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 :مقدمه

 مردم کیمن 

 یدرك کن یتوانیکه تو با تمام ظرافت زنانه ات نم يها یمردانگ با

 کندیآورم صبر زنانه ات مرا آرام م یکه کم م يکه روز یبفهم یتوان یکوه صبرمو تو نم کی من

 سازد یاز نو م مرا

 يبا من هم قدم شو یتوان ینم یاز من جلو بزن یتوان ینم یرا جمع کن تیاگر تمام قوا یحت

 ...ستیآرامش چ یدست در دست من بگذار تا بدان فقط

 بودنت فیضع اینه به خاطر کم آوردنت  يقب ترقدم ع کیاز من  شهیو هم یزن تو

 پشت و پناه توست شهیکه هم یهست یگاه همان کوه هیتو تک نکهیا بخاطر

 يکوه شو کیکوه صبر  دیکه با شودیم یزنانه ات زمان يزن تو با تمام ظرافت ها و ضعف ها يا يآر

 یمرد را درك کن کی یتوانینهفته ات نم يبا تمام رازها اما

 یمردانه بغض کن یتوانینم

 ياوریکم ب مردانه

 يخانواده ات نشو يشرمنده  یکن یسع مردانه

 یدرك کن یتوانیتو نم زدیرینم رونیرا با اشک ب شیکند دردها یدرد و دل نم مرد

 غرور مردانه را کی

 مردانه را رتیغ کی

 را میدادن ها ریعشق پنهان پشت گ یکنیدست و بالت را بسته درك نم رتمیغ ییگویم یوقت

 ستیمردانه چ یکه خودخواه یبفهم یتوانینم

 خواهدیخودش م يمرد با تمام وجودش جواهرش را برا کیچگونه  که

 برو با هم جنس من حرف بزن اما تا حدت رونیب

 سوال نبر ریرا ز رتمیغ يگریمن نگه دار با فرو رفتن در آغوش د يزنانه ات را برا ينازها

 کنمیخسته ام پنهان م شیو ته ر گارمیرا پشت دود س میندارم من دردها يدردفکر نکن  میگو یاز درد نم اگر

که فقط ظاهرش  يکرم زده ا بیمانند س خورندیجانم را م کنندیآورند کمرم را خم م ینم میخم به ابرو دردها

 باستیز
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خودت را  شودیاشک دور چشمانم حلقه دار م ینیبیکم آورده ام اگر م دیبدان شا زنمیاگر داد م یزن گاه يا

 یآرامم کن دینکن بدان با هیتوج

 زنمیزانو م تیبه وقتش مردانه جلو ستمیا یعشقم م يمردانه پا یزن باش کیاگر  بدان

 زمیریدر آغوش زنانه ات اشک م...مردانه...یگاه یحت

 فیضع ختمیاشک ر تیو اگر صادقانه به پا یشکنیخودت م يمرا به زانو در آور یکن که اگر بخواه درکم

 ستمین

 گاهت خواهم بود هیبدان با طلوع فردا مردانه تر تک یستیاحساسم با يزنانه پا اگر

 ستیخود صادقانه و معصومانه با گاهیدر جا تو

 )Ashina.S...خود نوشت(ستمینا تیاگر مردانه پا ستمین مرد

*** 

some times you must leave it to GOD 

 "نا مکرر است شنومیکز هر زبان که م/عجب نیغم عشق و ستین شیقصه ب کی"

 يتنها یرفت/استیانگار آخر دن/نجاستیعطرت هنوزما/يبگو چجور یرفت/تیچه سخته دور یستین -

 ...مرد/ییسخته غم جدا/بسته به تو نفسام/تنهام

 آماده شو نطور،زودمیخودتم هم ياونو کم کن صدا يصدا میمر...میمر --

 :بلند داد زدم يرو قطع کردم و با صدا آهنگ

 چشم مامان -

 بود نیهم هیراه تخل نیصدام افتاده بود رو مخم اما خب بهتر خودمم

 رفتم سمت کمد لباسام تا آماده بشم دهیم هیبلند خوندن به آدم روح يبا صدا اصال

 یو شال بافت مشک یمشک یبا شلوار قواص ینفت یآب يمانتو هی

 شیو رفتم سراغ آرا دمینظرم خوب بود لباسام رو پوش به

 کرمم هنوز رو صورتم مونده بود دمیچشمام و توشو مداد کش يباال

 بود شیآخر ملیبه لبام زدم و ر یرژ کالباس هی

 :که کارم تموم شد مامان در روباز کرد و گفت نیهم دیکشیطول م شمیآرا شهیهم

 ؟؟يهنوز آماده نشد --
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 آمادم نینیبیچرا مگه نم -

 میاعته منتظر خانومس 2 گهیپس بدو د --

 امرزمیخدا ب يخاله  يخونه  میقرار بود بر رونیبه غرغراش زدم و پشت سرش رفتم ب يلبخند

 بابام بود یمیدوست صم ییجورا هی شوهرخالم

 عمو رضا شیپ یساله اش عل 11ساله شه بعد از مرگ شوهرش با پسر  26هم که  دخترخالم

رو فاکتور گرفت ماهان  انیدوتا پسراش ماهان و شا شهیوسط نم نیو البته ا کنهیم یزندگ) همون شوهرخالم(

 سال از من بزرگتره 9ساله شه و  28

 رهیگیبا من م شتریسال تفاوت ، اخالقش ب 5سال سن و 24با  انیشا اما

 ادیخوشم م شتریب انیاز شا کال

خودش  يبور شده رو پاکه تو سن کم مج نیبخاطر ا دیمرداست شا هیشب شتریب) دختر خالم( نیلیشا رفتار

 سهیوا

 کنه یهم جرات نداره باهاش چند کلمه شوخ انیهم از بس سرد و مغروره، من که سهله شا ماهان

 رهیتا پاچه تو نگ يپشت خط قرمزهاش راه بر شهیهم دیاخموِه با کال

 کامل از خانواده خاله م یوگرافیب هی نمیا خب

 ؟یش ادهیپ يخواینم --

 بغلم دیدرو باز کرد و پر یعل شهیشدم مثل هم ادهیحرف پ یو ب آروم

 الغره نکهیبا ا تونستیبلندش کنم اما اون م تونستمیبازم نم کلیقد و ه نیبا ا من

 زور داده؟؟ نقدریپسرا ا نیخدا چرا به ا دونمینم من

در  يروبرو در افتاد به ماهان يبرن تو، نگام از ال کردیداشت به مامان و بابا تعارف م نیلیسر اون شا پشت

 مبل نشسته بود و طبق معمول درحال مطالعه بود که با وارد شدن ما فورا بلند شد يرو

 با بابا دست داد و مامان رو بغل کرد مردانه

 بود نیهم شهیسر تکون داد هم هیلبخند واسه منم فقط  هی یحت بدون

 میکلمه هم با هم حرف نزد هی یو ما حت نهیکه وضع هم شهیم یسال 6-5 هی

 میواسه گفتن به هم ندار یشک حرف یکل حرفاش راجب کار حرف زدن اونم با پدراست ب یوقت خب

 محال بود؛... استاد فلسفه هیکه من باشم با  کیگراف يدانشجو هی اونم
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 کرد،یفرش بزرگ باباش رو اداره م ياستاد دانشگاه بود و صد البته کنار اون گالر ماهان

 !!!ه فلسفه رو چه به فرشوگرن یدر حد حساب رس البته

 رسهیم یحیتفر يبه کارا یگاه دونمیکه م ییجا تا

 منظورشون همون کتاب خوندنه دیشا دمیکه ند من

 فلسفه باشن دیشک با یکه ب هیزبان اصل يتو کتابا شهیسرش هم آخه

 و فرانسه یچه برسه به آلمان فهممیرو به زور م یسیکه انگل من

 آلمان اما بعد از یعنیمهد فلسفه  انیبره به قول شا شهیقصد کرده بود واسه هم یزمان هی

 زد دشویخاله ق مرگ

 ...بانو نیریسالم ش --

 کردم کیسالم و عل هیبا بق يچطور دمیماهان بودم نفهم ریبود از بس درگ انیشا يصدا

 :ردمکیعادتش بود منم ترشک صداش م نیریش ای زدیعسل صدام م ای شهیهم انیشا

 !ترشک جون؟ يسالم چطور -

 رفت؟ ادتیمارو  يبه لطف شما،خانوم دانشجو شد --

 وقتمم کمه ادهیما ز يکه کارا یدونیم انیغر نزن شا -

 يتو که هنوز ترم اولت رو شروع نکرد یخونیواسه ارشد م يدار کنهیندونه فکر م یکی یگیم نیهمچ --

 :بودم تو صورتم با ناز زدم کنار و گفتم ختهیطرفه ر کیکه  موهامو

 نه؟؟ ایکالس بزارم  يجور هی دیبه هر حال با-

 :تو صورتم و گفت ختیو موهامو دوباره ر دیخند انیشا

ممنوع،بلند حرف زدن  یممنوع،چشم چرون دنیتو دانشگاه خند... یطونیش يدور از چشمم بر نمینب --

 ممنوع،مخ زدن ممنوع

 :موهامو زدم کنار و گفتم دوباره

 نهیمشکل منم هم -

 ؟یچ --

 تو ذاتمه يدلبر ستمیمخ زدن بلد ن نکهیا -

 :زد و گفت يسوت بلند انیشا
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 بابا اعتماد به نفس --

 ،صورت گرد با175 ،قديدور از سر تا پام رو چک کن اندام ورزشکار هی گمیدروغ نم -

که  يزینگو تنها چ گهیهم که هستم خوش اخالق که د baby face ،یشیبه م لیما رهیت یعسل يچشما

 ...ندارم

 :گفتم قیآه عم هیکردم و با  یمکث

 مشکلم بوده شهیهم نیاعتماد به نفسه ا-

 به هم ختیموهامو ر یشگیقهقه ش بلند شد به عادت هم يصدا

 :گفت زدیکه تو صداش موج م يآروم تر شد با ته خنده ا یکم یوقت

 دانشگاه يعمو محسن بگم نزاره بر به دیبا--

 :کردم و گفتم یاخم

 چه خبره کنهیمونده، بابا هم که زود باور فورا فکر م نمیهم ؟یچ گهید-

 شد سر تا پامو ینگفت سرمو که چرخوندم نگام قفل دو تا چشم شکالت يزیزد و چ يلبخند

 :گفتم انیرو به شابرگشت طرف بابا  ارهیخودش ب يبه رو نکهیانداز کرد بعدم بدون ا بر

 تفلون نچسبه؟؟ نقدریداداش تو چرا ا نیا-

 :از من صداشو آروم کرد و گفت دیتقل به

 !!فروخته یکیبه تو  يتر زمیچه ه دونمینده من نم ریبه داداشم گ نقدریا--

 جوونتر که بود خوش اخالقتر بود ادمهیآخه -

 خب معلومه آدم افکارش با دوران بلوغش نهییسال به پا 20اگه منظورت --

 مثال خود تو اخالقات فرق کرده نکرده؟ کنهیتا آسمون فرق م نیزم

 خندمیم میسالگ 15- 14از افکار  یلیاز اون روزا نگذشته اما به خ یلیخ نکهیمن االن با ا...یلیبود اونم خ کرده

 نیا يبجا انیحال رو به شا نیبا ا یه دار ولخند یبودن واالن به نظرم چقدر خجالت آور و گاه يچقدر فانتز

 :حرفها گفتم

 ریتاث یرشتشم ب.... شد ماشاءالـ ينجورینشست ا ایرفت با خارجک نیا دونمیمن م-

 خورهیکه به هنر ربط نداشته باشه به درد نم يزیچ...آخه یچ یعنی نبود

 سمیاما بعد درسش که رفت فرانسه،پار چیآلمان که ه اینوع هنره ثان هیاوال فلسفه هم --



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٨ 

 !!سرد بزاره؟؟ ریتاث تونهیشهر احساسات و عشقه چطور م که

 بهش نفوذ نکرده زایچ نیجنبش به خود آدمه که داداش تو نداشته،ا-

 بود؟ ایخارجک ریتا االن که تقص--

 ...حاال-

 چرا رفته بود فرانسه یدونینم%90و به احتمال  یکنیاما حاظرم شرط ببندم اشتباه م--

 :گفت دیکه سکوتمو د انیندونم شا دادمیم حیاونموقع ها ترج دونستمینم گهیم راست

 داداش من صرفا به خاطر هنر رفته بود فرانسه یمحض اطالعتون عسل--

 گردترش بکنم يحد هیاز  تونستمیغار باز شده بود چشمام که ذاتا گرد بود نم ياندازه  دهنم

 !!!!یگیدروغ م-

 :لبخند دست برد سمت چونمو دهنمو بست و گفت با

 !ه؟یدروغم چ--

 بلده؟ ایحاال چ-

 دونمینم--

 ؟..برادر یپه ما رو گرفت-

 دمیکرد شا کاریرفت اونجا واقعا چ دمینفهم میدیما که فقط حرفشو شن یعنی دونمینم يجد ينه جد--

 قول تو جنَمِ جذب هنر رو نداشت به

 به ماهان نگاه کردم خورهیدردش م همون فلسفه به حقا

 بود و صد البته جذاب پیخوشت میزدیاخالق گندشو م دیق اگه

 اون سکوت مرموز ایرفتار و کاراش بود  يبه خاطر غرور و ابهت تو دیخاص شا تیجذاب هی

 ییبایز کردیو خاصش م بایواقعا ز زدیلبخند م یکنج لباش اما وقت نشستیبه ندرت م یلیکه خ يلبخند محو ای

 بود در کل، يجور هینداشت اما  ياسطوره ا

 دادینشونش م يجد شهیصورتش هم حالت

 کردیم یچشماش بود که اونم سع یحس هاش رو از توش بخون یتونستیکه م يعضو تنها

 نفهمه یمغرور و سرد باشه تا کس شهیهم

 دهیدروغ بگه و آدم رو لوم تونهیقلبه و نم ي نهیچشم آ گنیخب م یول
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 شد شترمیب چینرفت که ه نیاز ب چوقتمیبود ه ادمهی یته نگاش بود از وقت یغم خاص هی شهیهم

به  یوعشق خاص ینرفته بود گرچه وابستگ امرزمیخدا ب يشوهر خالم بود اما اصال به خاله  هیشب بایتقر ماهان

 :گفتیم شهیخالم داشت عمو رضا هم

 از من دوست داره شتریپدر سوخته مادرشو ب نیا --

 ساکت تر از قبل یبعد مرگ خاله محاله اون دوباره سر پاشه اما شد ول میکردیفکر م همه

 خالم بودن یفتوکپ انیوشا نیلیماهان شا عوض

 دوقلوها بودن هیشب بایحالت دار تقر يقهوه ا يو موها دهیو صورت کش یشیم ياون چشما با

 ومدیاالن بنظر شکسته تر از همه شون م نیلیشا گرچه

 بود یهرحال مرگ شوهر و مادرش درد سخت به

 خم به ابرو  یسال سن حت 28سرخوش تر از اون بود که به فکر باشه ماهان هم با  انیشا

 بود اوردهین

 ...هستش، نه که صورتش بچگانه باشه هــــا نه baby face بایتقر اونم

 موندیساله م 24 يپسرا نیع شدینم ریانگار پ اما

 ریش گهیبهم م شهیعاطفه هم میمیبودم دوست صم دیبرف سف نیبه جاش من ع(متناسب پوست برنزه  ینیب

 ...)برنج

 باال دادیموهاشو م شهیشد سمت دستاش مثل هم دهیکش نگام

 يکردیم دایپ نشونیب دیسف يچند تا تار مو يکردیروشنه که اگه دقت م يحالت دار و قهوه ا موهاش

 دست کنه تو موهاش ستخوایدلش م دنشیبا د آدم

 یاون جذبه و مردونگ تشینه تنها دستاش بلکه کل شخص... داره دستاشم خب شیخدا هم ته ر ي شهیهم

 ....یکن هیبهش تک یتونیم یحس کن شدیباعث م شیذات

 شمیم ينطوریالبته گاها ا!!توذهنم ادیم یه هیمزخرف چ يفکرا نیمحکم تکون دادم اَه ا سرمو

 :آروم دم گوشش گفتم دادیم SMSبود و داشت تند تند  شیسرش تو گوش انیسمت شا برگشتم

 فرشته اس؟؟ -

 :باز کرد وسرشو تکون داد گفتم ششوین رهیبگ لینگاشو از صفحه موبا نکهیا بدون

 سالم برسون -
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 انهینگفت فرشته دوست دختر شا يزیسرشو تکون داد وچ دوباره

 دارم دوسش یلیکه خ یکیمن  هینیدختر نازن انصافا

 ؟؟یلباساتو عوض کن يخوایجان نم میمر --

 کنمیچرا االن عوض م...چرا -

 زنمیپرسه م نیکأل من تو اتاق ا انیرفتم سمت اتاق شا نیلیدنبال حرف شا به

 هیبدونم مال ماهان چه شکل خواستیدلم م یلیخ

 يکه رنگ بند ییکاهو کیتون هیمانتو  ریز زیو شالم رو درآوردم و زدم به آو مانتو

 شده بودم یبودم به نظر خودم که عال دهیداشت پوش یجالب

 اعتماد به نفس من از حد گذشته) یلیخ یفکرکن یونیهـــــا مد یفقط کم( ،یبه قول عاطفه کم کال

 شیدستمو گرفت و برد سر دفتر نقاش یعل رونیکه رفتم ب نیهم

 ...دمیخوب کش نیبب ایب میمر--

 که دور و برم پر یاما واسه من ومدیساله خوب به حساب م 11بچه  هینبود واسه  بد

 :مخصوصا آدماش اما خب نزدم تو ذوق بچه و گفتم ومدیماهره واقعا خنده دار م مهیماهر و ن ينقاشا

 یتر کار کن یعیطب کمیکن  یخب سع ن،امایآفر يدیخوب کش -

 :رو مظلوم کرد و گفت چشاش

 ...من حوصله ندارم یکشیواسم م یکی یمیمر --

 قراربده ریو داد جلو که مثال من رو تحت تاث نشییبعد لب پا و

 :و گفتم دمیکش لپشو

 بهتر بشه تیتا نقاش یکشیخودت م شمیگوش دراز نم وونیح هی هیشب زایچ نیجان من با ا یعل -

 آخه حوصله ندارم --

 االن شروع کن نیهم یحوصله ندارم من باال سرتم تا تموم کن یچ یعنی -

 به هر حال من شاگرد ممتازمدرسه بودم شدمیم يجد یلیخ شدیدرس که م راجب

 بخونم یاتم کیزیف ایمحض  یاضیر خواستمیانتخاب رشته م موقع

 حوصله محاسبه داشت یدرس ها جلو بودم اما خب ک نیفوق العاده تو ا چون

 پر استعدادم یچهنر و انصافا تو همه  یدادم برم پ حیعمر،پس ترج هی اونم
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 ؟یپس چ بله

 شدیمورد عالقم پخش م الیچشمم هم به ساعت بود چون امروز سر هیمشغول بودم البته  یموقع شام با عل تا

 خودشم قسمت حساسشه

 شام نیایبچه ها ب --

 اونجا بود؛ يغذاخور زیسالن که م یکیتو اون  میو رفت میبلند شد یهمگ

 بود یو کنار اون ماهان طرف چپمم خال یمن نشست و کنار من عل يدرست روبرو انیشا

 اوردنیهنوز داشتن غذاها رو م نیلیمامان و شا چون

 مو دادم بهش هیو تک شیدستم رو گذاشتم کف صندل الیخیپاشد رفت آشپزخونه منم ب یکه گذشت عل یکم

 ...هویکه  دادمیگوش م انیشا يتوجه به همه به چرت و پرتا یب

 گرم شد فورا بهش نگاه کردم دست ماهان روش بود دستم

 دیانگار تازه متوجه شده بود چون فورا دستشو کش اونم

 دمیرو تو رفتارش د یبار کالفگ نیاول يبرا

 هم مهم بود یلیچرا مهم بود خ...برام مهم نبود اما دست ماهان یدست کس تماس

 تم بدونم اگه دستامو توافتادم که آرزو داش یدوران ادیگرمم شده  کردمیم احساس

 ا،یرو هیبا  یساله رو داشتم که حت15دختر هیدوباره حس ...داره یچه حس رهیبگ دستاش

 رو داشتم شدیساله باشه داغ م 24که گرفتن دست اون پسر کیهرچند کوچ يایرو هی

 بودم االن سرخ شدم اما اون باز فورا به خودش مسلط شد، مطمئن

 :سرفه صداشو صاف کرد و گفت هی با

 نیاون پارچ آب رو بد شهیم --

 :داد، تو عالم هپروت گفتم errorگفت کال مغزم  یچ دمینفهم اولش

 !!ها -

 :متوجه شدم فورا درستش کردم یوقت

 آها -

هستش و به قصد آب  یپارچ رو گذاشتم کنار دستش فکر کنم اونم حواسش نبود که دست من رو صندل و

 شده بودخوردن خم 
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 ...کردیسرخ شدن من چه فکرها که نم نیحواسش نبود و گرنه از ا انیمخصوصا شا یرو شکر کس خدا

 ماهان خورده شد یشگیو هم يمن وسکوت عاد بیو سکوت عج انیشا يتو سر و صدا شام

 يو معلوم بود بدجور زدیم یاما خب رنگ پوستش به سرخ کردیرفتار م يعاد

 شروع شده المیبره سر ادمیاتفاقا باعث نشد که  نیخب تموم ا یفکره ول تو

 ونیاز بالشت ها رو گرفتم بغلم و زل زدم به تلوز یکیذوق و شوق نشستم رو مبل  با

 کانال عوض شد ییهویبودم که  لمیربعش گذشته بود،محو ف هی

 :د گفتمکنترل دست ماهانه نا خواسته بلن دمیقصد جون خودشو کرده که د یک نمیسرگردوندم بب فورا

 کردمیداشتم نگاش م يکرد ينطوریااا ماهان چرا ا -

 بودم لمیمحو ف نینازکتر و با عشوه شده بود واقعا دست خودم نبود همچ صدام

 بندهیمن رو جمع م شهیرو که هم یچرا به اسم صداش کردم اونم کس دمینفهم که

 ...اما ،ماهانیصندلو آروم جمع شدم تو  دمیخشک شده به من نگاه کرد لب ور چ ماهان

 زدیکامال خشک شده بود چشاش دو دو م دید یمنو نم انگار

 :که کنارش نشسته بود زد رو شونش وگفت انیشا

 ماهان بزار بمونه همونجا گهیراست م --

 :گفت یآروم يبا صدا گردوندیکه شبکه روبرم یبالخره نگاه از من گرفت و در حال ماهان

 نیکن یحواسم نبود نگاه م --

 االن کامال گرفته شده بود، رایگ يصدا اون

 حواسم به ماهان بود؛ یچشم ریپرت شده بود و ز لمینبود حواس منم از ف ایدن نیاصال تو ا انگار

 ...دیبود شد کالفه

 و اومد رو دیپوش رونیدفعه از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش لباس ب هیچقدر گذشت که  دونمینم

 :جمع گفت به

 اومده شیواسم پ يکار هی رونین من برم ببا اجازتو --

 :رضا گفت عمو

 برو به سالمت --

 :متوجهم شد گفتم یصداش کردم وقت ان،آرومیشا شیکرد و رفت منم نشستم پ یخدافظ يسرسر
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 !؟ییهویماهان چش شد  -

 :تو فکر بود گفت انمیشا

 زنهیچرا دلم شور م دونمیانگار اصال حالش خوب نبود؛نم دونمیراستش نم --

 :زمزمه کردم آروم

 نطوریمنم هم -

 چرا اما بودم دونمیبودم نم نگران

 میگشتیبرنم 2زودتر از ساعت  نایخاله ا يما از خونه  معموال

 شدیخب نم یهمون لحظه برم ول خواستیکالفه بودم که دلم م يخودیاونشب اونقدر ب اما

 انگار قصد نداشت برگرده ماهانم

 در اومد يبود که صدا 12ساعت  حدودأ

 کردیاونم با تعجب به ما نگاه م میبا بهت بلند شد یماهان تو اون وضع همگ دنید با

 :نزنه گفت غیج کردیم یکه سع یدر حال نیلیشا

 !؟يسر خودت آورد ییماهان چه بال --

 :گفت آروم

 ؟؟یچ --

 ...سرت -نیلیشا

 د،یچک یخون داشتازش م نطوریشک شکسته بود و هم یکه ب شیشونیبرد طرف سمت چپ پ دستشو

 :گفت يلحن عاد هیتو هم شد به دستش که نگاه کرد با  یاخماش کم شیشونیلمس پ با

 ...ادیاوه داره خون م --

 !!ن؟یا لکسهیر نقدریگرد شد چرا ا چشمام

 تا االن متوجه نشده؟ یعنی

 داره جهیدادنش به چهارچوب در معلوم بود سر گ هیتک از

 خورم؟یتلو تلو م با خودش نگفته چرا یعنی

 تو اتاقم رمیم...من ستین یمهم زیچ --ماهان

 دستشوگرفت به نرده ها نکهیسالن بود هم يدر ورود کیطبقه باال نزد يها پله
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 و دستامو گرفتم جلو دمیکش يخفه  غیزانو زد ج نیبست و رو زم چشماشو

 :کرد بلندش کنه تو همون حال گفت یبغلش رو گرفت و سع ریطرفش و ز دیفورا دو انیشا دهنم

 !!یمرد حساب يسر خودت آورد ییچه بال --

 ان،یافتاد توبغل شا هوشیجدا نشده بود که ب نیماهان از زم يزانوها اما

 :و گفت نیبخاطر وزن ماهان نشست رو زم اونم

 ...امام زمان،ماهان ای --

 :گفت بجز من رفتن طرفشون بابا که پزشک مغز و اعصابه فورا همه

 اریرو ب هیاول يکمک ها يجعبه  نیلیشا --

 بود نییپا يکمک کرد تا ماهان رو ببرن اتاق عمو رضا که طبقه  انیسمت به شا یکیاز اون  خودش

 نذاشت برن تو اتاق ن،بابایلیمامان و شا يها هیخاطر گر به

 مبل يکه خشکم زده بود،همونجا ولو شدم رو منم

 واسش افتاده؟؟ یچه اتفاق یعنیاز تنم رفته بود  حس

 سرش میدیما فهم رونیچقدر گذشت تا بابا اومد ب دمینفهم

 داشت واز حال رفتنشم به يزیخون ر نیاز رگ ها خورده بود بخاطر هم یکی يو ضربه رو نشکسته

 خاطر بود نیهم

 رهیبگ گهید زیچ رو فرستاد تا از داروخونه سرم و چند تا انیو شا مارستانیببرنش ب ستین يازیگفت ن بابا

 میشد شب رو اونجا بمون قرار

 دمیو رو کاناپه دراز کش نیلیتو اتاق شا رفتم

 دمینرس يزیماهان تمام ذهنم رو مشغول کرده بود اما هر چقدر فکر کردم به چ يرفتار ها بردینم خوابم

 فکرش رو کرد شدیبود که م یخودارتر و مرموزتر از اون اون

 ...بود که خوابم برد یک دونمیفکر کردن هام نم نیب

از  نیایب فهمنیهمه م ینداره درد رو اگه بگ یکه مشکل ستین نیبر ا لیدل گهیاز غم هاش نم یاگه کس "

 )Ashina.S...خود نوشت( "میدردهاش رو بخون یلبخند کس

*** 

 »صدا شکست ینگاه کرد و ب توانیزد فقط م ادیفر توانیکرد،نه م هیگر توانیاز دردها نه م یبعض يبرا«
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تا حاال صد بار از  روزیاز د نمیخاطراتم رو نب يداریخواب و ب نیب شدیباعث نم نیاما ا دیکشیم ریبدجور ت سرم

 ...شده به عذاب لیبرام تبد گهیجلو چشمم گذشته د

 کردم،یداشتم نگاش م نهیدست به س <<

 شده بود  ونیزانو نشسته بود رو مبل و محو تلوز چهار

 کنارش نشستم و از پشت بغلش کردم  آروم

 رو خاموش کردم  ونیهمون حال کنترل رو برداشتم و تلوز تو

 يبلندش خورد تو صورتم با همون صدا يبرگشت طرفم به خاطر همون موها هویعکس العمل نشون داد  فورا

 :پر عشوه اما معترض گفت

 ...کردمیداشتم نگاش م! ؟يکرد ينطوریااا ماهان چرا ا --

 نگفتم، يزیچ

 دستام قفلش کردم، نیشد کنترل رو برداره که ب خم

 دمیشونش رو بوس يفرو کردم تو موهاش و گود سرمو

 :و گفتم دمیلباشو بوس عیباز اعتراض کنه که نشوندمش رو پاهام،نرم و سر خواست

 باشم و شما نگات رو من نباشه؟؟ نجایمن ا! خانومم؟؟ انصافه آخه؟ -

 :تو بغلم جا به جا کرد سرشو فرو کرد تو گردنم و گفت وزشیم زهیر بدن

 توئه مطمئن باش شیمن نگام هر جا باشه همه هوش و حواسم پ --

  نمیبه گردنم زد بعد سرشو گذاشت رو س ي بوسه

 گرفتم يرنگش رو به باز ییطال يبا دست موها آروم

 :و گفتم دمیگرد سبز رنگش ضعف رفت هردوتا چشماش رو بوس يگرفت باال دلم واسه چشا صورتشو

 ؟؟یبگ يخوایم یچ تیزمرد يِقربون چشما -

 ...دمشیو محکم بوس اوردمیکه خواست حرف بزنه طاقت ن نیغنچه کرد هم لباشو

 :گاز کوچولو ازش جدا شدم و گفتم هی با

 نکن حرفتو بزن يلباتو اونجور -

 ؟؟یگیشو مبگم راست زیچ هیماهانــــم  --

 :پشت دست گونشو ناز کردم و گفتم با
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 دلش دروغ بگه؟؟ زیماهان به عز يدیتا حاال د -

 :مکث کرد و گفت یکم

 ؟يدوسم دار --

 :کردم و در جوابش گفتم يسرمستانه ا ي خنده

 بچه ها، نیمن ع شیو پ يهمه خانوم و با وقار شیپ ادیخوشم م...يواقعا که کوچولو -

 یاز اون چه که فکرشو بکن شتریب یلیدارم؛خ معلومه که دوست خب

 :و گفت قمیرو دوخت به  نگاش

 !اگه خودم بخوام؟ یحت يتنهام نزار يدیقول م --

 :گفتم يجد

 نگام کن -

 :گفتم يصدام مهربون باشه جد کردمیم یکه سع یدوخت بهم،در حال نگاهشو

 ،یبفهم،تو زن من نویا یمن یزندگ يصد بار بهت نگفتم دست نزار رو نقطه ضعف من؟ تو شاد -

 ،یتو مال من...يحق ندار یازم جدا ش زارمینم ياگه خودتم بخوا یحت...همسرمن

 دور باشه؟ زیزارم رو بر یفکر که تنهات م نیپس ا یمن وجود

 يتنهام بزار ترسمیره،میخدا تو رو ازم بگ ترسمیاونقدر خوشبختم که م یگاه ستیدست خودم ن --

 :شد گفتم شیپر اشک شده بود دلم ر چشماش

 من تا ابد کنارتم باور کن -

 تو صورتش ختیاشک ر يبچه ها تند تند تکون داد قطره ها نیو سرشو ع دیورچ لباشو

گرمش بود که کم کم داشت ازم  يطمع لبا یرو کنار لبش گرفتم سوم یقطره رو با لبام رو گونش و دوم نیاول

 >> شدیدور م

 نبود،...اسمش رو زمزمه کردم اما آروم

 اون خاطرات منگم کرده بود يلمس دوباره ...بودم جیگ

 شد؟ اهیدفعه س هیپس چرا همه جا  گفتمیهنوزم اونجام با خودم م کردمیم احساس

 !!!هیبه ک یک دمیفهمیکه نم ییمطلق و بعد صداها یاهیس

 ...ره بود و بسجلو چشمم بود خاط یبدم که هر چ صیکم کم تونستم تشخ یول
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 چشمامو باز کنم نداشتم نکهیا قدرت

 لحظه چش شد؟؟ هیبه نظرت  انیشا --

 میمر دونمینم --

 :کرد و ادامه داد یمکث

داشت  ياخالق سرد هیماهان از همون اول  نکهیکه چقدر از برادرم دورم؛ با ا کنمیاالن احساس م یدونیم --

 نکردم یسع چوقتیاما منم ه

 منم هست ریتقص يدور نیسرم تو کار خودم بوده ا شهیبشم،هم کینزد بهش

 چشمامو باز کردم؛ بالخره

 ...بفهمه نکهیبدون ا ذاشتیم یها منو تو دوراه یکه تازگ یکس...میمر

 بهش نداره؛ یشباهت چیکه ه کردیاثبات م گهید يو لحظه  نداختیاون م ادیلحظه منو  هی

 !هیکشش بخاطر چ نیا دونستمینم...من و

 حالت خوبه؟؟؟ --

 میاز هم مقصر بود يهردومون تو دور دیکه شا يبود،برادر انیشا

 دیشو نداشتم شا هیو روح تیموقع چوقتیزود جور بشم و البته ه هیتو ذاتم نبود که با بق یخب من از بچگ اما

 بهش توجه نشون بدم، شتریوقتش بود ب

 :بود گفتم هیشب یدهن کج شتربهیکه ب يگرفتم و با لبخند دستشو

 خوبم -

 واقعا خوب بودم؟؟ اما

 :بغلم رو گرفت و گفت ریفورا ز انیشا دیدور سرم چرخ ایلحظه بلند شدم و نشستم که احساس کردم دن هی تو

 حالت بده ها!!چه خبرته پسر خوب --

 :گفت میمر

 خبر بدم هیبه بق رمیم --

 :دیازم پرس اطیبا احت انیکمک کرد دوباره دراز بکشم بدنم سست بود، شا انیرفتنش شا با

 افتاد؟ یچه اتفاق...روزید...ماهان --

 رو مرور کردم روزیخودم فورا د با
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 ...رونیگذشته انداخت به خاطر همون زدم ب ادیمنو به  میمر يبنظر ساده  حرف

 ه،یلیزنده موندم خودش خ رفتمیکه من م یهم با اون سرعت ابونیخ تو

 ییجلو نیبود بکوبم به ماش کیبه خودم اومدم که نزد یبه جلو نبود و وقت حواسم

 نیترمز کردم که باعث شد سرم بخوره به فرمون ماش فورا

 :گفتم یآروم يبا صدا...شده یبد بود که متوجه نشدم سرم زخم میوضع روح اونقدر

 نیرم خورد به فرمون ماشترمز کردم س ییهویحواسم نبود  یچیه -

 :تکون داد و گفت سرشو

 يهممون رو ترسوند شبید --

 ...نگفتم یچیزدم و ه یکج لبخند

 رو تکرار کردن انیاومدن و همون سوال شا نیلیلحظه خاله و شا همون

 سر اونا بابا و عمو هم اومدن به اونام همون جواب رو دادم پشت

 :و محسن گفتمبابا کامال ملموس بود،رو به عم ینگران

 شما رو هم به زحمت انداختم دیببخش -

 :از صورتش بود رو حفظ کرد وگفت یکه جزئ یآروم لبخند

 مراقب باش شتریب مینگرانت بود یلیبود فقط خ فمیپسرم وظ هیچه حرف نیا --

 نگفتم، يزیرو تکون دادم و چ سرم

 بود و رفته بود تو فکر؛ ستادهیگوشه ا هیکه  میافتاد به مر نگام

 ذره هم شباهت نداشتن هی یحت...نه اصال...کردمیم سشونیداشتم با هم مقا ناخودآگاه

 ...مدل ها اما اون نیداشت ع یو موزون يقد بلند بود و اندام ورزشکار میمر

 ...یبود و قدش معمول یبغل

 بود فکر کنم یچشاش عسل میمر

 چشماش، يخدا زمرد گذاشته جا داشت انگار یسبز روشن ياون چشا اما

 ،يلَخت و قهوه ا میمر يطال بود و حالت دار اما موها نیع موهاش

 داشت يکننده ا رهیخ ییبایواقعا ز...جذاب بود بود اما اون میمر

 کردیو فقط تو خلوتمون خودشو لوس م زدیهمه محکم حرف م رفت،بایخانومانه بود،با اقتدار راه م رفتاراش
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 رفتیراه م ابونیرو جدول کنار خ يکردیرفتاراش هنوزم بچگانه بود ولش م میمر اما

 بچگانه بود؛ يادیشاد و ز شیکنن،روحینگاش م يچطور هیمهم نبود بق واسش

 تونستینه نم...بندازه ادشیمنو  تونستینم میشک نقطه مقابل هم بودن پس مر یدو نفر ب نیا

دردسر  خواستمینگامو ازش گرفتم نم يعاد یلیخ میکردینگاه مبه هم  رهیخ میبه خودم اومدم که داشت یوقت

 خواستمینم نویهنوز بچه بود ممکن بود از نگاهام بد برداشت کنه ومن ا میدرست کنم مر

 ...وجه چیبه ه...که بدونن خواستمیو من هم نم دونستینم چکسیه...دونستیمن نم یاز زندگ یچیه اون

*** 

 »مردن یجز کم کنهیقانعت نم یزندگ نیا زیچ چیهست که ه یلحظات«

 !واقعا؟ --

 اوهوم -

 وفتن،یرو که بغل کرده بودم جا به جا کردم تا ن میمتفکرانه تکون داد، گالسور و تخته شاس سرشو

 :گفت عاطفه

 ومده؟یخوشش ن یتا حاال از کس یعنی کنهیپسر چرا ازدواج نم نیا --

 :به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو

 من قصد ندارم ازدواج کنم گهیم پرسهیهم ازش م یه بدونم؛نه فکر نکنم هر کمن چ -

 بود شیخوش یهمون موقع ها که رفته بود آلمان پ دیشا --

 :نگاش کردم و گفتم یچپک

 من گرفته نه؟ يفلسفه رو هم تو اون مدت کوتاه حتما عمه  يدکترا -

 :گرفت و گفت یحق به جانب ي افهیق

 تو فرانسه رفته بود دیهمزمان هر دو کار رو با هم انجام بدن اصال بجز اون شا توننیم ایلیخب خ --

 هم که شهر عشق اوففففف سیکاره برگشت،پار چیبه اسم هنر رفت اما ه یگیمگه نم يدختر باز یپ

 خفه شو عاطفه -

 :و گفت ستادیا خیس

 کرد؟ینگات م يجور هیداشت  یگیاز تو خوشش اومده مگه نم دیاصال شا --

 :سرمو تکون دادم و گفتم متفکر
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 هوا بود و من رهیبود فقط خ گهیجور د هی دیدیانگار اصال منو نم...نه اون نگاه -

 ...اونجا وجود نداشتم انگار اصال

 :فورا بحث رو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

 نمیا میریگینم ادیازش  یچیبره ه شیاستاد پ یب ينطوریبخواد هم یدرس طراح نیا -

 ....یعمل شترشیب که

 یخر وحش هیسالن دانشگاه حرفمو هنوز کامل نکرده بودم که  يپله ها يباال میبود دهیرس

 ...سقوط کردم میپشت خورد بهم منم مستق از

 دور کمرم و نگهم داشت دیچیدو تا دست پ...منتظر خورد شدن استخونام بودم که هرآن

 اتفاق افتاد که عیر سراونقد دمیچیدستامو دور گردنش پ نانیاطم يبرا منم

 در کار یمطمئن شدم سقوط یوقت ستادمیحرکت ا ینکردم فقط ب دایزدنم پ غیج فرصت

 پله ها نییمن سقوط کرد پا يسرمو بلند کردم چشمم که بهش افتاد فکم به جا ستین

 دیکه خند دید یچ افمیتو ق دونمینم

 !!رفت باال،ماهان و خنده؟؟ ابروهام

 زنه؟یروحمه که توهم م نمیو مردم ا نییافتادم پا نکنه

 ...پله ها رو از نظر گذروندم نییدور پا هیکنار شونش  از

 ببند شتویتو چته بابا ن...جسدم اونجا نبود پس زندم نه

 صورتش نگاه کردم پس چال گونش کو؟ به

 !!تو رهیکه حرف بزنه لپاش م نیهم يتو حالت عاد نکهیا

 :آگاه بلند گفتمرو هم زده؛ناخود شیشگیهم شیر ته

 پس چال گونت کو؟ -

 ...حرفم خندش شدت گرفت با

 خنده؟ ریز زنهیم یچه امروز واسم خوش خنده شده زرت نیا وا

 ؟؟؟یبه چشماش نگاه کردم مشک تازه

 ؟یلنز گذاشت -

 :عاطفه از پشت سرم اومد يصدا
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 ؟یجات راحته خانوم --

 !!آخه هیچه حرف نیتو گورت دختر ا يا

 فورا از بغلش در اومدم زونمیهنوزم آو دمیدفعه فهم هی

 :که هنوز توش خنده بود گفت يرو برداشت و داد بهم و با صدا المیشد وسا خم

 حالتون خوبه؟ --

 :شد،گفتمیباورم نم یزدم ول يچه گند دمیکه مال ماهان نبود فهم يصدا دنیبا شن تازه

 ه؟یاسم شما چ دیببخش -

 آدم رو به روم ماهان باشه نیا تونهینم دمیکه کش اومد فهم لبخندش

 باز کنه ششوین یکه ه نیچه برسه به ا زنهیلبخند نم يتو حالت عاد اون

 هستم یآرش وحدان --

 وفتاد؛ین نمیکه افتاده بودم رو برگشتم حاال خوبه من خوردم بهش ا يپله  چند

 کنارش، ستادیپسر هم ا هیکنار ما  ستادیاومد و ا) آرش...شدم یچه زود خودمون(هم  آرش

 از مال ماهان، کتریبود لباش هم کوچ یموهاش مشک آرش

 آرش هم کال سرخوشه نیماهان جذابتره و البته ا بنظرم

 ماهان عادت ندارم ي افهیبا ق یول...ها باشه هــا نه وونهید هیلبخند رو لبشه نه که شب هیمدت  تمام

 متوسط بود شیینیلب و ب يقهوه ا يبز و موهاس ينگاه کردم خوشگل بود چشما شیپسر کنار به

 ...حال خوش خنده نیپوش و درع کیش

 :آرش گفت ییهوی

 ن؟یدیهم رس يا جهیحاال به نت --

 ...به خودش اشاره کرد پررووووووو و

 :ابروهامو انداختم باال و گفتم ینازك کردم و با تخس یچشم پشت

 ...نیهم هیاول شب ي فقط لحظه نمیبیم کنمینگاه م شتریب ینُچ هر چ -

 :گفت عاطفه

 ؟یک هیشب --

 ماهان -
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 :خم شد و دم گوشم گفت عاطفه

 پس جذابه نهیا هیاگه شب --

 :خودش آروم گفتم مثل

 نه ماهان جذابتره -

 :با احترام گفت یلینگفت پسر خوشگله خ يزیتعجب ابروهاشو باال انداخت و چ با

 درسته؟ نیباش دیبا يمعمار ای کیگراف يهستم؛از بچه ها یبنده هم باربد صالح --

 دست من وعاطفه اشاره کرد یبه تخته شاس و

 ؟يو شما چه رشته ا رانیح میهستم دوستم هم مر يرخاریعاطفه ام ک،منیگراف --  عاطفه

 يمعمار سانسیل --آرش

 :رو به عاطفه گفتم میبحث رو عوض کنم و زود از اونجا بر نکهیا يبرا

 بود خورد به من؟؟ ییکدوم خر وحش یراست -

 :که سرخ شده بود گفت یاز خنده باربد هم در حال دیآرش ترک ییهوی

 نیواقعا،حواسم به جلوم نبود بخاطر هم دیببخش --

 و اوردمیخودم ن يدفعه فکر کنم منم سرخ شده بودم اما به رو نیکامال گرد شد ا چشمام

 :گفتم يلبخند مسخره ا با

 خدافظ میبر گهیما د الیخیحاال ب نیخوب برادر من حواستون رو جمع کن ؟؟يااااا شما بود -

 عاطفه رونیب میعاطفه رو گرفتم و فورا فلنگو بستم؛ساختمون و کل محوطه تا برس دست

 : و حرص منو در آورد آخر سر سرش داد زدم دیخند کسرهی

 ؟يخندیم یکوفت،درد بخوره تو اون کَلَت به چ -

 .....یهم گفت یپسره چ يتو رو...يتو رو میمر يوا --

 نمشینب گهید دوارمیام د؛واقعایدوباره بلندتر خند و

 ماهانه؟ هیحاال آرشه واقعا شب --

 بازه ششیکال ن نیرنگ مو و چشماشون فرق داره بجز اون ماهان مرموزه،جذابه،با ابهت و مغروره اما ا -

 انصاف داشته باش جذاب بود --

 یباش دهیکه ماهان رو ند یبله بود اما به شرط -
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 :نگام کرد و گفت طونیش

 ه؟؟ینکنه خبر یکنیماهان ماهان م یلیخ --

 :پس کلشو گفتم زدم

 نیکردم هم سهیچطوره منم مقا یفقط گفت رینه خ -

 باشه بابا باور کردم --

تو دانشگاه  میقبولبابا به خاطر  هیکه هد ییآلبالو 206برو بابا تکون دادم و رفتم سمت  یتو هوا به معن دستمو

 بود

 هم طبق معمول خودشو انداخت بهم تا برسونمش عاطفه

 من جلو اون دو تا یاز سوت ایاز ماهان گفت  ایراه هم فقط  کل

 ....مطمئنم بنمشونیالبته اگه به شانس منه م نمشونینب گهیکه د دورامیهنوزم ام من

 رانیخانوم ح...رانیخانوم ح --

 آدم جهانه نیدم؛مهران گلسار به نظرم کنه ترکر یو پوف ستادمیا کالفه

 طرفش برگشتم

 بله؟ -

 ن؟یاوردین نتونویماش --

 کنه؟ یدوست داره تو کارم فضول چرا

 امرتون؟ رینه خ -

 :تا بنا گوشش باز کرد و خوشحال گفت ششوین

 برسونمتون دییبفرما --

 :کردم و گفتم یاخم

 رمیم ادهیممنون پ رینه خ -

 دییهست خب بفرما نیاده؟ماشیچرا پ --

 رفتیتو مخش نم ریخ نه

 ...گلسار يآقا -

 بله؟ --
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 برم ادهیپ دمیم حیترج -

 :بست و گفت ششویچون ن نمیبب ختشویر خوادیدلم نم دیکنم فهم فکر

 با اجازتون لتونهیبله هر جور م --

 ...بکنه ینیریخودش خوادیمثال م نینقطه چ يو رفت پسره  نییسرشو انداخت پپا و

آواره کرد من  ينطوریعاطفه اومدم اما سر کالس دوم بهش زنگ زدن اونم پاشد رفت و منو ا نیبا ماش صبح

باربد هم نبودن که با  ایحداقل آرش ...برم ادهیبه حرف عاطفه گوش کنم حاال مجبورم پ گهیبار د هیغلط بکنم 

 میباهم مچ شد یمدت کوتاه حساب نیاو تو  دمشونیگفتم من شانس ندارم دوباره د نیدید یراست...اونا برم

 شهینم خوامیکه م یاون چوقتیاما خب منِ شانس قشنگ ه طونیو البته شر و ش نیخوب يپسرا

 اَه سین یچکیراهه چرا امروز ه یکل يبعد ابونیجان من خسته ام تا خ بابا

 فورأ سرم رو آوردم باال یکیدفعه خوردم به  هیکه  کردمیغرغر م نطوریبود و هم نیپائ سرم

و با لبخند  واریداده بود به د هیتک گهید یکیپشت سرش  زدیبرق م شیقهوه ا يکه چشما یکلیه بأیپسر تقر هی

 کیراه داره اما اونقدر تار يبعد ابونیکوچه هم به خ نیا دمیچیپ رتریکوچه د هیبه اطرافم نگاه کرد، کردینگام م

 دمیچیپ یرم حاالم اشتباهاز توش ن دمیم حیو خلوته که ترج

 نکهیبرم اما هم یرفتم تا از کوچه قبل یعقب عقبک دیببخش هیبا  دمیلحظه از طرز نگاه کردنشون ترس هی

 یحرکت نکهیداده بود قبل ا هیتک واریبود که به د یهمون هیشب بایپسر که تقر هی گهیبرگشتم خوردم به کس د

 :بکنم بازوهامو گرفت و منو چسبوند به خودش و گفت

 ؟ییتنها یرفتیم يجا --

 :عقب اما اون ولم نکرد آروم به زور زمزمه کردم دمیشد،لبام قفل شد به هم خودمو کش یدلم خال ته

 د؟یولم کن شهیم -

 :گرفت تو دستش و گفت چونمو

 اوه چه لفظ قلم --

 شد؛ خیبدنم س يطرز حرف زدنش تموم موها از

 عقب که اونم منو محکمتر گرفت دمیکش محکمتر

 ...افت فشار کار دستم نده طیبودم تو اون شرا دواریزده بود ام خیو پام  دست

 رفتمیکاش با گلسار م يبود که به غلط کردن افتادم که ا اونجا
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 :گفتم دیلرزیکه بخاطر ترس م يصدا با

 زنمیم غیج یولم نکن -

 خوردیاز بدنم که م ییدستش به هر جا شدیبهم رسما داشت حالم بد م دیپسره از پشت چسب یکی اون

 رمیبم خواستمیم

 بکنم يتونستم که کار یحرصم گرفت البته نم کردمینم يکار چیکه ه نیاز ا کردمیم هیداشتم گر گهید

 :که پشتم بود گفت يپسر

 کمکت؟ انیبنظرت؟ بزار حدس بزنم ازآسمون م شهیم یاون وقت چ --

 :گفت یلحن لوس هیبا  واریداده بود به د هیکه تک يپسر اون

 بهت ترس نداره که گذرهیبابا بد نم زهیر یم میچه اشک نیاوه اوه بب --

 چشمک زد هی و

 :که اول گرفتتم گفت يپسر

 م؟یتلف نکن نجایوقتمون رو ا ستیبهتر ن --

تا  یمن باش يجا دیبودم که قدرت حرف زدن هم نداشتم با دهیچنان ترس کردمینم يخودم نبود اگه کار دست

منو ببرن  خوانیم دمیکه د نیوقت شانس ندارم هم چیکمکم اما من ه ادیب یکیبودم  دواریام گمیم یچ یبدون

تو گلوم خفه شد که  دامکه خوردم ص یمحکم یلیکه گوش خودم هم سوت زد اما با س دمیکش یغیچنان ج

 ....دمینفهم يزیچ گهید...اما خب شدمیم نیفت اگه نگرفته بودنم پخش زمر یاهیهم س چ،چشمامیه

 از روم رد شده یلیتر هیبود انگار  نیبود کل بدنم سنگ نیسنگ سرم

 بود ییو طال دیسف ياز رنگ ها یمخلوط دمید کیاتاق ش هیرو که باز کردم خودم رو تو  چشمام

 يتخت ها نیاز ا نداختیتخت پرنسس ها م ادیکه من روش بودم منو  یالبته تار،تخت لیو تکم کیش زیچ همه

بدم  صیاطرافم رو تشخ يها لیکامل وسا تونستمیرو انداخته بودن نم رهاشیچون حر رهیکه دورتا دورش حر

 اومد ادمی هویکه ...شده که یاومد چ ینم ادمیکال 

 ...یعنی...یعنی...که خوردم یلیو س...سه تا پسر اون

 ...من...جون نه من خدا

 وفتاد؟یمن م يبرا دیاتفاق با نیفکر کنم،دست و پام سر شده بود چرا ا تونستمینم یحت
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پسر  هیکه  دیفهم شدیاش م هیمعلوم نبود اما از سا افشیق. اومد تو یکیکه  دمید ریحر يدفعه از پشت پرده  هی

 هیکلیقد بلند و ه

 زدن غیرس چشمام رو بستم و شروع کردم جافتادم که از پشت منو گرفت از ت يپسر ادی

که زد صدام  يتا با داد گهیم یچ دمیفهمیاما نم دهیشونه هامو گرفته و داره تکونم م یکیکردم که  احساس

 :خفه شد

 آروم باش گمید م --

که رو به روم بود چشام گرد شد با  یکس دنیکردم صدا آشناست آروم آروم چشمام رو باز کردم با د احساس

 :لکنت گفتم

 ...تو...کجام...م...ـیا...تو...تو -

 نـــــــه...نمینکنه ا...اون پسرا...من که کردیم کاریچ نجایا دمیفهمینم اصال

 :ومدی یبنظر مهربون م صداش

 تو جات امنه خب؟ آروم باش میمر ستین يزیچ --

 ؟يچطور -

 يصدا یشانس یلیداشتم خ يکار هیچند نفر مزاحمت شده بودن؛منم اون اطراف دانشگاه  کیتو کوچه نزد --

 تونستمینم ياز حال رفته بود دونستم،تویالبته اولش نم ییتو دمیو رفتم کمکش که د دمیدختر رو شن هیداد 

 حاالم نگران نباش خب؟؟ نجایآوردمت ا نیببرمت بخاطر هم ییجا

 کردن هیه گرو شروع کردم ب دیچونم لرز اریاخت یب

 از سر شوق بود ندفعهیا

 ادیسرم ب ییممکن بود چه بال کردمیبا تمام وجود درك م تازه

 :کردن صداش کردم هیناخودآگاه وسط گر...مرد رو به روم بودم نیا ونیمد من

 ...ماهان -

 کرد؟ینگام م ينجوریچرا ا رونیبست و کالفه نفسشو فوت کرد ب چشماشو

 ...نشیجلو و سرمو چسبوند به س دیدستش منو گرفت و کش هیآوردم چند لحظه بعد با  ینگاهش سر در نم از

 شد؟؟ یچ....لحظه گُر گرفتم هیبند اومد تو  میگر کال

 کردیدست گرفته بودتم و داشت موهامو نوازش م هیبا  فقط
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 بچه رو آروم کنه هی خوادیم انگار

 کردمیده بود و فقط داشتم هق هق مقطع ش میگر رمیگیم شیدارم از تو آت کردمیم احساس

 :که انگار ناراحت بود گفت يزمزمه وار يصدا با

 تموم شد آروم باش گهید --

با تمام وجود حس  نویتکون دادم؛ازم جدا شد و فورا از رو تخت بلند شد کالفه تر از قبل شده بود ا سرمو

 کردمیم

 موهاش رفت عقب و دوباره برگشت به حالت اولش دیبه موهاش کش یدست

 ...اما يریم ریدادم که د امیاز طرف خودت پ تیبه خاله از گوش --

 :گاز گرفت و ساکت شد گفتم لبشو

 ؟یاما چ -

 :انگشتش به صورتم اشاره زد و گفت با

 یبکن شیکار هی دیصورتتو با --

کمرنگ مونده بود  یلیتا انگشت خ 4يم نگاه کردم جابه صورت شیآرا زیم يجلو ستادمیبلند شدم و ا صورتم؟

 روش،

 :گفتم خواستمینم نویو من ا دیفهمیمطمئنن م شدیمامانم که رو من زوم م دید شدیدقت م یکم با

 کننده ندارم دیکرد اما من سف شیکار هی شهیبا کرم م -

 :مکث کرد بعد بلند گفت یکم

 کیروب...کیروب --

 ؟یکنم؟بدم بغل کاریباهاش چ که؟خبیمکعب روب ؟منظورشیچ یعنیک؟یک؟روبیب یچ یگرد شد؛چ چشمام

باشه هـا  یکه فتوکپ نیماهانن؟نه ا هیروزا همه شب نیتعجب کردم چرا ا دنشیپسر از در اومد تواز د هی ییهوی

 ...نه اما خب

 ،یمشک يو موها يخاکستر يمثل ماهان داشت با چشما یکلیو ه قد

 وفتادیماهان رو گونه هاش چال م نیع زدیحرف م نکهیهم

 :گفت یبا لحجه جالب يشدیبه ماهان م بشیمتوجه شباهت عج يکردیدقت م یوقت

 !جانم؟ --
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 :گفت ماهان

 ؟يکننده دار دیسف --

 :بود چشاشو گرد کرد و گفت کهیکه فکر کنم همون روب پسره

 نه --

 ؟يواقعا ندار --ماهان

 بابام؟ ای کنمیم شیمن خودم آرا یمرد حساب --کیروب

 ...منم گرد بشه يماهان نشست که باعث شد چشما يرو لبا يبار لبخند نیاول يبرا

 ...شهیخوشگل م چقدر

 ...میمر ببند

 :گرفت طرف ماهان و گفت دیتهد يانگشتشو به نشونه  کیروب

 کشتمت یکرده فرض کن شیمنو آرا --

 کردمیکرده فرض م شینه داشتم باباتو آرا --ماهان

 کنهیم زتیراجبش، حلق آو گفتیم یچ شیاگه به بابا نگفتم سوگل --کیروب

 ...نگفت يزیکرد و چ ییصدا یآروم و ب يتک خنده  ماهان

 نهیبینم شیکه تو زندگ زایآدم چه چ دهیند يزایحق چ به

 :جاش گفت کیروب

 ؟يندار نجایخب ا --

 :داد و گفت یشگیهم ينادرش جمع شد و جاشو به اخما لبخند

 نه --

 :بعد رو به من گفت و

 یزنیم خرمیسر راه واست م میاگه حالت خوبه بر --

 :لب زمزمه کردم ریز رونیخودش زودتر رفت ب و

 چش شد؟ -

 :با چند تا سرفه گلوشو صاف کرد و گفت کیروب

 میمنتظرتون رونیب...میبهتره بر --
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تو صورتم تا کمتر جلب توجه  ختمیرفت مانتومو درست کردم مقعنمو هم در آورم و دوباره سر کردم موهامو ر و

 کنه

 بودم حواسم نبود که من لباسام تنمه دهیبس ترس از

 ...برم که دمیچرخ

 ...دیگنجیتو باورم نم گهید نیکردم کال خشکم زد ا کپ

 شدیم دهیقسمتش د هیکامل نبود و فقط  دیاونور تخت بود تو د چون

 ستادم،یرو دور زدم وجلو قاب عکس ا تخت

 دختر؟؟ هیو...قاب عکس دو نفره از ماهان و هی

داده بود باال و دستشو  یبود سمت چپ کتش رو کم دهیپوش یبود؛ماهان کت و شلوار مشک يبزرگ و قد عکس

 ونیبود و به حالت پاپ یلباسش گردن دیرسیماهان م يبه زور تا شونه ها دیشلوارش کرده بود دختره شا بیتو ج

موهاش گم شده بود و به خاطر  يال هالبته ال ب دیرسیکمرش م نینوارها تا پائ ياز پشت گره زده بود ادامه 

براقش  یلباس مشک يتر از وسط کمرش باز بود دنباله  نیپائ یمشخص بود پشت لباس تا کم یکم شیاهیس

پوشونده بود  دیرسیرونش م نیبلندش که تا پائ ییطال يکمرش رو موها یبهش داده بود لخت ییبایز يجلوه 

سبز خوشرنگش  يماهان و برگشته بود و با چشما يرو شونه ها وددختره دستاشو گذاشته ب موندیم شمیابر نیع

که دست راستشو دور کمر  یباز شده بود ماهان هم در حال یحیسرخش به لبخند مل يلبا نیزل زده بود به دورب

که  يدم،لبخندیکه من تا حاال ند يرو لباش بود لبخند یقیلبخند عم کردینگاه م نیدختره انداخته و به دورب

 ...وقته زل زدم به عکس؛فورا سرمو تکون دادم یلیخ دمیبه خودم اومدم د یوقت...از ته ته دل بود رانگا

 شد؟یفکرامو نگه دارم واسه بعد اما مگه م دامیم حیترج

 ...هیخونه چطور يجاها هیفکرم اونقدر مشغول بود که متوجه نشدم بق رونیب رفتم

 ماهان نیبار نشستم تو ماش نیاول يبرا

اونقدر دوسش داره که عکس دوس  یعنیدوست دخترشه؟ یعنیبا ماهان داره؟ ینسبت ه؟چهیاون دختره ک یعنی

 !!دمیرو ند یاما من که کسدختره؟ ایخودش بود  يکجا بود؟خونه  نجایا وار؟اصالیدخترشو بزنه به د

 ده؟یاز ماهان بپرسم جواب م یعنیبهشون جواب بده؟ خوادیم یک...چقدر سوال تو سرمه اوف

 ...البته فکر کنم...دهینَم پس نم شناسمیکه من م یآدم نیا...عمرا
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کامل  یمرد رو ک نینگاه کردم واقعا ا شناسمش؛بهشیکه نم کنمیاحساس م یاز هر وقت شتریاالن ب چون

 شناسه؟یم

 از بغ بغ کردنشون مشخص بود زدنیحرف م يداشتن فرانسو...کردم فکرم رو بدم به زمان حال یسع

 من بفهمم؟؟ خوانیکه نم گنیم یچ یعنیرفت تو هم  اخمام

 :گفت منم ناخواسته گفتم يزیچ هیبرگشت سمت من و به همون زبون  کیروب ییهوی

 !!هان؟؟ -

 :فورا گفت کیروب

 ن؟یستیبلد ن يوفرانس --

 :انداختم باال که گفت سرمو

 گرفت؟ شیلوازم آرا شهیاز کجا م دمیپرس...میگیم یچ نیفهمیمن فکر کردم م دیببخش --

 :گفتم متعجب

 چطور؟ -

 گهیواسه صورتتون د --

 :زدم و گفتم يلبخند...آها

 کنمیم شیکار هیبشه برسم خونه  دهید زارهیموهام نم ستین يازین -

 باشه پس --

 :دمیو پرس رمینتونستم جلو خودمو بگ آخرشم

 ن؟یستین یرانیشما ا دیببخش -

 چطور؟ --

 نیدار یجالب يآخه لحجه  -

 خوامیندارم؟آقا منم چال گونه م نایچرا من از ا...شه رو چال گونه هاش دهیزد که باعث شد نگام کش يلبخند

 :نگاه کردم گفت شیخاکستر يبه چشا دوباره

 سیانگل ایاونجا بودم  ایعمرم رو  شتریاومدم ب ایفقط فرانسه به دن میرانینه من از هر دو طرف ا --

 بودم؟ دهیحاال نشن ؟تایاسمتون چ -

 :حوصله گفت با
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 داد مامانمم قبول کرد شنهادیپ یاسم نیهمچ هیبخاطر همون  هیسیاسممو زن عموم گذاشته اون انگل --

 آهان -

 سازن؟یدوست ماهانه؟چطور با هم م نیا یعنیبا حوصله،با ادب و با اخالق، چه

 :ماهان با اخم نگام کرد و گفت میتازه متوجه شدم دم خونه ا نیماش ستادنیا با

 نرو يهم جا نیبدون ماش...مراقب باش شتریلطفا ب --

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 باشه -

 :ادامه دادم یو آرومشرمنده  يو با صدا نیانداختم پائ سرمو

 بازم ممنون خدافظ -

 :گفت کیبه ماهان انداخت که ماهان برگشت جلو،روب یبینگاه عج کیروب...نگاشون کردم یچشم ریز

 بخاطر خودتون،خداحافظ دیبود اما بهتره شما هم اتفاقات امروز رو فراموش کن فهیوظ میکنیخواهش م --

 تونمیرو بتونم فراموش کنم اون عکس رو نم یخودم گفتم هر چ با

 شدم ماهان گازشو گرفت و فورا از اونجا رفت ادهیسرمو تکون دادم و پ دوباره

 رفتم تو مامان تو اتاقش بود یوقت

 شدم، زیبشه که تم یخودم رو شستم تا دلم راض يچند بار هیتو حموم  دمیرفتم تو اتاقم و پر فورا

 سوندر نارویخدا ماهان ا واقعا

 بود؛خدا رو شکر به اون شدت کبود نشده بود شیکه کردم آرا يکار نیاول رونیحموم که اومدم ب از

 ...اجازه پرواز کرد سمت ماهان و اون عکس یباز افتادم رو تخت و فکرم ب يهمون موها با

 بود؟ یواقعا ک یعنی

 دونه؟یراجبش م يزیچ انیترکم؛شا یمن م آقا

کجا بود  دونمیبودم که نم يخونه  هیبپرسم؟ بگم با ماهان تو  يسم؟خب چطورازش نپر یعنی...نکنم فکر

 تو؟ با ماهان؟ پرسهیبعد نم...دمیعکس رو اونجا د

 ...ترکمیم یروم بزار و گرنه من از فضول شیپ یراه هی ایخدا... راستشو بگم شهیروم نم نه

که تو سرم  ياز افکار گهید شدیسه سوته هل م کردمیفکر م نقدریاونقدر بگم که اگه سر مشکالتم هم ا فقط

 ...دادم بخوابم حیبود سردرد گرفته بودم ترج
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*** 

 آرامت کند خواهدیکدام زن م ردیکه دلت بگ مردانه«

 آرام کردنت را دارد ییتوانا یچه زن یکه بغض کن مردانه

 يرا ندار نهایحق ا یکه باش مرد

 حقت فقط در دل نگه داشتن است یکه باش مرد

 يرا دار یکوه ياز دور نما یکه باش مرد

 و تنها نیو غمگ مغرور

 یکنیروشن م گارینخ س کی ردیشب که دلت بگ یکه باش مرد

 »یکنیخودت را پشت دودش پنهان م و

 ماهان؟؟ ه؟چتهیچ --

 رو فرمون بود گممیدادم به دستم،دست د هیرو گذاشتم لب پنجره و کالفه سرم رو تک آرنجم

 هـــا يماهان بد تو فکر --

 ...کجام و چمه دونمیخودمم نم کیشو روب المیخیب -

 ...اما دونستمیم

 :گفت يجد

 فکر نکن خب؟ گهیکه گذشت د یپسر به اتفاقات الیخیب --

 کیروب ستیامروز واسه من مهم ن -

 منم امروز رو نگفتم --

اون واقعا  کنمیفکر م یبه چ دیفهمیم شهیهم زنهیاره حرف مد یراجب چ دونستمیبود م ينگاه کردم جد بهش

 :گفتم يبرادره با لبخند محو هیبرام مثل 

 ؟یدونستیم ییایبرادر دن نیتو بهتر -

 :لباسش رو صاف کرد و گفت ي قهی

 دوست پسر خوب هیشک  یدوست خوب و ب هیپسر خوب، هیبرادر خوب، هیخوبم  یکال من تو همه چ --

 رنگ وا رنگت معلومه يآره از دوست دخترا -

 داره یبیع هی یخوب هر خوشگل...مورد بدم هی نیباشه بابا تو ا --
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 بر منکرش لعنت نطورهیبله هم -

 یچ دونستمیواسم آشناتر از خودم بود م کیلبخندم محو شد روب دیکش یقیبهم نگاه کرد و بعد آه عم یکم

 :بگه فورا گفتم خوادیم

 یکن حتمینص يدر صد هم فکر نکن که بخوا هی کیروب -

 ...فـ گمیفقط م کنمینم حتتینص --

 باشه ییدلبستگ دیکه نبا دونستمیم دیاشتباه بود من با هیاون  کینه روب -

 !!اشتباه؟؟ --

 :زمزمه کردم آروم

 نیریاشتباه ش هی -

 :بخاطر همون بلندتر ادامه دادم دیشن

 خب؟ پس تمومش کن شینیرینه ش شهیکه نه اشتباهش تکرار م يزیچ -

 :که تو سکوت گذشت گفت یکم

 ؟یکن ادهیپ نجایمنو هم شهیم --

 شد؟نگاش کردم،نه نبود ناراحت

 چرا؟ -

 ندارم یچیکنم ه دیواسه خونه خر خوامیم --

 رفت)نمتیبیم(شد و با گفتن ادهینگه داشتم پ ابونیخ کنار

خودم در و که باز  يافتادم سمت خونه  رم،راهیه شب نمرو در آوردم و زنگ زدم خونه و خبر دادم ک میگوش

 نیساده تر دنیکردم با د شرفتیپ کیبود به قول روب یکرد؛امروز روز پر تنش میجور هیکردم سکوت خونه 

 کنترل کنم ودموخ يگرفتم چطور ادی گهید...شمیداغون نم ندازنیگذشته م ادیکه منو  ییزایچ

 ...هام ییقرار بود مال ما بشه نه مال من وتنها يکه روز یافتادم سمت اتاق خواب،اتاق خواب راه

 چوقتیکه ه مونیقاب عکس عروس يهم داشت،جا گهید يجا هیعکس دو نفرمون نگاه کردم کنارش  به

 مینگرفت

 ...دینپرس يزیو راجبش چ ستین یاما خوبه که دختر فضول دهیعکس رو د نیا میشک مر یب

 ...که به افتخار ما گرفته بودن؛چقدر دلمو لرزوند یبود جشن میزندگ يروزا نیاز بهتر یکیروز  اون
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 ریپوست و موهاش ز یفیلط ای کنمیدستاش رو،رو شونه هام حس م يروز فوق العاده شده بود هنوزم گرما اون

 گلوم زد ریبود ز "جِس"که دست  ینیدور از چشم دورب یکه دزدک ياون بوسه ا يگرما ایدستم رو 

که حق نداره به شکالتش دست  يهفته بود که به عشقم اعتراف کرده بودم؛شده بود مثل دختر بچه ا هی تازه

 بزنه و

 بودم یدزدک يبزنه و من چقدر عاشق اون بوسه ها یناخنک یداره دزدک دوست

 اوردیخودش ن يمچمونو رو بالکن گرفت به رو کیکه روب یموقع

 میخودمون بود يحال و هوا دمش،تویبوسیبالکن دست دور کمرش انداخته بودم و م يرو ادمهیلحظه رو  ناو

دست  رهیاز رو نم دیکل کل کرد و د کیبعد که با روب یاولش سرخ شد ول...شد دایپ کیروب يکه سر و کله 

اما از لجش دست بردار  شببوسم یکس يانداخت دور گردنم و دوباره کارشو از سر گرفت دوست نداشتم جلو

اما ...بخاطر لباس و پوشش...ادمهیخودمم  تیعصبان یسرخ شده از خجالت رفت،حت کینبود آخرش روب

نه بخاطر من بلکه بخاطر خودش وبا شناخت کامل حرف هام رو  خواستمیکنم م لیرو تحم يزیچ خواستمینم

 یکه داشتم عصبان یکنن تمام شب با لذت اهگهم با لذت بهش ن هیتحمل کنم بق تونستمیقبول کنه اما خب نم

 ...هم بودم اون فقط مال من بود

 عکس،غرق خاطرات شدم يبه خودم اومدم؛باز جلو دمیکه کش یآه با

 بستم و نشستم روش رهاشویسمت تخت حر رفتم

 ...براق زیچ هیتخت چشمم خورد به  يرو

 روشن داشت یسنگ به رنگ آب هیکه وسطش  يبه شکل لوز یبود با پالک ریزنج هیداشتم  برش

 ...میمر...میمر...باشه میمال مر دیبا

 چرا بغلش کردم؟ امروز

 :شدم بعد سرمو بلند کردم و رو به عکس گفتم رهیرو گرفتم تو دستم و بهش خ ریزنج

دروغ چرا؟اون ...اگه بغلش کردم دست خودم نبود ریخونه به دل نگ نیزن قبل تو پا گذاشت تو ا هیبالخره  -

لحظه  هیبچه، هی نیع يکردیم هیگر ادته؛یحتما تو هم اونروز رو ...يانگار تو بود...تو انداخت ادیلحظه منو 

 تو رو نداره تیمعصوم چکسیه باشهتو  تونهینم چکسینه ه دمیاما بعدش د ییخود تو میاحساس کردم مر
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راستشو ...ییوفا یبه ب يکرد تو عادت دار شهیاما خب چه م کردیفرق م زایچ یلیخ ياگه االن بود یدونیم

نه ...منم نمونم يتو نموند یگذشته بهم حق بده که وقت یفراموشت کنم به هر حال چند سال خوامیم يبخوا

 گردهیمن بر نم يعمر گذشته  و یشیهم گفتم تو تکرار نم کیبشمـــا نه،به روب گهیبخوام عاشق کس د نکهیا

 ...یخاطره بمون هیفقط  خوامیشک م یاما ب کنمیفراموشت نم کامل

 همتا بود یب زد،چشماشیبهم لبخند م هنوزم

 :زمزمه کردم آروم

 ...فراموشت کنم تونمینم نکهیا...مشکل من کجاست؟ یدونیاما م --

 میتا سر فرصت بدمش به مر بمیرو گذاشتم تو ج ریزنج

توش چه خبره و تو دل آدماش  دونستیکه فقط خدا م يزل زدم به شهر وارشیدادم به د هیتو بالکن و تک رفتم

 یچقدر خوش یچقدر درد داره،ک یگذره،کیم یچ

که پر از سکوت ها و  يشهر استیلیخ یرازدار زندگ دونستمیکه کم ازش خاطره داشتم اما م يزدم به شهر زل

 کامل درکش کرد شهینم چوقتیو پر از رازه و ه ادهایفر

 ...نجایا گفتیچرا حسم بهم م دونمینم دنیدر آوردم و شروع کردم کش گارمویس

 آرامشِ پر از درد نیا...سکوت نیا

 تو راه نباشه يدرد بزرگتر دوارمیآرامش قبل از طوفانه؛ام فقط

 پشت سر هم معتادم يگارهایمن به س"

 بازمیدلم،دل م يبه دردها من

 سوزدیم میبه پا بانهیغر که نیرید اری نیو ا من

 سازمیپر درد م يباران غم آوا ریز

 نگاه تو عادت دارم ییبه آشنا من

 دل یدل ب نیلرزش ا به

 عشق دارم هیشب یحس

 توست يره که همه پر ز بو نیا دیشا

 خاطره ها سازد میهم برا پشت

 ها عادت دارم دنیدرد کش نیمن به ا کیل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 نشسته ام يگوشه ا ییرا که بجو من

 خود را بارها ز خدا طلب دارم مرگ

 من است يکه خدا ینسوزان بر من دل نه

 دارم ییخاطره ها شیها یرحم یدل و ب نیمن از ا که

 ستین يزیبنشسته در نگاه من چ اشک

 رمیمیم ندیبنش یتو غم يچهره  يبه رو گر

 بمان گرچه وجودت دور ز من پر درد است تو

 "عادت دارم شیدرد و لذت ها نیبه خدا من به ا اما

 )Ashina.S:خود نوشت(

*** 

 دونمینم یچیباور کن عاطفه ه -

 دوست دخترشه دیخب شا --

 اصال بر فرض دوست دخترش باشه خب؟ االن کجاست؟ -

 به هم زدن؟ دیشا --

 پس چرا هنوز عکسشو داره؟ -

 ؟يدیرو ند گهید يخودش بود؟جاها يپس اونجا خونه  --

 رفتمیفقط م رمیکجا دارم م دونستمیفکرم مشغول بود که نم نینه بابا همچ -

 یگفتیکاش به من نم يا --

 چرا؟؟ -

 ستین دنشیفهم يبرا یراه نهیو درد بزرگتر ا رمیمیم یاالن منم مثل تو دارم از فضول --

 کنم تا حواسم پرت بشه زشیدادم عاطفه رو آنال حیشد ترج جادیا نمونیسکوت ب یکم

 ستیبا نمکه،تپله اما چاق ن یلیخ افشیق هیدختر با مزه ا عاطفه

موهاشم  يدیدیتو صورتش فقط چشم م يکردیگرده هــــــــــا نگاه م یعنیداره  یگرد مشک يچشما

