن طور عصب یرا که کس

کنارش باشم و احساسم را  یدائم يخواهد که با مرز یم.خواهد یاش نم ین را در زندگحال سارا م نیا با

 یحرف م دمیکه د يزدم،حاال داشت با من قدم و از گله ا یآن حرف ها را نم شبیاگر د دیشا.سرکوب کنم

 .و چرا دیآ یگفت که از کدام شان بدش م یم.زد

و آرامشم  يکه خونسرد یکنم؛من دایآرامش پ یگذارم تا کم یپا م ریها را ز ابانیدارم تنها آسفالت گرم خ حاال

 !بوده نیمورد حسادت شرو شهیهم

کتاب  يکه سارا درباره  يزیتوانند چقدر درد داشته باشند؛همان چ یاوقات کلمات م یکنم که گاه یم فکر

من را  يحال حاال.دیآ یکند قلبش متورم شده و نفسش باال نم یگفت حس م یم.گفت یخواند م یکه م ییها

 گفت نه؟ یم
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تالش کنم همان  دیبا نیخواهد؛بنابرا یجز دوست نم یصراحتا اعالم کرد که نقش من را به عنوان کس سارا

 .دوست بمانم

 .خواهم کنارش بمانم یدوستش بمانم،م شهیاگر مجبور باشم هم یحت.توانم از سارا بگذرم ینم من

 ! بدبخت شده ام چقدر

 یکه هست یمرس«

 يزیآمیرا رنگ م یهست و

 خواهمیاز تو نم زیچ چیه

 باش فقط

 بخند فقط

 ...راه برو فقط

 نه،

 نرو راه

 پلک بزنم ترسمیم

 .ینباش گرید

 »یمعروف عباس

 

 

 پنجاه و هشتم فصل

 ...مارال منتظرمه -

 :کشد یم یلرزان نفس

 ...بمون گهید کمی -

 یخواهم داد بزنم که محکم دهانم را م یپرم و م یرود از جا م یتر م نییکمرم پا يکه از رو دستش

 یکنم دارم خفه م یحس م یکند ول یدانم دارد چه کار م ینم.رسد یزورم به او نم یزنم ول یدست و پا م.ردیگ

 .دهد ندارد یکه محکم دهانم را فشار م یبه دست یربط چیه نیشوم و ا
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 یخواهم داد بزنم که دست به کش شلوار کوتاهم نزند ول یم.زند یبلندش حالم را به هم م ينفس ها يصدا

 ریکشد و تا ز یم میساق پاها يدستش را رو.کنم جادیا يگرید يخفه و نامفهوم صدا يتوانم جز صداها ینم

 کند؟ یکارها را م نیا الدیچرا م.آورد یشلوار کوتاهم م

 .آورم یاال مدارم ب.آورد یکشد و باال م یشکمم م يرو شرتمیت ریرا از ز دستش

چشمانم گرد شده .شنوم یبلندش را خوب م ينفس ها يصدا یول نمیرا بب الدیتوانم م یاست و نم کیتار اتاق

 .زنم یدر دلم مامان را صدا م ستیدانم از چ یکه نم یاند و با ترس

به  یشان را وقت یکی.کند یام م وانهیدانم دارد د یشان را نم یگرفته اش که معن يبا صدا شیها زمزمه

 دندید یوقت.دندیخند یم زیگفتند و ر یبه هم م یواشکیکه  دمیشن شیسمن رفته بودم،از دوست ها يمدرسه 

 .از من دور شدند عیکنم سر یکه من دارم گوش م

اسباب  يگفت خانه .کنم يکند؟قرار است با مارال باز ینم میچرا رها.ام است نهیس يقفسه  يرو الدیم دست

 .مینیرا بچ لشیآورد تا وسا یرا م دهیکه تازه خراش  يباز

 :دیگو یکند و م یرا مرتب م میکردن من و نفس نفس زدن خودش،لباس ها هیگر قهیپس از ده دق الدیم

 .کارت یبرو پ -

 یفرار کنم،چانه ام را در مشتش م زشیکنم تا از اتاق نفرت انگ دنیکه با سرعت شروع به دو نیاز ا قبل

 یسرش را جلو م الدیم.گرفته ام ادیشکلک را در دبستان از بچه ها  نیشوند؛ا یم یمثل ماه میلب ها.ردیگ

 بوسند؟ یرا هم م هاکنم که مگر لب  یوحشت زده فکر م.بوسد یرا م میلپم لب ها يآورد و به جا

دهد  یب هلم مزنم،به عق یعق را م نیاول یوقت.آورم یکند باال م یم میکه دارد با لب ها يکم دارم از کار کم

 یبه بدنم دست م یاست که وقت ییزهایمثل همان چ.فهمم یاش را نم یزند که معن یم یو با حرص حرف

 .گفت یم دیکش

 یباز نم یشوم تا باز شود ول یم زانشیو آو رمیگ یرا م رهیدستگ.دوم یشوم و به سمت در م یبلند م میجا از

 :میگو یم هیبا گر.شود

 ...الدیدرو باز کن م -

 .چسباند یو با بدنش مرا به در م ستدیا یسرم م پشت

 ؟يدیفهم.یگ ینم يزیچ یبه کس -

 .گم ینم...نـ -
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 یم ییکه از قفس آزاد شده،به درون روشنا يکند و من مثل پرنده ا یکه در دست دارد،در را باز م يدیکل با

 :کند یکند و بلندم م یم میدایعمو در راهرو پ.دوم

 عمو؟ يجوجه  يکجا بود -

 میاو به لباس ها.بغل عمو امن است.چسبانم یکنم و سرم را به گردنش م یرا دور گردن عمو حلقه م دستانم

 .ستیمثل بابا ن.کشد یبلند نفس نم.ندارد يکار

*** 

 ...نکن الدیگفت م یم.زد یتو خواب حرف م -

 :دیگو یم هیبا گر یکس

فقط چشم .جوون بود و خام.گوش نکرد رفت گرفتش.ستین یزن،زن زندگ نیصد بار به فرهاد گفتم ا...کثافت -

مارال .گوش نکرد.کرد یم يناجور يایبا سمنم شوخ...بزرگ شد گفتم رفتاراش زشته الدیم.دید یو ابروشو م

 .بخواد زن طالق بده سن نیکه تو ا نیوضعش شده ا.گوش نکرد.ره یدختر داره کج م نیبزرگ شد گفتم ا

 د؟ید یداشت خواب امروزو م یعنی -

 ...دونم ینم...دونم ینم -

شد فکر  یاتاق باعث م یکیتار یبودم ول داریب يا قهیچند دق.شوم یم رهیکنم و به سقف خ یرا باز م چشمانم

صحبت  يحاال که صدا.انگار که فلج شده بودم.تکان بخورم میتوانستم از جا ینم.هستم الدیکنم هنوز در اتاق م

تنها  شهیو من مثل هم ستادهیاتاقم نا یکیردر تا الدیکه م دیآ یم ادمیشنوم، یرا م بایعمه فروزان و عمه فر

 .هستم

عمو  شیکه پ یروزِ دو ماه دم؛هرید یوقت بود که خواب آن روزها را نم یلیخ.لرزد یعرق شده و م سیخ بدنم

 .دیایانه ببه خ مارستانیگرفته بود خوب شود و از ب یخطرناک روسیفرهاد مانده بودم تا حال سمن که و

لباسم  ي قهیبا دست لرزانم .زدیر یشود و دورم م یباز م میموها.کنم یو شالم را از سرم م نمینش یم میجا سر

کنم و اطرافم را با دقت نگاه  یچراغ کنار تختم را روشن م.کشم تا راحت تر نفس بکشم یو عقب م رمیگ یرا م

توانم خودم را تحمل  یکه نم فمیآن قدر کث.مرو یم رونیآورم و از اتاق ب یحوله ام را از کمدم در م.کنم یم

 .کنم

 :میگو یم یحوصلگ یبا ب.پرند یمن از جا م دنیدو با د هر

 .خوام برم حموم یم.دیایجلو ن -
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 :دیگو یفروزان با ترس م عمه

 ...باز مهیدرو ن -

 .کدومتونو ندارم چیه يحوصله  -

 .ها بازش نکنند وانهیکنم تا مثل د یدر را قفل م.کوبم یرا پشت سرم مروم و در  یداخل حمام م به

بدنم را آن قدر .بدنم مانده يرو الدیم يکنم رد دست ها یحس م.میشو یزنم و م یرا سه بار شامپو م میموها

هم  ینگاه ینم یحت یآورم ول یسر خودم م ییکنند دارم بال یفکر م.دیآ یدر م میعمه ها يسابم که صدا یم

 .را هم ندارم دنیدرد کش يحوصله .اندازم ینم غیبه ت

که  میبگو يزیممکن است چ.دهانم را ندارم اریبداخالقم و اخت.و عمه فروزان بروند بایخواهد عمه فر یم دلم

 .ناراحت شان کند

 یه با بافتم ک یم یاس ام اس ادیشنوم و  یسپهر را م يچم،صدایپ یکه دارم حوله ام را دور بدنم م یهنگام

 !رد؟یآمده خسارت ظرف آشش را بگ ایاست  دواریهنوز به من ام.فرستادم شیتمام برا یرحم

خوام که وارد  یباز هم معذرت م.هم من هم برادرم.میکرد یکارو م نیهم بود براش هم يا گهیهر کس د -

 .میتون شد یجمع خانوادگ

 :دیگو یم متیفروزان با مال عمه

 .برادرت به خاطر ما کتک خورد.میشرمنده ات شد.حرفو نزن نیا -

 :دیگو یاش م یشگیبا تواضع هم سپهر

 خوبه؟ يحال خانوم مهدو.ستین یاصال مشکل -

به حرف  زمیت يچکد با گوش ها یکه آب از موها و بدنم م یآب را بسته ام و در حال یکنند ول یپچ م پچ

 :دهم یگوش م شانیها

 .نه -

 .سرمپ نیبش ایب -

 !م؟یایب رونیچطور از حمام ب ند،منیاگر سپهر آن وسط بنش.شوم یم یدست عمه به شدت عصبان از

طور سر به راه رفتار کند و  نیا دیبار حم کیآرزو به دل مانده !پسردوست من هم دلش خوش است يعمه  نیا

 .کند یم ییحاال دارد عقده گشا
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نشسته باشد که پشت  یمبل يکه سپهر رو نیا دیبا ام.گزم یمظلومم لب م يعمه  يافکار تهوع آورم درباره  از

 یمقابل حمام م ي چهیقال يرو میآب موها.آورم یم رونیکنم و سرم را ب یدر را باز م يبه راهرو باشد،ال

 .چشمان سپهر است که مات و مبهوت به من زل زده اند نمیب یکه م يزیچ نیکشم و اول یگردن م.چکد

 !دیمرا د.بندم یکشم و در را م یخودم را داخل حمام م عیشوند و سر یرد مگ چشمانم

 :دیآ یمقابل در م مهیعمه سراس.زنم یعمه فروزان را صدا م يبلند يشده ام که با صدا یقدر عصبان آن

 شده قربونت برم؟ یچ -

 :شود یکم م تمیار عصبان یصورت کبودش کم دنید با

 رون؟یب امیب يمن چه جور -

 :کند یچرخاند و با هال نگاه م یسرش را م عمه

 .رونیب ایجا ننشسته عمه ب نیا یکس -

 !دمشیخودم االن د -

 یم یچه اتفاق گرید ي هیتا چند ثان ستمیام که مطمئن ن یآن قدر عصبان یول میزن یآهسته حرف م میدار

هم درد  یسگ اخالق.شود یم فیمسخره،اعصابم به شدت ضع يآشوب ها و آن خواب ها نیهر بار بعد از ا.افتد

 !ستیبزرگ

همه شعورو از کجا  نیا«:میگو یدر دلم م.شود ینم دهیسپهر د.کنم یآورم و نگاه م یم رونیسرم را ب دوباره

 !؟»يآورد

هستم که هر لحظه ممکن  یوانیکند انگار ح ینگاهم م يو عمه را که طور میآ یم رونیاز حمام ب يخونسرد با

که حوله ام را محکم نگه داشته ام به  یگذارم و در حال یحمله کنم،پشت سر م هیشوم و به بق یاست وحش

 .دوباره گرم شده یلعنت يهوا.کنم یم ادیکولر را ز يقبل از آن درجه .روم یاتاقم م

 .گذارم خودش خشک شود یزنم و م یرا شانه م میپوشم و موها یرا م میها لباس

دلم  یفشار کم شود ول نیبخورم تا ا يزیخواهد چ یدلم م.شوم یم رهیکشم و به سقف خ یتختم دراز م يرو

را گول  یچه کس.روم تا خودم را آزار بدهم یو نم نمشیخواهد بب یهم دلم م دیشا.نمیخواهد سپهر را بب ینم

 ست؟ین.که هست یزنم؟سپهر هر که نباشد،دوست خوب یم

 :میگو یم یحوصلگ یبا ب.زند یدر م یکس

 .بمون رونیب یکه هست يهر عمه ا -
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 :دیگو یاز پشت در م بایفر عمه

 ؟يبخور يایم.فروزان کتلت درست کرده -

که من با عالم و آدم هم قهر  دیآ یم ادمی یول» خورم چه برسه به کتلت یکوفتم نم«  میخواهم بگو یم

 .خوشمزه اند ییجادو يعمه فروزان به طرز يها ن،کتلتیعالوه بر ا.کنم یکنم،با شکمم قهر نم

با لبخند  بایعمه فر.روم یم رونیبندم تا خشک شود و از اتاق ب یم یرا با شال میشوم و موها یبلند م میجا از

 .غذا بوده يواکنش مثبت برا نیمثبت نشان داده ام؛هر چند ا یخوشحال است که باالخره واکنش.کند ینگاهم م

 ...یبیعج زیچند وقت چ نیا.پس با شما و خانواده تون رفت و آمد داره -

 یشگاهیمن موش آزما.روم یبه او چشم غره م یادب یکند و من در کمال ب یمن حرفش را قطع م دنید با

 !کنند یعلم يو درباره ام مباحثه  نندیکه بنش ستمین

 :دیگو یم یکند و با لبخند کوچک ینکرده،خودش را جمع و جور م یکار جالب دهیکه فهم عمه

 .يریبخور جون بگ يزیچ هی میعمه؟بر ياومد -

 !ام دهییانگار تازه زا »يریجون بگ« دیگو یم يطور.توانم پوزخند نزنم ینم

 :میگو یسپهر م به

 د؟یتنهاشون گذاشت ستن؟چراین نییمگه آقا رضا پا -

 .خواهم یکه حضورش را نم میگو یبه او م یزبان یبا زبان ب دارم

 شیبدهد،از جا یمن پاسخ ي رهیکه به نگاه خ نیبدون ا.نمیدرون چشمانش را بب يتوانم دلخور یخودم م تنها

 .رود یبه من م یکند و بدون زدن حرف یم یخداحافظ میشود و از عمه ها یبلند م

 نیدر ا.افتمیب یمغرورتر از آن هستم که به فکر عذرخواه یشوم ول یم مانیپش یرود،کم یم يطور نیا یوقت

 .کنم ینم دایلحظه گاوتر از خودم پ

 يخوا یم«عمه فروزان گفت  یچون وقت دیگو ینم يزیو نه عمه فروزان چ بایخوردن غذا،نه عمه فر موقع

و  دندی،هر دو عقب کش»برس قاتتیخودم دست دارم شما به تحق«پاسخ دادم  يو من با تند »زمیبرات دوغ بر

 .مرا به حال خودم رها کردند

 ستمین ییمن از آن ها.روند یکنند و م یم یآخر خداحافظ یکنند ول یپا و آن پا م نیا یاز غذا هر دو کم بعد

به  ازیکنند وگرنه من هم آدم هستم و ن یفکر م يطور نیام بدهند؛البته آن ها ا يکه بخواهند بمانند و دلدار

 .من باشند ازکشندارند که ن يا فهیجاست که آن ها وظ نینکته ا یمحبت دارم ول
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را  يلوس باز دیبا شهیمتاسفانه نازکش ندارم و مثل هم ینازم را بکشد ول یخواهد ناز کنم تا کس یدلم م من

 .کنار بگذارم و خودم را ببندم

*** 

 خوره؟ یچرا به تو بر نم -

آدم  يمن برا.از من زده شود تا بتواند دل بکند دیبا.خود سپهر بهتر است يبرا نیا یشوم ول یم یدارم عوض باز

 .ستمین مثل او مناسب يبامحبت و باشعور

و آهسته  ستدیا یاسالم م ي لهیآن طرف م.شود یو همراهم سوار اتوبوس م ردیگ یم دهیحرفم را نشن سپهر

 :دیگو یم

 .مثل قبل میش یم.اون شبو فراموش کن يتمام حرفا -

 یفندق يچشم ها نیکه صاحب ا یخوش به حال زن.خورم یشوم و در دلم حسرت م یم رهیچشمانش خ در

  .گرم خواهد شد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یندارد ول يساخته شده ا کلیدارد،ه ینسبتا خوب ي افهیق.تمام است یپسر همه چ کی یواقع يبه معنا سپهر

تعصبات مسخره ندارد و همراهش را !ستیدارد و نازکش خوب يآرام و صبور تیشخص.قدبلند و چهارشانه است

 یم يمرد نیاز چن یاحمق مکدا.دست بزن هم ندارد.ستیداد ن یمهربان است و اهل داد و ب.کند یمحدود نم

 !گذرد؟من

توانم او را  یمن نم یرا خوشبخت کند ول یتواند هر زن یمطمئنم او م.به خاطر خودش از او بگذرم دیبا

 .ها را دارد نیبهتر اقتیسپهر ل.خوشبخت کنم

 :میگو یم يدهم و با خونسرد یدهانم را قورت م آب

شه و  یداره احساس توئه که عوض نم تیوسط اهم نیکه ا يزیچ.سپهر میش یوقت مثل قبل نم چیما ه -

مدت از سرت  هیبعد  ستین ینیالبته تضم.یستین ستیتو هم مازوخ.ستمین یمن آدم خودخواه.شه یسرکوب م

 .وفتهین

 :کند یم اخم
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 روز فارغ؟ هیروز عاشق شم  هینوجوونم که  يکرد وفته؟فکریسرم ب ؟ازیمنو ساده گرفت يقدر حرفا نیتو ا -

 !د؟یرا فهم نیمن فقط هم يمام حرف هات از

 :روم یکند چشم غره م یکه دارد بد من و سپهر را نگاه م یکنم و به زن یشانه ام مرتب م يام را رو کوله

 هست خانوم؟ یمشکل -

 :زنم یپوزخند م.چرخاند یاتوبوس م يکند و نگاهش را به سمت پنجره  ینازك م یچشم پشت

 .کنم زیشماره حساب بده ارث باباتو وار -

 :دیگو یم ییپررو با

 .ره یانتظار نم شتریمثل تو ب ییایاز دوزار -

 :کنم یکه تا آرنجش ادامه دارند اشاره م ییالنگوها به

 .يدستته وگرنه دوزارم نبود نایخوش به حال تو که ا.آره -

 یبه سمت صندل.کند ید شده من و زن را تماشا مسپهر با چشمان گر.شوم یرد م لهیم ریشوم و از ز یم خم

 يصدا.ندینش یکنارم م دیسپهر با ترد.نمینش یروم و کنار پنجره م یقسمت مردانه م نیدر عقب تر يدونفره ا

 :شنوم یزن را م

 ...پسر من.چشم و روها جوونامونو از راه به در کردن یب نیهم.شده يعجب دوره و زمونه ا -

شود و  یبلند م شیسپهر با اخم از جا.را به فحش نکشم شیشود تا برنگردم و سر تا پا یام گرفته م يانرژ تمام

 :دیگو یبه زن م تیبا جد.رود یبه عقب اتوبوس م

 .شون نداره دنیبه شن يعالقه ا یمثل خودتون کس يجز افراد.دیخانوم نظرات تونو واسه خودتون نگه دار -

 نیمن هم از ا.دیگو ینم يزیچ گریزن د.کنم یزن نگاه م ي افهیباز به ق شیا نب یدو صندل نیچرخم و از ب یم

 !ترسم یداروخانه اش م يقفسه  يسپهر با آن اخم و قد اندازه 

بودمش  دهیقدر درمانده ند نیتا به حال ا.کند یآهش واقعا ناراحتم م يصدا.ندینش یگردد و کنار من م یم بر

به  یخواه یکه نم یاتوبوس،در حال يها یصندل يکار رو نیچرخم؛ا یمبه سمتش  یکم.که بخواهد آه بکشد

 .سخت است يات بخور يکنار

 :غرورش را نشکنم نیاز ا شتریکنم ب یم یسع

! آله دهیکامال ا طتیشرا.يندار یتو مشکل.به تو نداره یربط چیکنم،ه یقبول نم شنهادتویکه من پ نیا.سپهر -

 .يقد بلند.یو مهربون يدار یدرست ،اخالقيدار یخوب ،درآمدیهست یخوب ياز خانواده 
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 .گذاشتم یموضوع سر به سرش م نیسر ا شهیهم.ندینش یم شیلب ها يرو يمحو يلبخند

کردم که حاال که  یفکر م نیگذشته داشتم به ا يتمام روزها.کند یشده و به من نگاه نم رهیخ شیرو به رو به

 نیام،سپهر بزرگ تر دهیخواستم رس یکه م يزیبه هر چ یاجتماع تیو شغل و موقع التیمن از نظر تحص

بسازد که  یمعمول یو از من زن ردو بب دیها را بشو یعقده ها و دلمردگ نیکه بتواند تمام ا يمرد.است میآرزو

را حس  یبتواند خوشبخت يگریکه مثل هر زن د یزن.اعصاب و روان نداشته باشد يبه استفاده از داروها يازین

 .زن کی ي هیزن باشد،نه سا که یزن.کند

 :دهم یرا قورت م بغضم

مشکل .شک ندارم نیتو ا.یرو خوشبخت کن يهر دختر یتون یتو م.ناستیبهتر اقتتیکه ل ناستیبه خاطر هم -

 .یشناس یسپهر تو منو درست نم! رو خوشبخت کنم يمرد چیتونم ه یمن نم.منم

 :دهم یادامه م عیسر.کند یچپ نگاهم م چپ

 یدون ینم.یرفت رونیساعت با من ب هی يفقط روز.میچه جور یکه بدون ينکرد یکه با من زندگ نهیمنظورم ا -

 .ضمیآدم مر هیمن .ینیب یازم م ییچه رفتارا و واکنشا یتمام مدت باهام باش یوقت

چشم غره رفتن به  يحوصله .کند یچرخد و من را نگاه م یمقابل ما نشسته،م یصندل يکه رو يسرباز پسر

کنم و  یفکر م یکم.چرخاند یرود و سرش را م یکند که از رو م یسپهر آن قدر نگاهش م.را ندارم یکی نیا

 :دهم یادامه م

 يباهاش رابطه  ينفر که بخوا هیبه عنوان  یول یشناس یخوب م یلیدوست چند ماهه منو خ هیتو در حد  -

! ازدواج ،نهينه دوست شدن،نه نامزد.ستمیرابطه ها ن نیمن آدم ا! یشناس یمنو نم ،اصالیداشته باش یاحساس

که محبتمو نشونت بده به دلت  یحرکت هی ایدوستت دارم  هی دنیشن يآرزو.ینیب یاز من نم یتو اصال احساس

 .مونه یبه دلت م يمنو بخور يبار غذا هیکه  نیآرزو ا.مونه یم

 یدر قلبش فرو م شتریب هیخنجر را هر ثان کیکند که انگار دارم  ینگاه م يطور.زند یلبخند هم نم یحت

 :دهم یمصمم ادامه م.کنم

 یتو م.یش یم المیخ یاحتماال ب ياصال اگه اونا رو بشنو.یدون یمن نم يگذشته  يدرباره  زایچ یلیتو خ -

که  یپرخاش نکنه؟کس هیکنه تا مثل سگ هار به بق یمختلف مصرف م يکه داروها یکن یزندگ یبا کس یتون

 يکه نتونه مثل دخترا یمثل بز نگات کنه؟کس یکن یبهش ابراز عالقه م یکه وقت یوب خشکه؟کسانگار چ

 ...که ینداره تا نثارت کنه؟کس یکه محبت یناز کردن و زن بودنو بلد باشه؟کس گهید
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 یشمرده شمرده م.شوم یو من بالفاصله ساکت م ردیگ یمقابل دهانم م یگونه تماس چیرا بدون ه دستش

 :دیگو

 يدرباره  يزیبارم چ هی.یمن باش يبرا یچ یتون یکه تو نم نیا.من بود يدرباره  یکه گفت یینایهمه ا -

 .يخوا یم ینفر چ هیبا  تیکه تو از زندگ نیا.یخودت نگفت

 :میگو یم عیسر

 یحت.یرو خوشبخت کن یهر کس یتون یاول حرفامم گفتم که تو م.خوام یچون من فقط محبت و آرامش م -

 .من

 :دیگو یبا آرامش م.دهد یرا چند بار تکان م شسر

تو از کجا .باشم نیتونم ا یو من نم يخوا یم نویتو ا یگ یهمش م.سارا يریگ یم میواسه من تصم يتو دار -

 خوام؟ یم یمن چ یدون یم

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .خواد یم يا گهیکه هر پسر د يزیهر چ -

 :زند یم یکوچک لبخند

 خواد؟ یم یدختر چ هیمشترکش با  یپسر از زندگ هی یدون یو تو از کجا م -

 :کند یکنم و او از فرصت استفاده م یتوانم حاضرجواب یلحظه نم کی يبرا

 ییابتدا یلیکه ما طرز فکر خ یدر حال میخوا یم یالعقول ریمح يزایما پسرا چه چ دیکن یشما دخترا فکر م -

 .میدار يا

 :زند یاو هم لبخند م.زنم یم یبزرگ لبخند

 .بهتره یلیخ يطور نیا -

 :دهد یفهمم و او ادامه م یرا نم منظورش

که بهش اعتماد داشته باشم و  یکس.که برام دوست باشه نهیکه من از زنم دارم،ا يخواسته ا نیبزرگ تر -

که  یکس.اعتماد داشته باشه رو به من بگه و بهم یبتونم صادقانه باهاش رفتار کنم و حرفامو بزنم و اونم همه چ

ام بتونه  یخسته و عصب یکه وقت یکس.قدم جلوتر از من هیقدم عقب تر از من و نه  هیباهام همراه باشه،نه 

دارم  ازیکشم و ن ینم گهیاوقات د یمنم گاه یگاه زنم باشم ول هیتک دیدرسته که من با.بده میدلدار.سرحالم کنه

 .یمن هست ياالنش برا نیکه تا االن گفتم رو تو هم یینایا يهمه .که اون پناهم باشه
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به  گریساعت د کیخدا را شکر که .میچه بگو شیحرف ها نیدانم در جواب ا ینم.کنم ینگاهش م ساکت

 .رسم یمقصد م

 :دهد یادامه م متیمال ند،بایب یسکوت من را م یوقت

 ادی یاگه دوست داشت.ستیمن مهم ن يبرا يکه اشاره کرد ياون بحث آشپز.زایچ ي هیبه بق میرس یحاال م -

هست  ياگرم کار.يو بپز یو بساب يندارم که تو بشور يمن اصرار.به من کمک کن یو اگه دوست نداشت ریبگ

 یباشه ول یگ یکه تو م يطورواقعا اون  دیشا.به بحث ابراز عالقه و محبت میرس یم.مید یبا هم انجامش م

که  نیخوام بدون ا ینم.سارا میبذار امتحان کن.باشه یهر دو مون کاف يمن اون قدر احساس دارم که برا

 ینقطه ضعفاتو م.یزن یتو سر خودت م يهمش دار.میفرصت به هر دومون بد هیبذار .بشناسمت ولت کنم

تو مترو  یوقت دمید.يکرد هیگر لمیف هیسر  يرچطو دمیسارا من د.یکن یواسه خودت بزرگ م ویهمه چ.یگ

 دمید.یکن یبا پرند و پارسا رفتار م يچطور دمید.به اون شیشد داد رهیخ چتیفروش به ساندو فال ياون بچه 

رو از  یهر کس یتون یکه م دمید.یهست يو باشعور یکه آدم منطق دمید.کنن یدوستات روت حساب م يچطور

راجع به مسائل وحشتناك  يمشکالت شونو فراموش کنن و احساس بهتر یکن يو کار ياریالك خودش درب

 یرپوستیز يکه چطور دمید.يذار یم هیو سر به سر بق یکن یم یزبون نیریش يکه چطور دمید.داشته باشن

فوق العاده  ،آدمیکن یکه فکر م يزیکه بر عکس چ دمید! شده با املت درست کردن.یکن یمحبت م

افکارت  يبارم که شده همه  هی؟يد یفرصت به خودت نم هیچرا .خوشم اومده زتکه ا دمیخودتو د.یهست

 .یکن دایپ يکرد میکه قا ویکن اون یخودتو کنار بذار و سع يدرباره 

را  میها یواقعا خلع سالحم کرده و تمام سخنران شیحرف ها.شوم یم رهیو مبهوت،بدون پلک زدن به او خ مات

 :دارد یبر م میپا يآورد و کوله ام را از رو یسپهر دستش را جلو م.برده ادمیاز 

 ؟يدار فتیآب تو ک -

را  میکنم صدا یاحساس م.اورمیدرب يباز یآن قدر صادقانه حرف زد که نتوانستم عوض.دهم یرا تکان م سرم

آب در دهانش  یاش کند،کم یکه دهن نیآورد و بدون ا یآب من را در م يبطر يسپهر با خونسرد.گم کرده ام

 .زدیر یم

 :دیگو یم يشود و با کنجکاو یم يزیبگذارد،متوجه چ فمیرا در ک يخواهد بطر یم یوقت

 ه؟یچ نیا -
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 یگرفت خارج م یکه لحظه به لحظه شدت م یسپهر به من داده بود و ترس يکه حرف ها یاحساس خوب از

 :قاپم یرا از دستش م فمیشوم و وحشت زده ک

 .یچیه -

 :کند یتعجب نگاهم م با

 ؟یگرفت یواسه ک.هیکادوئه چ نمیخواستم بب یشده؟م یچ -

 :شوم یم یعوض دوباره

 .به تو چه -

 :اندارد یسپهر ابرو باال م.کند یسرعتش را کم م اتوبوس

 .فعال.رو حرفام فکر کن.باشه -

 یرو م ادهیشوم که به پ یم رهیخ يکنم و به سپهر یکوله ام را بغل م.شود یم ادهیبلند و از اتوبوس پ شیجا از

با حسرت .زدیر یفرو م نهیکند و قلب من هم در س یاتوبوس حرکت م.دزن یقدم م بیرود و دست در ج

 ...میتوانست یم دیشا.کنم ینگاهش م

 :زند یاز پشت اتوبوس داد م یزن

 .نشدم ادهیآقا نگه دار پ -

زنم و جلوتر از زن از  یدستگاه م يکارتم را رو عیسر.شوم یبلند م میو از جا رمیگ یم میتصم هیثان کی در

 .پرم یم نییاتوبوس پا

بسته را .کند یو نگاهم م ستدیا یسپهر مات و مبهوت م.آورم یدر م فمیدوم و بسته را از ک یدنبال سپهر م به

 .شوم یم رهیو به شانه اش خ رمیگ یبه سمتش م

 مال منه؟ -

 شدم؟ ادهیچرا پ.دهم یسرم را تکان م.تعجب کرده یلیخ

را  میها یکرد خوب یم یزد و سع یصادقانه و بااحساس با من حرف م نیا یبود که کس یچون بار اول دیشا

 .قراضه یسپهر باشم نه تنها در اتوبوس يخواست شانه به شانه  یچون دلم م دیشا.را میها ينه بد ندیبب

 .اتوبوست رفت -

شانه  يرو بایو آن را که تقر دیآ یدست سپهر به سمت شالم م.کنم سرخ شده ام یحس م.اندازم یباال م شانه

 !بار با تمام وجود سرخ شده ام؟ نیکار را کرده،چرا ا نیهزار بار ا.کشد یسرم م يافتاده رو میها
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 :خندد یم آهسته

 .يمثل لبو شد -

 :ردیگ یخواهم بروم که بند کوله ام را م یبندم و م یکوله ام را م پیز.کنم یاخم م عیسر

 بازش کنم؟ یکن یصبر نم -

ور  نیگرفته و با خودش ا يبند کوله ام را مثل افسار.کشد یو مرا هم با خودش م ستدیا یرو م ادهیپ ي گوشه

 !کشد یو آن رو م

از .کرده رییتغ زهایچ یلیکنم بعد از آن حرف ها خ یاحساس م.شوم یم رهیخ میپا ریو به ز ستمیا یم کنارش

 یبودن نشان م یا هم با عوضخجالتم ر.توانم در چشمانش نگاه کنم یکشم و نم ینگاه گرم سپهر خجالت م

 !هستم یواقعا آدم جالب.دهم

 !اوه -

چرخاند و با  یسرش را م.کند یرا در دستانش گرفته و نگاهش م يسرمه ا راهنیپ.کنم ینگاهش م یچشم ریز

 :کند یزند نگاهم م یکه برق م یچشمان

 ش؟یخودت دوخت -

 :میگو یطلبکارانه م.کند ینگاهم م رهیخ هیچند ثان.دهم یرا تکان م سرم

 ه؟یچ -

 :دیگو یشود م یم دهیچیدورم پ ینرم و صورت یکه مثل پشمک يبا لبخند.روند یباال م شیابروها

 .یمرس -

 ...دو فندق ذوب شده.شوم یم رهیچشمانش خ به

 !چه وقت شاعر شدن است؟ حاال

 :کنم یرا جا به جا م یاندازم و با نوك کفشم سنگ یم نییرا پا سرم

 .قابلتو نداره -

 :دیگو یکند و م یرا تا م آن

 رمش؟یباشه بعدا ازت بگ فتیشه تو ک یم.اوردمیمن با خودم کوله مو ن -

 :میگو یچرخم و م یم

 .آره بذارش -
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 :دیگو یم یبه نرم.گذارد یکند و آن را داخلش م یکوله ام را باز م پیز

 کنه؟ یچکار م فتیهمه کتاب تو ک نیا -

 :کند یگردنم مرتب م يبندد و شالم را رو یرا م فمیک پیز

 .شالتو بکش روش.مانتوت بازه ي قهی -

 !عمرم که سرخ نشده بودم،سرخ شدم يهمه  يبه اندازه  امروز

 :کنم یپا و آن پا م نیا یچرخم و کم یم

 .برم منتظر اتوبوس بمونم دیخوب االن با -

 ؟يبر يخوا یکجا م -

 .خوام کفش بخرم یم -

 :زند یم یکوچک لبخند

 ام؟یشه منم باهات ب یم -

 :رمیگ یبراقش م ياز موها نگاه

 ؟ینیسر جلسه بش يبر دیمگه تو فردا نبا -

 :دیگو یخنده م با

 کنم؟ يگوشه خودخور هی نمیها بش یاسترس نیبرم مثل ا دیاالن با یعنی -

 :زنم یم یکوچک لبخند

 .یلکسیر يادیز -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 م؟یبر -

 .روم یدهم و دنبالش م یرا تکان م سرم

 

 

 پنجاه و نهم فصل

 .يپس بدجور مخ شو زد -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ
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 ؟يساز یچرا داستان م.دوخته راهنیتولدم پ يدوست برا هیاون به عنوان  -

 :دیگو یسرش گذاشته م ریو دستانش را ز دهیتختش دراز کش يکه رو یو در حال ردیگ یم دهیرا ناد حرفم

 .ادیمطمئنم خوشش م.در هلش بده تو ریاز ز سیبراش نامه عاشقانه بنو -

 :چرخانم یرا م چشمانم

و براش نامه  يمخ شو زد یگ یاون وقت م.همه براش حرف زدم انگار نه انگار نیگم ا یدارم بهت م -

 س؟یعاشقانه بنو

 :دیگو یخنده م با

 ...یدون یخوب م یگم ازت خوشش اومده ول یم يشنو یاز من م.کردم یداشتم مسخره ات م -

 :گذارد یسرش م ریچرخد و دستش را ز یم

 یمثال ممکنه بهت بگه از جلو چشمام دور شو ول.دن یواکنش نشون نم يمثل من و اون عاد ییآدما -

 .يبر ییجا یکن یباشه که غلط م نیمنظورش ا

 :شوم یم رهیزنند خ یبرق م شهیروزها هم نیچشمانش که ا به

 بود که بمونم؟ نیبرم گم شم،منظورت ا یگفت یبهم م میبچه بود یوقت یعنی -

 :دیگو یسرانجام م یخورد ول یجا م یکم

 .آره -

 :دیگو یدهد و م یهلم م شیبا دست و پا.کنم یتخت پرت م يشوم و خودم را کنارش رو یبلند م میجا از

 .شه یم داریگم شو اون ور االن ب -

 بمونم؟ یعنی -

 :دهد یخندد و محکم تر هلم م یصدا م یب

 !پاشو عنتر.ادیخوشش نم هیپاشو هان -

 :افتم یم نیتخت به زم يخنده از رو با

 .نیهم شد یچه قاط -

 .ادیتا چشات درب -

 دهیدوباره به پشت خواب اوشیس.خندد یو م ندیب یکنم که دارد خواب م ینگاه م کایو به مل نمینش یم میجا سر

 :میگو یزنم و م یشکمش م يبا کف دست رو.سرش گذاشته ریو دستانش را ز
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 .دوست نداره ها کلتویه يطور نیا هیهان.که يدیهمش خواب -

 :زند یم پوزخند

 .برو تا نزدم لهت کنم بچه -

 :دیگو یم.روم یخنده به سمت در م با

 کو؟ ستیو ساند کیک -

 :اندازم یباال م شانه

 .ندادن که خوردمش شتریب تییسکویب هی -

 .يکوفت بخور -

 !واقعا خوب شده اوشیس.شوم یخنده از اتاق خارج م با

 :پرسد یکشد و م یسرش جلو م يچادرش را رو.کنم یبرخورد م هیچرخم به هان یم تا

 نشده؟ داریب کایمل -

 .نه خوابه -

 :میگو یشوم و م یبا او همراه م عیخواهد برود که سر یزند و م یم لبخند

 .دیسر و صدا عقد کرد یب یلیخ -

 .خواست اوشیس -

 .نرفته زادیبه آدم شیچیه اوشیس نیا -

 .زند یم یکوچک لبخند

 .دیآدم کن اوشویس نیا دیمگه شما بتون.گم یم کیبه هر حال تبر -

 :خندد یصدا م یب

 .که بتونم شاالیا -

 :میگو یم شخندین با

 .دارم اوشویگرفتن با س یکشت يتجربه .دیاومد رو من حساب کن شیپ یمشکل -

 :شود یتر م قیعم لبخندش

 .امیخودم از پسش برم -

 :دیگو یما م دنیبا د مامان
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 پارسا ببافم؟ يبرا یبه نظرتون شال گردن چه رنگ.دیخوب شد اومد -

 :میگو یخنده م با

 .ادیبه کارش م شتریب ویما.االن تابستونه مادر من -

 :کند یم یساختگ یاخم مامان

 ببافم؟ یچه رنگ.بافم یدارم واسه پارسا و پرند لباس و کاله و شال گردن م.لوس نشو -

 :میگو یم.مینینش یم هیو هان من

 .دوست داره یپرندم که قطعا صورت.ادیخوشش م دیپارسا از رنگ قرمز و سف -

 :دیگو یآرامش م يبا صدا هیهان

 .پرند بنفش و زرد خوبه يبه نظر من برا -

 :آورد یرا در م دیقرمز و سف يگردد و کاموا یم شیدر ظرف کامواها مامان

 .بنفش و زرد.دیقرمز و سف.بافم یم یرنگ نیپس هم -

 :دیگو یم هیبه هان مامان

 د؟یدونه عقد کرد یبرادرت م -

 :دهد یسرش را تکان م هیهان

 .چارهیشده ب یز دستم عاصا گهید.نگفت يزیچ یول میقدر با عجله عقد کرد نیکه ا نیاز ا ومدیخوشش ن -

 :زند یغر م مامان

 .میاون جا باش دیگفت یبه ما م.نداشت یاشکال دیخواست یحاال اگه جشن نم.حقم داره -

 :دیگو یکلمه م کیعذرخواهانه تنها  هیهان

 .اوشیس -

 :دیگو یاندازد و م یقرمز سر م يبا حرص با کاموا مامان

 .شه یخودسر م يادیداره ز.میپسره بکن نیبه حال ا يفکر هی دیبا -

 :کنم یم يادآوری

 .خودسر باشه دیبا.و دو سالشه و متاهله یس -

 :دیگو یدهد و م یو کاموا را در دستش تکان م یبافتن لیبا حرص م مامان

 .کاش عقلش هم با سنش جلو رفته بود -
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 خیروشنش س يموها.کند یاه مشده و خواب آلود اطرافش را نگ داریب کایمل.دیآ یم نییبه بغل پا کایمل اوشیس

 .کشد یم ازهیشده اند و دارد خم

 !کرده چون حوصله اش سر رفته بوده دارشیب اوشیندارم س شک

 :دیگو یباالرفته م يبا ابرو اوشیس

 ؟ياز بس غر زد يخسته نشد -

 :خندم یم.کند یچپ چپ نگاهش م مامان

 .کردم یآرزو چشم پوش نیاز ا یخواست موقع عقدشون برقصم ول یمنم دلم م.بابا الیخ یب -

خجالت به صورت  یب اوشیس.کند یرا بغل م کایشود و مل یبلند م شیبا لبخند از جا هیهان.خندد یم اوشیس

 :میگو یبا خنده م.زند یزل م هیهان

 .یکن یخدا ازت نگذره که خون به دل آدم مجرد م اوشیس -

 :دیگو یم ییبا پررو اوشیس

 .يبگو مامان برات بره خواستگار -

 :میگو یم عیسر

 .غلط کردم -

 :دیگو یم یالیخ یکند و با ب یرو به مامان م اوشیس یول

 .باال بزن نیواسش آست.خوشش اومده یکیاز  -

 :کنم یپرتاب م اوشیبه سمت س زمیر یتوانم جمع کنم در نگاهم م یرا که م ینفرت تمام

 .زنم یبا تو حرف م نمیش یبگو ممنو .یهست یعجب آدم دهن لق -

 :دیگو یبا هبجان م.ندینش یکند و کنار من م یرا رها م شیها یبافتن لیبالفاصله کاموا و م مامان

 ست؟یکه ن هیگه مامان؟اون منش یراست م -

 :خندم یبلند م تمیوجود عصبان با

 .بهیظاهرش عج کمی.مامان ستین يدختر بد -

 :اندازد یابرو باال م میبرا مامان

 .چشمم روشن -

 :کنم بحث را عوض کنم یم یسع
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 دراومد؟ کایدندون مل یراست -

 :دیگو یم یبا بدجنس.اش را زده يریلبخند گربه چشا اوشیس

 .گهیبزرگترت به فکر باشه د دیبا.يریگ یم متویبعد تصم ادیم ایبه تو باشه نوه شم به دن -

توانم در  یم دهیفکر کنم از آتش چشمانم فهم.کند یبه او م يزد و نگاه معنادار یم شیآهسته به بازو هیهان

 !را از وسط جر بدهم اوشیلحظه س نیهم

 :کند ینگاهش م یالیخ یبا ب اوشیس

 .ندونستم مامان ندونه ه؟صالحیچ -

 :میگو یم میدندان ها نیخندم و از ب یم دوباره

 .ادیازت بدم م -

خودش را  اوشیس.کشد یزند و م یچنگ م اوشیس ي قهیبه  کایمل.زند یتنها لبخند ترسناکش را م اوشیس

پدر  اوشیس.خندد یکار را کرده،ذوق زده م نیکند خودش ا یکه فکر م کایمل.نشود تیکشد تا اذ یم نییپا

