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 . خونه رو پر کرده بود  يکرد، همه  یاسمم و صدا م يبابا که با شاد يصدا

 ... بابا  ایپاشو بدو ب... خانوم دکتر ... خانوم  نایمب _

بابا انقدر خوشحال  میما ارشد قبول شد یبابا، وقت يا: برادر بزرگترم، اومد در اتاقم و باز کرد و گفت  مهرداد،

 .زود باش  ینور چشم ششیتو شده ؛ بدو برو پ ينشد که برا

به  يماه سفر کار کیتا چشمم افتاد به بابا که بعد .  نییپا دمیکردمو از پله ها دو یجبهش دهن ک طنتیش با

 .تو بغلش  دمیخونه برگشته بود، پر

 . دلم برات تنگ شده بود .  ییسالم بابا _

 .دختر گلم  یزنده باش.خوشحال شدم  ایدن هیکه مادرت بهم داد،  تویخبر قبول زکم،یسالم عز _

درش رو باز کردم، صدا . بود  کالیموز يجعبه  هی. بسته بهم داد  هیچمدونش  يو از تو دیگونه مو بوس بعد

 که توش بود ناخوداگاه باعث شد از  یچییبه کنار، سو باشیآروم و ز یقیموس

انقدر خوشحالش کرده بود  یقبول نیا یداشته باشم ول نیداد ماش یتا اون موقع بابا بهم اجازه نم. دل بخندم  ته

 . بود  دهینخریکه برام ماش

 نه؟ ای يدوسش دار نیبب اطه،یبرو تو ح _

مامان که تازه از حمام . دوستداشتم  یلیرنگ رو خ نیا. بود  رهیت یهاچ بک آب سیاری هی اط،یسمت ح دمیدو

  يدور هیباهاش  يبر یتونیم يخوا یاگه م: و گفت  دیخند. اومده بود 

 . مراقب خودت باش  یول یبزن

 ينگاه کردم به موها نهیتو آ. رفتن آماده شم  رونیب يبود تا زود برگردم تو اتاقمو برا یمامان کاف ي اشاره

 حواسم شش دانگ به درسم  نکهیا يقشنگم که به خاطر کنکور و برا یمشک

چقدر بلند . چقدر موهام ناز بود  ریبخ ادشیتودلم گفتم . به سرم  دمیکش یدست. کوتاهشون کرده بودم  باشه

 . دمیکمرم بود، آه کش يتا تو شیسال پ کیموهام کهتا  ادیو به . شده بود 

خوشحال شده بودم، غم  یعال ياونم با رتبه  یدندانپزشک يشدن تو رشته  قبولیافتاد چقدر برا ادمی یوقت یول

 . از دلم رفت 

 یمانتو شلوار مشک. کمد در آوردم و سرمکردم  ياز تو افسانه دوستم بود، ي هیرنگمو که هد یاسی شال

 مامان رو  يصدا ن،یتا نشستم تو ماش.  رونیب دمیدو دمویکوتاهمم پوش
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دونستن حتما تو  یعالم م يهمه ! يبرنگرد رید. که گفت سالم منم به مامانافسانه جون برسون  دمیشن

 .نبود  بیافسانه، پسحرف مامان عج شیپ رمیم یتیموقع نیهمچ

افسانه که اومد .  رونیب دمیپر نیفاصله داشتن، زدم رو ترمز و از ماش ابونیخ هیکه با ما  نایافسانه ا يخونه  دم

 شناختمشکه بتونم غم تو نگاهش  یانقدر م یگفت ول کیتبر یکل رونیب

 .بخونم  رو

حاال .  يتو که قبول شد.  گهیسال د امسال نشد،...  دهیکه به آخر نرس ایدن! گهیافسانه جونم، ناراحت نباش د _

  شتریکوچولو ب هی گهیسال د ،يبر یخواست یکه م ينشد رشته ا

 .  یشیقبول م یخون یم

حاال قراره . کنم  یکنه انقدر حالم بده که امروز فردا قراره خودکش یندونه فکر م یهرک. توام  گهیخب حاال د _

 خانوم خانوما؟ میاتول شما کجا بر نیبا ا

. غلغلکش دادم و مجبور شد بخنده . بخند ...  گهیحاال بخند د.  یاصال هر جا تو بگ.  يهر جا تو بخوا _

 تو اتاقش، میبا هم رفت. از ته دل  د،یخند

رو با هم عوض  فامونیبعد طبق معمول ک.  میباهم ست بش شهیکه مثل هم میانتخاب کرد يرو طور لباساش

 داشت گل ها رو آب  اطیر افسانه تو حماد.  نیسمت ماش میو رفت میکرد

 . دادیم

 . زمیجان مبارکت باشه عز نایمب.  دیدخترا مراقب باش _

 .سالم رسوندن  یمامان حساب یراست. خاله  یمرس _

 .باش خاله  تیمراقب رانندگ! ها نینکن یطونیش. بهشون از طرف من سالم برسون دخترگلم . سالمت باشن  _

 .گردونم  یو سالم برم حیدختر خوشگلتونو صح.  نیبابا خاله نترس يا _

که  میدور نشده بود يزیهنوز چ.  نمیبب نهیآ يمادر افسانه رو تو نیریتونستم لبخند ش یهنوز م میراه افتاد یوقت

 . ش توهمه  افهیباز ق دمید

 م؟یکجا بر نمیبگو بب نیچت شد دختر باز؟ ساکت نش _

 .نداره  یمن چندان فرق يبرا. خوبه  میهرجا بر. خوت بگو  _

 یانقدر پ. دست گردش نرفتم  يبه تعداد انگشتا یساله حت هی نیا یدون یبه من نسپر که خودت خوب م _

 . رفته  ادمی ابونایخ ي افهیدرس بودم که اصال ق
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 . دیارز یم.  يدیش رو هم د جهیخب نت یآره، ول _

من  زیاز همه چ گهیبه خودم قول داده بودم، خودت که د. رشته قبول بشم  نیبود که ا نیبرام فقط مهم ا _

 . يخبر دار

بود و خاله  ریاون روز حرف سر پسرخاله م ام. بودم  یرستانیهنوز دب یوقت شیگشت به دو سال پ یبر م هیقض

 از همه  لیتو فام یحرفشون گل انداخته بود که ک یو مامان حساب هیراض

سال  7از من  ریالبته ام.  میلیفام يبچه ها نیباهوش تر ریبودن که من و ام دهیرس جهینت نیتره و به ا باهوش

 آزمون تخصص  يو داشت خودشو برا. بزرگتر بود و او روزا ساآلخر دکترا بود 

اون روز . تونست نظرشو جلب کنه  یدرس نم ریبه غ يزیچ چیه ایانگار تو دن. عاشق درس بود . کرد یم آماده

 خواست مادر منم انقدر بهم یشده بودم، چقدر دلم م ریام يتماشامحو 

 .کردم شد  ینگاهش م رهیمتوجه من که داشتم خ کدفعهی نکهیتا ا. کنه  افتخار

 شده؟ يزیچ نایمب _

 .کرد  یساله نگاه م 5بچه  هیانگار داشت به . بود  ادمیرو لبش هنوز  ي خنده

 . لحظه تو فکر بودم  هی ستین يزینه پسر خاله چ _

 حاال؟ يبود يتو چه فکر _

 .تو فکر درس : که دستم بود نگاه کردم و گفتم  یکتاب به

 . ستیدرست بدك ن دمیشن یراست _

 . من شاگرد اول مدرسه م  ست؟یبدك ن ن،یدار اریاخت _

 .بود؟ آره  یرشته ت تجرب یخوبه، راست _

 . یاضیر ای هیتنها دختر خاله ش تجرب يرشته  هدونینم. ما رو باش  يدلم گفتم پسرخاله  تو

 . هیبله تجرب _

قراره تا دو سال : و پدرش بود به من نگاهکرد و گفت  ریبود که بابا که تا قبل از اون مشغول صحبت با ام نجایا

 . بشه خانم دکتر بابا  گهید

 ؟يعالقه دار یچه جالب، پس توام به پزشک _

 .بابا رو برآورده کنم يگرفته بودم آرزو میتصم یکه چه عرض کنم؟ ول عالقه

 .بله  _
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 ؟يحاال چه شاخه ا _

 . ارهیکه جلوم کم ب رمیرشته ها رو در نظر بگ کیفکر فقط خواستم پ بدون

 . یدندانپزشک _

 . ایبد ینیریش همیمنتظرم ب گهیپس من دو سال د.  هیعال _

 .حتما  _

. دربند  میدیرس دمیتو فکر بودم که د.رتبه قبول شم و شدم  نیتالش کردم که با بهتر یاون روز حساب بعد

 و روش  ریدرست تو همون روزکه داشتم تو خاطراتم ز شیکه دو سال پ ییجا

 . میخاله م اومده بود يکردم، با خانواده  یم

انتخاب . منو عوض کرده بود  یزندگ ییچون اون شب کذا دیشا. خودمم سؤال بود  ياومده بودم اونجا؟ برا چرا

 آدم  یکل زندگ يبرا يزیبرنامه ر ییجورا هیرشته 

از اون و  اوردنیحداقل کم ن ای. دادهبود  رییبود که سرنوشت من رو تغ ریکردم ام یمن ناخودآگاه حس م و

 . دکتر بشم  رمیبگ میکردن بابا بود که باعث شد تصم دیروسف

 نیو هم.  میخرت و پرت خورد تمونیتر از ظرف شیو ب میگشت یو حساب میردک یطونیش یلیروز با افسانه خ اون

 تو رختخواب و  میفتیباعث شد جفتمون دو روز ب

 یخبر قبول.کرد  یمم وونهیخنده ها و مسخره کردنه مهرداد بود که داشت د یضیمر نیبدتر از ا. میبش ضیمر

 بابا که از . مخابره شد  لیکمتر از سه سوت تو فام

اگه بگم . رو به همراه مامان داد یمهمون هی بیاندازه شاد بود، ترت یدردونه ش ب زیدکتر شدندختر عز خانم

 کم نداشت بلکه  ریام يخاله برا یاز مهمون يزیچ

لذت  ارمامانیتمام ع ییرایو دوستان تو باغ جمع بودن و از پذ لیفام يکاینزد يهمه . هم بود، دروغنگفتم  سر

 . بردن  یم

 یجور جمع ها بهم خوش نم نیبا ا ادیکال ز. رو نداشت من بودم یمهمون يکه اصال حوصله  یکس هاتن

 خواست توجمع هم سن و  یدلم م شتریب. گذشت 

 . خودم باشم  يساال

 ادتیع يآخه افسانه مجبور شده بود با مادرش برا. کرده بود  ناراحتمیلیخ ینبودن افسانه تو مهمون خصوصا

 بود به شمال  ضیمر یلیون روزا خپدربزرگش کها
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 ياز دوستا یکیاز کنار مامان که مشغول صحبت با خانم  یواشکی.داد  یمنو عذاب م شتریمسأله ب نیو هم بره

 بابا بود، دررفتم و شروع کردم اطراف باغ گشتن 

 یلیبود که با رنگ چشمام خ یکت و دامن سبز قشنگ. اومد  یبودم اصال خوشمنم دهیکه پوش یاز لباس. 

  یاصوال من از کت و دامن بدم م یول داشتیهمخون

قشنگ  یلیخورده از اولش بلندتر بود خ هیکوتاه کرده بودم و حاال  ش،کوپ،یموهامو که چند وقت پ.  اومد

 دار سبز که  نیسنجاق نگ هیبودم و با  دهیسشوارکش

 يسرم انداخته بودم که جلوه  يهم رو یسبز روشن ریرشال ح. کردهبودم  نیگوشم زده بودم، تزئ کینزد

 احوال ابدا  نیبا تمام ا یول. بهصورتم داده بود  یخاص

طور داشتم به دور  نیهم.بودم خواست مامان بود نه خودم  دهیکه پوش یچونلباس. نبودم  یخودم راض ي افهیق از

 اطراف باغ  تیو جمع یمهمون ياهویاز ه

 دنشیاز د. دادهبود  هیسنگ بزرگ تک هیسبزه ها نشسته بود و به  يرو.  ریزدمکه چشمم افتاد به ام یم گشت

 آخه تو . با اون حالت ناخواسته خنده م گرفت 

و بدتر از اون  هگوشهیکنه، نشسته بود  شیمعرف لیگشت تا به فام یکه خالهداشت در به در دنبالش م یتیوضع

 کتاب  ؟یچه کتاباونم . خوند  یداشت کتاب م

جوره حواسش به من نبود، غرق شده بود تو  چی؟هیهست یک گهیباخودم گفتم بابا عشق درس، تو د.  یدرس

  يجور هیاول دلمخواست . عالم خودش 

 یبود که راهمو کج کردم که برم ول نیا.  نباشهیو کار درست ادیبدش ب دیبد فکر کردم شا یول بترسونمش

  دمیمتر پر هیصداش وحشتکردم و  دنیناگهان با شن

 . هوا

 ؟يمن ازشون فرار کرد نیخانم، کجا؟ توام ع نایمب _

 نیا! ها وئهیک يته آ وشیک يآ یراستراست ه؟یچه جونور گهید نیطور که پشتم بهش بود، تو دلم گفتم ا همون

 چطور متوجه شد  د،یکه اصال منو ند

 مناومدم؟

 . میحساب شد یب ،پسیمنو بترسون یخواست یتم که اول مدخترخاله؟ خود يدیهه هه هه، ترس _
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 یواا، چرا تهمت م: نگاهشکردم و گفتم  یالیخ یبا غرور و ب. از کجا مغز منو خوند؟ آروم برگشتم سمتش  نیا

 من اصالهم .  ستین ينجوریا چمیشما؟ ه یزن

بعدشم . که از دستشون دررفتم  نهیرها یجور جمعا سر م نیفقط حوصله م از ا. شما رو نداشتم  قصدترسوندن

 داشتم  د،یشما غرق مطالعه ا دمیکه د

 . رفتمیم

البته خواهر ! انداخت ها یمارواز کار و زندگ شیمهمون نیبود با ا کاریخاله ب! یگ یبله، بله، شما که راست م _

  بهتیراست. همن  نیع گه،یمادر خودمه د

 .  گمیم کیتبر

 . توقع نداشتم  نازتیاز ا رینبود چون غ زیانگ جانیروز چندان ه نیمن برام ا گرچه

 . ممنون  _

 هی ریام. نظر اونبرام از همه مهم تر بود . کنه دل گرم شدم  یفکر م يطور نیراجع به من ا دمید یکه م نیا از

  یافتنیشخص دست ن هیبرام حکم  ییجورا

 . مهم بشه  زشبرامیهمه چ شدیباعث م نیخواست مثل اون باشم و هم یدلم م یلیخ.  روداشت

 ستم؟یمزاحم درستون که ن نجابمونم؟ینداره اگه منم ا یرو ندارم، اشکال لیجمع فام يراستش چندان حوصله  _

 سر و صداست  یدنج و ب یلیخ نجایآخه ا

 منم  دمیم حیترج. 

 که نداره؟ یبیع. کتاب بخونم  میبمونم و با گوش نجایا

 .ش راحت با. کنم  ینه، خواهش م _

و بلوز  يکتو شلوار نوك مداد. واقعا حواسش به من نبود  گهید. کردم، سر تا پاش رو برانداز کردم  نگاهش

 تنش بود که به اندام  ییبایز يخاکستر

دونست دکمه اول  یم خوبیلیشناخت، خ یآدم چقدر خوب خودش رو م نیا. داده بود  یخاص تیدشجذابیکش

 رگها و  یبرآمدگ ذاره،یش رو که باز م قهی

بود،  دیمق زایچ نیا بهیلیبودم مثل پدرش که خ دهیوقت ند چیه.  نندهیرو اعصاب ب رهیبدجور م عضالتگردنش

 دفعه  هی. دستمال گردن ببنده  ایکراوات بزنه 

 .نباشم  ریجامو عوض کردم و رفتم دورتر تامزاحم ام عیسر. افسانه بود .  دیافکارمو بر يزنگ زدو رشته  میگوش
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 ؟یخوش ینیب یمعرفت، ما رو نم یالم بس _

چندان اوضاع  نجامیا یول فمیتو ک نمبدجوریب یتو رو نم نکهیالبته از ا ؟ینه بابا، چه خوش. جون  یسالام دک _

 . ستیرو به راه ن

 پدربزرگت چطوره؟ _

. راحت باشه  الشیخودمونباشه که خ کیخواد نزد یمامان م. تهران  مشیاریبهتره، فردا، پس فردا م _

 . مارستانیاونجا ب مشیاریم

 .بهتره  ينجوریآره، ا _

 نه؟ ه،یجام خال یلیمن خ ؟یکن یچه م یبا مهمون _

 .شدم  میفعال که از دستشون ج.  ي ییلییخ _

 . ششونیبدو برو پ ؟يشد میگرفتن مثال، بعد تو ج یمامانت، به خاطر تو مهمون شیبرو پ _

 .زود برگرد . دلم برات تنگ شده . راقب خودت باش م.  رمیباشه بابا، اآلن م _

 . امیم گهیدو روز د یی امیم ر،یخب حاال آبغوره نگ_

 . يبا _

 . يبا _

اون شبم هرطور .  اوردین خودشیبه رو یشده بود ول يکارم کفر نیاز ا یمامان حساب.  نایمامان ا شیپ برگشتم

  يخودمو برا دیکم کم با.که بود تموم شد 

با شوق و ذوق وارددانشگاه . وقت بود منتظرش بودم  یلیکه خ يروز دیباالخره رس. کردم  یآماده م دانشگاه

 اومده بودن،  میهمراه يبابا و مامان برا. شدم 

بچهکوچولوها  نیکه ع دمیکش یخجالت م یبود و از طرف میاونا باعث شاد يشاد یبود، ازطرف یبیعج حس

 باهاشون  یوقت. انشگاه باهام اومده بودن دم در د

گفتن و با اشاره به من پوزخند  يزیلب چ ریکهز دمیرفتم دو تا پسر رو د يکردم و به سمت در ورود یخداحافظ

 که دارنبه خاطر کار  دیشد فهم یخوب م. زدن 

کار بود کرده  نمیآخه ا. دهن باز کنه ومنو قورت بده  نیخواست زم یدلم م. کنن  یمسخره م م نایا مامان

  یکالس نیوارد اول یوقت. شدم سوژه  خودیبودن؟ ب
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 رستانمیو دب ییبود که افسانه دوست دوران راهنما یاول نسالیکم دلم گرفت، ا هیاون روز داشتم شدم،  که

  زیچ چیگفتن ه یمعلما م کهیمائ. کنارم نبود 

دوست  یکم کم با جمع کالس آشنا و با بعض.  میتونه از هم جدامون کنه، چه راحت از هم دورافتاده بود ینم

  نیزتریعز يکدومشون برامجا چیالبته ه. شدم 

رابطه داشته باشم  شتریب یالزم بود با بعض یدرسیها تیبد هم نبودن و به خاطر فعال یگرفتن ول ینم دوستمو

 گذشت و من حاال  یماه ها پشت سر هم م.

زود جام رو تو دانشکده باز کردم  یلیانقدر که خ. داد خودمو نشون بدم تونسته بودم به استادا هوش و استع کامال

. 

 ياز پسرا یکی. جشن تولدشدعوتم کرد  يکالس برا ياز بچه ها یکیبود که  انیرو به پا گهیاول د سال

  یهم کشته مرده داشتول یلیکالس بود که از قضا خ

 رمیشرط بسته بوده که حتما م یبودم سر رفتن من بهمهمون دهیاز دوستام شن.  ومدیبه چشم من نم يجور چیه

 جلبتوجهه  يبهش فقط برا امیمحل یو تمام ب

خبر نداشت اگه خودشم  گهید یول. رمیخودش بهم توجه کرده با سر م الیکرد حاال که به خ یفکر م چارهیب. 

 به کارش ندارم و قصد کردمبه  يبکشه، من کار

بودن که روز اول دانشکده  ییهمون پسرا ریو دوستش اردش ماین. رمیه، حالشو بگکه شد شمیشرط بند نیا خاطر

 باعث شده بود  نیو هم دهبودنیبه من خند

زودتر از  یکه کل مایتو دلم به ن. نره  ادشونیکه تا مدتها  ارمیسرشونب ییباشم تا چنان بال یفرصت خوب منتظر

 کرد  یتولدش داشتمهمون دعوت م خیتار

 یگذروند و م یآخر رو تا کنکور م يروزا گهداشتیاون روز بعد کالس رفتم سراغ افسانه که د.  دمیخند

  يباهاش درباره . شهیحتما موفق م نباریدونستم که ا

 .  میریبگ میصحبت کردم و قرار شد بعد امتحان من و کنکور اونراجع بهش تصم مشکلم

. بکشم  یو نقص بیع یب يکاملش نقشه  ينابود يوقتداشتم تا برا یبود، حساب ریآخر ت يهفته  ماین هیمهمون

 در خواست از بابا  هیامتحانا کهتموم شد، فقط 

تو  ادیو شرط ب دیق یلواسون ب يالیو دیبود تا کل یبود کاف فیمنسر ک يبه خاطر نمرات فوق العاده  یکل که

 جشن تو رستوران و  هی ما،ین تولدیبرنامه . دستم 
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کالس که دلشون  ياز دخترا یلیدونستم چندان با اخالق خ یم کهیزیچ. بود  نیردش و مسابقه با ماشهم گ بعد

  يمثل تولد خود یخواستتو مراسم یم

بالماسکه  هیمهمون هی يبا افسانه، برنامه  رمیرو بگ ماین حالیکه حساب نیا يمنم برا. بدن، سازگار نبود  نشون

  يقدم بعد. دادم  بیتو باغ لواسون روترت

 گهیبله د... دل نه که صد دل  کینگاه،  کیرو با  ایتونستبعض یبرادرم بود، که م بیعج ياز مهارت ها استفاده

 شاب قرار  یکاف هیبا چند تا از بچه ها تو ...

کردم بالماسکه دعوتشون  یمهمون يپخش کردم و برا نشونیکارتها رو ب.رفتم  دنشونیو با مهرداد به د گذاشتم

 دوستان و  يمهردادهم ازشون قول گرفت همه . 

لبخند جذاب . ارنیداده بودم ب بیکه من ترت یسال انیرو باخودشون همراهکنن و به جشن پا هاشونیکالس هم

  یمهرداد کار خودشو کرده بود، نه تنها کس

  د،یفرا رس یروز مهمون. ارنیدخترا ب يآشنا و دوست رو هم به اضافه  ينکرد که قولدادن پسرا مخالفت

 یبرن ؛ و من و افسانه و مهرداد همگ مایکه قرار بود همه با هم بهرستوران پاتوق ن يهمون بعد از ظهر درست

به تعداد  يدر ورود رونیب دن،یدوستان از راه رس یکی یکیبه صدا در اومد و  الیکه زنگ و میمنتظر بود

که قبل از ورود به ساختمون توسط خدمتکار بهشون داده  میبود ماسک گذاشته میکه دعوت کرده بود ییمهمونا

 یبه قدر کاف گهیخودمو برانداز کردم، موهام د نهیآ يبار آخر تو يبه استقبال مهمونا برم برا نکهیقبل از ا.  شدیم

شونه هام  يقشنگ بهشون حالت داده بود و آروم رو یلیخ شگریآرا.  دیرس یشونه هام م يبلند شده بود و تا رو

بودم  دهیپوش یعروسک یو مشک يدو رنگ جگر راهنیپ هی.  ومدیاز حالت موهام خوشم م. رهاشون کرده بود 

صورتم مرتب  يماسک دو رنگم رو که با رنگ لباسم ست کرده بودم رو.  دادیبهم م یحس خوب شیکه دامن پف

 نیقرار بر ا. راه افتادم  یبه سمت سالن اصل رمیو دوستش رو بگ مایتونستم حال ن نکهیاز ا یکردم و با خوشحال

ماسکشون رو بردارن تا  یهمگ یمهمون انیماسکش رو از صورتش برنداره و در پا یکس یبود که تا آخر مهمون

 یخوش م شتریو ب شدیگرمتر م یمهمون يگذشت فضا یساعت م یهرچ!نه؟ ایدرست شناختن  گرویهمد ننیبب

من و . کرد  یم طنتیو طبق معمول داشت ش وددخترا کنار سالن گرم گرفته باز  يتعداد هیمهرداد با . گذشت 

 یآهنگ یقیمسئول موس.  میو گرم گفتگو بود میجمع شده بود یطرف نیاز مدعو یافسانه هم هر کدوم با گروه

مجبور بودم مهمان  ینداشتم ول دنیبه رقص یلیتما ادیمن ز. مشغول رقص والس شدن  یانتخاب کرد و همگ

که  دیرقص یم يبه طرز احمقانه ا شونیکیدو نفر رو قبول کردم که البته  استخاطر درخو نینواز باشم و به هم
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کردم و به کنار سالن  یعذر خواه. رمیبا اون بگ دنیرقص نیخنده م رو در ح يتونستم جلو یم یبه سخت

 .از همراه رقصش جدا شد و به سمتم اومد  خندون من شده بود يافسانه که متوجه چهره . برگشتم 

 چته تو دختر؟ _

ام داره که ادامه  يحاال چه اصرار...رقصه  یقورباغه م نیپسره فکر کنم فرشاده، ع نیا... نگو  یچیه...  يوا _

 . شدم  یداشتم از خنده خفه م... بده 

 ریزد ز اریاخت یشده بود، ب يا گهیبا دختر د دنیکه مشغول رقص دنشیبه فرشاد انداخت و با د ینگاه افسانه

 خنده

چه سخت کوشم هست بدبخت ...اعتماد به نفست تو حلقم بشر... جان  يا وونه؟یتو د يدعوت کرد نیک نایا _

 ... ها  شهیم يزیچ هینخوره  یترش نیا... 

_  ا ا شهیبفهمه ناجور م... نکن  يزیساکت افسانه، جان من آبرور... ا . 

الخصوص خودم که  یداشت به همه عل نکهیمن از ا. بشه  ییرایقطع شد تا از همه پذ یساعت مین يبرا یقیموس

. گرفت، خوش و سرحال بودم  یشده بودن خنده م م عیضا یکه حساب ریو اردش ماین یعصبان ي افهیاز تصور ق

 دیسه تا مهمون جد. سالن شدن  ردوا گهیسه نفر د کدفعهیدر حال صحبت کردن با چندتا از دوستام بودم که 

و دختر  میکرد یبا احترام سالم و احوال پرس.دختر و دوتا پسر  هی. بودن  دهیرس رید یسه ساعت بایکه تقر

 یبود تا بفهم یکاف دیجد يمهمونا ينگاه به سرتا پا هی. کردم  ییلباس راهنما ضیهمراهشون رو به اتاق تعو

که همراهشون بود  يدختر. پیخوش ت يرینظ یهستن و به طرز ب زیمتما اونمهم ي هیسه نفر کامال از بق نیا

رنگش صاف و بلند  ییطال يبود و موها دهیپوش یکوتاه یتونیسبز ز راهنیشناسمش، پ یو مطمئن بودم نم

 يپسر قد بلند. ومدیم دشیبه پوست سف بیبود و عج ییو ماسکش هم طال فیکفش و ک.بود تو کمرش ختهیر

بود و کراواتش رو با هر دو ست  دهیپوش رهیت يقهوه ا راهنیو پ یسالن شد، کت و شلوار مشک دکه اول وار

همراهش هم، که  یکیاون . تونست چشم ازش برداره  یرفت که آدم نم یبا اقتدار راه م يجور هی. کرده بود 

با دختر همراهش  يبود که تا حدود دهیپوش يداره، کت وشلوار سبز یمشخص بود با اون دختر ارتباط خاص

 .هماهنگ بود 

 ! نایها مب هیتو کار کت شلوار مشک یخفن رفت ن؟یک گهید نایا:  دیبه سمتم اومد و پرس مهرداد

 !هیک نمیخوام کشف کنم بب یفقط م.  ستین نطوریا چمیه... مسخره ... بروو  _

 . هیبق شیمن برم پ... مراقب کشفت باش ...  زمیعز قتهیحق یگیکه م نیا... اووهووم  _
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 ... برو فضول خان  _

 یکینداشتم،خودم رو با حرف زدن با  دنیرقص يحوصله  گهیمن که د. سالن رو پر کرد  کیموز يصدا دوباره

 .شونه م احساس کردم  يرو رو یاز دوستام مشغول کرده بودم که برخورد دست

 د؟یدور رو با من برقص نیواست کنم اتونم ازتون درخ یخوام، م یعذر م _

چقدر . لحظه احساس کردم از شدت خجالت سرخ شدم  هی. بود  هیهمون پسر کت شلوار مشک داد،یداد ب يا

 .  نهیتونست حالت چهره م رو بب یماسک پنهان بود و اون نم نیا ریخوب بود که نصف صورتم ز

 . کنم  یخواهش م _

بودم به وسط سالن  زبانیمن م نکهیبه خاطر ا گرانیناخودآگاه د.  میالن رفترو گرفت و با هم به وسط س دستم

تانگو رقص مورد عالقه . بودن  دنیو همه اطرافمون در حال رقص میحاال ما مرکز سالن بود. کردن  تمونیهدا

 یبا اون پسر مؤدب که با نزاکت خاص دنیبگم رقص دیبا یول امیتونستم از پسش بر ب یخوب م یلیم بود و خ

احساس آرامش .  دمیهم باهاش رقص گهیدو دور د یکی.بود  يداد، واقعا برم باعث شاد یحرکاتش رو انجام م

خاموش  شترشیغرق در افکار خودم بودم که چراغا که تا اون موقع به خاطر رقص ب.کنارش داشتم  یبیعج

کارشون رو  م،یجشن دعوتشون کرده بود يبرگزار يکه برا یروهگ. قطع شد  کیروشن و موز یشده بود همگ

 .و همه رو متوجه خودش کرد  دیمهرداد دستاشو به هم کوب.انجام داده بودن  یعال

حاال قبل از . کردن سپاسگذارم  ییایما، شبمون رو رو کیدوستان که با اومدنشون به جشن کوچ یاز همگ _

که  بایز يخصوصا خانوما. بشه  دهیتا صورتتون د دیک هاتون رو بردارخوام ماس یشما م يصرف شام، از همه 

 . از ماسک خسته شدن  گهیدونم د یم

. خنده سالن رو پر کرد  يصدا...خانوما خسته شدن  يچهره  دنیاز ند ونمیآقا: سالن داد زد  ياز گوشه  یکی

که در مقابلم  يخواست بدونم پسر یدلم م یلیخ.  میسمت ماسک هامون و برشون داشت میدست برد یهمگ

بودنش،از تعجب  دهیکه تازه د مه انمونینه تنها من بلکه اطراف. ماسکش رو برداشت  ه؟آرومیبود، ک ستادهیا

 . ماین... خود خودش بود  شد،یباورم نم. دهنشون باز مونده بود 

 يکردم رو دست بد یاحساس م. تیکرد نه از ترس، از شدت عصبان دنیتمام تنم شروع به لرز ماین دنید با

توجه به اون همه آدم که  یکنم، ب یچکار دارم م دمینفهم کدفعهی.تمام نقشه هام نقش بر آب شده بود . خوردم 

توجه به حالت چشماش که  یب ودم،که باهاش گذرونده ب یتوجه به تمام لحظات خوش یدور و برمون بودن، ب

به  یمحکم یلیدستمو بلند کردم و س ز،یو همه چ زیجه به همه چتو یکرد، ب ینگاهم م یبیداشت به طرز غر
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 يچکار دمیبرداشتم ؛ تازه فهم مایصورت ن يدستمو که از شدت ضربه داغ شده بود، از رو یوقت. صورتش زدم 

اسممو  کدفعهی گهیمهرداد و افسانه که با هم د يصدا. شدم  انیاطراف بیعج يکردم، تازه متوجه نگاها

افسانه .  رونیب دمیاز سالن دو. وجودمو پر کرده بود  ت،یخجالت و عصبان.  امیصداکردن، باعث شد به خودم ب

کرده  يکار نیچن هیشد من  یاونم باورش نم.  دیبار یاز چشماش تعجب و انکار م. بود  ستادهیکنار پله ها ا

. باز بود، خودمو پرت کردم تو اتاق  یدر اول. باال بود  يطبقه  الیو ياتاق خوابا. باال  دمیاز پله ها دو.  مباش

زده  رتیح ينگاها يصحنه .  نیدر رو بستم و پشت در چمباتمه زدم رو زم. خواستم از همه فرار کنم  یانگار م

 يپر از ناباور يمهرداد، چشما یعصبان ي افهیقمن پر اشک شده بود،  يکه از ضربه  ماین يمهمونا، چشما ي

خواست  یهمه و همه م. شد  یتو سالن زده م نییپا يکه اون لحظه داشت طبقه  ییافسانه و تصور حرفا

. الل شده بودم  یول " نمیرو بب چکسیخوام ه ینم ن،یگمش نیبر "خواست داد بزنم  یدلم م. کنه  وونمید

دستم  يتو یبیدرد عج.بودم که کرده بودم، خفه شده  يکار رتیانگار خودمم از ح.  ومدیصدا از گلوم در نم

انگشت وسط، کف دستم به  نییدرست پا.  دمیکردم ؛ با نگاه کردن به کف دستم علت درد رو فهم یاحساس م

کردم و زدم  دایپ هیگر يبرا يانگار بهانه ا يکبود دنیبا د. عدس ورم کرده بود و کبود شده بود  هی ياندازه 

دلم داشت .  دیلرز یکرده بود، م سیکه صورتمو خ یوجودم بود و اشک يکه تو یبدنم از شدت التهاب.  هیگر ریز

 یم ییراجع به من چه حرفا گرانیحاال د. من چه کردم  ایخدا:گفتم  یبا خودم م. زد  یم رونیب نهیس ياز تو

قرمز و پر اشکش دوباره اومد  يبعد باز چشما تم،داش مایرقص با ن يافتادم که لحظه  ینیریاحساس ش ادی.زنن 

 يدرد کبود. بلندمو کف دستم فشار دادم  يکه تونستم، ناخنها ییدستمامو مشت کردم و تا اونجا. تو نظرم 

 نیزم يصدا پشت در اتاق، چمباتمه زده رو یو باز ب ادیلبهامو به هم فشار دادم تا صدام در ن.شده بود  شتریب

خواست به زود در  یپشتش بود و م یچقدر گذشت، با حرکت در که انگار کس دونمینم.کردم  هیکردم و گر هیگر

 .صبح شده  دمیبود، فهم دایاتاق پ يبا نگاه به آسمون که از پشت پنجره . شدم  داریرو باز کنه، ب

 زود باش... پاشو ... تو  امیخوام ب یپاشو م ؟يتو پشت در نا؟یمب _

 یم. مهرداد رو نداشتم  ينگاه کردن تو چشما يچقدر خوب بود که مهرداد نبود، رو. افسانه بود  يصدا صدا،

چقدر خوب بود . خودمو برادرمو برده بودم  يهمه آبرو يو من اونشب جلو دهیم تیدونستم چقدر به آبروش اهم

داشت  يآخ چه درد. باز کردم  بود، وندهجمع م يپاهامو که تا صبح همونجور یبه آروم.که افسانه پشت در بود 

. شده بود، چشمامو باز و بسته کردم و کف دستامو نگاه کردم  شتریدرد دستم ب. انگار بدنم خشک شده بود . 

 .کرد  یدرد م بیسرم عج. کرده بود  جادیکف هر دو دستم ا یفیخف يها یناخنهام خونمردگ يجا
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 !؟يمرد گه،یپاشو د _

که انگار داره موجود  یدهنش رو به حالت. نگاه به سر تا پام انداخت  هیافسانه . کردم بلند شدم و در رو باز  آروم

 .طرف و اون طرف تکون داد نیکنه کج کرد و سرش رو به ا یرو نگاه م یبدبخت

 ...واقعا ...  يواقعا بچه ا _

 ...من ... من  _

رو  میشب زندگ نیمزخرف تر ب،شیتو د يبه لطف کار احمقانه . خوام صداتو بشنوم  یحرف نزن، نم _

حالم از خودم به هم  گهیشرمنده گفتم که د د،یکردم و ببخش یجمع عذر خواه ریو کب ریانقدر از صغ. گذروندم 

مغز که خودشو باهوش  یبدختر احمق  هیبه خاطر  ؟یاونم به خاطر ک. کنم  یاحساس حقارت م. خوره  یم

و تنها برادرت  قتیرف نیکه فقط باعث خجالت بهتر یاحمق هینه جونم تو .  دونهیدختر عالم م نیو بهتر نیتر

 . يشد

 ...آخه ... گوش کن ... افسانه  _

 مفهومه؟... کنم سرکار خانم  تیشما رو رؤ يخوام تا اطالع ثانو ینم...  رمیمن دارم م... فقط دهنتو ببند  _

 گهید یکنم ول هیبزنم و گر غیخواست ج یدلم م.  اتاق برداشت و در و بست و رفت يرو از تو لشیوسا بعد

 یرفتم طرف پنجره ول.  دمیمادر افسانه رو شن يباغ صدا اطیح ياز تو. کردن هم نداشتم  هیگر ينا یحت

برداشتن  يو حاال فقط برا نهرفته بود خو شبیانگار همون د. صورتمو بپشونه  يکه پرده جلو ستادمیا يطور

وجود منو پشت پنجره حس کرده بود، سرشو آورد رو به باال  دیاون رفت و مهرداد که شا. برگشته بود  لشیوسا

 . ستادمیاون مطمئن بود که من اونجا ا یول نهیتا نتونه منو بب دمیخودمو عقب کش. و به طرفم نگاه کرد 

رو  ختتیچون خودمم تحمل ندارم ر يشد میخوبه که قا... فقط آماده شو ببرمت خونه ... با توام ...  يآها _

 گفتم؟ یچ يدیفهم. نگاه کنم 

 يرفتم جلو...  اری یپناه و ب یو آسمون مونده باشه، ب نیزم نیکه ب یو تنها شده بودم درست مثل کس تک

کردم و  زیخودمو تم. کرده بود  اهشیشده بود تو صورتم و س ریسراز ملمیکرده بودم که تمام ر هیانقدر گر نه،یآ

رو  نکاریا د،یکش یم گاریمهرداد داشت س. رونیو رفتم ب ختمیساك ر يتو لمویوسا.  دمیرو پوش رونمیب ياسالب

روبرو شدن با مهرداد جمع کردم، از پله  يتمام قدرتمو برا. داد  یبود انجام م یداغون و عصبان یلیخ یفقط وقت

 . پشتش به من بود .  نییها رفتم پا

 سالم _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٦ 

بردم گذاشتم دم خونه، امروزم با  شبیخودمو د نیماش. ببرمت خونه  نیتو ماش نیبرو بش... با من حرف نزن  _

من  ،يدینم تیاهم گرانیبرعکس تو که به د. تا فقط وجود نحس تو رو ببرم خونه  نجایمادر افسانه برگشتم ا

 .  یکن یرانندگ یتونیامروز نم دونستمیم

بود  ومدهیبازم دلش ن یول دهیدونستم چقدر از دستم عذاب کش یم نکهیبا ا. فتم دلم قربون صدقه ش ر يتو

رو  چیسوئ. راننده  یصندل يمهرداد در ساختمون رو بست و اومد نشست رو.  نیرفتم تو ماش. تنهام بذاره 

 نیاز ماش میدیرس یوقت. نزد  یحرف چیتا خونه ه.رو روشن کرد  نیبرش داشت و ماش.گذاشته بودم رو داشبورد 

 . در پاکت کامال با چسب بسته شده بود . درآورد و گرفت طرفم  بشیپاکت از ج هیشد و  ادهیپ

 . ریرو بگ نیا _

 هست؟ یچ _

 . یفهم یخودت بازش کن، م. خوام بدونم  یدونم، نه م ینه م _

که مهرداد جدا از ما  شدیم یچند ماه بایتقر.  نشیداد و رفت سمت ماش لیرو هم بهم تحو نیماش چیسوئ

خونه  یاون ساعت روز کس.هم بهش اعتراض نکرده بود  یراحت تره و کس ينطوریگفت ا یم. کرد  یم یزندگ

اتاق  نیآخ چقدر آرامش ا. اتاقم  ورفتم ت. نبود، مامان که طبق معمول رفته بود باشگاه و بابا هم که سرکار بود 

پاکت نامه رو که . رو تخت  دمیدراز کش.  دمیاپ و شلوارك پوشت هیلباسامو در آوردم و .رو دوست داشتم 

درش . توش بود  يدستمال کاغذ هیچسبش رو باز کردم و توش رو نگاه کردم . انداخته بودم رو تختم، برداشتم 

ت ممنون، چه  هیاز هد ": روش، نوشته شده بود  يخون خشک شده  طرهکنار چند ق. آوردم و بازش کردم 

 "نگه ش دار ... سرخ من به تو  ي هیهد نمیا...  يزد شمیآت...  طونیش یداشت ینیدست سنگ

 

 )مایاز زبان ن(

خواست  یچون دلم م.  میخوش باش یبدم و با هم چندساعت بیرفقا ترت يبرا یمهمون هیتولدم قرار بود  روز

 ریاردش. دعوت کردم  عدم حضورش نداشته باشه، از چند وقت قبل همه رو يبرا يبهانه ا یو کس انیهمه ب

پاشه  ستیغرورش ممکن ن همهبود که اون با اون  نیهم ا لشیرو دعوت نکنم، دل نایدوستم اصرار داشت مب

من برعکس زوم کرده بودم  یول. زنه  یم ریش رو هم با ت هیدونستن سا یکه همه م يتو جشن تولد پسر ادیب

. نداشت  تیهم برام اهم ریاردش میمیاومدن دوست صم یانقدر که اومدن اون برام مهم بود، حت یعنی نا،یرو مب

برام طاقچه باال گذاشته بود  شهیهم م،یبود یکه همکالس یتو اون مدت نایو مب. نه بشنوم  یعادت نداشتم از کس
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به  ينطوریط قصد داره منو ادخترونه س ؛ و فق يجور دلبر هیرفتاراش همه  نیکردم ا یاوقات فکر م یگاه. 

 يبود و هر قصد یهرچ.  نتمیب یو اصال نم رهیگ یم چیکه منو به ه دمید یاوقات هم م یبعض یدام بندازه ول

 ریبود که در پاسخ اردش نیا. آوردم  یدلشو در م يهر طور بود ته و تو دیبا. دختر رفته بود رو مخم  نیداشت، ا

دهن لق  قیو رف. خواد توجه منو به خودش جلب کنه  یکه م نهیدختر همش به خاطر ا نیا يگتم کارا و اداها

 ریکار اردش نیبا ا دیشا. خودم گفتم، بدم نشد  هب. بچه ها پر کرد  نیکلهم اجمع نیحرف رو ب نیمنم لطف کرد ا

به وقت مقرر،  میدیسروزا گذشت و ر.تو جشن من شرکت کنه  ادیب نه،یا ریثابت بکنه غ نکهیا يمجبور بشه برا

 امیآخر نی؛ که ا) ریمخفف اردش( يمن و ارد یشگیپاتوق هم. سرقرار  میرفت نیو دوست دخترش نازن ریبا اردش

 یدختره برام به طرز داغون نیتحمل ا. جون بهمون اضافه شده بود  يناز ،يبه قول ارد ای نیاون دختره نازن

بره من چشم و ابرو  دید یرو دور م يهم تا چشم ارد گهیبود، از طرف د يارد شیریطرف س هیاز . سخت بود 

کال هر بار با . کرد  ینم هدو تا دختر بسند یکینبود چون خودشم به  نیازا شتریهم ب يارد اقتیالبته ل.  ومدیم

 یماه پنج بایچکار کرده بود که تقر يناز نیخب ا یشد ول یمصرف عشقش تند تند تموم م خیبود و تار یکی

چون به . شب اجاره کرده بودم  هی يرستوران رو برا. دونم  یادامه داشت، نم يبود که هنوز رابطه ش با ارد

 یخواستم مزاحم یهم نم نیبه خاطر هم. همه خوش بگذره  همهمون داشتم و قرار بود ب یحساب خودم کل

که  ومدین یکس میمنتظر شد یهرچ یقرار بود همه تا ساعت شش عصر خودشون رو برسونن ول. میداشته باش

رستوران منتظر بود و داشت ساعتش  رونیکه ب يارد شیرفتم پ تیبا عصبان. کفرم باال اومده بود  گهید.  ومدین

 . دکر یرو نگاه م

زبونم مو  انیگارسونا گفتم اآلن مهمونامون م نیکجان؟ مردن؟ شش کجا هشت کجا؟ من انقدر به ا نایپس ا _

 .درآورد 

امروز صبح من با چندتاشون دوباره  نیهم یحت.  میایکه همه گفتن ما م نایا... جان تو منم موندم معطل  _

 .شده  یدونم چ ینم. نکنن  ریکردم د دیصحبت کردم، تأک

 دونمیمهنوش؟ مهوش؟ چم... بود؟ یچ... زنگ بزن به اون دختره  هی. صبر کردن ندارم  يحوصله  گهیمن د _

نه؟ اونم که  ایاون خبر داره  نیبب ،يالو برداشته بود پیریت شباهاشیهمون که چند وقت پ! کوفت؟ زهرمار؟

 . ومدهین یچکیچون ه. دارن همشون با همن  يهر درد... ازش بپرس ... يدعوت کرد

 ...بزرگم گوشمه  کهیبفهمه ت ياگه ناز... داداش  الیخیب _
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بره اون ...  ایریاز درد بم نجایکنم هم یم مپلنتیبرات ا یکی یکیتو دهنت بعد خودم  زمیریزنم دندوناتو م یم _

زنگ بزن تا داغ دندوناتو نذاشتم ... کنه  یم نتیگزیجا گهید یکیدو سوته  یبفهم نفهم توام نباش...  ستیمهم ن

 ...به دلت 

رو  هیبرام قض تیبا عصبان يارد یوقت.  ناستیسر مب ریز ایباز يبا مهنوش تماس گرفت و معلوم شد همه  يارد

 . که بهم زده بود بد جور خوشم اومد  یرو دست نیاز ا.کردم  فیدونم چرا تا ته دلم ک یکرد نم یم فیتعر

 !ها زهیچه ر نیفلفل نب گنیم _

 !ما؟یتوام ن ایدار یقاط ؟يخند یم _

 ... یمهمون میبر دیبا ادیبرو به دختره بگو ب...  یرو بفهم زایچ نیا يچرا نخندم؟ توکه مخ ندار _

 ؟یکدوم مهمون ؟یچ _

بهش ...  ریرو ازش بگ نایمب یدختره آدرس مهمون نیزنگ بزن به ا! ... ها یجیگ... عمه خانومت  یعروس _

 ...نزنه  یبه کس یبگو براش بهتره دهنش قرص باشه و حرف

 ؟يپول رستوران رو حساب کرد...  یاُک _

 .کم کار دارم  هیقبلش . مینرس ریکه د نیزودباشحساب کردم، فقط  میآره، همون اول که اومد _

 . امیاآلن م... باشه  _

چون اون شب لباس ما .هر سه تامون لباس انتخاب کردم  يو من برا کیفروشگاه ش هی میبچه ها رفت با

 یقگیسل یخواستم اون دوتا با ب ینم یاز طرف. مناسب نبود  میبر میخواست یکه م یمراسم ياسپرت بود و برا

 نایمب یاز شروع مهمون یسه ساعت بایتقر. خودم لباسا رو انتخاب کردم  نمینقشم رو خراب کنن، به خاطر هم

همه . تو  میو رفت میخورد انتخاب کرد یکه به رنگ لباسامون م ییدر ماسکا يجلو.باغ  میدیگذشته بود که رس

 دمیمت سالم تکون داد که فهمسرشو به عال يارد يبرا يدختر هیقبل همه . تعجب کردن  دنمونیبا د

 زبانیداد م صیشد تشخ یم یکه به راحت يدختر يرو دیسو ر دینگاهم تو جمع چرخ. شهیمیمهنوش دوست قد

. شسته رفته حرف زدم که نفهمه منم  یلیخ. انجام شد  يمختصر یسالم و احوال پرس مویجلو رفت.  زمونهیعز

از  یکیبود و خودشو با حرف زدن با  ستادهیا يکنار نایمب.دورشه  نیچندم دمیرقص شروع شد که فهم یبعد مدت

داده بود، حس  یخاص ییباینگاهش کردم، قد و قامتش تو اون لباس که جدا بهش ز.بود  کردهمهمونا مشغول 

برم  ادیدونستم بدش نم یقبل بهم کرده بود، م قهیکه چند دق يکنجکاوانه ا ياز نگاها.داد  یبهم م یبیعج



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٩ 

 يزدم رو نگشتاموآروم سرا. خواستم گذاشته بود  یکه م يریتأث يمنم تا حدود لیو شما پیانگار ت. سمتش 

 .شونه ش و صداش کردم 

 د؟یدور رو با من برقص نیتونم ازتون درخواست کنم ا یخوام، م یعذر م _

 . ترش کرده بود  یحالت خواستن نیا.  دیلحظه گونه هاش گل انداخت، انگار خجالت کش هی

 .کنم  یخواهش م _

 میمهمونام راهمون رو باز کردن و درست تو مرکز سالن قرار گرفت ي هیوسط سالن، بق میرو گرفتم و رفت دستش

تونستم چشم ازشون  یاو نقاب که نم يحالت چشماش از تو حفره ها. دستاش تو دستام . بود  یرقص دلچسب. 

 یمطمئن بودم اونم داره از بودن با من لذت م گهید.  میدیهم با هم رقص گهیددو دور .  باشیحرکات ز. بردارم 

دلم . تونستم بفهمم  یکه تو چشماش بود به وضوح م یشده بود و شوق جادیکه تو پوستش ا ییاز گرما نویبره، ا

...  یباهاش بجنگ يکه بخوا ستمین یخواست زودتر اون ماسک رو از صورتم بردارم و بهش بگم من کس یم

قطع شد  کیحال بودم که موز نیتو هم.فرق داره  گهید يو با دخترا...  هخواست بهش بگم برام خاص یدلم م

از  یکم مضطرب بودم ول هی. دیو در آخر زمان برداشتن ماسکا رس.برادرشه  دمیکه فهم يپسر يو بعد صدا

 شهیم جادیقشنگش ا يموضوع رو بفهمه رو لبا یکردم وقت یرو داشتم که فکر م نایلبخند مب دنیشوق د یطرف

دفعه درد و سوزش  هی...تعجب کرده بود  دنمیاز د نایمب شتریو از همه ب امیاطراف يهمه . ماسکم رو برداشتم ... 

رفتن تصورم، چشمام پر اشک شده بود  نیبه خاطر از ب شتریاز شدت درد و ب. تو صورتم احساس کردم  يدیشد

دهنم  يطعم خون تو.فرارکرد  تیجمع يتو زا عیرو صدا کردن و بعد اون سر نایکه مب دمیشندو نفر رو  يصدا.