 خوبه یلیدوست خ هیاون  زایو صاف اما جدا از تمام چ هیپرکالغ

 بود؟ یاسم اون پسره چ یگفت --
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 ماهان بود هیشب بیعج نایو ا شیشگلخو الیخیاما عاطفه ب...کیروب -

 !واقعا؟ --

 هم خبر دارن زیاما از طرز رفتارشون مشخصه از همه چ...دونمیشباهت سادست چه م هیهم فقط  دیآره شا -

 ؟یاز اون بپرس شهینم --

 داد؟یاون به نظرت جواب م دم؟بجزیپرسیم یآخه عقل کل ک -

 يدیپرسیساده از خود ماهان م يکنجکاو هیحداقل در حد  --

 دهیهم جوابتو نم یبرو بابا ماهان نخواد خودتو بکش -

 مرموز؟ نقدریا ؟آدممیچ یعنی ادیاَه چقدر ازش بدم م --

 کردیول نم گرفتیتو مخش تا جواب نم وفتادیسوال م هی دمیحرص خوردنش خند به

 محترم يسالم خانوما --

با  نیخوب يهم با خودش هم با باربد پسرا میبا هم گرم گرفت یلیمدت کوتاه خ نیسمت آرش تو ا برگشتم

متقابل ماهان باشه اما پسر  ينقطه  یاز نظر اخالق دیفرق داره شا کردمیلحظه راجبش فکر م نیکه اول يزیچ

 کنهیه که فورأ تو دلت جا باز میبه وقتشم شوخ طبع در کل پسر خون گرم و مهربون هیبه وقتش جد ستین یجلف

 محصل ونیسالم آقا --

 با عاطفه ست حق

 ن؟؟یستیمگه شما محصل ن --  باربد

 کال نیدایپ م؛کمیستین ریواال مثل شما درگ -

 ...مشغوله یسرش خلوته ک یک گمیمدت بگذره م هی نیخب به هر حال شما سال اول -- آرش

شده  ضیکه از شانس ما امسال مر یروز نبودن و طراح هیروز بودن  هیبا اون بود به لطف استادامون که  حق

 میکاریب بایبود تقر

 ن؟یبد جور تو فکر ومدیذهنتون رو مشغول کرده؟از دور بنظر م یحاال چ --  باربد

 :نازك کرد و گفت یپشت چشم عاطفه

 بود آقا یخصوص --

 م؟یبله؟ داشت --  باربد

 ؟يفکر کرد یبله پس چ --



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 :شروع کنن به کل کل کردن گفتم نکهیاز ا قبل

 باشه؟ نیایب میبپز میقراره حل گهیروز د 5 یعنیمهر  25بچه ها  یراست -

 م؟یایما هم ب یعنی -- آرش

 گهیآره د -

 ؟یعنینداره  یاشکال --  باربد

 روشن فکره یکیمن  يبابا ستین ینه بابا مشکل -

 ؟یحاال به چه مناسبت -- آرش

 دونمینم -

 ؟یچ یعنی --  باربد

 دوننیرو فقط مامان و بابا و عمو رضا که شوهرخالم باشه م نیا لیدل -

 :ادامه داد عاطفه

 ارمیپسره رو در ب نیا يته تو دیمن با...مراسم نیبه ا ادینم یلیکه هر سال به دل یو البته ماهان --

 :دیفورا پرس آرش

 کدوم پسره؟ --

 میمر يپسرخاله  --  عاطفه

 ام تولدشه؟ 25 یدونستیم -

 بخاطر تولد اونه؟ دیواقعا؟ شا --  عاطفه

 :نگاش کردم و گفتم یچپ چپ

دوست نداره واسه تولدش جشن  دونمیکه من م ییتا جا وانه؟یدن د یم راتیخ ای رنیگیروز تولد جشن م -

 رنیبگ

 شه؟یوا مگه م --  عاطفه

 حاال که شده -

 !!!من نگرفتم؟ هیموضوع چ --  باربد

 ...نطوریمنم هم -- آرش

 :با شوق گفت عاطفه
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 ...االنم دونهینم شیداداشش راجب زندگ یحت یشکیمرموزه کال ه یلیپسر خاله داره خ هی نیآقا ا --

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر نیبنابر گهیرو م زیهمه چ رمیبودم اگه جلوشو نگ مطمئن

 کرده کیرو تحر نیا یاتفاقات افتاده که فضول يسر هیاالنم  -

 :فورا دست به کمر زد و گفت عاطفه

 چند تا سواله؟ ریمنه که چند روزه درگ يمن آره؟؟ عمه  یکه فضول --

 :گفت یلحن لوس هیچشم غره رفتم که با  بهش

 ...االن مثال دمیتحفه ترس ـــشیا --

 :زدم عقب و گفتم موهامو

 ادیسر کالس گفتن امروز استاده م میبر ایکم حرف بزن ب -

 :کون دادم و گفتمپسرا دست ت واسه

 پسرا نمتونیبیم گهیپنج روز د -

سمت کالس اما تو طول راه فقط راجب ماهان حرف زد که باعث شد با  میکرد و راه افتاد یهم خداحافظ عاطفه

 کردم یخودم بگم عجب غلط

 :از دخترا که اسمش الناز بود از پشت خم شد جلو و گفت یکیکالس  سر

 نش؟یدید ه؟اصالیاستاده ک نیا دونهیم یبچه ها کس --

 :که کنار دستش نشسته بود گفت مهسا

 دمشیصلح نژاد اما نه ند شمیلیاسمش ساسانِ فام --

 :گفت الناز

 عاشق من بشه نجایا ادیو جذاب باشه ب پ،خوشگلیپسر جوون؛خوش ت هیکاش  يوا --

 :گفت عاطفه

 هم نه تو؟؟ یشکیه --

 ...بگو نویواال هم --م

 :گفتمهم برگشتم و  من

تا از دندوناشم  2 زنهیساعته هم حرف م 24...ختهیوسط سرش هم ر يکه موها رهیاستاد پ هیاما به نظر من  -

 شهیم یکیاما الناز مطمئن باش عاشق تو ...چاق که لباس تو تنشون زاره يمردا نیطالست از ا يدندونا نیاز ا
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 هیزن پنجمش  يباشه که اگه شد ولدارا کن پفقط دع دهیپشت سر هم بهت نمره م کنهیبرات باز م ششوین یه

رو که  وانیفقط مواظب باش ل وانیتو ل يبنداز يرینره قبل خواب دندوناشو بگ ادتی یراست...بهت برسه یارث

 يدندوناشو با آب قورت بد یاشتباه یباال سرش شبونه پا نش زارهیم

 :با خنده گفت مهسا

 گهیو م کنهیاونم کوتوله الناز و بغل م یآدم نیفکر کن الناز بشه زن همچ --

 :ادامه داد یلرزون يبا صدا بعد

 ببوسم تویقلوه ا ياون لبا ای؟بيشب عاشقانه چطور هیعشق من با  --

 :گفت ارهیکه کم مونده بود باال ب ي افهیاما الناز با ق میدیسه تامون بلند خند هر

 حالم بهم خورد اَه نمیبب نیزهرمار خفه ش --

 :رو به مهسا گفت و

 ...گمیم شهیقسمت خودت م...شاءالـیا --

 :نازك کرد و گفت یپشت چشم مهسا

 عشق دارم هیمن خودم  --

کارتون ها تند تند پلک  نیا نیواقعأ خوبه کالس بود و ع ياز پسرها یکیکه  يدریبرگشت سمت محمد ح و

 زد؛

رو  وفتهیبود ب کیهول شد و نزد نتشیبب دیدفعه سرشو بلند کرد مهسا هم که ترس هیبود اما  نیپائ يدریح سر

 از خنده میغش کرده بود گهید ن،مایزم

 رفتیآبروم م نتمیبود پسره بب کیزهرمار نزد --م

 دهینه نترس حاال که ند --ع

 :گفت ينشست و با لحن کشدار ختیالناز س هوی

 ....گرتووووویج --

نگاه  یبه چ نمیشکالت مورد عالقش برگشتم بب هیبود که انگار زل زده به  يطور افشیجلو شده بود ق خیم

 ...که خشکم زد کنهیم

 اول سر تا پاشو چِک کردم دهیحالت خشک توهمون

 شهیمردونه مثل هم یلیخ یاسپرت بود نه رسم نه
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 :گفتم یآروم يعاطفه لب باز کنه به حرف زدن با صدا نکهیا قبل

 کنه؟یم کاریچ نجایماهان ا -

 :در گوشم گفت یآروم يکالس ساکت شده با صدا دیبود چون د دهیکه صدامو شن عاطفه

 نه؟یماهان ا --

 :بهت سرم رو تکون دادم و گفتم با

 که فلسفه خونده نیا -

 :دیبزنم،با صداش پچ پچ ها هم خواب يا گهیو به نسبت خشنش نذاشت حرف د يجد يصدا

 يچون چند جلسه  امیصلح نژاد م ياستادتون آقا يهستم موقتأ بجا فیمن شر نیتوجه کن یلطفا همگ --

 میبهتره زودتر شروع کن نیبود کاریاول ب

 هیگفت که ازمون  "و حرف زدن نشنوم لیموبا يصدا"مثل  یسخت نیحرف زدن و گذاشتن قوان یکم بعد

گرفته بود به همه داد  یعکس بچه که ازش به تعداد نفرات کپ هیتا بدونه کار هر کس در چه حده  خوادیطرح م

توجه رد  یلحظه مکث کرد و بعد ب هی دیبه من که رس کردیعکس ها رو پخش م یو خواست شروع کنن وقت

 :شد کارش که تموم شد گفت

 میبهتره با هم آشنا بش نیکنیهمونطور که کارتونو شروع م --

 جواب دادم اما هنوز تو شوك بودم نکهیشروع کرد به خوندن اسم ها با ا و

درآد اما خب مؤثر  غمیبود ج کیمحکم از بازوم گرفت که نزد شگونین هی نیحرکتم همچ یب دیکه د عاطفه

 کنم کارمو شروع کنم یواقع بود و باعث شد حداقل سع

 اومد یدر نم چکسیه يبا جذبه عمل کرده بود که صدا يطور ماهانم

 بامزه بود یلیعکس خ يتو يدادم به کارم برسم بچه  حیترج منم

از دو طرف بسته بودن  یکوتاهشو دم خرگوش بایتقر يک،موهایکوچ يتپل و لبا يداشت با لپا یدرشت يچشا

 تا کارم تموم شه انصافأ سخت بود دیساعت تمام طول کش هی

 نگاه کردن کاراهمه تموم کرده بودن ماهان هم از ته کالس شروع کرده بود به  بایتقر

نگام  يو کارمو از نظر گذروند لحظه  دیبه من که رس کردیهمشون هم فقط به تکون دادن سر اکتفا م واسه

 ...دادیداشت با چشماش قورتش م ستاد،عاطفهیکرد و با گفتن خوبه رد شد و کنارم ا

 :د آروم دم گوشم گفتماهان رد ش نکهیبود بعد ا ستادهیو حاال جلوش ا نتشیب يطور هی خواستیم شهیهم
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 ...واه واه چه اخمو --

 نطورهیهم شهیهم -

 :که تموم شد با گفتن کارش

 بشه یجا داره تا عال یلیکاراتون خوبه اما هنوز خ --

 ...ما فوق العادست بشر ؟؟کاریدونیم يزینبود بگه اصال تو از هنر چ یکیراجب کار همه گفت  نظرشو

 ...هم بزنه تونستیبهش نزنه چون نم یحرف نیچن یدادم کس حیکالس ترج يخب تو ادامه  و

 خودم بودم "یکس"اون  نیاگه فکر کن نیونیمد

 یاصطالحات یداد؛گاهیم حیتر توض یتخصص یلیخ ه،البتهیآخر کالس شروع کرد به گفتن از اصول اول تا

 بده حیدوباره توض شدیکه بخاطر سواالت بچه ها مجبور م گفتیم

 زدیاثر مثال م هی يزیهر چ واسه

 دونستم،یراجبشون نم یچیکه من ه زدیحرف م ياز نقاش ها گاها

 ...تولدشون گرفته تا روز مدرسه و ازدواج و مرگ و خیاما اون از تار میدونستینم چکدومیه یعنی

 ...اونم از حفظ گفتیرو م همه

 دهیبع ییزایچ نیهمچ هیعاشق فلسفه بوده  شهیمثل ماهان که هم یکس واسه

 محال بود روزید نیبهتر بگم تا هم ایکه محاله، یکیاز نظر من  حداقل

 :که ماهان گفت نیکالس،کالس آخرمون بود هم نیا

 نیخسته نباش --

 هوا دنیاول مثل فنر پر فیرد يپسرا

گفت که سواالشون رو  یشگیرفتن سمت ماهان که اونم با همون ابهت هم ینیریتا از دخترا محض خود ش چند

 ین واسه ساعات کالسنگه دار

 نگیسمت پارک میهم دست از پا درازتر از دورش پخش شدن من و عاطفه هم راه افتاد دخترا

 :تو راه گفت عاطفه

 ...انصافا جذابتر از آرشِ ره؟؟امایگیچرا پاچه م نیا --

 :گفت ییهویمکث کرد و بعد  یکم

 دمیفهمیاز حرفاشو نم یچیکه ه یکیکه استاده هنره من  نیفلسفه خونده؟ا نیا یگفتیمگه تو نم نمیبب --
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 بپرسم انیاز شا دیموضوع موندم با نیمنم تو بهت هم -

 ...جوابم سکوت کرد تو

 :صدام کرد یکیکه  میبود نیماش يکاینزد بایتقر

 رانیخانوم ح --

 که ماهانه، دیفهم شدیم شیلحن جد از

 نبود یکیجز ما سه نفر اون نزد یسمتش کس برگشتم

 :فورا گفتم گهیم یچ دمینگاشو از من گرفت و دوخت به عاطفه فهم دیکه رس کمونینزد

 دونهیم ستین یمشکل -

 رونیب دیکش ریزنج هیو  بشیتکون داد؛دست برد تو ج دنیفهم يبه نشونه  سرشو

 :گفتم...منه فورا دست بردم سمت گردنم،نبود ریزنج دمیکه کردم د دقت

 مال منه؟ کجا بود؟ نیا -

 من مونده بود يتو خونه  --

 :تعجب ابروهامو دادم باال و گفتم با

 تو؟ يتو خونه  -

 :اخماشو تو هم کرد و گفت یکم

 کردم داشیبله اون روز از گردنتون افتاده بود،بعدا پ --

 آهان -

 ينطوریا ستمیآقا من راحت ن یزنیحرف م یچرا رسم يباز زده تو فاز جمع بند نیا

 دستش بهم بخوره گذاشت تو دستم نکهیبردم جلو اونم بدون ا دست

 سمت ما ومدنیکنارش نگام افتاد به آرش وباربد،داشتن م از

 :ماهان چشم از اونا گرفتم يبا صدا...کردیبا اخم و باربد متعجب نگامون م آرش

 ن؟؟یآورد نیماش --

 بله -

 رمیم گهیخوبه من د --

 کردم اونم رفت یلب خدافظ ریز
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 پشت سر نگاش کردم،ذاتأ چهارشونه بود از

 شاهزاده هی نیع رفتیباال و با اقتدار راه م دادیشونه ها و سرشو م رفتیهم راه م یوقت

 بود؟؟ یسالم ک --

 ریلب سالم کردم و چشم دوختم به زنج ریحرف رو زده بود ز نیطرف آرش که ا برگشتم

 دیچرخیاون روز مهول و هوش همون قاب عکس و  فکرم

 :برگشتم سمت عاطفه و گفتم رونیکه خورد به بازوم از فکر اومدم ب یدست با

 ه؟یچ -

 :اون باربد گفت يبجا

 بهش؟؟ يشد رهیکه خ يتو اون گردنبند گم کرد يزی؟چییکجا میکن یصدات م میساعته دار هی --

 :کرد،گفتمیافتاد به آرش که با اخم به پشت سرم نگاه م نگام

 ستین يزینه چ -

 بود؟؟ یپسره ک نیا -- آرش

 بود مونیاستاد طراح --  عاطفه

 :ابروهاشو داد باال و گفت باربد

 داشت؟ کاریبا شما چ یروز اول تونیاستاد طراح --

 :تو همون حال گفتم گذشتیرو انداختم گردنم بلند بود و از سرم هم م ریزنج

 پسرخالم بود -

 نشیدیشد شما ند فیح --  عاطفه

 چرا؟ -- آرش

 تفاوت یخودته البته با کم یآخه ماهان فتوکپ --  عاطفه

 واقعا؟ --  باربد

 آره -

هم دارن  نیع یکیزمان و مکان جدا  هیآدم ها هر کدوم تو  گهیجا خوندم که م هیچه جالب؟اتفاقا من  -- باربد

 همزمان افتاده نایمنظورم همزاده انگار مال ا

 :مکث کرد و بعد گفت یکم
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 ن؟؟یکاریفردا ب یاستر --

 چطور؟ -

 میبگرد رونیب میبر نیکاریگفتم اگه ب ينجوریهم --  باربد

 م؟یکجا بر --  عاطفه

 :شونه هاشو انداخت باال و گفت باربد

 هم مهمون آرش ،شامییهر جا --

 :انگار حواسش نبود چون گفت میسه تا به آرش نگاه کرد هر

 ن؟یگفت یهوم؟ چ --

 :گفت طنتیبا ش باربد

 شد یچ یفهمیفردا م یچیه --

 :هم برگشت طرف ما و گفت بعد

 نمتونیبیبعد از ظهر م 7خب دخترا فردا  --

 :فورا گفت آرش

 ؟ مگه فردا چه خبره؟7فردا؟ساعت  --

 :زد رو شونش و گفت باربد

 برادر من شما تو افکارت باش یچیه --

 :خنده گفتم با

 تا فردا -

 :هم اومد کنارم و با خنده گفت ن،عاطفهیراه افتادم سمت ماش و

 سرش رفته یچه کاله فهمهیمست فردا م يآدما نیا نیع --

 آره -

 !!اون مدال؟؟ یراست --

 نگو اونجا خونش بوده افتاده بود اونجا...دمیهمون روز که اون عکس رو د -

 نطوریآهان که ا --

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه
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 چه خبر؟ -

 یسالمت --

 :نطور،گفتمیاونم هم نیتو ماش نشستم

 آقا رضا چه خبر؟ کنم،ازیاصالح م -

 :باز کرد و گفت ششوین...لپاش گل انداخت فورا

 یچیه یاونم سالمت --

 يدیبابا تُرش تیخواستگار ادیپسره ب نیا خوادیم یک -

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت

 ؟یتو چ خوادیم یکیباز منو  يدیخودت ترش --

 :گفتم یلحن لوس با

 ستنیدر حد من ن چکدومیخانوم،اما ه کنمیه پشت سر هم خواستگار رد ممن ک -

 ادیروز ب هیتا  ایخانوم بمون تو رو يخواستگار ادیشاهزاده ب هی دیواه واه بله با --

 ...شاهزاده...شاهزاده؟؟

 ؟یکنیقبول م تیخواستگار ادیاگه ماهان ب میمر --  عاطفه

قصه  يمعما خورهیقصه بودن بهش م ياز شاهزاده  شتریمرموز بود،اون ب شهیکه هم یکس...تو فکر ماهان رفتم

 باشه

 ...هم خب افهیبهتر از ماست،از لحاظ ق شونمیکم از شاهزاده نداره،وضع مال ياز لحاظ رفتار گرچه

 ...هیجور هیکال  دونمینم زنهیموضوع دامن م نینداره اما به شدت جذابه اخالقش هم به ا ياسطوره  ییبایز

 :گفت اطفهع

 ؟يدیم یشد؟ چه جواب یچ --

 یمن دوست دارم با کس...دونمیاما االن نم کردمیبود قبول م شیدو سال پ یکیاگه  دیشا یعاط دونمینم -

 ریاون مرموز و غ...کنه؛اما ماهان کاریچ خوادیبتونم بفهمم م...کتاب باز باشه هیازدواج کنم که عاشقم باشه،واسم 

 شهیمثل من نم یکیشک عاشق  یب...و خب هینیب شیقابل پ

 نبود نیپائ نقدریمگه تو چته؟ تو که اعتماد به نفست ا --
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باهام رفتار  يطور کشهیکه اعتماد به نفسم جلوش ته م هیماهان طور نهیمشکل هم...اما ستین نیهنوزم پائ -

 تونهیکه آدم م هیداد کال کس تیبهش فکر کرد و بهش اهم شهیم ایکه تو دن مینفر نیکه انگار من آخر کنهیم

 کنهیبچه نگاه م هیبه من مثل  اونطرفه حساب کرد و محاله که عاشقت بشه  هیعشق  هیروش فقط به عنوان 

ما فکر کرد  یبه زندگ شهیچقدره؟اصال نم یدونیما م نیب یتضاد اخالق نطوریاز نگاهش بفهمم و هم تونمیم نویا

مثال  هی نیحاال ا گهید يزایچ یلیخ...بگم،بخندم و اون دوست داره تو سکوت کتاب بخونه و خوادیمن دلم م

 فکر نکنم یکس نیچبه هم دمیم حیمن ترج...کهیکوچ

 بگم آره...بهش...فکر نکنم میخواستگار ادیاگه ب یحت

 ؟يدوسش ندار یعنی --

 که نم پس بده ستین یخب ماهان کساما ...نیو اخالقش کنجکاوم هم یمن دوسش ندارم فقط راجب زندگ -

 خوامینم یعنیدوسش داشتم؛هنوزم واسم جذابه اما دوسش ندارم  یتو عالم بچگ یزمان هیبود  نطوریهم هم واقعا

 ...بدونم شیراجب زندگ خوادیدلم م یلیکه داشته باشم اما خ

از رسوندن عاطفه رفتم خونه مامان تو آشپزخونه بود از پشت بغلش کردم که سرشو برگردوند طرفم گونشو  بعد

 :و گفتم دمیبوس

 یسالم بر مامان خوشگلم خسته نباش -

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 برو لباساتو عوض کن یتو هم خسته نباش --

 :که کارم افتاده گفتم نهیکه صرفأ مختص ا یلحن با

 ــــامـــانم -

 جان مامان؟ --

 ام دعوت کردم 25هامو واسه  یمن دو تا از هم دانشگاه -

 !!!داره يرادیچه ا --

 ادینه ز...بابا روشن فکره اما مامان نجاستیسختش ا يجا و

 هر دوتاش پسره -

 :فورا برگشت و مشکوك گفت مامان

 دارن؟ یپسر؟ اونوقت چه نسبت --
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 میهست یگفتم که هم دانشگاه -

دوست  شونیکی ؟نکنهیداره دعوتشون کن یچه لزوم...یهم نه،هم دانشگاه یهم کالس یچ یعنی --

 ...يدوست دوست شد یبفهمم با کس میپسرته؟مر

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 یمامان؟فقط دوست معمول يچه دوست پسر -

 ؟ياونوقت چطور --

 :وسط آشپزخونه و خالصه گفتم يزغذاخوریپشت م نشستم

 میموضوع آشنا شد نیماهانه سر هم هیاز پسرا که اسمش آرشِ فوق العاده شب یکی میاتفاق آشنا شد هیسر  -

 :دیمتعجب پرس مامان

 !ماهان؟؟منظورت اخالقشه؟ --

 هستن گهیهم د هیشب یلیخ افهیمتقابل همن اما از نظر ق يکه کال نقطه  ینه بابا از نظر اخالق -

 !!واقعا؟ --

 شینیب یم ادیاوهوم حاال م -

 :متفکر و متعجب گفت مامان

 باشه --

 چوندم،یچه خوب حرفو پ...نشست رو لبم یطانیلبخند ش هی

 تو اتاقم و لباسمو عوض کردم دمیپر فورا

 یصورت يتاب بند هیبا  یزانو صورت ریشلوارك ز هی

 ستادم،ینذاشت برم جلوتر و پشت ستون ا یفضول دمیپچ پچ شن يرفتم سمت آشپزخونه که صدا دوباره

 آروم حرف بزنن کردنیم یمامان و بابا بود که سع يصدا

 اد؟؟ی یماهان نم یعنی -- مامان

 ادینم چوقتیکه ه یدونیم --  بابا

 بگم یچ دونمینم -- مامان

 حق داد دیروش البته به ماهانم با نمیخودش کم ناراحته ا...کار کنه یچ دونهیرضا نم --  بابا

 :که مامان گفت دیآه کش بابا
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 اگه زنده بود اوضاع فرق داشت یخال ایلع يجا --

 و هردو سکوت کردن دیپشت بند حرفش آه کش و

 بود؟ یک گهید ایلع

 باشه؟ تونهیهمون دختر تو عکس م یعنی

 بود واریبخاطر همون عکسش رو د شناختنشیم نایبابا ا پس

 ماهان داره؟ ومدنیبه ن یچه ربط اما

 مرده؟ یعنی

 ...ه؟یموضوع چ اوففففف

 رفتم تو آشپزخونه به بابا سالم کردم و نشستم کنارشون زننینم یحرف گهید دمید یوقت

 حرفاشون بود شیتمام فکرو ذهنم پ اما

 پس بزار سوالمو واضح تر مطرح کنم هیک ایحدس زد لع شهیم ه؟یک ایلع

 ماهان؟؟؟ یهست یتو ک خود

*** 

 !د؟یآ یچه بر سرم م دارد«

 ...را اعدام کنند میها لحظه ها هیرا بسته ام وگذاشته ام ثان چشمانم

 ناتوان شده ام در برابر روزها...آورده ام کم

 »سبک شوم دیتا شا هیگر یگاه ایبزنم  یتر از آنم که حرف خسته

-- Ces jours-ci, plus que tout autre fois que vous fumez Mahan 

 )ماهان یکشیم گاریس يا گهیاز هر وقت د شتریروزها ب نیا(

 زل زده بود بهم نهینگاش کردم،دست به س گاریپشت دود س از

-Mon esprit est occupé 

 )فکرم مشغوله(

 :طلبکار گفت ي افهیق با

-- ?Pour de vrai 

 )واقعا؟؟(
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 :نگه که ناراحتم کنه خم شد به جلو و گفت يزیچ کردیم یسع داشت

 لیدل...به هم ربطشون بدم تونمیگذره؟نمیازش چقدر م یدونیم!!!بفهممانزوا تو  نیا لیدل تونمیماهان نم --

 ؟یفهمیچرته م...هات

 ...حرف زدن هم نداشتم ينا یدستام در حال سوختن بود حت نیکه ب يگاریزدم به س زل

 :گفتم يگرفته  يصدا با

 منه ریاتفاقا تقص ينه فقط اون همه ...موندیاگه من نبودم زنده م...من بود ریتص -

 :به مبل و گفت دیکوب خودشو

 مسخره ست --

 :تو چشماش نگاه کردم و گفتم...زدم گارمیپک به س هی

 زنده بمونه تونستیم...کیاون حق انتخاب داشت روب -

 یبجز اون واقعا مسخرست که تو علت مرگش رو خودت بدون کردینم يکار نیکه همچ یدونیم --

 قبول کنم تونمیاما نم دونمیم -

 ؟؟یتونستیچطور قبال م پس --

 فقط فراموش کرده بودم -

 :کردم و گفتم یمکث

 مگه نه؟ ستیکه ازم متنفر ن هیلیخ -

 :تر از قبل گفت یشاک

 سالهاست که زده به سرت...که زده به سرت ییفقط تو نیهمه منطق...هیاون منطق --

لحظه  هیبجز اون من ...موند یکه نخواسته من نباشم اما اون زنده م ده،نگویآدم منطقش رو از دست م یگاه -

 دمیهم د نیآرم يحس رو تو چشا نیا

باور کن به هر  يشد وونهیهمونطور که تو د ارهیم یوونگید یعشق گاه ست؟؟ین یعیطب نیخواهرش بود ا --

 خندهیم يمحروم کرد یسالها خودتو از همه چ یبگم سر چ یک

 ...حق با اون بود اما گفتیم راست

 بخشنیمنو نم ییجورا هیته دلشون  ره؛اونایگیرو م قمی کنمیبه هر کدوم نگاه م یوقت...حس عذاب وجدان نیا -

 ...بهت بفهمونن کـ يچطور ید آخه مرد حساب --
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 حقم داشت...کنه اما تو مخ من نره یکه سالها بخواد منو راض نیقطع کرد،کالفه شده بود از ا حرفشو

 :گفت يجد یلیمکث خ یکم بعد

آرزو نکردن  چوقتیمجابت کنه اونا ه دیبا یکیو  يماهان باور کن مشکل دار يدار ازیروانشناس ن هیتو به  --

مشاور بهتر از  هی شیجدأ برو پ ال؛امایخیپس ب رهینم وبتیاما خب من هر چقدر بگم تو ذهن مع يمردیکه تو م

 گرانهیعذاب دادن خودت و د

 نیا یزمان هیخاموش کردم و پا شدم رفتم تو اتاقم البته قرار بود  يگاریرو تو جا س گاریس...کهیحق با روب دیشا

 اتاق مهمان باشه

 اتاق که روبروم بود یسرم و زل زدم به تنها نقاش ریپرت کردم رو تخت دستامو گذاشتم ز خودمو

 خط از هم جدا شدن هیکه با  ریتا تصو دو

 دمیدو تا عکس کش يرگ که خودم از روبز یلیخ ینقاش هی

راستش رو گذاشته بود  يچپش رو تخت بود و پا يتخت نشسته بود،پا ينگاه کردم رو لبه  یبه سمت راست اول

خوش تراشش معلوم  يهاشو تا زده بود پاها نیمن بود که آست دیسف راهنیکه تنش بود پ يزیتنها چ نیزم يرو

 بود

وجب مونده به زانوش اومده بود  هیتا  نیکه بخاطر هم دیکشیم نیرو به سمت پائ راهنیپ نیدست راستش پائ با

گذاشته  شیراستش رو به نما يلباس شونه  ياومده  نیپائ ي قهیباز بود  شییباال يعوضش چون دو دکمه 

 بود

اال ب یو کم سشیخ يچپش گذاشته بود و با دستش چنگ زده بود به موها يپا يدست چپش رو رو زانو آرنج

 نیخمار زل زده بود به دورب يداده بودشون و تبدار با چشما

 سرخش بودن يلبا یرنگ زیبود و تنها چ دیو سف اهیس عکس

هم با همون لباس و  یبارعکس رو گرفتم عکس دوم 8 قأیکه دق دیلرزیعکس اونقدر دستم م نیگرفتن ا سر

 بود که فقط باال تنش مشخص بود نیبود و تنها تفاوتش ا سیخ يموها

چونش با دستاش هم صورتشو قاب گرفته بود لباشو غنچه کرده  ریدستاشو به هم چسبونده و گذاشته بود ز مچ

هر دوتا عکس فوق العاده  یرنگ يبود با لبا دیو سف اهیس نمیبود وچشم چپش به خاطر چشمک زدن بسته بود،ا

 بودن

 بردارم نجایعکس رو از ا نیا دیخودش بود با ي دهیا هردوشونم
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 ...اون روز جلو چشمم زنده شد ياما خاطره  نمشیبستم تا نب چشمامو

 :و گفتم دمیبوس شویشونیبگه پ يزیچ هی خوادیمعلوم بود که م افشینشست تو بغلم از ق اومد

 بگو لبخندم -

 :رو لبهاش نشست و گفت یقیحرف لبخند عم نیبا ا شهیهم مثل

 ...ماهانم --

 ماهانم گفتناش بودم عاشق

 جان ماهان؟؟ -

 :بچه ها تاب داد و گفت نیع خودشو

 ؟يریعکس بگ هیازم  شهیم --

 ش؟یخوایم یواسه چ -

 یتو از روش بکش خوامیم --

 گهید کشمیم شهیمثل هم رمیخب چرا عکس بگ -

 خودم باشه ي دهیا خوامیم يریعکسشم بگ دیبا یتونیشه،نمینه نم --

 :شونه هامو انداختم باال و گفتم الیخیب

 يباشه هر طور تو بخوا -

 یمرس --

 راهنمیپ يگفت و شروع کرد به باز کردن دکمه ها نویا

 :سرکوب شده گفتم يخنده  هی با

 ؟؟یکنیم کاریچ يدار...یخانوم -

 بده من کار دارم باهاش راهنتویپ --

 باز دهیکش يچه نقشه  دونهیشدت گرفت خدا م خندم

 رو دادم بهش اونم فورا رفت تو اتاق راهنمیپ

 میاستراحت کن قهیچند د هینذاشت  میدیرس رونیمثال تازه از ب طونیش دختر

رو لبم  يکه صداش از اتاق اومد باعث شد لبخند قهیمبل و چشامو بستم؛بعد چند د یدادم به پشت هیتک سرمو

 نهیبش
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 ماهانــــم --

 با دل من چه کنه؟ خواستیدختر م نیسرمو بلند کردم خشکم زد،اکه  نیشدم و رفتم تو اتاق هم بلند

 رو داد به دستم و رفت نشست رو تخت نیتوجه به حالت من دورب یب

 بعد ریبگ کیاول از نزد ایب --

 بگم تونستمیم یچ یعنی گفتمینم یچیعکس گرفتم ه خواستیکه م يجلو و همونطور رفتم

 خوب؟ ریرو تمام قد بگ یکی نیخب برو عقبتر ا --

 ارم؛یکردم تا تونستم عکس رو درست در ب یبار سع 8 قایدق...بار 8

 :فورا اومد کنارم دستاشو گذاشت رو شونم و گفت شیآرا زیکنار م واریدادم به د هیتک

 ...در اومدن يعکسا چطور نمیبزار بب --

 سرشو آورد باال کنمیم ینه حرکت زنمیم ینه حرف دید یزل زدم بهش وقت یبدون حرکت ساکت

 زدم به چشماش زل

 زیرو گذاشتم رو م نیهمون حال دورب تو

 :گفتم يبه فرانسو یآروم يکردم و با صدا بغلش

- yeux couleur d'émeraude 

 )به رنگ زمرد ییچشم ها(

 :گفتم یلرزون يو با صدا دمیهر دو تا چشمشو بوس يرو

- ?Vous aimer...Savez-vous 

 )؟یدونیم...دوست دارم(

 :تکون داد و گفت سرشو

-- Ouaip...Je te aime 

 )منم دوست دارم...آره(

- Happy Valentine 

--Happy Valentine...Mon amour 

 )عشق من...مبارك نیولنتا(

 ...زدم مهیپاها و دور کمرش،بلندش کردم و گذاشتمش رو تخت خودمم روش خ ریانداختم ز دست
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 ؟کردن؟ کاریچشم ها با من چ نیا

 سر آرامش دم،ازیکش ینفس شهیمثل هم...دمشیبردم جلو و بوس صورتمو

 شکر گذار خدام،آرامش من تو آغوشم بود شهیهم يبرا

رو  دمیرو تخت و اونم کش دمیشونه هامو فشار داد خواب کردیتر م تابیو منو ب دادیحرکت م نمیرو س دستاشو

 خودم،

 :دمینفس کش قیفرو کردم تو گردنش و عم سرمو

 استیدن هیواسم  یکه هست نیهم...یخوبه که هست -

رو باز  راهنیپ يمتوجه دستش شدم که داشت دکمه ها دمشیبوسیقدم شد همونطور که م شیخودش پ ندفعهیا

 دستش يفورا ازش جدا شدم و دست گذاشتم رو کردیم

  :نگام کرد،سرمو تکون دادم و گفتم یسوال

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 میبهتره تا ازدواجمون صبر کن...واسم آرامشه یکه هست نیهم...نه -

 ساله اس 99ما  ي غهیمن زنتم اونم شرعأ ص --

 !شه؟یصداش پر عشوه م کنمیاحساس م زنهیحرف م یفارس یچرا وقت کردیپر نازش داشت سست ام م يصدا

 ...که یگفتیمگه خودت نم یزنیحرفو نم نیبعدا ا یاالن داغ...جواهر من...گل من -

 :حرفم تموم شه گفت نکهیاز ا قبل

 میآره حق با توئه بهتره صبر کن --

 حالت خوبه؟ ده؟یرنگت چرا پر -

 میش داریزود ب دیشد صبح با 3ساعت  میپاشم چراغ رو خاموش کنم بخواب زمیآره عز --

 :پشت بغلش کردم و گفتم د،ازیچراغ رو خاموش کرد و اومد پشت به من خواب فورا

 ؟یخانوم يازم ناراحت شد -

 !!ماهانم هیچه حرف نینه ا --

 ؟يپس چرا بهم پشت کرد -
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 :زد و سرشو گذاشت رو بازوم و گفت نمیبه س یآروم يکرد وبرگشت،طرفم بوسه  یآروم ي خنده

 ریخوش گذشت شب بخ یلیممنونم امشب خ --

 آرامشم ریشبت بخ -

 فشار داد نمیزد و سرشو تو س يلبخند

 کردیم تشیبودم که اذ يزیمن به فکر چ ساعت بعد اون غرق خواب بود و مین

آروم  ترسونهیو منم م ترسهیکه ازش م يزیگه،چیهست که بهم نم يزیچ هی شناختمیاونو بهتر از خودش م من

 :زمزمه کردم

 >>... ریآرامشم رو ازم نگ ایخدا -

 :لبم جا گرفت اما گفتم يرو يپوزخند

 حکمتت رو شکر ایخدا -

 رونیب امیاما محال بود از فکرش ب وفتهیرو تخت زدم تا نگام به عکسش ن یچرخ

 افتاد دمشیکه د يروز نیبه اول ادمی

من  ي هیبود و اصال با روح یپارت هیشب شتریب یجاناتان بود حوصلم به شدت سر رفته بود،مهمون یمهمون تو

 ...نداشت يسازگار

 دوم يطبقه  ياز بالکن ها یکیدادم برم به  حیرو هم جِس برده بود اون ور سالن ترج کیروب

 شدیاز صدا کم م حداقل

 ستادهیپشت به من ا يدختر دمیبالکن که شدم د وارد

 ییطال يبود با بافت ها یبه مدل روم دیدکلته سف هی ادمهی لباسش

 :گلومو با سرفه صاف کردم و گفتم...من نشده بود متوجه

 ...خانوم -

 نیبود از همونجا پرت شه پائ کیمن هل شد و نزد يحواسش نبود با صدا چون

 طرف خودم دمیدستشو گرفتم و کش فورا

که دستامو دور کمرش حلقه کردم اونم دستاشو  وفتهیبود ب کیخورد و نزد چیپاشنه بلند پ يتو اون کفشا پاش

 فورا دور گردنم قفل کرد

 سرنوشتمون نطوریم گره خورد و همبار نگاهمون تو ه نیاول يبلند کرد و اونجا بود که برا سرشو
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 فرشته بود هی نیع واقعا

 نبود و همون ریتاث یهم ب شییبایکه ز شمینم نیکم از رفتار و اخالقش خوشم اومد اما منکر ا کم

 ،ییبایز نیهمچ هیاول جذبم کرد واسم جالب بود که با  ي لحظه

 سیدختر تنها تو پار هیکه  ییاونم با اون همه آزاد گذرهیاز حد خودش نم چوقتیراحته اما ه هیبا بق نکهیا با

 داشت

بندازه که همون لحظه من  یخوشبخت ریتو مس شویاتفاق زندگ هیبا  خواستهیگفت که اون شب از خدا م بعدها

 دمیرس

 بود؟ یواقعا اون اتفاق شروع خوشبخت یعنی...دونمینم

 ان؟یشدن به خط پا کینزد ای

 فوق العاده بود...که بود یاما هرچ دونمینم

 ....شکل نیزود از دستش دادم اونم به بدتر یلیکه خ يزیچ

 :رو تخت بلند شدم و زمزمه کردم از

 کنمیخواهش م...پس دست بردار...فراموشت کنم میقرار گذاشت -

 افتادم سمت آشپزخونه راه

 و دودش نبود گاریاز ته س يبود و خبر زیتم سالن

 اتاق مهمان سر زدم یکیبه اون ...فته باشهکنم ر که،فکریروب کار

 تا اتاق داره 5جمعأ خونه ...رفته بله

 خوابهیگاها م کیهم روب یکیمال منه و تو اون  شیکیو دو تا اتاق مهمان که االن  ییعکس،بچه،طال اتاق

 دیخر نجایخونه ا هیکه آخرش واسه خودش  رانیبخاطر من اونقدر اومده ا طفلک

 :چسبونده بود برش داشتم خچالیکه رو  ينگام افتاد به کاغذ...آشپزخونه رفتم

-Joyeux Anniversaire 

 )تولدت مبارك(

 تر از برادر کیدوست نزد نیممنون ا...بودم ممنونش

 الیبعد بالخره فارغ از فکر و خ قهیچند د دیقرص آرامبخش خوردم و برگشتم تو اتاق سرم که به بالش رس هی

 خوابم برد
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 »ان روزید يامروز،خرد شده ها يها مغرور«

 آزاد فکر کنم يتو هوا خواستیشدم دلم م ادهیپارك نگه داشتم و پ هیرو کنار  نیماش

 بودم ششیش،پیپ قهیکه چند د یکس يحرفا به

 ششیرفته بودم پ کیروب يکه بخاطر اصرارها یروانشناس... ییرزاینرگس م دکتر

 فکرم پر و بال داد نیبه ا دنشید...بکنه يبتونه کار کردمینم فکر

 اما تو دل برو یمعمول ي افهیق هیساله با  27-  26دختر هی

 مجابت کنه تونستیداشت که م ینرم و آروم يصدا

 خلوت بود بایتقر مکت،پاركین هیرو  نشستم

کر به قول خودش نرگس ف ای ییرزایم يبه حرفها شدمیم رهیروشن کردم و همونطور که به دودش خ گاریس هی

 کردم

 یشروع کن یمهمون هیاز  یتونیم --

 ؟یبرم مهمون...یعنی...؟یمهمون -

 ریبگ یآروم و خودمون ینه خودت به مهمون --

 تونمینه نم -

 دهیکار باهاشون بهت آرامش م یدونیاما م يدیکه سالهاست انجام نم يکارات شروع کن،کارا...از...خب پس --

 مثل؟؟ -

 شروع کن هوم؟؟ ینقاش ای یقیاز موس گمیمن م... اما یخودت بدون دیبا نویا --

 دمیدرس م یکه طراح شهیم يخب من االن چند هفته  -

 ریکمک بگ تیمیقد ياز مدل ها یتر کار کن حت ی،تخصصيدیتو فقط درس م...نه --

 تونستمینم...دمیرو تو هم کش ه،اخمامیمنظورش چ دمیفهم

که از دست داد، باور کن که مرگ  ییزایچ يبه نبودن همه ...به نبودنش عادت کن...ماهان خب؟ یبتون دیبا --

 یچند وقت برو مسافرت و از مناظر نقاش هی؛يوقته دست به رنگ و قلم نبرد یلیتو خ...تو نبود ریتقص چکدومیه

من مطمئنم استعدادت فوق  ریالهام بگ یتونیکه م يزیهر چ ؟؟ازیستین شگاهینما هیاصال چرا به فکر ...بکش

 یلیسطح خ يرو یبه نقاش يادیز يخودت عالقه  يمخصوصا که به گفته  کنهیبمب صدا م هی نیالعادست ع

 يبزرگ دار
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 ریرو دوباره از سر بگ یقیموضوع کنارش موس نیبه هم يکن همه فکر تو بد یکار کن سع يبعد 3

 :پرسنیم ياستاد هیروز از  هی گنیم

 دوباره عاشق شد؟ شهیم

 بله: گهیم اونم

 ؟يخوریشکسته آب م وانیل هیشما تو  یعنی: گنیم دوباره

 کشهیشکسته دست از آب خوردن نم وانیبخاطر ل یآدم عاقل چیه: دهیهم جواب م استاد

 یشکسته دست از آب خوردن بکش وانیل هیبخاطر  دیتو هم نبا االن

 نرم تر باش؛ و کمی...یدوست داشته باش یتونیاما م یدوباره عاشق بش یبه قول خودت نتون دیشا

 اومد تو شیپ یاالنم برو و به حرفام فکر کن هر وقت هم مشکل...رو فراموش نکن شگاهینما ي دهیا

 پزشک باشه؟ هیدوست حساب کن نه  هیاز ساعات شبانه روز بود بهم زنگ بزن روم به عنوان  کی هر

 کنمیم یباشه سع -

که چند سال  یقلب يخودشم با توجه به حمله ...سفر خبرم کن ياگه بر...یشروع نکن يدفعه  هی یراست --

 بهم بگو خب؟ یتونینم يدیو مواظب باش اگه د ياریکن به خودت فشار ن یسع یداشت شیپ

 سفر برم هیبا اونه بهتره به  حق

 تلفنم حواسم رو متوجه اطرافم کرد؛ يصدا

 نرگس گوش کنم و نرم تر باشم يها هیوصکردم به ت یبود جواب دادم و سع بابا

 جانم بابا؟؟ -

 :متعجب بود صداش

 ؟؟ییسالم پسرم کجا --

 مصرف کردم يزیچ کردیفکر م حتما

 :گفتم

 شده؟ يزیهوا بخورم چ رونیاومدم ب -

 خونه؟ يایم ن،شبیهم ییکجا نمیبب خواستمینه پسرم فقط م --

 امیبله م -

 :کردم و گفتم یمکث
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 ...بابا یراست -

 جانم پسرم؟؟؟ --

 پسرم گهیحاال دقت نکرده بودم که تو همه حرفاش م تا

 توجه بودم؟؟؟ یب نقدریا یعنی

 :گرفتم و گفتم ینفس

 پس فردا برم شمال دیشا -

 پسرم؟ یوقت سال؟واسه چ نیشمال؟ا --

 جا واسه شروع کاربرم اون خوامیراه بندازم م شگاهینما هی خوامیاز دوستام م یکی شنهادیراستش به پ -

 :خوشحال شد و فورأ گفت بابا

 ؟يریم یحتما برو با ک هیعال نیا --

 هم باهام هست کیروب...نه،خب ای ادیم نمیهم بگم بب انیبه شا خوامیم -

 :گفت یآروم يبا صدا دیخواب جانشیه

 ...اما اد؟یاونم م! ک؟یروب --

 :حرفشو ادامه بده و گفتم نذاشتم

 ادینم شیپ یمشکل نینگران نباش -

 پسرم گمیبخاطر خودت م --

 :گفتم...محو یلیرو لبام نشست،هرچند خ يلبخند

 میزنیخونه حرف م امینه نگران نباش بابا م -

 پسرم يریخوبه که تنها نم --

 دوست ندارم اطرافم ساکت باشه ندفعهینه ا -

 حرف من هم متعجب بود هم خوشحال نیاز ا بابا

 احافظتمنتظرتم پسرم خد...خوبه --

 خدافظ -

 رو قطع کردم و زنگ زدم به نرگس یگوش

 شهیشده که هنوزم باورم نم نمونیب یتیمیباعث صم شیچند مدت راحت نیا تو
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 :تا بوق جواب داد 4 بعد

 سالم بر برادر بد اخالق ما --

 خدا نکشتت نرگس -

 چرا؟ --

 ندارم یمن مشکل...بکشت يخوایخب اگه نم -

 :خنده گفت با

 حرف بگو نیبود منظورت رو از ا نیمنظورم ا ریزبونتو گاز بگ شعوریب --

 شمال میبر یدسته جمع بأیشما قراره تقر شنهادیبخاطر پ -

 يداریقدم برم هی يحداقل دار هیعال نکهیا --

 سکوت رو دوست دارم نیآرامش داشته باشم ا خوامیبگم م یبابا من به ک -

 حاال؟ نیریم ایک...سایپاش وا يزد ی،حرفیکنیم خودیب --

 ایپاشو تو هم ب میبش يچند نفر هیفکر کنم  بیترت نیو به ا گهیهم م میبه اون بگم به مر...انیو شا کیروب -

 شمینه مزاحم نم --

 بخاطر تو نگفتم،بخاطر خودم گفتم...نرگس -

 مدت خوب شناختمت نیتو ا يحرفا نیتو نامردتر از ا دونمیم --

 اریب یرو هم خواست یهر ک یشیهم کمک حال من م شهیت عوض م هیهم روح ایب یشوخ یب -

 :رو لوس کرد و گفت صداش

 ارمیمن جوجوم رو هم م --

 کنج لبم نشست يمحو لبخند

 اریباشه ب -

 ؟یکن کاریچ يخوایدانشگاه رو م ن،تویزم زنمیمن کارم رو م --

 قبول نکردم يکار چیساسان که حالش خوبه قراره برگرده از اون ور هم خودم امسال ه -

 حاال؟ میریم یخوبه ک --

 صبح 6پس فردا ساعت  -

 بعد نمت؛تایباشه پس باهام هماهنگ کن که کجا بب --
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 باشه سالم برسون،تا بعد -

 !!هه...رو قطع کردم جوجو تلفن

 بهش گهیشوهرشه هر وقت بخواد خودشو لوس کنه جوجو م منظورش

کلماتش رو  ای کردیفقط صداش رو بچگانه م گفتینم يزایچ نیهمچ هیتو خلوتمون هم  یافتادم حت ادشی به

 دیکشیم

 :گفتیم شهیهم میلوس بش میدوست نداشت چکدومیمن نه اون ه نه

 شهیبم تر م یبمش که گاه يصدا دیحالتاش از صداش مشخص بشه،با دیمردونش جذابه،با يمرد با صدا( 

 )ات کنه وونهید

 من يبرا شهیخاص بود و هم شهیخودشم هم ينازها

 :و تو دلم گفتم دمیکش صالیاز سر است یآه

 "فکر نکنم بتونم فراموشت کنم  "

 پشت پلکام تصور کردم افشویبستم و ق چشمامو

 :زمزمه کردم آروم

 زمرد کوچولو -

 زدیپشت پلکام برق م یکیتو تار یحت چشماش

 باز کردم و سرمو تکون دادم تا فکرش دست از سرم برداره چشمامو

 بهتر بود  کردمیهمون نرگس فکر م به

 حداقل از نظر من ایروشن فکره؛ يادیز شوهرش

 از دست دادن باشه شتریاطرافش ب يکه دوست نداشتم روابطش با مردا یمن

 )دمشیدوبار د یکیهمون شوهر نرگس که (رضا ریام اما

 دارم نانیمن بهش اطم گهینداره م یاگه نرگس منو بغل کنه فرق یست؛حتیمهم ن واسش

 ندارم مانیا انمیکه به اطراف نهیمن ا مشکل

 کردیرو بغل م کینه به همه مثال مهم نبود اگه روب البته

 )بغلش کنه ذاشتیبه خاطر اعتقاداتش نم کیالبته روب(

 دارم مانیا کیبه روب چون
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 نه که مهم نبود،نگران نبودم البته

 باشه خودخواهم و دوست داشتم فقط مال من باشه فقط مال من من

 رهیهم از زنم،عشقم بگ گهید یکیرو  رمیگیکه من ازش م ینکنه اون لذت و آرامش دمیترسیم

 منو بغل کنه یرو،حت یکس ذاشتمیررضا،نمیام ينرگس بود و من بجا ياون بجا اگه

 بهیراحت بودن نرگس واسم عج نیداشته باشم اما خب ا يرو نرگس نظر نکهیا نه

 ...اصال چون

 نداره یبه من ربط گرانید ال،روابطیخیب

 اسم مسلمان رو یکیقبول کنم  تونمیکه بعد چند سال هنوزم نم بهیعج نیبخاطر ا دیشا

 نباشه بندیپا نشیبکشه اما به قوان دكی

 داشته باشم یاعتقادات نیبود که من چن بیواسه نرگس عج یحت

 میکنیمثل هم فکر م کیمن و روب اما

 مینکن کاریو چ میبکن دیبا کاریکه چ...میبکن تیرعا میکرد یسع شهیهم

 کننیدختر نگاه نم هی يو تو چشما نهیپائ شهیباشم که سرشون هم ییاز اونا نکهیا نه

 فقط اسمأ مسلمون نباشم کنمیم یسع تونمیکه م ییخب تا جا یگناهم ول یبگم کامال ب ای

 میکنیمونو م یسعبوده سخته اما تمام  رانیکه تمام عمرشو خازج از ا کیمن و روب واسه

شناسوندن  هیکه بق ياسالم رو نه اونطور کردیم یاعتقادات منو دوست داشت و بعدا خودشم سع نیهم اونم

 بلکه

 رو بشناسه ستین ياجبار چیرو که توش ه یواقع اسالم

 دهیراهکار نرگس جواب نم...اوف

 فکر کنم یپات یو به افکار قاط راههیتو ذهنم بزنم به ب هرچقدر

 نقطه هیبه  رسمیتهش م بازم

 بهتر بگم دو تا زمرد خمار ای...تا چشم سبز دو

 :لب گفتم ریباال گرفتم و رو به آسمون ز سرمو

 اما بهم بگو از قلبم ...تو رو از ذهنم پاك کنه تونهیخود خدا م ؛فقطیستیدست بردار ن -

 گذاشتم حس نکنم سر يچطور ای ره؟یاز دستام بگ یدستاتو ک يخاطره  برتت؟؟یم یک
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 موهامه يپات و دستات تو يرو

 فرو کردم تو موهام و هلشون دادم عقب،وسط راه بهشون چنگ زدم و دستمو دستمو

 نگه داشتم همونجا

 :درخت رو به روم و گفتم يزدم به تنه  زل

 شه؟؟یبه نظرت از ته بزنمشون م -

 تکون داد نیداده به درخت و با لبخند سرشو به طرف هیکردم تک احساس

 :بستم و گفتم چشمامو

 ه؟یافکار چ نیا!! شدم نه؟؟ وونهید -

 ...شهیتوهم مثل هم هی...باز کردم نبود چشمامو

*** 

 »کندیام م وانهیخسته ات د شیته ر...نه تیموها یشانیدخترم مرا پر کیمن  «

 بردارم؟؟ ایخب چ خب

 يتا مانتو واسه هر کدوم شال و روسر 4

 نانیاطم يدونم اضافه برا هی

 دونم پاشنه بلند هیتا کفش دو تا اسپرت  3

 آهان شلوار...یچ گهید

 یتام قواص 2 یتا ل 2تا کتان  2

 و بلوز شلوار یچند تا لباس راحت خوبه

 جمع کنه تو ساك؟ نارویا یک حاال

 هم راه حل هست نیواسه ا خب

 :داد زدم وبلند

 ...مامان...مامان -

 :در رو باز کرد و اومد تو اتاقم تو همون حال گفت کردیکه غرغر م یدر حال مامان

 سرت یچته؟چه خبره صداتو انداخت --

 :گذار باشه ریتأث شهیکردم مثل هم یعوض کردم و سع لحنمو
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 ؟يساکم رو برام ببند شهیم یمامانـــــــــ -

 ؟يانجام بد یتونیکارم نم هی نیهم --

 ...برات کنمیم خودمو لوس...برات کنمیم کیج کیمامان من که ج -

 کنمیبسه بسه باشه جمع م --

 عاشوغوتم -

 اونوقت؟ یچ یعنی --

 همون عاشقتم -

 افسوس تکون داد يبه نشونه  يسر

که انداخته بودمشون رو تخت و تو همون حال  يو شروع کرد جمع کردن لباسا رونیب دیتخت کش ریاز ز ساکمو

 :گفت

ها به  یکیحوله و مسواکتم بده بزارم،شامپو هم ور دار اون ...هنباش ک افتیخانوم حواس پرت فقط به فکر ق --

 زنهیموهات شوره م سازهیموهات نم

 کنمیرو فراموش م زیقربون مامانم برم که نباشه من همه چ يا

 :رو دادم دستش و خودمو انداختم رو تخت و گفتم گفتیرو که پشت سر هم م ییزایچ فورأ

 هم هست؟ نیلیشا م؟یریم ایحاال ک -

 با دوستاشون انیکار داره ماهان و شا نیلینه شا --

 :گرد کردم و گفتم چشمامو

 رم؟یپس من با چند تا پسر کجا م -

 :نگام کرد و گفت هانهیعاقل اندر سف مامان

 نشونیشمال؟؟ دختر هم هست ب يبا چند تا پسر تنها بر زارمیبه نظرت من م --

 رفتمیشمال کرده وگرنه نم يکه دلم بدجور هوا فیح

 مامان گفت دوستاشون؟ نمیصبر کن بب...فرشته ایحداقل عاطفه بود  کاش

 شهیهم م انیشا يدوستا یعنی

 رو گرفتم انیشا يو تند شماره  یرو گوش دمیپر رونیکه مامان رفت ب نیهم

 :که جواب داد گفتم نیهم
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 بگو که تو دوستات فرشته هم هست -

 :گفت زدیکه خنده توش موج م يصدا با

 نباشه% 1فکر کن  --

 چطور اجازه گرفته -

 باشه نیکرد لحنش غمگ یسع انیشا

 ادیکه با داداشش م نجاستیمشکل هم ا --

 :گرد شد و بلند گفتم چشمام

 جان؟؟؟؟ -

 يدیبال درست شن یجانت ب --

 :گفتم يلحن کشدار با

 !!!ـــــــــرتیبابااااا غ -

 :گفت يافاده ا يدخترا نیا نیو علوس کرد  صداشو

 زمیعز یاز غافله عقب ــــــــــــشیا --

 :نشستم و گفتم خیس

 شده؟؟ یشاخکام فعال شدن چ -

 :داشت گفت یکه ذوق خاص یشد و با لحن يجد

 ...ـــمیرفت شیبا مامان حرف زدم سه روز پ --

 :گفتم دهیخودش کش مثل

 ــــــــن؟؟یرفت -

 م؟یکجا رفت یاگه گفت --

 زیکرم نر انیکوفت،شا -

 ؟؟یچطوره نگم بترک --

 :زدم غیج

 ااااااااانیشا -

 رو از خودش دور کرده یگوش ای فونیانگار زده رو آ ومدیدورتر بنظر م صداش
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 ...يخواستگار...میرفت...گم خب یم...گوشم کر شد بابا --

 :گفت مهیتو اتاق و سراس دیکه مامان پر دمیکش يبلند غیج چنان

 شد؟؟ یچ -

 :زده رو به مامان گفتم جانیه

 يرفته خواستگار انیمامان شا -

 :به خودش گرفت و گفت یحق به جانب افهیق مامان

 م؟یترسوند نیبخاطر هم یخب که چ --

 :گرد کردم ومتعجب گفتم چشمامو

 !!!ن؟یزده نشد جانیشما ه یعنی -

 :نازك کرد دستاشو زد به کمرش و گفت یچشم پشت

 دونستمیکه م نویا --

 ن؟یپس چرا به من نگفت -

 میگفت نگ انیشا --

 :داد زدم انیبه شا رو

 قبل از همه بدونم دیکه با یمن دونستم؟ینامرد فقط من نم -

 رونیرفت ب مامان

 یبه عنوان آبج دیباشم؛استرس داشتم شما با یشاک شتریب دیمن با...ساکت ساکت --

 يش بودسه روز پشت سر هم زنگ زدم خامو يکردیم آرومم

 :و گفتم دمیورچ لب

 ؟يبا تلفن خونه خبر بد یتونستیبود تو نم ریافتاده بود و تو دست تعم روسیو -

ازم  يتو خبر دمیبعدشم د زایچ هیرفته بود چه برسه به بق ادمیمن اونقدر استرس داشتم که اسم خودمم  --

 از حرصم گفتم نگن يریگینم

 شد یچ جهینکن بگو نت هیباشه بابا حاال خودتو توج -

 کم دارم؟ یچ...تموم یچ ،همهیی،آقای،گلیماه نیبشه؟ پسر به ا یچ یخواستیم --

 ...دارم،اخالق دارم افهیدارم،ق نیدارم،ماش خونه
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 ماه بعد 2 یعنی...میتا به وقتش عقد کن میخوند غهیص هیشب گفتن دختر مال خودتون  همون

 :و گفتم دمیبلند خند يصدا با

 ...من رو تو هم اثر کرده هاااا نیاعتماد به نفس پائ میاما خودمون...خوشحال شدم یلیخ مبارکه -

 :با خنده گفت اونم

 ...گهیآره د --

 :ذوق ادامه دادم با

 دنبالم؟؟ نیایم یک ستمیتنها ن گهید ولیا -

 واسه شمال؟ --

 اوهوم -

 آماده دم در باش 5:30صبح حرکته؛ تو  6 --

 ...اوووو چه زود -

 میخوریاونجا م شناسمیبا صفا م يجا هیراه  نیبهتره صبحونه رو ب میزود بر --

 میخوریم الیچالوس ناهار رو تو و میرسیظهر هم م يکاینزد

 چند ساعت راهه؟ -

 ساعت 6 بأیتقر --

 تا فردا ریباشه پس من برم بخوابم شب بخ -

  ریشب بخ --

 رو فرشته هم حساب کرد االن تازه نامزدن  شهیشد که حداقل فرشته هست اما نم خوب

 تو ساحل شمینداره فوقش ولو م بیع کنهیبهش ولش نم چسبهیم انیشا

 خورمیفصل هوا سرده سرما م نینه توا اما

 کنمیم شیکار هیبابا حاال  الیخیب

 ...بخوابم برم

 ور و اون ور شدم نیا يقد نهیآ جلو

  دیبا شال سف يبند یمشک ياه،مانتویس یغواص د،شلواریاسپورت سف کفش

 بودم دهیومداد که ازنصف چشمم کش ملیو پنکک با ر ،کرمیرژ کالباس هیطرفه  کی يموها
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 بودم یخودم راض از

 برداشتم دممیسف فیو ک يدود نکیع

 دمیزور چمدون رو پشت سر خودم کش به

 کردیم یاومده بود تو و با مامان سالم و احوال پرس انیشا

 مدون رو از دستم گرفتاومد چ دیکه د منو

 ریسالم صبح بخ -

 که همه منتظر توان ر،بدویسالم صبح تو هم بخ --

 میاز مامان و بابا راه افتاد یتکون دادم و بعد از خدافظ سرمو

 بلند ماهان  یشاس نیخورد به ماش چشمم

 پسر نشسته بود که از صورت بامزه و هیپشت رول نشسته بود کنارش  خودش

 برادر فرشته،فرنود باشه دیبا دمیو شباهتش فهم مهربونش

 عقب رو باز کردم و نشستم سمت چپ فرشته و پشت سر ماهان در

 تفاوت نگاهشو گرفت یبعدش ب یرو صورتم قفل شد ول هیماهان چند ثان نگاه

 :با فرنود،فرشته گفت ییو آشنا یسالم و احوالپرس بعد

 موندم یم و گرنه تنها میمر يخوب شد که اومد يوا --

 :نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 يرو دار انیتنها؟؟ شما که آقا شا -

 گل انداخت لپاش

 :دادم ادامه

 ـنیکنینامزد م...نیایم...نیر یخبر م یب -

 گسیماه د 3 ایواسه دو ماه  یعقد و عروس میخوندن تا محرم ش غهیفقط ص...که میمراسم نداشت --

 فرشته و چسبوند به خودش يورأ دست انداخت دور شونه هااز اونور نشست کنارمون و ف انیشا

 اعتراض کرد فرشته

 :گفتم انیخم شدم و آروم به شا منم

 بدبخت دهیزن ند --
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 :بچه ها زبونشو درآورد و گفت نیع انیشا

 نداره یزن خودمه به تو ربط --

 ...نو که اومد به بازار -

 :وسط حرفم و با به حالت خاص گفت دیپر

 اون تکه یکن سهیخودتو با عشقم مقا یتونینم --

 دیفرشته رو بوس يها فورأ گونه  ییدور از چشم جلو و

 اخم کرد و با مشت زد به ضهینبودن عر یخوشش اومده بود اما محض خال فرشته

 :و گفت انیشا ي نهیس

 انیزشته شا --

 بگه يزیحق نداره چ یکس یخانومم ستیزشت ن --انیشا

 :رو به من گفت بعد

 حق داره؟؟ --

 ..نه واال -

 میبحث رو تموم کرد نیماش ستادنیا با

 میشد ادهیشد ما هم پ ادهیماهان پ چون

 نگه داشته بود يکمر هی جلومون

 شد ادهیدختر ازش پ هیچند قدم جلوتر از ما بود در سمت چپ باز شد و  هی ماهان

 نازك يبا مانتو يشلوارکرم پارچه ا هی...کیبود البته ش دهیساده لباس پوش یلیخ

 یشکالت

 دمیپوشیمانتو نازك م نشستمیم يکمر يجلو بخار منم

 بود قیکه روش طرح نستعل یشال کرم شکالت هی

 بود ختهینر رونیمحکم بسته بود و ب موهاشم

 سرخ رنگ يقلوه ا يو لبا یقلم ینیبا ب یابرو مشک چشم

 داشت ییبامزه و تو دل برو ي چهره

 ...م بامزه ان انگارمن هم همه از د انیاطراف
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 دور همه رو از نظر گذروند چشمش رو ماهان ثابت موند هی یوقت دختره

 شد و به حالت دو اومد جلو و دست انداخت دور گردن ماهان قتریعم لبخندش

 خم بشه نیموضوع باعث شد گردن ماهان به پائ نیاز ماهان کوتاهتر بود و ا قدش

 و فرشته هم گرد شده بود انیمال شا چیمن که ه يچشا

 نبود دمیتو د فرنود

 :دست گذاشت دور کمر دختره و گفت وفتهین نکهیا يبرا ماهان

 نرگس چه خبرته؟ چند بار بگم؟؟ --

 گفت که بدتر یچ دونمیاسمش نرگسه دم گوش ماهان نم دونستمیکه حاال م دختره

 :رفت تو هم و گفت اخماش

 نه من نه تو یکر کنف ينطوریا الیخینرگس تو هم؟؟ ب --

 :بالخره گردنش رو ول کرد و گفت نرگس

 ذوق یب --

 از یمتوجه نشدم ک یکه حت يبگه پسر يزیچ نکهیقدم اومد عقبتر و قبل ا هی ماهان

 نرگس و با لبخند به هم نگاه کردن يشده از پشت دست گذاشت رو شونه  ادهیپ نیماش

 :رو به ماهان گفت پسره

 تو زحمت متونیانداخت دیسالم ماهان جان ببخش --

 داشت یهاشون به هم شباهت خاص افهینرگس داد ق لیتحو نیریاخم ش هی و

 کنم خواهر و برادر باشن فکر

 :گفت شیشگیبا همون آرامش هم ماهان

 نیخوشحال شدم که اومد...یچه زحمت --

 :شد و گفت يدر آن واحد جد نرگس

 رفت شیکارات چطور پ --

 :سرشو تکون داد و گفت ماهان

 بکشه یماه 7-6 هی دیشا...کشهیاما طول م رهیم شیداره خوب پ --

 شهیپ قهیهمون دختر چند د يدختر جد نینه انگار ا انگار
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 چه خبره دمیفهمیگردو شده بود نم هیاز زور تعجب بزرگتر از  چشمام

 :متعجب ما افتاد فورأ گفت افهیلحظه برگشت چشمش که به ق هی ماهان

 میفرشته و برادرشون فرنود و دختر خالم مر ان،نامزدشیبرادرمه شا نیا...بچه ها دیاوه ببخش --

 :بعد رو به ما گفت و

 همسرشون نرگس خانوم شونیرضا هستن و ا ریآقا هم ام نیا --

 زن و شوهرن؟؟ یعنی همسر؟؟

 :لب گفتم ریزدم و ز يلبخند

 خوشبختم -

 حرفاشو کش بده که ماهان خواستیدست داد و م ررضایشوخ جلو رفت و با ام انیشا

 :و گفت نذاشت

 نیشیبا هم آشنا م شتریوقت صبحونه ب میوفتیبهتره راه ب --

 باز کرده بود یمیآهنگ قد هیجاده ماهان  تو

 برام جالب بود آهنگه

 :بردیبود که آدم رو به خلسه م يخوندن آهنگ و حرفاش طور طرز

  صدایب يداص با

 کوه بلند هی مث

 خواب کوتاه هی مث

 مرد هیمرد بود  هی

 ریفق يدستها با

 محروم يچشمها با

 خسته يپاها با

 مرد هیمرد بود  هی

 اهیبا تابوت س شب،

 چشمهاش يتو نشست

 شد ستاره خاموش
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 خاك يرو افتاد

 موند یهم نم هاشیسا

 پشت سرش هرگز

 بود و خسته نیغمگ

 تنها يتنها

 تشنه يلبها با

 چشمه هیعکس  به

 نهیتا بب دینرس

 قطره قطره،

 آب ◌ٔ آب، قطره ◌ٔ قطره

 تپشیشب ب در

 طرف، اون طرف نیا

 تا بشنفه افتادیم

 ...صدا صدا،

 پا يپا، صدا يصدا... 