 !شده یخوب

 :کند ینگاهم م يبا دلخور مامان

 تا حاال نامحرم شدم؟ یاز ک -

 :کشم یبه چانه ام م یدهم و دست یم رونینفسم را ب یکالفگ با

 ...که بخوام ستمیکه من هنوز مطمئن ن نهیبحث ا.ستین زایچ نیمامان بحث ا -

 :دیگو یبا اخم م مامان

 ش؟یخوا ینم یعنی -

 :دهم یرا باال م میموها

که شما  نهیمنظورم ا.بکنم يکار یفعال بخوام به طور رسم ستمیمطمئنم ن.اجازه بده من حرفمو بزنم! نه مامان -

 .زایچ نیرو بفرستم و جلو و ا

 :کند یبا دقت نگاهم م مامان

 ؟یباهاش دوست -

 :دیگو یم عیسر اوشیس یکنم ول ینگاهش م هیاندر سف عاقل

 .از پارسال با هم دوستن.آره -
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 :دیگو یو م ردیگ یرا م هیدست هان عیسر.بروم اوشیشوم تا به سمت س یم زیخ مین

 .میبر ایب -

کنم  یم یچرخم و سع یرو به مامان م.رود یاش م وانهیکند و همراه شوهر د یبه من م ينگاه شرمنده ا هیهان

 .شود ینم المیخ یمامان تا نفهمد ب.افتاده ام ریگ یطیدر بد شرا.دهم حیتوض شیبرا

ابش اگه جو.من ازش خواستم روم فکر کنه.تونه به ازدواج فکر کنه یفعال نم.خاصه طشیمامان جان شرا -

کنم متقاعدش کنم بعد با شما  یخوام سع یبود،م یاگه منف یگم ول یم ویبه شما هم همه چ.مثبت بود چشم

 .درباره اش حرف بزنم

 :کند یاخم م مامان

 ؟یباهاش دوست بمون يخوا یم یعنی -

 :میگو یم يا مهیلبخند نصفه و ن با

 هیخوام  یم.میستیکه مد نظر شماست ن یدوست.میباهاش دوست معمول ؟منیبه دوست يداد ریمادر من چرا گ -

 .رهیبگ مشویتا تصم میمدت با هم بچرخ

 :دیگو یم دیبا ترد مامان

 ...خانواده اش -

 .ندارن یمشکل -

 !دارد؟.ندارد یدروغ که اشکال کی نیهم ایخدا

 یم رهیه من خاز بس به متفکرانه ب یدرباره اش نپرسد ول يزیچ يگریکنم تا د یزور مامان را متقاعد م به

 .شود یشود،شام کوفتم م

*** 

 ن؟یر یکجا م -

 :دیگو یم یزند با کالفگ یکه دارد با شالش خودش را باد م یحال در

 .میخونه تون پارچه بخر يواسه پرده ها میخوا یم.قرار دارم هیبا مامانت و هان -

 :کنم یصورتش که از گرما قرمز شده نگاه م به

 .یش یتلف م دهیکه به مقصد نرس يجور نیا -

 :خندد یحال م یب
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 !زبونم الل بگو هی -

 :میگو یو م رمیگ یاش را از دستش م کوله

 .بده من واست نگه دارم نویا -

 .کند یتشکر م یکه به بهشت دعوتش کرده باشم با خوشحال انگار

داده  هیشود،سرش را به پنجره تک یسارا که دارد از گرما تلف م.ستینشستن ن ينسبتا شلوغ است و جا اتوبوس

است که انگار هر لحظه ممکن  ياش طور افهیبازند و ق مهین شیچشمانش و لب ها.کشد یو آهسته نفس م

 .است از حال برود

خوشش  یلیخ.بندد یشود و چشمانش را م یباز م ششین.زنم یآورم و بادش م یکوله ام روزنامه را در م از

 !آمده

 :دیگو یلب م ریز

 .قربون دستت -

خواسته  يو درباره  میرو یم رونیوقت ها با هم ب یلیبدهد،خ یکه از او خواستم به من و خودش فرصت یوقت از

 يا یدوست داشتن یساده ول يام که چقدر آرزوها دهیروزها،تازه فهم نیدر ا.میزن یحرف م گریاز هم د مانیها

 شیبرا.را تحت فشار بگذارد یکس اتیادکه به خاطر م تسین ییاز آن ها.مهم هستند یانتظاراتش کم ول.دارد

 .هاست نیا يمن او هر دو يمهم تر اس و برا يزیعشق و آرامش از هر چ

حرف  دنیکنم و بعد از شن یبه زور متقاعدش کنم که من درباره اش قضاوت نم دیبا.زند یحرف م سخت

ساده  ياست و بعد از گفتن هر جمله  یخجالت.دیبگو شیخط از خواسته ها کیکنم تا باالخره  یفرار نم شیها

 !م؟یمگر ما چند ماه با هم دوست نبود.طور شده نیدانم چرا ا ینم.شود یقرمز م يا

 :کند یغرغر م.سرش بسته تا گرمش نشود يرا محکم باال شیموها

 .پزم یدارم از گرما م.چه وضعشه نیا -

 :زنم یم لبخند

 ؟میاعتراض کن يشهردار میبر يخوا یم -

 :خندد یحال م یب

 .الجثه اطراف شهر بذارن آدم خنک شه میعظ يپنکه ها میدرخواست بد دیبا.آره -

 :میگو یخندم و م یزنم،م یکه بادش م یحال در
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 .بگو يخوا یهم م يا گهید زیچ -

 .سرحال هم شده یحاال که خنک شده،کم.کند یرا باز م چشمانش

 رونیبا من ب یها وقت یام که تازگ دهیفهم.کند یرا هم مرتب م شیمانتو ي قهیکشد و  یجلو م یرا کم شالش

 کیافتد و نزد یشالش از سرش نم.هست شیمانتو ي قهیو مراقب  زدیر یم رونیرا کمتر ب شید،موهایآ یم

 .اش است یشانیپ

 :میگو یشده م رهیاز اتوبوس خ رونیاو که به ب به

 .يبد رییمن دوست ندارم به خاطر من خودتو تغ -

 یم زانیآو ییسرانجام با لب ها.کند یم نیانگار دارد حرفم را سبک سنگ.کند یحرف نگاهم م یب هیثان چند

 :دیگو

 ؟یگ یم نویا یواسه چ -

 :کنم یرا آهسته م میصدا

 .یدوست دارم خودت باش.يند رونیو موهاتو ب یشالتو جلو بکش یکه با من نیمن دوست ندارم به خاطر ا -

 :دیگو یگذارد و مثل من آرام م یمقابل پنجره م ي لهیم يرا رو آرنجش

 .بشم تیخوام باعث ناراحت یمن نم -

 يهر جور! گهیروراست بودنه د ياز موردا یکی نمیا.کنه یناراحتم م شتریب یکن یم میکه خودتو از من قا نیا -

 .با من باش رونیب ير یم ستمیمن ن یکه وقت

تمام صورتم  يرو يلبخند میجوابش به حرف ها.کند یشلش م یکشد و کم یشالش را عقب م يخونسرد با

 .کند یپخش م

 ؟ير یتو کجا م یراست -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .نه ایهست برم  ییجا نمیبا تو اومدم بب يجور نیهم -

 :خندد یم

 ؟یدور دور کن يخوا یم -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .بایتقر -
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 .شم ادهیجا پ نیهم دیمن با.یموفق باش -

 :دیگو یو با لبخند م ردیگ یاش را از دستم م کوله

 .بابت باد زدن یمرس -

 .شود یم ادهیپ عیپاشد و سر یلبخند را به صورتم م نیآخر.اندازم یرا باال م میها شانه

 

 

 پنجاه و نهم فصل

 يرف هاح يدهم که درباره  یخانم گوش م میمر يهست،به غر زدن ها شمیکه خطر باز شدن ن یحال در

 .کند ینم شیخانم آشنا میکه با مر نیو ا دیگو یدختر م کیعالقه اش به  يسپهر درباره 

 یقبوله گوش نم شیگم از دورم نشونم بد یکنم؟بهش م یشه به مادرش بگه؟مگه چکار م یم یحاال چ -

 .کنه

 نیب میداشت یوقت.میتا شام بخور میآمده ا يها،به رستوران فست فود ابانیدر خ دنیاز پنج ساعت چرخ بعد

 یم رونیماند که مامان شان از خانه ب یم ییمثل بچه ها.زنگ زد هیده بار به هان اوشیم،سیدیچرخ یمغازه ها م

 !کنند یاش م وانهیزنند که د یرود و آن قدر به او زنگ م

 .»ستینکنه ول کن ن هوشتیمامان تا ب.خدا رحمتت کنه«:اس ام اس داد کیتنها  سپهر

هوا  يکه دما يتوانم راه بروم؛چه برسد به روز یاز سه ساعت نم شتریهم ب يمن در حالت عاد.فتگ یم راست

 !چهل و پنج درجه است

خانم خوش گذشته  میرا نشان داده و مر طانشیش يکه تازه رو يا هیآن قدر با هان یشوم ول یهالك م دارم

 .خواهد غر بزنم یکه دلم نم

 .وقت هیخواد  یدل شون م.و سپهر گرفتم اوشیرو واسه س نایا -

خورد مبادا من دلم بخواهد با او و  یغذا نم رونیوقت بدون من ب چیمامان هم ه.زنم یم يا مهینصفه و ن لبخند

 .سمن باشم

 یدر م بشیآن را از ج يا مهیبا لبخند نصفه و ن.خورد یزنگ م هیهان یم،گوشییآ یم رونیاز رستوران ب یوقت

 :آورد

 اوش؟یسبله  -
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 یجواب م.دینگو اوشیبه س يزیکند چ یم یسع یرسد ول یکالفه به نظر م هیهان.دهم یام را قورت م خنده

 :دهد

 .رونیب میآره اومد -

- . ... 

 ؟ییاالن تو کجا -

 :کند یرا نگاه م ابانیکشد و خ یگردن م هیهان

 .میایاالن م! دمتیآها د -

 :دیگو یکند و به ما م یم قطع

 .سادهیوا ابونیاون ور خ.اومده اوشیس -

 .کنند یجان ندارند و با هر قدم درد م گرید میپاها.دهم یرا به خودم م اوشیس يکار خوب برا کیدلم قول  در

شوم که کنار  یمتوجه سپهر م.میرو یم نیسمت ماش م،بهیدر دست دار لونیکه هر کدام مان چند نا یحال در

 .خندد ینشسته و دارد م اوشیس

 یلیخ.دوخته ام تنش کرده،ذوق مرگ شدم شیرا که من برا یراهنیپ دمید یکه دنبالم تا اتوبوس آمد،وقت امروز

 .ام شد و سر به سرم گذاشت یسپهر متوجه ذوق زدگ.بود ستادهیدر تنش خوب ا

 یم نیو سوار ماش دیگو یم یعل ای.خانم سوار شود میمانم تا مر یکنم و کنار م یرا باز م نیعقب ماش در

 .بلند شود نیماش نیسخت است سوار ا شیبرا.شود

 یبه من کم -ما  يو به همه  دیگو یم يدیسپهر خسته نباش.شود و آخرش هم من یسوار م هیاز او هان بعد

 .دهد یم لیرا تحو مشیفوق مهربان و مال ياز آن لبخندها - شتریب

 :دیگو یم یچرخد و با بدجنس یپر جنب و جوش را در بغل دارد،م يکایکه مل اوشیس

 د؟یبدون من شام خورد -

 :دیگو یآورد و م یدر م لونشیاز نا -! سفارش من هستند -را  زبرگریدو چ عیخانم سر میمر

 .مال شما دوتاست نیا.رینخ -

 :ردیگ یم هیرا به سمت هان کایمل اوشیس.دیگو یم یو مرس ردیگ یرا م اوشیمال خودش و س سپهر

 .م کردخفه ا رشیبگ -

 :ردیگ یاست م زانیکه آب دهانش آو ییکایاندازد و مل یابرو باال م هیهان
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 .يذار یسر به سرش م یکن یحاال خوبه خودت همش بغلش م -

که چشمانش  یشود و در حال یبه عقب خم م اوشیس.یمعن یب يکند به درآوردن صدا ها یشروع م کایمل

 یم اوشیدست س يزند و دستش را رو یم يبلند غیج کایمل.کشد یرا م کایدارند،لپ مل انهیموذ یبرق

 :زند یخانم پشت دستش م میمر.کوبد

 .بچه دردش گرفت! ه؟یچه کار نیا! خاك بر سرم -

 :دیگو یم اوشیسپهر با خنده به س.دیگو ینم يزیدهد و چ یسرش را به چپ و راست تکان م هیهان

 نه؟ يزیکرمتو بر يجور هی دیبا -

 :پرسد یم م،سپهریرو یجلوتر که م.افتد یزند و راه م یم یلبخند بزرگ اوشیس

 ن؟یدیخر یهمه چ -

 :دهد یخانم جواب م میمر

 .عوض کنم اوشویاتاق س يخوام پرده ها یم.آره -

 :دیگو یآهسته م هیهان

 .الزم نبود -

 :دیگو یخانم با لبخند م میمر

پرده ها رو هم  ي هیخوام بق یه بعدا متاز.شه یشه،هم خودم سرم گرم م یهم شما حال و هواتون عوض م -

 .عوض کنم

دستش را له کرده  بایکه تقر هیآورم و از هان یدر م نمیشلوار ج بیآن را از ج یبه سخت.خورد یام زنگ م یگوش

 :دهم یجواب م عینگاه کنم سر یکه به گوش نیبدون ا.کنم یم یام معذرت خواه

 بله؟ -

 سارا؟ -

 هیهان یول ردیام را بگ یخواهد گوش یکه م کایمل.زدیر یفرو م نهیقلبم در س.روح است یگرفته و ب شیصدا

 :دیگو یبار با بغض م نیا.زند یم غینگهش داشته،ج

 نفس من؟ -

 :کند ینگاهم م یخانم با نگران میمر

 سارا؟ دیچرا رنگت پر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٦٢١ 

کند  یاشاره م اوشیسپهر به س.دارم ازین يشتریب يکم است و به جا نیدرون ماش يکنم هوا یحس م ناگهان

 .تواند مغزم را بخواند یها انگار م یتازگ.که کنار بزند

 :چدیپ یاش در گوشم م هیگر يصدا.شوم یم ادهیپ عیسر

 نه؟ يندار اجیبهم احت -

 یم يظاهر يا يخانم،با خونسرد میو نگاه نگران سپهر و مر اوشیتوجه به نگاه کنجکاو س یبندم و ب یرا م در

 :میگو

خونمو  يایب يخوا یچطور؟م.کردن آره زیغذا پختن و خونه تم ي نهیتو زم.باشه یچ اجیتا منظورت از احت -

 ؟یکن زیتم

بخورد و  يتوسر دیزند؟با یبار هم که شده در دهان طرفش نم کیچرا .کند یام م یاش عصبان هیگر يصدا

 خفه شود؟

 :میگو یم تیعصبان با

 .بگو ؟کارتویپشت تلفن ابراز احساسات کن يزنگ زد -

 :دیگو یرود م ینم ادمیوقت  چیکه ه يا یخوشحال با

 !مرده -

 .نالد یها م نیاز ا شهیسپهر هم.کنم یآب نگاه م يداخل جو يزده به زباله ها بهت

 :میگو یم يخفه ا يفهمم و با صدا یحرفش را م یمعن قهیدق کیاز  پس

 ش؟یکشت -

 :کند یم جادیا هیو گر خنده نیماب ییصدا

 !مرد.زد يادیز! نه -

 .جانش را گرفت اكیباالخره تر پس

 یفکر م ایدن نیحاال که دارم به نبودنش در ا.را بشنوم يخبر نیچن يکردم روز یرا هم نم فکرش

 .کنم یرا حس م قیعم یوار و حسرت وانهید يا یکنم،خوشحال

 واریبزنم و خودم را به در و د غیخبر مرگش ج دنینبود که از شن ییخورم که چرا او از آن پدرها یم حسرت

 ییاش بال یمست انیوقت م کیتا  مینبود که به خاطرش با سمن در اتاق را قفل نکن ییاز آن پدرها.بکوبم
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ه نبود که در قص ییکال از آن پدرها.رترینبود که زنش روز به روز جوان تر شود نه پ ییاز آن پدرها.اوردیسرمان ن

 !سندینو یها م

 :دیگو یوحشت زده م.شود یم لیخنده ام به هق هق تبد يصدا هیپس از چند ثان.خندم یم بلند

 شده؟حالت بده مامان؟ یچ -

 :دیگو یم یبا نگران.بندد یشود و در را م یم ادهیپ عیسر سپهر

 شده؟ یچ -

 :میگو یم یشوم و مقابل گوش یخودم مسلط م به

 .یخوش خبر باش شهیهم -

 :میگو یکنم و با لبخند م یم قطع

 .میبر ایب.گم یبعدا بهت م.یچیه -

 بمیدر ج عیسر.ردیام را بگ یکند تا گوش یدست دراز م کایمل.نمینش یم هیکنم و کنار هان یرا باز م نیماش در

 .آورم یرا در م کایمل غیگذارمش و ج یم

 یم تیعاقبت سپهر با عصبان.افتد یم د،راهیگو یم» شد؟ یشد؟چ یچ«که دارد پشت سر هم  یدر حال اوشیس

 :دیگو

 .گهیبسه د.گفت یخواست بگه تا االن م یم -

خانم  میمر يشوم و در جواب حرف ها یم رهیخ رونیمن به ب.دیگو ینم يزیچ گریو د ندیچ یلب بر م اوشیس

 .هستم يگرید يدر حال و هوا.دهم یتنها سر تکان م

 یبارها با خوشحال.فکر کردم که خودم بکشمش نیبارها به ا.مرگش را کردم يبارها آرزو میاگر بگو ستین دروغ

 .نفس نکشد.نباشد گریفکر کردم که د يبه روز

حاال احساس  یدوستش نداشتم و از مرگش خوشحالم ول يذره ا یحت.دارم بیعج یحال احساس خالئ نیا با

 !شوند نه؟ یناراحت م شانیهمه از مرگ پدرها.دارم یخوشحال نینسبت به ا يواقعا بد

 یوحش یوانیپدر بود،نه ح یول مهیکه هر چند نصفه و ن یسال نیافتم که پنج ساله بودم؛آخر یم ییروزها ادی به

 .قابل کنترل ریو غ

 يگذاشت آن قدر باز یبرد و م یمرا به پارك م.دیخر یم یسر کوچه بستن ياز سوپر میکرد و برا یبغل م مرا

 .شود کیکنم تا هوا تار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٦٢٣ 

در .به فکرمان بود یبداخالق بود ول.من و سمن در دست داشت يبرا يزیآمد،چ یبار از سر کار به خانه م هر

 .روش خودش مهربان بود ش،بهیها یکنار تلخ

 ادیپشتم نبود و من  یکس يگرید.نکردم تیام احساس امن یوقت بعد از پنج سالگ چیه گریاست که د ادمی

 .ستیبه فکرم ن یخودم دل نسوزانم،کس يگرفتم که اگر خودم برا

 .اوردیقدر خوب است که اشک به چشمانم ب د،آنیآ یم ادمیکه  یدو سال یکیحال آن  نیا با

 :دیگو یم مهیسراس هیهان

 شد؟ یچ! يوا يا -

کنم و اشک  یپوشانم و هق هق م یصورتم را م.ردیگ یدهد و مرا در آغوش م یخانم م میرا به دست مر کایمل

 .زمیر یم

 یبر م میپا ریشود و کوله ام را از ز یم ادهیپ عیسپهر سر.دارد یرا نگه م نیبار دوم ماش يو برا عیسر اوشیس

 :دیگو یم یکند و با آشفتگ یآبم را باز م يدر بطر.دارد

 .بخور نیاز ا کمی -

کردن را از  هیست،گریپشت و پناهم پوشال دمیکه فهم یاز همان وقت.نکرده ام هیطور در عمرم گر نیبه حال ا تا

 .نداشت يبردم چون سود ادی

 :دیگو یم یکند و با مهربان یلرزم نوازش م یکمر من را که دارم م هیهان

 ...ستین يزیچ -

خانم  میمر.لرزم یهنوز م یول زمیر یاشک نم گرید.گذارم سپهر به زور از آن آب گرم شده به خوردم بدهد یم

 :دیگو یم یبا نگران

 مادر؟ یخوب -

 .من خودم مادر دارم.کنم یم اخم

 :میگو یدارم و آهسته م یام را بر م کوله

 .برم دیمن با -

 :دیگو یدارد و م یکوله اش را بر م عیسر سپهر

 .امیمنم م -
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نگاهش را  یمعن.کند ینگاهم م یبا ناراحت اوشیس یاز رفتار من و سپهر متعجب شده اند ول هیخانم و هان میمر

 .هم ندارم لشیو تحل هیتجز يبرا یفهمم و فعال وقت ینم

 راه خانه از کدام طرف است؟.دارم یرو قدم بر م ادهیدر پ عیسر

 

 

 شصتم فصل

داند در کدام قاره و کدام کشور و  یکند که انگار نم یاطراف را نگاه م يطور.دمشیقدر آشفته ند نیبه حال ا تا

 .کدام شهر است

 :میگو یم متیروم و با مال یم جلو

 .برمت یمن م.يبر يخوا یبگو کجا م -

مظلومانه .زند یصورتش،آتش به جانم م يخشک شده رو يرد اشک ها.شود یم رهیبه چشمانم خ یسردرگم با

 :دیگو یم

 .دونم ینم -

 :دیگو یهق هق کنان م.رمیگ یرا م شیروم و بازو یجلوتر م اریاخت یب.کند یم ختنیدوباره شروع به اشک ر و

 .مامانم شیخوام برم پ یم -

 :میگویم عیسر.بغض کرده ام يکند که من هم به طرز خجالت آور یم هیقدر سوزناك گر آن

 .فقط آدرسو بگو.مامانت شیپ میر یم.باشه -

 :میگو یم عیسر.دیگو یرا م ابانیخ کی اسم

 انقالبه؟ کیهمون که نزد -

 .کند یرا پاك م شیاشک ها نشیدهد و با آست یرا تکان م سرش

 .دارم ینگه م یتاکس کی يبرم و دستم را برا یم ابانیرا گرفته ام،او را به سمت خ شیطور که بازو همان

 یو آهسته م نمینش یکنار سارا م.هزار تومان تا آن جا برود ستیکنم تا با گرفتن ب یم یراننده را راض مرد

 :میگو

 ؟یخوب -
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سارا با حواس .اندازد یبه من م يکند و بعد نگاه بد یقرمز سارا نگاه م ینیبه چشمان و ب نهیمدام از آ راننده

 :میگو یم یبا درماندگ.لرزند یکنم که دارند م یبه دستانش نگاه م.دهد یسرش را تکان م یپرت

 کار کنم؟ یچ -

کنم  یگناهکارانه در دلم اعتراف م یشوم ول یشوکه م.بندد یگذارد و چشمانش را م یشانه ام م يرا رو سرش

 .دارم یکه حس خوب

 .مرده -

 :اندازد یضربان را جا م کی قلبم

 ؟یک -

 .بابام -

شده  وانهیقدر د نیهم.کنم که خبر تصادف پدرم را دادند و چند ساعت بعدش خبر مرگش را یفکر م يروز به

 !نشده بودم؟.بودم

در  یکوچک يکند و بطر یرا باز م کوله اش پیلرزان ز یشانه ام بردارد،با دستان يکه سرش را از رو نیا بدون

کوله  پینوشد و بعد ز یآب م یکم.گذارد یاندازد و داخل دهانش م یکف دستش م دیقرص سف کی.آورد یم

 .بندد یاش را م

 :پرسد یم تیبا جد راننده

 خانوم حال تون خوبه؟ -

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب سارا

 ؟يشما دکتر -

 :دیگو یکند و م یراننده چپ چپ نگاهش م.کند یشانه ام مرتب م يرا رو سرش

 .خواهرم يشمام جا.کنم یکمک تون م.دیتون کرده بگ تیآقا اذ نیاگه ا -

 :دیگو یم یبا کالفگ سارا

 .خوام یمن برادر نم -

 .دیگو ینم يزیچ گرید راننده

به خاطر مرگ .ندارد نشیبا والد يعاد يرابطه  کیاو .حدس بزنم یتوانم حت یدارد؟نم یاالن چه احساس سارا

 !پدرش ناراحت است؟
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 !است يمسخره ا طیشرا واقعا

 .همه را کم کند يکند و رو طنتیش شهیهم دیاو با.ناراحت و مظلوم.نمیطور بب نیکه سارا را ا نیاز ا متنفرم

 ؟»بابا رضا شیپ يشه بر یم«:دهم یاس ام اس م نیشرو به

 ؟»شده يزیچ.آره«:دهد یجواب م عیسر نیشرو

شال عقب  ریاز ز شیچند تار موها.کنم یبه سارا م ینگاه.اندازم یکنم و در کوله ام م یام را خاموش م یگوش

 .اند ختهیر رونیرفته اش ب

 :دیگو یم ییبا ترشرو راننده

 کجا برم؟.میابونیخ نیاالن تو هم -

 :شود یدارد و به جلو خم م یشانه ام بر م يسرش را از رو سارا

 .که اون جاست يتو کوچه ا -

 :دیگو یم عیسارا سر.شود یدهد و وارد کوچه م یگاز م یلیم یبا ب مرد

 .نگه دار -

 یدهم،کوله اش را بر م یپول راننده را م عیسر.پرد یم رونیکند و ب یراننده ترمز کند،در را باز م نیاز ا قبل

 .دوم یدارم و دنبالش م

 یمحکم به در م گرشیبا دست د.دهد یزنگ فشار م يا روو دستش ر ستادهیا یرنگ يمقابل در قهوه ا سارا

 .کوبد

 :دیگو یم نیخشمگ.کند یدر را باز م تیبا عصبان يمرد قهیاز چند دق بعد

 !يچه خبرته؟درو از جا کند -

 :زند یکند و پوزخند م یسارا را نگاه م ي دهیکوچک آپارتمان با دقت صورت رنگ پر اطینور ح در

 ؟يجنازه شو بر ينه؟اومد يا يمهدو يدختر فرار -

 :دیگو یم یخشک يبا صدا.کشد یشده که انگار نفس نم رهیبه او خ يطور سارا

 مادرم کجاست؟ -

 :دیگو یم يبا لحن بد مرد

 !کجاست ییاون هرجا دونمیمن چم -

 :کوبد یمرد م ي نهیس يرود و محکم رو یجلو م تیبا عصبان سارا
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 !پدر و مادر یدهنتو ببند ب -

 .سارا واقعا خطرناك است يرو نیا.کشمش یروم و عقب م یم جلو

 :دیگو یکند تا خودش را آزاد کند و م یتقال م سارا

 !زر بزن ایجمع کن بعد ب هیبق ریبرو ننتو از ز!نرفته غلطاتو ادمی -

کشم و مقابلش  یسارا را عقب م.دیآ یبه سمت ما م تیبندم چرا که مرد دارد با عصبان یرا که باز مانده م دهانم

 :کنم آرامش کنم یم یگذارم و سع یمرد م يشانه  يدستم را رو.ستمیا یم

 .نهیخواد مادرشو بب یم.ستیحالش خوب ن...خوام یآقا من از شما معذرت م -

 :زند یام م نهیس يبا پشت دست رو مرد

 ...يدختره  نیاز ا شتریب اقتتیل -

 :کنم یکنم و حرفش را قطع م یرا مهار م تمیعصبان

 .ممنون -

 یسارا که مرد را فراموش کرده،همراه من از پله ها باال م.کنم یو از کنار مرد ردش م رمیگ یسارا را م دست

 .زند یسمت راست را م يو محکم در خانه  ستدیا یم،میرس یاول که م يبه طبقه .دیآ

 یکه دارد دست یدرحال.دیآ یم رونیقدم ب کیبا ظاهر آشفته  یشود و زن یدر سمت چپ باز م قهیاز چند دق بعد

 :دیگو یم یکشد با خواب آلودگ یآشفته اش م يبه موها

 !شه که یبا در زدن معجزه نم.خانوم ستیحتما خونه ن -

را به  ستاده،اویدر گوش زنش که با تاپ و شلوارك آن جا ا يشود و با زمزمه ا یاز پشت سرش ظاهر م يمرد

 :دیگو یبا آرامش م.دبند یبرد و در را م یداخل خانه م

 شده؟ يزیچ -

 :دیگو یمات و مبهوت م سارا

 ؟ییتو نیآرم -

بورش  يدر موها یدست.ستیاو ک اوردیب ادیکند به  یانگار دارد تالش م.کند یسارا را نگاه م هیچند ثان يبرا مرد

 :دیگو یکشد و متفکرانه م یم

 ...شنا یمن شما رو م -

 :پرد یوسط حرفش م سارا
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 اد؟ینم ادتیمنو  يجد!سارائم -

 :زنند یشود و چشمانش برق م یچهره اش باز م.شود یاز سر تمرکز مرد باز م اخمِ

 ؟يرفته بود يکدوم گور!یعوض ییتو -

 است؟ یمیقدر با او صم نیسارا ا.کنم یاخم مرد را نگاه م با

 :دیگو یافتد و عذرخواهانه م یبه من م نگاهش

 د؟یدوستش.دیببخش -

 :دیگو یم عیسارا سر.میدانم چه بگو ینم

 مامان خونه اس؟ نیآرم -

 :شود یپر از ترحم م نیآرم نگاه

 یلیما رو خ یکرد آرومش کنه ول یموژان سع.بد بود یلیآمبوالنس بردش حالش خ یوقت.یدون یپس م -

 .انجام بده يکار هی دیکرد و گفت با رونیمحترمانه ب

 :دیگو یملتمسانه به من م.پرد یسارا م رنگ

 ؟یشه درو بشکن یم -

 :دیگو یم عیسر نیآرم

 .فکر کنم در تراس خونه تون باز باشه.يبر یتون یاز رو تراس م -

باز  مهیو چشمان ن یکند و با خواب آلودگ یهم خواهرش،در را باز م دیشا ایهمسرش .زند یخانه شان را م در

 :دیگو یم

 .نیآرم امرزهیخدا پدر و مادرتو ب -

 :زند یخندد و او را کنار م یم نیآرم

 ؟یکن یم یسخنران يسادیلباسا وا نیبا ا -

 :دیگو یبه سارا م.بردش یدر م پشت

 .تو ایب -

 :زنم یلبخند م.کند یبه من نگاه م سارا

 .برام یور باز کن نیمونم درو از ا یمنتظر م -

 .شود یوارد خانه م مهیراسس يزند و همراه سارا یاش کنم،لبخند م یرتیخواهم غ ینم دهیکه فهم نیآرم
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 چرا؟.تر شد د،آشفتهیحال مادرش را شن يدرباره  نیآرم يحرف ها یسارا وقت.مانم یسکوت منتظر م در

 :میگو یوارفته اش م ي افهیق دنیبا د.کند یدر خانه را باز م دهیرنگ پر نیبعد آرم ي هیثان چند

 شده؟ یچ -

 :زند یم پلک

 .کرده یخودکش -

 :شنوم یسارا را م ادیفر يصدا.زنم یو مبهوت به دهانش زل م مات

 !خودخواه -

 

 

 کمیشصت و  فصل

 .شوهر یپ دیرفت م؟همهیچند وقته دور هم جمع نشد دیدون یم -

 :زند یگاز م ارشیدهد و با خنده به خ یکنار من لم م وشاین

 .میموند ریفقط خودمون طه.زنه یالس م سشیآزاده هم داره با رئ نیا.خودمو و خودتو عشقه بابا -

 :کنم یچشمان گرد شده به آزاده نگاه م با

 !؟يآز -

 :خندد یزده م خجالت

 .ادیازم شماره خونه رو خواست که با خانواده اش ب.کنه یداره بزرگش م وشاین نیبابا ا -

 :میگو یم يدلخور با

 !کنه؟ یداره گندش م وشاین -

 :اوردیکند از دلم درب یم یسع آزاده

تو چشمام  میتا حاال مستق.هیا یآدم مذهب.ما نبوده نیب يزیچ.نخواستم فکرتو مشغول کنم.تو سرت شلوغ بود -

 !نه ایشه با خانواده خدمت برسه  یم دیازم پرس ختنیعرق ر یبا کل شیهفته پ هیفقط .نگاه نکرده

 :زنم یخنده م ریز یپق

 !بامزه اس پس ياز اون آدما! آخ جون -

 :کند یم یمصنوع یاخم آزاده
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از .ادیصداش درنم یول ندازهیبهش م کهیت هیرسه  یاز راه م یهر ک.ستیاز اون حال بهم زنا ن.گناه داره سارا -

قدر باادبه دلم  نیا.ستین يپسر بد یگرفته تا نمازخونه رفتنش مورد تمسخر همه اس ول رهنشیپ يدکمه باال

 .سوزه یبراش م

 :دیگو یم يدیق یبا ب وشاین

 .ذاره یواست خوارمادر نم یتنها ش یاگه باهاش تو خونه خال نویهم -

 :خندد یم ينخود ساغر

 .یخفه نش -

 نیا.کنند یبچه ها سکوت م.روم یشوم و به سمت اتاق مشترك مامان بزرگ و بابابزرگم م یبلند م میجا از

 .دیآ ینگاه شان خوشم نم افراد به من هستند،از ترحم نیتر کیدانم نزد یکه م نیبا ا.دهد یسکوت آزارم م

 .تخت است يرو ياست و جسم مچاله شده ا کیاتاق تار.شوم یکنم و وارد اتاق م یدر زدن در را باز م بدون

سر خودش  ییچند بار در روز چکش کنم تا حماقت نکند و بال دیبا.ستمیا یسرش م يروم و باال یم جلو

 .اوردین

او  شیتوانم مامان را بفرستم پ یسر تکان داد و گفت اگر بخواهم م يکه او مرده،با خونسرد دیفهم یوقت سمن

 ...ام را بکند یشده کلفت یمامان التماسم کرد که بماند و حت یول

 يجلو یشدن را نداشتم،گفتم بماند ول یاحساسات يحوصله  گریبه خودم مسلط شده بودم و د گریهم که د من

 .ردینکند که وقتم را بگهم  ينشود و کار احمقانه ا شیدایچشم من پ

 .عالف شوم و سپهر را هم با خودم همراه کنم متارستانیچند ساعت در ب گرید يندارم بار دوست

 .را خرد کنم و بشکنم زیخواهد همه چ یدلم م یبه طور ناگهان.بندم یروم و در را محکم م یم رونیب

 .شان کنم بروند ضیکه مستف نیدهند قبل از ا یم حینند،ترجیب یام را م یها که اخالق سگ بچه

 یتند م يگذارم و شروع به خوردن و گوش کردن آهنگ ها یمقابلم م زیم يدارم رو یچه خوردن هر

 .کنم یزنم تا حرصم را خال یمحکم گاز م.کنم

که آمده بودند،عمو فرهاد و  یتنها کسان.از او نداشت یکس دل خوش چیه.کس نبود چیجنازه اش ه عییتش در

 یدانم سرش کجا گرم است که ب ینم.امدیزد هم ن یم نهیهمه سنگش را به س نیکه ا يدیفر.بودند بایعمه فر

 .خانه و سهم االرثش شده الیخ
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 الدیزشتش را تمام کند و م يبا مارال اتمام حجت کرده که کارها.را طالق بدهد نیخواهد نسر یفرهاد م عمو

 .ندارد ییهم جا رشیپدر پ شیپ گریرفته و د نینسر يآبرو.کرده رونیرا از خانه ب

خواهد با تمام وجود به حال بدش  یکنم دلم م یاحساس م.خوشحالم نینسر یاز بدبخت يطرز تهوع آور به

 .خودم را بزنم یسنگ دل نیبخندم و بعد به خاطر ا

 :شانه باال انداخت یالیخ یشد و با ب يعاد شیساعت برا کیبعد از  یبود ول جیگ یهم مثل من اول کم سمن

 .به درك -

چشم غره  اقشیهمه اشت نیآن قدر خوشحال است که حد ندارد و سمن به ا نیرحسیام.است مهر عقد کنند قرار

 ...همسر باشد یکس يتواند برا یرا آمده که حاال م يادیسمن راه ز.رود یم

سپهر  يخواهرم خواهر و نه برا يمادرم فرزندم،نه برا يچند سال چکار کرده ام؟نه برا نیچه؟من در ا من

 .زنم یدلش را م يدانم که به زود یم.دختر

 !هم اضافه شد نیدرونم کم بود،ا یناآرام.کند یاعصابم را خرد م فونیآ يصدا

 

بلند  میاز جا.کند یترکد و اطرافش را قرمز م یم.کنم یپرت م خچالیرا که در دست دارم به سمت  يا گوجه

به .زنم یضربه م یبه صندل تیبا عصبان.افتم یکند و م یم ریگ یبه صندل میشوم تا به سمت در بروم که پا یم

قبل از .روم یم فونیو به سمت آ شوم یبلند م میاز جا.افتد یم نیزم يبلند يکند و با صدا یبرخورد م زیم

توانم خودم را  یدارم که نم یمختلف آن قدر احساسات.زنم یم ونیزیکوچک کنار تلو زیبه م يبه آن،لگد دنیرس

 :چسبانم یدارم و محکم به گوشم م یرا بر م یگوش.شوم یمثل بمب منفجر م قهیکنترل کنم و هر چند دق

 ه؟یک -

 :دیگو یم اطیخانم با احت میکه مر میگو یرا م نیا ظیقدر با غ آن

 بدموقع اومدم؟.ساراجان ممیمر -

 .نه -

 .خورد یمبل م يبه لبه  میوسط راه پا.بپوشم یروم تا لباس مناسب یکنم و به سمت اتاقم م یرا بازم در

و  رمیگ یرا م میپا قهیحدود دو دق يبرا.شوند یآزاد م پسمیاز بند کل میپرم که موها یم نییقدر باال و پا آن

زنم  یبه مبل م یلگد محکم تیعصبان ستم،بایا یو صاف م میآ یبه خودم م یسرانجام وقت.دهم یفشارش م

که  نمیب یرا م اوشیخانم و س میرچرخم و م یم.بزنم ادیحس کنم و فر میدر پا يدیشود درد شد یکه باعث م
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لبخند زدن را هم  یحوصله زورک یحت.کنند یاند و با چشمان گرد شده مرا تماشا م ستادهیدر چارچوب در ا

 :کشم یم میبه موها یو دست ستمیا یصاف م.ندارم

 .من ظاهرم آشفته اس دیببخش.داخل دییبفرما -

اندازد و  یم نییکرده،سرش را پا یکه انگار کار اشتباه یبا حالت اوشیشود و س یوارد خانه م دیخانم با ترد میمر

 .دیآ یپشت سرش م

 یبلند م يادیدارند ز.بندم یرا م میپوشم و موها یلباس مناسب م.روم یکنم و به اتاق م یم یخواه معذرت

 .خواهد بکنمشان یدلم م.شوند

 نیهم ياست؛برا یزخم وانیح کیدانم نگاهم مثل  یم.روم یم رونیاندازم و از اتاق ب یسرم م يرو یشال

 .کند ینگاهم م یخانم با نگران میاست که مر

 :دیگو یم یخانم با مهربان میمر.آورم یم شانیو برا زمیر یم يچا وانیل دو

 .مزیگم عز یم تیتسل -

 :دروغ گفتن ندارم ي حوصله

 .ستیگفتن ن تیبه تسل يازین -

 :میگو یم عیسر.خورد یجا م یخانم کم میمر

 ...دیدون یم.ستمیناراحت ن ادیمن ز یعنی -

 .شوم یخفه م نیهم يبدهم برا حیتوض دیدانم چطور با ینم

 تیسرانجام با جد.کند یم نیرا در ذهنش سبک سنگ يزیکنم دارد چ یحس م.زند یخانم چند بار پلک م میمر

 :دیگو یم

 يسر هی دیکه با نهیموقع روز جمعه سرزده اومدم خونه ات،واسه ا نیاگه ا.رم سر اصل مطلب یساراجان م -

 ؟یتو با سپهر دوست.برام روشن شه زایچ

من هم امروز که مثل سگ  یاز شانس خرک.دیفهم یروز م کیباالخره .کنم ینگاهش م یبیعج يخونسرد با

 یگناهکارانه نگاهم م اوشیس.دهینکرده فهم غیبدنم را از من در یعیطب يها دهیهار شده ام و خدا پد

 داند؟ یاو م.شوند یم کیچشمانم بار.کند

 :شوم یم رهیخانم خ میچشمان مر به

 .نه -
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 :خورد یجا م یو صراحت کالمم کم يخانم از تند میمر

 د؟یندار يرابطه ا چیه یعنی -

 :بکوبم واریخواهد سرم را به د یم دلم

نبوده و  يمسخره خبر يها یاز دوست.نه ایمیخور یبه درد هم م مینیتا بب میمدت با هم بچرخ هیقرار شد  -

 .جون میمر دیشناس یم نایکردم پسرتونو بهتر از ا یفکر م.ستین

 :کند یخانم اخم م میمر

 چرا سپهر به من نگفت؟ -

 :دیگو یم عیسر اوشیس

 یم رونیو دور از چشم تو با دوست پسرش ب هیرستانیانگار سپهر دختر دب یگ یم يجور هی يدار! مامان -

 نیبب.دختر خوشش اومده هیتازه به تو گفته بود که از .کنه یدونه داره چکار م یم.و پنج سالشه ستیسپهر ب.رفته

 .نکرده مون چارهیتا سپهر ب میبر ایب.با هم بودن ییگه واسه آشنا یسارا هم م

 یافتم که به خاطر زن گرفتن و آدم شدن پسرش،با من بهتر از خوب رفتار م یم نیمادر ام ادی.کرده ام اخم

 .کرد

 :میگو یم یبزند،با کالفگ یخانم که دهانش را باز کرده حرف میکه مر نیاز ا قبل

خورم و هم  یمنم به درد پسر شما نم.رسه یم نمبه سرانجا ییآشنا نیمطمئنا ا.دینگران باش ستیالزم ن.نه -

 .روز خوش.خوام بخوابم یم.من خسته ام.ما نباشه نیب يجور رابطه ا چیه گهیدم د یقول م.میستیسطح ن

از  شتریحاال ب.روم یخانم به اتاقم م میو نگاه متعجب مر اوشیشوم و مقابل چشمان ناراحت س یبلند م میجا از

 .باشم،پوچ و ساکن هستمو ناآرام  یآن که عصبان

 .کنم یکشم و خودم را جمع م یتختم دراز م يرو

که  ستمین ییاز آن ها.دمیکش یباشد که انتظارش را م یتواند همان یکردم سپهر م یاحمق بودم که فکر م واقعا

عقده .خوب به چشم آمدن دارم يعقده .دوست داشته شدن دارم يعقده  یشوهر کردن داشته باشم ول يعقده 

آرامش و  يعقده .تنها نبودن دارم يعقده .خودم را دارم يفقط برا یبودن و داشتن کس یمتعلق به کس ي

 !دارم یخوشبخت

 يها يمتفاوت شده بود،تمام مدت خودم را از فکر کردن به فانتز یکه رابطه ام با سپهر کم یمدت نیا در

 .زم که به نظرم ممکن نبودبسا ایرو يزیچ يدوست نداشتم درباره .کردم یممنوعه ام منع م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٦٣٤ 

ممنوعه ام قدم  ياهایرو يکنند و به منطقه  یشد افکارم سرکش یسپهر باعث م يحال رفتار فوق العاده  نیا با

 .بگذارند

 دهیبر گریساختم که د انیپا شیرابطه ام با سپهر را قضاوت کردم و برا یچند وقت آن قدر با افکار منف نیا

خواهد با  یسپهر هم آدم است و مطمئنا م.توانم استرس پس زده شدن را تحمل کنم و دم نزنم ینم گرید.ام

 .مثل من وانهید يدختر نرمال باشد؛نه دختر کی

 یبد را به او م يآهسته تر خبرها یکم دیبا دیشا.کند یقلبم درد م.گذارم یام م نهیس يهم رو يرا رو دستانم

 ...دادم

 ...نندیسپهر را بب دینبا گریگفتم که د یآرام تر به آن ها م یکم دیبا دیسوزند؛شا یم چشمانم