بهم داد تا  يدستمال کاغذ هی بشیج يبود، از تو ستادهیکه کنارم ا يپسر. شده  یبهم فهموند که لبم زخم

 .سمتم  دیدو نا،یبرادر مب.  ستیبا لبخند سرمو تکون دادم و گفتم الزم ن یدهنم رو پاك کنم ول

 واقعا متأسفم آقا، شما؟ _

 ...به خاطر  یعنی... برپاشده  یمهمون نیکه به خاطرش ا یهمون کس... هستم  ياعتماد مایمن ن... من؟  _

 ...کار  نیا نایدونم چرا مب ینم... کمکتون کنم  دیاجازه بد... من جدا شرمنده م ... دونم  یبله م _

 ... فقط ... حق داشت  نایمب... من شرمنده م که ناخونده به جشن شما اومدم ...  دیلطفا ادامه ند... نه نه  _

 ...  دیبفرمائ _

 .  دیدستمال به من بد هی شهیم _

 ...کنم، حتما  یخواهش م _
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چندتا دستمال از .کردم  یم شیعمل دیبود که با دهیبه ذهنم رس يفکر هی. جعبه دستمال اومد طرفم  هیبا  عیسر

 رونیهم دنبالم به ب يو ناز يارد. رونیکردم و اومدم ب یبا همه خداحافظ. لبم  يتو جعبه برداشتم و گذاشتم رو

. من  نیتو ماش میرفت. من، حرفش رو خورد  ینگفت که با نگاه عصبا یم يزیچ هیلب  ریداشت ز يارد. دنیدو

از  یکی. برداشتم  یکی عیسر. مونده بود  نیهنوز تو ماش کایاز کارت تبر یعنیپاکت دارم،  نیدونستم تو ماش یم

 : ها رو هم که هنوز استفاده نشده بود، برداشتم و روش نوشتم  يدستمال کاغذ

نگه ... سرخ من به تو  ي هیهد نمیا...  يزد شمیآت...  طونیش یداشت ینیت ممنون، چه دست سنگ هیاز هد "

 "ش دار 

نتونه پاکت رو  یکس نکهیبه خاطر ا. پاکت  يکردم و گذاشتمش تو یدستمال رو با لبم خون يگوشه  یکم بعد

رسوند به دست مهرداد و بهش سفارش کرد حتما بدتش به  يپاکت رو ارد. بستمش  یباز کنه، با چسب حساب

رفتم دم . اهل خونه خواب بودن . رو رسوندم و خودم رفتم خونه ریو اردش يناز. حرف نزد  یتا خونه کس. نایمب

موقع مادرم که من سارا جون صداش  نیتو هم. که بذارم رو لبم  سهیتو ک ختمیبرداشتم و ر خیو چندتا  زریفر

 . دیمتورم شده بود، ترس یوضع لب من که کم دنیاز د. کردم از در اومد تو  یم

 ؟يکارا نبود نیتو که اهل ا ؟يشده؟ دعوا کرد یچ! ماین _

 .دعوام نکردم .  ستین يزیچ. شو  الیخ یسارا جون، جون من ب _

 ه؟یچ نیپس ا _

 :رفتم، به صورت متعجبش نگاه کردم و گفتم  یکه به سمت اتاقم م یحال در

 نه... قا... ش.. عا  یلیس... عاشقانه س سارا جونم  یلیس يجا

کرد نتونستم  یبهم نگاه م تیا عصبانحال ب نیبا تعجب و در ع يتا صبح با فکر حالت چشماش که اونجور شب

 :لب با خودم گفتم  ریز.  دیچیپ یخورد، درد تو صورتم م یم شیلیس يهروقت دستم به جا. بخوابم 

 .ضربه داغون شد  نیخودت که با ا فیدست ظر...  چیصورت من ه ؟يدختر تو چکار کرد _

 ينامه  دنیبعد د ش،یفکر بودم که حرکت بعد نیتو ا یو از طرف ه؟یاآلن چه حال نمیخواست بب یدلم م یلیخ

 ه؟یمن چ

 

 ) نایاز زبان مب(
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که به عنوان نامه  یخون ياون دستمال کاغذ ریاون پاکت نامه برام ممکن بود ؛ غ يتو زیوجود همه چ تصور

که  یببعد اون آشو... پر رو  يپسره : داغ شد، با خودم گفتم  تیصورتم از شدت عصبان. ازش استفاده شده بود 

اَ اَ اَ اَ ... رسد یم يباغ بر نیهر دم از ا... هه ...  نیاز ا نمیحاال ا... مزخرفش  يریبعد اون غافلگ... درست کرد 

تخت و پشتم  يرو دمیدراز کش... انداختم  یدستمال رو مچاله کردم و طرف... مایخواد خفت کنم ن یدلم م... هه 

... شدم  یبه خودم مسلط م دیبا... کردم بهش فکر نکنم  یسع. که دستمال رو انداخته بودم  یرو کردم به سمت

رفتم اون طرف اتاق که . با حرص از جام بلند شدم . رفت  یداشت رو اعصابم رژه م يبدجور... شد  یمن یول

 . دستمال رو پرت کرده بودم 

 ...  يپسره  يخوا یم یتو از جون من چ _

 آخر يدفعه چشمم افتاد به کلمه  کیل مچاله شده رو پاره کنم که دستما اومدم

  "نگه ش دار  "...

  ششییا _

دستمال رو باز  اریاخت یب. افتادم  شیکبود ادی.  دیکش ریکه دستمال رو توش مچاله کرده بودم، دوباره ت دستم

 .که روش خشک شده بود  یچند قطره خون يرو دمیکردم و دست کش

 کار کردم؟ من چ ایخدا _

 . رو دوباره خوندم  کلماتش

نگه ... سرخ من به تو  ي هیهد نمیا...  يزد شمیآت...  طونیش یداشت ینیت ممنون، چه دست سنگ هیاز هد "

  "ش دار 

هم که انگار  ماین.  ومدیآوردن خوشم م یکه کم نم ییاز آدما... لبخند اومد رو لبم  یول! دونم چرا؟ ینم

با خودم گفتم، رفتار .تونستم به خاطر رفتار بچگانه ش ببخشمش یاحوال نم نیبا تمام ا یول. سرآمدشون بود 

تونستم درست فکر کنم،  یآره؟ نم غلط؟خودتم باورت شده تو کارت درست بوده، کار اون  نکهیبچگانه؟ مثل ا

کردم  یجمع و جور مذهنم رو  دیبا. دمیخواب یم دیفقط با! اعصابم کار کنه ذاشتینم بیعج ياون نامه  یعنی

 یو چه قدر تو تخت بودم ول یک قایدونم دق ینم. پاکت يدوباره گذاشتمش تو. رمیدرست بگ میتصم هیتا بتونم 

 . کرد خواب رو از چشمم گرفت یم دامامان که داشت اسممو ص يصدا

 . یزودباش خانوم ،یخداحافظ ياومده برا تییزن دا ن،ییپا ایمامان پاشو ب يجان، مادر؟ خوابالو نایمب_
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 ییجون، زن دا يمهر يخانواده .سیقرار بود برن پار. رفتن یم رانیاز ا شهیهم يداشتن برا مییو زن دا ییدا

 مییوقت بود که با دا یلیخ. اونا باشه شیخواست پ یخاطردلش م نیکردن و به هم یم یاونجا زندگ کمیکوچ

دوست  یلیجون رو خ يمن مهر. برن نجایرده بود که از امشاجره داشتن و باالخره اون موافقت ک هیقض نیسر ا

با عجله بلند . طور هم بود نیاحساس رو نسبت بهم داشته باشه، که البته هم نیکردم اونم هم یداشتم و فکر م

دلمم بدجور گرفته بود،  یاز طرف. ترانه، برام سخت بود ییبا زن دا یشدم و لباسمو عوض کردم، خداحافظ

 . شه ریزباعث شد اشک از چشمام سرا نمیهم

ما  شمون،یپ نیایشما م زم،ینه عز م؟ینیب ینم گرویهمد گهید يفکر کرد! ها یکن هیخوشگلم قرار نبود گر_

حاال اشکات رو .یبهشون سربزن يایب دیبا. یخانوم شهیدلشون برات تنگ م اتییدختردا نجا،یا یمهمون میایم

 يبرا يمهمتر لیلحظه من دال اون یول.بودن نیریش یلیخ. دمیرو بوس ییدا يدوقلو يدخترها. زوود. پاك کن

. رهیمهرداد، همه و همه باعث شده بود دلم بگ يافسانه و سرد ما،قهریرفتار ن ،یکار بدم تو مهمون. داشتم هیگر

دو سه روز گذشت و .حرفمو به مامان بزنم شدیبه همراه داشتم، افسانه نبود، رومم نم ازیبدتر از اون اآلن که ن

ازشون  يزیچ چیه یول. خوندم یکتاب م ایدادم،  یهدر م وتریکامپ يپا ایوقتمو  م،من همچنان تو اتاقم بود

 يبرا یچند روز حت نیتو ا. زنگ زد میصبح بود که گوش 11ساعت . بود گهید يچون حواسم جا دم،یفهم ینم

... افسانه ای همهرداد ایباخودم گفتم حتما  دم،یزنگ تلفن رو شن يه بود، تا صداباهام تماس نگرفت یبارم کس هی

 .یسمت گوش دمیپر. ارنیخودشون برام دلتنگ شدن و نتونستن دووم ب

 الو؟ _

. که اول اصال بهش توجه نکرده بودم، نگاه کردم رندهیتماس گ يبه شماره . بعد قطع کرد. ومدین ییصدا چیه

 . ناشناس بود

 ... من انقدر فکرم مشغوله، اونوقت... بگم خدا چکارت کنه مزاحم _

کم مشغولم کرد و باعث  هیکمک کردن به مامان، . کرد یمامان، داشت تو آشپزخونه ناهار رو آماده م شیپ رفتم

باز همون . من سمتش دنیو پر یدوباره زنگ گوش... گذشت گهیدو ساعت د. شد کمتر به مشکلم فکر کنم

ناشناس  يشماره  هیغروب  يکاینزد نکهیتا ا. هم زنگ زد گهیبار د نیجواب ندادم،چند. ناشناس يشماره 

 . زنگ زد گهید

 الو_

 !يجواب بد یگرفت میالو، چه عجب باالخره تصم_
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 . نتونستم بشناسمش یبرام آشنا بود ول صدا

 خوام شما؟ یعذر م _

 ... پس نگو ،یچند روز تو فکرم نیدم اکر یفکر م... رفته باشد  ادیکز  يریبر اس يوا يا _

 . بود مایصاحب صدا ن دمیفهم تازه

 مزاحمت جرمه؟  یدونیم ؟يزنگ زد یچ يبرا_

 جرمه؟ گناهیب هیزدن به  یلیس یدونیآره، توام م _

 ... یول. خوام یبه خاطر اون کار عذر م... من... من _

 . يبد دیشو با هید _

 ! ؟یچ _

 . يرو بد یلیس نیا ي مهیجر دیگفتم با ،یچیپ چیپ _

  ده؟یجد يباز نمیا _

 يبنداز يکه به آب داد یبه دسته گل ینگاه هی يایب يخوای،نميمردمو داغون کرد يبچه  يمعرفت، زد یب _

 خانوم دکتر؟ 

 ؟یکن یتالف يخواینکنه حاال م _

 .گمیکه من م ییجا يایسر ب هیکه  یفکر کنم بعد اون ماجرا انقدر بهم بدهکار هست _

 !آره؟. کنن، بهش بخندن عیدخترو ضا هیخوان  یپسراس که م نیب يمسخره  يایشرطبند نیالبد از ا _

 . ایکن، باشه؟ فقط ب یطور بود، توام تالف نیاگه ا _

 . ستیتو کارش ن یگفت کلک یکه بهم م یحس هیبود،  بیحس غر هیصداش  تو

تو . خودمه يشماره  ،يدادیکه جواب نم هین شماره اولاو یراست. کنم یآدرس و زمان رو برات اس ام اس م _

 .شهیبه بعد الزمه ت م نیاز ا. کن ویس تیگوش

 ... واه واه، چه پررو _

بعد اس ام  قهیچنددق. شد و بعد هم قطع کرد دهیبود که از اون طرف خط شن يزیچ نیخنده ش آخر يصدا

خب، حداقل  ینه، ول ایبرم  دونستمینم. ما يخونه  يکایرستوران نزد يقرار رو گذاشته بود فردا تو. اسش اومد

 یو مردد بودم که چکار کنم، ول دمپا اون پا کر نیاون روز از صبح ا يفردا. رفتم یم یعذر خواه يبرا دیبا
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 میو بلوز مشک یو سارافون دامن ارغوان دمیرفتم حمام و بعد حمام موهامو اتو کش. خودمو گرفتم میباالخره تصم

رژ کم  هیزدم و  یطوس ي هیسا هیفقط  نمیکنم، به خاطر هم شیآرا ادیدوست نداشتم ز. کمد درآوردمرو از تو 

قبل . کرد یرو کامل م زیبنفش، همه چ یمشک ریشال حر. دمیهم کش نازكخط چشم  هیطبق معمول . رنگ

 شتریکه اآلن ب يزیچ. دادیتلخ بودم، بهم اعتماد به نفس م يعاشق رنگا. خودم رو نگاه کردم گهیبار د هیرفتن، 

 دیخر ي بهانه. رو نگفته بودم تیقبال از مامان اجازه گرفته بودم، البته بهش واقع. داشتم اجیبهش احت شهیاز هم

چون تمام . میدید ینم گرویو معموال شبها همد ومدیم رید یلیبابا هم که خ. بود رفتهیآورده بودم و اونم پذ

داشت .بود کنارش ستادهیرستوران پارك شده بود و خودشم ا يجلو نشیاشرفتم، م. گذشت یوقتش تو شرکت م

 . سادمیکرد که رفتم جلوش وا یم يباز لشیبا موبا

 سالم  _

 . شد،انگار توقع نداشت به درخواستش عمل کنم و برم رهیرو ناباورانه آورد باال و تو چشمام خ سرش

 . يکرد رید یلیخ. دیسالام، جدا منور فرمود _

 خب؟  _

  ؟یخب چ _

 . برم خوامیبگو م يدار يخب هرکار _

 . زخم ال عالج نیبه ا یبزن يزیچ ییدارو هی يایگفتم ب!که خانوم دکتر ؟نشديبر يخوایزودم م! ياومد رید _

 . خرده قرمز بود هیلبش که هنوز  يچشمم افتاد به گوشه  تازه

 ؟ !رو کردم نکاریچرا ا دمیجدا اون شب نفهم د،یببخش _

 ... و اشاره کرد به قلبش... زخم بود نیخوب شده، منظور من ا گهیکه د نیبابا ا يا _

 . آوردم باال و خنده م گرفت یکم دستمو

 .يالزم دار دهیکش هیباز  نکهینه، تو مثل ا _

نشون  یبتونم عکس العمل نکهیقبل از ا ع،یسر یلیخوب نشده بود نگاه کرد، خ شیرو که هنوز کبود انگشتم

سمت  دمیدو. عقب دمیکش عیدفعه تمام تنم داغ شد، دستمو سر هی. دیبدم، دستمو گرفت و کف دستمو آروم بوس

 .جلوم رو گرفت یول نمیماش

 دونمیمن م. شد، دروغ نبود جادیا نمونیکه اون شب تو حال رقص ب یحس یدونیم ،خودتميکه بر يومدین _

 ،يرو کرد نکاریاونشب ا. خودتو گول نزن ؟پسیفهمیم. اثباتشه لیدل يکه بهم زد يا یلیس. نایمب يدوستم دار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ٢٥ 

سمتش، تو چشماش  شتمبرگ. پس فرار نکن. يجاخورد ،يبه من مواجه شد تیبا احساست نس یچون وقت

بود که گذاشته بودم تو  يمن، نامه ا ياثباتش برا لیدل یول گهیگفت راست م یدلم م. جز صداقت نبود يزیچ

 ...دلمو پر کرد یبیعج يشاد. بود لمیوسا نیزتریکه جزء عز يجعبه ا. خاطراتم يجعبه 

 یحال هی.  دهیکشه ؛ و همون نفس بهش جون م یرو م شیزندگ ينفسها نیبودم که اول ينوزاد نیشب ع اون

 يدیکردم برام طعم جد یکه تنفس م یژنیاکس یحت زیباز کرده بودم، همه چ ایبودم انگار تازه چشمام رو به دن

 یگرفتارم م ینامرئ هارچوبچ هینگاهش تو  د،یکاو یروحم رو م ينقطه  نیتر قیچشماش داشت عم.داشت 

بوسه ش رو تو دستم نگاه کردم  يجا. بود که دوستش داشتم  نیا تیتونستم خودمو گول بزنم، واقع ینم. کرد 

 :گفت  یکه م دمیآرومش رو شن يصدا کدفعهی. 

 بچه زرنگ؟ یتون یتو نم. مشق عشقه کف دستت رو بخونه  یتون یم يسوادیهر ب ؟یکن ینگاه م ویچ -

لبخند . حرف نگفته رو از تو دلم خوند . شدم  رهیهم توش جمع شده بود، خ یکه نم اشک شیعسل يچشما به

 .به لبم اومد  یکمرنگ

 آره؟ نا؟یمب -

 )گونه م حس کردم  يواشک رو، ر یسیو بعد خ... ( آره  -

 ...جاانمم، دوستت دارم  يا -

دارن از  دمیکه همون لحظه د يعقب و به چند نفر دمیخودمو کش یول رتمیباز کرد که تو آغوش بگ دستاشو

 نیهم. عقب  دیکش عیشده بود، خودشو سر هیکه تازه متوجه قض ماین. اشاره کردم  انیم رونیرستوران ب يتو

 . میبخند یصحنه باعث شد جفتمون حساب

 ...خانوم خانوما  ياومد رید یتوام که حساب. رزرو کردم  زیتو، من از قبل م میبر -

اونم رفت به . زمزمه کرد که من نتونستم بشنوم  يزیچ هیکنار گوش گارسون  ماین م،یسفارش داد نکهیاز ا بعد

 يدیجد کیمقدار کم شد و موز هیناگهان نور رستوران .  گفت يزیچ هیرستوران بود،  يکه خواننده  یجوون

 .آهنگ دوستت دارمِ بابک جهانبخش . نواخته شد 

 خواد بگم دوستت دارم بگم دوستت دارم بگم دوستت دارم یوقته دلم م یلیخ

 ارمیتو کم م یمن بخون که من تو رو دارم فقط تو رو دارم ب يتو چشما از

کردم که با انگشت چونه م رو به سمت خودش  یمشغول اجرا بود نگاه م بایز یلیخواننده رو که خ داشتم

 یول. تونستم بشنوم  یصداش انقدر آروم بود که فقط من م. برگردوند و شروع کرد آروم و زمزمه وار به خوندن 
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زمان با  ی؛ ول یموندن ادیشب به  هی. بود  ینیشب دلنش.  دمیشن ینم يزیچ ماین يصدا رازیبه غ گهیکم کم د

قرار  نیکنار ماش یخداحافظ يبرا یوقت. ساعت انگار با هم مسابقه گذاشته بودن  ينبود و عقربه ها اریما 

 :بهم گفت  م،یگرفت

 ... میبا هم بود شتریب ينجوریا... تونستم خودم برسونمت  یحداقل م...  يبود اوردهین نیکاش ماش نایمب -

از تو  یچیمن ه يآخه خانواده ...بهتره  ينجورینظر ا هیاز ... خب  یلو... شدم  مونیخودمم از آوردنش پش -

 که؟ گمیم یچ یفهم یم...  شنیاومدم خونه، شوك م بهیغر هیمن با  ننیبب هوی... دونن  ینم

 !شنوما یبار باشه که م نیآخر... ام؟  بهیمن غر... دستت درست  -

 ...خواستم چشماشو درآرم  یوقت بود م یلیکه خ ییآشنا... وقته  یلیخ...  ییتو آشنا -

از  ستین ییورا جا نیا یدون یآخه م... ؛ بهتره من زودتر برم  یخطرناک یلیتو خ نکهینه مثل ا... هه هه هه  -

 ...عادت ندارم  یینای، منم متأسفانه به ناب!بخرم دایعصا سف نیا

 . دمیبره، که من دستشو کش دیچرخ

 آره؟! هیجد متیمتص نکهیمثل ا...  ییوا يا -

 ...بدجور  -

 ...چشماش  يو گذاشتم رو دمیاشاره م رو بوس انگشت

 .کن  هوشمیدارو ب نیفقط قبلش با ا... اآلن چشمامو درآر  نیهم. حاضرم . باشه، قبوله  -

 يآخش در اومد و باعث خنده  يسر انگشتشو چنان گاز گرفتم که صدا. و گذاشت رو لبم  دیبوس انگشتشو

 دمینخر یچیچرا ه نکهیا يمامان ازم درباره . بشه خودم رو رسوندم خونه  رید نکهیقبل از ا. هردوتامون شد 

دست بکشم  دیباعث شده از خر نیو هم دمیدانشگاهم رو د ياز دوستا یکیو من براش بهانه آوردم که  دیپرس

صبح  يکایتا نزد ادمهیکردم، فقط  دونم اون شب چطور تا صبح سر ینم. شام خوردم  رونیو رفتم باهاش ب

.  دمید یرو م مایاز اون به بعد دائم ن. کردم  یاومده، فکر م شیو مسائل پ مایپنجره نشسته بودم و به ن يپا

مامان کم کم از وجود .  رونیب میرفت یباهم م کباریو معموال هر دو هفته  میدانشگاه که هر روز با هم بود يتو

 يبود که رابطه  دهیرو تو خونه آورده بودم، فهم مایاز بس من اسم ن یعنیمن خبردار شده بود،  یتو زندگ ماین

اونم به لطف  لبتهکه ا. کرده بودم  یدوباره با افسانه آشت گهیاز طرف د. شده  جادیمن و اون ا نیب يا مانهیصم

رفت  ماین. بود  نیو منتظر ماش رونیه بود بتازه از دانشگاه اومد. سر راه افسانه  میروز باهم رفت هی. بود  ماین

 .افسانه رو صدا زدم.  نییپا دیسمت من رو کش ي شهیکنارش و ش
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 ...افسانه ... افسانه  -

 ...کرد و صورتش رو کرد اونور  نگاهم

 ... ؟یمیخانوم حک... افسانه خانوم  -

 نهیبب قیبتونه راننده رو دق نکهیا يبعد برا... نگاه بهم کرد  هی.  ستادیا نیماش کنار

 ما؟یکنار ن... من  شد،یباورش نم. شد سمت پنجره  خم

 دهم  قسمت

 ...!واقعا که  -

 .تکون داد و رفت  يسر

 ...بکن باشه  یافسانه آشت نیدونم ا یم دیبع مایبابا، ن يا -

 .نداشته باش، با من  يتو کار -

برگشت سمتش  یتفاوت یبا ب. کردم  ینگاهشون م نیماش يتو من از. شد و رفت دنبال افسانه  ادهیپ نیماش از

قراره افسانه رو  یدونستم اگر کس یم. کنه  یم تشیجلب رضا يمعلوم بود داره تمام تالشش رو برا ماین یول

 عادت. شده بودم  شنامدت با رفتاراش کامل آ نیتو ا گهید.  ماستیمن فقط ن شیبرگردونه پ

که داشتن با هم  نطوریهم.  ارهیتاب ب شیچرب زبون يتونست جلو یهم نم یکس ینه بشنوه، از طرف نداشت

دختره  نیداره به ا یچ ماین نیبا خودم گفتم ا. دفعه افسانه برگشت سمت من و لبخند زد  هیزدن،  یحرف م

 دیزودتر دو ماین.  نیبعد با هم اومدن سمت ماش قهیدو دق یکی! که انقدر براش جالب اومده؟ گهیم

 .پنجره آورد تو  يمن و سرش رو از تو سمت

 . ریبگ لیتحو قتویرف نییدرستش کردم، بپر پا -

بودم  دهیوقت بود که افسانه رو ند یلیچقدر دلم براش تنگ شده بود، خ ایخدا. شدم و افسانه رو بغل کردم  ادهیپ

. 

 . میداد بیجشن کوچولو ترت هی تونیما به افتخار آشت دیاگه اجازه بد. افسانه خانوم  نیتو ماش دییبفرما -

 .کردم  دشییحال تأ نیبا ا یول. گفت خبر نداشت  یم مایکه ن یاز جشن روحمم

 . ایب. آره افسانه جان  -

 ما؟یآقا ن یراست... خب باشه  یول... گرچه هنوز  -

 جانم؟ -
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 !؟... نایبا مب شمیمن حاضر م نیدونست یشما از کجا م -

جون ازتون برام کرده بود  نایکه مب ییفایالبته با توجه به تعر... از شما چندان مطمئن نبودم ... از شما که خب  -

 خب یتونستم حدس بزنم ول یم... 

... 

 !؟یخب چ -

 نبود؟ یبه نظر شما کاف...  گهیبود د یکاف نیهم... مطمئن بودم % 100خب از خودم که  -

که از غرورش در  یحالت هیراه افتاد، افسانه با  نیماش یوقت. و قه قهمون بلند شد  مینگاه هم کرد ییسه تا هر

 :کرد گفت  یم تیاون مورد حکا

در خونمون  يومدیبارم م هی ،یمن رو گرفت يو بهانه  يکرد هیگر مایآقا ن شیپ یخب دختر تو که انقدر رفت -

 . میکرد یم یزودتر آشت دیشا

. باز شده بود  یبیبه طرز عج ششین یکردم که در حال رانندگ ماینگاه ن. از شدت تعجب گرد شده بود  چشمام

 نیاز دستش گرفتم و در ح یاساس شگونین هیکه اون لحظه رو فرمون بود و  مایدست ن يدستم رو گذاشتم رو

 :کار گفتم  نیا

 !؟...بمونهه  شتیو حرف پ یکن طنتیکمتر ش یگاه ستیشما بدن... جاان  ماین -

 ...! یکن هیافسانه خانوم منو تنب يقرار نشد جلو گهیعشقم د... ااخ  -

 . رهیخنده ش رو بگ يتونست جلو ینم گهید افسانه

 نیا نمیبگو بب...  يکرد زشیدروغت سورپرا نیبا ا یشناسم که بدونم حساب یرو م نایانقدر مب...  مایخب آقا ن -

 ؟یجشن برپا کن یگرفت میتصم هوی ایاصال از قبل وجود داشته  ناس؟یکنون هم بدون اطالع مب یآشت یمهمون

شرمنده مجبور شدم دروغ بگم ؛ ...  ستیکردن بلد ن يرقمه نقش باز چیه... دختر  نیداد از دست ا یداد ب يا -

شما  يم، باز دلش بهونه کرد یهم من براش م يهرکار. شما رو تحمل کنه  يتونست دور ینم گهیآخه واقعا د

 نا؟یمگه نه مب. گرفت  یرو م

 یول.  شمیم وونهیمن د یتو نباش.  یو خواهر گل من قیآخه تو رف. درسته افسانه جونم  گهیحرفش د نیا -

 . زدلمیببخش عز. سمتت  امیجرأت نداشتم ب

 گهید. داشتم  اجیبه تو احت شتریخودم راحت بود؟ من ب يبرا يتو فکر کرد...  اریاشکم رو در ن...  گهیخب د -

 ...شدم از نبودت  یمنم داشتم خل م.  دمتیاآلن چند ماهه ند. سراغت  ومدمیخودم حتما م ،يومدیاگه نم
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 ...شماهاا  نیریهم م يچه ناجور قربون صدقه ...  شهیاآلن حالم بد م... دختراا  دیخواهشا ادامه ند -

 : میهم گفت با

 .حرف نباشه . بکن  تویاا شما رانندگ -

 ششیریهماهنگ کردم با اون س يمن با ارد یخبر نداره ول یچیاز ه نایمب... در مورد جشن  یول... چششمم  -

 .رزرو کردم  زیدر ضمن از قبل م.  ادیب

 :کرد سمت من و گفت  رو

 ... يکه دوست دار ییهمون جا -

 !با مزه س ها یلیخ یراست -

 افسانه جان؟ یچ -

 ... ناتونیرنگ ماش -

 . مایقرمز ن يمن بود و تفاوتش با سراتو نیبودن ماش یافسانه آب منظور

 یشاخ و شونه م یهم کل يدرسته برا د؟یدیو استقالل رو د سیپرسپول... جالبه  نشیاتفاقا افسانه خانوم، هم -

وقتا  یبعض.  میکن یم ادیپ يریبا هم درگ یلیمام خ.  نایمثل من و مب. کنن  ینم دایبدون هم معنا پ یول. کشن 

تو . زنه  یباز دلمون بره هم پر م یول... حاالا  ندبما شیباق.  دیدیکه شما د یهمون شب شیکی... که نااجوورر 

 دهیفهم نویالبته چون ا شونیا.  میخب من آخر منت کش یفسقل خانوم با من قهر کرده، ول نیمدت صدبار ا نیا

 .من دل قهر ندارم  یشده، ول ادینازش ز

! ها هینجوریتو ا يافسانه جلو...  یچه خودشو زده به موش مرده گ! ؟یکردم تو قهر کن يکه من کار ستین -

 .بچه م  ستیوگرنه انقدرام مظلوم ن

 ...بعد  يبرا دیدعواهاتونو بذار... شماهام  گهیخب د -

 . ششیریو س يارد نمیا...  میدیرس... آهاان  -

 . ادیبدش م ریاردش. کن  تیجان من رعا.. . مایاَه ن -

 ... گمیخب دروغ که نم -

که تو اون چند ماه برامون اتفاق افتاده بود  ییو تمام ماجراها میباهم حرف زد یلیرستوران من و افسانه خ يتو

نشسته بود  شمونیشده بودم، پ یمیباهاش صم بایاون مدت تقر يهم که تو نینازن.  میکرد فیهم تعر يرو برا

 يبا افسانه خدشه ا میکردم هر طور که هست نذارم به دوست یاز اون به بعد سع.  میدیخند مویگفت یو با هم کل
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 يچهار ساله  يورود به دوره  يبرا یگذشت و قرار بود تو امتحان تخصص یدو سال از درسمون م. وارد بشه 

 یمنم هرجا اونا به مشکل برم.  میخوند یهم درس مبا ییسه تا يو ارد مایمن و ن.  میشرکت کن یدندانپزشک

البته طبق معمول .  میقبول شد یعال طیدادم و باالخره هرسه تامون باشرا یم حیوضاشکاالتشون رو ت. خوردن 

رو  مایمن ن. سالها افتاده بود  نیتو ا يادیاتفاقات ز. گذشت  یدانشگاه پشت سرهم م يسالها.  هیمن بهتر از بق

با هم ازدواج کرده بودن  نیو نازن ریاردش. بردن  یکرده بودم و اون دوتا از رفاقت باهم لذت م یمعرف به مهرداد

خوب و بد دور نمونده نبود، متأسفانه بابا به  اناتیخونواده هم از جر. موفق بود  یلیخودش خ يافسانه تو رشته . 

مهرداد شرکت خودش رو . شده بود  یقلب يماریحاصل از کار مداوم و پر استرس، دچار ب ادیز یخاطر فشار عصب

که  ییشدم و ازاونجا یجراح فک و لثه م گهید میو ن کسالیر بود ؛ من تا ینظ یکرده و تو تجارت ب سیتأس

. گرچه از فکر مطب زدن هم غافل نبودم . شدیکار م شنهادیبهم پ یعال يها کینیبودم، از کل یموفق يدانشجو

 یلیخ ییو زن دا ییطالق دا يماجرا گهیبابا و از طرف د يماریب یحال نبود ؛ ازطرفبود چندان سر یمامان مدت

بود و مامان و  شنگرفتهیزندگ يبرا یمیکه دو سال از طالقش گذشته بود، هنوز تصم مییآخه دا.  دادیآزارش م

دوقلوها به  یسخت شده بود، وابستگ یلینگه داشتن دوقلوها براشون خ. بودن  ریبه خاطرش درگ یلیخاله م خ

طالقش از  يهم که چشمش از زنها به خاطر ماجرا ییرو قبول نکنن و دا يپرستار چیه شدیمادرشون باعث م

که براش  یهر زن يرو بیع یو کل شدینم یبه ازدواج با هر کس یها راض یراحت نیبود، به ا دهیترس مییزن دا

اومده بود که  شیپ نشونیب يادیبه فرانسه، مشکالت ز نایا مییاز سفر دابعد  یمدت.  ذاشتیکردن م یانتخاب م

و در  ستهیا یم اطیتو ح رهیکه م میدید یوقتا م یفقط بعض. به ما نشد  حشیضحاضر به تو چوقتیه ییدا

هنوز به همسر  ییفهموند که دا یبهم م نیهم. کشه  یم گاریس شه،یم ریکه از چشمش اشک سراز یحال

مورد توجه همه بود،  لیکه تو فام يزیچ نیو آخر. دوباره بره سمتش  ذارهینم يزیچ هی یسابقش عالقه داره ول

فوق تخصصش رفته بود و  يگذروندن دوره  يبود که برا یچندسال ریام. بود  سیاز انگل ریبازگشت ام يماجرا

 ریورود ام يجشن برا هی يدر تدارك برگزار. شناخت  ینمخاله سر از پا . گشت  یبرم رانیاونروزا داشت به ا

و .  میاندازه خوشحال بود یب ریام بازگشتکه انقدر شاد باشه ؛ چون خودمونم از  میداد یبود و همه بهش حق م

عشق داره  يکوچولو يشعله  هیافسانه و مهرداد  نیبود که احساس کرده بودم ب نیمن ا يخبر بهتر برا دیشا

 یاون روزا مشکل مایمن و ن نیاما ب. کردم  یشعله ور شدن کاملش تالش م يزنه و من داشتم برا یسوسو م

 طیمن که بهتر شرا یکنم ول شیداشت که من هرچه زودتر به خانواده معرف صرارا دایاومده بود ؛ اون شد شیپ
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کرد، گرچه  یهمچنان صبر م امیالبته ن. دونستم  یمسئله رو صالح نم نیا دم،ید یرو م لیفام ي ختهیبه هم ر

 .رو کنترل کنه و هر لحظه ممکن بود تحملش تموم شه  تشیتونه عصبان ینم گهیحس کرده بودم د

 . ستادیدر ا ياتاقم سرگرم مرتب کردن کمد لباسام بودم که مهرداد اومد تو آستانه  يتو

 جونِ داداشش؟ نایمب -

 !دادااشش؟ يخواهر شناس شد ؟يمهرداد؟ چته باز گردن کج کرد هیچ -

کوچولوم بودم و  یدربست چاکر آبج شهیانصاف من تا حاال خواهر شناس نبودم بدجنس؟ من که هم یب يا -

 .هستم 

 ...آهاان آره ... نگاه کنم  هیبذار  -

مهرداد کردم که منظورمو از اون رفتار کامال متوجه شده بود  ي افهیپشت جفت گوشام بعد نگاه ق دمیکش دست

. 

خواهد دل تنگت بگو  یهر چه م. شده  یمخمل یگوشام مخمل. آماده م  ياآلن آماده  ،یراحت داداش التیخ -

 ...من در خدمتم ... جونم داداشم ... 

 ...توئه  رِیخب چکار کنم؟ فعال کارم گ یول! نایتو مب يچقدر بد -

 ؟خب -

 تو؟ امیب -

 هیدردت چ نمیدرم ببند، بب نیبش نجایا ایب... داداشم  ییاآلنشم تو نیهم -

تخت، چشم دوخت تو  يبعد نشست لبه . رو نگاه کرد  رونیدر رو ببنده خوب ب نکهیداخل و قبل از ا اومد

 .چشمام 

 .کنه  یذوق م یبفهمه که کل یمامان بفهمه؟ خب طفل یترس یم ه؟یچ -

 بفهمه؟ ویچ -

 !تو و افسانه خبر ندارم؟ ي هیمن از قض يتو فکر کرد یداداش -

 افسانه بهت گفت؟ ؟ییچ -

 . نمیمگه من کور باشم حال شما دو تا رو نب یول.  ادیاز افسانه در نم ادیصدا در ب واری؛ از د رینه خ -

 ...جونم  یآبج گهیبکن د يکار هیخب پس  -
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اگه از قبل با افسانه . حرفاتو بزن  نایبرو با مامان ا... مهرداد جان  يدت بدبه خو یحرکت هی دیکه با ییشما -

 ... گهید يخواستگار میکه بر يرو حل کرد هیقض

 یتو که منو خوب م یعنی. من هنوز جرأت نکردم ازش درخواست کنم . نه بابا، مشکل خود افسانه س  -

بدبخت رو  يماین نیچقدر ا... مثل خود تو . ج نباشه به ازدوا لیاون فعال ما یترسم بگم، ول یم...  یشناس

 . دارممن صبر ن یرقصه ول یداره به ساز تو م ادهیحاال اون تحملش ز ؟يدیعذاب م

شما  ایثان. گرچه مطمئنم اونم نظر تو رو داره . توام راحت بشه  الیکنم تا خ یاوال من با افسانه صحبت م -

به خاطر . ازدواج رو ندارم  یآمادگ لیمن اآلن به هزار دل... خب؟ ... دخالت نکن  مایلطف کن تو کار من و ن

. از من بهش ضربه بزنه  يدور نیهم کنهچقدر به من وابسته س و مم یدون یقلب بابا که خودت م يماجرا

اجت رو مربوط به ازدو يمامان کارا يتونم به جا یمن م ،يتو پسر. شلوغه  یلیبعدشم، مامان اآلن سرش خ

 یم مایچرا من از ن يدیحاال شما فهم. دارم  ازیخودم تو هر مرحله توجه صد در صد مامان رو ن یول. انجام بدم 

 يحرفا يال به ال دیمأمور بود زتونیدوست عز ما،یشد شما از طرف آقا ن میخوام صبر کنه؟ درضمن بنده حال

 ...صبر  زمیصبر کن عز دیبگ شونمیبه ا! دیهم اشاره کن شونیخودتون به ا

 بهم بگو يهر وقت با افسانه صحبت کرد... پس من منتظر جواب توام ...  یاوک -

 باشه؟... 

 .باشه  -

بود که  یمدت. چند جمله برام سردرد آورده بود  نیهم. رفت ازش خواستم در رو ببنده  یداشت از اتاقم م یوقت

 ينجوریخواست ا یخواست منو درك کنه؟ دلم نم ینم امیدونم چرا ن ینم. شدم  یم یعصب يدچار سردردا

چرا اون با  ی؛ ول نمیبب شویناراحت متونست یدوست داشتم و نم ایدن هیرو  مایمن ن.  ادیب شیاختالف پ نمونیب

تو خودم بودم و اصال  یلیفردا تو دانشگاه خ اورد؟یداده بودم، باز بهونه م حیمسائل رو براش توض نیتمام ا نکهیا

کردم  یشاپ قرار گذاشته بودم و داشتم با خودم فکر م یبا افسانه بعد دانشگاه تو کاف. سم به دور و برم نبود حوا

بعد کالس با بچه ها . بود  ومدهین مایو ن میکالس داشت هیباهاش مطرح کنم؟ اونروز فقط  روچطور مسئله 

دوست مهرداد  يبه مغازه  يساعت قرار برسه سر نکهیقبل از ا دیبا ن،یکردم و راه افتادم سمت ماش یخداحافظ

تو  کباریکرده بودم،  مادهرو که آ ییحرفا ریتو مس. گرفتم  یرو که سفارش داده بود ازش م ییزدم و کادو یم

. زنه  یداره برام چراغ م یعقب نیماش دمیبود که د یو حواسم به رانندگ ابونینگاهم به خ. ذهنم تکرار کردم 

افسانه بود، متوجهش  شیو من از بس هوش و حواسم پ ماستین دمیدقت کردم، تازه فهم نهیخوب که تو آ
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اخماش .بهم نگاه کرد  قیدق. اومد نشست جلو . شد  ادیپ نیو از ماش ستادیهم کنار ا مایزدم کنار ؛ ن. نشده بودم 

 .تو هم بود  يبدجور

 ؟يدات کردم، جواب نداددانشکده ص يتو راهرو یخانوم؟ چرا هرچ نایحالت خوبه تو مب -

 !دمینشن يزیمن که چ ؟يصدام کرد یبعدشم تو ک...  مایاول سالم آقا ن -

 !آره؟...  يزنم ملطفت نشد یهم که دارم برات چراغ م يا قهیچند دق نیا یبگ يخوا یالبد م -

 ؟یدنبال من یاصال تو بره چ... خب آره ... واا  -

 ... شدمیمزاحمت م دینبا...  یگیراست م د،یببخش -

 .رفتم دنبالش  عیسر.  نشیشد و رفت سمت ماش ادهیپ نیماش از

 مااین...  مااین -

طاقت شده بود؟ اصال  یانقدر ب مایروزا ن نیچرا ا. شدم  یم وونهیداشتم د. تفاوت رفت  یگذاشت رو گاز و ب پا

رفتن  يزمان برا زانیم نیا یبه قرارمون مونده بود ول گهیربع د کیبه ساعتم کردم،  یچکارم داشت؟ نگاه

 هیسر راه از جواهر فروش.  ومدیبدش م یلیخ یولافسانه از بدق دم،یرس یبه قرارم م دیبا. نبود  یکاف مایدنبال ن

گردنبند ناز و  هی. خواست نگاهش کنم  یباز دلم م یول هیدونستم چ یم. دوست مهرداد، سفارشش رو گرفتم 

رو کرد  ماین يدلم هوا هویبعد . داره، خوش به حال افسانه  يا یعال ي قهیبا خودم گفتم مهرداد چه سل . فیظر

 :با خودم گفتم . 

 ؟یرفت يباهام آخه؟ چرا اونجور یچکار داشت ؟يمهربون من چرا انقدر زود رنج شد يماین ما؟یتو چت شده ن -

با اومدن افسانه . بود  ماین شیدلم پ یول. گرفتم و منتظرش شدم  زیم هیبود ؛  ومدهیهنوز افسانه ن دمیرس یوقت

رو انجام داده بودم،  تمیانگار مأمور. که با خودم قرار گذاشته بودم بهش بگم، اعصابم آروم تر شد  ییو زدن حرفا

 ه؟ینظر افسانه چ دمید یم دیو حاال با

 ؟یمنف اینظرت مثبته  ؟یبگ يزیچ يخوا یافسانه جونم، نم -

سخته آدم از طرف  یلیراستش خ...  یبا من زده بود ول ییحرفا هیمهرداد قبال هم تو لفافه ... خب ... مم  -

 ...برادرش  يبشه، تازه اونم برا يدوستش خواستگار

 یکنم ول يتنها برادرم خواستگار يدوستم برا نیسخت بود از بهتر یلیمنم خ يخب راستش گلم، برا -

 .انجامش دادم 
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. کنم  یم تیمن ازت حما...  یداشته باش يباشه، هر نظر یهر چ. شجاعت داشته باش حرف دلتو بزن توام  -

 .راحت  التیخ... ذارهینم مونیرو دوست يریتأث چیدر ضمن ه

 نذاره؟ مونیرو دوست يریتأث يدیقول م -

 . میبازم مثل قبل باش دمیآره گلم، قول م... نداشتم  يتصور نیراستش اصال چن! ه؟یجوابت منف یعنی -

تا خواهر شوهر  میدوست باش شتریبعد از ازدواجم با مهرداد، باهم ب یخواد حت یجان، من دلم م نایمب یدونیم -

 ...نذاره  ریتأث مونیازدواج رو دوست نیکه؟ پس قول بده ا یفهم یم. و زن برادر 

 .تعجب نگاهش کردم  با

مهرداد رو  ي هیهد يجعبه  فمیاز تو ک...  یگلم قیجونم، تا ابد رف چشم افسانه... قربوونت بشم من  ییاله -

 .درآوردم و گرفتم سمتش 

که به  يا یتو مهمون نویا یدرخواست موافق نیما گفت بهت بگم اگه با ا یداداش... عروس خانوم  شکشیپ -

عاشقانه  ي هیهد هیاگرم نه که باز به عنوان . بنداز گردنت  یو شمام دعوت شهیما برپا م لیتو فام يزود نیهم

 .نگهش دار 

 .گردنم  ندازمیبهش بگو با افتخار م -

 .جفتتون بشم من  يفدا یاله -

 نه؟ ای يدیخر يزیبراش چ ما؟یچه خبر از ن یراست -

 دم؟یخر یم دیبا یهاان؟ چ -

 رمیخواستم باهات تماس بگ یامروز صبح هرچ انگار؟ ستیحالت خوبه تو؟ اصال حواست سر جاش ن نایمب -

تا نتونه  يخاموش کرد ،يریبگ هیتولدش هد يبرا یاونم گفت حتما رفت...  مایزنگ زدم به ن ،يخاموش بود

 . یکن زشیکنه، به موقع سورپرا داتیپ

 مگه امروز چند شنبه س؟ -

 رفت؟ ادتیشد؟  یپس چ. باشم  مایبه فکر تولد ن دیبا یبود به من گفت شیسه شنبه ش خانوم، تو که ماه پ -

! برقراره مایمن و ن نیکه ب یآماده به جنگ طیشرا نیرفت؟ اونم تو ا ادمیچرا ... خاك بر سرم ...  ییوا يا -

 !ارم؟یتونم از دلش در ب یم نمیمن برم بهتره، بب... شدم افسانه  چارهیب

 ...حرفاس  نیااز  شتریجنبه ش ب ماین... حاال مضطرب نشو  -
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من رفتم افسانه جان، خبر ... جرقه س که منفجر بشه  هیمنتظره ... باروت  يروزا شده بشکه  نیا... بااباا  يا -

 . دمیرو به مهرداد م يکه بهم داد یخوش

. باورم شد دلش شکسته از دستم ؛ حقم داشت  گهید. جواب نداد  یتماس گرفتم ول مایبار با ن نیچند نیماش تو

. ازش نداشت  يخبر چیه یتماس گرفتم ول رمیبا اردش. بردم  یم ادیرو از  یمهم نیروز به ا ستیبا یمن نم

ساعت  هیبرم رستوران،از  نکهیقبل از ا.  میدکه شب اول با هم قرار گذاشته بو یدفعه به سرم زد برم رستوران هی

کردم  یدعا م. با سرعت خودمو رسوندم رستوران . دونستم دوست داره گرفتم  یرو که م یبراش ساعت یفروش

. باز باهاش تماس گرفتم . چکار کنم  دیدونستم با ینم گهید. رستوران نبود  يجلو نشیماش یول. اونجا باشه 

، زدم "باشد یم دستگاه مشترك مورد نظر خاموش"اپراتور خطش اعالم کرد  یوقت. خاموش کرده بود  شویگوش

 ... هیگر ریز

 ما؟ین ییآخه تو کجا -

تو . شد  یدلم داشت از جا کنده م. نبود  مایهر طرف رو نگاه کردم ن. رفته باشه تو رستوران، رفتم تو  دیشا گفتم

 .مسئول رستوران بود . از پشت صدام کرد  یکیحال خودم بودم که 

 د؟یگرد یم مایدنبال آقا ن.  دیسالم خانوم، خوش آمد -

از طرف کارکنان  گهیسالها بود به اون رستوران رفت و آمد داشتن، د ریو اردش مایکه ن ییاز اونجا( بله  -

 .)رستوران کامال شناخته شده بودن 

 .رو دادن بدم بهتون  نیا. بودن  نجایا شیدو ساعت پ یکیتا  -

 ممنون -

 "بام تهران  ایب ". توش فقط سه کلمه نوشته شده بود . بازش کردم . رو داد دستم  يکاغذ تاخورده ا تکه

 یاتفاق یلیخ. کنم  داشیدر حال قدم زدن چشمام به اطراف بود تا بلکه بتونم پ. که رفتم  دیطول نکش يزیچ

از سر  یآه. کرد  ینگاه م بروشرو يدرخت کنار نرده و داشت به منظره  هیداده بود به  هیتک.  دمشید

 :سرم رو بردم کنار گوشش و گفتم . و رفتم سمتش  دمیکش یآسودگ

 ...کرده  هیتک یبر درخت یجوان يدیاگر د -

 .اصال از اومدنم شگفت زده نشده بود  انگار

 ...کرده  هیو گر ختهیاز دستش اشک ر یحساب... وفا شده  یبدان معشوقش ب -

 ...جونم  ماین دییببخش -
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 !یزن یکنم، خودت پس م متیخوام تقد یم یدو دست مویرو ببخشم؟ من که زندگ یچ -

. شلوغه  یلیروزا دور و برم خ نیخب چه کنم؟ ا یول... از افسانه بپرس ... بود  ادمیبه جان خودم ...  ماایین -

 ...چقدر دوست دارم  یدون یباعث شد فراموش کنم ؛ وگرنه که تو م نیهم

 ؟يدوستم دار -

 !؟يشک دار ؟یدون یخودت نم ینعی -

ازم بخواد  یدونستم با اون نگاه هر چ یم یول. که عاشقش بودم  یطنتیاومد تو چشماش، ش طنتیش باز

 :کردم و گفتم  یدست شیتا دهنشو باز کرد حرف بزنه من پ...  هیجوابش منف

 ... هیجوابم چ یدونیم. نزن  یحرف ما،ینه ن -

 ...ازت نخواستم دخترِ خوب  يبد زیمن که چ -

 نه؟. قبال بهت گفتم .  ادیخوشم نم ایبچه باز نیمن از ا یول. دونم  یم -

 .روز تولدمه  ي هیفکر کن هد. خوام  یازت نم يبد زیعشقِ نازِ من، من که چ -

 داره؟ یچه معن -

 :گونه مو گفت  يرو دیدست کش.  کمینزد اومد

 نگ عشقمو هرجا و هرزمان که بخوام ببوسم؟قش يلبا دیدونم چرا نبا یمن نم -

 . میمن و تو مرز رابطه مون رو قبال مشخص کرد.  زمیداره عز یقانون يچون هر کار -

من مرز حرمت و عزت تو . بودم  بندیمن قبلِ گفتن توام بهش پا یدون یخودتم م ،يکرد نیکه تو تع يمرز -

 .دونم  یرو م

 .همون درخت  کرد تو هم و باز برگشت سمت اخماشو

 يکار، جلو نیبا ا يخوایم ؟یرو به خودمون جلب کن گرانیتوجه د يجونم، چرا تو همش دوست دار ماین -

فکر  یحس رو بهم نداشت نیاگه ا. من از زنده بودنم واضح تره  ياحساس برا نیا ؟يدوسم دار یچشم مردم بگ

به ظاهر زنده باشم از درون  هاگ یحت ،یتونستم زنده بمونم؟ مطمئن باش اگر با من نباش یتا حاال م يکرد

 ...باور کن . مردم 

و آروم  رونیب دیاشک از چشمم لغز.  ستادیچشمام ا يصورتم حرکت داد و رو يگرمشو رو تک تک اعضا نگاه

 .کرد سیصورتمو خ

 ...تم  وونهید گمیکه م یکن یکارا رو م نیهم -
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 .پاك کرد  کامواش

 م؟یبرگرد ای میبمون نم،یحاال بگو بب -

 . میکم بمون هینه  -

 ؟یاوک... منم بکن  ينوا یدل ب نیحساب ا...  ایزیمظلوم اشک نر ياونجور گهید -

 ...چشم  -

 !حاال؟ یگرفت یبرام چ نمیبب. قربونش بشم من  -

 . ینیب یخودت م میرفت یبذار وقت -

 . نیسمت ماش میو بعد رفت میکم همونجا موند هی

 ما؟ین -

 جان؟ -

 ؟ياومد یکو؟ پس تو با چ نتیماش -

 .ببرتش  ادیزنگ زدم، گفتم ب يبه ارد یول.  نمیبا ماش -

 ؟یینجایدونست تو ا یپس اون م -

 .نگه  يزیآره، من بهش گفته بودم به تو چ -

 بیواکنشش به اشتباه من عج. کرده  رو نکاریا تشیکردم به خاطر عصبان یدرك م یشده بودم ؛ ول ناراحت

اون روز تا شب تو . کردم  یجبران م ينطوریرفت، هم یم ادشیاگه اونم، من رو  دیحق داشت ؛ شا. نبود 

و خرت و پرت و تنقالت  نیشتو ما میبمون.  مینر یرستوران چیغذا ه يازش خواستم برا.  میدیچرخ ابونایخ

از .  دیخر گهید يمسخره  يزایو پفک و چ پسیسر راهمون صدجور چ يشد و از سوپر ادهیهم پ ماین.  میبخور

.  میرو جشن گرفت مایو باهاش تولد ن میصبحانه که روش شمع گذاشت کیک هیتولدش بود،  کیهمه بامزه تر ک

.  میو گشت میدیخند یکل.  گهید زیچ چی؛ نه ه میبود ونخودم ریبهمون خوش گذشت، اونشب فقط درگ یلیخ

 .شو که تا اون موقع بهش نداده بودم، جلوش گرفتم  هیشدن هد ادهیوقت پ. شب رسوندمش در خونشون 

 .نداره  یقابل -

 . يمنو بد يافتاد کادو ادتیچه عجب ... ااهاان  -

 .وقتش اآلن بود  یول. بود  ادمی -

 ...ممنون  . زمیعز ادیم یلیبه دستمم خ...  گهید یمن ي قهیچه خوشگله، عشق خوش سل -
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 .کنم  یبعد حتما جبران م يدفعه . صبح فراموش کرده بودم،شرمنده م  نکهیا يهنوز برا... خجالتم نده  گهید -

 .اآلن جبران کن  نیبعد؟ هم يچرا دفعه  -

 .لباشو فشار داد رو لبام  عیحرکت سر هیتو  بعد

 .بود  نیریچه رژت ش. مم  -

 !دارم برات! بدم نشونت ینیریرژ ش هی... پرروو  يا -

 نیماش ي نهیآ يبرام دست تکون داد و کم کم از تو.  میمرد یم میاز خنده داشت.  رونیب نیدادم از ماش هولش

 .محو شد 

 دوازدهم قسمت

رفتم خونه  یوقت.  میبود که اون چندوقت باهم داشت ییروزا نیاز بهتر یکی دیشا.خوش گذشت یلیروز خ اون

کرد  ینم یوقت بود با ما زندگ یلیخ گهی؛ چون د نمشیتوقع نداشتم اونجا بب. برخالف تصورم مهرداد خونه بود 

. رفته بود تو اتاق من منتظر مونده بود .ما و نرفته بود  ياون شب به خاطر گرفتن جواب مونده بود خونه  یول

 یکس ادیدونست خوشم نم ی؛ چون م ستیونستم کار مامان ند یم.در بازه  يال دمیدم در اتاق د دمیرس یوقت

 .و خوابش برده  دهیمهرداد رو تختم دراز کش دمیرفتم تو د. در نبودم، وارد اتاقم بشه 

 ؟يدیخواب نجایمهرداد؟ داداش؟ چرا ا -

 .کرد  یم تینور المپ چشماش رو اذ یخواست چشماش رو باز کنه ول یم

 ... ناایروو مب ییخااموش کن اوون لعنت -

 ؟يندار يا گهیسفارش د ؟یچ گهید -

 :گفتم  یو با ناراحت دمیرو کش لباسش

 زمیریآب م امیمهرداد م گهیپاشو د... آقا  ادهیروشم ز. تو تخت من  دهیاومده خواب... چه پررو ...  نمییپااشوو بب -

 ...روت هاا 

 .بلند شد و نشست  یحوصلگ یب با

 شد باالخره؟ یچ. خفه شدم انقدر صبر کردم .  نجامیشما؟ من از ظهر تا حاال ا يمعلوم هست تا حاال کجابود -

حاال خوبه مامان ... طفل معصوم چقدرم بهش سخت گذشته ... بره دل مجروحت داداش جونم  رمیااخ بم -

 ؟يدیتو اتاق من خواب ياومد یمرض داشت. اتاقت دست نزده  بیهنوز به ترک
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-  ا ا چمن  رمیانقدر صبر کردم ز...  يخبر بهم بد يکه اومد نیهم نجایاومدم ا... نمک  یب گهینکن د تیاذ... ا

 شد؟ یبگو چ... تو انقدر از من حرف نکش  یبترک... خوابم برد خب  ياومد ریبس که د... سبز شد 

 خل و چل جواب مثبت بده؟ ينشده که به تو وونهیدختر مردم د شد؟یم دیبا یچ -

 ...نکن  تمیاذ نایبوود؟ تو رو خدا مب...  ي... ف ... جوابش من  ؟یچ یعنی -

 .خنده مو نگه داشتم  يهرطور بود جلو یمردم ول یداشتم از خنده م.باحال بود  ییلییخ افهیبا اون ق دنشید

 ...تو خصوصا ... جنبه داشته باشه  دیآدم با... سکته نکن ... خب حاال  -

 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب...  نایمب يریخصوصا من؟ بم یچ یعنی -

 داداش؟ اآلن حواست جمعِ جمعِ؟ دیخواب از سرت پر -

 . نمیآره حواسم جمعِ بگو بب -

 يشد... بخت ... که خوش  نهیا تیواقع. که افتاده  هیاتفاق گهید.  یرو قبول کن قتیحق یمن دوست دارم بتون -

 .بده یبه داداش من جواب منف تونهیمگه م ؟يکرد الیخ یچ...  وونهیجوابش مثبت بود د... رفت ... 