 )آهنگ مرد تنها از فرهاد(

 خاموشش کرد انیاعتراض شا يدر اومد با صدا نیهم غمگ يآهنگ بعد یوقت البته

 افتاده بود رو مخم یآهنگ قبل يخب صدا یول

 حفظ شدم بأیاما تقر دمشیبار شن هی نکهیا با

تو بهر  نیماهان همچ خونهیتو م يدرباره  ایخودت  يداره برا نیو حس کن نیگوش بد یحاال شده به آهنگ تا

 داره یحس نیهمچ هیاونم  دیفهم شدیآهنگ رفته بود که م

 ه؟دونیماهان هم خودش رو انقدر خسته م یعنی

 میماهان آشنا شد يبا دوستا شترینگه داشتن واسه صبحونه و ما کم کم ب 9:30 حدودأ

 رو نداشتم اونم بخاطر ماهان يتهایشخص نیهمچ انتظار

 چقدر ماهان ساکت و اخمو بود دوستاش بر عکسش بودن هر
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 رضا مثل فرنود خنده رو بود و زود با هم مچ شده بودن ریام

 خون گرم و با محبت بود یلینرگس خ اما

 حرف بزنه یبا هرکس يبود چطور بلد

 هستش بر خالف خود ماهان يخوشم اومد دختر سر زنده ا ازش

 مینداشت یتوقف چیمداوم گذشت و ه یتو رانندگ يساعت بعد 3

 قرار داشت ییفوق العاده با صفا يکه ماهان در نظر گرفته بود جا ییالیو

 بود اما خب پر دار و درخت بود ایدور از دروسط جنگل و  بأیتقر نکهیا با

 که من عاشقشم يزیچ

 کنهیم دایپ ي گهید يتو تابستون با باز شدن گل ها منظره  بنظرم

 رو درست کرده بودن يفوق العاده  يو زرد و قرمزشون منظره  ینارنج يخب االن هم درختا با برگ ها اما

 نداشت يزیجاده که اطرافش جز درخت چ هی

 بود ییایبودن و فضا به شدت رو ختنیها همچنان در حال ر برگ

 دهنم باز موند میدیمد نظر رس يالیبه و یوقت

 دیرسیترسناك ،خوف ناك و جن زده بنظر م يها لمیف نیا نیع دیعمارت که اگه شب بود شا هیشب يزیچ هی

 ...یمیقد يافتادم تو داستان ها کردمیم حس

 ستین یرانیمعمارش ا زدیداشت که داد م يفوق العاده ا يمعمار عمارت

 عمارت رو گرفته بود ياکثر جاها واریدور د چنیپیکه م یچکیپ يها اهیگ

 کنهیروح داره نگام م هی شیروانیش ياالن از پنجره  کردمیم احساس

 فوق العاده خوشگل بود الیناگفته نماند که و البته

 باشه نه مدرن پسند یسیانگل یمیقد يکه عاشق سبک ها یواسه کس یول

 رونیب نیاز ماش دمیمدت کوتاه ازش د نیخاص خودش که تو ا جانیبا شور وه نرگس

 :و بلند رو به ماهان گفت دیپر

 بنداز بدم بهت ادمیعکس گرفتم  زیاز منظره جاده برگ ر --

 هم فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد ماهان

 ه؟یعمارت مال ک نیماهان ا یراست --نرگس
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 ...هیمیقد یلیرو ساخته بود؛خ نجایبود جدشون ا کیروب يخب مال پدربزرگ پدر...کیمن و روب --نماها

 !ک؟یروب

اومد  کیدر عمارت باز شد و در کمال تعجب من روب داشتیچمدون خودش رو برم یهر ک نکهیا نیح در

 مدت کوتاه از هم جداشن هی یدوتا دوست قصد ندارن حت نیا رون؛انگاریب

 بیبود و دوتا دستاشو کرده بود تو ج دهیپوش یجذب لجن شرتیت هیبا  یشلوار راحت هی

 کردیو داشت با لبخند ماهان رو نگاه م شلوارش

 و ماهان رو نیا ایکشم  یخودمو م ایافتاد به چال گونه هاش من آخر سر  نگام

 خوامیبگم منم چال گونه م یبه ک بابا

 شهیوامون مموضوع دع نیآخرش من و تو سر ا خدا

 :از همونجا داد زد کیروب

 تو هوا سرده نییبدو --

 :هم بلند گفت ماهان

 يخوریم م،سرمایایبرو تو م --

 تکون داد و رفت تو ما هم پشت سرش سرشو

 به صورتم خورد يندیخوش آ يوارد خونه شدم گرما تا

 ومدیم نهیتو شوم يسوختن چوبا يتو سکوت عمارت صدا ،يورود يجلو نیهم از

 داشت خالصه بگم توش فوق العاده بود يایتالیا یمیخونه سبک قد دمانیچ

 يادیز نطوریخونه و هم میو نور مال يابر يسر ظهر بود اما بخاطر هوا نکهیا با

 7-6 يساعت حدودا يکردیبود و فکر م ییایدور عمارت فضا رو يچکایو پ درختا

 هستش

 پرنس کم هیو فقط  شیسال پ 400پرنسسم تو  هی کنمیفکر م نجایاومدم ا یاز وقت کأل

 میدار

 شدیم یچ يوا...تو اون زمان یسیانگل یپف يلباسا نیکن من با ا فکر

 مرموز يرمردایپ نیاز ا دیشا ایپرنس ساکت عمارت باشه  تونستیهم م ماهان

 ومدیبهش م شتریدوم ب ي نهیعاشقانه دارن گذ ایگذشته مخوف  هیکه  یخارج يداستانا
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 کرد یرو به همه معرف کیماهان روب کردمیم ریس ایکه من تو رو نیب نیا تو

 سالم سر تکون دادم و به همون شکل جواب گرفتم يبه خودم اومدم و به نشانه  منم

 دونه واسه خودش برداره هی یاونقدر اتاق داشت که هر ک عمارت

 بود و البته تو تنها دو تا اتاق اون طبقه نیپائ کیماهان و روب اتاق

 باال راه داشت يسمت چپ سالن به طبقه  یچوب يها پله

 با غرغر اتاق روبه روم رو برداشت انیاتاق جا گرفتم شا نیتو اول من

 اتاق نبود هیفرشته باهاش تو  نکهیبود اونم بخاطر ا ناراحت

 بدبخت دهینامزد ند...ودهسنش دور از فرشته نب نیتا ا کنهیندونه فکر م یکی

 روش کنار اتاق من فرنود بود ان،روبهیشا يرفت تو اتاق کنار فرشته

 ررضایکنار اون نرگس و ام و

 داشت یباال کأل اتاق بود و همه از دم چوب بودن و حالت سلطنت طبقه

 خوشم اومد یلیکه از اتاقم خ من

 دمیم حیاتاق خودم رو ترج یمشک-و رنگ قرمز ادیمدرن خوشم م ياز اتاقا نکهیا با

 نهیشیبه دلت م یداشته باش ي قهیبرو برگرد هر جور سل یداشت که ب یحالت هی نجایخب ا اما

 بود کینزد یلیصدا خ دمیپا شن يدم پله ها بودم که صدا رونیتو کمد رفتم ب لمیاز گذاشتن وسا بعد

 که تو ورودم زدم ترس برم داشت یلطف تَوهمات به

 تر نیپائ يپله  يو افتاد رو دیکه پام لغز هیک نمیبب برگشتم

 تو هوا منو گرفت یکه دست نیبود با مخ برم پائ کیرو از دست دادم و نزد کنترلم

 دیاز کمرم باال کش و

 از مرگم بهش چنگ يریجلوگ يبرا تونستمیبود که م يزیاما تنها چ هیک دونستمینم

 بزنم

 نشیمحکم خوردم تو س دیانداختم به لباسش اونم چون منو به سمت باال کش دست

 اونم مثل من دمیشنیتندشو کنار گوشم م يبستم و تو همون حالت موندم نفسا چشمامو

 بود دهیترس

 دمیکش یاز سر آسودگ قینفس عم هی ستین ياحساس کردم خطر یوقت
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 ...دونمیم...رمیمیو م وفتمیآخرش از پله ها م من

 چقدر قشنگه ؛ سرد و جذب کننده ه؟یعطر ک نیا

 شد یسرش رو ازم دور کرد که چشمام قفل دوتا چشم آب یرو آروم بلند کردم اونم کم سرم

 داشت زوم کردم رو چشماش یچه رنگ المصب

 يداشت مال من رگه هاش سبز بود تو یو طوس یمشک يبود که توش رگه ها یآب

 يا قهوه

 خوشگلتر بود نیمال ا اما

 نبود؟!! بود يکه چشاش خاکستر نیا نمیکن بب صبر

 دمیدفعه اول اشتباه د دیشا دونمیم چه

 خوامیداره منم م يبلند يپلکا چه

 دهینشون م شتریبخاطر اون ب اههیکامأل س نیمال منم بلنده اما مال ا البته

 :زمزه کرد آروم

 حالت خوبه؟ --

 شد سمت چال گونه هاش از اونجا به لباش دهیکش نگام

 ...چقدر  یو معمول یصورت

 نگامو انداختم تو چشماش فورأ

 خوشگل باشه؟ نقدریا دیانقدر چشماش خوشگله؟خدا آخه پسر با نیا چرا

 رون؟یب يجنس رو اشتباه داد نیا نکنه

 )مهمرد خوشگل مال مرد:(گفتن میجذاب باشه نه خوشگل؛از قد دیمن پسر با بنظر

 داشتنش سخته نگه

 مبارك صاحبش...يریو و ریه نیمن تو ا گمیم یچ

 :انقدر محو افکارم بودم که فقط تونستم آروم بگم اما

 خوبم -

 و اونم؟ نیها تو حلق ا یچرا تازگ دونمینم من

 بگذرونه ریرو به خ یخدا سوم کیاز روب نمیاز آرش ا اون
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 کنه؟یم کاریطبقه باال چ نیا اصأل

 عقب میبکش میقصد نداشت چکدومیچرا ه دونمینم

 هردومون رو از جا پروند يسرفه  يبودم که صدا ییفکرا نیهمچ تو

 به طرف صدا دیچرخ سرمون

 ابروشم داده بود باال هیبود که  ماهان

 نیبود دوباره پرت شم پائ کیعقب که نزد دمیخودمو کش فورأ

 :دستم رو گرفت و با همون لحجه بامزش گفت مهیسراس کیروب

 چته دختر مواظب باش...يدیدست خودت م يکار هیآخر سر  --

 نیفورأ رفتم پائ دیتشکر و ببخش هیو با  ستادمیا شرمنده

 ...ییییلیبد شد خ یلیماهان خ جلو

 ....خدااااا يوا کنهیچه فکرا که نم االن

*** 

 ؟؟ يشنویگورستان را م سکوت«

 ش دل شکستن را نداردارز ایدن

 بود  میکه هرگز در دسترس نخواه يروز رسدیم

 دهدیکه نم دهدیآنتن نم خاك

 کندیرا نا آرام م التیهرچه که خ الیخیب تیغصه ها الیخیب تینداشته ها الیخیب

 ؟ يا دهینفس کش امروز

 خوش به حالت  پس

 نفس بکش قیعم

 ، لمس کن نیرا ، بودن را ، بچش ، بب یرا ، زندگ عشق

 »لبخند بزن تیتک تک سلولها با

 کیابروم باال بود زل زده بودم به روب هیکه  همونطور

 رفتیم نیبود که سرخ شده داشت از پله ها پائ میاون چشمش به مر اما

 :برگشت طرفم و گفت کیروب
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 دهیدختر آخرش خودشو به کشتن م نیا --

 :گفت دیمنو د ي افهیق یوقت

 نیکه گرفتمش هم وفتهیبود از پله ها ب کینزدماهان  زیکرم نر --

 :گفتم نهیبه س دست

 گفتم؟ يزیمگه من چ -

 :کرد و گفت زیر چشاشو

 گرانیکه د یبه اون مظلوم شناسم،تویخوب م یلیمن تو رو خ...دهیاون نگاهت لوت م --

 پس فکرشم نکن يزیبر یکرم هی يخوایکه م دونمیم یستین کنندیم فکر

 هیواسه خودش نعمت کیمن سر به سر گذاشتن روب یزندگ يتو

 نداره چکسیبه ه یعنیچشم بد نداره؛ میکه به مر دونمیم

 رو بغل کرده میمطمئن بودم اگه مر دمشونیو همون اول که د ستیتو مرامش ن اصأل

 محکم داره که نگفته قبولش دارم لیدل هی

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 ...دختــــر هی...واسم جالب بود تو اما زمیریمن کرم نم -

 :حرص گفت با

 زنمتاااایم امیماهان م --

 :جلو زدم رو شونش و گفتم رفتم

 ناهار بخور میبر ایحرص نخور ب -

 :گفت يسمت سالن غذاخور میرفتیم میکه داشت همونطور

 وفتادیم چارهیباال و گرنه ب میخوب شد اومد --

 :رو هوا منظورش رو گرفت گفتم کیکه روب يلحن منظور دار و کشدار با

 بــــعـــــلـــــــه -

 کوفت --

 بکنم يتو صداش باعث شد تک خنده  حرص

 ...میخوب شد اومد کینرگس راجب عمارت ما رو کشوند باال که به قول روب یفضول
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 بودن زیپشت م کیبجز من و روب همه

عمارت ان و  نیخونه زاد ا ییجورا هیو  کننیکار م نجایهست که ا ییاسمش خانومه سر خدمتکار کسا(  خانوم

کأل . دیچیم زیم يرو رو زهایچ نیصدا آخر یداشت ب دادیآشپزخونه رو انجام م يکه کارا) نجاستیخونشون ا

 بود یزن ساکت

 :گفتیعمارت بود م نیتو ا ادمهیکه  ییتاجا

 " رمینم نجایعمارت من از ا نیجون من و ا "

 خاطره داشتم یلیزن خ نیکنار ا. کردمینشسته نگاش م زیپشت م. رو اونم اثر گذاشته بود نجایسکوت ا انگار

 :که صداش کردم رونیرفت ب یاز سالن م داشت

 خانوم -

 بله آقا --

 :گفتیم میتنها بود اگه

 “پسرم جونم”

 صدا کنه یمیمنو جلو جمع صم خواستینم چوقتیه

 :گفتم

 کنار ما نیبش -

 :گفت و نیانداخت پائ سرشو

 تو آشپزخونه رمینه آقا م --

 و دوست نداشتم مجبورش کنم هیکیحرفش  دونستمیم

 تکون دادم دییتأ يآروم و معترض سرمو به نشونه  پس

 ناراحتم کنه خواستیه،نمیمنظورم چ دیفهم

 توجه بره یداد ب حیدست دست کرد و بعد ترج يا لحظه

 :زد و گفت يلبخند کیروب

 ؟یگیچرا م یدونیتو که م --

 کنهیقبول نم دونستمیم گفتیم راست

 تنها بودم کیبا روب یاون فقط وقت یواسه من حکم خدمتکار رو نداشت ول خانوم
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 :گفتیم خوردیغذا م کنارمون

 کننیم نکارویهم ا هیاگه من احترامتون رو حفظ کنم بق --

 خانوم بود و اعتقادات مخصوص خودش دونمیم چه

 :گفت انیکه شا خوردمیتو سکوت غذامو م شهیمثل هم داشتم

 ؟ياومد شگاهیبخاطر نما گفتیبابا م --

 سکوت رو بشکنه اما خب عادت نداشتم سر غذا حرف خواستیکه فقط م دونستمیم

 آروم سرم رو تکون دادم بزنم

 :فورأ گفت میمر

 ؟یطراح يبرا نیاومد نجایا یعنی شگاه؟ینما -

 زیچ هی دنیبچه ها فورأ با شن نیفتادم عا ششیپ قهیچند د دنیخجالت کش ادی

 انگار نه انگار کنهیاتفاق افتاده رو فراموش م جالب

 کنج لبش بود ينگاش کردم لبخند یچشم ریز. سرم رو تکون دادم دوباره

 نیاز هم خواستمیاتاقم شدم خسته بودم اما م یکه تموم شد همه رفتن اتاقاشون تا استراحت کنن منم راه غذا

 افتاد نماز نخوندم ادمیاالن کارم رو شروع کنم که 

 ...خانوم بود رو،رو به قبله پهن کردم و شروع کردم نماز خوندن ي هیکه هد يگرفتم،سجاده  وضو

 رهیبگ رادیکه از کارام ا ستین یمطمئنم که کس کنهیآرومم م یلیخ یلیخ کنهیحرف زدن با خدا آرومم م شهیهم

 بگه یکس شیو دالمو پ درد ایمسخره ام کنه  ای

 قول خانوم به

 )هاست بیع يخدا پوشاننده * (وبیاهللاُ ستارالع*

 کردینگام م شستیم خوندمینماز م یوقت شهیبه لطف اونه هم نمیا خونمیبسته نماز م يبا چشا شهیهم

 کنمیاالن بخوام با چشم باز نماز بخونم احساس م گهید دادینم یتیاهم یکنیحواسمو پرت م گفتمیچقدرم م هر

 زهیریجلوم نشسته و تمرکزم به هم م

 از حرف زدن يحواسم لحظه ا خوامیچشامو باز کنم اما نم شمیوسوسه م یگاه

بهش نبود بعد اون نابود  مانمیکه اگه ا ییخدا نهیریتوهمِ ش هیاز  شتریخدا پرت بشه سخته اما ارزش خدا ب با

 شدمیم
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 که در باز شد گفتمیآخرم بود و داشتم تشهدهامو م عترک

 توجه بهش سالم هام رو هم دادم یبود ب ستادهیتو همون جلو در ا ادیاجازه م یب کیروب فقط

 رو برداشتم حیخم شدم و تسب گفتمیلب ذکر م ریکه ز همونطور

 :صلوات هامو شروع کنم گفتم نکهیتموم شد قبل ا ذکرم

 حرفتو بزن؟ کیروب يخوایم یچ -

 ...اما گهیم یچ نمیسرمو بلند کردم تا بب ومدیازش ن يصدا

*** 

 شگاه؟؟ینما هی

 نمیبیهم م رمیگیم ادیکنار دستش هم  نمیشیفکر کن ماهانم که استادمه م هیعال نیا

 چطوره کارش

 ...سر فرصت ازش بخوام دیبا آره

 بهتر از االن پاشم برم بهش بگم یچه وقت اصأل

 ؟یبگه نه چ اگه

 بگه؟ چرا

 راجب ماهان احتمال داره يزیاون ماهانه هر چ خب

 و کارش رو نگاه بکنم؟ نمیداره من کنارش بش يرادیبابا چه ا نه

 کلنجار رفتن با خودم پا شدم تا برم اتاقش یبعد کل بالخره

 خونه يجاها یتمام دیسمت اون دو تا اتاق که دور از د دمیچیو پ نیپله ها رفتم پائ از

 بود

 اول خواستم ومدیپچ پچ م يتو بود چون صدا یباز بود انگار کس مهیاتاقش ن در

 نذاشت و منو کشوند سمت در ياما بعد کنجکاو برگردم

 شدینم دهید يزیدر نگاه کردم چ يال از

 در رو هل بدم که کامل باز شد یکم خواستم

 ...آبروم االن يوا

 خشکم زد دمیکه د يزیچ با
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 دیگنجی تو مغزم نماصأل یعنی شدینم باورم

 ...صحنه نیجز ا کردمیفکر م يزیهر چ به

 نبود اما من واقعأ از ماهان انتظار نداشتم یبیصحنه چندان عج دیشا

 کردمیم يفکر نیچرا همچ دونمینم

 واسش نداشتم اما به قول خودم ي نهیزم شیپ چیه

 "راجب ماهان ممکنه يزیهر چ"

 ...خوندیداشت نماز م ماهان

 ستین یبیچندان عج زیخوب احمق جان چ نیگیاالن م حتمأ

 دمیو توخانوادمون کم د ستمین دیمق زایچ نیکه خودمم به ا یواسه من اما

 دهیمثل ماهان بع ياز پسر کردیکه آرامش ساطح م يصحنه  نیهمچ هی

 حالت چقدر آرامش داشت نیدر خشکم زده بود چهرش تو ا جلو

 امش تعجب داشتاز آر شتریاالن واسه من ب البته

 تموم کرده بود اما هنوزم متوجه من نشده بود نمازشو

 :گفت داشتیرو برم حشیکه تسب یحال در

 حرفتو بزن ک؟یروب يخوایم یچ --

 خونهینمازشو م لکسیداره ر نیبخاطر هم کمیمن روب کردیفکر م پس

 کرد؟یو داد م غیج ییتو دونستیاگه م یعنیجون  بچه

 اایزنیحرفا م عجب

 سرشو بلند کرد رهیگینم کیهمون روب ایاز من  یجواب دید یوقت

 :تعجب کرد از رو سجاده بلند شد و گفت دنمید با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا --

 شده بودم دستپاچه

 رفت چرا اومدم ادمیلحظه  هی يبرا

 ...افتاد ادمی!!چرا من تو اتاق ماهانم؟؟ واقعأ

 :گفتم نیهم يبرا
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 شه؟یم...یعنی...ادیهم ...منم کنارتون باشم...دنیموقع کش شهیاگه م...خب اگه...خواستمیآها م -

 شونم يسرمو کج کردم رو و

 طرف ماهان چند لحظه با بهت نگام کرد هی ختیر موهام

 !!!کنه؟ینگام م ينجوریچرا ا وا

 نگفت يزیتو هم و چ دیکش اخماشو

 شدم دیناام گهیسکوت کرد که د انقدر

 قاب عکس توجهمو جلب کرد هیبرم که  برگشتم

 بودن دهیکه با رنگ روغن کش یعکس تک هیبودم البته  دهیبود که تو خونش د يهمون دختر عکس

 دیسف یلباس مدل روم هی تو

 ومدیزانوش م يلباس تا رو يبودن و بلند ییلباس و کمر دورش بافت طال يبندا

 رو داشت حشیشده بود و همون لبخند مل ختهیدورش ر موهاش

 زدیبرق م چشماش

 بود نقاش هنر دستش فوق العادست معلوم

 رو بخونم رشیز يامضا تونستمیبود م کینزد چون

 واقعأ کار خود ماهانه؟ یعنیخود ماهان پاش بود اسم

 بگم که کارش فوق العاده و دور از انتظاره دیباشه پس با اگه

 شده بود قتریسمت ماهان،اخمش عم برگشتم

 ازش بپرسم دیبا کشهیمنو م يجان کنجکاو بابا

 :کرد و گفت یدست شیباز کردم بپرسم که فورأ پ لب

باشه  شمیپ یکس...بار هی نیاما فقط هم ریبرو ازش بگ کنمیرو جمع م نجایتا من ا کهیدست روب لمیوسا --

 تمرکز بکنم تونمینم

 رونیحرف و سوال برو ب یب یعنی نیا

 ياتاق خارج شدم و راه افتادم سمت اتاق کنار از

 فکرم مشغول بود که بدون در زدن در رو باز کردم اونقدر

 کتاب دستشه هیو  دهیبا باال تنه لُخت رو تخت دراز کش کیروب دمیکه بلند کردم د سرمو
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 ...بدم یامروز قراره چند تا سوت یعنی نطوریمال منم هم...گرد شده بود چشاش

 کلووووویه الیخیرو ب یسوت

 یفتوکپ کلشیماهان بود و ه نیپوستش ع رنگ

 فکر کنم با هم باشگاه رفته باشن گنیهم د هیبد رقمه شب اصأل

 دشیتخت بود و پوش يکه لبه  راهنشیمن خشکم زده فورأ دست برد سمت پ دیکه د کیروب

 دمیخجالت کش واقعأ

 :و گفتم نیرو انداختم پائ سرم

 ...نیدونیخب م...فکرم مشغول بود یعنی...خب...حواسم نبود در نزدم دیببخش...زهیچ...اممم-

 :از خنده هست گفت يتو صداش رگه ها کردمیکه احساس م یدر حال کیروب

 نجا؟؟یا نینداره حاال چرا اومد یاشکال --

 زدن پسر مردم دارم دیهم بجز د يا گهیاومد اونجا کار د ادمی تازه

 خوادیم یواسه نقاش رمیازتون بگ لشویوسا امیگفت بماهان  -:بلند کردم و گفتم سر

 با تعجب نگام کرد با خودم فکر کردم اول

 "حرفم تعجب داشت؟ يکجا"

 :سر تکون داد و گفت کیروب

 ارمیاش رو ب هیمن بق نیاز اون ور تخت رنگ ها رو بردار --

 بود یقوط هیکه اشاره کردکنار تختش رنگ ها تو  ییسمت همونجا رفتم

 چشمام گرد شد...تخت يبرش دارم که چشمم خورد به کتاب رو خواستم

 منو قلقلک بدن یگرفتن؟هر دوشون قصد دارن اون فضول یرو از رو ماهان کپ کیروب نیا

 :خواسته بلند گفتم نا

 دن؟یخوندیقرآن م نیداشت -

 :بلند کرد و گفت سر

 !بله چطور؟ --

 ادیبهتون نم -

 :کرد و گفت یآروم ي خنده
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 اد؟یباشم که بهم ب يچطور دیمگه با --

 نیدونیم یعنی...خورهیبه ظاهرتون نم...خب دونمینم -

لباسشو تا آخر  ي قهی خونهیکه قرآن و نماز م یکس نیکنیحتمأ فکر م --:وسط حرفمو گفت دیپر

چون  ایم؟یمسلمان باش میتونینم يامروز پیماها با ت یعنیآره؟ زارهیم شیو ر کنهیطرفه م هی بنده،موهاشویم

 رفته؟ ادمونی تمونیاصل میفرانسه بزرگ شد

 شده بود احساس کردم بهش برخورد يجد صداش

 :گفتم فورأ

 انتظار نداشتم ییجورا هیاصأل  دونمینم...خب...نبود فقط نینه نه منظورم اصأل ا -

 کردمیم يفکر نیچراهمچ دونمیمخودمم ن نیباور کن نیداشته باش ياعتقاد ادیز زایچ نیشما و ماهان به ا که

 نیچون خودم معتقدم هم دیشا ایباشه  بندیپا نشید نیبه قوان يجد یکس دمیند لمونیتو فام نکهیبخاطر ا دیشا

 ...نیببخش...ونبه خاطر ا هیکاف یو تو دلت شکر کن یکه به خدا اعتقاد داشته باش

 ناراحتش کنم خواستمیگفتم دست خودم نبود نم یآخرم رو با لحن مظلوم يحرفا

 :اثر کرد چون با لبخند گفت انگار

 نظر خودشو داره یچه هر کس ست،گریاعتقاد به نظرم درست ن نیمتوجه ام اما ا هیچه حرف نیا --

 :دمیپرس يدادم بحث رو عوض کنم پس با کنجکاو حیترج

 ه؟یشما رشتتون چ نیببخش -

 :لبخند گفت با

 تیریمد --

 :و گفتم دمیور چ لب

 نیداشته باش يس فکر نکنم به هنر عالقه اپ -

 :گرد کرد و گفت چشماشو

 نیقضاوت کن گرانیکه زود در مورد د نیدار يچه اصرا --

 :نگاش کردم که گفت متعجب

 برم دنبال هنر؟ تونمیشما،من نم یاستاد فلسفه شده استاد طراح یوقت --

 و گاز گرفتم نمیپائ لب
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 .کردمیبود که زود قضاوت م نیمن هم يبد نیبزرگتر

 :و گفت نیلحظه رفت رو لبم اما فورأ سرش رو انداخت پائ هیکردم نگاش  احساس

 مونیاگه سنت خانوداگ میسال مداوم دنبال هنر بود 3من و ماهان هر دو تو فرانسه  --

 ...ییزیچ... ییعکاس ایهنر  ای خوندمیم یقیموس ایمن االن  نبود

که قصد حل شدن نداشت  ییمعما بودن معما هی نیو ع بیست به شدت برام عجبودن هر دو تا دو بیعج

 ...مخصوصأ ماهان

 اتاق ماهان میرو برد لیوسا بالخره

از جاده گرفته رو ازش گرفته بود و زده بود تو  گفتیو م زدیکه نرگس دربارش حرف م یعکس میایتا ما ب ماهانم

 لب تابش

 سادیهم کنار ما وا کیروب

 باز کرد الونیو و انویکالم پ یآهنگ ب هی ماهان

 :گفت کیروب

 نطورمیکار کنه،خودمم هم تونهینم نایا یعادتشه و ب --

 بوم نشسته بود يبه دست جلو قلم

 ...چرا دونستمیاما نم کردمیحسش م...داشت دیترد

 ...کنهیناز م...بابا شروع کن خب کنهیکنه که داره استخاره م کاریچ خوادیم مگه

 شد،یرو بهش بگم اما خب اون ماهان بود نم نایتم اداش دوست

 بود کار ماهان شروع شد یچ لشیدل دونمیکه نم دیترد یبعد کل بالخره

 دستاش بود یحواسم پ تمام

 قیبا آرامش و دق کردیخوب کار م یلیخ

 کردیم ادهیو رو کارش پ کردیماهان هم بهش گوش م دادیم ينظر کیروب یگاه

 دیطول کش یساعت 1 هی

 کارش تموم شد دهنم باز مونده بود یوقت

 ختنیریبارون م يکه درخت ها واسش سقف شده بودن و برگ هاش بجا يجاده ا يالعاده بود منظره  فوق

 موقع اومدن منو مبهوت کرده بود و
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 رو دستت زهیریبرگ هاش م یلمسش کن کردمیبود که فکر م يشدش طور میترس حاال

 و برجسته کار کرده بود يبعد 3و  دهیبزرگ کش یلیکه خ خودشم

 بشه دیحست تشد شدیباعث م نیا و

 شدیکنارش باشه حواسش پرت م یو اگه کس نمیبب تونستمیبار رو م هی نیگفت هم ماهان

 نمیتا اونروز کاراش رو بب گهید تونمیو من نم شهینم ییرو نما شگاهیخودشم طرح ها تا روز نما و

 ...هست شهیماهان هم يکه هم پا کیبه حال روب خوش

 ...الیخیب یه

 ...رمیگیم یفکر نکنم و گرنه افسردگ زهایچ نیبه ا بهتره

 فرشته کجاست؟ یراست

 ...زلزله انینه اون نه شا ستین صداش

 انِیهست سر شا یچ هر

 ...در بره میکم بخوابم تا خستگ هیبهتره  الیخیب

*** 

 دمیدیم ایدر/یگفتیم آب

 دمیدیکوه م/یگفتیم سنگ

 دمیدیجنگل م/یگفتیم برگ

 بگو کجایاکنون همه را  آه

 نم؟یبیم چه

 يسنگ خزه بسته ا-

 يگالبه ا و

 روزید یخوش آراست وه،چه

 .امروز یراستیچه بد پ و

 !...عشق يا زادیمر دست

 )ینیمفتون ام(

 به دست نشسته بودم قلم
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 به حرف نرگس عمل کنم خواستمیم

 رو بکشم رشیکه تصو رفتیطلسم رو بشکنم اما اصأل دست و دلم نم نیا خواستمیم

 که اصأل قصد نداشتم بشکنمش یبغض...گلوم رو گرفته بود يبد بغض

 زدیبه حال و روز بدم دامن م شدیکه پخش م یالونیو نیغمگ ينوا

 خودمو زجرکش کنم خواستمیقطعش کنم انگار م خواستمینم اما

 دادمیانگار دستمو من حرکت نم دمیکش یمن نم گهیوع کردم حاال داما کار رو شر دیلرزیم دستم

 مشغول بودم یساعت 1 حدود

 ...از حد دلتنگ شتریبودم و ب یاز حد راض شتریروم ب شیپ ریبه خودم اومدم از تصو یوقت

 و نگاش کنم نمیپاش بش گهیساعت د هیکه باعث شد  يریتصو

 ...خون... رنگ خون...يسرخ مثل رز اسکاتلند يدو تا زمرد خمار با لب ها...سبز يچشما

واضح عکس  زیچشمها و لب ها تنها چ نیاون خاطره منو از پا بندازه دوباره به چشماش نگاه کردم ا نکهیا قبل

بود انگار موهاشه اما کامل  شیقاط ییرنگ طال یاز مه و ابر قرار داشت کم يهاله ا هیچهرش تو  هیبود بق

 مشخص نبود

به چشم  شتریباعث شده بود اون دو تا زمرد ب نیبهش داده بودم ا یکیتار هیو خاص همراه  یورانحالت ن هی

 اورد یکه نگاهش نفسمو بند م شهیمثل هم...نفسم حبس شده بود انیب

 دمیکش یقیکه رو شونم نشست نفس عم یدست با

 کنهیم نگاه ممغرور اما معصو يانگار خودشه که داره با اون چشا...شیدیچقدر زنده کش --

 :رو ادامه دادم کیحرف روب آروم

 که پر غم و درد بودن يچشا -

 :حالت مسخ شده گفت هی تو

 بخاطر دردهاش اعتراض نکرد دیاونطور که با چوقتیه!!!...درد --

 میدیدو با هم آه کش هر

 خوردیکه مشکل کجا بود و درد ما از کجا آب م دیفهم کیلطف حال بدم اون روزها روب به

 ...بفهمه اما نشد یکه دوست نداشتم کس يزیچ

 ومدینم رونیمن از دهنش ب يحرفها رفتیسرش م کیمطمئن بودم روب یول
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 :بار زد رو شونم و گفت چند

 حال و هوات خوبه يبرا رونیب میپاشو داداش،پاشو بر --

 ها رو اونجا یاقم بود و نقاشکه تو ات یو بوم رو بلند کرد برد تو اتاقک هیسه پا اطیتکون دادم اونم با احت سرمو

 تا خشک بشه زاشتمیم

 ...ادیبستم تا حالم سر جاش ب چشمامو

 رونیرو هم دور گردنم انداختم و رفتم ب یشال مشک دمیپوش يسرمه ا وریپل هیبا  یشلوار ل هی

 من راه افتادن دنیآماده بودند و با د همه

 و دستشو به سمتم دراز کرد ستادیکنارم ا کیروب

 دستش بود مینگاه کردم،کت اسپرت مشک بهش

 شهیسردت م ریبگ --

 م؟یریکجا م -

 بعد هم لب ساحل دیاول خر --

 :گفت ومدیکه کنارم م یدر حال نیگرفتم و راه افتادم سمت ماش کتمو

 ؟يداریکار بر نم يبرا لتویوسا --

 :به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو

 دمیکش یبه اندازه کاف اینه از در -

 :گرد کرد و گفت چشماشو

 ؟یک!! واقعأ --

 اون روز از رونیمن رفتم ب...نیموند داریشب ب 3-2و تا  نیاونشب که دور هم جمع شده بود -

  دمیکش ایشب و طلوع آفتاب لب در غروب،

 یستینه به االن که ول کن معامله ن يبرد ینه به اون موقع که دست به قلم نم ؟يخسته نشد --

 یلیام خ هیتو روح کنمیاحساس م...بودم دهیدست کش قمیاشتباه بود که تا االن از عال...حق با نرگسِ یدونیم -

 گذاشته ریتأث

 اکتفا کرد) خوبه( هیسرشو تکون داد و به گفتن  متفکر

 به پشت انداختم ینگاه نهیشدم و از آ سوار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 پشت سرم نشسته بود میمر

 لبخند کنج لبش جا خوش کرده بود هیبود و  شیمخالفش فرنود،سرش تو گوش طرف

 انداخت سونیج ادیچهرش منو  حالت

 زدیم يلبخند نیهمچ هی زدیحرف م کایوقت با جس هر

 بسته شدن در به خودم اومدم يصدا با

 که نشست حرکت کردم کیروب

 تو حال خودش بود یک هر

 دیمرکز خر میبرس نکهیتا قبل ا البته

 گل کرده بود دشونیعشق خر دخترا

 هم واسشون دست گرفته بودن پسرا

 میکه ساکت بودن منو فرنود بود ییکسا تنها

 از ما فاصله گرفت یبود که البته با زنگ زدنش کم شیتو افکار خودم بودم و فرنود سرش همچنان تو گوش من

 :اومد کنارم و گفت کیروب

 ندازهینم یکس ادیفرنود تو رو  --

 :لبخند محو گفتم هی با

 يالبته با تفاوت ظاهر...سونِیخود ج کنم؛انگاریدارم به همون فکر م چرا از صبح -

 شنیآروم م رسنیبه دخترا م یاما وقت سونهیآرومتر از ج میهم حساب کن یفرق داره،اخالق سونینه کأل با ج --

 دلم واسشون تنگ شده -

 :تو هم و گفت دیکش اخماشو

 ؟يریگ ینم يپس چرا ازشون خبر --

 حرمت ها شکسته شه خوامینم...هیبشه،اون هنوزم از دستم عصب ریگجِس در خوامینم -

 نباشه یعصب دمیشا --

 ؟یزنیتو باهاشون حرف م -

 بجز اون جِس تورو...یپل ارتباط يو من رو کرد ایبا دن ينگاه کن تو قطع رابطه کرد --

 اصأل...برات شهیم گهیقدم د هی نمیا یزنگ بهش بزن هیمطمئن باش؛بهتره  دونهینم مقصر
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 !هوم؟ یدعوتشون کن شگاهتیواسه نما چطوره

 در حال گردش بود کیمن و روب يکه رو میبلند کردم نگام افتاد به نگاه مر سرمو

 سر برگردوند کنمیمن نگاهش م دیتا د اما

 بود ستادهیکه تنها ا میطبق عادت دو تا زد رو شونم و رفت کنار مر کیروب

 ...رو گرفتم دستم و مردد شماره گرفتم یگوش

*** 

 بود نشونیچقدر تفاوت و شباهت ب. در گردش بود کیماهان و روب يرو نگام

 هم بودن اما هر چقدر ماهان خشک و مغرور بود هیشب یلیرفتارها خ یو بعض افهیلحاظ ق از

 شوخ طبع و خوش رو بود کیروب

 دید کیصورت روب ياخم رو رو نیا شدیکم م زدیداشت با ماهان حرف م يجد یلیهم اخم کرده بود و خ االن

 نگه و حق دخالت نده یهر چقدر ماهان حرفهاش رو به کس دمیمدت کوتاه فهم نیا تو

 داره مانیداره و به حرفهاش ا یخاص يحرف شنو کیروب از

رو به روم  نیتریشدم به و رهیچشم ازش گرفتم و خ کرد،فورأیلحظه متوجه ماهان شدم داشت بهم نگاه م هی

 یحساب سوت گهید. يبریآدم رو م يآبرو يریکأل هر جا م. يبد یسوت شهیهم دیخاك تو سرت دخترحتمأ با

 هام از دستم در رفته

 نظرتو جلب کرده يزیچ --

 کردینگام م یبرگشتم سمتش با لبخند خاص. و دستمو رو قلبم گذاشتم دمیاز جا پر کیروب يصدا با

لبخند خوشگلت  نیکه ا فیو صد ح کنمیکه من ازت م ییفایتعر فیترس من خنده داره؟ ح تیغوضم ي پسره

 بهت بگم يزیچ زارهینم

 :گفت

 متأسفم قصد نداشتم بترسونمت --

 یچ یعنیقصد نداشتن  یتا بدون گفتمیبهت م یچ هیو گرنه  یگُل یلیکه خ فیح

 :زدم و گفتم يلبخند

 بود گهید يجا هینداره من حواسم  يرادینه ا -

 کجا بود؟ --
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 !!!ها؟ -

 ؟يدیحاال پسند --

 تر شد قیبه ماهان که تو سکوت تلفن رو رو گوشش نگه داشته بود نگاه کرد و لبخندش عم و

 :شدم و گفتم هل

 بپسندم؟ دیبا شویچ -

 :و تعجب داشت،گفت طنتیرنگ ش نگاهش

 ؟يمشکل پسند نقدریا یعنینظرتو جلب نکرده؟ يزیچ یعنیهمه لباس  نیا نیخب بالخره از ب...دونمینم --

 دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 مونده بود خودمو لو بدم کم

 :همون لبخند گفتم با

 ندارم ازین یچرا اما االن لباس مجلس -

 :که تنش بود و گفت یکت اسپرت بیکرد تو ج دستاشو

 شد در به در دنبال لباس نباش ازیداره بخر بعدأ که ن يرادیچه ا --

 با اون بود حق

 و دوباره نگاش کردم نیتریسمت و برگشتم

 هستن یلباساش چه مدل قأیبود متوجه نشدم دق کیماهان و روب شیاز بس حواسم پ چون

 :رو نشون داد و گفت یبا دستش لباس کیروب

 ادیبهت ب یفکر کنم کاربون --

 بود یعال قشیسل

 تنش تو در تو بود اما ساده باال

 شده بود يهم قفل شده بودن سنگ دوز يکه انگار تو ییجاها

 کردیکم نم شیبایبود اما از ز دهیدار بود و باال تنش پوش نیآست

 بود پیکمرش به حالت کمربند ک يرو

 از ساتن بود رشیبود و ز يتور نشیپائ اما

 زانو داشت يتا رو یحالت پف هی
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 :لبخند گفتم با

 برم پروش کنم -

 :همراه من اومد تو و زودتر از من گفت اونم

 شونیا م،اندازهیخواستیرو م نتونیتریو يتو یخانوم اون لباس کاربون دیببخش --

 من رو نشون داد و

 :گفت يکه به نسبت مسن بود با لبخند زن

 االن نیهم --

 رو که آورد رفتم تو اتاق پرو لباس

 واسه خودش اتاق بود.. ماشاءالـ

 دو تا مشکل داشتم حاال

 مشکل حل شد نیخب ا...پیز یکی

 ببندم تونمیخودم م خورهیم پیبغلش ز از

 نهیشینکنه به دلم نم دییتأ یکه اگه کس نهیمشکل دوم ا اما

 کنمیم شیکار هی جهنم

 رو بستم پشیرو تنم کردم و با هزار ضرب و زور ز راهنیدر آوردم و پ لباسامو

 حاال شد...صبر کن....اوممممم...هیجور هی

 باز بهتره يموها با

 ییییمامان کجا...بودند نجایعاطفه ا ایکاش فرشته  يا اما

 کیخوشگله بزار به روب یلیبخرم اما نه خ خواستمیبود؟ حاال خوبه نم نمیبهتر از ا دیخوبه؟بردارم؟ نه شا یعنی

 يمشکل پسند فرشته مطمئنم هنوز تو مغازه  هینرفته باشن صدا کنه البته با سلق يدور يبگم فرشته رو اگه جا

 کردن ریگ یبغل

 زدیبود و داشت با ماهان حرف م ستادهیپشت به من ا کیروب. در رو باز کردم یستیرو دربا یب

سرشو انداخت  تو هم و دینگام کرد بعد اخماشو کش هیکه نگاهش به من افتاد حرفش نصفه موند چند ثان ماهان

 نیپائ

 باعثش بوده یچ نهیحرفشو قطع کرده برگشت بب دیکه د کیروب
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 :به ماهان گفتم رو

 ن،ممنونیصدا کن یفرشته رو از مغازه بغل شهیم -

 رونیحرف برگشت و رفت ب یب ماهان

 زدیم یو رنگش به سرخ نیاما سرشو انداخته بود پائ کیروب

 گه؟یچش شد د نیا وا

 توجه شونه باال انداختم و در و بستم یب

 دیبه دو کنم فرشته هم رس یکیبا خودم  تا

 :رو که باز کردم گفت در

 ادیچه بهت م میمر يوا --

 که گفت محاله لباس رو نخرم نطوریا

 واقعأ؟؟ -

 مگه نه نرگس؟ يآره فوق العاده شد --

 :متوجه نرگس شدم گفت تازه

 ادیبه چشم ب شتریب شهیرنگ لباس باعث م دهیکه سفهم  اد،پوستتیآره واقعأ بهت م --

 رونیب یختیچه پر و پاچه رم ر -- فرشته

 ...دمشیپوشیبا شلوار م!کنم کاریچ -

 میبر اریکردم زود در ب یشوخ -- فرشته

 من عاشق لوازم دست ساز شمالم...بازار دست فروشا میقراره بر --نرگس

 با ذوق گفت که منم ذوق زده شدم نیهمچ

 :و لباس رو دادم به همون زنه و گفتم دمیخودمو پوش يلباسا  فورأ

 ممنون دمیرو پسند نیهم -

 گفتیکه نرگس م ییجا میرفت مینداشتن مستق يدیخر نجایحساب کردن چون بچه ها ا بعد

 میهم اونجا گشت یساعت کیحدود  دمیخر دمید یبگم هر چ تونمیساحل بود و م يکاینزد

 داشت يفوق العاده ا يو اونجا منظره  کردیآفتاب غروب م گهیساعت د میحدودأ ن ایلب در میبعد رفت و

 :بود گفت ستادهیهمونطور که کنارم ا کیروب
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 مسائل واست مهم نباشه نجوریا کردمیاما فکر نم گمیم نویا دیببخش --

 :تعجب گفتم با

 !کدوم مسائل؟ -

 ننتیبب هیلباس ها بق نجوریا ایباز  يبا موها نکهیا --

 :گونمو خاروندم و گفتم آروم

 هیداشته باشه کاف مانیبه خدا ا نکهیبنظرم آدم هم ستمیمسائل ن نجوریو بند ا دیتو ق ادیخب من ز -

 تَسیفُرمال زایچ هیبق

 :اون تعجب کرده بود،گفت حاال

اره انجام بده رو که اون دوست د ییکارا کنهیم یرو دوست داره سع یکس یرو گذاشتن؟آدم وقت نایپس چرا ا --

فقط  نیاما دوسش دارم؛بنظرت ا دمیگفت من به حرف خدا گوش نم شهیپس چطور م...و به حرفش گوش کنه

 !!ست؟یجور گول زدن خود آدم ن هی

 خودمو بپوشونم؟مردا نگاه نکنن دیچرا من با...باشم تیمن دوست ندارم تو محدود دونمیخب نم...خب -

 نکارویاحتماالت ا يبرا دیزن با هیپس  ستنیبکنه؛همه که خوب ن تونهیکا رو نم نیا تونهینم يخب هر مرد--

 نهینب بیزن آس فیروح لط نکهیا يبرا...مرد دچار گناه نشه نکهیا يبکنه نه صرفأ برا

 دادمیبه حرفاش گوش م نجوریچرا داشتم ا دونستمینم

 نشستیبه دلم م انشیآرامش کالم و ب ییجورا هی

 دیخطرناکه و به خاطر خودش نبا شیبچه بفهمونه که آت هیبه  خواستینبود انگار متو کالمش  اجبار

 کنه يباز باهاش

 میکه باهاش حرف بزن میدار ازیما ن ست،امایخدا محتاج نماز ما ن...مثأل نماز ای --

تو دلت با خدا درد و دل  یوقت...که حرف زدن با خدا داره یبه خدا،بلکه بخاطر آرامش نید يِفقط به خاطر ادا نه

 آرامش داشته باشه؟ تونهیم شتریکه رو در رو باهاش حرف زدن چقدر ب يتا حاال فکر کرد...یشیو آروم م یکنیم

 ...بجز اون تونمیبخونم هم نم کنمیقصد م یوقت کشهیکأل حوصله ام نم...دونمینم -

 :آرومتر کردم و ادامه دادم یکم صدامو

برو تو  گهیخدا م میاالن توبه هم کن...میاز خدا رو نداشته باش یمعذرت خواه يکه رو میماها اونقدر گناهکار -

 يمنو مسخره کرد یآدم ش يخواینم
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 :زد که پر از آرامش بود و گفت يلبخند

 ؟يخدا رو باور دار --

 معلومه -

 طانهیش يحرفها،حرفها نیا!!؟يبریسوال م ریز شویو بخشندگ یچرا بزرگ مه،پسیکه بخشنده و رح یدونیم --

خدا قبول  یباش مونیو واقعأ پش یاون اشتباه رو تکرار نکن گهیاگه از ته دلت باشه و د یهر وقت توبه کن

 مطمئن باش...کنهیم

 :گفتم...بردیکه آدم رو به فکر فرو م زدیم يرو طور حرفاش

 ؟یچ يعمر تو فرانسه بود کیشما که  -

 گرفت منظورمو

 اون لبخند رو لبش بود هنوزم

 چال گونه هاتو نیجمع کن ا پسر

 کردم یاما تا حد خودم سع یرو اعتقاداتت بمون شهیبزرگ شدم که سخت م ییدرسته من جا --

 اما خب نیکن تیحجابتونو رعا نیبه اونا بگم پاش تونستمیم،نمیرفت یمهمون

 تیرعا یلیمن و ماهان خ شیما پ يادوست یدونیم...نگاه نکنم یخودم حداقل امکان به کس تونستمیم

 ...میبود نطوریچون ما هم هم زاشتنیما هم احترام م دیبه عقا یول زدنینم شونیاز خوش...کننیم

 مدت مسلمان شدن؟ هیما بعد  ينفر از دوستا 4 یکنیم باور

 :گرد کردم و گفتم چشمامو

 واقعأ؟؟ -

 شرطه یسخت رو قول و قرارت با خدا بمون طیتو شرا یحت نکهینه،ا ایسخت باشه  ستیاوهوم مهم ن --

 زننیموقع حرف زدن به جنس مونث تو صورتش زل نم کیحاال دقت نکرده بودم که نه ماهان،نه روب تا

 :دمینا خودآگاه پرس...یجالب يتهایشخص چه

 داره؟ ينظر نیماهان هم همچ -

 ایکنم  لیندارم حرفام رو تحم دادم،قصدینم تیاهم زایچ نیاگه اون نبود منم چندان به ا دیآره شا --

 شکر کرد دیها رو با ییبایز نیهمچ هیاما خوب فکر کن به نظر من خالق  يزیچ نیهمچ

 بود ایبه در چشمش
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 شدیآب خاموش م يکه انگار داشت تو ینگاهم رو دوختم به آفتاب منم

 بود بایز واقعأ

 کردمیفکر م يمعنو يورنطیروم اثر کرده بود که ا کیروب يحرفا يچطور دونمینم

 داره ریمن تأث يکه رو هیکس نیاول اما

 با حرفام ناراحتت نکرده باشم،با اجازه دوارمیام --

 شن ها نشسته بود يکه دورتر از ما رو یماهان شیبگم رفت پ يزیچ نکهیقبل ا و

 افراد قضاوت کرد ي افهیاز ق دینبا گنیکه م راسته

 ظاهرشون با باطنشون متفاوت بود چقدر

 و بنده دیق یب يپاره  شیآت طونیپسر ش هی گهیم نتشیاز دور بب یک ک،هریروب نیهم مثأل

  یکنیم داشیدختر جماعت پ شیپ یسر و تهش رو بزن و

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شناخت شهیداره که نم ییایدن یکنینگاه م قتریعم یوقت اما

 ...یراحت نینه به ا حداقل

 ه؟یماهان چطور يایدن یعنی

 ده؟یکه نشون م ستین یاونم کس یعنی

 حرف زد شهینم یو گذشته کس ندهیاز آ دونهیچه م یکس

 ...ندشونینه از آ میقضاوت کرد چون نه از گذشتشون خبر دار یراجب کس ای

 ماهان؟؟ یهست یواقعأ تو ک اما

 فهمدیمرا م اریآنکه تنها شده بس/فهمدیمرا م اریشده از  رانیو"

 "فهمدیآوار مرا م زشیکه فقط ر/ام ختهیکه چنان سخت فرو ر میگوب چه

 کنارم به خودم اومدم کینشستن روب با

 ؟؟یکنیفکر م یبه چ --

 ...به حرف نرگس -
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 کدوم حرف؟ --

 گفت من مثل برادرشم -

 :نگام کرد که گفتم نیغمگ

 بار تلخ بهت گفت هی ادتهی...شهیصداش تو گوشم اکو م -

 میدیاز حرفاش نفهم یچییاون زمان ه ادتهی..."دروغ گفتم نمتیبیاگه بگم مثل برادر م یستیتو برادر من ن"

 ادتهیحرفاش  قیچقدر دق --

 زنم؟یتَوهم م یگاه یدونیم...کیادمه،روبیبا اون بودن رو  هیبه ثان هیبره،من ثان ادمیمحاله  -

 گفتمیبهش م دیکه با بالخره

 !!توهم؟ --

 به توهم بودنش عادت کردم...اما نمشیبیم یگاه -

 :آرومتر ادامه دادم و

 شمیم وونهیفکر کنم دارم د -

 حرف واضح بهم رسوند که هیکارش  نیا شهیگذاشت رو شونم و مثل هم دستشو

 "کنارتم شهیمن هم"

 :صداش هم آروم کننده بود شهیهم مثل

 و نگرانتم...کنمیدرکت م...ازش گذشت یکه به راحت ستین يزیعشق چ...هیچه حرف نیا --

 چشماش نگاه کردم به

 کردیم دییتأ حرفاشو

 شنیم نیو غمگ يخاکستر یبودم که گاه ییایدر يچشما نیا ونیمد من

 ...پا سوز من بوده شهیهم کیروب

 يروز تنهاش بزار هینکنه ...خدا

 نده کیاز پا افتادم اما غم به دل روب گهیکه د من

 :و بلند گفتم انیسمت شا برگشتم

 م؟یینجایشب ا -

 ادیم یهمه رو خسته کرده؛هوا هم به نظر بارون دشونیامروزم خانوما و خر میبود نجایا شبیگه،دینه د --انیشا
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 به عمارت میتوافق همه برگشت با

 کردیدرد م سرم

 ندازنیم ریآدم رو گ یبد موقع خاطرات

 !!مونن؟یوقتها خاطرات بد پر رنگ تر از خاطرات خوب تو ذهن م یبعض چرا

 !!و پر رنگ تره؟ شتریکه توشونه ب یحس و حال چرا

 شده ماهان؟ يزیچ --

 بود انیشا

 :جوابش گفتم در

 بخوابم رمیم کنهیسرم درد م ست،منین یمهم زیچ -

 ؟يخوریشام نم --

 خوش ینه شب همگ -

 رفتم تو اتاقم کینگاه نگران روب ریز

 نگران من بود شهیپسر هم نیا

 ورق قرص خواب توش بود هی شهیکنار تخت رو باز کردم مثل هم زیم يکشو

 دمیخوردم و رو تخت دراز کش یکی یخال يهمون معده  با

بدتر تو خاطرات  خوابمیها م تیموقع نیتو ا دونستمیافکار خالص بشم اما خوب م نیبخوابم تا از ا خواستمیم

 ...شمیغرق م

 کندیم هیکه گر یاز زن بتریغر"

 "چگونه او را آرام کند داندیمکه ن ستیمرد

 اعصابم خورد بود «

 زده بود شمیبودم آت دهیکه شن يحرفها

 خشمم رو بروز بدم ذاشتینم يزمرد يچشم ها نیا شهیمثل هم اما

 قانون نا نوشته با چشماش داشت که هیدلم  انگار

 "بره ادتی اتیدلخور دیبا ینیبیمن رو م یوقت"

 ...نبود که بتونم راحت ازش بگذرم يزیمسئله چ نیخب ا اما
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 کردمینگاهشو حس م ینیسنگ

 بر دارم نینگامو از زم تونستمیکه پر سوال بود اما نم ینگاه

 دستاش زدم يرو يچشمامو بستم و بوسه ا دیچیکه از پشت دور گردنم پ دستاش

 ستادیرو دور زد و جلوم ا مبل

 دو طرفم رو مبل گذاشت و تو بغلم نشست پاهاشو

 اشک تو چشماش جمع شد دیخسته ام رو که د ياچشم

 زدینگاهش برق م شهیهم مثل

 حرف چشماشو بست و لباشو گذاشت رو لبام یب

 دور کمرش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم دستامو

 دختر آرامش من بود نیا

 قبولش داشتم یاز هرکس شتریواسم حجت بود و ب حرفش

 بهش شک کنم یابونیخ هی يبخاطر حرفا تونستمینم

 دمیپرسیاز خودش م دیبا اما

 شدمیمطمئن م دیبا

 نبود یهر کس یابونیاون به قول خودم خ چون

 که گذشت ازم جدا شد یکم

 نفس ها،نفس منه نیهام اعتراف کردم که ا یو من با تموم ذهن مشغول زدینفس م نفس

 :صداش کردم آروم

 نفسم -

 جانم؟ --

 دنشیردم به بوسفرو کردم تو گردنش و شروع ک سرمو

 گردنش حساس بود به

 موهام و محکم همونجا قفل شد يتو دیچیپ انگشتاش

 ذهنم رو رفع کنم يتموم ابهامات تو...بپرسم خواستمیم

 ییهویو  مینه مسقت اما
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 :تو گوشش زمزمه کردم آروم

 لبخندم -

 :با حوصله جواب داد کردمیکه صد بار صداش م شهیهم مثل

 جانم؟ --

 بود يرو ازش بخوام که ازش فرار يزیچ خواستمیم

 رفتیسوال م ریز زایچ یلیاونوقت خ...نتونستم اما

 ...اون تیقول من گرفته تا شخص از

 بهتر بود ينطوریا...زدمیرك حرف م دیبا دیشا

 ؟یبه من بگ يهست که بخوا يزیچ -

 :ازم فاصله گرفت و با تعجب نگام کرد یکم

 ؟یمثأل چ --

 یبهم نگفت چوقتیکه ه يزیمثأل چ -

 :دیکردم رنگش پر احساس

 ...ماهان فهممیمنظورت رو نم...من --

 معلوم نبود ادیصداش ز لرزش

 شناختمیکه اونو بهتر از خودم م ینه واسه من اما

 کنه یاسترسش رو ازم مخف تونهیچشمام خوند که نم از

 نینوبت اون بود که سرشو بندازه پائ نباریا

 :صداش کردم يجد

 کتای -

 :بلند نکرد اما آروم گفت سرشو

 بگم دیبا یراجب چ دونمیباور کن نم --

 بردار نبود یبودم شوخ دهیکه شن يحرفها...بود يجد صدام

 بود نیبغلم بلند شد وکنارم نشست هنوزم سرش پائ از

 بود یچ اشای يحرفها یکه بهم بفمونه معن یهر حرف -
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 رفتاون من گردنم گ يتند آورد باال که جا يرو طور سرش

 دیلرزیاز حد معمول شده و دستاش به وضوح م دتریسف رنگش

 که نگرانش شدم يطور به

 !!!!سرد بود؟ نقدریبغلش کردم چرا ا فورأ

 نسبتش رو دروغ نگفته اشایکه حداقل  دمیحال و روز فهم نیا با

 چت شد تو؟...آروم زمیآروم باش عز -

 بهت گفته؟ یچ ؟يدیرو د اشایتو  --

 یگیم یتو چ نهیگفته؛مهم ا یچ ستیمهم ن -

 بهت گفته؟ یماهان چ --

 شده بودم کالفه

 ...قتریاون لحظه بدنم منقبض شد و نفس هام عم يآور ادی از

 کتاسیگفت برادر  دمشید یوقت

 فقط پدر و مادر داشت که هر دو مردن گفتیم کتایکه  یحال در

 :پوزخند بهم گفت با

 يرو نگه داشته؟متعجبم چطور از آغوش ها یابونیخ يکه اون هرزه  یهست یتو همون احمق "

 "دهیو وارنگ دست کش رنگ

 کنه شیکه تو صورتش زدم هم نتونست عصبان یمشت یحت

 بودم یمن در حد مرگ عصبان یول

 :گفت ياون تو اوج خونسرد و

 "رو خر کنه  هیبق يبلده چطور کتای...  يحق دار "

 کشتمشیشک م یکه جمع شده بودن نگهم داشتن وگرنه ب یکه مردم فیح

 به خودم اومدم کتای يصدا با

 :زدیتو صداش موج م ترس

 ...ماهان --

 :اون لحظه تو صدام نشسته بود گفتم يادآوریکه از  یحرص با
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 !!اون برادرته؟ کتای -

 مواجه شدم میانسان تمام زندگ نیآرومتر ي قهیسا یبا داد ب و

 ستیبرادر من ناون کثافت  --

 رفت ادمی تیچرا عصبان دروغ

 بدنش يسابقه  یلرزش ب نیاز ا...بودم دهیترس

 شیسرد نیا از

 امشب بهش خاتمه بدم فراموشم شده بود نیهم خواستمیکه م یموضوع

 اون آروم باشه خواستمیم فقط

 لرزونش يدستام گرفتم و زل زدم به چشما نیخودم جداش کردم و صورتش رو ب از

 :شد شیر دلم

 !!باشه نفسم تو فقط آروم باش خب؟ -

 ...ماهان --

 جانم...جانم -

 کنمیخواهش م...ماهان ترسمیمن م... تنهام نزار --

 نجامیمن ا... زارمیمن تنهات نم -

 ...يدوسم ندار گهیحتمأ د...يریتو م دونمیبهت گفته ماهان؟؟ من که م یچ --

 !!!هیچه حرف نیا...وونهیمن دوست دارم د -

 ...حاال که يدوسم ندار گهید ستمیمن دختر ن يدیحاال که فهم...دونمیمن م...نه --

 بهت زدم نذاشت ادامه بده يصدا

 ؟یچ -

 از دور صورتش شل شد دستام

 يجمله تموم گفته ها هینشسته بود که با  يو مقابل من دختر زدیتو گوشم زنگ م اشای يصدا

 کرده بود دییرو تأ برادرش

 گفته یکه چ دهیتازه فهم دادینشون م گرد شدش يچشما

 ستیکه تو ذهنته ن يزیباور کن اون چ...هیبدم که موضوع چ حیبزار برات توض...من...من...ماهان --
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 نشون بدم یعکس العمل چیه تونستمینم

 ازم صلب شده بود يهر کار قدرت

 شروع کرد حرف زدن دیسکوتمو د یوقت

 کردیام م وونهیکه کلمه به کلمش د يحرفها

 :کنهیو معلوم بود به زور داره تحمل م دیلرزینازکش م يصدا

 من و میکه مادرم مرد و موند دیسال نکش هیبه ...سالم بود پدر و مادرم از هم جدا شدن 3 یوقت( --

 اشایو  پدرم

 فترشیبابام اما از نوع کث نیبود ع یکی...سالش بود 16موقع  اون

 رنگ و وارنگ يترامعتاد الکل و دخ...معتاد بود بابام

 ادمهی یسالم بود اما قشنگ همه چ 3 نکهیا با

 از اون شتریب اشایپدرم متنفر بودم و از  از

 نیطبقه انداخته بود پائ 10ساختمون  هیخودشو از  یتو اوج مست...سالم که شد پدرم هم مرد 8

 که مرد وضع من بدتر شد اون

 دونستمینم يزیچ فشونیکث يایتو اتاق اما بازم از دن رفتیو م ومدیبا انواع دخترا م شهیپدرم هم نکهیا با

 کنار اون بخوابم...که شبا...کنارش باشم شهیاصرار داره هم شهیچرا هم...اشای دونستمینم

 درست نبود يزیچ هی...اما...نبود پدر و مادرم رو برام جبران کنه خوادیم کردمیم فکر

 تندش ينفس ها...نـ..صورت سرخ شدش...بود اشای يحالت ها...اونم

 کنم يدور اشایاز  کردمیم یو سع دمیفهمیم شتریب شدمیکه م بزرگتر

 دمیترسیم تشیپرخاشگر بود و من از عصبان...تونستمینم اما

 شمیساکت نم دید یو وقت دیکردم سرم داد کش هیبار که گر هی...دمیترسیبزنتم م نکهیا از

 کردمیهامو خفه م هیزد از اون به بعد گر کتکم

 ...)از دوستاش یکیروز مست اومد خونه،با  هیسالم بود که  13

 زدیگره م نمیتو س شتریاش نفسهامو ب هیهق هق گر يصدا

 کنم يکار تونستمیاما من نم دیلرزیم

 دست از عذاب دادنم بکشه خواستیکه مظهر آرامشم بود نم يدختر نیا...امروز
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 ...سالم بود...13فقط ...من فـ...من...يدو نفر...بهم تجاوز کردن...اون شب...اون شب(--

 شد اهیس یکأل زندگ...واسم مفهوم برادر مرد...اشای...نارو خوردن از...درد داشت ییداشت؛تنها درد

 یروان کی یبچه بودم و زندان...فرار کنم اما نتونستم خواستمیاون م بعد

 ...و اون بفروشه نیبه ا...آسون نبود که برادرت تو رو...دمیموندم و زجر کش ریاس میسالگ 18 تا

 ...من...نبود که بخواد کمکم کنه یکس یعنی...نداشت داریخر حرفام

 ...و اون باشم نیهر روز دست ا خواستمینم من

 بار خواستم خودم رو بکشم اما نشد چند

 شد مأمنم...کردم دایور خاله رزا رو پبه ز...سالم که شد بالخره تونستم فرار کنم 18

 )؟یگینم يزیچ هیچرا ...ماهان...بلندم کرد...نجاتم يشد فرشته ...جز اون از دردم خبر نداشت یکس...

 سرم داغ شده کردمیم احساس

 نداشت دهیفا...دستام گرفتم و فشارش دادم نیب

 با تو تموم گذشتم فراموشم شده بود...از دستت بدم دمیترسیبگم اما م خواستمیماهان باور کن م--

 بودم دهید اشایکه تو خونه  يها ي*ش*ا*از همون ل یکی شیچند وقت پ نکهیا تا

 ...ادیتازه ...کرد دمیتهد...کرده بود دامیچطور پ دونمیسراغم نم اومد

 بهت زده از جام بلند شدم و حرفش نصفه موند گهیم یچ دمیفهمیاما نم دمیشنیم

 داشتم ازیهوا ن به

 بکشم قیعم يکردم نفسها یو سع رونیرو باز کردم و سرم رو دادم ب پنجره

 نداشت دهیفا

 :گفت يو خشدار فیضع يوسط سالن صدا برگشتم

 ماهان --

 شدم وونهیلحظه د هی تو

 شدمیکه دم دستم بود شکستم داشتم خفه م یکردم داد زدن،هر چ شروع

 از تحمل من بود ادتریکه بهم وارد شده بود ز یشوک حجم

 و بس دیفهمیمرد م هیمنو فقط  درد

 :شد یکی يداد من با هق هق و خواهش بلند يصدا
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 »خداااااااااا  -

 زدمیعرق بودم و نفس نفس م سیدم؛خیخواب پر از

 ستادمیا نهیآ يجام بلند شدم و جلو از

 دومیگار ساعت هاست دارم مکه ان دمیکشینفس م يسرخ سرخ بود و طور چشمام

 بار پلک زدم کی

 که نرم کردیکه بهم التماس م میدیرو م يسبز اشک آلود يخودم چشما يجا به

 تنهاش نذارم که

 :دیچیتو گوشم پ يمحتاط مرد يصدا و

 شما بهش یخانومتون وقت...نییکه خودتون بخوا یکمکتون کنم به شرط تونمیم ف،منیجناب شر نیبب -

 براتون پر لذت بوده باشه اما نشیدیبار بوس نیاول یوقت دیمن اومد شا شیپ نیعالقه کرد ابراز

مشاور کمک خواست تا شما  هیمن اومد و ازم به عنوان  شیاون پ.گذشته  يادآوریفقط درد بود و  کتای واسه

دستتون بده از  خواستیبود که اونقدر دوستون داشت که نم نیا يکرد برا يکار یاگه مخف نینش تیاذ

 ...شما هـ ن؟یفهمیم

 درد داشت نیو هم دمیفهمیم

 درد داشت يزمرد يچشمها نیا

 سوزش کف دستم به خودم اومدم با

 ...رفت تو دستم یبزرگ يتکه  زیزدم شکوندش دستم رو که کوبوندم رو م ندهیکه ناخواسته به آ یمشت

 رونیب دمشیحرکت کش هی ایو  نهیآ يمونده  رونیب يرو گرفتم به تکه  دستم

 دارم اجیشد و من فکر کردم که به نفس احت ریآب از دستم سراز يجو نیع خون

 ینفس زندگ کی به

 بعدم از عمارت رونیاتاق رفتم ب از

 ستادمیمحوطه ا تو

 :لب زمزمه کردم رینفس ز کی يومن در تمنا دیباریبه شدت م بارون

وجود من  يآه باران سرا پا/یزخم ها را کم کن نیسوزش ا دیشا/یتو خاموشم کن دیسوختم باران بزن شا -

 /آتش است
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 یتو خاموشم کن دیبزن باران،بزن شا پس

 :باشه تونستیم یک کیدست همراه،جز روب نیشونم نشست و برم گردوند و ا يرو یدست

 ...مـ کاریبارون چ نیا ریزده به سرت ماهان؟ز ینصف شب --

 دیکه به دستم خورد رنگش پر چشمش

 بردم تو اتاق یک دمیحرف بردم تو،اونقدر منگ بودم که نفهم یب

 زد هیبه دستم بخ یک

 ...نرگس اومد و با آرام بخش به خواب فرو رفتم یک

 دارن یهستن که حظور مبرم ییما کسا یوقتا تو زندگ یگاه

 شهینمحس  وفتهیاتفاق مهم ن هیما حظور داشتن اما بودنشون تا  یزندگ ياز لحظه ها یلیخ تو

 باشه یمهره اصل هی ادیکه دور به نظر م یاون کس دیکه شا میکنیفراموش م ای

 بتونه سرنوشت ما رو عوض کنه دیشا که

 عشق ببره ایما رو تا دم مرگ  دیشا که

منو عوض  یزندگ کردمیصورت ممکن فکر م نیکه بهش به کمتر یکس فهممیاما من تازه م دونمیرو نم شما

 کرد

 ...وفتادیاز اتفاقا نم یلیخ دیحس تو وجود من خلق کرد،که اگه نبود شا کی که

 کردیفک منو جمع م نیا یکی دیبا یعنی

 ...بود نیکه انتظار داشتم هم يزیچ نیآخر

 رو انتظار نداشتم یکی نیاما خب ا نیا قأیحاال نه دق خب

 کلمه باز مونده بود یواقع يبه معنا دهنم

 خودم اومدم و بستمش به

 :تکون دادم تا افکارم ثابت بشه و گفتم نیبه طرف سرمو

 یگفت یچ دمینفهم کنمیمن احساس م -

 خندون شد چشماش

 :گفت يقفل کرد تو هم و جد زیرو م دستاشو

 گفتم دوستت دارم --
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 دمیپس درست شن نه

 :بود نیکه تونستم بگم ا يکلمه ا تنها

 ...اوه -

 :و گفت دیهاشو باال کش شونه

 !!ن؟یقط هماوه؟؟ ف --

 نداشتم...خب شکه شدم واقعأ انتظار -

 !!چرا؟ --

 دونمیخب نم...کردمیفکر نم...چون...دیشا -

 ه؟یحس تو چ نکهی؟ایبگ يقصد ندار گهید زیچ هیخب حاال  --

 نیهم يدوست بود هیبرام  شهیهم...به تو نگاه نکردم گهید دید هیبه  چوقتیه...خب من -

 :اخماشو تو هم کرد یکم

 ؟ینداشت یحس چیه چوقتیه یعنی --

 دونمینم...پسر خالم ادآوریگاهأ  يبرادر بود هی...دوست  هیمثل  شهیتو واسه من هم -

 :از چهره اش مشخص شد یکنم خراب کردم چون ناراحت فکر

 ؟يدیبه عنوان خودم ند یتا حاال منو حت یعنی --

 عشق بهت نگاه نکردم ایهمراه  هیبود تا حاال به عنوان  نیمنظورم ا...ستین نینه منظورم ا -

 :اخماش باز شد و گفت یکم

 اصأل...من واقعأ عاشقتم من...گمینم یدوست دارم الک گمیم یراحت نیاگه من به هم میمر --

 دواریام تونمیبدونم م خوامیم...نفسم يکه شد دونمیم ،فقطيتو قلب من جا باز کرد يو چطور یک دونمینم

عاشق شدم  نهمهیکه چطور تو چند ماه ا ادیواست مسخره ب دیتو قلبت داشته باشم؟شا ییجا تونمیباشم که م

 ...اما

 :معصومانه گفت یلیچشمام زل زد و خ تو

رو هم  يلحظه ا یتو حت یباور کن ب...میدچارش شدم مر يجور ؟بديدار مانیبه عشق در نگاه اول ا --

 خوامینم

 :دلشوره داشتم بیگرفته بود،عج بغضم
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 ...من...آرش -

 بگم يزیچ تونستمینم

 که گفت زبونم بند اومد ياون سوز با

 تر کرد نیبغضم رو سنگ نشیغمگ يچشما

 آرش غافل بودم يتموم لحظه ها من از نگاه ها تو

 گذرهیم یچ دمیو ند گذروندمیوقتهامو با اونا تو دانشگاه م شتریکه ب یکس ينگاه ها از

 کردیخراب بود و نگاه آرش بدترش م حالم

 رونیشاپ زدم ب یرو برداشتم و از کاف فمیحرف ک بدون

 کنم هیجلو روش گر خواستمینم

 کنم هیگر خواستیچرا دلم م دونستمینم اصأل

 زدیکه اسمم رو صدا م دمیشنیآرش رو پشت سرم م يصدا

 رو رد کردم ابونیخ

 شد ریرو اشکم سراز ادهیبه پ دیکه پام رس نیهم

 پشت دست پاکشون کردم با

 زده خی نیماه بود و زم بهمن

 اما به زور تعادل خودمو حفظ کردم وفتمیبود ب کیلحظه سر خوردم،نزد هی

 آرش کجاست نمیبب برگشتم

 شدیرد م ابونیاز خ داشت

 کرد شتریسرعتشو ب کنمیم هیگر دینگاش به من افتاد و د یوقت

 به پشت سرش افتاد حواسش نبود نگام

 :طرفش و داد زدم دمیدو

 آرش مواظب باش -

 محکم زد به آرش و ومدیکه با سرعت م يپشت سر نیمن ماش يچشما يجلو میایتا به خودمون ب اما

 کرد هوا پرتش

 جا خشکم زد در
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 کردمیرو باور نم دمید یکه م يا صحنه

 رفتم طرفش هیداد بق يصدا با

 رو به زور کنار زدم مردم

 غرق خون بود اطرافش

 بشه شیزیچ هیتکونش بدم  دمیترسیزانو زدم م کنارش

 ام شدت گرفت هیگر

 دستمو آروم گذاشتم رو صورتش و صداش زدم دمیفهمینم يزیو از اطراف چ کردمیهق هق م بلند

 :زد و لب زد یجون یب لبخند

 دوست دارم --

 ام بلندتر شد هیگر يگفت صدا یچ دمیکه فهم نیگفت اما هم دهیبر

 :عجز صداش کردم با

 خب؟ مارستانیب برمتیآرش تحمل کن االن م -

 :داد زدم کردنیکه نگامون م یتیرو به جمع بلند

 کمک کنه یکیتو رو خدا  -

 ومدیبر نم یاز دست کس يکار اما

 ختیته دلم فرو ر يزیچ هیسمت آرش چشاش بسته بود  برگشتم

 ...آرش چشاتو باز کن تو رو خدا...آرش -

 دادیاما جوابمو نم زدمیم داد

 دیفهم شدیسخت م یلیاما خ...زدینه م... یگرفتم ول نبضشو

اتاق و نذاشتن برم تو  هیبردنش تو  مارستانیب میدیرس يچطور دمینفهم کردیهولم م شتریآمبوالنس ب يصدا

 بکنم يکار تونستمینم ییکه بفهمم کجا بردنش تنها دیکشیاصأل مغزم نم یعنیکجا بود  دونستمینم

لرزون  يباربد بود تند با دستا دیکه به ذهنم رس ينفر نیاول ؟یک زدم؟بهیزنگ م یبه ک دیبا...رو برداشتم تلفن

 شمارشو گرفتم

 :گفتم یلرزون يکه جواب داد با صدا تلفنو

 ...الو -
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 بود یو همهمه،انگار تو مهمون ومدیخنده م يصدا

 :خنده گفت با

 یلحظه گوش هی میمر --

 :گم شده بود هیبق يطرف مقابل تو قهقه  يصدا...زنهیحرف م یکه با کس ومدیم صداش

 باشه بابا صبر کن...گهیم یچ نمیبزار بب مهیهم کالس گمید پسره احمق م --

 :رو به من گفت بعد

 ؟يما کرد ادیشده  یچ!! یجانم آبج --

 :همونطور گفتم...دیلرزیدرست حرف بزنم؛صدام م ذاشتینم بغض

 ...باربد -

 :ورأ بلند گفتخنده هاش قطع شد ف يصدا

 ...لحظه هی...کنمیبچه ها خواهش م --

 :بود که همه سکوت کردند رو به من گفت ياونقدر جد صداش

 !م؟یشده مر یچ --

 ...آرش...باربد -

 ؟یآرش چ --

 بدم شیدلدار تونستمینگران بود اما نم صداش

 :گفتم

 ایباربد ب...تصادف کرده...ستیحالش خوب ن...باربد ایب -

 :بلند گفت یکیشد که  ساکت

 چت شد باربد؟حالت خوبه پسر؟ --

 :توجه به مخاطبش گفت یب

 ؟ییکجا --

 قطع کرد امیرو گفتم اونم با گفتن االن م مارستانیب اسم

 رونیاومد ب یکه گذشت دکتر از اون اتاق لعنت قهید پنج

 :لرزون رفتم طرفش و گفتم يبا پاها فورأ
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 دکتر؟حالش چطوره؟ يشد آقا یچ -

بده خوادیانگار بله سر عقد م گهیجون بکن د د... 