 ...کردم یآوار م نیبه حال ا يفکر دیبا دیمسدود شده؛شا میگلو

تکه از  کیکه دوست دارم بگذرم و  ییزهایگرفته ام از چ ادیمدت هاست که .زمیر یصدا در خودم اشک م یب

 .خودم را پشت سرم رها کنم

 :دیگو یعذرخواهانه م اوشیس.زند یبه در ضربه م یکس

 ...سارا یه -

 !مرد است نیدادن ا يهم مدل دلدار نیا

 :میگو یم یمحکم يصدا با

 .منتظرتن کایو مل هیهان.اوشیبرو س -

 :دیگو یم یطوالن یبعد از مکث اوشیس

 .شه یسپهر ناراحت م -

 :میگو یگرفته م یبار کم نیکه ا ییصدا با

 .جا تموم شه نیبهتره هم.شه ینه نم -

 .يتو هم ناراحت شد -

 نیآن قدر سنگ یول دیتواند بگو یهفت ساله هم م يبچه  کیها را  نیزند؟ا یحرف م يطور نیا اوشیس چرا

 ...اند که قلبم تحمل وزن شان را ندارد

 .خفه شوم دیدهم تا شا یبالشم فشار م يصورتم را رو دوارانهیام.دهم ینم یجواب

 .بودم الیخوش خ چقدر
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 شصت و دوم فصل

 :نزده ام ادیقدر بلند فر نیبه حال در عمرم ا تا

 .من بهت اعتماد کرده بودم! با تواَم اوشیبشه؟س یخونه اش که چ دی؟رفتیچ یعنی -

 !دیآ یاش نم افهیمظلوم بودن اصال به ق نیا.دیگو ینم يزیانداخته و چ نییسرش را پا اوشیس

 :میگو یآورم و به مامان م یم نییپا یرا کم میصدا.پارساست وریمشغول بافتن پل یبا اخم کوچک مامان

 ؟يکرد یبازخواستش م یرفت یم عیسر دیشما با.کرده یدهن لق نیحاال ا -

گذارد و با  یها را کنار م یبافتن لیم.کند یچکد و آتشم را خاموش م یچشم مامان م ياز گوشه  یاشک قطره

 :کند یم پشت دستش صورتش را پاك

 یمن اصال نم.حرفشو زد و رفت عیسر.اصال به من مهلت نداد.خواستم باهاش حرف بزنم یمن فقط م -

 .هیک دمیتازه خوشحالم بودم که باالخره فهم.خواستم ناراحتش کنم

 :میگو یآرام م.نمینش یمبل پشت سرم م يشود و رو یم یخال بادم

 یمن از همون اولش بهتون م رهیرو بپذ يزیچ نیبود که بتونه چن ییاگه سارا از اونا.دینکرد یاصال کار درست -

 .هیگفتم ک

 :دیگو یم یبا ناراحت مامان

 ناراحته؟ یلیخ -

 :میگو یم یآزردگ با

 .نمشیکه من بب رونیب ادیم يده نه جور یناراحته چون نه جواب زنگامو م یلیزنم که خ یحدس م -

 :دیگو یم اطیبا احت دهیترس یمن کم يرو نیکه انگار از ا اوشیس

و هم  میرس ینم ییو من و سپهر به جا دیخواد نگران باش یخودش گفت نم هوی.بهش نگفت يزیمامان چ -

 .حرفا نیو ا میستیسطح ن

 :روم یچشم غره م اوشیس به

 .يخوب از خجالتم دراومد -

 :خورد یتکان م شیدر جا معذب
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گفتم نه  یاگه م.نمیخوام سارا رو بب یکفش که م هیبعدم پاشو کرد تو .دیگفتم مامان شن یم هیداشتم به هان -

 .نگه يبد زیرفتم دنبالش که چ.رفت یهم م

و اعتماد به  تیاز حس امن یسارا گفته،از افکار آشفته و خال دیگو یم اوشیکه س ییزهایچ.شده ام یعصب واقعا

 .من شود الیخ یکه ب دیخواهد به او بگو یبوده که مامان م نیاحتماال تصورش ا.ردیگ ینفسش سرچشمه م

که مادرش را به  یماه از وقت کی.داشته باشد یواقعا احساس وحشتناک دیحاال با.دهم یم رونیرا محکم ب نفسم

آن .زند یتمام مدت اخم کرده و به ندرت حرف م.زدیر یبه هم م دنشیگذرد و او هنوز با د یخانه اش آورده م

 .اوردیسر خودش ب ییترسم بال یم یقرار است که گاه یقدر ب

 یباعث م نشییکه اعتماد به نفس پا دمیفهم یم شیاز حرف ها شهیهم یول اوردیها را به زبان ن نیوقت ا چیه

که  نیاز شکست و ا.ندیدر خودش نب یمثبت يقابل دوست داشته شدن بداند و نکته  ریغ يشود خودش را دختر

 .ها را در خود دارند نیا ي همهبه مامان  شیحرف ها.ترسد یم ستین یبرسم که آدم جالب جهینت نیمن به ا

چهار دست  کایمل.رمیگ یزنم و شربت را از دستش م یم هیبه هان یزورک يلبخند.ردیگ یمقابلم م یوانیل یکس

 یکند و م یبغلش م عیسر هیهان.ستدیمن با يکند با گرفتن پاها یم یشود و سع یم کیو پا به من نزد

گند را  نیا دیچطور با الحا.کشم یشوم و در دلم آه م یم هیبه هان اوشیس زیآم طنتیمتوجه چشمک ش.بردش

 !جمع کنم؟

 .گوش بدهد میبه حرف ها ای ندیخواهد من را بب یضربه خورده و نم یبه طور واضح سارا

 :دیگو یم متیمال ند،بایب یمن را م یکه درماندگ مامان

 ...من برم باهاش حرف يخوا یم -

 :میگو یم یکنم و با لبخند کج یرا قطع م حرفش

 .بار واسه هفت پشتم بس بود هیممنون همون  -

هم چپ چپ  اوشیس.کنم یاحساس گناه م.اندازد یم نییکه از حرف من ناراحتش شده،سرش را پا مامان

 :دیگو یکند و م ینگاهم م

 ه؟یدختره نازك نارنج نیکه ا هیما چ ریتقص -

 :کنم ینگاهش م بد

 .حرف نزن.مشت بخوابونم وسط صورتت هیهستم که  یاالن اون قدر عصبان اوشیس -

 :کند یم ینیعقب نش یکه جا خورده،کم اوشیس
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 .شه یدرست م یزن یباهاش حرف م ير یم.نشده که يزیخوب چ -

 :میگو یم بلند

 .ختمیر یتو سرم م یمن چه خاک يتو نبود.ممنون از راه حلت -

 :دیگو یم هیمامان با گر.کند یمات و مبهوت نگاهم م اوشیس

 !درست کنم ویدم همه چ یقول م -

 :میگو یم متیشوم و با مال یبلند م میجا از

 .نکن هیگر.کنم یبه حالش م يفکر هیخودم  -

 

 

 شصت و سوم فصل

از سپهر .کنم یا نگاه ماطرافش ر عیتا پشت کله اش باز است،سر ششیکه ن نیشرو دنیکنم و با د یرا باز م در

 .ستین يخبر

 :دیگو یم یبا بدجنس نیشرو.آورم یخودم نم يبه رو یشوم ول یم دیناام

 ؟يگرد یم یدنبال کس -

 :روم یو به او چشم غره م ستمیا یم صاف

 .کارتو بگو -

 :دیگو یم یسادگ به

 .میاومدم حرف بزن -

 :میگو یم ییپررو با

 !دومم باشه؟ يداشتم که حاال دفعه  یبا تو حرف یمن ک -

 :گذارد یشود م یبسته م شیکه دارد به رو يدر يرا رو دستش

 .میخوام مرد و مردونه با هم حرف بزن یم -

 :کنم یباال رفته نگاهش م يابرو با

 .نمیب ینم يجا مرد نیمن ا -

 :زند یخندد و کنارم م یم
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 !من دو سال ازت بزرگ ترم...جوجه نمیبرو کنار بب -

 :دیگو یمودبانه م.ستدیا یخورد و م یمامان جا م دنیشود و با د یخانه م وارد

 .سالم خانوم -

 .شود یکند و پشت ستون پنهان م یکند،با اخم سالم م یاز پشت اپن نگاهش م يکه دارد بدون روسر مامان

 :میگو یم نیدهم و به شرو یبه دستش م یشال یحواس یب با

 .بتمرگ -

 :کند یم میصدا مامان

 سارا؟ -

 :دهم یرا بر هم فشار م میها لب

 ه؟یچ -

 :دیگو یگرفته است م یکه کم ییمامان با صدا.کند یچپ چپ نگاهم م نیشرو

 .یچیه -

 :شوم یمبل ولو م يرو نیبدهم مقابل شرو ییرایکه به خودم زحمت پذ نیا بدون

 .بفرما.خوب -

 :دیگو یم آهسته

 .ناراحته یلیسپهر خ -

 : میگو یم يخونسرد با

 اون فرستادتت؟ -

 :کند یم اخم

 .جا نیا امیخودم خواستم ب.کنه ینم يکار نیوقت هم چ چیاون ه -

 :میگو یم یحوصلگ یب با

 !ببرم؟ یل یقاقا ل ؟براشیخوب که چ -

 :رود یمن چشم غره م به

 ؟يد یچرا جوابشو نم.ختهیواقعا بهم ر ؟سپهريبود زد یاون حرفا چ -

 :زنم یم پوزخند
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 ؟يسپهر یوص لیوسط؟وک نیا يا کارهیتو چ -

 :خواهد کله ام را بکند یکند که انگار م ینگاهم م يطور

 .کنه حداقل یآدم تموم م نیرو تموم کنه ع يرابطه ا هیخواد  یآدم اگه م.که نازتو بکشم ستمیمن سپهر ن -

بر  یکیکند و  یتشکر م ییبا خوشرو نیشرو.کند یتعارف م نیو به شرو دیآ یبه هال م ینیس کیبا  مامان

 : میگو یم یتوجه یشود،با ب یمقابل من خم م یوقت.دارد یم

 .خوام ینم -

 :زند یپوزخند م نیشرو

 نه؟ یهست یاحساس یکال آدم ب -

 یدرون نگاهش هم نم یو بدبخت یدرماندگ.شود یم رهیو به دستانش خ ندینش یم نیدور از من و شرو مامان

 !است ونیام را به من مد یزن هجده سال اول زندگ نیا.تواند نرمم کند

 :دیگو یبه مامان م نیشرو

 .غم آخرتون باشه شاالیا.يگم خانوم مهدو یم تیتسل -

 :زند یزل م نیو چروك است به شرو نیکه دورشان پر از چ یآورد با چشمان یبا مکث سرش را باال م مامان

 .امرزهیرفتگان شما رو هم بخدا  -

 :دیگو یگردد و با اخم م یرو به من بر م.زند یلبخند م نیشرو

همون .دیشما دو تا آدم.کنه سپهر از تو سرتره یفکر نم یکس.نییبه نفس پا ه؟اعتمادیمشکل تو چ یدون یم -

 .يکه البته اونم ندار تهیبشه،سطح شخص دهیسنج یاگرم قراره سطح.اونم داره يقدر که تو ارزش دار

 :زنم یم یکج لبخند

 ؟یبرس یکه به چ یگ یرو م نایا -

 :دیگو یم تیشود و با جد یبه جلو خم م نیشرو

خانومو  میاشک مر.دیداد کش اوشیکه سر س دمیبار د نیاول يبرا.بکنه يسپهر حاضره به خاطرت هر کار -

اگه .دیمدت نامزد باش هیبذار .احساسه بهم بخوره دختر و ینکن حالش از هرچ يکار.فرصت بده هیبهش .درآورد

تو ! دونه تالششو کرده یم پهرسابم و اگرم نه که حداقل س یاز هم خوشتون اومد که من باال سرتون قند م

 .مغروره یلیخ یول ادیبهش ن دیشا.یزن یپسش م یمنطق لیبدون دل يدار

 :دیگو یچرخد و م یکند م یبه مامان که مات و مبهوت ما را نگاه م رو
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 شونیا یبرادر من از دخترتون خوشش اومده ول.دیباشه بزرگترش یهر چ.نییجا نیاالن شما ا يخانوم مهدو -

من .حتما باهاش ازدواج کنه که ستیقرار ن.لطفا دیباهاش صحبت کن.يخواستگار ادیذاره با خانواده اش ب ینم

 ...سپرم دست شما یم نویا

 :کنم یرا قطع م حرفش

 یمنم به تو ناهار نم.االنم وقت ناهاره.ذاره یخونه نم نیپاشو تو ا یک چیتا نخوام ه.من دست خودمه يجازه ا -

 .يخوش اومد.دم

 .رود یبا مامان م یکند و بعد از خداحافظ ینگاهم م يدلخور با

 :دیگو یم اطیرود،مامان با احت یم یوقت

 ...انیبذار ب يخوب اگه دوست دار -

 :کنم یم اخم

 .مادر و پدر من دو سه ساله که مردن.ياریمادرا رو درب ينکن ادا یسع -

 :دیگو یم يخش دار يبا صدا.اندازد یم نییدهد و سرش را پا یدهانش را قورت م آب

 برزیبه فر دمیترس یم.نمتیو بب امیخواست ب ،دلمیش یعروس م يمادرت بهم خبر داد که دار...مادر یوقت -

 یم.باشم شتیخواستم پ یم.برم رونیداد تنها از خونه ب یاجازه هم نم.کرد یراب مخ ویو همه چ ومدیم.بگم

 ...ینداره ول یارزش چیدونم برات ه

 :دهد یکشد و ادامه م یم قیعم ینفس

 گهید يخواستم بلد بودم و مثل مادرا یم.رفته،مردم و زنده شدم رانیبهم گفت پسره همون شب از ا یوقت -

خوشم  یرو تجربه کردم،نه از کس يزیچ نیوقت چن چیمن نه ه یول یدادم تا کمتر ناراحت باش یم تیدلدار

براش از .وقت چیه.نداشت وستمنو د.برزیتا اومدم خودمو بشناسم دادنم به فر.بهم خورده میاومده و عروس

 دهیمحبت ند.دمیمو دجهن برزیبا فر میبود،تو زندگ یپدر و مادرم فقط سخت ياگه تو خونه .کلفتشم کمتر بودم

 .قربون صدقه ات برم ای رمتینگرفته بودم تو بغلم بگ ادی.بودم که محبت کنم

 :زنم یم پوزخند

ندارم تا  یاحساس.قربون صدقه اش برم ایبغل کنم  ویکس ستمیمنم بلد ن.وبهیمع يچرخه  هی نیا یدون یم -

 !توئه ریتقص نایا.کنم یخرج کس

 :دیگو یو هق هق کنان م ردیگ یدستانش را مقابل صورتش م.زنم یم غیآخرم را ج ي جمله
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 ایکه به دن یکاش همون موقع.که خودمو لعنت نکنم ستین يروز.گذره یم یتو دل من چ یدون یتو که نم -

 .مردم یاومدم م

 :زنم یم غیج

تونم  ینم!؟ینیب یم!چقدر بدبختم؟ ینیب یم!کرد یخفه ات م زتیهمه چ یکاش اون مادر ب!يمرد یکاش م -

 ییخواستگار چا هیواسه  گهید يتونم مثل دخترا ینم!دونم دوستش دارم دوست داشته باشم یکه م ویکس یحت

 !بزرگ نکنم گهید يعقده ا هیتا  رمیقراره تنها بم.ببرم

خورد  یاش م نهیبه س.کنم یدارم و به سمتش پرت م یرا بر م میقرص ها يبطر.کند یهق کنان نگاهم م هق

 .افتد یم نیو به زم

 :زنم یم ادیبا تمام توانم فر.کشم یرا م میزنم و موها یزانو م نیزم يرو

خواستم برام پدر و مادر  یولم کرد؟چون ازش م نیچرا ام یدون یم.برن یمنو جلو م نایا! منن یزندگ نایا -

 ینیب یم!متحرکم يمرده ! ندارم يا ندهیمن آ! بدبخت یروان هی؟یساخت یچ ینیب یم! زدم یحالشو بهم م.باشه

 ؟منويدیخفه خون گرفتن به کجا رس با!رفتارات نیبا ا یزن یبهم م ؟حالموینیب یم!م؟یتو زندگ يدیر يچطور

 چیتونم ه یشم چون نم فیخوار و خف يطور نیا دیبا! ستمین يبگذرم چون عاد یاز همه چ دیبا! کجام نیبب

 !که تو و منو پس انداختن ییلعنت به اون پدرسگا! کسو خوشبخت کنم

 :شنوم یاحمدزاده را م ينگران آقا يزند و بعد از آن صدا یبه در م یکس

 سارا جان؟بابا؟حالت خوبه جانم؟ -

 .را هم زیزن نفرت انگ نیرا بشکنم؛ا زیخواهم همه چ یم زم؛فقطیر ینم اشک

 :میگو یبا لبخند م.کنم یشوم و در را باز م یبلند م میجا از

 حال تون خوبه؟.احمدزاده يسالم آقا -

 :کند ینگاهم م دیترد با

 باباجان؟ یخوب -

 :میگو یم يدهم و با خونسرد یرا تکان م سرم

 .خوام یبابت سر و صدا معذرت م.بود یبحث معمول هی -

*** 

 .شده ام رهیمقابلم خ ي وهیبر هم فشرده به ظرف م یینشسته ام و با لب ها نهیبه س دست
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سپهر به  يگذاشتند تا خانواده  تیاحمدزاده که از موضوع خبردار شده بودند،مرا در معذور ينم و آقاخا دهیفر

 زیچ چینباشد و من مجبور به قبول کردن ه یمراسم معمول کی هیبه من قول دادند که شب.ندیایب يخواستگار

 .شوند یکار را بکنم،خوشحال م نیابه روح مامان بزرگ و بابابزرگ قسمم دادند و گفتند که اگر .نباشم

آمدند  نیکه بعد از ام يو رد کردن دو سه تا خواستگار يریاز گوشه گ شهیآن ها هم.دیگو یراست م مطمئنم

 .شدند یمثل سپهر در کنارم خوشحال م يقطعا از بودن پسر.دندینال یم

 ایداند که اگر لمسم کند  یم.ندینش یکند و با فاصله کنارم م یم ییرایاز آن ها پذ يا یبا لبخند مصنوع مامان

 .با او رفتار خواهم کرد ارهیمثل زنان پت چدیبپ میبه پر و پا

 :زند یلوس اخم کرده ام لبخند م يکه مثل بچه ها یخانم به من میمر

 يرو که تو زد ییخواستم اون حرفا یمن اصال نم.حرف بزنم ساراجان ياون دفعه اصال به من فرصت نداد -

 یکردم سپهر بهم نم یم يهر کار.یهست یتو ک دمیزده بودم که باالخره فهم جانیمن فقط ه! بزنم

 یم.نبود بدهکارحرفا  نیمن گوشم به ا یول شتیپ امیبهم گفت ن.دمیو من فهم دیاز دهنش پر اوشیس.گفت

 .بگم یخوام چ یم يکه من اومدم تو فکر کرد يبا اون عجله ا.بد بود یلیدونم کارم خ

 بالیوال يکنم که قرار است با بچه ها باز یبه پنج ساعت بعد فکر م.میگو ینم يزیدهم و چ یرا تکان م سرم

قبول نکرد  - نیمت -خواستگار آزاده  میهر چه کرد.هم باشند یو عل ریقرار است ام.مینیرا بب لیو برز رانیا

 !گناه است خوب.دیایب

 ینگاهم م یخاص يهنوز هم با عالقه  یکمرنگ شده ول یلبخندش کم.کند ینگاهم م یخانم با مهربان میمر

 .کند

 !کرده ام؛که کرده ام یکند که انگار کار زشت ینگاهم م يطور يگونه لبخند چیبدون ه سپهر

 یو سع دهیلب گز هیهان.کند یرا در دهانش م اوشیس يکند و کت قهوه ا یزده سر و صدا م جانیدارد ه کایمل

 يدهد،دستش را به گونه  یاش را نشان م مهیکه دندان نصفه و ن يبا خنده ا کایمل یمش کند ولکند آرا یم

 یرا در م شیو صدا دهد یدارد قلقلکش م انهیموذ يهم با لبخند اوشیس.خندد یزند و م یم اوشیس

 .کند یتواند لبخندش را مخف ینم یکند ول یهم چپ چپ نگاهش م هیهان.آورد

 !کل خانواده دور هم جمع شده اند!شود یبهتر نم نیاز ا.هم خبر داده نیرحسیخانم به سمن و ام دهیفر

 :دیگو یم اطیبا احت نیرحسیام

 .یمیخانوم عظ دییبفرما لیم وهیم -
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 !به من زل زده ندرالیس يآمده مثل نامادر یاز وقت.کند یبد نگاهم م نیسرو.کنم یرا مخف شخندمیتوانم ن ینم

 .کند یتکه تکه م بیس نیسرو يبرا یالیخ یگوشه نشسته و با ب کی کشیا کت و شلوار شهم ب طاها

 :میگو یم تیشوم و با جد یم رهیخانم خ میبه چشمان مر.نمینش یکنم و صاف م یم یالک يا سرفه

هم  يا يدلخور چیه.نداره یاشکال چیه دیبر دیکه گفتمش،اگه خواست نیبعد از ا.دیدون ینم ویزیچ هیشما  -

 .دونم یشما رو نم!البته از طرف من.ادینم شیپ

 :میگو یکه به سپهر نگاه کنم م نیبدون ا.کند ینگاهم م اطیخانم با احت میمر

 .بار عقد کردم هیمن  -

 :دهم یادامه م يبا خونسرد.خورد یخانم به وضوح جا م میمر

 دیاگه منصرف بش.با خودتونه میاالن تصم.تونست تحملم کنه یمون بهم خورد چون نم یعروس.مینامزد بود -

 .ستین یمشکل

 :زند یپوزخند م نیسرو

 .سپهر يانتخابت چشم بازارو کور کرد نیبا ا -

 :میگو یم نیلبخند به سرو با

 .به شوهر شما بگم نویخواستم هم یمن م -

 :خندد یم اوشیس.کند یطاها بد نگاهم م.رود یوا م نیسرو

 .ب بودخو یلیخ -

 :دیگو یم يبا خونسرد سپهر

 .ستیمهم ن زایچ نیمن ا يبرا -

 :زنم یچانه ام م ریرا ز دستم

 ؟یتو صورتم بکوب نویا ستیقرار ن یگ یم یعنی.میکرد دایپ یروز اختالف هیفرض کن  -

 :دهد یسر م ياز سر ناباور يتک خنده ا سپهر

 .منصرف شم زایچ نینباش که با ا دواریام! حرفا دل خودمو خنک کنم نیکه با ا ستمین یمن آدم -

 

 :میگو یخانم م میمر به

 مطلقه ازدواج کنه؟ هیپسرتون با  دیش یم یراض ؟شمایشما چ -
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 :دیگو یخانم آهسته م میمر

 !رو يا گهیدختر د چیکه سپهر تو رو دوست داره نه ه نهیمهم ا.زمیعز ستیکه مالك ن زایچ نیا -

 !زند یحالم را بهم م نیآورد و ا یخودش نم يبه رو یاست ول مردد

 :شوم یجا به جا م میاندازم و سر جا یرا باال م میها شانه

 .ستین دیبع نیا.میگذرون یبا هم م يادیوقت ز هیچند ماه.که واقعا دوستم نداره و فقط عادت کرده دیفکر کن -

 :دیگو یم یبا کالفگ سپهر

 ؟يحرفا فکر کرد نیه اچقدر ب.گهیبسه د -

 :کنم یم اخم

 .زنم یالبداهه حرف م یاتفاقا کامال ف -

 :دیگو یبزرگتر م کینشاند و مثل  یم شیخواهد از او باال برود سر جا یرا که م کایمل اوشیس

که خوشش  دهید تیخاص یب يتو تو يزیچ هیحتما سپهر .که تیصالح نییتع میومدین.يخواستگار میما اومد -

 .یکن یچقدر ناز م.گهیاومده د

 :دیگو یبه من م یلرزان يمامان با صدا.زند یم یلبخند کمرنگ سپهر

 ؟یکن یرفتار م يطور نیچرا ا -

 :میگو یم يتند به

 ؟يچطور -

 :دیگو یبه من م متیبا مال یاحتمال يریاز درگ يریجلوگ يبرا هیهان

 یتو و سپهر هم حتما مشکالت.شه ینقص نم یب يزیچ چیه.مشکل هست يسارا جان تو هر رابطه ا -

 .مانع تون بشه دینبا نایا یول يا گهیمثل هر زوج د.دیدار

 :میگو یاخم م با

 م؟یگفته ما زوج یک -

 :دیگو یم يبه تند سپهر

 ؟يدیفهم نویحرفاش هم ياز همه  -

 !اش فاصله گرفته یشگیاز قالب مهربان و خونسرد هم امروز

 :زنم یم پوزخند
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تا هم  ،دويکه دو تا پا دار يدیفهم یم يکرد یبار بهشون فکر م هیاگه .گم نه یگفتم چرا م من بارها برات -

راهو رفتم  نیبار ا هیمن !يا یاک یبا همه چ یکه بگ يدار يدونم چه اصرار ینم!یو ازم فرار کن يریقرض بگ

واقعا .آدم شکست خورده هی یش یهم م وکنم و ت یرابطه رو خراب م هی گهیبار د هیمن .هیدونم تهش چ یو م

 ؟يخوا یم نویا

 :دیگو یکه از او سراغ ندارم م يبا لحن سرد.ابروانش نشسته انیم یقیعم اخم

مزخرفاتو رو  نیلطفا ا.یرو حفظم از بس گفت نایا يمن همه !؟يریبگ میمن تصم يبرا يدار يتو چه اصرار -

صد بار  یکه مجبور باش ستیدونم عقلم ناقص ن یکه من م ییتا اون جا.ریبگ میخودت تصم يکنار بذار و برا

 .کنم راربرات تک ویکه من بخوام همه چ یستیتو هم که مشخصا کودن ن.یبگ زویهمه چ

دست از گاز گرفتن  اوشیکه س میبگو يزیخواهم چ یم.کنم یزود خودم را جمع و جور م یشوم ول یم شوکه

 :دیگو یدارد و م یبر م هیو خرد کردن اعصاب هان کایلپ مل

در ضمن سپهرو با .تا االن که از من خسته نشده یدارم ول هیکه تو فکر توئه رو با هان یمشکالت نیمنم هم -

خسته .دیمدت با هم نامزد ش هی.در حق ما بکن یلطف هیو  ایب.داره یدست از سرت بر نم.نکن سهیمقا یشکیه

 .شدم از بس هر شب اومد اون جا غر زد

 :دیگو یکه پرند بلند م میبگو يزیخواهم چ یم.کنم یم سکوت

 .خاله يدار[ ناز]چقدر ناس  -

 :دیگو یخانم با لبخند م میمر.ردیگ یمن هم بر خالف انتظارم خنده ام م.خندند یم همه

 ...یول میذار یما تحت فشارت نم.از نظر پرند نمیا -

 :دیگو یپرد و طلبکارانه م یوسط حرفش م سپهر

مشکالتو  نیاگه من هم.بهونه ها رو نیتمومش کن ا.خسته شدم بابا!م؟یرذا یتحت فشارش نم یچ یعنی -

 ؟يدیکش یداشتم تو عقب م

 :دیگو یآهسته م نیسرو

 ...به يداد ریگ.همه دختر نیا.کنم سپهر یدرکت نم -

 :دیگو یم يبلند يبا صدا سپهر

که  یوسط بحث يپابرهنه بپر دیبا یبهت گفته سوخت ویقتیحق هیحاال چون !بزرگ شو کمی!نیسرو گهیبسه د -

 نداره؟ یبه تو ربط



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٦٤٦ 

 :دیگو یکند و سپس با اخم م یمات و مبهوت سپهر را نگاه م هیچند ثان يبرا نیسرو

 .میطاها پاشو بر -

 :زند یبار حرف م نیاول يدهد و برا یسرش را به چپ و راست تکان م طاها

زنن اون وقت  یشون با هم حرف م ندهیآ يدو تا آدمن که دارن درباره  نایا.من زیگه عز یخوب راست م -

 بود؟ یخودت چه وضع يرفته سر خواستگار ادتی؟یکن ریخانومو تحق نیا يخوا یم یشما ه

تنها با منطقش .نه سرش داد زده و نه با خشم حرف زده.کند یبه طاها نگاه م يپرد و با ناباور یم نیسرو رنگ

 .دهانش را بسته

 :دیگو یم شخندیبا ن اوشیس.زند ینم یحرف گرید نیروس

 .میکرد یکه پوشک بچه عوض نم میعرضه ها داشت نیما اگه از ا.کالیبار.گن یمرد به تو م -

 :دیگو یسمن با لبخند به من م.دیگو ینم يزیکند و چ ینازك م یپشت چشم هیهان.زنند یلبخند م همه

 .گهیبده د یجواب هی.يهمه آدمو عالف خودت کرد نیا يچه جور نیبب -

 :زنم یم هیکنا

 .دیدو یهفت سال دنبال تو م چارهیب نیاون وقت ا مییجا نیما ا ستیساعتم ن مین.گه یم نویداره ا یک نیبب -

 :اندازد یابرو باال م سمن

 .عقربه شین.که ستیزبون ن -

را  نیطاها دارد پشت دست سرو.نندیطاها و سرو ستندیکه انگار آن جا ن یتنها کسان.خندند یم یواشکی همه

 یشکل نیزوج بودن ا.گرداند یبر م نیسرو يرا به لب ها یلبخند کوچک یراحت نیکند و به هم ینوازش م

 ؟ياوریاز دلش درب یسادگ نیو به هم ییبگو يزیچ کیاست؟

 !تازه امروز سالگرد ازدواج شان است.کنند یم يپرند باز يگوشه نشسته اند و با عروسک ها کیو پارسا  پرند

 :دیگو یم یبا لبخند کمرنگ سپهر

 ؟يد یم یهفت سال دنبالت بدوم اک یعنی -

 :میگو یم هیپس از چند ثان.شوم یم رهیخ زیم يرو يسرد شده  يسکوت به چا در

 .گردن من يرو بنداز رایتقص يحق ندار يشد مونیاگه پش -

 :جر بخورند شیترسم لب ها یزند که م یلبخند م يطور سپهر

 .دیکن نیریصلوات دهن تونو ش هیخوب با  -
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 .دیآ یجور مراسم ها خوشم نم نیاصال از ا.کنم یخندند و من اخم م یم همه

 :دیگو یپرند م.نندینش یو پارسا دو طرفم م پرند

 .يکرد یناس م شتریب.یخاله چقدر زود بله گفت -

 :بوسد یو گونه ام محکم م ستدیا یمبل م يسا روپار.دهم یرا قورت م لبخندم

 .یداه...سن -

 !داده؟ ادشیرا  زهایچ نیا یک.زدیر یفرو م نهیدر س قلبم

آخر کار خودش را .شده ام رهیبه سپهر خ یبازنشدن یکند و من با اخم یتعارف م يبه همه نان خامه ا مامان

 !شود یهفته از من خسته م کیدانم بعد از  یمن که م.کرد

*** 

 .مونه یمثل کتلت م.داره ییچه ابروها لیبرز کنیباز نیا -

 :میگو یم یمسخرگ با

 .هیچقدرم افاده ا -

 :دیگو یم یبا بدجنس وشاین.زمیر یمشت پاپ کورن در دهانم م کی

 نه؟ ای يآخرش بله داد -

 :میگو یم یبداخالق با

 .آره -

 :دیگو ینشسته م ریام يرو بایکه تقر ساغر

 ؟یگ یم يطور نیحاال چرا ا!وا -

 :دیگو یآزاده با لبخند م.جوم یکنم و با حرص م یتوانم دهانم را پر م یکه م ییآن جا تا

 .رهیتا گازتون نگ دیش الشیخ یب.االن سگه بچه ها -

 .شوم یم رهیخ ونیزیتلو يو دوباره به صفحه  رمیگ یگوشه با هم خوشند م کیو ساغر که  ریاز ام نگاه

 :دیگو یم انهیکه کنارم نشسته موذ اوشین

 .گهید یبکش یواسه آقاتون سخت دیبه هر حال با.یباش میبه فکر رژ دیبا -

 :میگو یم دیکنم و با ترد یم اخم

 . رمیم یم رمیبگ میمن رژ.عمرا -
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 :گذارد یکند و سر به سرم م یمن استفاده م دیاز ترد وشاین

 ؟یدوست نداره چ کلتویاگه بگه ه -

 !کوفتم شد.گذارمش یکنم و کنار م یظرف پفک در دستم نگاه م به

 :دیگو یم یبا ناراحت آزاده

 .اس؟بخور سارا افهیو ق کلیبه ه یمگه همه چ -

 :میگو یکنم م یخودمان را نگاه م کنانیاز باز یکیزدن  سیسرو يکه دارم صحنه  یحال در

 .خوام ینم -

 :دیگو یمودبانه م ریام

 دیکن یاون جورام که شما فکر م یکنم ول ینداره دخالت م یکه بهم ربط يزیخوام که تو چ یمعذرت م -

 .دیآزار ند زایچ نیخودتونو با ا.دیبکن دیتون یرو دوست دارن که شما اصال فکرشم نم ییزایچ هیپسرا .ستین

 :کشد یم ریبه صورت ام یخندد و دست یم يبا لوند ساغر

 ؟يجد -

 :خندد یساغر م.مییگو یبا هم اه م همه

 .که دلش بخواد میمجرد تو جمع ندار.خوب حاال -

 :کند یچپ چپ نگاهش م آزاده

 !ه؟یچ میمجرد ندار.البته معلوم الحاله وشاین.میش یهنوزم مجرد حساب م وشایمن و سارا و ن -

 :دیگو یاندازد م یکه ابرو باال م یدر حال وشاین

 گه؟یام د****تو من  فیبا نظر بر تعار -

 :زند یم هیکنا وشاین.خندم یاراده م یب

 .ها هیجات عروس هیتو  -

 :دیگو یکند و م یاشاره م میمرتفع پوست تخمه ها يبه کپه  آزاده

 .مضطربه شتریمن فکر کنم ب -

 يطور نیعمرا من و سپهر ا.ستیزنند و حواس شان به دور و برشان ن یدارند آرام با هم حرف م یو عل یاسی

 !میباش

 :میگو یکنم و م ینگاه م رانیا میزن ت یسرعت کنیباز به
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 !دارن یکیهمه !انداختن؟ ریمده زنج -

 :دیگو یم یبا لبخند کج وشاین

 !خوبه یلیالمصب خ -

 :خندد یم.کنم ینگاهش م هیمثل خط کش صاف شده اند عاقل اندر سف میکه لب ها یحال در

 ؟يریسپهر بگ يبرا یکی يخوا یم -

 !از صفات بارز من است یو سگ اخالق یحوصلگ یب.زنم ینم یکنم و حرف یم یکج دهن

 

 

 شصت و چهارم فصل

 یبا حرص م.کاشته میلب ها يرو عیوس يخودم،لبخند يرو مشیو مستق نیاخم سارا و نگاه خشمگ دنید

 :دیگو

 .ادیخوابم م -

 :شود یتر م ضیعر شخندمین

 ؟یبزنم کنار بخواب -

 :دیگو یم ظیغ با

 .خوام بزنمت یم -

 :دارم یمقابلم چشم بر نم ياز جاده  یبرم ول یلحظه دستانم را باال م کی يخندم و برا یم

 .یبزن یهر چقدر خواست سمیمیوا ومدیاگه خوشت ن میصبر کن برس -

دارد تا من  یلحظه هم دست از اخم کردن بر نم کی یحت.زند یزل م رونیکند و به ب یبغ م نهیبه س دست

 !پررو نشوم

 :آورم یرا در م شیم و صداکش یرا م لپش

 !نکن -

 !صبح است میکردن سارا در ساعت چهار و ن داریهم از عوارض ب نیا.خندم یم

 .يبخور صبحونه نخورد! ایکه دوست دار چاسیساندو نیاز ا -
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گاز محکم و پر از .کند یرا پاره م لونشیدارد و نا یبر م یکیرود، یکه هنوز دارد به من چشم غره م یحال در

 :دیگو یزند و با دهان پر م یبه آن م یحرص

 .بخشمت یوقت نم چیه.تونم هر روز حداقل تا نه بخوابم یکه م نییروزا نیامروز و فردا آخر -

چرخم و  یبه سمتش م.کنم یدارم و کمربندم را باز م یرا کنار جاده نگه م نیماش.زنم یم یکمرنگ لبخند

 :میگو یم انهیدلجو

 .هیداخالق و دوست داشتنچقدر خانوم من امروز ب -

هر بار  یول دیآ یلوس خوشش نم يحرف ها نیلفظ استفاده کردم،پرخاش کرد و گفت که از ا نیبار که از ا هر

افتد و باز  یراه م یقند آب کن يکنم،در چشمانش کارخانه  یم شیصدا... من و  يزم،خانومم،سارایکه بانو،عز

 !دیآ یها خوشش نم يلوس باز نیاز ا دیگو یهم م

 کیبا چشمان بار.کشم یخودم را به سمتش م یکم.زند یگاز م چشیرا جلو داده و بغ کرده به ساندو شیها لب

 :دیگو یم زیدآمیکند و تهد یشده نگاهم م

 .بذار غذامو کوفت کنم -

 :بوسم یاش را م یشانیخندم و پ یم آهسته

 .کوفت کن -

که به زور دهانش را بسته نگه داشته،به  یاند و در حالچپ یبزرگ است در دهانش م یلیآخرش را که خ ي تکه

 .ستیکاف میبرا نیشده اند و هم یحال چشمانش چراغان نیبا ا.کند یمن چپ چپ نگاه م

سارا با .میپوست مان حس کن يرا رو یخنک صبحگاه مینس میام تا بتوان دهیکش نییها را کامل پا شهیش

 :دیگو یم یبدخلق

 .آب -

 :کند یدرش را باز م.رمیگ یآورم و به سمتش م یاز داشبورد در م یآب يبطر

 .کنم یم شیدهن -

 :گذارد یبندد و آن را داخل داشبورد م یدرش را م.کشد یرا سر م يبالفاصله نصف بطر و

 حاال؟ میر یکجا م -
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با انگشست شستم خرده .کند یمشکوك نگاهم م.شوم یگذارم و به سمتش خم م یم یترمز دست يرا رو دستم

بکنم تا  يفهمم که منتظر بود کار بد یاز چشمانش م.دارم یبر م دهیرا که کنار لبش چسب چینان خشک ساندو

 !طرز ممکن پاسخم را بدهد نیبه بهتر

 :کند یکشد و غرغر م یصورتش را عقب م.گذارم یاش م یصندل یپشت يرا رو ساعدم

 تو حلق من؟ يایب یحاال الزمه اول صبح -

 !ها شده رزنیمثل پ.خندم یم آهسته

را هم  شینشده اند و پلک ها يدستکار یلیرا که خ شیابروها.است فیپوستش نرم و لط.بوسم یاش را م گونه

 :میگو یبوسم و با لبخند م یم

 .از الزمم الزم تره -

 :زند ینق م.دزدد یکند و نگاهش را م یم یکج دهن

 شمال؟ میر یم میدار -

 :میگو یزنم و م یاستارت م شخندین با

 م؟یر یم میدار.دونم ینم -

 !در حالت فول قهر فرو رفته.زند ینم یحرف گرید یطوالن یمدت يبرا

 ؟یگرفت یمرخص -

 :خندم یم

 .گم یبعدا برات م.اش مفصله هیحاال قض.کرد رونمیبه زور ب اوشیس -

 .گرفت ؟قلبميندار نیماش نیچند تا آهنگ تو ا -

 :میگو یآورم و م یم نییرا پا ریگ آفتاب

 .نیچ نیبب.جا گذاشته نیا يد یصد تا س نیشرو -

 :دیگو یم شخندیبا ن.شود یها م يد یس نیب دنیمشغول چرخ سارا

 .ده یگوش نم رکشنیمانکن و وان دا یاز ساس شتریب قتیرف نیکردم ا یمن فکر م -

 :خندم یم

 .اون تو رو ای یکش یتو اونو م ایآخرش  -

 :دیگو یم يبا خونسرد.گذارد یدارد و در دستگاه م یبر م يد یس کی
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 ...يوشاین يمورد عالقه  يآهنگا نایا -

 :اندازم یم یبا تعجب به حرص خوردنش نگاه.کند یرا قطع م حرفش

 با هم؟ دیقهر -

 :کند ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 م؟یمگه بچه ا -

 :رود یباال م میابروها

 ه؟یچ هیپس قض -

 :دهد یم رونیرا با حرص ب نفسش

 .ختهیساغر رو هم ر يبا پسرخاله  دمیتازه فهم -

 :میگو یتعجب کردن م هیاز چند ثان پس

 ؟یناراحت شیخوب االن تو از چ -

 !کند؟ یکارها م نیچطور با کمربند از ا.چرخد یسمت من م به

 .وشایخوره نه ن یسر چهارراه م يها**** به درد .خانوم بازاست نیاز ا.پسره ده سال حداقل ازش بزرگتره -

 :ندینش یم میلب ها يرو يکنم و هم زمان لبخند یطرز حرف زدنش اخم م از

 .خود حرص نخور یب.ستین يجد ادیز دیخوب شا -

 :دیگو یم شیدندان ها نیکند و از ب یدستانش را مشت م تیعصبان با

 هیبگرده چون شب****  نیخواد با ا یم.انهیک یپسره کپ نیا.کنه یکار م یدونم داره چ یمن که م -

 .احمق يدختره .پرسم یحالشو م گهیچند وقت د.انهیک

 :پرسم یم يبا کنجکاو.قرمز شده تیعصبان از

 ه؟یک انیک -

 ینم.جا داشت یبعد چهار سال بهم زدن چون پسره انتظارات ب.با هم دوست بودن رستانیاز دب.دوست پسرش -

 .داره یرسه چه هدف ینم ییدونه باهاش به جا یه مک یبا آدم دنیاز چرخ وشایدونم ن

 :فرستم یقد دارند پشت گوشش م شیگلو ریرا که تا ز شیها يچتر

 .پسره به خاطرش متحول شد يدید هویاصال .گذره یم یتو دلش چ میدون یخوب ما که نم -

 :خندد یم سارا
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 ؟یخون یم ادیرمان ز -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 یرد نم شیلومتریاز دو ک لیفام يدخترا.داشت که نگو يآزاردهنده ا يعادتا هینبود؟ اوشیس نیمگه هم -

 رییتغ.هیچطور هیبا هان نیاالن بب.باهاش خوب بود مامان بود شیکه تو زندگ یتنها زن.شدن از بس بدجنس بود

 .خوب داره لیبه دل ازیفقط ن.ادیتو آدما به وجود م

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .مثل همن.شناسم یداداششو خوب م.کنه رییمن شک دارم فرزاد تغ -

 :کنم یم اخم

 داداششو؟ -

 :کند یاطراف مان نگاه م يسبز صخره ها و دره ها يدهد و به منظره  یرا تکان م سرش

 ...خواد با من یگفت م یمدت ساغر م هی -

 :دیگو یم هیپس از چند ثان.کند یمکث م ندیب یمن را که م ي افهیق

 گفتم؟ یم دینبا -

 :زنم یکوچک م لبخند

 .نشون ندم يدم واکنش بد یقول م.به من بگو ویتو همه چ -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .نبوده که اونم نبوده یکس نیمن جز ام یتو زندگ -

 :پرسم یم اطیاحت با

 بود؟ يچطور نیرابطه ات با ام -

 .باشه بعدا.حوصله ندارم درباره اش حرف بزنم -

 یعنیشود  یطور بداخالق و تند م نیا یرا دوست ندارد و وقت نیام يحرف زدن درباره .میگو ینم يزیچ