بره فردا . برم  گهیمن د... دونستم  یم... دونستم جوابش مثبته  یم... جان من؟ دوستت دارم افسانه جونم  -

 .کار دارم  یکل

 .بلند شد و رفت  بعد

 ها؟  یاز من نکن میتشکر خشک و خال هی... خاك بر سرت بکنن مهرداد  -

 .يدر حقم لطف کرد یلیخ. داداش زیروز باشه برات جبران کنم، عز هی د،یااخ ببخش _

 . باز برگشت سمت من یول رونیرفت از در ب یم داشت

 ... نایمب یراست _

  ه؟یچ _

 ؟یگیتو م ایمن به مامان بگم بهتره  _

 ...بهتره ینه، خودت بگ -

 . باشه، بازم متشکرم _

کرد و مامان هم با کمال  فیمامان تعر يبرا ازیتا پ ریرو از س زیفرصت مناسب، همه چ هیدو روز بعد، تو  مهرداد

که باهم نامزد شدن و افسانه رسما به  دیکمتر از دو هفته طول نکش. گذاشت يبا مادر افسانه قرار خواستگار لیم

 یول. خورده بهتر شده بود، خوشحال بودم هی نماما يحال و هوا نکهیا از. ما اضافه شد يجمع خانواده 
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. میشد یم کینزد ریبه روز اومدن ام میکم کم داشت.بد مامان بود يها یاز دل مشغول یکی ییهنوزمشکل دا

 ل،یاز افراد فام یلیخ. به تنها پسرش فراهم کرده بود ییجشن خوش آمد گو يخاله از قبل تمام قراراش رو برا

خاله قصد داشت، . دعوت کرده بود یمهمون يرو که دختراشون مد نظرش بودن رو برا ییخصوصا خونواده ها

. خارج رفتن و دور شدن از اون به سرش نزنه يهوا گهیبند کنه، که د رانیا يرو تو ریهر طور شده دست ام

 بخ یول ادیتونست ب یهم م مایدوست داشتم ن یلیخ. دعوت شد، دلم گرفت یمهمون يافسانه هم برا یوقت

تو  یهمگ اد،یب ریکه قرار بود ام یشب. با من نداشت یبه ظاهر نسبت ماین کهیدر صورت. افسانه، نامزد مهرداد بود

تا چشمش . کرد یاز شدت انتظار داشت سکته م. و آسمون بند نبود نیخاله، به زم یطفلک. میفرودگاه جمع شد

 دیرس یوقت. و جذاب شده بود نیفوق العاده مت ریام. بود دهیاشک امونشو بر ،اوردیطاقت ن گهیافتاد، د ریبه ام

فقط لباش رو . نگفت یچیه قهیتو بغل گرفت و چند دق د،یرسیم ریام ي نهیمادرش، سرش رو که تا س شیپ

 . کم که گذشت، صورت خاله رو آورد باال هی. گذاشته بود رو سر خاله

  زم؟یعز يحاال آروم شد _

 ... قشنگ قلبت بشم آرومِ دلِ مادر يقربون صدا... آروم شدم... آره مادر _

 شیتمام آرزوهاش و تمام هست. خاله بود یتمام زندگ ریام. شده بود سیصحنه خ نیا دنیمنم از د يچشما یحت

له، مامان و خا. به همه داده بود یمثبت يبه جمع خونواده انرژ ریبازگشت ام. میدونست یرو م نیما ا ي؛ و همه 

 یمراسم ها نبود ول نجوریو ا یو مهمون جشنچندان اهل  ریگرچه ام. داشتن يهم اون روزا حال بهتر ییدا یحت

داشته باشم ؛ مامان زودتر از من  يبرخورد رینشده بود با ام یتا اون شب هنوز فرصت. به خواست خاله نه نگفت

من  میموند. هرداد هم که رفته بود دنبال افسانه و باهم رفتنم. خاله باشه شیخواست پ یو بابا رفته بود، چون م

 . مایاز رفتن زنگ زدم به ن لو بابا، من قب

 ...الو _

  ؟یسالم خوب ما؟یالو ن _

  ه؟ینجوریچرا صدات ا ؟يخوبم توچطور...سالم، خانووم _

 . ستیحالم خوب ن _

 مرده؟  ماتین ایغرق شدن  اتیچرا؟ کشت _

_ یتو برم مهمون یب ادیراستش دلم نم... گهینگو د ينجوریخدانکنه، ا... ا ... 

 گهیپس د ،يریباشه که بدون من م يا یمهمون نیآخر نینداره،قرار شد ا بیع _
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 خراب شه؛خب؟  ینازت با بداخالق يچهره  ادیخوشم نم. غصه م نخور. نداره بیع

 . خب _

  ؟يدیپوش یچ _

 . میدیخر میرفت شیپ يکه باهم هفته  هیریش ریحر رهنیهمون پ _

 . يدیپوش یکاش اونو نم... کااش _

 . ادیبهم م لیخ یتو که اون روز گفت اد؟یچرا؟ بهم نم _

 راستش دوست ندارم تو. ادیبهت م يادیدر واقع، ز. ادیبهت م میلیزدلم،خینه عز _

 که؟  گمیم یچ یفهم یم. یمورد توجه باش ادیز لتونیفام يپسرا جمع

و مدل  شیلباس آرا نیطبق ا شگرمیخب آرا یخواد عوضش کنم ول یدلم م ؟يشد یرتیغ... فداش بشم من _

 . بپوشم ناجوره يا گهید زیاگه چ. موهامو درست کرده

 بسته؟  ایموهات بازه  _

 . ش بازه هیاز کنار گوشمم جمع کرده، بق کهیدو تا ت. فره، فقط بهش حالت مجعد داده مهین. بازه _

 ؟ینه نگ يدیبگم قول م يزیچ هی. يچه ناز شد دونمیم دهی،ندییاله _

 . آره،بگو _

 خب؟ . نرقص چکسیخواهشا با ه _

 . بردم یانقدر حساس شده، لذت م دمیدیم نکهیا از

 باشه _

 . بگو چشم. شهیراحت نم المیخ ينجوریباشه نه، ا _

  ن؟یدیم یمرخص يچشم، حاال اجازه  _

 . یرسن ریبرو که د. عشقم بوسمینازتو م يچشما _

 فعال _

 فعال _

 ... یراست نا،یمب نایمب. صدام کرد هویکردم که  یقطع م داشتم

  ؟یچ یراست _
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 . عاشقتم _

 .جونم مایمنم عاشقتم ن _

من . روهم دعوت کرده بود  ریام هیمیقد يدوستا لیسوزن انداختن نبود، خاله اضافه بر فام يجا یمهمون نو

و گفتگو  یخب تمام مدت با مهرداد مشغول احوالپرس یول بودیکنار مامان بودم، گرچه افسانه هم تو مهمون شتریب

به  دمیبود، شا مایبه خاطر نبود ن دیشا.  ردمک ییاحساس تنها کدفعهیدونم چرا  ینم. با دوستان و اقوام بودن 

بچه ها با مامانم که اصرار داشت کنارش دختر نیمهمونا زوجن به جز من که ع يهمه  دمید یکه م نیخاطر ا

خوشم  یلیفام يها ییگردهما نیاز ا چوقتیدونم چرا ه ینم.  رفتمیطرف و اون طرف م نیا دیباشم، با

 ریاون روز ام نکهیافتادم و ا میقبول یمهمون ادی هوی. جمع ها خودمو وفق بدم  ورج نیتونستم با ا ینم! ومد؟ینم

گشتم ؛ تا اون لحظه  یم ریمهمونا چرخوندم، دنبال ام يناخودآگاه نگاهم رو رو. پناه برده بود  يهم به گوشه ا

اونم مثل من  ای ردهبازم فرار ک نمیخواستم بب یمن م یگفت سرش شلوغه ول یخاله م.  نمشینتونسته بودم بب

ازش دور  ییصحبت با دا يواکردم و به ه یاز مامان عذرخواه.امشب رو به خاطر خاله تحمل کنه  هیمجبوره 

شدم  یداشتم مطمئن م گهیازش نبود، د يتو ساختمون که خبر. بودم  ریام داکردنیدر واقع دنبال پ یول. شدم 

گروه از دوستاش  هیتو باغ با  دمیاز قضا د یول. فرار کرده  یلیفام يها يتو باغ و باز از ننرباز يگوشه ا هیرفته 

 هی. از دوستاش بهم جلب شد  یکیتا از ساختمون خارج شدم، توجه . صحبتشون گل انداخت یو حساب ستادهیوا

 باکه تا اون موقع پشتش به من و روش به رفقاش بود،  ریام. منو برانداز کرد  يسر تا پا ومدیکه خوشم ن يجور

 شیورود يهاپله  يبه سمت ساختمون که من درست رو شونینگاه دوستش از جمع چندنفر ریعوض شدن مس

. بود  دهیهم طرز نگاه کردن بد دوستش رو د ریاخماش رفت تو هم ؛ انگار ام. بودم ؛ برگشت سمت من  ستادهیا

بود که تا اون موقع اصال  اشتو چشم یبیحالت غر هی. کرد و اومد سمت من  یلحظه از دوستاش عذرخواه هی

 . دیودم دنبال خودش کشدستم رو گرفت و منو که شگفت زده شده ب. بود  دهیازش ند

 . نمیبب نجایا ایب -

 !؟یکن یم ينجوریچرا ا ر؟یچته ام -

 م،یوارد ساختمون شد یوقت. برسونم  ریبلند ام يبلند کفشام، برام سخت بود خودمو به قدمها يخاطر پاشنه  به

هم اون لحظه توش رفت و آمد  یسالن که کس يورود يو تو راهرو رونیب دمیکش ریدست ام يدستمو از تو

 . ستادمیکرد، ا ینم

 معلوم هست تو چته؟... اا  -
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 .داد و برگشت تو چشمام زل زد  رونیب تیبا عصبان نفسشو

 ؟يدیپوش هیچ گهید نیا -

 ؟یچ یعنی -

 خانم؟ نایسرکار خانم مب يکه شما امشب تنت کرد هییچه رنگ لبااس نیا گمیم یعنی -

 بدم؟ حیرو بهش توض زایچ نیمن بود که بخوام ا يتازه اصال مگه اون چکاره . مده بود بدم او یلیرفتارش خ از

 به تو داره؟ یبه چه ربط زایچ نیا ؟یکن یم يرو ادهیز يدار یکن یفکر نم -

 ... يچشما يجلو يایم یشیپام یوقت یول... کنم؟  یم يرو ادهیز -

هم توش اومده بود و لبش  دیسف يتو موهاش که تک و توك موها دیدست راستش رو کش. قطع کرد  حرفشو

 .رو گاز گرفت 

 ؟یمنکر بش یتون ینم گهیکه د نویا نه؟یا ریغ. پسرخاله تم ... چون ... به من ربط داره، چون  زایچ نیا -

 من؟ نه از  یباش یدوستت شاک يایح یب يبهتر باشه از چشما یکن یفکر نم یول... نخواستم منکر بشم  -

پوستم رو از اونچه  راهنم،یپ يریرنگ ش. خواست من اونشب، اون لباس رو بپوشم  یچرا نم ماین دمیفهم تازه

 رینگاه دوست ام ادیناگهان .  ادیبرجسته به نظر ب یشد اندامم کم یو مدلش باعث م.  دادیبود، روشنتر نشون م

 .لباس نداشتم  ضیتعو يبرا یفرصت گهید یول... کردم  یبا خودم گفتم عجب اشتباه. تنم مور مور شد . افتادم 

 ؟یلباستو عوض کن یتون یم -

 !زده به سرت انگار! ؟یچ -

 ... ستیامشب مناسب ن نیا گمیدارم بهت م... اصال  نیا... لبااس  نیا -

 !مفهموومهه؟... نداارم  يا گهید ياآلن چاره  -

 ... امیبعد م قهیمانم، منم چند دقتو فقط برو باال تو اتاق ما. چاره ش با من  -

 واا -

دوست من رو تن و بدنت  يایح یبه قول تو ب يخواد باز چشما یاگه دلت م... نکن  يت رو اونطور افهیق -

 زوود. که بهت گفتم انجام بده  ينباشه ؛ کار

. نداشت  يامتحانشم ضرر یبودم، ول دهیکم ترس هیکردم؟ راستش  یم دیچکار با. بالفاصله برگشت تو باغ  بعد

باهاش دارم و اونم  یبه افسانه گفتم کار مهم. خواستم تواتاق خاله تنها باشم  ینم. رفتم تو سالن دنبال افسانه 

 .تو اتاق خاله ؛ درو بستم  میرفت. حرف دنبالم اومد  یب
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 ؟یچکارم داشت نمیخب؟ بگو بب -

 .صبر کن  قهیچنددق هی -

 کردنه؟ یاآلن وقت شوخ مسخره...  اایا وونهید -

 ؟يدار یکرده؟ دوربرم یحاال شوخ یک... برو بااباا  -

 .خوام برم  یپس چته؟ بگو م -

 ... نجایا امیگفت ب ریام. دونم  یصبر کن، خودمم نم قهیچند دق هی -

 ؟يتوام اومد... هاا؟ اون گفت  -

 ... یکن یاشتباه م يدار ؟ینگام نکن یلطفا اون شکل شهیم -

 ستادهیکه پشت در ا ریکوتاه به در زده شد و بعد ام يچند ضربه  میکرد یبه دو م یکیبا هم  میکه داشت نیهم

 .دستش بود اومد تو  یبزرگ يکه جعبه  یبود، در و باز کرد و در حال

 ... ریبگ ایب -

 ... میو افسانه هاج و واج مونده بود من

 ... هیچ گهید نیا -

 .بهتره برم  گهیمن د.  يدار اجیکه اآلن بهش احت هیزیبه هر حال چ...  هی ای...  یفکر کن سوغات -

 .کرد  یرو کرد به افسانه که هنوز متعجب داشت نگاه م بعد

 ...فعال . افسانه خانوم  دیببخش -

و  کیش ياون جعبه  يرو که تو یراهنیو تعجب باز کردم ؛ پ جانیدر جعبه رو با ه. در رو بست و رفت  عیسر

 .بلند سبز رنگ  ریحر راهنیپ هی.  رونیلوکس بود آوردم ب

 ...نگاه کن ... چه نازه افسانه  نیا یی ییواا -

 .بود  دهینفهم هیاز قض يزیانگار هنوز چ افسانه

 داد؟ تویچرا اآلن سوغات... آهان ... گفت؟  یچ... که چرا اآلن  نهیمسئله ا یناز که هست ول -

 ...تنم کنم  نویال بذار احا... ش مفصله  هیقض -

که  یراهنیپ. حرف نداشت  ریام ي قهیکردم که سل یاعتراف م دیبا...  نهیآ يرو عوض کردم و رفتم جلو لباسم

 .بود  بایبهم داده بود فوق العاده ز

 از کجا داشت؟ زتویطرف سا! چه اندازته دختر نیا -
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 . ستیبرام مهم ن زایچ نیخوشم اومده که اصال ا نیانقدر از ا یول! دونمیچم -

 ...نکنه طرف؟ نایمب...  کهیچقدرم به رنگ چشات نزد -

 هیاگه ...  ینکن کشیرو زود رمانت هیقض شهیم... برو خجالت بکش خواهشا  -

 االیخ نیاز ا گهیپس د... خواهرزاده ش بوده  يسفارش خاله برا نیالبد ا یفهم یم يکلتو به کار بنداز خورده

پشت  دمیخط سبز کش هیفقط ...  ومدیبزنم، چون به لباسم م شمینبود دست به آرا يازین... نباف مرگ من 

مهرداد که معلوم بود از . بودن  ستادهیهم اطراف ا هیجوونا مشغول رقص بودن و بق.  نییپا میچشمم و رفت

 ... میاومد یم نییاز پله ها پا میشده، اومد سمتمون که داشت يکفر یافسانه حساب بتیغ

 ن؟ییمعلوم هست شما دوتا کجا چیه -

 ...بدو تا وقت از دست نرفته ) ... با لبخند نگاهش کردم ... ( افسانه  نیا اینشده، ب يزیحاال که چ.  میکارداشت -

 ...نمک  یب -

من تو اون لباس تعجب کرد، چون  دنیمامان از د. خاله بود  يمامان که مشغول صحبت با جار شیرفتم پ باز

 :من آروم کنار گوشش گفتم  یتوقع نداشت لباسم رو عوض کنم ول

 ...بعد  يباشه برا... داستان داره مامان جان  -

 فیکار برام تعر نیدندون و وحشتش از ا یخاله شده بودم که داشت راجع به جراح يحرف زدن با جار مشغول

 . دمیشن ییصدا کدفعهیکرد که  یم

 ...سرکار خانوم؟ دیبخش یم -

 ... ستادهیکه باعث تمام اون دردسرا بود پشتم وا ریدوست ام! دل غافل يا دمید برگشتم

 تونم ازتون دعوت کنم؟ یم -

 ...من ... شرمنده  -

 ...رو کرد به دوستش و بهش چشمک زد ... دستشو گذاشت تو کمرم  ریام هویکردم که  یردش م داشتم

 ...قبال به من قول داده ... جان  نایببخش س -

 .وارد محل رقص شده بودم  ریبکنم، با ام یکه بتونم اعتراض نیاز ا قبل

 .خوام برم  یبه تو قول رقص دادم؟ ولم کن م یمن ک ر؟یداره ام یچه معن نیا -

 نجاتت دادم؟ نایبد کردم از دست س -

 ...کردم  یکه خودم داشتم ردش م يدید -
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 ...داشت  یو دست از سرت بر م دیگفت ببخش یم... کم سمجه  ستیاونم ن... آره ... هه هه  -

 ...رفت کنار  گهیاون که د... برم  يبذار یتون یم گهیحاال که د -

 .قائل نشد  زبانیم يبرا یدختره ارزش گنیهمه م ،يچون اگه بذارم بر... خوام  یخودم نم گهیحاال د -

 بااباا ییا -

 !یسترا -

 ؟یچ یراست -

 ... ادیرنگ چقدر به رنگ چشمات م نیا یعنی... چشمات چقدر -

 !یدونست یمن رو م زیتعجب کرده بود که تو از کجا سا. رو داشت  دهیعق نیافسانه م هم... ممنون  -

 ...راستش ... خب  -

 ...مگه نه؟ ... من که بهش گفتم سفارش خاله بوده  -

 .زم خواسته بود مامان ا... آره ... مم  -

 ...تشکر ... در هر حال  -

 ...قابلت رو نداره  -

 .رهام کرد  آروم

 ...باز رفت تو باغ  نایس...  يبر یتون یم گهیحاال د -

 ... فعال ... باشه  -

تا .  میحرف زدن نداشت ينا یخونه، از خستگ میدیرس یرد و بدل نشد ؛ وقت یحرف نمونیب یتا آخر مهمون گهید

 گهیبار د هیلباسم رو عوض کنم،  نکهیقبل از ا. تو اتاقامون  میو رفت میگفت ریبه خونه، شب بخ دیپامون رس

 :با خودم گفتم.  دمید نهیخودم رو تو آ

 ادیکه  ریام نیوگرنه ا. دست خاله جونمم درد نکنه که به فکرم بود ... پسر  يدار يا قهیچه سل...  ییواا -

 ...د دخترخاله ش نبو

سبز، به  ریبلند حر رهنیپ هی. تونستم چچم از خودم بردارم  یانقدر که نم. تو اون لباس جذاب شده بودم  یلیخ

م رو با  قهی يکه تو يجور. تور  یکشت ي قهی. کوتاه تنگ نازك، تا سر آرنجم  ينایآست. رنگ چشمام 

با خودم فکر کردم، . شده بودم  حشرپف دار، که من توش م بایدامن بلند و تقر. پوشوند  یتورش م یانباشتگ

 میریکه به لباس ش يطور. باز درست کرده بودم  مهیآخه موهام رو ن... خوب شد با مدل موهامم جور دراومد 
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کردم مدل موهام با اون لباس جذاب ترم کرده بود  یاحساس م یول. اومد  یم یلیش از پشت باز بود خ قهیکه 

و  ایدلم رو زدم به در... مردده  یخواد بهم بگه ول یم يزیچ هیکردم مامان  سصبحانه احسا زی، سر مفردا صبح.

 . دمیازش پرس

 مامان جونم؟ -

 جان دلم؟ -

 ن؟یخودتونو خالص کن ن،یکه نوك زبونتونه زودتر بگ یاون شهیم -

 !خوام بگم ینم يزیچ -

 .که مامان خوشگلشو نشناسه  یینایکور شه اون مب -

 . اوردیطاقت ن گهیتفاوت مامانم خنده ش گرفته بود، د یب ي افهیکه از حرف من و ق بابام

 ...اآلن بگو  نیهم...  یبهش بگ دیتوکه آخر با...  گهیخوب بهش بگو د میمر -

 واا -

 ... یشیکنه، قرمز م یت ورم ملپا ،یکن میقا يخوا یرو م یحرف هی یخب تو وقت! جان میوا گفتن نداره مر -

 ...خواد احمد  یمادر شوهر نم گهید... شوهر مثل تو داشته باشه  هیآدم  -

 ... یمنفجر شد از فضول... بگو به دختر گلم ... احمد فدات شه  یاله -

-  ا ا نیریطرف منو بگ ينجوریا گهیبار د هی ن؟یشما از من دفاع نکن شهیباباخان م... ا ... 

 شه؟یم یچ -

 ...دو بار  شهیبار م هی نیبا ا... هه هه هه  -

 :مجبور به حرف زدن شده بود بهم گفت  گهیمامان که د. قه قهمون بلند شد  يهمه با هم صدا و

و رو  یخوام توام قبول کن یدادم که م ریبه خاله ت و ام یقول هی شبیمن از طرفت د... خوشگل مامان  -

 ... یحرف من حرف نزن

 ر؟یتازه اونم به خاله و ام ؟یچه قول.  ختیر هوی دلم

 مامان جان؟ یچه قول -

 .نبوده  لیدل یکارم ب یفهم یم ،ياگه تو حرفم نپر.  گمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 .. دیبفرمائ -
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 يبرا س،یدانشگاه پار نیخاص که از طرف معتبرتر یمهمون هی يتو دیبا ریام گهیماه د کیکمتر از  زم،یعز -

. همراه داشته باشه  هیحتما  یمهمون میا يکه تو نهیقرار بر ا. شرکت کنه  شهیبرگزار م ایدن يجراحان نخبه 

 ياز من خواست بذارم تو باهاش بر. بره  ریامبه همراه  هیک ستیکه معلوم ن يا بهیآدم غر هیخواد  یخاله ت نم

همراه باشه  یرانیا ریغ هیبا  ادین خودشم خوشش نمچو... اون بهتره  يبرا یلیخ یگفت اگه تو قبول کن رمیام. 

 . شنیزود با آدم پسر خاله م...  ادیخوشش نم ایفرنگ نیگفت از ا یم... 

 خب؟ -

رو  لمیدل یوقت یول يباهاش بر ییبا بابات صحبت کردم، اولش موافق نبود که تنها شبیمن د گهید یچیه -

 .براش آوردم قبول کرد 

 اونوقت؟ هیچ لتونیدل -

بهش  تییهنوز دا دونمیمن م. کنه  یم یزندگ سیداره با خانواده ش تو پار تییزن دا یدون یخودت خوب م -

 یمنو راض نیا یول م،یاون جلوش بگ يدرباره  يزیچ ای میبپرس یما ازش حرف ذارهیکنه، هرچند نم یفکر م

من .  ستین نمیا ریغ... ه خاطر من و خاله ت بهتر بگم ب ای...  يریم تییبه خاطر دا يفکر کن دار. کنه  ینم

برادرمون رو که از لطف زن موزمارش چند ساله از  یکیاون .  شمیدق مرگ م کمیبرادر کوچ يدارم از غصه 

دوتا دسته گلشم  نیبدتر از اون ا.  شهیچشمام آب م يداره جلو نمیمنصور مونده بود که ا هی.  میمحروم دنشید

 ...مادر یآواره شدن ب

 ... شهینم تییهم که پسند دا یک چیه... 

 کار مامانم؟ یمن برم اونجا چ یعنیخب  -

 میبر میخواست یهمون اول که م... آدرسش رو که همون موقع که تازه رفته بودن بهمون داد ...  نشیبرو بب -

 ادته؟ی... نشد  دنشون،ید

 برم باهاش صحبت کنم برگرده؟ نیخوا یم یعنیبله،  -

.  نداختمیتو رو تو دردسر نم خودمیب... خواستم  یوگرنه از اون م اد،یبرنم ریکارا از دست ام نیا...  زمینه عز -

که چرا از هم جداشدن؟ بعد اگه  ياریته و توشو در ب کنه؟یم کاریداره اونجا چ ینیبب يخوام بر یازت م یول

 ...برگرده  يداره، ازش بخوا یراه يدید

 ...من ... آخه مامان  یول -
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که حرف  يدونم انقدر خانوم شد یم... خواستم  يزیچ هیبار ازت  هی نیمن هم... و آخه نگو  یول گهید -

احوال  ضیداداشت گرفتار نبودم، اگه بابات مر یعروس يمن اگه به خاطر کارا...  زمیعز. يننداز نیمادرتو زم

 .شونه م  يرو تبابا دست گذاش. جب تره وا نجایحضور من ا یول. رفتم  ینبود، خودم م

تحمل غصه خوردن  گهیمنم د... به خاطر همه .  یکنم قبول کن یمنم ازت خواهش م...  ییبابا ينایمب -

 ...چندوقته داغون شده  نیا... مادرت رو ندارم 

 بگم؟ یچ مایبه ن دیدونستم با ینم یول. تونستم حرفشونو رد کنم  ینم گهید

 ...چشم بابا ... باشه مامان جان  -

...  شدیمغزش منفجر م دیشن یاگه م... رفت  یم جیگ مایخبر به ن نیراه دانشگاه سرم از فکر گفتن ا تو

 يطبق معمول تو... بار کن  یو باقال اریخر ب گهید د،یشن یکه م نمیبود، ا یاون چند وقته عصبان شینجوریهم

 ...باز شد  ششین دیتا منو د... بود  ستادهیدانشکده منتظرم ا يراهرو

 ... نیزتریعز يرکردید... خانوم خوشگله؟  ییکجا -

 .و گذاشت رو لپم  دیاشاره ش رو گذاشت رو لبش و بوس انگشت

 !هاا شهیراحت نم التیخ یتا مارو تابلو نکن... نکن بچه  -

تمام  ياصال من که تابلو ؟يدیهنوز نفهم... کارش  یرفته پ میتابلو شد گهیما د...  یراحت خانوم التیخ -

 ... میعاشق ينما

 بره خودت؟ یغش نکن... اوه اوه  -

 ... ستین یاجیبه نفر دوم احت گهید... نفر بسه  هی...  گهید یکن یتو برام غش م... نه  -

 ... ییپرروو ییلیخ...  وونهید -

 خوش گذشت؟ شبید... عاشقتم  -

 ...بود  یخال یلیجات خ... بدك نبود  يا -

 !نمیزود باش اعتراف کن بب... جانمم  -

 وو؟یچ -

 ...لحظه از حالت چشماش جا خوردم  هی... با اخم تو چشمام نگاه کرد  میو مستق ستادیوا

 ؟يدیچرا باهاش رقص -

 ؟یبا ک -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ٥٠ 

 يزده  رتیمتعجب و ح ي افهیانگار از ق هوی. بگم  يزیچ ریبا ام دنیدر مورد رقص يزینداشتم بهش چ قصد

 .من خنده ش گرفت

 یب یلیخ شبیگرچه د...  يدیدونستم حرفمو گوش م یم... کس بابا  یچیه... شو نگاه  افهیق... جاانمم  يا -

 .تاب بودم

 چرا؟ -

 یمغزم م...  يریراه م بهیچشم اون همه مرد غر يبا اون لباس جلو يکردم که دار یفکر م نیبه ا یوقت -

 ...دنبالت  امیب رمیکم مونده بود زنگ بزنم، آدرس بگ... شه  یخواست متالش

 ...بااباا  ایکوتاه ب -

 ؟یکن یباور نم -

 .با اون لباس نبودم  شبیمن د -

 .که انقدر حرص و جوش نخورم  یگفت یبه منم م ؟خبيقبل رفتن لباستو عوض کرد ؟کلکیچ یعنی -

 ...اتفاقا با همون رفتم ... نه  -

 !پس؟ -

 .دستم  دیمقدار زودتر رس هیپسر خاله م  هیسوغات -

 ...فهمم  یمنظورتو نم ؟یچ -

 .سر کالس بهتره  میبر گهیاآلن د.  گمیباشه بذار بعد کالس برات م -

کالس  يتو.  میحرفمون رو ادامه بد مینتونست گهیسمت کالس و د ادیکه داره م میدیاستاد رو د نیح نیهم در

 يکردم که چجور یو سبک م نیدر واقع داشتم حرفمو سنگ. خواست ازم بپرسه، جواب ندادم  ماین یهم هرچ

حرفو  نیبود ا یاصال کار درست نستمدو ینم... چطور بگم که برداشت بد نکنه ! کنم؟ فیتعر ماین يرو برا هیقض

خودم دردسر درست کرده  يانگار بدتر برا یرو راحت تر کنم ول الشیبود که خ نینه؟فقط قصدم ا ایبهش زدم 

اتفاقا استادم که . مقدار وقت گرفته بشه  هیبه سؤال کردن از استاد که  ستادمیبعد کالس مخصوصا وا. بودم 

 شدیمگه چقدر م یول. داد  یم حیبرام توض لیبرد، به تفص یمن لذت م ي انهو کارشناس زیر ياز سؤاال یلیخ

 یعنی... با سانسور  یبدم ول حیرو توض شبیشدم براش اتفاق دو مجبور  رونیب میرفت تیمعطل کرد؟ در نها

فکر  کهلباس برات آورده  هی ریازم خواسته لباسمو عوض کنم ؛ بلکه گفتم خاله م بهم گفته ام ریبهش نگفتم ام

چقدر به تنم  دهید ی؛ و خاله خودش ازم خواسته امتحانش بکنم، منم قبول کردم و وقت ادیبهت م یلیکنم خ
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هم به حرف خاله  یعنی. و دو نشون شده  ریت هیمنم قبول کردم و . عوضش نکنم  گهیکرده د شنهادی، پنشسته

 رفتار کردم  مایعمل کردم، هم به دل ن

 رو برات داده؟ یخاله ت سفارش سوغات یگفت -

 آره -

 خودش بهت گفت؟... اوهوم  -

 .اونم گفت آره  ؟يریخاله خواست برام بگ نویگفتم ا ری؛ به ام دمیخودم فهم. گفتن نداشت  گهینه، د -

 ... یگیکه تو م نطورهیحتما هم. باشه ... درست  -

 شد؟ ينجوریت ا افهیچرا ق -

 شد؟ يچطور -

 !يانگار پژمرده شد هوی -

 .قدر سردرد دارم  هی دم،یخوب نخواب شبید... خوبم  زمینه عز -

 بهت بدم؟ يخوا یم... من مسکن دارم  -

به  ه،یخوب زیچ یلیبار بهت گفتم دست از مسکن خوردن بردار، خ نیچند ادمهی...  شهیخوب م ينجورینه، هم -

 ؟یکن یمنم تعارف م

 تونمینم.  شمیم یگرنیاوقات دچار سردرد م یمن گاه یدون یخودتم خوب م...  ماین گهید ریخود نگ یب رادیا -

 .نشون نداد  یعکس العمل چی؛ ه دیانگار حرفمو اصال نشن.  امیبدون مسکن از پسش برب

؛ مگه چند جمله که اونم همش  دمینشن مایاز ن یحرف چیکه کالسامون تموم شد، ه یتا زمان گهیروز د اون

ناراحت شده ؛  یدونستم از چ یمن خوب م یول. زود بره  دیکارداره و با ییوقت رفتنم گفت جا. بود  یدرس

 دیگفت با یرو نگرفتم ؛ احساسم بهم م هیقض یصوصا پاما مخ. شناختمش  یچندسال خوب م نیبعد ا گهید

حرفم رو بهش ثابت کنم ؛ چون اون چندوقت دائم  یمن بخوام درست نکهینه ا. بذارم خودش به حرفم برسه 

داشتم که اون روز تا عصر وقتم رو  یقیتحق هی. مقدار خسته م کرده بود  هی نمیدرحال اثبات خودم بودم، هم

اصال متوجه گذشت زمان  شدیآرامشش هم باعث م نیهم.  تمآروم کتابخونه رو دوست داش يفضا یلیگرفت، خ

تو راه رفتن سمت خونه، . موندم  یکار کتابخونه م یانیساعت پا يکایرفتم معموال تا نزد یم ینشوم و وقت

 .مهرداد باهام تماس گرفت 

 الو؟ -
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 دختر بدجنس؟ یسالم، خوب -

 !هو؟یچرا بدجنس شدم  ،یبدجنسسالم مهرداد، خوبم، خودت  -

 مردم؟ يباز با بچه  يکرد کاریچ -

 ؟یبا ک -

 !چارهیب يماین نیا -

 ما؟ین... واا  -

 ... يچندبارم باهات تماس گرفتم جواب نداد.  نجایاومده بود ا گه،یآره د -

 تو؟ شیمده بود پاو یحاال بره چ...  نیگذاشته بودم تو ماش... نبرده بودم تو  مویکتابخونه بودم، گوش -

 ...مطمئن شه  يزیچ هیاومده بود از  -

 ؟یاز چ -

 ؟يسبزه نبود رهنیمگه از اول جشن با اون پ شبیتو د نمیبب -

 چشمات سالمه داداش جان؟ -

 ...دونم تو بگو  ینم -

 سبزه رهنیبعد اون پ یول. رنگ اومده بودم  يریش رهنیپ هیاول با  شبیمن د -

 . دمیپوش رو

 ...اصال  دمیمن گفتم ند... گفت هاا  یم م چارهیب يافسانه  نیا...  دمیمن ند شهیباورت م -

 ؟یگفت یچ مایخب حاال به ن -

 . دمینفهم یچیبگم؟ گفتم من انقدر حواسم به افسانه بود که ه یخواست یم یچ -

 اون قبول کرد؟ -

 !نبود زایچ نیکارش با ا -

 ؟یپس چ -

 ...داده  هیرو بهت هد رهنیاون پ یک نهیاومده بود بب -

 ... یدونست یحتما نم گهیکه د نویا -

 ... گهیآره د -

 ؟يجوابشو داد یپس چ -
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با افسانه تماس گرفتم، اونم گفت ...  یش يخواست تو خبردار ینم... نذاشت  یخواستم زنگ بزنم به تو، ول -

 . دهیاز طرف خاله برات خر ریگفت ام. خاله بوده  ي هیهد

 ...نازم بشم  قیرف يفدا -

 ... تهیواقع ستیپس توهم ن نمش،یب یکردم من فقط انقدر ناز م یتا حاال فکر م... چه نازه؟  يدیجدا د... آره  -

 ...مهردادددددددد  یکه چه لوس يوا -

 نداد؟ یچیخاله خانوم چرا به من ه یراست...بفهمه من بهت زنگ زدم هاا ينذار -

 ما؟یبه ن ینگفت یچیه...  دهیته نکن به توام مسک. راحت، حواسم هست  التینه خ -

 مثال؟ یچ -

 ؟یپرس یم نایاز من راجع به مب يچرا اومد ینگفت -

 !نه -

 مثال؟ یتوام داداش... اواا  -

تازه ...  کشهیم یچ یطفل نیدونم ا یم... اونم از نوع عاشقش ... مردم  هیاول  يدر درجه  یآره داداشم، ول -

 ...وضع اون از من بدتره 

 چرا؟ عاشقتره؟ -

راحته که افسانه مال  المیخ گهیحداقل من د یول... راحت، من اول عاشق عالمم  التیاز اون نظر که خ -

 ... ستیهنوز معلوم ن نوایب نیا فیتکل کهیخودمه، درصورت

 ...معلومه  یلیخ فشمیتکل...  يکرد خودیب -

 جمع باشه؟ الشیند خبه کدوم مدرك و س -

 .خواستگارامو رد کردم  يکه به خاطرش همه  یچندسال نیبه سند ا -

 ... کنهیآدم رو مشکوك م یگاه اد،یبه هرحال صبر و تحل ز... باشهه  -

 ...مهرداد  يبر یحوصله م رو سر م يدار گهید -

 ...بعد  يباشه برا...  دمیحوصله ندارم جوابتو نم -

 خداحافظ -

 خداحافظ -
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 ده؟یکه رفته از مهرداد راجع به من پرس یچ یعنیگفتم  یبا خودم م. خرد شده بود  مایاعصابم از کار ن یحساب

من  اههیماست س یچطور تو بگ ه؟یدست ک ایدن ادیکه دستش ب رمیازش بگ یحال اساس هیخواست  یدلم م

 هیمن اول  گهیم! منطق یکنه؟ اونم چه ب دییتأمزه منو  یمهرداد ب نیا یخان، اون وقت رفت مایکنم ن یقبول م

 یحساب يدعوا هی مایگفت زنگ بزنم به ن یم طونهیش. رو زدم کنار  نیتو؟ ماش یستیپس داداش من ن... مردم 

در . کردم  یکردم چندان طول هم نکشه صبر م یتماسش که فکر م نیبهتر بود تا اول یول... باهاش بکنم هاا 

افتاده  شیاونم گفت خودش تا مهرداد ازش سؤال کرده دوزار. کردم  تشکرعوض زنگ زدم به افسانه و ازش 

مشغول  ییدا يخونه، مامان، با دوقلوها دمیرس. جواب داده  ياون طور نمیمشکوك شده، به خاطر هم مایکه ن

 باو  ستادمیدر ا يتو آستانه . خوردن  یفک مو پ دنید یداشتن کارتون م ون،یزیتلو ينشسته بودن جلو. بود 

 :بلند گفتم  يصدا

 سالامم -

 ...خنده  ریبعد زدن ز دن،یبچه هام اول ترس... مامان دست گذاشت رو قلبش ... باال  دنیمتر پر مین ییتا سه

 ؟يمادر خل شد...  نایسالم مب -

 .شم  لیچل شدم، تکم... خل که بودم ... نه مامان جونم  -

 .اونا خنده ش گرفت  يمامانم به خنده ... بچه ها قاه قاه خندشون بلند شد  باز

 ؟یپس تو خل و چل... جوون  نایمب -

 ن؟یشک دار...  ایفسقل گهیآره د -

 ...آره ... هه هه هه  -

 بهتون ثابت کنم؟ نیخوا یم -

 ...آره  -

 .خنده شون اتاق رو برداشته بود  يصدا... روشون و قلقلکشون دادم  دمیانداختم رو مبل و پر لمویوسا

 ...بخور  يزیچ هی ایبرو لباساتو عوض کن ب... مادر ولشون کن، ضعف کردن  -

 .غش کرده بودن  گهیکه د میاون دو تا فسقل. به نفس نفس افتاده بودم  گهید خودمم

 ...وروجکا  امیم گهید قهیچند دق... باشه مامان جونم  -

 ... میبخند باز قلقلکمون بده ما ایب -

 و يموجبات شاد نیتشکر کرد... دوتا  نیچه سوء استفاده گرن ا... اوهوو  -
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 رو فراهم کردم؟ حتونیتفر

 هاا؟ -

 . امیاآلن م... بابا  یچیه -

 یعصبان مایاز دست ن... بود  دهیفا یانگار ب یببرم ول ادیتو سرم رو از  يخواسته بودم با اون کارا فکرا مخصوصا

بود که  نیا دیکه اون موقع به ذهنم رس یچکار؟ تنها راه یول. بشه  یکردم اونم عصبان یم يکار هی دیبا. بودم 

 مویگوش.  ومدیکار بدش م نیاز ا مایاز همه ن شتریب. راه بود  نیبهتر نیا... اوهوم . خاموش کنم  مویگوش

 ... نایمامان ا شیپ نییخاموش کردم و رفتم پا

 ... نطوریهم رمیام. ... تشکر کرد  یلیخاله ت خ یراست -

 ؟یبره چ -

 ... يقبول کرد نکهیا يبرا...  گهیسفرت د يبرا -

خواد  یم! ختیکوچولو انقدر به هم ر ي هیقض هیکه با  ماین. فراموش کرده بودم  گهیرو د نیداد، ا یداد ب يا

 اره؟یسر من و خوش ب ییچه بال گهید یکی نیا يبرا

 ...نداشتم  يچاره ا...  گهیکردم د یقبول م دیباالخره با -

 از رفتن؟ یستین یراض... اومده مامان جان؟  شیبرات پ یمشکل -

 . رمیسر موقع م.  نیشما خودتونو ناراحت نکن.  ستین یمشکل... نه مامان جونم  -

زدم که  یاش حرف متا خودم باه. کردم  یفقط از تلفن اتاقم استفاده م. روز تمام تلفنم رو روشن نکردم  دو

اون دو روز از خونه . گرفت  یهم باهام کار داشت با خونه تماس م یهرک.  دمشیکش یم زیبعدشم از پر چ،یه

 .باز تو راهرو منتظرمه  دونستمیم.  رونیتا روز سوم که به خاطر دانشگاه مجبور بودم باز برم ب. نرفتم  رونیب

براش بوق زدم و سوارش  دم،یاز بچه ها رو د یکی ریکردم که بهش محل نذارم ؛ تو مس یم دایپ یراه هی دیبا

سمت کالس  میرفت یو کنار هم م میکرد یدانشکده باهم بحث م يتا راهرو م،یشد ادهیکه پ نمیاز ماش. کردم 

محل بذارم از بهش  ایسالمکنم  نکهیبدون ا. بود  یبدجور عصبان یبود ول ستادهیا یشگیهم يباز همون جا. 