 :گفت نهیمکث با همون حالت که اصأل دوست نداشتم فکر کنم غمگ یکل بعد

 د؟یشیم شونیا هیشما ک --

 بهش بگم؟ یچ

 کشونینزد ياز آشناها یکی -

 انیتا ب نیریبهتره با خانوادشون تماس بگ --

 :طاقت گفتم یب

 کنمیحالش چطوره؟خواهش م نیچشم اما شما بگ -

 :سرشو تکون داد و گفت دکتر

 از دست ما يهم از دست داده بودن کار يادیخون ز...به سرشون وارد شده بود يبد يمتأسفم،ضربه  --

 گمیم تیتسل...ومدینم بر

 بند اومد میگر

 شدینم میحرفش واسم تفه انگار

 شده؟ یچ

 داره؟ سر آرش اومده؟ مرده؟ مگه امکان ییچه بال گفت

 سالش بود 25فکر کنم ...جوون بود اون

 کرد يازم خواستگار شیساعت پ 1 نیهم تازه

 که نباشه؟ شهیچطور م حاال

 به خودم اومدم دکتر رفته بود یوقت

 تحمل وزنم رو نداشت پاهام

 زانو زدم نیزم رو

 !منم مرده بودم؟ یعنی...سرد سرد بود بدنم

 کنه؟یم کاریباربد بفهمه چ یراست

 جونشون به جون هم بسته بود...مثل برادر بودن ااون
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 ؟یچ خانوادش

 ساله داشت 18خواهر  هی ادمهی

 مامانش بود ینور چشم آرش

 ؟یچ باباش

 !!کردن؟؟یم...کردنیهمه بهش افتخار م ادمهی

 کنن؟ ینم گهید یعنی

 رو؟ کنن؟آرشیخاکش م یعنی

 گفت؟ یچ بهم

 نفسش به نفسم بسته ست گفت

 بود؟ یچ بعدش

 !!!خوامیرو نم يلحظه ا یتو حت یب

 بلند تو گوشمه؟ نقدریصداش ا چرا

 کنه؟یخودشه داره زمزمه م یعنی

 نبود یکس...سمت راست برگشتم

 که؟ینزد نقدریا يآرش چطور يصدا پس

 من به کشتن دادمش؟ یعنی

 شد؟یم یچ ومدیو اونم دنبالم نم کردمیاحمقانه فرار نم اگه

 افتاد به باربد نگاهم

 بگه نگاش افتاد به من يزیچ نکهیپرستار رو گرفت اما قبل ا هی يجلو

 دو تا پسر هم بودن کنارش

 فورأ اومد طرفم اونام پشت سرش باربد

 :زانو زد و بازوهامو گرفت تو دستش و گفت جلوم

 نشده؟ تیزیچ ن؟خودتیتصادف کرد...رونیب نیریافتاده؟آرش گفته بود با هم م یچه اتفاق میمر --

 ؟يدیچرا جوابمو نم کجاست؟ آرش

 بهم بگه یچ خوادیآرش بهش گفته بود م حتمأ
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 ...اما االن تیعروس ینیریش...شأالـیباربد گفته بود ا حتمأ

 ...خاطر من احمق به

 ساکت شد کنمیمن سرد نگاش م دید یاما وقت زدیپشت سر هم حرف م ینگران بود و عصب باربد

 :چون آروم گفت دیکردم از نگاهم ترس احساس

 ...میمر --

 کنم هیگر تونستمینم گهیچرا د دونمینم

 کردم ریهوا و فضا گ نیب کردمیم احساس

 :ستیمال من ن کردمیکه احساس م يکردم با صدا صداش

 باربد -

 احساس بود یب صدام

 :تعجب کرد که آروم گفت نیباربد هم از هم دمیفهمیم کامأل

 بله --

 آرش تصادف کرد -

 به سر تا پام انداخت و چشاش گرد شد ینگاه هی

 شده بود میخون يمتوجه دست و لباسا تازه

 :توجه بهش ادامه دادم یاما ب من

 بود گفت دوسم داره یباربد تو بغلم بود همه جاش خون...پرتش کرد نیماش هی -

 ...میمر --

 براش بکنن يدکترا گفتن نتونستن کار...نجایا یول کردمیزنده بود نبضشو احساس م -

 مگه نه؟ گنیدروغ م...آرش مرده گنیم نایباربد ا...بوده يضربه بد گنیم

 باربد شل شد مات و بهت زده بود يدستا

 کجاست؟ م؟آرشیمر یگیم یچ --

 :و رو به من گفت دیلحظه دکتر دوباره رس همون

 ن؟یخانوم زنگ زد --

 فورأ برگشت طرفش باربد
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 :جاش بلند شد و گفت از

 تازه آوردنش حالش چطوره؟زندست مگه نه؟...تصادف کرده...یآرش وحداندکتر،  --

 :گفت دکتر

 کرد يبود که بشه براش کار يزیضربه محکمتر از چ م،متأسفانهیخانوم هم گفت نیپسرم ما به ا --

 تموم کرده بودن بأیتقر دنیرس نجایبه ا یوقت شونیا

 نشون بده یتا باربد عکس العمل کردمینم باور

 وجود نداره یآرش گهیشد بهم فهموند د يکه پخش آغوش دوست کنار یجون مهینجسم  و

 :باربد تکونم داد ادیفر يحس که صدا یبه باربد بود و دست و پام ب نگاهم

 خدااااااااااا --

 مرد هی هیچه تلخ بود گر...هیگر ریبعد اون بلند زد ز و

 داشت؟ یحس چه

 يهمدم و برادرت بوده رو از دست بد شهیرو که هم یکی نکهیا...درکش سخت بود دونمینم

 داشته باشه؟ تونستیم یو غمت باهاش بود رو از دست دادن چه حس یکه شب و روزت،خوش یکس

 هنوز احساس خودم رو درك نکردم من

 ...یخال هیخال...بود یحال خال نیو در ع رفتیچند ماه تو ذهنم رژه م نیا تمام

 ...که اگه آرش زنده بود کردیفکر م نیداشت به ا دیشا دونمیباربد به من افتاد نم نگاه

 نمشیبب تونستمیمن که نم دونمینم

 کردیباربد و با لبخند به من نگاه م يآرش بود که دستشو گذاشته بود رو شونه  یحواسم پ چون

 خارج نشد يصدا چیلب اسمش رو صدا کردم اما ه ریز

 بود نیسنگ سرم

*** 

 ! شودیتمام م میپاها ریو شهر ز رومیراه م "

 "…یستیکجا ن چیه … تو

 بهش نیمقاله ست عمو محسن خواسته بود بد هی نیفقط ا شمیممنون خاله مزاحم نم -

 بخور بعد يزیچ ییچا هی ایخب خاله ب --
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 ...ممنون دوستم دم در -

 تلفن نذاشت حرفم رو ادامه بدم يصدا

 تلفن رو جواب داد دیببخش هیبا  خاله

 دیپر یم شتریظه رنگش بهر لح اما

 نگفت یچیتو اول مکالمش ه "؟یچ" هی بجز

 حال خودش رو انداخت رو مبل یبعد ب یکم

 :رفتم سمتش فورأ

 شده؟ یخاله حالتون خوبه؟ چ -

 دادینم جواب

 دختر بود هی يرو از دستش گرفتم صدا تلفن

 مارستانهیبد شده و تو ب میشده گفت حال مر یچ دمیازش پرس یوقت

 شد یدلم خال ته

 تلفن رو قطع کرد مارستانیگفتن اسم ب بعد

 رونیب میزحمت خاله رو آماده کردم و رفت به

 :من و حال روز خاله گفت دنیبا د کیروب

 شده؟ یچ --

 :تکون دادم و گفتم يسر

 اونجا میبر دیمارستانه،بایبه هم خورده ب میحال مر ستین يزیچ -

 :با تعجب گفت کیروب

 چرا به هم خورده؟ --

 :دستش اومد یچپ نگاش کردم که خودش همه چ چپ

 میآهان بر --

 ده؟یپر کیرنگ روب یراست

 ...فکر کنم توهم زدم نه

 تو کُماست؟ میاالن مر یعنی -
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 حرف رو من با تعجب زدم چطور امکان داره؟ نیا

 کُما؟...فقط فشارش افتاده اما حاال دیشا کردمیفکر م من

 بود؟ یدوستش چ اسم

 خانوم؟ دیببخش -

 يرخاریعاطفه ام --

 شده؟ یچ قأی،دقيرخاریبله خانوم ام -

 ساکت انداخت کیبه من و روب ینگاه مردد

 سرمِ،عمو محسن هم کنارش ریبخاطر اُفت فشار غَش کرد و ز خاله

 میاز جانب دوست مر حیتوض هیما منتظر  و

 خب...ایگو رونیرفته بود ب میبود یمین که صمهامو یاز هم دانشگاه یکیکه با  دونمیم نقدریهم --

 ابونیسر از خ يچطور میدونینم چکدومیازدواج بده اما ه شنهادیپ خواستهیباربد،آرش م يگفته ها طبق

 من که دونمیشده نم یصحنه تصادف آرش و خبر فوتش،دچار شک عصب دنیبا د میمر...آوردن در

 ارمیاصطالح دکترا سر در نم نیا از

 :دمیرفت تو هم و ناخودآگاه پرس اخمام

 دوسش داشت؟ -

 :همونطور ناراحت و تو فکر گفت عاطفه

 نه عشق کردیدوست نگاه م هیبه آرش به چشم  دونمیکه من م ییتا جا --

 هیگر ریزد ز دوباره

 خون بودن اما بازم دست بردار نبود يکرده بود چشاش کاسه  هیبس گر از

 ...ساکت بود و من یبیبه طرز غر کیروب

 فشرده شد کردیم يادآوریکه  ییزایبا چ دلم

 ...کردیفکر م خواستیکه دلش م يزایو به چ زدیکه ذهنم تموم خاطرات رو پس م یحال در

 نفر جلو چشمت سخته هیمرگ  دنید

 یهم بهش داشته باش یچه برسه حس...یباش الیخ یو ب لکسیچقدر ر هر

 یدوست ای يعشق،چه برادر چه
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 واسه من هم سخته یحت...میمثل مر یدختر احساسات اونم

 هامو فشارش دادم قهیاشاره و شصتمو گذاشتم رو شق انگشت

 یلعنت يسردرد ها نیاز ا امان

 دست از سرم بردارن خوانیم یک

 حالت خوبه؟ --

 ...کیروب شهیهم مثل

 فهمهیکه حالمو م یکس تنها

 هیبستر مارستانیاالن تو ب نیآرش خبر دار شده و اونم هم یمیدوست صم قیگفت از طر عاطفه

 داره یاون چه حال یعنی

 ...واسش یمثأل اگه اتفاق...کیدوختم به روب چشم

 خوامیاصأل نم...راجبش فکر کنم خوامینم یحت نه

 زهیهمه چ ییجورا هیواسه من  کیروب

 ها و چه غم هام کنارم بوده یتو تموم خوش چه

 من اومده و کنارم مونده يپا به پا شهیهم

 من بوده یزندگ ریخودش،درگ یاز زندگ شتریب...وقتش دستمو گرفته و کمکم کرده تا بلند شم به

 فکر کنم یچرت يزایچ نیبه همچ خوامینم اصأل

 :به عاطفه گفتم رو

 نجان؟یاون پسره ا يخانواده  -

 :سر تکون داد و گفت عاطفه

 از حال رفته یعنی...مارستانهیتو ب نجایباربد ا دونمیخبر ندارم؛فقط م --

 بود ژهیو يمراقبت ها يکه جلو ییصندل يبود رو نشسته

 میبود ستادهیهم جلوش ا کیو روب من

 فکر بودم تو

 ...میفکر مر تو

 !!دوسش داره؟ ایتصادف باشه  دنیبر اثر شوك د تونهیبده م نقدریحالش ا نکهیا لیدل یعنی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ١١٩ 

 نداشتم یحس خوب اصأل

 داشتیهم دست از سرم بر نم یسردرد لعنت نیا

و از دردش کم  کنهیاثر م کردمیاحمقانه بود که فکر م یلیخ...هامو فشار دادم قهیانگشت اشاره و شستم شق با

 شهیم

 دمیشونم نشست از جا پر يکه رو یدست با

 اما اون طرف راستم بود کهیکردم روب فکر

 دیلرزیم...سمت چپم نگاه کردم يشونه  يدست رو به

 پشت سرم دمیچرخ

 ...جفت چشمه سبز نظرم رو جلب کرد دو

 ...بودن رهیت

 و به چهره پسره نگاه کردم دمیکش یقیعم نفس

 بود یاشک چشاش

 شدیباز و بسته م یماه نیع لباش

 گچ شده بود نیع رنگش

 :دیلرزونش به گوشم رس يصدا بالخره

 ...آرش --

 !!آرش؟آرش

 کنه؟یرا من رو آرش صدا مپس چ ست؟یکه مرده ن يپسر همون

که دل  يکرد،طوریم هیگر دیلرزیکل بدنش م...دیلرزیبه خودم اومدم تو آغوش پسره بودم شونه هاش م یوقت

 اوردیبه درد م دیشنیکه صداش رو م یهر کس

 کرد یدستام رو حلقه کردم دورش و چند ضربه به کمرش زدم پسره همچنان منو آرش صدا م آروم

 :عاطفه به گوشم خورد يصدا

 آرشه هیگفته بودم شب ادتهی...مهیمر يخاله  ست،پسریباربد اون آرش ن --

 ...نهیباربد ا پس

 آرش؟ هیشب...من!!کن صبر
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 پسره قطع شد و تو بغلم از حال رفت دنیلرز

 نیگرفتمش و همراهش نشستم زم فورأ

 دهیباز بود و رنگش همچنان پر مهین چشاش

 بود فشارش افتاده معلوم

 :رو بهش گفتم زدمیحرف م يفرانسو کیبا روب شدمیهل م یعادت که وقت طبق

- Porter l'eau et le sucre 

 )اریآب قند ب(

 بخوره نیریش زیچ هیبهش دوباره سرم بزنن  نکهیسرم در اومده بود بهتر بود قبل ا ریتازه از ز انگار

 :تا ضربه به صورتش زدم و صداش کردم چند

 !!حالت خوبه؟ باربد...یه -

 تونستیکرد کامل چشماشو باز کنه اما نم یسع

 بود برگشت ختهیکه توش نمک ر يآب قند هیبا  کیبعد روب یکم

 از کجا آورده بود دونمینم

 :جرعه رو خورد از ادامش امتناع کرد،گفتم نیکه اول نیهم باربد

 کنهیزودتر حالت رو خوب م نیا شیبهتره بخور -

 که بخاطر اون محلول نبود يکرد با عجز نگام

 ...یشباهت جزئ هیفقط  ایآرشم؟ هیشب نقدریمن ا یعنی

 بهتر شد یبد طمع رو خورد حالش کم عیکامل اون ما نکهیبعد ا بالخره

 هنوز نشسته بود و سرش تو بغلم بود اما

 :زمزمه کرد آروم

 ؟یستیتو آرش ن یعنی --

 بگم یچ دونستمینم

 ملتمس بود لحنش

 بوده یشوخ دهیشن یکه هر چ...بگم که آرشم خواستیفقط ازم م انگار

 شناختمینگاه رو م نیا کردمیم درکش
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 ...دردناکه شهیهم تیاما متأسفانه واقع خوادیم یچ دمیفهمیم

 :من گفت يبجا عاطفه

 ما یطراح ف،استادیماهان شر...هستند میمر يپسرخاله  شونیا ستینه باربد ن --

 :از بغلم جدا شد و گفت ییهوی باربد

 کوش؟ میعاطفه مر...میمر --

 شدن کینفر بدو بدو به ما نزد دو

 هم هیشب بأیتا پسر تقر دو

 :نفس نفس زنون گفت شیکی...کنار باربد زانو زدن فورأ

 یحالت خوب نبود مرد حساب ؟توياومد يکجا پاشد وونهید --

 شده بود به عاطفه رهیتوجه به اونا خ یب باربد

 :گفت یآروم يو با صدا نیسرشو انداخت پائ اونم

 دکتر...است ژهیو يکه تو مراقبت ها ینیبیم نهیفشارش به شدت پائ...بهش وارد شده یشوك عصب --

 تحت نظر باشه دیرفته تو کما با گفت

 :گفت يبغض دار يداد به من و با صدا هیدوباره تک باربد

 شد؟برادرم یچ ینیبیعاطفه م...؟یآرش کجا رفت يوا...شد؟برادرم ينطوریشد که ا یآخه چ --

 بود به سرمون شد یچه خاک نیآخه ا...محرم رازم،سنگ صبورم...دستم رفت از

 ستمیکه اصأل بلد ن يبدم کار شیکردم دلدار یرو فشار دادم و سع شونش

 وضع نیمطمئنم دوست نداره تو رو تو ا نیاگه واقعأ مثل برادر بود...بود زتیاگه واقعأ همه چ -

 ...آرو نهیبب

 !باش؟ آروم

 که آروم بود؟ شدیم واقعأ

 کنمیدارم تالش م يخود یب دونستمیم...شدینم نه

 یگیچطور م یفهمیکه درد منو نم ییکه آخه تو زدمیپوزخند م دمیشنیکلمه رو م نیخودم هر وقت ا من

 شم؟با آروم

 ...يرو از دست داد نتیزتریعز یآروم بود وقت شهیم مگه
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 :پس خم شدم و دم گوشش آروم گفتم هیخود یکه االن واسه باربد حرف ب دونستمیم

 االن چه باشه چه نباشه تو...سوخت و ساخت دیبا هیمجازات زندگ نیاما ا...دونمیآروم بود م شهینم -

 نداره يا دهیزجه زدن فا...یهست یزندگ محکوم

 سخت باشه و بگن کردیم هیباربد چرا اونطور گر نکهیدرك ا ایلیواسه خ دیشا

 عشقش رو از دست داده؟ مگه

 یفکر کن زتیبه دوست عز هیفقط کاف اما

 ...کوه صبورت...شده مرهم زخمات تیکه تو تمام زندگ یکس به

 اشتمذیآرش م يرو جا کیباربد و روب يخودم و جا یاونم وقت کردمیدرکش م من

 شدیبدتر از باربد م یوضعم حت دیشا

 درك رو داشت نیهم هم کیروب

 دیببارن فهم خواستیترش که نم ياز چشا شدیم نویا

 "....یکن هیگر یتا بتون یفقط مرد باش دیوقتها با یبعض...کنه هیگر دیمرد نبا گنیچرا م"

 همش شعاره نایواسه من ا البته

 که زدیداد م یکیوجودم  يتو

 يدیتر شدن نم ياجازه  یکه حت یگیم یبباره خودت چ خوادیترِ و نم کیروب يماهان اگه چشا یه

 ...رو تکون دادم سرم

 کنهیم دیرو تشد میفقط سردرد لعنت هودهیب افکار

 ژهیو يرو بر گردوندم سمت در مراقبت ها سرم

 زدیورود ممنوع چشمک م يتابلو

 ...متنفرم مارستانیاز ب...کردمینگاش م یوقت دیلرزیم قلبم

 بود میزندگ يها نیجز دورتر یکینزد نیکه در ح یکس شیپرواز کرد اونور در پ فکرم

 داشت؟ یگاهیواسه من چه جا میمر

 شهیداره عوض م گاهیجا نیا گهیم احساسم

 ازش ندارم یشناخت چیکه ه یدر حال شهیم کتریبهم نزد داره

 مارستانهیتو ب میکه با حال وخ یمیمر نینه از ا...گاهیجا نیاز ا نه
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 شناسمیکه نم يبخاطر پسر اونم

 نجام؟یمن چرا ا اصأل

 ازش ندارم؟ یشناخت چیکه ه دمیم يرو دلدار يدارم پسر چرا

 جمع شد حواسم

 بغل باربد رو گرفتن و بلندش کردن ریدو تا پسر ز اون

 :حال رو به عاطفه گفت یب باربد

 خبرم نزار یب --

 ون دادفقط سر تک عاطفه

 ...بمونه ادیمن ثابت موند اما همراهانش نذاشتن ز يجون باربد رو یب نگاه

 :به عاطفه گفتم رو

 باربد چرا من رو آرش صدا کرد؟...اون پسر -

 راجب آرش نگفتن؟ هیبق ای انیبرادرتون شا...بخاطر شباهت فوق العادتون --

 :گفتم متعجب

 شناختنش؟یمگه اونام م -

 دنیداشتن آرش و باربد رو د مینذر حل نایا میمر یبله وقت --

 کرد؟یدعوتشون م یخانوادگ یبه مهمون میاونقدر بود که مر تشونیمیصم یعنی

 ...!نذر بابا...واسه...اونم

 رو در آورد شیو گوش فشیدست کرد تو ک دیکه سکوت من د عاطفه

 ور رفتن باهاش گرفت طرفم یکم بعد

 یسنت ينفره بود رو تخت رستوران ها 4عکس  هی

 لب تخت بود و پشتش عاطفه میچپ مر طرف

 ...طرف راست اما

 لبخند از ته دل هیبا ...به من يادیبا شباهت ز يپسر

 !دل؟ ته

 دیخندیسرش م يآرش و از باال ياز پشت سر دست هاشو گذاشته بود ور شونه  باربد
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 همن باش هیشب نقدریکه ا کردمینم باور

 داشت اما نه اونقدر يها تفاوت

 :با تعجب گفت کیروب

 !!نیهم هیچقدر شب...واو --

 :لب گفت ریز عاطفه

 يفقط ظاهر --

 ... میمتفاوت بود یلیخ یاخالق پس

 ومد؟یاز اون خوشش م میمر

 ذهنم شونه باال انداختم تا خفه شن يتو يصداها واسه

 !!!با خودم چند چندم دونستمیخودمم نم یحت

 وفتم؟یب میمر ادیهمزاد زل بزنم و  هیبه ...عکس هیبه  دیبا چرا

 اون واقعأ همزاد منه؟ یراست

 ...نبود...نبود...ستیهم ن هیمعتقده اخالفامون شب عاطفه

 شنیزود فعل ها گذشته م چه

 رنیداشته ها از دست م و

 "شودیم ریچه زود د"...قول معروف به

 حواست کجاست ماهان؟ --

 نگاه کردم کیروب به

 !!حواسم؟؟

 کجاست دونمینم

 در هم شده افکارم

 پرمیم گهید يبه شاخه  ياز شاخه ا زود

 ستین يزیچ -

 :گفتم کیرو دادم به عاطفه و به روب یگوش

 نایخاله ا شیپ میبهتره بر -
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 :به ته سالن بود،گفت نگاهش

 اومدن خودشون ستین يازین --

 !!!هیگر...کردیم هیگر...ومدیداده به عمو م هیتک خاله

 زنا نیا زنیریراحت اشک م چه

 کننیکمتر م یکه نه ول یراحت درد رو خال چه

 ندازهینم هیروشون سا یبعد حل شدن مشکل غم حداقل

 ندازهیم دمیشا دونمینم

 گفتیمادر م ادمهی

 "شهیو ذره ذره نابود م زهیریکنه دردهاشو تو خودش م هیزن هر چقدرم گر هی"

 ؟یمرد چ هی پس

 هیگر یحت ادیاز دستش بر نم يکار چیکه ه اون

 کنهیم یخودشو خال دنیبا زدن و داد کش ایمعتاد  ای خورهیمشروب م ای

 شکنهیو کم کم م کشهیم گاریو تنها س شهیاز صبرش م شتریمثل من دردش ب یکی ای

 مرد درد و غم مخرب تره هیاس اما واسه  هیزن گر مال

 کنن؟یچطور تحمل م کننیرو نم چکدومیکه ه ییاونا پس

 هر جا دلش خواست دیذهن من پر بازم

 ه؟یفلسف يحرفا نیا ياالن جا آخه

 تیتو تضاد فکر یشیغرق م...یشناسیمکان و زمان نم ادشهیکه ز دردت

 ...یتا به اون منبع درد فکر نکن يپریم يبه هر شاخه ا که

 ...نداره يا دهیرو به اطراف تکون دادم اما چندادن فا سرم

 کردیبه داخل نگاه م شهیاز ش عمو

 دادیم يهم خاله رو دلدار عاطفه

 بود نیفضا برام سنگ نیا تحمل

 ...داشتیچشم ازم برنم نیهم يبرا دونستیرو م نیا کیروب

 ...یاومدن بابا هم بود اما عل انیو شا نیلیبعد شا یشکر کم خدارو
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 پسرُ تنها گذاشتن خونه نیا باز

 رفت سمت خاله بابا هم سمت عمو نیلیشا

 :دیاز من پرس انیشا اما

 افتاده؟ یچه اتفاق --

 :تکون دادم و گفتم نیبه طرف سرمو

 بوده اُفت فشار باعث کما شده یشوك عصب -

 :زده بود اما آروم زمزمه کرد بهت

 چرا؟ --

 تصادف دوستش آرش دنیبخاطر د -

 تو دلم ادامه دادم و

 "شاز دست دادن عشق دمیشا"

 :گفت انیشا

 میمر یآرش؟ آرش خودمون؟ هم دانشگاه --

 بود یمیباهاش صم انیشا یعنی نیو ا "آرش خودمون"

 حرفش تکون دادم دییبه تأ سرمو

 :رفت لیتحل شتریب صداش

 االن آرش کجاست؟ --

 جاست نیسخت ماجرا هم قسمت

 :خبر بد رو چطور بگم رمیگینم ادی چوقتیمن ه اما

 که رسوندنش تموم کرده نیمرده هم -

 ...يوا --

 بزنه يا گهینتونست خرف د گهید...نیهم

 ...که انقدر محبوبه هیک دونستمیم خواستیم دلم

 ...بود یک یکه نه بهتره بگ هیک

 ...بره ماهان نیاز ب تشیمحبوب شهیباعث نم "بود" اما
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 ...دونمیناراحت بشه؟نم ينطوریبود که ا یکس مردمیمنم م یعنی

 ...که هستن یدونیم یداشته باش مرد حساب انصاف

 بستم و زل زدم به زمرد پشت پلکام چشمامو

 هان؟ ستنیتو ن هیشب چکدومیهمه چشم سبز پس چرا ه نیا

 کس بود؟ یپناه و ب یب اونم

 ست؟ین ادتیحال من  نبود

 رفت؟بخاطر تو مرد ادتی یذاشتیماهان که اگه نبود تنهاش نم بود

 ...شو لطفأ خفه

 شدیصدا هر لحظه تو سرم تکرار م اما

 دستام گرفتم نیچشمامو باز کردم و سرمو ب فورأ

 حواسش بود کیروب شهیهم مثل

 :شد کمینزد فورأ

 حالت خوبه؟ --

 :گفتم انینه تکون دادم و رو به شا يبه نشونه  سرمو

 نه؟ گهید یینجایتو ا -

 :نگام کرد اما سرشو تکون داد؛گفتم گنگ

 برم دیمن با...خبرم نزار یگو بشد به من ب یهر چ -

 سر تکون داد بازم

 بود؟ یاشک چشاش

 فهممیمن االن حال خودمم نم دونمینم

 بدنم قفل کردن يزده و تمام اعضا یلیکه مغز خودم تعط انگار

 همون مغزم رو داشت اینقش محرك  شهیمثل هم کیروب

 ...و من اجرا کنهیرو صادر م دستور

 ها دنیاز شاخه به شاخه پر نیا ستیخودم ن دست

 کنهیم جیخودمم گ...ستیخودم ن دست
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 دکتر شیدوباره برم پ دیبا

 تازه اشو بهم بدن یکیکنم  یخودرو معرف رانیبه قول نرگس برم خودمو به ا ای

 هیجالب هینظر اما

 یخدا بگ شیپ يبر يوقت کم آورد هر

 تحملم تمومه خدا

 شدم یمیقد...کشمینم...کردم یروغن قاط آب

 بهتر و مقاوم ترشو یلیخ یکی...صبورترشو یکی...از من بده دیمدل جد هی

 نرگس جالبن يها دهیا کأل

 عوض شن خوانیشدن م ریاز خودشون س ایلیخ ؟یزنینم یندگینما هیخدا چرا  واقعأ

 کن اگه تحمل ششونیدور آزما هی ایدن نیبه ا يآدمات رو بد نکهیقبل ا...بساز شمیمرکز آزما هی

 بفرست شتندا

 دهیرو هم به کشتن م هیتر از تحمله بق يضربه قو یگاه

 شدمیم وونهیشک داشتم د یب

 به نرگس بزنم اضافه کنم خوامیکه م ییحرفا ستیحرفا رو هم به ل نیا دیبا

 ادیو دردسر ساز به نظر م طونیهر چقدر ش نهیدختر ا نیا هیخوب

 شیشناسیکه نم زنهیحرف م يو طور هیکارش جد تو

 هیو مرهم خوب رازدار

 دوباره يزیاز خون ر يریجلوگ يمرهم موقت برا هی البته

 که زخمت چرك کرده و کارت تموم شده یدر حال اونم

 باشم میمر يجا خواستیدلم م چقدر

 يریخود درگ یفکر،ب یدغدغه و ب یب...بخوابم یکم

 خونده بودم که ییجا هی

 بعد که حالم خوب شد اگر خواستم بلند خواهدیمردن م یکم...یگاه...فقط دلم خواهمینم يادیز زیچ"

 "تیو به راهم ادامه دهم اگر نخواستم بخوابم تا ابد شوم

 آرومه؟ میاالن مر یعنی
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 ...الیخیب دونهیچه م یکس...هم دیشا دونمینم

 سازن؟یم وونهیبا من د يچطور هیبق

 کنه؟یتحملم م يچطور کیروب واقعأ

 کنه؟یم یداره رانندگ کیو روب نینشستم تو ماش یمن ک یراست

 بودم ممنونش

 ست؟ین نطوریا بودمیم دیبا

 قیممنونم رف -

 ؟یواسه چ --

 یهست نکهیواسه ا -

 کنهیآرومت م ينخوا يکه بخوا ییزد از اون لبخندا لبخند

 ...بوده شهیهم...نطورهیواسه من که ا حداقل

 ...به جز اون روز...بأیتقر...یعنی

 پرم؟یچرا شاخه به شاخه م ینیبیم

 افکار نیجا ثابت بشه ا هیاگه  نکهیا بخاطر

 مارستانیت شهیم جام

 بهتر که درهم برهم فکر کنم همون

 ذهنت رو مشغول کرده؟ یباز چ --

روش واسه  نیثابت بمونه اما ا خواممینم ییجورا هیو  ستیکرده ثابت ن یذهنم بدجور قاط!!کیروب دونمینم -

 کنهیم جمیکه گ نهیمن همراه منفعت،ضرر هم داره اونم ا

 بگه یچ خوادیم دمینگاهش فهم از

  هیکه فقط  شهینم دمیبهت قول م نویناممکنه ا یعنی...کنار اومدن باهاش سخته کینه روب -

 مطمئن باش...باشه خاطره

  کنهیفراموشش نم دهیو از دست مر یکس یوقت نهیکه داره ا یخوب تیخاص هیماهان،انسان  یدونیم --

 کنهیبه نبودنش عادت م اما

 که اون آدم عشقت باشه ینه وقت -
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 :محکم و با اعتماد کیروب يزمزمه وار بود اما صدا صدام

 دوباره عاشق بشه؟ تونهیآدم م: پرسنیم ياستاد هیاز "جا خوندم  هی ادمهی --

 بله: گهیم استاد

 شکسته آب بخوره؟ وانیتو ل تونهیم یاما ک: گنیم بهش

 "؟یکشیشکسته از آب خوردن دست م وانیتو به خاطر ل ایآ: هم جواب داد استاد

 ماهان نهیهم موضوع هم االن

 :زمزمه کردم... که نرگس گفته بود یهمون حرف درست

 که افتاد ییمن و اتفاقا طینه با شرا -

 اوردیخودش ن ياما به رو دیشن

 نبود یحرف چون

 :فتمشدم و گ الیخیب

-portes cardiaques devraient fermer 

 )بست دیقلب را با يدرها(

 دستیفا یب دونستیم...میدیهمزمان آه کش شهیهم مثل

 بعد برم خونه رمیمدارکم رو بگ سیپار رمیها برگردم،اول م یکینزد نیتو هم خوامیم --

 چرا؟ -

 دارم؟ یمن چ ینباش نجایمن اونجاست اگه تو ا یخونه زندگ --

 مدت صبر کن هی -

 چرا؟ --

 تونمینم میوضع مر نیاما با ا امیمدت باهات ب هیواسه  خوامیمنم م -

 :تکون داد و گفت سرشو

 ...یتو بگ یباشه هر چ --

 :مکث کرد و گفت یکم

 شهیم یجالب يصحنه  فلیعاشقانه کنار ا يبوسه  هیمثأل ...یکن دایپ یقشنگ يسوژه ها یتونیاونجا م --

 منحرف کنه ایفکر منو از قضا کردیم یسع
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 بزنم؟ شگاهینما رانیتو ا تونمیو به نظرت م -

 :و گفت دیخند

 کنهیرو مدهوش م يا نندهیمطمئن باش هر ب...بکش فلیخب منو کنار ا --

 :نشست رو لبام و آروم گفتم يمحو لبخند

 طیمح هی... هاش رو به اون کوچه خلوت بود شهیش ادته؟ی détenteرستوران  -

 ابونیبه خ رهیقهوه به دست خ واریکنار د یشگیهم زیپشت همون م...تیال

 :دمیکش یآه

 یبارون نیشب غمگ هی -

 :منو ادامه داد حرف

 سال 100مال هییجا هی...ستین يانگار زمان تکنولوژ...ابونیخ يبا اون چراغ ها...مرد تنها هی --

 ...نیو غمگ ییایرو قبل

 :و آرومتر از قبل گفت دیکش یقیعم آه

-- Un seul homme،Un triste souvenir de pluie،Un sujet de grande 

 )یعال يسوژه  هی،یبارون نیغمگ يخاطره  هیمرد تنها، هی(

 سوژه؟ هیکه خاطرات بشن دست خوش  شدیم تیاهم یگذشت زمان اونقدر ب یعنی

 دیشا گرانید بنظر

 کردن خاطراته زنده ستیسوژه ن هی نیبنظر من ا اما

 :گف نیرفتم تو فکر بنابرا دیفهم

 ؟یکشیم هیاز کدوم زاو یشه،راستیخوشحال م ایآزال --

 رو رونیهم ب نمیوسط تا هم خودمو بب زیاز م -

 :من آروم زمزمه کرد مثل

 خاطره باشه هیکن واست فقط  یسع --

 یکیهر چقدر با  یگاه... نه اون حرف منو دمیفهمیمورد نه من حرف اونو م هی نیتو ا. دست بردار نبود کیروب

که  شهیم ییجا هی نیو حرف همو بفهم نیباش گهیگاه همد هیهم تک شهیبرادر اگه هم هی یحت یباش یمیصم

که  ییدردها دهیرو ند دمیکه من د ییزایچ کیاش متفاوته روب ينظر ایتجربه نداره  ای گهیم یچ یکنیدرك نم
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. گمیم یداخل گود نبوده و انتظار ندارم با تمام وجود بفهمه چ چوقتیرو فقط از دور حس کرده ه دمیمن کش

 میکه چرا بنظرم مر کنهیم يادآوریدوره گرد سر کوچه خاطراتم رو  يصدا یحت کیکوچ زیبفهمه چرا هر چ

 ...منه يگذشته  يکننده  یتداع

 ...خهیتار هی تکرار

 خواهدیدلم کُما م...دلم"

 "نیمتأسفم فقط براش دعا کن:دیکه دکتر بگو یینهاآ از

 بگم يزیچ تونمینه،من نم ای کننیقبول م نایخاله ا دید دیبا کیروب دونمیخب نم -

 قبول کنن دیشا شنهادهیپ هیبه هر حال  --

 من کجا ببرمش؟ کیاما روب -

 ما يخونه  --

 :نگاش کردم و گفتم هانهیدادم باال و عاقل اندر سف ابروهامو

 بفهمه يزیچ یکس خوامیآقا بجز اون من نم) ولز(فیشما تو کارد ي س؟خونهیپار میریمگه ما نم -

 م،بعدشمیبعدش عازم خونه ا میفقط دو هفته اونجا موند دیشا میندار ییاوأل که ما تو فرانسه کار طوالن --

 لو ندن يزیچ میگیم نایمامان ا به

 بود یخوب شنهادیبنظر پ دونمینم

 ته بعد بهوش اومدهف 1 میمر

 کالفه شده بود یلینگه داشتم و خ رانیرو ا کیروب من

 شروع شد میما بعد بهوش اومدن مر یمشکل اصل یول

 که مسافرتمون تا االن مونده دیالم تا کام حرف نزده و کار مام اونقدر طول کش میدو ماهه مر االن

 میداده اونم با خودمون ببر شنهادیپ میخوب شدن حال مر يبرا کیروب حاال

 ؟یکنیم کاریحاال چ --

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

 اد؟یتنها ب زارنیبنظرت م -

 :چپ نگام و گفت چپ

 اونقدر به تو اعتماد دارن که تنها بفرستنش دونمیاما م ادیب گهیکه با کس د میندار یما هم مشکل --
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 مسافرت ادیب تونهینم یکس تیموقع نیتو ا -

 میهر چه زودتر بر دیزود چون با رن،فقطیگیم میبده خودشون تصم شنهادیحاال تو پ --

 گرانیقابل اعتماد د نقدریا کردمیفکر نم. کرد و قبول کردن دایفورأ طرفدار پ شنهادیپ نیدر کمال تعجب من ا و

 ...باشم

 بانگ مزن یشکافد،نفس نهیدرد اگر س "

 خود را به دل چاه مگو درد

 تو اگر آب کند آتش غم استخوان

 "مشو،آه مگو  آب

 شد فیکارامون رد میهفته و ن کی یط در

 دو ماه اعتراض نداشت نیمثل ا میمر

 بدونه قراره به کجا بره خواستینم یحت

 توجه بود یبپرسه اما اونم ب میخود مر دیتا شا گفتینم يزیچ خاله

 میبش مایکه سوار هواپ یتا وقت البته

 تعجب کرد کیفقط منم و روب همراهانش دید یوقت

 حرف زدن زل زد بهم يبجا یول

 دیپرسیخودش م دینداشتم جوابشو بدم با میتصم

 چشمامو بستم نهیدست به س نیبنابرا

 بخوابم دادمیم حیو ترج میداشت ییطوالن راه

 ذاشتینم میمر ي رهینگاه خ اما

 دادیم حیکه داشت واسش توض دمیرو شن کیروب يسر صدا آخر

 اوردیخودش ن يرو باز کردم و چپ چپ نگاش کردم اما اون به رو چشمام

 پر سوال بود میتموم شد نگاه مر کیروب يحرفا یوقت

 جواب بدم خواستمیتک تکشون رو بخونم اما نم تونستمیم

 که حرف بزنه یتا وقت نه

 سکوتش رو بشکنه يکه روزه  مشیبریم میباشه دار یچ هر
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 نبود یدلم به اومدنش راض ییجورا هیدروغ چرا  البته

 شتریب یذهن ينه دغدغه  خواستیدلم آرامش م من

 ...مزخرفش يها شنهادیپ یو گاه کهیروب...یه

 ...خاطره یکل ادآوری...بود و یسرد و بارون سیپار يهوا

 détente رمیامشب م نیکنه هم دایبارون تا شب ادامه پ اگه

 خاطراتش خارج شده يانگار از حال و هوا کردیبه اطراف نگاه مکنجکاو  میبود اما مر يواسه ما عاد زیچ همه

 ...بودم تازه افتاده بودم تو اوج خاطراتم نیمن غمگ اما

 ...شکل نیتر رحمانهیاونو ازم گرفت اونم به ب يکرد و روز هیبه من عشق هد يبودم که روز يشهر تو

 ...کیو ش یآپارتمان نقل هی میبمون کیروب يدو هفته تو خونه  نیبود ا قرار

 شونم ينشست رو یدست

 تو فکرش نرو ادیز --

 ومدیم میسر مر ییچه بال دونمیهست وگرنه نم کیکه روب خوبه

من اونقدر غرق افکارم  زدیباهاش حرف م گرفتینم یجواب نکهیبود که با ا کیحواسم بهش نبود فقط روب اصأل

 ...کجاست االن واقعأ خودمم گم کردم میه مرک نیچه برسه به ا میدیرس یک دمیبودم که نفهم

 رو از دست بدم میاصل يسوژه  خواستیراه بودم اما اصأل دلم نم يخسته  نکهیا با

 بزرگ بود يبهانه  هی نیالبته ا و

 شده بود کیهوا تار détente دمیرس یوقت

 ادیباهام ب کینذاشتم روب یحت

 ومدمیراحت تر باهاش کنار م ییتنها

 دادیبه آدم م یکوچه پس کوچه ها حس خوب اون

 کردیخودت م یاونقدر خاص بود که از خود ب سیپار یقسمت پنهان نیا

 يکردیرو فراموش م زیچ همه

 يایپنهان شده بود که از دن ییجاها یستیشهر مدرن و تور نیا يپوسته  ریز

 در امان مونده بود مدرن

 نیا يزنا ریپ ای رمردیکنار پ نهیکه بش سندهینو هی اینقاش،  هی يبرا دادیم جون
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 فوق العاده بکنه يسوژه  هی شونویو داستان زندگ محله

 دور و تو خاطراتشون غرق بشه یلیخ يحرفاشون برگرده به گذشته ها با

 ...حس رو تجربه کردم و ساعت ها باهاشون غرق شدم نیا خودم

 ...ودمرو ترك نکرده ب دنیپر گهید يبه شاخه  يمن از شاخه  و

 !!ست؟یته،نیفرار از واقع ینوع نمیا خب

 :اسمش رو زمزمه کردم یلب معن ریتابلوش نگاه کردم و ز به

 "آرامش  "

 دار بلند روشن شده بودن هیپا يها چراغ

 بود کیگرم و رمانت شهیو داخل مثل هم دیباریهنوز م بارون

 دیو سف یزرشک ونیدکوراس هی با

 يگذاشته بودن و شمع ها یمشک يشمع دان ها زهایم يتو نبود و رو يادیز چراغ

 در حال سوختن یزرشک

 بدون گلدون...زیگذاشته بودن رو م یگل رز مشک هیشمعدان ها  کنار

 انویسل و پ الونیالون،ویو...سالن سه نوازنده نشسته بودن ي گوشه

 داشت یخاص يمردم حال و هوا يبا پچ پچ ها تیال یقیموس يصدا

 یوسط زیسمت م رفتم

 بود یرو شکر خال خدا

 نطوریهم هم يا شهیش واریمن کنار د یشگیهم زیم

 خدمت، شینکرده بود بجز پ يرییتغ چیه اونجا

 هنوزم وسواس آداب معاشرت داره ایآزال دادینشون م نیا

 جوان به سمتم اومد يدختر

 هم عوض نشده بود لباساشون

 که از کمرشون بسته بودن دیبند سف شیزانو و پ ریز یزرشک دامن

 دیسف ي قهیبا  یمردانه به رنگ زرشک راهنیپ با

 بسته بودن یدم اسب موهاشونم
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 اشغالش کرده بود لمیبود که تمام وسا يزیاولش به م نگاه

 :بگه گفتم يزیچ نکهیا قبل

- ?Excusez-moi êtes le gérant 

 )هستن؟ ریمد دیببخش(

 :جواب داد متعجب

-- oui 

 )بله(

- ?Let ' em loin  

 )ن؟یصداشون کن شهیم(

-- ?Vous 

 )شما؟(

- Commencer un vieil ami , nd découvrir leur 

 )فهمنیم ،خودشونیمیدوست قد هی نیبگ(

 ایدفتر آزال یعنی یرفت سمت در پشت متعجب

 دیطول نکش ادیز انتظارم

 ستادیا کمیبعد خودشم اومد نزد یبلند شد کم ایزده آزال جانیه يصدا که

 همونجور بود هنوزم

 سر باال ینیو ب کیکوچ يو لبها دیروشن با پوست فوق العاده سف یلیخ یآب يچشما

 رنگ موهاش رو عوض کرده بود فقط

 یشراب يبود با رگه ها یفندق

 آزادانه رو شونه هاش رها شده بود موهاش

 ...دیتنگ سف يمدل مردونه  راهنیبا پ یمشک نیشلوار ج هی

 کردن من بود زیمشغول آنال اونم

 متعجب بود رمینگاه خ از

 دمیبلع یمن خاطرات رو داشتم م اما
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 ...اما برام مقدسه ترسونَدمیم نکهیکه به گذشته مربوطه با ا يزیچ هر

 ذاشتیبود که قدم جلو نم ادشیهنوزم ارزشهام ...همون آدم بود هنوزم

 دادیمطمئنم االن محکم منو به خودش فشار م وگرنه

-- Oh mon Dieu , regarde qui est ici 

 )نجاستیا یک نیمن بب ياوه خدا(

 بود نیریش شیفرانسو يلحجه  چقدر

 :مثل خودش جواب دادم منم

 افهیخاص گذشته و همون ق يهمون وسواس ها ،باينکرد رییهنوزم تغ...نمتیبیخوشحالم م -

 :به گارسون کنار دستش که همون دختره بود انداخت و رو به من گفت ینگاه مین

 ؟يخوریم یچ --

 نگاه کرد لمیو به وسا یصندل يرو نشست

 :نشستم و جواب دادم منم

 يفرانسو کیک ،بايکردیکه خودت درست م ییهمون قهوه ها -

 :دختره اشاره کرد بره و بهم گفت به

 ه؟یچ گهید نایا...ارمیبرات م رمیاول به سواالم جواب بده بعد م --

 و پاش کنم ختیر نجایبزنم اومدم ا شگاهینما هی رانیقراره تو ا -

 !!يپس دوباره دست به قلم شد --

 رو تکون دادم سرم

 :گفت یلحن خاص هینگام کرد و با  قیعم

 هیجاش واقعأ خال...بهیغر ییتنها یلیهمراهت خ یب --

فراموش نشده  یعنی نیا خوندیدعا م وفتادیم ادشیهنوزم که به  دیاش کش نهیرو س بیدستشو به حالت صل و

 که فراموش بشه؟ شهیاصأل مگه م

 زبان زد بود شیجا خانوم همه

 ...و خوش قلب مهربون

 ...محال بود فراموش شدنش نه
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 ...ایآزال خوندیسکوتم حرفها م از

 :شد و گفت بلند

 قهوه درست کنم تو کارت رو انجام بده رمیم --

 نبود یدادن الک يدلدار اهل

 ...خوب بود نیهم و

 يو گاهأ از کارا زدیگوشه زل م هیکمتر به ... بهتر میکه گذشت حال من بدتر شد و حال مر يهفته ا کی يتو

 کیهمراه روب یو گاه کردمیکه حسش نم يطور. شدیوقتها تو سکوت همراه من م یبعض. دادیخونه انجام م

 شدمیغرق م شتریشهر ب ينقطه به نقطه  دنیبازم تو سکوت اما من با د...رفتیم

 اما خوب در اومده بود دمیکش یذهن نکهیام زل زدم کارش تموم شده بود واقعأ با ا دهیا نیآخر به

 رونیب يسه نفر میشب بعد بارون رفت هی

مطمئن  میداشتم خاله رو از حال مرچراغون من پشت به اونا  فلیرو سکو نشستن و زل زدن به ا کیو روب میمر

 هیاومد هر دوشون کنار هم دستاشون رو پشتشون تک یجالب يبرگشتم طرفشون بنظرم صحنه  یوقت  کردمیم

 زدن زل فلیگاه بدنشون کرده بودن، صورتشون مشخص نبود اما معلوم بود هر دو به ا

 که کامأل سمت راست تابلو معلوم بود یفلیا

تنش بود  یکاپشن چرم مشک هیهم  کیتنش بود و موهاش رو باز گذاشته بود روب دیسفکاپشن چرم  هی میمر

رو به روم  ریحاال که اون تصو شدیبود معلوم نم زونیکه کالهش رو، رو سرش انداخته بود پاهاشون هم چون آو

 عکس ایچقدر خوب در اومده اونم بدون الگو  دمید یبود م

 ادیبازم سراغم م کنمیکه هر چقدر ازش فرار م یلعنت يسردرد ها نیامان از ا آخ

 رونیکارهام گذاشتم و رفتم ب هیبق شیرو پ تابلو

 :من گفت دنیو با د رونیاز آشپزخونه اومد ب کیروب

 شام آمادست ای؟بياومد --

 رفتم دنبالش

 نشسته بود يغذاخور زیپشت م میمر تو

 رو لبم نشست يلبخند محو زیرو م يغذا دنید با

 :گفتم کیببه رو رو
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 تو رو کردم؟ يهوس پاستاها یدونستیاز کجا م -

 :ابروشو داد باال و گفت هی

 گهید مینیما ا --

 کردیبا لبخند ما رو نگاه م...میطرف مر برگشتم

 :گفتم...دمیکه فقط خودم فهم یذوق. تو دلم نشست یلبخندش ذوق خاص از

 یشیم يمشتر يخوردن داره؛باور کن بخور کیروب يپاستاها -

 همچنان حفظ کرد لبخندشو

 گرفتیو رنگ م گشتیبر م شیداشت به حالت عاد يبعد دو ماه و خورده ا رنگش

 ...روح بود هی نیمدت ع نیاما تمام ا دهیسف میمر درسته

 آرامبخش بخورم هی دیبا شهینم اوف

 ...گفت برم بخوابم چه خوبه که هست دیکه د کیروب. قرص خوردم هیکه شام تموم شد فورأ  نیهم

 ...فرو رفتم یقیبه خواب عم قهیفورأ اثر کرد و در عرض چند دق قرص

*** 

اما  کردمیکه خودمم تو خواب احساس م يطور کردمیبلند هق هق م. عرق سرد هی. عرق کرده بود بدنم

 و بدمجوابش تونستمیاما نم کنهیصدام م یکی کردمیاحساس م. بشم داریب تونستمینم

شونه  کیروب يهق هقم قطع نشده بود زل زدم به چشما یشدم ول داریکه بهم داد ب يهم با تکون ها آخرش

 زدیاونم نفس نفس م. هامو گرفته بود تو دستش

 :گفت دیبازم رو د يچشا یوقت

 شد ،تموميدیخواب م...آروم باش ستین يزیچ --

 ...اما دارمیتازه باورم شده بود ب انگار

 هیگر ریدم زز بلندتر

 کالفه شده بود نگاهش

 اگرم بود مهم نبود...نبود ادمی یچیه االن

 ...داشتم آروم شم ازیفقط ن االن

 فشار دادم نشیحلقه کردم دور کمرش و سرمو به س دستامو
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 دیعقب نکش یحرکتم جا خورد ول از

 ستیکه حالم خوب ن دیفهم دیشا

 اونم دستاشو دورم حلقه کرد قهیچند د بعد

 :گفتیو م دیکشیدستش رو موهام م هی با

 خواب بود هیآروم باش،تموم شد خب؟ فقط  --

 خواب نبود هی نه

 کمتر سراغم اومده بود نجایاومدم ا یکه از وقت یتیبود واقع تیواقع

 االن دوباره برگشته و

 دمید یتصادف آرش رو تو خواب نم يبود لحظه  یوقت چند

 ...امشب اما

 شد که آروم شروع کردم حرف زدن یچ دونمینم

 :حرف بزنم يفراموش کرده بودم چطور ییجورا هیخش داشت و بعد دو ماه انگار  صدام

 !من باعثش بودم مگه نه؟...من -

 دستش قطع شد حرکت

 وضوح جا خورد به

 :گفت آروم

 !!!میمر --

 اون فقط...اون...االن زنده بود کردمیبچه ها رفتار نم نیاگه ع...کردمینم ياگه من اونطور -

 من مقصرم مگه نه؟...من...هنوز جوون بود...هنوز...سالش بود 25

 م؟یافتاد مر یاون روز چه اتفاق --

 ...چرا دونمیباز کردم و لحظه به لحظه شو گفتم نم لب

 باهاش درد و دل کنم يروز هی کردمیبود که فکر م یکس نیآخر کیروب

 داره یش آرامش خاصکه کارهاش و وجود درسته

 کنم و هیآغوشش گر س،تویبرسه که من،تو پار يروز هی کردمیفکرشم نم یحت اما

 دردهام بگم اونم با تموم اعتقاداتش منو آروم کنه از
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 ...بیعج یلیخ...بود بیعج

 حرفام تموم شد اون شروع کرد حرف زدن یوقت

 :گذار باشه ریصداش تاث کردیم یو سع زدیحرف م آروم

 کرد وقتش که برسه آدم شینیب شیپ شهیکه نم هیزیمرگ چ...تو نبود باور کن ریتقص نیا میمر --

 خواست دیات گرفت؟ ها؟ چرا؟ شا هیگر لیدل یب یگیمگه نم...رهیگیقرار م طیشده تو اون شرا هرطور

 نیست؛ایتو ن ریتص نیا...اومد دنبالت و تصادف کرد ،اونمیرفت رونیب...گرفت تیتو گر...بود خدا

 ...آرش بود باور کن ریتقد

 نگفت یخاص زیچ

 رو گفت که خودمم به خودم گفته بودم ییزایچ

 کنه دییتأ یکی خواستمیانگار م اما

 هقم قطع شده بود هق

 چشمام رو بستم آروم

 ...زدیچقدر تند م قلبش

 زمزمه کرد يزیلب چ ریز آروم

 :شدیبود انگار صداش اکو م نشیاما چون سرم رو س شنومینم کردیم فکر

 نیهم نیتو و ماهان ع --

 !و ماهان؟ من

 هم؟ نیع

 ...همِ؟ هیما شب يکجا

 :به من گفت رو

 رو دوست یدوست داشت آدم اگه کس...آرش...عذاب وجدان واقعأ مسخره ست بجز اون نیا --

 شهیبه عذاب اون نم یباشه راض داشته

 شده بودم آروم

 مامان و بابات چقدر یدونیم...باش انتیفکر اطراف ست،بهیمرده بودن درست ن هیبه فکر  --

 بهتره به فکر اونام...بخاطر تو ناراحت بودن یاما همگ ستین ادمیحاال اسمشون ...نگرانن؛دوستات
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 یباش

 :بلند کردم و نگاش کردم سرمو

 باشه -

 :گفت رفتیکه به سمت در م یزل زد تو چشمام بعد فورأ از رو تخت بلند شد و در حال هیثان چند

 یبهتره بخواب --

 صداش کردم رونیبره ب نکهیا قبل

 بهتره یلیحالم االن خ...ازت ممنونم...کیروب -

 :زد و گفت يلبخند ریبه ز سر

 ریخوش حالم حالت خوبه؛شب بخ --

 ریشب بخ -

 نگام نکرد؟ چرا

 ام نگاه کردملباس به

 ...دیبا شلوارك سف یمشک يتاپ بند هی

 ...بغلم کرده بود شیپ قهیتا چند د یکه چ خب

 :حرفش افتادم که تو شمال گفته بود ادی

 حداالمکان از گناه دیاما با...زالخطاستیاشتباه بکنه؛انسان جا تونهیمسلمون هم م هی یحت "

 "بودن زالخطایکرد و نوشت به حساب جا ییهر خطا شهینم...کنه يدور

 !االن به نظرش کارش خطا بود؟ یعنی

 ...رو آروم کرده بود یکیکه بود من  یهر چ دونمینم

 ماهان کجاست؟ یراست

 !!خوابش سبک بود دمیمدت د نیکه تو ا ییجا تا

 مدت کالفه بود نیا تمام

 کردم،یبا تمام وجودم حس م نویا

 ...دونمیراجب ماهان هست که نم يزیچ هی

 دمیتو جام دراز کش الیخیب
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 فاتحه واسه آرش خوندم هیخواب  قبل

 ...اما ارهیبهش بغض به گلوم م فکر

 ...حداقل روحش آرامش داشته باشه دوارمیعادت کنم ام دیبا

 ارهیبه وجود ب گرانیتو د تونهیم یبدونم آرامش من چه تفکرات نکهیبدون ا دمیشب خواب اون

 رقم بزنه یواسه کس گهید هیزندگ هی نده،یتو آ تونهیکه واسه من خوب بود م يزیبخاطر چ دمینفهم

 میگذریما چه راحت از حرکات کوچکمون م و

 ...داره یاثرات بزرگ میبدون نکهیا بدون

 روز تازست هی کردمیاحساس م. بهتر بود یلیحالم خ. شدم داریب 8 يحدودا صبح

بود اما سبک  بیام با چند تا حرف عج هیروح رییچند ماه قبل ذوق کنم واسه خودمم تغمثل  تونستمیم االن

 تازه مغزم به کار افتاد و و با خودم کفتم... بودم

 که آرزوشو داشتم يزیس،چیپار يتو...ییتنها...من...یه

 کارم يکجا فهممیخدا؛انگار تازه م يوا. کن فکر

 بستم یموهامو شونه زدم و با کش دم اسب. عوض کردم یآب کیتون هیو  یمشک نیج هیرو با  لباسام

که مامان گذاشته بود تو ساکم  شمیآرا فیبعد مدتها دست بردم سمت ک. دیرسیشده بود و تا وسط کمرم م بلندتر

 دادینشونم م یتر از پوستم بود و گندم رهیدو درجه ت یکیرنگش . اول کرم زدم شهیو مثل هم

 یرژ کالباس هیآخر سرم  مدیکش ملیمداد و ر بعدش

 نیمثل تمام ا خوردنیداشتن صبحانه م زیپشت م کیماهان و روب ومدیآشپزخونه صدا م رون؛ازیب رفتم

 ...آب پرتقال هیبا  ارشوریدوهفته؛تخم مرغ آپز،شکالت صبحانه،کالباس و خ

اشراف زاده ها  نیا ادی ومدیم بیبه نظر من عج ارشوریواسه صبحانه داشتن و اون کالباس و خ یخاص اوصول

 ندازتمیم

نگاش  یچشم ریحرکت تابلو باعث شد ماهان ز نیو ا دیفورأ نگاهشو دزد کیروب. ورود من برگشتن سمتم با

 کنه و بعد دوباره برگرده سمت من

 :گفتم فورأ

 ریصبح بخ -

 جواب داد یلب ریز کیروب
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 ماهان نگاه کردم به

 :رو لباش نشست و گفت يمحو داشتم تعجب کنه اما به جاش لبخند انتظار

 ریصبح تو هم بخ --

 !!نیهم

 شده؟ یچ شبید دونستیم یعنی

 ...بردم که پسرم در مقابل ماهان به شدت دهن لقه یپ نینگاه کردم و به ا کیروب به

 و شروع کردم به خوردن زیپشت م نشستم

 ماهان که دست از صبحونه خوردن بر داشته بود گلوشو صاف کرد و قهیچند دق بعد

 :به من گفت رو

 یجمع کن لتویبهتره کم کم وسا --

 :گفتم متعجب

 !م؟یگردیبرم -

 بر گردم خوامیمن نم نه

 ادینم ادمیرو  میکه رفت ییمدت از بس حواس پرت بودم جاها نیبخوام راستشو بگم تموم ا اگه

 ...مـامـان...برم خونه خوامیم نمخوش بگذرون خوامیم من

 ...که گرفتیام م هیگر داشت

 :تکون داد و گفت نیبه طرف سرشو

 نایا کیروب ي س؛خونهیانگل مینه قراره بر --

 !!س؟یانگل -

 میبخر،پس فردا پرواز دار یخواست یهر چ دیخر میریآره بعد صبحونه م --

 حرف پاشد و رفت اتاقش تا آماده بشه نیا بعد

 نهیسنگ یلیفضا خ کردمیم احساس

 بدجور تو فکر بود کیروب

 :گفتم آروم

 ؟یگفت شبیراجب د...به ماهان...اممممم -
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 جمع شد حواسش

 :گفت یمکث کوتاه با

 ياومد،منم بهش گفتم که بالخره حرف زد ییصدا هی شبیآره،گفت احساس کردم د --

 رو مو به مو گفته شبید گفتیبهم م یحس هی و

 منو ياتمام حرف حداقل

 ...من يراجب حرفا -

 :زد و گفت يلبخند

 یخودشم به کس يکأل ماهان حرفا.بشه گه،هرطورینم یبه کس يزیآره گفتم،نگران نباش چ --

 هیچه برسه به حرف بق گهینم

 خوابش سبکه کردمیفکر م -

 دهیهم آرامبخش خورده بود بخاطر همون نفهم شبید...نطورهیهم --

 آرامبخش؟؟چرا؟ -

 کرد نگام

 حرف یجور خاص،با کل هی

 دمیرو فهم نیتموم اونها فقط ا نیمن از ب اما

 "نکن  یفضول "

 زودتر از من بلند شد تا بره حاظر شه کیروب

 زیکه حاظر بودم شروع کردم جمع کردن م منم

 که تموم شد کارم

 چرمم رو برداشتم دیکنار در کاپشن سف زیرو آو از

 عوض کردم دیکتان سف هیرو با  میمشک نیاتاقم، ج رفتم

 ...داشت ینیتزئ ي؛ البته اسمش کاپشن بود فقط جنبه  دمیرو پوش کاپشن

 هم سرم کردم چون باد بود دیکاله بافت سف هی

 ختمیطرفه رو صورتم ر کیموهام رو  يجلو

 نییپا زهیکاله گذاشتم تا نر ریکنار گوشم ز نشمیپائ
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 خودم رو چک کردم گهیبار د هی نهیآ تو

 شدیباورم نم خودمم

 ام؟یب رونیروم اثر کرد که بخوام از اون الك دو ماهه ام ب يزود نیبه ا کیروب يحرفا یعنی

 رو تکون دادم سرم

 عذاب وجدان خالص شم نیاز ا يجور هی بهتره

 پسرا هم آماده بودن رونیرفتم ب یوقت

 شلوغ بود، یلیچون خ میبر ادهیشد پ قرار

 نزهیهم شانزللوور و بعدش  يموزه  میرفت اول

 کردم دیچمدون پر خر هی يعرض چند ساعت به اندازه  در

 میفست فود خورد هیو ناهار رو تو  دیالبته تا بعد از ظهر طول کش که

 ستادنیو ماهان عقبتر ا کیروب دمیلحظه برگشتم د هی

 ماهان، ينسبتأ نگران دست گذاشته بود رو شونه  يبا چهره  کیروب

 هیانگار دنبال کس کردیبه اطراف نگاه م زدیکه حرف م یکالفه در حال ماهانم

 طرفشون رفتم

 شده؟ يزیچ -

 میبر ستین يزینه چ -- کیروب

 مشکوکن یلیدو تا خ نیا

 ...ارمیبه دست نم يزیهر چقدر راجبش فکر کنم چ میبگذر

 :که مثأل من نشنوم گفت يآروم طور یلیخ کیروب

 يدیماهان حتمأ اشتباه د الیخیب --

 میبعد دوباره راه افتاد یکم

 بپرسم، يزیچ تونستمیگل کرده بود اما نم میفضول گرچه

 :بدم گفتم انیبه سکوتشون پا نکهیا يبرا

 !ن؟یشما کجا درس خوند یراست -

 ماهان کدوم دانشگاه خونده؟ يخبر دار م،حتمأیبود نیهردوتامون تو بِرل -- کیروب
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 راستش نه -

 يکه مخ جامعه است و همه  نهیبخاطر هم...تراشم همونجا خونددک...نیدانشگاه هومبولت برل --

 دنیکار م شنهادیها بهش پ دانشگاه

 حواس ماهان رو پرت کنه خوادیبود م معلوم

 ندارم يخبر یخارج يخب من از دانشگاه ها -

 فلسفه و ياستاد فقط رشته ها 52تا دانشجو و  256با  1810دانشگاه که تو سال  هیهومبولت  --

 يِهم دانشجو نیشتینوبل بوده،آلبرت ان زهیجا يتا دانشجوش برنده  29تا االن  دادنیو قانون درس م اتیهال

 دانشگاه بود نیهم

 واقعأ؟؟ -

 رنیگیم لتیبخاطرش تحو يچطور ینیتا بب يبار باهاش بر هی هیکاف...دانشمند اونجاست ماهانم یبله کل --

 دونستمیمخ فلسفه بود و نم هیتمام مدت کنار من  پس

 ؟یبعد اون چ -

 فرانسه يهنرها یدانشگاه عال میو همزمان رفت میآموزشگاه ثبت نام کرد هیتو  سیم،پاریاومد یچیه --

 میریبگ ادیتا زودتر  میاز استاداش کمک خواست و

 ن؟یکنیچرا به فرانسه صحبت م نیبود سیشما که تو انگل -

 پامون برسه فرانسه نکهیقبل ا یو حت میبه فرانسه عالقه داشت یبچگ از همون کیمن و روب --  ماهان

 عادت هیشد  نکهیتا ا میکردیصحبت م يخونه فرانسو تو

 کامل بده من حاتیشما توض دونمینم یچیه نجاهایمن از ا -

 بره ادشیتا  رمشیبه حرف بگ خواستمیم

 که دور تا دورش کافه ست اما دونهیم هی Trocadéro دانیم میرفتیم میکه اومد لیما اوا --  ماهان

 اونجا رو میریحاال شب م...میآشنا شد ایو با آزال میکرد دایرو پ détente يکافه  یشانس یلیروز خ هی

 ...فلیهم ا نیو ا...ینیبیم

 دمیرو جلو روم د یبه اون بزرگ فلیسرم رو بلند کردم و ا تازه

 دیدرخت ب هیبود که درست کنارشم  فلیکنار ا یمصنوع کیکوچ اچهیدر هیپارك بود و  هی نیتا دورم ع دور

 رفت طرفش شدیشده بود و نم یقرار داشت البته حصار کش دیرسیم نیخوشگل که شاخه هاش تا زم
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 طرف نیاز ا --  ماهان

 ...نشدم کیمحو اطراف شده بودم که متوجه نبودن روب اونقدر

 جا هیو زل بزنم به  نمیبش خواستمیفقط ماما اصأل حواسم نبود  نجایقبل هم اومده بودم ا دفعه

 که یقبل يسر میاالن اومد نیحواست نبود بخاطر هم یکه دفعه قبل دونمیم --  ماهان

 مینَگرد ادیدادم ز حیترج دمتید ياونطور

 ...هست زیپسر حواسش به همه چ نیا

 داشت دنیچراغ ها روشن شده بودن و مناظر اطراف د رفتیم یکیهوا رو به تار گهید چون

 بود یصف طوالن هیهم  فلیا ریز

 :با سه تا کاغذ دستش از اون سمت اومد و گفت کیبعد روب قهید چند

 دیچون از قبل رزرو کرده بودم فورأ نوبتمون رس --

 :دمیتعجب پرس با

 ؟ینوبت چ -

 به باال سرش اشاره کرد طنتیبا ش کیروب

 رو بلند کردم سرم

 بود فلیسر ما که ا باال

 ؟یچ یعنی -

 اون باال میقراره بر یعنی --

 :دمیداد کش بلند

 عمرأ ؟یچــــــــــــــ -

 میبود فلیآسانسور در حال حرکت به نوك ا هیبعد ما با  قهیبله چند د و

 کردمیکه من داشتم سکته م یدر حال اونم

 ام سیتو پار ولیکردم که آره ا یجان من غلط کردم سر صبح خوشحال بابا

 برم نیکن ولم

 ...رفت ادمی یکأل همه چ دمیاز اون باال منظره رو د یوقت البته

 :دم گوشم گفت ییصدا
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 بعد "la seine"ها  يبه قول خود فرانسو ایهمون رود سنه  رهیکه اون ز یاون پل و آب --

 به ینیبیاونجا نگاه کن اون دو تا ساختمون رو م میریو م میشیاون رد م ياز رو نییپا میرفت نکهیا

 Paris de" گنیهم قرار گرفتن؟ به اونجا م ياز کنار هم شروع و رو به رو نهیو قر رهیدا مین حالت

chaillot" که 

 يِنگاه کردن مزه  فلیبه ا "chaillot"معلومه از وسط  نجایاستخر داره نگا از ا هیمحوطش  يجلو

 رو يها ابونیخ یپشت هم نگاه کن نیبه ا...واسه عکس گرفتن دهیداره،منظره اش جون م يا گهید

 يا گهید يصفا نیبگم از اون پائ دیطرفه اس و با کیهمشون ...که روشون رو درخت پوشونده ینیبیم

 ...شهیچه تو تابستون چه تو زمستون که برف پوش م داره

 :شده گفتم مسخ

 کیفوق العادست روب نجایا -

 :مثل من گفت اونم

 آره --

 ...سمت ماهان برگشتم

 کردیبه رو به روش نگاه م مات

 ...گرفته ي افهیق هیبا  البته

 قلبم هنوز تند بود ضربان

 ...جانیبه خاطر ترس اما حاال به خاطر ه اولش

 میرودخونه گذشت يگفته بود اول از رو کیکه روب همونطور

 عکس گرفتم یدو هفته رو در آوردم و کل نیبود و نا گفته نماند عوض ا ییبایز پل

 بود یو واقعأ عال میدیرس گفتیم کیکه روب ییجا به بالخره

 کردنیدرست م ییبایز ياستخر روشن بودن و منظره  يها  فواره

 میعکس سه نفره انداخت هیهم  اونجا

 ...ماهان نشسته بود يلب ها يرو يبالخره لبخند دادمیکه نشون م یذوق و شوق از

 میرفت کیاز اونجا به سمت رستوران مورد نظر ماهان و روب بعد

 ...بگم کم گفتم یهر چ ییایرو ونیمنظره و دکوراس هیبا  چیدر پ چیپ يکوچه ها يتو
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 و ماهان شده بود اوردمیبود که از حرفاشون سر در نم نیکننده بود ا وانهیکه د يزیچ تنها

 ...گفتیرو بهم نم زایچ یو صد البته بعض مترجم

 ...شد برم کالس زبان فرانسه واجب

 ...گنیم یکه بلده تا واسم بگه چ یکس شیحرفاشون رو ضبط کنم ببرم پ خواستیم دلم

 بشم یمیباهاش صم تونستمیاما خب نم ومدیبه نظر م یهم دختر خوب ایآزال

 ...دمیفهمینم يزیبود که من از حرفاش چ نیا لیدل نیاز من بزرگتر بود و مهمتر چون

 لندن میدیدو ساعت پرواز رس یکیو بعد  میکرد یاز فرانسه خداحافظ بالخره

 گفتیها رو هم م ابونیاسم خ یلحظه به لحظه و حت يشده بود راهنما کیروب

 قرار داره "Wales"استان  ف،مرکزیکارد یخونشون تو شهر ساحل دمیکه فهم ییجا تا

 .لندن میاز دوستان ماهان بر یکی دنیاول بخاطر د میداره اما ما مجبور شد یالملل نیب فرودگاه

 ...فلش بهش بده هی دیبا گفتیم ماهان

 میمن رفت زیعز يک،راهنمایروب يوجود نداره و طبق گفته ها فیبه کارد يلندن پرواز از

 که تو مرکز شهر بود "نگتونیپد ستگاهیا"

 و میشد فیعازم کاد) رانیتو ا مایهواپ طیبل هیاندازه  یعنی(پوند بود  30قطار که هر کدوم  طیبل دیخر با

 ...میبعد اونجا بود میساعت و ن دو

 هم داشت يزیتم يبود و هوا يزیتم شهر

 ازش بدست آوردم یقیاطالعات دق کیروب یلطف بلبل زبون به

 اطلس قرار داره انوسیو کنار اق ایتانیبر یتوجنوب غرب فیکارد

 کیو روب گردهیبر م شیسال پ 3000به  ششیفرهنگ منحصر به فرد و متفاوت که ر هی

 گفت

 سال قدمت داره و صد البته 2000ولزه که  یخیو صنعت کنار همِ قلعه تار ينوآور یمصداق واقع "

 " مینیتا اونجا رو بب میریولزِ و اگه وقت شد م يتو یِخیتار يبنا 641از  یکی فقط

  یلیاون منطقه رو خ دیفهم شدیم دادیبا ذوق و کامل راجب اونجا اطالعات م کیکه روب اونطور

 رهدا دوست

 کودکان سندهینو "رولد دان  "و فرهنگ اونجاست و از  تیخالق هیکه سرچشمه واقع گفتیم یه
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 ...هم اهل اونجان...طراح مد "مک دونالد  انیجول "تا  گرفته

 گرانیدان و باز یقیاز اونجا به وجود اومده چون اونجا به داشتن موس یقیعالقش به موس گفتیم

 مشهوره

 گریباز "نزِیهاپ ک یآنتون"گرفته تا  "تام جونز" از

 نیو جز ا شناختمیرو نم شمردیرو که م ییاز کسا چکدومیخودمون بمونه که ه نیب و

 نموند ادمیاسماشون  هینفر بق دو،سه

 خوب بود نیو ا کردنیصحبت م يولز% 20بلد بودن و حدود  یسیولز همه انگل تو

 بود يبهتر از فرانسو یلیخ یعنی

 ...دمیفهمیم ییزایچ هیحداقل  چون

 هم اون وسط چند کلمه حرف زد و گفت که ماهان

 روشنفکر و خوش قلب و مهمون نواز هستند اریمردم ولز بس"

 "درست کنند یو راحت یمیصم طیمح هیتا  کنندیرو م شونیتمام سع ادیاگه واسشون مهمون ب و

 کرد دییهم حرفاش رو تأ کیروب

 کرده یاونجا زندگ یمدت طوالن هیماهان  دونستمینم و

 نداد یقیو ماهان هم اطالعات دق یک ادینم ادمی

 دیباریسرد نبود اما بارون م هوا

 :گفت کیروب

 و پراکنده داره یناگهان يو رگبارها ادیوقتها بارون م شتریو ب هیعیطب ایتانیمثل اکثر نقاط بر زایچ نیا --

 اطراف هم اصأل نداشت يهابه روستا...داشت اما مترو نه ادیز اتوبوس

 به خاطر وسعت کم شهر اونم

 هستند سیولز مشغول تدر ينوبل تو دانشگا ها زهیبرنده جا 3وسط بحث درس هم شد  نیا

 خونهیدرس م "cardiff university "خواهرش تو دانشگاه  و

 خواهر داره کیروب دمیمن تازه فهم و

 هست ادیچون مسلمون ز فیگفته ماهان تو کارد به

 ...کرد و هم مسجد دایپ سایهم کل شهیراحت م نیبخاطر هم یهم از هر نوع اون
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 يخونه  هیاونجا  میدیسرسبز از شهر رس يمنطقه  هیبه  نکهیتا ا میبه سمت خونه اشون رفت یتاکس هی با

قابل  ریغ الیاصأل و بایز يشده با گل ها يچمن کار میوارد شد یفوق العاده داشتند که ما از در پشت ییالیو

 بود فیتوص

 "حد پولدار باشن نیتا ا نایا کیوسط اعتراف کنم انتظار نداشتم روب نیالبته ا"

 ...اهمیجون من عاشق گل و گ خدا

 :گفت کیاطراف شده بودم که روب محو

 ؟يرو دوست دار عتیطب --

 عاشقشم -

 استیتانیشهر بر نینداره،سرسبزتر نجایاز ا يادیز يفاصله ...وپورتین میریبار م هیپس  --

 من يخدا يوا -

 میمنتظرن تا ناهار رو با هم بخور نایتو مامان ا میبهتره بر --

از چهره  یخوشحال. در رو باز کرد دیبعد با کل. داشت یاول زنگ کنار در رو فشار داد که آهنگ قشنگ کیروب

 نیاز ا. و ساده بود کیخونشون شداخل . وارد شدن کیبا تعارف پسرا اول من بعدش ماهان و روب. دیباریاش م

بعد از . کردیبود و آدم رو جذب م کیاما ش متیگرون ق ينبود که توشون رو پر کنن از مجسمه ها ییخونه ها

 وارد شدن ما، سه نفر اومدن استقبالمون

 به پدرش رفته% 78 کیبگم روب تونمیم. مهربون يا افهیهم سن بابا،با ق يبود مرد کیپدر روب شیاول

 ییرضا نیبود آرم نیاسم پدرش آرم... کلیهمون قد و ه...یآب يچشما همون

 تو خونه شهیهستن که بابا و مامان هم يهمون خانواده ا نایا دمیفهم کیروب یلیفام دنیبا شن و

 که از هم دور افتادن یدوست خوب 4همون .  زننیحرف م راجبشون

 ...اش کنمدادم عمو صد حیاما من ترج کردیصداش م ییدا ماهان

که منو متعجب کرد حجاب بامزه و  يزیفقط چ. و مهربون بود بایمادرش بود اون هم مثل شوهرش ز يبعد نفر

 خانوم بود وایخوشگل مادرش ش

دختر  هی کیخواهر روب. نفر روناك بود نیو آخر رهیگیاز کجا سر چشمه م کیکه اعتقادات روب فهممیم تازه

 هیبود با  دهیپوش یمشک نیج هیسر نکرده بود  يزیسالشه بر خالف مادرش چ 22بودکه  فیخوشگل و ظر
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پشت  دمیکه بعدأ فهم ومحالت صورت معصوم و مظل هیبا  ،یآب يحالت دار بلند و چشما يموها دیسف کیتون

 ...زنهیو زمان رو بهم م نیکه زم طونهیدختر ش هیر،یساکت و سر به ز ياون چهره 

از اون قلعه . میفقط من و روناك گشت ایهر چهارتامون  ایروز  4 نیتو ا. گذرهیم فیمدنمون به کاردروز از او 4

 گرفته تا دانشگاه روناك گفتیم کیکه روب يا

 )میشده بود یمیصم یلیمدت کم با هم خ نیتو ا(

 يزیچ رانیا ادیو ب رهیبگ یمرخص خوادیم گهیمدت د هی یتا وقت کنهیم ینیریروزها خودش نیا گفتیم روناك

که چرا کنار ماهان  دمیازش پرس یگردشمون متعجبم کرد حجاب روناك بود وقت نیکه تو اول يزیچ... نگن

 :موهاشو باز گذاشته بود چون عجله داشت فقط گفت

 کنهیفرق م هیماهان با بق -

  من با خودم گفتم و

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 " ؟یچه فرق کنه؟یفرق م هیماهان با بق "

 ...دیخر میبر...رفت االنم قراره ادمیاومد و  شیپ یاتفاق هیخب هر بار خواستم اون بحث رو ادامه بدم  اما

 میمنتظرشون باش دیپسرا گفتن دم مرکز خر --

 باشه -

 میشد یتاکس سوار

 :گفت یسیرو به راننده به انگل روناك

-- working Street please 

 )نگیورک ابونیخ(

  What street ?-- راننده

 )ابون؟یخ يکجا(

 Behind the church،Go to shopping center cueen Arkad-- روناك

 )آرکاد نییکو دیبه مرکز خر سا،برویپشت کل(
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 ok -- راننده

 )باشه(

 :به روناك گفتم یفارس به

 منظورم توشه...نمیبب کیرو از نزد سایکل هیدوست داشتم  شهیمن هم یدونیم -

 شنبه اس کیکه  سا؛امروزمیکل نیهم میریم يخوایخب اگه م --

 واقعأ؟ -

 آره --

 ...هیعال -

 که تولدم هست دعوتمون کردن بودن یدور هم یمهمون هیو ماهان به  کیروب يدوستا

 دیخر مییایروناك مجبورم کرد ب و

 و ماهان کیما روب دنیرس با

 "کجا رفته بودن دونمیکه نم "