 !در حال اتمام است تشیظرف

 .آهنگه چه باحاله نیا -

 :خندم یم

 .جواده يآهنگا نیعاشق ا نیشرو -
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 .هیعشق اول و آخرم استاد عباس قادر.طور نیمنم هم -

 :زند یم شخندیمن ن يبه خنده .خندم یم دوباره

 نه؟ یکن یآهنگ گوش نم ادیتو ز -

 .دوست دارم شتریسکوتو ب.نه -

 .ادیمن از سکوت بدم م یول -

 .یکن یبهش گوش م ادیز....اون دکلمه هه اد؟مثلیم ییصدا هیاز خونه ات  شهیکه هم نهیهم يبرا -

 :زند یم لبخند

 .ادیازش خوشم م یلیخ.اوهوم -

 :شود یم رهیخ رونیب به

 الن؟یگ میر یم میدار.نایچقدر قشنگن ا -

 :دهم یرا تکان م سرم

 ؟يجاده اومد نیتو ا ادیز -

 :دیگو یلب م ریز

 .نه -

 :کنم یگونه اش را نوازش م.ناراحتش کرده يزیکنم چ یم حس

 .يامروز خوشگل تر شد -

 :شوند یم زیر چشمانش

 ؟یکن یمسخره م -

 :میگو یکنم و صادقانه م یم يخنده ا تک

 .گم یم يدارم جد.من زینه عز -

 یم یبا بدجنس.کند یرا باز م شمین شیرنگ قرمز گونه ها.شود یم رهیخ رونیکند و به ب یرا جمع م شیها لب

 :میگو

 ؟يدیاالن خجالت کش -

 :دیگو یم يزند و به تند یشود پس م یم دهیاستخوان فکش کش يرا که دارد رو دستم

 .گم شو -
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 :خندم یم

 .فهیرخ بده ضع هی.ها يحوصله ا یب یلیخ -

 .کند یخندد و به من پشت م یم زیحرفم ر به

مانم  یمنتظر م.کند یرا م یزدن حرف يزیکه دارد در آن برنامه ر ییاز آن سکوت ها.است يطور کی سکوتش

 .تا افکارش را مرتب کند

 :کنم یبا لبخند نگاهش م.دیرس یسرخ تر شده اند و معذب به نظر م شیگونه ها.چرخد یم سمت من به

 ؟يسرخ شد یشکل نیکه ا یبگ يخوا یم یچ -

 کیدستم را .پوشاند یصورتش را م شیها يچتر.چرخاند یدهد و دوباره سرش را م یدهانش را قورت م آب

معجره  میریاگر من نم یوضع رانندگ نیبا ا.چرخانم یگذارم و صورتش را به طرف خودم م یطرف صورتش م

 !است

 :کند یرسد متعجبم م یکه از صورتش به دستم م یحرارت

 .نگم يبد زیدم چ یقول م.هست بگو یچ ؟هریبگ يخوا یم یچ -

 .ولش کن -

 :برم یرا باال م میابروها

 نیچن ارمیخودم نم يبعدش اصال به رودم و  یآره و نه جوابتو م هیمنم با .تو حرفتو بزن.میکن يکار هی ایب -

 باشه؟.کنم یخندم و نه نگاهت م ینه بهت م.يزد یحرف

 :دیگو یلب م ریز

 قول؟ -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .قول -

 :دیگو یتند م تند

 رم؟یبگ میرژ يتو دوست دار.رمیبگ میرژ دیگن با یبچه ها م -

 :تا نخندم و لپش را نکشم رمیگ یخودم را م يزور جلو به

 .نه -

 بود؟ دهیهمه خجالت کش نیا يزیچ نیبه خاطر چن.کشد یم یاز سر آسودگ ینفس
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 :خجالت نکشد نیاز ا شتریکنم تا ب ینم نگاهش

 .کنم یرم پشت سرمم نگاه نم یم يریبگ میرژ.تویهمه چ.دوستت دارم یکه هست يجور نیمن تو رو هم -

 یم شیبوسد و سر جا یم يگونه ام را سرسر.شود یم کیبه من نزد عیکند و سر یرا شل م کمربندش

 .جاده نشوم الیخ یتا ب رمیگ یخودم را م يبه زور جلو.ندینش

محبت .میخوان یها و کتاب ها م لمیکه در ف ستین ییگفت از آن دخترها یهمان طور که م.است بیعج سارا

 !دهیکه مرا بوس ستیبار نیاول نیا يبعد از دو ماه نامزد.نندیریش اریبس ینادر ول شیها

 ه؟یچ لوناینا نیتو ا -

 .یخرت و پرت و خوردن يسر هی -

 :زنند یبرق م چشمانش

 ؟یخوردن -

 :خندم یم

 .مامان گذاشتتشون.نیدونم چ ینم -

 :کند یم اخم

 جز من؟ میر یکجا م میدونن دار یهمه م -

 :دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .شبانه روز برامون غذا بذاره هی يفقط بهش گفتم به اندازه  -

 :کند یگذارد و کله اش را در آن فرو م یم شیپا يرا رو لونینا

 !هست رکاکائوئمیش يوا -

 :افتم یم یموضوع ادی

 بوده؟ شتیپ شبید.ساغرم يکنم فکر کرد دارتیصبح که اومدم ب -

 :دیگو یم شخندیدهد و با ن یرا تکان م سرش

هم از ترسش  چارهیدونم خودش گفته و قهرم کرده و اون ب یحاال من که م.طهیسل يقهر کرده بود دختره  -

 !ومدهیصداش درن

 :خندم یم

 له؟یحد زن ذل نیدر ا -
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 :کند یکند و چپ چپ نگاهم م یم اخم

 ادی هیز پدرش و بقا نمیا.گن یاز گل نازك تر بهش نم.ذارن یاحترام م یلیکال تو خانواده شون به زن خ.رینخ -

 .گهیگرفته د

 :زنم یم شخندین

 .یزن یم هیکنا يکنم دار یاحساس م -

 :زند یم لبخند

 .کنه یدونم داره چکار م یمن که نم.نداشته برگشته يحتما تحمل دور ؟ساغرميا هیچه کنا.نه -

 :دیگو یکند و م یفرو م رکاکائویرا در ش ین

 ؟يخوا یتو م -

 .نوش جونت.نه -

اخم نکرده و با  شهیبر عکس هم.دیآ یخوشش م ییمنظره ها نیدانم که از چن یم.کند یاطراف نگاه م به

 .کند یرسند،همه جا را نگاه م یکه امروز درشت تر به نظر م یچشمان

 ؟يدار ییامسال چه کالسا -

 .دن یباالترم بهم م يها هیکنن پا یکم کم دارن بهم اعتماد م.سوم هیکالس اول برداشتم با دو تا دوم و  هی -

 چرا کم کم؟ -

 یکند و م یبه ظرفش نگاه م يدیبا ناام.دهد یم رکاکائویخبر از تمام شدن ش یبا ن دنشیهورت کش يصدا

 :دیگو

کنکورمم  يدرسته مدرك دارم و رتبه .شانس آوردم که تونستم اون جا مشغول به کار شم کمیخوب من  -

اونم .کنه یکار نداره اعتماد نم يو سه ساله که سابقه  ستیدختر ب هیبه  یبازم کس یحرفا ول نیخوب بوده و ا

 یلیخ.اون جا عوض نشده تمرف یکه من م یاز وقت رشیمد.نانیکه بچه هاش جزو بهتر یمدارس نیتو هم چ

ه کارم چ نهیبب دیاول با یگفت از خداشه که من معلم مدرسه باشم ول دید طمویشرا یوقت.هیخانوم مهربون و خوب

 .بهم نداد پارسال شیسال سوم و پ نیهم يبرا.هیجور

 :چرخاند یرا به سمتم م سرش

 ؟یهست یراض تیونیتو از  -

 :دهم یرا تکان م سرم
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 .شم الشیخ یشانس آوردم تهران قبول شدم وگرنه مجبور بودم ب.آره خوبه -

 ؟يکالس دار ییچه روزا -

 ییتا جبران روزا سمیمیوا شتریالبته دو ساعت ب.اوشیس شیرم پ یفردم م يروزا.شنبه و دوشنبه و چهارشنبه -

 .باشه ستمیکه ن

 !انگار تمام مدت در حال تعجب کردن است.اش بامزه شده افهیدانم چرا امروز ق ینم.کند یو مرا نگاه م دهیچرخ

 .شده يجور هیچشمات امروز  -

 :خندد یم

 چپ شده؟ -

 :زنم یم شخندین

 .بامزه شده.نه -

 .دو خوابم برد.دمیخند یهمش داشتم به ساغر م شبید.يکرد دارمیه زور از خواب بچون ب دیشا -

 چه خبر؟ یاز گل.خنده یگفت -

 :دهد یرا جلو م شیها لب

 یداره بهش خوش م یکرده و االن حساب دایکارم پ هی.هیراض شمیاز زندگ.دوست شده مانیپسره ا نیبا ا -

 .گذره

 :زنم یم لبخند

 .بود يآدم بامزه ا -

 :زند یم لبخند

 .هیخال یلیجاش خ.آره -

کنم نگاهم به جاده هم باشد،دستبند پارچه  یم یکه سع یدر حال.رمیگ یبرم و مچ دستش را م یرا جلو م دستم

 :کنم یرا برانداز م شیا

 ش؟یتازه گرفت.چه قشنگه -

 :شود یباز م ششین

 .وقته دارمش یلیخ.بافت یم نایقبلنا سمن از ا.نه -

 خوان ازدواج کنن؟ یدو تا نم نیا -
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سارا متوجه نگاهم .کنم یدستش نگاه م يرو یو گوشت دیسف يدارم به خط ها.مچ دستش را رها نکرده ام هنوز

 :دیگو یم يشود و به تند یم

 .فعال نه -

دوست .را جلو داده شیدوباره اخم کرده و لب ها.بوسم یزخم ها را م يجا يآورم و رو یرا به باال م دستش

 .بد را نداشته باشد يحس ها نیمن دوست دارم ا ینگاه کنم ول شیزخم ها يندارد به جا

 .کند یچسبد و صورتش را پنهان م یبه در م.ردیگ یتواند از من فاصله م یکه م ییکشد و تا جا یرا م دستش

 .و سارا قهر کرده میدر راه باش دیبا گریسه ساعت د کینزد

 :زنم یم شیآرام صدا رمیگ یرا م شیبازو.کند ینم یحرکت.زنم یوم کنار مبار د يبرا

 .منو نگاه کن -

 :دیگو یم یبا بدخلق.گذارد بچرخانمش یرا سفت کرده و نم خودش

 .ولم کن.حوصله ندارم -

 :زنم یم لبخند

 .نمتیبچرخ بب -

 :دیگو یبچه ها م مثل

 .ندارم دنید -

 :خندم یم

 .تو بچرخ حاال.دونم یاونو که م -

 !قهر کرد؟ شتریب.کشد یرا م دستش

 ناراحت شده؟ يزیاز چه چ قایدق.کنم یمکث م هیثان چند

 یفشار دستم را کمتر م.دیگو یم یبلند و پر از حرص يآ.کشم یبار محکم م نیو ا رمیگ یرا م شیبازو

 !نمیصورتش بب ياتوانم تخس بودن را در تمام اجز یحاال صورتش مقابل صورتم است و م.کنم

 :دیگو یم طلبکارانه

 .دستم درد گرفت -

 :بوسم یرا م شیمانتو بازو يخندم و از رو یم آهسته

 خوب شد؟ -
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 :کنم یزمزمه م.کشد یرخش را به رخم م میشود و ن یم نهیبه س دست

دوست  یکه هست يجور نیاالن بهت گفتم تو رو هم نیهم.یداشته باش يمن دوست ندارم حس بد -

 خوب؟.خجالت بکش یکه هست یخوام از کس ینم.دارم

 یو تک تک خط ها را م رمیگ یدوباره دستش را م.کند ینگاهم نم يهم چنان با لجباز ینرم شده ول صورتش

 :بوسم

 باشه؟.یکارو بکن نیوقت ا چیه گهیمن دوست ندارم د -

 :دهم یادامه م.کند ینم نگاهم

 خوب؟.نسر من داد بز ایب يبود یعصبان -

برم و گوشش را که  یسرم را جلو م.کند یخودش را جمع و جور و دوباره اخم م عیسر یشود ول یباز م ششین

در پنهان کردنش  یکه سع يو با لبخند دیآ یقلقلکش م.بوسم یبه خاطر شال عقب رفته اش مشخص است م

 یروم و گونه اش را م یدوباره جلو م.شود یکشد و از من دور م یدارد،گوشش را به سمت شانه اش م

 شیموها يکنم و چانه ام را رو یحلقه م ستیمنقبض ن گریدستانم را دور بدنش که د.خندد یآهسته م.بوسم

 .گذارم یم

اخم نکرده و با  شهیبر عکس هم.دیآ یخوشش م ییمنظره ها نیدانم که از چن یم.کند یاطراف نگاه م به

 .کند یرسند،همه جا را نگاه م یکه امروز درشت تر به نظر م یچشمان

 ؟يدار ییامسال چه کالسا -

 .دن یباالترم بهم م يها هیکنن پا یکم کم دارن بهم اعتماد م.سوم هیکالس اول برداشتم با دو تا دوم و  هی -

 چرا کم کم؟ -

 یم کند و یبه ظرفش نگاه م يدیبا ناام.دهد یم رکاکائویخبر از تمام شدن ش یبا ن دنشیهورت کش يصدا

 :دیگو

 يدرسته مدرك دارم و رتبه .شانس آوردم که تونستم اون جا مشغول به کار شم کمیمن  یدون یخوب م -

 یکار نداره اعتماد نم يو سه ساله که سابقه  ستیدختر ب هیبه  یبازم کس یحرفا ول نیکنکورمم خوب بوده و ا

رفتم اون جا عوض  یم منکه  یاز وقت رشیمد.نانیکه بچه هاش جزو بهتر یمدارس نیاونم تو هم چ.کنه

 دیاول با یگفت از خداشه که من معلم مدرسه باشم ول دید طمویشرا یوقت.هیخانوم مهربون و خوب یلیخ.نشده

 .بهم نداد پارسال شیسال سوم و پ نیهم يبرا.هیکارم چه جور نهیبب
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 :چرخاند یرا به سمتم م سرش

 ؟یهست یراض تیونیتو از  -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .شم الشیخ یشانس آوردم تهران قبول شدم وگرنه مجبور بودم ب.آره خوبه -

 ؟يکالس دار ییچه روزا -

 ییتا جبران روزا سمیمیوا شتریالبته دو ساعت ب.اوشیس شیرم پ یفردم م يروزا.شنبه و دوشنبه و چهارشنبه -

 .باشه ستمیکه ن

 !انگار تمام مدت در حال تعجب کردن است.اش بامزه شده افهیدانم چرا امروز ق ینم.کند یو مرا نگاه م دهیچرخ

 .شده يجور هیچشمات امروز  -

 :خندد یم

 چپ شده؟ -

 :زنم یم شخندین

 .بامزه شده.نه -

 .دو خوابم برد.دمیخند یهمش داشتم به ساغر م شبید.يکرد دارمیچون به زور از خواب ب دیشا -

 چه خبر؟ یاز گل.خنده یگفت -

 :دهد یو مرا جل شیها لب

 یداره بهش خوش م یکرده و االن حساب دایکارم پ هی.هیراض شمیاز زندگ.دوست شده مانیپسره ا نیبا ا -

 .گذره

 :زنم یم لبخند

 .بود يآدم بامزه ا -

 :زند یم لبخند

 .هیخال یلیجاش خ.آره -

کنم نگاهم به جاده هم باشد،دستبند پارچه  یم یکه سع یدر حال.رمیگ یبرم و مچ دستش را م یرا جلو م دستم

 :کنم یرا برانداز م شیا

 ش؟یتازه گرفت.چه قشنگه -
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 :شود یباز م ششین

 .وقته دارمش یلیخ.بافت یم نایقبلنا سمن از ا.نه -

 خوان ازدواج کنن؟ یدو تا نم نیا -

سارا متوجه نگاهم .کنم یدستش نگاه م يرو یو گوشت دیسف يدارم به خط ها.مچ دستش را رها نکرده ام هنوز

 :دیگو یم يشود و به تند یم

 .فعال نه -

دوست .را جلو داده شیدوباره اخم کرده و لب ها.بوسم یزخم ها را م يجا يآورم و رو یرا به باال م دستش

 .بد را نداشته باشد يحس ها نیمن دوست دارم ا ینگاه کنم ول شیزخم ها يندارد به جا

 .کند یچسبد و صورتش را پنهان م یبه در م.ردیگ یتواند از من فاصله م یکه م ییکشد و تا جا یرا م دستش

 .و سارا قهر کرده میدر راه باش دیبا گریسه ساعت د کینزد

 :زنم یم شیآرام صدا رمیگ یرا م شیبازو.کند ینم یحرکت.زنم یبار دوم کنار م يبرا

 .منو نگاه کن -

 :دیگو یم یبا بدخلق.ارد بچرخانمشگذ یرا سفت کرده و نم خودش

 .ولم کن.حوصله ندارم -

 :زنم یم لبخند

 .نمتیبچرخ بب -

 :دیگو یبچه ها م مثل

 .ندارم دنید -

 :خندم یم

 .تو بچرخ حاال.دونم یاونو که م -

 !قهر کرد؟ شتریب.کشد یرا م دستش

 ناراحت شده؟ يزیاز چه چ قایدق.کنم یمکث م هیثان چند

 یفشار دستم را کمتر م.دیگو یم یبلند و پر از حرص يآ.کشم یبار محکم م نیو ا رمیگ یرا م شیبازو

 !نمیصورتش بب يتوانم تخس بودن را در تمام اجزا یحاال صورتش مقابل صورتم است و م.کنم

 :دیگو یم طلبکارانه
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 .دستم درد گرفت -

 :بوسم یرا م شیمانتو بازو يخندم و از رو یم آهسته

 خوب شد؟ -

 :کنم یزمزمه م.کشد یرخش را به رخم م میشود و ن یم نهیبه س دست

دوست  یکه هست يجور نیاالن بهت گفتم تو رو هم نیهم.یداشته باش يمن دوست ندارم حس بد -

 خوب؟.خجالت بکش یکه هست یخوام از کس ینم.دارم

 یو تک تک خط ها را م رمیگ یدوباره دستش را م.کند ینگاهم نم يهم چنان با لجباز ینرم شده ول صورتش

 :بوسم

 باشه؟.یکارو بکن نیوقت ا چیه گهیمن دوست ندارم د -

 :دهم یادامه م.کند ینم نگاهم

 خوب؟.سر من داد بزن ایب يبود یعصبان -

برم و گوشش را که  یسرم را جلو م.کند یخودش را جمع و جور و دوباره اخم م عیسر یشود ول یباز م ششین

در پنهان کردنش  یکه سع يو با لبخند دیآ یقلقلکش م.بوسم یبه خاطر شال عقب رفته اش مشخص است م

 یروم و گونه اش را م یدوباره جلو م.شود یکشد و از من دور م یدارد،گوشش را به سمت شانه اش م

 شیموها يکنم و چانه ام را رو یم حلقه ستیمنقبض ن گریدستانم را دور بدنش که د.خندد یآهسته م.بوسم

 گذارم یم

 یدستش را پس م دیکند،ناام ینم دایپ يزیچ یکند و وقت یم راهنمیپ ي نهیس يرو بیرا در ج دستش

شکالت داشته  میها بیبه خاطر پارسا عادت دارم که در ج.ستیخواهد که ن یشکالت م شهیمثل هم.کشد

 .باشم

را هر  شیعادت دارد شامپو.دهند یرا م دشیجد يشامپو يبو شیموها.بوسم یرا م شیموها يخندم و رو یم

 .ماه عوض کند

 .خوبه یلیات بوش خ دهیشامپو جد نیا -

 :دیگو یزده م ذوق

 .شه ینرم م یلیموهامم خ.آره -

 :میگو یلب م ریز.برمشان یبرم و باال م یم شیها ياز چتر يدسته ا ریرا ز انگشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینیسارا مع  –نخواهد بود  یآسمانم هرگز نارنج

wWw.98iA.Com ٦٦٤ 

 .نرمن.آره -

 م؟یوفتیراه نم -

 !ستیاحساس يمتخصص خراب کردن صحنه ها.زنم یم خشندین

 :کشم یلپش را م.زنم یکشم و دوباره استارت م یم عقب

 .تو داشبورد لواشک هست -

 .کند یدر داشبورد را باز م جانیخندد و با ه یم

به خاطر  باز شدن چشمانش مهیو ن -دست ساز مامان  يلواشک ها -با لواشک خوردن سارا  گریساعد د کی

 .گذشت شیها یطعم ترش شان و شوخ

کند و  یجمع م یصندل يکند و بعد از درآوردن کفشش،خودش را رو یاش را صاف م یسر صندل آخر

 .برد یبالفاصله خوابش م بایتقر.بندد یچشمانش را م

 يپارچه ا یشلوار مشک کیکردم، دارشیب یوقت.شود یدارد باز م شیموها پسیدور گردنش افتاده و کل شالش

 ریز يزیچ.کنم یبازش اخم م ي قهی دنیبا د.تنش کرد يکوتاه جلوبسته ا ینفت یآب يکرد و مانتو شیپا

 ده؟ینپوش شیمانتو

اش را  قهیکند با شالش  یم یپوشد،سع یلباس م يطور نیکه ا نیبا ا.دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .بپوشاند

 یشکم م يرو شتریرا دوست ندارد و ب دنیطاق باز خواب.کند یجمع م خوابد و خودش را یبا دهان باز م شهیهم

 .خوابد

خلوت  یروان است ول م،جادهیچون زود راه افتاده ا.رانم یسر و صدا در جاده م یکنم و ب یرا خاموش م ضبط

 .ستین

سارا رنگش را .دمیو شش خر ستیدو يپژو کیرا جمع کردم و همراه با پس اندازم، میچند ماه پول ها نیا در

 !یانتخاب کرد؛آب

به  یبستگ.ناآرام است یخوابد و گاه یبا اخم م یگاه.زند یدر خواب لبخند م یکشد و گاه ینفس م آهسته

 !دارد که از سر گذرانده يروز

 يزیدانم در هر چ یعاداتش دستم آمده و م شتریب گرید.کردم شیکه خواب بود،نشستم و تماشا یوقت يبار چند

 .دارد یچه عادت
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 يا دهیفا ادیز ینشود ول تیکشم تا سارا اذ یم نییرا پا ریآفتاب گ.شود یکم کم دارد آزاردهنده م آفتاب

 :دیگو یم یکند و با بدخلق یمقاومت،چشماشن را باز م قهیبعد از چند دق.ندارد

 .چقدر روشن شد -

 :زند یکند و غر م یباز اطراف را نگاه م مهیبا چشمان ن.کشد یم ازهیو خم ندینش یم شیجا سر

 .گرممه -

که  یدر حال.را باز شیکند و موها یرا صاف م یصندل.کشم یها را باال م شهیکنم و ش یرا روشن م نیماش کولر

 .اش شود یکه باعث ناراحت مینگو يزیکنم تا چ یرا م میکشد تا شانه شوند،تمام سع یدست م شیدر موها

آب درون  يکشد و از بطر یم ازهیدوباره خم.کشد یسرش م يبندد و شالش را رو یرا م شیموها دوباره

اطراف را نگاه  يبا کنجکاو.زند یچشمانش م يآورد و رو یرا در م نکشیاز کوله اش ع.نوشد یم یداشبورد کم

 :کند یم

 م؟یرس یم یک -

 .گهید قهیچهل و پنج دق -

 !شود یاش بامزه م افهیبعد از خواب ق.را زده تا با دقت همه جا را تماشا کند نکشیع

دست پخت  یشکالت کیک دنیبا د.کند یرا باز م لونیسبز رنگ درون نا یکیظرف پالست يکنجکاو با

را مقابل دهانم نگه  کیاز ک يکند و با چنگال تکه ا یباز م گرید يرکاکائویش کی.شود یباز م ششیمامان،ن

با .خورد یم کیتکه ک کیو خودش  ردیگ یرا مقابل دهانم م رکاکائویش ین.خورمش یبا لبخند م.دارد یم

 !شود یمامان صد برابر خوشمزه تر م يخوشمزه  کیکارش دارم،ک نیکه از ا یاحساس خوب

با .آورد یسبز در م بیس کیچرخاند و  یم لونیشود،دوباره سرش را در نا یتمام م کیو ک رکاکائویش یوقت

 :دیگو یباز م شین

 !دونه ها یمنو خوب م ي قهیجون سل میمر -

 :خندم یم

 .لونینا نیتو ا زیخوشمزه هست بر زیچ یمن بهش گفتم هر چ.دونه ینم -

 !خورد،خوش خنده تر شده یحاال که دارد م.زند یگاز م بیبه س.شود یتر م ضیبازش عر شین

 یباز م ششیسپس ن.شود یم رهیبا دهان باز به اطراف خ هیچند ثان يم،برایرس یمورد نظرم م يبه جا یوقت

 .کند یقلب شده اند نگاهم م هیشود و با چشمانش که شب
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 :گردم یکنم و با خنده به طرفش بر م یرا که پارك شده،خاموش م نیماش

 ؟یکن ینگام م يطور نیا ه؟چرایچ -

 :گذارم یبا خنده دستم را پشت کمرش م.کند یدستانش را دور گردنم حلقه م عیسر

 .يدو ماه نکرد نیتو ا يکرد تیچند ساعت به ما عنا نیه تو اک يقدر نیا.جا نیا ارمتیکاش هر روز ب -

 :دیگو یتند تند م.کشد یعقب م عیخندد و سر یم

 .میزود باش بر -

دارم و بعد از زدن  یرفته بر م ادشیکوله اش را که .شود یم ادهیدارد و پ یرا بر م شیغذاها لونینا عیسر

 .روم یپشت سرش م ریدزدگ

 !رود یم شیپ زکنانیکشم و او هم از خداخواسته،جلوتر از من جست و خ یرا از دستش م لونینا

 :میگو یم بلند

 سارا؟ -

 :کند ینگاهم م نکشیاز پشت ع جانیدرشت شده از ه یچرخد با چشمان یم عیسر

 بله؟ -

 .نییپا میبرگرد میتون ینم گهید.میبعد بر میبخر يزیچ هیواسه ناهار  ایب -

 زهایچ یلیخ خشیتار يو درباره  دهیرا د شیقبال به من گفته بود که عکس ها.را به قلعه رودخان آورده ام او

داد که قبل از شروع مدارس او را به مسافرت  شنهادیپ اوشیس یوقت.ندیداند و واقعا دوست دارد آن جا را بب یم

 .حرفش افتادم نیا ادیببرم،به 

 .میافت یشمار راه م یو ب یسنگ يو به سمت پله ها میریگ یآب م يو دو بطر چیاطراف دو ساندو يمغازه ها از

دارد و نور آفتاب تنها از ال به  یمطبوع یجا هوا خنک نیآزاردهنده بود،ا شیپ ي قهیکه تا چند دق یوجود آفتاب با

 .باستیمناظر اطراف واقعا ز ادیز يسبز.تابد یدرختان به سمت ما م يال

هست جز  يزیکه هر چ - یبهداشت سیبه سرو.پله ها ندود ينفس به باال کیتا  رمیدست سارا را بگ مجبورم

 :دیگو یم عیسر م،سارایرس یکه م -! یبهداشت

 .ییبرم دستشو دیمن با -

قدر خوشحال و ذوق  نیدانستم ا یاگر م.شود یباز م شمین.دود یم ییبه سمت دستشو عیو سر دیگو یرا م نیا

 !آوردمش یشود،زودتر م یزده م
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 .اند دهیبه اطراف صورتش چسب شیها ياز چتر يگردد،صورتش را شسته و دسته ا یبر م یوقت

 :میگو یو با لبخند م رمیگ یزده به سمت پله ها برود که دستش را م جانیخواهد ه یم

 .یش یخسته م.ندو -

سارا .مینینش یبزرگ م یسنگ يرو.استراحت کند یخواهد که کم یم م،سارایرو یساعت که باال م مین کینزد

 یلقمه اش را قورت م اقیکه دارد با اشت یدر حال.کند یرا باز م ینوشد و بعد ساندوچ یآب م یاول کم

 :دیگو یدهد،ذوق زده م

 .بودم ومدهیقدر خوب مسافرت ن نیوقت ا چیه -

 :زنم یم لبخند

 داره؟ یچه فرق نیا -

 :دیگو یم متفکرانه

و به جکات  نهیگوشه بش هیکه  ستین یستن،سمنیمدام در حال دعوا کردن ن یدو تا خروس جنگاالن  -

 .يا هیپا.يد ینم ریگ خودیتو ب.شه یکوفتت نم ينخنده،سفر به خاطر لجباز

با دهان پر .زند یم چشیبه ساندو يگریدهد و گاز د یم هیبه من تک.کنم یحلقه م شیرا دور شانه ها دستم

 :دیگو یم

 ؟يخور یم -

 :دهم یسرم را به چپ و راست تکان م.شود یتر م قیعم لبخندم

 .اس گهید زیچ هیمنم  يمسافرت برا نیا -

 :دیگو یدهانش م اتیبعد از فرو بردن محتو.زند یم پلک

 مگه؟ دیشمام برنامه داشت -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .یکه تو هست نهیفرقش ا.نداشت یبه کس يبود که اونم کار اوشیتنها ضدحال جمع س.نه -

 :شود یباز م ششین

 .یخواد بگ ینم.میباحال نیهمنش یلیدونم خ یم -

 :کشم یخندم و لپش را م یم

 !پررو -
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کار  نیا يرو.شود یزند و سرخ م یپلک م.کنم یشده پاك م یرا که سس شیلب ها يانگشت شستم گوشه  با

 :میگو یبا خنده م.حساس است

 !ها ينبود يجور نیقبلنا ا! یش یم دیسف چقدرم زود سرخ و -

 .کند یزند و عمدا اطراف را نگاه م یم چشیبزرگ به ساندو يگاز

 یو با خنده م نمینش یکنارش م.ندینش یگوشه م کیشود و  یخسته م م،ساراینصف راه را رفته ا یوقت تازه

 :میگو

 ؟يچه زود خسته شد -

 :دیگو یکند و نفس نفس زنان م یچپ نگاهم م چپ

 .میبعد ادامه شو بر میاستراحت کن کمی -

من هم .کشد یچمن ها دراز م يشود،رو یکه تنفسش آرام م یکم.قرمز شده اند ادیز تیاز فعال شیها گونه

 .شوم یم رهیجلو نور را گرفته اند خ یبانیکه مثل سا یکشم و به درختان یکنارش دراز م

 .ستیآزاردهنده ن يبوق و صدا.ستیدود ن.سکوت هست.آرامش هست.سارا هست.است یخوب یلیروز خ امروز

 :میگو یلب م ریچرخم و ز یپهلو م به

 گذره؟ یداره خوش م -

 :دیگو یدهد و با لبخند م یاش،مشتاقانه سرش را تکان م یوجود خستگ با

 م؟یبرنگرد گهیشه د یم.یلیخ -

توانم رنگ  یدر نور م.شوم یم رهیبه چشمانش خ.زنم یرا از مقابل صورتش کنار م شیها يخندم و چتر یم

 .نمیاست بب یکردم مشک یفکر م شهیرا که هم يا رهیت يقهوه ا

 یکنم و با گرفتن چانه اش سرش را م یم یاخم کوچک.چرخاند یدزدد و صورتش را م ینگاهش را م سارا

 :چرخانم

 ؟یچرخون یچرا سرتو م.کنم یدارم نگاهت م -

 !شده چییبه مدل بغ کرده اش سو.کند یرا جمع م شیها لب

 :کشم یم شیمانتو ي قهی يرا رو شالش

 .تنت کن رشیز يزیچ هی یپوش یمانتو رو م نیا یوقت -

 !که سرخ شده یتا بفهم یدقت کن یلیخ دیاست،با رهیت یبه خاطر پوستش که کم.شود یسرخ م یکم
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 :دیگو یلب م ریز

 .شه یگرمم م -

 :زنم یم لبخند

 .شه ینه نم -

 :پرسم یباال رفته م يبا ابروها.جندیچشماشن گ.بوسم یاش را م یشانیپ

 شده؟ یچ -

 :دیگو یلب م ریز

 .یمون یمثل باباها م -

 :زنم یم لبخند

 ؟یگ یم نویچرا ا -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .کنم بچتم یموقعا حس م یبعض -

گونه .رسد یناراحت به نظر م.تعجب کرده ام شیاز حرف ها.شود یم رهیلباسم خ ي قهیگزد و به  یرا م لبش

 :میگو یکنم و آهسته م یاش را نوازش م

 .بگو ؟بهمیکن یفکر م یبه چ -

 :دهد یرا جلو م شیها لب

 .خوام ینم -

 :تا نخندم رمیگ یخودم را م يجلو

 .نشون ندم يدم واکنش بد یقول م.بگو -

 :دیگو یلب م ریام فرو کرده،ز نهیس يرو بیدستش را در ج یکند و در حال ینگاهم م دیترد با

 .با اون داشته باشم يرابطه ا نیچن هیمن دوست داشتم  -

 یخودم نم يجا خورده ام،به رو یکه حساب نیبا ا.پدرش است» اون«کنم تا بفهمم منظورش از  یفکر م یکم

و با  میپر یاز جا م.میشنو یخنده و پچ پچ چند دختر را از پشت سرمان م يبزنم که صدا یخواهم حرف یم.آورم

 .روند یکنند م یپچ پچ م ارنددهند و در حال که د یما دست تکان م يبرا.میکن یخنده آن ها را نگاه م

 :خندد یم زیر سارا
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 .چقدر حال کردن -

 :میگو یم تیبا جد.ستدیاکنم ب یو کمکش م رمیگ یدستش را م.شوم یبلند م میخندم و از جا یم

 .میبزن بر.بسه یتنبل -

*** 

 ...نییمنو بغل کنه ببره پا یکی -

 :زنم یم شخندین.من انداخته ينصف وزنش را رو بایدستم را گرفته و تقر.دیآ یم نییهمراه من پا یحال یب با

 االن منظورت من بودم؟ -

 :خندد یم یخستگ با

 .بشه دایکه پ يریِهر خ.نه -

 یجان ندارد ول گریسارا د.میرو یم نییپا میو حاال که آفتاب در حال غروب کردن است دار میا دهیجا را د همه

 .دارم يانرژ یمن هنوز کم

و هر دو  میشو یم نیسوار ماش.شده و همه جا خلوت است کیهوا تار.میرس یم نییدو ساعت بعد به پا بایتقر

 !میدیباالخره رس.میکش یم یاز سر آسودگ ینفس

 :زند یم شخندین یبا بدجنس سارا

 ؟یکن یرانندگ يجون دار -

 :دهم یبه چپ و راست تکان م تیرا با جد سرم

 .میمون یجا م نیامشبو ا.نه -

 :کند یم اخم

 کجا؟ -

 !نیتو ماش -

 

 

 شصت و پنجم فصل

 یم يبد يشود و صدا یم دهیسفت کوب ییراه به جا ي انهیدر م یکنم ول یرا دراز م میپا.خشک شده بدنم

 :شنوم یسپهر را م يخنده  يصدا.میحال ندارم آخ هم بگو.دهد
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 .ادیصدات درنم! ها یهست یچه تخس -

 :میگو یم یحوصلگ یبا ب.کنم یکنم و به صورت سپهر که خم شده نگاه م یباز م اریرا با تالش بس چشمانم

 .زوده هنوز.ولم کن -

 :میگو یم یبا بدخلق.نمیشوم بنش یمجبور م.کند یام را صاف م یو صندل دیگو یم ینچ نچ

 .سپهر يشعوریب یلیخ -

 :خندد یم بلند

 !یبست شمیبه ر یکه اول صبح يزیکلمات محبت آم نیممنون بابت ا -

 !دیآ یخوب هنوز خوابم م.شوم یم رهیخ رونیبه ب یحوصلگ یو با ب نمینش یم نهیبه س دست

*** 

 .میپاشو ناهار بخور!؟يدیخواب یباز که گرفت -

 :کنم یم هیگر بایتقر

 !ادیخوابم م -

 :دیگو یم متیبا مال.کند یتخت بلند م يو من را از رو ردیگ یرا م میبازوها

 .بخواب ریبعد بگ یبخور گرسنه نباش يزیچ هی -

ند و با ک یجمع م ختهیرا که دورم ر میموها.نشاند یم زیبرد و سر م یکنم با خودش م یکه دارم غرغر م مرا

 دارد؟ يهمه انرژ نیچطور ا.بوسد یگوشم را م کینزد ییبندد و جا یم دیسف یکش

 یبغضم را قورت م.دارد یو مقابل دهانم نگه م ردیگ یکه درست کرده م ییاز کتلت خوش بو يلقمه ا میبرا

 نیبا ا.را دارد میچشم داشت مراقبم است و هوا یطور ب نیاست که ا یکس نیاول.کنم یدهم و دهانم را باز م

 !نازکشم باشد کههست  یناز کنم چون کس میبار در زندگ نیاول يخواهد برا یرفتارش دلم م

 :پرسد یگذارد و سرحال م یلقمه در دهان خودش م کی

 خوش گذشت؟ روزید -

 :دهم یرا تند تند تکان م سرم

 .کارا بکن نیبازم از ا.یلیخ -

 یدوباره م.کنم یبندم و چپ چپ نگاهش م یبه زور دهانم را م.اردگذ یبزرگ در دهانم م يخندد و لقمه ا یم

 :خندد
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 .از دستم در رفت -

 یتوجهم را جلب م ششیته ر.را باال داده شیرا عوض کرده و موها شیلباس ها.رسد دوش گرفته ینظر م به

 :کند

 .يدوست ندار شیته ر یگفت وشایکردم به ن یفکر م -

 :دهد یلقمه اش را قورت م.شود یباز م ششین

 .زنمش یرم م یم.هیاتفاق نیا -

 :کنم یم اخم

 .قهیسل یب -

 :کند یشده نگاهم م کیچشمان بار با

 ؟يدوست دار شیتو ته ر -

خواهم لقمه  یم.دهیخواب از سرم پر گرید.رمیگ یخودم م يلقمه برا کیچرخانم و  یسرم را م.دهم ینم جواب

آورد و به همراه فرو بردن لقمه،دو انگشت مرا هم گاز  یجلو م عیکه سپهر سرش را سر اورمیرا به سمت دهانم ب

 .ردیگ یم

 :میگو یم يکنم و به تند یم اخم

-  سپهر! ا! 