اومد سمتم و بازوم  اوردیدلش طاقت ن یمغرور بود ول یلیخ. اومد  یخونش در نم يزدیکارد م. کنارش گذشتم 

 .رو گرفت 

 ... نمتیبب نجایا ایب -

 . رونیب دمیرو از تو دستش کش بازوم
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 ...شده  یمیقد گهید هایدنید -

 ...وگرنه ... خودتو مسخره نکن  ایب -

 ؟یکن یم کاریچ امینخوام ب -

 ...برمت  یم -

 ؟يهاا؟ اونوقت چطور -

 ... نایم نکن مب وونهید -

 ... یتا باور کن قیتحق يالزم باشه بر دیشا...  ناست؟یمب یکن یتو چشماش نگاه م يکه دار نیا یمطمئن -

 . منم از فرصت استفاده کردم و رفتم تو کالس ... به آب داده  یچه دسته گل دیفهم تازه

دونستم  یم. کرد  یکالفه بود، دائم ساعتش رو نگاه م. بفهمه، حواسم بهش بود  نکهیبدون ا ریس زکال تو

به  شیتوجه یاستاد متوجه ب. که هرچه زودتر کالس تموم بشه تا بتونه حرفاشو بزنه  ستیاآلن دل تو دلش ن

 یول دیکرد سؤال پرس یم مطرحکه داشت  یمطالب يچند بار ازش درباره  نمیبه خاطر هم. کالس شده بود 

 نیسوخت، به خودم گفتم هم یدلم براش م.  رونیکنه و بره ب یباعث شد عذرخواه نمیهم. نتونست جواب بده 

درس که تموم شد از ... کردنش ادامه بدم  تیخواست بازم به اذ یدلم م یشد ول تیترب یطفل. قدر براش بسه 

از  یکی يکه برا یبحث راجع به درس اونروز و اشکاالت مشغولنرفتم، با چندتا از بچه ها  رونیکالس ب

.  میتو کالس موند م،یوقت آزاد داشت يرو که تا کالس بعد یکل ساعت.  میاومده بود شد شیپ امیهمکالس

کنه، از  یازم عذرخواه گرانید يجلو دهیدونستم که غرورش اجازه نم یم یاز طرف. نشد که نشد  مایاز ن يخبر

معلوم نبود کجا رفته ؛ با . هم حاضرنشد  يسرکالس بعد یول. ناراحت شده بودم  شتریکارش ب نیهم از ا یطرف

 یاما اونچه مسلم بود، من از حرف. انقدر ناراحت شده که گذاشته رفته  دیخودم گفتم البد حاال اون قهر کرده، شا

شام مهرداد بهمون  يو بعد برا دیخر رونیب میبعد کالس قرار بود با افسانه بر. اومدم  یکه زده بودم کوتاه نم

طاقتمون  یو خستگ یاز گرسنگ گهید م،یکه با مهرداد قرار گذاشته بود یرستوران میدیرس یوقت. ملحق بشه 

دسته رز  هی. همراهش بود  مایاومد، تنها نبود، ن یوقت یداشت ول ریساعت تأخ میمهرداد ن. تموم شده بود 

مهرداد داشت با . به حالت قهر رومو ازش برگردوندم  دمشیتا د. فته بود گر مکه من عاشقش بودم برا یصورت

 .کرد  یمن نگاه م يگرفته  ي افهیباز به ق شین

 ...آبش نکن از خجالت  گهید ،يکرد هیرو تنب چارهیب... حاال  گهیخب د -

 .دونم  یم دیمن که بع...  ؟یداداش من شهیتو خودت باورت م... واقعا که  -
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 :گرمش گفت  يرم و آروم با صداکنا نشست

 زدلم؟یعز يریازم بگ نویا يخوا ینم -

 خوام ینم... نچ  -

 ...رحم  ی؛ دلم آب شد ب گهیکوچولو نگام کن د هی -

 .سمتش  برگشتم

 باشه؟...  يدیبگو من رو بخش. جونم  نایبار بود به حرفت شک کردم مب نیآخر -

 ! ...یتکرار کن گهیبار د هیاگه  یول...  دمتیبخش -

 .گذاشت رو لبام  دستشو

 محال... محاله ... ادامه نده  گهید...  سسسیه -

نداشت ؛  یبدون اون برام معن یزندگ. بود  زمیهمه چ مایکردم، چون ن یقبول م دیبا. رو قبول کردم  حرفش

 . نطورهیاونم هم يدونستم برا یم

 ؟یرفت يچرا کالس رو ول کرد -

رفتم  یکنم، وقت یاون ازت عذرخواه يجلو امیجور باهات قرار بذاره که ب هیخواستم  یرفتم سراغ مهرداد، م -

 ...بود که  ينجوریا.  نیاز قبل باهم قرار دار دمیتازه فهم ششیپ

 .گرفتم  ،یاوک -

 ... گهیبگو د...  يحاال بگو هنوز دوستم دار -

 .نتونستن تحمل کنن  گهیما خسته شده بودن، د ياز مکالمه  یو افسانه که حساب مهرداد

 ...شمام  گهیبسه د -

 ن؟یزن یچتونه شما دوتا؟ چرا داد م... واا  -

 ...باالهاا  ادیداره م رتمیرگ غ واشی واشی گهیخان حواست باشه، د ماین ،ياا -

 ...گلم، مواظب رگتم باش  قیرف ایکوتاه ب -

بعد .  میها کرد طنتیش یلیخ ییاون شب چهارتا. ده مون گرفته بود خن مایو افسانه از دست مهرداد و ن من

 شیبود که با من باشه، افسانه م رفت پ اوردهین نیمخصوصا ماش ماین ،یرانندگ يمسابقه  میرستوران، اول رفت

 م،یبارم من و افسانه نشست هی. کردن  يساوبا هم م بایو مهرداد نشستن پشت فرمون و تقر مایبار ن هیمهرداد، 

 میتونست یبا کفش پاشنه بلند که نم.  میدو داد يمسابقه  می؛ رفت میپارك نگه داشت هیبعد کنار . که من بردم 
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ما دلمون نشکنه،  نکهیو مهرداد به خاطر ا ماین.  میمن و افسانه کفشامون رو درآورد نیبه خاطر هم.  میبدو

 دنیدو یهم دوم شد ؛ ول ماین. و مهرداد برد  میحال من و افسانه باخت نیبا ا یبودن، ول ردهسرعتشون رو کم ک

 میحاال بگذر ره،یدرد بگ بیپاهامون عج م،یدیرس مونینسبتا طوالن ریمس يبه انتها یبدون کفش باعث شد وقت

من و  يکه البته نقشه  وه،یو بعد آبم یسراغ بستن میرفت یبعد به خاطر رفع خستگ. جورابامونم در رفت  نکهیاز ا

شروع  مایتا مهرداد و ن یول م،یهامون رو سربکش وهیآبم میخوا یکه م میوانمود کرد يافسانه بود، اول طور

تو  میدیپر عیما سر یول. داد جفتشون در اومده بود . روشون  میکرد یرو خال وانامونیل وه،یکردن به خوردن آبم

جلوم و از  دیچیپ ابونایتو خ یرانندگ یمهرداد بعد کل یوقت... برو  ینرو، کو من پا گذاشتم رو گاز و حاال  نیماش

 یموش نیشده بود، مهردادم ع یمن کال نارنج جیکه با آب هو ماین. بود  یدنیشون د افهیق. شدن  ادهیپ نیماش

اونام با .  میریقه قهه هامون رو بگ يجلو میتونست یوضع اسفبارشون نم دنیاز د... بود که رفته تو آب زرشک 

افسانه که . خنده  رینگاه به خودشون کردن، بعد زدن ز هینگاه به ما و  هی یاخماشون بدجور توهم بود ول نکهیا

تونست با اون  یمهرداد نم.  میمرد یاز خنده م میداشت.  نیتونست خودشو کنترل کنه، نشسته بود زم ینم گهید

تو راه . رو برسونه، منم افسانه رو رسوندم  مایخاطرم، رت ن نیبه هم ن،وضع و حال افسانه رو برسونه خونشو

هفته به سفرم مونده  کیحدودا .  میدیو خند میحرف زد یموندن ادیراجع به اون شب به  یلیبرگشت با افسانه خ

تا ...  شدن لیبه هزار دل یبدم ول حیتوض مایکنون، چندبار خواستم راجع به سفرم به ن یبود، بعد اون شب آشت

 یبزنم ؛ نم ریاز ام یخواستم حرف ینم یشاد و شنگوله، گفتم بهتره بهش بگم ول یلیخ دمیروز که د هی نکهیا

 خونه،یچا هیتو  مینشست... بود و هر دومون سرحال  یعال یلیکوه، هوا خ میبا هم رته بود. خواستم باز شک کنه 

 . میاستراحت کن یکم

 ما؟ین -

 ما؟یجون ن -

 ... یخوام بگم ول یم يزیچ هی -

 ... يواا -

 !؟يوا یگیچرا م -

 ... دهیخواب يدردسر هیدونم پشتش  یم... ترسم  یگفتنت خفن م یول نیآخه از ا -

 ...بعد ... آخه تو اول گوش بکن، بذار من حرف بزنم ...  ستین ينطوریا چمیه...  رینه خ -

 ...بگو ... بگو قربونت بشم  -
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 ...سفر  رمیمن دارم م -

 ؟یچ -

 ...سفر  رمیگفتم که، دارم م -

 شمال به خاطر قلب بابا؟ نیبر نیخوا یهست؟ باز م یحاال ک ؟يریبار اولته مسافرت م نیمگه ا ،يخب بر -

 . ستنین ناینه، مامان ا -

 با مهرداد و افسانه خانوم؟ ؟يریم یپس تو با ک -

 ) ادیحتما باهام م رمیدونستم اگه بگم تنها م یم. (  یینه، با دا -

 ؟يریبه خاطر بچه هاش م ينرو، دار ستیمهم ن ادیاگه ز ت؟ییچطور با دا -

 مگه من بچه نگه دارم؟! واا -

 ؟يریچرا تو م ن؟یریحاال کجا م...  ادیچه زودم بدش م.. خب بابا  -

 ...زن سابقش  دنید يبرا...  سیپار میریم -

 چندروز؟ ؟يریم یاصال ک نمیبب ستایوا شه؟یم یدرست چ ست؟ین یاونوقت از تو بهتر کس -

 یعروس يمامان گرفتار باباست و کارا ،ییدا يخاله گرفتار پسرشه و بچه ها! یصبر کن بابا چقدرعجول -

 شهیدر ضمن من هم. مامانه نتونستم رد کنم  يخواسته  نیمونم، که در ضمن چون ا یمهرداد ؛ فقط من م

 .سفر چهار روزه ش  هی.  رمیم هدوشنب گهید يهفته .  وفتهینم یکنم، اتفاق بتیچندروزم غ هیحاضر بودم، حاال 

 ؟یگیبهم م يبعد اآلن دار يریم يدار گهید يهفته ... چه عجـــب  -

 ... يسرحال نبود ادیچندوقته تو ز نیا گه،یخوب نشد د -

داداشت بعد ما دست به کار شد، چند . که حقم داشتم  ینیبیم ،یخرده دقت کن هیحق نداشتم؟ چرا خانوم اگه  -

 !بعد من و تو؟ شه،یعروس گهیوقت د

 . یصحبت کن نایبا مامان ا ياینامه ب انیقرار شد بعد پا م،یما حرفامون رو زد گه،ینکن د تیاذ گهید -

 .منم مجبورشدم قبول کنم  ،یو قرار گذاشت ینذاشتم، تو گفت يقرار نیالبته من همچ -

 . يباالخره که قبول کرد -

 بکنم که؟ یاز دور باهات خداحافظ امیب تونمیم ن،یپرواز دار یچه ساعت. آره  -

 . میکن یم یخداحافظ.  زنمی؛ دم رفتن بهت زنگ م يایخواد ب یبهتره، نه تو نم یندون -

 بدرقه ت بکنم؟ یحت امیحق ندارم ب یعنی -
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اآلن . بدم  حیتوض نایبه مامان ا زویهمه چ دیبا ،يایاگه تو ب.  میرفت باز؟ قرار شد صبر کن ادتیقرارمون  -

 . ستیوقتش ن

 . نییپا میباالتر برم، برگرد گهیحوصله ندارم د -

 ؟یقهر کن يخوا یباز م -

 .فرودگاه  امیخواست ب یخب منم دلم م. حالم گرفته شد  هوینه بابا،  -

 یزندگ شهیم نمیبرم بب. رم، فقط چهار روزه  یهار که نمتازه سفر قند... .  یول یمنم دوست داشتم تو باش -

 نه؟ ایجور درست کرد  هیرو  مییدا

خودش از اطالعات فرودگاه  ینگفته بودم ول مایساعت پرواز رو به ن.  میصبح تو فرودگاه جمع شده بود دوشنبه

 .زنگ زد بهم . بود  دهیپرس

 ما؟یالو، ن -

 ...سالم عشقم  -

 ه؟ینطوریچرا صدات ا ؟یخوب.  زمیسالم عز -

 .خواست اآلن منم اونجا باشم  یدلم م ست،ین يزیچ -

 .دردناکه  یلیخ.  ادیقبل سفر نم یخوشم از خداحافظ ،يومدیممنون که ن -

 ...مراقب عشقم باش . زود برگرد  -

 .کشه، توام مراقب عشقم باش  یطول نم ادیز نجام،یجمعه ا -

 . ستیکه نفس تو توش ن ییتو هوا دنیسخته نفس کش ه،یمن طوالن يبرا -

 ...نگو  ينجوریا -

 ؟یکن یم هیگر يدار -

- ... 

 زدلم؟یعز نا؟یمب -

- ... 

 ... يگرد ینکن، به قول خودت جمعه برم هیگر! خونواده ت ناجوره ها يجلو -

 .دوستت دارم  -

 .بوسمت گلم  یم. منم دوستت دارم عشقم  -
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 فعال -

 .زنگ بزن  يدیرس -

 .چشم  -

 .نازت  يچشا يفدا -

 . میبر دیبهم اشاره کرد که با ریام

ساعتم رو نگاه کردم، هنوز پنج و . نشست  سیفرودگاه پار يتو مایتا هواپ دیبه شش ساعت طول کش کینزد

 ییابونهایعبور از خ نیخسته بودم و در ح یلیخ. من خسته و خواب آلود بودم  یبعد از ظهر هم نشده بود ول مین

 مایهواپ يهم که تو یتمام مدت.  نداشتماطراف رو  دنیاصال حال د م،یتا به هتل برس میگذشت یازش م دیه باک

به شدت خوددار بود و  ریالبته ام. شده بود  شیمسئله باعث ناراحت نینزده بودم و هم ریبا ام یبودم، چندان حرف

باالخره وارد . شدم  یم شیتوجه ناراحتاز حدش م شیآورد ؛ اما من از سکوت ب یخودش نم يبه رو یچیه

 ییبایموقع انصراف بدم، ز یب دنیمقدار سرحال بشم و از خواب هیباعث شد  که يزیتنها چ دیشا م،یهتل شد

 یم یکیو رمانت بایز يداستانها ادیمنو  زیهمه چ. توش برامون اتاق گرفته بود  ریبود که ام یهتل یوصف نشدن

 تشیو جذاب سیرافتاده بودم که چنان از پا ییزن دا يحرفا ادی. بودم  دهیشن سیاز پار یانداخت که در نوجوان

قشنگ بود، مستخدم هتل  یلیاتاقم خ. شدم  یش م فتهیش یکرد که تو همون عالم بچگ یم فیبرام تعر

 نه؟ ایهستم  یاز اتاقم راض نهیاومد بب ریرو گذاشت داخل اتاق و بعد ام لمیوسا

 ... ایا قهیخوش سل یلیپسرخاله خ يواا -

 من، اونم خوشحال شده بود؟ يخنده و شاد دنید از

 ؟يپسند یچطوره؟ م -

 ...بلـــ ه  -

 انقدر خوشت اومده؟! چه کشدار... اوه اوه  -

 خوشحالم؟ بهیآره خب، عج -

 ...!راستش  -

 ؟یچ -

 ...رفتارت طعنه به برج زهرمار بود  میدیرس نجایتا ا -

 !رو به راه نبودم ادیخب ز یپسرخاله، ول شرمنده -
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 نجایتا ا گهیبعدشم د. ت گرفت  هیگر يزد یبا تلفن حرف م یخودمم متوجه شدم، تو فرودگاه تهران داشت -

 !يناراحت بود

 ... یکردم متوجه تلفنم شده باش یفکر نم -

 آدم حواسش به همسفرش باشه ؛ مگه نه؟ ستین بیعج... خبببببببببب  -

 . ستین بیعجنه،  -

 زد که ناراحتت کرده بود؟ یداشت باهات حرف م یک نکهیا ایشده بود؟ تیباعث ناراحت یتونم بپرسم چ یم -

 خوبه  یلیفقط بدون اآلن حالم خ.تونم جواب بدم  یچون نم... اآلن نپرس  یول گمیبهت م يروز هیحتما  -

 ؟یبپوش يخوا یم یفرداشب چ یمهمون يبرا نمیپس حداقل بگو بب. پرسم  یدر اون مورد نم يزیچ... باشه  -

 . میکن دیخر نجایهم میبه نظرم بهتره بر اوردم،ین يزیمن چ -

 هیلباس ته هیتا خودم برات  یباش اوردهین يزیبودم چ دواریدر واقع ام. قصد رو داشتم  نیخودمم هم...  نیآفر -

 .کنم 

 . رمیگ یمن خودم م ،یفتیتو به زحمت ب ستینه، الزم ن -

 . رمیگ یم هیلباس رو به عنوان هد نیکرده م ؛ خودمم برات ا لیسفر رو من بهت تحم نیا -

 ... یبااشه، هرجور خودت راحت -

 . دیخر میآماده باش، بر گهید کساعتیپس تا  -

 کساعت؟ی -

 ...برو اآلن استراحت کن تا بعد .  هیکمه؟ نه کاف -

وقت داشتم، حمام کردم و  کساعتی. ش مخالفت کنم از اتاقم رفته بود باها ایبزنم  یبتونم حرف نکهیقبل از ا تا

زنگ  مایبود که به ن نیکار ا نیبهتر. وقت داشتم  میکه قرار گذاشته بود یزمان انیتا پا یهنوز کم. آماده شدم 

 .دونستم منتظر تماسمه  یبزنم ؛ م

 !يزنگ زد ریچقدر د...  زمیسالم عز -

اول . خسته و کوفته بودم  یلیخ یول رمیخواستم باهات تماس بگ یاول که اومدم م. ..ببخش  ماجان،یسالم ن -

 . رمیحاال گفتم باهات تماس بگ. رفتم حموم، حالم جا اومد 

 ... یخانوم ادیم نجایخوش موهات داره تا ا يبو... مم  -

 ما؟ین یخوب...  طونیش يا -
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 .دلم برات تنگ شده .  ستمیرو به راه ن ادیبگم؟ دروغ نگم نه ز یچ ،يا -

 . يبود شمیکاش اآلن پ...  وفتهیعشقش م ادیآدم  نجایا بیخصوصا که عج...  شتریدلم من ب -

 نا؟یمب...  زدلمیعز شتمیپ شهیمن هم -

 جانم؟ -

 ؟يدیازت بخوام برام انجام م يکار هی -

 ...چرا که نه؟ آره بگو ... تو جون بخواه  -

 ؟Pont des artپل  يبر یتونیم -

 کجا هست حاال؟ -

 ؟يدیکه بهت دادم همراهت باشه رو د کهیکوچ فیتو اون ک -

 . دمینه، هنوز نرس -

.  گهیبرات راجع بهش م یراهنما بپرس هیاز ... بزنش به اون پل  مونییفردا ببر از طرف دوتا... قفله  هیتوش  -

 ...وگرنه ... من همراهت باشم  شدیکه نم فیح

 .کنم  یخداحافظ مایدنبالم نمونده بود و مجبور بودم با ن ادیب ریام نکهیبه ا گهید يزیچ

 يحتما کار.  ییباهاش برم جا دیبا اد،یم ییاآلن دا یخواد بازم باهات حرف بزنم ول یدلم م یلیجان، خ ماین -

 . دمیانجام م یرو که خواست

 .دوستت دارم  -

 ... شتریما ب -

 ي قهیبود و طبق معمول  دهیپوش یکیرنگ ش يکت و شلوار نسکافه ا.  اومد دنبالم ریبعد، ام قهیدق چند

نگاه  هیبرعکس اون  یول. بد برداشت کنه  دمیترس یکنم ول فیخواستم ازش تعر یم. باز بود  یکم راهنشیپ

 :کرد و گفت  ودمب دهیپوش یقشنگ یقرمز و مشک يچهارخونه  ومیمد راهنیمن که پ يبه سرتاپا

 . ستیلباست مناسب ن نیجان، ا نایمب -

 !؟يریگیم رادیپوشم تو ا یم یچرا من هرچ ؟یچ یعنی -

 ... یول ادیقشنگه، هم واقعا بهت م یلیاتفاقا هم خ! که لباست بده ستین نینه، منظورم ا -

 ؟یچ یول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ٦٤ 

اگه  یعنی...  ستیجالب ن میبر میخوا یکه ما امشب م ییجا يبرا یخوبه، ول يگشت زدن دو نفر يبرا نیا -

 ... یشیخودت معذب م م،یبر ينجوریا

 ...که  نهیمت يدخترونه  يفانتز رهنیپ هی... واا، لباسم که نه بازه، نه تنگ  -

بعد ... لباس  يفروشگاها نیتر کیاز ش یکی میریم میما دار! شما؟ یشیدخترِ گل، چرا متوجه منظور من نم -

 ...بپوش  کیش زیچ هی...  گم؟یم یدارم چ يمتوجه شد... خب  يدیپوش یتو لباس معمول

هنوز از اون شب که مجبور شده . دوست نداشتم باهاش موافقت کنم  یبود ول یبه نظرم کامال منطق حرفش

 .کنم  یخواست سرش تالف یبودم به نظر اون لباسمو عوض کنم، دلخور بودم و دلم م

 .خوبه  نیهم. کنم  ینه، من لباسمو عوض نم -

  ؟یکن یم يلجباز يدار -

  

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

 

 ...آره  -

 ...نرفته  ادمیزد که هنوز از  یپوزخند جالب هی

 . میخوبه بر نیقبوله، هم. من از تو لجبازترم ... باشه دختر کوچولو ... هه  -

 تینخوره، اذ پشیهمراهش به ت نکهیدست از اصرار برداشت، چون مطمئن بودم از ا یراحت نیبه ا شدینم باورم

انگار تازه ... بودن  بیغر بیعج ي دهیاتوکش يخانما نیکه فروشنده هاش از ا یفروشگاه هی میرفت.  شدیم

 !سیاومدم پار دمیاونجا بود که فهم

 کنن؟ ینگاه م ينطوریمنو ا نایچرا ا -

 چرا؟ یدون یخودت نم -

 ...نظر تو باشه  دیکردم لباس عوض نکردم، همش که نبا يخوب کار...  ششیا -

 ... یمنم که قبول کردم ؛ خودت ناراحت -

 ... نجایا امیب گهیعمرا د -

 دلتو زد؟ يزود نیشد به ا یچ... هه  -

 ...اونوقت ... کنن  یپاره م کهیت یبا تو چه تعارف ایمعن یب -
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 .کنن  یظاهر آدم قضاوت م يصرفا از رو. شناسن  یما رو که نم نن،یب یفقط ظاهر رو م نایا -

 لباسمو عوض کنم؟ یگفت یبود که م نیبه خاطر ا -

 يدیحاال اجازه م... که  نایوگرنه ا... گفتم لباستو عوض کن  ننت،یاجازه نداشته باشن کم بب نایا نکهیبه خاطر ا -

 من لباست رو انتخاب کنم؟

 ...ت اعتماد کامل دارم پسرخاله  قهیبه سل...  لیبا کمال م -

 ...نفت  ای رمینون بگ ایبرم  دیکنم با یدارم احساس م انقدر نگو پسرخاله، کم کم... هه  -

 بگم؟ یچ... خخخخخخخخ  -

 ؟یصدام کن یچ یپرس یاز خودم م يکه دار ریام یانقدر برات سخته بگ یعنی -

 .راستش بگم پسرخاله راحت ترم ...  یول...  ستین... برام سخت که ... نه  -

 ...من ناراحتم  -

 ...ناراحت نکن  زایچ نیخودتو به خاطر ا ادیحاال شما لباسارو نگاه کن، ز -

اومد  یم نهیس يتا رو قهیشکاف . پوشوند  یبلند بود و کل گردنم رو م راهنیپ ي قهیبهم داد،  دیسف رهنیپ هی

از باال تا سر . داشت  ينسبتا بلند يکه دنباله  دیبلند سف نیآست ،یماکس راهنیپ هی. نداشت  يدکمه ا چیو ه

. و کفش ستش رو بهم داد  فیپرو بودم که ک اقات يتو.  شدیگشاد م یاز سر زانو کم یزانو کامال تنگ بود ول

برق  دنمیبا د ریام يچشما... که لباس رو بهم داده بود، باز مونده بود  يدهن فروشنده ا رون،یاومدم ب یوقت

خاطر با فخر و مباهات  نیشدم ؛ به هم بایلباس واقعا ز نیا يدونستم تو یخودم خوب م. کرده بود  دایپ یخاص

 :گفتم  ریرو به ام یضحکامال مشخص و وا

 چطور شدم؟ -

 ... يکم دار يزیچ هیفقط ...  يشد یعال...  یعالـــ -

 ؟یچ -

 ...بعد  يباشه برا -

 ایبعض نکهیا دمیفهم یتازه م. اول نبود برخورد فروشنده ها مثل  گهید م،یشدیاز فروشگاه خارج م میداشت یوقت

چشمامو باز  یبه سخت. شدم  داریتلفنم ب يصبح فردا با صدا...  یچ یعنیمردم عقلشون به چشمشونه  گنیم

 . ومدیخوابم م یلیخ... نشده  9ساعت هنوز  دمیکردم و د

 الوو؟ -
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 ؟یپاش يخوا یتو نم -

 شما؟ -

 ؟یشناسیکه پسرخاله رو نم يکاله قرمز یانقدر خواب یعنی... به به  -

 ؟ییتو... ااه  -

 یگشت هی میپاشو بر...  مایتا ابد وقت ندار...  رونیب میپاشو بر... بسه  يدیخواب یهرچ.  رمیمن ام... اَه عمته  -

 ... اایدار میتیمأمور هیتازه فکر کنم شما ...  میبزن

 !انصاف یهم نشده، ب 9ساعت هنوز  -

...  ییسراغ زن دا يکنم که بر يآور ادیبهم سفارش کرد بهت  یکل شبیخاله د ست،ین میحال زایچ نیمن ا -

 پاشووو و

 ... اایزنیداد م يدار ستین تیدهات پدر نجایا... خب بابا پاشدم  -

 ...شماست  يدونم، دهات پدر یم -

 شششیا -

 ؟یکن یم شیا شیتو انقدر ا يمگه مار -

 ؟ینیبیبه چشم مار م همه رو یمگه تو دام پزشک -

 ... ياریکم نم ادیخوشم م... پرروو  يا -

 ... مییما شاگرد شما -

 .خواب رو از چشمام برد  یبه کل. خنده ش بلندشده بود  يصدا

 .دنبالت  امیم گهیساعت د مین -

 ...باباا  يا -

 ... 2...  1...  نمیشمرم از جات بلند شو بدو بب یتا ده م... بدو زود باش  -

 اا -

- 3  ...4  ...5 ... 

 یبه رسم سربازخونه م دیچند روز با نیطور که معلوم بود ا نیا...  ییسمت دستشو دمیرو قطع کردم و دو تلفن

 ...هنوز وقتم تموم نشده بود که چند ضربه زد به در . گذروندم 

 بله؟ -
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 ...بدو وقتت تمومه  -

 .رو باز کردم  در

 ...پسرخاله  ينزد یرسم پیدوباره شما ت... چه عجب  -

 ...جان  يکاله قرمز...  کوستین شیخو يبه جا زیهر چ -

 گه؟ید هیمنظورت همون شنل قرمز -

 ؟يدیخوب خواب... خفته س  يباینه منظورم ز -

 ... دیباش زد داریب پوریش یخصوصا وقت... بود  یبه لطف شما عالـــ -

 ... میجنگ بزرگ شد دونیمرام مبوده، مام با  یبابامون ارتش گه؟ید میخب چکن -

 ن؟یما؟ مگه شما چندنفر -

 ایبسه دختر با من کل کل نکن ب... دونفر  میشیبا شما م...  مینفر هیما  -

 . میهزار تا کار دار...  میصبحانه بخور میبر

 یم یو برام هرچ دمیماجراش پرس ي، ازش درباره Pont des artپل  يرو میصبحانه، ازش خواستم بر بعد

. راجع بهش اطالعات داشت  یلیبه اون شهر سفر کرده بود و خ يآخه قبل از اون سفر چند بار. دونست گفت 

روش نوشته شده، به نرده  نقفل که اسم هر دوتاشو هیخوان عشقشون موندگار بشه،  یکه م ییبرام گفت زوجا

 .زنن  یم یمیپل قد نیا يها

 اونجا؟ يبر يخوا یم یچ يتو برا -

 .قفل بزنم  هیام برم خو یم -

 تو؟ -

 رو دوست داشته باشم؟ یمن کس بهیآره، عج -

 ...اخماش رفت تو هم ... شد  يجور هی کدفعهیش  چهره

 ؟يزدیحرف م یکه باهاش تلفن یهمون -

 ...همون  -

 ؟یگ یبعدا برام م یهمون که گفت...  نطوریپس ا -

 آره -

 ؟یمنو به اسم صدا کن یتون یپس به خاطر اونه که نم -
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 !؟يناراحت شد -

 !ناراحت شم؟ دینه، چرا با -

 ...اومد رو لبهاش که مثال نشون نده از حرفم جاخورده  یکمرنگ لبخند

 . گمیم کیبهت تبر -

 .ممنون  -

 ادشیداده بود رو به  مایکه ن یقفل. شده بود  دهیپوش يادیز يکه با قفال بیاون پل عج يرو میهم رفت با

 . میداشت ییکه از زن دا یسراغ آدرس میکردم و رفتوصل 

 ؟یپسر خاله شما خوب -

 ادینه ز -

 ...دارم  يبد يپل خاطره  نیچرا؟ راستش از ا -

 ؟یچ -

 ...گذاشتم  ادگاریبه  نجایقفل ا هیمنم  یزمان هی -

 ...! يعاشق بود ينگفته بود ،يواا -

 ...از دلم بره  چوقتیدونم ه یم دیبع... نرفته  رونیمنم عاشق بودم، درواقع هنوزم از دلم ب یزمان هیآره،  -

 خب؟ -

 میادامه ند گهیبهتره د... بستم  نجایافتادم که با شوق اومدم قفل عشقمو ا ياون روز ادی نجایا میاومد... خب  -

... 

تو  یساعت مین... ترانه از اونجا رفته بود  ییزن دا یول.  میکه آدرسش رو داشت ییزن دا يپدر يدم خونه  میرفت

معلوم شد که . کردن  یابراز ناراحت یلیاونا از هم جدا شدن، خ نکهیکردن و از ا ییرایازمون پذ شیپدر يخونه 

خانواده . بود باهم نامزد کرده بودن  یکه چندماه يمرد رکنه، تئات یم يتئاتر باز يداره تو هیترانه مدت ییزن دا

ناراحت بودن و بهش اعتراض کرده بودن که اون مرد در شأن  هیقض نیاز ا یلیخ مییترانه، همسر سابق دا ي

رو که توش کار  يو تئاتر دشیآدرس منزل جد. به نظرشون نداده بود  یتیترانه اهم یول ستیخونواده شون ن

کردن و  یم نیداشتن تمر شیروه نماتو گ میرفت ینبود، وقت یجالب ادیسالن ز. سراغش  میو رفت میکرد گرفت یم

 يمرد قو هیپشت صحنه که  میبر میخواست. سن نبود  يترانه رو... کردن  ینم يریها هم جلوگ بهیاز ورود غر

با ترانه که  میخوایمکرد که  یبهش حال ریام. که معلوم شد نگهبان اون سالنه، جلومون رو گرفت  کلیه
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 شیسیکه چندان هم زبون انگل يمرد فرانسو.  میو از دوستانش میکنه حرف بزن یتو اون تئاتر کار م میدیشن

بعد به  قهیده دق...  ییبه دردسر انداخت، رفت دنبال زن دا میتو انتقال مفاه یرو حساب ریام نیجالب نبود و هم

دوستش داشتم،  یلیو معقول من که خ بایز ییزن دا. نبود برگشت  شناوجه برام آ چیبه ه گهیهمراه ترانه که د

خجالت  اریاخت یبند و بار لباسش ب یتند که من از وضع ب شیقرمز و آرا يبا موها یشده بود به زن لیحاال تبد

 حالشانگار  ریام. کرد  یاومد جلو و دست انداخت گردنمون و سالم و احوال پرس دیرو د ریتا منو ام.  دمیکش

ترانه از حال و روز بچه هاش .  ارهیخودش ن يکرد به رو یم یسع یخورد ول یداشت از وضع ترانه به هم م

به ازدواج مجدد حرف  شیلیم یو ب ییما هم از دا. کنه  یاونا داره داغونش م يکرد که دور هیگر یو کل دیپرس

 یدر آخر هم حرف چندان قابل قبول.  میدیپرس ،کنه یم یزندگ طیداره تو اون شرا ییچرا زن دا نکهیو از ا میزد

خواست نامزدش  یم. خونه ش  میصرف شام بر يبا اصرار دعوتمون کرد که فردا شب برا یول میدینشن ازش

من دعوتش رو قبول کردم، . خودش رو تو جمع خانواده حس کنه  مایقد ادیشب به  هیکنه و  یرو بهمون معرف

مدل کامال  هیو موهام رو  هتل شگاهیرفتم آرا یساعت مونده به شروع مهمون دو. به خاطر من رد نکرد  رمیام

 یبه شروع مهمون کساعتیکمتر از ... دنبالم  ادیبودم که ب ریمنتظر ام. خورد درست کردم  یبسته که به لباسم م

. بود  دهیپوش دیسف مامات... رنگ لباس من رو با خودش ست کرده  دمیتازه فهم. باالخره اومد  ریام... نمونده بود 

دستمال  نباریا ذاشتیش رو باز م قهیاول  يکه دکمه  شهیبرخالف هم یجذاب شده بود ول شهیاز هم شتریب

 .بسته بود  یگردن قشنگ

 ؟يکم دار يزیچ هیگفتم  شبید ادتهی -

 ؟یچ ینگفت یول... آره  -

 ... یفهم یباز کن م نویا -

 ...جعبه بود  يزمرد تو نیتک نگ يجفت گوشواره  هی... رنگ گرفت طرفم  یمخمل زرشک يجعبه  هی

 !چه خوشگله نیا... خداا  يواا -

از همون قسمت جواهرات همون فروشگاه گرفتم  يکرد یلباست رو پرو م یتا داشت شبید... قابلت رو نداره  -

. 

 ...آخهه  -

 ...اصال فکر کن ... دخترخاله م گرفتم  يبرا ؟یآخه چ -

 ؟یبگ یخواست یم یچ -
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 ... یکه اسمش رو هنوز بهم نگفت یخوشبخت يبا اون آقا...  تهینامزد ي هیفکر کن هد -

 ...ممنونم ازت ...  ماستیاسمش ن -

 ... يایهمراهم ب يمن ازت ممنونم که قبول کرد -

اون  یبه جوون يافراد نکهیکرد و از ا یرو به دوستانش معرف ریبا افتخار ام یلیخ زبانمونیبود، م یجالب یمهمون

کرد  یفقط نگاهم م ریتمام مدت رقص، ام. کرد  يابراز خرسند رن،یقرار بگ یعلم گاهیجا نیتونسته بودن در ا

 . رمیسوال کردنمو بگ يجلو تونستمهتل ن میباز برگشت یوقت. رد و بدل نشد  نمونیب يو اصال حر

 ؟يچرا امشب انقدر ساکت بود -

 .ذهنم مشغول بود  -

 ؟یبه چ -

 ...ترانه  طیشرا شیکی...  زایچ یلیبه خ -

 . میبراش انجام بد يکار میکاش بتون -

 ... دوارمیمنم ام -

به  شتریحال و روزش ب دنیخوام از شن ینم.  مشیدید میباشه اگه بهمون زنگ زدن بهشون نگ ادتی یراست -

 . زنیهم بر

 یبخواب یتون یم یخواست یفردا تا هر ساعت یراست... بخوابم  رمینداره، من امشب زودتر م یباشه، اگه اشکال -

 . نیهم... ترانه  شیپ میبر دیفقط شب با.  میندار يفردا برنامه ا يبرا... 

که  یهمون کارگردان. ترانه  يخونه  میدیفردا شب رأس ساعت رس... تو اتاقمون  میو رفت میگفت ریبخ شب

 یترانه هم اونطور که تصور م يخونه  ومد،یبه نظر م یمرد خوب. باهاش نامزد شده بود در رو برامون باز کرد 

 .بود باینسبتا بزرگ و ز یه مقدار شلوغ، ولیگرچه . کرده بود  هینبود، ظاهرا اون خونه رو پدرش براش ته میکرد

. نداشت  یتو تهران شباهت شونیقبلیخونه  نیزاید يبا نحوه  یعنیترانه،  ي قهیبود، اصال با سل یجالب ي خونه

حس و حال، برعکس  یب ياستفاده از رنگا. خورد  یبه چشم م لشیوسا نشیو چت ییاروپا یجور ناآروم هی

بهتر بگم برعکس خود  ای. کنن  یم دهاستفا ایینسبت به اروپا يتندتر يکه معموال از رنگها ییایآس ي قهیسل

 یکرد ؛ اصال خونه ش به خودش نم یاستفاده م ششیلباس و آرا يتند برا يترانه که اونروزا فقط از رنگها

 نهیکنار آ ؟یدر چه حالت یشد ول یم دهیخونه د يجا يجا ییمتفاوت از دا يزهایمختلف، با سا يعکسها. خورد 

. شده چسبونده بود  دهیمختلفش آدامس جو يکه قسمتا شدیم دهید ییدا ازعکس  هی يدم در ورود زیرختآو ي
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و خالصه هر  هایگاریس ریز يتو. سطل زباله چسبونده بود  يآشپزخونه عکسش رو رو يمقدار اونورتر تو هی

 هیبهش بود ؛ اما بدتر از همه  یاحترام یمن توش باعث ب ي چارهیب ییاز خونه که وجود عکس دا یقسمت

 گهیار دانگ ریام. که رو صورتش رو داغون کرده بود . پرتاب دارتش  بلیبود که شده بود س ییاز دا يدعکس ق

 :که گفت  مینشسته بود یتونست تحمل کنه، تازه بعد احوالپرس ینم

 ترانه خانوم؟ ستین یانصاف یب -

 ه؟یانصاف یب یچ -

 ؟يدیرو به گند کش ییدا ریتصو نکهیا -

وقته دلش  یلیمادر که خ هی دیاز د یوقت یول...  هیانصاف یآره ب ،یتو که بهش نگاه کن دیاز د! عجب... هه  -

 .کردنه  یتالف.  ستین یانصاف ینه ب ،یزنه بهش نگاه کن یبچه هاش داره پر پر م يبرا

 ؟ییکنه زن دا یآرومت م نیا یعنی -

اآلن ... بودم  تییزن دا یوقت هیمن ... بگو ترانه  ریجان ؛ توام مثل ام نایمب ییتو رو خدا به من نگو زن دا -

 .آزادم 

 ؟يآزاد یگیبود که اآلن مازدواجت اسارت  یکن یترانه تو فکر م -

 یمنم طبق قانون اونجا رفتار م... خب مناسباتش فرق داشت  م،یبود رانیا یجان اسارت بود، وقت ریآره ام -

رفتار منصور  نجایا میدیتا رس یکه به منصور داشتم اونجا مونده بودم ول يکردم گرچه فقط به خاطر عالقه ا

خواستم  یتونستم ؛ م یمنم نم.  کنم یزندگ رانیهمون روش تو ابه  دیکرد من بازم با یعوض شد ؛ فکر م

 ...نه تهران  سهیپار نجایا د؟یکن یبابا چرا درك نم... باشم  اییمثل اروپا

که آدم  ییکرد؟ دا یاعتراض م ییکه دا يچطور بود نجای؟ مگه ا..ترانه جون  دیببخش... زن دا  یچ یعنی -

 . ذاشتیتو رو آزاد م شهیهم ادمهی ست؟ین یشکاک

تست رفتم سالن تئاتر ژُرژ، برعکس منصور که دوست نداشت  يشروع شد که من برا یوقت شیمشکل اصل -

تونستم از آرزوم دست  یمن نم. موفق باشم  یلیتئاتر خ يتونم تو یداد که م نانیکنم ؛ ژُرژ بهم اطم يمن باز

گفت  یم. کرد  یفکر م یمیقد مپدر نیمنصورم ع... دم خو يبا وجود مخالفت منصور و خونواده  یبردارم حت

 یم. گرفت  یم رادیا یکل شینما ياز روابط پشت صحنه  ،یروصحنه باش یلیدوست نداره با هر شکل و شما

...  يبر یهممون رو م يکارا آبرو نیتجارت کنم، پدرت و خونواده تم سرشناسن، با ا نجایخوام ا یگفت من م

 یبا حرفاش مخالفت م دم،ید یم شینما يوقت اجرا مویرخوشس یمنم وقت. دخترامونم بده  ي ندهیآ يبرا
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 نیهم.  دیکه چند بار منو پشت صحنه با ژُرژ د یشد، خصوصا از وقت قیاختالفات عم نمونیرفته رفته ب. کردم 

 کار؟یاونجا چ يریم ستیگفت معلوم ن یچندبار نذاشت برم تئاتر، م. شه  نیباعث شد بهم بدب

 :گرفته بود گفت  ادیکه از ترانه  يدست و پا شکسته ا یکه تا اون موقع ساکت بود، با فارس ژُرژ

 ... ینشو شق یعصب -

 .تو بغلش تا آروم شه  دیبعد ترانه رو کش و

 ن؟یریباعث شد طالق بگ یچ تیدر نها یبگ شهیخب م -

 رییحس کرد ؛ به صورتش نگاه کردم، رنگش تغ ریام يمردونه و جد يصدا يرو تو تیعصبان شدیوضوح م به

 يکم رو هی. متوجه نشه، بهش اخم کردم  یکه کس يالبته جور دم،یرو کش نشیآست يآروم گوشه . کرده بود 

 .مبل جا به جا شد 

 یداشت م یچرا؟ چون وقت یدون یم... دم  یبهت حق نم يراستشو بخوا یول رجان،یام یدونم ازم ناراحت یم -

گفت  یکشم ول یدست م یالتماس کردم بچه هامو با خودش نبره، به پاش افتادم گفتم از همه چ رفت بهش

 .که با ژُرژ رابطه دارم  دنیمنو د دهیگفت شن. خوره  یحالش ازم به هم م

 گفت؟ یدروغ م یعنی -

 ... يقبول دار شتریتوام حرف اونو ب! چه جالب -

 یبدون شاهد معتبر به کس ایحرف مردم  ياز رو يخودیدونم ب یم... شناسم  یخودمو م يخب خونواده  -

 .زنن  یتهمت نم

 ... ستیجور آدما ن نیاز ا ییدا... ترانه جون  گهیراست م -

 ... نیکن یبهتون ثابت نشه اشتباه م دوارمیام... روز  هی... روز  هی یول...  نیشما حرف منو قبول نکن... هه  -

که با .  رمیچندبار خواستم باهات ارتباط بگ... مامان منن  شیپ شتریبچه ها ب...  ستیاصال حالش خوب ن ییدا -

انگار  یدونم دوستت داره ول یمن م.  يخوا یبچه ها رو نم گهیگفت د ییدا یول یوب کم باهاشون حرف بزن

 ...تو 

قبل اقامت گرفتن گذاشت رفت که دستم به  یکردم نگهش دارم ول یسع یلیبود خ نجایا یجان، وقت ناینه مب -

...  دمیخوام؟ من روحمو براشون م یمن بچه ها رو نم... دادم  یبند نباشه وگرنه بچه ها رو از دست نم یچیه

 هنوز ازدواج نکرده؟...  یراست

 ... ایاعتماد نداره  یبه زن ای... نه  -
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 ؟يبرگرد ستیبهتر ن... تت داره منصور هنوز دوس ؟یکن یترانه چرا باور نم...  ؟یچ ای -

 ...دو سه تا دکمه رو باز کرد .  رهنشیدست برد سمت پ... باشه  ختهیانقدر به هم ر ریام شدینم باورم

 ... يبهم بد یدنینوش هی شهیم...  شمیدارم خفه م -

 ... ارمیاآلن برات م... صبر کن ...  زمیآره عز -

 ر؟یام یخوب -

 ...رو حس کردم  ییلحظه حال دا هی... اآلن باهام حرف نزن ... نه  -

 .بعد چند تا جام هم آورد .  شمونیبرگشت پ يبا دو تا بطر ترانه

 .ام دارم  یسکیو و نی؟ شامپا... ای يخور یجان آب م ریام -

 .بهتره  يآب بهم بد وانیل هی...  ستمینه ممنون اهلش ن -

 ...بزن  تاریژُرژ پاشو برو برامون گ... کردم  تتونیاذ یلیخ دیبچه ها ببخش -

و  یزرشک ي قهیبا اون جل يتو کار هنر دیشد فهم یکه کامال از چهره ش م يالغر اندام و قد بلند فرانسو مرد

 ياز لهجه . خوند  یم يبه فرانسو... اُپن و شروع کرد به زدن  يپا یبلوز گشادش رفت نشست رو صندل

 ینگاه طرف م یخاص یناراحت هی بابود،  یدنید ریبرعکس من حال و روز ام یول. م گرفته بود مسخره ش خنده 

 :بهش گفتم  واشی. کرد 

 ر؟یچته ام -

 .میکاش زودتر بر. اعصابم خرد شده ... زنه  یچقدرم قشنگ م نیخاك بر سر بب -

 .ژُرژ که تموم شد، ترانه رو صدا کردم  آهنگ

 م؟یما زحمت رو کم کن يترانه جان اگه اجازه بد -

خوام  یامشب م...  نیستیکه ن بهیغر.  ستیاز هتل رفتن ن يامشب خبر...  نیبه جان بچه هام اگه بذارم بر -

قبل از ...  نیناراحت نمیاگر از وجود ا...  گهیکه دلمو شکست، شما د تونییدا.  نیاریپس نه ن.  نیبمون شمیپ

 ...پسرش تو خونه منتظرشه .  رهیخواب م

 مگه بچه م داره، ترانه جون؟ -

 .هنوز باهاشه  کشیپسر کوچ یکنه ول یم یرفته تنها زندگ یکیآره بابا، دو تا پسر بزرگ داره،  -

 ژُرژم مثل تو از همسرش جدا شده؟ -
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بچه ها ... خب بعدش  یبود، قصد ازدواج مجدد نداشت ول دهیمنو ند یتا وقت... زنش مرده  شینه، چند سال پ -

 م؟یایحال و هوا درب نیاز ا میکن يکار هی نیموافق...ناراحتتون کردم نمدویم

 ...شه  تیخواستم اذ ینم. خواستم بمونم، به خاطر دل ترانه  یمن م یموندن مردد بود ول يهنوز برا ریام

 نه؟... محاله دختر خاله ش رو تنها بذاره  رمیمونم، ام یترانه جون من که م -

 .لمس کرد  موینیبا انگشت اشاره ب... کردم، خوب مونده بود تو منگنه  نگاهش

 هست؟ یچ شنهادتی، حاال پ)با خنده رو کرد به ترانه . (  میمون یم... باشه خانوم کوچولو  -

 م؟یمسابقه بد هی -

 اونوقت؟ یچ -

 ...و عمل  قتیحق -

 ... الشیخ یب! چند وقته چه محبوب شده نیا میباز نیا... باباا  يا -

 . نیقرار شد به حرف من گوش بد گهینه د -

 . يتو بخوا یباشه ترانه جون هرچ -

 یکس نیاول.  میشد نشونه و شروع کرد يخور وهیکارد م هی.  میژُرژ رو صدا زد و همه دور هم جمع شد ترانه،

 .که انتخاب شد خود ترانه بود 

 ... نینیتو کوزه افتاد؟ حاال بب اطیخ نیدیشن -

 من بپقسم؟ شهیم -

 ...منو کشته  ختتیر یب يلهجه  -

 .داد  یبروز م شویناراحت ينطوریا یگاه یکرد ول یداشت خودشو کنترل م یبه سخت ریام

 .نه آقا لهجتون خوبه  ر،یول کن تو رو خدا ام -

 . زمیبپرس عز -

 منصوق قو؟ ای یدوست داق شتقیمن قو ب -

 ...زود جوابشو بده ترانه ...  دیجمله رو پرس هی نیهالك شد تا ا -

 یراست...  ؟يدیسؤال بود پرس نمیا...  وونهیدوست دارم د شتریتو رو ب...  دمیباشه جوابشو م ر،یام یچقدر بد ذات -

 . امیاآلن م دیصبر کن... رفته بود  ادمی یمهم زیچ هیبچه ها من 

 .بلند شد رفت سمت آشپزخونه  بعد
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 یول کشهیآه سوزناك م نیبدبخت منصور داره اونجا از عشق ا نا؟یمب يکرد رمونیاس نجایامشب ا يبود کاریب -

 ... کنهیغش و ضعف م یمردن ي کهیمرد نیا يبرا نجایا نیا

شد اگه بچه  یم یچ... بزنه  ریرو هم با ت ییدا ي هیسا دمیترانه بهش حق م يجا ذارمیخودمو م یمن وقت -

 یکار درست مییدا یول ستین یوفا بوده شک یب نکهیکنم، در ا ینم دییکرد؟ من ترانه رو تأ یهاشو ازش جدا نم

مادرشون  يدوقلو ها رو برا یتابیمن ب یول يدیتو ند ریام. بچه هارو با مادرشون قطع کرده  نیکنه ارتباط ا ینم

 . دمید

مادر داغ  نیا ادیچرا نم نه،یه هاش رو بببچ ادیتونه پاشه ب یراحت م نیا. ؛ دلم براش کباب شد  ییااخ، اله -

 !دختر يچقدر ساده ا... ولمون کن بابا دلت خوشه توام  ده؟ید

 .بود برگشت  وانیکه توش چهار تا ل ینیس هیبا  ترانه

 . میستیترانه، گفتم که ما اهلش ن -

 . نیجواب راست رو بد نینخور نیخوا یاگه م...نیندارم بخور يباشه، منم اجبار -

 ؟یکن یطونیآهاان، پس قراره ش -

 .پسر گل  ینیمنو بب يطنتایتازه مونده ش...  گهیآره د... هه  -

 نفر بعده؟ يا چارهیکدوم ب مینیخب اون کارد رو بچرخون بب -

 يتو يوانایو بعد جفتشون دو تا از ل دیمزه مثل سوال خودش ازش پرس یسوال ب هیژُرژ بود، ترانه  میبعد نفر

 ریام ،ينفر بعد.  دنیرو سر کش واناشونیش و بعد ل زهیجا نمیا میرو گفت قتیاشتن و گتن ما حقرو برد ینیس

 .ترانه نذاشت  یخواستم از ش سؤال کنم ول یبود، من م

 ادمیاسمش رو  یول. دمیاز مادرت شن ییزایچ هی شیوقت پ یلیخ ،يرو دوست دار يدختر هیدونم  یم ریام -

 ه؟یک یبگ شهیم ست،ین

 ؟یپرس یچرا باز م اد،یب ادتیخب فکر کن  ؟يدیاز مادرم شن یگیمگه نم -

 .خوام بدونم  یمنم م گه،ینکن د يلج باز ریام -

 ...راز پسرخاله رو بدونه  ستیخوب ن يکاله قرمز يبرا -

 ... گهیواا، چرا؟ بگو د -

 اسمش رو بگم؟ دیاون دختر تموم شده، بازم با گهید -
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ازت  رهنینره من چند تا پ ادتی ؟يهنوز دوستش دار نمیتونم بب یاآلن تو چشمات نم یبگ يخوا یم یعنی -

 ... يبخور وانیل هی يمجبور ایرو بگو  قتیحق ای...  ریپاره کردماا، به من دروغ نگو ام شتریب

 هست حاال؟ یچ -

 ...ضرب برو باال  هی ایرو بگو  قتیحق ایباشه؟  یکنه چ یم یچه فرق گه،یمجازاته د -

 ...نخور  نیراستشو بگو از ا يتو نفر آخر نا،یفقط مب. بخورم  دمیم حیترج... باشه  -

 ... گهیم يزیچ هیبره خودش  نیا نایولش کن مب -

نفر آخر من بودم سوال ترانه راجع به بچه ... شد  يجور هیحالت چهره ش .  دیال جرعه سر کش وانشویل ریام

خاطر  نیبه هم. کشن  یعذاب م شیخواست بدونه بچه هاش از دور یهاش بود و منم جواب ندادم، دلم نم

... خواست شام رو سرو کنه  یو بعدش ترانه م میبعد چند تا عکس با هم گرفت قهیچند دق. منم مجازات شدم 

 نجوریبودم ا دهیشن. تا اون موقع از شراب نخورده بودم و اصال تحملش رو نداشتم ... گرم شده بود  یلیبدنم خ

وضع من رو  شیهم کم و ب ریخواب آلود شده بودم، ام بیمن عج یول نیغمگ ای شهیشاد م ایوقع ها آدم م

 .تر بود  ياز من قو نچون او دیشا... تر  فیخف یداشت اما کم

 ؟یشیاگه من شام نخورم ناراحت م...  دیببخش... ترانه جون  -

 حالت بده؟ زم؟یچرا عز -

 . ادیخوابم م بینه، فقط عج -

 .ببرمت تو اتاقم، بخواب  ایگلم، ب ستین ینه مشکل -

 يخودم رو تو یاون روز وقت يفردا. حس نکردم  يزیچ گهیبعد د قهیو چند دق. تا اتاق خواب رفتم  یسخت به

شد،  یم دهیاتاق شن رونیصحبت کردنش از ب یتلفن يصدا. خوابم برده  یاومد ک ینم ادمی دم،یتخت ترانه د

 . رونیرفتم ب

 ترانه جان؟ -

 زم؟یعز يشد داریب یک... سالام خانوم کوچولو  -

 !ادینم ادمیلباس خواب تنم کردم؟ من که اصال  يچطور. اآلن، ببخش باعث زحمتت شدم  نیهم -

ازش  یتونست یامروز نم گهید يدیخواب یاگرم با لباست م.  يخواب بود جیتو که گ.  زمیخودم تنت کردم عز -

 .مجبور شدم برات عوضش کنم  یاستفاده کن

 کوش؟ هنوز خوابه؟ ریام یشرمنده م، راست يواا -
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 .شه  داشیپ دیبا گهی؛ کم کم د رونیشد، رفته ب دارینه، زود ب -

 .م تعجب کرد  دهیاومد دنبالم از رنگ پر ریام یکرد، وقت یدرد م بیعج سرم

 حالت خوبه؟ -

 . کنهیسرم درد م یول ستمیبد ن -

 ... ماایهتل، امشب پرواز دار میزودتر بر ایب...  شبهیسته گل دبه خاطر د -

 هستن که دلتنگت باشن  یاونجا هنوز کسان رانیا ایب. خوش گذشت  یلیخ شبیترانه جان، د... باشه  -

 .زنم  یحتما بهتون سر م... بهتر  یلیبود گلم، خ يمن شب بهتر يبرا -

 يگذشت تا دو ماه بعد، روز یهمه چ.  میتهران پرواز کرد شب به سمت مهیبعد از ن 2شب حدود ساعت  اون

اومده بود تو اتاقم و منتظر بود که من آماده شم . آشناش  اطیخ شیپ میبر) ریهمسر اردش(  نیکه قرار بود با نازن

 .در اتاقم رو زد  دن،ما بو ياز دوقلو ها که اون روز خونه  یکیهمون موقع بود که . 