 دنیرس

 ...سایمدت نگاه من مونده بود رو کل تمام

 ...بودنش،نه سایتنها بخاطر کل نه

 که داشت يساختمان فوق العاده ا بخاطر

 بود و رینظ یو ب یو ازشون عکس انداختم عال دمیکه تو لندن د ییساختمونها شتریب مثل

 ...يریچشم ازش بگ ذاشتینم

 رمیبگ یمجلس ادیز زیچ خوادینم هیپاساژ روناك گفت که چون دور هم تو

 هیکوتاه که شب راهنیبه همراه پ یشلوار مشک هی کیروب ي قهیبه سل يمثل دفعه  نیبنابرا

 ...انتخاب کرد يسرمه ا يهاش سنگ دوز قهیبود و  کت

 :گفتم کیبه روب رو

 ها یهست يتو هم عاشق سرمه ا -

 ادیرنگ به تو م نینه اما ا --

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه
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 ادیبهم م یمشک-قرمز...ياز سرمه ا ترشیب -

 پس قرمزشو بر دار --

 شده بود یمشک يکت قرمز،سنگ دوز يرو

 ادیبهم م یلیخ زمیلختم رو دورم بر يتنم بود و مطمئن بودم اگه موها تیف دمشیپوش یوقت

 دشویو شلوار سف یهمون رو گرفت البته کت مشک نیهم ع روناك

 ...سایکل میو بعد رفت میخورد يزیچ هیشاپ بود  یتو پاساژ کاف همونجا

 ...کنم فشیکه توص نیینخوا ازم

 ...نیهم...يو معنو ییایالعاده،رو با،فوقیز...بگم تونمیم فقط

*** 

 گذرد میبه سرم باز بگو دیچه آ هر«

 »گذردیم "گذردیم"عمر که با  نیاز ا يوا

 بلند دخترا توجهم رو جلب کرد يخنده  يصدا

 کرده بود که روناك افتاده بود دنبالش کاریباز چ میمر دونمینم

 سایوا ياگه مرد...مگه دستم بهت نرسه...میصبر کن مر --

 :سرشو برگردوند عقب و گفت دییدویهمونطور که م میمر

 محض اطالع من زنم نه مرد...رمینامردم و در م -

 حواس پرت ي دختره

 کیبگم مراقب باش محکم خورد به روب نکهیا قبل

 هم روش می،مر نیهم نتونست خودشو کنترل کنه و افتاد زم هچاریب اون

 رفت تو هم اخمام

 قصد نداشتن بلندشن چکدومیه انگار

 گهیزل زده بودن به هم د نطوریهم

 ؟یخوب میمر -- روناك

 فورأ بلند شد میروناك مر يصدا با

 :و گفتم کینشستم کنار روب منم
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  مارستانیب میپاشو بر -

 :گفت جیحالت گ هی با

 ؟یواسه چ مارستانیب --

 دستم رو گذاشتم پشت سرش و فشار دادم که یعصب

 آخش بلند شد يصدا فورأ

 گرفتم جلو چشمش مویخون دست

 گفتن دخترا بلند شد يوا يصدا

 :گفتم

 چرا؟ يدیحاال فهم -

  رونیبغلشو گرفتم و بلندش کردم و راه افتادم سمت ب ریز

 مکه نذاشت انیب خواستنیهم م دخترا

 شدیشدنش معلوم م یکم اثر زخم کم

 خورده به لب پله، يکنم سرش بدجور فکر

 کیچشمم به روب هیبود  ابونیچشمم به خ هی

 ...بودم یعصب بدجور

 ...دوباره شروع شده بود سردردم

 !حالت خوبه؟ -

 اوهوم زمزمه کرد هیشب يزیچ هیحال  یب

 بود دهیپر رنگش

 نیپائ ادیشدم و کمکش کردم ب ادهیفورأ پ مارستانیبه جلو ب دنیرس با

 دستش که دور گردنم بود رو گرفته بودم یکیدستم دور کمرش بود و با اون  هیکه  همونطور

 شدم مارستانیاورژانس ب وارد

 پرستار -

 شده؟ یچ --

 افتاده سرش خورده به پله ها -
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 دکتر اومد باال سرش هی فورأ

 و گفت که شمیخورد دکترش اومد پ هیبختا  7سرش  نکهیچقدر گذشت اما بعد ا دونمینم

 رهیچند تا عکس از سرش بگ بهتره

 زدنیزنگ م یبودم و از اونور هم دخترا دست بردار نبودن و ه کیروب يکارا ریدرگ

 خونه نبودن ییو زندا ییخوبه دا حاال

 ستین یکارها تموم شد و معلوم شد مشکل نکهیا بعد

 روز بعد 3 یشده با مهمون یچیسر باند پ هیو  کیموندم و روب من

 ام؟یب يشده چطور یچیسر باند پ نیحاال من با ا --

 غر بزنه کیکرده بودم که قراره روب ینیب شیقبل پ از

 ...کاستیتولد جس یبابا ناسالمت --

 ؟یخب که چ -

 ...شده یمخصوصأ اگه بفهمه چ کنه؟یم کاریکه چ یدونیم نهیبب ينطوریمنو ا یجس...برادر من --

 آخه من موندم تو چطور...کنهیکلتو م ياما اگه نر زارهیسر به سرت م کمیران نباش فوقش نگ -

 ؟يخودتو نگه دار یاصأل چطور نتونست...يدیند جلوتو

 که به دردم کنهیم یمعذرت خواه یطفلک از اون روز ه دیاوأل من نه اون جلوشو ند --

 چه کنم يکه االن کاسه  نیخورد،مرض نداشتم که خودمو بندازم زم چیدومأ پام پ...خورهینم

 ...يوا...الیخیجِس رو ب...رمیکنم دستم بگ چه

 ه؟یچ -

 شکسته انیدست برا یوقت ستین ادتی...ستنیول کن ن ان،نَکُشَنَمیاالن همه واسه تولد جِس م --

 ...نکنه خوبه یسرش آوردم؟تالف ییچه بال بود

 :مکث کرد و گفت یکم

 پانسمان رو باز کنم؟ شهینم...ماهان گمیم --

 یبازش کن یتونیهفته نم هینه دکتر گفت تا  -

 خودت کمکم کن ایاوف خدا --

 نشست رو لبم يلبخند
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 یبکن نجاشمیفکر ا يزیریکه کرم م یوقت دیبا -

 راه حل بده هینکن، یبابا ته دلم رو خال --

 يریم يحالت بده و فقط بخاطر جِس دار یعنیبه اون راه که  یکه خودتو بزن نهیراهش ا -

 :کش داد و گفت لبخندشو

 !مگه نه؟ یکنیکارو واسم م نیا --

 تو جمع کردم يقبل هم من خرابکار يسر...کنمیم يکار نیکه همچ هیبار آخر -

  دیصورتمو بوس فورأ

 کایم به جستلفنم رو در آوردم و زنگ زد کردمیکه از خودم دورش م یحال در

 ؟يشده زنگ زد یچ...میافتاده رو گوش یک يشماره  نیبه به بب --

 تمرکز کنم ذاشتیو نم زدیجلوم بال بال م کیروب

 تا دست از سرم برداره فونیزدم رو آ بالخره

 :کردم خنده تو صدام نباشه یسع

 يآدرس بد دیباشه با ادتی ،اگهیسالم جِس -

 مییاون گفتم کجا کارست؟بهیاونجا چ کیپس روب --

 بهم اشاره کرد که بگو تصادف کرده کیروب

 :گرد کردم و لب زدم چشمامو

 ؟یبا چ -

 :گفت یآروم يباز کرد و با صدا ششوین

 که یگیدروغ نم...میبا مر --

 :گفتیجِس اومد که م يصدا

 ؟یشده؟پس چرا ساکت يزیماهان چ --

 :گرفتم و گفتم ینفس

 تصادف کرده کیراستش روب...خب -

 :دفعه بلند داد زد هیاول ساکت شد بعد  جِس

 شده؟ یتصادف کرده؟چ کی؟روبیچ -
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 هیعیطب...همهمه بلند شد يصدا

 میخونه و فقط ما موند دنیشک االن همه رس یب

 شهیم يسه روز...دهیجِس فقط سرش ضرب د ستین يزیچ -

 :رو به طرفم گرفت و آروم گفت يکاغذ کیروب

 بخون و تکرار کن --

 :شدیخودمم گرد م يچشما گفتمیکه به جِس م يهر کلمه ا با

 تو سرش یخون يمطمئن بشن که لخته  خوانیم...گرفتن شیکه تصادف کرده،ازش آزما -

 !کنه؟ دایمشکل پ شیینایب...ممکنه گهیم...باشه دکتر نمونده

 رو نوشت؟ نایا یک

 از کجاش در آورد؟ اصأل

 حرف زدن خرابش نکنم یکه با سوال زدیبال مداشت بال  کیروب

 زنگ زدم آدرس نیهم م،بخاطریذاریبرم اما ما نم خوامیم گهیخودش م...البته فعأل خونس -

 رمیرو از خودت بگ قیدق

 :مغموم و گرفته گفت جِس

 خودش کیاون روب ؟بجزیبهم زودتر نگفت نطوره؟چرایواقعأ وضعش ا یعنی --

 بده؟ تونهیآدرس رو که م ادینم

 :لحظه هول شدم اما فورأ گفتم هی

 بخاطر همون...گمینم ای نیبریمنم م ای گهیم -

 نشیاریب اد،یب تونهیخب اگه م --

 کار دستمون بدن یبه شوخ رنینگ يرو جد هیممکنه قض...یشناسیبچه ها رو که م...دونمینم -

 ارشیکه حالش بده تو ب سپارمینه نگران نباش،من به بچه ها م --

 نمتیبیشه پس مبا -

 نییایزود ب --

 :هوا و بلند گفت دیپر یمطمئن شد تلفن قطع شده از خوشحال کیروب نکهیهم

 ...به حسابت زنمیم یکی...ولیا --
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 :اومدن تو اتاق میبلندش روناك و مر يصدا از

 شده؟؟ یچ -- میمر

 وقت اونجا لو ندن هیرو به دخترا گفت تا  تیفورأ خالصه وضع کیروب

 هیچ انیبرا هیخندشون گرفته بود اما کنجکاو بودن بدونن قض نکهیا با

 دمار از روزگارش در آورد،االن هم بچه ها...دختر شکست هیسر  انیقبل دست برا يبابا دفعه  یچیه -

 میبر نیاگه آماده شد...ان یصدد تالف در

 یماهان میآماده ا -- روناك

 لبخند سر تا پاشو برانداز کردم با

 بود به تن داشت دهیکه کامأل پوش یآسمون یآب يمانتو هیو  دیشلوار سف هی

 هم رو موهاش انداخته بود دیشال به رنگ سف هی

 از مادرشه يبارز ينمونه  روناك

 ...يو عاقل و امروز بایمعصوم،ز

 حال خودش بود نیدر ع یول

 ...ادیبودنش خوشم م ایر یب از

 و کنهیسوء استفاده نم تشیاز موقع چوقتیاما ه هیعال شیو ظاهر یوضع مال نکهیا با

 ستین يا افاده

 ...حد ان هیواسش در  همه

 :تر کردم و گفتم قیعم لبخندمو

 يخوشگل شد -

 :زده گفت ذوق

 واقعأ؟ --

 واقعأ...اوهوم -

 همون دور با دستش واسم بوس فرستاد از

 شهیم طونیبه وقتش ش کیگرفت مثل روب خندم

 نگاه کردم میو به مر برگشتم
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 یمشک يمانتو هیشلوار با  هی

. ست کفشاش هم دستش بود دهیسف یدست فیک هی. هم سرش انداخته بود دیشال سف هیاز روناك  تیتبع به

 ...بود یدنیگردش که به خنده انداختتم د يالبته چشما. رو صورتش داشت يمحو شیآرا

 فرق داره هیبه هر حال روناك با بق کنهیما اما کم کم عادت م ياخالقا نیاون که عادت نداره به ا خب

 روناك رو داره يکودکانه  یو پاک یهم همون سادگ میمر

لوسش کردن  ادیخاله بوده و همه از محبت ز يدونه  هی یکی شهیکه هنوز بزرگ نشده اون هم نهیفرقش ا فقط

با اون غرور . کنه شییباشه که راهنما یکیروناکه و اگه  هیشب یلینتونسته بزرگ شه به نظرم اون خ نیهم يبرا

 ...بکنه يکار ره تونهیم یکمک کس یکه ب یکس شهیخانوم کامل م هیتو نگاهش  یشگیهم

 دنیطولش م نقدریآماده ان چرا ا گفتنیدخترا که م دونمینشسته بودم تو سالن من نم شدیم یربع هی

 شدم؟ يماهان چطور --

 :نگاه کردم و گفتم کیتعجب به روب با

 ده؟یرنگت پر ينطوریتو چرا ا -

 !شدم نه؟ ضایمر هیاالن شب...يریلو م يصورت بشاش بر نیبا ا گنیکردن،م میدخترا دست کار --

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ...میکرد رید یکل م،االنشمیوفتیبهتره راه ب -

 میجِس بود يخونه  يساعت بعد جلو مین

بودند  ستادهیکه کنار هم ا سونیو ج کایرو به جس میروناك،مر. و روناك رفتند تو میخونه که باز شد اول مر در

 حرف زدن جِس تمم شه، دیتا شا ستادمیپله ها ا يرو رونیمنم ب. رفت تو کیبعد اونا روب. کرد یمعرف

 هحالش بد کردیباور م دیدیکه هر کس م دادیجواب م حالیب يو اونم طور دیپرسیسوال م کیاز روب نگران

شده  نایاز االن ناب کیبغض کرده بود که انگار روب نیآخه جِس همچ. دمیخندیبه حرفاشون م زیر زیر رونیب منم

 نکرده ییخدا

 لب زمزمه کردم ریز

 " ستیپسر آدم بشو ن نیا "

 ...نگاه کردم ابونیبرگشتم عقب و به خ. رو،رو خودم حس کردم ینگاه ینیفکرا بودم که سنگ نیهم تو
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آروم از پله . اونجاست یکس گفتیحسم م. ثابت موند ابونیاون سمت خ کیتار ينگام رو کوچه . نبود چکسیه

 ...اومدم تا برم اونجا اما نیها پائ

 شده؟ یچ ؟يریم يماهان کجا دار --

 ...تولدت مبارك جِس یراست...ستین يزیچ...یچیه -

 ...زدیحرف م کایدوست پسر جس سونیداشت با جماهان هم . بودم ستادهیبا همون مانتو شلوار ا کیروب کنار

 :خم شد و دم گوشم گفت کیروب

 ...لندن اومدن،بخاطر تولد جِس ایهمشون از فرانسه  نجانیکه ا ییآدما نیا --

 جِس؟ -

 خونه نیهم برگشت لندن،االنم ا س،جِسیبعد از رفتن ما از پار...میکنیجِس صداش م کا،مایهمون جس --

 االنم ماهان داره...بود اومدن يبچه ها هر طور...البته منظور از ما ،ماهانه میایاجاره کرده تا ما هم ب رو

 محاله ایکنه،آزالیم یشوخ کنه،البتهیاون مغازشو ول نم گهیهم م سونیومده؛جیچرا ن ایکه آزال پرسهیم

 اومده شیپ ینرسونه حتمأ مشکل خودشو

 آهان -

 روناك --

 اداشبله د -- روناك

 نشست کیروب يلبا يرو يلبخند

 کنهیصداش م ينطوریکه روناك ا ادیبود خوشش م معلوم

 نیلباساتونو عوض کن نین؟بریستادیا نجایشما چرا ا -- کیروب

 چشم -- روناك

 میاتاق رفت هیروناك به سمت  با

 چرا سر کردم رو در آوردم دونمیمانتو و شالم و که واقعأ نم نکهیا بعد

 کردم دشیقرمزم رو برداشتم و تمد رژ

 ختمیموهام رو هم باز کردم و دورم ر کش

 اوردیشالش رو در ن روناك

 :به سرتا پام انداخت و گفت ینگاه
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 دختر زننیکه چشمت م رونیب يسر و وضع بر نیتو با هم...میمر يشد یعال --

 واقعأ خوب شدم؟ -

 معلومه...اوهوم --

 داده بودن لیتشک رهیدا هینشسته بودن و  نیسالن رو زم همه وسط میبه سالن برگشت یوقت

 خندشون هوا بود يصدا

 ...حال بود یاز پسرا و مثأل ب یکیداده بود به  هیتک کیروب البته

 به سرش زدیم طنتیتموم آروم بودناش گاهأ به شدت ش با

 اومدن ما همه ساکت شدن و برگشتن طرفمون با

 سالم کردم انیاطراف ي رهیاز نگاه خ معذب

 ملموس من لبخند به لب همه آورد ي لحجه

 موند ادمی شیمن رو با همه آشنا کرد که اسماشون کم و ب روناك

 نفر بودن 10سر جمع  شونیمیقد يدوستا دمیکه من فهم يزیچ طبق

 بودن کایجس ياز دوست و آشناها هیبق

 جا باز کردن کیماهان و روب نیمن و روناك ب يبرا

 و روناك کنار ماهان نشست کیکنار روب من

 ...نگاشون کردم یچشم ریز

 شهیاالنم که نم...رفت بپرسم ادمی بازم

 کیروب -

 بله؟...ج --

 فهممیواسه من ترجمه کن همشو نم گنیم یهر چ نایا -

 ادیقرمز واقعأ بهت م...یراست...باشه --

 ...زدم یبزرگ لبخند

 کنه فیازم تعر یکس ومدیم خوشم

 و شروع کرد کایجس يآورد و گذاشت جلو کیک هی سونیشده بود ج لیبا اومدن ما جمع تکم چون

 زدن حرف
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 کردیم یواسم معن کیهر حرفش هم روب با

 که بردنیبه کار م يا انهیعام ياصطالحات و کلمه ها یاما خب گاه دمیفهمیخودمم م درسته

 دادینم یمعن يکردیکلمه به کلمه ترجمه م اگه

 میاریرو م کیا که آخر سر کعکس ماه بر

 سره بگو بخند کنن کیهمون اول آوردن که تا سر شب  نایا

 مونده باشه اسمش آماندا بود اومد و ادمیاز دخترا که اگه درست  یکیو باز کردن کادوها  کیک بعد

 کنه تشیرو برد تا مثأل تقو کیزور روب به

 بخور،اونو بخور نویا گفتیم یه

 ؟يبریبگه بابا مترجم منو کجا م ستین یکی

 کار خودت دختر یپ برو

 بهش اشاره کرده بود رانیهم تو ا کیکه روب یموضوع جالب البته

 نخورد کیبود که اصأل دستش به روب نیا

 ...ذاشتنیواسشون جا افتاده بود و بهش احترام م کیماهان و روب نیقوان انگار

 !نم؟یبش نجایا تونمیم دیببخش --

 بگم؟ یگُنده من به تو چ مرد آخه

 ...ن؟ینش بگم

 که یعنیبهش زدم ، يلبخند

 " ؟یکنیچرا استخاره م ینیشیتو که آخرش م "

 ه؟یرانیلحجه داره نکنه ا نمیا یراست

 ستین ادمیکه  اسمش

 :به سمتم دراز کرد و گفت دستشو

 هستم یکیر --

 گفتینم یرو شکر کلمات سخت خدا

 :دست دادم و گفتم باهاش

 میمر -
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 خوشبختم تونییآشنا ،ازییبایو چه صورت ز ییبایچه اسم ز --

 :رو باز کردم و گفتم شمیزده ن ذوق

 نطوریمنم هم -

 :مکث کردم و گفتم یکم

 ن؟یستین نجایاهل ا -

 منظورم به لحجشه دیکنم فهم فکر

 :به صورتش کرد و گفت ياشاره ا چون

 نمیبرل ،اهلیآلمان --

 معلوم بود گفتیم راست

 رو داشت یآلمان کیبارز  يها نشانه

 دیاندازه سف شیو پوست ب یآب-سبز ي،چشماییطال يموها

 نیدار ییبایشهر ز...دمیشن ادیز فشویتعر ن؟یبرل -

که  یبا مردم خارج یخوب يخشنن و تو شهرشون رابطه  یگفته بود مردمش کم فاشیدر کنار تعر کیالبته روب(

 )ندارن انیم

 میمر...ممنون --

 دمیخند میفت مرکه گ نیهم

 :دیپرس متعجب

 ن؟یخندیم یچ يبرا --

 ...دمیفقط به خاطر تلفظ اسمم خند...دیببخش -

 اشتباه گفتم؟؟ --

 نینه فقط جالب تلفظ کرد -

 باعث شد سر بحث باهاش باز بشه نیهم و

 بود یبامزه و مهربون پسر

 ومدیسال داشت اما اصأل بهش نم 34

 ستین یبود زبانم عال دهیفهم
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 کلمات رو به کار ببره که بفهمم يطور کردیم یسع نیهم يبرا

 . ستادهیماهان جلومون ا دمیکه د میزدیحرف م میربع بود داشت هی حدودأ

 :گفت یسیبه انگل ظیاخم غل هی با

 حالش بد بشه ترسمیدختراس منم کار دارم م شیروناك پ ک؟یکنار روب ینیبش يبر شهیم میمر --

 حرف زدن گهیزبون د هیبلند شد و شروع کرد با ماهان به  یکیر

 بود یکنم آلمان فکر

 کردیصحبت م یمیصم یلیخ

 به حرف زدن نداره، یچندان لیاز لحن جواب دادن ماهان معلوم بود که تما اما

 ...کردمیبا تعجب نگاه م نیب نیا منم

 ...هست شیزیچ هی کیماهان هم باور کرده که روب انگار

 ؟یچ یعنیحرف ماهان  نیبخاطر وضعش شرمنده بودم اما ا درسته

 ...خوبه کیحال روب میدونستیکه م ما

 ...زدمیحرف م یکیمثأل داشتم با ر من

 :با حرص گفت یبودم که با اخم برگشت سمتم و به فارس جیاز حرف ماهان گ هنوزم

 نیبش کیروب شیپاشو برو پ -

 ...با اخم گفت که جرعت مخالفت نداشتم يطور

 کن فکر

 بگه يزیچ تیکرد با عصبان یچیاز حرفش سرپ شهینم يکه در حالت عاد يماهان جد اون

 ...کیروب شیدادم تا من رو نکشته برم پ حیترج

 داشت یمیمبل دونفره نشسته بود و اخم مال هی يرو

 :لب غر زدم رینشستم و ز کنارش

 یکی...ستیول کن اون اخمش ن نجامیروز ا هی...که ستیاخم ن..چشه،ماشألـ که ستیمعلوم ن چیه -

 ...مثأل زدمیبابا داشتم حرف م...پاشو برو گهیبگه چته آخه؟؟اومده م ستین

 حق داشت --

 ...هوا دمیمتر پر هی کیروب يصدا با
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 !!!د؟یشن

 ...زدمیکه داشتم آروم حرف م من

 ...ينداره حق دار بیبدم که ع يو خودم رو دلدار ارمیخودم ن يکردم به رو یسع

 حرفش واسم هضم شد با تعجب نگاش کردم یوقت اما

 :کرد و گفت يخنده ا افمیق بخاطر

 ؟يزدیحرف م یکیبا ر یتو داشت...حق داره گمیو بازم م دمیشن --

 ازش خوشم اومد یلیه،خیداره؟پسر مهربون و بامزه ا يرادیآره مگه چه ا -

 تو هم دیکش یکم اخماشو

 :بازم با آرامش گفت اما

 آدما صیواسه تشخ يبچه ا یلیتو هنوز خ میمر --

 سالمه 21 ستمیمن بچه ن -

 ...ستیبه سن ن --

 :حرص حرفشو قطع کردم و گفتم با

 حتمأ به عقله -

 داشت لحن یسع شهیشده بودم اما اون هنوزم آروم بود و مثل هم یحرفش عصب از

 :گذار باشه ریتأث صداش

 ...هم داره که خب يبایز ه،ظاهریپسر مهربون و بامزه ا یکیبه نظرت ر یگیو به تجربه،تو م --

 به ظاهر زیاما همه چ...مثل تو یو پاک یرو جلب کنه،خصوصأ آدم احساسات ينظر هر دختر تونهیم

 ياونا روابط آزاد...رهیگیباشه نه،اما با ما نم یآدم بدجنس یکیر نکهیبفهم،نه ا نویبانو ا ستین

 که اون از تو خوشش اومده اما میدینگاه فهم هیاز همه آزادتر،من و ماهان با  یکیو ر دارن

 بزاره فقط یکیدست رو  یکیاما ر گمیرك م نقدریا دیحرفا؛ ببخش نیبه منظور ازدواج و ا نه

 گم؟یم یکه چ یفهمیشبه و عشق و حالش،م هی يبرا

 حرفش سرخ شدم، نینبودم اما مطمئن بودم با ا يا یادم خجالت نکهیا با

 دادینشون م نویبدنم ا يدما

 شد و با همون لحن ادامه داد قتریسرخ من لبخندش عم افهیق دنید با
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 دم،یهمونطور که به چشم د...باشه ییعاد زیبه نظر خودشون چ دیه،شایبد...یلیخ زیچ نیبه نظر ما ا --

 یکیمثل ر یکیکه با  یستین یاما مطمئنم تو کس...نا یاز دخترا به همون وضع راض یلیخ

 درسته؟ یخور بش دم

 ...بهش بگمـــــا يزیچ هی گهیم طونهیش

 سرخ شدم؟ نیمن به احترام ا نهیبینم

 ...شهیگرنه من که خجالت سرم نم و

 ياثر بزاره و آروم سرم رو به نشونه  افمیحرف زدن ها تو دلم بود و نذاشتم رو ق نیتموم ا البته

 حرفاش تکون دادم دییتأ

 ماهان ای یمن باش شیپ ایخوبه پس بهتره  --

 باشه تونهیم ییدوست عال هی کینظرم روب به

 ...داره يبرادر نیبه حال روناك که همچ خوش

 کنه هیکرد با منطق منو توج ینشد و سع یعصبان اصأل

 يشدیروانشناس م دیبا -

 :حرف از دهنم در رفت نیا ناخواسته

 واقعأ؟ چطور؟ --

 یکن یکه طرف مقابل رو راض یحرف بزن يچطور يخوب بلد -

 شدم دواریخوبه به خودم ام --

 سخته یلیخ يفرزند ،تکيبرادر من بود...تو...مثل تو داره کاش يخوش به حال روناك که برادر -

 :کرد و آروم گفت ینا محسوس اخم

 ممنون --

 دنیرقصیکه وسط م ییبود و با اخم به کسا ستادهیا شهیکنار ش شه؛یآروم و ساکت،مثل هم. افتاد به ماهان  منگا

و  کردیبد به روناك و حجابش نگاه نم یسه نفر نداشت، کس نیبه ا يکار یکس نجاستیجالب ا... کردینگاه م

رو قبول کرده بودن و بهش  گهیهمد اداتعتقا یبه اونا نداشتن انگار همگ یو ماهان هم اعتراض کیمتقابأل روب

 ...آزاده يادیروابطش ز دمیکه فهم یکیمثل ر یآدم يبرا یحت. ذاشتنیاحترام م

 ...رونیب دیزبونش کش ریاز ز يزیبشه چ دیخب شا... کردم کینگاه به ماهان بعدشم به روب هی
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 گذار باشه ریکردم لحن صدام تأث یسع

 ...کیروب -

 رفت ادمیلحظه از طرز نگاهش حرفم  هی. فورأ اومد باال و گنگ نگام کرد کیروب نیپائ سر

 " کنهینگام م ينطوریوا چرا ا "

 :لحظه چشماشو بست بعده باز کردنش آروم گفت هی

 ؟یبگ یخواستیم یبله؟چ --

 "بود؟  یرك بپرسم اون دختر تو عکس ک خواستمیبود م ادمی زایچ یلیچرا خ دروغ

 :گفتم اطیآروم و با احت نیبود بنابرا ییآخر پررو گهید نیخب ا اما

 ته نگاهشه یبیغم عج هی شهینداره اما هم یمشکل چیناراحته؟ به ظاهر ه شهیچرا ماهان هم -

... ناراحتش کردم...گفتمیکاش نم يتو چهره اش مشخص بود ا یساکت چشم دوخت به ماهان، ناراحت کیروب

 لب باز کرد، شدمیم دیکه داشتم از جواب دادنش نا ام یوقت

 :زده نگاش کردم که گفت ذوق

 هم گفتم؛ماهان هم مشکالت خودش رو شیپ قهید م،چندیقضاوت کرد مر یاز ظاهر کس شهینم --

 ضعفشو گرانیکه د...بشکنه که غرورشو کنار بزاره یکس شیمرد دوست نداره پ هیفقط بدون ...داره

 !!بگم؟ تونستمیم ینداشتم بزنم چ یعشقش حرف یعنیسرش جز چند نفر خاص،خدا،پدر و مادر و هم...ننیبب

 يزیبه من چ تونهینم یعنیحرفش  نیاز ماهان بگه اما ا یجالب زیانتظار داشتم االن چ. زد تو حس و حالم کأل

 بگه

 نم؟یرو بب یک دیبخوام جز اون چند نفر باشم با من

 تو فکر بودم...کسل بودم، کسل که نه یمهمون هیبق

 ...دوست داشتم. دوننیخاص باشم که راز ماهان رو م يداشتم جزء اون آدما دوست

و من و ماهان با هم  ادیم شگاهیگفت بعدأ با خانوادش واسه نما کیالبته روب. رانیا میقرار شد برگرد بالخره

 میهمسفر شد

 میمر...بدم اما االن من تیاهم ادینبود که ز يحالم اونطور میرفتیم یوقت. زدیچرا قلبم تند تند م دونمینم

 ییکه کجا زدنیپشت سر هم زنگ م کردیم ریساعت د میکه اگه ن يخانواده ا يدونه  هی یکی...رانیح
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 نانیگر چه بهشون اطم. خودشم با دو تا پسر رفتم. دورم رانیماهه از خانواده که سهله از ا هیاز  شتریب االن

که موقع رفتن داشتم اما بازم تجربه  يبد ي هیبا تموم روح. نرفته بودم سفر ییداشتم اما خب من تا حاال تنها

 که بهم اعتماد کردن نیبزرگتر شدم و مستقل، ا کردمیاحساس م. بود يدیجالب و جد

 )فکر کنم ينطوریا دمیم حیخب من ترج یالبته به ماهان اعتماد کردن ول(

است  نیبس دلنش يدختر یگفتن ارویشدم به قول  یمیمص یلیمدت با روناك خ نیا يتو. بود ندیخوشا واسم

 تو دل برو بودن یخانوادگ یعنی

 ازشون عکس انداختم یسفارش مامان کل به

 تونهیم یماه هی گفتنیاگه م روزیتا د دیشا بهیعج یلیواسم خ سیمثل انگل ییتو جا شون،اونمیخانوادگ دیعقا

نه، ...که بد باشه هـــا نینه ا يخانواده ا نیهمچ هیواسم قابل قبول بود تا  شتریاز آب نفس بکشه ب رونیب

خوبه اما من  یلیخ رسنیم تیبه موفق و کننیباشن اعتقاد و باورهاشون رو حفظ م ییکه هر جا نیمخصوصأ ا

 کردمیباور نم شیتا چند مدت پ یکی

 کنهیم ریغافلگ شهیرو هم یکیبه همراه داره  و من  زیواسم سورپرا شهیبا ماهان بودن هم خب

 ؟،یبرداشت زویشو، همه چ داریب: مثل يکلمه ها. نگفت شتریکه با ماهان تنها شدم چند کلمه ب یمدت زمان یط

 ومدیبه نظر م یحرف ها آدم ساکت لیقب نیو از ا میبر

. رانیبگم از ا...ماو ا ستیو دست بردار ن کنهیمدتها کل کل م کیبا روب یکه گاه دمیچون د ومدیبه نظر م گمیم

 سال برگشته به کشورش 50رو داشتم که سالها از وطنش دور بوده و االن بعد  ییحس کسا

... بوسنیخاك کشور رو بعد از سالها اسارت م ای. کشنیم قینفس عم یها افتادم که با چه شوق لمیف نیا ادی

 االن منم سجده بکنم و بگم یعنی

 ؟ "وطن من بر گشتم خونه "

 نکهیبهتره اما با توجه به ا ينجوریهم الیخیب. شمیخفه م دیکش شهیهم که نم قینفس عم. عسیضا یلیخ نه

بود  یعیطب ییجورا هینکردم  یخدافظ یو موقع رفتن از کس دمشیدیو نم زدمیحرف نم یقبل رفتن هم با کس

 از حد دلتنگشون بشم شیکه ب

عاطفه و باربد هم اومده  نطوریو فرشته و هم انیشا یعلو  نیلیاستقبال من بابا و مامان همراه عمو و شا يبرا

 استقبالم انینگرفتم که همه ب يالبته مدال کشور میرفت و آمد نداشت نایجز با هم يزدیبودن سر و ته ما رو م

 "ومدن؟یمگه االن ن"
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 یگیم راست

 خاله داشتم هیفقط  من

 چند وقت خودم نیجلوشون انگار همه منتظر بودن من سالم بدم تا مطمئن بشن ا دمیرس یوقت

 زدمیتلفن باهاشون حرف م يکه پا بودم

 ختیریاشک م کسرهیکه  مامان

 و عمو و فرشته ذوق زده بودن نیلیو شا بابا

 گفتنیبهم م دیرسیبه فکرشون م یهر چ.  زدنیو عاطفه هم غر م انیشا

 چشمش به ماهان هین بود چشمش به م هیهم  باربد

 بود که ماهان با لبخند اومد جلو و شروع کرد با باربد نیوسط جالب بود ا نیکه ا يزیتنها چ یول

 زدن حرف

 هم خوشحال بود چارهیب اون

 ...نقش آرش رو داشت ییجورا هیداشت ماهان واسه باربد  حق

 که توجه ماهان رو جلب کرد دمیکش یقیمرگ آرش آه عم يادآوری با

 :گفت هیزل زد بهم و بعد رو به بق هیچند ثان هی

 میخونه ما خسته ا میبر ستیبهتر ن --

 ارهیو خواسته من رو از اون حال و هوا در ب کردمیفکر م یبه چ دهیفهم کردمیم احساس

 رو در نُطفه خفه کردم هینظر نیفورأ ا البته

 از محاالت بود چون

 ماهان؟؟

 من توجه کنه؟ به

 ...دهیند يزایحق چ به

 يزیچ هیکمه  يزیچ هیاحساس کردم . خسته اس  گفتیچون م. خودش ياز ما جدا شد و رفت خونه  ماهان

 ...نبود یچیگم شده اما ه

از  یاالن چند ماه نکهیحالم خوب شده خوشحاله با ا نکهیکرد و گفت از ا یتو همون فرودگاه ازم خدافظ باربد

 که چقدر ناراحته دیفهم شدیمرگ آرش گذشته اما هنوزم م
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 کننیکه دارن با هم شماره رد و بدل م دمیچون د. شده یمیهم به نسبت باهاش صم ماهان

. شد نطورمیخلوت و منو به توپ ببنده و هم يجا هی میمعلوم بود منتظره تا بر. عاطفه بود ي افهیهمه جالبتر ق از

 بکنم یابراز دلتنگ یتاقم نذاشت حتپامو که گذاشتم تو ا

 جون کندم، نجایا...نازشو بکشه تا لب به سخن باز کنن یکیخاونم خانوما منتظر بودن ...گهیبله د --

 خشک شده زل زده به من اما یگالب نیع...کلمه بگه هیکلمه،فقط  هیکردم  يکار ه،خنده،هریالتماس،گر

 دوباره شده بلبل،ناراحت زنگ زدم به دنیو نازشو کشدو تا هل یکیاون ور آب و  دیپاش رس نکهیهم

 بیاما ع زنهیحرف نم نیا زنمیمن زنگ م نکهیبا ا...االن افسردس چارهیب گمیبا خودم م...خانوم

 خانوم برداشته در کمال تعجب با شوق سالم داده؛هنوز از شُوك حرف...ستمین ادشیبزار نگه به  نداره

 گهیم زنهیکه قهقهه م ومدمین رونیب زدنش

 :منو در آورد يادا مثأل

 بچه جون فقط سه روز تو شوك حرف...قطع کرده یزرت زنم،بعدیام بعدأ زنگ م یمن پارت یعاط --

 ...رفتنت یروز تو شوك پارت 8بودم  زدنت

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم بالخره

 يتَوهم زد!!کجا بود؟ یرتبابا پا...رفته باال یلیاالن،آمپرت خ یترکیحرص نخور م نقدریخواهر من ا -

 ؟؟ياریحرف در م زنم؛چرایام بعدأ زنگ م یبود؛بعدشم اونروز گفتم مهمون یدورهم یمهمون

 ؟یگیم یچ شویبق...یحاال هر چ --

 ام برگشته؟ هیحرف زدم؟ روح یناراحت -

 زدیحرف م یبرگشتن سیبعدم انگل سیپار رفتیم یعمه بزرگ منم با دو تا پسر مامان گردهیبلـــــــه بر م --

 ...تو که سهله دیرقصیساله سالسا م 20دختر  هی نیع چیکه ه

 حرص و جوش خانوم رو بخورم دیمن بخت برگشته با فقط

 :بغلش کردم و گفتم میکه رو تخت نشسته بود همونطور

 حرص دادم یلیتو رو خ يحق دار...يقربون تو خواهر -

 !م؟یواقعأ حالت خوبه مر --

 ...آرش یعاط...آره خوبم -

 :قطع کرد و گفت حرفمو
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 بهتره میخب؟؟ راجبش حرف نزن یبهتره فراموشش کن --

 نیاما اگه بخوام منصفانه بگم ب شنیفراموش نم. شهیکه برامون ارزش دارن عادت م ییزود نبود کسا چقدر

 شنیهامون گم م یخوش

با  یاز وقت کنمیدقت که م. و توجهم بهش جلب شه امیدستاشو محکم زد به هم و باعث شد به خودم ب عاطفه

 کنمیصحبت م یفلسف ادیماهان افتادم ز نیا

 میریجشن بگ هی دیبا --

 ؟یواسه چ -

 بابا دیخودم؛ دلم پوک یبخاطر تو و بخاطر دلخوش--

 بخاطر جمع شدن دوستاش کنار هم خوادیعمو رضا م...انیو خانوداش ب کیمدت صبر کن روب هی -

 رهیکرج جشن بگ يالیو تو

 ارمیاز االن بگم من دعوتم نامزدمم م ولیا...واو --

 :گرد شد چشمام

 جان؟ نامزدت؟؟؟ -

 :باز کرد شتریب ششوین

 يخواستگار ادیم گهیروز د 3 یعنیهفته  نیآخر ا --

 ذره استرس خوب هیحداقل  چیخجالت که ه ت؛خودشمیخواستگار ادیحاال قراره ب...اووووو -

 هوله گنیمردم نم...هیزیچ

 مشخصه فمونیهم که تکل شناسن،مایخانواده ها همو م! استرس چرا؟ --

 ؟یشیمرغا م یقاط يواقعأ بزود یعنی ؟يشد یرفتن گه؟ید هیپس اوک -

 ام یجوجه کش نیماش هیصرفأ  کنمیاحساس م...نگو ينطوریاَه ا --

 !!عاطفه؟ -

 هان؟ --

 :گفتم لکسیر یلیخ

 داره؟ یچه حس...هان و درد -

 ؟یچ --
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 عشق -

 عشق؟؟ --

 آره تکون دادم یچونم و سرم رو به معن ریگذاشتم ز دستمو

دلتنگش  کنه،یو قابل احترامه منو درك م زیرضا واسم عز...بگم عاشقم اما دوسش دارم تونمیمن نم یدونیم --

 شم وونهید نمشیکه دو روز نب ستیاما اونطور ن شمیم

 :لب گفتم ریز آروم

 االن گم کردم نیاز هم يزیچ هی کنمیپس چرا من احساس م -

 :فورأ گفت عاطفه

 ؟یچ --

 :شده گفتم هول

 یچیه -

 ؟یگفت ی،چیبگ دینه با --

 بخوابم خوامیول کن بابا پاشو گمشو خونتون من خستم م -

--  ادممیور چطور بود؟البته  ؟اونيکرد کارایچ یشد؟رفت یچ یهنوز نگفت ؟تویچ یعنیا 

 میچوندیاالن پ نیکه هم هرینم

 گمیموقوف بعدأ م یفضول -

 ؟یک یعنیبعدأ  --

 باش تیتو جشن تو فعأل برو به فکر خواستگار -

 ...همانا دنمیافکارم همانا و خند ریمس رییتغ. فکر کنم گهید يزایکردم افکارم رو ازش دور کنم و به چ یسع

 ؟يشد یجن.. بسم الـ --

 هنوز یتو که نرفت -

 ؟يخندیم یبرم؟حاال جون من به چ دیچرا با --

 :کردم و در آخر اضافه کردم فیافتاد رو تعر فیکه تو کارد یاتفاق يماجرا

 رو باز کنن یسر طفلک ي هیقبل اومدن بخ دوارمیام -

 عاشقت نشد؟ یکی نیا...يدفعه هم غوغا کرد نیافتادنات؛ا نیبا ا يتو شاهکار یعنی --
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 :که شدیم داشت کمرنگ مآرش لبخند يادآوری با

 چه خوش خوشانش شده بود؟ شیتو هما ستین ادتی --

 لبخندم دوباره برگشت هیمنظورش چ نکهیا دنیفهم با

 بود يزیاونو که نگو آبرور يوا -

. بود رونیاسپرت که نصف موهامم ب پیت هیبا  ،منيهمه چادر. میتو روز ارتش رفته بود شیهما هیواسه  ادمهی

 يطفلک برا. یکیرفتم تو بغل  هویشاله افتاد منم حواسم پرت درست کردنش شد که . من نبود ریالبته تقص

که من فرو  یزده بودن به ما در حال زلاون همه سرباز . بود یدنید يصحنه  يوا... محکم گرفتتم وفتمین نکهیا

 یسربازها همگ. ر بغلم کردهبود که انگا يحالتمون جور. مسن بود بأیمرد تقر هیرفته بودم تو بغل سرهنگ که 

البته خدا رو شکر . خودمو خوندم ياخم کرد که من فاتحه  نیاطرافش همچ دنیسرهنگه با د. باز بود ششونین

 منو نکشت

 :به عاطفه گفتم رو

 خوردیکجا خوش خوشانش شده بود؟داشت با اخماش منو م -

 :مکث کردم و گفتم یکم

 :لب زمزمه کردم ریو ز رونیبرو ب ؟پاشويخندیو م یکنیم یباف ایرو يدار نجایا یاصأل تو چرا نشست -

 شمال رو نگفتم ي هیحاال خوبه قض -

 :فورأ گفت یعاط

 ؟یچ --

 خستم رونیپاشو گمشو ب یچیه -

 ...دمیو خواب رونیبا هزار ضرب و زور فرستادمش ب بالخره

*** 

 ...خدا مانده ام يدستها يرو کنمیاحساس م یگاه"

 ماش کرده ا خسته

 "با من چه کند داندیهم نم خودش

 شده داشیسال دوباره پ نهمهیبعد ا کردمینم باور
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خودش  کردمیفورأ شناختم اما باور نم دیچیپ یخشدار شده بود تو گوش یمردونه اش که حاال کم يصدا یوقت

 ...گشتیبود و دنبال مقصر م یاون موقع عصبان گهیبهم م... هه. باشه

منو نابود کرد؟  یزندگ يتموم سالها نکهیسال؟ اونم بعد ا نهمهیکنه؟ اونم بعد ا یمعذرت خواه خواستیم واقعأ

 ...بهش فکر کنم دینبا... يچه حرف مسخره ا...هه 

 نیو حاال ا گاریت،سیعصبان. کردیقلبم درد م. زدم گارمیبه س يآهنگ رو بلندتر کردم و پک محکمتر يصدا

 اهنگ

 کننیبه من نگاه م رهیشده چرا همه خ یچ --

 کنمیمن دارم صدات م يدیجواب نم چرا

 دارم یاقل چشماتو باز کن باهات حرف ال

 با من؟ يقهر... نکنه تو عروسکم

 رمیگیتورو که آغوش م ایتازگ بهیعج

 نمیبیکابوس م هیهمش  شهیبسته م چشام

 برهیاوناست که بند از بند دلمو م از

 )کنهیکابوس چرا ولم نم نیا دونمینم

 ...تموم شده بود و من گارمیس

 ...کم دارم يزیچ کردمیم احساس

 دیترکیداشت م دلم

 دمیپر هیبا گر یرفت دمیخواب د شبید( --

 دنیخر هیهد لیهمه واست گال چرا

 امشب یچقد آروم يناز شد چقد

 عشقم یچقد خانوم دتیلباس سف نیا تو

 رمیدستتاتو بگ بزار

 نه؟ هیشوخ هی نیا

 ست؟ین ه؟یشوخ هی نیا

 )ستین یخوب یاصال شوخ نیبگه ا یکی تروخدا
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 وار شده بود، وانهیقلبم د تپش

خواستم زجه  يکنم و برا هیساله گر 4-3 يبچه ها نیداشتم که ع یبیعج لیبود و من م دهیچیتوش پ درد

 ...اما... بزنم

 عشقم یچرا ساکت یزنیچرا حرف نم( --

 سکوت تلخو بشکن نیبگو ا يزیچ هی

 باشه يدیهنوزم ام دیکنه شا يکار هی یکی

 پاشه يدیخواب نا ام نیکنه از ا يکار هی یکی

 نداره یتو رنگ یب میزندگ یدونیکه م تو

 نداره یطاقت دلتنگ گهید دلم

 نشده ریدالمون که پ میما اول راه آخه

 )نشده دیهم موهامون سف يکه به پا ما

 خورهیگره م نمینفسهام تو س کردمیم احساس

 رو بشکنم زیمه چه خواستیم دلم

 تونستمینم یبکشم ول شیرو به آت ایدن خواستمیم

 دمیخوش ازت ند يرو هیامروز  نکهیبا ا نیبب( --

 دمیواست خر یاز اون گال که دوست داشت یول

 باشن خوادیم یتو دلته بگو هرچ یهرچ

 فقط اون چشات باز شن يخوایبگو منو نم اصن

 يراه نبود مهین قیوقت رف چیتو که ه آخه

 يوفا نبود یتو که ب يزدیکه جا نم تو

 یکشیازم پا پس نم یگفتیکه م تو

 ؟یکشیازم؟ چرا نفس نم يشد خسته شد یچ

 ارمیتو دووم نم یباز کن من ب چشاتو

 ذارمیوقت تنهات نم چیه گهیوقت د چیخدا ه به

 کشمیبه نور م اهویآسمون س نیبا تو ا من
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 کشمیشو به خدا من دست از غرور م پا

 هست مهینفسها زندگ نیا ایخدا

 نه ویکی نیاما ا ریبگ امویدن تو

 امیبد حال يتو شبها یکه آرامش تو

 )امییبهشت؟ منم و تنها يریم يدار

 :زانو زدم و آروم زمزمه کردم نیزم رو

 يبودم به رضا یراض شهیمن که هم دم؟یرس نجایکارم اشتباه کردم که به ا يکجا...نبود خدا نیحق من ا -

 گهیباور کن د...کم آوردم...خسته ام...سال تمام؟ درد دارم خدا 24که من عذاب بکشم اونم  نه؟یتو ا يرضا...تو

سال کم  24...تو امتحانت ها شمیرد م ارم،طاقت ند گهیخدا مواظب باش د...یکنیامتحانم م ياگه دار...کشمینم

 اونجا آروم باشم دیشا میدیند يزیکه چ ایدن نیتو ا...بکش راحتم کن...حرف گناهه اما نیزدن ا دونمیم...ستین

 هست مونهیعشقت م ياونکه پا رنیهمه م( --

 مست وونهیبه تن تو د دهیچسب نیبب

 وار وونهیآغوشت د يتو لرزهیکه م همون

 باز وونهیبا اشک اومده بدرقه د حاال

 قویتابوت شقا نهیبب خوادیم بذار

 قویحقا یکه حس کنه تلخ دیشا

 تو حسرتت بمونه و بسوزه چشمم بذار

 آسمونم به عشق ما حسوده امشب انگار

 و زمان اعتراض کنم نیبه زم خواستمیم امروز

 پرِ پر بودم...امروز

 یانگار محاله پاش یانقدر آروم( --

 یپاشیبا لبخندت به زخمام نمک م يدار

 به جون هم میبا معرفت ماها قسم خورد آخه

 قرارامون ریز يزد

 بدون من يریم کجا
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 )…بدون من يریم کجا

 ...ونیجلومو برداشتم و پرت کردم سمت تلوز يا شهیش یحرکت عسل هیسرعت بلند شدم و با  به

 نشدم یاما من خال. که اون طرف بود شکست يزیاهنگ خفه شد و هر چ يصدا

 :تمام توانم داد زدم با

 ...نبود یکس یب نهمهیحق من ا -

تو ... قلبم مشت شده بود افتاد يدستم که رو يرو یقطره اشک.قلبم گذاشتم يدستمو رو ومدیباال نم نفسم

 دونمیو نم کشمینم گهیکه د... که من خورد شدم میدونستیهر دو م... محکم باشم تونستمیخلوت خودم و خدا نم

 ...ادینفس ها هنوزم باال م نیچرا ا

 دادم هیو به مبل تک نیتو دهنم نشستم رو زم یزبان ریز هیو بعد از گذاشتن  بمیبردم سمت ج دستمو

دود  يفضا نیتو ا... ومدیلرزش دستهام کم شده بود اما نفسهام سخت باال م رمیچشمامو بستم تا آروم بگ 

 روز افتاده نیکه خونه به ا دمیکش گاریچقدر س ومدینم ادمی یراحت نفس بکشم حت تونستمیگرفته نم

نگرانش  يخود یزنگ بزنم اما درست نبود ب کیبه روب خواستمیاز خونه خارج شدم اول م میبرداشتن گوش با

 کردم یآرومتر که شدم ازش خدافظ نطوریباهاش حرف زدم اونم هم یکنم پس زنگ زدم به نرگس کل

چرا برگشته؟ اونم بعد ... ها نشستم و غرق افکارم شدم مکتیاز ن یکی يپارك، رفتم و رو هیبودم به  دهیرس

 ...سال نهمهیا

*** 

نشنوم  خواستمیم شدیم یاگه داشت چ.استرس نداره  گفتیحاال خوبه اون روز م. صبح عاطفه کالفه ام کرده از

 زدیعاطفه اونقدر بلند بود که گوشام داشت زنگ م ياما صدا

خوب  يواسه مراسم خواستگار ینه مشک ه؟یاون مشک ای رو بپوشم ییمویل کیتون نیبه نظرت ا --

خوبه نه؟  ییمویل نیهم عسیضا یلینه اونم خ پوشم؛یرو م میگرفت شیاصأل اون قرمزه که با هم سال پ...ستین

 ...اما

 :گفتم غیو با ج دمیحرفش پر وسط

 یکه نظرم رو بدون امیب یخوبه،حرف اضافه هم نباشه،مثأل گفت ییمویخفت کنم؟ همون ل ای یشیخفه م یعاط -

 ياسترس ندار یحاال خوبه گفت یزنیبا خودت حرف م يسره دار هیاما 

 ...آخه --



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

 :گفتم متریمال یکم

 یلیلباس هم خ نیا يرو کرد شتیآرا...خب؟؟نگران نباش وفتهیب یاتفاق ستیآخه،قرار ن یآخه ب -

 .تمام...اومده نیریعلفه ش هم به دهن ده،بزهیپسند دیکه با یاون. نگران نباش اد؛پسیم بهت

 :خنده گفت با

 ادیب نیریش دیبا ياون علفه که به دهن بز وانهید --

 که من گفتم درسته يزیپس چ يدیرو پسند يعلف جون تو هم بز گهینه د -

و  ییمویل کیتون هیبا  رهیشلوار کتان سبز ت هیبا دست به سر تا پاش اشاره کردم که  زدمیکه حرف م نطوریهم

 ومدیانصافأ بهش م. بود دهیپوش دیشال سف هی

 :جواب حرفمو بده چشاش نگران شد و گفت نکهیا ياز بس استرس داشت بجا یعاط

 !حاال واقعأ خوب شدم؟ --

 تو حسرت مونهیرضا م ستیخودش مهم ن. بچه رو له کنم نیبده که نزنم ا يبه من صبر ایخدا

 کنماااایشَتَکت م یبپرس گهیبار د هی یعاط -

 باشه بابا حاال گم شو برو خونتون االناست که برسن --

 زود زمان گذشت چه

 ...و االن عاطفه قراره عروس بشه میهر دو بزرگ شد ما

 دمیصورتشو بوس يجلو و جد رفتم

 :گفتم رونیب رفتمیکه از در م همونطور

 به یخوشبخت بش کنمیاز االن برات آرزو م...ینباش دوست یچینگران ه -

سرش رفته کار از کار  یاما خب تا رضا بفهمه چه کاله يرو ندار اقتشیگر چه ل...هیمن رضا پسر خوب نظر

 گذشته

 عاطفه مجبورم کرد که پا بزارم به فرار غیج

 يازش سرسر یوقت نیهم يبرا. داشت ییما آشنا يها یوونگیبا د کنمیعاطفه که خاله اشرف صداش م مادر

 دیکردم فقط خند یخدافظ

 دنبالم انیب نایقرار بود مامان ا. اومده بودم یبودم با تاکس اوردهین نیماش

 عادت کردم يرو ادهیو به پ میبود رونیروناك بودم هر روز ب شیپ یوقت
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هم که آرش  یاز وقت. بحث ازدواجش بود میوارد دانشگاه شد یعاطفه که از وقت. چرا دلم گرفته بود دونمینم

 دوبار زنگ زد یکیسه روز  نیتو ا. نمیبیکم م یلیباربد رو خ... مرد

 ...با ماهان بر قرار کرده یخوب يکه رابطه  دمیحرفاش فهم نیو شوق گذشته رو نداره اما از ب شور

 ...ماهان

 ...دمشیند میکه اومد یوقت از

 ...کنهیواقعأ ناراحتم م يکاریگرفتن ب یترم رو هم واسم مرخص نیا نایبابا ا اَه

 ...حالل زاده رو... دیکلمه به ذهنم رس هیکه سرمو بلند کردم  نیهم. مد نظرم یراه نیببودم به پارك  دهیرس

آرنج هاشو گذاشته بود رو زانوهاش و خم . دستاش تو هم قفل بود.نشسته بود  مکتین هی يجلوتر رو ماهان

 يبود و اگه تکون خوردن قفسه  دهیرنگش پر.نقطه رفته بود تو فکر هی ي رهیخ شهیمثل هم. شده بود به جلو

 مجسمه ست هی يکردیفکر م يدیدیرو نم نشیس

حرفاشون  کردنیمن نشسته بودن رو چمن ها و داشتن پچ پچ م يکایکه نزد يتا دختر 4خورد به  چشمم

 :توجهمو جلب کرد

 جذبت تو حلقم ده،بچهیآفر یخدا چ... ماشاءالـ --

 دخترا بلند شد زیر ي خنده

 اهان بودبه م نگاهشون

 :گفت گشونید یکی

 چند تا خوشگلن اونام ازدواج کردن هی...میاوردیما دخترا خوشگلن اما از پسر شانس ن لیتو فام --

 :داشت گفت یجالب faceاز دخترا که  یکی

 شهیخوشگل م یلیمن و تو خ يکن بچه  ر،باوریمنو بگ ایپسره بگه بابا ب نیبه ا ستین یکی --

 باشن يبد يآدم ها خوردینم افشونیچون به ق. کننیم یبود شوخ معلوم

 :که تا حاال ساکت بود گفت یچهارم

 کنه؟؟یفکر م یجذابه،به نظرتون به چ يجد ياما جد --

 :گفت هیدوم دختر

 اما اگه به شانس ماست زن داره دونمینم --

 :گفت هیآخر
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 شنوهیآرومتر بابا م سسسسیه --

 :گفت هیاول

 نمیکاش حرف بزنه بب يا...غافله ایز دنتو فکره ا نینه بابا همچ --

 باشه؟ تونهیم یبنظرتون اسمش چ...هیچطور صداش

 :گفت طنتیبا ش یسوم

 غضنفر --

 :جمع کرد و گفت افشویق یاول

  اد؟یم یاسم نیهمچ افهیق نینه جون من به ا...فکر کن بچه --

 .خودم بودن نیخنده سرمو تکون دادم درست ع با

 :بود رو به من گفت دهیکه سر تکون دادن منو د یسوم دختر

 اومده؟ شیپ یمشکل --

 :تکون دادم و گفتم نیسرمو به طرف. رو لبام بود یمیمال لبخند

 نه --

بودن که ماهان روش  یمکتیپشت ن بأیاونا تقر.تاشون به من جلب شده بود  4توجه هر . از جلوشون رد شدم و

رفتم جلو و کنار ماهان رو ... خواستیم طنتیش بیدلم عج. نمشونیبب یچشم ریز تونستمیپس م. نشسته بود

 نشستم چشماشون گرد شده بود مکتین

 مخشو بزنم خوامیم کردنیفکر م حتمأ

 :بلند گفت هیکه من ماهان رو صدا زدم دختر اول نیهم

 ا اسمش ماهانه --

 فورأ جلو دهنشو گرفتن گهید يتا دو

بلندتر  یکم. بود دهیکه صدامو نشن يو توجهمو بدم به ماهانه غرق در فکر رمیخندمو بگ يکردم جلو یسع

 صداش کردم

 باشه برگشت طرفم دهیکه از خواب پر یکس مثل

 :گفت دیمنو د یوقت

 ؟ياومد یک ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا...میاوه مر --
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 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 صدات کردم يدیکه نفهم يودغرق ب نیاالن البته تو،تو افکارت همچ بأیتقر -

 نگفت يزیتکون داد و چ سرشو

 :دمیکامل پرس اطیاحت با

 ؟يایم نیشده؟ به نظر غمگ يزیچ -

 ...دونمیزدم م یچرت حرف

 :گرفتم يگفتم و چه جواب قانع کننده ا ضهینبودن عر یاما خب محض خال هیشکل نیا شهیهم ماهان

 تو فکرم --

 دونستمینم اصأل

تا دختر هم مثل من به ماهان نگاه  4تو فکره و تو پارانتز بگم که اون  دونستمیم نیفکر کن نیونیمد یعنی

 گمیبا نگام م دیفهمیم کردیاگه ماهان نگام م. کردنیم

 " يتو فکر دونستمیاصأل نم "

 دینگام کرد فهم یفکر کنم وقت و

 کرد يبلند يتک خنده  چون

 ه رو اسم ماهان کنجکاو بودک یاما فکر کنم همون میدینم قیدق یچشم ریز

 ش،یپرت کرد تو بغل دختر کنار خودشو

 خندم گرفته بود ناجور

 :به اونا بود که ماهان گفت یچشم ریهنوز ز نگام

 هم اضافه شده کیتموم فکرام روب يرو --

 گفت یچ دمینفهم اولش

 خودم شده بود هیشب افشونیق کیاسم روب دنیبود که با شن ينفر 4توجهم به  چون

 گفت نگران شدم یچ دمیکه فهم نیهم اما

 :گفتم فورأ

 !شده؟ یچرا چ! ک؟یروب -

 بار زل زد تو چشمام نیاول يو برا برگشت
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 :که نگاشو ازم گرفت و گفت شدمیاما کم کم داشتم معذب م گشتیم یدنبال چ دونمینم

 چش شده دونمینم...اما کالفه اس ارهیخودش نم يبه رو --

 که جونتون دمیمدت فهم نیتو ا. من مطمئنم گهیتمأ بهت مباشه ح یمهم زیاگه چ -

 داره مانیاز همه ا شتریهم به تو ب کیروب...جون هم بسته اس به

 کنج لبش نشست يلبخند

 :گفت یآروم يصدا با

 يبزرگتر شد کنمیاحساس م --

 :جبهه گرفتم فورأ

 مگه تا حاال بچه بودم؟ -

 :کرد و گفت وفتهیب نیکنار چشماش چ شدیصداش که باعث م یب يدونه از اون خنده خوشگال هی

 تخس و سر به هوا يبچه  هی...معلومه --

 :نگاه به سر تا پام کرد و گفت هی

 یهنوزم هست ادیالبته به نظر م --

 به دستام که به کمرم زده بودم کردم خودمم خندم گرفت ینگاه

منم که تا حاال کج نشسته بودم مجبور شدم صاف  ستادیرو به روم ا. بلند شدن ماهان حواسم بهش جلب شد با

 نمیبش

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 شده رید یلیخ میبلند شو بر --

 :تکون دادم و گفتم نیبه طرف سرمو

 نجامینه تو برو من هم -

 :ابروهاش و گفت نینشست ب شیشگیهم اخم

 ادیاز تعارف کردنم خوشم نم رسونمتیوقته،خطرناکه خودم م رید --

دنبالم  انیب نجایدادم به مامان قراره هم sms رونیب میواسه شام بر یقراره خانوادگ ستیمسئله تعارف ن -

 االناست که برسن

 :کرد و گفت زیر چشماشو
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 اد؟ینم شیواست پ یمشکل نجایا! راحت برم؟ الیمن با خ یعنی! مطمئن؟ --

 نه نگران نباش برو به کارت برس -

 متنیبیباشه هفته بعد م --

 هفته بعد چه خبره؟؟ -

 با عموشون نایا کیجشنه بخاطر اومدن روب --

 تکون دادم دییتأ يسرمو به نشونه . تا بناگوش باز شد شمین

 :داد زدم رهیتوجه داره م یماهان ب دمید یوقت.واسه روناك تنگ شده  دلم

 خدافظ -

 برگرده فقط دستشو بلند کرد نکهیبدون ا اونم

 چرخهینم یبچه انگار زبونش به خدافظ نیا

 به ماهان داد شهیکه نم هیتنها نسبت ا نیا.خودمم خندم گرفت !!! بچه

 دیببخش --

 که منو مخاطب قرار داده بود یسمت کس دیچرخ نگام

 ...نبود ادمینفر  4اصأل اون  اوه

 :مکث گفت یبعد کم ومدیکه به نظر از همشون آرومتر م يدختر نیچهارم

 نیحرفامون رو راجب نامزدتون بد برداشت نکرده باش میدواریما ام یعنی...خبمن  --

 هنگ کردم نامزد؟؟ اولش

 و ماهان؟؟ من

 ...کن فکر

 ...خندم رفت هوا کیو شل افشونیافتاد به ق نگام

 خطاکار شده بودند يبچه ها نیع

 من تعجب کردند يبا خنده  البته

 خندمو کنترل کردم بالخره

 ستادمیوشون اشدم و جل بلند

 :کرد گرفتم و گفتم یکه معذرت خواه يهمون دختر يجلو دستمو
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 پسرخالمه ستیضمن ماهان نامزد من ن ن؛دریمن هیشب یلیشما خ نیدونیمه،میاسمم مر -

 :فراموش کرده بود باهام دست داد و گفت شویکه انگار شرمندگ دختره

 بود  یفقط شوخ م،قصدمونیکردیم حیتفر ییجورا هی میاسم منم النازه،راستش ما فقط داشت --

 از آخر به اول شروع کردن فیرد به

 کردم شونیمنم شماره گذار دوننیها نم طفلک

 من مهسام -- یسوم

 هیسم -- یدوم

 الناز ناز،خواهریپر --  یاول

 جان پسر خالت زن داره؟ میسوال مر هی -- نازیپر

 برداره یدگدست از لو خواستیاما نم دیلرزیبخاطر خنده م صداش

 :منم گفتم پس

 خوشگله دهینه نداره اما بهت پا نم -

) شوهر( يهم باشه به شو یو گرنه هر چ دمیدمِ بخت پرس يخواست پا بده؟من بخاطر دخترا یوا ک -- نازیپر

 رسهیما نم

 :دمیگرد شد و با تعجب پرس چشمام

 ؟يتو شوهر دار -

 :گرفت و گفت خودشو

 هم دوسش دارم یلیساله ازدواج کردم اسمش احمده خ 1سالمه  23 --

 :بعد آرومتر ادامه داد و

 کُشتمیحرفا هم به گوشش برسه م نیا --

 ؟؟یفقط تو متأهل -

 :گفت الناز

 دو تا مجرد ان نیفقط ا اسرِیمنم نامزدم اسمش  زمینه عز --

 :گفت طنتیبا ش مهسا

 دهیپا م یکیپسرخالتون به ما  نیحاال ا --
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 :باال انداختم و گفتم ابروهامو

 جهان بود بیجزء اعجا دیخند نیدینوچ کأل ماهان گوشت تلخه االنم د -

 واقعأ؟ پس گند اخالقه -- هیسم

 هیجد يادینه فقط ز -

 :خودشو گرفت وگفت مهسا

 میما خودمون عشق دار خوادشینم یذاتأ کس --

 :گرد شد و گفتم چشمام

 !!!يفکر کردم مجرد -

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت

 مجردم اما متعهدم --

 :ابرومو دادم باال و گفتم يتا هیبار  نیا

 اونوقت؟ یچ یعنی -

 رنیجلوشو بگ خواستنیم هینطق کنه و بق حوادیدهن باز کرد که معلوم بود م يطور

 :بگه گفتن يزیمهسا چ نکهیهم صدا قبل ا چون

 پسره هیل همون فقط چشمش دنبا یعنیمنظورش دوست پسرشه  --

 :من و مهسا همزمان شد يصدا

 آهان -

 ششششیییا -- مهسا

 :الناز گفت میدیکه خند یکم

 خشک داشته باشه يرشته  هی ادیبه پسرخالت م --

 حدس ولیباال ا دیاز تعجب پر ابروهام

 فلسفه خونده -

 :اتم کشف کرده با ذوق گفت هیکه انگار  الناز

 درسته نیدید --

 هم گهیهم بلده چند وقت د یقیما بود موس یمدتم استاد طراح هیفلسفه  يالبته به جز دکترا -
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 داره ینقاش شگاهینما

 رو جمع کنه نایفَک ا ادیب یکی حاال

 به ماهان نیداد يریحاال چه گ -

 ؟يج کردتو ازدوا ینبود راست ینه؟امروز هم جز اون کس ایواسه ما باشه  يروز يسوژه  دیخب با -- هیسم

 نه -

 :اومد ییآشنا يِبگه صدا يزیخواست چ نازیپر تا

 میمر --

 بود ستادهیا نیبود که کنار ماش مامان

 :که بهش برسه گفتم يبلند کردم و با صدا یدست براش

 امیاالن م -

 :رو به دخترا گفتم و

 برم دیاومدن دنبالم با نیببخش -

 شمارتو بده بعد برو -- مهسا

حس  بیراه افتادم شام سه نفره با مامان و بابا عج نیبه سمت ماش میشماره هامون رو رد و بدل کرد نکهیا بعد

 ...داره يا گهیو حال د

*** 

 گوش کن "

 ؟يشنویظلمت را م وزش

 نگرمیم یخوشبخت نیبه ا بانهیغر من

 خود معتادمگوش کن يدیبه نوم من

 " ؟يشنویظلمت را م وزش

 نمتیبیخوشحالم که م --

 حرف رو زد نیبابا بود ا يکه دستش رو شونه  یدر حال ییدا

 اجازه جواب دادن به بابا رو نداد ییاومدن عمو محسن،دا با

 کرد یبه اونم ابراز دلتنگ دنشیسمت عمو برگشت و با در آغوش کش به
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 اما باهاش گرم گرفته بود شناختیرو نم ییزندا یدرست و حساب نکهیبا ا نیلیشا

 بود یاشک شیمیدوست قد دنیهم هنوز چشماش از د خاله

 کردنیکرده بودن و در گوش هم پچ پچ م دایپ گرویو روناك همد میمر

 ...هم کیروب

 آورد ادمینشستن دستش رو شونم دوباره حظورشو به  با

 نمیبب يچند وقت که صداش داغون بود خودشم اونطور نیمثل ا کردمیم فکر

 نبود يخبر یفگاز اون کال دمشید یوقت اما

 گذاشتم رو دستش دستمو

 :دلمو خوند و گفت حرف

 هیجاشون خال --

 :از خودش جواب دادم آرومتر

 هیهم خال یلیآره خ -

 کنج لبم نشست يلبخند محو و

 کردیداده به ستون فرودگاه با لبخند نگام م هیکه تک یینبود جز اون دختر مو طال یکس يبرا نیا و

 گفتم؟؟یتوهم زدن ها رو هم به نرگش م نیا دیبا

 بار هیهر چند وقت  يها یخوش نیشدم اما حاظر نبودم ا وونهید کردمیخودمم گاهأ فکر م نکهیبا ا...نه

 رمیاز خودم بگ رو

 ...اما ادیها احمقانه ب یبعض يطرز فکرم برا دیشا

 گمیم یچ فهمهیمن نباشه نم يتا جا چکسیه

 فهمهیساسم نزاره نماح يقدم ها يجا پا یکس تا

 قول معروف  به

 "راجب راه رفتنش قضاوت نکن  یراه نرفت یتا با کفش کس "

 مقابلم محو بشه ریباعث شد تصو کردیبابا که همه رو به خونه دعوت م يصدا

 نبود انیروزها شا نیمعمول ا طبق

 که گفته يزیدو ساعت از چ یکی انیشک شا یخونمون و ب ادیگرفته که امروز فرشته ب اجازه
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 با نامزدش باشه ریدل س هیتا  ادیم رترید

 ما يخونه  انیهم قرار بود ب نایا خاله

 که کمک کنه ادیموندن فردا جشنه و فقط م یشب نم البته

آرمان و  ییبا خانوادش و البته دا نایا کیهم اومدن روب مِیجشن هم بخاطر خوب شدن حال مر نیا ییجورا هی

 بود وفتنیاز قلم ن ) کیروب يعمو( خانوادش 

 هم داشت گهید لیسه تا دل نیکه بجز ا مینشون بزن یکل ریت هیبود با  قرار

 :قصد خروج کنن رو به بابا گفتم نکهیا قبل

 رفت ادتونی يزیچ هیکه  نیبابا فکر کنم اونقدر خوشحال شد -

 نگام کرد یسوال

 :رو لبام نشوندم و گفتم يمحو لبخند

 شمیم يپرواز بعد يمنتظر مسافرا نجایمن ا نیشما بر -

 :تعجب گفت با

 !کوشن؟ نایاصأل آرمان ا یگیآهان راست م ؟يبعد يمسافرا --

 :با لبخند مخصوص خودش گفت ییدا

 ساعت بعد ما بود مین ان،پروازشونیب يپرواز جا نبود موندن با پرواز بعد نیتو ا --

 انیتا اونا ب میکنیپس صبر م --  بابا

 خسته ان نایا ییدا...ر منپد کشهیطول م -

 میکه ما بر شهیآخه نم یول --  بابا

 نیبمون نجایا نیتونستیکه نم دوننیهم م نایا ییمن هستم دا -

 نیمنم هستم شما بر -- کیروب

 حس کنم تونستمیدو دل بود م بابا

 آرمان ناراحت بشه ییبود که دا نگران

 فرودگاه میبمون کیشد برَن و من و روب یبالخره راض کیو روب ییاصرار دا با

 میها نشست یتو سالنِ انتظار رو صندل کیشدن با روب یهمه راه نکهیا بعد

 :که به سکوت گذشت گفتم یکم
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- ?Ce qui était  

 )شده بود؟ یچ(

 نگام کرد یپرسش

- ? Il est mauvais pour vous  ،Quelle était la question  

 )بود؟ یموضوع چ،  يمدت کالفه بود نیا( 

 :یو زد به در شوخ دیخند

--Je devais éviter de manquer 

 )از تو دلتنگم کرده بود يدور(

 نگاه چپ چپم ساکت شد با

 :کرد و گفت یمنتظر جوابشم پوف يجد ينه جد دید یوقت

 که تموم شد و رفت کیمسئله کوچ هینبود، يزیچ --

 هیتموم شدن موقت نیا گهیم افتیق یول -

 :برگردوند و گفت روشو

 دهیباز به تو راپورت م کنهیمن غلط م ي افهیق --

 !شدم؟ بهیغر یعنی -

بعد به تو بگم تا کمکم  امیتا اول با خودم کنار ب خوامیکه فرصت م هیزیچ هیماهان؟ فقط  هیچه حرف نیا --

 یکن

 :فشارش دادم و گفتم یگذاشتم رو شونش و کم دستمو

 دارم مانیبهت ا من،یدونیهر طور خودت صالح م -

 ممنون ماهان --

 که بالخره اومدن میدو ساعت منتظر بود حدودأ

 دور فورأ شناختمشون از

 بود نیآرم ییدا یآرمان که فتوکپ ییدا

 دوقلو بودن آخه

 به هم دارن يادیکه از قضا اونام دوقلوان هم شباهت ز انیو را انیآر پسراش
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 رانیا انیم نایا ییاز دا شتریب پسرا

 هر دو تا شعبه رو سپرده به پسراش و ییکه اونم بخاطر شرکته که دا شتریب انیآر البته

 کنهیم یدگیرس نجاستیکه ا یبه اون انیآر

 دوسشون نداشته باشم کمتر از اون هم ندارم کیمثل روب اگه

 ...مسائل خبر دارن يسر کیو اونام فقط از  دونهینم میکامل از زندگ یکس کیکه جز روب نهیفرقش ا فقط

 رزا ییاونا چشمم خورد به زندا کنار

 کردیمسلمون شد حجابش رو سفت و سخت حفظ م قیتحق یو مامان الگوش شدن و بعد کل ییدا یوقت از

 آورده بود مانیبود که اسالم رو کامل شناخته بود و از ته دلش بهش ا نیا لشیدل و

 بود ینینازن زن

 تنشسیم یلیکه خ یکیدل من  به

 ...وفتمی یمامان شهال م ادی دنشید با

 جلوم  دنیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم اونقدر

 آرمان قبل از همه بغلم کرد ییدا

 نشونیاونجا نبودن که بب نایا ییدا میبود فیقبل که کارد ي دفعه

 دلم واسشون تنگ شده بود واقعأ

 جان ییدا نیخوش اومد یلیخ -

 خودش دوست داره يپسرا نیاگه بگم منو ع کنمینم اغراق

 گنیم شهیدوقلوها هم البته

 " يتو از هممون واسه بابا سر تر...برادر زاده کیتنها  کیبابا،روب يپسرا ،ماییبابا یتو سوگول "

 کهیچه حرف آخرشون فقط بخاطر در آوردن حرص روب گر

 ...نهیو به دلش نش نهیرو بب کیروب یمحاله کس چون

 بهتر شد یمن کم ي هیو روح لیجمع چهار نفره ما تکم انیو را انیاومدن آر با

 ...ومدیبودن افکار من کمتر به پرواز در م یوقت شهیهم

 یگرفتیتو خونمون سرسام م ینشستیم قهیشده بود که دو د يجور وضع

 بود ادیکه سر و صدا ز اونقدر
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 نفر بود 4تمام مدت رو ما  میمر چشم