 .زنم یم یلبخند کوچک.جود یخندد و لقمه را م یم آهسته

 .لباسا چه باحالن نیا -

 :زنم یلبخند م.ام دهیاست پوش وشاین يرا که کادو يگشاد شرتیشلوار کوتاه و ت.کنم ینگاه م میلباس ها به

 .دوستشون دارم یلیخ.آره -

از  یحوصلگ یبا ب.زند یزنگ در را م یرا که سپهر مقابل دهانم نگه داشته بخورم که کس يخواهم لقمه ا یم

 :دارم یرا بر م یشوم و گوش یبلند م میجا

 ه؟یک -

 :شنوم یرا م وشایشاد ن يصدا

 !صاحابو اختر یب در نیباز کن ا -

 :میگو یخندم و م یم.شوم یتر م سرحال
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 !شدم يجور هینگو خالد  -

آورد و محکم  یرا در م شینفس نفس زنان کفش ها.دیآ یباال م هیدر عرض چند ثان.کنم یدر را باز م.خندد یم

 :کند یبغلم م

 .يدیپوش میا ي**س يچه لباسا.دلم برات تنگش شده بود کثافت -

 !حرف ها را بشنود نیسپهر ا ستیجالب ن.کنم یگزم و چشمانم را گرد م یرا م لبم

 .ریظهرت بخ.سالم -

 :زند یبه گونه اش چنگ م یشینما یکند و با حالت یکه تازه متوجه سپهر شده،مرا رها م وشاین

 !اختر یهست یعوض یلیخونه؟خ ياریدو تا دو تا م! اوا خاك بر سرم -

 :خندم یم

 جا نه؟ نیا يراست اومد هی یاز مسافرت برگشت -

که دارد،مثل فرشته  یشیکوتاه همرنگش و آرا يو مانتو يا روزهیبا آن شلوار تنگ ف.کند ینازك م یچشم پشت

 !ها یالبته نه از آن فرشته قالب.ها شده

 :دیگو یسپهر م به

 .اومدم با زنم خلوت کنم.برو خونت ؟پاشویکن یکار م یجا چ نیتو ا -

مبل  نیتر کینزد يرو یبا کالفگ وشاین.اندازد یرا باال م شیداده،ابروها هیرا به اپن تک شیکه آرنج ها سپهر

 :کند یو نفسش را فوت م ندینش یم

 ینم.رو هم با خودش آورده بود هییدختر هرجا نیا نیناد.بود نیخوردم بهتر از ا یزهرمار م.بابا هیمسافرت چ -

 .مامانم عاشقش شده.کنم رفته دعا گرفته فکر!نیکشه واسه ناد یآب م يچه جانماز یدون

 :نمینش یخندم و کنارش م یآخرش م يجمله  به

 .رهیبگ یسر و سامون هیبذار .گهیشده د رپسریپ نیناد نیبابا ا -

 :کند یاعتراض م یبا ناراحت وشاین

 !دهینصف تهران خواب ریز یدون یتو که م.دختره نه نیمن گفتم ا!ره؟یمگه من گفتم سر و سامون نگ -

 :کنم یم يمسخره ا يکنم و خنده  یاخم سپهر نگاه م به

 .خوب حاال آروم باش -

 :دیگو یم یشود و با لودگ یاست متوجه منظورم م زیکه ت وشاین
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 مزاحم خلوت عارفانه تون شدم؟ -

 :اندازد یشانه باال م سپهر

 .يمزاحم شد.اگه کتلت خوردن خلوت عارفانه محسوب بشه آره -

 :دخند یم وشاین

 !بچه يشد طونیش -

با مسخره کردنش سرگرم  یکه خسته کننده و مسخره است ول میشو یم یلمیف دنیمشغول د وشایسپهر و ن با

 .میشده ا

 يو بسته  میمان یمن و سپهر م.رود تا بخوابد یشود و به اتاق من م یبعد از خوردن ناهارش،خواب آلود م وشاین

 .پفک در دست من

داده  هیاش تک نهیمن هم سرم را به س.کند یبرهنه ام را نوازش م يدستش را دور من حلقه کرده و بازو سپهر

 یدارد لذت م نیریش یلیخ یلیو خ دیجد یاحساس میخورم،از آغوش گرمش که برا یکه پفک م یام و در حال

 .برم

 :کند یبوسد و زمزمه م یبافته م وشایرا که ن میموها يرو سپهر

 ومد؟یابت نممگه خو -

 :میگو یباز م مهیگذارم و با چشمان ن یپفک در دهانم م کی

 .گهید ادیخوابم نم.نه -

 .نمتیبب -

گرم و نرم و  يپتو کیکنم در  یکند،حس م یهر بار نگاهم م.کنم یآورم و به چشمانش نگاه م یرا باال م سرم

 .شده ام دهیچیخوش رنگ پ

 .کس تا به حال نگاهم نکرده چیکه ه يطور.کند یگرم نگاهم م یلیخ

 شیکند و از جا یسپهر مرا رها م.کند یبهت زده ما را نگاه م.دیآ یم رونیشود و مامان ب یاتاق دوم باز م در

 :میگو یبا پوزخند م.دهد یکند و مامان با اخم جواب م یسالم م ییبا خوشرو.شود یبلند م

 م؟ینیبا فاصله بش دیه؟بایچ -

 :میگو یبلند م.رود یدهد و به سمت آشپزخانه م یجوابم را نم مامان
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رو  یکیتو  يکه حوصله  اریدرن زتویهمه چ یاون شوهر ب يادا.يریگ یم افهیآخرت باشه واسه من ق يدفعه  -

 .ندارم

انداخته  نییپا يو با سر دیآ یم رونیمامان از آشپزخانه ب.تا بس کنم ردیگ یو دستم را م ندینش یکنارم م سپهر

 :دیگو یسپهر آهسته م.گردد یش بر مبه اتاق

 ؟یزن یباهاش حرف م يجور نیچرا ا -

 :زنم یکنم و دستش را پس م یم اخم

 .ندارم دنیشن حتینص يحوصله .برو -

 :کند یاخم نگاهم م با

 !میزن یحرف م میدار -

 :زنم یم پوزخند

 .کنم یو من گوش نم یکن یتو سرزنش م.اشتباه نکن -

با .ردیگ یشود و مچ دستم را م یبلند م شیسپهر از جا.روم یشوم و به سمت آشپزخانه م یبلند م میجا از

 :میگو یحرص م

 .بهت نگفتم بهت بربخوره يزیچ هیبرو تا .ولم کن -

آورد و  یصورتش را مقابل صورتم م.ردیگ یرا محکم م میگرداند و شانه ها یحرص مرا به سمت خودش بر م با

 :دیگو یم تیبا جد

 ؟یکن یرفتار م يطور نیدشمنتم که ا مگه -

 :میگو یم یمسخرگ با

 .یرخواهمیخ.نه -

کمرم  يدستش را رو کی شیبه جا یول -! دارد یتیسپهر هم که باشد ظرف -بدهد و برود  یکه فحش منتظرم

 .ردیگ یگذارد و در آغوشم م یرا پشت سرم م گرشیو دست د

 :کند یبوسد و زمزمه م یسرم را م.شده دهیپوش شیسرمه ا شرتیشوم که با ت یم رهیخ شیبازو به

 .شه یگم که دل شکسته با دل شکستن مثل روز اولش نم یبهت م نیهم يبرا.رخواهتمیخ.آره -
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قابل تحملم فرو  ریمالحظه و غ یداشتم در قالب ب بایتقر.رمیگ یکنم و آرام م یرا دور کمرش حلقه م دستانم

به زور ما  دیکرد،االن با یاگر مثل من تند برخورد م.درست است يکارداند چه  یم شهیسپهر هم یرفتم ول یم

 !کردند یرا از هم جدا م

 !ادب بود؟ یشود در آغوش سپهر بود و با او دعوا کرد و ب یم مگر

داستان ها کاش  یبه قول بعض.دارم یاحساس خوب.بوسد یکند و سر و صورتم را م یم يبافته ام باز يموها با

 !کنند دایادامه پ شهیهم يلحظات برا نیا

 

 

 شصت و ششم فصل

 یکه کنترل اعصابش را از دست بدهد و واقعا وحشتناك شود ول دیآ یم شیپ یلیخ.ام با سارا خوب است رابطه

 !بغلش کنم ستیکاف.گرفته ام آرامش کنم ادی

نامزد کرده و  دوستش آزاده با همکارش.شده دشیماه از شروع مدارس گذشته و او عاشق دانش آموزان جد کی

پسر  - یو عل نیاسمی.افسرده شده دایساغر خورده،شد يکه از پسرخاله  یوحشتناک یبعد از شکست عشق وشاین

 يپر از اختالف نظر یخوب ول یزندگ ریساغر و ام.هم برنامه دارند که بهار سال بعد ازدواج کنند -است  یخوب

 .است شهیخوشبخت تر از هم ایدارند و گلسا آن سر دن

 يبچه ها.کنم سال ها با آن ها دوست بوده ام یحرف زده که احساس م میآن ها برا يآن قدر درباره  سارا

خانواده اش است  يآشفته  تیکه آن هم به خاطر وضع وشاستیندارد ن یکه رفتار نرمال یکس ستند؛تنهاین يبد

 .شود سرزنشش کرد یو نم

او هم مرا بهتر .را بفهمم و آرامش کنم شیها يپرخاشگر لیم دلتوان یمواقع م شتریسارا را شناخته ام و ب بهتر

 .را با خود دارد دشیو ترد یحال هنوز هم احساس ناامن نیبا ا.از مشکالت قبل را ندارد یبعض گریشناخته و د

 سپهر مرا دوست نداشته باشد؟ مبادا

 از من زده شود؟ مبادا

 نباشم؟ بایدر نظرش ز مبادا

 مرا نخواهد؟ مبادا

 نداشته باشم؟ یرفتار خوب ادامب
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 نباشم؟ لشیباب م يا نهیدر هر زم مبادا

 ...مبادا

 يگفت دلش برا.مامان ببرمش شیکه کارش در مدرسه تمام شد،دنبالش بروم و پ نیقرار است بعد از ا امروز

آرام ماندنش  يبرا ینیچرا که تضم دیخود سارا نگو يرا جلو نیکردم ا هیمن به او توص.تنگ شده» عروسش«

 !وجود ندارد

 يدخترها.دیآ یگفت که زود م.گردم یدارم دنبال سارا م.شده ام رهیدر مدرسه پارك کرده و به در خ کینزد

 !کرکننده است بایتقر شانیخنده و گفت و گو يدر تجمع کرده اند صدا جانند،دمیکه پر از ه یرستانیدب

 یو با خنده سع ستادهیگروه از دختران خندان ا کی نیبدهم که ب صیتوانم سارا را تشخ یم اریاز دقت بس بعد

 یکند و به سمت من م یدست شان فرار م ریآخر سر از ز.دهند یاجازه نم یشان رد شود ول نیدارد از ب

 :دیگو یم دهچرخد و با خن یسارا م.آورد یدخترها لبخند به لبم م دنیسوت کش يصدا.دیآ

 د؟یا دهیمگه پسرند.دیبرام نذاشت تیثیح.خدا ازتون نگذره -

 :دیگو یاز دخترها با خنده م یکی

 !میبود دهیدوست شما رو ند یول میدید -

 :کند یاخم م سارا

 يچه دوره و زمونه ا.تون یبه درس و زندگ دیبچسب.کنار دیرو بذار ایخاله باز نیه؟ایدوست چ.دیپررو نش -

 .دایچش سف.نمیتو مدرسه بب دیبر.شده

 یبا خنده سرش را تکان م.شود یم نیو بعد سوار ماش دیگو یم يو جد یشوخ نیب یا را با لحنه نیا همه

 :دهد

 .بدم حیدرباره ات واسه همه توض دیاز فردا با -

 :زنم یم لبخند

 .گهید نهیمعلم جوون بودن هم يبد -

 :دیگو یکند و م یم یساختگ ینظر دارند اخم ریباز هر حرکت ما را ز شیکه با ن ییبه بچه ها رو

 .نگات کنن کیاز نزد ومدنیتا ن وفتیراه ب -

 :زند یاز بچه ها داد م یکی.افتم یزنم و راه م یخنده استارت م با

 !دیتون ما رو هم دعوت کن یعروس -
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 :زند یگونه ام م يرو يبوسه ا عیسر م،سارایشو یاز مدرسه دور م یوقت

 ؟یسالم خوب -

 :شود یتر م قیعم لبخندم

 .بهترم دمیبودم تو رو د یمن عال.سالم خانوم -

 :کند یم اخم

 .ادیخوشم نم.زیزبون نر -

 :زنم یم شخندین

 ؟یشما خوب.چشم -

 :دهد یرا تند تند تکان م سرش

 .بره یاستان يتونسته تا مرحله  دهیوح.بچه هام دوستش داشتن.میامروز درس موردعالقه امو خوند -

 ست؟یک دهیوح.کنم یم یکوچک اخم

 ده؟یوح -

 :دهد یرا تکان م سرش

استان  يامسال داستان کوتاهش جزو برترا.کنم بهتر شه یخونم و بهش کمک م یاز پارسال داستاناشو م -

 .شده

 :زنم یم لبخند

 ...یمن دوست دارم داستاناتو بخونم ول -

 :دیگو یم يتند به

 .خوام ینم -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .که دوست دارم بخونمشون یخواستم بدون یکنم ول یمنم نگفتم مجبورت م.باشه -

 :دیگو یم يا هیچند ثان یپس از مکث.دیگو ینم يزیچ

 پارسا رفته مدرسه؟ -

 :کنم یرا محکم فوت م نفسم

 .آره -
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 نداره؟ یمشکل -

 ...رابطه اش با بچه ها هم.داشته باشه یمعلم خصوص هیحتما  دیبا ینه ول -

 .ستیخوب ن ادیز

 :کند یم اخم

 ...مشت هی.کنن یم تیبچه هاشونو ترب يدونم چه جور ینم -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 .شه یدرست م.الیخ یب -

 خونه تون؟ میر یراست م هی -

 :کنم ینگاه م شیها يدهم و به چتر یرا تکان م سرم

 .خونه میسر بر هی يخوا یهست؟اگه م یمشکل -

 .فقط گشنمه.خواد ینه نم -

 :دیگو یم یشود و سارا با ناراحت یبزرگ م لبخندم

 .حرکتت اشتهام کور شد نیاالن با ا -

 :خندم یم

 ؟يخوا یم یچ.میخور یم يزیچ هی میر یاالن م.یبامزه گفت یلیآخه خ.دیببخش -

 :کند یفکر م یکم

 .رکاکائویش -

 ن؟یهم -

 :کند ینگاهم م بد

 .آره -

 .بهم زنگ زده بود وشاین -

 :چرخد یبه سمتم م عیسر

 گفت؟ یخوب؟چ -

 :کند یاش مرا هم نگران م ینگران

 .ادیدنبالش اونم ب میقرار شد بر.ما يخونه  میمنم بهش گفتم قراره بر.هیامروز من و تو برنامه مون چ دیپرس -
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 :کند یدهان باز نگاهم م با

 به زور خودشو جا کرد؟ یعنی -

 :خندم یم بلند

 .اونم قبول کرد.ادیبهش گفتم ب.خونه بمونه ستیخوب ن طشیشرا نیبا ا دمیمن د! نه -

 :زند یم لبخند

 یساغر نبود م ياگه پسرخاله .شده بود يجور نیهم انمیبعد ک.کنه یم يخودخور نهیش یم.يکرد یکار خوب -

 .اوردمیرفتم پدرشو درم

*** 

 .سالم -

 :دبوس یرا م وشایشود و صورت ن یسارا به عقب خم م.گرفته و دورگه است وشاین يصدا

 رون؟یب ياومد تیم یپ یپ هیچرا شب.سالم عشق -

 :زند یم یلبخند کم جان وشاین

 .کردن نداشتم سانیف سانیچ يحوصله  -

اش قرمز  ینینوك ب.سرش انداخته يهمرنگش رو یو شال دهیپوش يتنگ سرمه ا يو مانتو یتنگ مشک شلوار

 یینسبت به زمان ها يباتریبه نظرم حاال صورت معصوم تر و ز.پف کرده اند ادیز ي هیاست و چشمانش از گر

 .کند یم یکامل شیدارد که آرا

 :کند یبه من سالم م وشاین

 ؟يچطور.یسالم سپ -

 :زنم یم یکج لبخند

 .اما يتو بهتر.خوبم -

 .اخم کرده.کند ینگاهش م نهیسارا از آ.شود یم رهیخ رونیکه جوابم را بدهد به ب نیا بدون

 :دیگو یم تیجد با

 ؟يخوا یم رکاکائویش -

 :پرسد یسارا م.دیگو یم ينه آهسته ا وشاین

 ؟یکن یکوفت م یپس چ -
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 .یچیه -

بدجور شکست  وشاین.ندارد يا دهیفا یول اوردیب جانیرا به ه وشایکند تا ن یطول راه سارا تمام تالشش را م در

 .خورده

 شیکند و پ یاو خوب برخورد م ده،بایرا فهم وشاین طیمن شرا يکه از حرف ها م،مامانیرس یبه خانه م یوقت

 ...نیسرو ینشاندش ول یخودش م

 نیاو و شوهرش آورده و هم يتمام به رو يکه با خونسرد یقیبه خاطر حقا.به دل گرفته نهیاز سارا ک نیسرو

 !طور تور کردن من

با ظرافت تمام با خاك  ایدهد  یجوابش را نم ایگذرد و سارا هم  یزدن به سارا نم هیکنا يبرا یفرصت چیه از

 !کند یم کسانشی

 ؟يسارا جان وزن اضافه کرد -

کند و  ینگاه م نیباال رفته به سرو يبا ابرو وشاین.کنم ینگاه م نیچرخانم و چپ چپ به سرو یرا م چشمانم

 :سارا با لبخند

 .نه -

 .هدد یجواب نگاه من را م ییبا پررو نیسرو

 د؟یدیرو از اصفهان خر نایجون ا میمر -

 :دهد یسرش را تکان م مامان

 .يبسته شو بدم ببر هی ياگه دوست دار.دیرفته بود اصفهان برام خر اوشیس -

 :دیگو یبا پوزخند م نیسرو

 .شه مامان یم شیادیز -

 :میشنو یرا م اوشیس يکه صدا دیبگو يزیخواهد چ یگزد و م یلب م مامان

 .بگو شوهرجونت واست پماد بزنه.بدجور تا اون جات سوخته ها نیسرو -

 يشده،گونه  داریکه تازه از خواب ب اوشیس.خنده اش را گرفته يسارا جلو.شود یسرخ م تیاز عصبان نیسرو

 :پرسد یم.ندینش یبوسد و کنار من م یمامان را م

 کجا رفت؟ هیهان -

 .االناس که برگرده.رو برده گردش کایمل -
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 :دیگو یدرگوشم م اوشیس

 .اش نکنه کهیت کهیت نیمواظب زنت باش سرو -

 :میگو یهم آهسته در گوشش م من

 .ادیاز پس زن من برنم نینکنه،سرو کهیت کهیت نویسارا سرو -

 :خندد یم اوشیس

 .یگ یراست م نمیب یکنم م یاالن که فکرشو م.آره -

 :دیگو یآهسته به مامان م وشاین

 آشپزخونه کجاست؟ دیببخش -

 .ستیمثل قبل زلزله ن.مظلوم شده چقدر

 :دیگو یم یبا مهربان مامان

 .ارمیبگو من واست ب يخوا یم يزیچ.زمیته راهرو عز -

 :زند یم یلبخند کمرنگ وشاین

 .رم یخوام خودم م یآب م وانیل هی.ممنون -

 :دیگو یکند و آهسته م یمن جا م گریخودش را طرف د نیشود،شرو یم دیراهرو ناپد چیدر پ یوقت

  ه؟یپت قیرف -

 :دیگو یم یپوف.کنم یچپ نگاهش م چپ

 خوبه؟.خانومت.خوب بابا -

 :کند یشود و زمزمه م یهم مقابل من خم م اوشیس

 خوشت اومده ازش؟.آره -

 .گفتم چه مرگشه.اش داغونه افهیق یلیفقط خ.نه بابا -

 :کنم یپچ م پچ

 .اومده شیمشکل براش پ هی -

 :کند یبد نگاهم م نیشرو

 .جامعت حاتیممنون از توض -

 :خندم یم
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 تو بگم؟ يبرا شویمسائل خصوص نمی؟بشيدار يخوب چه انتظار -

 :دیگو یم تیبا جد سارا

 نن جونا؟ دیگ یتو گوش هم م یچ دیدار -

 :دیگو یم ییو با پررو ندینش یصاف م عیسر نیشرو

 .نه ای نگلهیس نمیبب دمیپرس یداشتم م.خوشم اومده قتیاز رف -

 :گذارد یم شیبه نما نیشرو ينگاه ممکنش را برا نیبدتر سارا

 زود عاشق چشم و ابروت شه؟ دیچون خوشت اومده با ؟حاالیخوب که چ -

 نیدر ا.چشمانش قرمزتر شده اند.گذارد یاش م یشلوار ل بیرا در ج لشیگردد و در همان حال موبا یبر م وشاین

 !کرده؟ هیگر قهیچند دق

 :دیگو یمودبانه م نیشرو

 خانوم؟ وشاین -

 :دیگو یم یجیو با گ ندینش یکنار سارا م وشاین

 بله؟ -

 .چقدر چشماتون قشنگه -

 !گذارد؟ یهمه واضح است و او دارد سر به سرش م يبرا وشایحال بد ن.میکن ینگاه م نیبد به شرو همه

 :کند یاخم م وشاین

 .برو بابا خدا شفات بده -

 .زند یو مامان لبخند م میخند یم اوشیجوابش من و س از

 :دیگو یم یبا بدجنس سارا

 .شو تف کن ؟هستهيخورد -

 :دیگو یم يدهد و با خونسرد یم هیمبل تک یشده به پشت عیکه ضا نیشرو

 .ثابت کنه دوست توئه دیبا گهید -

 :دهد یاش را جواب م یگوش نیلحظه سرو نیهم در

 مدرسه خوش گذشت؟.دلم زیسالم عز -

 :خندد یم نیسرو.شود یم زیت میها گوش
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 .باشه؟مواظب خواهرتم باش.غذاتو بخور درساتو بخون تا من برگردم.قربونت برم -

 یرا اخمو م هیو هان ریجلو جمع همه را غافلگ هیهان دنیبا بوس اوشیگردند و س یبر م کایو مل هیهان یوقت

را باز  شانیرود و اخم ها یت و پا به سراغ همه مچهار دس کایمل.ردیگ یبه خودش م يگریرنگ د زیکند،همه چ

زن داداش  نیا.شود یبه صحبت م غولمش هیشود و با هان یانداختن به سارا م کهیت الیخ یب نیسرو.کند یم

 !با آن زن داداش دارد آخر؟ یچه فرق

سارا .آورد یدر نم يباز یشود که حاال متوجه اوضاعش شده و عوض یم ینیهم مشغول صحبت با شرو وشاین

 .کند یم بتیهم کنار من نشسته و خندان با مامان غ

 :کند یلحظه کل خنده را از صورت سارا پاك م کیدر  مامان

 .سارا ياوردیکاش مامانتو م -

 :دیگو یم یبا کالفگ سارا

 .خواست خونه بمونه یم -

 .پرسد ینم یسوال گریشود،د یکالمش م يکه متوجه سرد مامان

 :دیگو یم نیبه سرو مامان

 .جا نیا انیبه طاها بگو با بچه ها ب -

 :زند یم یلبخند کج نیسرو

 .خونه راحتن -

 :کند یاخم م مامان

 جا بچه هات تو خونه بمونن؟ نیا یتو نشست.جا نیا انیبچه ها ب ؟بگویچ یعنی -

 :خورد یاز لحن تند مامان جا م نیسرو

 .خوب قراره با طاها باشن -

 :کند یباال رفته نگاهش م يبا ابرو مامان

 .يایسر عقل ب کمیبهت بگم تا  یدونم چ ینم -

 :شود یسرخ م نیسرو

 مامان؟ -

 :دیگو یشود و با حرص م یبلند م شیاز جا مامان
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 .عاقله شتریپرند از تو ب.مامان مرد -

 :دیگو یبا بغض م.رود یم فشیشود و به سمت مانتو و ک یبلند م شیبا اخم از جا نیسرو

 .رمیجا بودن منه م نیاگه مشکل ا.یبا گل پسرات حرف بزن يطور نیتو جمع ا دمیبار ند هی -

 :خورد یرا نداشته جا م یواکنش نیکه انتظار چن مامان

 .دختر اریدرن يلوس باز نیبش این؟بیسرو یگ یم یچ -

 :دیگو یم زانیاشک ر.اندازد یسرش م يکند و شالش را رو یتنش م مهیرا نصفه و ن شیمانتو نیسرو

 .باهام رفتار نکنن يطور نیکه ا ییرم جا یمن م.با پسرات خوش باش -

 .شده اند رهیهمه با دهان باز به در خ.کوبد یشود و در را م یاز خانه خارج م عیسر

 :رمیگ یرا م شیرسم و بازو یبه او م اطیوسط ح.روم یشوم و به دنبالش م یبلند م میاز جا عیسر

 .صبر کن -

 :میگو یم یبا ناراحت.نمیاز اشکش را بب سیتوانم صورت خ یم اطیح فینور ضع در

 .میجا همه جمع بش نیا انیفقط گفت بگو پرند و پارسا ب.نگفت يزیدفعه؟مامان که چ هیشد  یچ -

 :دیگو یم تیعصبان با

 ؟یفهم ینم.حذفت کنم سپهر میخوام از زندگ یم -

 :کنم یرا رها م شیبهت زده بازو.را ندارم یجواب نیانتظار چن اصال

 ؟یچ -

 :دیگو یم هیگر با

همش .بابامه ییگه دا یم.گه یبه طاها بابا نم.اون جور ییجور دا نیا ییدا.گه یپارسا چپ و راست از تو م -

گورتو .جا بمونه نیا ییدا یذاشت یم یدوستم داشت.يتو منو دوست ندار گهیبه من م ایتازگ.حرفت تو خونه هست

 !حرفت هست یستیخودتم ن!گم کن سپهر

 : میگو یم یبه آهستگ.شده ام کسانیکنم با خاك  یاحساس م.دهم یقورت م یدهانم را به سخت آب

 يبرا یاز اون شتریتون ب بتیمنه که پنج سال غ ریو من بزرگش کردم؟تقص نیمنه که پارسا رو نخواست ریتقص-

 ریتقص نایوده تا پدر باشه و من پدر شدم؟امنه که طاها نب ریکه تو چند ماه فراموش کنه؟تقص نهیبچه تون سنگ

 و من بهتون ندادمش؟ دیدپنج سال در به در دنبالش بو دم؟شمایپارسا رو دزد ن؟منیمنه سرو
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 يبا صدا.چشمانش درست کرده اند ریز یاهیو خط چشمش رد س ملیر.کند یآرام شده و نگاهم م نیسرو

 :دیگو یم يدورگه ا

 .دست از سرمون بردار.شه یم ییهوا.نتتیخوام بب ینم.شینیخوام بب ینم -

ره که پنج سال دنبال عشق و حال خودتون  یم ادشیره؟ یم ادشیو حماقت شما  یمن کوتاه دنیبا ند -

 د؟یبود

 ...زد یلیبه من س نیسرو.کنم یشنوم و بعد دردش را حس م یرا م شیصدا اول

 .زده یلیدست به گوش برادر کوچکش س نیمشود با ه یانگار که باورش نم.کند یزده به دستش نگاه م بهت

 یرند،میگ یدرست قرار م يکه افکارم در جا نیبه محض ا.کشد تا مغزم اتفاقات را پردازش کند یطول م یکم

 .گردم یبه داخل خانه بر م یحرف چیچرخم و بدون ه

 ینگاهم م يبا کنجکاو.دیایخواسته دنبالم ب یرسد که م یبه نظر م.خورم یکنم،به سارا بر م یدر را باز م یوقت

 :کند

 شد؟ یچ -

 .قلبم مانده نه صورتم يرو نیانگشتان سرو يکنم جا یحس م.بندم یشوم و در را م یخانه م وارد

 :زند یو پشت دستش م دیگو یم ینیه رم،مامانیگ ینور قرار م ریز یوقت

 شده؟ یصورتت چ!خاك بر سرم -

 .گذاشت یجا بود زنده اش نم نیا نیمطمئنم اگر سرو.کند ینگاهم م تیبا عصبان سارا

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .ستین یمهم زیچ.بود يخواهر برادر يدعوا -

 .هست

 .نمیب یلحظه نگاه دلخور سارا را م نیدر آخر.بندم یشوم و در را م یاتاقم م وارد

 .شوم یم رهیبه سقف خ یکیکشم و در تار یتختم دراز م يرو

نرفتم تا  دنشیپارسا باشم،خودم را کنترل کردم و به د شیخواستم پ یکه تمام مدت م نیچند ماه با وجود ا نیا

 .داند یدر کمال حماقت مرا مقصر م نینداشته و حاال سرو يا دهیانگار فا ینشود ول ییهوا نیبه قول سرو

 .سوزد یمحکمش م یلیس يجا.کشم یبه صورتم م یدست

 :میگو یو م نمینش یم میسر جا.زند یدر م یکس
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 .تو ایب -

 :کند ینگاهم م يبا کنجکاو.دیآ یشود و سر سارا جلو م یباز م در

 تو؟ امیب -

 .ایب.گفتم که -

 :بوسد یگونه ام را م.ندینش یبندد و کنارم م یرا پشت سرش م در

 .شه یاالن خوب م -

 :مکن یدستم را دورش حلقه م.ندینش یم میرو لب ها يلبخند

 .شه یم ییهوا نهیکنه اگه پارسا منو بب یفکر م -

 :دیگو یم نهیبا ک سارا

 .که خواهرته فیح -

 :بوسم یاش را م یشانیخندم و پ یم آهسته

 ؟يکرد یاگه نبود چکار م -

 :کند یفکر م یکم

 .روش فکر کنم دیبا.دونم ینم -

 یبافته شده اش دست م يکشم و به موها یم نییمقنعه اش را از سرش پا.شود یتر م قیعم لبخندم

 .برم یگذارم و سرم را جلو م یدستانم را دو طرف صورتش م.کند ینگاهم م.کشم

 :کند یم يمسخره ا يخنده .کند یپرد و مقنعه اش را سرش م یجا م از

 .جون نگرانته میمر.گهید میبر -

 .دهم یهستم سرم را تکان م جیکه گ یدر حال.پرد یم رونیکه منتظر من بماند از اتاق ب نیا بدون

 

 

 شصت و هفتم فصل

 ؟یچ -

 :دیگو یم هیبا گر.را باور کنم وشاین يتوانم حرف ها یخشک شده و نم دهانم

 .خودم اجازه دادم.اجازه دادم.آره -
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 :دیگو یم تیساغر با جد ي خاله

 شیاز زندگ.فرزادم برنامه ها دارم يمن برا.بدون زویچ هی یکنم ول یباهات بد رفتار نم يچون دوست ساغر -

 .رونیبرو ب

 :دیگو یم يدورگه ا يکند و با پوزخند و صدا یرا پاك م شیاشک ها وشاین

 .دیشما غصه نخور.رونیخودش پرتم کرد ب!رون؟یبرم ب شیاز زندگ -

 یکوتاه م شود و یبلند م شیزود از جا یول نمیب یساغر م يرا در نگاه خاله  يلحظه ترحم و همدرد کی يبرا

 :دیگو

 .روز خوش -

هم با دستمال  وشاین.زنم یزل م وشایکهکشان به من برخورد کرده،به ن کیکنم  یرود،من که حس م یم یوقت

 :دیگو یکند و م یرا پاك م شیاشک ها

 ه؟یچ -

 !گراد است یدرجه سانت ستیکه انگار گفته امروز هوا ب »هیچ« دیگو یم يطور

 ؟یچرا گذاشت -

 :دیگو یم يمسخره ا يکند و با خنده  یم نیدستمال ف با

 .نشد یعوض دیبدم شا یکی نیخواد به ا یرو که م يزیدفعه چ نیگفتم ا.تجربه کردم وینیعقب نش انیبا ک -

 :شوند یم ریسراز شیاشک ها دوباره

 !عقدت کنم؟ امیب ؟کهيسادیوا یچ دیگفت به ام.رونیاز خونه پرتم کرد ب -

 یبلند م میدفعه از جا کیشود و  یم فرشیمغزم ر هیپس از چند ثان.زل زده ام وشایو مبهوت به دهان ن مات

 .کند یبا ترس نگاهم م وشاین.شوم

 :دیگو یم ییدارد و با خوشرو یرا بر م یگوش ریام.زنم یزنگ م ریساغر و ام يدارم و به خانه  یرا بر م تلفن

 .سالم سارا خانوم -

 ساغر؟ دیبد ویشه گوش یم.سالم -

 :کند یکار را م نیهم يگریشود و بدون زدن حرف د یم هیبودن قض یاورژانس وجهمت

 ؟يچطور.سالم عشق -

 :میگو یم يتند به
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 .پسرخاله تو بگو يآدرس خونه  -

 :دیگو یم یکند و سپس با نگران یسکوت م هیثان چند

 شده سارا؟ یچ -

 :میگو یم تیعصبان با

 !تو آدرسشو بگو -

 وشاین.سمینو یکه دم دستم است م يکاغذ يخرچنگ قورباغه رو یو من با خط دیگو یرا م یآدرس عیسر

 :میگو یبه ساغر م.کند یو وحشت زده به دستان لرزانم نگاه م ستادهیکنارم ا

 .امیبهش بگو منتظر باشه دارم م -

  :میگو یم وشایکنم و به ن یم قطع

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .تا من برگردم یمون یجا م نیهم -

*** 

 .توانم فکر کنم یچرخند که نم یدر مغزم م یآن قدر افکار مختلف.مانم یزنم و با اخم منتظر م یدر را م زنگ

 یم تیبا جد.دیآ یاز دود به سمتم م يرسد و ابر یبه گوشم م کیخنده و موز يصدا.کند یدر را باز م یکس

 :میگو

 فرزاد کجاست؟ -

 :دیگو یمودبانه م.است اریبه نظر هش.بندد یو در را پشت سرش م دیآ یم رونیب پسر

 د؟یباهاش دار يکار.من دوستش هستم خانوم -

 :میگو یم يتند به

 .رونیب ادیصداش کن ب.هم داشته باشم با اون دارم نه تو يکار -

 :دیگو یسرانجام م.تعجب کرده یکم.کند ینگاهم م هیثان چند

 .رونیب ارمشیاالن م دیصبر کن -

 .زنم یپوزخند م.شود یخانه مشخص م کیتار يکند و فضا یدر را باز م دوباره
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 نهیشود،کف دستم را محکم به س یکه در بسته م نیبه محض ا.دیآ یم رونیبعد پسر با فرزاد ب ي قهیدق چند

 :کند یخورد و با دقت نگاهم م یجا م.کوبم یاش م

 ؟یستیتو دوست ساغر ن -

 :خورد یکنم که جا م ینگاهش م یچنان نفرت با

 ؟يچته؟چرا هار شد -

 :میگو یم تیعصبان با

 رون؟یب یپرت کن تیو بعدم طرفو از زندگ یبکن یخواست یغلط ه؟هریهر ک یهر ک يفکر کرد -

من نگاه گرم و مهربان .تهوع آور است میبرا تیجذاب نیا یاعتراف کنم جذاب است ول دیبا.کند یاخم نگاهم م با

 .دهم یم حیترج یچشمان رنگ نیسپهر را به ا

 .خواست ؟خودشیگ یم قتویرف -

 :میگو یو با حرص م رمیگ یاشاره ام را مقابلش م انگشت

 .ياگرم خواسته تو خرش کرد! که خودش بخواد ستین یکس وشاین -

 :زند یم پوزخند

 .زد یصدا م انیرو تخت منو ک.کنم یفکر نم يطور نیمن ا -

قورت  یآب دهانم را به سخت.ماند یرفت،در هوا ثابت م یوار عقب و جلو م وانهیقبل د يا هیکه تا ثان انگشتم

 :زند یپوزخند م.شوم یم رهیدهم و به چشمان سردش خ یم

کنم تا دست از  شیخواستم به مامانم معرف یم.داشتم يا گهید يبرنامه ها وشایواسه ن ؟منيشد ه؟شوکهیچ -

 .خواستم عروسم باشه یم.سرم برداره

 ینم يزیکند و چ یرادرش تمام مدت با اخم ما را تماشا مب.کند یادا م زیآم هیکنا یآخرش را با لحن ي جمله

 :دهد یادامه م.دیگو

 بشویمن ترت ه؟قبلیک انیک.گفتنش حالمو بهم زد انیک یشم ول الشیخ یقرار نبود ب.یخودش زد تو جاده خاک -

 داده؟

 .دارد یزدن حس خوب یلیس.کوبم یبرم و محکم در گوشش م یرا باال م دستم

 :دیگو یم تیو با جد ستدیا یدوباره صاف م.ستین الشیخ نیع یشود ول یم لیطرف متما کیبه  سرش
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تموم  وشایکارم با ن گهیبگم من د دیعقدش کنم،با یکه بگ ياگه اومد.ياومد یدونم االن واسه چ یمن نم -

 .منصرفم کرد یبرنامه رو داشتم ول نیا يروز هی.شده

 :زنم یم یکج لبخند

 .يقسر در بر یفکر نکنم بتون.کنه تیگم شکا یبهش م -

 :کند یدقت نگاهم م با

 .تو ذاتش داره نویا قتیرف یول يد یماهم دنبالت بدوئم پا نم شیمطمئنم ش.يتو با اون فرق دار -

 :زنم یم پوزخند

واسه من  وشایبه ن دهیو حاال که رس يخورد تیتو زندگ یخواست ي*هر گ.ییگه هرجا یم یبه ک یک نیبب -

کاره  یشه همه بفهمن پسرش چ یمطمئنم مادرت خوشحال م.گم یبرادرش م ؟بهیکن یم یسخنران يدار

 .دردسر دنبال عروس گشتنم نداره گهید.اس

 :شود یم رهیدر چشمانم خ.شود یم کیقدم به من نزد کیو  دیگو یم یپوف

 عقدش کنم؟ يخوا ی؟ميخوا یم یچ -

 :زنم یم پوزخند

 .یاوضاعو درست کن یکن یسع.یداشته باش ياحساس بد کمی.یباش مونیپش کمیخوام  یم -

 :ندینش یم شیکنج لب ها يمحو لبخند

 .یش مونیکه از بودن باهاش پش ستین ییاز اونا وشاین.ستمین -

 :بار دوم در گوشش نکوبم يکنم تا برا یخودم را کنترل م یلیخ

 .شم یتو نم الیخ یمن ب.منتظر باش -

کنم قلبم هزار بار در  یام که حس م یآن قدر عصب.روم یم نییز پله ها پاا يگریچرخم و بدون حرف د یم

 .تپد یم هیثان

*** 

 سارا کجاست؟ -

 .جام نیا-

 :دیآ یزند و به سمتم م یبالفاصله لبخند م.ندیب یام م دهیچرخد و مرا که تازه رس یم سپهر

 ؟يکجا بود.سالم -
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 :میگو یاندازم و م یمغموم و نگران که به من زل زده م يوشایبه ن ینگاه

 .تو اتاق میبر ایب -

 :میگو یلب م ریکنم ز یرا باز م میمانتو يکه دکمه ها یدر حال.بندم یدر را پشت سرمان م.دیآ یم همراهم

 .نمیساغرو بب يرفته بودم پسرخاله  -

 :کند یم اخم

 ام؟یباهات ب یوقت شب؟چرا به من نگفت نیا -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .کرد یبودم مغزم کار نم یقدر عصبان نیا -

 :ردیگ یرا از دستم م میو مانتو دیآ یم جلو

 حاال؟ یرفت یچ يبرا -

 یم رهیخ میدر سکوت به دست ها.ندینش یکند و کنارم م یم زانیرا آو میمانتو.نمینش یتخت م يرو

 :کند یبوسد و زمزمه م یرا م میموها يرو.چسباند یاش م نهیکند و سرم را به س یدستش را دورم حلقه م.شوم

 .حاال بگو -

 .نبوشا باهاش رابطه داشته -

 :دیگو ینم يزیچ یطوالن ییها هیثان يبرا

 خوب؟ -

 .کارو کرده نیخبر نداشت پسره خودش ا.رونیپسرم برو ب یگفت از زندگ وشایبه ن.جا نیمادرش امروز اومد ا -

 :کنم یم مکث

 یاگه آبروش در خطر باشه آدم م.کنم یکارو هم م نیا.کنه تیکنم ازش شکا یرو مجبور م وشایبهش گفتم ن -

 .شه

 :دیگو یلب م ریز

 عقدش کنه؟ يخوا یم یعنی -

 :شوم یم رهیبه چشمانش خ.شوند یدستش باز م يحلقه .نمینش یم صاف

که  يکنه از کار یمونیکه شده احساس پش کممیخوام  یمن م.خوام یکه من م ستین يزیچ نیا.نه -

 ...یداره ول ریتقص شتریاتفاقا به نظرم از اونم ب.هیجا قربان نیا وشایگم ن یمن نم!کرده
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 يروش مورد عالقه  نیا.با چانه ام ندارند يفاصله ا میزانوها.کنم یکشم و خودم را جمع م یتخت دراز م يرو

 !ام است یدر مواقعم ناراحت دنمیخواب

 :شکند یمان را م یسکوت طوالن.شود یم رهیکشد و به سقف خ یطاق باز کنارم دراز م سپهر

 .حامله اس نیسرو -

 :میگو یبا تعجب م.شود یبه سمت سپهر پرتاب م وشایاز ن فکرم

 دوباره؟ -

 :خندد یحرفم و لحنم م به

 !دوباره.آره -

 .یش یم ییپس دوباره دا -

 :زند یم یکوچک لبخند

 .دعا کن پدر نشم فقط -

 :خندم یاش م هیکنا به

 .یمن تریس یبیب شمیجور نیهم -

 :برد یرا پشت گوشم م میها يچرخد و چتر یسمتم م به

 ؟یهست يا یو منطق یبهت نگفته چقدر آدم دوست داشتن یتا حاال کس -

 :میگو یم یلبخند کوچک با

 !رو نه نایا یرو گفتن ول یو هار و روان یوحش -

 :بوسد یام را م یشانیخندد و پ یم آهسته

 .تولدت مبارك -

 :خورم یم جا

 بود؟ ادتی -

 :کند یاخم نگاهم م با

 ره؟ یم ادمی یباعث شده فکر کن یچ -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 .نییپا ارمیگرفتم سطع انتظاراتمو ب ادی -
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 :کند یزمزمه م.شوند یبا هم مخلوط م مانینفس ها.چسباند یام م یشانیاش را به پ یشانیپ

 ؟یتولدت چکار کن يبرا يدوست دار.به بعد انتظاراتتو ببر باال نیاز ا -

 .دیآ یها خوشم نم يباز یقرت نیگرفتن و ا یداند که از مهمان یم

 ...کنم در آغوش گرمش حل شده ام یحس م یبا من فاصله دارند ول شیها دست

 :بندم یرا م چشمانم

 .میبچرخ رونیب میبر.یباش شمیکل روزو پ -

 :بوسد یرا م میلب ها ي گوشه

 .شه یهمون م يخوا یم یهر چ.فردا روز توئه.باشه -

 دنیگرفتن و رقص یکه از مهمان یزمان.نداشتم یوقت تولد خوب چیمن ه.دارم شیاز حرف ها یخوب احساس

خواهم،بودن با سپهر  یکه م يزیتنها چ.ندارم زهایجور چ نیبه ا یلیم چیآمد،سرکوب شدم و حاال ه یخوشم م

 .است - میروزها نیا يمنبع آرامش و گرما -

 

 

 شصت و هشتم فصل

 ؟ير یکجا م يدار -

مادرش چمدانش را به سمت در .ام دهیخانه کرده که تا به حال ند یدرون چشمانش وحشت.بهت زده است سارا

 :دیگو یلب م ریکشد و ز یم

 .عمه ام شیپ.کاشان -

 :دیگو یم تیبا عصبان سارا

 ؟یچرا از قبل نگفت -

 :دیگو یلب م ریکه نگاهش کند ز نیبدون ا مادرش

 .مونم یخوانم نم یکه نم ییجا گهید -

 :دیگو یم يکند و سپس با لحن سرد ینگاهش م یکم سارا

 .برنگرد گهید.برو -
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باز هم دست از  یول نمیکه در چشمان النه کرده را بب یتوانم اشک یم.دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 !دارد یبر نم یتخس

 :دیگو یکند و آهسته م یدر را باز م مادرش

 .خدافظ سپهر -

 :رمیگ یروم و چمدانش را م یسمتش م به

 .ارمشیبراتون ب دیبذار -

 .شنوم یشدن در را از پشت سرم م دهیکوب يصدا

 :میگو یم میرس یپله ها م نییبه پا یوقت.دیآ یسر من م پشت

 .دیبه من زنگ بزن دیداشت یاگه مشکل -

 :کند یرا پاك م شیاشک ها نشیآست با

 .مراقبش باش -

 :کنم ینگاهش م یناراحت با

 د؟یر یم دیچرا دار دیقدر ناراحت نیاگه ا -

 :لرزد یاش م چانه

رفته  ادشیاون .کنم تشیخوام اذ ینم.شه یم یعصب نهیب یهر بار منو م.خواد یسارا حضور منو نم -

 .تنمه ينرفته پاره  ادمیمن که .مادرشم

 .شود یکند که دل سنگ هم آب م یم هیگر يطور.اندازد یضربان را جا م کی قلبم

 :میگو یگذارم و م یم نیرا عقب ماش چمدانش

 .دنبال تون امیخودم م دیخبر بد د،بهمیبرگرد دیهر وقت خواست -

 :دیگو یبر هم فشرده م يلب ها با

 هی.خواد یازت نم یچیه یباهاش مهربون باش.شکنه یزود م.کهیمن دلش کوچ ي؟ساراینکن تشیوقت اذ هی -

 .یوقت دلشو نشکن

 :دهم یقورت م یدهانم را به سخت آب

 .گم یاز گل نازك تر بهش نم.تون راحت الیخ -

*** 
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 ؟ينزد یحرکت چیتو هنوز ه -

 :کنم یرا نگاه م نیباال رفته شرو يابروها با

 ؟یچه حرکت -

 :دیگو یم خشندین با

 .يزیچ.یبغل.یماچ هی -

 :خندم یم

 تو بگم؟ يبرا دیکرده باشم با یحاال مثال حرکت -

 :کند یم یساختگ یاخم

 .شه دل آزار یبه بازار کهنه م ادینو که م.خوبه واال -

 :دیگو یم کایبه مل اوشیس.دیآ یدر م کایمل غیج يبدهم صدا یکه جواب نیاز ا قبل

 !بار گازت گرفتما هی؟یهست یقدر هوچ نیتو چرا ا -

 :دیگو یبا خنده م نیشرو

 !ياریدرم غشویصد بار ج ي؟روزيبچه دار نیبا ا يا یتو چه دشمن -

 یکوبد و ذوق زده م یم اوشیس يپا ياش رو یپزشک لیرفته،با چکش وسا ادشیاش زود  یکه ناراحت کایمل

 :میگو یم شخندیبا ن.خندد

 .گرفته ازت ادی.ایب -

 :دیگو یم یبا بدجنس اوشیس

 از نومزدت چه خبر؟ -

 :خندم یلحن مسخره اش م به

 .ستین یخبر خاص -

صبحانه و .میدیچرخ یها م ابانیاز هشت صبح تا ده شب در خ.ام بود یزندگ يروزها نیتولدش جزو بهتر روز

 !میکرد یددرمانیو خر میرفت يو پارك و شهرباز نمایس م،بهیخورد رونیناهار و شام را ب

واقعا  یول اوردیخودش ن يسارا به رو.کند یزندگ رشیپ ياز آن،مادر سارا به کاشان رفت تا با عمه روز بعد  چند

 ...کند ینم فیاحساس سارا را توص یالبته ناراحت به خوب.ناراحت بود
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نگرفتند چون سمن دوست نداشت و فقط من و سارا و دوستان  یمراسم چیازدواج کردند؛ه نیرحسیو ام سمن

 .امدیمادر سارا ن.میشان در مراسم بود

 .میباال نشسته ا نیا کایو مل نیو شرو اوشیاست و من س هیمامان و هان شیپ نییپا سارا

 وشا؟یبود؟ن یاسمش چ قشیرف -

 ؟یچ وشایخوب؟ن -

 .یمن جورش کن يقرار شد برا -

 :نمک یچپ نگاهش م چپ

 .نداره ویدوست شدن با کس طیدوما شرا.که جورش کنم ستیاوال جنس ن -

 :دیگو یباز م شیبا ن.شود یراستم ولو م يبازو يکشد و رو یخودش را به سمت من م نیشرو

 یکیما از  يبعد عمر.خواد که ینم طیبابا شرا.يدار رتیخونه شم غ يماده  يرو پشه ها ادیخوشم م -

 .خوشمون اومده

 یاگر با کس.باشد یبا کس یخوش گذران يکه برا ستین ییدانم از آن ها یم.کنم ینگاه م نیبه شرو متفکرانه

 ...وشاین یشان ازدواج باشد ول یدوست ي جهینت -اگر بشود  -خواهد  یدوست شود،حتما به او عالقه دارد و م

ن مادر و برادرش و دوستانش از کرد رونیو ب هیو گر يریکارش شده گوشه گ.ستین یخوب طیدر شرا وشاین

 .اتاقش

 :میگو یم تیجد با

 .رو نداره یبا کس یدوست طیشرا يجد يکه جد نهیا هیقض.ستیمن ن ينداشته  رتیغ هیقض.نیبب -

 :کند یو اخم م ندینش یصاف م نیشرو

 چرا؟ -

 .خاصه طشیکه شرا نیبعدم ا.افسرده شده ییجورا هی -

 :کند یو چپ چپ نگاهم م دیگو یم یپوف نیشرو

 .همه دنگ و فنگ نداشت نیخواستم دوست شم ا یم دلتونیم تیبا ک -

 :میگو یاندازم و عذرخواهانه م یرا باال م میها شانه

 .جور شد دیشا.يدیخدا رو چه د.گم منتقل کنه یزنم م یبا سارا حرف م.دیببخش -

 :خندد یآخرم م يجمله  به
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 !تو يشد ییچه بال -

 :دیگو یگذارد و م یتخت م يدرآورد رو شهیرا از ر شیدارد موها یرا که سع هیهان اوشیس

 .همه حرف زشت بلد نبود که نیا.شده يجور نیچرخه ا یدختره م نیبا ا یاز وقت -

 :زنم یم یکج لبخند

 د؟یزن یدرباره اش حرف م يطور نیشما دوتاست که ا يمگه سارا هوو -

 :زداندا یم نیاش چ ینیبه ب نیشرو

 !مادر فوالدزره اس.اشتباه نکن -

 تیزانوبند بسته تا با چهار دست و پا رفتن اذ شیبرا.گذارد یم نیزم يرا رو کایمل اوشیس.کنم ینگاهش م بد

اش  یکه حامل گوش نیشرو ي نهیس بیج یبرآمدگ يو دستش را رو دیآ یم نیشرو يپا يرو کایمل.نشود

 :دیگو یوحشت زده م نیشرو.گذارد یاست م

 !هیچ گهید نیا!ابرفرض ای -

با دقت به  نیشرو.خندد یم اوشیس يخنده  دنیبا د کایمل.میخند یبه لحن مسخره اش م اوشیو س من

 :کند ینگاه م اوردیاش را درب یدارد گوش یکه سع کایصورت مل

 .ندهیبشه در آ يگریچه ج.همرنگ توئه شیرفته ول موها هیچشماش به هان -

 :دیگو یم غشیتوجه به ج یب.کند یبلند م نیشرو يپا يرا از رو کایکند و مل یاخم م اوشیس

 .ندارن تیبچه هام دور و بر تو امن -

 : دیگو یم یبا مسخرگ نیشرو.کند یزند و بعد در را باز م یدر م یکس

 ؟یدر بزن یگرفت ادیتازه .چه جالب -

به .دهد یم هیتک واریو به د دینشن یم نیزم يبندد و کنار من رو یکند،در را م یکه به او توجه نیبدون ا سارا

 .شود یبزرگ تر م يدهد و خودش مشغول خوردن تکه  یکشک خشک م يتکه ا - نیجز شرو -همه 

 :کنم یگل انداخته اش نگاه م يلپ ها به

 ؟يدیدو -

 :خندد یم

 .دنبالم کرده بود هیهان.آره -

 :دیگو یباز م شیبا ن اوشیس
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 !افتاده دنبالت هیکه هان يکار کرد یچ نیبب -

 :دهد یجواب م.خورد یاش زنگ م یکه گوش دیبگو يزیچ دیآ یم سارا

 هوم؟ -

- . .... 