 .اومده، برات بسته آورده  یپستچ ن،ییپا ایجون ب نایمب -

رو که بعد از  ییبفهمه، خصوصا حاال که تازه تونسته بود دا يزیخواستم مامان چ ینم. از طرف ترانه بود  بسته

از آشناهاش کنه و داشت براش  یکیبه ازدواج با  یبود، راض دهیازش دل بر گهیترانه د يخبر نامزد دنیشن

 . میبود که اونشب گرفته بود ییعکسا. اتاقم بسته رو باز کردم  تو.  فتادیم یاتفاقات خوب

 عکسه؟ -

 .آره  -

 . نمیمن بب شهیم -

 یم دیبا.  شمیآرا زیم يعکسا رو گذاشتم رو. صدام زد  نییبودم که باز مامان از پا دهیعکس دوم رو ند هنوز

 . نییرفتم پا

 . امیمنم اآلن م. نگاه کن  ،ینگاه کن يخوا یرو م نایجان مامان باهام کار داره، ا نینازن -

 . نییپا ادیداره با عجله از پله ها م نینازن دمیکه با مامان تموم شد، اومدم برگردم به اتاقم که د حرفم

 ن؟یشده نازن یچ -

 ... زمیبرم عز دیبا -

 م؟یآشنات قرار نداشت اطینکن، ما امروز مگه با خ تیاا دختر خوب اذ -
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 گهیروز د هی يبرا...  دایببخش. برم  دیاومده با شیکار واجب پ هی. زنگ زد  ریاردش...  یجان، ول نایچرا مب -

 . ذارمیبرات قرار م

 .سالم به شوهرت برسون ... نداره برو  یبیع زم،یباشه عز -

 . یسالمت باش -

 : دیتعجب کرده بود، پرس نیموقع نازن یمامان هم که از رفتن ب. بود  بیبا عجله رفتنش برام عج ياونطور

 چرا انقدر دستت زود رفت؟ -

 . ذارهیباز قرار م گهیروز د هیاومده، گفت  شیپ یشوهرش مشکل يبرا نکهیمثل ا -

خواستم برم سراغ عکس  دم،یرو د یعکس اول.  نمیرو که ترانه برام فرستاده بود بب ییتو اتاق تا عکسا برگشتم

 برش داشتم،.  نیاغذ افتاد زمک هیعکسها  ياز البال هویکه  يبعد

 "سالمم رو به منصور برسون ! کنن؟ یبرخورد م هیقض نیبا ا یهنوزم خونواده تون منطق نمیدوست دارم بب "

...  دیرو سرم چرخ ایدن. بدبخت شدم  دمیتازه فهم يعکس بعد دنیکه با د هیحرفش چ یمونده بودم معن مات

 تیواقع نایا یعنیو من؟  ریکردم ام یقبول م دیبا يعکسه منم؟ چطور يکه تو یکس نیکردم ا یباور م دیبا

پس چرا .  میبود دهیتخت خواب يمختلف کنار هم تو يتو حالتا ریداشت؟ چهارتا عکس بود و تو همش من و ام

 ریبا ام دیبا. خورد  یاز شدت استرس حالم داشت به هم م. من که اون شب تنها بودم  ست؟ین ادمی یچیمن ه

 دیکرد، با یم دییحرف منو تأ دیاونم با. نداشت  قتیحق نایا دم،یفهم یرو م قتیحق دیبا. گرفتم  یاس متم

 ...داد  یم حیتوض

 ...الو  -

- ... 

 ... نا؟یمب... الو  -

- ... 

 ... یخورده به اسمم، شماره گرفت ینکنه دستت اشتباه... الوو  -

 ...اومد، انگار خفه شده بودم  یدر نم صدام

 رییام... الو  -

 ؟يزد یچرا حرف نم... سالام، چه عجب  -

 ر؟ییام -
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 ناا؟یشده؟ همه خوبن؟ مب يزیافتاده؟ بابات چ یلرزه؟ اتفاق یشده؟ چرا صدات م یچ -

 ماایین... شدم  چارهیب ایخدا... از خونمون رفت  عیسر نینازن یچ يبرا دمیفهم تازه

 ماا؟ین ر،ییام -

 ... گهیحرف بزن د...  يکرده؟ اَه خفه م کرد تتیذکرده؟ ا يکار ؟یچ ماین -

 ؟ییاآلن کجا نمت،یبب دیبا -

 ... ياعصابم رو خرد کرد... شده  یاول بگو چ -

 ؟ییگم کجا یدارم م -

 .جلسه دارم  گهیساعت د کیخواستم استراحت کنم،  یم...  رونیتازه از اتاق عمل اومدم ب مارستانم،یب -

 ...اونجا  امیاآلن م -

 آخه تو بگو چتهه -

 نمیماش. تنم کردم  یچ دمیانقدر عجله داشتم که نفهم.  فمیرو گذاشتم تو ک یرو قطع کردم و پاکت پست یگوش

تو اتاقش بود، .  مارستانیسرعت ممکن رسوندم ب نیو با آخر یتاکس نیخودمو با اول رگاه،یتعم يخراب بود و تو

 . زشیبدون سالم بسته رو گذاشتم رو م

 ه؟یچ نیا -

 ...تو بگو  -

 ؟یچ یعنی -

به چشماش، انگار اونم باورش  دینگاهش که به عکسا افتاد دست کش... بودم، بسته رو باز کرد  یعصبان یلیخ

 . شدینم

 نا؟یمب هیچ نایا -

 ؟یدون یتو نم یعنی... هه  -

 ... يرو از کجا آورد بتیمص نیا...  یکن یم م وونهید يبدونم دختر؟ دار ویچ -

 نامه رو هم بخون نیدر ضمن ا...  یفهم یم نیپاکتش رو بب -

 ... شیشونیرو خوند، محکم زد تو پ نامه

... موندن  ياون همه اصرارش برا... ما رو کشوند خونه ش  یپس بگو بره چ... شرفففففف  ییب... شرف  یب -

 ... نیمام ع... تو شرابش خواب آور بود ...  ییواا... احمقانه ش  ياون باز
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 ... يبود داریمن رفتم بخوابم تو هنوز ب ی؟ وقت... هیهمش ساختگ یبگ يخوا یم یعنی -

 ما انتقام گرفته؟ ي لهیاز منصور به وس يکه متوجه نشد یانقدر نفهم یعنی...  ي وونهید -

 ...که صبح تنم بود  یلباس خواب...  نمیصبر کن بب -

 ؟یچ -

 ست؟یعکس تنم ن نیچرا تو ا -

 تنته نبود؟ نجایکه ا نیمگه لباست هم -

 ... نینه ا... تنم بود  دهیلباس خواب پوش هینه  -

 ي نهیسر من رو س یگاه. تنش نبود  راهنیپ ریبودم و ام دهیپوش يلباس خواب قرمز تند بند هیعکس من  يتو

 ...نبود  نیبدتر از ا طیشرا یبرعکس ول یاون بود،گاه

 زمیریاآلن م نیعکسا رو هم نیداره؟ ا یجمله ش چه معن نیا یبوده، ول ختهیل رکثافت برنامه شو کام نیا -

 خواد بفهمه؟ یم یک...  رهیم شهیتو دستگاه خرد کن تموم م

 ...بهش گفته  زویالبد تا اآلنم همه چ...  دهیعکسا رو د مایزن دوست ن -

 ... هیگر ریدفعه نتونستم خودمو کنترل کنم، زدم ز هی

 ...محاله حرفمو باور کنه  گهید ماین... بدبخت شدم ...  ریبدبخت شدم ام -

 ...بود ؛ معلوم بود اونم خودشو باخته  خی خیدستاش . دستامو گرفت ... نشست روبروم  اومد

 ،یکه گفت یتازه از کجا معلوم اون... کنه  یاگه دوستت داشته باشه، که حتما داره، قبول م ه؟یچه حرف نیا -

حرفشو ثابت کنه  تونهیاز کجا م میعکسا رو نابود کن یتازه وقت... بهش گفته باشه  يزیون زن دوستش، چهم

 آخه؟

 شه؟یم یعنی -

 ...تلفنش زنگ زد . داد سرش رو تکون داد  یکه داشت م یبه پاسخ ياعتماد یب با

من تو اتاق عمل بودم تماس گرفته  یبارم قبل از اومدن تو وقت هیزنه،  یکه زنگ م هیبار دوم نیمامانه، ا -

دروغه به ... شده آخه؟  یچ...  ؟یزن یچرا داد م... جانم مامان جان؟ ... الو ... بهش زنگ بزنم  دمینرس... بوده 

 مونیپش... نگو  ينجوریا...  ادیکارا نم نیا نایبه مب هنه به من، ن...  ؟یشناس یتو پسر خودتو نم... خدا قسم 

 ...خداا اای... اونا؟  یآخه بره چ... اونجاس؟  یک گهید... چه خبره  نمیبب امیاآلن من م...  ایشیم

 ر؟یشده ام یچ -
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 ...آماده کن  یهمه چ يخودتو برا یول...  میپاشو بر -

 شده؟ یآخه چ -

... مادر من  يراب یکی... پست کرده  نایهم از ا گهیچند نسخه د... حرفاس  نیظاهرا برنامه ش گسترده تر از ا -

 ...نفرستاده باشه  گرانید يخداکنه برا... شهناز  ییزن دا يبرا یکی

 شهناز؟ يبرا -

 ...بزنه  ينطوریخواسته ضربه شو ا...  لهیفام یس یب یدونه شهناز ب یم... بود  نیجمله ش هم یآره خب، معن -

 . امیمن نم -

 ؟يگناهکار يخودتم باور کرد نکهیمثل ا ام؟یمن نم یچ یعنی -

...  ه؟یبابام، اآلن چه حال چارهیب...  ایخدا يواا... تحمل نگاهاشون رو ندارم ... ترسم  یم...  امیمن نم ینه، ول -

 ...بدم  حیبراش توض دیبا...  ماین شیبرم پ دیبا...  امیمن نم دونه؟یمهردادم م

 ... يریبدون من نم ییجا چیه -

 ؟یچ یعنی -

 دمیم حیهمه توض يمن برا.  ستمیمیتهمتشون وا ریت يخودمم جلو...  یسفر لعنت نیمن بردمت ا نکهیا یعنی -

... 

 کنن؟ یباور م یعنی -

 یم...  میستین ایکثافت کار نیا يمن و تو آلوده . باور کنن  دیبا) ... تو چشمام نگاه کرد  میمستق... (  دیبا -

 ؟یفهم

 .کنه  یم هیحس کردم خودشم داره گر. ش  نهیرو سسرمو گذاشت . بود  دهیامونمو بر هیگر

در ضمن ...  میباش يقو دیبا رونیب میاتاق که بر نیاز ا... اشکاس  نیآخر نیا... هاتو بکن  هیگر نجایهم -

 ... بمونه  ادتی...  ریام یبگ دیکه شده نبا مامیبه خاطر ن... من پسر خاله تم ...  ریبه من نگو ام گهید

 دیکل نکهیجرأت ا... دم در  میدیرد و بدل نشد ؛ رس نمونیب یحرف چیما جمع شده بودن، تو راه ه يخونه  همه

 .رو تو در بچرخونم نداشتم 

عذاب دادن  يبوده از طرف ترانه برا سهیدس هی نیا...  میگناه یما ب... من نگاه کن  يتو چشما...  نمتیبب -

 یکه اتفاق خاص دنیعکسام شهادت م نیهم یحت...  وفتادهیکه ن یتازه اتفاق...  میش شد چهیما باز... منصور 

 ... ومدهین شیپ
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 ...قفل  اریرو بذارم تو ش دیگرفت و کمکم کرد کل دستمو

 خب؟... پس لطفا نترس  -

 ...کنم  یم یسع -

 ... همه منتظرمون بودن ... خونه شلوغ بود ... ساختمون  يتو میرفت

خاله  ومدیم ادمی یاز طرف یکنن، ول یگفت باورم م یدلم م هی...  دیلرز یجمع بودن، دستم م ییرایپذ يتو همه

 نکهیقبل از ا. هم اعتماد خونواده مو، هم عشقمو ... باختم  ویگفتم همه چ یحرف زده بود، بعد م ریبا ام يچطور

 .دستمو تو دستش فشرد  گهیبار د هی ریام ییرایتو پذ میبر

 .هستم من ... نترس  -

 يمتعجبشون مثل شالق نشست رو يتو اتاق، چشما میزدن، تا پامونو گذاشت یداشتن باهم حرف م همه

چشممه، مامان اومد جلو دستش محکم اومد تو  ياشک آلوده مامان و خاله هنوز جلو يچهره . صورتمون 

 ... ریصورت ام

 ؟يکرد يامانت دار يجور نیا...  ایح یب -

 .مامان رو گرفت و بردش عقب  يدفاع نکرد، برعکس شونه ها ریاز ام یاومد جلو ول خاله

 ...ارزشش رو ندارن ...  نایا...  نایا...  یبا خودت آبج ينجورینکن ا -

ازشون خجالت . ناخودآگاه از نبودشون خوشحال شدم ...تو اتاق چرخوندم، بابا و مهرداد و افسانه نبودن  نگاهمو

 مییبزرگم، نشسته بود کنار دا ییشهناز، همسر دا ییزن دا. جواب بابا رو بدم  دیبا یدونستم چ ینم.  دمیکش یم

 يکرده برا دایسوژه پ هیانگار خوشحال بود که  شزن یبود ؛ ول شونیپر یلیچهره ش خ ییدا... طرف اتاق  هی

 .صداش کرد  ریام...  بود رو به تراس ستادهیمنصورم اومده بود، پشت به همه، ا ییدا. سرکوفت زدن به خونواده 

 ...منصور با توام  ؟ییدا -

 .بدم  صیتونستم تشخ ینم...  نیغمگ ایبود  یعصبان. بود  شیتو چشماش آت... سمت ما  برگشت

 ؟یگینم یچیچرا تو ه -

...  شیهم پالک نیشد... اون عجوزه  يخونه  نیبار رفت هی ن،یبار باهم تنها موند هیبگم؟ بگم  يخوا یم یچ -

 ؟...مثل خودش  نیشد

 . رونیمقدار سرخ شده بود با صدا نفسش رو داد ب هیکه رنگش  ریام

 آره؟ ن؟یکن یفکر رو م نیشماهام البد هم... عجبببببببببببب ... هووف  -
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هنوز . شد  ریمامان اشک از چشماش سراز ي هیگر دنیخاله هم با د ه،یگر ریمامان زد ز... سکوت ...  سکوت

 د،یاز عقب موهامو کش یدست هیدفعه  هیکه ... اومدم بگم مامان به خدا . بزنم  ینکرده بودم حرف دایجرأت پ

اومد جلو که  ریدست ام. بودن  دهیرسمن از جا بلند شدن، همه ت غیج يهمه از صدا. شکست  یگردنم داشت م

 غیو ج هیگر يبودم ؛ صدا هدیاومده بود تو نفهم یمهرداد بود، ک. ش  نهیلگد خورد تو س هی یکمکم کنه ول

مهرداد داشت . رفت  یم یاهیچشمام س يجلو...  نمیبب يزیتونستم چ یمن نم یول ومدیطرف م هیافسانه از 

 .تو صورتش  دیکوب یمامان م.  رونیب ییرایبودن از پذ دهیهمه دو... سمت پله ها  دمیکش یم

 ... شیکشت...  ينجورینکن ا.. خدا ازت نگذره ... نکن مهرداد  -

خورم  یآبرومو م يمن غصه ...  رتیغ يگور بابا...  نیخبر ندار يزیشماها از چ... امروز آب شدم ... به درك  -

 ...که امروز رفت 

 ...طرفش  دیدو ریام

 ...با من طرف شو  ایب يمرد ؟يدار کاریبه اون چ...  یولش کن وحش -

 . ریرفت طرف ام ظیمنو رها کرد و غ مهرداد

 متمیدو قورت و ن يآخهه؟ گند زد گمیم یمن چ يتو چه خبر دار... رو تو کم کن برو ... تو دهنتاا  زنم یم -

 شرفففففففففففف ییب نیآبروو؟ تو و ا یب هیباق

.  دمیشن دیصورت مهرداد خواب يرو ینیدستش رو که با سنگ يضربه  ينذاشت حرفش تموم شه فقط صدا ریام

بود  يکرد و واقعا بدنش قو یچند سال بود داشت بوکس کار م...  دیرس یاز قدرت مهرداد عمرا بهش نم ییخدا

 یباورم نم. رو کم کرده بود  تشیصبانع يجور هیافتاده بود رو زانوهاش، انگار اون ضربه  ریام يبر اثر ضربه .

هق هق  دنیاز د.  هیکرد به گر شروع هویکرد،  یقبل داشت منو هالك م قهیدق کی نیکه تا هم یشد، کس

 ... هیگر ریکردنش منم زدم ز

که تا چند  ینداشت يبسته ا یتو که زندگ... دختر؟  يکرد يما باز تیثیچرا با ح... نا؟یمب يرو کرد نکاریچرا ا -

مهرداد رو گرفت  يها يشونه  ن،ینشست جلوش رو زم ریام... خودت و ما  يبه آبرو ياونور گند زد یروز رفت

 .تکونش داد  تیتو دستش و با عصبان

 !آخه؟ یزن یدختر تهمت م نیچرا به ا یول ،یمنو خوب نشناس دیشا به؟یغر هی ای یمعلوم هست تو داداشش -

 ...کردن  یباز نگاهمون م يمجسمه با دهنا نیکه داشتن ع هیبلند شد رو به بق بعد
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 یمن حت... دختر پاکه  نیا نیپرست یم یشما؟ به هر چ نیاعتقاد دار یبه چ غمبر،یبه پ ر،ییبه خداا، به پ -

 ... همش توطئه س  نایا... لمسشم نکردم 

چشمش افتاد ...  دیلرز یپاکت دستش بود و بدنش داشت م هیبابا در رو باز کرد و اومد تو،  هویحال  نیهم تو

مامان  يدرهم و آشفته  ي افهیرد به قنگاه ک هیبعد ... بود  دهیبه من که رو پله کز کرده بودم و اشک امونمو بر

 ...بعد باز رو کرد به من ... خونه  ي ختهیبه وضع به هم ر... به حال نزار مهرداد ... 

 ؟ينجوریاونم ا... باباا  ي دونهی یکی يعکسا... عکسات امروز دست چند نفره؟  ییبابا -

از . و بابا رو برد  دیآمبوالنس زود رس... سمتش  میدیهمه دو...  نیبابا دست گذاشت رو قلبش و افتاد زم بعد

 ... ریام ریحواسش به من نبود غ چکسیه. بودم  ستادهیشدت استرس تهوع داشتم، به زور رو پام ا

 !دهیچقدر رنگت پر نا؟یمب یخوب -

 م چارهیب يبابا... بمونم  نجایتونم ا ینم...  مارستانیب میبر -

 . ختمیر یصدا اشک م یتو خودم جمع شدم، ب هیاز گر باز

 ... نیایمامانم گفت ن.  میبر میتون یما نم -

 ؟یچ -

 بکنم؟ یچه غلط نجایا نمیبعد من بش رهیبابام داره از دستم م... برم؟  دیچرا نبا -

بتونن ... کم بگذره  هیبذار ...  شهیخرد م شتریاعصابشون ب میاگه بر ؟يدیمگه حال و روز مهرداد و خاله رو ند -

خودتو  یتون ینم يایتو اگه ب یول...  زنمیبا دکترش حرف م مارستانیب رمیمن م... به خودشون مسلط بشن 

 ؟یفهمیم يبر دینبا...  یعنی...  گهیمن د... کنن  یم یاحترام یباز بهت ب...  هیبق شیپ يریم یکنترل کن

صداش هنوز تو ... که اونروز بهم کرده بود  یلطف ایکه تو صداش بود، متوقفم کرد  یدونم حس تحکم ینم

سرمو که تا اون موقع تو دستام گرفته بودم، ... بابا افتادم  ادیانگار باز  هوی...  "دختر پاکه  نیا "... گوشم بود 

 .تو چشماش نگاه کردم  میآوردم باال و مستق

 ر؟ییام -

 ...اشکش رو گرفته  يجلو یتو چشمام نگاه کرد که حس کردم به سخت يجور هی

 جانم؟ -

 ...با ... با  -

 ... دیبغضم ترک باز
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 شه؟یم یبابام چ -

سرش رو از سمت من برگردوند و اشکش رو  نم،یش رو نب هیگر نکهیا يبرا رون،یب ختیاز چشمش ر اشک

 ...پاك کرد 

...  نیعال مارستانیاون ب يدکترا... خدابزرگه ... نترس ...  ستین يمغز يالبته سکته ... بابات سکته کرده  -

 ... شهیخوب م

 ...هنووز ...  ییگفت بابا یهنوز بهم م -

 ... ییجا میبر دیبا... پاشو  -

 ... مارستانیب میبر میتون ینم یکجا؟ تو که گفت -

 ... ماین... آهاان ... بود؟  یاسمش چ... اون پسره  شیپ میبر دیبا -

 ...رفته بود  ادمیاز  مایکل ن به

 ت؟یوضع نیتو ا -

 ...اون از همه مهمتره ... پاشو خودتو جمع و جور کن ... آره  -

 .ترسم  یمن م -

 .ششیپ میبر دیبا... زنگ بهش بزن  هی... ؟یم که تو بترس کارهیچ نجایمن ا... ؟يکلمه رو تکرار کرد نیباز ا -

خندون  ریتصو...  يریشروع کرد به شماره گ. رو گرفتم  ماین يدر آوردم و شماره  مفیبا ترس و لرز از ک مویگوش

 ...از دستش ندمم  ایخدا: از دلم رد شد که ... صفحه دلمو لرزوند  يرو مایو مهربون ن

 ...داره  یبر نم -

 ... ریدوره باز بگ شیحتما از گوش -

 هیقض نیسر هم... کرد  یرو از خودش دور نم شیشناختمش، گوش یم... و دوباره باهاش تماس گرفتم  دوباره

 ... میکرده بود یکرده بودم و با هم شوخ تشیاذ یکل

 ...از خودش دور کنه  ویکه گوش ستین یوگرنه آدم.. خواد جواب بده  ینم -

 ...شماره شو بده من  -

 ؟یکن کاریچ يخوا یم -

 ... شهینم که ينجوریا...  میرو حل کن هیقض نیا دیبا -

 .جواب داد  شویگوش ماین هیخودش گرفت و بعد چند ثان یرو تند با گوش شماره
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من ... من ... شرمنده مزاحمتون شدم ... شما؟  نیخوب... ؟ياعتماد ماین يخوام جناب آقا یعذر م... الو، سالم  -

 ...گوش کن شما ... بابا  يا... محترم شما گوش کن  يآقا... خانوم هستم  نایمب يپسر خاله 

...  شدیسرم داشت از درد منفجر م...  ییرایبه من کرد و رفت تو پذ يش سرخ شده بود، نگاه خشم آلود چهره

 ...شد  یم دهیچند برابر تو سرم شن ریام يصدا...  یلعنت گرنیم نیباز ا

... خجالت بکش ...  ؟یکن یم یادب یخوام احترامتو نگه دارم باز ب یم یهر چ... حرف دهنتو بفهم  کهیمرد -

باشه، ما کجا ... ؟ییاآلن کجا... خب ...  شهیکه نم ينجوریا...  میباهم رو در رو حرف بزن ایب...  یگیم یبفهم چ

 گمیکن دارم بهت م ایح... بس کن ...  میرس یم گهیربع د هیتا ... کجا؟ ... اد؟ین نایمب يپس توقع دار...  م؟یایب

... 

 ...نور تو اتاق باعث درد چشمام شده بود ... کرد  یدرد م بیسرم عج... رو قطع کرد و اومد سمتم  تلفن

 ...پاشو معطل نکن  -

 یبیبا سرعت عج ریبدترم کرده بود، ام نیحرکت ماش... تونم چشمامو باز کنم  ینم دیبود که نفهم یعصبان انقدر

 یتو سرم احساس م بیضربان قلبمو عج... بهش بگم  يزیمنم انقدر حس نداشتم که چ... کرد  یحرکت م

 نشیداده بود به ماش هیتک ماین...  ستادیا نیماش کدفعهی.  میر یم میبدم کجا دار صیتونستم تشخ ینم... کردم 

جاده  يتو. بود  ستادهیوا نیاونطرف تر هم نازن یکم... زد  یبود حرف م ستادهیکه کنارش ا ریو داشت با اردش

 قرار

 ...سمت لواسون  ییجا هی... بودن  تهگذاش

 ...نشو  ادهیاآلن پ -

 نیکرد؟ ا ینم یحرکت چیه ریچرا ام... رو گرفته بود  ریام ي قهی ماین...  مایو رفت طرف ن نییرفت پا عیسر

 ریام نباریا...  نیهجوم آورد سمت ماش ماین هویکرده بود؟  نیمهرداد رو پخش زم يبود که اونجور يریهمون ام

خشمش رو به زود داشت ... باز کرد  ودر ر.  ستادیپشت به من ا نیماش يو خودش اومد جلو دیدستشو کش

 ...کرد  یکنترل م

 ...دختر خاله  نییپا ایب -

 یرو تو پاهام احساس م یفیلرزش خف... شدم  ادهیپ نیآروم از ماش... اسم منو صدا نزنه  ماین يبود جلو مراقب

باز هجوم آورد  ماین... شدن نبود  هوشیوقت ب... داشتم  یهرطور بود خودمو رو پاهام نگه م دیبا یکردم ول

 ...نگهش داشته بود  یبه سخت ریاردش... سمت من 
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 ... گمیولم کن دارم بهت م...  ریولم کن اردش -

 ...حاال تو آروم بااش  -

صاحب  یب يدستا شهیم... باشه بابا آرومم ...  گمیمولم کن دارم ... کنم  یم کاریدارم چ نمیبذار بب... آرومم  -

 ...توو  یمنو ول کن

موهاش که  يتارها دنیآشفته ش، با د ي افهیق دنیبا د... رو رها کرد  ماین يدستا ياعتماد یبا ب ریاردش

با ... کردم کوتاهشون نکنه  شیقشنگش که خودمو کشته بودم تا راض ياون موها... بود تو صورتش  ختهیر

 ریدست ام... اومد سمتم  یعصبان... بود  دهیانگار اشکامو د... شد  ریاشک از چشمم سراز هویحال خرابش  دنید

 ... ریام يپوزخند زد و چشم انداخت تو چشما ماین. جلوم سپر شد  اریاخت یب

 ... يچه هواشم دار... خوبه  -

 ... میحلش کن یبذار منطق... آروم باش  -

 یشدن م ادیهوادارات ز... اون عقب  يکه موش شد ییتو يآ! ... يعجب حرف مسخره ا... هه  ؟یمنطق -

 تییبا دا ي، خانووم خوشگلهه رفته بود...) ریو ام ریدستاشو باز کرد و سرشوتکون داد، اشاره کرد به اردش( ؟یینیب

 ...حروم زا... مسافرتتتتتتتت؟ دروغگوو 

 ...دهنتو ببند کثافت  -

 ...کرد  یدونستم قصد زدن نداره وگرنه صبر نم یم یتاشو مشت کرده بود ولدس ریام

پدر مادرش،  چارهیاون که حروم نبوده، ب...  یگیراست م... هه ... بدت اومد به عشقت بد گفتم  ه؟یچ -

 آره؟ شه،یکوچولوتون حرووم م

 . ستادمیا ماین ي نهیس يرو زدم کنار و رفتم درست رو به رو ریدست ام...  ستمیتونستم کنار وا ینم گهید

 ؟یگیم یچ یبه ک يحواست هست دار ؟یزن یحرفا رو به من م نیا يدار ماین -

 ...شد  رهیتو چشمام خ میمستق ن،ییآورد پا سرشو

عشقم ... برام؟  يبود یک یدون یبهتر بگم م ای ؟یهست یک یدونیتو م... زنم  یحرفا رو م نیدارم ا... به تو  -

بخوره  بهیدست غر نکهیتا قبل از ا)  ریو نگاه کرد به ام ستادیباز راست ا( البته ...  میزندگ... من  زیهمه چ... 

 ...بهت 

 ...دروغه  ماین -

 دروغه؟ یچ -
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عکس از  هیگرفت و  ریاز اردش فشویک... رو چشماش  دیکش یبا دست تند تند م یکرد ول سیصورتشو خ اشک

 ...توش در آورد و گرفت باال 

رحم؟  یب یستیتو ن نیا نم؟یب یدروغه؟ نکنه من دارم توهم م نیا دیالناس به داد من برس هایا... دروغه  نیا -

 ...که  یستیتو ن نیا که؟یمرد نیلخت ا ي نهیکه سرشو گذاشته رو س ستیمن ن میحر نیا

تونستم  ینم یسرشو بغل کنم ول خواستمینشستم، م...  دیلرز یم هیاز شدت گر ن،یحالت سجده افتاد رو زم به

 ...رو موهاش  دمیدست کش... 

 ...همش دروغه  نایا... نشده  چکسیه يآلوده  مت،یبه خدا حر... جان  ماین -

 ...مچ دستمو با حرص گرفت ...  دیبار یبلند کرد، از چشماش خون م سرشو

 نیصبح که ا یدون یم...  یکنم که بهم دروغ گفت هیگر دیمن با... نکن  هیگر ؟یفهم یم... نکن  هیگر -

خواستم بگم  یم... خواستم دندوناشو تو دهنش خرد کنم  یشدم؟ م یکرد چه حال شمیپ تویاومد جاسوس نینازن

قبول  نکهیا يبرا یدون یم... داد  معکس رو نشون نیبعد ا...  ستین انتکاریخ...  ستیعشق من زالله، ناپاك ن

... دروغه  نیکردم بگن ا یرفتم التماسشون م یرفتم امروز؟ م یچندتا عکاس... داره  قتیکابوس حق نینکنم ا

 رونیمثل جت زد از شرکت ب... نتوست حرف بزنه  یحت... انگار مرد  هوی دیعکستو د یوقت...مهرداد  شیرفتم پ

 ...دروغه  نیا یگ یباز م... 

 ...اآلنه که مچم بشکنه  نیمحکم گرفته بود، احساس کردم هم دستمو

 ...شکنه  یدستم داره م...  مایدستم ن -

 نکهیدلمو سوزوند؟ ا شتریب یچ یدون یم یول...  دیچیدرد داره؟ دل منم که امروز شکست، درد تو جونم پ -

 ... یبهم دروغ گفت دمیفهم

 !باز یبهم شک کن دمیترس یم... خواستم ناراحتت کنم  ینم ...باور کن ... خواستم بهت دروغ بگم  ینم -

 .که خورد رو پام  يبا شتاب رها کرد، طور دستمو

 اآلن؟ ینیب ینم مویسوزم؟ ناراحت یاآلن دارم م ینیب ینم ؟یناراحتم نکن یخواست یم... هه  -

 ...و برگشت رو به من  ریبا انگشت اشاره ش گرفته بود سمت ام ر،یبلند شد رفت سمت ام هوی

زودتر بهت داد؟ البد تو اون لباس  تویسوغات شونیکه اون شب تو مهمون ستیهمون پسرخاله ت ن نیا نمیبب -

 آره؟ ؟يکرد یم يازش دلبر شتریب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 یم هیو گر دیخند یگرفت، م یم شیآت تیداشت از شدت عصبان نکهیا نینداشت، در ح یاصال حال خوش ماین

بود که  یهرچ یبهش گفت ول یدونم چ ینم ر،یسرشو آروم برد سمت گوش ام ریسمت امباز برگشت . کرد 

پاره  يلحظه صدا هی...  مایشرت ن یت ي قهیدستاش رفت سمت ...  شیآت يبشه کوره  هوی ریباعث شد ام

 ...زد  یقه قهه م بیعج ماین یشدن ول ریبعد باهم درگ...  دمیرو شن ماین ي قهیشدن 

 ااررهه؟... پس درست گفتم ... جاان  يا -

 ...ناامووسسس  یدهنتو ببند ب -

خواد با سگک کمربند  یم دمید یوقت یبودم، مات شده بودم، ول دهیترس... رفت سمت کمربندش  ریام دست

 ریبه ام پشتم به اون بود و روم...  مایدستامو باز کرده بودم و شده بودم پناه ن... جلو  دمیدو مایبزنه تو صورت ن

 ...متوجه م شد  هوی ریام... کردم  یکه داشتم با خشم نگاهش م

 ...برو کنار  -

 ؟یکن یم یچه غلط يدار... رم  ینم -

 ...زد  یباز داشت از پشت من قه قهه م مایکرد و ن یبهت زده نگاهم م ریام

 گه؟یداره م یچ نیا یدون یم ؟یکن یدفاع م یاز ک يدار -

 ... ریاز پشت دست گذاشت تو کمرم هولم داد سمت ام ماین

 ...گذره  یبهت خوش م شتریاونجا ب... جونت  ریام شیبرو پ... ندارم  نیبه دفاع ا اجیمن احت -

و  سیخ يبا چشما.  داشتمیخودمو سر پا نگه م رومیبخش ن نیداشتم با آخر یبود ول دهیامنمو بر سردرد

 ... مایشدم به ن رهیدرمونده م، خ

تو اون ... رو ندارم  نیهمه توه نیطاقت ا گهید...  ایشیم مونیپش...  میگناه یما ب... نکن  ينجوریا ماین -

 ...بود  گهید یکیهمش کلک ...  میندار یماجرا ما گناه

...  یطفل یتو گناه نداشته باش دمیشا... گناهه هم اوون  یهم خودش ب...  ممییگناه ندار گهیم! رو نجایا... هه  -

 یبود که تو سر با ک یبه شرط نیا...  نمیبذار بب یول... بهت داده، بعدم حال خودشو برده  یکوفت هیالبد اون 

نور پهن  مییالبته خوب جا...  نیمطمئنم با هم همدست... اآلن مطمئنم  یول...  يرفتنت بهم دروغ نگفته بود

بود و  ستادهیکه جلوش ا يا یمشک الیو سر و وضعش و سنتن رینگاه بلند باال به ام هی... ( خانوم خانوما  يکرد

آقا  یول...  دمیقاپ یتو بودم طعمه رو م يمنم جا...  ستهیب زشیهمه چ.) دار به من کرد  ینگاه معن هیباز 
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آخه ...  ییپرداخت کرده باش يزیدونم چ یم دیالبته بع... ارزه  یوفا مفت نم یب...  يتو بد ضرر کرد...  پهیخوشت

 ... يباالخره آشنا بود

دهنم که باال  يدستمو گرفته بودم جلو... خورد  یحالم داشت به هم م اد،یباعث شده بود از خودم بدم ب حرفاش

 ... ارمین

 ...مبارکه ...  ییزود نیبه ا ییاله... هه هه  -

دستش رو  ریاردش... رده بود ک رییتغ یبیجور غر هیصداش ... کرد  یم م وونهیداشت د ماین یعصب يها خنده

 . دیکش

لحظه  هیتو که ...  یکن یچرا قبول نم... نکرده  يکار گهیداره م...  گهید يگندشو باال آورد...  ماایبس کن ن -

 ... يدیچرا عذابش م...  ینفس بکش یتون ینم نایبدون مب

 ...رو با دستمال تو دستش پاك کرد و اومد جلو  سشیخ يکرده بود حرف بزنه، چشما دایکه تازه جرأت پ نینازن

 ... ماایگه آقا ن یراست م -

 ...گره شده زل زد تو صورتش  يبا اخما...  هیکفر نیاز دست نازن یکه معلوم بود حساب ریاردش

 ...توئه  هیاز دست فضول میکش یم یهرچ... تو خفه شو  -

 ...مفت چنگش ... بهش  دمیزن رو م ـــنیمن ا... مال اون ... زن  نیا... ندارم  يزن کار نیبا ا گهیمن د -

 ...ش  نهیزدم تو س یخواست بره جلو ول یم ریام

که  یشکن یحرمتم رو م يزن؟ دار نیحاال شدم ا ؟یبا من) ... با دست اشاره کردم به خودم ... ( ریبرو عقب ام -

 ... یفهم یم...  یکن یبه هردوتامون ظلم م ينامرد؟ دار ياریبه دست ب یچ

 .دستمو گرفت  ریام

 ... میبر ایب -

 .و پر خشمم برگشتم سمتش  سیخ يچشا با

 ...دستتو بکش عقب  -

و اشتباهشو قبول  رهیاگه دستتو نگ... اگه باز ادامه بده ...  قهیپنج دق يفقط برا یول شمیمن خفه م... باشه  -

 . دمیحق حرف زدنم بهت نم... کنم  یابد دستت رو رها نم يبرا... نکنه 

 ...بود  دهیرو شن ریام يحرفا... بلند شد  ماین يخنده  يصدا باز

 .باهاش خوش باش ... با لُعبت تو ندارم  يکار گهیخودتو معطل من نکن من د... هه هه  -
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 ریارزش شده بودم؟ ام یبودم؟ انقدر من تو نظرش ب چهیمن باز یعنی... پتک خورد تو سرم  نیلُعبت ع ي کلمه

.  نیتونه از خودش واکنش نشون بده نشستم تو ماش یمرده که نم هی نیع...  نیو بردم سمت ماش دیدستمو کش

بعد . کاغذ مچاله بشه  نیع مایشد ن ثلگد زد تو دلش که باع هی...  مایرفت سمت ن نیمنو که گذاشت تو ماش

 . دمیخودمو فهم تیچقدر گذشته بود که تازه موقع دونمینم.  میشد و حرکت کرد نیاومد سوار ماش

 م؟یر یم میکجا دار -

 . مارستانیب -

حال  نیمن با ا... تو اون حال  ياون جور ماین...مارستانیطرف رو تخت ب هیبابا از ... بابا افتاده بودم  ادی باز

لحظه احساس کردم سردم  هی... از دست رفت  یهمه چ! عشقم! میزندگ... کز کرده  یصندل يداغون گوشه 

مسافت دور  هیرو از  ریام يصدا... تو بغلم  ودمب دهیپاهامو کش... خورد به هم  یاز شدت سرما دندونام م... شد 

 ... دمیشن یم

 ...ناایمب... دندونات  نیبذارم ب نویبذار ا... دهنتو باز کن  ؟ییشد یچ ناا؟یمب ناا؟یمب -

 

 )ریام تیروا(

فکش .  دیشن ینم یکردم ول یصداش م. کنار جاده نگه داشتم  نویماش... لرزه  یم دیب نیداره ع دمید هوی

 .در آوردم  بمیخودکار از ج هی. شد  یداشت قفل م

 ... ناایمب... دندونات  نیبذارم ب نویبذار ا... دهنتو باز کن  ؟ییشد یچ ناا؟یمب ناا؟یمب -

 گهید... دندوناش  نیبا انگشتام دهنشو باز کردم و خودکاررو گذاشتم ب یتونست دهنش رو باز کنه، به سخت ینم

 .زدم  یداشتم ضجه م

 کمکم کننننن خداا...  ییبردمش اون مسافرت لعنت یمردم نم یکاش م... منه  ریهمش تقص... خداا ... خداا  -

 دمیدو یبغلش کردم و م.  اورژانش نموندم نیمعطل مأمور. رو نگه داشتم  نیمحل کارم ماش مارستانیب يجلو

رفتم . کردن  قیآمپول آرامبخشم تزر هیوصل شد و  ژنیفشارش اومده بود رو شش، بهش اکس. سمت اورژانس 

طاقت . کرد  یم سیرو خ شصورت قشنگ ومد،یچشمش اشک م يخواب بود، از گوشه  نکهیبا ا... باال سرش 

که هاج و واج بهم  ییتوجه به تمام پرستارا و دکترا یب رونیرفتم ب. رو نداشتم  مارستانیتخت ب يرو دنشید

و سرمو  ختمیر یاشک م... صدا و آروم  یب...  واریزانو زدم و سرمو چسبوندم به د وارید يزل زده بودن گوشه 

 .بود اومد سمتم  مارستانیب يبا سابقه  ياز دکترا یکیاورژانس که  سیرئ.  واریزدم تو د یم
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کم  هی...  هیعصب يحمله ... که  ستین شیزیداره؟ چ یخانوم باهات نسبت نیپسرم؟ ا یخوب... دکتر سراج  -

 خواهرته؟ نخانومیا...  دهیاز تو بع...  شهیاستراحت کنه خوب م

 ...حال و روز افتاده  نیبه خاطر من به ا... گناهمه  یب يفرشته ... وجودمه دکتر  يهمه  -

 :کرد وآروم گفت  کیسرشو به گوشم نزد ان،مارستیبخش اورژانس ب سیرئ یسلمان دکتر

پاشو ... پرستارا؟ یو فضول بتیغ يسوژه  یفردا خودتو بکن يخوا یم ؟یگیم یچ يجوون حواست هست دار -

 ...چته  نمیتو دفتر من بب میبر ایب

 ...ترسه  یم ستین ششیپ یکس نهیبب دارشهیب... خوام تنهاش بذارم  ینم -

 ... شهینم داریب يزود نیشده به ا قیکه بهش تزر یخاطرت جمع با آرامبخش -

تو دفتر دکتر ... بود  دهیکه آروم خواب ناینگاه انداختم به مب هیاول رفتم  یبغلم و بلندم کرد، ول ریگذاشت ز دست

روز پشت  هیکه تو اون  ییفکر بالها یوقت. م بلند شد  هیهق هق گر يخودمو رو مبل رها کردم و صدا یسلمان

آب قند اومد  وانیل هیدکتر با . شد  یم دهیکش شیتافتادم، روحم به آ یآوار شده بود م کشیرو دل کوچسر هم 

 .طرفم 

افتاده؟  یدختر طفل نیا يبرا یچه اتفاق! کردنم بلد باشه هیمثل تو گر يکردم آدم مغرور یفکر نم چوقتیه -

اون  یراحت نبودم ول ادیباهاش ز. هم سن و سال پدرم بود  بایتقر یانقدر تو رو آشفته کرده؟ دکتر سلمان یچ

 .چشم دوخته بهم  يآرامش پدرانه ا هیبا  دمید. حرف بزنم  یکیداشتم با  ازیلحظه ن

منم  يعالقه  میبزرگتر شد یش بودم، هرچ وونهید یاز بچگ... من ابله ... من ... کردم دکتر  اهیس اشویدن -

 یمنم خوددار بودم ؛ نم... داد  ینشون نم یچیه... دونستم  یاز حسش نم یچیه... اون  یشد ول دتریبهش شد

 ران،یرفتم از ا لیتحص يادامه  يبرا نکهیبهش اعتراف کنم، تا ا دمیخواستم تا حسش رو نسبت به خودم نفهم

در نبود من با  دمیترس یم یاز طرف. معدود هم، محروم شده بودم  يدارهایبرام سخت بود که از همون د یلیخ

 نیهر طور بود، اون روزا رو گذروندم و برگشتم ب. روز خبر بهم برسه که از دستش دادم  هیازدواج کنه و  یکس

 .تونم نداشته باشمش  ینم گهید دمیبازگشتم برگزار شد فهم يبرا که يا یخانواده، تو مهمون

 هی زیم ياز رو یدکتر سلمان... ق بشم عر سیباعث شده بود خ نایاز اقرارم به عشق مب یناش جانیه شدت

 .کرد  میبهم داد و باز با نگاه گرم و پدرانه ش همراه يدستمال کاغذ

 ن؟یجراحان برتر که خبردار یمهمون يدعوت شدنم برا ياز برنامه  -

 ماست  مارستانیب يتو یجراح نیباعث افتخارمون بود که چن. خبر دارن  مارستانیب يآره پسرم، همه  -
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سفر دونفره  هیفرصته که حرف دلمو تو  نیبهتر نیا دیهمراه داشتم و به نظرم رس هیبه  ازین...  نیدار اریاخت -

... تموم شده بود  زیبرام همه چ. گفت  گهید یکیو بهت من، از عالقه ش به  يناباور نیدر ع یول. بهش بزنم 

متوجه شدم چقدر اون پسر رو دوست داره با  یوقت.  دمیرس ریهمه سال د نیتونستم خودمو ببخشم که ا ینم

اون خوشحال و  نکهیبه ا دیکنم، با رونشیاز دلم ب دیکردم که با میبه خودم تفه ینابود شده بودم ول نکهیا

اون رو هم  دیرو گفته بودم اما با زیمادرم همه چ ياز قبل برا نکهیبا ا...  گهید زیخوشبخت باشه فکر کنم نه چ

 ... نکهیتا ا... کردم  یمنصرف م

 ؟یچ -

 ...کردم  ياشاره ا هیکنم، فقط تو لفافه  فیتعر بهیغر هی يبخش ماجرا رو برا نیدونستم ا ینم صالح

دام رو  نیکه ا یکس...  مینداشت يریتقص چکدوممونیه... تهمت  هی...  میتوطئه شد هی یهر دومون قربان -

 نایکه مب يبدتر از همه پسر یول... برد  لیون رو تو فامهر دوم يبود، با مدارك دروغش، آبرو دهیبرامون چ

 بهش عالقه داره،

چهار نفر رو به چشم خودم  يمن امروز نابود... شد  دهیرو متوجه شد و رابطه شون به افتضاح کش زیچ همه

 یمچشمم کم کم داشت خرد  يپسر مورد عالقه ش و بدتر از همه خودش که جلو نا،یپدر و برادر مب...  دمید

 .شد 

 کامال تموم شد؟ یکه گفت ییخانم با اون آقا نیا يحاال رابطه  -

 یدردناك اون پسر خودمم عذاب م يضجه ها دنیمن امروز با د... شده باشه  نطوریترسم ا یم... دونم  ینم -

برم باز  دیچکار کنم؟ شا دیدونم با ینم یول... هزار بار خودمو لعنت کردم به خاطر اون مسافرت ...  دمیکش

 .دادم  هیسرم رو به پشت مبل تک...  ارهیبدون اون دووم ب نایدونم مب یم دیبع... باهاش صحبت کنم 

 ... ارهیطاقت نم نجایدلم ا... برم کنارش  دیبا... خودت کمکم کن ... خداا  يا -

 ...بودم که دستش باز نشوندم رو مبل  ستادهیکامل نا هنوز

 شیطفل معصوم رو پ نیکه ارزش ا ینکن يمراقب باش کار... باشه  يدار یرمکه ب یجوون حواست به قدم -

 يدونم برا یم... من خودم پدر دوتا دخترم ...  گم؟یم یچ یفهم یم...  ياریتر ب نییکه پسش زده پا یکس

 دیشا... مراقب باش  یزنباهاش حرف ب يبر يخوا یپس اگه م... دخترام چقدر سخته غرورشون شکسته بشه 

 ؟يدیفهم! ... اصال موافق نباشه دیشا...  یخانوم صحبت کن نیبهتر باشه اول با ا

 .ممنونم  نیبه حرفام گوش داد نکهیو از ا...  تونییبله، از راهنما -
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 ...  يخودتم اآلن از حال بر ستین دیبع... اب قند رو بخور  نیقبل رفتن اول ا...  یپسر نداشتم يتوام جا -

 یبودم و فکر م ستادهیساعت کامل کنارش ا کی...  نایو خوردم و بعد خودمو رسوندم کنار مبنفس آب قند ر هی

 نکهیبا فکر به ا... نه؟  ایصحبت کنم  مایتنها برم با ن دهیبود که از خودش بپرسم اجازه م نیکار ا نیبهتر. کردم 

بگذره تمام  هیقض نیده بود، بخوام از ار گوشم زمزمه کریز نایبرم از اون پسر که اون حرف زننده رو راجع به مب

شکستم  یاون لحظه گردنش رو م دیبا خودم گفتم با. دستامو مشت کرده بودم  اریاخت یب... صورتم داغ شد 

مقدار که  هی. سوخت  مایبه ن نایمب يقلبم از فکر عالقه ... رو دوست داشت  ماین نا،یبود که مب نیمسئله ا یول

 صیتونست تشخ یآروم چشماشو باز کرد ؛ انگار درست نم. نمناکش تکون خورد  يکردم مزه ها سگذشت ح

شده بود که انگار براش  رهیبهم خ يطور هی... کرد  ستیمن ا يبه اطراف کرد و رو ینگاه هی. بده کجاست 

 .ناشناس بودم

 ؟یخوب ؟يشد داریب -

 من کجام؟ -

 ... جانیآوردمت ا... هست حالت بد شد؟ ادتیاورژانس،  يتو -

 ... مااین -

شونه  يبا خشم به دستام که رو... تخت خوابوندمش  يکه شونه هاشو گرفتم و دوباره رو شدیبلند م داشت

 ...دستامو برداشتم ... هاش بود نگاه کرد 

 . کنم  یباهاش صحبت م رمیم... بسه  گهیامروزت د يبرا... کنم ؛ تو خودتو ناراحت نکن  یدرستش م -

دور تختش رو کنار زدم  يپرده  ذاشتم،یتنهاش م دیبا. کنه  یم هیازم برگردوند و حس کردم باز داره گر روشو

 .صدام زد ...  رونیکه برم ب

 ؟ياز بابا خبر دار -

 .که پشتم بهش بود، جواب دادم  همونطور

 . هیبستر ccuتو  یآره، خطر رفع شده ول -

 ... ششیخوام برم پ یم -

 . میریم گهید قهیچند دق -

 يجلو میدیرس یوقت... بهش نه بگم  طیتونستم تو اون شرا ینم یرفتن اشتباهه ول مارستانیدونستم ب یم

مادرم و خاله نشسته بودن رو . افسانه نامزد مهرداد قبل از همه متوجه حضورمون شد  ژه،یو يبخش مراقبتها
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اونجا نبود،  يا گهیسه نفر کس د اوناز  ریغ... داده بود  هیتک واریبسته سرشو به د يو خاله با چشما یصندل

افسانه اومد . بشن  رهیخواست باز با نگاه پر از شماتتشون، بهمون خ یدلم نم.  دمیکش یاز سر آسودگ یآه

...  نایاومد سمت مب. باعث شد خاله چشماشو باز کرد  نایمب يها هیگر يو گرفتش تو بغل، صدا نایسمت مب

 .کرده بودم  نایمب يخودمو سپر بال... نگاهش پشتم رو لرزوند  تیعصبان

 ...خاله جان  -

 ...ندارم  يبا تو کار... خفه شو  -

 ... یول... چشم  -

دکتر؟  يآقا یفهم یم... افتاده  مارستانیهوش رو تخت ب یاآلن ب... دختر  نیپدر ا... شوهر من ... ؟یچ یول -

 ... نیاریرو به بار ب ییرسوا نیکه ا... دختر رو بدم دستت  نیده بود، محال بود اکه اگه اجازه ندا یهمون کس... 