 کردیبا تعجب به من نگاه م مخصوصأ

 خندمیبود که االن راحتر م بیواسش عج حتمأ

 ...خندمیدارند راحتتر از هر جا م ییآشنا يان و واسه من بو بهیغر میکه وسه مر ییآدما نیا نیمن ب آره

 ...توجهم رو جلب کرد انیآر يصدا

 !!خسته نبودن؟ نایا

 دعوتش کنم؟ يحاال واسه جشن چطور --

 خب دعوتش کن با خانوادت آشنا شه ش؟یخوایواسه ازدواج م یگیمثل آدم، مگه نم -- کیروب

 صحبت کنن یفارس توننیکه درست نم يآدما نیافتادم ب ایخدا

 سه شون لحجه داشتن هر

 بود يجور هی...بامزه بود اما گرچه

 هنوزم همون آش و همون کاسه اس یول وفتهیلحجه از سرشون ب نیتالش کردم ا یلیخ آخه

 !دعوتت کرده؟ هیپسره ک نیا گنیخب برادر من پدر و مادرش نم --  انیآر

 دارم يفکر هیمن  -- انیرا

 ؟يچه فکر -

 ؟یدعوت بشن چ میمر ایاگه از طرف روناك  -- انیرا

 ستین يبد فکر -- کیروب

 کنارم رو مبل سه نفره و محکم بغلم کرد و سرشو تو دیخودشو کوب یجسم میبگ يا گهید زیکه چ نیا قبل

 کرد میقا بغلم

 عطرش شناختم و دستمو دورش حلقه کردم يبو از

 :فرو کرد و گفت نمیتو س شتریب سرشو

 خورهیکمکم کن االن منو م --

 کنم دایبرگردونم تا مخاطبش رو پ سرمو

 ...کردیگرد شده داشت به روناك که تو بغلم بود نگاه م يبا چشما میمر

 و نشست کنار روناك اومد
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 کوچولو زد غیج هیو  دیروناك که اونم تو بغلم پر يبه پهلو دیانگشت کوب با

 نشست رو لبام يلبخند

 :کنار گوشش آروم گفت میمر

 !!چه خبره؟ها؟ نجایا قأیاالن دق --

 با چشم به من و روناك اشاره کرد، و

 گنیم یچ دمیشنیکه مثأل نم منم

 ازم فاصله گرفته بود یکم میروناك با فشار دست مر آخه

 شنونیکه حرفاشونو نم دونستمیاما م کردنینگاشون م یهم چهارچشم پسرا

 منه ییماهان برادر رضا -- روناك

 ؟يمنو خر فرضم کرد گهینگاش کرد که انگار داره م يطور میمر

 !ماهان چند سال ازت بزرگتره؟ یدونیم -- میمر

 شهیپس برادر منم م کترمیکوچ کیان منم چون از روب ییبرادر رضا کیماهان و روب وونهید -- روناك

 !؟يچطور -- میمر

) ییهمون رضا(يریهر کدوم خواهر و برادر ش...دو تا پسر ایدو تا دختر  ایدختر و پسر  هیاگه  نیبب -- روناك

 توننینم گنیم ایبعض شهیباشه محرم م يکتریکوچ يبزرگتر از اونا نه اما اگه از اون دو تا بچه  يباشن بچه ها

 خواهر و برادران حاال افتاد؟ نینه درست ع گنیها هم م یبعض...ستنیحرم نازدواج کنن اما م

 بله خانوم افتاد -- میمر

 سرفه صدامو صاف کردم که توجه دخترا جلب بشه با

 :گفت انیمن آر قبل

 ن؟یواسم بکن يکار هی نیتونیدخترا م --

 لحظه من برگردم هی -

 بود شیحال سرش تو گوش یفرشته ب ومدنیرفتم که با ن انیحرف بلند شدم و سمت شا نیا با

 :نشستم و گفتم کنارش

 شده؟ یچ -

 یچیه --
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 ؟یپس چرا تنها نشست -

 !کنم؟ کاریخب چ --

 ما شیپ ایب -

 ...خب --

 اد؟یاز ما خوشت نم ای؟یستیتو جمع ما راحت ن -

 داداش؟ هیچه حرف نیا --

 ...داداش...داداش؟ -

 شده؟ یچ --

 باهام چوقتیداره اما تو ه یخوب یلیحس خ یداداش صدام کن خواستیوقتها دلم م یلیخ یدونیم -

 یداداش صدام کن ای یحرفاتو بهم بزن يکه بخوا يراحت نبود اونقدر

 ...فقط ستین نطوریا --

 ما داداش کوچولو شیپ نیبش ایحاال ب...من بود متأسفم ریتقص -

 که اومد رو لباش منم خوشحال کرد يا خنده

 گرد شده بود میمر يبچه ها چشا شیپ مینشست یوقت

 :من نشستم گفت نکهیهم

 شرط داره هیفقط  --

 !؟یچه شرط --  انیآر

 يتو دعوتش کرد یبهش نگ نکهیا -- میمر

 ...تو...شدن یمیزود صم چه

 :نگاش کرد و گفت هانهیعاقل اندر سف انیآر

 رو؟ بهیغر هیدعوت تو رو قبول کنه؟دعوت  دیو اونوقت چرا با --

 میام؟اتفاقأ با هم دوست بهیگفته من باهاش غر یک --

 :بلند گفت انیآر

 دوست؟ بهم نگفته بود --

 من برم زنگ بزنم بهش...ها يحاال هم قول داد یشناسیمنو م دونهینم نکهیبخاطر ا -- میمر
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 دست سرنوشت؟؟؟ گنیم نیا به

*** 

 قسمتو نگا کن گنیکه م نجاستیا یعنی

 !نجاست؟یا یمامان مهمون -

 ناستیتو باغ خالت ا میشیجا نم نجایخانوم ا میمر رینه خ --

 ندارن یگفتم مشکل نایمن چند نفرو دعوت کنم؟ البته به ماهان ا شهیپس م -

 ؟يعاطفه و نامزدش رو دعوت کرد یباشه زنگ بزن،راست --

 آره -

 رو برداشتم تلفن

 کردم و بهش زنگ زدم دایگشتن شمارش رو پ یکل بعد

 سه بوق بالخره جوابمو داد بعد

 :دیچیبا شور و شوق تو گوشم پ صداش

 یوفتیبه فکرم نم چوقتیه گهید کردمیفکر م!!یبگو که خودت میمر --

 روت نشده یهست یخجالت یلیخ سین يالبته حق دار...يکه زنگ نزد یمعرفت خودت یمن؟ ب -

 تهبودن سخ یپزشک يباشه بابا اما بهم حق بده باور کن دانشجو --

 ؟یخونیم یپزشک -

 همه مون --

 هیبه بق يارینه نم...جشن هی يآهان مهسا زنگ زدم خودت و خانوادتو دعوت کنم واسه فردا،برا -

 ادیهم بگو با خانوادش ب هیبه سم انیندارم خودت بگو با نامزداشون ب يادیمن وقت ز هم

 ؟یشیعروس م ينکنه دار هیچ --

 نه -

 تولدته؟ --

 نه -

 !ه؟یچ يپس برا --

 یدور هم هی -
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 شهیم یچ نمیبزار بب --

 نییایهمه تون م میندار شهیم یچ -

 فقط کجا؟ امیکرده م کیو پ کیتعارف کنم،فردا ش خواستمیباشه بابا فقط م --

 کردم یباغ رو بهش دادم و خدافظ آدرس

 تر خواهد بود یدنیمهسا از همه د ي افهیجشن ق يتو

 نهیرو بب انیآر یوقت مخصوصأ

 آشنا شه یو با خانواده شوهر جون نهیکه قراره عشقشو بب کنهیفکرشم نم ارهچیب

 نده یکنه سوت خدا

 بهش کردم دارانهینگاه خر هیو  انیسمت آر برگشتم

 خوبه يچشم برادر به

 خوبه یلیخ یعنی

 ...زنمیم دیدور اونم د هی ادیمهسا هم م حاال

 بشه یجشن فردا چ يوا

 لک زده بود واسه جشن دلم

 بود نایآرش ا...رفتم با یجشن درست و حساب هیبار که  نیآخر

 و ماهان هم رفتم کیکه با روب درسته

 بود گهید زیچ هیچهار نفرمون  يایباز وونهید اما

 دمیاز ته دل کش یآه

 میکه با هم نداشت ییروزا چه

 ؟یکشیچرا آه م --

 صدا رو نشناسم نیبود ا محال

 بهتر بود شدیکه اگه روانشناس م ارمیم مانیا شتریو من ب دهیم میدلدار یلیروزها حرفاش خ نیا

 گمیکه حرفامو راحت بهش م یکی من

 يزیچ هیراستش دلم واسش تنگ شده،...جشن و میدو بار با هم رفته بود یکیآرش افتادم  ادی -

 آرش االن زنده بود ياگه تو نبود میکه مر گهیاون ته دلم م هنوزم
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 :کرد و گفت یاخم

خودتو سرزنش  دیبود و تو نبا نیاز مرگ فرار کنن،قسمت آرش ا توننید بار گفتم که آدم ها نمو منم ص --

 یکن

 ولش کن...پوف...وفتمیم ادشیاما هر وقت  دونمیم -

 یکن عادت کن یشه؛سعیاما نبودنشون عادت م شنیمرده ها فراموش نم --

 زدیحرف م ياخم و جد با

 شهیم دایکه کم تو صورتش پ ییاخما همون

 ته کالمش و نگاهش غم بود اما

 ...بیغم عج هی

 ...رو از دست داده یاونم کس نکنه

 دیطول نکش ادیاخم ز نیخب ا اما

 :لبخند زد و گفت دوباره

 هیبق شیپ میبر ایب --

 خندشون باالتر رفته بود يبه جمع صدا انیشا وستنیپ با

 رو لبات نشستیم یواسته لبخند از ته دلناخ يکردیو از دور نگاشون م يدیشنیاگه حرفاشون رو نم یحت

 ...ماهان بود يکه رو لبا يا مهیهمون لبخند نصف و ن مثل

 از همه آماده شده بودم زودتر

 شم مامان بود باعث

 یکنیم ریغر زد که تو د اونقدر

 شدم زودتر آماده شم تا کاسه کوزه ها رو سر من نشکنه مجبور

 نگاه کردم يقد نهیخودم رو تو آ گهیبار د هی

 تنم بود دمیاز شمال خر کیروب ي قهیکه با سل يلباس سرمه ا همون

 کنمیصبح دارم دعا به جونش م از

 باشم دیمجبور نشدم چند روز عالف خر نکهیاش هم ا قهیبخاطر سل هم

 فر کرده بودم و شلوغ باال سرم جمع کرده بودم موهامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 شهیباز م یکه انگار دست بزن يطور

 بودم ختهیشَم رو صورتم ر یکم

 نشون بده شویدیپوستم کرم همرنگش رو زدم تا سف به

 چشمام شدیچشمام نازك بود و آخرش کلفت و باعث م يبودم اوال دهیکه کش یچشم خط

 یتونینه ز ادیبه نظر ب یعسل

 . کرده بود  شتریمژه هامو ب یپر پشت یمشک ملیر

 کردیم لیتکم شمویبودم آرا دهیکه کش یغیج یصورت رژ

 دیچرخیم کیروب يچرا فکرم هول و هوش حرفا دونمیمدت نم تموم

 که تو شمال بهم گفت ییحرفا

 ...بدم رییخودم رو تغ تونستمیته دلم حرفاشو قبول داشتم اما نم ته

 روم اثر گذاشته کمیچرا  دروغ

 رهیم ادمی ینماز بخونم که گاه کنمیم یبار سع هیدو روز  مثأل

 کلفت رنگ پا بپوشم يجوراب شلوار هیامروز من مثأل باعث شد  ای

 لبخند نشست کنج لباش هی دیظاهرمو د یوقت بابا

 ...اس خوشش اومده دهیپوش بأیظاهرم تقر نکهیمعلوم بود از ا ینگفت ول يزیچ

 زدمیمن بودم که به جون مامان غر م نیا شهیعکس هم بر

 نایرو برسونه باغ بعد بره دنبال عمو ا نیلیبود بابا اول من و مامان و شا قرار

 هم آماده شدن نیلیمامان و شا بالخره

 هم رو موهام یآب ریشال حر هیشنل انداختم رو شونه هام و  هی

 میساعت بعد دم باغ بود 1 حدودأ

 بود یکه بدون صندل يگرد دو نفر يزهایم نطوریکرده بودن و هم نشیتزئ نایبا چراغ و ا ينفر چند

 تو باغ بودن ییرایپز يهنوز برا ينفر 6 هی

 دیدرخشیکه م دیسف يانویپ هیاُرکست بود همراه  لیگوشه هم وسا هی

 میاونجا تا لباسامونو عوض کن میساختمون هم تو باغ بود که ما رفت هی

 ...شنل و شالمو در آورم رفتم تو باغ نکهیا بعد
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 ام اهیگل و گ عاشق

 ...کنهیروح و تازه م اصأل

 م زنون تا دم در باغ رفتمقد نطوریهم

 ماهان به طرفشون رفتم نیماش دنیبا د نکهیآواز خوندم تا ا یلب ریواسه خودم ز کمی

 دنیدیدرختا منو نم نیب یکیتو تار 

 ومدنیمهمونا م گهیساعت د میبود و تا ن 8:30 ساعت

 ماهان ذوق زده شدم نیماش دنیتو باغ نبود حوصله ام سر رفته بود و با د یکه تا االنش کس ییاونجا از

 ...شدن ادهیپ کیماهان و بعد روب اول

 ...پیچه خوشت اومممم

 اسپرت داشتن با تفاوت رنگ پیدو ت هر

 ...يسر تا پا سرمه ا کیو روب یسر تا پا مشک ماهان

 شد ادهیو بعدش در کمال تعجب من باربد پ انیروناك و شا نیپشت ماش از

 !!ه ماهان دعوتش کردهشده ک یمیاونقدر با ماهان صم یعنی

 جلب شد یپشت نیتوجهم به ماش تازه

 اومده بود انیو با را انِیمال آر دمیکه فهم 3مزدا  هی

 ادیکنم عمو رظا مونده تا بابا ب فکر

 رونیدرختا اومدم ب نیتند کردم و از ب قدم

 :گفتم يبلند و شاد يصدا با

 سالم بر دوستان گرام -

 بودم ستادهیبلند ا هیپا ياز اون چراغ ها یکی ریهمه برگشته بودن سمت من که ز حاال

 کردنیحرکت منو نگاه م یهمشون ب يا هیثان 20- 10 هی حدودأ

 نیمکث سرشو انداخت پائ یاول بعد کم يبه جز ماهان که همون لحظه  البته

 :روناك جمع رو به خودش آورد يصدا

 يچه خوشگل شد میمر يوا --

 قعأ؟؟خوب شدم؟وا -
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 يشد یعال وونهیخوب؟ د --

 ممنون -

 که مهمونا برسن ه،االنهیجلوتر کنار بق میدخترا بهتره بر --  ماهان

 :اومد کنار من و آروم کنار گوشم گفت روناك

 ؟یشناسیپسره باربد رو م نیا میمر --

 :گفتم آروم

 مردن آرش که بهت گفته بد شدن حالم و نیا م،سریهست یهم دانشگاه یعنیباربد دوست منه، -

 با ماهان آشنا شده بودم

 :لب بگم ریباربد اومد و باعث شد ز يبگه صدا يزیچ نکهیا قبل

 چه حالل زاده -

 !خانوم حالت خوبه؟ میمر --

 و باربد باهام هم قدم شد کیازم جدا شد و رفت کنار روب روناك

 !روزگار به کامه؟ ینیبیما رو نم ؟يشما چطور میما خوب -

 درست الیخیب...که وضع چطور بود؟ بعد آرش یدونیخوشگل خانوم؟خودت م هیچه حرف نیا --

 فقط شهیگفتنش،روزت خراب م ستین

 !ست؟ین...بخاطر شباهتش که...يشد یمیصم یلیبا ماهان خ -

 از...کیخودش هم روب ه،همییکه پسر فوق العاده  دمیبود اما بعدش فهم نیدروغ چرا اولش موضوع هم --

 ادیهردوشون خوشم م القاخ

 ...باربد رو دنبال کردم نگاه

 ارمین یکس يرو به رو يزیچ نینبودم که چن ییو من از اون آدما دیچرخیرو رناك م همش

 داره دنید رانشونیمچ گ ي افهیق

 :گفتم طنتیبا ش پس

 هااااا  چرخهیم ياونور یلیچشات خ!! آقاهه -

 یش عیاما ضا یرو بکش يزیبده انتظار چ یلیخ

 ادیازش خوشم م --
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 دادیته دلم رو قلقلک م ییجورا هیخورد تو ذوقم اما خب حرفش  یعنی

 !!خب؟ -

 ...بودنش تش،محجوبیاز رفتارش،اخالقش،معصوم --

 !؟يدیدو ساعت فهم یکی نیرو تو هم نایبابا ترمز کن،ا -

 هم خانوادش خوبه هم خودش، یعنیبزرگ شده  یتیترب نیهمچ هیبا  سیتو انگل یکه از بچگ نیهم --

 هی ینبود اما نگاه کن اون هنوزم وقت بیکارا ع یلیخ گفتیبهش نم يزیهم چ یداشت کس يآزاد اونجا

 دهیسر م هیپسرا دفاع يجلو سهیمیکه تو دانشگاهشون وا یدر حال شهیسرخ م زنهیبه چشاش زل م پسر

  خونه؟یوکالت م يدیتو از کجا فهم -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کنهیرو داره ازم پنهون م يزیچ هی نیمطمئنم ا من

 :کرد و گفت یطانیش ي خنده

 فقط زنهیحرف م یبا ک کنهینگا نم گهید شهیم قشیبحث راجب عال یکه وقت نهیا شینقطه ضعف اخالق --

 دهیم یو گاهآ سوت زنهیم حرف

 !؟ينکنه عاشق شد یه -

 دونمینم...بزارم اما یاسمش رو چ دونمینم --

 دمیلوت م ششیپ رمیمنم االن م هیروناك دختر خوب -

-- ااااها دختر ینگ...ا... 

 کردم بابا یشوخ -

 رو روم حس کردم و به همون سمت برگشتم ینگاه ینیسنگ

 زل زده بود به من کیبود اما روب ریسر به ز ماهان

 یکیزل زده به  ينطوریا دمیدیبارم بود م نیاول

 ...يریبود که گر بگ نیاونقدر سنگ نگاهش

 منظور داشت نگاهش
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 اوردمیکه ازش سر در نم يزیچ

 نگاه ازش گرفتم و رفتم تو ساختمون بالخره

 که در رو باز کردم با روناك چشم تو چشم شدم نیهم

 رو سرش بود شیاون شال مشک هنوزم

 اهیاش س هیبود بق دیسف نشیس ریزانو که تا ز يتا رو راهنیپ هی

 ...با همون حجاب هم خوشگل بود یشلوار جذب مشک هیبلند با  نیو آست دهیهم پوش کامأل

 شد يجور هیلحظه دلم  هی

 رو اعتقاداتش مونده بود هاشیکه به قول باربد با تموم آزاد يدختر نیهمچ هیدر مقابل  دیخجالت کش دیشا

 ...کردمیو ازش فرار م دونستمیم تیرو محدود مینید نیکه قوان یمن و

 ...که منو يدختر؟ خورد ییکجا یه --

 رسنیتو باغ مهمونا دارن م میبر ایدنبال تو،ب ومدمیداشتم م...یهست یخب آخه خوردن -

 باشه --

 :دیپرس یتفاوت یمثأل ب يبا صدا رونیب میگشتیکه دوباره برم همونطور

 آهان باربد دوست تو بود؟...رفت ادمیباز ...پسره نیا یگفت یراست --

 قهقه ام رو گرفتم يزور جلو به

 بود و با منظور حرف رو باز کرد ادشیاسم باربد  نیفکر کن نیونیدم

 ...داره دنید افشیق گهید یکی نیباربد پررو باشه اما ا دیشا

 کردمیم شونیو خال ختمیریجا م هی دیپس با نمیجا بش هی تونمیکرم ها نم نیبا ا کردمیچرا احساس م دونمینم

 ...روناك شیبهتر از پ کجا

 رو لبم نشست یثیکار لبخند خب نیفکر به ا با

 :که مثأل منظورش رو نگرفتم گفتم يصاف کردم و طور صدامو

 ...آرش بود یمیکه بهت؟ دوست صم م،گفتمیبود یهم دانشگاه یعنیآره دوست خودمه  -

 :آرش صدام رنگ غم گرفت يادآوریها هم با  طنتیهمون ش نیب یحت

 زد چنان يالبته بعدش چنان داد رفتیآرش مرده داشت از حال م دیکه شن نیهم...برادر بودن نیع -

 سر داد که دل همه به رحم اومده بود يا هیگر
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 ...یآخ --

 برگشت طنتمیش دوباره

 مهربون و باوفاست یلیدوست دختر داشته باشه،خ دمیواال من که ند...هیپسر خوب -

 پس خوش بحال زنش --

 ...خود خدا ای

 !دختره؟ نیکالم ا نشست تو یحسرت ک نیا

 !نه؟یهم گفتیکه آرش م یهمون عشق در نگاه اول یعنی

 دو تا رو به فکر انداخته؟ نیکه ا ینیهم

 :زمیبزار کرمم رو بر نایا الیخیب حاال

 ...کننیعاشقانه نگاه م نیهمچ گرویهمد یعنی...هیاتفاقأ اونم دختر خوب و ناز...آره -

 ...روناك منم سمتش برگشتم ستادنیا با

 شدم مونیلحظه از کارم پش هی

 :کردینگام م نیبهت زده و غمگ نیهمچ آخه

 زن داره؟؟؟ --

 جمله رو بگه نیجون کند تا هم انگار

 ؟يدختر يدوسش دار نقدریا یعنی!!! روناك -

 :و گرد کرد و گفت چشاش

 ؟يشد وونهیمرد متأهل رو؟د هیدوست دارم؟اونم  --

 ...نمیبیمن عشق رو تو چشمات م...شناسهیمتأهل نم ایکه مجرد  آره عشق -

 ...میتو رو خدا مر --

اااادیدختره رو نگا داره اشکش در م ا... 

 رهیم نیکمرنگشم از ب شیآرا نیا کنهیم هیبابا االن گر ختنیکرم ر الیخیب

 :گفتم

 یتونیهم نم یکیتو ...و گرنه باربد مجرده...نه ای يواقعأ دوسش دار نمیحرف رو زدم که بب نیمن ا یخانوم -

 يبه چه گشاد زارمیمن خودم سر مردم کاله م يسر من کاله بزار
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 کردیداشت نگام م ساکت

 ...گفتم اما یچ نهیبب کردیم یداشت حرفام رو حالج انگار

 نهیروز بد نب چشمتون

 زد که روح از بدنم خارج شد يچنان داد...زد يگفتم چنان داد یچ دیکه فهم نیهم

 از روناك اصأل انتظار نداشتم یعنی

 دور باغ من بدو،روناك بدو حاال

 چطور بدوام یسانت 7 يکفشا نیمن با ا گهینم دهیپوش یکفش عروسک دختره

 فرار سمت باربد متعجب بود نهیگذ نیخب بهتر اما

 پشتش سنگر گرفتم فورأ

 جلوشه و یکس دیباربد رو دور زدم اون ند عیسر یکه با حرکت نیچون تمام حواس روناك به من بود هم البته

 فرو رفت تو بغلش قشنگ

 شده بود یسرخ تر از گوجه فرنگ یعنی

 هم از خجالت دنیبخاطر دو هم

 کردیباربد رو جمع م یپوست ریز شین دیبا یکیوسط  نیا

 يانقباض صورتش بخاطر خنده  نیا دونستمیم شناختمیمارموز رو م نیااما من که  دادیمتعجب نشون م افشیق

 شدس سرکوب

 ...يبغلش کرد نیدختره خورده بهت تو چرا همچ نیبگه آخه پسره ا ستین یکی

 :نشده بود گفتم یکه کرمم خال منم

 جاتون راحته اما قباحت داره برادر من دونمی؟میولش کن يخوایباربد نم -

 شدیمن روناك سرخ تر از قبل م يصدا با

 عقب دیرو کش خودش

 بهم رفت " یخفه ش یتونستینم " يچشم غره به معنا هی باربد

 :گفت یلرزون يذهن ها رو از حرف من دور کنه با صدا نکهیا يبرا روناك

 !!مگه دستم بهت نرسه...رونیب ایب میمر --

 يخودت بود زم؟مقصریبه من چه عز -
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 ؟هیموضوع چ --  باربد

 ...خانوم گفتم که نیبابا من به ا یچیه -

 :روناك خفه ام کرد غیج

 خفه شو میمر --

 همه فراموش شده بود...عفَت،مفَت، خجالت یعنی

 :وار جلو صورتش تکون داد و گفت دیاشارش رو تهد انگشت

 خودت رو مرده تصور کن یکلمه بگ کیفقط ...کلمه هیقسم ) یعل تیوال( یعل يبه وال میمر --

 که راست گفتم؟ یکنیپس اعتراف م -

 ــــــمیمـــــــر --

 نگم؟ یکنیم کاریچ...بابا کر شدم -

 کشمتینم کنمیلطف م یچیه --

 شهینوچ نم -

 دمیبهت شام م...جهنم سگ خور --

 شدن دست روناك رو دهن خودش دهیباربد همزمان شد با کوب ي قهقه

 ...خنده ریکه منم زدم ز شیه شده بود بخاطر سوتبامز نیگردش همچ يچشا

 نیسرخ از خجالت سرش رو انداخت پائ يبا همون چهره  طفلک

 :به زور خودشو کنترل کرد و گفت باربد

 که روناك يسوزوند یشیآت هیتو  دونمیمن که م...نکن تشونیاذ میمر --

 :مکث گفت یکمی با

 شدن یعصبان ينجوریخانوم ا --

 روناك گهیمارموز،چه با احساس هم م يا

 رفت یلیو یلیمنم دلم ق یحت

 که از توجه و لحن صدا کردن باربد دادینشون م نایتندشدش به سمت عمو ا يلبخند روناك و قدم ها البته

 زده شده ذوق

 :که روناك دور شد باربد با تشر گفت نیهم 
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 کن خانوممو تشیاذ ؟کميدیچرا حرصش م --

 دو ساعت؟ یکی نیتو هم...واوهو خانومم -

 بگم؟ زیچ هی --

 بگو -

 یاز غافله عقب --

 ؟يچه غافله ا -

 فرداش من واسه نیکه تو و ماهان اومد نیران،همیبرگشتم ا نایا کیروز قبل روب کیمن درست  --

 خونشون بمونم يو اصرار کرد چند روز دیفهم کیس،روبیرفتم انگل يکار هی

 کنهیو پنهون م يزیچ هیکه گفتم داره  من

 !آره؟ یمالیم رهیپس سر منو ش -

 :میوفتیب یعروس هیبکنم  يریکار خ هیکنم اما گفتم بزار  دشیتهد خواستمیم

 پرهیمواظب باش که مرغ داره از قفس م یکنیخانومم خانومم م یشما که ه -

 رنگ داد رییتغ زود

 ...باربد هم آفتاب پرسته نکنه

 :گفت دهیپر يهمون رنگ و رو با

 م؟یمر هیمنظورت چ --

 حقته یول...يگناه دار یطفل یآخ

 منظور یب -

 :زد تشر

 میمر --

 باشه بابا -

 :گفتم) البته مثأل(تمام  یلیم یب با

 يرادیروش ا شهیو نقصه و نم بیع یخالصه ب...خواستگار داره خوب،آقا،متشخص،خوشگل،پولدار -

 به لیدل یب تونهیآخه نم یهم اصرار داره که جواب مثبت بده،طفلک مونده تو دوراه نیعمو آرم...گذاشت

 دل نه صد دل عاشق روناك شده کی گهینه بگه که؛پسره هم پاشنه در رو از جاکنده،م يا سیک نیهمچ
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 غلط کرده --

 خورهیم یاوه چه حرص اوه

 :سرخ هم شده چه

دست بجونبون بشو خواستگار  شیخوایاگه م یعنیگفتم که نکرده، یغلط کرده ک یک یکن نیینگفتم که تع -

داده  یپسره اوک نیبه هم ینیبیم یکنیچشم باز م هویتو رو خواست و گرنه  دیکه رو تو هم فکر کنه شا شیبعد

 یرفته،حاال خود دان

 تو چشماش مشخص بود ترس

 غرور روناك رو بشکنم خواستمیرو راحت کنم اما نم الشیدوست داشتم خ نکهیا با

 و ترس شهینم یبرداره وگرنه زندگ یپسر از غرورش بگذره تا دختر بتونه قدم دیبا یعشق و عاشق تو

 ...زهیرینم دختره

 باربد تو فکر بود انیطول جشن تا مهمون ها کامل ب تو

 جا نیمامانش بگه تا هم دادم به شنهادیبرم پ ششیاز پ نکهیپس قبل ا انیقرار بود پدر و مادر باربد هم ب ایگو

 ...کنه يروناك خواستگار از

 که وارد باغ شدن نایهمه اومده بودن که چشمم خورد به مهسا ا بأیتقر 

 رفتم جلوشون فورأ

 داشت يفرزند بود و پدر و مادر ابمزه ا تک

 رو هم سپردم به مامان هیسم نیخودشو گرفتم و نگهش داشتم و پدر و مادر مهسا به همراه والد دست

که ) شمارشو گرفته بودم( انیدادم به آر sms هی. همون دم باغ نگه داشتم) هم بودن نازیالناز و پر(دخترا رو  و

 "باغ  يدر ورود يجلو ایهر وقت تک زدم ب

 :به مهسا که هم دمغ بود هم ذوق زده گفتم رو

 ...یدمغ!چته؟ چهرت احساسات دو گانه داره -

 :گفت کنهیکه معلوم بود مسخره م يبا لحن لوده ا هیاون سم قبل

 بخاطر اون نمتیبب ایزنگم نزده که ب هیآقاشون از خارج اوده اما تا حاال  --

 من بگم اُسکلت کرده بگو نه یه -- نازیپر

 البته يشد شیاومده و تو خام خوشگل یهاست که واست قوپ دهیخارج ند نیاز ا ،طرفيبابا سر کار -- الناز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 گرهیج ییاخد

 ...انیو طفلک آر کردیمهسا داشت کم کم بغض م طفلک

 خندم بلند شد يصدا

 ...شیبا اون جنتلمن انیکن آر فکر

 ؟يخندیتو چته چرا م -- الناز

 دمشیمن د ستینه بابا سر کار ن -

 :با ذوق گفت مهسا

 یدونیاسمشم نم یتو که حت نمیصبر کن بب...واقعأ؟ کجا؟ --

 کنهیسر ساختمونه،بناست گاهأ فرغون جا به جا م ستیسرکار ن دونمیاما م -

 بهم زد که قطع نخا شدم یچنان پس گردن مهسا

 بهانه جورشه واست شوهرت بدم نجایدستت بشکنه دختر منو بگو دعوتت کردم ا یاله يا -

 ...انیتک زنگ زدم به آر هیحرف زدن  نیکه تو دستم بود ح یگوش با

 رون؟یبود برفته  یو ک يچطور نیا

 :پشت سر دخترا منم ادامه دادم ستادیو ا اومد

 دمیشد شوهرت نم نطوریاصأل حاال که ا -

 خوامیمن عشقم رو م کار؟یچ خوامیمن شوهر م -- مهسا

 رو جمع کنه انیآر يشل شده  شین نیا یکی

 ؟يریکنم نم دایمن واست شوهر پ یعنیپس  -

 نه -- مهسا

 ها رتتینگ گمیمهسا م -

 جهنم --

 یاگه من گذاشتم باهاش ازدواج کن گه؟باشهیحتمأ د -

 :گفتم کردمینگاه م انیآر یعنیکه به پشت سرشون  یدر حال بعد

 افتاد؟ ياریاز مهسا نم یاسم گهیر،دیبگ نویا يتو حق دار -

 زنم یدارم حرف م یمن با ک ننیبرگشتن عقب تا بب دخترا
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 داشت؛ دنید افشونیکه ق يوا

 :کنار من و مظلوم گفتاومد  انیآر

 بگه میآبج یهر چ --

 ...گنیم نیبه ا هیپسر پا...ولیا

 :کامأل گرد شده گفت يبا چشما مهسا

 !!نجا؟یا...تو...انیآر...آر...آ

 :کردم تو هم و گفتم یشیرو نما اخمام

 انیآر ياریاسم داداش منو ب ياالنم حق ندار يریکنم نم دایکه من پ يشوهر یگفت ان،خودتیکوفت آر -

 رتتیبگ زارمیزنه،نمیحرف من حرف نم رو

 داداشت؟ - مهسا

 چه بهت زده یآخ

 امروز چقدر کرم کشتم ولیا

 !؟یبله پس چ -

 :حواس گفت یمن داده چون ب شیبود که پ ییها یکنم حواسش به سوت فکر

 داداش توئه؟... انیآر یعنی --

 اوهوم -

 :افتاد و گفت شیدوهزار هوی

 يداداش دار هیفقط  یگفت تو که انیاما آر --

 میشدیم طیخ میداشت

 :گفتم يبلند يصدا با

 پس بهتره که عشقش رو دمیمن بهت اجازه نم...ینیاونو بب يحق ندار گهیئ...اریاسم داداش منو ن -

 یدلت چال کن تو

 بود و همه رو به خنده انداخت یمیقد يهند يها لمیف نیا نیصدام ع لحن

 مهسا عشقشه نکهیا دنیدادن نسبت ما و طرز فهم حیشروع کرد به توض انیصداها آر دنیخواب بعد

 کردم زیمهسا رو آنال منم
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 یو شال صورت دیسف يهمراه مانتو دیسف ،شلواریصورت يکفشا

 شدیچِرکش معلوم م یصورت راهنیمانتوش رو نبسته بود و پ يها دکمه

 داشت یو صورت ملوس یعسل يچشما

 ...دختر خاله ان دمیش بود که بعدأ فهم هیهم شب هیسم

 کرد شونیمعرف گهیبه همد انیما و آر شیهم اومدن پ کیو رب انیان،رایآر يحرفا يآخرا

 بود انیرا يوسط نظرها رو جلب کرد حرکت جنتلمنانه  نیکه ا يزیچ

 دیخم شد و دستشو بوس گرفتیکه نگاه از نگاهش نم یدست داد و در حال هینفر با سم نیآخر

 ...دور نموند چکسیاز چشم ه هیسم يگل اندخته  يصد البته لپا و

 میهمونجا منتظر نامزداشون بمون قهیگفتن که چند د نازیو پر الناز

 :و گفتم ستادمیا کیروب کنار

 خوشش اومده هیاز سم انیانگار را -

 فکر کنن يخواستن جد یدو تا برادر قرار گذاشتن اگه رو کس نیاما ا بهیعج دیشا یدونیم...انگار نه،مطمئنن --

حرکت رو انجام  نیو خب ا ییدو تا داشت اما فقط محض آشنا یکیدستش رو ببوسن،دوست دختر  ينطوریا

 نداده

 دیدستشو بوس دیبار که مهسا رو د نیهم اول انیبود،آر

 !!چه جالب -

 ما رو قطع کرد يمکالمه  نازانیالناز و پر ينامزدا اسریو  دیحم دمیدو تا پسر که فهم اومدن

 راه افتادن دنیگنجیو مهسا که تو پوست خودشون نم انیدو تا نامزدا و بعدش آر ک،بعدشیو روب انیرا

 هیسر هم من و سم آخر

 :گفتم فورأ

 !؟یچ یعنی دیدستت رو بوس انیرا یدونیم هیسم -

 بود دهیهم دست مهسا رو بوس انیداشته باشه،دو تا برادر هر دو جنتلمنن آر یکه معن ستیقرار ن --

 حرکت رو نیشرط گذاشته بودن که ا نایگفت ا کیروب د؟یرو نبوس هیداره،وگرنه چرا دست بق ینه معن -

 خوشش ياز تو جد انیکه معلومه را نطوریفکر کنن انجام بدن و ا يروش جد خوانیکه م يواسه دختر فقط

 تاب دادن یکه انگار به خر ت يذوق کرد نیجمع کن همچ شتویحاال هم ن هاومد
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 ...نز شعوریب --

 حرفشو قطع کرد انیشدن را کینزد با

 :مودب رو به من گفت یلیخ انیرا

 رمیدوستتون زو قرض بگ قهیچند د تونمیم --

 البته -

 کیروب شیفورأ رفتم پ و

 ماهان کجاست؟ -

 نرگس و شوهرش شیپ --

 اونام اومدن؟ -

 آره --

 خوبه -

 زده نشد یحرف هیبق شیبه پ دنیتا رس گهید و

 شد يادیز ریخ یجشن بان نیبگم ا دیبا و

 هیبا سم انیرا ییآشنا

 پدر و مادرش قیاز مهسا البته از طر انیآر يخواستگار يشدن راه برا باز

 بهش دادنیرو م ایاگه نصف دن روناك رو خوشحال کرده بود که نیباربد از روناك که همچ يخواستگار

 کردیذوق نم ينطوریا

 کردنینرگس بود و با هم پچ پچ م شیکه اکثرأ پ ماهان

 کالفه بود انگار

 هم مثل من تنها مونده بود کیروب

 روش بود ایلینماند نگاه خ ناگفته

 کرده بود دایچفتشو پ یبود که هرک نیا شتریمن ب ییتنها البته

 شدیکه از رضا جدا نم عاطفه

 هم از فرشته انیشا

 مشخصه فشونیهم که تکل هیبق
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 رفت و پشتش نشست انویجمع ماهان شد که به سمت پ حواسم

 اجرا کنن خوانیم کیهمه رو به سکوت دعوت کرد و گفت که ماهان و روب اُرکستر

 کردیدستش گرفته بود و داشت کوکش م یالونیافتاد که و کینگام به روب تازه

 که اجرا کردن يتعجب نکنم اما قطعه ا کیماهان و روب ياز کاراگرفته بودم که  ادی

 ...رو وارد خلسه کرد همه

 ") Ashina .Sخود نوشت (  ياریکم ب شنیباعث م یفقط گاه ستنین یدرد ها گفتن "

 نمیبش انویحلقه شدش دور کمرم پشت پ يدستا یو گرم کتایحظور  یب تونمیکرد که م مینرگس راض بالخره

 بزنم يشاد زیقصد نداشتم چ اما

 :خم شد و آروم گفت کیروب

 م؟یبزن یچ --

- Forgotten Love 

 )عشق فراموش شده( 

 گهیفراموش شده م يرو از عشق ها یکارشناس گفته بود هر بار داستان ادمهیکه  يا قطعه

 بزنه ادیفر یزبون یعشق من رو با زبون ب نباریکه ا خوامیم

 باشه کتای ینشستنم ب انویاما خب اگه قراره پشت پ ارمیبود اشک همه رو در ببود و خوب ن یمهمون درسته

 آهنگ باشه نیفقط هم دمیم حیترج

 ها هیشروع کنم به نوازش کالو تونستمینم دیلرزیم دستام

استاد ساز غم  "رو داد دستم  الونیو منو روش نشوند و انویگذاشت کنار پ یصندل هی دیفهمیکه حالم و م کیروب

 "ها 

 زدیراحتتر بودم چون راحتتر حرفمو م نیا با

 يدواریام هی کیکردم لرزش دستام کمتر بود و بودن روب شیبعد من هم همراه یشروع کرد و کم کیروب

که مبهوت به  یرنگ يزمرد يچشمها شدمیو من محو خاطرات م اوردیقلب ها رو به لرزه در م الونیو يصدا

 کنهیمنو نگاه م ونیگر يبا چشمها يکنار درخت دختر کردمیو احساس م کردنیمن نگاه م يجراا

 رو بستم چشمهام
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 گرفتیبود و اوج نم یهمراه يفقط در حد نت ها انویپ يصدا زدیزجه م الونیبود و و دهیرس نشیغمگ يجا به

 نمیبیم یاگه بازش کنم چ دونستمیکه م دمیدیرو م يآخراش بود و من جلو روم در کینزد

بدون پوستش شد کابوس  یکه سرخ ییدستها دیدرخشیم ییکه تو دستها يبازم بازش کردم و بازم حلقه ا اما

 زدم کیبه روب یحال پشت گوش یکه ب یکه همه جا بود و حرف یخون. تموم شبهام 

 "که بد بخت شدم  ایب "

 امه داد و با قطع شدن کامل آهنگ چشمام رو باز کردمرو اد یانیپا ينت ها کیاز زدن برداشتم و روب دست

 پر بود یقیموس يکرکننده  يآدم ها و صدا يقبل شروع کار ما از همهمه  شیپ یقیکه تا دقا یباغ

 تو سکوت کامل فرو رفته بود االن

 کنهیم يبا قلب باز انویو پ الونیرو نفهمن اما و شهیم انیکه از زبون سازها ب يها قصه ا یلیخ دیشا

 بود یها اشک یلیخ يچشمها و

 ...کردن ومن شینفر که بلند شد همه کم کم همراه کیدست  يصدا

 ...بودمش دهیبود که باز د یکس شیپ فکرم

 ...اون درخت کینزد

 ...تر و دلتنگتر از هر زمان یواقع

*** 

 و مبهوت مونده بودم مات

 آهنگ نیالعاده بود ا فوق

 ...گفتن داشت يحرفها برا یلیخ...انگار... دونمینم

 دیچرخیم کیماهان و روب يرو چشمهام

 دو ساکت،هر دو مغموم هر

 ...ماهان رهیناراحتر از هر زمان خ کینگاه روب, باغ بود  يماهان به سمت درختا نگاه

 :اُرکستر باعث شد همه ساکت بشن يصدا

 ...زهیسورپرا هی نیداره و ا یبجز دورهم يا گهید لیدل یمهمون نیامروز ا...نیلطفأ توجه کن --

 تو دستشون وارد شدن چشمام زیتا از کارکنا با اون چ 3-2 یو وقت گهیم یچ نمیشده بودم بب مشتاق

 گرد شده بود کامأل
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 دنیخندیمن م ي افهیبهتر بگم به ق ایو بابا با لبخند به عکس العمل  مامان

 :گوشم باعث شد از جا بپرم کیباربد اونم نزد يصدا

 ...لدت مبارك خانوم کوچولوتو --

 :زده برگشتم طرفش و گفتم بهت

 م؟یامروز چندمه؟اصأل کدوم ماه...نامردااااا -

 بهشتیارد 27 --

 نبود ادمیاصأل ...شهیباورم نم -

 فوق العاده بود زهیسورپرا هی نینبود و ا ادمیعنوان  چیه به

 کیک شیمامان و بابا بردنم پ یگفتن و ک کیبهم تبر ایک دمیبهت زده بودم که اصأل نفهم چنان

 کردم که هنوزم از خودم متعجبم یینره تو همون حالت بهت زده آرزو ادتیداد زد که آرزو  هیسم یوقت فقط

 ...دونمیاز دل من گذشت نم يزیچ نیهمچ هی چطور

 شب به شدت خوش گذشت ي ادامه

 خوشم اومد مونیسته جمعاز همه از عکس د شتریکادو گرفتم و عکس انداختم و ب یکل

 میجوونا توش بود ي همه

 هیو سم انیو مهسا،را انیو فرشته،آر انیو ماهان،باربد،شا کیمن،روناك،روب

 کنار نامزداشون و عاطفه کنار نامزدش رضا نازیو پر الناز

 میبه زور تو عکس جا شد البته

 بودم ختهیکرم ر یوسط هر چ نینا گفته نماند ا و

 ...عوض همشون رو سرم در آورد انیشا

 ...بود میزندگ يروزا نیاز بهتر یکیروز  اون

 *** 

 ماهان گمیم کیتبر --

 :زدم و گفتم سونیجِس و ج يبه رو يلبخند

 نیممنونم که اومد -
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 رانیا میتور بر هیو با  میاز فرصت استفاده کن م،قرارهیمون ینم ادیالبته تو تهران ز...میومدیم دیبا -- سونیج

 يگرد

 :نشست رو لبم و گفتم يلبخند سونیتلفظ تهران از زبون ج با

 خوش بگذره دوارمیپس ام -

 نمتیبیم م،شبیبعد بر مینیکارهاتو بب میما بر -- جِس

 تا شب -

 ...همه اومده بودن بجز نرگس و بأیتقر

-- Mahan...salutations 

 )گمیم کیتبر...ماهان( 

 ...ندوست دلسوز م...ایسمت آزال برگشتم

 ومدیخوشم م دادینم يدلدار يخودینداشت و ب ییادعا چیه نکهیا از

- oh Azaliya...Je suis heureux que vous soyez ici...Je ne pensais pas vous 

voir 

 ) نمتیانتظار نداشتم بب...یینجایخوشحالم که ا...ایاوه آزال( 

 !ام؟ین یخواستینکنه م --

 یوفتیم به زحمت بنه اما انتظار نداشتم بخاطر -

 ...يبلد نبود یرانیتو که تو فرانسه تعارف ا...گمشو --

 :کردم و گفتم يا خنده

 کنم؟ تییراهنما يخوایم -

 نه تو به مهمونات برس --

 باشه -

 تو سالن گردوندم چشم

 میافتاد به مر نگام

 کردیذوق و شوق نگاه م با

 ام نبودن ستادم؛متوجهیا کیو روب میکنار مر رفتم
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 تابلو کدومه؟ نیا نیدونیم -

 من برگشتن عقب يصدا با

 :زد و گفت يلبخند میمر

 در اومدن ماهان یکارات عال --

 کیروب يرو لبام نشوند و باعث شد چشما یکه تو چشماش بود لبخند از ته دل یچشماش نگاه کردم برق به

 شناختیلبخندا رو م نیاون ا...بشه گرد

 :گفتم کردیکه اونم با تعجب نگام م مینپرسه رو به مر یسوال نکهیا يبرا

 تابلو کدومه؟؟ نیا یدونیم یممنون، نگفت -

 :و جواب داد ادیکرد به خودش ب یسع

 راستش نه --

 اونم از پشت دمیکش میو مر کیاز روب سیبود که تو پار یهمون

 فل؟یا میشب رفت ستین ادتی...سیپار ن،تویهست کیاون دختر و پسر تو و روب -

 :دوباره چشم دوخت به تابلو و گفت میمر

 ...تابلوها باشم نیاز ا یکیتو  کردمیفکر نم!!!چه جالب --

 متعجب بود کیروب 

 ...مونهیبه لبخند من که مطمئنم تا چند وقت رو لبم م ایبه تابلو نگاه کنه  دونستینم

 بود، دهیاز من ند يلبخند نیچن چکسیه کتای بعد

 پرسهیرو م لشیدل ارهیب رمیتنها گ کیکه اگه روب دونستمیم

 بگم خواستمیاالن نم اما

 دختره هیلبخند  نیا لیکه دل گفتمیبهش م شگاهیبعد اتمام نما دیشا

 که ازش ممنونم که با حظورش دوباره از ته دل خوشحالم کرد یکس

 يسمت در ورود برگشتم

 دسته گل وارد شد هیبا  نرگس

 رفتم جلوش فورأ

 رو بهش بگم لشیدل خواستمیبودم و م لخوشحا
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 که شدم کُپ کردم کشینزد

 بو پر شد نیکه از صبح تو دلم بود با هم ییخال يجا

 :لب گفتم ریز

 !...کتا؟ی -

 :کردم حواس پرت شدمو بدم به نرگس یسع

 ...ماهان --

 سالم خانوم خانوما -

 :رو داد دستم و گفت گل

 بزن یگل فروش هیهمه گل  نیبا ا یزم،راستیعز گمیم کیواقعأ بهت تبر --

 :گهید قینفس عم هی

 ؟ياوردیپسرم رو ن -

 بود ررضایام منظورم

 پسرته يبهم که جا دیکه نرگس توپ رمردیقبل بهش گفتم پ ي دفعه

 :کنمیاز اون موقع به بعد پسرم صداش م منم

 به خنده شهیهم یراست...بستیباباش رو م يدست و پا کردیم یاوردم،شلوغیپسرتون رو ن رینخ --

 شده یچ گمیحاال م -

 ...قینفس عم دوباره

 بود کتایتفاوت باشم چون عطر تن  یبو ب نیبه ا تونستمینم

 اون؛عطر نبود،ادکلن هم نبود مختص

 بود کتامیتن  يبو

 ومدیدور بنظر م یلیاالن خ البته

 قابل دسترس ریدور از ذهن و غ يایرو هی مثل

 ياوردیشد کاش اون شوهرتم م فیح -

 گهید يآخه کار داشت اگه خدا بخواد روزا --

 لحظه منو ببخش هینرگس جان  -
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 رونیزدم ب يگال که آورده بودن و از در ورود ي هیرو گذاشتم کنار بق گل

 تَوهم زدم اما دست خودم نبود دونستمیم

 ور و اون ور رو نگاه کردم نیا

 ...نبود یکس

 ستیهم ن یگذاشتم و اعالم کردم که فروش شگاهیکه ازش تو نما یتو سالن و رفتم کنار تنها عکس برگشتم

 دمیکه تو شمال ازش کش یعکس همون

 ...و زل زدم به چشماش وبرگشتم به گذشته ستادمیا جلوش

 نشسته بودم انویپشت پ «

 کردمیم نیرو تمر یآهنگ آروم داشتم

 گرفتمیکارم بود و نگاه ازش نم یتمام تمرکز و حواسم پ شهیهم مثل

 دیچیتو خونه پ يعطر ياوج آهنگ بو تو

 :و گفتم دمیاز کار کش دست

 سالم خانومم -

 :دور گردنم حلقه شد و با حرص گفت دستاش

 که من اومدم؟ یفهمیم يتو چطور --

 دستش بود يبه حلقه  چشمم

 بابا دستش کرده بودم يکه به اجازه  ينامزد ي حلقه

 ...میکن یو عروس رانیا میمسکوت بمونه تا برگرد مونیبود فعأل نامزد قرار

 ...دمیحلقه شو بوس يرو

 دادیم تیچون بهم حس مالک ومدمیحلقه خوشم م نیا ازش

 آدم مال منه نیا نکهیا

 من يبرا فقط

 :و مهمتر از همه قلبأ جسمأ،روحأ

 یعطرت خانوم ياز رو -

 :و گفت ینشست کنارم رو صندل انویبه پ پشت
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 رهیبعد م قهیبوش چند د زنمیعطر م یهر چ کنمیاما من احساس م --

 بعدشم تو هوا رو بو کن یکنیحس م نطوریا کنهیآرامشم فقط چون دماغ عادت م رهینم -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 کنمیحس نم يادیز زیچ --

 :دست انداختم دور کمرش و گفتم یکردم و تو همون حالت چپک کتریبهش نزد خودمو

 ...و کنمیاما من حس م -

 دنشیادامه بدم لبامو گذاشتم رو لباش و شروع کردم به بوس نکهیا بدون

 قلبم از کردمیبا حس اون گرما احساس م کردیم میهمراه یو وقت کردمیتند قلبش رو حس م ضربان

 وفتهیاز کار م ادیتند و ز تپش

 ازم دور شد یکم لیم یجدا شدم اونم ب ازش

 :حرفم رو گفتم ي ادامه

 تنته که يمنظورم بو ستین یزنیکه م ياست،من منظورم عطر شهیاز هم شتریعطرت ب يبو بوسمتیم یوقت -

 عطرت يباالتر بو رهیضربان قلبت م یکأل وقت...یهست یعصبان ای يدار ،استرسیناراحت ایزده  جانیه یوقت

 شناسمشیم عطر خاص که فقط مختص خودته و فقط منم که هیشه،یتر م ملموس

 میحس زندگ نیباتریز يقدم شد برا شیطاقت اومد جلو و پ یب

 روش خم شم شدیو باعث م دیکشیفرو کرده بود تو موهام و منو به سمت خودش م دستاشو

ها و  هیافتاد رو کالو یکه اشتباه انویگذاشتم رو پ میوفتین نکهیا يهمون حال دستمو که پشتش بود برا تو

 يصدا

 داد يبلند

 و ازم جدا شد دیاز جا پر کتای

 :شده شروع کرد غر زدن یچ دیفهم یوقت

 ...هی شهینم دیاَه بابا حسمون پر --

 قهقه ام حرفاشو قطع کرد يصدا

 »... زدیغر م نیمن ا يبجا

 رو لبام نشسته بود یتلخ لبخند
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 میکه تو بدوِ ورود د ستین ياون لبخند نیاما ا یخوشحال کردمیفکر م --

 :و گفتم دمیکش یآه

 رو دلت نهیشیو م ادیهم م تیزندگ يلحظه  نیتو بهتر یحت شناسهینرگس، وقت نم هیبد زیحسرت چ -

 خوشگله یلیخ --

 ...کتایواقعأ که ...بود کتای يبه تابلو نگاهش

 بود نیباترینداشت اما واسه من ز ياسطوره ا ییبایز دیشا...بکشمش ریاز اونکه بتونم به تصو باتریز -

 که چشم ها رو دنبال خودش بکشونه باستیز يهم اون واقعأ به حد يدیهم قشنگ کش!؟یکنیم یشوخ --

 ترسم نیدردسر بود و بزرگتر شیکه نکنه از دستم بره،خوشگل دمیترسیم نیاز هم شهیهم -

 یآه نکش گهید کردمیفکر م --

 وجودمه یجدا نشدن شه،جزءینم -

 ارهیاومده که تونسته لبخند به لبت ب يدختر یپشت تلفن گفت --

 :کرد دایحرف نرگس نگامو دوختم به سمتش و لبخندم دوباره عمق پ با

 کتای یدرسته اما نه به شرط فراموش -

بازنده اس اونم در مقابل  شهیتوش هم دونهیبشه که م ییوارد مثلث عشق خوادینم يدختر چیماهان ه --

 يدختر

هم باشه که شب و روز فکر  یبا همسرش شخص سوم یزندگ يتو خوادینم چکسیوجود نداره، ه گهید که

 ستمین یبدون که من راض يادامه بد ينطوریا يخوایعشقش رو مشغول کنه اگه م

 میشونینشست رو پ یاخم

 کرد يادآوریرو  کتایبود که نبود  نیا شیو اول لیچند دل به

 روانشناسا عذاب آوره نیرك بودن ا یگاه

 نرگس کنمیم تیاما من راض -

 ظلم بزرگ در حق هر دو تا تونه هی نیا...یبکن يکار نیهمچ زارمیو من نم یعمرأ بتون --

 یشیم یراض -

 ...نـ --

 ازش گرفتم یقیرو گذاشتم کنار لبم و کام عم گاریس
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 :رو گذاشت جلوم و رو به روم رو مبل نشست و با حرص گفت قهوه

 ستیرو، واسه قلبت خوب ن يزهرمار نیکم بکش ا --

 بود برعکس من که خوشحال بودم، کالفه

 بود که خبردار بشه کیکردم و حاال نوبت روب یکم حرف زدن نرگس رو راض هی با

 ...يکالفه ا -

 االنم...بودم دهیوقت بود اون لبخند از ته دلت رو ند یلیخ...یدونیخب م...شگاهیتو نما یراست...ستمینه ن --

 یخوشحال کنمیم احساس

 خودش رو برداشت يشد و قهوه  خم

 دارم لیو واسش دل... آره -

 :رو از لبش جدا کرد و گفت وانیل

 ...لش؟یو دل --

 ادیکه باعث شد لبخند دوباره به لبم ب یکس...دختر هی -

 گرد شد چشاش

 بزنم یحرف نیهمچ هی کردینم فکر

 !!!؟یدختر؟ ک...د ؟یگفت یچ...چـ --

 :گفتم لکسیخاموش کردم و ر يگاریرو تو جا س گارمیستوجه به سوالش  یب

 ...يبرم خواستگار خوامیم -

 ؟؟يخواستگار --

 دنیزد که فکر کنم کل شهر صداشو شن يداد چنان

 خودم رو حفظ کردم لکسیمن همون ژست ر اما

 :گفتم خوردمیبود و داشتم قهوه ام رو م نیکه سرم پائ یقهوه ام رو برداشتم و در حال وانیل

 یتو هم همراهم باش خوامیاوهوم م -

 ؟ی؟کیک يخواستگار --

 ...میمر -

 سرم رو بلند کردم يزیشکستن چ يصدا با
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 افتاده و شکسته بود کیدست روب وانیل

 !م؟یمر...مـ --

 شدم نگران

 بود دهیپر رنگش

 ...دیپاشو بر ایدست  شهیش نکنه

 ...بود و سردرگم کالفه

 گذاشته بود شیپا شیرا پ يراه بد ماهان

 گفت که مجبور شده بود شودیم

 ...دانشگاه انداخت يبه ورود يدوباره ا نگاه

 ...بود امدهین هنوز

 افتاد شیچند روز پ ادی

 ...به خانه اش آمده بود شیگفتن علت خوشحال يکه ماهان برا یوقت

 ...را به آتش بکشد ایدن خواستیبرود م میمر يبه خواستگار خواهدیکه ماهان گفت م یوقت

 تنها عشقش برود يبه خواستگار خواستیبود م کتریکه از برادر به او نزد یکس...ماهان

 ردیعشقش را از او بگ خواستیکَسش م نیکتریبسته بود و حاال نزد یسالها دل به کس بعد

 تا حالش را خوب کند کردیحالت هم بود خودش را جمع م نیدر بدتر کیکه اگر روب یکس

 دیبگو يزینتوانست چ اما

 ...دیدیبرادرش م يلب ها يلبخند را رو یطوالن يمدتها بعد

 نگفت يزیچ

 ...ماهان بدنش سست تر از قبل شد يحرفها يشد و دم نزد و با ادامه  خورد

 کرد يریجلوگ زدیافکارش که به استرسش دامن م يباز شدن در از ادامه  يصدا

 ...کردینشسته بود و با تعجب نگاهش م يکنار یصندل يکه رو يزد به دختر زل

 شده باتریامروز ز کردیم احساس

 شدیتُخس م يدختر بچه ها هیمقعنه شب با

 سالم --
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 ها نگاهش دست خودش نبود یتازگ. اش را از او گرفت رهیخودش آمد و شرمنده نگاه خ به

 :کرد و گفت سالم

 مزاحمت شدم دیبخش --

 ینه چه مزاحمت -- میمر

 باهات حرف بزنم خوامیبام؟م میبر يوقت دار --

 خونه رمیم ریآره به مامان خبر دادم که د -- میمر

 خوبه --

 را روشن کرد و به طرف مقصدش راه افتاد نیماش

 :گفت میمر

 ضبط رو روشن کنم؟ تونمیم --

 يفرانسو ای ننیغمگ ایالبته،فقط آهنگام  --

 نداره يرادیا -- میمر

 :آهنگ گوش دادند يطول راه هر دو به صدا در

 شونمیبهت بگم چقدر پر خواستمیم(  --

 تونمینم دمید هیخودخواه دمید

 یتو به هر سخت یب کنمیم تحمل

 یکه بدونم شاد و خوشبخت یشرط به

 آرومه اتیبشنوم دن یشرط به

 از چشمات معلومه يدوسش دار که

 وونهید هیمن  هیاونجاست شب یکی

 دونهیاز خودم قدرت رو م شتریب که

 رحمم یکه با قلبم به خاطر تو ب يکرد کاریچ

 فهممیگذشتن تازه م نهیریچه ش يخندیم تو

 نهیا میتموم زندگ خوامیتو رو م فهممیم تازه

 مهیا میوونگیته د رمیم دارم
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 من يصدا یبه تو حت رسهینم

 )من يبسه برا نیهم یخوشبخت تو

 از لبخند به خودش گرفت یکش آمد و طرح کیروب يلبها

 ...دانستیکه تنها فقط خودش م یلیهم به دل آن

 دندیبه مکان مورد نظرش رس بالخره

 بود یخلوت يجا

 ...بزند خواستیکه م ییحرفها يجا برا نیمناسب تر دیشا

 شدند ادهیپ نیهم از ماش با

 :گرفت و شروع کرد ینفس کیروب

 ...از کجا شروع کنم دونمینم يراستش رو بخوا --

 یاز هر جا راحت -- میمر

 دیکه د نیماهان هم...تو کوچه بود دمتیبار که د نیاول...تونمیجا نم جیکه از ه نجاستیمشکل هم هم --

بگم  تونمیشه،میم یموارد عصب نیجلو و شروع کرد زدنشون،تو ا دییدو برنیدختر رو به زور م هینفر دارن  چند

لحظه حواسم  هین هجوم برد من هنوز تو شوك بودم به سمتشو ییهویچون ...فهیها رو حر یلیتنه خ هی

فورأ اومدم سمتت و هر  هکن نتیسوار ماش خواستیو م يبود شونیکی يهوش رو دستا یبرگشت سمت تو که ب

اون مزاحم ...شناختمشیکه نم يحاال من بودم و دختر...کردم یاز صبح اون روز داشتم سرش خال تیعصبان یچ

 دیتو رو تو بغل من د یماهان وقت...پا گذاشتن به فرار،البته آش و الش شده شنیما نم فیحر دنید یها وقت

 :فقط گفت...چشماش گرد شده بود

 خونه مشیبلندش کن ببر --

 بهیغر هیرو جز من تو خونه اش راه نداده بود،من متعجب بودم که چرا  یشکیماهان ه...تعجب کردم...یدونیم

 ییرو آورد خونش و برد تو اتاق طال

 !؟ییاتاق طال -- میمر

 شدیم یاما چند سال شناختمتیم یهست یبهم گفت ک يبود هوشیتو ب یوقت...يکه توش بود ییهمون جا --

 بودم دهیشن ادیرو ز فتیتعر یبودمت ول دهیکه ند
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معصوم  يشکل بچه ها...يدیو دوباره خوب يلحظه بهوش اومد هیاما  میآب قند داد ،بهتيکرده بود غش

 ...البته فقط تو خواب...يبود

 :کرد و حرفش را ادامه داد يا خنده

 خنگ شده بود يبچه ها هیشب افتیماهان منو صدا کرد ق یوقت یدونیم --

 :بلند شد میاعتراض مر يصدا

 یه --

 و آدم دوست داره لپشون رو بکشه فهمنینم یبگ یاز اون بچه تخس ها که هر چ...گهید گمیراست م --

 خوشش آمده بود کیروب هیتشب از

 :کجاست شیمقصود حرفها ندینگفت و گوش سپرد تا بب يزیچ پس

 اش هیکه روح یکیتخسِ فضول و  طونهیش يبچه  هی...يومدیبچه به نظر م یلیاون موقع ها خ --

کارها و رفتارها و  يریادگی رشیپذ یسن خاص آمادگ هیبچه ها تو  یدونیم...بود زایچ یلیخ رشیپذ ي آماده

رو  زایچ یلیخ دیسنه که با نیتو ا کردمیتو روحت اونقدر پاك و بچگانه بود که احساس م...رو دارن ییعلم ها

 نیاما خب تو در ع...يریبه فکر فرو م رکه با هر حرفم چطو دمیتو شمال من د...بود نطورمیو هم ،يریبگ ادی

بعد ...ختیتو کما دلم ر یگفتن رفت یوقت...داشت ریتأث یلیات خ هیو مرگ آرش تو روح يبود ریپذ بیحال آس

 ...پوففففففف...شدیبعد اون کم کم رفتارت خانومانه م...يمدت کأل حرف نزد هی....و يمدت به هوش اومد هی

 :ادامه داد یآرام يکرد و با صدا یمکث

ودم؟گناه بود ب ریتا چند روز با خودم درگ یدونیم...میمر يچه به روز من آورد...اون شب...سیتو پار یدونینم --

 اما ناخواسته بود

 کردینگاه م کیداشت به روب جیگ میآرامتر شده بود و مر شیصدا

 :دادیاما همچنان گوش م کندیرا درك نم کندیم افتیرا که در ییمغزش حرفها کردیم حس

 ...يکرد هیدردهات تک نیتسک يبه من برا نکهیبا فکر ا...لذت برده بودم ییجورا هیبودم چون  ریدرگ --

 کرد میبه مر ینگاه یچشم ریرا ادامه نداد و ز حرفش

 به تنش نشسته بود یآن لرز

 :آن را به حساب سوز خاص هوا گذاشت و گفت کیروب

 ...تا حرفام رو ادامه بدم نیتو ماش نیبش --
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 فکر نکند رفتیماهان که در ذهنش رژه م يداد به حرفها حیکه نشستند ترج نیماش داخل

 ...ادامه دهد توانستینم گریگرنه د و

*** 

 قدرت تحمل وزنم رو نداره گهیپاهام د کردمینبود اما احساس م سردم

 نیتو ماش مینشست

 دمیچرخ کیدادم به در و به سمت روب هیتک

 ...مثل من نشست و زل زد تو چشمام اونم

 و من با تمام وجود کنهیم رییتو وجود من داره تغ يزیکه چ کردمیبا تمام وجود حس م یدونیم --

 ...تو از کردمیم قبولش

 وسط حرفش دمیپر

 :حرف حسابش رو بفهمم خوامیکنه،االن م فیخاطره تعر یطاقت ندارم ه من

 آخرت رو بگو ه؟حرفیحرفا چ نیمنظورت از ا یبگ شهیم -

 معلوم بود که سختشه افشیق از

 :کردینم ینیهمه مقدمه چ نینبود که ا اگه

--? Vius aimer...Vous me marier  

 !بگم؟ یآخه من به تو چ...ي پسره

 بگه یفارس تونهیاسترس داره نم یبودم وقت دهیفهم

 کنهیم یقاط...که نه تونهینم

 هم نگفت یسیحداقل انگل اما

 :طلبکار گفتم يا افهیق با

 دمیکلمشم نفهم هیو  ستمیرو ترجمه کن چون فرانسه بلد ن یکه گفت يزیچ يکلمه به کلمه  شهیحاال اگه م -

 شیشونیرو پ دیدست کوب با

 گفته یچ دیفهم تازه

 انگار سختش بود دوباره تکرار کنه اما

 کردمیکه زل بزنه به علف نگاش م يبز نیع منم
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 ...کردیمگه لب باز م حاال

 :جون کندن و کالفه شدن گفت یبعد کل بالخره

 !؟یکنیبا من ازدواج م...دوست دارم --

 مات موندم ينجوریهم

 !گفت؟ یچ نیا االن

 ستمیهم بلد ن یفارس گهید کردمیم احساس

 ترجمه کنه نویا یکی

 ؟یگفت یچ -

 شباهت به خنگا نبود خندش گرفت یمن که مطمئنم ب ي افهیق از

 :گفت لکسیبار گفتنش واسش راحتتر شده بود چون ر نیا انگار

 ؟یکنیبا من ازدواج م...دوست دارم --

 ...کندیحرف جون م هیکه داشت واسه گفتن  هینه انگار همون آدم انگار

 :حرفشو هضم کردم و گفتم بالخره

 منو ببخش گمیبازم م...اما یشیناراحت م دونمیم...واقعأ متأسفم...متأسفم -

 شد دایکامأل تو صورتش پ...،استرسیترس،نگران

 نداشت یبه من ربط اما

 کارو بکنم نیا دیاگه ناراحتم بشه با یحت

 :ه گفتبا تتهت چارهیب

 !؟یبگ يخوایم یچ...یچ...مگه...مـ --

مشخص  لفمویحالت ممکن تک نیبه کوتاه تر خوامیکنم م فیخاطره تعر خوامیاما من نم...هست زایچ یلیخ -

 کنم

 بودم دهیند يجد نقدریعمرم خودمو ا تو

 :گفت يرفته ا لیتحل يدوباره با صدا کیروب

 ؟؟؟یچ --

 کردیزل زل نگام م هنوزم
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 یکنیآدم رو نگاه م ينطوریتو که ا ینبود بگه آخه مرد حساب یکی

 !بکنم؟ يکار تونمیمظلومت من مگه م يچما نیا با

 بار هی ونیبار ش هیمرگ  جهنم

 ...منتظر بمونه نیاز ا شتریب خوامینم

 بله -

 منظورم رو نگرفت کیبود که گفتم و روب يکلمه ا تنها

 جلوتر دمیخودمو کش ادیبه خودش ب نکهیا قبل

 دستام صورتشو قاب گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش با

 ...نیپائ ختیر ییهویدل خودمم  یحت

 ...در جهان بود دروغ نگفتم افهیق نیتر یدنیگرد شده د يبا اون چشما افشیبگم ق یعنی

 ...توجه به اون چشمامو بستم یمن ب اما

 ثابت مونده بودم نطوریفقط هم...بلد نبودم که دنمیبوس

 کیرو که موقع نزد یدور کمرم و من دیچینه که دو تا دست پ ایبهتش تموم شده  نمیباز کردم تا بب چشمامو

 شدن

 دیدو زانو نشسته بودم رو کش کیروب به

 که افتادم تو بغلش يطور

 کرده بودم ریگ کیفرمون و روب نینشسته بودم رو پاهاش و ب قشنگ

 که سراسر وجودم رو گرفته بود یچشمام رو دوباره بستم و خودمو سپردم به حس خوب کیروب يحرکت لبها با

 ...اوردمیخودمم ن يبه رو یداشتم اما تا االن حت دوسش

 غرورم رو بزنم دیق دیو با دمیبه خودم هم اعتراف کنم طاقت از کف م یاگه حت دونستمیبودم و م مغرور

 رو بچسب کیبابا روب الیخیب

 کردیکارا هم بلد بود و رو نم نیاز ا طونیش

 کردیام م وونهیلباش و دستاش که دور کمر و شونه هام بودن د يگرما

 کردمیم شیهمراه

 ...میبارم بود اونم با عشق زندگ نیاول
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 تو حس و حال خودم بودم که ازم جدا شد هنوز

 بدتر از من یحت زدینفس م نفس

 :لب آروم گفت ریز

 کیحقا که زن شر...رو کأل بزنم مونیو ا نید دیق دیبرسونمت خونه وگرنه با و من یبهتره بلند ش میمر --

 طونهیش

 :توجه بهش مثل خودش آروم گفتم یب

 تولدم رو برآورده کرد يخدا چه زود آرزو -

 ؟يخواسته بود یمگه چ --

 دوست دارم...تو رو -

 چشمام در چرخش بود و آخرشم رو لبم ثابت موند نیب چشماش

 ...لبمو گاز گرفتم طنتیش با

 ...شده بود میوجودم قا يکجا طونمیقسمت ش نیا دونمینم

 :گفت یلرزون يفورأ چشماشو بست و با صدا کیروب

 سر جات نیخانومم پاشو بش...میمر --

 لفظ خانومم ذوق کردم از

 کرمم گرفته بود بیعج اما

 ازش جدا بشم خواستیاون دلم نم بجز

 نداشتم يشده بودم و اصأل به اعتقاداتش کار خودخواه

 بوسه رو لباش زدم هیسرم رو بردم جلو و آروم  دوباره

 شدم کشیدور شدم و دوباره نزد هیثان هی

 دادیبسته بود و لباشو رو هم فشار م چشماشو

 بکنه میهمراه نیاز ا شتریب خواستیپسم بزنه،نه م تونستیم نه

 گفت یلب ریآخ ز هیکه  يگاز گرفتم طور نشویکج کردم و لب پائ سرمو

 دمیلباشو پاك کردم و خم شدم گلوشو بوس يانگشتم رژ رو با

 :گفت دیلرزیکه م یعاجز و بم يصدا با
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 ...میمر --

 کردم تشیاذ یلیرو خ چارهیب

 مشخص بود قشیعم يلرزونش و نفس ها يمشت ها از

 اعتقاداتش گذاشته بود يپا رو درسته

 کردمینم يهمه خوددار نیگه جاش بودم امن به شخصه ا اما

 یکنه و تو خودتو کنترل کن يجلوت لوند ينطوریدختر ا هیحرفه که  یلیخ

 ...که اون دختر عشقت باشه مخصوصأ

 شد ادهیپ نیکه از رو پاش بلند شدم از ماش نیهم

 نشستم سر جام صدایب

 سرما بخوره دمیترسیداشت اما م ازین يهوا خور نیا به

 :رو باز کردم و گفتم در

 ...یــــیآقا...يخوریسرما م کیروب -

 ...همه کرم از کجا تو وجود من جمع شده نیا دونمینم من

 اول مدهوش نگام کرد کیروب

 :با عجز گفت بعدش

 اتفاقأ هوا گرمه گرمه ستین ن،سردیتو ماش نیبش قهیدو د کیجونِ روب میمر --

 ...دنیخند زیر زیو شروع کردم ر نیتو ماش نشستم

 داده یچه سوت دیحواسش اونقدر پرته که نفهم طفلک

 :گفت يجد یلیو خ نیانتظار آقا نشست تو ماش یبعد کل بالخره

 میمر...تو ارادم سسته يکارها نکن من جلو نیاز ا گهید ت،لطفأیخواستگار مییایها م یکینزد نیتو هم --

 نیبعد ا يلطفأ دفعه ...طاقتم اما یمنم واست ب...ادیبنه که بدم ...وفتهیب یاتفاق نیهمچ گهیدوست ندارم د

 ریوجدان منم در نظر بگ

 :گفتم رنیگیکه انگار دارن ازم اعتراف م يو کودکانه ا دهیلحن کش با

 موندیتو دلم م کردمیهمون اول هم گفتم متأسفم اما اون کار رو نم...قبول دارم -

 :رو لباش رو فورأ جمع کرد که تند اعتراض کردم نهیبش رفتیرو که م يلبخند
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- ااگهیخب بخند د...سیخس...ا 

 دیبلند خند بالخره

 :که از راه گذشت گفتم یکم

 ...کیروب -

 !!جانم؟ --

 :باز شد و گفتم شمین

 با ماهان حرف بزنم خوامیمن م...بال یجانت ب -

 !!با ماهان؟چرا؟ --

 بدونم دیهست که با ییزایچ هی -

 رو برداشت و زنگ زد به ماهان شیگوش ینگام کرد اما بدون حرف کوكمش

 نگه داشت يکنار هیرو  نیماش نکهیبعد ا البته

 ...نهیقوان بندیپا بچم

*** 

 ...دمیکشیم گاریدادم،سیکه به آهنگ مورد عالقم گوش م یبسته بودم و در حال چشمامو

 زد و من شهیحرفارو نم یبعض(  --

 عمره که پرم هیحرفا  نیهم از

 با خبره یاز حاله ک یک آخه

 خورم یعمره از خودم حرف م هی من

 خاکستر من طوفانه ریز

 ستیسکوت من سکوت ن یمعن

 که از چشم تو افتادم یوقت

 ستیسقوط ن یافتادن چیه گهید

 حالم خرابه که اگه انقده

 بگم از رازم يزیچ یکس به

 خودم خواسته باشم نکهیا بدون
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 ندازمیمه ماز چشم ه تورو