 :چرخاند یرا م چشمانش

 اون جا؟ امیچرا پا شم ب -

 :خندد یم يبامزه ا يدفعه با صدا کی گریحرف طرف د دنیشن با

 .کنه یاومد ساغر به بچه دار شدن فکر م ایسمن به دن يبچه .چرت نگو -

- . ... 

 :زند یم پلک

 ؟یگ یدروغ م -

- . ... 

 :شود یسارا کم کم باز م شین

 .اون جا امیب نمیب یمن بازم الزم نم یراست....بچه چه شود نیا.آخ جون -

 :دیگو یسارا با حرص م.شنوم یرا م یکس غیج يصدا

 يندار دنیبعدشم د.دمتیفردا اومدم د دیشا.اون جا امیندارم بحال !گهیجا مستقر شدم د نیخوب ا!خفه -

 .يکل شهرو خبردار کرد يهم نکرد یحاال خوبه کار شاق.که

 :دیگو یشده م کیبا چشمان بار نیشرو.کند یقطع م ينخود يشنود و با خنده ا یحرف طرف را م سارا

 بود؟ وشاین -

 :کند یباال رفته نگاهش م يبا ابرو سارا

 به تو چه؟-

 :کند یسارا را باز م شیو ن دیگو یم يا» بچه«لب  ریز نیشرو

 کنه نه؟ يتونه کار یو سپهرم نم ياز من بخوا دیبا يخوا یم يزیکه اگه چ یدون یم -

 :خندد یم اوشیس.شود یبسته م نیشرو دهان

 !که يشد عیضا نیشرو!بابا يا -
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 یکشک در دهانش م یبزرگ يسارا تکه .دهد یم» خفه شو« یاندازد که معن یم اوشیبه س ینگاه نیشرو

 .کند ینگاه م نیشرو ي افهیگذارد و با چشمان گردشده از لذت به ق

 !شود دست از پا خطا کرد یجنبه نم یدو تا ب نیجلو ا یخواهد لپش را بکشم ول یقدر بامزه شده که دلم م آن

است،با  زانیرا که آو اوشیس راهنیپ.کند یم يباز لیارود و با وس یچهار دست و پا دور اتاق راه م کایمل

 .اندازدش یم نیزم يکشد و رو یدستش م

 یکشد و م یدوباره آن را م کایند،ملیکه بنش نیقبل از ا.کند یم زانیشود و آن را آو یبلند م شیاز جا اوشیس

 .اندازد

خندد و چهار دست  یذوق زده م کایمل.کند یرا چپ چپ نگاه م کایمل اوشیو س میخند یو سارا م نیو شرو من

 یشود و به سارا م یم راهنشیپ الیخ یب.کند یتواند لبخندش را مخف ینم اوشیس.رود یم راهنیپ يو پا رو

 :دیگو

 امتحانا چطورن؟ -

 :اندازد یم نیاش چ ینیبه ب سارا

 .چون بچه ها تو روز مراقبت من تقلب کردن پدرمو درآوردن.افتضاح -

 :میگو یتعجب م با

 ؟يدینفهم يچطور -

 :دیگو یبا حرص م سارا

نخود  نیامتحان نوشتم که آسون باشه،اون قوت ا هیمن سه روز نشستم براشون .که خوبه نیحاال ا.دونم ینم -

 ...گن یمغزا اومدن به من م

 :کند یرا کشدار و ناراحت م شیصدا

 ...دیرو با ما کار نکرده بود نایشما ا...سخت بود یلیخانوم خ -

 :خندد یم نیشرو

 .میکه جو بد میگفت یرو م نایسراغ معلم هم میرفت یمن و سپهرم بعد هر امتحان م.لمشونهیف -

 :ندینش یم میلب ها يرو يآن روزها لبخند يادآوری با

 .امتحانا رو سخت تر کن یتو واسه تالف.گه یراست م -

 :دهد یبا تاسف سرش را تکان م سارا
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 .اوردمیوگرنه پدرشونو درم ادیلم نمد.گه یبهم م نویهم رمیمد -

 :دیگو یشده م زیکند و با چشمان ر یدفعه رو به من م کی

 شدن؟ یکتابا چ -

 :شوم یبلند م میزنم و از جا یم لبخند

 .نشونیبب میبر.نهییپا -

 .دیآ یشود و دنبالم م یم بلند

بار قبل .کند یو با دقت اطراف را نگاه م دیآ یداخل م.دارم یباز نگه م شیشوم و در را برا یاتاقم م وارد

 !کند »يکنجکاو«نتوانست درست 

 :روم یبندم و به سمت کتابخانه ام م یرا پشت سرش م در

هر کدومو .رو هم باز نکردم نایا يال.مامان عادت داشت کتابخونه مو پر کنه یمن اهل کتاب خوندن نبودم ول -

 .بردار يخوا یم

 يشده و قفسه ها ست،خمیجز کتاب ها ن يزیچ چیکه حواسش به ه یو در حال ستادهیمقابل کتابخانه ا سارا

 .کند یبه کتاب ها نگاه م تیطبق عادت دستانش را پشتش برده و با جد.کند یتر را نگاه م نییپا

 ...اندازد یم نیاش چ ینیبه ب یگاه.شود یزده م جانیه یگاه.شود یباز م ششین یگاه

 :میگو یم یگذارم و به شوخ یشانه اش م يروم و چانه ام را رو یم جلو

 .یمنو دوست داشته باش يقدر که کتاب دوست دار نیکاش ا -

که گونه اش را  یدر حال.کند یم لیخندد و سرش را به سمت شانه اش متما یم.دهد یقلقلکش م میها نفس

 :دیگو یم یپرتزند،با حواس  یرا ورق م یبه گونه ام چسبانده و دارد کتاب

 گفته ندارم؟ یک -

 :خندم یم آهسته

 ؟يدار یعنی -

 :خواند یآخر کتاب را م يصفحه  یجیگ با

 گفته دارم؟ یک -

 :دیگو یبندد و م یدفعه کتاب را م کی.زنم یم لبخند

 ارم؟یبردارم بعدا ب نویا -
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 :دهم یرا تکان م سرم

 .خورن یجا خاك م نیدارن ا نایا.بردار يخوا یهر کدومو م -

 .کند یتشکر دستانش را دور کمرم حلقه م يبرا

 :زنم یم شخندین

 نه؟ ای يکتابات دوست دار يمنو اندازه .یگفت یم یداشت -

 :کند ینگاهم م یسردرگم با

 ؟یچ -

 :میگو یآهسته م.گرد شده اند يبه طرز بامزه ا چشمانش

 اجازه دارم ببوسمت؟ -

 :دیگو یم يخفه ا يبا صدا.بزنند رونیاز حدقه بترسم  یآن قدر گرد شده اند که م چشمانش

 !نکن یشوخ -

 :کنم یم یاخم کوچک.فهمم یرا نم منظورش

 .پرسم یازت م يدارم جد -

 :دیگو یم یبا مسخرگ نیشود و شرو یبزند که در باز م یخواهد حرف یم.زند یم پلک

 !مچ تونو گرفتم -

 :زند یبه گونه اش چنگ م ستادهیخانم که پشت سرش ا میمر

 !بکش ن؟خجالتیشرو -

 :دیگو یبا خنده م نیشرو

 .کنم عشیخواستم ضا.کرد یانکار م یسپهر ه نیجون؟ا میمر هیچ-

 :دیگو یم شخندیبا ن نیشرو.شود یرد م نیاز کنار شرو تیبا عصبان سارا

 .هم خورد یچه ضدحال -

 :کنم ینگاه م نیحرص به شرو با

 ؟یش یبزرگ م یک یعنی -

 :اندازد یرا باال م شیها شانه

 .کنه تیهر وقت خدا عنا -
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 شصت و نهم فصل

 نکن؟ یشوخ یگفت یبرگشت!خاك بر سرت -

 :میگو یلب م ریز.دهم یرا که ساغر مشت زده ماساژ م ییجا

 .ستمیمن که مثل تو ن!گفتم؟هول شدم یم یخوب چ -

 :کند یچپ نگاهم م چپ

 ؟ياالن فحش داد -

 :خندم یم یحال یب با

 ...نیشم چه برسه به ا یکنه هم هول م یبغلم م یوقت یکه من حت نهیمنظورم ا! وونهینه د -

 از اون شب زنگ نزده؟ -

خسته .دهیامروزم که رفته سر کار و احتماال االن خواب.بود شبید!بوده یاز اون شب انگار ک یگ یم نیهم چ -

 .اس خوب

 :کند ینگاهم م بد

 ومده؟یچرا امروز ن.زنه یبهت سر م ادیم شهیهم.یکن یخودتو متقاعد م ادیقدر بدم م نیا -

 :میگو یلب م ریز.شوم یم رهیدهم و به دستانم خ یقوت م یدهانم را به سخت آب

 !خوب هول شدم -

 :بوسد یکند و گونه ام را م یرا دورم حلقه م دستانش

 .کمیبهش برخورده .دارهو آرزو  دیهزار ام.گهیخوب اونم پسره د.اریبرو از دلش درب.اشکال نداره عشقم -

 :لرزد یام م چانه

 نکنه ازم خسته شه؟ -

 :کند ینگاهم م یبا ناراحت ساغر

 .قبال تنگت بود شرتهیت نیا!گهید ير یآب م شتریروز به روز ب يکه دار یکن یفکر م زایچ نیبه هم -

 :میگو یبا خنده م هیگر انیم

 .از اولشم گشاد بود نیا.اس گهید یکینه اون  -
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 :دیگو یم تیکند و با جد یرا نوازش م میبازو

 .خودتو عشق است.سرت يتنگتم شد فدا.به درك -

 :کند آرامم کند یم یگذارد و سع یشانه اش م يرا رو سرم

درآوردم که بهش برخورد تا دو  يباز یهوچ نیهم چ.میمشکل داشت رمیبار اول من و ام ادمهی.نشده که يزیچ -

انگار  یگ یم نیبعدشم هم چ.بره و پشت سرشم نگاه نکنه يزیچ نیه سر چنک ستیبچه ن.روز باهام حرف نزد

 .گهید یکینشد  نیا.همه پسر خوب نیا.پسر اومده یقحط

 :کنم یرا پاك م میدستمال اشک ها با

 !یگ یچرت و پرت م يدار گهید -

 :خندد یم ينخود

 .دمیآره خودمم فهم -

 :میگو یم يشوم و با کنجکاو یم رهیشکمش خ به

 داره؟جالبه؟ یچه حس -

 :زند یم شخندین

 .ترسم از تو بخورتم یم.نه -

 :دیگو یم تیبا جد.کنم یچپ نگاهش م چپ

 .خودت یحاملگ شاالیا.جالبه یلیخ -

 :کند یبد نگاهم م.زنم یم پوزخند

 .صد بار بهت گفتم به من پوزخند نزن -

 :شوم یبلند م میجا از

 گه؟ید یمون یناهار م -

 :شود یباز م ششین

 ؟یکن یم رونمیب يدار -

است  ریاز اثرات ام.پوشد یم يمناسب تر يکند و لباس ها یم شیکمتر آرا یازدواج کرده کم ریبا ام یوقت از

 !دستوراتش؟ ای

 .داده ادمیسپهر .کنم یناهار کتلت درست م يبرا
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 میترسم که تصم یم.بود تمام مدت در فکر بود و اخم کرده.با من حرف نزد میبه خانه برگرد یتا وقت شبید

 ...نباشد ردیبگ

 ...یبروم منت کش دیبا.شود ینم يطور نیا.زند یقدر نگران و مضطربم که قلبم تمام مدت تند م آن

پر شده  یبود،حاال کم دهیبه کمرش چسب شهیشکمش که هم.کشد یکاناپه دراز م يخورد و رو یناهار م ساغر

 .ستیهنوز برآمده ن یول

 .زند یدر م یکه کس میبگو يزیخواهم چ یم.کنم یرا روشن م ونیزیتلو

 :زند یساغر داد م.روم یشوم و به سمت در م یبلند م میاز جا جانیه با

 !سهیوا کمیآروم تر برو !خاك بر سرت -

 .بندم یدفعه در را م کی.نمیب یخانم را م دهیفر يخندان نوه  يچهره .کنم یمکث در را باز م هیاز چند ثان بعد

 یاندازم و به سرعت در را باز م یسرم م يکنم و شالم را رو یرا تنم م میکه هول شده ام،مانتو یحال در

 !شود نه؟ یاصال ناراحتت نم.است یشکل نیهم دمشیهر بار د.هم چنان خندان است.کنم

 .خواست سپهر باشد یدلم م.رمیبگ دهیام را ناد يدیتوانم ناام ینم

 .کردم يمسخره ا یلیکار خ.کنم سرخ شده ام یحس م.کنم یلب سالم م ریز

 یاحتمال يها تیکنم به حساس یم یمراقب سر و وضعم هستم و سع شتریبا سپهر نامزد کرده ام،ب یوقت از

 .دهد ینشان نم میبه کارها يگریواکنش بد د چیاز اخم کوچکش ه ریحال غ نیبا ا.بدهم تیسپهر اهم

از من  يزیاگر سپهر برود،چ یرفت دوام آوردم ول نیام یوقت.واهدخ یباشم که سپهر م یخواهد همان یم دلم

 .ماند ینم

 :میگو یبا تعجب م.ردیگ یآش را به سمتم م يکند و کاسه  یسالم م خندان

 د؟یخودتون پخت.سالم -

 :خندد یم

 آش بپزم؟ ادیبهم نم -

 :زنم یم لبخند

 .راستش نه -

 :کشد یروشنش م يقهوه ا يبه موها یدست

 .کارو بکنم نیگفتم منم هم.ارهیشما آش رشته م يبرا شهیبودم هم دهیشن دهیاز مامان فر -
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 :شود یباز م شمین

 نذره؟.دست تون درد نکنه.یمرس -

 .با اجازه.نوش جان.پختم يجور نیهم.نه -

 :دیوگ یساغر با خنده م.روم یبندم و به سمت آشپزخانه م یدر را م عیسر.رود یکنم و او م یم یخداحافظ

 د؟یآش به مشامت رس يباز بو -

 :دیگو یم یساغر با بدجنس.دارم یبشقاب بر م کیباز دو قاشق و  شین با

 .فکر کردم نامزد جونته -

خورم،چپ چپ  یکه دارم تند تند م یدر حال.نمیساغر نش يجمع شده  يکنم و کنار پاها یم میرا تقس آش

 .کنم ینگاهش م

 :دیگو یزنند م یکه برق م یخورد و با چشمان یقاشق م کی ساغر

 !چه خوشمزه شده -

 :کنم یبا تعجب نگاهش م.کند یتند شروع به خوردن م تند

 چته؟ -

 :دیگو یدهان پر م با

 .خوشمزه اس یلیخ -

 یزند م یکه دارد آشش را هم م یدهد و در حال یدهانش را قورت م اتیمحتو.کنم ینگاهش م رهیخ یکم

 :دیگو

 !کردم اریو هیخوب چ -

 :پرسم یم قهیاز چند دق پس

 ؟يشد حامله شد یچ -

 :دیگو یخنده م با

 وقت خواب؟ ایاز وقت شام بگم  -

 :کنم یچپ نگاهش م چپ

سال ازدواج  هیعرض  ،دریبه ازدواجم نداشت يعالقه ا چیکه ه ییشد تو یبود که چ نیمنظورم ا.ایح یب -

 ؟يو بچه دارم شد يکرد
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 :دیگو یگذارد و متفکرانه م یز آش رشته در دهانش ما يپر قاشق

پسر  هیبود که مخ  نیتمام فکر و ذکرم ا ریقبل از ام.کرده رییدغدغه هام تغ ییجورا هی...یدون یخوب م -

االن دوست دارم  یباهاش خوش باشم ول یو حاال اگه شد پولدارو بزنم و چند صباح تیخوشگل و با شخص

دستپختمو دوست داشته .باشم لاز نظرش خوشگ.دوستم داشته باشه.باشه میتو زندگ ریفقط ام.خونه ام گرم باشه

 یم.بدم لیفام يبه زنا تاشویکنم و پز موفق يباهاش باز.يکه ببرمش پارك و شهرباز میبچه داشته باش هی.باشه

 .شوهردار شدم يقشنگ مثل زنا...یدون

 ده؟یجا رس نیبه ا یعروس کیساغر با .خندم یآخرش نم يجمله  به

 :دیگو یم یزند و به شوخ یشانه ام م يرا رو دستش

 .میکن یدو سال بعد بچه تو بغل م یکی.یش یم يجور نیتو هم هم شاالیا.تو فکر نباش -

 :کنم یبه ساغر نگاه م یناراحت با

 .یشم و نه مادر خوب یم یمن نه زن خوب -

 :چرخاند یو چشمانش را م دیگو یم یپوف

 يتونم؟اتفاقا به نظر من تو هم زن و هم مادر بهتر یشه و نم ینم یگ یم یبگم؟چرا ه یآخه من به تو چ -

 .یش ینسبت به من م

 :کنم ینگاهش م هیاندر سف عاقل

 نابغه؟ يدیرس يا جهینت نیبه چن یک قایدق -

 :دهد یرا با تاسف به چپ و راست تکان م سرش

 .االن پنج و ربعه.دنبالم ادیگفت ساعت پنج م ریام.برم دیمن با -

 :کنم یخنده نگاهش م با

 نه؟ يربع لفتش داد هیاز قصد  -

 :دیگو یم یبدجنس با

 .پاش سبز شه ریعلف ز کمیخوبه .آره -

 

 

 هفتادم فصل
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 دشیکم پشت نرم و سف يام و به موها دهیکه حال درآوردن شان را ندارم،کنار بابا رضا دراز کش ییلباس ها با

 .کشم یدست م

 .وقت بگذارم و مراقبش باشم شیبرا شتریب دیبا.شده دهیو رنگ پر فیضع.از او غافل شده ام یلیروزها خ نیا

 .نه،سارا یکس.زند یدر م یبابا رضا هستم که کس يبرا دیجد یفکر تشک در

 چیاز دستش دلخور بودم،حاال ه يا به طرز بچگانه شبیکه د نیبا وجود ا.ندینش یم میلب ها يرو يلبخند

 .را همراهم ندارم ياز آن دلخور یقسمت

از دستم بزرگتر  یکه کم ییلباس ها دنید.بروم کایمل يبرا دیامروز مرا مجبور کرد تا همراهش به خر اوشیس

 .خسته شده ام یلیخ یکوچک و بامزه واقعا لذت بخش بود ول لیبودند و وسا

 :روم یکنم و کنار م یرا باز م در

 .تو ایب -

 !تند تند به در بکوبد گریدور د کیخواسته  یم.در هوا معلق مانده دستش

 .معذب است شبید يبه خاطر ماجرا یکنم کم یحس م.شود یزند و وارد اتاق م یم يدستپاچه ا لبخند

 شیور که از حرف هاآن ط.هم دور از انتظار نبود یلیواکنشش خ نیا نمیب یکنم،م یکه فکرش را م حاال

 !است دیمن هم جد يالبته برا.است دیجد شیتجربه ها برا نیگرفته و ا یبه زور دستش را م نیام،ام دهیفهم

 :میگو یبا اخم م.کنم یبندم و دستانم را دورش حلقه م یرا م در

 ؟یگرفت میباز تو رژ -

 :کنم یم شیبوسم و رها یاش را م یشانیپ.دهد یام به چپ و راست تکان م نهیرا مقابل س سرش

 .يالغر شد -

 :شود یباز م ششین

 ؟يجد -

 !رفته که چقدر دستپاچه بود ادشی انگار

 :خندم یم

 .يجد.آره -

 !گفتم یرا م نیشود،هر روز هم یقدر خوشحال م نیدانستم ا یم اگر

 .نیبش ایب -
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 یدرست کرده بودم م شبیکه درا  یدوغ شیبرا.کند یو اطراف را نگاه م ندینش یکنار تشک بابا رضا م عیسر

 .متنفر است و دوغ و شربت دوست دارد يدانم از چا یهمه وقت م نیبعد از ا گرید.آورم

 :دیگو یم شخندیبا ن.کشد یو تا نصفه سر م ردیگ یزده آن را از دستم م ذوق

 .چه خوشمزه اس -

 :زنم یم لبخند

 .یبذارش به حساب عذرخواه.نوش جونت -

 :دیگو یلب م ریاندازد و ز یم نییرا پا سرش

 .یمن اومده بودم منت کش -

 :خندم یم

 ؟یچ يبرا یمنت کش -

 :کند یم يگذارد و با انگشتانش باز یم نیرا زم وانیل

 .واسم گرون تموم شد یلیخ.سر به سرم گذاشت يجور نیهم نیبار ام هی...یدون یم -

 .کنم یکار را نم نیا لیبه دو دل یاو حرف نزند ول يدرباره  میبگو تیدوست دارم با عصبان.کنم یم اخم

خواهم  یکه نم نیدوم ا.تعصب را نه یرا دوست دارد ول رتیرك به من فهمانده که غ یلیکه سارا خ نیا یاول

 !گذرد؟ یچطور بفهمم که در دل کوچکش چه م دیاگر نگو.دیکنم که حرف دلش را به من نگو يکار

 ذارم؟ یکه منم سر به سرت م يکنم؟فکر کرد یمکارو  نیکه منم هم يفکر کرد -

 !قدر دردناك است؟ نیبا من ا ينامزد.الغر شده یصورتش کم.دهد یرا تکان م سرش

 :کند ینگاهم م يکنجکاو با

 ؟یکن ینگاهم م يطور نیچرا ا -

 :کنم یرا باز م میها اخم

 نه؟ یگ یکنه بهم م تتیاذ يزیاگه چ -

 :زند یم پلک

 .دیشا -

 :زنم یلبخند م اریاخت یب

 .یگ یحتما م.نه دیشا -
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 :میگو یم عیسر.کند یم اخم

 .لطفا بگو یعنی -

 !تر وجود دارد؟ نیدلنش نیصدا از ا.خندد یم ينخود

*** 

 !تو سپهر میبر ایب -

 :کند یدرون کالمش متعجبم م التماس

 شده؟ یچ -

 :شنوم یرا م يمرد يصدا.در را باز کند دشیبا کل عیدارد سر یسع

 را؟سا -

سارا لحظه .کند یشده،با تعجب به سارا نگاه م یساله که وسط سرش خال یحدودا س يمرد.گردم یعقب بر م به

مرد .در پشت سرش باز مانده.دود یکند و به درون خانه م یتر در را باز م عیشود و سپس سر یمتوقف م يا

 :میگو یمودبانه م.شود یمتوقف م یدارد ول یچند قدم به سمتش بر م

 آقا؟ نیکار دار یبا ک -

 ...یدانم با سارا کار دارد ول یم

 :کند ینگاهش براندازم م با

 .که االن رفت تو خونه یهمون خانوم -

 :روم یم جلو

 تونم اسم تونو بپرسم؟ یم -

 .یعتیشر نیام -

*** 

 .زنم یزل م نینوشم و با اخم به ام یکرده ام م دایکه به خاطر سارا به آن عالقه پ یاز آب پرتقال يا جرعه

 !شده برگردد؟ شیرو چطور

 :زند یم یمن،لبخند کمرنگ زینگاه ت دنید با

 نه؟ يفحشم بد يخوا یم -

 :میگو یم حیصر
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 .اوهوم -

 :دیگو یشده م رهیخ زیکه به دستمال وسط م یدر حال.کند یجا به جا م وانشیرا در ل یخندد و ن یم آهسته

 د؟یچند وقته نامزد -

 .شه یم یپنج ماه -

 :دیگو یلب م ریز

 .پس رابطه تون خوبه -

 :زنم یم پوزخند

 .شم و برم الشیخ یخوبم نباشه قصد ندارم ب -

 :کند یآورد و در چشمانم نگاه م یرا باال م سرش

 .کنه رییتغ کمینظرت  شونیاگه بفهم دیشا.یدون یمن و سارا هست که نم يرابطه  يدرباره  زایچ یلیخ -

 :کنم یم اخم

 ؟یمثال چ -

 :دیگو یباال رفته م يشود و با ابرو یجلو خم م به

 .وقت منو دوست نداشت چیسارا ه -

 :دهم یرا تکان م سرم

 .يدار يبهونه ا هیخوب خدا رو شکر که  -

 :دهد یرا با لبخند به چپ و راست تکان م سرش

 !کارم بود نیبهتر یکار بود ول نیوحشتناك تر دیرفتن من تو اون زمان شا!بود نایفاجعه بارتر از ا هیقض -

 :زنم یم پوزخند

 .یچه منطق جالب -

 :کند یکشد و اطراف مان را نگاه م یم آه

 .میهر دو نابود شده بود م،االنیاگه ازدواج کرده بود.نجات دادم جهینت یب یزندگ هیمن سارا و خودمو از  -

 :شود یتر م قیعم اخمم

 ؟یچرا برگشت یآدم بگ نیشه ع یم -

 :دیگو یم ریکند و سر به ز یم نییرا باال و پا ین
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 یخانوم که م دهیاز فر فشویکه به خواست پدر و مادرم که تعر یاون زمان.من هشت سال از سارا بزرگ ترم -

هم نبودم که بخوام بگم  ییاز اونا.ازدواج داشتم ش،قصدیبودن رفتم خواستگار دهیپسرخاله ام شن يشه عمه 

 یلیکردم که خ دم،فکریسارا رو د یتوق.داشتم نانیبه مادرم و انتخابش اطم.خوام خودم زنمو انتخاب کنم یم

تو مراسم .حرفا نیو از ا هیگفت که دختر خوب و عاقل.قبول نکرد یبه مامانم گفتم ول.من يالبته برا.بچه اس

خنده بود و بزرگ تر از سنش  خوش.ازش خوشم اومد قهیموقع حرف زدن که شد،تو اون چند دق يخواستگار

 .بهمون گفت تشوبعد جواب مثب يهفته ....کرد یرفتار م

 :دهد یکشد و ادامه م یآه م.کنم یگوش م شیبه حرف ها ساکت

 یموقعا قرار م یبعض.رفتم دانشگاه دنبالش یم.بود یخجالت کمیسارا  لیاوا.میقرار شد چند ماه نامزد باش -

 هی.ومدیازش خوشم م شتریگذشت ب یم یهر چ.شم کیکردم بهش نزد یم یخالصه سع.رونیب میذاشتم بر

که تونستم  بختمکردم چقدر خوش یفکر م.کردم یتو فکرم تصور م شهیبود که هم يهمون دختر ییجورا

 ...یکنم ول داشیپ

 :زند یچشمانم زل م به

 هی اد،شدهیاز من خوشش م کردم سارا هم متقابال یمن فکر م.رسه یکه به نظر م ستین ياون طور زیهمه چ -

از دو ماه که با هم  دم؟بعدیفهم یک نویا یدون یم.من فرق داشت ياون با عالقه  ينوع عالقه  یذره ول

که تو دانشگاه به دست  یتیسارا انتظار داشت به خاطر هر موفق!میستینامزدا ن هیشب کممیکه ما  دمیم،دیبود

پدر بهش  هیدوست داشت که من مثل .انتظار داشت بزرگتر بودنمو به رخش بکشم.مثل پدرا لوسش کنم ارهیم

 !محبت کنم

 :دیگو یم یبه تلخ.کنم یزده نگاهش م بهت

 یو کم کم درست م مونهیکه به خاطر فاصله سن دیشک کردم،اول به فکرم رس زایچ نیبه ا یوقت یدون یم -

 نیا یکردم پدر و مادرش مردن ول یقبلش فکر م.سارا با پدرش خبردار شدم مدت از مشکالت هیبعد  یشه ول

که سارا به من به عنوان  دمیهمف.رفتاراش حرف زدم يروانشناس درباره  هیرفتم با .که زنده ان لو رفت هیقض

 نویا یوقت!رهیداد رو از من بگ یپدرش بهش م دیرو که با ییزایخواست چ یاون فقط م!نامزدش عالقه نداره

 یروز به روز بدتر م...یبدم ول رشییتونم تغ یبازم خودمو گول زدم که م یول ختمیبهم ر یلیخ دمیفهم

 یبدنام م.داره یبیکنن دختره ع یگفتن که مردم فکر م.نذاشتن رممادر و پد یبهم بزنم ول ویخواستم نامزد.شد
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گذشت تحمل اوضاع برام  یم یهر چ یداشتم،حرفشونو قبول کردم ول دیام کمیمنم که هنوز .حرفا نیشه و ا

 !نامزدم منو بابا صدا کرد!فکر کن.چند بار منو بابا صدا کرد یسارا حت.شد یسخت تر م

 یبگذرم ول يزیچ نیخودم و سارا دنبال چن يکنم در رابطه  یم یدهم و سع یقورت م یدهانم را به سخت آب

 .کنم ینم دایباشد پ یکیاو  يراکه با حرف ها يخاطره ا

 :دهد ینوشد و ادامه م یاز آب پرتقالش م يا جرعه

 هیبشم که توش زنم منو شب یزندگ هیخواستم وارد  یمن نم.بودم دهیترس یلیخ مونیشب قبل از عروس -

خودم بود که گذاشتم کار به اون جا  ریتقص.چکار کنم دیدونستم با ینم!فکرشم چندش آوره یحت!نهیب یپدرش م

 دیاون قدر به خودم ام یول زدم یرو به هم م يزودتر نامزد ایکردم  یم نمشکلیبه حال ا يفکر دیبا ای.برسه

 ینم یجز بهم زدن عروس یخواست با سارا ازدواج کنم و راه یدلم نم.به تهش دمیدادم تا رس یواه

کردم خاموش  مویگوش.رفتم مشهد.گرفتم طیو بل نالیآخرش اون قدر دلزده شدم که همون شب رفتم ترم.دمید

 .دو سه ماه بعدش رفتم هلند.برم رانیکردم که از ا راموبهم خورد،کا میعروس یوقت.مسافرخونه موندم هیو تو 

 :زند یم یکج لبخند

رو نگفتم که نظرت نسبت به  نایا.کنم یکارا رو م نیغلط،هم ایمن اگه بازم به عقب برگردم،درست  یدون یم -

االنم اومدم تا از سارا !مشکل هیموندنم هزار تا مشکل داشت و رفتنم فقط  یگفتم که بدون.کنه رییسارا تغ

 .نیهم.کنم یمعذرت خواه

 :میگو یم یطوالن یاز مکث بعد

 ؟یبابت چ یمعذرت خواه -

موندن  يکه بزدل بودم و جا نیا.بهتر شدنمون تالش نکردم يبرا یکاف يکه به اندازه  نیا.زایچ یلیبابت خ -

که برام  یمشکالت...زایچ یلیخ.شب عمرش رقم زدم نیخاطره ها رو از بهتر نیبراش تلخ تر که نیا.فرار کردم

 !من چرا يکارا یدرست کرده بود دست خودش نبود ول

 .ینیچه حرکت نماد -

 :خندد یم

بعد از  یخراب کرده بود ول مویاز سارا متنفر بودم چون به نظرم زندگ لیاوا.کردم رییتغ یلیچهار سال خ نیتو ا -

االن ...بوده و من مثل اون بهش ضربه زده بودم گهیآدم د هی يرفتارا یکه سارا هم قربان مدمیچند سال فه

 .شما رو خراب کنم يقصد ندارم رابطه .کنم تا دلم آروم شه یاومدم ازش معذرت خواه
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 :کنم ینگاهش م میمستق

 دمیاون طور که من فهم.نداره تیبه عذرخواه يازین.از تو گذشته ؟سارایچ ستین یکار درست نیاگه بگم ا -

 .که گذشتن رو دوباره نرو سراغ شون ییزایلطفا چ.يدونه تو آدم بده نبود یخودشم م

 :کند ینگاهم م يدیناام با

 .دارم باهاش حرف بزنم اجیمن احت -

 :کنم یم اخم

 !دم یکارو نم نیا يگم که اجازه  یو منم م -

 :دیگو یباال رفته م يدهد و با ابرو یم هیاش تک یصندل یبه پشت.خورد یجا م میتحکم صدا از

 .فهمم ینم لشویدل -

 :شوم یم یعصبان

 هیکه  ییدوست ندارم حاال تو.گن ازدواج یشم که بهش م یم يمن دارم با سارا وارد مرحله ا!ست؟یواضح ن -

 !یمسائل برگردون نیشو نسبت به ا ینیه بدبخودت،دوبار یزندگ یپ یو رفت یمرحله اونو تنها گذاشت نیبار تو هم

 .ردیرا بگ مشیکند تا تصم یفکر م میکنم دارد به حرف ها یحس م.کند یبدون حرف نگاهم م هیثان چند

 :دیگو یکه برود م نیشود و قبل از ا یبلند م شیجا از

 .خانوم دهیفر دنیبهش بگو اومده بودم د -

 .رود یم یبدون خداحافظ سپس

 

 

 کمیهفتاد و  فصل

 ینم یاش مشغول است و حرف یآمده با گوش یاز وقت یام و منتظرم که سپهر حرف بزند ول ستادهیاپن ا پشت

 یم.برگشت نه من به سراغش رفتم و نه او به سراغم آمد یرفت اما وقت نیکه همراه ام دمیاز پنجره د روزید.زند

 !ستین یوقت عصبان چیباشد؛گرچه سپهر ه یکه عصبان دمیترس

اش  یبا گوش ادشیاش مشغول بودن ز يرعادیکند و تنها رفتار غ یرفتار م يعاد یلیجا آمده،خ نیکه ا حاال

 .است

 !دیام را نبوس یشانیبغلم نکرد و پ شهیمثل هم دیمرا د یوقت یکرده ام؛حت بغ
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را  نیا.گذارد یم شیاوقات ته ر شتریها ب یتازگ.رسد یرا کوتاه کرده صورتش مردانه تر به نظر م شیموها چون

 !آوردم یاسمش را هم نم گریکرد د یکار را م نیاگر ا.دوست دارم یلیدست نزده خ شیکه به ابروها

 :میگو یم عیشوم و سر یدستپاچه م.کند یم رمیآورد و با نگاهش غافلگ یدفعه سرش را باال م کی

 ؟يخوا یم ییچا -

 :دیگو یم دیو مف مختصر

 .نه -

 !کند یاش فرو م یگوشدوباره سرش را در  و

 یام را بر م یکنم و سپس گوش ینگاهش م ستادهیهمان طور ا گریربع د کی.شوم یتر از قبل م یعصب یکم

 .»کنه یرفتار م يجور هیسپهر  يآز«:زنم یبه آزاده اس ام اس م.دارم

 ؟»يچه جور«:دهد یجواب م عیسر

 هی.شهیاومده سرش تو گوش یاز وقت.زنه یباهام حرف نم«:کنم یم پیجوم تا یکه دارم لبم را م یحال در

 . »هیجور

 .»بهش گفته يزیچ هی نیام دیشا«:دهد یجواب م آزاده

 !کند یم دشییاسترس آور بود،حاال آزاده هم تا میمسئله برا نیکم ا.زندیر یسرم م يرو خیاز آب  یسطل انگار

گفته که مرا از چشمش  يزینکند چ.شوم یم رهیاپن خ يگذارم و به ظرف پر از شکالت رو یرا کنار م یگوش

 انداخته؟

 .شه یحل نم يزیزل زدن به اپن چ ؟بایگ یکه تو فکرته رو نم يزیچرا اون چ -

 :دهم یآب دهانم را قورت م.شوم یم خیکنم دارم توب یحس م.کند ینگاهم م يجد

 بگم؟ یچ يخوا یتو م -

 :دیگو یم یبا کالفگ.ستدیا یشود و آن طرف اپن مقابلم م یبلند م شیجا از

 ؟یبگ یخوام چ یم یکن یتو فکر م -

سرم را  دیاپن نشسته ام،با یصندل يکه رو نیبا ا.اپن گذاشته و به جلو خم شده يدستانش را رو.زنم یم پلک

 .باال ببرم و نگاهش کنم

 :میگو یم دیبا ترد.کند یگرانه نگاهم م خیطور توب نیاست که ا یبار اول.شده ام جیگ شیحرف ها با

 کنم؟ یمعذرت خواه -
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 :دیگو یم شتریب متیبا مال.شود یشود و از انقباض فکش کاسته م ینرم م یکم صورتش

 ؟يبد حیدرباره اش بهم توض دیهست که با يزیچ.نه -

اراده چشمانم را  یب.دکن یزند و با پشت دستش گونه ام را نوازش م یرا پشت گوشم م میها ياز چتر يا دسته

 .بودم نیمتوجه نبودم که چقدر منتظر ا.بندم یم

رود  یم شیدارم بدانم رابطه مان دارد خوب پ ازین.روند یفراتر نم ينوازش ها و آغوشش شده ام که از حد معتاد

 .دانستنش دارم ياست که برا یتنها راه نیو ا

 :کند یم قمیتشو

 ست؟ین -

 :دوخته ام شیشوم که خودم برا یم رهیخ یراهنیکنم و به پ یرا باز م چشمانم

 .دونم ینم -

 ندادم،نه؟ یجواب درست.ترسم یم.دهد یرا بر هم فشار م شیها لب

 :دیگو یکشد و شمرده شمرده م یم قیعم ینفس

 .يبد یحیتوض هیبهم  روزیاتفاق د يالزمه درباره  دیشا.بکنم یکمک هیبذار  -

 !دهیو احتماال شن دهیرا د زیهمه چ م؟خودشیبگو دیچه با.کنم یکودن ها نگاهش م مثل

 :میگو یلب م ریز

 ...یدون یخودت م -

 :دیگو یبلند شده م یکه کم ییو صدا تیعصبان با

 !یخوام خودت بهم بگ یم -

توانم خودم را نگه دارم و  ینم.شود یم لیبه عقب متما یصندل.روم یخورم و عقب م یتکان م یطور ناگهان به

 یپشت.ردیگ یخورد و درد م یپشت سرم م يها یاز صندل یکی ي هیبه پا میبازو.خورم یم نیزم یبا صندل

 .آورد یرود و نفسم را بند م یدر کمرم فرو م یکوتاه صندل

 :دیگو یم یبا نگران.زند یشود و کنارم زانو م یوارد آشپزخانه م مهیسراس

 با خودت؟ يکار کرد یشد؟چ یچ -

 :زنم یو با بغض داد م نمینش یم میجا سر
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خوام  ینم ؟برويخوا یم یچ گهید.به سنگ خورد رمیکنم،که رفت و ت ییعقده گشا نیخواستم با ام یم -

 .نمتیبب

 ي هیکه تا چند ثان ییهمان جا نشسته و به جا.شوم یبلند م میو از جا رمیگ یدردناکم م يرا به پهلو دستم

 .شده رهیافتاده بودم خ شیپ

مثل بچه ها بالشم .کشم یتختم دراز م يبندم و رو یدر را م.روم یشوم و به اتاقم م یلنگان از او دور م لنگان

 درد حماقتم؟ ایبه خاطر درد کمرم .زمیر یکنم و اشک م یرا بغل م

 !اوست ریتقص.کنم یم هیگر شتریبا سپهر دوست شده ام و بعد نامزد کردم،ب یوقت از

تخت آمبوالنس  يبود حاال داشت رو يگریهر دختر د.به درد عادت کرده ام.گرفتن دردم راحت است دهیناد

 !داد یجان م

و نتوانستم  دمیسپهر آن طور سرم داد زد،ترس یوقت.خوردم نیبد زم یلیخ.شود یکبود م میکمرم و بازو مطمئنم

بار سپهر را  نیا یافتاده بود ول میاتفاق برا نیام چند بار ا ییقبال هم به خاطر سر به هوا.را کنترل کنم یصندل

مامان بزرگ هم .میدیخند یو م میکرد یم رهبا بابابزرگ من را مسخ شیدفعات پ.کنم یبه خاطرش سرزنش م

 اش است؟ یمثال نگران نیگفت که ا یکرد و م یبه بابابزرگ چپ چپ نگاه م

 !سپهر است ریها تقص نیا ياصال همه .زمیر یاشک م تندتر

 :زند یم در

 تو؟ امیشه ب یم -

 :میگو یرسد بلند م یلوس به نظر م تینها یکه ب یلحن با

 .نه -

 :دیگو یزند م یکه خنده در آن موج م یکند و با لحن یرا باز م در

 .یگفت رید -

 یرا م میبازو.کشم یخواهد به صورتم دست بزند که خودم را عقب م یم.ندینش یتخت م يو کنارم رو دیآ یم

 :دیگو یو با خنده م ردیگ

 .ياریسر خودت م ییبال هی يجد يدفعه جد نیا.یوفتیدوباره ن -

 :میگو یم يگرفته ا يآورم و با صدا یدردناکم را از دستش در م يبازو

 .خوام ینم -
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 :دیگو یشده م دتریکه شد يخنده ا با