که همراه افسانه،  نایمب يصدا... جز سکوت نداشتم  يچاره ا چیه یول اوردیکالمش دلمو به درد م ي طعنه

 ...بود، در اومد  ستادهیپشت سر من ا

 دروغه...  نیا...  نیا...  نیباور کن... مامان  -

تونست ته  یسوزاننده که فقط م يسرما هی. زد  یم خیسرد بود که تا ته وجود آدم رو  يجور هیخاله  نگاه

 ... نایمن و مب يچشم گردوند رو یتفاوت یبا ب... باشه  دیمادر نا ام هی يچشما

ادش لحظه هم اعتم کیاون مرد که  يبسته  يمهم چشما...  ستیراست و دروغ بودنش برام مهم ن گهید -

 ... يبود دشیام يکه همه  رمردهیاون پ يمهم آبرو... نکرد  غیرو ازت در

نه دختر  دیبه من اعتماد کردن، پس منو سرزنش کن) نایپدر مب(عموجان ...  يکرد نانیخاله شما به من اطم -

من ... نداره  یگناه چیدختر شما ه...  میترانه بمون يکردم تو خونه  یاونشب قبول م دیمن نبا... خودتونو 

 .حاضرم تاوانشم بدم ... نتونستم ازش محافظت کنم 

 .شد تو چشمام  رهیخ... غم همراه با تمسخر  هیتو نگاه خاله بود،  یبیعج حس

قلب شکسته  یتون یم... م؟ینشده بود لیفام يکه رسوا يبه لحظه ا... به صبح امروز؟ یبرم گردون یتون یم -

 ؟ينجات بد یمادرت رو از خجالت و سرشکستگ یتون یم.. .؟یکن میرو ترم رمردیاون پ ي

 يبود، تو خودش جمع شد و شالش رو گرفت جلو ستادهیا وارید يمادرم که گوشه  د،یرس نجایکه به ا حرفش

 .م تا مغز استخونم رو سوزوند  چارهیحالت مادر ب دنیعذاب د... ش بلند نشه  هیگر يدهنش تا صدا

 ...کنم  یخودمم درستش م... خودم خرابش کردم ... کنم خاله  یرو درست م زیمن همه چ -
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 ؟یتمومش کن گهید ستیبهتر ن -

بهم  نباریفقط ا یول...  نیاعتماد شد یدونم بهم ب یم...  گهیفرصت د هیفقط ...  نیبهم بد گهیفرصت د هی -

 باشه خاله؟...باشه؟...  فتادهین یانگار اصال اتفاق. کنم  یدرست م زویهمه چ...  نیکن نانیاطم

با ... رو باز نگه داره اومد سمت خاله، دستاشو گرفت  دیام يروزنه  نیآخر نیخواست ا یکه انگار م مادرم

 ...کرد  یاشکش دلمو داشت تکه تکه م سیصورت خ

 ...به خاطر من ...  ؟یآبج -

 یناله مانندش، موج م يدرد تو صدا .شه  ریاشک آلود مادرم، باعث شد اونم اشکش سراز يخاله به چهره  نگاه

 .زد 

 رو جمع و جور کنه؟ بتیمص نیخواد ا یم يخواد چکار کنه خواهر من؟ چجور یآخه م -

 ...فقط ... فقط ... من  يبه عهده  نیاون رو بذار -

 ؟یفقط چ -

 ... نهیبارم که شده بره پدرش رو بب هی نایمب نیقبلش بذار -

 خواد بره باز عذابش بده؟ یم -

 میو ن کساعتی نیتا هم...  نیراجع بهش قضاوت نکن ينطوریا... رفته خاله  شیامروز دخترتون تا مرز مرگ پ -

 ...بود  يبستر مارستانیتو اورژانس ب شیپ

 ...باالخره اونم مادر بود  دم،یتفاوتش د یب يتو چهره  يرییتغ هیانگار  -

ممکنه هر لحظه ... سر شرکت  هیمجبور شد بره ...  نیبر نجایاز ا ادیمهرداد ب نکهیفقط قبل ا... بره ... باشه  -

 .برگرده 

 نیع نایمب رون،یب میرفت مارستانیاز ب یوقت...  دیرفت پدرش رو د نایمب قهیچند دق يپرستار، فقط برا ياجازه  با

 .نبود  ایدن نیانگار اصال تو ا.  ابونیحرف چشم دوخته بود به خ یصدا و ب یمات و مبهموت، ب يآدما

 دختر خاله؟ -

شونه هاشو لمس کرده بودم،  مارستانیباز مثل اون موقع که تو ب دمیترس یبود اسمش رو صدا نکنم، م حواسم

 . ادیازم بدش ب

 ؟يدیبابات رو د... ؟یبگ يزیچ يخوا ینم -

 .حالت سرد صورتش عوض بشه  نکهیبدون ا... ت جمله گف هیحرف، فقط  نیا دنیشن با
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 نه؟ ره،یبابام م -

 رمیمنم م... ؟يدیفهم... تو بخش  برنشیفردا م... من با دکترش صحبت کردم ... حرف رو زده؟ نیا یک... نه  -

عقدت خانوم  يشونمش سر سفره  یخودم م...  ایغصه نخور شه،یدرست م یهمه چ... کنم  یصحبت م مایبا ن

... 

 گهید یکیخودم، عشقمو به عقد  يخواستم با دستا یمن م یعنی... خواستم داد بزنم  یحرف م نیگفتن ا با

 دستمال استفاده شده دورش انداخته بود؟ هی نیکه امروز رسما ع یاونم کس ارم؟یدرب

 ...نه  -

 نه؟ یچ -

 ... یصحبت کن مایبا ن دینبا -

 !؟یچ -

 ؟یکن یتا ابد دستمو رها نم هگید ره،یاگه دستمو نگ یمگه نگفت -

 ...توو ... آخهه  -

 گفت؟ یبهم چ يدیشن -

 ...احساس شده بود وحشت کرده بودم  یو ب خیصورتش انقدر  نکهیا از

 ...گفت مفت چنگش ... تو  یعنی... به اون  دمیزن رو م نیبهم گفت ا... حرفاش هنوز تو گوشمه  -

 ...دختر خاله  -

 ...باهاش خوش باش ... ندارم  يبا لُعبت تو کار گهیگفت د -

 ... گمیم یمن چ نیبب... تو گوش کن  -

 ...تموم شده بود ... انگار مرده بود ... نبود  یچیتو نگاهش ه... برگشت سمت من  هوی

 ...کردم  یرو که زد باور نم یحرف

 هی شدیخودم شک کرده بودم، باورم نم يبه گوشا! کرد؟ یازم م یدرخواست نیبود که داشت چن نایمب نیا یعنی

رفتم کنار بزرگراه ...  دیچیتو سرم پ کایالست غیج يصدا... ناخودآگاه زدم رو ترمز ! ازم بخواد يزیچ نیروز چن

 .پارك کردم و صورت سردش رو دوباره نگاه کردم 

 ؟یگیم یچ يمعلوم هست دار -

 گفتم؟ یچ يدیواقعا نفهم -
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 ؟یگیم یمعلوم هست چ... تو؟  یگیم ونیهذ يدار ر،ینه خ -

 ... یازت خواستم باهام ازدواج کن -

 تو؟ یزن یحرفو م نیا يدار یچ يمگه زده به سرت؟ برا -

 ؟يکرد لیاون سفر رو به من تحم یگفت ادتهی -

 ...خب  -

 ...که سر من اومد به خاطر اون سفر بود  ییهر بال -

 ؟یعنی -

 ...از دستم رفت  یهمه چ...  لیعشقم، اعتماد خونوادم، آبروم تو فام,  میزندگ -

 مم -

 ... يتو مقصرش بود -

- ... 

 ریعواقبش رو بپذ -

 ...کنم  یصحبت م مایرم با ن یمن که گفتم م -

 نظرت شد؟یچ... مونه  یم ادمیکه امروز بهم زد تا دم مرگ  مییحرفا... خوام  یرو نم ریبا تحق یمن زندگ -

 ه؟یچ

 مم -

 ...  کنمیم يرفتار نکن که انگار دارم ازت خواستگار يطور هی... هه  -

با  یخواستم باهاش ازدواج کنم ول یمن عاشقش بودم، از خدا م وفته؟یاتفاق ب یکی يممکن بود برا نمیاز ا بدتر

 .زجر آورش رو ادامه داد  يباز دوباره حرفا. کردم  یمثل مجازات نگاه م هیقض نیبه ا دیدرخواستش با نیا

...  ستمیطور که من عاشقت ن ،همونیپس توقع ندارم عاشق من باش ،يدوست دار گروید یکیدونم توام  یم -

 یپدر و مادرم به جون م يدرد رو به خاطر آبرو نیا. بدون نویا شم،ینم تیمانع زندگ. نخواهم بود  چوقتمیه

به  ذارنیخبردار شدن، م هیقض نیاز ا زشهنا یه لطف دهن لق زن دائکه مطمئنم تا حاال ب ییاونا ينجوریخرم، ا

 ... دارنیدست از حرف مفت زدن برم گهیاونوقت د.  مونیحساب عشق و عاشق

. تونستم بذارم ادامه بده  ینبود، نم مایمزخرفات ن دنیحرفا براش راحت تر از شن نیدونستم درد گفتن ا یم

 .راحت روشن کردم و به راهم ادامه دادم  التیرو با خ نیرو گرفتم و ماش ممیتصم
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 باالخره؟... ؟یگینم يزیچرا چ -

تو خودتو  یول...  گمیامروز فردا که پدرت بره تو بخش بهش م نیهم... موافقم ... ؟يبشنو يدوست دار یچ -

 . یکنیم قبول تیتوام با کمال رضا...  تیخواستگار امیم فاتیمن خودم با تمام تشر... بزن به ندونستن 

 . دمیخند یداشتم م...  میکه گرفته بود يمسخره ا میخنده م گرفت، از تصم یبه طور عصب ناگهان

 ؟يخندیم ينجوریچرا ا!...چته؟... واقعا اآلن وقت خنده س؟ -

- ... 

. نرفته بود خونه استراحت کنه  کساعتمیخاله هنوز .  مارستانیب میاون روز باز رفتم دنبالش و با هم رفت يفردا

 هیانگار نتونستهبود بخوابه ؛ از ورم چشماش مشخص بود چقدر گر یشب گذشته تو خونه تنها بود، ول نایمب

 . نیحوصله نشست تو ماش یسرد و ب یلیکرده، خ

 ؟یسالم، خوب -

 خوب باشم؟ یسالم، توقع داشت -

 . دمیپرس یم دیولش کن، اصال نبا -

 هی دیشدن با ادهیقبل پ یول.  میکرد یتو سکوت ط مارستانیرو تا ب ریمس یحرف چیو گازو بدون هگذاشتم ر پامو

 .که صداش کردم  شدیم ادهیپ نیداشت از ماش.  شدمیکه ازم خواسته بود مطمئن م ياز کار گهیبار د

 دختر خاله؟ -

 .خواستم اسمش رو صدا کنم  ینم هنوز

 بله؟ -

 عمل کنم؟ روزتیبه خواست د يخوا یهنوز م -

چشم دوخت تو .  دادیاز حالت نگاهش بهم دست م ياز قبل شده بود، احساس بد شترینگاهش انگار ب يسرما

 .چشمام 

 ؟يشد مونیپش ه؟یچ -

 نه -

 یمنو مقصر م نایمب نکهیا. نگاهشو تحمل کنم  یتلخ گهیتونستم د ینم ابون،یبرگردوندم سمت خ سرمو

 .سخت بود  یلیدونست برام خ

 .رو تو جمع مطرح کنم  هیخوام امروز قض یم م،یبذار با هم بر -
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داشته  نایبعد از اون قرار بود با مب یروح یب یچه زندگ نکهیبزنم، از ا یخوام چه حرف یم نکهیاز ا مم،یتصم از

که تازه  نایمنو مب يصدا دنیبا شن. هم نبود  یرفتم و راه برگشت یم دیبود که با یراه یباشم مطمئن بودم، ول

شهنازم بود، . بودن  دهید یانگار دوتا جذام ردوندن،همه سرشون رو به سمتمون برگ م،یوارد اتاق پدرش شده بود

جا  دینبا. آوردم  یکم م دینبا. چهره ش رفت تو هم  دنمونیکه از د ییما با ابرو اشاره کرد به دا دنیبعد از د

 . رمیه م رو جمع کردم که حال اون زن فضول رو بگاراد. پروا باشم  یالزم بود اونروز ب.  زدمیم

 ؟یزنیجان؟ اشاره م ییزن دا هیچ -

خنده رو  گم؟بایم یدارم چ دیبا تعجب و با حرکت چشماش ازم پرس. چشماش گرد شده بود  نامیحرف من مب از

 :گفتم  نایبه مب

 .تو خودتو ناراحت نکن .  ستین يزیچ زم،یعز یچیه -

 لیبه اون شکل خنده دار تبد ياز حالت نگاهش که ناگهان از سرد. تر و متعجب شد  رهیباز حالت چشماش خ و

تعجب جالبه  نیبود، دستش رو گرفتم و در ع ستادهیدستمو بردم جلو، سمت راستم ا. شده بود، خنده م گرفت 

 .کرد  یم گاهمگره خورده ن يو اخما یکه داشت با ناراحت نایسمت تخت پدر مب میش رفت

 سالم عموجان -

بگه که،  يزیچ هیبود، پدرش اومد  ریصدا از چشماش سراز یو اشک مظلوم و ب نییسرشو انداخته بود پا نایمب

 .تو حرفش  دیخاله پر کدفعهی

 نش؟یبکش نیخوا یم...  رونیب يبهتره با اون خانوم بر ر؟یام يوقاهت رو از حد خارج کرد یکن یفکر نم -

 ...دخترونه هاا  ن،یکن یرحمانه از خودتون دورش م یانقدر ب نیه دارخانوم، ک نیخاله جان ا -

 ...دختر من بود  یزمان هی -

 ...اآلنم دخترتونه، هم دخترشماست هم  -

 :گفت  یتفاوت یبا ب... من  ياومد دست گذاشت رو شونه  مهرداد

 ... یزحمتو کم کن گهیبهتره د -

 ...به حالت تمسخر مهرداد تکون دادم  سرمو

 ... رونیگم برو ب یدارم م -

 . رمیدارم که تا نزنم نم یمن حرف.  ستیدعوا ن يجا نجایا. مهرداد درست رفتار کن  مارستانهیب نجایا -

 ...خواد حرف تو رو بشنوه  ینم یکس -
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سوزوند  یکه تا ته دلمو م يجور دردآور هیکردم که داشت  ناینگاه مب.  رونیشونه م رو گرفت که بفرستتم ب باز

خواستم برم کنار  م،یبود ستادهیهنوز کنار تخت پدرش ا.  رونیب میدستشو گرفتم که باهم بر.  ختیر یاشک م

 ...که دستش محکم دستمو گرفت 

 ...صبرکن  -

 :تحکم به مهرداد گفت  با

 گفتن داره يبرا یچ نمیخوام بب یم... بذار حرفشو بزنه  -

م رو  گهیدست د. کردم  یتمومش م دیخواستم بزنم جمع کردم، با یمکه  یگفتن حرف يجرأتم رو برا ي همه

. و با اراده زل زدم تو چشماش  میمستق. که همچنان محکم ساعدم رو گرفته بود  نایدست پدر مب يگذاشتم رو

 کهیکه کردم انگار  ياز کار.  دمیو دستش رو بوس نییسرمو آوردم پا ارم،ینگاه غمبارش دووم ب رینتونستم ز یول

 ...بعد آروم زمزمه کردم ... خورد 

 ...شدنه  دهیوقته رو لبام منتظر شن یلیحرف خ نیا یول...  ستیحرفا ن نیا يجا نجایدونم ا یم -

 شیزدم متعجب بود، البد داشت پ یکه من داشتم م یکه حاال باز از حرف نایکردم به صورت اشک آلود مب نگاه

دشت  نیسبزش که اون لحظه ع يبه چشما رهیهمونطور که خ...  گهید هیگریعجب باز نیگفت ا یخودش م

 :کردم گفتم یبارون خورده بود، نگاه م

 ...کنم  يتون رو ازتون خواستگار کدونهی یکیخوام دختر  یم -

 :مهرداد بلند شد که  يصدا

 باالتر؟ نیوقاهت از ا -

 نیدختر پاکه، گفتم من مقصرم، شما باور نکرد نیبار بهتون گفتم ا هی...  ؟یعاشق یگیچرا نم... چرا وقاهت؟  -

ازت متشکر باشم که بهم جرأت داد امروز بتونم  دیبا دیشا یول...  میگناه بود یترانه ما ب ياون شب تو خونه ... 

 ... کنم  يو چندساله م رو از شما خواستگار نیعشق چند

 یمنو بکنه ول يخواست کله  یلش مدونستم د یم...  دیچیپ یبه خودش م یموجود زخم هی نیع مهرداد

ش گرفته بود، خودشو تو آغوش مادرم که با لبخند  هیحرف من گر دنیخاله که از شن... مجبور بود ساکت باشه 

 یرو مبل داخل اتاق، ول ستبرام نازك کرد و نش یشهناز پشت چشم... کرده بود  یمخف کرد،یو اشک نگاهم م

 یآسودگ یحت. زد  یکار بسته بودم خوشحال بود و لبخند م نیناز رو با ادهن شه نکهیبزرگم انگار از ا ییدا

 یشده بود به دهن پدرش که نم رهیبا ترس خ نایمب...  دیشد به وضوح د یصورت منصور هم م يرو تو الیخ
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تو ... که منتظرش بودم  رونیب ادیلباش ب نیاز ب يزیچ ونکردم هم یبگه، و من آرزو م یدونست ممکنه چ

 يدست گذاشت رو...  ناینزده بود،اومد سمت تخت پدر مب یحرف چیموقع بود که پدرم که تا اون لحظه ه نیهم

 ...شونه ش 

من ضامن ...  گهیمطمئنم، پسرم دروغ نم يزیچ هیاز  یول... منم شرمنده م ...  میتو عصبان نیمنم ع -

 من؟ ریبه ام يدیرو م نایمب... دخترت  یخوشبخت

 :التماس وار گفت  از اون طرف مادرم

 منم ضامنش -

 ...و بعد من  نایمنتظر مب يچهره  يصورت پدرم گردوند رو يچشماشو از رو نایمب پدر

... سپرمش  یبار نه به تو، نه به پدر مادرت نم نیا... به بار اومد  ییرسوا نیا... بار دخترمو سپردم دستت  هی -

 .کنم  یاعتماد م م،یپدر مادرت که سالهاست با هم نون و نمک خورد يسپرمش به خدا و به حرفا یم

 ...داده باشه  تیرضا شدیبا ورم نم هنوز

 ؟یعنی -

 ...موافقم  یعنیآره،  -

پدر و مادر  يبودن گرچه خنده  دنیو مهرداد در حال خند نایمن و مب ریهمه غ... خنده  ریزدن ز کدفعهی جمع

مهرداد و ... رفتم سر کارم  یم دیبا... رو سپردم به خانواده ش  نایکردم و مب یاحافظاز همه خد... تلخ بود  نایمب

عقب تا اون حرفشو  دیسمتم کش ادید مادرم داره مید یمهرداد وقت یول. مادرم پشت سرم از اتاق خارج شدم 

 :گوشم زمزمه کرد ریآروم سرشو آورد جلو و ز. بزنه 

 ...که  فیح یول ،يچقدر منتظر امروز بود میدون یرت مبرات خوشحالم مادر، فقط من و پد -

 .حرفشو بزنه  ي هیمانع شد بق بغض

 خواهش ازت بکنم؟ هی تونمیمامان جان، م -

 جانم مادر؟ -

حرف زده بودم،  نایکه من با شما و پدر راجع به عالقه م به مب نیاز ا دینبا چکسیه ؟یمتوجه چکس،یه -

 ...مهمه هاا  یلیخ یلیخ نیباشه؟ ا... بشنوه  يزیچ

 ... اوردیاز حرفام سر در نم انگار

 !چرا آخه؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 ن؟یمتوجه...  هیاتیمن ح يبرا نیا نیفقط بدون ن،ینپرس -

 ...رو لو نداده  هیپس برم تا بابات قض... باشه مادر حواسم هست  -

 :گفت  یکه م دمیشن یصداشو م... پرستار رفت سمت اتاق  هیموقع  همون

 ... دیزود دورشو خلوت کن... هاا  ضهیآقا مر نیهمه آدم؟ ا نیا... خبره؟اووه، چه  -

 ...چشمم  -

 نمیکنجکاو شدم بب یرفتم ول یم دیبا...  نایهمه به جز مب...  رونیاومدن ب یکی یکیکردن و  یخداحافظ همه

هر ... کرد  یم هیپدرش بود و داشت گر ي نهیسرش رو س... تو اتاق  دمیسرك کش...  گهیم یداره با پدرش چ

کم کم ... کرد  یم يبا موهاش باز داشتکه حاال پدر منم شده بود،  نایو پدر مب... کردن  یم هیدوتاشون گر

 ...من جا خورد  دنیبا د...  رونیاز اتاق اومد ب ناهمیمب

 هنوز؟ یتو مگه نرفت -

 ...منتظرت بودم ... نه  -

 ... یراست... تو برو به کارت برس ... خونه  رمیمن با مامان م -

 ه؟یچ -

 ...نشنوه  يزیچ یآورد که کس نییپا یلیخ صداشو

 ... شدینم یخواستم بگم دروغ نگفتم ول یم... ممنونم  يبابا رو راحت کرد الیکه باهاش خ ییاز دروغا -

 مارستانیشدم که برم ب نمیو رفتم سوار ماش میاز هم جداشد...  گهید ستادمیمیپاش وا دیداده بودم، با یقول هی -

 ... نیهنوز روشن نکرده بودم که مهرداد در و باز کرد و نشست تو ماش... محل کارم 

 چته مهرداد؟ -

 ... ستین میزیتو چته؟ من چ -

 باشه؟ دیبا میزیچ... من خوبم  -

 یب! کنه ینم یو مخالفت زنهینم یحرفکه الم تا کام  انتکارمیخ ينایاون مب... ؟یکنیچکار م يدار یفهم یم -

 ...مهرداد  ي قهیدستام رفت سمت  اریاخت

 ؟یروان یکن یم کاریچ... اا  -

 ...به بعد حرف دهنتو مزه مزه کن بعد بزن  نیاز ا...  انتکاریخ یگیبار آخرت باشه بهش م -

 ...دستتو بکش  -
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 ...ش جدا کرد  قهیحرکت دستامو از  هیبا  و

 ...خوان  یاونا چندساله همو م شه؟یم یچ مایپس ن -

 ...تو صورتم، با خشم نگاهش کردم، انگار خودش حساب کار خودشو کرد  دیخون دو باز

عذابش  يچه جور ینیبب روزید يکجا بود...  ؟يدیفهم...  اریخواهرت ن ایمن  يجلو گهیاسم اون کثافت رو د -

فحش  ریداشت خواهرتو س یوقت ياداش گردن کلفت، کجا بودد... رو پس زد  نایمب وونیاون ح...  هی نیداد؟ ع

 ؟یاوک... نه واسه من شاخ و شونه بکش  ار،ینه اسم اونو ب گهیکرد؟ پس د یم

 

 )ریام تیروا(

 ...بگم  یمونده بود که چ رونیح

 ...آخه  -

نه  گهیپس خواهشا د...  میا یهردومونم ازش راض...  میرو گرفت میتصم نیبا هم ا نایمن و مب... آخه  یآخه ب -

 ... یبگو که اعصاب خورد کن يزینه چ... سوال کن 

 ...حرف بزنم  نایبا مب دیمن با -

 دادمو رونینفسمو با صدا ب... نداشتم  نویموقع ا یب يایدلسوز يحوصله  گهید

 :بلند گفتم  يصدا با

 ؟ییفهم یم... وو راحت بذار اعصابش ر... حرف نزن  نایباا مب گمیدارم م رهه؟یچراا تو کله ت نم -

 ... یول...  نیبکن نیخوا یم یچته تو؟ به جهنم هر غلط! انگار ادیخوشت م یلیاز صدات خ -

 ؟یچ یول -

 شهیم تیحال...  یکن یبه خودت ظلم م ينجوریا يتو دار... چقدر اونو دوست داره  نایدونم مب یمن فقط م -

آخه ...  يریگ یفرصتو از خودت م نیا يدار یول یعاشق بش یتونیتو م ؟ياریت م ندهیسر آ ییچه بال يدار

 ؟یچ يبرا

 ...زدم سرشونه ش  یبا مهربون... تونستم بفهمم واقعا برام ناراحته  یم یحالت صداش به خوب از

 لیدونم اون به من تما یم دیبع گهید... بار عشقمو از دست دادم  هیمن ...  یول...  یممنون که نگران من -

 .کار به خودم و خونوادم کمک کنم  نیپس بهتره با ا... شم  ینم گهید چکسیاونم عاشق ه ریغ... نشون بده 
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 يمهم داشتم که برا يجلسه  هیاونروز .  مارستانیشد و منم راه افتادم سمت ب ادهیبزنه از پ یحرف نکهیا بدون

و غم و  نایفکرم هنوز مشغول مب.  شدیم لیداشت تشک يبد یلیخ طیکه شرا مارامیاز ب یکی يبحث درباره 

 یم یبکنم ول يآرامشش هر کار يراحاضر بودم ب... کرد  یم م وونهیاون چشما داشت د. چشماش بود  يسرد

که قرار بود شرکت کنم آماده  يجلسه ا يذهنم برا... کنم  يزندانبان رو باز هیدونستم براش فقط قراره نقش 

 یدوش گرفتم و کم هی... اول رفتم خونه . دو ساعت تا شروع جلسه وقت داشتم  به ساعتم نگاه کردم،... نبود 

 .آروم شدم 

اونشب بهش سر  دیبود که با يماریب نیآخر يخانم سپهر. کردم  یم تیزیرو و ضیچندتا مر دیاز جلسه، با بعد

 یم يدو سه روز. گذشت  یاز عملش م يشده بود و چندروز يمغز يزیتصادف دچار خونر هیزدم، بر اثر  یم

نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته  ICUشوهرش پشت در ... گذشت و تازه اون عصر به هوش اومده بود 

که همون طور  مارمیب تیوضع یبعد از بررس. بودمش  دهیاومده بودم د تیزیو يچند روز هربار برا نیتو ا. بود 

داده بود به پشت  هیسرشو تک.  انسالشیشستم کنار شوهر مو ن رونیبخش بود ؛ اومدم ب تیخواستم رضا یکه م

 .زانوش  يرودست گذاشتم . و چشماشو بسته بود  یصندل

 پدرجان؟ یخوب -

من خودشو جمع و جور  دنیبا د. کرد  یم ادیبه خواب تو تمام صورتش فر ازیخسته ش رو باز کرد، ن يچشما

 .کرد

 ...سالم از ماست دکتر  -

 ... ؟یخونه استراحت کن يرینم... هنوز؟  یینجایشما چرا ا... پدرم؟  یخوب...  نیدار اریاخت -

خبر به هوش اومدن خانومم رو بهم دادن، خوب شدم وگرنه تا امروز  یوقت... خدا رو شکر دکتر، امروز خوبم  -

 ...دادم  یدر واقع منم تو اون اتاق داشتم جون م یکه من به ظاهر به هوش بودم ول

که ازت  یخودتو آماده کن دیبا... حرفا نزن  نیاز ا... داره  اجیبهت احت یلیبه بعد خ نیخانمت از ا...  یباشزنده  -

 ... یکن يپرستار

 شده دکتر؟ يزیچ -

... بشه  یعصب یگاه ای... بشه  یدچار فراموش یمدت گاه هیممکنه تا ... خب  یول...  ستیکه ن يزیچ... نه  -

 ... یش مدارا کنباها دیبا نکهیخالصه ا

 .چشم ... نوکرشم هستم  -
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لباش نشسته بود، و  يکه رو یگرچه تو تبسم...  دیاومد گوشه لبم، اونم خند يلبخند اریاخت یکه داد ب یجواب از

که  يزیچ. گرفتم  یازش آرامش م... خواست از کنارش برم  یدلم نم. زد  یعمق چشماش غم موج م يتو

 .داشتم  اجیبهش احت یلیاون موقع خ

 . دمیند نجایچند روز ا نیرو ا یخودت کس ریبچه هات کوشن پس؟ غ...  ن؟یوقته با هم یلیخ -

 ...بچه  یول...  میساله باهم یلیخ... باباا  يا -

 .تکون داد و اشک تو چشماش جمع شد  نیغمگ یبا حالت سرشو

 . میبچه ندار -

 ...خدا نخواسته  دیخب شا... خواستم ناراحتتون کنم  ینم...  دیببخش -

 .خواستم  یمن نم... خواست  یاتفاقا خدا م -

 .که انقدر عاشق زنش بود  یزنه؟ اونم آدم یحرف رو م نیجالب شده بود بدونم چرا ا برام

 تونم بپرسم چرا؟ یم...  هیفضول -

باهم  میو چند ساله دار یمن و خانومم، س... درددل کنم  یکیخواست با  یاتفاقا خودمم دلم م... نگو باباجان  -

اصال به خواست مادر مرحومم باهاش ازدواج کرده بودم ... بهش نداشتم  يعالقه ا چیمن ه.  میکن یم یزندگ

خواستم بگردم و لذت ببرم  یم... جوون بودم و سرم باد داشت . مشترك نبودم  یوگرنه من اصال اهل زندگ... 

کردم،  یم یمحل یبهش ب شهیهم... دق  ي نهییبرام شده بود آ. شده بودم  ریانگار اس ده،یبا ازدواج با سع یول... 

داد  یداد و ب...  یهمش بد اخالق... شروع کردم به عذاب دادنش  یمدت هیبعد  یول... انگار اصال وجود نداشت 

سکوتش  نیمنم که ا...  ختیر یصدا اشک م یفقط در جواب کارام ب... کرد  ینم یاعتراض چیه دهیعس یول... 

 یرهاش م نیو مال نیخون... دستم بشکنه  یاله... به جونش و  وفتادمیو م ختمیر یبه هم م شتریب دمید یرو م

خوش بهش  يرو هیهنوز  من یسه چهار سال از ازدواجمون گذشته بود ول...  رونیرفتم از خونه ب یکردم م

 گهیخانواده د... باهاش داشته باشم در کار نبود که نبود  یخلوت نکهیبه ا یرغبت چیه یحت... نشون نداده بودم 

 یخونه خوش م رونیخبر نداشتن که پسرشون ب یول... خواستن  یصداشون در اومده بود و ازمون بچه م

 ومدیکه ازش بدم م یخواستم از کس ینم... بچه دارشدن نداشتم  دقص... کنه  یگذرونه و تو خونه نگاه زنشم نم

 .شم بچه داشته با

 ...ساکت شد  هوی

 ... نیگفت یم... خب  -
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 ومدمیچندوقت به چندوقتم م... کردم  یم یط ایدن يوقتم تو جاده ها شتریب گهیشدم و د تیترانز يراننده  -

 یدور و برم م یحساب دهیکه خونه بودم، سع يتو اون چند روز یول... الزم نبود تحملش کنم  گهید... خونه 

مونده ...  شدینم وسیکردن به من مأ بتلحظه از مح هیاما اون ... کردم  ینم یمنم که بهش توجه...  دیچرخ

حوصله نداشتم بعد اون دوباره مادرم راه  نکهیمنم به خاطر ا یاز طرف...  رهیطالق بگ شهیبودم چرا خسته نم

 گهید یکیزن با  نیا... اج مشکل داشتم چون من اصال با ازدو...  دادمیطالقش نم... کنه  دایبرام زن پ وفتهیب

 ... یاسااس يایو خوش گذرون یخارج يسفرا. کردم  یم فیک دمیداشتم با کار جد... کرد  ینم یبرام فرق

 ...پس شماا  يبود طونمیش -

من که پدرم اهل ...  شدیبارم ترك نم هیکه مادرم نمازش  یمن... کار داده بود دستم  نمیهم... اووه، بدجور  -

 یب... آب خوردن  نیمشروب خوردن برام شده بود ع... زنم تو خونه سرش به سجاده بود ... مسجد و روضه بود 

 يفقط اون موقع بود که برا... دادم  یم ذابرو ع دهیسع شتریسر سفره و وقت غذا ب اوردمیمشروب رو م الیخ

فقط سفره شو جدا ... باهام دعوا نکرد  یکار رو تحمل کنه ول نیت اتونس ینم... در اومد  دهیسع يبار صدا نیاول

 يزیتو اون حالم از احترام و محبت چ یحت یخورد ول یکه من خونه بودم، باهام غذا نم یتو اون مدت یعنیکرد، 

 یاز طرف. .. ادهیزن چرا انقدر صبرش ز نیمات مونده بودم ا...  دادیمنو رنج م شتریباز ب نمیهم...  ذاشتیکم نم

تو زلزله کشته  یخونوادش همگ... رو هم نداشت که چند وقت بره خونشون و منو راحت بذاره  یمن کس ریغ

 ... دمدر حقش سنگ تموم گذاشته بو... هه ... منم که ... شده بودن و فقط منو داشت 

 :و گفت  دیکش یآه

 ... نیدار يکار و گرفتار یشمام اآلن کل... سرتونو درد آوردم دکتر  -

نداشتم،  يچندان حال مساعد نکهیامروزم رو به خاطر ا يکارا... من اآلن فقط در خدمت شمام ... نه پدرجان  -

شما ... کنه  یذهنم رو از مشکالت خودم منحرف م... خواد به حرفاتون گوش کنم  یدلم م... کنسل کردم 

 ... نیبفرمائ

و  دهیسع نیتونستم ب یخورده بودم و حالم سرجاش نبود، نم مشروب یلیشب که خ هی... گفتم  یداشتم م -

گذشته  یمدت... کردم  یم يو شد اونچه که ازش دور... بدم  صیگذروندم، تشخ یکه باهاشون خوش م ییزنا

باردار  دهیسع...  دمیترس یآنچه م زآمد به سرم ا... بلهه  دمیبرگشتم د یوقت... سفر بودم  شهیبود و من مثل هم

... برگشته بودم خونه  یسه ماهش بود، وقت شد،یخوشحال که داشت باالخره مادربزرگ م بیمادرمم عج بود و

 یحساب دیجد طیاعصابم از شرا گهیروز که د هی...  دهیخصوصا از سع... من مصمم بودم که بچه نداشته باشم 
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...  چارهیزن ب فیبه تن ضع دمیکوب یم ومدیبه دستم م یبا هرچ... بودم  کردهخرد شده بود، انگار افسار پاره 

از روبرو شدن با ... چند ماه رفتم که رفتم ... از ترس فرار کردم ... لحظه احساس کردم مرد  هی... داغونش کردم 

. تو سر خودم کردم  یچه خاک دمید یگشتم و م یبرم دیباالخره با یول... که کرده بودم وحشت داشتم  یجرم

رو گذاشته کف دست مادرم  زیاگه نه، همه چ ایمرده،  ای دهیممطمئن بودم سع. اس گرفتم از راه دور با مادرم تم

مراقب خودش نبوده  دهیبهم گفت سع دیمنو شن يمادر تا صدا. کردم  یبود که فکر م يزیبرعکس اون چ یول. 

گذشته بوده خدا بچه رو هم از دست داده و چون سه ماهش  تگف... و از پله ها افتاده و درب و داغون شده 

 ... بهش رحم کرده که خودش نمرده 

تونستم  یمخاطب م هیمنم به عنوان  یتو صورتش بود که حت ینیغم سنگ هینشست رو صورتش،  يسرد عرق

 یدستش رو که داشت رو پاش م اریاخت یجذب حرفاش شده بودم ؛ ب یلیخ. فشارش رو رو خودم احساس کنم 

 .فشار دادم  تیتو دستم گرفتم و با مال د،یلرز

 ... نیادامه ند نیشیم تیاگه اذ نیخوا یم -

 .شد  رهیاشک بود بهم خ سیو با چشماش که حاال خ برگشت

خودم دوست دارم ادامه ... کرد  یداشت خفه م م گهینگفتم، د چکسیه يحرفا رو برا نینه پسرم، تا حاال ا -

 یاز طرف. حال شده بودم، البته فقط به خاطر خودم خوش دهیسع یخبر سالمت دنیگفتم، از شن یداشتم م... بدم 

تو وجودم شکل گرفته بود،  یحس هی ارب نیاول يبرا یبه خاطر خالص شدن از دست بچه هم خوشحال بودم، ول

گفته حواسش نبوده از پله ها  دهیسع د،یچیپ یمادرم تو گوشم م يصدا...  یحال قدردان نیحس شرم و در ع هی

...  يبد کرد يتو سرم که تو بد کرد دیکوب یبود که وجدانم داشت پتک م یاول يدفعه .. .سرخورده و افتاده 

از گلوش  یآب خوش چیکه پاشو گذاشته تو خونت که ه ياز روز... بود  چهبه اون ب شیزن فقط ذلخوش نیا

خودم رو  یاز طرف یول...  يرو به باد داد دشینرفته، حاالم که اومده بود به اون بچه دلخوش کنه، تو ام نییپا

از  ونستمت یلحظه هم نم هی یول... خواستم، اون حق نداشت بچه رو نگه داره  یکردم که من بچه نم یتبرئه م

 يبرا یبارم رو رسوندم به مقصد و برگشتم خونه، ول...  امینگفته بود در ب یبه کس یحرف چیه دهیسع نکهیفکر ا

 يگوشه، رفتم باال هی دهیتو اتاقش خواب دهیسع دمیرفتم خونه و د.. .کوچولو آوردم  یسوغات هیبار براش  نیاول

بود  دهیبچه مون دوخته بود رو تو بغل گرفته بود و خواب يراخودش ب يرو که با دستا ییتکه از لباسا هیسرش، 

 دونمیشده بودم، نم یحال هی... کرده تا خوابش برده  هیکه چقدر گر دیفهم شدیپف کرده ش م ياز چشما... 

 غیازم در چوقتیکه ه یزن، سکوتش، احترام و محبت نیدرد ا... که کرده بودم  يخجالت از کار ایترحم بود 
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چهره  دم،ید یرو م دهیبشه، انگار تازه داشتم سع جادیتو دلم ا دیحس جد هیهمه و همه باعث شد ...  دنکرده بو

 یصورتش رو تک به تک نگاه م ياعضا... نشسته م کنارش ... تازه تو چشمم نشست  باشیدردآلود و ز ي

 ... شدمینم ریس دنشیکردم و از د

خوش اون خاطره  يخواست بو یانگار م د،یکش قینفس عم هیچشماشو بست و  هوی دیحرف که رس ينجایا به

 ...باز ادامه داد ... تو مشامش  چهیبپ

 ینم...  دیمن انگار ترس دنید ای... زد و چشماش رو باز کرد  یکردم که غلط یداشتم با لبخند نگاهش م -

: با ترس خودشو جمع کرد و گفت ... فکر کرد باز مشروب خوردم  دیشا... لبخند منو درك کنه  یتونست معن

دستمو بردم جلو و آروم صورتش رو ...  وتا اون موقع نه اسمم رو صدا کرده بود، نه بهم گفته بود ت!... ) شما(

 یمهربون لیکردم و دل يرو ادهیمطمئن شده بود که باز ز گهیفکرکنم د... از کارم جا خورده بود ... وازش کردم ن

نگو  -: (گوشش گفتم  ریسرشو گرفتم تو بغلم و ز...  دمیفهم زویاز حالت چشماش همه چ...  نهیموقعم هم یب

لرزه، نگاهش کردم صورتش  یم تو بغلم داره محس کرد...)  بیبگو حب... بگو تو ...  مانگو ش...  دهیشما سع

لحظه از خودم بدم  هی...) نکن  تمیاذ...  ؟يباز مست کرد -:(گفت  یآهسته و لرزون يبا صدا... اشک بود  سیخ

گفتم  تیبا عصبان... اون؟  تاز شراب محب رینبود به غ یشراب چیه ریتونست باور کنه حرفام تأث یچرا نم... اومد 

 ریبود تحت تأث دهیشد، فهم رهیتو چشمام خ...) ؟یمست یگیم یکه ه دمیم يزهرمار يبو نیبب... بو بکش  - : (

تونست  یچند سال عذاب و زجر رو نم... حقم داشت ... تونست حرفام رو باور کنه  یهنوز نم یول ستمین یچیه

د  -: (رفت باال و گفتم  اریاخت یصدام ب... بود دهیم برطاقت... شده بود  رهیخبهم  يبا ناباور... فراموش کنه  هوی

 نیمن اون بال رو سرت آوردم؟ چرا ا یچرا به مادرم نگفت ؟یگ ینم یچیچرا ه... نگام نکن المصب  ياونجور

دلت ... ؟يآخه مگه تو دل ندار... زن  يم کرد وونهید ؟ينزد کیبار ج هیو  يهمه سال عذاب رو تحمل کرد

مرگ  يتا به حال هزار بار تقاضا دیبا... سنگم بود تا به حال آب شده بود ...  بت؟یهمه مص نیتکه پاره نشد از ا

نگام  سشیخ يبا چشما... دستش رو رو لبام حس کردم ...  دمیحرف که رس ينجایا...)  يکرد یمنو از خدا م

اسمم از  دنیشن...) رو ندارم  یتو کس ریمن غ... خدانکنه .. . بمینگو حب... نگو  -: (فقط آروم گفت ... کرد  یم

زدم  یم ادیفر...  زدمیخودمم زار م گهید... تو بغلم  دمشیکش... م کرده بود  وونهیاونقدر با مهر د ده،یدهن سع

 ...منو نبخش  ایخدا منو نبخش خدا

 ... مختیر یاشک م اریاخت یافتاد بهم، حاال منم داشتم ب ياکبر يآقا نگاه

 بابا جان؟ یکن یم هیگر يچرا دار -
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 نیشما ادامه بد ست،ین يزیچ -

...  دهیتازه به وصال معشوق رس يعاشقا نیشده بودم ع... و رو شد  ریما ز یبعد اون روز زندگ گه،ید یچیه -

وقت پر  چیه گهیکه د یخال يجا هی... کم بود  يزیچ هی ،یخوش يتو اون همه ... طاقت آخ گفتنش رو نداشتم 

من بچه مهم نبود چون با  يبرا... شه  باردارنتونست  گهیآورده بودم، د دهیکه من سر سع ییبر اثر بال... نشد 

زد به  یکه با لذت زل م ییوقتا...  دمید یکه تو نگاهش غصه رو م ییوقتا هی یکامل بود ول امیدن دهیبودن سع

مادرم اصرار داشت که من .  دیپاش یاز هم م امیدن...  نییاومد پا یقطره اشک از چشمش م هیبعد  یبچه ها ول

در  يزیازش چ گهید. کردم  فیبراش تعر زویهمه چ... تحمل حرفاش رو نداشتم  گهید یول نمدوباره ازدواج ک

راه  یکار و کاسب هیکه جمع کرده بودم تو تهران  يا هیبا سرما... مسافرتام کمتر شد ...  دمیمورد نشن نیا

 یکه رفتم که کاش م نباریمثل ا... کارام مجبور بودم برم سفر  يبرا یفقط گاه... انداختم و وضعم خوب شد 

 ...اومد  زمیبال سر عز نیتو نبودن من ا... رفتم  یمردم و نم

شده  هیلخته خون از سرش تخل...  نیفقط صبور باش...  نیشمام خودتونو ناراحت نکن... حالشون خوبه  گهید -

 ...کنه  تشیوقتا اذ یهمون ممکنه بعض... مونده که امکان خروجش نبوده  یباق یاندک یلیخ زانیبه م یول

 . نوکرشم هستم ... همنفسم صبر کنم  يحاال نوبت منه که برا -

بودم کنار پنجره  ستادهیا... اون شب خواب از چشمم رفته بود . بهم داده بود  یاون مرد چه حال قشنگ يحرفا

فکر  نیو به ا. کردم  یتماشا م دیکش یبه رخ م ینور افشان ياتاق خوابم و به ماه که داشت سخاوتش رو تو ي

 ...خاله برم  لزمان مراسم عقد به منز نیتع يبعد برا يکردم که قراره هفته  یم

ل تو دلم نبود باز د یول ستیدلش با من ن نایدونستم مب یم نکهیتب و تاب داشتم، با ا یصبح اون روز کل از

دست کت شلوار  هی.  نایخاله ا يخونه  میبر انیسپرده بودم آماده باشن و تا من اومدن ب نایبه مامان ا. براش 

. م رو باز گذاشته بودم  قهیاول  يدو تا دکمه  شهیبودم و باز مثل هم دهیپوش يبا بلوز خاکستر ينوك مداد

 ختهیطرف موهام رو ر هی م،یشده بود قیباهم رف ییجورا هی گهیبودمو د شیمشتر شهیکه هم يشگریآرا نا،یس

که  نطوریهم. اومد  یبهم م یلیبه خودم کردم ؛ مدلش خ نهیینگاه به حاصل کارش تو آ هی. بود تو صورتم 

 .به خودم اومدم  نایسوت س يکردم و تو فکر اون روز غرق شده بودم با صدا یممرتب  رهنمیپ ي قهیداشتم 

 داداش يبه مراسم خواستگار یرس ین امروز نمدکتر جو...  -

 !؟یعنی رمیچرا؟ قراره بم... هه  -
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به عروس خانوم دخترا رو  دهینرس...  يشد گریبد ج)  دیچشمک بهم زد و خند هی... ( نه داداش، دور از جونت  -

 ...هوا زدنت 

که اونم ...  ادیبه چشمش ب زایچ نی، ادلش نرم شه دیکه با یخدا کنه اون...  نایتوام دلت خوشه س... بابا  يا -

 دهیبع

 .تعجبش چند برابر شد  دیپر از غمم رو د يچشما یزد سر شونم و وقت. خشک شد  نایس يلبخند رو لبا هوی

 ؟یتمومه و قراره داماد بش یهمه چ یمگه نگفت...  ر؟یام یگیم یچ -

 ...بدون عشق از طرف اون  یول...  یتمومه ول یهمه چ...  نایآره س -

 ...پسر  گهید دهیم یالبد دوستت داره که داره اوک...  شه؟یمگه م... توام  یزن یحرفا م -

 به نظرت واقعا خوب شدم؟) به خودم انداختم  نهیینگاه دوباره تو آ هی... ( جان  نایولش کن س -

 زونیم) ... نگاه به سر تا پام کرد  هیبعد .. ( .پرسم  ینم يزیچ گهیباشه منم د... نه؟  ؟یحرف بزن يخوا ینم -

دختر کش ...  یشیم لیتکم لیتو گردنت تکم ينازك بندار ریزنج هی...  يهنوز کم دار زیچ هی یول یزونیم

 ییاسااس شهیم

 ... ستمیمن اهلش ن...  نایس الیخ یب... هه  -

خفن  یجواهر فروش هیما  کیاتفاقا نزد...  ریبگ فیظر هی... امتحانش که ضرر نداره ...  ه؟یچ ستمیاهلش ن -

خوشت  يزیاز چ دیبزن شا دید هیخودت  يبرا یکن دیخر يخوایخانومت که م يبرا... سر بزن  هیتو ... هست 

 ...اومد 

 ...ول کن جون من  -

 ...از ما گفتن بود  -

رو  ییجا هیگرچه از قبل ... به انگشتراش بندازم  ینگاه هیرو که گفته بود گرفتم که برم  یجواهر فروش آدرس

و بزرگ  کیش يجواهر هی... بندازم  ینگاه هی نمیگفتم ضرر که نداره بذار به ا یسر داشتم ول ریز دیخر يبرا

و پنج سال و سه تا دختر  یس ریتا پسر ز سهشدن، هم دختر هم پسر،  یم میبود ؛ فروشنده ها به دو بخش تقس

 افهیق دنیپسرام با د. شد روم  خیدخترا م يبا ورود من چشما... و شش بودن  ستیتا ب ستیب بایرکه به نظرم تق

از  یکیرفتم طرف . باعث شد دخترا مشغول کار خودشون بشن  نیاونا چپ چپ نگاهشون کردن که هم ي

 فیو ظر نیتر کیبهش گفتم ش یبعد سالم و احوال پرس. باشه  هیمعقول تر از بق دیرس یپسرا که به نظر م

عشقم رو داشته  رینظ یب يانگشتا اقتیکه ل رمیمحشر بگ زیچ هیخواست  یدلم م.  ارهیانگشتراشو برام ب نیتر
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 نیه نگیبا  دیانگشتر طال سف هی. چشمم رو گرفت  یکیانگشتر برام آورد تا باالخره  يسه چهار تا سر. باشه 

از  یکی... رو اعالم کردم  تمیرضا یوقت... انگشتر دلمو لرزوند  نیبا ا نایتصور دست مب. درشت زِبرجد روش 

جعبه  هیمقدمه اومد سمتم و  ینگه ب يزیخودشو کنترل کرده بود که چ یدخترا که انگار تا اون موقع حساب

 .رو گرفت جلوم  کیکوچ

 ...  ذارهیم ریتأث یلیبه نظرم رو عروس خانوم خ...  نیخودتون امتحان کن يبرا نمیا -

 زیچ چیفکر که ه نیا لیبه دل یفروشنده و از طرف یلبم که به خاطر شتاب زدگ يلبخند گوشه  هیتعجب و  با

تک  هیبا  فیپالك ظر هینازك با  ریزنج هی... همه خامِ، جعبه رو باز کردم  الیو خ ذارهینم ریتأث نایمن رو مب

 ...زِبرجد  زیر نینگ

 نینگ نیبا ا قهیگل  هی دمیم حیترج یاز حسن نظرتون متشکرم ول...  ستمیمن اهلش ن یول...  باستیوااقعا ز -

 ... رمیازتون بگ

گل  هیبرام آورد که توش  گهید يجعبه  هیرفت  عیدختر که اول از حرف من اخمش رفت تو هم، سر همون

همون رو قبول کردم و بعد از اون خودمو رسوندم به ... زِبرجد بود  نینگ هیبا  کیشکل کوچ يا رهیدا ي قهی

تک زنگ  هی. رفتم خونه  کراستیگرفتم و  لیکه از قبل سفارش بودم رو تحو یسبد رز صورت هی...  یگل فروش

 اریاخت یب شونیخوشحال دنیاز د.  رونیب انیب دیبار یم يهاشون شاد افهیبود که پدر و مادرم که از ق یکاف

به  میداشت نایمن و مب. کرد  یخجالت زده م م شتریپدر، ب دیمادر و نگاه پر ام يقربون صدقه ها. بغض کردم 

دروغ  هیخواب بود،  هیفقط  نیا یول میش یخوشبخت م میکردن ما دار یم الیهمه خ...  میگفت یهمه دروغ م

در خونه  يجلو میبود دهیشدم ؛ رس ادهیپ نیو از ماش دمیکش یقینفس عم... عمرمون  یباق یبه بزرگ... بزرگ 

 هردادم نیغمگ يصدا. رفت زنگ خونه رو زد  یلبش کنار نم يکه لبخند از رو یمامان در حال...  نایخاله ا ي

 .حال دلشو برام رو کرد 

 خاله جان دیبفرمائ -

رنگ با دامن کوتاه  یتاه نباتکو نیکه بلوز آست نایچشمم خورد به مب یو احوالپرس کیبعد سالم و عل... تو  میرفت

موهاش  يرو يدیمروار کیکوچ ي رهیگ هیلختش رو باز کرده بود و فقط با  يموها. بود  دهیپوش یشکالت

که با اون  نییسرم رو انداختم پا... برد  یمنو م نیهم تو گردنش داشت د دیرشته مروار هی. کرده بود  نشیتزئ

متوجه پاهاش شدم که داشت به  نیطور که چشم دوخته بودم به زم نیهم... نافذش تا ته دلمو نخونه  يچشما
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 طنتیکه ش یآروم ياونم با صدا. سرم رو آوردم باال و آروم سالم کردم  اریاخت یب. کرد  یسمت من حرکت م

 :زد گفت  یتوش موج م

 ...پسرخاله  نیتو زم ينر...  یداماد خجالت... سالام  -

 ه؟یلبخند مرموز رو لباش چ نیکنه، پس ا هیخون گر دیکه اآلن با نی؟ اچشه نیا ایخدا: خودم گفتم  با

 انگار؟ یسرحال یلیخ... نه مراقبم ... سالم دخترخاله  -

 چرا نباشم؟ -

همه شاد بودن . حرف دنبالش راه افتادم  یب.  ییرایگل رو که به سمتش گرفته بودم گرفت و رفت سمت پذ و

...  وفتهیبرامون م یدونستم داره چه اتفاق یو من که م. خبردارشده بودن  زیبه جز مهرداد و افسانه که از همه چ

 میبر نایو بعد پدرم اجازه خواست تا من و مب زدنبزرگترا حرفاشون رو ...  دمیفهم یرو نم نایمب يشاد یمعن یول

 ...باعث تعجب همه شد  نایمب يصدا کدفعهیکه  میبزنحرفامون رو 

 ... میحرفامون رو زد رجانیمن و ام...  یول... عموجان  دیببخش -

فکرکنم اون لحظه چشمام شده بود ... متوجه بشه بهم چشمک زد  یکس نکهیبرگشت سمت من و بدون ا بعد

مهرداد و افسانه که تا اون لحظه غم تو  یحت...  حالت من قه قهه زدن دنیچون همه با د... در قابلمه  ياندازه 

باعث خنده ش شده بود، با همون لب خندون  یمن حساب يکه حالت چهره  نایپدر مب. زد  ینگاهشون موج م

 :بهم گفت 

 آره؟... ما  ي شپارهیاز دست آت يکرد یقلب ستیلحظه انگار ا هی... شد پسرم؟  یچ -

...  میحرفامون رو باهم زد گهیراست م نایمب یول... شدم  يمرگ مغز دیبفرمائ! ... بگم عمو جان؟ یواالا چ -

 ... رمیوقتشو بگ قهیاجازه بده چنددق نایخوام اگه مب یمن بازم م یول

 ...داره  کارتیچ ریام نیبرو بب... جان  نایپاشو مب... حتما حتما  -

 ..چشم باباجون  -

 ...بلند شدم با فاصله نشستم کنارش ... روبروش  يکاناپه  يش، اون رو تختش و من روتو اتاق میبود نشسته

 تو چته؟ -

 چمه؟ -

 ... یزنیبا دمت بشکن م يانگار دار يانقدر شاد -

 ...خب  مهیچرا نزنم؟ عروس -
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 ... میدروغ بگ دینبا گهیبه خودمون که د...  ؟یکن یم يبا من باز يدار -

 ...از تو خبر ندارم ... گم  یغ نممن که به خودم درو -

 ؟یچ یعنی...  ؟يمسخره کرد -

 نابغه؟ يافتاد آقا...  میریم یهم م يبرا میکنن من و تو دار الیاونا خ دیبا نکهیا یعنی -

حداقل بعد اون ماجرا اآلن ...  ستین یعیطب زتیچ چیه...  ؟یکن یم يرو ادهیکم ز هی يدار یکن یفکر نم -

 ... یمقدار ناراحت باش هی دیبا

 میباهم حرف بزن میایب یگفت... حرفا  نیا الیخ یب... البد  یدون یتو نم... کنم  یم کاریدونم دارم چ یمن م -

 ؟يمن بد لیرو تحو زایچ نیکه ا

 ... یخیشد همون موجود  باز

 ...نه  -

 ؟یپس چ -

 هیتوام حتما ... دارم  ییشرطا هیمن  یعنی...  میباش بندیپا ییزایچ هیبه  دیاومدم بهت بگم بعد ازدواج باهم با -

 يدار ییشرطا

 یبگ یتونست یم میبعد عروس نارویخب ا -

 ... نایمب ستیتو مهم ن يبرا يزیچ چیانگار ه... گفت  دیمعلومه اآلن با...  ؟یچ یعنی -

 ...از دهنت بشنوم  دیکلمه ست که نبا نیمهم تر از همه ا... چرا برام مهمه  -

 ؟یچ -

 ياریاسم منو ب يحق ندار...  دینبا...  نایمب نیهم -

 ؟یچ یعنی -

رابطه مون از دخترخاله،  ستیقرار ن نکهیا یعنی...  ؟يخوایلغت نامه م...  یچ یعنی یچ یعنینگو  یه... اَه  -

 ...تر بشه  کیپسرخاله نزد

- ... 