 شهیتازه تر م يبا زخم ها یگاه

 برد ادیرو از  یمیقد يدردا

 هرقدر به خودم زخم زدم اما

 آورد ادمیتورو  تیخال يجا

 تلخه تینها یحرفا ب یبعض

 انکار کنم شهیکه نم يجور

 ترسم یم گهیتلخ که د انقده

 خودم اونارو تکرار کنم با

 حالم خرابه که اگه انقد

 بگم از رازم يزیچ یکس به

 خودم خواسته باشم نکهیا بدون

 ) ندازمیاز چشم همه م تورو

 بگه میکه بهش گفتم رو به مر ییرو به زور فرستادم تا حرفها کیروب امروز

 ...گند نزنه دوارمیام

 باعث شد آهنگ رو کم کنم میزنگ گوش يصدا

 :بود کیروب

-Bonjour 

 )الو(

-- ?Salut Mahan...Es-tu à la maison 

 )؟يخونه ا...سالم ماهان(

- ?oui...Quoi 

 )چطور؟ ...آره( 

 باهات حرف بزنه خوادیم میاونجا،مر مییایم میدار میمن و مر --

 من؟ م؟بایمر -
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 آره --

 ؟یبهش گفت یراست...نییایباشه ب -

 ...کرد انگار رفت تو هپروت سکوت

 باعث شد بعد مدت ها قهقهه بزنم نیرو گرفتم و هم یچ همه

 :اومد کیمتعجب روب يصدا

 !!!!ماهان --

 ...يآ يآ يآ -

 خفه شو ماهان --

 کیبرات خوشحالم روب -

 :مکث کرد و گفت یکم

که بعد مدتها رو لبات نشست اونم بخاطر  یاز ته دل يخنده  نیبخاطر ا...ونمیمن بهت مد...ماهان --

 من یخوشحال

 بهم بده باور کن تونستیبود که خدا م يا هیهد نیتو واسه من بهتر يشاد...قیرف ریخودتو دست کم نگ -

 ...ماهان مـ --

 نره ادتی ینیریش یراست...نییایزود ب...عاشق شدنت مبارك -

 تلفن رو قطع کردم و

 افتادم کیبا روب شمیچند روز پ يمکالمه  ادی

 ...مردمیم رفتمیم دیچه خبره با کیتو دل روب دونستمیاگه نم من

 نگران شدم «

 بود دهیپر رنگش

 :دیپاشو بر ایدست  شهیش نکنه

 برادرم يبرا میمر يخواستگار ،تویهمراهم باش خوامیم -

 شده بود جیگ

 بود ستادهیکنارش که حاال ا رفتم

 پاش زانو زدم يخودم نشوندم و جلو یقبل يو آوردمش جا دمیکش اطیاحت با
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 !!ان؟یشا --

 :چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 زد نداره؟مگه نام انیآخه خنگ خدا شا -

 ؟یپس ک --

 :زدم و گفتم شیهمه خنگ نیواسه ا يلبخند

 واسه تو -

 :دادش در اومد يصدا

 واسه من؟ --

 :گفتم یآروم يخالف خودش با صدا بر

گفتم چون اون دختر باعث برق  مِ،راستیو اون مر ادیباعث شده لبخند به لبم ب يبهت گفتم که دختر -

سر و  نکهیوقت ا...وقتش باشه؟ یکنیمن؛پس فکر نم يو برآورده شدن آرزو تیتو شده باعث خوشحال يچشما

 ؟يریسامون بگ

 ؟يدیتو از کجا فهم --

چشمات  یبرق دلتنگ...دمیفهمیاما من م یگفتیهاتو نم یعلت کالفگ دیشا...شناسمیمن تو رو بهتر از خودت م -

 من بود يبرا یقابل قبول لیدل یشد به خوشحال لیکه تو فرودگاه تبد

 :مظلوم گفت يبچه ها مثل

 ؟یاگه بگه دوسم نداره چ --

از دست  ییکه چه فرصت ها يدیخوب د یلیو خ, تا االن  یاز بچگ...يدیمن رو د یتو زندگ کیروب -

حاال منظورم اتفاق بد ...وفتهیب ینکرده اتفاق ییاوأل من مطمئنم که اونم دوست داره بعدشم اگه خدا...دادم

 »... خودشم...؟یشانستو امتحان کن یتونستیکه م ؟یکنیمثأل ازدواج کنه خودت رو سرزنش نم...ستین

 زنگ در افکارم رو پاره کرد يصدا

 زیحرفام فکر کرده باشه گند زده به همه چ يبه ادامه  کیاگه روب مطمئنم

 اومدند تو کیو بعدش روب میرو که باز کردم اول مر در

 سالم --

 ...تو نییایب...سالم -
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 مبل تک نفره نشست هیرفت رو  میمر

 دو نفره يهم رو به روش رو مبال کیروب

 :پس گفتم خواستیم طنتیسال دلم ش 4 بعد

 !زن داداش؟ يخوریقهوه م -

 خنده به لبم آورد میسرخ مر يها گونه

 ...چرا دونمینم...کردیهم با تعجب نگاش م کیروب

 ومدیآرومشون م يتو آشپزخونه اما صدا رفتم

 وقعأ؟؟؟ ؟تو؟يدیخجالت کش میمر -- کیروب

ماهان  نیا ستم،اصألین ينطوریا هیبق شیپ کشمیتو خجالت نم شینکن؛من فقط پ تیاذ کیااا روب -- میمر

 !هان؟ یبهش گفت يزینکنه پشت تلفن چ نمینبود چِش شده؟بب طونیش

 یشیرفتارش آشنا م نیبا ا شتریب یماهانم حاال که قراره شما زن من ش...نه نگفتم -- کیروب

 زن تو بشم؟ خوامیگفته من م یوا ک -- میمر

 نه یبگ يحق ندار یعنیآره، یگیشمام م...من -- کیروب

 تحکم خوشش اومده نیاز ا دادینشون م میمر ي خنده

 کیتعارف کردم بعد نشستم کنار روب میو به مر ششونیقهوه رفتم پ وانیدو تا ل با

 یباهام حرف بزن يخوایم دمیخانوم شن میخب مر -

 نشسته تو چشماش کنجکاو ام کرد استرس

خودتون  دیشا...نداشته باشه یبه من ربط دیشا...از کجا شروع کنم دونمینم...راستش...نیدونیخب م --

 حرفا رو بزنم نیو ا نجایا امیمنو وادار کرد که ب یچرا،اما حس دونمیوقعأ خودمم نم...نیبدون

 خب حاال بدون استرس حرفتو بزن...لکسیر...راحت باش میمر -

اون ...چشماشم سبزه...که تو اتاقتون عکسش بود یکه تو عکس بود همون ياون دختر...اون -- میمر

 !مطمئن بشم خب؟ دیبگم که قبلش با يزیچ هی خوامیاما م هیفضول دونمیم!ه؟یک

 و من در هم رفته بود کیروب ياخما

 بهش بگو گفتیحسم م اما

 :بگه گفتم يزیچ کیروب نکهیا قبل
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 اون نامزد من بود -

 :گرد شد و گفت میمر يچشما

 یتو نامزد نداشت دونمیکه م ییتا جا...یعنی...دونمینامزد؟پس چرا من نم --

 کتای يرزا خاله  ییآخه زندا...نهیآرمان و آرم ییدا دونستن،منظورمیم نایا ییداشتم اما فقط مامان و بابا و دا -

 بود

 کتا؟ی --

 نامزدم -

 ن؟یپس چرا جدا شد...آهان --

 ...یول میو علنأ عقد کن رانیا مییایمدت ب هیقرار بود بعد ...اما میجدا نشد -

 تونستمینم

 :گفتم ییسمت اتاق طال رفتمیکه م یرو برداشتم و در حال گارمیس پاکت

 ...تو بگو...تونمینم کیروب -

*** 

 شده بود جیاز رفتار ماهان گ میمر

 ...دیبگو توانستیچه شده بود که نم مگر

 ...نگاه کرد کیبه روب کنجکاو

 هم کالفه بود او

 :و گفت اوردیسر طاقت ن آخر

 حد ناراحت کرده؟ نیشده که شما دو تا رو تا ا یمگه چ --

فراموشش  دوارمیرو بهت بگه اما ام نایگرفته ا میواست ارزش قائل شده که تصم م،ماهانیمر نیبب --  کیروب

 خب؟ ینگاش نکن نایبا ترحم و ا چوقتیو ه یکن

 باشه -- میمر

 تمام توان خود را جمع کرد تا کذشته را مرور کند کیروب

 ...که مثل خواهرش بود یداشت حال و روز ماهان در آن روزها و از دست دادن کس درد

 :داشت درد
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از آلمان  میگرفت میمن و ماهان تصم یوقت...واسم سخته که از اون روزها بگم یعنی...بگم يچطور دونمینم --

و  میشناختیم بهیزنعمو رزا گفت که دختر خواهرش هم اونجاست،ما اونجا فقط چند تا غر سیپار میبر میمستق

ماهان  با،امایبود با وقار و ز یو ساکت يبودم دختر جد دهید ادیرو ز کتای...آشنا برامون خوب بود هی دنید...خب

 دنیرفته بود د کتای میدیما اونجا رس یچون وقت مینیبب گرویهمد یمهمون هیار بود تو بودتش قر دهیتا حاال ند

کم ...بگم تو نگاه اول از هم خوششون اومد تونمیو م دیرو د کتایاتفاقات ماهان، يسر هی یخالصه ط...نایعمو ا

بالخره طبق قرارشون نامزد کردن تا در اسرع وقت ...شد و واقعأ هم عاشق هم بودند یزدن مثال نایکم عشق ا

شماره ماهان ...با بچه ها نشسته بودم که تلفنم زنگ زد ایروز تو رستوران آزال هی...اما رانیا انیازدواج ب يبرا

گفت بزنم رو  ایآزال...نبود بجز ما اونجا چکسیو ه میخونه تو رستوران بود يو بجا میداشت یبود؛اون روز دورهم

سر به سرش  خواستنیها م فون،بچهیبا خنده تلفن رو جواب دادم و گذاشتم رو آ...تا همه صداشو بشنون فونیآ

جمله  هیماهان تنها  میما حرف بزن نکهیقبل ا...اما دنیخندیم زیر زیساکت شده بودن و ر نیهم يبرا زارنی

 بزنهگفت که باعث شد همه خشکمون 

 :دیایکرد تا به حرف ب کیکنجکاو را تحر میک،مریروب سکوت

 گفت؟ یچ --

 که بدبخت شدم ایب -- کیروب

 ؟؟؟یچ -- میمر

ماهان  دیباور نکردم گفتم شا...می؛ هممون کُپ کرده بود "که بدبحت شدم  ایب "جمله  هی نیفقط هم --

باور  خواستمینبود اما نم یشوخ يکه اون لحن برا زدیته دلم داد م يزیچ هی...کنه یباهامون شوخ خوادیم

اگه  یگفتم حت نیبنابرا دادینم جوابماهان  گفتمیاما هر چقدر الو الو م هیشوخ هی دیبچه ها هم گفتن شا...کنم

حالت  هیخونشون اول ...ومدیم یسوختگ يدر باز بود و بو...میدیرس یوقت...خونشون میبر دیهم باشه با یشوخ

راهرو به  يورود يماهان تو دمیکه در رو باز کردم د نیهم...نداشت ییرایبه پذ يدیراهرو مانند داشت و د

زد که هممون رو تا  یپزشک بود نبضش رو گرفت و حرف انیطرفش،برا میدییفورأ دو...از هوش رفته ییرایپذ

 ...مرز سکته برد

 ؟یچ -- میمر

 دکرده بو یقلب ستیماهان ا -- کیروب

 ؟یقلب ستیا -- میمر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

جِس  غیج يبا صدا...اما...و ماساژ تونست ضربان قلبش رو برگردونه یبه زور تنفس مصنوع...اوهوم - کیروب

 ادمونیماهان  یحت...میدیکه د يبا صحنه ا...ییرایزل زده بود به پذ یاشک يبا چشا...سمتش میبرگشت یهمگ

 بود يلحظات بد...رفت

 !ن؟یدید یچ -- میمر

جسد سوخته  هی...بسته يزن با دستا هیجسد ...جسد قرار داشت هیپر خون بود و اون وسط  ییرایپذ --  کیروب

 کتاستیداد که  صیتشخ شدیحلقه اش م يکه فقط از رو

 ...من ياوه خدا -- میمر

و ناقص ر يسکته  هی نکهیمرد،ماهان بعد ا کتای...ما نابود شد يها یخوش يروز همه  کیدر عرض  -- کیروب

ماهان سردتر  یتمام زندگ...یمرگ نیهمچ هیلبخند زده بود اما با مردنش اونم  یبه زندگ کتایماهان با ...رد کرد

 میکنقاتلش رو مجازات  مینتوست یو ما حت... از قبل شد کتریو تار

 !چرا؟...چـ -- میمر

 زده بودن ششیبعد تجاوز و همراه ضرب و شتم آت یپزشک قانون يطبق نامه  -- کیروب

 ...يوا -- میمر

 یروان ماریب هیاما تبرعه شد،اون مرد  میرفت شیتا دادگاه پ یحت...میشناختیما قاتلش رو م --  کیروب

 ...منتقل شد یروان مارستانیفقط به ب هیقض نیداشت و با علم بر هم سمیساد...بود

 ؟یراجب گذشته بدون یکه خواست یبگ یخواستیم یچ ینگفت --  ماهان

 دندیماهان هر دو از جا پر يداص با

 زدیم يدیگرفته و رنگش به سف شیصدا

 :اش را پاك کرد و گفت یاشک يچشمها میمر

 ...دارم گهیخواهش د هیقبل از گفتن  --

 ؟یچ --  ماهان

 نم؟یرو بب کتایعکس ...تونمیم -- میمر

 !!؟يخوایچرا م -- کیروب

 کنمیبزنم شک دارم خواهش م خوامیکه م یچون واقعأ به حرف...دنشیاما بعد د گمیم -- میمر

 داشت یحس و حال خاص ماهان
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 نجاستیاتفاق در راه است که شروع اش از ا کردیم احساس

 بد ایآن اتفاق خوب است  دانستینم فقط

 رفت یبلند شد و به سمت اتاق نقاش شیجا از

 خواستیرا به آنجا ببرد اما نم میتوانست مر یم

 هم وارد آنجا نشده بود کیروب یحت

 بود دهیو بعد از او کش کتایکه در زمان  يعکس ها یپر بود از تمام اتاق

 که با هم گرفته بودند يعکس ها یحت

 يجمع دوستانه گرفته تا دو نفر از

 زده بود رفت و آن را برداشت A3 یتخته شاس کی يکه رو ياز عکس ها یکیسمت  به

 بازگشت کیو روب میمر شیپصورتش زد و  يرو یآرام ي بوسه

 ...نشست کیداد و کنار روب میرا به مر عکس

 دیکاویرنگش عکس را م یتونیز يچشمها

 به زنگ قرمز یراهنیبا پ بایز يدختر

 سل در دستش قرار داشت الونیو کینشسته بود و  یصندل کی يرو

 را بسته بود شیداده و چشمها هیسل تک الونیاش را به و یشانیپ

 وستیپ یم نیقیبشتر نگاه کردن به عکس شکَش به  با

 ...خوردیخودش هم به آن خبطه م یخاص که حت ییبایمعصوم و همان ز يچهره  همان

 نه ای دیداشت بگو شک

 چه کار کند دانستیبود نم دهیکه شن ییزهایچ با

کردند لمس  میکه ترس يزیتر از چ یرا واقع کتایندانند اما او  دینشسته اند شا شیکه رو به رو يدو مرد نیا

 کرده بود

 تابلو بلند کرد يرا از رو سرش

 نمودیهر دو مرد کنجکاو م صورت

 :نکرد یاز آن طوالن شیانتظارشان را ب پس
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با روح  تونستیصداش اونقدر آروم و نوازش دهنده بود که م...بایز يلحجه  هیداشت با  ینازک يصدا...کتای --

 نهک يباز یو روان هر کس

 گرد شدند کیماهان و روب يچشمها

 :دیفورأ پرس ماهان

 ؟يچطور!! از کجا؟ ش؟یشناختیم --

 نیکه شما گفت يزیتر از چ یواقع دمشیاما د...شناختمینم -- میمر

 ه؟یمنظورت چ -- کیروب

 قسم بخورم تونمیم یعنی...ماهان من مطمئنم -- میمر

 م؟یمر یزنیحرف م یراجب چ --  ماهان

 بود شگاهیتو نما کتایبه خدا قسم که  -- میمر

 گفت؟یداشت چه م میمر...شد خشک

 بود؟ دهید شگاهیخاکش کرده اند را در نما گفتندیکه همه م یآن هم آرامش...عشقش

 امکان داشت؟ مگر

 بود دهیرا د کتای يجسم سوخته  خودش

 ...مرده کتای!م؟یمر یگیم یچ يدار -- کیروب

باهاش  یحت...کتای شیرفتم پ ؟منيازت جدا شدم و رفتم طرف ورود ادتهیخورم،یمن قسم م کیروب -- میمر

 زدنیماهان و نرگس حرف م یوقت...فورأ رفت ستین یافتاده و اونم با گفتن نه مشکل یحرف زدم گفتم اتفاق

 نتشیبب خوادیماهانه که نم یبلدوست دختر ق دیشا کردمیاون موقع فکر م...کردیم هیو گر کردیداشت نگاشون م

 نگفتم يزیبخاطر همون چ

 !!اما چطور ممکنه؟ -- کیروب

 نبوده کتایاصأل اون آدم  دینبود؟پس شا صیقابل تشخ کتایصورت  یگیمگه نم -- میمر

 اگه نبوده پس تا االن کجا بود؟هان؟ -- کیروب

 !ماهان حالت خوبه؟...دونمینم -- میمر

 هم به ماهان جلب شد کیتوجه روب میحرف مر با

 را بسته بود شیمهاچش
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 دیکشینفس م قیقلبش قرار داشت و عم يراستش رو دست

 !!ماهان حالت خوبه؟ داداش؟ -- کیروب

 پنجره... پـ --  ماهان

 سالن را باز کرد يپنجره  فورأ

 ...ماهان کمک کرد تا به کنار ان برود به

 حالش بهتر شد قهیبعد از چند دق بالخره

 :گفت کیبه روب رو

 رانیاومده ا یاسم نیهمچ نهیرو بده بگو تموم پروازها رو چِک کنه بب کتایاسم ...دیزنگ بزن به مج کیروب --

 نه زود باش ای

 دیبگو خواستیم

 "باشه واسه بعدأ  ستیماهان حالت خوب ن "

 کندیکه قبول نم دانستیم اما

 باشه االن --

 سفر کنه؟ مایبا هواپ تونهیمرده چطور م هی یول -- میمر

 داشیباطلش نکردم،اصأل پ چوقتیه...بود رانیا يشناسنامه اش صادره ...نذاشتم مرده اعالمش کنن -- نماها

 ...هیموضوعش طوالن...هم نکردم

 :تلفنش را قطع کرد و گفت آمدیم کیمکالمه روب يکه فقط صدا یقیدقا بعد

 دهیخبر م گهیدو ساعت د یکیگفت تا  --

 ادیب ایخوبه حاال زنگ بزن آزال --  ماهان

 به نرگس بگم؟ يخوایم! ؟یاون واسه چ -- کیروب

 ایفقط آزال...نه نرگس نه - ماهان

 ردیبگ میتصم یچشم داشت چیه یداشت که عاقالنه و ب ازین یفقط به حظور کس ماهان

 ...ایاما آزال بستینرگس دست و بالش را م یپزشک ي هیروح

 دیایدختر توانسته بود به خودش ب نیدر آن روز شوم هم ا یحت

 نشده بود دیاز مج يکنار ماهان نشسته بود اما هنوز خبر ایساعت بعد آزال کی
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 :شُکه و متعجب گفت ایآزال

 !شباهت بوده باشه؟ هیفقط  دیشا...؟یاما از کجا مطمئن --

 یدونیم یتو بهتر از هرکس...تَوهمِ دیعطرش رو حس کردم اما با خودم گفتم شا يمن اون روز بو...نه -- ماهان

 شناسمیرو م کتای يکه خوب بو

 کردیو ماهان نگاه م ایآزال يبه مکالمه  جیگ میمر

 :آرام دم گوشش گفت دیپر سوالش را د ي افهیکه ق کیروب

که ماهان  ذاشتیم ییپاشو جا کتایاون زمون ها ...رو استشمام کرده کتایاون روز عطر  گهیماهان م --

 اگه هزاران نفر اونجا بودن یحت...اومده دیفهمیم دهیبود،ماهان ند

 کرد يریبحث جلوگ ياز ادامه  کیتلفن روب يصدا

 ماهان تمامأ گوش شده بود و

 د؟یسالم چه خبر مج -- کیروب

-- ... 

 شدیشُل م کیروب يهر کلمه دست و پا با

 کرد و تلفن را قطع کرد يزور تشکر به

 :زده به ماهان گفت زل

 زنده است کتای...رانیروز بعد ما اومده ا هی...رهدا قتیحق --

 زد يلبخند شیتمام بغض ها انیم ماهان

 را به عقب راند شیبعد امتداد داد و موها یصورت گذاشت و کم يرا رو شیدستها

 را همانجا قفل کرد شیراه دستها انیم

 دیقطره اشک از چشمش چک کیکرد که همزمان  يبلند يتک خنده  دوباره

 کردیلب مدام خدا را شکر م ریز

 همزمان در چهره اش مشخص بود متأثر شده بودند يماهان که غم و شاد يسه نفر از چهره  هر

 :فورأ گفت دیحرف آخر مج يادآوریبا  کیروب

 پرواز داره 6واسه ساعت  کتایماهان، --

 چشم دوخت کیماند و به روب ثابت
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 :گفت ایآزال

 هیکیپروازش با پرواز من ...گهیساعت د 2 --

 برم دنبالش دیبا --  ماهان

 کجاست دونمیم -- کیروب

 سپرد کیکارها را به روب شهیهم مثل

 زدیقرار م یامان و ب یب قلبش

 دندیکرد و به هتل مورد نظر رس یچگونه رانندگ دینفهم یحت

 را بدهد کتایرفتن به اتاق  ياز دوستانش که کار کن هتل بود هماهنگ کرد تا هم اجازه  یکیبا  کیروب یک

 ..نظافت اتاق آمده يبرا دیدر را بزند و بگو هم

 به خودش آمد ستادیخدمتکار باز شده بود ا يباز که برا مهیپشت در ن یوقت فقط

 شدینم باورش

 در است؟ نیاز دست داده پشت ا شهیهم يبرا ردکیکه فکر م زشیلبخندش،آرامش عز...کتایاالن  یعنی

 کردیتا باور م دیدیم دیبا...رفتیم دیبا

 وارد شد یآرام به

 اُپن يکوچک با آشپزخانه  تیسو کی

 شک اتاق بود یدر که ب کی

 منتظر بمانند رونیدادند ب حیترج ایو آزال کیو روب میمر

 ...نداشتند حظور آنها بود ازین کتایکه ماهان و  يزیتنها چ االن

 بود که نیرا به شدت مشغول کرده بود ا ایکه فکر آزال يزیچ تنها

 مدت بازنگشته بود؟ نیزنده است پس چرا تمام ا کتای اگر

 دانستیآنها را نم يعمق عالقه  دیشا میمر

 ...کشندیم يدور از هم چه زجر کتایکه ماهان و  دانستندیدو نفر خوب م نیا یول

 ماهان هنوز مردد بود تییوس داخل

 دادیبه او جان دوباره م دیچیپیکه در فضا م يعطر يبو یول

 ...سمت اتاق رفت و درش را باز کرد به
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 ...در سر بلند کرد يمجاور در فکر بود که با صدا واریداده به د هیتک کتای

 زد خشکش

 مرد بود نیرا نداشت هم دنشیکه انتظار د یکس تنها

 بود شیایتمام دن یکه زمان يمرد

 ...که داشت يزیچ يگاه محکم و همه  هیتک کی

 چه؟ حال

 نبود؟

 که هنوز ماهان همه کس اش است دادیامان قلب نشان م یتپش ب نیا...بود چرا

 شدینم فیاوف حال ماهان توص...هم ماهان

 شدیاما هر لحظه تشنه تر م دیبلعیتمام وجود آرامش موجود در فضا را م با

 ...بود خودش

 ...خودش بود يکتای

 ...آرامشش

 کردیچگونه و علتش فکر نم به

 خواستیعلت نم نیزنده بود و ا شیکتای...بود

 شکر داشت يکه بود جا نیهم

 :دیبا بغض نال عاجزانه

 ...آرامشم --

 ...باعث شد به سمتش پرواز کند کتای ي هیهق هق گر يصدا

 فراموش شده بود زیچ همه

 يمدت دور نیبرخوردشان گرفته تا تمام ا نیآخر از

 مهم بود کتایفقط حظور  حال

 ...با دست چانه اش را گرفت و بلند کرد دیبه او رس یوقت

 ...الغر شده بود چقدر

 گذاشت فیظر يآن لب ها يرو صانهیرا حر شیها لب ها يادآوریها و  یتمام فراموش با
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 قطع شد کتایهق هق  يصدا

 هم تشنه بود او

 ...سال عذاب 4از  بعد

 کردندیمدت داشتند رفع م نهمهیکه ا يبد يها و تمام حس ها یدو داشتند دلتنگ هر

 رنگش را چنگ زده بود ییطال يموها گرشیو با دست د فشردیدست او را به خودش م کیبا  صانهیحر ماهان

 دیبوسیتمام توانش او را م با

 درد گرفته بود کتای يها لب

 درد خواهد کرد اما مهم نبود شیکه تا چند روز لب ها دانستیم

 حظور ماهان بود مهم

 ...مال او نبود گریماهان د...نه مال او نبود...که مال او یماهان

 ماهان وارد کرد و به زور او را از خود جدا کرد نهیبه س يفشار فشیظر يدست ها با

 زدندینفس م نفس

 تضاد کیبا  يگریخوب و د يبا حس ها یکی

 ...آمد نه یخوشش م دیداشت اما نبا یخوب حال

 ...توانستینم

 ...افتاد هیبه گر دوباره

 گذاشت یآن را به حساب دلتنگ ماهان

 :را زدود و گفت شیشصتش اشک ها يرا دو طرف صورتش گذاشت و با انگشت ها شیها دست

 شهیم شینکن لبخندم دلم ر هیگر --

 بود شیعاشق لبخندم گفتنها...لبخندم

 بود؟ دهیکلمات را نشن نیکه ا شدیوقت م چند

 گرفتیحالت را به خود م نیا شدیم کینزد کتایبه  یبود که فقط وقت یبم يصدا نیا عاشق

 !کند؟ میتقد يگریبم را به کس د يصدا نیا توانستیم

 ...خواستیتوانست،نمینم نه

 او بود يمگر به خواسته  اما
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 ازم دور شو ماهان --

 تک تک کلمات را ببلعد خواستیم

 صدا بود نیدلتنگ ا او

 چرا؟...شود؟ گذاشتند،دوریکلمات نم اما

 :دیرا به زبان راند و پرس فکرش

 چرا؟ --

 نمتیبب خوامینم -- کتای

 ؟یچ --  ماهان

 که گفتم نیهم -- کتای

 !ه؟یمنظورت چ --  ماهان

 رانیا يایب یو پاش رهیبگ قتوی رتیغ نکهیدنبالم نه ا يومدیهمون موقع م یخواستیاگه منو م -- کتای

 :خبر نداشت زیچ چیاز ه پس

 ...که نهیکوضوع ا یکنیکه فکر م ستین يزیموضوع اون چ --  ماهان

هم تا حاال حالت  گران،توید یبپرم وسط زندگ خوامیکه من نم نهیمسئله ا...هیموضوع چ ستیمهم ن -- کتای

 ...رانیخوب بود اشتباه از من بود که اومدم ا

 !؟یک یوسط زندگ --  ماهان

 تو و زنت یوسط زندگ -- کتای

 :داد اش بلند شد يصدا

 !!!!من و زنم؟ --

 :زن گرفته بود که خبر نداشت یک او

 من زنم کجا بود؟ --

 ...نیپسر هم دار هیکه  دونمیشگاه،میاون روز تو نما...دمتونیخودم د -- کتای

 من نرگس ياوه خدا --  ماهان

 یسم قشنگنرگس؟چه ا -- کتای

 ...من یکنیاشتباه م کتای --  ماهان
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 :و گفت دیحرفش پر نیب دوباره

 یون دوران رو فراموش کن يزن و بچت و هوس ها شیپ يماهان،بهتره برگرد یدروغ بگ خوادینم --

 کرد کُپ

 قلبش از کار افتاده کردیم احساس

 نبود یعصب يتک خنده  کیشباهت به  یزد که ب يپوزخند صدا دار ناخواسته

 او را آنطور شناخته بود؟ کتای واقعأ

 نبود عشقش را ترك کند؟ کتای ریتلخ که تقص يگذشته  کیبخاطر  که

 بعد او ازدواج کند؟ که

 د؟یدروغ بگو که

 هوس باز باشد؟ که

 ...چه آمده بود شیکتایمن،بر سر  يخدا

 کرده است؟ ریعبت نگونهیخود ا شیسالها به او داشت را پ نیکه ماهان تمام ا یعشق یعنی

 بود مانیهم از حرفش پش کتای

 زده بود یسر حرص حرف از

 مردانه ترك شده بود رتیبخاطر غ نکهیدرد ا از

 دارد لیدل يزیهر چ يماهانش برا دانستیم وگرنه

 به او چسباند توانیکه م ستیتهمت ا نیاست و هوس آخر د،عاشقیگوینم دروغ

 :گفت رفتیکه به طرف در م یدر حال ماهان

 گردمیبر م نجایصبر کن ا --

 ...کجا -- کتای

 :حرص گفت با

 دنبال زن و بچم --

 خورده بود بر

 غرور و عشق مردانه اش بر خورده بود به

 ...زدیامان م یب قلبش
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 متعجب سه نفر رو به رو شد يرفت با چهره  رونیدر که ب از

 نداد تیاهم کیروب يقصد خروج از هتل را کرد و به صدا زدن ها یحرف چیه یب یول

 :گفت ایآزال

 چه خبر شده مینیتو بب میبر نییایب --

 برخورد کردند خشک شدند کتایبا  تییداخل سو یوقت

 بهت زده شتافت و در آغوشش گرفت يایآسانتر از قبل به سمت آزال کتای اما

 داشت اجیاش احت یمیقد ياما به دوست ها ندیماهان را بب خواستینم دیشا

 به خود آمدند کیو روب ایبعد که ابراز احساساتشان تمام شد آزال یکم

 بود ستادهیا يساکت گوشه ا دیفهمینم يزیکه از زبان آنها چ میمر

 :گفت ایآزال

 ماهان کجا رفت؟...یه --

 برسه شیرفت که به زندگ -- کتای

 چه خبره؟ نجایاصأل ا کتا؟ی هیمنظورت چ -- کیروب

 ...شیمنظورم واضحه،رفت دنبال زندگ -- کتای

 ییاون تو یگرفته؟ زندگ تیشوخ -- کیروب

 و بچه اشِ ستم،زنینه من ن -- کتای

 !!!زن و بچه اش --

 او را از جا پراند کیو روب ایداد همزمان آزال يصدا

 حرف آنقدر تعجب داشت نیا يکجا

 :دانستندیآنها هم نم نکند

چرا پسرم  دیپرسیاسمش نرگس بود داشت ازش م...دمیشن شگاهیون رو تو نماآره زن و بچه اش،خودم صداش --

 ياوردیرو ن

 :خود زد و گفت یشانیبر پ یمشت کیروب

روانشناسِ ماهانه  کنه؟نرگسیماهان بعد تو ازدواج م يفکر کرد یآخه خواهر احمق خودم تو رو چه حساب --

 گهیم ينطوریا یمنظورشم از پسرم شوهر نرگسِ به شوخ
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 روانشناس؟؟ -- کتای

 بله -- کیروب

 ...داشت ناراحت اما خوشحال بود يمتضاد يها حس

 مال خودش بود ماهانش

 بم مال خودش بود يهم آن صدا هنوز

 افتاد شیپ يلحظه ا يحرفها ادی

 بد یلیخ...گفته بود بد

 ...ازدواج نکردنش اما

 اش رفع شود يکه دلخور شدینم یلیدل نیا

 بزرگ بود يدلخور کی يحرفش برا دانستیخودش هم م گرچه

 بردیسوال م ریماهان را ز دیچقدر دلخور بود نبا هر

 :اخم گفت با

دنبالمم  یشدن من حت دیکه ازش ناراحت نباشم،اون بعد ناپد شهینم یلیدل نیاما ا یگیاصأل تو درست م --

 نگشت

 يتو مرد میکردیفکر م ه؟مایمنظورت چ --  ایآزال

 :تعجب گفت با

 !!!مردم؟ --

 :گفت کیروب

نگفت  یراست...میزنیبعدش حرف م ادیاون ب نیشه؛بزاریحل نم ادیکه تا ماهان ن لنگهیکار م يجا هیآره اما  --

 کجا رفت

 :گفت یآرام يصدا با

 فکر کنم رفت دنبال نرگس --

 ...تا ماهان برگردد کردیصبر م دیبا کیاما به قول روب ستیموضوع چ دانستینم

 ...روندیکه فرص ا زود از دست م نیل از اغاف اما

 ...را تحت کنترل خود دارد يباز شهیو هم ستیقابل کنیباز سرنوشت
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 ...را انجام داد يقضاوت کورکورانه سرنوشت حرکت بعد کیحرکت نادرست،با  کیبا  و

 ...شیک

 نرگس را گرفت يشماره  کردیم یهمانطور که رانندگ ماهان

 :بوق بالخره جواب داد نیچند بعد

 ؟ییسالم نرگس کجا --

 :گفت یشگیشاد هم يصدا با

 ..شاپ مهمون کرده یرو از روناك گرفته من رو کاف یکه جواب اُک نیسالم باربد بخاطر ا --

 ؟...باربد

 لحظه هنگ کرد کی ذهنش

 که بود؟ باربد

 آورد ادیبه  آهان

 کرده بود یمرگ آرش، باربد و نرگس را به هم معرف بعد

 شاپ؟ یکدوم کاف --

 زیشاپ شب خ یکاف -- نرگس

 یواسم بکن يکار هی دیاونجام با گهید قهید 3دنبالت،تا  امیباشه م --

 شده؟ یچ -- نرگس

 رسمیشاپم االن م یکاف کیمن نزد رونیب ایتو ب دمیم حیتوض دمتیوقت ندارم د --  ماهان

 باشه خدافظ -- نرگس

 را قطع کرد تلفن

 را در کتف چپش احساس کرد يبد درد

 دیکشیم ریبه دوران افتاده بود و قلبش ت سرش

 مرده به او دست داده بود کتای کردیکه در آن روز شوم که فکر م یهمان حالت درست

 دینفهم چیه گریآن د کی در

 ...امدیباال ن گریکه د ینفس جز

 ا گرفتهر کس که حکم نفسم را داشت خد...به شماره افتادند مینفس ها «



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٥٢ 

 بوده ام شهیمن هم...معناست یب يهمه نابود نیا انیم بودنم

 ...یبار هم که شده طعم نبودنم را بچش کی بگذار

 »من است  یفصل بعد ب...تیدر کار نس يزمستان بهار نیا بعد

 بودند ستادهیشاپ ا یکاف رونیبه همراه باربد ب نرگس

 ...و مسخ شده جیگ

 دیپرسیبار در ذهنشان م کیهر چند لحظه  یکی انگار

 "شد؟  یچ "

 برگشت شیپ یقینرگس به دقا ذهن

 دندیشاپ رس یکاف رونیهمراه باربد ب به

 دندیماهان را د نینه چندان دور ماش يفاصله  از

 اش تعجب کردند یاز طرز رانندگ اما

 حواس یو ب گزالیز

و در آن  ادیچپ کرد و با آن سرعت ز نیو ندانستند چگونه شد که ماش دیکأل چرخ نیآن فرمان ماش کی در

 ستادیبود ا یلیتر کیآنجا که  نیشدن به تنها ماش دهیبه نسبت خلوت در هوا چرخ خورد و آخر سر با کوب ابانیخ

 !چگونه؟ اما

 ...آهن له شده مانده بود کیالشه، کیتنها  نیماش از

 زنگ زد ررضایام یعنیتلفنش  ستینفر در ل نیکرد و به اول لیذهن نرگس اتفاق افتاده را تحل بالخره

 دیایخواست به آنجا ب يشرح خالصه ا با

 قبأل به اورژانس زنگ زده بود یکس

 دیایباربد را تکان داد تا به خودش ب اول

 رفت نیبه سمت ماش بعد

 شدندینم کینزد نیهم يبترکد و برا نیماش دندیترسیکه جمع شده بودند م یکسان

 ...انداخت نیبه داخل ماش یشد و نگاه خم

 مشخص نبود يزیچ نیجسم خون کی جز

 نزند غیدهانش گرفت تا ج يرا جلو دستش
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 کردینداشت و فکر م ستادنیتوان ا گرید دیشا ایکنارش زانو زده بود و  باربد

 "آرش بس نبود؟  ایخدا "

 دندیسر رس سیو پل ،آمبوالنسیآتش نشان یکینزد قیدقا در

 برگردانده شد با هزار زحمت نیماش

 داشت دیراحتر به داخل د حاال

 نداشت نیبه ماش یشباهت چیمقابل ه یآهن جسم

 :کردیرا تکرار م تیواقع کیاطراف فقط  يهمهمه  يصدا

 ادینم رونیاز اون تو سالم ب چکسیبابا ه --

 حتمأ مرده --

 له شده بدبخت ه؟االنیمرده چ --

او را  اطیاورژانس وارد عمل شد و با احت نیجان داخل ماش یآهن و آزاد شدن جسم ب دنیهزار زحمت و بر با

 برانکارد گذاشتند يرو

 ...شدینم دهیجز خون د يزیبرانکارد چ يکمال تعجب هنوز زنده بود اما رو در

 بود یبه نرگس و باربد کمک بزرگ ررضایام آمدن

 :ت تصادف را اعالم کرد و گفتاول عل يدکتر همان لحظه  دندیکه رس مارستانیب به

 نیفورأ اتاق عمل رو آماده کن...یرانندگ نیح یقلب ستیا --

 کمک به شتافت و نرگس فکر کرد يبرا يباربد بد بود و پرستار حال

 " میالبته نه مستق ادیبگم ب کیبه روب دیشده؟با یچ یعنی!؟یقلب ستیا "

 را گرفت که فورأ پاسخ داده شد کیروب يشماره  ررضایداده به ام هیتک

 سالم نرگس --

 شدم جیگ شمیپ يایب شهیم کیسالم،روب -- نرگس

 ؟ییکجا --

 مارستانمیب --

 :مکث گفت یبا کم و

 ...حال باربد بده --
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 ماهانم اونجاست؟ -- کیروب

 آره -- نرگس

 را منحرف کند ادامه داد کیفکر روب نکهیا يبرا و

 شده؟ یچ...بود باهاش که حرف زدم ناراحت --

 را هم نگفت زینگفت اما همه چ دروغ

 :که به جان همه افتاده بود راحت شده بود جواب داد يبابت آن دلشوره ا الشیکه حاال خ کیروب

 ن؟یمارستانیکدوم ب...گمیاونجا م امیاالن م --

 ...کردیرا که قطع کرد احساس عجز م تلفن

 چه؟ نینگه دارد بعد از ا یتوانسته بود مخف نجایا تا

 افتاده بود يحال و روز نیچن نیبود و او به ا مارشیدوست و ب کیاو  يبرا ماهان

 داد؟یخبر م دیچگونه با هیبق به

 چه؟ مردیماهان م اگر

 !معجزه بوده؟ کیلحظه هم زنده ماندنش صرفأ  نیتا ا نکهینه ا مگر

 دندیرس مارستانیساعت به ب میاز گذشت ن بعد

 همراه شده بودند کیهم با روب میو مر کتایو  ایاهان هم آنجا بود آزالم چون

 به نرگس زنگ زد و او هم به گفتن کیروب

 "سمت چپ ته سالنم  "

 کرد اکتفا

 در اتاق عمل يجلو نگفت

 دیترسیم کیبرده بود و از عکس العمل روب یو ماهان پ کیروب نیب یمیصم يمدت خوب به رابطه  نیا در

 خبر نداشت کتایکه هنوز از حظور  یحال در

 ...قرارتر از قبل شده بود و حاال یب يسال دور 4دوباره ماهان آن هم بعد  دنیکه با د ییکتای

 به سر در اتاق عمل انداختند ررضا،بعدیبه نرگس و ام ینفر متعجب نگاه 4 هر

 ستینگریم کتایهم متعجب به  نرگس

 :خالصه گفت کیروب
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 واسه باربد افتاده؟ يبد ن؟اتفاقیکنیم کاریچ نجایفقط ا...مفصله عش،موضوینیبیدرست م --

 ...کرد جیباربد که از پشت سرشان بلند شد همه اشان را گ يصدا

 به شور افتاد کیروب دل

 حالت تهوع گرفته است کردیاحساس م کتای

 دانستیرا نم لشیدل

 حالش بد است دانستیم فقط

 بود دهیو ترس جیباربد گ ي دهیزنگ پر دنیاز د میمر

 شده بود که آرش مرد يمانند روز درست

 بود جیهم آن وسط گ ایآزال

 ينگاه ها نینه در آن حد که حرف ا یول دیفهمیم یرانیا نیبا چند یرا به خاطر سالها زندگ شانیاز حرفها یکم

 ...دار را بفهمد منظور

 پناه برده بود ررضایسکوت کرده به ام نرگس

 ...دیبگو دهیکه د يا راجب صحنه توانستینم

 داشت مارستانیاز ب يبد يباربد هنوز خاطره  نیب نیا در

 بود فیضع یلیخود خ کانیبابت از دست دادن نزد شیمحکم بودن ها...شیتمام مرد بودن ها با

 نشست نیزم يو رو اوردین طاقت

 به طرفش رفت و کنارش زانو زد عیسر کیروب

 شدیسوال در مغزش پر رنگ م کی

 "پس ماهان کجاست؟  "

 ...بودند فکر کند شیکه رو به رو يلحظه هم به آن سمت و در کی خواستینم یحت

 کردیم يریخود به خود کناره گ ذهنش

 ...جرأت نداشت از باربد بپرسد یحت

 داشت میافکار مر هیشب يذهنش فکر در

 :دیپرس کیبه خودش جرأت داد و از روب نرگس

 ناراحت بود؟...افتاده که ماهان یچه اتفاق...کیروب --
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 خطور کرد کیبه ذهن روب يفکر

 ...رو به رو شود تیبا واقع خواستیم بالخره

 بود يخبر یاز ب بهتر

 :دیاز نرگس پرس فورأ

 یدونیداره خودت که م یقلب ستیا ياون سابقه ...اومده؟ نکنه قلبش گرفته شیپ یواسش مشکل --

 شد و با خود گفت یخال کتایدل  ته

 " ؟یماهان؟ ک ؟یقلب ستیا يسابقه  "

 :و گفت دیکش یقینفس عم نرگس

 تصادف کرده --

 شُل شد کیروب يو پا دست

 ...هم کتای يپاها

 افتاد یم نیزم يبه رو گرفتنداشینم میو مر ایآزال اگر

 "... نه اینه خدا...تصادف کرده؟ ماهان من؟ "

 شروع به حرف زدن کرد؛ انشیتوجه به حال خراب اطراف یحرف سر دل باربد باز شد و ب کی نیهم با

 کند هیو در دلش جمع شده را تخل دهیکه د يزهایچ خواستیفقط م انگار

 :باشد نیآنها سنگ يحرف ها ممکن است چقدر برا نیکه ا کردیکار نم فکرش

سال  کیهنوز نداره؟ یبالها تموم نیخدا چرا ا...مینکنه ماهان رو هم مثل آرش از دست بد کیروب --

پشت فرمون  گهیجلو چشمامون تصادف کرد،دکتر م..ینیبب ينبود کیروب...بهتر بود یلیوضع آرش خ يوا...نشده

 هیجز ...رونیب دنشیجون کش یب...نهیاصأل معلوم نبود که ماش...چپ کرد هویجلو چشمام ...کرده یقلب ستیا

 ...مـ...مشخص نبود یچیه یجسم خون

 نبود یچندان جالب زیچ کیروب ي دهیپر رنگ

 حرف زدنش را گرفت يباربد رفت و جلو شینرگس پ پس

 بود یکاف یخراب کردن حال هرکس يچه همان حرف ها هم برا گر

 نشاند یصندل يرا به زور بلند کرد و رو کیجلو رفت و روب ررضایام

 بود مارستانیب وارید يدیبه سف رنگش
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 ...کردیو احساس عجز م دیلرزیم شیها دست

 ...دیآ یاز دستش بر نم يکار چیه کردیبار حس م نیاول يبرا

 مانده بود جیهم گ ایآزال یحت

 توانسته بود بفهمد که حال ماهان بد است شانیحرفها نیب از

 شود یبد منته يتنها به کلمه  توانستینم کتایو  کیو حال و روز روب افهیق نیا اما

 نشده بود نطوریمرده هم ا کتای کردندیفکر م ایکرده بود  یقلب ستیماهان ا یوقت یحت کیروب

 دهدیاست که نشان م يزیوضع خرابتر از آن چ پس

 گه؟یم یباربد چ...نرگس -- کیروب

 سکوت پر از حرف است یگاه

 ستیزیکه تلخ تر از هر چ ییحرفها

 ...باشد که سکوت کنند نیکنند بهتر از ا دادیاگر در مقابل سوالت داد و ب دیشا

 داشت یحس نیهم چن کیروب

 دیفهمیکه حال خودش را نم کتای

 نه بود که کیمنتظر  کیروب اما

 ...اما " یکنینه بابا اشتباه فکر م "

 ...یسرنوشت باش میکه منتظر تصم يبه روز يوا

 ...کردیشده بودم، سرم درد م جیگ

 داشتم يبد حس

 کننده بود جیو گ يادیمدته کم،ز نیهمه اتفاق تو ا نیا

 از هوش رفته بود کتایدکتر حرف  با

 اش کنه نهیاتاق تا دکتر معا هیبرده بودنش تو  ایو آزال نرگش

 هم کنار باربد بود ررضایام

 کیرفتم طرف روب آروم

 زانو زده بود نیرو زم شوکه

 کنارش نشستم منم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٥٨ 

 زدیغم و درد رو داد م افشیق

 ومدیسر صبحش چقدر دور به نظر م يها لبخند

 تو بغلم دمیتوجه به تموم اعتقاداتش دست دراز کردم و سرشو کش یب

 کرد میمظلوم سرشو تو بغلم قا يپسر بچه  هی نیع

 شد شیر دلم

 توجه نداشت یچیناراحت بود که به ه اونقدر

 :پشت چنگ زد به بازوهام و گفت از

 خدا...کشمینم گهیمورد رو د هی نیا میمر...ادیکه به سرمون م ییِچه بالها نیا --

 صداش باعث شد منم بغض کنم بغض

 ...رو موهاش دمیدست راستم کش با

  ...یحرف چیه...واسه گفتن نداشتم یحرف چیه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...باشه ام نشیب يدینور ام هی دیدکتر رو مرور کردم تا شا يبستم و حرفا چشمامو

مشکالت ...زنده هستن اما متأسفانه تو کما و شونیا...رو بدم ییجواب نها تونمیراستش االن نم --دکتر  «

بشن که  يممکنه دچار مرگ مغز انیبهوش ن گهیحد بگم که اگه تا دو ماه د نیدر هم...هستش نیب نیا يادیز

 تیکه فعأل تو اولو ادیبه وجود ب يادیممکنه مشکالت ز انیاگر هم به هوش ب...يدیالبته االن هم چندان ام

 حرف زدراجبش  شهیم ستن،بعدأین

 ...تشیوضع...االن یعنی -- ررضایام

 »...نیبگم براش دعا کن تونمیفقط م --  دکتر

 ...من یبخاطر خوشحال...اونم از ته دل زدیلبخند م --

 حواسم جمع شد کیروب يصدا با

 ...میمر --

 جانم؟ -
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نکنه تنهام بزاره؟ من به  میمر...رمیو بعد بم نمیرو بب کتای گهیبار د هیکه  نهیتنها آرزوم ا گفتیم یزمان هی --

 ...خواهش...کنمیخدا خواهش م...االن وقتشه که کمکم کنه..دارم اجیحظورش احت

 بودم دهیو شکننده ند نیغمگ نقدریرو ا کیحاال روب تا

اون  یدست خداست،هر چ یو زندگ شه،مرگیخوب م..شألـیا...دلم زیبه خدا توکل کن عز شهیحالش خوب م -

 شهیبخواد همون م

 :آروم گفتم و

 میخبر بد نایبه عمو ا دیبا -

 :جدا شد و گفت ازم

 حرف بزنم چکدومیبا ه تونمینم --

 یرو صندل نیبلند شو بش...نگران نباش گمیمن م -

 ماهان شیبرم پ خوامیم --

 باشه -

 يجلو يها یو کمک کردم رو صندل ژهیو يرو بردم سمت مراقبت ها کیبه زور و تلو تلو خورون روب نکهیا بعد

 انیازش دور شدم و زنگ زدم به آر یکم نهیدرش بش

 ...اشون عوض شه هیبمونن تا روح نجایا یدو ماه یکی خواستنیها مثأل م چارهیب

 دیچیپ یگوش يتو انیآر يصدا

 ...دیباریاز صداش م یخوشحال

 يخبر بد بد هی یکی یخوش يلحظه ها يکه تو نهیبهت بسپارن ا توننیکه م يکار نیبدتر

 انیسالم آر -

 !!ياز ما کرد يادیخانوم،سالم چه عجب  میبه به مر --

 ؟ییم؛کجایگشتیهفته رو که با شما ول م نیلوس نشو،تمام ا -

 میرونیو دخترا ب انیمن؟ با را --

 و مهسا بودن هیسم منظورش

 مارستان؟یب نیایب شهیم انیآر -

 :نگران شد صداش
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 مارستان؟چرا؟یب --

 ن؟یایب شهیمنم دست تنهام م ستیحالش خوب ن کیروب -

 افتاده؟ ياتفاق بد میمر --

 کننیبگم پس تظاهر کردم دارن صدام م یچ دونستمینم

 نیزنگ بزن نیدیباشه؟رس ___مارستانیب نیایبرم کار دارم ب دیمن با انیآر -

 توجه به الو الو کردنش قطع کردم یب و

 بود نیسخت ماجرا هم قسمت

 بگه انیهم آر هیبه بق سپردمیم دیبا

 چقدر گذشت که تلفنم زنگ خورد دونمینم

 :بود انیآر

 بله؟ -

 میمارستانیب رشیجلو پذ ؟ماییکجا --

 امیاالن م -

 :گفتم کیبه روب رو

 و بچه ها انیدنبال آر نیپائ رمیمن م -

 ...ژهیو يمراقبت ها ي شهیشد به ش رهیرو تکون داد و دوباره خ سرش

 ...بود نیپائ يکه طبقه  رشیافتادم به سمت پذ راه

 دمیدور بچه ها رو د از

 طرفم دنییبهشون برسم دو نکهیو قبل ا دنیمنو د اونام

 شده؟ یچطوره؟اصأل چ کیروب م؟حالیشده مر یچ --  انیآر

 آروم باش انیآر -

 !!شده؟ یکشش نده بگو چ میمر -- انیرا

 :بگم دیآخرش که با جهنم

 ماهان تصادف کرده؟ -

 نزدن یحرف چکدومیه
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 نگن يزیچ دادنیم حیشوکه بودن و دخترا هم ترج پسرا

 نیخبر بد نایشما به عمو ا شهیحرف بزنم اما اگه م ينجوریخبر بد بدم و اصأل دوست ندارم ا خواستمینم -

 وضعش چطوره...و -- انیرا

 سختش يبه جا میدیرس

 :که ناخواسته گرفته شد گفتم يگرفتم و با صدا ینفس

 ستیبهش ن يدیام...ادیبه احتمال ز یعنی...زنده نمونه دیشا...گنیدکترا م...مهیوخ -

 ...هاشون شوك زده تر از قبل شد افهیق

 ...رو گفتم تیرك تموم واقع یلیکنم خ فکر

 کنم فیاون لحظات رو توص نیینخوا ازم

 ...اومدن هیکه عمو رضا و بق یوقت مخصوصأ

 ...ناراحت باشن دنیکه شن ياز خبر ایتعجب کنن  کتایاز حظور  دونستنینم

 ...شدیحس م شهیبود و وجودش هم زیهمه عز يبا تموم سکوتش برا ماهان

 همه خراب بود حال

 ...نطوریهم هم کیو حال روب شدیماهان روز به روز بدتر م حال

 رمیبگ يماهان خبر تیدکتر تا از وضع شیگرفتم برم پ میبد که بعد دو هفته تصم اونقدر

 کردم دایسرخورده تر از قبل خودم رو تو محوطه پ اما

 بهم گفت قتیحق نیرو واضح و ع زیام همه چ لیفام نیآدم ا نیتر لکسیبود من به ظاهر ر دهیکه د دکتر

 رحمه اما حق داشت یچقدر ب گفتمیخودم م با

 بود یم نیوسط واقع ب نیا دیبا یکی

 هیمن  خواستیآگاه بشه در واقع م تشیتا از وضع جانیتا حاال اومده ا یدخترم هر کس نیبب -- دکتر  «

 منتظر بمونه دیکه فقط با گمینشده بهش م يهنوز مرگ مغز نکهیبهش بدم و من با علم به ا يدواریام

 که کرده بود زنده بودنش یقلب ستیجدا از ا...مارستانیکه آوردنش ب یکه با اون وضع نهیا تیواقع اما

 ...معجزه بود هی واقعأ

احتمال بهوش ...تو جواب دادن به پدرش تفره رفتم اما شهیمن هم...شهیمرده حساب م...گفت شهیم االنم

 یلیو خ یینایفلج شدن،ناب...داشته باشه يبد یلیممکنه اثرات خ ادیاگه بهوش ب یحت...درصده 10اومدنش 
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 نیداره پائ شیاطیح میلحظه عال رامکان زنده موندن وجود داره و ه% 10که فقط  یاما واسه کس...گهید ياتفاقا

 »... گفت اما يزیچ هی شدیم رفتیباالتر م شیارینجاتش بده؛بازم اگه سطح هوش تونهیمعجزه م هیفقط ...ادیم

 ...میمر --

 اومدم و نگامو دوختم بهش رونیاز افکارم ب کیروب يصدا با

 ...دهیدو هفته چقدر الغر شده بود و رنگ پر نیا تو

 :زدم و گفتم يزور لبخند به

 نجایا نیبش ایب -

 جا به جا شدم مکتیرو ن یکم و

 :پام نشست و گفت ياون جلو اما

 ...میمر --

 !جانم؟ -

 گفت؟ یدکتر چ شیپ یرفت --

 ...یخاص زیچ یچیه -

 :گفت يجد یلیوسط حرفم و خ دیپر

 ؟يشد ينطوریگفت که ا یدکتر بهت چ...میمر --

 ؟يشد يمگه چطور -

 شناسمیمن تو رو بهتر از خودت م --

 ...د کیروب -

 رو بگو تیتو رو به جون من قسم واقع میمر --

 قسمم نده -

 بگو...حاال که دادم --

 :زد که نتونم نگم یتا راستشو نگم که اونم قسمم داد و بعدش حرف کردمیچشماش نگاه نم به

 ؟یجون من اونقدر ارزش نداره که راستشو نگ یعنی --

 :بهش مدیتوپ

 کیروب -
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 رو که گفته بگو یپس هر چ --

 ...دستامو مشت کردم کالفه

 ...خواستمینم نویو من ا شهیم یذکتر رو بهش بگم چه حال يکلمه از حرفها هیاگه فقط  دونستمیم

 ...یول

 کیروب...خب ...معجزه است و هیزنده موندنش ...گفت که -

 میادامه بده مر --

 ...و ادیب شیمشکالت واسش پ يسر هیممکنه بعد بهوش اومدنش  -

 شهینم شیچیه..شألـیا ادینداره اون بهوش ب يرادیا --

 نیبود و خوشب دواریاز حد ام ادیز

 شکنهیم يبدجور وفتهیواسه ماهان ب یرو نگم و بعدأ اتفاق تیاالن واقع اگه

 باشه بهتر باشه دیاالن ناام نکهیا دیشا

 بود آسوده خاطر لم داد رو چمنا، نایدکتر هم يتمام حرفها کردیکه فکر م کیروب

 :نشستم و گفتم کنارش

 ...راستش کیروب -

 شده؟ یچ --

 یعنی...مـ...االنشم نیماهان هم کیروب -

 زل زده بود به دهن من یچون با نگران هیکه کامل نکردم چ یحرف دیکنم فهم فکر

 تو عمرم انجام بدم خوامیکه م هیکار نیسختتر نیقسم بخورم ا تونمیم

 درصد احتمال زنده موندن ماهان وجود داره10دکتر گفت فقط  کیروب -

 !م؟یمر یگیم يدار یچ --

 ادیمرده به حساب م هیبگم که دکتر گفت اون االنم  خواستمیم

 ...دهنمو بست کیروب یاشک يچشما اما

 نمشیدرمونده بب نقدریا کردمیفکر نم چوقتیه

 ...کیروب -

 دادیبه گلوش آب دهنشو تند تند قورت م افتاد نگام
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 بود که بغض داره معلوم

 بغض مردونه اش اشکم در اومد از

 :از من گرفت و گفت نگاشو

 خودم با دکترش حرف بزنم دیبا...نکن هیگر --

 ستین کیروب زدیکه حرف م یاونقدر گرفته شده بود که انگار کس صداش

 ستادمیبلند شدنش منم ا با

 ؟یچ زدیو دکتر همون حرفا رو م رفتیم اگه

 ...ذاشتمیم دینبا نه

 زانو زد نیاز قدم برنداشته بود که رو زم قدم

 نشستم کنارش دهیترس

 دستشم به سرش هیگرفته بود و  نیدستشو به زم هی

 ؟یچت شد؟خوب...کیروب -

 ...سرم --

 حتمأ فشارت افتاده -

 تو محوطه گردوندم نگامو

 طرفمون دومیداشت م انسالیمرد م هی

 دمشیکجا د دونستمیواسم آشنا بود اما نم افشیق

 رو گرفت و کمکم کرد تا بلندش کنم کیروب يبازو ریز دیبهمون رس یوقت

 براش خوب نبود یهمه فشار عصب نیبودم ا نگرانش

 اورژانس رفت میرو رسوند کیکه روب نیهم مرده

 ومدیبه نظرم آشنا م نیبخاطر هم دیبود شا کیروب هیشب شیآب يچشما

 نداشت یتیاهم الیخیب

 ...مهم بود کیفقط حال روب االن

 رونیبکشم ب مارستانیرو از اون ب کتایو  کیبا کمک باربد و نرگس تونستم روب بالخره

 نهیبب یضعفشو کس ذاشتیو نم کردیم يخودخور کیروب
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 زدیسرم بود و دائمأ زجه م ریماه دائم ز کی نیتو ا کتای اما

 هوا بهشون بخوره و آروم شن یقسمت ساکت بام تا کم هی میهردوشون رو آورد االنم

 نشسته بود و زانوهاشو بغل کرده بود نیرو زم کتای

 هم کنارش نشسته بود نرگس

 مینشسته بود کیو باربد هم دو طرف روب من

 :گفت کتایکه  میساکت بود یهمگ

 داره یقلب يماریماهان ب دونستمینم --

 :مکث کرد و جواب داد  یبود اونم کم کیروب مخاطبش

دکتر  شیپ گهیوقت بود که د یلیخ...کردیاز اون به بعد قلبش درست کار نم...ناقص کرد يسکته  هی...بعد تو --

 ...شده بود ادیهم ز گاراشیها تعداد س یرفت؛تازگینم

 د؟یکشیم گاریماهان س گار؟مگهیس ؟یچ -- کتای

 :از حد معمول شد اما بالخره شروع کرد حرف زدن شتریب کیروب سکوت

 ؟یچرا برنگشت يتو که زنده بود...يمرد میکردیما فکر م!! کتا؟یافتاد  یاون روز چه اتفاق --

 لرزون شد کتای يچشا

 بگه تونستیاون وسط بود که نم يزیچ

 فراموشم کرده بود شهیهم يبرگشتم ماهان برا ینتونستم برگردم و وقت -- کتای

ماهان بهم  یاون روز وقت...اون خودش رو فراموش کرد اما تو رو نه کتا؟ی یکنیم یشوخ! ماهان؟؟ -- کیوبر

که  یجسد سوخته بود با ماهان هی میکرد دایکه پ يزیخونتون و تنها چ میخودمون رو رسوند مهیزنگ زد سراس

 کرده بود یقلب ستیا

 !جسد سوخته؟ -- کتای

و همون موقع ها  میبود،به زور سر پاش کرد مارستانیماهان دو ماه تو ب...يمرد میکردیما فکر م...بله -- کیروب

کم کم خودش رو فراموش کرد ...دادینم یتیاهم ستیبرات خوب ن گفتمیشروع شد هر چقدر م دنشیکش گاریس

داده بود تا  دست به دست هم زیهمه چ...نهیبیو تو رو م زنهیتَوهم م یگاه گفتیم...کتایشد  شیو تمام زندگ

 یاون روز عصبان گفتیعذاب وجدن هم بود،م هیبود که همراه اون  ینبودن تو درد بزرگ...ماهان رو نابود کنه
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واسه  ينبود تو امتحان بد...وفتادیاتفاق نم نیا رفتمیبزنم اما اگه نم کتایبه  يتا مبادا حرف بد رونیبودم،رفتم ب

 ماهان بود

 ...سیتولد جِس،تو پار فیکارد م،تویتو تولد مر ششیپ رفتمین بودم که مم زدیماهان تَوهم نم -- کتای

 :حرفش رو قطع کرد و گفت کیروب

اما فقط محدود به اون  دادمیاحتمال م کردمیبعد اومدن تو که فکر م یعنی...یتتو باش دادمیاونا رو احتمال م --

 یبهشون نداشت یکه تو دسترس گهید يجاها یلیخونه و خ يتو...زمانها نبود

 :کرد و گفت یمکث

 رتشیبهش بابت اون روز حق بده،مرده و غ...حماقته هیشَک کردن به عشقش ...کتایاون واقعأ دوست داره  --

 نیکه صورتش سرخ شده بود سرش رو انداخت پائ یدر حال کتای

 کیو روب کتایماهان و  نیب هیموضوع هیاما معلوم بود  گنیم یچ دونستمینم

 یقدرش رو بدون يدیرو از دست م يزیچ يدار یواقعأ سخته که وقت یول

 کنهیواسه ماهان وجود نداره،داره عمق عشقش رو درك م يدیکه االن که ام کتای مثل

 کنار ماهان خوشبخت باشه تونستیم گشتیبرم شیههمون چند سال پ کتایاما اگه  هیموضوع چ دونمینم

 از خودش دوست داره شتریب یرو حت کتای دمیفهم کیروب يها فیکه با تعر یماهان اونم

 که اون آدم ماهان باشه کردمیباور نم زدیاز اخالق و رفتار و عشق ماهان تو اون زمان حرف م کیروب یوقت

 نیبرد تو ماش کردیم هیرو که گر کتاینرگس،

 ...هم دنبالشون رفت باربد

 ...کیمن و روب میموند

 دور کنم هیقض نیداشتم افکارشو از ا دوست

 بدم شیدلدار خواستمیم

 ...يچطور دونستمیتونستم،نمیرو آروم کنم اما نم دلش

 ...کیروب -

 دونمیواقعأ نم...میکنم مر کاریچ دونمینم گهید --

 ...خدا بزرگه کینگران نباش روب -

 !!گفت یدکترش چ يدیند --
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 هان؟ وفتهیبتا معجزه اتفاق  يخدا منتظره تو بخوا دیشا...کیتو فقط بخواه روب -

خدا  گمیماهه که هر روز رو دارم م هیاز  شتریب کنم،االنیباور کن هر لحظه دارم التماسشو م خوام؟یمگه نم --

 شیکه پ زدیراحت و آروم لبخند م یتنها وقت دهیدرد کش شیماهان از اول زندگ...اما وفتهیواسش ب ینکنه اتفاق

ماهان در حد همون  یخوشبخت یعنی...باشه ينطوریکه انصاف خدا ا کنمیباور نم...میمر ستیانصاف ن...بود کتای

 ...که خوامینم...از دستش بدم خوامینم...اون برام مثل برادره...دو سال بود؟ یکی

 گذاشت رو دهنش و روشو ازم گرفت دستشو

 نمیمن بب شویگر خواستینم

 ...بغض کنم شدیکردنش باعث م هیفکر به گر یحت اما

 سختتر کیروب ي هیگر دنیمرد سخته و د هی ي هیگر دنید

 :گفتم آروم

 ...که امروز دونهیم کتای -

 گفتم نرگس بهش بگه فهمهیو م مارستانیب گردهیکه االن برم دونمیم...نه هنوز --

 قرار بود ماهان رو عمل کنن امروز

 عمل بشه دیقلبش بسته شده و با يگفت که رگها شیچند روز پ دکتر

 بده تیباال بود اما عمو مجبور بود رضا یلیخ سکشیر

 ...مردیو م کردیم یقلب ستیوضع هم ماهان ا نیبا ا چون

 ...بشه یعمل چ ي جهینت ستیمعلوم ن چیه االنم

 غم فرو رفتن ي هیماهه که همه انگار تو سا کیاز  شتریب

 موندگار شدن انجیا یدستاشون و خانوادگ ریتموم کارهاشونو سپردن به ز کیروب يپدر و عمو یحت

 چند نفر نیهم موندم ب من

 زهیریاشک م ای خونهیدعا م ای کسرهیروناك که  نطوریو مامان و هم نیلیگاهأ شا انیک،شایروب

 فراموش نشه کتای نیب نیا البته

 کنارش باشه شهیهم تونهینم نرگس

 داره یهر حال واسه خودش زندگ به

 اشون داغونه هیروح یکاف يهم که به اندازه  هیبق
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 ام کتایروناك و  شیاکثرأ من پ نیهم بخاطر

 که دوتاشون کنارم باشن یبه حال وقت يوا و

 سرم ریتا هر دوشون با هم برن ز کننیم هیگر اونقدر

 میپاشو بر -- کیروب

 چه صداش گرفته...بشم قربونش

 ...رهیاگه بم وفتهیواسه ماهان ن یخودت کمک کن که اتفاق ایخدا

 زبونم الل...نه

 شهیحالش خوب م.. شألـیا

 که عمل تموم شده بود میبرگشت مارستانیبه ب یوقت

 مارستانیبرگردن ب متایو  کیبا زور و دعوا تا االن نذاشته بود روب نرگس

 بود مارستانیچند دل من هم تو ب هر

 ماهان همچنان نامشخص بود تیوضع یتموم شد ول زیآم تیموفق عمل

 رهیواسه ماهان بگ زاتیبا تمام تجه یاتاق خصوص هیدر و اون در زد تا تونست  نیبه ا یکل عمو

 ششیپ میبر میبتون تا

 ...کنارش نباشه ینفر اونم به مدت کوتاه هیاز  شتریکه ب نیا نیبا تضم البته

 بود بیخودم عج يآرامش رفتار نیا واسم

 هیبه چ یوسط بفهمه چ نیا یکی خواستیخدا م انگار

 بود زیواسم عز ماهان

اون سرد  دمیفهم شیاز داستان زندگ یقسمت دنیخوب شناختمش و با شن میکه اکثرأ کنار هم بود یمدت نیا تو

 نیتنهاست و غمگ یلیفقط خ ستیو خشک و مغرور ن

 ...بهت فرو برد يافتاد که همه رو تو یروز بعد اتفاق دو

 ...وفتهیاتفاق ب میاور نداشتاما ب میکردیته دلمون بهش فکر م نکهیکه با ا یاتفاق

 نعمت بزرگ بود هیواسه ما  مارستانینرگس تو ب وجود

 بوده مارشیماهان ب دمیحاال فهم نکهیا با

 دکتر کنارمون بوده هیاز  شترینرگس تا االنشم ب اما
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 دوسته هی ي فهیوظ نیبهش گفتم ، گفت که ا یوقت

 خونه میبودن رو بفرست مارستانیتو محوطه ب یکه گاه يادیز تیاون جمع میلطفش تونسته بود به

 میمونده بود انیهمراه روناك و را کتایو  کیفقط من و روب مارستانیب تو

 گردنیو گفتن که زود برم رونیکار دارن رفتن ب نکهیو نرگس هم با گفتن ا باربد

 هم پشت سرش کتایرفت تو اتاق ماهان، کیروب

 ...دو تاشون رو تنها ول کنم دمیترس

 خوب نبود چکدومشونیه حال

 منم دنبالشون رفتم پس

 بودند ستادهیسمت راست تخت ا کتایسمت چپ و  کیروب

 و زل زدم به ماهان ستادمیا کیکنار روب منم

 صورتش رفته بود يها ياز کبود یکم میماه و ن کی بعد

 نه کامل اما

 زخماش بد بود يجا هنوزم

 رو شکست نمونیسکوت ب کیروب يصدا

 نیو بر نیکه بهوش اومد فورأ با هم ازدواج کن یدوست داره،وقت یلیماهان خ...کتای --

 ششیپ...آرومش کنه تونهیو تنها عشق تو م دهیکش ادیز یاون سخت...تونیخونه زندگ سر

 يوقت تنهاش بزار هیهاا نکنه  یباش

 بخوام حیازش توض نکهیبدجور دلشو شکستم،بدون ا! بخشه؟یبه نظرت منو م -- کتای

 وفتهیاتفاق ب نیو بعدشم ا میهمه سال از هم دور باش نیباعث شدم ا...گرفتم میکردم و تصم قضاوت

 هیگر ریتموم شدن حرفش زد ز با

 رونیطرفش تا کمکش کنم و ببرمش ب رفتم

 :گفت کیروب

 ...قبولت داره یطیاون اونقدر دوست داره که تو هر شرا...کتای --

 زهیباعث شد دلم بر يبوق ممتد يکه صدا میدر بود کینزد

 صدا نگاه کردم ریبرگشتم عقب و به مس فورأ
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 ...میو ما سه نفر خشک شده بود کردنیم انیرو ب زیکه رو دستگاه بودن همه چ یمیمستق يها خط

 اتاق پر د از پرستار و پزشک هیاز ثان يکسر تو

 رو گرفت و تا اواسط اتاق آوردش کیاز پرستارها دست روب یکی

 کنن اما وقت نداشت رونمونیب خواستیم

 کتایو  کیروب نیبودم ب مونده

 رفتم کیرو بهش سپردم و به سمت روب کتایبود  ستادهیکه مقابل در ا انیرا دنید با

 ...که نگرانش شدم کردیمات و مبهوت نگاه م چنان

 دیدیم نیاز ا شتریب دینبا

 شدیخودمم داشت خورد م اعصاب

 عقب دمشیگرفتم و کش بازوشو

 و بغلش کنم تا نمیو مجبور شدم منم کنارش بش نینشست رو زم ومدهیقدم ن چند

 ...نهیبه روشو نب رو

 که اتفاق افتاد تو ذهنم ثبت شد يزایاون تک تک چ بعد

 :اومد رونیکلمه از دهن دکتر ب هی فقط

 متأسفم --

 ثابت کنه ماهان زنده است خواستیبود که م کتای يدادها يصدا بعدش

 :که با خاموش شدن دستگاه قطع شد يبوق ممتمد يصدا و

 ...زارهیاون منو تنها نم...بگه که ماهان زنده است نایبه ا یکی...نه تو رو خدا -- کتای

 ماهان...اون زنده اس نیقطعش نکن نیکنیم کاریچ نیدار...؟یتو بگو چرا ساکت کیروب

 حرف منو نایماهان ا...يرزایکه تنهام نم ،بگویکشینشون بده که نفس م نایبه ا پاشو

 ...غلط کردم رفتم ماهان...تو رو قسم به عشقمون پاشو...تو بهشون بگو تو رو خدا ماهان...کننینم باور

 یپرستیکه م ییه خوردم اون حرف از دهنم در رفت، تو رو به خدا*و*گ

 من یگفتیمگه نم...غلط کردم ماهان،تو رو خدا چشماتو باز کن...ماهان...پاشو قسم

 زجه زدنم يپس چطور دار ؟يهامو ندار هیطاقت گر یگفتیمن لبخندتم؟مگه نم آرامشتم،

 فقط تو رو ...کنمیهمون کار رو م یتو بگ یماهان تو پاشو هر چ...؟یکنیتحمل م رو
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 ...؟یکنینم دیرو نا ام يبنده ا چیه گنیخدااااا مگه نم...يبگو زنده ا نایپاشو به ا خدا

 قسم، ماهان تو رو به جون تییتو رو به خدا...ریازم نگ دمویام...من نفس هاشه دیام تمام

 پاشو، تو رو قسم به عشقمون کنارم بمون من

 ....پرت کرد کتای يشد حواسم رو از زجه ها و دادها ادتریتو بغلم ز شینیکه سنگ یجسم

 ...کردمیگرفته بودم تو دست راستم و با انگشت شستم نوازشش م دستشو

 دمیدستشو بوس يتکون خوردن پلکش خم شدم و رو با

 زل زد به من جیباز کرد و گ چشماشو

 لختش يرو موها دمیدست چپم موهاشو کنار زدم و آروم دست کش با

 :دیپرس يخشدار و گرفته ا يصدا با

 شده؟ یچ --

 سوزهیکردم چشمام م یم احساس

 ...تکون دادم یچیه یبه معن نیبه طرف سرمو

 بلند شدم و رو تخت نشستم یرو صندل از

 گذاشتم رو پام دستشم

 شده نگام کرد زیر يبا چشما قهید چند

 فورأ تو جاش نشست بعدش

 :پر اشک شد که گفتم چشاش

 چت شد پسر خوب؟...یه یه یه -

 کرده بودم گرفته بود هیاز بس گر صدام

 ...میمر --

 شد شیاز بغض تو گلوش ر دلم

 !م؟یجان مر -

 جلو و بغلش کردم دمیخودم رو کش ختیکه از چشاش ر یاشک يقطره  نیاول با

 دیلرزیشونه هاش دل منم م دنیلرز با

 آروم باش...کیآروم باش روب -
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 ...برادرم...رفت م،ماهانمیمر --

 ...شیساعت پ کی يادآوریاما بعدش با  گهیم یلحظه هنگ کردم چ هی

 خودم جداش کردم و با دستام صورتشو قاب گرفتم از

 دیشد يقرمز هیروشن شده بود البته همراه  يشاش خاکسترچ رنگ

 اوردمیازش سر در نم يزیکه چ کردیبه فرانسه زمزمه م يزهایلب چ ریز

 کردم توجهشو به خودم جلب کنم یسع

 ...یه...به من نگاه کن کیروب...کیروب -

 :شهینم ينطوریا ریخ نه

 ...ماهان نمرده کیروب -

*** 

 ستیدر دانستن تو آرامش ا دانمیمن نم ،آنچهیدانیخودت م ایخدا «

 در ندانستن من تالطم ها؛ و

 »با آرامشت تالطمم را آرام ساز  خودت

 بهم دست داد میوفتیم ییجا هیکه تو خواب از  یمثل وقت یحس

 صداها واضح تر شد نباریا و

 :زنهیچرا داد م دونستمیرو خوب شناختم اما نم کتای يصدا

 تو رو قسم به عشقمون...قسم،ماهان تو رو به جون من پاشو تییتو رو به خدا --

 بمون کنارم

 چند نفر همزمان شده بود ي هیدادش با گر يصدا

 دستام در آورد نیرو از ب فشیظ دست

 ...دمیفهم دیچیپ نمیکه تو س يعطرش و درد ياز بو...نمیس يرو گذاشت رو سرش

 اون کارو کردم يقدرت باز کردن چشمام رو هم نداشتم چطور یکه تا اون لحظه حت یمن دونمینم