 ؟يخوا ینم ویچ -

 :کشد یلباسم م ي قهیبه  یدست.کنم یم یرا پشت بالشم مخف صورتم

 ؟يدیلباسه رو تازه خر نیا -

 :میگو یم يخفه ا يصدا با

 .رینخ -

 :دیگو یم متیگذارد و با مال یم میپهلو يرا رو دستش

 شده؟ یچ نمیشه بب یم -

 !دمیکوب یدر دهان سارا م یکیسپهر بودم  يمن جا.کشم یهم خودم را عقب م باز

برم تا به آن  یبالش م ریسرم را ز.کشد یم میموها يدستش را رو.دهیدراز کش.رود یم نییکنارم پا تخت

 !باشد که دلخور است یکس دیسپهر با.کنم یدلخورم و دارم خودم را لوس م لیدل یب.نداشته باشد یدسترس

 :کشد یم آه

 .ام یعصب کمی.زدم یسرت داد م دینبا.من بود ریتقص.دیببخش -

 :میگو یم ییکشم و با پررو یام را باال م ینیب

 ؟یکن یحرصتو سر من خال دیبا.يا یکه عصب يا یعصب -

 :کند یم یکوتاه يخنده  تک

 !یهست یک گهیتو د -

خودش را نگه  یافتد ول یدارد م بایتقر.دهم یهلش م میزنم و با دستانم و پاها یبالش را کنار م یطور ناگهان به

 :ردیگ یدارد و با خنده دستانم را م یم

 م؟یش ریبه  ری دیبا -

 ...که زورم برسد دیآ یهم دلم نم دیشا.رسد یزورم به سپهر نم.رمیگ یم آرام

 !افتد یم نییچرخد و از تخت پا یم یناگهان یسپس در حرکت.کند یبوسد و رها م یرا م دستانم

 :خندد یافتاده و م نیزم يرو.کنم یشوم و نگاهش م یخم م.نمینش یم میو سر جا میگو یم يبلند نیه

 ؟يدار ياالن احساس بهتر -

 :میگو یم ظیغ با
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 .يمنو بخور يقرصا دیبا.نه من ییتو یروان -

ترسم و صورتم را از صورتش  یاش م یاز حرکت ناگهان.ندینش یم شیسر جا عیسر.شود یاش متوقف م خنده

 .دهم یفاصله م

 :دیگو یم تیجد با

 .تکرارش کن يجرئت دار -

 :کنم یم اخم

 .یروان -

 .یروان یرو که به خودت گفت یاون قسمت.نه -

 :میگو یلب م ریکشم و ز یبه او دراز م پشت

 .برو بابا -

 :ندینش یو کنارم م دیآ یم دوباره

همه  دیو مختصر و مف يخواستم از زبون خودت بشنوم که لطف کرد یمن فقط م.بهم گفت ویهمه چ نیام -

 .یگفت ویچ

 :دیگو یم متیکند و با مال یرا نوازش م صورتم

 خوب؟.یکن یم هیمن گر شیپ یکن هیگر یبه بعد خواست نیاز ا -

 :اندازم یم نیام چ ینیب به

 .شم یزشت تر م.خوام ینم -

 :زند یکه مثل نوازش است به صورتم م یآرام یلیس

 .يخوشگلتر اوشمیس ینظر من از منش ؟بهیچ گهید -

 :خندم یم

 اون به نظرت خوشگله؟ یعنی.گم شو -

 :خندد یم

 .یمن تو خوشگل يطبق استانداردا.خوشگله یجهان يطبق استانداردها ینه ول -

 است که خجالت بکشم،نه؟ یعیطب.کنم یم یرا در بالش مخف صورتم

 :دیگو یم تیجد با
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 .میدرست کن بخور یکوفت هیپاشو .گفتم يزیچ هیخوب حاال من  -

 

 

 هفتاد و دوم فصل

 ؟يبا سپهر مشکل دار -

 :شوم یم رهیتخم مرغ شده خ ینارنج يزرده  هیغروبش شب يکه در لحظه  يدیزنم و به خورش یم پوزخند

 ؟یآموزنده ات بگ اتیتجرب ؟ازيبهم مشاوره بد يخوا یم -

 .چاق شده و پوستش روشن تر شده یکم.جا به او ساخته نیا يآب و هوا.کند یجمع و جور م یرا کم خودش

 :دیگو یلب م ریز

 .يجفت گوش شنوا بود هیدنبال  شهیاون روزا هم هم ادمهی.یتا برام حرف بزن نمیساکت بش تونم یم ینه ول -

 :شود یپر رنگ تر م پوزخندم

 .يکرد ینم یغلط چیو ه یدونست یخوبه که م -

 :زند یفروغش به من زل م یچشمان ب با

 بگم؟چکار کنم؟ یچ يخوا یاالن م -

 ینم يزیچ یرود ول یچشم غره م گاریبه س.کنم یگذارم و روشنش م یم میلب ها يرا گوشه  گاریس نیدوم

 .دیگو

 !چرا من هنوز آشوبم؟.کند یآرام م گاریگرفته ام که س ادی یاسیو ساغر و  وشاین از

 یشکل نیهم هم یزندگ کیغروب؟غروب  ندیگو یم نیبه ا.شوم یم رهیو قرمز خ یآسمان نارنج به

 رم؟یمن دلگ ای رندیقدر دلگ نیوب ها اغر ياحساس چطور؟همه  کیاست؟غروب 

*** 

اش زده  يکه در خواستگار یباشد که در جواب هر حرف شیسال پ کی يسارا همان سارا نیشود ا ینم باورم

 .زد یشد،ساز مخالف م یم

با وجود مخالفت .دیخر رونیآمد و لباس را هم از ب میدوستانش اصرار کن ایکه من  نیبدون ا یاسی یعروس به

 !خود ما!اندازد؟ یدخترها م نیرا در ذهن ا ماریافکار ب نیا یچه کس.وزن کم کرده لویمن،پنج شش ک

 .جمع و جورتر شده یکم وشایحاال به قول ن یاولش هم نداشت ول.اضافه وزن دارد میشود بگو ینم گرید حاال
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 :کند ینگاه م نهیپهلو به خودش در آ از

 چاقم؟ سپهر به نظرت من -

 :میگو یم یحوصلگ یبا ب رمیکه نگاه از کتاب پر از فرمول بگ نیبدون ا.چرخانم یرا م چشمانم

به  هیچه وسواس نیدونم ا یمن نم.خوبه یام باش لویک ستیبه خدا صد و ب.یپرس یازم م نویسارا بار هزارمه ا -

 .جون تو افتاده

 :کند یکرده نگاهم م بغ

 !یزن یحرف م يجور نیخوب چرا ا -

دستانم را .گذارم یو کتاب قطور دانشگاه را همان طور باز کنارم م نمینش یتخت م يرو.زنم یاراده لبخند م یب

و با  دیآ یتواند سردش کند،به سمتم م یچشمانش که نم يو گرما يظاهر یتفاوت یبا ب.کنم یباز م شیبرا

ام  افهیق دنیبا د.است صورتمحاال صورتش مقابل .کنم یچپ چپ نگاهش م.ندینش یم میپاها يرو اطیاحت

 :خندد یدستپاچه م

 ...ـیترسم سنگ یخوب م -

 :گذارم یلب هاش م يرا رو انگشتم

مثل  یوقت کلمات چیه گهینپرسم و تو هم د نیاز پدرت و ام گهیدم د یمن قول م.میبذار يقرار هی ایب -

 باشه؟.رو به کار نبر کل،بشکه و امثالهم ین،ناقص،بدشکل،بدهیچاق،سنگ

 :گذارد یشانه ام م يخندد و سرش را رو یم ينخود

 .گم یم وشایبه ن.باشه -

 :زنم یکمرش م يرو يضربه ا یشوخ به

 .یکن یبهش فکرم نم.یگ یتو خلوتت خودتم نم.کس نگو چیبه ه یعنیگفتم به کار نبر  -

 :کند یبار او چپ چپ نگاهم م نیا

 .گم ینم یبه کس.بگو.نکش ؟خجالتیچ گهید -

 :زمیر یطرف شانه اش م کیواقعا بلند شده، گریبافته اش را که د يخندم و موها یم

 .یمون داشته باش یاحتماال زندگ... و  تینسبت به خودت و زندگ يحس بد چیسارا من دوست ندارم ه -

 :میگو یم یبا مسخرگ.کند یتوانم بفهمم به چه فکر م ینم.شود یم رهیچشمانم خ در

 ؟یخشکم کن یخون یتو دلت ورد م يدار -
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 :زند یم یکمرنگ لبخند

 .يفعال که تو منو خشک کرد-

 !اوه

 :برم یرا باال م میابروها

 منظور؟ -

 :گذارد یشانه ام م ياش را رو یشانیکند و پ یرا دور گردنم حلقه م دستانش

 سپهر؟ -

از او دور شوم تا  یخواهد کم یخواهد لپش را بکشم و هم دلم م یکند،هم دلم م یم میصدا يطور نیا یوقت

 :رمیآرام بگ

 جانم؟ -

 :دیگو یم یتفاوت یشود و با ب یجا به جا م شیدر جا یکم

 م؟یخواد ما ازدواج کن یتو دلت م -

 :ستیروم چون چشمانش در دسترس ن یشانه اش چشم غره م به

 .خوام یمعلومه که م.شه ها یم تیزیچ هی -

 :دیگو یم دیترد با

 ؟ينشد مونیپش یعنی -

دهم تا  یسرم را تکان م.نه يگرید زیاز چ یول مانمیسر کرده ام پش دنتیکه چند ماه را با نبوس نیاز ا خوب

 :را پس بزنم یمانیپش يافکار آزاردهنده ام درباره 

 ؟یتو چ.اتفاقا مطمئن تر شدم -

 .دونم ینم -

 :دهم یم رونیرا ب نفسم

 .باشه نیتونست بدتر از ا یم -

 چطور هشت ماه دوام آورده ام؟.سخت کرده میچسبانده و فکر کردن را برا میرا به گلو صورتش
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 یزمان ستیاست و درست ن یکاف يهشت ماه نامزد دیگو یم.آورد یازدواج به من فشار م يمامان برا یتازگ به

و  میما محرم دیگو یم.میم فاصله دارند تنها باشطبقه با ه کیدو خانه که  نیما با هم در ا يادیز نیبه ا

 !ستین ستو آن وقت است که در میازدواج کن میممکن است نخواه یندارد ول یمشکل

 .»داره یاحتماال حس خوب.نینوك انگشتاتونو بهم بزن یبار امتحان هی«:دیگو یکند و م یمسخره ام م اوشیس

من از سارا سرتر  دیگو یم نینگران است و شرو يسارا در صورت به هم خوردن نامزد ي هیروح يبرا هیهان

 .هستم

 !به هم بخورد زیاگر همه چ ندیگو یم د؟فقطیاگر ازدواج کن دیگو یکس نم چیه چرا

 م،راحتییحاال که تنها یکند ول یرفتار م -! ها بهیمثل غر - يعاد یلیبا من خ هیچون سارا جلو بق دیشا

 .ستندین دواریکردن رابطه مان ام دایاند که به ادامه پ دهیرفتارش را ند نیا هیبق.است

 سپهر؟ -

 .جان دلم -

 :دیگو یم یمسخرگ با

 .ذوق کردم -

 .دانم که واقعا ذوق کرده است یمن م و

برد،با  یلذت م هیکوچک و ساده صد برابر بق ياز محبت ها یکند ول یمحبت نم ییگدا.طور است نیهم سارا

 !کند نشانش ندهد تا فکر نکنم لنگ محبت من است یم یحال سع نیا

 :کنم یرا نوازش م شیپهلو

 ؟یبگ یخواست یم یحاال چ -

 :دیگو یکند و سپس م یم مکث

 ...بابا رضا -

 :کنم یمشت م شیپهلو يبندم و دستم را رو یرا محکم م چشمانم

 .شم یبداخالق م.ادامه نده -

 :دیگو یم یبه آهستگ.گذارد یآورد و دستانش را دو طرف صورتم م یرا باال م سرش

 ...منم اون موقع ها -

 .رود که در را پشت سرم بکوبم ینم ادمی.روم یم رونینشانمش و از اتاق ب یتخت م يرو کنارم
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 هفتاد و سوم فصل

 املت؟ ای يخور یم مرویعمه ن -

 رهیشوند خ یآفتاب پخته م ریکه دارند ز ییبایز یکاهگل يوارهایو د کیبار يپنجره نشسته ام و به کوچه  لب

 !کم دارند؟ يزیو آسمان خراش چه چ نیها از ماش نیا.شده ام

 :میگو یم یحال یب با

 .اشتها ندارم عمه -

 :دیآ یم رونیو از آشپرخانه ب دیگو یم ینچ نچ

 .همونو برات درست کنم يخوا یم یبگو چ.شه یکه نم يابن جور -

کوتاه در کوچه قدم  ییبا گام ها -! گرما نیدر ا - بر سر  یبر لب و کاله بافتن گاریگوژپشت که س رمردیاز پ نگاه

 یاش نگران نگاهم م یگلدار بلند تنش کرده و با چشمان مشک راهنیکه پ یتپل يتا به عمه  رمیگ یزند نم یم

 :کند زل بزنم

 .اشتها ندارم عمه -

اگر .حوصله ام را ندارد گریاو هم د.گردد یکند به آشپزخانه بر م یغرغر م لب ریکه ز یو در حال دیگو یم یپوف

 ...را بزنم دمیراحت ق الیرا بزنند،آماده ام که با خ دمیهم ق گریچند نفر د

که فکرت شروع به خوردن بدنت  یزن ینقطه زل م کیو به  يخور یطور است؟آن قدر نم نینداشتن هم اشتها

 هیسرت گر يساعت باال میگذارند و ن یمانده ات را در قبر م یبعد هم باق ؟حتمايشو یکند و تو تمام م یم

شان جوجه  يدیات ند یدر زندگ مبار ه کیکه  یو ناهار هم به کسان یداشته باش يکنند تا مراسم آبرومند یم

شاخ در  شان دنیکه روح سرگردان تو که ناظر ماجراست هم از شن ندیگو یم ییها یدهند و از خوب یکباب م

 !آورد یم

 .قدر ساده و احمقانه است نیهم - مرگ یحت -  زیچ همه

*** 

 وشاین.اندازد یرا دست م وشایدود و ن یطرف به آن طرف م نیاش از ا یشش ماهه مثل روز اول حاملگ ساغر

 .دهد یمضطرب و ناراحت شده،به او فحش خواهر و مادر م نیشرو یناگهان يکه از خواستگار
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 ؟یش یگه زنم م یبعد سه ماه اومده به من م.هجنب یمردك ب -

 :کنم آرامش کنم یم یو سع میگو یم ینچ

 .کرده یحتما شوخ.آروم باش بابا -

 :شود یم یعصب

 کنه؟ یم یشوخ يجور نیآدم ا.غلط کرده -

 :دهم یرا به چپ و راست تکان م سرم

 .رسم یخودم حسابشو م.حرص نخور -

 :دیگو یخورد م یم یکه دارد دولپ یدر حال.ندینش یو م دیآ یما م شیبه دست پ پسیچ ساغر

 تتو؟یدونه وضع یپسره م -

 :کند یبد نگاهش م وشاین

 .نه -

 :زند یپلک م ساغر

 .يخودتو بهش بنداز یخواست یکنه م یبعدا بفهمه فکر م.خوب بهش بگو -

 :رود یاز کوره در م وشاین یزند ول یهم م یبه نظرم حرف درست یحت.ندارد يمنظور بد ساغر

 .هم دخالت نکن هیتو کار بق.بچتو بزرگ کن نیتو بش -

 :کند یداد بغض م یداد و ب يحامله شده،دل نازك شده و به جا یاز وقت.ندیچ یلب بر م ساغر

 .شکنه یگه که دلت م یبهت م يزیچ هیفقط گفتم بعدا که بفهمه،.نداشتم يمنظور.دیببخش -

 یم يباز یاسی یرود که دارند با گوش یم یاسیو آزاده و  یگل شیشود و پ یبلند م شیاز جا ییبا ترشرو وشاین

 .جانندیکنند و پر از ه

 :کند ینگاهم م یبا ناراحت ساغر

 زدم؟ يحرف بد -

 :زنم یم لبخند

 .ستیخوب ن یلیخ یدون یم یعنی.ستیخوب ن کمی وشاین.دلم زینه عز -

 :شود یزود صورتش دوباره نگران م یلیخ یخندد ول یحالتم م هی

 به نظرت افسرده شده؟ -
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 .نبود يطور نیا انمیبعد از ک یحت.فکر کنم -

 :دیگو یدر گوشم م یو با نگران ندینش یکنار من م.شود یبلند م شیزند و از جا یرا به کمرش م دستش

 دستاشو؟ يدید -

 :افتد یتر م نییدو متر پا قلبم

 ؟یچ -

 :ندک یگوشم پچ پچ م در

 .فک کنم دهیدستاشو بر -

 :شود یراحت م المیخ

 شون؟ يدیزخم د هیشب يچطور.با خودکار رو دستش دمیاونا رو من کش.وونهینه د -

 :کند یتعجب نگاهم م با

 .ومدیبه نظر م يطور نیاز دور ا -

 :کند ینازك م میبرا یپشت چشم.کنم یخنده نگاهش م با

 چه خبر از سپهر؟ -

 .روزه هیبا برادرش رفته مسافرت  -

 :دیگو یم ینچ نچ

 .خوان چکار کنن که شماها رو با خودشون نبردن یم ینیبب یرفت یم. خاك بر سرت -

 :خندم یم

 !جون من؟برم سپهرو چک کنم؟سپهر؟ -

 :خندد یم

 !یجانیه یب یچه زندگ!ایگ یراست م -

*** 

 .خوام ینم -

 .حرفا رو نداره که نیا.نتتیخواد بب یم.من يعمه  يخونه  میریم.درخواست ساده ازت دارم هیسارا دارم  -

 :جوم یانگشت کوچکم را م ناخن

 .نه -
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 :شده کالفه

 !من بگو ه؟بهیمشکل چ -

 :افتاده ام هیبه گر بایتقر

 .ادیو از منم خوش شون نم شعورنینچسب و ب یلیگه خ یم اوشیس.نمیخوام دختر عمه هاتو بب یمن نم -

 :شوند یم کیبار چشمانش

 !بشه؟ یتو خونه که چ یچپ یم.به خدا بده.نشه يزیدم چ یقول م.میبر ایتو ب.نهیمفت سرو يبه خاطر حرفا -

 زیهمه چ دیبشنوم تا ق زیجمله تمسخرآم کیاست  یکاف.شناسم یخودم را م یدوست دارم بروم ول.ناراحتم واقعا

 .را بزنم و فرار کنم

 :دیگو یلب م ریکند ز یکه دارد به انگشتانم نگاه م یو در حال ردیگ یرا م دستانم

 .خوبه یکردم همه چ یمن فکر م -

و با هم به  دیایکه دم دانشگاه سپهر منتظر بودم تا ب روزید.ام ختهیخوب است فقط من واقعا به هم ر زیچ همه

ها  نیسپهر هر روز ا.صفر بردند ریکه اعتماد به نفسم را ز دمیرا د یم،دخترانیکه قولش را داده بود برو یگردش

 !ند؟یب یرا م

است که سپهر با قد  نیتوانم به آن فکر کنم ا یکه م يزیتمام چ.کنم یاحساس کم بودن م شهیروزها هم نیا

 .از من سرتر است یلید،خیآ یبه صورتش م یکه حساب دشیجد يمتناسب و مدل موها کلیبلندش و ه

واقعا خوب شده و  کلمیکه کم کرده ام،ه یبعد از آن همه وزن دیگو یم.مسخره است میحرف ها دیگو یم آزاده

روم،دل  یم نهیدانم چرا هر بار مقابل آ یکند؛فقط نم دایتواند مثل من را پ میهم دارم و سپهر ن یصورت خوب

 !رمیگ یم چهیپ

 یخواهد زودتر سر خانه و زندگ یم.دهیکش شیبحث ازدواج را پ یم به تازگخان میاست که مر نیا لشیدل دیشا

 !م؟یمنتظر چه هست میما که هم را دوست دار دیگو یم.میمان برو

که  نمیب یرا م ییلباس عروس بدقواره و آدم ها کیگذارم،خواب  یرا بر هم م میروزها هر بار که پلک ها نیا

 ...!است و من» اش یشب زندگ نیبهتر«و  ياش شاد یاز عروس يتصور هر دختر.کنند یدارند پچ پچ م

کند و هر چه من  ینم يکه مرا مجبور به کار دیگو یم یکند ول یمادرش را بازگو م يهم حرف ها سپهر

 .شود یبخواهم همان م

 !شود؟ المیخ یب يشود بعد از هشت ماه نامزد یمگر م!دیگو یدانم دروغ م یکه م من
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 :کند یشود و اخم م یم رهیچشمانم خ به

 یهمش سکوت م ایتازگ.یگفت یم يپافشار کمیتو دلت بود بعد  یقبال هر چ.یزن یچند وقته باهام حرف نم -

 تو فکرته؟ یچ.یکن

 یام م ییبازجو شتریب.تر شده يجد یکم یهنوز هم مهربان است و دوستش دارم ول.عوض شده یکم سپهر

 نکند از دستم خسته شده؟.گذارد یم میبه الال یل یکند و کمتر ل

 .جوم یرا م میناخن ها يشتریشدت ب با

 !چه مرگم شده؟.افتم یم هیبه گر.رود یم رونیشود و از خانه ب یبلند م شیاز جا تیبا عصبان سپهر

 .توانم افکارم را جمع کنم یقدر استرس دارم که نم آن

به  يگریاز هر وقت د شتریمن االن ب یچرا ول توانم درك کنم یاعصاب است و م یب یاواخر حساب نیا سپهر

 ...دارم ازیو محبتش ن تیحما

 :دهم یجواب م يگرفته ا يدارم و با صدا یآن را بر م.خورد یام زنگ م یگوش

 بله؟ -

 :دیگو یم يبه تند اوشیس

 سپهر چشه؟.بله و زهرمار -

 چطور؟.دونم ینم -

 :دیگو یم تیعصبان با

 ؟يکار کرد یباز چ -

 :خورد یمن بر م به

 !یستیکه ن یمددکار اجتماع.خودت باشه یدوما سرت تو زندگ.نکردم ياوال من کار -

 ...است يبد طیهم در شرا اوشیس.کند یقطع م یحرف چیزدن ه بدون

 یافسرده از پسش بر نم ي هیبه مراقب دارد و هان ازیبزرگ تر شده و ن کایمل.ندارند یخوب يرابطه  هیهان با

 !دهد؟ یبه من حق م یچه کس....یاعصاب باشد ول یدهم ب یحق م اوشیبه س.دیآ

*** 

 :فهمم یاش را نم یمعن یشنوم ول یپچ پچ شان را م يصدا

 .ترسم از حال بره یم.دو روزه غذا نخورده -
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 نیا يدرباره  يزیچ.جاست نیدونه که ا یگفت شوهرشم م.برخورد کرد يعاد یلیخ.زنگ زدم به دوستش -

 چکار کنم؟.ره عمه یبچم داره از دست م.دمیحال و احوالش نگفت منم نپرس

 ...آور است هیگر ياش به طرز خنده آور ینگران

*** 

شناسمش،ده  یکه م یدو سال یکی نیکنم در ا یاحساس م.زند یگذارد و لبخند م یدستم م يرا رو دستش

 :دیگو یآهسته م.شده رتریسال پ

با  یخوام وقت یفقط ازت م.يانجام بد لتیخالف م يمجبورت کنم کار ایبذارمت  یستیخوام تو رودربا ینم -

خوام تحت فشارت  ینم یاگه نخواست.یهم فکر کن یکن یجا زندگ نیا يایکه ب نیا ،بهيسپهر ازدواج کرد

 .رزنویمن پ یکن یم ،خوشحالیاگه دوست داشت یبذارم ول

 م؟ینامزد بمان شهیهم يشود برا یازدواج با سپهر؟نم.دهم یدهانم را قورت م آب

 :دیگو یم یکشد و با مهربان یها را جلوتر م وهیم ظرف

 .يالغر شد یلیخ.بخور خوشگلم -

اگر دهانم را باز کنم،همه .بزنم یحرف چیتوانم ه یشده و نم نیروزها از بس حرف نوك زبانم است،سنگ نیا

 !رقم نخواهند زد یخوب ي جهیو نت زندیر یم رونیدفعه ب کی

بلندش را شانه نزده بسته و  ییخرما يموها.دیآ یم نییآشفته از پله ها پا يبا ظاهر هیهان.زنم یلبخند م فقط

 .دمیشن یرا م اوشیبحثش با س يصدا شیپ ي قهیتا چند دق.اخم کرده

 :دیگو یخانم م میزند و به مر یم يا یمن لبخند زورک دنید با

 درست کنم؟ یجون واسه شام چ میمر -

 :کند ینگاهش م یخانم به تلخ یمرم

 ...یخواد درست کن یشام نم -

 :دیگو یم شیخورد و به جا یحرفش را م یول دیهم بگو يگرید زیخواهد چ یم

 .مونده کمیاز ناهارم .میخور یم يحاضر يغذا هی.یدرست کن يزیخواد چ ینم -

به جلو .دینشن یو مقابل ما م دیآ یم دیبا ترد هیهان.تنش کرده یخانم دوباره لباس مشک میاست که مر یمدت

 :دیگو یم یشود و با ناراحت یخم م

 ...یجون ول میکنم مر تشیخوام اذ یبه خدا نم -
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 :شود یخانم تند م میمر

کنه تا اگه ناحق  یکار م یده؟بگو چ یزنه؟فحشت م یکنه؟کتکت م یبدتر باهات رفتار م دهیرندیاز اون خ -

 .بوده خودم برم حقشو بذارم کف دستش

 :دیگو یم يشتریب متیخانم با مال میمر.اندازد یم نییسرش را پا هیهان

 یبراتون وقت م دیاگه بخوا.شه یخودتونه و حل م نیهم هست ب يزیچ.دیندار یدختر من شما که مشکل -

 ؟يخوا یها؟م.مشاور شیپ دیبر رمیگ

 :دیگو یلب م ریچکد و ز یچشمانش م يه اشک از گوش يا قطره

 ...نه -

را  شیها ينشسته و عروسک ها و اسباب باز یکوچک يکند که در استخر باد یاشاره م کایخانم به مل میمر

اختالفات و رفتار بد مادرش و  دنید جهیتواند نت یم نیکمتر شده و ا طنتشیاز ش.کند یم يو باز ختهیدورش ر

 .از کارشان باشد اوردنیسر در ن

تا مادرش اشک  کندیسر و صدا باز  یب دیفهمد که با یهم م کایمل یحت!فهمد؟ یگفته که بچه نم یاحمق کدام

 .پدر و مادرش تمام شود يبماند تا دعوا نییپا دیفهمد با یهم م کایمل یحت.زدیبر

بچه « يجمله  يذارند پاگ یشان را م یبزرگ تر ها هستند که نفهم نیا.فهمند یرا م زیها همه چ بچه

 !»فهمه که ینم يزیچ.اس

 ...خدا نکند!شود؟ گرید يسارا کی ای گریسمن د کی کایمل نکند

 ...خدا نکند!شود؟ گریفرح ناز د کی هیهان نکند

 !خدا نکند!بشود؟ گرید برزیفر کیهم  اوشینکند س یول ستین برزیفر اوشیدانم که س یم

نشست و  یقدر سخت م نیقبال هم ا.ستدیا یم یو به سخت ردیگ یمبل م يخانم دستش را به دسته  میمر

 شد؟ یبلند م

 خواهدم؟ ینم گرید ایقهر کرده .از سپهر نبوده يخبر روزیاز پر.کنم یام نگاه م یگوش به

 .دهمش یاز دست م شهیهم يبدهم وگرنه برا یبه خودم تکان دیبا.کنم یم بغض

 .روم یم روزید يآرزوها يامروز،خانه  ياز ماتم کده  یشوم و بعد از خداحافظ یبلند م میجا از

در عمرم  یاز هر وقت شتریب.ام بود یزندگ يروزها نیو تلخ تر نیتر نیریمن و سپهر جزو ش يماه نامزد چند

 يکه فقط برا یهمدم،کس کیو طعم داشتن  دمیدوست داشتم و دوست داشته شدم و محبت کردم و محبت د
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من باشد و من هم تمام و  ياش،عشقش،توجهش و وقتش فقط برا یکه نگران یکس.دمیخودم باشد را چش

 .او باشم يکمال برا

نبودن،دوباره تنها ماندن و  باینبودن،ز یام از کم بودن،کاف ینگران.ها تمام مدت مضطرب هم بودم نیکنار ا در

 يادیتا حدود ز.زمیام را دور بر یکرد تا من احساسات منف یرا م شیسپهر تمام سع.قابل تحمل بودن بود ریغ

 نیدانستم که ا یالنه کرده بود و م نیام يذهنم،ترس تکرار شدن ماجرا يدر گوشه  شهیهم یموفق هم بود ول

 .را تحمل کنم يمانم تا بخواهم درد ینم گریبار اگر سپهر برود،د

 

 

 هفتاد و چهارم فصل

 .آدم فکر کن کجاها ممکنه رفته باشه نیع نیبش -

 .خواهم فکر کنم ینم.توانم فکر کنم یشده ام و نم رهیقف خس به

 :دهد یتکانم م یبا کالفگ نیشرو

 .خونه دوستاش میبر ایگنده تو تکون بده ب کلیه!يهو -

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب اوشیس

 .االن تو شوکه مثال.ولش کن -

 .ارترمیهش يگریاتفاقا از هردوقت د.ستمیشوك ن در

 ه؟یدختره کدوم گور نیا نهیبب دی؟نبایخوب آخرش که چ -

 !زند یگنده تر از دهانش حرف م نیدختره؟گور؟شرو

 :زند یتشر م اوشیس

 !خوب حاال -

 :دیگو یم تیبا عصبان نیشرو

 هیشه بره؟حتما  یکجا پا م شیآدم روز قبل از عروس.کرده یانگار چه کار جالب یکن یازش دفاع م نیهم چ -

 ....هست که يزیچ

 !هست يزیچ کی.دیگو یدرست م نیشرو.کشم یصورتم م يتانم را رودس یکالفگ با

*** 
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 یقدم م شیپ.روم تا وارد خانه شود یکنار م یحرف چیبدون ه.نمیکنم تا سارا را بب یدر را باز م یحوصلگ یب با

 :دیگو یلب م ریچسباند و ز یام م نهیگونه اش را به س.کند یشود و دستانش را دور کمرم حلقه م

 .دلم برات تنگ شده بود -

شود و  یآب م خمی.کند یم انیب حیو صر میجمله را به طور مستق نیاست که ا یهمه وقت،بار اول نیاز ا بعد

 :کنم یم شیبندم و رها یم میدر را با پا.رمشیگ یمتقابال در آغوش م

 تو دو روز؟ -

 اش نشود؟ یمثل صاحب قبل.کشد یاتاق دراز م يتخت گوشه  ياندازد و بغ کرده رو یم نییرا پا سرش

 ایعالقمند شده  يچرخد به چا یبا من م یاز وقت.زمیبر يچا شیروم تا برا یبه آشپزخانه م.کنم یاخم م دوباره

 !هم مجبور است عالقمند باشد دیشا

 :پرسم یو م نمینش یتخت م نییپا

 ؟يدو روز چکار کرد نیتو ا -

 ؟يکار کرد یتو چ -

 :کنم یبه سقف نگاه م یلبخند کج با

 .نامزدت کو جواب بدم يتا مجبور نباشم به سواال چوندمیرو پ یمهمون هی -

 نیتحمل ا گرید یخوام زخم بزنم ول ینم.نمیب یپشت به او نشسته ام و صورتش را نم.لحظه ساکت است چند

ع کردم تا راحت باشد و او قط ایارتباطم را با دن.ماه با مشکالتش کنار آمدم نیچند.سخت شده یکم میوضع برا

 .و لبخند بزند ندیبنش یمهمان کیکار ساده را انجام دهد؛دو ساعت در  کیبه خاطر من  ستیحاضر ن یحت

خسته شدم از .دهیدر عوض او سفت به آن چسب یرا پاره کند ول دهیکه به دور خودش تن يا لهیپ نیخواهم ا یم

 .اورمشیانزوا درب نیکردم از ا یبس سع

 .را یدوست داشتن يبامزه  سِیمعلمِ داستان نو يِمنزو ي وانهید نیا.حال هنوز هم دوستش دارم نیا با

توانم مثل قبل تمام مدت بامالحظه و مهربان باشم و سارا  ینم.ستیماهم دست خودم ن کی نیا يها یتلخ

 .کند یرا درك نم نیا

 !خواد درکش را نشان دهد ینم یکند ول یدرك م البته

پس چرا .دارم یداند چه احساس یم شهیهم.دارم یداند من االن چه احساس یم یاو بهتر از هر کس هر حال به

 کند؟ ینم يکار چیه
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 ینشان نم یواکنش.دهند یصابون مورد عالقه اش را م يدستش بو.گذارد یشانه ام م يرا رو دستش

 .کنم یآهم را خفه م.کشد یدستش را م.دهم

 یسر و صدا م یشود و ب یبلند م شیزنم،از جا یکنم و نه حرف م یکه نه نگاهش م قهیاز چند دق بعد

 .کوبم یم میام را به زانوها یشانیزنم و پ یچنگ م میبندد،به موها یدر را م یوقت.رود

 

 

 هفتاد و پنجم فصل

 یزند حس نم یرا که مادرم دارد درباره اش غر م ییخودم را جمع کرده ام و گرما يمتر کی ییفضا در

 .گرم شوم یکنم تا کم یرا بغل م میبازوها.کنم

من؟سرد شدن احساس  يمن؟خسته شدن سپهر از دست من؟انزوا دنیکش م؟کناریدیرس نجایشد که به ا چه

 !هم من؟ دیشا ایسپهر نسبت به من؟

 :شوند زیت میشود گوش ها یاسم سپهر باعث م دنیشن

 خوبه؟ ؟مامانیخوب.سالم سپهرجان -

 :دیگو یدهد و سپس با تعجب م یسپهر گوش م يحرف ها به

 کاشان؟ يایم يدار -

سپهر را در  یاند ول دهیچیمقابل چشمانم تار و درهم پ ریرود و تصاو یم جیسرم گ.نمینش یم میسر جا عیسر

 .نمیب یذهنم خوب م

*** 

نوز با غم بابا رضا دست و سپهر که ه.میبا هم حرف نزده ا یماه است که نه من و نه سپهر درست و حساب دو

من که تمام دوستانم را از دست داده .کند یو کنج اتاقش کز م دهیمن کنار کش یکند،از همه و حت یپنجه نرم م

 رونیمرا ب یام نشسته ام و منتظرم تا کس یخودشان رفته اند و من هنوز ته چاه زندگ یزندگ یآن ها پ -ام 

داشته باشد و از مادرشوهرش دور  يدیجد اتیرفته تا تجرب گریشهر د کیو خواهرم هم با شوهرش به  -آورد 

 .باشد

 ...من یول دیآ یبزرگش کنار م يناراحت از پنهان کار نیهم دارد با شرو وشاین یحت

 ...کنند مانیدایتا پ میبمان مانیسر جا دیبا میهر وقت گم شد میدانست یم میکه بود بچه«
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 »!کند ینم دایمرا پ یام؛کس ستادهیهاست ا مدت

کنم  یو نگاهش م نمینش یقدم نشود،من مثل بز م شیدر رابطه مان پ شهیفهمم که اگر سپهر هم یدارم م تازه

تا خرخره در  رد،منیرا نگ میها یاگر او گونه ام را نبوسد و ناراحت.کنم ینم یو صد سال هم بگذرد،حرکت

رود خودم و او را دوست داشته  یم ادمیدوستم دارم، دیاگر او هر روز به من نگو.شوم یغرق م میها یافسردگ

 !باشم

 !رود که هستم یم ادمیاگر نباشد،.کنم یرود زندگ یم ادمیسپهر نباشد، اگر

دانم بعد از آن دفعه که به طور  ینم یبگذارم ول شیقبل پا پ يبرگرداندن رابطه مان به روزها يخواهم برا یم

 .کند را تحمل کنم و دم نزنم یکه نگاهم نم نیه سراغش بروم و اام گرفت،چطور دوباره ب دهیناد یواضح

سه ماه از  گریکه د نیدرباره ا.زد یحرف م یعروس يداشت درباره .شوم یم رهیخانم خ میمر یخال يجا به

و من با حماقت نظرم  دینظر من را پرس.میندازیب قیبه تعو نیاز ا شتریرا ب یعروس دیمرگ بابا رضا گذشته و نبا

 .کشم یم دمسپهر را به سمت خو يطور نیکردم ا یرا مثبت اعالم کردم چون فکر م

 يوقت از من دور چیه.دیکش یسپهر بود که منت من را م نیا شهیهم!چقدر تجربه دارم؟ زهایمن در ابن چ مگر

 شیپا پ زیهمه چ رییتغ يارم که براتوانم و نه جرئتش را د یحاال نه م.اورمینکرده بود که بخواهم از دلش درب

 .بگذارم

برود و به من  نیو استرسم را از ب دیایب!مهربان و خوش خنده و قهرنکن.سپهر دوباره مثل قبل شود کاش

 !که ستین يزیچ!است یعروس کیبدهد که فقط  نانیاطم

به آن دارم و نه داماد را در  يعروس شوم و نه خودم عالقه ا گرید يکه قرار است سه هفته  دیها را نگو نیا

 یو دوست داشتن بایچقدر دوستم دارد و چقدر به نظرش ز دیفقط بگو!ام دهید یدو ماه گذشته درست و حساب

 !نحس را تمام کند؟ يروزها نیو ا دیایاالن ب نیشود هم یم یعنی.هستم

کدامشان  چیانم درد و دل کنم،هدارم با دوست ازیام که ن یبرهه از زندگ نیاست که در ا یدانم چه حکمت ینم

 !ستندین

هم دوست دارم زن سپهر باشم و هم دوست .خواهم یخواهم و هم نم یهم سپهر را م.کرده ام ریبرزخ گ کی در

 يازدواج با سپهر یگرفتم بدون داشتن آمادگ میممکن را گرفته ام؛تصم میتصم نیآخر سر هم احمقانه تر.ندارم

 .ج کنمکه نسبت به من سرد شده ازدوا
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لباس هم  دیخر يتونم با او برا یبدوزد و اگر بخواهم م میلباس را برا نیخانم به من قول داد بهتر میمر

 .زدم یکردم و لبخند م یمن تمام مدت با حالت تهوعم دست و پنجه نرم م.بروم

 ...را نگذرانده ام يام روز یروزها در زندگ نیاز ا بدتر

*** 

 بچه چکار کرده عمه؟ نیا.تو خونه ادیگه بکشمش هم نم یسپهر م -

 :دیگو یبا تمسخر م عمه

 ؟یچه کنم چه کنم دستت گرفت يحاال کاسه .ينداد ادی يداد یبچه ات م ادی یزنونگ دیکه با یاون موقع -

 :دیگو یم تیبا عصبان مامان

 !بچم ندادم ادی یبندگیانگار من لوند محل بودم و رموز فر یگ یم نیعمه هم چ -

البته قلبم هنوز .هم ندارم دنیحال نفس کش یول دمیخند یحرف م نیبه ا يادیحوصله داشتم قطعا مدت ز اگر

 !خفه شود؟ دیکه با ستین شیحال.کند یم يپافشار عشیحرکت سر يرو

 .با من قبول کرد یتو رودرواس دیشا.بذار من بهش بگم -

 :دیگو یم يدیبا ناام مامان

 .دمیند يبد هیپسر  نیمن تو ا.لگد نزنه به بختش عمه -

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب عمه

 .تکون بده جا غصه خوردن کلتویه کمیدفعه  نیا.يغصه بخور ینیخواد بش ینم.خوب حاال -

 !قدر با من هم صداست؟ نیچرا ا عمه

 د،شروعیشرف صاحبش را که د یب...شد یام داشت کند م یتپش قلب لعنت.پنجره افتاده ام يحال گوشه  یب

 !کرد به تکان دادن دمش

 !خواهم گرفت ستیآن قدر خاطراتم را مرور کرده ام که در امتحانش ب.جز فکر کردن نداشته ام يروزها کار نیا

خودم را  دیبا.شود یدر مغزم جا نم يفکر گرید.تمام کرده ام يکنم باتر یقدر فکر کرده ام که احساس م آن

 !خورد؟ یم يبه چه درد دهیگل پالس کی...ندازمیدور ب

 ...کنم  یفکر م من«

 ...کنم  یفکر م من

 آفتاب ورم کرده است  ریقلب باغچه در ز و
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 ذهن باغچه دارد آرام آرام  و

 .شود  یم یخاطرات سبز ته از

 » فرخزاد فروغ

 :دیگو یبا بغض م عمه

 .بچه نیرحم کن به ا.نشیبب ایب.ده مادر یداره جون م -

 .برگ زردم را بکَند و برود نیاالن هم آمده آخر.دیآ یدانم که سپهر نم یم.شنوم ینم یجواب

 

 

 هفتاد و ششم فصل

خجالت آور است اگر .سبک شوم ینشسته ام تا دور از چشم آن دو زن کنجکاو و نگران کم اوشیس نیماش در

 !ستین يزیآبرو که چ.را باخته ام زمیمن همه چ.کنم؟به درك هیگر

 یخواب یکه از ب - چشمانم  يجز قرمز.کنم یخودم را نگاه م نیماش ي نهیدر آ. کنم  یرا پاك م میها اشک

 .ستیمعلوم ن يزیچ - قرمز است  رمیاخ يها

زنم و منتظر  یزنگ م.روم یخانه م دیو سف یمیکه کرده ام به سمت در قد ییدهایشوم و همراه با خر یم ادهیپ

 .مانم یم

 ؟ییسپهر جان تو -

 .ه خانومبله عم -

 .تو ایب -

 .کند یرا باز م در

 یشوم و در را م یم ینقل يکوچک خانه  اطیشده اند،وارد ح نیسنگ بیکه عج یسبک يها لونینا همراه

در  میرا مقابل در از پا میشوم و کفش ها یتفاوت رد م یب دیقرمز و سف یپر از ماه یاز مقابل حوض آب.بندم

 .آورم یم

 یرنگ يها شهیش.باز است مهین يدر ورود.روم یمقابلم باال م يدارم و از چهار پله  یموکت سبز قدم بر م يرو

 !م؟یایرفته به وجد ب ادمی یاز ک.اوردیتواند مرا به وجد ب یدر هم نم

 :دیگو یعمه خانم م.زنم یکه وارد خانه شوم،چند بار به در م نیاز ا قبل
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 .تو پسرم ایب -

 یکوچک خانه م يراست به سمت آشپزخانه  کینگاه کنم، ییکه به جا نیشوم و بدون ا یخانه م وارد

 يکند و لبخند یمن عمه حرفش را قطع م دنیبا د.کنند یاند و پچ پچ م ستادهیعمه و مادرزنم کنار گاز ا.روم

 :نشاند یصورت پرچروکش م يرو

 مادر؟ يدیچرا زحمت کش -

 :اندازم یرا باال م میها شانه

 کجا بذارمشون؟ -

 .دارم یمون کنار در بذار برشون مه -

 .خچالیذارم تو  یشورم م یها رو م وهیمن م.دینیبش دییشما بفرما -

 :کند یم اخم

 من؟ ای یمهمون ؟تویچ گهید -

 :گفتم یلبخند کمرنگ با

 .خودمه يخونه  دیشما که گفت -

 :خندد یم

 !پس یستیزبون ن یب نمیهم چ -

 یسبز ترش مورد عالقه اش را در آن خال يها بیروم و س یم نکیبه سمت س.نندینش یم زیمادر سارا سر م با