 پسرخاله يریگیزن م يواقعا دار يکرد الینکنه خ...  ؟يجاخورد ه؟یچ -

 . ستمین نیاز ا شتریکرد که بره تو مخم براش ب دیپسرخاله چنان تأک يکلمه  يرو
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به تو  يرفته منم عالقه ا ادتینکنه ) ... زل زدم تو چشماش  یبا بدجنس( خوام  ینم نیاز ا شتریمنم ب... نه  -

 ...کنم  انتیبه عشقم خ ستمیمنم حاضر ن... ندارم 

 ... یداشته باش یالبته اگه حرف... خوام بشنوم  یتو رو م يحاال حرفا... من حرفم رو زدم ... خب  -

من  يبرا ییزایچ هی یول... مشترك  ینه زندگ میداشته باش یستیدرسته که ما تو اون خونه فقط قرار همز -

که انگار  یبرخورد کن يتو جور خوام ینم... سرد خبردار بشن  يرابطه  نیاز ا گرانیخوام د ینم... مهمه 

و گرم  یبچرخ یبا هرکس کارتمدوست ندارم بعد از شروع به  یول یستیدونم اآلن اهلش ن یم...  يمجرد

 ...در ضمن ...  يتوقع دارم احترامم رو نگه دار... دارم  یاحترامت رو نگه م... خصوصا تو محل کار ...  يریبگ

 ... گهیبگو د نمیا یداشت شیهمه خرده فرما نیتو که ا -

من تحمل ندارم ...  یلباس بپوش لیفام ایمن  يدوستا يمثل اون شب جلو دیوجه نبا چیدر ضمن به ه -

 یم... چشم بدوزن ...  یچه دل... باشه  يحاال چه فقط شناسنامه ا... که به من وابسته س  یبه کس گرانید

 ؟یفهم

 :آخر با پوزخند نگاهم کرد و گفت  یکامال مشخص بود ول تشیعصبان...  دیبه موهاش کش یدست

 رونیخوام برم ب یمن م...  ؟يندار یحرف گهید... خب  -

تخت  ياز رو... تحمل کنم  دیکشینگاه و کالمش رو که خنجر به قلبم م يسرد نیدونستم مجبورم بعد از ا یم

 ...بلند شدم و رفتم سمت در اتاق 

 ... میبر... ندارم  یحرف -

که  يانگشتر. گفتن  کیهمه بهمون تبر دن،یبود د یخندان مارو که البته تصنع يبزرگترا چهره ها نکهیاز ا بعد

 يالبته به نظر من انگشتا... گذاشته بود  شیرو به نما شییبایز شتریب یلیخ نایکرده بودم تو دست مب هیته

 طنتیانگشتر رو که دستش کردم سرشو کج کرد و با نگاه ش. انگشتر شده بودن  ییبایباعث ز نایمب فیظر

 دنش،یشن یکه همه م ییبرد و با صدا یوجودم رو به غارت م يبارش که همه 

 : گفت

 ؟يست کرد یکه برام گرفت يت رو با انگشتر قهیگل  طونیش -

 من داره؟ يبرا ينقشه ا دختر چه نیا... من  يرحم کن به دل خسته  ایخدا: خودم گفتم  با

 ؟يدوستش دار...  زمیآره عز -
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 يچشماشو بست و رو... گرفتم  یخودمو م يجلو دیبا یبود بکشمش تو بغلم ول کینزد گهیکرد که د يکار باز

 ...کوتاه زد  يبوسه  هیانگشتر 

 ...ممنونتم ... که واقعا هم نازه  نیا...  زهیاز تو به من برسه عز یهر چ -

کنن، خجالت  یمتوجه شدم همه دارن تو سکوت به ما نگاه م یوقت... در جوابش بگم  يزیتونستم چ ینم گهید

 .پررو شده بود  نایمب یبودم ول نیمن همش شرمگ... عروس و داماد عوض شده بود  يانگار جا...  دمیکش

هر ...  یبه روز عروس میدیالزم تا ماه بعد انجام شد و رس يکارا يو جهاز و خالصه همه  یعقد و عروس دیخر

 گهیو از طرف د دمید یخانواده ها رو م یخوشحال نوریچون از ا... شدم  یداغون م شتریگذشت من ب یم یچ

افتاد، داشت  یاتفاق م میبود تنهاباهم  یبهشون دچار شده بود و وقت یکه تازگ نایمب کیریستیه يخنده ها

اوضاع تو دانشگاه و  دیبا نکهیخصوصا ا... کنه  یرو تحمل م يداره چه زجر دمیفهم یم... کرد  یم م وونهید

من از آب  یزد ول یبه من نم یحرف چیگرچه ه... کرد  ینمک نشناس رو هم تحمل م يمایبا اون ن یهمکالس

ازش خواسته بودم اجازه بده خودم روزا ببرمش دانشگاه و  نمیهم يبرا...  شدمیمتوجه م زویشدنش همه چ

به قول  ای بامیهمسر ز يو من با کمال افتخار شدم راننده  رفتیبار بدون حرف پذ نیاول يبرااونم .  ارمشیب

خواستم  یتداخل داشت، از مهرداد م دمیجد تیهام با مأمور یهم که ساعت جراح ییروزا. خودش دخترخاله م 

قطع شده  مایمهردادم که خود به خود رابطه ش با ن.  نهیبب مایرو ن نایمب ییخواستم تنها ینم... تا جور منو بکشه 

 .گرفت  یرو به گردن م فهیوظ نیا لیبود، با کمال م

رأس ساعت  یعنی م،یکه گذاشته بود يداد که فردا دو ساعت زودتر از قرار جیبهم مس یشب قبل از عروس هی

 یول...  ختیدلم ر... کنم  یافظخوام با خودم خداح یگفت م...  ؟یچ يبرا دمیپرس. هفت صبح برم دنبالش 

به خواست خودش فقط با  م،خاله منتظرش بود يخونه  يسر ساعت هفت جلو یصبح روز عروس... قبول کردم 

و نشست تو  رونیبفهمه از خونه اومد ب یکس نکهیتک زنگ اومدنم رو بهش اعالم کردم ؛ اونم بدون ا هی

 . نیماش

 ؟یچرا معطل گهیروشن کن د -

اون  ياز خنده ها ياثر چیه...  یشیگونه آرا چیبدون ه...  یمشک ریبود با شال حر دهیپوش یدامن مشکمانتو  هی

دونستم اون حالش  ینم... داده بود  يقرار یخودشو به غم و ب يجا زیانگار همه چ... چندوقته رو صورتش نبود 

کنه و  هیدردش رو تو آغوش من گر ي مهخواست بغلش کنم و ازش بخوام ه یدلم م... من؟  ایخراب تره 
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 نیبا ا...  نیحال غمگ نیتو ا یدختر حت نیا ایخدا... بهش با دقت نگاه کردم ... ممکن بود  ریغ یول هیاشک بر

 ...نگاهم شد  ینیانگار متوجه سنگ...  باستیز شمیساده و بدون آرا يلباسا

 ؟يدیچته تو؟ آدم ند -

 ... دمیدن يعروس فرار یول... آدم که چرا  -

 دمیخند... هه  -

مگه ...  ؟يا افهیق نیاونم ا...  ؟يکجا بر يخوا یم...  هیموقع سرکار خانوم چ یاحضار ب نیا لیدل یبگ شهیم -

 !؟یباش شگاهیآرا مینُه و ن دینبا

 افهیق نیا یگیدر ضمن مگه چمه که م...  شگاهیرسم آرا یم میسر ساعت نُه و ن یاگه بجنب...  دونمیچرا م -

 ...پسرخاله  ادمیاز سرت ز میجور نیهم ؟يا

باز حرفم رو  یول...  يتو رو چشمام جا دار... خانومم  يادیخواستم بگم فداتشم تو همه جوره به سرم ز یم

 .خوردم 

 کجا برم؟ دیاگه نطقت تموم شده بگو با -

 ..برو بام  -

 موقع؟ نیا یکن کاریبام تهران چ يبر يخوا یم ؟یچ -

 برو ... کار دارم  -

کبوتر که از قفس  هیمثل  میدیرس یوقت...  میگازشو گرفتم که زودتر برس... نداره  دهیچونه زدن باهاش فا دمید

انگار از اونجا ... درخت  هی ریز دیرس... و من دنبالش  دیدو یاون جلو م...  رونیب دیپر نیآزاد شده باشه از ماش

که  يجور هی... بودم  ستادهیمن دورتر ا...  ختیر یه بود به درخته و اشک مداد هیسرشو تک... خاطره داشت 

اشکاش  دنیطاقت د نهیخواستم بب یچون نم... خودمم راحت تر بودم  ينجوریا... متوجه من نشه و راحت باشه 

 ...دادش در اومد  هویبعد ... بارم  یرو ندارم و منم دارم مثل ابر بهار م

تو زنده به  نایدارم مب...  زنمیدار م موویآدمات چه کنمم؟ دارم زندگ يهمه نامرد نیبا ا... اا خداا ... خداا اا  -

به بنده  يمن که بد... از اعتمادمم  دمیبد د... که بهش دل بسته بودمم  یاز عشق دمیبد د... کنم  یگوورر م

 ...کنم یم یفتال... کنم خداا  یم یتالف یول... هات نکرده بودم 

نتونستم ...  دیشد د یاز اون فاصله هم م یبدنش رو حت يلرزه ... رو زانوهاشو سرشو گرفت تو دستاش  نشست

با ...  نهیبیرو م سمیخ يبرام مهم نبود چشما... رفتم جلو و با وجود مخالفت هاش بلندش کردم ...  ارمیطاقت ب
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... دستاشو گرفتم و از جا بلندش کردم ...  اآلن اون مهم تره... کردم  هیمن گر نهیب یخودم گفتم به درك که م

و ... تعجب کرد  دیاشکامو د یانگار وقت ینگاه کرد به صورتم ول تیبا عصبان... مجبور شد  یخواست ول یاول نم

 ...برداره  يتعجب باعث شد دست از لجباز نیهم

 !؟يکرد هیگر -

 ... میبر ایزود باش ب...  ستیمهم ن -

 زم؟یانقدر ترحم برانگ...  ؟يکرد هیچرا گر -

 ...دهنتو ببند  -

 گم یدارم م -

 ...تو چشماش نگاه کردم  تیعصبان با

زن  نیب یعاطف يرابطه ... بفهم  نویا... منم آدمم خانوم ... خوام صداتو بشنوم  ینم... دهنتو ببند  گمیدارم م -

 ...بس کن ...  بفهم... پسرخاله ت که هستم المصب ... درست  ستین نمونیو شوهر ب

آب  کیکوچ يدوتا بطر... سوپر  هیسمت  میسوارش کردمو رفت.  نیسمت ماش دمشیدستشو گرفتمو کش بعد

 ... نیزده گرفتم و رفتم تو ماش خی یمعدن

 ریرو بگ نایا -

 خوبم... خوام  یآب نم -

 ...بذار رو چشمات ...  خهی نایا ینیبیم یچشمتو واکن ستیآب ن نمیا -

 !ها؟ -

 ینم...  رهیلو م یهمه چ...  شگاهیآرا يبر یتون ینم ينجوریا... صورتت ملتهب شده ... پلکات ورم کرده  -

 ...خوام به خاطر تو انگشت نما بشم 

 به تو چه؟ -

با من  یخوام همه بفهمن زندگ ینم... مزخرف منم هاا  یعروس نیداماد ا نکهیبه من چه؟ مثل ا... هووف  -

 ؟یفهم یم...  تهیزندگ دنیزنده به گور شدنه و به دار کش یواقع یبرات معن

 توو -

چه برسه به  د،یهم شن يرازیتو رو خواجه حافظ ش ينه خانوم جون صدا... من کرم؟  يفکر کرد... آره من  -

منم  يبرا طیشرا نیا یفهم ینم... آره؟  ینیب یخودتو م يهمش دار... خوره از خودم  یحالم بهم م... من 
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با من  یزندگ... دونه  یمن رو قبر م ي نهکه خو یازدواج با کس... بدتر از زهرماره ...  چیسخت که ه... ؟ سخته

... منو ظالم ...  يدیخودتو مظلوم نشون م يتو دار یازدواج ول نیتو ا میقربان هیمنم ... دونه  یرو دار مرگ م

هردومون  يآشفته  يبه خاطر تو و خونواده  ینداشتم ول یدخالت چیمن تو اون ماجرا ه یدونیخودتم خوب م

 ذره عادل باش  هی... پر رو شدن  يپس به جا...  دمیرو به جون خر بتیصننگ و پر م یزندگ نیا

رو گذاشت رو صورتش رو راه  خی يهایصدا بطر یبعد ب یمن رو گوش کرد ول يدر هم گره شده حرفا ياخما با

... گشتم  شگاهیآرا کینزد ياتوبانا يهدف تو یب یدو ساعت یکیمنم . ..رفت  یوقت...  شگاهیسمت آرا میافتاد

بازم من بودم ...  دهیعذابش م نیا ونستمد یالبته به دور از چشم مامان، چون م...  دمیکش یم گاریبود س یمدت

 نویگفتم کاش ا یبا خودم م...  اوردیاشکم رو در م شتریدادم ب یکه داشتم گوش م یآهنگ...  گاریو دود س

 ختمیر یتو آهنگ غرق شده بودم و اشک م... محاله  یول دیفهم یم نامیمب

 وونهیدل د نیا ينوازشه، برا هیمن پر خواهشه، نگاه تو  يچشا

 صدات واسم آرامشه، نگات مث نم بارونه کشه،یبرات پر م دلم

 هوا یتو ب یب رهیگیدارم، دلم م دوست

 صدا یتو ب یب شکنهیلحظه قلب من م هر

 تو خونمه، قلب تو قلب منه عشقت

 زنه یجا تو هر نفس دل واسه تو م هر

 دونهیهمه حرفامو م زم،یتو عز ریغ یک

 خونه یفهمه، غم چشمامو م یم یک اشکامو

 کار خدا بود، که تو رو به دلم داده عشقت

 مهرت به دلم افتاده ده،یمنو فهم ایدن

 هوا یتو ب یب رهیگیدارم، دلم م دوست

 صدا یتو ب یب شکنهیلحظه قلب من م هر

 تو خونمه قلب تو قلب منه عشقت

 زنهیجا تو هر نفس دل واسه تو م هر

 ) یرستم نیهوا، ام یآهنگ ب( 
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عروس و همراه شدن  نیبعد گل و ماش...  شگاهیاول حمام و آرا... کارا  ي هیکه گذشت رفتم سراغ بق یساعت دو

 شگاهیحضور من تو آرا یوقت...  نمیعروس غمگ...  رمینظ یدنبال عروس بو در آخر رفتن  لمبرداریبا عکاس و ف

تونستم  ینم...  دمیجلوم د یتو لباس عروس ور نایبعدش افسانه در رو باز کرد و مب قهیدو دق یکیاعالم شد، 

 ... نمیب یخودم م يفرشته رو با چشما نیباورکنم دارم ا

 

 ) ماین تیروا( 

. رو بفهمم  شیاصال زنده نبودم که بتونم معن یعنینداشت،  یبرام معن یزندگ گهید ییاون روز کذا بعد

چشم به هم زدن تو  هیکه چند سال تمام فکر و ذکرم شده بود تو  یبود، کس امیکه تو دن یآدم نیزتریعز

فت اون گ یهمش اشتباهه، م نایاخوند  یدائم تو گوشم م ریاردش... شده بود  لیخائنِ دروغگو تبد هیچشمم به 

 يگفت اشکا یتو دلم م يزیچ هی... کرده  فیبراش تعر زویو همه چ ریاردش شیرفته پ شیلعنت يپسر خاله 

باشه، که البته  يصحنه ساز ریاگه به قول اردش یگفتم اون عکسام حت یبا خودم م... اون روز دروغ نبود  نایمب

بهم گفته بود  نایکه مب یدروغ یول ومدیبه نظر م نطوریگرفتنشون هم قرارهم به خاطر نوع کنار هم  ییجورا هی

همراه بشه  بهیغر هیدونست دوست ندارم با  یم زارم،یدونست چقدر از دروغ ب یم. خورد تو سرم  یمثل پتک م

خواد بره مسافرت بهم دروغ گفته بود،  یم یبا ک نکهیهم راجع به ا... اون هر دوتا کار رو انجام داده بود  یول

لباسشم تو اون  انیجر يمطمئن بودم درباره ... پرخاله ش که کامال معلوم بود عاشقشه رفته بود سفر پ هیهم با 

چندسال بهم گفته بود،  نیکه ا ییحرفا يبه همه  گهیاصال د یعنی... بهم دروغ گفته  شونیخانوادگ یمهمون

بار  نیگفت پسرخاله ش چند یم ریاردش. بودم  هشک کرد گهید يزایچ يراجع به عشق و عالقه ش و همه 

رو که اون  یاون همه محبت شهیمگه م یبهش نداره ول يعالقه ا چیه نایرفته باهاش صحبت کرده و گفته مب

مهردادم چند مرتبه باهام تماس گرفته بود . باشه  دهیخودش ند دم،ید ناینسبت به مب ریام يروز من تو چشما

 .شه  وسیکردم تا مأ خاموش مویدادم، آخرم گوش یمن جواب نم یول

کس رو  چیه يحوصله . شدم  یم وونهیداشتم د...  دیشا...  دیشا...  دیداده، شا حیخودش اونو به من ترج دیشا

حرف بزنم و بهش اجازه  نایکنن برم با مب بمیخواستن ترغ یرو که دائم م رینداشتم ؛ مخصوصا مامان و اردش

 گهیبار د هیدونستم اگه  یم...  نمشیببخواستم برم  ینم. رو مطرح کنه و از خودش دفاع کنه  لشیبدم دال

رو تو  میزندگ يهمه  دیدر اون صورت با یول رمیگ یم دیند زویلرزه و همه چ یدلم م نمیچشماشو اشک آلود بب

دونه چقدر  یخدا م یبشم ازش تا با شک دوستش داشته باشم ول زاریدادم ب یم حیترج. گذروندم  یشک م
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افسرده شده بودم، چند روز دانشگاه نرفتم ... محال بود بتونم ازش بگذرم  ود،ازش متنفر بشم برام سخت ب نکهیا

کردم البد  یبعد چند روز با اصرار مامان رفتم دانشگاه، با خودم فکر م نکهیتا ا. داد  یعذابم م دنشیفکر د... 

داد  یتو چشماش ب تو نفر یمن برق بدجنس دنیبا د دمیبرعکس د یول... س  مثل من افسرده ای اد،ینم ایاونم 

مواجه شدم که طاقتم  يوقت رفتن با صحنه ا نکهیمحلش نذاشتم تا ا چیه... البد طلبکارم شده بود . کنه  یم

زد و  یکالس حرف م ينسبتا بلند که من بشنوم با چندتا از دخترا ییو با صدا اطیبود تو ح ستادهیتموم شد، ا

هم  یلیبرعکس تصور من خ. ازدواج کنه  يزود نیشرکت کنن و قراره به هم شیخواست تو عروس یازشون م

 يپس همه ... داده بود  حیرو به من ترج شیلعنت يپس درست حدس زده بودم، اون پسر خاله . خوشحال بود 

مشت کرده بودم و  تی، دستم رو از شدت عصبانشدم یداشتم داغون م... و دروغ بود  یاون روزشم الک يحرفا

رومو برگردوندم . سر شونه م به خودم اومدم  ریبا فشار دست اردش. بودم  ستادهیا يکنار شاز فاصله از یبا کم

آروم .  دهیاونم صداش رو شن دمیگرفته بود، فهم یحساب رمیاردش ي افهیسمتش، چشمام لبالب پر از اشک بود، ق

 :کنار گوشم گفت 

 یمن م... کنه  یم ينطوریپسر؟ اونم حرصش از دست تو در اومده که داره ا یکن یم کاریچ يبا خودت دار -

 ... ستیراهش ن نیا یول نیدونم جفتتون با هم لج کرد

 ...آشغال بشنوم  نیاز ا يزیخوام چ ینم ریحرف نزن اردش -

شدم،  یکه داشتم از کنارش رد م یرو زدم و در حال میآفتاب نکیع عیسر نییپا ادیاشک از چشمم ب نذاشتم

 :که همشون متوجه بشن گفتم  يطور

 ... شهیکه پر نم یدو تا ماه یکیتورت با ...  یپسره قراره بره دنبال ک نیبعد ا ستیکثافت خائن، معلوم ن -

روندم که  یوبان متو ات یهدف و با چنان سرعت یب...  نمیو رفتم سمت ماش. از کنارشون رد شدم  عیسر و

 یحت...  ستادمیو ا یزدم تو خاک... بودم اونجا  دهیبودم چطور رس دهیاصال نفهم... تو راه شمالم  دمید کدفعهی

اونم ... شکست خورده بودم ... من باخته بودم ... نبود  نکارایا يبرا گهیهم د یلینداشتم، دل دنمیکش ادیقدرت فر

 یکنار م یراحت نیبه ا دینبا یول... نکرده بودم  دایفرصت مبارزه باهاش رو پ چوقتیکه ه یبیرق هیاز ...  یاز ک

از  یاضاف يتکه  هی نیجراح رو که منو ع يآقا نیا دیکردم، با یمسابقه جور م هیخودم  يبرا دیبا...  دمیکش

برق از ذهنم رد شد  نیع يفکر... کردم  یجنگ برابر دعوت م هیبود و کنار انداخته بود، به  دهیبر شقمع یزندگ

... با منه  تیدونستم موفق یم...  المیتو افق خ يدور يجا هیچشم دوخته بودم به ... شدم  ادهیپ نیاز ماش... 

اون چند وقت  يبه خودم انداختم که تو هنگا هی نیماش ي نهییتو آ... تازه کردم و نشستم پشت فرمون  ینفس
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صورتم رو چند وقت بود اصالح نکرده بودم، موهام بلند ...  دمیرس یم به خودم دیبا... رفته بودم  نیچقدر از ب

 ...تو موهام  دمیکش یدست...  ومدیبلندم بهم م يمو یشده بود، ول

که  یزنگ نیبا دوم...  ریزنگ شدم به اردش... مسابقه برنده بشم  نیتو ا ینه تا وقت... کنم  یکوتاهت نم گهید -

 رو برداشت یخورد، گوش

 ؟یرفت یکجا گذاشت هویپسر تو ... الو  -

 بود بعد رفتن من؟ یعکس العملش چ...  ستیحرفا ن نیفعال وقت ا -

 ؟ییکجا...  ؟یخوب نمیاول بگو بب -

 ...تو جواب منو بده ... من خوبم  -

 ...بعد تو رفت  عیش گرفته بود چون سر هیفکر کنم گر... پکر شد  یلیخ -

 ...کردنشه  هیخودم گفتم خوبه، تازه اول گر با

 کار واجب هی يزنگ زدم برا ریاردش -

 داداش؟ یچ -

 مارستانه؟یتو کدوم ب...  نایمب يپسر خاله ... پسره  نیا -

 ؟يگرد یدنبال شر م...  ما؟ین یکن کاریچ يخوا یم -

 ...خوام دو کلمه باهاش حرف بزنم  یم...  ه؟یشر چ... نه ... ااه  -

 ... امیبذار منم باهات ب...  یکن یاشتباه م يباز دار یول...  يگرد یدونم دنبال دعوا م یمن که م -

 ...کنم  یم دایخودم جاشو با دو تا تلفن پ یگیاگرم نم... فقط بگو کجاست ... نه؟  ای یشیخفه م -

 (...) مارستانیب -

 فعال...  دمیباشه فهم -

 ..قسمت نبوده  دیشا... سرنوشت بوده  نیالبد ا...  ماین یخودت درست نکن يدردسر برا -

 یم... اون برام مرده ... کنم  یبه اون لجن نگاهم نم گهیمن د...  ریاردش ایگیچرت و پرت م يدار گهید -

 فعال... حاالم کار دارم ...  ؟یفهم

 یز گل فروشا اهیربان س هیبا  دیدسته رز سف هی...  ریبگه و راه افتادم سمت محل کار ام يزیچ گهید نذاشتم

تو و شما وقت  نیبر شهیگفت نم شیاول منش... دکتر  يگرفتم و رفتم مالقات جناب آقا مارستانیب کینزد
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من رو به حضور  عیسر... اسمم  دنیبا شن ریام... به خواست من باهاش تماس گرفت  یوقت یول...  نیندار یقبل

 . رفتیپذ

اونم با احترام کامل باهام برخورد کرد، ... به پا شده بود  شیگرچه تو دلم آت... صورت شاد و لبخند رفتم تو  با

 .کردم  میبهش تقد تیدسته گلم که با عرض تسل دنیخصوصا با د...  دیبار یگرچه از نگاهش خشم م

 ...کنم  تیخدمتتون عرض تسل هیبق قبل از دمیالزم د... غم آخرتون باشه ...  گمیم تیتسل... سالم دکتر  -

 ...گفت نه من  تیبه شما تسل دیدونم با یکه م ییتا اونجا... سالم  -

 ... دیمن از چاله در اومدم اما شما به چاه افتاد... در واقع برعکسه  یطور حس بشه ول نیدر نظر اون ا دیشا -

 ن؟یهم دار يا گهیگفتن امر د تیاز تسل ریخب غ... هه هه هه  -

 دیبا...  زهیخواد خون منو بر یدونستم اگه فرصت کنه، م یم یکرد خودشو آروم جلوه بده ول یم یسع یلیخ

 ..اشاره کردم  یبه صندل... زدم  یرو بهش م يکار يضربه 

 اجازه هست؟ -

 ... نیکنم بفرمائ یخواهش م -

 زیدوست عز دمیخدمت رس یعرض مطلب مهم يبرا -

 ...گرفتارم  یلیمن خ...  دیزودتر امرتون رو بفرمائ شهیو م -

 ...شلوغه  یلیحتما سرتون خ یخصوصا به جهت مقدمات عروس... خبر دارم ... بله  -

 ...که اطالعاتتون هم به روز و لحظه به لحظه ست  نمیب یم -

 ...رو به گوشم آوردن  زیهمه چ نتونیهمسر نازن... بله خدا رو شکر  -

 ...آقا  ینم بهتر باشه عفت کالم داشته باشک یفکر م -

 ...دکتر  يمعامله کنم جناب آقا هیاومدم باهات ... اووه حتما  -

 ...معامله با تو ندارم  يبرا يزیچ -

 ... يهم دار یلیاتفاقا خ... چرا  -

 ؟یچ یبگ شهیو اونوقت م -

 آبروت) نگاه کردم  يو با خونسرد میتو چشماش مستق(  -

 بله؟ -
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که  يکه شکست و غرور یاز دل میبگذر... تون به سرم آورد رفت  ندهیکه همسر آ ییمن بعد بال يبله، آبرو -

 ...وسط نابود شد  نیا

 ... ریمن با اردش... نداشت  يریتقص چیکه اون ه یدون یخودتم م -

 ؟یحک بزنخوام بهت کمک کنم همسرت رو م یمن اومدم بگم م... نده  حیلطفا توض... نه نه نه  -

 هاان؟ -

که  یخب پس در صورت...  ستین انتکاریخ یعنی... نداره  یاون گناه یگیتو م...  ؟یکن یچرا تعجب م... آره  -

... نه ... کنه درسته؟  انتینکرده باشه، صد البته محاله به شوهرش خ انتیو اون به عشقش خ یتو درست بگ

گرده طرف من  یبرم ای... کنه  یم انتیخ وامچند وقت باز به ت بعد دمیاما من بهت قول م... نگو فعال  یچ چیه

اون چه مسلمه با تو  یول...  گهید یکیطرف  رهیم ای... خوامش  ینم گهیچون من د...  نهیب یبد م ينطوریکه ا

  ...مونه  ینم

  

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

 

 ؟یرو از کجا مطمئن نیو ا -

که از تو و  یحاالم به نفرت... روز بهش داشتم مطمئن بودم  هیکه  یچون به عشق... چون به خودم مطمئنم  -

 تیخوشبخت ي هیبه سا هیچون من سا... سفت بچسب  تویزندگ... دکتر  يبهت بگم آقا نجایاومدم ا... اون دارم 

 ... شمیرو قلم نکنم راحت نم نتیریش یاسب زندگ يو تا پا امیم

بعد بدون ... سکوت تو اتاق برقرار شده بود  قهیچند دق... من پنجره و پشت به  يجلو ستادیرفت ا... شد  ساکت

 :زد گفت  یکه غم توش موج م ییبرگرده سمت با صدا نکهیا

 ست،یبا من خوشبخت ن دمیفهم ياگه روز یول ستیتو ذات پاکش ن انتیدونم انقدر خانومه که خ یگرچه م -

 ...چشماش سرخ سرخ بود ... کنار بعد برگشت سمت من  رمیم شیخودم از زندگ

 ... ذارمیحرف م نیا يشرفم رو گرو...  نهیبب بیسمت تو که آس ادیذارم ب یهر طور که بشه نم یول -

 ...داشت  نایکه به مب یو از عشق... جا خورده بودم  تشیقاطع از

 ...اونم با شوق .. .سمت من  ادیکنه و م یذارم که رهات م یمنم شرفم رو گرو م -
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رو که به قول خودت  یکس یزندگ یداشت تیشرف و انسان ياگه ذره ا...  یحرف بزن که داشته باش يزیاز چ -

مظلومِ من چندسال گرفتار هوس تو بوده و تصور  ينایمب دمیشا...  يداد یهدف قرار نم یروز دوستش داشت هی

 ... یکرده تو عاشقش یم

 ...کردم  یزودتر اونجا رو ترك م دیبا... شدم  یمنفجر م تیاز شدت عصبان داشتم

 ریروز مرگ قلبت بپذ يمن رو برا تیاز اآلن تسل... رو بکن  تیسع یتون یتوام تا م... من منتظر اون روزم  -

خسته  نایمب تیلحظه از خرد کردن شخص کی یاونروز تو دانشگاه حت ياز فردا...  رونیاز اتاق اومدم ب عیسر

باهام  رمیاردش... لذت ببرم  شتریشد من ب یباعث م نیهم یول ادیاشکش در م دمید یم یگاه... دم ش ینم

شده بود اسکورت  ریام... مهم نبود  امبر زیچ چیکس و ه چیه یشده بود ول زاریشده بود ؛ از کار من ب نیسرسنگ

من از اونجا  ينقشه ...  شونیبه روز عروس دیرس نکهیتا ا... اگر اون نبود مهرداد ... بردش  یو م اوردیم...  نایمب

 .شروع شد 

 

 ) ریام تیروا( 

اشتباه گرفته بود و کارش من رو  يوودیهال لمیف هیما رو با  یعروس لمیکه ف لمبرداریسفارش از طرف ف یکل با

خودش رفت  بعد افسانه در رو روم باز کرد و قهیدو سه دق. رو زدم  شگاهیانداخت، رفتم زنگ آرا یبه خنده م

که  یلباس عروس.  دمید یخودم م يشمارو با چ نیمعصوم و غمگ يشد داشتم اون فرشته  یکنار، باورم نم

شد با دنباله  یگشاد م یزانو کم ریکامال تنگ که از ز راهنیپ. کرده بود  باشیز شیاز پ شیانتخاب کرده بود ب

بود و  دهیدستکش بلند پوش. داد  یجلوه م ییبایهفت باز که گردن خوش تراشش رو به ز ي قهینسبتا بلند،  ي

چشماش  بیحالت غر شییبایاز ز شیب یسر جام خشک شده بودم ول. بود  اشتهسرش گذ يکاله رو کج رو هی

بعد تو  ،یسخته عاشق باش...  یبگ یو نتون یسخته عاشقش باش ;quot&: با خودم گفتم . کرد  یتابم م یب

 .به خودم اومدم  لمبرداریف يبا صدا ;quot&. یور بشاز قبل ازش د شتریروز وصالش ب

 ؟يمات عروست شد گهید يشاه داماد برو جلو -

که حضور  ییاز خانمها یکی... همه با ورود من هل هله کردن ...  شگاهیرفتم تو آرا... کردم  یحفظ ظاهر م دیبا

 ...بود اومد جلو  شگاهیآرا سیداشتن، فکر کنم رئ

 خوش به حال عرووس... دامادم که شهسوار قصه هاست ... وس خوشگله عر میبابا ما گفت -
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لباسمم با  ي قهیبسته بودم و  دمیو سف اهیدستمال گردن س هیبودم،  دهیپوش دیسف راهنیو پ یشلوار مشک کت

باز دختر کش شده  نایموهامو رو به باال شونه کرده بودم و به قول س. شده بود  نیتزئ دیمروار ي قهیگل  هی

 اریاخت یشدم بودم و ب رهیخ نایمب يتو چشما.  دمید یم چیه نمیعروس غمگ يچشما يبودم گرچه خودمو جلو

 .در جواب اون خانوم گفتم 

 ... چارهیبد به حال دل داماد ب... عروسه  نیا يداماد خاك پا! خوش به حال عروس؟ -

 یچ دمیتازه فهم نایمب يتعجب چشما دنیبا د... ه کردن و هل هل دنیکش غیجمله همه ج نیاز گفتن ا بعد

به . بهش زدم و گل رو به دستش دادم  یجلوه بدم، چشمک طنتیش هیرو صرفا  هیقض نکهیا يگفتم، برا

مهردادم اومده بود و .  میرفت نیبه سمت ماش شگاهیصورتش انداختم و از آرا يتور رو رو لمبرداریسفارش ف

... زد  یغم تو چشماش موج م يایشده بود و در رهیرو برو خ ریبه مس... راه افتاد  نایماش. افسانه رو سوار کرد 

 .که وصف حالم بود  یبه آهنگ دیرو روشن کردم و دو سه تا ترك رو رد کردم رس ریپل کیموز

 خونمیو از تو چشات م یگیکه نم ییحرفا

 مونم یتو م ادیام به  یاشمن نب ادی به

 تازه داره  ياون نگاه تو حرفا شهیهم

 من دوباره حرف بزن بازم بخند دوباره با

 الشیخ یغصه رو ب گمیم يخندیم ی؛ وقت بخند

 شعرام بره رد کارش يکه غم از تو بخند

 باهام نداره يغم کار يخندیم یبخند ؛ وقت آره

 سر به سرم نذاره گهیغصه د نیکه ا بخند

 الشیخ یغصه رو ب گمیم يخندیم یبخند ؛ وقت بازم

 شعرام بره رد کارش يکه غم از تو بخند

 باهام نداره يغم کار يخندیم یبخند ؛ وقت آره

 سر به سرم نذاره گهیغصه د نیکه ا بخند

 ایارزه به دار و ندار دن یتو، م ي خنده

 ایهمه اش به کار دن کنمیشک م یشیم نیغمگ تا

 لحظه دوره هی یاز نگاه ت حت يکه شاد یوقت
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 تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره ایدن

 الشیخ یغصه رو ب گمیم يخندیم ی؛ وقت بخند

 شعرام بره رد کارش يکه غم از تو بخند

 باهام نداره يغم کار يخندیم یبخند ؛ وقت آره

 سر به سرم نذاره گهیغصه د نیکه ا بخند

 ) گانهیبازم بخند، محسن (

 .نظر داشتم ریچشم رفتارش رو ز ياز گوشه ...لبخند اومد کنج لبش  هیخودآگاه  نا

 ر؟یتو ام یخوب -

 نره ادتیکن  نیتمر... پسرخاله ... نه  ریام! ؟یچ -

 .کوتاه بود  یلیخ یول... خنده هات بانو  يبه فدا ریام يا... خنده ش بلند شد  يصدا

 ؟یحاال جدا خوب -

 نه -

عشق و ...  نیگریشما مردا همتون باز ییخدا...  شگاهیتو آرا يرو اجرا کرد شیخوبه حالت خوب نبود اون نما -

 ... لمهیعالقه تونم ف

خواستم بگم  یم... اخمام رفت تو هم ... من  یرفت تو قلب زخم...  شیشروع کرد، دوباره حرفاش شد ن دوباره

 :منم بدتر از خودش جواب دادم  یول یبرف يکردم ملکه  ینم يباز لمیمن ف

 ...آره؟  ياز برخورد با مردا سررشته دار یلیانگار خ -

 ه؟یچه حرف نیا -

 مفهومه؟...  یانقدر با افتخار حرف بزن اتتینشنوم راجع به تجرب گهید -

 معلوم هست تو چته؟ -

 ...داره  يحد هیتحمل منم ... خانوم  یبا من رو رد نکن یزندگ يمراقب باش خط قرمزا -

تازه مثال ...  ؟يبود بهش زد یحرفا چ نیا ر؟یام یشد الل ش یاَه، نم...  شهیکرد و روشو برگردوند سمت ش اخم

 بهش؟ يدیسگ پر نیبره، بعد ع ادشیغمش  یخواست یم

 یباش یشکل نیا ستیدرست ن...  میرس یم میدار... حاال اخماتو واکن  -

 ...بفهمه  يزیچ یبذارم کس ستیقرار ن... نترس  -
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 ... دمیکش یقینفس عم... باغ  يجلو میدیرس

 ...تموم شده هاا  یهمه چ گهیتو د میدر که بر نیاز ا...  ؟يفکراتو کرد...  ؟يآماده ا -

 :و گفت  دیکش ینگام کنه، آه نکهیا بدون

 معطل نکن... آماده م  -

به کمک ... در رو براش باز کردم ...  کردن یهمه دورمون جمع شده بودن و هل هله م. شدم  ادهیپ نیماش از

شو آزاد  یکیتوش بود که هر کدوم  بایو ز دیدو تا کبوتر سف... قفس کبوترا رو آوردن جلو ... شد  ادهیمن پ

تا بهش وکالت بده که به عقد من درش  تخواس یم نایاز مب...  شدیسرم تکرار م يعاقد تو يحرفا...  میکرد

که سالها به انتظارش  یمن دارم با کس اد؟یما م يسر دال ییداره چه بال ؟يداریب ایخوابه  نیا ایخدا...  ارهیب

داره با من ازدواج  نایمب... حق داشته باشم بهش ابراز عالقه کنم  نکهیکنم بدون ا یروزام رو شب کردم ازدواج م

عذاب  نیتونستم ا یکاش م... ت رف یم جیسرم گ... بهم داشته باشه  يعالقه ا نیکوچکتر نکهیکنه بدون ا یم

 نایراجع بهش با مب چوقتیکه ه ییحرفا... صفت افتادم  وونیح يمایاون ن يحرفا ادی کدفعهی یرو تموم کنم ول

 يمایاون ن يحرفا...  دتو دانشگاه شروع ش نایمطرح شدنش عذاب مب يکه از فردا ییحرفا... نکردم  یصحبت

 نایکنه و مب دایپ يمنتظر بود روزنه ا... رو نداشت  نایمب ياز محبتا یسرسوزن یحت اقتیکه ل یکس... شرف  یب

نذارم  یبگذرم ول نایشده از جونم به خاطر مب یگرفتم حت میهمون روز بود که تصم... بکشه  يرو به نابود

 . رونیب مایگفت که باعث شد از فکر ب يزیگوشم چ ریآهسته ز درمما... بهش بخوره  وونیاون ح فیکث يدستا

 گه یبله نم يتا ند...  نایبه مب يبد دیبا یلفظ ریز...  ؟ییکجا... مادر، دورت بگردم  رجانیام -

دستبند طال  هی...  نایمب يگرفتم جلو... آوردم  رونیرو ب يو بلند کیبار يکتم و جعبه  بیکردم تو ج دست

جمع بله رو گفت و  يبزرگترا يبا اجازه  نایو بعد مب... دست زدن بلند شد  يصدا...  انیبرل ينایبود با نگ دیسف

 يایقضا... زن و شوهر  میو رسما شد میکرد مضاخطبه خونده شد و دفتر ازدواج رو ا... بعد هم نوبت من بود 

ما . کردن  یاتاق عقد رو خال قهیچند دق يهمه برا. تموم شد  زایچ هیها و بق هیحلقه و خوردن عسل و دادن هد

 ... اوردمیطاقت ن... تلنبار شده رو دلمون و چشمامون که جرأت نداشتن به هم نگاه کنن  يو غصه ها میموند

 ...باالخره تموم شد  -

- ... 

 ؟یخوب -

- ... 
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 ... يحق دار -

 ارن؟یآب قند برام ب وانیل هی یبگ یلطف کن شهیم...  شهیم -

 حالت بده؟ -

 ...کم فشارم افتاده  هینه فقط انگار  -

 ... ارنیبرات ب گمیاآلن م... تو فقط از جات تکون نخور ... باشه ... باشه  -

 وانیل هیمادرم رو صدا زدم و ازش خواستم ... برده بودم  ادیحال خودمو از  یبهتر نبود ول نایخودمم از مب وضع

چشماش خوب  يبا نگاه به حال آشفته ... بود  هدیترس نایمب ي دهیرنگ پر دنیاز د...  ارهیب نایمب يآب قند برا

تو  نایمن و مب... باغ برگزار شد  يمراسم تو يه یبق...  فشهیظر يرو شونه ها يتونستم بفهمم چه فشار یم

.  میدور رقص شرکت کن نیتا افسانه و مهرداد اومدن سمتمون و ازمون خواستن تو ا مینشسته بود گاهمونیجا

روحش  يایبردن بقا نیاز ب يانگار تمام توان خودش رو برا ینداره ول نکاریبه انجام ا یلیتما نایدونستم مب یم

تمام چراغ ها رو به خاطر ما کم نور ... رقص  ستیتو مرکز پ میگذاشتن و رفت یتیآهنگ ال... جمع کرده بود 

شده  جادیا یکیده رمانتفوق العا يفضا... بود که باغ با نور کم شمع روشن شده  نیا هیکرده بودن، درست شب

 دیبا... دوخته شده بود  يدور يفکر و چشماش به جا یدرست تو آغوش من در حال رقص بود ول نایمب... بود 

 ;quot&: با خودم گفتم ... باز بخندن  دیلبها با نیهرطور که شده ا... کردم  یچشما م نیغم ا يبرا يفکر هی

درستش ... کنم گل نازم  یدرست م زویهمه چ... من  ير رو شونه بار غمتو بذا...  نایکنم مب یمن درستش م

کاروان عروس راه ... وقت رفتن شد  نکهیتا ا... قرن گذشت  هی ثلهر لحظه از مراسم م ;quot&... کنم  یم

ره  ینم ادمیهنوز ... قبل از رفتن به خارج اقدام به ساختش کرده بودم  شیکه چند سال پ ییالیافتاد سمت و

 هی يبازگو کردم ؛ ازش خواستم نقشه  میمیقد ياز دوستا یکیشهاب  يرو که طرح مورد نظرم رو برا يروز

و مدرن باشن، ازش  کیکنه که هر دو طبقه کامال ش یشکل رو برام طراح يا رهیدو طبقه دا هیهزار متر يالیو

... توش باز بشه  رهیدا هی ییرایو پذ منینش نیب واریگرد باشه، د لیمستط يهر اتاق به جا يخواسته بودم درا

بخش منحصر به فردش  یول دشده بو لیتبد یکه شده بود تمام خطوط شکسته به منحن ییتا اونجا یعنی

تو  یمیقد يحوض خونه ها ادیبه ... ساخته شده بود  یخونه بود که با وسواس خاص نیزم ریهمون ز ایسرداب 

برام  نیرزمیز يوارهایدر اطراف د یسنگ يحوض خونه با تختا هیمادربزرگ، ازش خواسته بودم  يقصه ها

 يحوض بزرگ مرکزش بود و به حوض ها هی... بود  يا روزهیف یبه رنگ آب نیزم ریکل بخش ز... درست کنه 

وقت  یحت. بود  دهیتا به حال اون بخش خونه رو ند چکسیه. متصل بود  یکیبار يها ياطراف با جو کیکوچ
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که طرحش رو به شهاب داده  يروز. ازش خبر نداشت  یاز اون قسمت نزده بودم و کس يجهاز هم حر دنیچ

. کنم  یو من از داشتنش خدا رو شکر م رهیکه با ناز و خرامان خرامان اونجا راه م مبود نایبودم فقط به فکر مب

 هیتمام مدت . به باد بره  ياونطور اهامیکردم رو یفکر نم... فکر اون شب غمزده رو نکرده بودم  گهید یول

ازمون حرکت  نیعفاصله م هیباز با  یافتاد ول یعقب م یگاه...  دمید یرو پشت سر خودمون م بهیغر نیماش

به دم در  دیرس نایماش...  نمیتونستم چهره ش رو بب یرو سرش گذاشته بود و نم یاسپورت يکرد، کاله شاپو یم

 تیمهرداد به وضوح غم و عصبان ي افهیق یادرامون شاد بود ولپدر م يچهره .  میشد ادهیو همه پ الیو

متوجه نشه شروع  یکه کس يآروم طور... د کنار یاول از همه اومد من رو کش. داد  یتوامانش رو نشون م

 .به صحبت کردن  میکرد

 گرویهمد نایدونم تو و مب یم... ازدواج  نیبا ا يزیر یخودت م يبه گلو يچه زهر يدونم دار یجان، م ریام -

دلش ... غرورش ... شکسته ... حساسه  یلیخ نایمب...  یکنم هواشو داشته باش یازت تمنا م یول... نیدوست ندار

 ...تو باهاش مدارا کن  یول... بده  تعذاب... کنه  تیمشکالتش تو رو اذ یممکنه بخواد به تالف... 