 ...تو ذهنم بود زیچ هیفقط  اما

 منو به جون خودش قسم داد کتای نکهیا

 ...و من طاقتشو نداشتم کردیم هیداشت گر نکهیا
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 چشمام رو زد اما نبستم يدیباز شدن چشمام نور شد با

 دمید یجا رو انگار از پشت مه م همه

 بستمیم دینبا اما

 ...چپم رو به زور آوردم باال و گذاشتم رو سرش دست

 :داد زد ییقطع شد و صدا يا کدفعهیاش  هیگر يصدا

 ...ماهان --

 گوشه چشم به اون طرف نگاه کردم،روناك بود از

 باال اومد دیبا ترد کتای سر

 نمیخوب بب دمید يبا وجود تار تونستم

 براق منه؟ يهمون زمردها نایمن ا يخدا...چشماش

 ...چشما که سرخ سرخ ان نیا یول

 قطره اشک رو از رو صورتش پاك کنم هیسمت صورتش و تونستم  دمیب زور کش دستمو

 دمینفهم يزیچ گهیبه سمتم اومن اما من د ییکه کسا دمید

 ارمیاز اون نتونستم طاقت ب شتریب

*** 

 ...تا خوب شدن حالش اونجا بمونه دیکه با نیو البته ا گمیکردم که راست م یرو راض کیبه زور روب بالخره

ها  شیاول جواب آزما دیحق مالقات نداشت چون با یوتا دو ساعت کس شیآزما يرو برده بودن برا ماهان

 ومدیم

قابل  ریماهان غ تیبمونه چون وضع ژهیو يروز بدون مالقات تو بخش مراقبت ها 3حدودأ  دیدکتر گفت با البته

 تصادفش يها بیهم بخاطر قلبش هم آس. هینیب شیپ

 نظر باشه ریتا هر لحظه ز ژهیو يکه مجبوره دوباره از اون اتاق انتقالش بده تو مراقبت ها گفت

 معجزه بود هیهر حال به نظر همه زنده موندنش  به

 نهیماهان رو بب تونهیروز نم 3تا  رونیاگه بره ب یکردم که حت یرو راض کیحرفها روب نیهم با

هاشو هم به سه روز  شیدکتر جواب آزما. همه اومده بودن بأیتقر رونیب میرفت کیبعد خوب شدن حال روب یقتو

 :همه گفت یموکول کرد و در مقابل نگران گهید
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 که نیخداروشکر کن نیفعأل بر...نیهم منتظر باش نایاز ا شتریب دیبا مارتونیبا وضع ب --

 معجزه بود هیواقعأ  نیا

 دیلب همه د يرو شدیشده بود لبخند رو م دیسف بأیتقر تیکه وضع حاال

 ...که زنده اس میدونستیاما خب حداقل م میهنوز نگران بود نکهیا با

 بود فیقابل توص ریغ کتای حال

 پرسنل هم پخش شده بود نیو ب مارستانیتو ب یحت قشونیعم عشق

 :گفتیاز پرستارها م یکی دمیبار شن هی یحت

 عشق بود،پسره يبنظرم معجزه ...ودش قسم داد پاشدکه به جون خ نیهم --

 دختره يکه چشماشو باز کرد دستشو بلند کرد و اشکا نیاما هم....شداااایحساب م مرده

 پاك کرد رو

 ...عشق بود يمعجزه  نیحق با اوناست ا دیشا دونمینم

 کیروب قیعم يلبخند ها دنیو من با د ادیکه بود باعث شد لبخند به لب همه ب یچ هر

 ...شدمیخوشحال م شتریب

 ...که تو روز سوم کم رنگ شد ییلبخند ها البته

 :که دکتر داد همه رو ساکت کرد يخبر

 سه تا از دنده هاش نکهیبا توجه به ا...دارو مصرف کنه دیقلبش،با تیخب راجب وضع --

 که فهیکم ضع هی شیینایب...دستش خوب شده یشکستگ...کشهیبود سخت نفس م شکسته

 نگرفته با قطع نخا نشده واقعأ یفراموش نکهیبگم ا دیو با شهیخوب م گهیچند روز د تا

 یکه حت رهیبگ يدیشد يسردردها ایمعجزه است البته ممکنه تا مدت ها حالت تهوع  هی

 قدرت تکلمش...که نهیوسط هست ا نیکه ا یاما تنها مشکل...هم بشه یهوشیب موجب

 کنه اما به احتمال دایوجود داره که کم کم بهبود پ یکم یلیاحتمال خ...از دست داده رو

 نیبدتر از ا يزنده مونده و بالها نکهیا گمیحرف بزنه که هنوزم م تونهینم گهید% 98

 شکر داره يواقعأ جا ومدهین سرش

 شد که همه دمغ شدن ينطوریا و

 تیبزنه واقعحرف  تونهینم چوقتیه گهیکه د تیواقع نیبود اما ا یماهان آدم ساکت دیشا
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 بود یدردناک

 حرف که نیبا ا کیروب

 ”شکر داره  يکه زنده اس جا نیهم ”

 :گفتیم کتایکنه اما  یدر ظاهر خودشو راض تونست

 اتفاق منم داره از نیکه مقصر ا نیقبول دارم اما فکر به ا یطیمن ماهان رو در هر شرا --

 ...کنهینابودم م درون

*** 

 بود کتای دنیقرار د یب دلم

 دمینگاهش رو د يتو یمونیناراحت شدم اما من پش یلیبخاطر حرفش خ نکهیا با

 ...زده یحرف یناراحت يکه از رو دمیفهمیم

 دمیفقط دکتر و پرستارها رو د ایخواب بودم  ایسه روز  نیتو ا یول

 با آرامبخش تنها راهش بود دنیاونقدر درد داشتم که خواب گرچه

 :داروهام بهم گفت قیاز پرستارها موقع تزر یکی

 دونستنیهمه تو رو مرده م میماه و ن کی نیتمام ا يمعجزه بود،تو هی...يکه زنده موند يواقعأ شانس آورد --

 آخر هم کأل نفست رفته بود ي لحظه

 ...حرفاش تعجب کرده بودم از

 !!!م؟یماه و ن 1

 ومدیساعت م 1 کردمیحساب م ادیز یلینظر من که اگه خ به

 شد رمیدستگ ییزایچ هیدکتر  ياه نهیمعا یط

 ...حرف بزنم تونمینم چوقتیه گهید نکهیزخمهام بعالوه ا تمام

 نگم ناراحت شدم دروغ

 هم ناراحت کننده بود یحرف بزن ینتون چوقتیکه ه نیفکر به ا یحت

 ...نعمتشو ازم گرفته باشه اما آرامشم رو لبخندم رو بهم برگردونده نیا دیسه روز فکر کردم خدا شا نیتو ا اما

 کنارمه کتای االن

 ...نمیرو تو چشاش بب یو خوشحال یبرق خوشبخت تونمیو من م رسهیکه دوست داره م یداره به کس کیروب
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 شاد و خوشحال کنار منن خانوادم

 نمیبیاعتراض نم يواسه  ییمن واقعأ جا و

 ...ستیشکر ن جز یچیه يجا االن

 ...دیکن شهیصبر پ گهیم شهیکه چرا خدا هم فهممیداشته هام و االن م يبخاطر همه  شکر

 شده که از خدا خواستم منو بکُشه يچند بار دیشا

 ...که چقدر احمق بودم نمیبیاالن م اما

 برسم نجایو ازم انتظار داشت صبر کنم تا به ا دونهیاز ماها م شتریب شهیهم خدا

 آدم قدرش رو ندونه هی ادیو تحمل بدست ب یبدون سخت یعذاب اما ممکنه خوشبخت یبعد کل دیشا...رید دیشا

بودم که ممکن بود بعدأ قدر  يمن جزء دسته ا دیکه همه جوره شاکر خدان و شا ییکم هستن کسا یلیخ

 نشناس بشم

 ...خواهد کرد رییتغ ندهیدر آ يزیما چ دنیرس ریبا د دیشا ای

 نهیبیجوانب رو م ياما خدا همه  کننیخودشون فکر م يها یبه زمان حال و خوش هشیها هم انسان

 دیدیکه اگه با من بود نم دهیرو د یی،کسايسال دور 4 نیا يتو کتای دیشا

 ...اونا اثر گذاشته یو خوشبخت یزندگ يرو و

و  کیشدنش به روب کتریباعث نزد يکنجکاو نیشدم و ا میمر يباعث کنجکاو کتایمن که بدون حظور  ای و

 شناخت

 شد اون

 داشته انشیاطراف یتو زندگ يادیز ریتأث دیمرگ آرش که شا یحت ای و

 کردیم یفاصله ازشون زندگ لومترهایبا ک ایکه اون سر دن یگرفته تا روناک میخانوادش و باربد و مر از

 باشن یاونا اشک دهیم يبه خانواده ا رتریرو د يبچه ا کیخدا  یوقت مثأل

 قراره آشنا بشه ایبا ک نکهیخدا داره به سرنوشت اون بچه ،ا اما

 کنهیهم فکر م... بزاره و ریتأث ایک یزندگ تو

 ....شهیها عوض م یلیسرنوشت خ یزمان ریینغ نیکتریبا کوچ که

بزرگ من  يخدا رو از دست دادم شاکر و خوشحالم چون مطمئنن خدا ياز نعمت ها یکی نکهیمن االن با ا و

 یلیدل
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 اطراف ما داره يتمام اتفاق ها يراب

 میکه ممکنه سالها بعد متوجه بش یلیدل

 ...که چرا اتفاق افتاد مینفهم چوقتیه یحت ای

 رمقم رو باز کردم یب يباز شدن در چشما يصدا با

کنارم  نانیاطم ينفس بکشم و برا تونمیخالص شده بودم اما هنوزم سخت م ژنیاز دست دستگاه اکس امروز

 قرار داشت

 رو شکر به بخش منتقلم کردن خدا

 مالقات رو نداده بودند يهنوزم اجازه  البته

 ...سالم بر مرد توانمند --

 ...یشگیمهربون هم پرستار

 رو من داشت يادیز ریاس تأث هیروح

 نداختیم کننیکه بچشون رو لوس م یمهربون يمامان ها ادیکه آدم رو  یو با نمک انسالیم زن

 دختر خوشگله چشم سبزه نه؟ هیاد،یهمه گفتن بهتره اول اون ب کردیم يقرار ینامزدت ب --

 ...لبخندم یعنی...آرامشم یعنی...کتای

 لبام نشست يرو يلبخند

 ...قلبم گذاشتم يچپم رو رو دست

 :ابروش رو داد باال و با لبخند گفت يتا کی) همون پرستار( یعیشف خانوم

 يماهو خورده ا کی نیتو ا چارهیاز لبخندت معلومه،اون ب...هااا يتو هم بدجور دوسش دار طون،پسیش يآ -

و فقط بخاطر خواهش و  يشدیاگه بخاطر نامزدت نبود تو زنده نم گنیم مارستانیب يبود؛همه تو تابیب یلیخ

 درسته؟ ياون چشم باز کرد يها هیگر

 بار پلک زدم بعد به سمت سقف اشاره کردم کی اول

 دیفهمیراحت حرف هام رو م یلیبود که خ نیا یعیخانوم شف یوبخ

 :از زبون من به خودش گفت پس

 هم اون و صد البته خواست خدا،درسته؟ --

 :پلک زدم که گفت دوباره
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 ينکرد رونمیقرارت ب یتا تو با نگاه ب ادیپس من برم بگم ب --

 شد قتریعم لبخندم

 راحتتر لبخند بزنم تونمیدوباره م کنمیاحساس م حاال

 سوزش چشمام بستمشون با

 هیعیطب گفتیوقتها مسوخت که دکتر م یبعض هنوز

 ...در فورأ چشمامو باز کردم يصدا با

 دمیکه بهوش اومدم درست د يلحظه ا پس

 گود افتاده بود رشونیکه ز یسرخ يچشما

 ...دمشیشده بود که تو هتل د یاز اون وقت الغرتر

 کردیم هیبود و داشت گر ستادهیدر ا يجلو همون

 میشونینشست رو پ یاخم

 رو به سمتش دراز کردم دستم

 جلو اومد دیترد با

 داشتم بگم دوست

 "دو تا زمرد رو  نیا یروز انداخت نیچرا به ا "

 ...شکرت ایخدا...اما

 ...به روش زدم يکنار تخت دستش رو گرفتم و آروم بوسه ا دنشیرس با

 هیگر ریبلند زد ز کتای

 چونه اش رو گرفتم تو دستم و با اخم نگاش کردم یعصب

 :هاش اشکهاشو پاك کرد و گفت نینگام کرد مثل بچه ها با آست رهیکه خ یکم

 کنمینم هیچشم گر...دیببخش --

 نشست رو لبم يمحو لبخند

 ...دیفهمینگاهمو م يهنوزم حرفها پس

 لحظه درد گرفت هی قلبم

 و ازش رو برگردوندم دمیدستم کش کالفه
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 منو به خودم آورد کتایبغض دار  يبعدش صدا یسکوت شد ول یکم

 منو ببخش ماهان...يریازم رو بگ يحق دار...دونمیم --

 گفتیم یداشت چ...نگاش کردم متعجب

غلط ...ماهان غلط کردم اون حرفا رو زدم...تو شدم اصأل یمنو ببخش که اون حرفا رو زدم و باعث ناراحت --

 *...گ...کردم رفتم،منو ببخش

 کتایمحکم گذاشتم رو دهن  دستمو

 !!!گه؟یم یمعلومه داره چ چیه

 ...تر شده بود ظیغل اخمام

 ...نینگاهشو انداخت پائ شرمنده

 بره هم بتونم اعصابم رو کنترل کنم نیرو بستم تا هم سوزشش از ب چشمام

 زدم يمکث چشمام رو باز کردم و لبخند یکم بعد

 :لب زدم...زده بود بهم زل

 لبخندم؟؟ -

 هیگر ریدوباره بلند زد ز گمیم یچ دیکه فهم نیهم

 :هق هقش گفت ونینگاش کردم که م کالفه

 اتفاق بودم نیا...نیباعث ا...من...منو ببخش...اما...تنگ شده بود...تنـ...گفتنات...دلم واسه لبخندم...دلم --

 تکون دادم نیگرفتم جلو صورتش تا سکوت کنه و سرم رو به طرف دستمو

 در اومد يلحظه صدا همون

 :بود که گفت یعیشف خانوم

 !ان؟یبگم ب....تو انیمنتظران ب هیپسرم بق --

 و لبخند زدم کتایدوختم به  نگامو

 :گفت یعیاشک چشماشو پاك کرد و با لبخند به خانوم شف متقابأل

 ...تو انیب نیبگ --

 نفر بابا بود نیاول

 دیبوس مویشونیاومد طرفم، خم شد و پ میمستق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 کردیناراحتم م يزیاز هر چ شتریپدرم ب یاشک يچشا

 پسرم يتو که ما رو نصفه جون کرد --

 رونیب رفتیکوتاه م يجمله  هیبعد از  ومدیکه جلو م یکس هر

 تو اتاق نمونن ادیدکتر گفته بود ز ایگو

 رون،یرفته بودن ب بزرگترا

 دیاومد جلو صورتم رو بوس انیشا

 زدم و دستشو فشار دادمبه روش  يلبخند

 رونیقصد نداشتن برن ب چکدومیزدن اما انگار ه یحرف هیدونه همشون  دونه

 بود کیروب شیمدت حواس من پ تمام

 بود ستادهیگوشه ا هیمعصوم  يبچه ها نیالغر شده بود و ع یلیخ

 به سمتش دراز کردم دستمو

 :گفت میمر

 میتو اتاق باش دینبا یگفته همگ رون،دکتریب میبهتره بر گهیخب د --

 دوختم میبه مر نگامو

 بود کیروب شیپ حواسش

 کنه هیگر یکس شیدوست نداره پ کیبود که روب دهیاونم فهم انگار

 رو خوشحال و خوشبخت کنه کیروب تونهیمطمئنم م...خوشحالم

 بود ستادهیکه کنار تخت ا کیبه روب دمینگامو کش میرفتن مر با

 از حدش سرزنش کنم شیب يالغر نیاش و ا دهیپر يداشتم بخاطر رنگ و رو دوست

 دیبوس مویشونیخم شد پ آروم

 رو صورتم اخمام تو هم رفت دیکه چک یاشک يقطره  نیاول با

 رو صورتش دمیبلند کردم و کش اطیبا احت دستمو

 :گفت يگرفته ا يازم دور شد و زل زد به چشمام و با صدا یکم

 ؟یحساب مرد يچه به روزمون آورد یدونیم --

 من نداشت يبه اخما یو توجه ختیریاشک م هنوزم
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 ستیبه زنده موندنت ن يدیدکتر گفت ام یوقت یدونینم...بودم دهینترس ينطوریکه تو عمرم ا کنمیاعتراف م --

باور  يو بهوش اومد يگفت زنده ا میمر یوقت...البته دور از جونت يمرد کردمیتازه من فکر م...شدم یچه حال

 من رو آروم کنه خوادیم کردمیفکر م...کردمینم

 کردیداشت کالفه ام م کیروب يصدا یب ي هیگر

 نکنه هیباز کردم بگم گر لب

 حرف بزنم تونمیاومد که نم ادمیبا باز کردن دهنم  اما

 ...تا عادت کنم دیکشیم طول

 بغلم کرد يا کدفعهیصحنه داغ دلش تازه شد و  نیا دنیبا د کیروب

 رفت ینفسم به کل هیاز ثان يکسر تو

 شد اهیچشمام س يلحظه جلو هی يبرا

 نداشتم یام داد بزنم اما نفس نهیس ياز درد قفسه  خواستیم دلم

 کنهیم هیشونه هاش معلوم بود داره گر دنیسرشو گذاشت بود رو شونم و از لرز کیروب

 نداشتم یکردم با دستام بکشمش عقب اما توان یسع

و من دوباره کامل رو تخت  دیخودشو عقب کش یکه به خس خس افتادم متوجه شد و ناگهان یوقت بالخره

 دمیخواب

 دو چندان شد ک،دردمیبدنم بخاطر حرکت روب یتکون خوردن ناگهان با

 :که داد زد دید یتو صورتم چ دونمینم

 ...ماهان --

 هستن ایبدم ک صیتشخ تونستمینم دمید يدادش چند نفر اومدن تو که بخاطر تار يصدا از

 بهتر شد دنمیطرز نفس کش یفقط کم...یرو صورتم کم ژنیقرار گرفتن ماسک اکس با

 راحت نفس بکشم ذاشتیهنوزم درد نم اما

 ...دمینفهم يزیچ گهیچشمام بسته شد و د یاز زور درد و نفس تنگ بالخره

*** 

 گوشه از محوطه نشسته بود هیخطاکار  يبچه ها نیع کیروب
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خودشم  یکرده و االن حت يکه کار بد نداختیساله م 4 طونیش يپسر بچه ها ادیکرده آدم رو  ي افهیاون ق با

 تا مجازات بشه ستادهیا يگوشه ا هیو  مونهیاز پش

 کنارش مشستم و صداش کردم آروم

 ...کیروب -

 !گند زدم مگه نه؟ --

 ...نشده يزیحاال که چ -

شد و  هوشیصورتش کبود شده بود؟ آخرشم ب يچطور يدیدنفسش کأل رفته بود، ن میمر!نشده؟ يزیچ --

ها ساکت  يزود نیدردش به ا یعنیاز هوش رفته  ادیدکترش گفت از درد ز...دهیاالنم به زور آرامبخش خواب

ممکن بود  گهیمخوابه،عکسم که گرفتن دکتر  يدو ورز یکیشک  یزده که گفت ب یآرامبخش شه،چنانینم

 ...یگیبعد تو م رهیکه به زور جوش خورده دوباره از هم فاصله بگ يدوباره دنده ها

 به دندون گرفت و روشو ازم برگردوند لبشو

 شونه اشو گرفتم و برش گردوندم سمت خودم، آروم

 ...رو شکر محوطه خلوت بود خدا

 راحت برگشت سمتم یلیمقاومت کنه اما خ کردمیم فکر

 چشماش پر شده بود دوباره

به  یتیحساس موندینم ادشی یبود که حت یغم و ناراحت ریاونقدر درگ کیروزها روب نیکه ا نجاستیا جالب

 یکینزد

 ...رهیبه خودش بگ من

 بغلش کردم آروم

 دست انداخت دور کمرم و سرشو گذاشت رو شونم یاعتراض چیه یهم ب کیروب

 :گفتم اطیاحت با

 کردم همون بود دایآروم کردنت پ يکه برا یراستش اون لحظه تنها حرف...خوامیمعذرت م -

 نیفقط کنارم باش تا آروم شم هم...يدنبال کلمات بگرد ستین يازیآروم کردنم ن يبرا --

 ...مال تو ایکل دن ه؟ینه نصف چ...ایغرق لذت شدم که انگار بهم گفتن نصف دن چنان

 کنم یمخف تونستمیلبام بود رو نم يکه رو یبزرگ لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٨٣ 

 کنمیکه هر وقت به اتفاق چند ساعت قبل فکر م نهیه ماهان افتاد اکه واس یاتفاق یجالب

 وفتمیخاله خرسه م یدوست ادی بیو اون جو متشنج،عج یوجود اون همه نگران با

 !!!کیروب -

 !جانم؟ --

 ختیته دلم فرو ر يزیچ هی

 :تر و آروم بگم نیپائ ادیکه باعث شد تُن صدام ب يزیچ

 ؟يآروم شد -

که چرا  کنمیخودم رو سرزنش م نمیشیم گهیچند ساعت د دونمیآرومه آروم خوشگلم،البته طبق معمول م --

چقدر منو به گناه  نیبب...ییکوچولو طانیش هیتو با تموم فرشته بودنات  میک؟مریروب يکار رو کرد نیا

 ادیکنارت آرومم که دلم نم اونقدراما  کنمیاالنشم دارم اعتراف م نیهم...نهیهم شترهیلذت گناه ب گنی؟میانداخت

 ازت جدا بشم

 دمینفسش خورد به گردنم از جا پر نکهیفرو کرد تو گردنم اما هم سرشو

 نشسته متعجب چشم دوخت بهم نطوریهم کیروب

 :شده گفتم هول

 تو میپاشو بر...حالت خوبه گهیهم که د ست،تویکار درست ن نیبه قول خودت ا -

 بدبخت شدم دادینشون م دمید کیروب يکه قبل برگشتنم رو لبا يو گفتم اما لبخند نیا

 دمیپر یاز جا م خوردیم یاگه انگشت کس یبه ششششششدت رو گردنم حساس بودم و حت من

 ادیهم با لبخند داره کنارم م کیروب دمید رفتمیکه تند تند راه م همونطور

 ؟يخندیم یبه چ -

 یچیه --

 شده نگاش کردم زیر يچشما با

 ...گفتمیبهش م يزیچ هیفراموش کرده بود و گرنه االن  شویکه ناراحت فیح

 مرخص شد مارستانیحال ماهان خوب شد و از ب بالخره

 حرف بزنه ناراحت بودن تونستیکه ماهان نم نیاز ا ییجورا هیهمه  نکهیا با

 حاکم بود يبازم جو شاد اما
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 میخونه اشون جمع شده بود یهمگ امروز

 ...داشت بجز من یهم صحبت یشام هر ک بعد

 انداختم کتایبه سمت ماهان و  ینگاه

 خورهیبه عشقشون غبطه م نتشونیبب یبگم که هر کس دیبا

 بودم دهیحد آروم ند نیحاال ماهان رو تا به ا تا

 ستیبه حرف نزدنش ن منظورم

 نهیلبهاش بش يرو يلبخند شهیو باعث م زنهیکه تو چشماش موج م هیبه آرامش منظورم

 رو گرفته بود تو دستش و زل زده بود به حلقه اش، کتایاون جمع ساکت دست  يوت

 هستش یو معصوم بایواقعأ دختر ز کتای

 که تو چشماشونه هیعشق کنهیکه توجه رو جلب م يزیچ و

 ...داده از ماهان دور بمونه حیترج کتایهمه مدت  نیافتاده که ا نشونیب یچه اتفاق دونمینم

 دهیلو نم يزیهم که چ کیروب

 ...که هیسرشون تو گوش...دو تا رو نیبه ا به

 انهیو آر انیرا منظورم

 که عقب افتاد انیآر ينامزد

 رمیگیم کجایرو  یماهان منم عقد و عروس یبعد عروس گهیم

 لندن گردمیو بر م رمیگیزنمو م دست

 میریگیهم ،هم زن م م،بایاومد ایو گفت من و داداشم با هم به دن ییهم زد به پررو انیرا

 ...نه ای کنمیم دایو پ یکس نمیو به مادرش گفت حاال تا اون روز بب خوادیرو م هینداد که سم لو

 مینداشت یچند سال بود عروس نکهینه به ا..ماشاالـ

 جا هیبه االن که همشون افتادن  نه

 :که با فرشته کنارم نشسته بودن گفتم انیشدم و رو به شا خم

 ترشک جون...انیشا...یه -

 ؟یجانم عسل --

 افتاد؟ یتو واسه ک یعروس -
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االن  نیندارم،دست من باشه که هم یمن هنوز آمادگ گهیباشه،فرشته م زیتو پائ ادیمال ما به احتمال ز --

 رمیگیم یعروس

 ادیجا باشه شورش در م هی یبگذره بعد،همگ هینداره بزار مال بق بیع -

 گوشه نشستن هیچرا  نایعمو محسن ا یراست --

 نیافتاد به بابا محسن و عمو آرم نگام

 کردنیگوشه نشسته بودن و تو گوش هم پچ پچ م هی ينفر دو

 دونمینم -

 ...کینگامو برگردوندم سمت روب الیخیب

 تو فکر بود، يفکرشو مشغول کرده بود چون بدجور يزیچ انگار

 کردیبه من هم نگاه نم یحت

 نیانداخته بود پائ سرشو

 :نذاشت و توجه هممون رو جلب کرد نیعمو آرم يکه صدا ششیبرم پ خواستم

هم  گهید لیدل هیو با هم بودن  نجایا يبرا لمونیدال یراستش در کنار تمام...نیتوجه کن ونیخانوم ها،آقا --

 داره که

 ...جا مطرحش کنم نیاز محسن اجازه گرفتم تا هم من

 :بپرسه مردیم یکه داشت از فضول انیباعث شد شا نیعمو آرم سکوت

 ه؟یچ لیو اون دل --

 ...کنم يخواستگار کیروب يرو برا میمحسن،مر يجا در حظور همه با اجازه  نیهم خواستمیم --  عمو

 دو تا هلو يچشمام شد اندازه  یعنی

 ...بود نیکه پخش زم فَکم

 زدیم یکیتو من موج مکز تعجب

 ...هم تو سکوت زل زده بودند به من همه

 بزنم؟ یحرف ایکنم؟ يکار دیبا دونستمینم

 بگم خواستیدلم م...کنم؟ کاریچ

 " ن؟یکنینگام م ينجوریراحت شه؟ چرا ا التونیبله رو بگم خ نییخوایم "
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 رمیاسترس بگ دأیموضوع باعث شده بود شد نیمن بودند و ا ي رهیهم خ هینداشتم و بق انتظارشو

 ...باز مونده از تعجبم رو بستم دهن

 ...دهیبودم رنگ هم پر د،مطمئنیلرزیسرد شده بود و م دستام

 :و گفت دیبه دادم رس نیآرم عمو

حرف  مونهیم میبا هم آشنا ش میحرف بزن مییبخوا میستین بهیدخترم من از پدرت اجازه گرفتم،ماها که غر --

 شما يزدن ها

 دیحرفاتون رو بزن نیجان بر کیآره دخترم با روب --محسن  بابا

 :فورأ گفت نایشا

 تو اتاق من نیبر --

 انیزور از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق شا به

 اومد تو کیمن روب بعد

 داد هیرو بست و بهش تک در

 :و با لبخند گفت دیکش یقیعم نفس

 پدرت قبول نکنه دمیترسیم --

 :که هنوز تو شوك بودم نشستم لب تخت و با حرص گفتم من

 ؟يخبر به من بد هی یتونستینم -

 بود شیریمزه اش به غافلگ --

 ...لرزهیدست و پام هنوزم م...بله بود -

 لبخند اومد جلو و کنار پام نشست، با

 :گفت شیشگیآرامش هم با

من خبر  یزندگ يتو از همه  می،مریالزم نبود از قبلش استرس بکش وفتادیاتفاق م نیبالخره که ا --

بعد از ازدواجمون  کردمیبابا تو شرکت کار م شیپ یراجب کار هم که گاه...یدونیکه م التمیتحص ،راجبيدار

اونجا  یشگیهم ستیقرار ن لبتها...نهیبابا ا يکنم،خواسته  تیریو خودم اونجا رو مد فیکارد میبر مییخوایم

 نیهم یدونستیم دیکه با يزیتنها چ...رانیا میگردیبرم شهیهم يو برا میکنیکم کارها رو رو به راه م م،کمیبمون

 ؟یکنیمن ازدواج م پرسم،بایپس دوباره م...از خودم دوست دارم شتریکه ب یدونیم...بود؛از احساسم
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 ...بود یخوشحال ياز رو ختیچشمم ر يکه از گوشه  یاشک قطره

 دمیدیم کیرو تو وجود روب یخوشبخت من

 بهش نه بگم تونستمیم مگه

 بله رو داده بودم یبار از سر ذوق زدگ هیچه  گر

*** 

 تر شد قیتو اتاق لبخندم عم میو مر کیرفتن روب با

 کنم کاریآخر استرس دشت که اگه آقا محسن قبول نکنه چ يلحظه  تا

هم آشنا  يخلق و خو شتریبا ب بأیکه،تقریروب يفرد برا نیبگم مناسب تر تونمیم...هیدختر خوب میمر -- کتای

 هستن

 ...حرفاش فشار دادم دییتأ يرو به نشانه  کتای دست

 تلفنم حواسم رو از جمع پرت کرد يصدا

 انداخت ینگاه یگوش يناشناس رو يمتعجب به شماره  کتای

 ...قبل استرس نداشتم يو مثل دفعه  شناختمیشماره رو م نیمن ا اما

 حواسش به ما نبود یبه جمع انداختم،کس ینگاه

 دمیرو بوس کتای یشونیپ فورأ

 کردیآرومم م شتریب نکاریا

 رو کتایمنو،هم  هم

 لبش مشخص بود ياز لبخنده رو نیا

 اطیجام بلند شدم و رفتم تو ح از

 که مطمئن شدم تنهام جواب دادم یوقت

 :خشدار يصدا هیسکوت بود اما بعدش  اولش

 گمیاز ته دلم م...واست افتاده،متأسفم یکه چه اتفاق دمیاون روز د --

 ههم عادت نداشت سالم کن هنوز

 کنهیم تمیاذ يدار یچه حس دونمیکه االن نم نیراستش ا --

 اخم هم نداشتم یحت...یتفاوت یب حس
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 ...حرفام رو بهت بگم نیآخر خوامیباز کن،م...من پشت در ام --

 :کار ندارم گفت نیبه ا یچندان لیم دیو فهم دیبر باز کردن در از من ند یمبن یحرکت یوقت

حس متقابل  نیتو هنوزم ا دونمیکه بهت داشت و م یو به حرمت عشق ایبخاطر لع...ماهان کنمیخواهش م --

 و حرفام رو بهت بگم نمتیبار بب نیآخر يبزار برا...يرو دار

 ...دیکه از دهنش در اومد دست و دلم لرز یاسم دنیشن با

 قسمم داد که نتونم ازش بگذرم يزیچ به

 به سمت در رفتم و بازش کردم آروم

 کنه میبگه که راض یچ دونستیهم م ودشخ

 بودنش برام آشنا بود بهیبود که با تموم غر ستادهیا یدر کس پشت

 ...زل زد به من و من شیآب ياون چشا با

 ...اون نگاه آشنا رو نداشتم طاقت

 :دمیبستن چشمام صداش رو شن با

 زیرو که باعث همه چ یکس يچهره  نمیتا نب...نمینب يزیتا چ بستمیتو بودم چشمامو م يمنم جا...يحق دار --

 ...بود

*** 

 گه؟؟یحله د یعنیپس  -- کیروب

 گرفت خندم

 شدیم طونیش یلیپسر به وقتش خ نیا

 آره حله -

 ادیصداشون در م رون،االنیب میبر --

 م؟یینجایا یخاك به سرم ما از ک -

 :گفت دنشیخند نیباعث شد زل بزنم بهش،ب کیروب ي قهقهه

 ...مادربزرگا نیا نیع...میجالبه مر یلیخ تتیشخص يِرو نیا --

 :با لبخند زل زدم بهش خندش قطع شد و گفت دید یوقت

 ؟یکنینگام م يچرا اونطور --
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 ؟يچطور -

 ...ينطوریهم --

 يخندیآخه قشنگ م -

 :بلند شد و گفت فورأ

 رونیب میبر دینه انگار واقعأ با --

 دفعه من قهقهه زدم نیا

 میکار يما کجا نیبب خدا

 کنهیم تیرعا کیمن روب يبجا

 باهاش تنها باشم نکهیبترسم از ا دیبا من

 ترسهیکه م کهیروب

 که دست از پا خطا نکنه نیبخاطر ا البته

 دارم نانیاز خودم اطم شتریب کیکه پررو شدم؛چون به روب نهیبخاطر هم دیشا

 که در رو باز کنم دستش رو از پشت سرم گذاشت روش نیرفتم سمت در اما قبل ا کیشدم و جلوتر از روب بلند

 اما برنگشتم سمتش دمیرو از کنار گوشم شن صداش

دارم،خصوصأ که  ییازهایخودم ن يمردام و برا هیاما منم  يمن ازت ممنونم که بهم اعتماد دار...یخانوم --

 ارهد یچه طعم یتوت فرنگ نیا دونمیخوب م یلیدوست دارم و حاال به لطف شما خ

 دمیخجالت کش قتأیحق

 جوابشو بده تونهینم کیروب دونمیکه م نهیبخاطر ا کنمیم ییاگه پررو من

 دمیرك حرف زد واقعأ خجالت کش ينطوریحاال که ا یول

 هیبق شیپ میبر ایب ؛فعألیشیم یکوچولو که بدجور خوردن یحاال سرخ نشو توت فرنگ --

 بود طنتیآخرش پر از ش يها جمله

 رونیدر رو باز کردم و رفتم ب فورأ

 هم با لبخند همراه من اومد کیروب

 :رو به من گفت انیرا ییرایپذ دیپام رس نکهیهم

 !!خب؟؟ --
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 :حاظر جواب گفت انیشا

 گهیبله د یعنی میسرخ شده و اون لبخند عظ ي افهیق نیخب به جمالت،ا --

 جمع فقط ماهان نبود تو

 فتنگ کیشروع کردن دست زدن و تبر هیبق

 ...رضا هم رفت دنبال ماهان عمو

 تو چاه میافتاد میها از چاله در اومد یمیو به قول قد میها خالص شد کیاز دست تبر بالخره

  انیو را انیشا يها یدست مزه پرون میها تموم و افتاد کیتبر لیچون از س...چرا؟

 خنده ریز زدیمن م ي افهیو بخاطر ق گفتیم يزیچ هی زدیم خونکیبهم س یخود دارد ه يکه جا روناك

 ...زن داداشم از ا يشد میمر يوا --

 چه خبره؟ نجایمعلومه ا چیه --

 خونه غرق سکوت شد ومدیم اطیداد عمو رضا که از ح يصدا با

 اطیتو ح میرفت یهمگ فورأ

 شدیم دهید هیرخ سرخ شده عمورضا که معلوم بود عصبان مین

 ...بود ستادهیا انسالیرد مم هیبه روش ماهان و کنارش  رو

 آشنا بود یلیخ چهرش

 رفتیداشت از هوش م کیروب یمارستان،وقتیآهان تو ب...دم؟؟یکجا د...یآب يچشما اون

 که کمکم کرد تا ببرمش اورژانس يمرد همون

 یکنیم یچه غلط نجایتو ا --

 بود کیداد روب يدفعه صدا نیا

 دو تا کاسه يشد اندازه  چشمام

 ترسم دو قدم رفتم عقب از

 بودم دهیند یعصبان ينطوریرو ا کیحاال روب تا

رو ناراحت  یکس ایبگه  یتا مبادا حرف نا مربوط کردیآرامشش رو حفظ م طیشرا يکه تو همه  یکیروب اونم

 کنه

 انداختم هیبه بق ییگذرا نگاه
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 از من نداشت یاونام دست کم ي افهیق

 هم متعجب بودن کیخود پدر و مادر روب یحت

 ترسناك شده بود یلیخ افشیق انصافأ

 رفت طرف اون مرده زدیکه حرف م یدر حال یهمونطور عصبان کیروب

 شده؟ مگه اون دفعه نگفتم گورت رو گم کن؟ هان؟ داتیجاها پ نیدوباره ا یبه چه حق --

 دمیآخر رو چنان بلند داد زد که از جام پر هان

 دهیبودم رنگم هم پر مطمئن

 کنهیم خیداره من رو توب کردمیم حساسا

 کنهیاش م کهیت کهیمعلوم بود که برسه به مرده ت افشیق از

 کیروب ي نهیو دستش رو گذاشت رو س ستادیکه برسه بهش ماهان جلوش ا نیخب قبل ا اما

 عمو رضا هم متعجب شده بود یحت حاال

 :خونسردش گفت ي افهیق دنیبه ماهان نگاه کرد اما با د یهمونطور عصبان کیروب

 ماهان؟ یچ یعنی نیا --

 :کالفه و با داد گفت کیبهش گفت که روب یچ یماهان به حالت لب خون دونمینم

 آروم باشم یگیبعد م...مونیکه گند زده به زندگ نیآروم؟ اونم در مقابل ا ه؟یمنظورت چ --

 کنه يگر یانجیم دیاونطور که با تونستیهم نم ماهان

 یالبته با لب خون گفتیم ییزایچ هیبهش  کیروب يحرف بزنه فقط رو به رو تونستیکه نم ییاونجا از

 :بود گفتم ستادهیکه کنارم ا کتایرو به  دیلرزیهم م یکه بخاطر ترس آروم شده بود و کم يصدا با

 ه؟یموضوع چ کتا؟ی هیک نیا -

 :مثل من جواب داد اونم

 کرده شیعصبان یلیخ هیهر ک...بودم دهیند ينطوریرو ا کیحاال روب شناسمش،تاینم...دونمینم --

 آروم شده بود اما کالفه کیروب

 شروع کرد کالفه قدم رو زدن کیماهان تموم شد روب يکه حرفا نیهم

 :گفت يآروم تر يبار با صدا نیا عمو

 زنه؟یبا تو حرف م ایکه بعد چند سال اومده و راجب لع هیماهان؟ ک هیمرد ک نیا --
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 ماهان رو به دنبال داشت زینگاه ت کیبلند روب پوزخند

 نیحرف سرش رو انداخته بود پائ یب ومدیاش شرمنده به نظر م افهیمرد هم که ق اون

 کنار دشیرفت و کش کیبه سمت روب ماهان

 :رفت سراغ عمو رضا و گفت کیروب میدینفهم يزیکه با هم حرف زدن و ما چ قهیچند د هی

 کنمیموضوع رو حل م نیتو خونه من ا نیعمو بهتره شماها برگرد --

 :بعد بلند رو به اون مرده گفت و

 ...،زودي،بهتره بر يشما هم که حرفاتونو زد --

 چه خبره؟ نجایبدونم ا دیجان من نبا کیاما روب --رضا  عمو

 بعدأ...حق شماست اما االن نه نیچرا ا -- کیروب

 :گفت ومدیم یآرمان که به نظر ناراحت و عصب عمو

 هیمرد ک نیا نیمشخص کن دیاالن با نیهم...بعدأ نه --

 ...عمو جان -- کیروب

 :وسط حرفش و گفت دیپر نیآرم عمو

 دونهیم ایکه راجب لع هیمرد ک نیا نمیمنم مشتاقم بب کیحق با عموته روب --

 رفت سمت اون مرده ماهان

 اطیگرفت و برد سمت در ح دستشو

 بره گهیکه م دادیدستش نشون م يگفت اما اشاره  یچ دونمینم

 کرد و گرفت سمت مرده پیروش تا يزیرو در آورد و چ شیآخرش گوش البته

 با خوندنش ناراحت راهشو گرفت و رفت اونم

 :رضا فورأ گفت عمو

 ...او ره؟یمرد داره کجا م نیماهان ا --

 :گفت کیکنه روب لیحرفشو تکم نکهیا قبل

 ستین یاجیاحت نجایابه اون مرد ...بره عمو نیبزار --

 بود پسرم؟ یاون مرد ک --آرمان  عمو

 میزنیتو با آرامش راجبش حرف م میبر -- کیروب
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 داخل میبرگشت یهمگ

 دونستیکه بود فقط چند نفرمون نم یهر چ موضوع

 خانواده هامون داشته یتو زندگ یکه هست نقش مهم یهر ک ایلع نیا

 بود؟ یاون مرد ک نمیخب پسرم حاال بگو بب --محسن  بابا

 شدیم یهم داشت عصب ماهان

 تو موهاش مشخص بود کردیدستشو فرو م یه نکهیا از

 :لب زمزمه کرد ریز کیروب

 رضوان بود --

 ؟؟یچ --

 نفر بود 7داد  يصدا نیا

 نگاه کردم نایا انیسمت آر به

 چون اونام از داد بزرگترا متعجب بودن دوننینم يادیز زیمشخص بود که چ افشونیق از

 عکس العمل رو داشتن نیانگار انتظار ا کیماهان و روب یول

 :ناله وار گفت مامان

 کدوم رضوان؟ --

 :گفت یدوباره با لحن آروم قبل کیروب

 ایعمه لع يپسرعمو --

 ا؟یلع عمه

 بود؟ کیروب يعمه  ایلع یعنی پس

 شته باشه؟به ماهان دا تونهیم یچه ربط ایلع اما

 :و با داد گفت دیاز جاش پر عمورضا

 بره؟ نیاون مرد رضوان بود و شما گذاشت --

 ...بود دیخونسرد بع يحرکت از عمو نیا خب

 ...ومدهیبه ما ن یخوش

 :فورأ از جاش بلند شد و گفت بابا
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 آروم باش رضا --

 بره ماهان؟ یچرا گذاشت...جلوم بود و من کهیآروم باشم؟ اون مرت يآروم باشم؟چطور --رضا  عمو

 جمع اون بدبخت شد حواسم

 حرف بزنه تونستیکه نم ییاون جا از

 و گرفت طرف عمو یگوش يکردن تو پیلحظه دهنشو باز کرد اما فورأ کالفه بستش و شروع کرد تا هی اول

 زدیلب حرف م ریتوجه به ماهان داشت ز یاون ب اما

 کیرو پرت کرد واسه روب یفورأ گوش ماهان

 تو هوا گرفتش و بلند متن کوتاهش رو خوند که باعث شد عمو دوباره فوران کنه اونم

 مقصر نبود هیرضوان تو اون قض گهیم -- کیروب

 کتایماهان اون باعث شد !...مقصر نبود؟ یگیاون بود بعد تو م امونیمقصر نبود؟باعث تموم بدبخت -- رضا  عمو

 ؟یفهمیمادرت م...کتای...من بود يکتایاون مقصر مرگ  رهیبم

 آخر رو بلند داد زد یفهمیم

 چه خبر بود؟؟ نجایا

 وفتهیباعث شد ذهن منم به کار ب انیشا يبهت زده  يصدا

 !مادرت؟ --

 ...مادر؟ اسم خاله که شهال بود...گفتیم راست

 ییرو دا نیعمو آرمان و آرم شهیماهان هم هم...ایگفت عمه لع کیاز اون ور روب...مادرت؟ کتای گهیعمو م بعد

 ...یعنی زنهیصدا م

 یلحظه بهت زده شد اما بعد دوباره عصب کیعمو  صورت

 شروع کرد حرف زدن رفتیکه قدم رو م یحال در

 کردیبعد دوباره آروم زمزمه م شدیصداش بلندتر م یگاه

 آرومش کنه تونستینم چکسیهمه نا مفهوم بود و ه حرفهاش

 شد؟یو اشاره عمو رو آروم کنه اما مگه م مایداشت با ا یافتاد به ماهان که سع نگام

 مرخص شده مارستانیتازه چند روزه از ب طفلک

 بود دهیپر رنگش
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 کرد خودش با حرف زدن عمو رو قانع کنه یکنار و سع دیرفت جلو،ماهان رو کش کیروب

 همه به عمو جلب شده بود توجه

 جز من حواسش به ماهان نبود یکس نیو بنابرا ارهیرفته بود آب ب کتای

 و دستش رو گذاشت رو قلبش واریداد به د هیتر از همه تک عقب

 زدیصورتش تو ذوق م يدیسف

 نیکه من برسم نشست رو زم نیسمتش قبل ا دمییدو فورأ

 هم حواسش نبود چکسیکنم ه کاریچ دونستمینشستم اما نم کنارش

 :بلند داد زدم فورأ

 ماهان...کیروب -

 رفت طرف اتاق ماهان مهیزودتر از همه سراس کیشد سمتمون روب دهیکشهمه  نگاه

 و کنار ماهان نشست رونیهم هراسان از آشپزخونه اومد ب کتای

 :بغض آروم گفت هیرضا با  عمو

 اصأل حواسم نبود يوا --

 :دو تاشو داد بهش و بلند گفت یکیماهان برگشت و  يبا قرص ها کیروب

 ...تو ادیباز کنه هوا برو  نجایا يپنجره  یکی --

 ...پنجره رو باز کرد انیرا فورأ

 کنارش موند کتایکه حالش بهتر شد کمک کردن و بردنش تو اتاقش و فقط  یکم

 :جلو گذاشت و رو به جمع ساکت گفت یقدم انیشا

 چه خبره؟ نجایبگه ا یکی شهیم --

 :رو به عمو رضا ادامه داد و

 بود؟ هان؟ یمنظورتون چ --

 :فورأ گفت کیروب

 جان انیاالن نه شا --

 :عمو رضا گفت انیشا قبل

 کشش دادم یالک...دنیفهمیبده بالخره که م حیواسشون توض اطیتو ح رونیببرشون ب کیروب --
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 رونیب میرفت) مجلس يمنظورم جوون ها(یهمگ

 ...امروز خونه نبود و کالس داشت یعل خوشبختانه

 :گفت انیشا بود که ستادهیکالفه و سردرگم ا کیروب

 !...خب؟؟ --

 شده بودم فیضع یلیخ

 شدمینم ينطوریحرف بزنم ا تونستمیاگه م دیشا

 ...رهیمن اونجا باعث شد که قلبم درد بگ عجز

 ...بغلم ادیو با لبخند دستامو باز کردم تا ب دمیکش یقیعم نفس

 کردمیم نمش،حسشینبود بب الزم

 چشمامو باز کردم ومدین دمید یوقت

 کردینگام م دیترد با

 کردم و با سر به خودم اشاره کردم ییتصنع اخم

 داشتم ازین بهش

 میآرامش زندگ به

 ...نمیسرشو گذاشت رو س اطیسمت چپ تخت؛با احت دیاومد و خواب فورأ

 موهاشو نوازش کردم یکیدستمو دورش حلقه کردم و با اون  هی

 حالت خوبه ماهانم؟ --

 ا،شکرتیخدا شکرت

 ...يبه من بد یتونستیبود که م ینعمت نیباالتر نیا

 خداست ي هیهد نیبهتر یزندگ يتو آرامش

 بلند کرد نمیازم نگرفت سرشو از رو س یجواب یوقت

 :شد و با بغض گفت یاون اشک ياما چشا زدمیلبخند م من

 حال و روز توام نیخدا لعنتم کنه که مقصر ا --

 :خطاکار ادامه داد يبچه ها نیلحظه قطع کرد اما دوباره ع هی يبا اخم نگاش کردم که حرفشو برا يطور

 ...تصادف کردمینم يروز لجباز شد،اونینم ضیتو قلبت مر...افتاد یاتفاقا نم نیا چکدومیه رفتمیاگه من نم --
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 که حرفشو تموم کنه خم شدم و محکم گلوشو گاز گرفتم نیا قبل

 :در اومد صداش

 شهیکبود مول کن ماهان ...ماهام...يآ يآ --

 :گفتم یجدا شدم و با لب خون ازش

 یکنیفکرش رو م یبارت باشه که حت نیآخر -

 :گفت دادیکه گلوشو ماساژ م همونطور

 دردم گرفت...باشه بابا --

 :شمرده شمرده گفتم دوباره

 ...یراجب عشق من بد نگ یتا تو باش...حقته -

*** 

 گهیبگو د ؟خبیاستخاره کن ارمیقرآن ب هی يخوایم کیروب -- انیشا

 گرفت و شروع کرد حرف زدن ینفس بالخره

که بتونم  ییتا جا یرو بگم ول زیهمه چ تونمیاست و خب منم نم دهیچیکم پ هیخانواده  نیا يماجرا -- کیروب

به اسم شهال ازدواج  يدختر هیداشت به اسم محمد که با  گهیبرادر د هیاون زمان ها عمو رضا ...کنمیم فیتعر

 نیکنه که حاصل ازدواجشون االن هم جدو نفر باعث شد عمو محسن هم با خواهر شهال ازدوا نیکرد؛وصلت ا

 ...خانومه میمر

عمو آرمان با زنعمو رزا ...هم مشخص شده بود گهید يدوستا فیتکل ادیب ایبه دن میکه مر نیخب قبل ا اما

شد و  ایمن لع يدوستاش عاشق عمه  يمو رضا تو رفت و آمدهاش به خونه ازدواج کرد و بابا هم با مامان و ع

 ومدا ایو البته ماهان به دن انیو را انیسال بعد آر 2باهاش ازدواج کرد 

 ؟یچ --

 بود انیو شا نیلیشا يصدا

 :توجه به تعجب ما و سوال اونا به حرفاش ادامه داد یب کیروب

 میاومد و ما سه تا شد ایبه دن نیلیبود شا مشیسال و ن هی یاومدم و وقت ایماهه بود من به دن 6ماهان  یوقت --

 يو لحظات شاد گذشتیم یدوست به خوب 5 نیا يتو خانواده  زیهمه چ...گهیهم د ییرض يخواهر و برادرا

باعث شد همه  ناستیبابا ا يعمو  پسررضوان، ریتقص کننیکه همه فکر م یمیقد ي نهیک هیکه  نیداشتند تا ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

جز چند تا  يادیز زیمن چ...هم دو ساله بود نیلیداشتم،شا میاز هم بپاشه؛اون موقع ها من سه سال و ن زیچ

سالش بود خوب  4 نکهیداشت و با وجود ا ییقو يحافظه  یاما ماهان از همون بچگ ادینم ادمیمات  ریتصو

داشتند  ییسه تا یو عمو محمد شد؛وقت ایباعث مرگ عمه لع نهیک نهمو...موند ادشیخاطرات اون دوران 

 چکسیبچشو حفظ کنه کشته شد،از ه خواستیم یوقت ایافتاد و عمه لع یاتفاق نیهمچ هیخونه  ومدنیم

 ي هیاتفاق تو روح نیا...به خاطرات اون دوران برگرده خوادیدلش نم چکسیافتاد چون ه یچه اتفاق نینپرس

و  هیبق شنهادیکه گذشت به پ یسال کیبشه؛ ریساکت و گوشه گ آدم هیداشت که باعث شد  يبد ریماهان تأث

 يچشما...اومد ایبه دن انیزن عمو شهال با عمو رضا اردواج کرد که بعدش شا نیلیماهان و شا ي ندهیآ يبرا

زنده از  ينمونه  هیش ام و بعدأ روناك  هیمن شب گفتنیبود همه م دهیبود و ماهان به اون نکش یآب ایعمه لع

افتاده  رانیاتفاقا تو خارج از ا نیتموم ا...شک نکرد یداشت کس يعمه شد چون ماهان به عموش شباهت ها

که شوهرش  دنینداشتند اصأل نفهم يادیکمه زن عمو شهال که رتف و آمد ز يها لیاز فام چکدومیبود و ه

رو بهتون بگه اما زن عمو  تیواقع استخویرضا م وعم...رو نداشتند يادیهم که کس ز نایعمو رضا ا...مرده

 ي هیاثر کنه و نذاشت بعد از مرگ زن عمو هم بحث گذشته بخاطر روح نیلیشا ي هیتو روح دیترسیشهال م

 نشد دهیکش شیپ چوقتیماهان ه

 ...خب...یعنی...نیلیمن و شا یعنی -- انیشا

به  يایب ایزن عمو شهال تا تو به دن ادمهیچون  نیشیمحسوب م يریشما هم خواهر و برادر ش --  کیروب

 کارو کرد نیشما ا یراحت يو برا دادیم ریش نیلیشا

 نذاشتم يتصور نیهمچ دمیرو شن ایبار اسم لع نیاول یبگم وقت دیبا خب

 پدرت دوست نداشته باشه کمتر از اون هم نداره يکه اگه عمو رضا به اندازه  یدونیم نیلیشا -- کیروب

 فرشته که کنارش نشسته بود بغلش کرد هیگر ریبلند زد ز نیلیشا

 موضوع سخت بود نیکم جا افتادن ا هیبود  ییدختر بابا هیکه ت امروز  نیلیشا واسه

 هم پاشد و رفت تو خونه انیشا

 تو اتاقش رهیکه م دونستمیم

 انیو به فرشته اشاره کردم بره دنبال شا نیلیکنار شا رفتم

 بهم انداخت و رفت يقدرشناسانه ا نگاه

 همون حال فکر کردم تو
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بخاطر همون پدر و ...ماهانه ییپسر دا کیاز اون ور هم روب شهیماهان م يدختر عمو نیلیشا یعنیپس  "

 "...ماهانه هیشب نقدریا کیکه روب نهیهم يو برا کردیصدا م ییرو دا کیروب يعمو

 تو بغلش دشیرو پله ها و کش نیلیو نشست کنار شا رونیعمو رضا اومد ب کردیم هیگر نیلیکه شا همونطور

بچه به بغلش پناه برد و  هی نیفورأ ع نهینخواد عمو رو بب یتا مدت ها حت نیلیشا کردمیکه فکر م نیخالف ا بر

 کرد هیبلندتر گر

 میتنهاشون بزار میداد حیهم ترج ماها

 :که گفت دمیمحکم عمو رو شن يلحظه آخر صدا البته

 یاما باور کن که تو دختر خودم تهیدرسته محمد پدر واقع...نیلیشا یودمتو دختر خ --

 ...ادیم نیریبه نظرمون ش انمونیاطراف یوقتها خودخواه یبعض چقدر

 مشخص بود نیلیشا ي افهیاز ق نیا و

 :دمِ گوشم گفت کیروب

 ؟یترسوندمت خانوم --

 یشیترسناك م یلیخ یشیم یعصبان یوقت...اوهوم -

 دید یوقت...آروم باش گهیاون وسط ماهان برگشته بهم م...کوچولو،دست خودم نبود یتوت فرنگ دیببخش --

 ...گهیبس کن د دهیرنگش پر يرو ترسوند میمر نیبب گهیدست گذاشته رو نقطه ضعفم و م دمیگوش نم

 بود دمیاز حرفاش توجه ام به لقب جد شتریب

 ...کوچولو یفرنگ توت

 ...خوشم اومد ازش

 گه خدا بخواد مشکالت تموم شدا بالخره

 به نفع ما شد زیتا همه چ میکم رو مخ پسرا کار کرد هی کتایو  من

 هردومون با هم باشه یکه عروس نیا یعنی

 میشده بود یمیبا هم صم یلیمدت خ نیا تو

 دهیجهان باشم هم بهم دست نم ییترَن هوا نیدارم که اگه تو بلندتر جانیه نیمن همچ االنم

 ذوق کرده بودم که حد نداشت نیمچ یلباس عروس تو

 نداشت يتور بود و دنباله ا هیساده و چند ال نشیبود و پائ يلباس دکلته که باال تنه اش سنگ دوز هی
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 بلند بود یکاف يسرم به اندازه  يتور رو عوضش

 کرده بودباال سرم بسته بود و با تاج و تور محکمش  یرو رنگ کرده بود و به حالت قشنگ موهام

 کنم فشیتوص تونمیخوشگل هم داشتم نم شیآرا هی

 اعتراف کنم که از من قشنگتر شده بود دیفرق داشت و با شمونیمثل هم بود اما آرا کتایمنو  لباس

 خودش ییبایز شش،بخاطریبخاطر آرا نه

 درخشهیم بیسبز که عج ياون چشما مخصوصأ

 کرد رنگ نکرد يهر کار شگریرو آرا موهاش

 ماهان گفته حق نداره دست به رنگشون بزنه گفتیم

 نجایا میاومد میو از اونجا مستق میگرفت يعقد محضر هیمختصر  یلیخ شگاهیاز آرا قبل

 هیآتل میقراره بر االنم

متفاوت کمک  يدو نفر آدم بفرستن از دو تا عکسا يهمزمان برا تونستنیها نم یاز عکاس چکدومیچون ه البته

 میگرفت

 ...کیمنو روب رون،بعدشیرفتن ب شگاهیاز آرا کتایماهان و  اول

 خوشگل شده بود شهیهم مثل

 دمیلرز یلحظه از خوشحال هیکه  کردینگام م يطور

 که تو نگاهش بود گرم شدم یلحظه گذاشتنم تو قطب جنوب اما بعدش از عشق هیکه انگار  یحس

 :و گفت دیبوس مویشونیجلو و پ اومد

 ...فرشته کوچولو هی نیع...خانومم يخوشگل شد --

 :بشم آروم دمِ گوشم گفت نیکمکم کرد سوار ماش یوقت

 رو نخورم یتوت فرنگ نیتا شب صبر کنم و تو راه ا يحاال من چطور --

 شدمیچرا امروز از هر حرف ساده اش سرخ م دونمینم

 داختحرفا بود و فقط دستم ان نیاز ا زتریاما اون ت نهیجلوتر تا صورتمو نب دمیرو کش شنلم

بارم آخر سر  هیاومدن طرف زنا اصأل سر بلند نکردن و  یو ماهان وقت کیجداگانه بود و روب مونیعروس مراسم

 اومدن

 که عادت به کفش پاشنه بلند نداشتم، یمخصوصأ من ستمیبا تونستمیکه نم دمیسر شب اونقدر رقص تا
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 عروس کشون از همه جالبتر بود موقع

آوردن خونمون تا بعد همه اون دو ت رو ببرن  هیبه عنوان عروس و داماد اول ما رو همراه بق کتایو  ماهان

 خونشون

 گهیعروس د هیعروس رفته بود عروس کشون  هیکن  فکر

 چشمشون به ما بود ابونیتو خ همه

 بودم دهیکردن که از خنده ترک طنتیهم اونقدر ش پسرا

 ...هم نگم بهتره مونیخدافظ از

 کردم که نگو هیرگ اونقدر

 گفتمیبا خودم م کردنیم هیموقع عروس ها گر نیا یوقت شهیهم

 " رهیکه بم رهینم هیها چ يلوس باز نیا "

 عروسا شده بودم ياالن خودم بدتر از همه  اما

 دوم بود يبه زور منو کشوند تو آپارتمان که طبقه  کیروب بالخره

 :گفت میآسانسور که شد سوار

 ؟يکه با من ازدواج کرد یستین ینکنه راض...گهینکن د هیگر...میا مر --

 ه؟یچه حرف نیا وونهید -

 دوم يطبقه  میبود دهیرس

 :دست چپشو انداخت دور کمرم و گفت میشد ادهیآسانسور که پ از

 خوامیالبته م...رمیرو بگ نجایمجبور شدم ا رانیا کشوندیبس که منو م دم،ازیرو به لطف ماهان خر نجایا --

 رمیبگ گهید يخونه  هیرو بفروشم و  نجایا رانیا میگردیبر م یشگیکه هم یوقت

 رم؟یبگ هیجهز یبخاطر همون نذاشت -

 کار؟یچ مییخوایاالن م گهیآره د --

 بود يطبقه تک واحد هر

 شدیم يمتر 100که حدودأ  یدو خوابه البته نقل ینقل يخونه  هی

 به خونه نداشتم یتوجه ادیکه ز من

 چرا استرس گرفته بودم دونمینم
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 داشت یمشک-دیست سف لیبه خونه اندختم و رفتم تو اتاق خواب که وسا ینگاه يسرسر

 بود دیتخت دو نفره کأل سف البته

 کنه دایپ يا گهید ياتاق جلوه  شدیبود و باعث م یپف شیرو تخت حالت

 و خودم رو برانداز کردم ستادمیا يقد نهیآ يجلو

 از همه تاج و تور رو از سرم کندم اول

 بزرگ بند شده بود یمشک ي رهیدرست کرده بود که سر جمع با سه تا گ يرو طور موهام

 ارهیموهام رو به حالت سنگ در ب دیچسب مو بزنه با خوادیهمون اول گفتم اگه م شگریآرا به

 استفاده نکنه) حالت دهنده( يسفت کننده ا چیزحمت نکشه و از ه پس

 شستنش رو نداشتم يمن حوصله  نچو

 چقدر سر درست کردن موهام حرص خورد طفلک

 دورم ختیرو هم در آوردم که موهام کأل آزاد شد و ر رهیسه تا گ اون

 دور کمرم تازه به خودم اومدم کیروب يحلقه شدن دستها با

 بکشم غیبود ج کیترس نزد از

 دمی؟ترسيایم ییهویچرا  -

 شما حواست نبود خانوم خانوما ومدمین ییهوی --

 لختم زد يسرشونه  يرو يبوسه ا و

 !!خانوم گل؟ يچرا استرس دار...میمر --

 :ازم نگرفت دم گوشم گفت یجواب یوقت

 شویتا هر وقت که آمادگ کنمیتابتم اما صبر م یکه ب نیخب؟؟ با ا یبترس يزیاز چ ستین يازین...خانومم --

 ...یداشته باش

 شدمیم يجور هی خوردیکه به گوشم م نفسهاش

 ...گرفتم کردیدستشو که داشت از دور کمرم باز م فورأ

 وفتادیاتفاق م نیکه ا بالخره

 ارزش داشت ایدن ایخودش دن...بود یکاف کردیمنو م تیکه به فکرم بود و رعا نیهم

 :گفتم ومدیکه انگار از ته چاه در م يصدا با
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 ودب یعیطب ست،استرسمین يزینه چ -

 دهیبا دستش دلم رو فشار م یکی کردمیم احساس

 بلندم کرد نیدست انداخت دور شونه ها و زانوهام و از زم کیروب

 داد به تاجش کهیتخت و ت ينشست رو رفت

 نشوند تو بغلش منم

 اش و شروع کرد به نوازش موهام نهیرو گذاشت رو س سرم

 دیتپیمحکم اما منظم م قلبش

 که گذشت شروع کرد آروم آروم حرف زدن یکم

 ...منو آروم کنه خواستیم انگار

 ...من يبغل من و برا نجا،تویتو،ا شهیاصأل باورم نم ییجورا هی یدونیم...میمر --

 دوست دارم...فقط مال من...یمال من گهیرو ابرام چون االن د کنمیخودخواهانه باشه که بگم احساس م دیشا

 تر از عسل هستن؟؟ نیریها ش یخودخواه یبودم که گاه گفته

 همون چند جمله آروم شده بودم با

 گاهمه هیتک شهیو هم مونهیکنارم م شهیکه هم کردیچون صداقت حرفاش بهم ثابت م دیشا

 گاه؟؟ هیهمراه و تک هی خواد؟جزیم یچ شیدختر از زندگ هی مگه

 شده بود ایدر یبلند کردم و زل زدم بهشچشماش درست رنگ آب سرمو

 ...و زالل شفاف

 :زمزمه کردم آروم

 منم دوست دارم -

 بود یقبل يمتفاوت با دفعه  یلیبار حس کردم خ نیکه ا ییو گرما کتریکم کم اومد نزد سرش

 خاطر داشتم ینوع آسودگ هی...حس آرامش خاص هی

 جدا شد و سرش رو برد طرف گردنم ازم

 :بعد سرشو بلند کرد و گفت یکم

 ادیقلقکت نم گهیخوبه د --

 :و منگ گفتم جیگ
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 ؟یچ -

 :زد و گفت يا قهقهه

 ...یچیمن ه یتوت فرنگ یچیه --

*** 

 مردها هم قلب دارند"

 !!زن است کیاز قلب  واشتری شانیصدا فقط

 کنندیم هیعشقشان گر يهم در خلوتشان برا مردها

 کنندیاشان قاب م یرا در آلبوم دلتنگ شانیاشکها شهیاما هم یباش دهیند دیشا

 ینیرا بب میتا مبادا لرزش دستها کنمیرا کلفتر م میدهم،صدایام را جلو م نهیس نمیبیوقت زن بودنت را م هر

 "...نه بخاطر زور بازوها...یزن مرد باش کیاز نگاه  يدوست دار...یکه باش مرد

 دستام رو دورش محکمتر کردم يزدم و حلقه  يلبخند

 و شکر گذار خدام  ونیلحظه اش تا ابد مد هی يبرا یکه دارم حت یآرامش نیبخاطر ا من

 شو باز کرد يزمرد يخورد و چشا یبغلم تکون تو

 زدم مهیخودم جداش کردم و خوابوندمش رو تخت،خودمم روش خ از

 :بود گفت یاز خواب آلودگ یکه ناش يگرفته ا يصدا با

 !شده؟ یچ...ریصبح بخ --

 ...لبخند محو نگاش کردم هی با

 نگاه به من بعد با تعجب به خودش کرد هیاول  دیدمو دلبخن یوقت

 دیاومد چون فورأ لپاش گل انداخت و نگاشو از من دزد ادشی شبیکه د انگار

 دمیبلند خند يصدا با

 اما اون منو هل داد عقب و فورأ از رو تخت بلند شد دمشیجلو و بوس دمیکش خودمو

 چشمش به من افتاد نکهیدور خودش اما هم دیچیپفورأ پتو رو برداشت ئ  ستیتنش ن یچیه دید یوقت

 رو هردومون دینشست لب تخت و پتو رو کش دوباره

 ...از خجالت سرخ شده بود و من از خنده اون

 دمیخندیرو گذاشته بودم رو بالش و آزادانه م سرم
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 یغم چیه یب

 :و گفت اوردیسر طاقت ن آخر

 ...ماهان گهیاا نخند د --

 و از پشت بغلش کردم نشستم

 :چسبودنم به گوشش و زمزمه کردم لبمو

 ...عاشق سرخ شدنتم -

 :دفعه برگشت طرفم و با تعجب گفت هیحرکت موند اما  یب اولش

 ...يتو حرف زد...تو...ماهان...ما...مـ --

 بار پلک زدم هیحرفش  دییتأ ينشونه  به

 ...که ؟دکترياما چطور...اما --

 :کردم پیبرداشتم و براش تا یرو از رو عسل میامه نداد خم شدم و گوشحرفشو اد دمید یوقت

 ینیبیرفتم و حاال هم که م کیدکتر گفته بود احتمال خوب شدن وجود داره،به اصرار روب -

 :خوند گفت نکهیا بعد

 ؟یکنیم پیخب پس چرا تا --

 :نوشتم دوباره

 رمیگیم جهیسردرد و سر گ زنمیکه حرف م ادیهنوز کامل خوب نشدم ز نکهیا يبرا --

 گفت یآهان یخوشحال با

 :گفت دینگاش کردم با ترد ریدل س هیکه به سکوت گذشت و من  یکم

 ...ماهان --

 !جانم؟ -

 :زد که زود هم محو شد و گفت يلبخند

 ؟يدیمدت راجب اون روز نپرس نیچرا ازم تو ا یعنی...تو...اما ستیحرف زدن راجبش درست ن دونمیخب م --

 :آروم بود گفتم رمیسردرد نگ نکهیا يکه برا يصدا با

 یبش...ناراحت دنشیکش...شیبا پ...دمیترس...يبد حیخودت توض...خواستمیم...نکهیا يبرا -

 دیخم شد و دستم رو بوس ناغافل
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 رمیکه نتونستم جلوشو بگ عیسر اونقدر

 :ام و گفت نهیداد به س هیکنم سرشو تک یکه اعتراض نیا قبل

 ...منه دیو ام بانیگاه منه،بعد تو تنها پشت هیآدم تک نیا...شیریمبادا ازم بگ...آدم مرد منه نیا ایخدا --

 نگهش دار برام

 شدم یچند حرف چطور غرق غرور و خوشبخت نیکه من با هم کنهیدرك نم یکس و

 و آرزوشه یخوشحال نیگاه و مورد اعتماد زنش باشه باالتر هیکه تک نیمرد ا هی يبرا

 مرد باشه شیزن زندگ يدوست داره برا مرد هی

 :لبخند بغلش کردم که گفت با

منو دوست نداره،حلقه امو در آوردم و گذاشتم رو  گهیبا خودم گفتم ماهان حتمأ د یکه از خونه رفت نیبعد ا --

 هیدر رو باز کردم اما  ،خوشحالییزنگ در رو زدن فکر کردم تو یوقت...شدم مونیبرم اما پش خواستمیم زیم

برگردم  خوادیاومده و ازم م اشای رفاومد تو خونه گفت از ط یوقت. من کلیهم قد و ه بأیدختر بود تقر

 ییرایهم خونه جا مونده بود،دست به سرش کردم تا تو پذ تیو گوش يتو خونه نبود...دمیچرا ترس شش،دروغیپ

برداشتم که از شانس تمام مدارکم  رو فمیرفت حلقمو بردارم قط ک ادمی یحت رونیمنتظر بمون و خودم زدم ب

رو به رو شدم و از دستش فرار کردم،خواستم  اشایکنم با  يکه کار نیقبل ا ابونیتو خ.نبود میتوش بود اما گوش

اومده  اشایبار خونه  هی...هی...کرده بود دمیکه تهد دمیرو د یبرگردم خونه که همون مردك روان

بعد اون ...جلو امیبود؛از ترسم نتونستم ب ستادهیجلو در خونه ا...کرده بود دامیدوباره پ يچطور دونمینم...خب...بود

اما بازم  یبا خودم گفتم حتمأ تو به همه گفت...دادیجواب نم چکسیه...يهر چقدر به تو زنگ زدم جواب نداد

ه تو منو گرفتم حاال ک میشوکه شدم و تصم...یو رفت یها گفتن اونجا رو فروخت هیاومدم دنبالت که همسا

بعد  یوقت...کردم دایرستوران هم کار پ هیکردم و تو  رهخونه اجا هیو  رونیاز هتل اومدم ب...امیدنبالت ن يخواینم

اون ...مهیمر دمیکه بعدأ فهم گهیدختر د هیو  کیشد،تو آروم و ساکت با روب تابیدلم ب دمتید سیسال تو پار 4

دنبالتون  اریاخت یب فیکارد نیریم نیدار دمید یوقت...کردم میکه فورأ خودمو قا ینیبود منو بب کیروز نزد

اگه طاقت رو به رو شدن باهات رو داشتم تو تولد جِس هم  یحت...امیب نیریهر جا م شدیباعث م دلماومدم؛

هم که از خودم نداشتم  يزیچ...و با پس اندازهام دنبالتون راه افتاده بودم نیکأل کارم رو زده بودم زم...ما ومدیم

هم که خداروشکر باغ بود و راحت  میتو تولد مر...رانیخونه، بعد شما اومدم ا الیخیب نیبخوام نگرانش بشم بنابرا

خودم  شیپ ينشون نداد یاما عکس العمل يدید ونیمنو گر يبعد آهنگت اونطور یوقت...تو امیب تونستمیم
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برم و  شگاهتیدل برگشتن نداشتم،با خودم شرط بستم که بعد نمااما بازم  يدوسم ندار گهیمطمئن شدم که د

اوف ...يبچه هم دار هیو  يکه ازدواج کرد نیشکستم،فکر به ا يبدجور دمیشن گساونجا حرفات رو با نر یوقت

 ...دمتیهم که تو هتل د یوقت....شدم یچه حال یدرك کن یتونیماهان نم

 کنه یدوباره عذرخواه خوادیسردش شده و از حالت حرف زدنش هم معلوم بود م دمیبدنش فهم دنیلرز از

 :انگشت اشاره ام رو گذاشتم رو لباش و گفتم پس

 مهمه؟ یچ...یدونیم...ستین...به بعدش مهم...نجایاز ا سسسسیییه -

 :و گفت دیشد گلومو بوس خم

 مهمه؟ یچ...بمت يصدا نیا يمن فدا --

 ...یدونینم...که تو نیا -

 رو؟؟ یچ --

 ...که من چقدر دوست دارم -

 مانمیکنارت م یمانم، تا هر زمان که بخواه یم

 ...دهمیو کنارت جان م سوزمیم تیپا به

 مانم، یم تیدردها يابد پا تا

 ...میگریو با غمت م خوندمیمن م تیشاد با

 ختیخواهم ر تیرا به پا میایدن...گاهت خواهم ماند هیکیت من

 عشق کنارت خواهم ماند نیا يبه لحظه به لحظه  قسم

 شرط کیهم فقط به  آن

 ...بمان کنارم

 

 ستیهمچنان باق تیدفتر حکا نیا دیرس انیپا به

 

 گهیبا اتفاقات د گهیقالب د هیداستان به ظاهر تموم شده اما قراره ادامه داشته باشه،تو  نیا

که  یو ماها در حال دهیبه هدفمون بهمون استراحت م دنیرس يبرا نشیکه ب هیراه پر از سخت کی یط یزندگ

 هیما  م؛داستانیبعد از اون هم آماده باش يها یسخت يبرا دیبا...میوقت بکن نیاستفاده رو از ا تینها دیبا
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زمان به ...افراده نیا یزندگ ي هکه ادام " دیبه رنگ خورش یبودن"جلد دوم خواهد داشت به اسم  ییجورا

آدما  نیا یزندگ يدوم ادامه  سازن،جلدیم يدیجد يو جوون ترها داستان ها شنیم ریدم ها پو آ گذرهیسرعت م

به خدا ادامه دارن و  دنیو تا رس شنیها تموم نم یسخت گمیبچه هاشونه دوباره م یبگم داستان زندگ قتریدق ای

که کنار هم  میشیموفق م یو ههممون فقط وقت دنینا تمام رو م یخوش کید یهان که به ما ام یخوشحال نیا

 ...میگاه هم باش کهیو ت گهید

 

 انیپا

1394/3/5 13:02 

Ashina.S You just believe 

 

 

 

  94خرداد   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 تیر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member299759.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member42416.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Ashina.S  –کنارم بمان 

wWw.98iA.Com ٣٠٩ 

  