 :پرسد یعمه م.کنم یم

 سپهرجان؟ دیچند وقته نامزد -

 :میگو یلب م ریز

 .سال هی -

و به  زمیر یگذاشته در آب م میکننده را که عمه برا یضدعفون عیما.پر شود نکیکنم تا س یآب را باز م ریش

 .کنم یه مکه درست شده نگا یکف

 ؟يخوا یخاطرشو م یلیخ -

 :میگو یلب م ریز.غرق شد نکیشد در س یم کاش

 .بله -
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 :دیگو یم یبا مهربان عمه

 جا؟ نیا ادیبهت نگفته بوده م.از کارات معلومه -

 !دانند؟ ینم

 .من دلم براش تنگ شد خودم اومدم.چرا گفته بود -

 :خندد یعمه م.زنم یکنم پوزخند م یم فیهمه رد يروزها برا نیکه ا ییدلم به دروغ ها در

 !امان از دست شما جوونا -

 :پرسم یو م نمینش یمقابل شان م يبا لبخند مسخره ا.بندم یآب را م ریش

 .کم هی دیاز خودتون بگ.خوب عمه خانوم -

 .بگم مادر یبرات از چ -

 :آورم یخودم نم يبه رو یشوم ول یمادرزنم م يرعادیسکوت غ متوجه

 د؟یکن یم ییچه کارا.دیتون بگ یاز زندگ.مدون ینم -

 .هال کوچک خانه جدا کنم يجان افتاده در گوشه  یکنم تا ذهنم را از بدن ب یعمه گوش م يحرف ها به

 سپهر سارا چشه؟ -

 :پرسم یم يسوال مسخره ا.کرد انیکه تا به حال سکوت کرده بود،در سه کلمه تمام افکارش را ب او

 شده؟ یمگه چ -

 :کند یبد نگاهم م مادرزنم

 جا چه خبره؟ نیا دیگ ینم د؟چرایکن یچکار م دیشما دو تا دار -

 .میزن یمان م یآتش به زندگ میدار

 .دنتونیندارم اومدم د يکار دمیمنم د.نتتونیاومد بب.شا تنگ شده بود يسارا دلش برا.میکن ینم يکار چیه -

 :دیگو یم یزند و به تلخ یم پوزخند

 .دل تنگ من نه یشه ول ینش مسارا دلتنگ دشم -

 :زنم یبار من پوزخند م نیا

 .نشیوقت نشناخت چیکنه،شما ه یکه سارا فکر م يبگم همون طور دیپس با -

که  يتمام قد يکرده و رو به پنجره  ایدن يسارا پشت به همه .روم یشوم و به هال خانه م یبلند م میجا از

 شیگرم و خشکش،رو يشهر با آب و هوا نیتابستان در ا ادیز يبا وجود دما.دهیشده،دراز کش دهیپرده اش کش
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لرزد و از سرما  یم يگرید زیچ يادانم بر یحال من م نیبا ا.انداخته اند تا لرزشش متوقف شود يملحفه ا

 .ستین

 گرفته ام پوزخند و ادی یاز ک.شده ام یقابل تحمل ریواقعا آدم غ.دهم یم هیتک واریو به د نمینش یسرش م کنار

 بزنم؟ هیکنا

 یکنارش نشستم م یرا از تکان خوردنش وقت نیا.فهمم ینامنظمش م يرا از نفس ها نیا.است داریب سارا

 .نمیدهند صورتش را بب یاند اجازه نم ختهیصورتش ر يکه آشفته رو ییموها.فهمم

به  شیها م،حرفیایسارا ب دنیکند تا به د کمیکرد تحر یآمد و سع رونیعمه خانم ب یوقت شیساعت پ چند

 .شدند و سارا از حال رفت لیتبد قتیحق

 کیتمام مدت من .کاسه سوپ به خوردش داد کیو به هوش آوردش و بعد به زور  دیآب به صورتش پاش عمه

 کردم؟ یچکار م.کردم یم شیگوشه نشسته بودم و تماشا

مان از دستم فرار  یعروس روز قبل از کیمن است که سارا  ریتقص.آدم بدخت شکست خورده را دارم کی حس

الغر شده که نگران کننده  يآن قدر د،حاالینال یاش م یاز چاق شهیکه هم ییمن است که سارا ریتقص.کرده

 یمن است که نم ریتقص.و غر بزند ندیخورد تا در آغوشم بنش یتکان نم شیمن است که از جا ریتقص.است

 .ندیرا بب ختمیخواهد ر

شعور بودم که فکر  یآن قدر ب.دمیام را با هم به گند کش ندهیاحمق آن قدر در گذشته ام ماندم که حال و آ من

نسبت به ازدواج با من است و از  لشیسارا به خاطر عدم تما يریو گوشه گ یو ناراحت یدگیکردم رنگ پر

پناه  ياش برا نهیگز نیبرد که آخر اهپن یکه از ترس من به کس ییتا جا.ام روز به روز رفتارم بدتر شد يدلخور

 !بردن بود

را کرد تا مرا به  شیسع نیدل شکسته آخر يسارا یام وقت یشعور بودم که دو روز قبل از عروس یقدر ب آن

و بهتر  دیآ یزدم و گفتم که خوابم م د،پسشیمان کرده بگو یعروس يکه مامان برا ییو از کارها ردیحرف بگ

که رفت،به تخت  نیبعد از ا.حرف بزند میوقت دارد تا برا شهیهم ياست به خانه اش برگردد و از سه روز بعد برا

 یخانه دارم ول نیسه روز را با ا نیام ادامه دادم و فکر کردم که من فقط هم یو به مرده پرست دمیبابا رضا چسب

 .ندتواند صبر ک یرا و او م ندهیآ يبا سارا سال ها

 نیبگذارم،در آن مدت چند شیماند تا من پا پ یمنتظر م شهیکه هم ییسارا دمیعقل بودم که نفهم یقدر ب آن

کردم  یآن قدر ابله بودم که فکر م.شده بود و من هر بار بدتر از قبل خردش کرده بودم کیبار به من نزد
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خواهد  یکند و فقط م یرا درك نم نده،مچند ماه از دست دا يکه مادربزرگ و پدربزرگش را در فاصله  ییسارا

 !میایتا من به حرف ب دیبگو يزیچ کی

ام،حاال نوبت او است که  دهیماه من نازش را کش نیفکر کردم که چند یقدر احمق بودم که با خودخواه آن

و در خودش  ردیفاصله بگ شتریآن قدر کودن بودم که اجازه دادم سارا روز به روز از من ب.خودش را ثابت کند

 .مچاله شود

 یم لیعمه و مادرش هنوز در آشپزخانه هستند و احتماال دارند رفتار زشت من را تحل.خورد یم یکوچک تکان

را  اوشیس نیداند که من ماش یکس نم چیه.گرید یکس يسارا آمده ام نه برا يمن برا.ستیمهم ن میبرا.کنند

به مامان نگران و دلخور از من  یحت.داند یکس جز خودم نم چیه.میایام تا به کاشان ب دهیکه باکش پر بود دزد

 .هم نگفتم

کردند  یمتهمم م يشعور یو ب يبخار یو ب یرتیغ یبه ب هیکه بق یو در حال دمیتختم دراز کش يهفته رو کی

 .کردم که سارا ممکن است رفته باشد یفکر م ییزدند،به جاها یسارا حرف م ییآبرو یو از ب

 نیا دیکه به ذهنم رس يفکر نیآخر.هم نبود شیعمو و عمه ها شیپ.خواهرش نبود شیپ.دوستانش نبود شیپ

سالم  يتوانم در هوا یهفته م کیخوشحالم که باالخره بعد از .جا آمدم نیرا برداشتم و به ا نیشبانه ماش.جا بود

 .او نفس بکشم

 .را ندارم اقتشیل.شوم یم مانیشپ یبکشم ول شیموها يبرم تا رو یجلو م دیرا با ترد دستم

 !خاك بر سر من.کنم یمشت م میپا يرا رو دستم

شوم و  یاراده خم م یب.کند یخودش را جمع م.کشم یگردنش باال م يملحفه رو تا رو.لرزد یدارد م دوباره

 یزنم و صاف م یم یلبخند کج.کشد تا از دستم فرار کند یخودش را جلو م.بوسم یرا م شیموها يرو

 !در سه ماه،هشت ماه عقب افتاده ام.کشد یمان عقب م ينامزد لیمثل اوا.نمینش

 :زند یم میصدا عمه

 .جا مادر نیا ایسپهر؟ب -

که پهن کرده  یبه تشک.ستمیا یشوم و در چارچوب در اتاق م یبلند م میاز جا.دیآ یاز تنها اتاق خانه م شیصدا

 :کند یاشاره م

 .يخسته شد.جا بخواب پسرم نیا ایب -

 :اندازم یم یسارا نگاه به
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 .بمونم ششیخوام پ یم -

 ... .یاز خانه بمانم تا سارا از آن خارج شود ول رونیقصد داشتم آن قدر ب قبال

 :دیگو یم يخونسرد با

 .میخواب یجا م نیپس من و فرحناز ا -

 يمن محض رضا!بگذارند؟ مانیتنها دیو آن ها با میخلوت کن میخواه یکرده؟فکر کرده ما م يزن چه فکر نیا

 !ام دهیکلمه سارا را نبوس یواقع يبار هم به معنا کیخدا 

 .نمینش یم میگردم و سر جا یبزنم،بر م یکه حرف نیا بدون

 یم دم،ناراحتیبوس یرا م شیلب ها کیتا نزد.ردیجز محبت بگ یوقت دوست نداشت رابطه مان رنگ چیه سارا

 .دیکش یعقب م عیت و بس و سرهوس اس يها از رو نیکرد ا یفکر م.شد

 یم رهیچرخم و به پشت سر سارا خ یم.گذارم یسرم م ریرا که عمه خانم داده ز یکشم و بالش یم دراز

 !است؟ ییکند چه آدم پررو یهم فکر م دیشا ایهستم؟ ییکند چه آدم پررو یاالن دارد فکر م.شوم

 شهیهم ياز سارا.کند يکار نیکردم چن یفکرش را هم نم.که سارا رفته بود در شوك بودم یروز اول چند

و  یکه ناراحت ستمیدارد و فقط من ن یتیظرف یاو به من نشان داد که هر کس یبود ول دیلوس بع یول یمنطق

 .خودم را هم ندارم يکه حوصله  ستمیفقط من ن.مشکل دارم

 یرحم یکرده بود،با ب یرا عصبان نیآشفته و شرو یرا حساب اوشیمان و سکه ما يا یسکوت و سکون طوالن در

 نیکرده ام و او ا يهمه کار شیمن برا.فکر است یفکر کردم که او واقعا خودخواه و ب.درباره اش قضاوت کردم

 .کند یپول م کی يطور مرا مقابل دوست و آشنا سکه 

 .فکر کنم يریاولم کاسته شد،توانستم بدون جبهه گ یکم که از احساسات توفان کم

به محبت و توجه  ازین.شکند یدلش م.حساس تر است یعاقل تر ول شیاز هم سن و سال ها.هم آدم است سارا

 .کردم یسخت تر م شیرا برا طیو من شرا دیایترسد به سمتم ب یم.کردم یم غیدارد و من آن را از او در

را برده  میکند و آبرو یبد مرا درك نم طیشعور که شرا یب یدختر عوض کیارا س دمیکه فکر کردم د یمنطق

که اسمش  يمن به مادر يها یها و بدقلق یاست که از دست بداخالق چارهیپناه و ب یدختر ب کیاو فقط .ستین

 .شده فیآورد پناه آورده و به قول خودش خوار و خف یرا هم نم

 یبندد تا مثال به ما راحت یشوم که در را هم م یمتوجه م.رود یکند و به اتاق م یچراغ را خاموش م عمه

 ...بدهد يشتریب
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 یزد و م یم دم،غریخواب یتخت بزرگ مادربزرگ و پدربزرگش پشت سرش با فاصله م يرو یتر ها وقت قبل

 ...ترسد ینم زیچ چیپشتش را به من کرده و از ه یالیخ یحاال با ب! کند ینم تیگفت که احساس امن

جلو رفتن و آرام کردنش را  يرو یشنوم ول یدهند را م یکردنش م هیتندش را که خبر از گر ينفس ها يصدا

 .نمیب یاش را م هیاست که گر یبار اول نیا.کند ینم هیوقت مقابل من گر چیه.ندارم

نور مهتاب از .کنم تا از باال به صورتش نگاه کنم یم هیبه آرنجم تک.روم یجلو م یشوم و کم یعقلم م الیخ یب

 یول نمیرا بب شیتوانم برق اشک ها یم.اش افتاده دهیصورت رنگ پر يپنجره رو يشده  دهیکش يپرده 

 .صورتش را پوشانده شتریب شیموها

 .کند یدلگرمم م یزند کم یکه دستم را پس نم نیهم.زنم یکنار م اطیرا با احت شیموها

 برم؟ يخوا یم -

 ...قدر نینه ا یشود ول یمکان خشک شب ها سرد م نیا يهوا.کشد یسرش م يبار ملحفه را رو نیا

 بمونم؟ -

 .دهد یجواب نم.لرزند یم شیها شانه

 .چکار کنم؟فقط بگو -

 .نبوده یکاف نیدر ماش قهیدق ستیانگار آن ب.کنم یم ختنیشروع به اشک ر یفهمم ک ینم

 دلش سوخت؟.چرخد یکشد و م یم نییرا پا ملحفه

با .زندیر یدورش م شیموها.ندینش یم شیسر جا.کند یاست که نگاهم م یبا اول.اش قرمز شده ینیب نوك

 :دیگو یم هیگر

 .نکن هیگر.غلط کردم -

 !غلط کرده؟ او

در آغوشم جا  میپاها يکند و رو یبچه خودش را جمع م کیمثل .کنم یکشمش و بغلش م یسمت خودم م به

 :دیگو یملتمسانه م.را شیمن موها يکند و اشک ها یم سیرا خ میبازو شیها اشک. شود یم

 .نکن هیتو رو خدا گر.خوردم -

 ...آورد یبا سارا چه کرده ام که از من به من پناه م.زند یبغلم هق م در

 :میگو یم يگرفته ا يکنم و با صدا یرا در گردنش پنهان م صورتم

 .دادم تیو من خوردم که فرار -
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 یزل زدن به کتاب قهیدرست مثل من که با چند دق.دیایداشت تا از آن حال درب -من  ياشک ها -به تلنگر  ازین

کتاب  لیتمام مدت به خاطر نثر ثق.تخت من جا گذاشته بود به خودم آمدم يکه سارا مشغول خواندنش بود و رو

 یمن فقط سرم را تکان م ید ولکن بتا توجه من را جل -شد  یمتوجهش م یکه به خوب نیبا ا -زد  یغر م

به من برخورد کرد و از افکار مسخره ام  يبود که انگار صاعقه ا زهایچ نیا يادآوریبا .گفتم ینم يزیدادم و چ

 .دیکش رونمیب

مخصوصا اگر فرد .کند یبغض م هیبق ي هیگر دنیام که با د دهیبارها د.را ندارد هیبق ياشک ها دنید تحمل

 .باشد یخاص

 ي هیبه خاطر گر.خواهد فرار کند یبوسم که انگار م یسر و صورتش را م يکنم و طور یتر بغلش م محکم

کند و مثل  یبدم بازخواستم نم ياست که به خاطر رفتارها دیکشد و آن قدر ناراحت و ناام یسخت نفس م ادیز

 .دهد ینشان نم يواکنش بد میماند و به بوسه ها یدر آغوشم م -بهتر  یحت -قبل 

 :کنم یزمزمه م.گذارم یسرش م يچسبانم و چانه ام را رو یام م نهیسرش را به س دوباره

 ...وقته رفته یلیخواستم باور کنم که خ ینم -

 : دیگو یم یو با درماندگ ردیگ یدستانش صورتم را قاب م با

 یزنم و به جاشون به خودم جوابم م یهنوزم که هنوزه باهاشون حرف م.کردم یمنم انکار م.دونم یم -

 .يازم خسته شد دمیچیبه پر و پات پ.کردم یدرك م دیبا.منه ریتقص.دم

 :خندم یم تلخ

سه  نیتونم ا ینم.به خدا شرمنده تم.نه مرده ها دمیچسب یبه زنده ها م دیچقدر؟من با گهی؟ديکرد یدرك م -

 ...باشم يطور نیونم اکردم بت یفکرشم نم.هر بار دلتو شکستم.ماهو جبران کنم

 :دیگو یم یتلخ به

 .تو رو خدا ببخشم.حاال نوبت منه يهمه تو اخالق گند منو تحمل کرد نیا -

که در خلوتم هم به زبان  ردیرا بگ یاز من اعتراف قهیدق کیشد؟چطور توانست در  يقدر هند نیاوضاع ا چطور

 بودمش؟ اوردهین

 اتیوارد خانه شدم،در فکرم محتو یانه برگشتم و بعد از خداحافظکه آن شب بعد از گردش با سارا به خ یوقت

 يگذاشتم،رگ ها یداشتم شامش را در دهانش م یوقت.کردم تا به بابا رضا غذا بدهم یم یرا بررس خچالی

 .شد یمن هم بهتر نم يها یدگیالغر شده بود و با وجود رس یلیاواخر خ نیا.داد یزده اش آزارم م رونیب
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 شهیاز هم شتریب.در خودش دارد یزندگ یکردم کم یحس م.داشت ینگاه متفاوت شهیشب بر عکس هم آن

که  ییکاینبود،از مل یراض یلیاش خ یکه از زندگ یاوشیکه با سارا داشتم،از س یاز حال خوب.حرف زدم شیبرا

 ... .بزرگ شده بود و  یحساب

که کامل با سارا گذرانده بودم و  يخوب از روز یبالش گذاشتم تا بخوابم،حس يسرم را رو یشب وقت آن

 .چشمان براق بابا رضا داشتم

نشد و من که تعجب  داریکه بابا رضا تا وقت ناهار ب یهم وقت د؛آنیترک یحال صبح آن حباب خوشبخت نیا با

 .جا خوردم شیو الغرش گذاشتم و از سرما یدست استخوان يکرده بودم،دستم را رو

 .رفت شمیام بود،از پ یزندگ يروزها نیکه جزو بهتر يرضا درست چند ساعت بعد از تمام شدن روز بابا

 یکه کنارم بودند و سع نیو سارا و مامان و شرو اوشیبا وجود س.که اصال انتظارش را نداشتم،شوکه شدم من

به  تیو با عصبان دمیکش یتخت بابا رضا دراز م يرو.خواستم یکس را نم چیکردند مرا کمک کنند،من ه یم

 .کردم یکه در حقش کردم فکر م ییها یکوتاه

 یگفت درکم م یحال هر بار که م نیبا ا.مراحل را دو بار گذرانده بود نیاز همه نگرانم بود چون ا شتریب سارا

 .دیکش یکردم و او عقب م یکند مثل بچه ها پرخاش م

 یدر خواب هم نم شیسال پ کی.میرا آمده ا يادیاه زمن و سارا هر دو ر نمیب یکنم م یکه فکرش را م حاال

 ...حاال یقدم باشد ول شیطور در رابطه با من پ نیسارا ا دمید

تمام مدت  یبزند ول یحرف دیترس یبد من م يبه خاطر واکنش ها.شد رتریتر و گوشه گ ياز قبل هم منزو سارا

 .کرد یام را تحمل م یتوجه یدر سکوت کنار من بود و ب

هفت  یرا داشته اند و حت میهمه هوا شهیبودنم هم يبه خاطر ته تغار.که چقدر لوس بوده ام نمیب یدارم م تازه

 .نداشته» مرد شدنم« - نیبه قول شرو -در  يریکرده ام هم تاث یسال گذشته که تنها زندگ

حاال دارم .رفت ادمیارا فکر کردم که به کل س راتمیکه بابا رضا را تنها گذاشته بودم و تقص یقدر به لحظات آن

 .خورم یچوب حماقتم را م

 جا؟ نیا يچرا اومد -

 :نمیدر آغوشم نشستنه که صورتش را نب ياز قصد طور.کشد یاش را باال م ینیب

 .خواستم باهات ازدواج کنم ینم -

 :خورم یم جا
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 اصال؟ -

 .نه -

 :پرسم یکرده ام م خیکه  یحال در

 م؟یبهم بزن وینامزد يخوا یم یعنی -

 :کند یآورد و بد نگاهم م یرا باال م سرش

 یوقت.يبه خودت بد یتکون هیخواستم تو  یبکنه چون م ویعروس يخانوم کارا میمن فقط قبول کردم مر -

 .جا نیاومدم ا.دمیترس یلیخ يا يچه جور دمید

ده ساعت  دی باقبال.دیگو یم شیها یزند و از ناراحت یخوشحالم که حرف م.اندازد یم نییسرش را پا دوباره

دهد که بخواهد به  مین تیاهم يزیبه چ گریاحتماال د.زبانش حرف بکشم ریکردم تا از ز یم يزیبرنامه ر

 !خاطرش سکوت کند

 :کنم یم قشیتشو

 ؟يگرد یدرست شه بر م یاگه همه چ یعنی -

 :دیگو یم یطوالن یبعد از مکث.کرده سکوت

 .ادیخوابم م -

هنوز .کشد یپشت به من دراز م شیشود و سر جا یبلند م میپاها ياز رو.دهم یقورت م یدهانم را به سخت آب

 !هم قهر است؟

 .انجام داده ام ادیسه ماه ز نیکه در ا يکار.شوم یم رهیکشم و به سقف خ یفاصله از او دراز م با

*** 

 .شوهررت نون بذار يعمه برا -

 :دیگو یم یحوصلگ یبا ب سارا

 .دست داره خودش -

 !ردیگ یفکر کنم دارد انتقام م.طور شده نیکرد،ا هیکه مقابلم گر نیاز ا بعد

 :کند یبا اخم نگاهش م عمه

 .یاز مادرت الگو گرفت زایچ نیخوب تو ا -

 :کند یبد نگاهش م سارا
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 د؟یمن و شوهرم دخالت نکن يشه شما تو رابطه  یم -

موعظه کردن  الیخ یکستن حرمت ها بش ياش برا ینگاه بد سارا و آمادگ دنیبا د یشود ول یم یعصبان عمه

 .شود یم

 يلقمه  کی شیبرا.را بدتر خواهد کرد زیداند که حرف زدن با او تنها همه چ یم.دیگو ینم يزیچ مادرش

 :دیگو یم يسارا به تند.دارد یو مقابلش نگه م ردیگ یکوچک م

 .خوام ینم -

 ینم یقرار گرفته ام حرف ریتحت تاث یمن هم که حساب.خورد یکشد و خودش را لقمه را م یعقب م مادرش

 .زنم

 م؟یقدم بزن میبر -

 .گرمه -

 .بداخالق شده واقعا

 :میگو یکه فقط خودش بشنود م يطور.شوم یم رهیو به دستانم خ نمینش یم کنارش

 درست شه؟ یچکار کنم که همه چ -

 :دیگو یم يتند به

 .آدم باش -

 .کنم یم مویدارم سع -

 .خود نپرس یپس سوال ب -

 .دیببخش -

 .کند یاخم م عیسر یزند ول یم یگفتنم لبخند کوچک دیببخش به

 ادی یرا از چه کس زهایچ نیا!وفتدین یاتفاقات نیتا دوباره چن ردیگ یدارد از من زهر چشم م!معلوم شد حاال

 !گرفته؟

با  یوقت یکار را کرده ول نیمن ا يکنم برا یاول فکر م.ردیگ یگذارد و به سمتم م یم یدست شیرا در پ ياریخ

 .ردیگ یخنده ام م» پوست بکنش« دیگو یم تیجد

 :دیگو یم یبا بداخالق.گذارم یکنم و مقابلش م یرا پوست م اریخ شیبرا

 ؟ياش نکرد کهیت کهیچرا ت -
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 .کنم یخردش م عانهیدارم و مط یرا بر م یدست شیدوباره پ.کنند یو مادرش چپ چپ نگاهش م عمه

 :دیگو یلب م ریجود ز یرا م اریکه دارد خرچ خرچ خ یحال در

 .بزرگن یلیهاش خ کهیت -

 یم ییکشد و با پررو یکه دستش را عقب م رمیرا از دستش بگ یدست شیخواهم پ یم.خندم یم اریاخت یب

 :دیگو

 .دستتو بکش -

 .چشم -

فرق  شیبا سپهر چهار ماه پ یحال کم نیدارد؛با ا اجیناز کردن ها و خنک کردن دلش احت نیفهمم که به ا یم

 .ستمیمهربان ن يزیکمتر شده و مثل قبل به طور اغراق آم یتحملم کم يآستانه .دارم

 :دیگو یم يبه تند.خورد یام که تازه روشن کرده ام زنگ م یگوش

 .جواب نده -

 .دم ینم -

 .خوام برم مسافرت یم -

 شیرا برا شیموها.رسند یبه نظر م شهیاز هم باتریچشمانش ز.شوم یم رهیکنم و به صورتش خ یرا کج م سرم

 یلبخند م.شده اند دهیآلبالو رنگ پر یبه خاطر خوردن ترش شیو حاال لب ها دیایدرب یبافته ام تا از آن آشفتگ

 :زنم

 ؟یترم که کالس برنداشت نیمسافرت؟ا میتا آخر تابستون بر يخوا یم -

دوست دارد در برابر .نمیب یرا م شیبرق چشم ها یهم چنان اخم کرده ول.دهد یرا به دو طرف تکان م سرش

 .چون و چرا موافقتم را نشان بدهم یب شیخواسته ها

 م؟یقدم بزن میبر -

 .شود یبلند م شیکند و از جا یبار موافق م نیا

 :میگو یاخم م با

 ست؟یکوتاه ن کمیمانتوت  -

 :کند یچپ نگاهم م چپ

 ؟یگفت يزیچ -
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 .امدیاز نگاه پسرك نوجوان اصال خوشم ن.میگو ینم يزیچ گریچرخانم و د یرا م چشمانم

طور راه رفتن سارا کنارم را  نیا نیبار که شرو کی.رود یبه من راه م هیشود و با تک یم کیبه من نزد یکم

 !؟»چشه نیا«:و گفت دیتعجب خند د،باید

سفت خودم را نگاه دارم وگرنه  دیبا.دارد یقدم بر مبه سمت من  لیدهد و متما یم هیمن تک يرا به بازو خودش

 !میکن یبرخورد م واریهر دو به د

 .بهت نگفتم ویزیچ هی -

 ست؟یموضوع چ.کند ینگاه کردن در چشمانم اجتناب م از

گوشه نشسته اند  کیکه  ییرمردهایدو تا از پ یکی.میرو یم شیدارد پ یکاهگل يوارهایکه د يکوچه ا در

کوتاه سارا را سوراخ  يدوچرخه از کنارمان رد شد،با نگاهش مانتو يکه رو ینوجوان.دهند یسر تکان م مانیبرا

 .کرد

 :شوم یم رهیاخم به شلوار روشنش خ با

 و؟یچ -

 :دیگو یم عیم،سریرس یم یمیبه سوپرمارکت قد یوقت

 .بعد میبخور یاول بستن -

جلو خودم  یکنم ول یچپ چپ نگاهش م.کند یو سارا با اشتها شروع به خوردن م میخر یم یمیقد میتا ک دو

 يهم طور شهیهم.دهم ریدوست ندارد به سر و وضعش گ.اش شود ینزنم که باعث ناراحت یتا حرف رمیگ یرا م

 !اوردیخواهد حرصم را درب یبار م نیا یپوشد که مناسب باشد ول یلباس م

 .الدهیم يدرباره  -

 :روند یباال م میابروها

 پسرعموت؟ -

 !چرا؟.شده سرخ

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 ...وضع نیبه ا یبش یکردم راض یمن فکرشو نم یدون یم -

 کدوم وضع؟-

 :کند یچپ نگاهم م چپ
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 .گهید نیهم -

 :خندم یم

 .من زیمنظورته عز یخوب بگو چه وضع -

 :دیگو یبا دهان پر م.کشد یم ریاو دندان من از سرما ت يکنم به جا یحس م.زند یاش م یبه بستن يگاز

 .گهید يکه ازم دور نیهم -

 :رمیگ یدستش را م.روند یباال م میابروها

 دوره االن؟ نیا -

 :دیگو یم يشود و به تند یم سرخ

 !اون دور -

 :زنم یم شخندیفهمم و ن یسرخش م يرا از گونه ها منظورش

 م؟یگفته راض یک -

 :ندک ینگاهم م بد

 .نهیخوام بگم درباره هم یکه م يزیچ -

 .بگو -

 ...میو فقط خودم و خودش هست رندیتاث یب یخوب است که حاال تمام عوامل خارج چقدر

*** 

عمه خانم هم جرئت نکرده به من  یحت.اعصاب شده ام که دست سارا را از پشت بسته ام یبداخالق و ب يطور

 .شود کینزد

کنم  دایخواست بروم و آن پسرك ابله را پ یرفتن رابطه مان گفت،دلم م شیاش از پ يزاریب لیکه دل نیاز ا بعد

 .توانم خودم را کنترل کنم یمطمئنم اگر دم دستم باشد نم.و بکشمش

اش  یاز ناراحت میخودش را کشت تا برا.شده رهیخ نیبه زم یگوشه نشسته و با دل مردگ کیبعد از آن  سارا

 .افتاد هیو وسطش هم به گر دیبگو

 !»دیببخش«:گفت که آتشم زد يزیهم چ آخرش

 دیشا.خودشان است ریرند،تقصیگ یکند که اگر مورد آزار قرار م یرا در سر دخترها م نیا یدانم کدام احمق ینم

 !خود ما
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 .برد یم ردینظر بگ ریو ما را ز ندیخواهد بنش یبخرد و به زور مادر سارا را هم که م يخواهد سبز یم عمه

 .خنکم کند یبوزد و کم یمینس دیکشم تا شا یآب خنک،کنار پنجره دراز م وانیل کی دنیهم بعد از نوش من

 یلرزان يبا صدا.سرد و مرطوب است یعیطب ریغ يدست ساراست که به طرز.ندینش یام م یشانیپ يرو یدست

 :دیگو یم

 .يتب دار -

 :رمیگ یکشم و دستش را م یم آه

 .يتو سرد -

 :دیگو یلب م ریز

 .يقرمز شد -

 ریز.کند ینگاه م مانیبه دست ها دانهیاندازد و ناام یم نییسرش را پا.کنم یو نگاهش م نمینش یم میجا سر

 :دیگو یلب با بغض م

 .خوام مثل مامانم بشم یمن نم -

 .يهر جا تو بخوا میر یم.جمع کن لتویوسا -

 .روم یم رونیشوم و از خانه ب یبلند م میجا از

زمان  یبه کم ازیمن فقط ن یخواهمش ول ینم گریکند که د یخودش فکر م شیو پ ندینش یسارا م حاال

 !مادرش خواهد شد؟ هیکند که شب یهمه وقت سارا هنوز فکر م نیچطور بعد از ا.دارم

 .شوم یرد م رمردیبار دوم از کنار پ يزنم و برا یم پوزخند

*** 

 دمینکرد و د یسارا هم به او توجه.مامان سارا ترشرو و مخالف بود یمان کرد ول یراه یخانم با خوشحال عمه

 ...چطور دلش را شکست

 .کند یم يکنم که از من دور یحس م.کند ضبط را روشن کنم یاصرار نم شهیهم مثل

 :کنم یاش را نوزش م دهیرنگ پر يبرم و گونه  یرا به سمت صورتش م دستم

 ؟یچرا ساکت -

 :دیگو یم یفیضع يصدا با

 بگم؟ یچ -
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 .يکه دوست دار یهر چ -

 :شود یم رهیخ رونیبه ب شهیکشد و از ش یم آه

 .جا نیا ومدمیوقت نم چیکاش ه -

 :برم یرا باال م میابروها

 .یسال بهم بگ هیرو بعد از  هیقض نیچون باعث شد ا يکرد یاتفاقا به نظر من کار خوب -

و  رمیگ یدست سردش را در دستم م.کند یشود و خودش را جمع و جور م ینهفته در جمله ام م خیتوب متوجه

 :میگو یم

 م؟یکجا بر زیبعد از تبر -

 .دونم ینم -

صندلش اش  یپشت يشوم و ساعدم را رو یبه سمتش خم م.کنم یدارم و کمربندم را باز م یجاده نگه م کنار

 :گذارم یم

 .مسافرت میر یم میدار ه؟مثالیچ -

 !نامزدشان دارند؟/را نسبت به همسرشان ينظر نیهمه چن.است بایز یشیآرا چیدانم چطور بدون ه ینم

 شیلب ها يگوشه  یطوالن يکشم و بدون فکر بوسه ا یخودم را جلوتر م.زند یپلک م.بوسم یاش را م گونه

 يبار بوسه  نیکشم و ا یم قیعم ینفس.کارها را بکنم نیاست که ا دیاز من بع.تعجب کرده است.گذارم یم

 .زنم یآن طرف تر م یام را کم يبعد

دهد و  یآب دهانش را قورت م.اش هستم يمنتظر واکنش بعد.کند یکم بهت زده نگاهم م ياز فاصله  سارا

 .گذارد یدهانش م يدستش را رو

 .افتم یزنم و راه م یقلبم،استارت م عیسر يتوجه به تپش ها یکشم و ب یم عقب

*** 

 .میخواب یم نیتو ماش.میبمون ییجا میونت ینم -

 :میگو یآهسته م.بندد تا بخوابد یچشمانش را م یحرف چیه بدون

 .برو عقب بخواب -

 .گذارد یسرش م ریرا ز شرتشییسو.کشد یرود و دراز م یم نیبه عقب ماش یوسط دو صندل از

 .شده جیکنم گ یاحساس م.زده و نه نگاهم کرده یاجازه،نه حرف یب ياز آن بوسه  بعد
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 سارا؟ -

 !است یهم واکنش مثبت نیهم.دیگو یم یفیضع هوم

 ؟یاز دستم ناراحت -

 !کند؟ یدارد ناز م.میگو ینم يزیچ گریزنم و د یم شخندین.دیگو یم نچ

 

 

 هفتاد و هفتم فصل

 !کمکم کن -

 :دیگو یم ینچ نچ

 .یتنبل یلیخ -

 !بودم دهیزورش را ند نیتا به حال ا.کشد یحرکت باال م کیو مرا در  ردیگ یدستم را م.کنم ینگاهش م بد

 :کنم یروم و غرغر م یاز پله ها باال م همراهش

 !م؟یحاال الزمه تا آخر باال بر -

 :بوسد یگونه ام را م عیزند و سر یم لبخند

 .غر نزن نن جون -

مرا .گذارد یم میپهلو يرو کند و یدستش را از پشتم رد م.کند یکه رو به پرتگاه است توقف م يمحوطه ا در

 :دیگو یبرد و م یبا خودش جلو م

 .میسیمیجا وا نیا کمی -

دستانش به دورم  يماه به حلقه  کی نیدر ا.گذارد یشانه ام م يو چانه اش را رو ستدیا یعقب تر م یکم

 .عادت کرده ام

خودمان را  یبا خارج از حباب خصوص یارتباط يچرخاند و تمام راه ها رانیماه مرا اطراف ا کیقولش  طبق

جز  یالبته کس.رندیتا توسط آن نتوانند ردمان را بگ میگذاشت نگیپارک کیرا هم در  اوشیس نیماش.قطع کرد

 !کند یکارها نم نیاز ا اوشیس

 میشد یو دلخور م میزد یم هیدر لفافه به هم کنا.میحوصله بود یو ب یعصب یاول هنوز هر دو کم يهفته  در

حرف زدن و  م،بایکرد یم یو چند ساعته که با اتوبوس ط یطوالن يرهایکم کم مشکالت مان را در مس یول
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 یموضوع را از او مخف نیرا که ا یسال کیو سپهر  دمیمن آن سه ماه را بخش.میبحث کردن حل کرد یگاه

 .کرده بودم

از خط  یاش که گاه یواشکی يبه بوسه ها.خاصش عادت داد يسپهر مرا به نوازش ها.هم افتاد يگرید اتفاق

 غیشد ج یم کیسال قبل چقدر احمق بودم که هر بار به من نزد کیکنم در  یحاال حس م.گذشتند یقرمزها م

 .کردم یزنان قهر م

 :دیگو یسپهر در گوشم م.گذارم یشکمم م يدستانش رو يحلقه  يرا رو دستانم

 م؟یچقدر آروم تر شد نیبب.میداشت اجیتماه اح هی نیهردومون به ا -

تا بخواهم  ستیکس جز سپهر ن چیکشم و ه ینفس م زیخنک و تم يهوا نیحاال که دارم در ا.دیگو یم راست

 .دارم يبهتر یلیفکرم را به خاطرش مشغول کنم،احساس خ

 .میازدواج کن میبرگشت یوقت -

 :کنم یغرغر م.جمله را گفته نیماه ا کی نیروز در ا هر

 ؟یگ یچند بار م -

 :بوسد یرا م گوشم

 .ذهنت شه عشقم يخوام ملکه  یم -

 :خندم یلحن مسخره اش م به

 .وونهید.گم شو -

 من پول مفت دارم هر شب بدم؟ يفکر کرد -

 .خندم یم ينخود

مان به نسبت  يتا کار میپول اضافه بده میبود م،مجبوریبمان ییجا میخواست یماه هر بار شب م کی نیا در

 !کند یم دیجد یشوخ کیکشد  یم شیسپهر هر بار بحثش را پ.نداشته باشند

 .دوستت دارم -

 :زنم یم هیکنا

 ؟يهمه دوستم دار نیا ممیبرگرد -

 :زند یم میپهلو يرو

 منظور؟ -
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 .ارنیپدرمونو درم میوقت برگرد -

 .میگرد یپس برنم -

 :زنم یم لبخند

 .میکرد یم یو زندگ میموند یکلبه ها م نیاز هم یکیتو .شد یکاش م -

 :کند یم زمزمه

 ؟يکرد یبعد تو هر روز لواشک درست م -

 :زنم یم شخندین

 .هینظر خوب نمیا -

 :میگو یکنم و سپس م یم مکث

 .جون باهام بد رفتار کنه میترسم مر یم -

 :دیگو یآهسته م.دهد ینفسش قلقلکم م.کشد یم آه

 .منم -

 :زنم یوجود دارد لبخند م شیکه در صدا يخنده ا به

 .ام کنه وهیازدواج نکرده ب اوشیترسم که س یم نمیاز ا -

 :کنم یسرم را کج م.خندد یم

 !ادینکن قلقلکم م -

 :دیگو یم ابشیکم طنتیش با

 ؟يجد -

 ...زنم یبزرگم لبخند م یو خوشحال یخوشبخت يروزها اندازه  نیا.شود یتر م عیوس لبخندم

 یلب م ریز.میشو یم رهیخ شیپنبه ا يو ابرها یو به آسمان نارنج میستیا یمان جا مه یطوالن ي قهیدق چند

 :میگو

گرفتم تا  یکن یرو که توش کار م ییآدرس جا یواه يبهونه  هی م،بایاون وقتا که تازه با هم آشنا شده بود -

 یکیلبخند کوچ هیموقع کار کردن  هیبر عکس بق.کردم ینگاهت م قهیوقتا از دور چند دق یلیخ.نمتیو بب امیب

 .شد یم یکه کل روزم نارنج ردمک ینگاه م تیاون قدر به لباس نارنج.معلوم نبود تیو خستگ يزد یم
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هم دارد به آن روزها فکر  دیگردد و شا یدارد دنبال کلمه م دیشا.اعتراف تازه ام سکوت کرده است نیبرابر ا در

 ...کند یم

 نیاز ا.شه ینم یوقت نارنج چیگفتم آسمون من ه یم شهیهم.مله تو ذهنم بودج هیرفتم خونه  یم یوقت -

فکر  نیفهمم که چرا به ا یاالن م یکردم ول یبهش توجه نم نیهم يتو ذهنمه برا ادیز شهیچرت و پرتا هم

 .کردم یم

زنم و با بغض  یلبخند م.گذارد حرفم را بزنم یو م دیگو ینم يزیچ یکند ول یدستانش را تنگ تر م ي حلقه

 :میگو یم

تو همه  دنیبعد از د یول ومدینبود چون ازش بدم م میوقت تو زندگ چیکه ه یرنگ.يبود یمن نارنج يتو برا -

 .خوردم یم یفقط پرتقال و نارنگ.دوست داشتم ینارنج ویچ

 :دهم یادامه م.خندد یام نم یشوخ به

کردم که پدر  یآرزو م دمید یو آروم بودنتو که م یمهربون.کردم یم يحسود دمید یرفتارت با پارسا رو که م -

 .یمن باش

 :کند یزمزمه م درگوشم

 ستم؟ین.االن پدرتم -

 :شوند یم ریسراز میخندم و اشک ها یم

 !یآره هست -

 :دهم یکشم و ادامه م یم یقیعم نفس

گفتم آسمونم  یو تو فکرم مدام م دومیازت خوشم م ،منیکن دایبه من پ يکه تو عالقه ا نیچند ماه قبل از ا -

 !فهمم یکه تو مغزم بودو م یاون خزعبالت یاالن معن...شه ینم یهرگز نارنج

 :دیگو یم یاز خود راض یلحن با

 ه؟یمشکلت چ.منت سرت گذاشته و شده ینیب یحاال که م -

 .میموشکول ندار -

 :دیگو یم يبا لحن بامزه ا هیاز چند ثان بعد

 ست؟ین يزیچ گهیگم د یم -

 :پرسم یم یجیگ با
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 ؟یچ -

 :دیگو یبه جانب م حق

 .هر دومونو راحت کن الیهمه رو بگو خ هوی.یگ یم دیجد يزایهر روز چ -

 :زنم یم یکج لبخند

 .بود فکر کنم شیآخر نیا -

 .میبرگرد دیفردا با -

 .اوهوم -

 م؟یکجا بمون.بگذرونه ریامشبو خدا به خ -

 :زنم یم شخندین

 .يشد يحرفه ا یچند وقت حساب نیا.دونم تو بگو ینم -

 .قراره به ما لطف کنن رمردیو پ رزنیامشب کدوم پ نمیبب میبر -

 ... شده یدر حال غروب کردن است و آسمان نارنج دیخورش.روم یم نییکندوان پا يروستا ياز پله ها همراهش

 از آسمان دیده تو امشب«

 شعرم ستاره می بارد روي

 سکوت سپید کاغذها در

 هایم جرقه می کارد پنجه

 دیوانه تب آلودم شعر

 از شیار خواهش ها شرمگین

 را دوباره می سوزد پیکرش

 جاودان آتش ها عطش

 آغاز دوست داشتن است آري،

 چه پایان راه ناپیداست گر

 به پایان دگر نیندیشم من

 همین دوست داشتن زیباست که

 سیاهی چرا حذر کردن از
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 ز قطره هاي الماس استپر ا شب

 از شب بجاي می ماند آنچه

 سکر آور گل یاس است عطر

 بگذار گم شوم در تو آه،

 نیابد ز من نشانه من کس

 سوزان آه مرطوبت روح

 بر تن ترانه من بوزد

 بگذار زین دریچه باز آه،

 در پرنیان رؤیاها خفته

 پر روشنی سفر گیرم با

 از حصار دنیاها بگذرم

 از زندگی چه می خواهم دانی

 تو باشم، تو، پاي تا سر تو من

 گر هزارباره بود زندگی

 دیگر تو، بار دیگر تو بار

 در من نهفته دریائیست آنچه

 توان نهفتنم باشد کی

 تو زین سهمگین توفانی با

 یاراي گفتنم باشد کاش

 لبریزم از تو، می خواهم بسکه

 در میان صحراها بدوم

 بکوبم به سنگ کوهستان سر

 بکوبم به موج دریاها تن

 لبریزم از تو، می خواهم بسکه

 غباري ز خود فرو ریزم چون
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 پاي تو سر نهم آرام زیر

 سبک سایه تو آویزم به

 آغاز دوست داشتن است آري،

 چه پایان راه ناپیداست گر

 به پایان دگر نیندیشم من

 همین دوست داشتن زیباست که

 » فرخزاد فروغ

 

 انیپا

 .::.)Sara(.::. ینیمع سارا
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