 سفارشات تموم شد داداش عروس؟ -

حالم ... شما تباه شد  ي ندهیآ نمیب یم یوقت یول... به خدا خودمم داغونم ... من شرمنده تم ...  رجانیآره ام -

 ...  شهیبدتر م یلیخ

 :جلو و آروم کنار گوشش گفتم  دمیسرشو کش... بلندتر بود  یاومد رو لبم، قدم از مهرداد کم یتلخ ي خنده

قبلش ازت  یراحت بشه ول التیبهت بگم که خ يزیچ هیخوام  یم... مهرداد جان  يقرار یب یلیدونم خ یم -

 ؟يدیقول م... وجه ازش خبردار نشه  چیبه ه نایخودت بمونه و مب شیخوام که حرفم پ یقول شش دونگ م هی

 ...قول  -

 ...توش جمع شده بود  یشدم تو چشماش که نم اشک رهیخ

 ...به ... به  شیسپر یم يبلکه دار بهیغر هیدست  يسپرد یخواهرت رو نم یکه بدون گمیم نویمهرداد جان ا -

 ریام گهیحرفتو بزن د -

 مایبه ن نایمب دید یوقت یول... بوده  نایعاشق مب یکه از بچگ یبه کس... به من  يسپر یخواهرتو م يدار -

 ...حاالم تا ابد خودم نوکرشم ...  دیعالقه داره پاشو پس کش

 ؟يزدیکه ازش حرف م... بود  یهمون عشق...  نایمب یعنی...  یعنی...  ي -

 راحت شد؟ التیحاال خ... آره  -
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 دمشیبازوهاشو گرفتمو کش...  دنیدفعه دستاشو گذاشت رو صورتش و آشکارا شونه هاش شروع کرد به لرز هی

 ...تو بغلم 

 نیبب... رد گنده خودتو جمع کن م... هاا  شهیدستمون رو م... کنن  یپسر خوب عالم و آدم دارن نگات م -

 ...طرف ما  ادیداره م... افسانه خانومم نگران شد 

 ؟یکن یم هیمهرداد جان چرا گر... شده؟  يزیچ رخانیام -

مثال اومده سفارش خواهرش رو به من ... خواهرش تنگ شده  يافسانه خانوم دلش از اآلن برا ستین يزیچ -

 ... يبکش پسر، خانومتم نگران کرد خجالت... فکر کرده من لولو خورخوره م ... بکنه 

چشمامو ... بود  یتو چشماش پر از حس قدردان... صورتش برداشت و اشکاش رو پاك کرد  يدستاشو از رو آروم

که حاال پدر منم بود رو به مهرداد  نایپدر مب... سمت پدر مادرامون  میرفت... راحت باشه  التیخ یعنیبه هم زدم 

 :گفت 

 يزیر یبراش اشک م ينشده دار یچیحاال ه...  نیذاشتیدائم سر به سر هم م نیونه که بودحاال خوبه تو خ -

 ...از خانومت خجالت بکش ... مرد گنده؟ 

پدر ... کرد  یمادرش تو دستش بود و به مهرداد نگاه م يدستا...  ختیر یکردم، اونم داشت اشک م نایمب نگاه

 ...رو گذاشت تو دست من  نایاومد جلو و دست مب نایمب

بعد ... دلت  يسپرمش به تو که اول بشه خانوم خونه  یمنه، م يدختر جگرگوشه  نیا... جان پسرم  ریام -

 ... یازش مراقبت کن تیاز زندگ شتریخوام ب یم... خانوم خونه ت 

 ...از اشک بود  سیکه صورتش خ نایرو کرد به مب بعد

 دیکه با يروز... برام سخت بود  یلیروز خ نیتصور ا... بابا  يخودت خانوم شد يبرا گهید... جان  نایمب ییبابا -

... مرد  هیسپرمت دست  یراحته که دارم م المیحاال خ یشدم ول یو ازت جدا م گهید یکیسپردم به  یتو رو م

همسر  هیتوام براش ...  هیمرد زندگ ریام... گم بابا  یتجربه دارم بهت م ایدن هیرو با  نیمن ا...  یمرد واقع هی

نکن  يباز رتشیوقت با غ چیه... بهش وفادار باش ... و غمش باش  يو شاد یزندگ کیشر... باش  یواقع

 ... نهیمن هم يدرد برا نیچون بدتر

 ... دینگاهش رو هر دومون چرخ بعد

 ...عاشقانه ...  نیدوست داشته باش گرویهمد -

 ...د رو فشار دا نایپدر مب يشونه  پدرم
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 ...راحته داداش  نایاز مب المیخ ،یمثل آبج يمثل تو و مادر يبا داشتن پدر -

 ...نگاه به من انداخت  هی بعد

مثل  دیگوهر با نیبدون از ا... سپرم دستت  یکه به عنوان دخترم م... دختر رو نه به عنوان عروسم  نیا ریام -

 ...بابا  یشرفت مراقبت کن

من  تیثیشرف و ح نایمب... شرفم رو گرو گذاشته بودم ... زده بودم  مایافتادم که اون روز نحس به ن یحرف ادی

 ...رو که تو دستم بود فشار دادم و تو چشماش نگاه کردم  نایدست مب... بود 

 ...کنم  یاز جونم مراقبت م شتریازش ب... منه  تیثیشرف و ح نایمب -

در رو باز کردم و سوار  نمیرو جاگذاشته بودم، به خاطر هم الیدر و موتیر. کردن و رفتن  یخداحافظ همه

بستن در به سمتش حرکت  يشدم و برا ادهیپ نیدر رد شدم، از ماش ياز آستانه  نکهیبعد از ا... شدم  نیماش

در نگه داشته  يروبرو ینیماش...  ملحظه عرق سرد نشست رو بدن هیمواجه شدم که  يبا صحنه ا یول... کردم 

باز داشت  شیبا ن... دست به کار شده باشه  يزود نیبه ا شدیباورم نم...  ماین... نبود جز  یبود و راننده ش کس

 نیکه قه قهه ش بلند شده بود گاز ماش یکالهش رو به احترام از سرش برداشت و در حال... کرد  یبهم نگاه م

 بود؟ دهیرو د مایاونم ن یعنی...  نایسمت مب شتمبرگ... رو گرفت و رفت 

 

 ) نایمب تیروا(

احساس برام سخت  یو ب یخیازدواج  نیانگار برام تو خواب گذشت، تصور ا یعقد و عروس يماجراها ي همه

. نمونده بود  یبرام باق یبود که گرفته بودم و راه برگشت یمیتصم گهیبود که افتاده بود، د یاتفاق گهید یبود ول

کردن  یم الیخ. بودن  الیچه خوش خ... من  بهرو  ریو خاله و شوهر خاله م ام ریسپردن به امپدر و مادرم منو 

بشر  نیمونده بودم ا... رو راحت  الشیکرد و خ يبابام باز يجلو شینما کهیت هیباز  رمیام ه،یواقع زیهمه چ

 داشت هم  افهیهم ق... شد  یموفقم م... کرد  یم يباز وودیرفت تو هال یبهتر بود م...  هیگریعجب باز

. بود گول بخورم  کیمنم نزد یکرد که گاه یم يباز يجور هی. بود  ستیب شیبود هم الحق باز لیاست خوش

ازم  بیتو مملکت غر یگفت یبهش بگه تو اگه راست م ستین یکیهم داد که از من مراقبت کنه،  یچه قول

 رذل شده بود ماین... بود  تباهاش یول... افتادم  ماین ادیباز ...  ادیسرم ن یبدبخت نیکه ا يکرد یمراقبت م

من  سیخودش شده بود سرو...  ریکه پناه برده بودم به ام يعذابم داده بود ؛ طور یلیاون روزا تو دانشگاه خ... 

در  مهیسراس میکه شد الیوارد و. کار واقعا ازش ممنون بودم  هی نیبه خاطر ا... ذاشت تنها برم دانشگاه  یو نم
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که کنار  ینگیشد و رفت تو پارک نیو سوار ماش...  دپرسشگرانه نگاهم کر يجور هی... و بست و اومد طرف من 

ازم بپرسه  یسوال هیخواست  یکه انگار م يجور هیباز دوباره . ساخته شده بود پارك کرد  الیبزرگ و اطیح

شد و  ادهیپ نیاز ماش...  "خدا شفاش بده ... هاا س  وونهید نمیا": با خودم گفتم . نگفت  یچیه ینگاهم کرد ول

 . شدم  ادهیدر رو باز کرد و کمکم کرد پ من،اومد سمت 

 شده؟  يزیچ-

 بشه؟  دیبا يزینه، چ-

 ...  هیجور هیت  افهیآخه ق-

  ه؟یمثال چه جور-

  ؟يعالمت سوال شد هیشب-

... 

 شده؟  یچ یبگ يخوا ینم-

 ...  يدیرو ند نجایتو که هنوز ا... تو  میبر ایب...  یچیه-

بودم  ومدهیجهاز هم من ن دنیچ يآره برا...  مینیتو رو بب میباشه بر یول...  اایجواب دادن در رفت ریاز ز دمیفهم-

 ... آخه ... 

 ... و دستم رو گرفت  ستادیدفعه ا هی

 بگم دخترخاله؟  يزیچ هی-

 ... چه مواظبه اسمم رو صدا نکنه  چارهیب

 بگو -

 ستیدرسته قرار ن... کنم  یکار رو م نیمنم دارم هم یدونم سخته ول یم... گذشته رو بذار پشت در و برو تو -

قبول ...  میخراش ند نیاز ا شتریب مونیو به روح زخم میبذار حداقل عاقل باش یول...  میکن یعاشقانه زندگ

آرامش اعصاب داشته  دیبا...  یکار کن يخوا یم...  یموفق بش دیبا...  یدرستو بخون يخوا یتو م...  ؟يدار

 نیاز ا شتریخودتو ب...  یکه به روح خودت کمک کن یکارم خودت يپا هی یول... کنم  یمنم کمکت م...  یباش

مونده  ؟یگیم یچ... حاضرم همه جوره کمکت کنم  یدوست قبول کن هیاگه من رو به عنوان ...  يعذاب ند

داشت  نیا یبودم ول دهیکه کش ییعذابا يهمه  تیکنم با تشیخواستم اذ یمن م... جوابش رو بدم  یبودم چ

البته حتما به خاطر خودشه که اعصاب و روانش راحت باشه که خوب بتونه ... خواست بذارم کمکم کنه  یازم م
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وقت برگشتن از  نیه با اون حرف زدنش تو ماشوگرن... باشه  نشیریعشق د ادیبه کارش برسه و تو آرامش 

 ... چقدر به فکر اعصاب منه  دمیفهم شگاهیآرا

 ونهیآقا تیخصوص نیببرم ؛اصوال ا ادیگذشته رو از  یراحت نیتونم به ا یمن نم... حرفا پسرخاله  نیا الیخ یب-

نشو  ریپس لطفا جوگ... ندارم  اجیهم احت یدر ضمن به کمک کس... کنن  یرو فراموش م زیکه دو سوته همه چ

حاال ...  زیعز يحاال اولشه پسرخاله ... شد  عیضا... خوب شد ... آهاان ... رفت تو هم  هوی دوارشیام ي افهیق... 

حاال ...  دیکش یخط م نیزم يرو يو با پاش رو ماسه ها نییسرش رو انداخته بود پا... حاال هاا باهات کار دارم 

 يخواست بهش بگم عقده  یدلم م... رو پر کرده از ماسه  اطیکف ح زه،یسنگ ر يچرا به جا ستیمعلوم ن

  ؟یکن یجبران م يهمه ماسه دار نیابا  يساحل دار

 ساحله؟  نجایمگه ا ؟يرو با ماسه پر کرد اطیچرا ح-

 ییبد بال چارهی، ببشر نیا پهیچه خوش ت "با خودم گفتم ... لبش نگاهم کرد  يلبخند تلخ گوشه  هیبا  برگشت

 يکه ذره ا یآدم هی ياحمق شد خودشو پا... تونست چقدر خوشبخت باشه  یدونه م یخدا م... سرش اومد 

  "عالقه بهش نداره سوزوند 

  ام؟یمن عاشق در یدون یمگه نم... آره ساحله -

 ساحلت؟  نیکو ا اشیواا؟ پس در-

 ... گم  یبهت م ایب-

 يفضا هیبا  م،یوارد سالن که شد... خوشگل بود  الشیو یلیخ ياز حق نگذر یول... سمت ساختمون  میرفت

از دو طرف به  رهیدا میپلکان ن يباال با دو سر يدوبلکس که طبقه  يالیو هی... روبرو شدم  ییو طال دیسف

 فیبا بدون رگه بود که آدم کیو تقر دیکف سالن و پله ها از جنس مرمر سف... شد  یهمکف وصل م يطبقه 

قصر مجلل رو بهش داده  هیکه حالت . رنگ بود  ییپلکان و ستون هام طال ينرده ... کرد نگاهش کنه  یم

کرده بود کامال با  هیته قهیبا سل یهامم که مامان با عجله ول یلوسترا و کنار سالن ،ییو طال دیپرده هام سف. بود 

 یدو دست راحت...  ییگذاشته شده بود به رنگ طال ییرایپذ يتو لیاست بلدو دست م... خونه ست بود  يفضا

 يو بزرگ گوشه  رینظ یب ي نهیشوم يجلو يگهواره ا یدوتا صندل... شده بود  دهیچ منینش يهم تو ینبات

 زیر يبا گال دیکه روکش سف ياتاق غذاخور يهجده نفره هم تو يناهارخور زیم هیسالن گذاشته شده بود، 

  ییطال
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خوب که ... سوخته که طرحش واقعا قشنگ بود  يرنگ چوب تلخ با قهوه ا ينتایهم کاب آشپزخونه...  داشت

 هیلبش تک يلبخند گوشه  هیبا  نهیاتاق خواب دست به س واریکه به د ریزدم، چشمم افتاد به ام دیهمه جا رو د

 ... داده بود 

  ؟ینیاتاق خوابا رو بب يخوا ینم... خوشت اومد؟ ...  ؟يزد دیخوب د-

 : انداختم باال و گفتم  یتفاوت یابروهام رو با ب اوردم،ین کم

خودم بود،  کیش لیوگرنه چشمم به وسا...  يکرد میرو کجا قا یکه گفت ییایدر نیا نمیکنم بب یدارم نگاه م-

 ... باشه  ییتو تماشا يخونه  نکهینه ا

 ... تلخ اومد کنج لبش  يخنده  هیباز  یول... چهره ش رفت توهم  باز

 ... به اصل مطلب  میتا برس نیاتاق خوابا رو هم بب ایب... نداره  یبیع-

شکل باز  يا رهیدا يراهرو هی يسه تا اتاق خواب داشت که در هر سه تاش تو... رفتم سمت اتاق خوابا  دنبالش

 ریشکسته داره ام يایزوا یروح من کل یول... بس که دنبال آرامشه ... داره  رهیانگار عشق دا نمیا... شد  یم

...  یاسیبا  یکیست شده بود و اون  یرنگ پرتقال ااز اتاق خوابا ب یکی...  یآرامش داشته باش ذارمینم... خان 

و خسته کننده  خیآرامش،  جادیا نیکه در ع یرنگ آب هیکم رنگ،  یاتاق خواب بزرگه که ته راهرو بود آب یول

 یبرعکس اون دوتا قبل... باشه  شیقاط یخرده رنگ آب هیکه  يدیفس یعنیرنگ بود  یبرف ییجورا هیهم نبود، 

مامان  ي قهیبه سل دنشیپرده دار بود که با د يتخت دو نفره  هیوسطش  یکی نینفره داشت، ا هیکه تخت 

 مدل تختام، سنگ تموم گذاشته بود  نیدونست من عاشق ا یم. احسنت گفتم 

 .  برام

 ...  ات؟یبود در نیا-

 ... دنبالم  ایب...  یچقدر عجول-

حرکتش  شدیچرخ داشت و راحت م رشیز... طرف  هیاتاق خواب و هولش داد  واریکنار د يسمت دکور رفت

از  يدکور يطبقه  نیدونستم ا یشده بود، م دهیبزرگ پوش يبود که کامال با اون دکور يپشتش در... داد 

  .در رو باز کرد و رفت تو  رِ،یخود ام لیوسا

 ... دنبالم  ایب-

  کهیتار یلیخ نجایا-

 ... کنم  یصبر کن اآلن چراغ رو برات روشن م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 ... برگشت زل زد تو چشمام ... در بسته  هیپشت ... پله ها  نییپا میدیرس...  نیزم ریپله بود رو به ز يسر هی

 ...  يچشمات رو ببند دیبا-

 واا چرا؟ -

 ... پس چشمات رو ببند ...  ؟ینیاون ساحل رو بب يایدر یخواست یمگه نم-

 ...  میاز در گذشت.  دمیباز شدنش رو شن يکه صدا يدستم رو گرفت و برد سمت در ریرو بستم و ام چشمام

 ... چشمات رو باز کن -

به  لیرو تبد ساختمون ریز يکل فضا... بود  بایچقدر ز ایخدا... دهنم باز مونده بود  دنشیاز د... بود  ایدر واقعا

بزرگ وسطش بود با چند تا حوض نسبتا بزرگ که البته از  یلیخ یلیحوض خ هی... حوض خونه کرده بود 

ساخته  واریدور تا دور د یسنگ يتختا... متصل بود  یبه وسط یکیبار يها يکه با جو... کوچکتر بود  یوسط

نداشت، فقط کنار  يا ينور مرکز چیه... شده بود  نیتزئ یفرش يها یشده بود که روشون با فرش و پشت

 روزهیف یو حوضام همه با کاش يا روزهیف کیسرام نمیکف زم... رنگ  يا روزهیبلور ف يچند شاخه  يها یسالن

... کردم  یداشتم غش م گهید... دور تا دور حوضا رو پوشونده بودن  یونشمعد يگلدونا... فرش شده بود  يا

بود اگه  ينامرد گهید... بود  دهیخر يچه خونه ا... داشت  يا قهیعجب سل ریام نیا... بود  ریظن یو ب بایچقدر ز

 ... گفتم  ینم يزیچ

 ... کرده  یرو طراح نجایا یتیبا چه حساس نیبب...  ؟ياز چنگ صاحبش در آورد يرو چجور نجایا-

 صاحبش؟ -

 ...  يدیرو ازش خر نجایکه ا یکس...  گهیآره د-

 ...  دمینخر یاز کس-

 واا -

از دوستام که  یکیو با کمک  ختمیطرحشم خودم ر... داد  هیپدر بهم هد شیرو چند سال پ نجایا نیزم-

 رهیو غ رهیاز رنگ و طرح و جنس مصالح و غ ینیب یم نجایتمام اونچه که ا...  میرو ساخت نجایمهندس معماره ا

نه فقط تو ... جدا نابغه س هاا  نیبابا ا ؟نه ای يپسند یم یگفتن... حاال چطوره؟ ... همش با نظر خودم بوده ... 

حاال خدا ... خودش ساخته  يبرا يچه خونه ا... گرفته  لیچقدرم خودشو تحو... کاراا  نیتو ا یرشته ش که حت

 ... دیکه به آرزوش نرس فیح یخونه ول نیتو ا ارهیقرار بوده ب یدونه چه عروس یم

 ... مادربزرگاس  يقصه ها هیشب شتریب نجایاعتراف کنم ا دیبا-
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 ...  ؟يدیپسند ایبدت اومد  یعنی-

 فیباال که بودم خواستم دستت بندازم ازش تعر... راستش کل ساختمون قشنگه ... لذت بردم  نجایاز ا بییعج-

 ... بدم  یتا نظر قطع نمیدومم بب يطبقه  دیالبته اول با... نکردم 

 ... چشم دوخت تو چشمام  تیبا جد نباریآروم شد و ا هویبعد ... قه قهه شد به  لیتبد کشیکوچ ي خنده

پس  ستیخبردار ن نجایهم از ا یکس...  ومدهیحوض خونه ن نیما تو ا ریکس غ چیتا حاال ه... رازه هاا  نجایا-

 نفهمه باشه؟  يزیازش چ یمواظب باش کس

 چراا؟ -

 ...  نیدومم بب يباال طبقه  میبر... اآلن نه  یول... روز بهت گفتم  هی دیشا-

 ... باشه -

 هی... اونجا رو به من نشون نداد  ریاتاقم داشت که درش بسته بود و ام هیالبته ... بود  ییرایدوم کال پذ ي طبقه

... طرفش گذاشته شده بود  هیهم  اردیلیب زیم هی... پر شده بود  هایدنیکنارش داشت که با انواع نوش کمیبارِ کوچ

 : اره زدم به طرف بار و گفتم اش هی

  ؟یمگه تو اهل مشروبم هست-

  ؟یچ گهید... هه -

  ه؟یچ نایپس ا-

 ...برو جلو امتحان کن ... هاس  وهیشربت انواع مختلف م...  هیعیطب يهمش شربتا... هاش گول زنکه  شهیش-

 نیاز ا... هلو و ... پرتقال  یتوت فرنگ... شربت آلبالو ... گفت  یراست م... رو باز کردم  يچند تا بطر رفتم

...  ومدیاون بال سرمون نم میاگه نخورده بود کبارمیاون ... ومدیخوشم م یلیبود خ زاریصفتش که از مشروب ب

 ... پر شده بود  فمختل يبا طعمها يبرگ و عاد گاریبار انواع س شخوانِیپ يرو

  ه؟یالک نامیا ای یکش یم گاریس ؟یچ گاریس-

 ... دارم  ازیبهش ن هیچند وقت...  هینه اونا واقع-

 چرا؟ -

 نییپا رمیم... از کت و شلوار خسته شدم  گهیمن که د...  ن؟یبا اون لباس سنگ يتو خسته نشد...  الیخ یب-

 ...  یش داریزود ب دینده چون فردا با ادطولشیتوام ز... لباسم رو عوض کنم 

 چرا؟ -
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 ... ها  تهیفردا پاتخت نکهیمثل ا...  ؟يقرص چرا چرا خورد-

 ...  میکم داشت نویفقط ا... هه -

در ... تو اتاق بزرگه؟  ادینکنه بخواد ب... بخوابم؟  دیحاال کجا با... رفته بود  نییاز پله ها پا ریبه خودم اومدم ام تا

داشت از تو کمد اتاق بزرگه ...  ناسیاز ا شتریببچه شعورش  رینه خ دمیرفتم د... کنم  یاون صورت خفه ش م

 ...  اوردیلباساش رو در م

راحت باش من  نجایتوام ا...  هیاسیهمون ... برم تو اتاق خودم  یدارم م یکمد بر م نیمن لباسام رو از تو ا-

 نییون در برم پااتاق که از ا نیتو ا امیکه الزم داشته باشم برم تو حوض خونه م یفقط گاه...  شمیمزاحمت نم

 که نداره؟  یبیع... 

 ... فقط ...  ستین یمشکل... نه -

  ؟یفقط چ-

 که نداره؟  بیکنم ع یاتاق رو قفل م نیفقط من شبا در ا-

 ... اومد رو لباش  انهیلبخند موز هی

  ؟يبهم اعتماد ندار ای یترس یاز من م-

باهات  ياگه تو سرت باشه بلدم چطور يشرمانه ا یفکر ب...  ستین ينطوریآقا اصال ا ریخ... بترسم؟  دیچرا با-

  ؟يدار یمشکل... اعتماد ندارم  يمرد چیآره به ه...بهت اعتماد ندارم  یگفت نکهیا یول... مقابله کنم 

رو لبش اومد سمتم  يبا پوزخند... کرد  یم دادیب طنتیتو چشماش ش... انداخت رو تخت و اومد طرفم  لباساشو

باهاش  یکم یلیخ يفاصله ... اومد جلو ...  واریچند قدم رفتم عقب تا برخورد کردم به د... بودم  دهیترس... 

 صاف زل زده بود تو چشمام ...داشتم 

روشو ... چه در قفل باشه چه نباشه ...  يایاز پسم بر ب یتون یتو سرم باشه که تو نم ياگه فکر... آخه جوجه -

و باز برگشت رو به من و انگشت اشاره ش رو  ستادیا... برگردوند و رفت سمت لباساش که رو تخت انداخته بود 

 ... به عنوان هشدار به سمتم گرفت 

 يشرمانه ا یفکر ب چیمن ه... شرمانه  یب یگیبارت باشه م نیآخر گهید... باشه  ادتی يزیچ هی...  یراست-

 ينسبت به همسرش فکر بد چکسیه...  ؟یمن یو شرع يتو همسر عقد يفراموش کرد... نسبت به تو ندارم 

 مفهومه؟ ... گه نشنوم یپس د... نسبت به تو ندارم  یالیخ چیکه من اصال ه میحاال بگذر... نداره 

 ... زود خودمو جمع و جور کردم  یول دمیلحظه ازش ترس هی
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 مفهومه؟ ...  ااینکن دیمنو تهد گهید! ... جناب يرو خورد کلتیگول ه نکهیمثل ا-

 ... برم  یم امیلباسامم فردا م ي هیبق... خسته م ... خوام برم حمام  یحاالم م... من حرفم رو زدم -

 ...  یزودتر زحمت رو کم کن یکن یلطف م-

گفت چه فکر  یراست م...زود رفتم سمت در و قفلش کردم ... و از اتاق خارج شد  رونیرو با صدا داد ب نفسش

چه  يواا... تازه من محرمشم ... به من نداره؟  یکه اصال حس چارهیب نیا... زدم  يحرف بد...  ؟يشرمانه ا یب

رفتم ... اشه داشته ب دینبا چوقتیه یولنداره  يدرسته اآلن فکر... خوب کردم  یول... زدم  یحرف مزخرف

 یکرد و کمکم م یازدواج کرده بودم اون با عشق داشت موهامو باز م مایاآلن اگه با ن... توالت  زیم ينشستم پا

... تموم شد رفت ...  ستین تیتو زندگ گهید ماین... دختر؟  رهیچرا تو کله ت نم... ااه ... کرد لباس عوض کنم 

 دیرو که اونشب نبا ریام... ماجرا مقصر بدونم؟  نیتو ا ویک...  اایخداا يواا... نشد  شدیم دیبا کهسرنوشت اونطور 

 ایبهم شک کرد و من دور انداخت؟  یرو که به راحت ماین ایرحم رو بخورم  یب یگول اون زن دائ ذاشتیم

بود، موهامو باز  يجار شمامکه اشک از چ یکردم؟ در حال لیتحم ریسرنوشت رو به خودم و ام نیخودمو که ا

 رونینبود برم ب ازیحمال خوشگل داشتم و ن هیخدا رو شکر تو اتاقم ... کردم و لباسم رو در آوردم و رفتم حمام 

 رو با  سمیخ يکه داشتم موها نطوریبودم و هم دهیپوش یبلوز و شلوار راحت هی... اتاق 

 .  دمیدر رو شن يتقه  يکردم صدا یخشک م حوله

  ؟يردا يبله؟ کار-

 ... درو باز کن کارت دارم -

 ... گرفت سمتم  وانیل هی... در رو باز کردم  یلیم یو با ب رفتم

 وانیل هیهستم  یکه عصب ییمن عادت دارم وقتا... اآلن برات خوبه  ینه ول ای يدونم دوست دار ینم-

بود  يروز بد یلیامروز خ... توام درست کنم  يگفتم برا... کنه  یاعصاب رو آروم م... خورم  یشکالت داغ م

 ... برات 

اول تو ... مشترك داشتم  ي قهیبود که باهاش سل يمورد نیچندم نیا... لحظه تو دلم بهش احسنت گفتم  هی

 ... حاالم شکالت داغ ...  يا روزهیبعد رنگ ف... انتخاب جواهر 

  ...عادت رو دارم  نیاتفاقا منم هم... ممنونم  یلیخ-

چند قدم دور شده بود که ...  ریشب بخ...  یراحت باش تییتا تو تنها رمیم...  يخدا رو شکر که دوست دار-

 ... برگشت طرفم 
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 دخترخاله -

 بله؟ -

 ...  يخور یسرما م ينجوریا... موهات رو با سشوار خشک کن -

 ش چرا موهاشو هنوز خشک پس خود... خودش شدم  سیخ يتازه متوجه موها. تو اتاقش و در رو بست  رفت

چه  یامشب تو مهمون لیفام يدخترا چارهیب... بود  یو خوشگل یجدا پسر نمک...  ادیچقدرم بهش م...  نکرده؟

...  نا؟یحواست کجاست مب...  ستمیمسرورم ن نیخبر ندارن من از داشتنش همچ... کردن  یبا حسرت نگاش م

تو  یول اهاشهیاون مال دختر رو...  ندهبهت دست  تیپس حس مالک...  یستیتوام مال اون ن...  ستیمالتو ن ریام

از  میگوش ياون شب با صدا يفردا... پس حواست به حرفات باشه ... مال درد ...  یهست ییتو مال تنها...  ؟یچ

 : گفتم  نم،یرو بب یاسم رو گوش نکهیبود اون وقت صبح؟ بدون ا یک... شدم  داریخواب ب

 الوو؟ -

 ... سالم  کیعل... رفت  ادتی سالم-

 شما؟ -

 ...  يپسرخاله م، کاله قرمز...  ؟یهنوز خواب... هه -

 توو؟  يخواب ندار...  ؟ییتو... ااه -

نگاه ... با هول از جام بلند شدم ...  نجانیا گهیساعت د میمامان زنگ زد گفت تا ن... ساعت چنده؟  یدونیم-

 ... بود  ازدهیساعت ... ساعت کردم 

  نجا؟یا انیدارن م یچ يبرا-

 ...  يدار اجیاحت يمقو يصبحانه  هیشما اآلن به  الشونیبه خ! ... ندارن يزیها که خبر از چ چارهیاون ب-

 ...  تیترب یب... اا -

 ...  یتو گوش دیچیخنده ش پ يصدا

 گفتم؟  یمگه من چ-

 حرفاهاا  نیاز ا ادیخوشم نم چیه-

 ... چشم جوجه -

 ... توام ... توام ... ه من جوجه م اگ-

 )  دیخند یهنوز م( ؟یمن چ-
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 ...  يتوام هاپو کُمار-

 ... قهه ش بلندتر شد  قه

 ... جوجه  گمینم گهید...  يباشه همون کاله قرمز-

 ... دم در  يومدیچرا ن...  ؟يحاال چرا زنگ زد-

 ... مجبور شدم زنگ بزنم ...  یتو خواب زمستون يرفته بود یجنابعال یول... اتفاقا در زدم -

 ... خودت  نیاون ذاتش خراب بود ع...  یمهربون بود تو مخمل یلیتو هاپو کُمار خ... نه -

 یلیهم نازه و دخترا خ... خوش ذات و مهربونه  میلیهم آخرش همه متوجه شدن خ... بهتره  یلیآره مخمل خ-

 ... دوست دارن نازش کنن 

 ...  ییایح یب یلیخ-

فکر کنن  نایالزم بود مامان ا... تو حموم  دمیرو قطع کردم و پر یگوش... بود از خنده منفجرشه  کینزد بارنیا

داده بود و از  هیاتاقش تک واریبه د...  رونیب دمیاز اتاق پر دمیکه شن یزنگ نیبا اول... من اول صبح حمام کردم 

 یصورت یکوتاه و نسبتا گشاد راحت راهنیپ هی...  هریگ یخنده ش رو م يش معلوم بود داره به زور جلو افهیق

 سیچون موهاش هنوز خ... رفته  یحموم الک هیاونم  دمیفهم دنشیبا د... موهام هنوز نم دار بود . بودم  دهیپوش

 يصبحانه  هی...  میبا لبخند ازشون استقبال کرد... در رو باز کردم و مامان و خاله و افسانه اومدن تو ... بود 

 يها یخوراک یو کل رهیشده و حلوا ارده و ارده ش کسیشده بود از آب پرتقال و تخم مرغ م لیکامل که تشک

تنها ... بدن من الزمه برامون آورده بودن  يبرا زیاز همه چ شتریگفت طبعش گرمه و اآلن ب یکه مامان م گهید

برعکس من که داشتم ... کرد  یم گاهمن نیلبخند غمگ هینبوده افسانه بود که با  يدونست خبر یکه م یکس

منم لقمه  يخورد و بدتر از اون چپ و راست برا ینشسته بود و با ولع صبحانه ش رو م ریخوردم، ام یبه زور م

 . کرد  یم يباز لمیباز ف نایمامان ا يگرفت و جلو یم

 ...  دهیرنگت پر... بخور خوشگلم -

 یعنی "گفتم  یبا خودم م...  ارمیکرد رو در ب ینگاهم م يخواست اون چشماش رو که داشت موذ یم دلم

من  يبهم نخنده؟ برا یبا بدجنس ينجوریتو معده ش که ا زهیبزنم با مشت تو دهنش که اون دندوناش بر شهیم

  "دارم برات  ؟یزنیلبخند ژکوند م

باالخره ... بردن  یلذت م ...آقا  نیا ياز قربون صدقه ها یکل... م که خبر نداشتن  چارهیب يو خاله  مامان

 کمیبودم اصال تحر دهیکه من پوش یلباس کوتاه نیبرام جالب بود با ا... پاشم  زیداد که من از سر م تیرضا
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 ینگاهشو از روم بر م ای نیینداخت پا یم سرشو...  شدمیتا من بلند م... چه وفادار بود به عشقش ... شد  ینم

اومد تو  یطونیفکر ش هی هوی... عشقش وفادار باشه؟  يبه خاطره  یحد حت نیتا ا یکی شهیم یعنی... داشت 

حاضر شده بود که بره،  ریام...  ییدارم برات اساس... راه زجرت داد  نیاز ا شهیپس م... دارم برات آقاا ... ذهنم 

سر به  خواستمیو نمبودم  یاز دستش عصبان نکهیبا ا یحت... موند تو خونه  یم دیبود و اون نبا نهزنو یمهمون

ش بدون  قهیکه  یرنگ طرح سنت يسدر ینخ رهنیپ هی... نکنم  نشیتونستم تو دلم تحس یتنش باشه بازم نم

هم دستش کرده بود  یچوب نددستب هی...  دیسف یبود با شلوار نخ دهیباز بود پوش یکم يدکمه و به صورت عمود

کنه  یم ییعضالتش چه خودنما... بود؟  ییایتالیا يمانکنا نیتو کت شلوار ع شبیکه د هیهمون نیخدا ا يواا... 

با صداش  کدفعهی... اصال حواسم نبود محوش شدم ... بشر همه جوره خوشگله ...  یو شلوار شرق راهنیپ نیتو ا

 ... به خودم اومدم 

  ؟يکاله قرمز-

 هاا -

  ؟ییکجا-

 ...  نجامیکجا باشم خوبه؟ هم-

 ...  گهیمخمله د...  يحقم دار ... يفکر کردم محو مخمل شد-

... کرد و رفت  یاز همه خداحافظ...  یینجایتو هنوز ا انیمردم اآلن م...  گهیبرو د...  رینه خ...  اایا فتهیخود ش-

بنفش  يبند رهنیپ هیمنم ... مدل باز درست کرد و رفت  هیاومد موهام رو ... خونه  ادیب میرو گفته بود شگریآرا

 یبهم م یلیکرده بود که خ تیال شیآرا هیبرام  شگرمیو آرا دمیرون باز بود پوش يراستش تا رو يپا يکه رو

افسانه ازم ... همه رفتن  یوقت... مجبور بودم اون روز رو هم تحمل کنم  یگرچه حوصله نداشتم ول... اومد 

 ... کارم داشت ... خواست برم تو اتاق خواب 

 باهام؟  يدار يکار... افسانه جان  هیچ-

  نا؟یمب یکن کاریچ يخوا یم-

 کنم؟  کاریخوام چ یم ویچ-

 ...  يندار ریبه ام يدونم تو عالقه ا یمن که م-

 بدم؟  زهیکشفت بهت جا نیا يبرا دیحاال با... خب -

 ...  یب یلیخ-
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 ... حرفت رو کامل کن ... ؟ ...شعور  یب ؟یچ یب-

 شعور  یو البته ب... رحم  یب... عاطفه  یب-

 اونوقت چرا؟ -

 ...  يقبول دار گهیکه د نویا... ازدواج رو قبول نکنه  نیتونست ا یم چارهیب ریام نیا-

که  نویا... آدم رفتم  نیکه با ا هییکشم از دست اون سفر کذا یم یمن هر چ... کرد قبول نکنه  یغلط م... نه -

 خانم مدافع حقوق بشر؟  یدونیم گهید

 ... پس درست حدس زدم -

  ه؟یو اونوقت حدست چ-

 آره؟ ...  يریرو ازش بگ مایانتقام ن یکه بتون يرو بهش داد شنهادیپ نیا-

- ... 

 آره؟  یبگ يجرأت ندار ؟يچرا سکوت کرد ه؟یچ-

 ... من ... من ...  رمیآدم بگ نیخوام انتقام سرنوشتم رو از ا یم... آره ... چرا جرأت دارم -

  ؟یتو چ-

 ... افسانه  شدیم ينطوریا میاوضاع زندگ دیمن نبا-

 ...  زشیبخوام اشکام شروع کرد به ر نکهیا بدون

  ؟یبا سرنوشت لج نکن ستیبهتر ن) ... کرد  یم هیافسانه هم گر... ( که شده  ستیحاال کار-

من  یول... کشه  یکه به خاطر تو نفس م یکن یزندگ یعمرت رو با کس یتو قراره باق... تو ساده ست  يبرا-

  ؟یچ

  ؟يدید ریاز ام يبد زیمگه چ...  ؟یتو چ-

... ندارم  ریبا ام یبه زندگ یلیتما چیکه من ه یبدون نویا دیتو با گهید...  ؟يافسانه؟ بچه شد نمیبب دیبا یچ-

 ... ندارم  يمنم به اون عالقه ا... اون من رو دوست نداره ...  نطوریاونم هم

کن  یبه جاش سع... اتفاقات ندون  نیرو مقصر ا چارهیاون ب ...عذابش نده  گمیم... عاشقش شو  گمینم-

 ریز یبا ک يدار یکن بفهم یپس سع... درسته؟  یکن یخونه باهاش زندگ نیباالخره قراره تو تو ا...  شیبشناس

 ... نداره  يکار گهیکه د نیا...  یگذرون یسقف وقتت رو م نیا
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 نیا یسواال از زندگ یلیچون خ...  ومدیگفت بشناسش بدم ن نکهیالبته از ا... نداشت  یتیافسانه برام اهم يحرفا

کردن  یعصر بود که همه خداحافظ... نداده بودم  رییکردنش تغ تیاذ يرو برا ممیهنوز تصم یول... بشر داشتم 

عطر نسبتا تند  يبا بو گاریس يالبته بو...  دادیم گاریس يبو دیشد... اومد  ریغروب بود که ام يکاینزد... و رفتن 

 شهیهم ادمهی. دوستش داشتم  بیساخته بود که من عج يا حهیشده بود و را یآکوا که زده بود قاط يبولگار

 نیمعلوم بود ا... دارم  ازیشب قبل بهم گفت چند وقته بهش ن نیا یکرد ول یمنع م گاریس دنیرو از کش گرانید

 ... بوده  سخت یلیاونم خ يبرا يجبارازدواج ا

 ) گرفته بود  یلیصورتش خ( سالم -

حاال خوب بود من ... صورتم چندبار تکون دادم  يدستم رو جلو! ( يدیم گاریس يچقدر بو...  ؟یخوب... سالم -

 ) کنم  تشیفقط خواستم اذ... بو رو دوست داشتم هاا  نیا

 ... حمام  رمیاآلن م یگیراست م-

 ...  ؟یبکش گاریس يخب مجبور-

 چطور؟ -

 ... آخه بوش دل به هم زنه -

 ...  یپسرخاله ت نگران یسالمت يفکر کردم برا... هه -

 ... من به خاطر بوش گفتم ... اون به خودت مربوطه -

... شدم هاا  یم يخواستم بد بشم، عجب اعجوبه ا یمنم اگه م... بزنه رفت سمت حمام  یحرف نکهیا بدون

مشغول به کار  ادیمستخدم ب هیقرار بود از فردا ... شدم  لیتب کردن وسارفتم سمت آشپزخونه و مشغول مر

کارا  نیمن که آدم ا الیخ یب... چقدرم ظرف جمع شده بود ... کارا رو نداشتم  نجوریبشه، چون من فرصت ا

  کینزد... شستم  یژل زدم رو م يموها دیبا... رفتم تو اتاقم و خودمم رفتم حمام ... وجه  چینبودم به ه

که صبح از ذهنم گذشته بود  يزیآم طنتیاون فکر ش ادیباز ...  رونیتا از حمام اومدم ب دیساعت طول کش کی

ش  قهی... رنگ جذب برداشتم  يتاپ سرمه ا هیرفتم سر کمدم و ... کنم  تشیخواست اذ یدلم م... افتادم 

 کرد  یم جادیا دمیپوست سف اکه ب یشونه هام کامل باز بود و کنتراست يتا رو... باز بود  یلیهفت خ

موهامو با سشوار خشک کردم و لخت ...  دمیزانو هم پوش يوجب باال هی دیدامن کوتاه سف هی... بود  یدنید

نشسته ...  رونیزدم و رفتم ب یرژ صورت هیو  دمیکش ومدیبهم م یلیهم که خ یخط چشم پهن... دورم  ختمیر

مردام که  نیاَه ا... اکشن بود  لمشمیف نکهیمثل ا...  دید یم یزبان اصل ملیف هیو داشت  ونیزیتلو يبود روبرو
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رفتم سمت آشپزخونه و دو تا ... بود  لمیغرق ف یحساب... متوجه حضور من نشد ... اکشن دارن  لمیعشق ف

رو گذاشتم  ینیس... نشستم دو تا مبل اونطرف ترش ... رفتم تو اتاق  کیبرش ک هیبا ...  ختمیر ییفنجون چا

 ...  زیرو م

 ... آوردم  کمیبرات ک... بخور  يچا هی ایب-

 یکیبرداشت و چشمش افتاد به تنها برش ک زیم يرو از رو يفنجون چا... سمت من  ادیچشمش ب نکهیا بدون

 . که آورده بودم 

 سرش رو آورد باال و چشمش افتاد به من که رومو (خودت  يپس چرا برا-

 ...  يد... ور ...  این) حواسم بهش بود  یچشم ریز یول ونیزیت تلوبودم سم برگردونده

...  ؟یعاشق اون دختره بمون یتون یچقدر م نمیبب... خان  ریعذاب بکش ام": با خودم گفتم ... جا خورد  یحساب

من عذاب  نیع دیتوام با... از خاطره ش  یحت...  یاز عشقت دور ش دیتوام با... اگه قراره من از عشقم دور بشم 

و خودشو با ... نگاهش رو از من گرفت  طرفش،تا صورتم رو برگردوندم  " يانتکاریبه خ یو متهم ش یبکش

 ... مشغول کرد  کیک

 زنگ بزنم سفارش بدم؟  يخور یم یشام چ... من خوردم -

- ... 

که  یمبل يپاشدم مخصوصا از جلو... کنم آقاا  تتیچقدر سر شام اذ نیحاال بب... بود  کیحواسش به ک همچنان

 ... بود  دهیکش يلخت من چه زجر يپاها دنیبا د چارهیب... اون نشسته بود رد شدم رفتم سمت تلفن 

 ...  ینگفت-

من رو نگاه  نکهیو بدون ا نتیو رفت سمت آشپزخونه، گذاشتشون رو کاب ینیعصرونه رو گذاشت تو س لیوسا

 : رفتن گفت  نیدر ح... کنه رفت سمت اتاقش 

 ... بخوابم  رمیمن م... خودت سفارش بده  يبرا يخوا یم یهرچ...  ستیگرسنه مم ن... خسته م  یلیمن خ-

 .به سنگ خورده  رمیت دمیرفت در رو بست و من فهم بعد

 

 ) ریام تیروا( 

فقط  دنشیفهم ينه؟ برا ایهم مثل من متوجهش شده  نایدونستم مب یپشت در خشکم زده بود، نم ماین دنید با

نه  ای دهیرو د مایخواست ازش بپرسم ن یدلم م...  نیرو بستم و رفتم سمت ماش اطیدر ح عیراه داشتم، سر هی
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رو  نیماش. کرده  یم بمونیتعق ماین شدیمبودش هم، با گفتن من متوجه  دهیاگه ند یحت ينطوریا...  شدینم یول

براش . بروز ندادم  يزیمن چ یسوال تو ذهنمه ول هیبود  دهیاز حالتم فهم... شه  ادهیپارك کردم و کمک کردم پ

من قصد  یشده، تمام تالشش رو کرد که بگه کارم مسخره ست ول ختهیماسه ر اطیبود که کف ح بیعج

 . نداشتم ناراحتش کنم 

که  یعشق ياز کلبه  دمید یم یبردم وقت یو من لذت م دیبار یم نیشد، از نگاهش تحس الیوارد و یوقت

 یتالف زشیت شیکردم که باز جواب نگاهم رو با ن یداشتم با لذت نگاهش م... براش ساختم خوشش اومده 

 .بشه  تینگم که اذ يزیوقت چ هیو  ارمیکم ن شیبار نامهربون ریبهم قدرت بده ز ایگفتم خدا یبا خودم م. کرد 

دونستم مثل  یبلند به زبون آورد م يصدا نتونست سکوت کنه و احساسش رو با گهیتو حوض خونه د بردمش

و  دیکش یدوم رو هم بهش نشون دادم، همه جا رو سرك م يطبقه ...  شهیخودم عاشق اون قسمت از خونه م

 یم... رفت سمت بار ... شد؟ یتلخ م ينجوریا یهمه چ دیچرا با ایخدا. بردم  یمن لذت خرامان راه رفتنش رو م

من  يرو راحت کردم که تو خونه  الشیخ... درست مثل خودم ... متنفر شده  گهید یدونستم از هر نوع شراب

بفهمه  شدیباعث م نیا دیشا د،یمن رو فهم دنیکش گاریس ي هیقض یول...  شهینم دایآشغاال پ نیوقت از ا چیه

 .کردم  یمنع م گاریرو از س گرانیشه دیکشم ؛ اونم من که هم یمنم دارم رنج م

جفتمون  يبرا نیو ا دیلرز یم دنشیخواست زودتر برم تو اتاقم، دلم از د یدلم م یاز طرفخسته بودم،  یلیخ

... عذاب بود  تینها نیگرفتم و ا یازش فاصله م شهیاز هم شتریب دیتو شب وصالمون ازش با... خطرناك بود 

 .رو برداشتم  لباساماز  يکه قرار بود اتاق مشترکمون باشه و تعداد یرفتم تو اتاق خواب

 گهیکه بعدش گفت د یحرف یناراحت شدم ول نانشیاز عدم اطم... کنم  یدفعه گفت من در اتاق رو قفل م هی

 شدیمغزم داشت منفجر م... بلدم باهات مقابله کنم  یداشته باش يشرمانه ا یگفت اگه فکر ب... رفت رو اعصابم 

جنگم که روح  یم م زهیخرم و با غر یرو به جون م ییخواست بهش بگم دختر من اآلن دارم تنها یدلم م... 

 یم یآشغال عوض هیاونوقت تو من رو ... داره  تیاز جسمت برام اهم شتریب یلیچون روحت خ...  نهینب یبیتو آس

دادم و از  طنتیش یبا کم یخواست ول یکه دلم م يجوابش رو البته نه اونطور...  ه؟یشرم یکه دنبال ب ینیب

 . رونیاتاق رفتم ب

...  ستادمیدوش ا ریآب رو سرد کردم و رفتم ز... کردم  یرو داشتم تحمل م يادیگرمم شده بود، فشار ز یلیخ

 رونیحمام کردم و رفتم ب... واقعا سردم شده بود  گهید... آب موندم که بدنم کرخت شد  ریز يانقدر همون طور

که  ییزایتنها چ... قرص آرامبخش نبودم  هلو ا شدیآروم م دیاعصابم با... مقدار شکالت داغ درست کردم  هی
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و بوکسم رو  يبدنساز لیاتاق بود که کل وسا هیدوم  يتو طبقه ... کرد، شکالت داغ بود و بوکس  یآرومم م

حق نداشت  نایکه مب یتنها اتاق... ندادم  نایکه درش بسته بود و نشون مب یتنها اتاق... گذاشته بودم توش 

 امیروحم رو توش الت يو زخما یاهیکه س يمحدوده ا... من بود  يدردا يمحدوده  جاچون اون... واردش بشه 

نسبت به اون  يا يکنجکاو چیخوشحال بودم که اونشب ه...  نایمب يکه پر بود از عکسا یتنها اتاق... دائم  یم

 تیضربه هام اذ يصدااز  نایشب بود و ممکن بود مب یخواست باز پناه ببرم بهش ول یدلم م... اتاق نشون نداد 

انقدر ناز  سیخ يبا موها... اومد در رو باز کرد ... و رفتم در اتاقش رو زدم  ختمیشکالت ر وانیدوتا ل... بشه 

. شم  خودیبود و ممکن بود از خود ب دهیچیعطر موهاش تو مشامم پ... خواست ببوسمش  یشده بود که دلم م

 ...بهش سفارش نکنم که موهاشو خشک نکنه  ومدیدلم ن...  شهیمغ آروم معلوم شد اونم مثل من با شکالت دا

دو ساعت  بایتقر... رو گذاشتم تو گوشم و انقدر آهنگ گوش کردم تا خوابم برد  يهندزفر... تو اتاقم  رفتم

 ...مامان بود ... شدم  داریب میزنگ گوش يبودم که با صدا دهیخواب

 بله؟ -

 ؟يخواب بود... سالم مادر  -

 ن؟یداشت يکار...  نیبفرمائ... نداره مامان جان  یبیع یول... رستش تازه خوابم برده بود  -

 ؟یخوبه؟ خودت خوب نایحال مب... مادر؟  نیبود داریموقع صبح ب نیتا ا... بگردم  یاله -

 حمیکنه من چقدر وق یخودش فکر م شیحاال پ... دااد  يا... گفتم و اونروز روز اول ازدواجمه  یچ دمیفهم تازه

 ...کرد  شدینم شیبود که زده بودم کار یحرف گهید... 

 ...کنم  یباهاتون صحبت م...  رونیبرم از اتاق ب نیبذار... خوابه  یطفل نیمامان جان ا -

 ...باشه پسرم  -

 اتاق  رونیکنه رفتم ب الیکم معطل کردم که خ هی یالک... از تو تخت بلند شدم و رفتم دم پنجره  عیسر

 الو مامان؟ -

 ..جانم پسرم  -

 ن؟یاز ما کرد يادی یچ يبرا نینگفت -

من و ... بشه  تیالزمه تقو... باالخره براش سخت بوده ... شده  فیاون طفل معصوم اآلن بدنش ضع زمیعز -

 .. میاریصبحانه براتون ب میایب میخوا یخاله ت م

 کنم؟ کاریچ نویحاال ا... خاك بر سر من  يا
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 !که تو خونه هست یهمه چ... کنم  یدرست م يمقو يصبحانه  هیخودم براش ... حاال الزمه مامان جان؟  -

 ... میدیحموم مام رس نیتا شما بر...  مییما اونجا گهیساعت د کیتا ... رسمه مادر  هی نیا...  ؟یچ گهید -

 میمنتظر... باشه ... مم  -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

... حتما اونم تازه خوابش برده بود ... کنم  دارشیب ومدیدلم نم...  نایو رفتم سمت اتاق مب دمیلباس پوش عیسر

به ناچار ...  دونن؟یم یها چ چارهیاون ب یول...  فتادهیکه ن یآخه اتفاق... بود؟  یچ گهیرسم مسخره د نیحاال ا

 یلیخوابالوت که خ ي افهیبه قربون اون ق ریام يا... بود  خواب دیانگار نه انگار خانوم شد یول... چند بار در زدم 

 ...باز بهش مهلت دادمو آخرسر بهش زنگ زدم  یساعت مین هی...  نمتیبب یخواد اون شکل یدلم م

رفت  یدلم براش ضعف م... اولش اصال منو نشناخت ...  دهیخواب یزد که حساب یداد م یاز پشت گوش صداش

 ...  فیح یول ذاشتمیباهاش سر به سر م شتریاگه وقت بود ب... گل کرد  طنتمیبهم گفت مخمل ش یبعد وقت... 

 یخوشگل یصورت رهنیپ...  میرو تجربه کرده بود یحمام الک هیجفتمون ...  رونیب دیزنگ از اتاقش پر يصدا با

 نیداره دل و د يدونست چجور یدختر م نیا یعنی... کرد  یبود که نگاه کردن بهش رو برام سخت م دهیپوش

هم که  چارهیخب اون ب یول... کرد تا کار برام ساده تر باشه  یکم مراعات م هیکاش ... کنه؟  یمن رو غارت م

 یصبحانه رو باز با کل! ... خودش بگرده که يتو خونه  اهایتونست به خاطر حفظ نفس من مثل تارك دن ینم

 .رفتن  يم و آماده شدم براکه صبح آرزوهام بود بهش داد يبهتر بگم با فکر به روز ای طنتیش

 نیمن ا یدونست ول یخودش نم... تونستم به وضوح بخونم که از سر و وضعم خوشش اومده  ینگاهش م از

 یبه خودم م يادیبود که با وسواس ز نمیهم يبرا دیشا...  دمید یسالها بود که تو چشماش م یلینگاه رو خ

 ... دمیرس

بود که متوجه شدم دوباره  یدر حال رانندگ. حرف بزنم  یکیداشتم با  ازیسر به مهرداد بزنم، ن هیداشتم  قصد

 نمیشدم، اونم اومد درست پشت ماش ادهیپ نیاز ماش.  ستادمیکوچه باغ ا هیکنه، رفتم تو  یم بمیداره تعق ماین

ش  قهیناخودآگاه رفتم سمتش و ... خرد کنم  خواست دندوناش رو تو دهنش یدلم م... شد  ادهیتوقف کرد و پ

 .رو گرفتم 

 ... اسکورت من؟  يشد... تا حاال؟  شبیاز د یکن یم یچه غلط کهیمرت -
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تهرانم  يابونایصاحب کوچه خ يکرد الیخ...  یشیتو که زن مردم رو صاحب م... خوشبخت؟  يآقا هیچ -

 ؟یهست

 ...کرار کن ت گهیبار د هی يجرأت دار...  ؟يکرد یچه غلط -

 !ییکنم بابا سیخودمو خ یترسم اخم کن یم... جرأت ندارم ... نچ  -

 ؟يداریچرا دست از سر ما برنم -

 ...بود تو صورتم کنار کردم  ختهیموهام رو که ر... ش رو ول کردم و رفتم عقب  قهی

 يخوادت و به زود ینم نایمب يدیفهم هیچ... بره؟  نییآب خوش از گلوت پا ذارمیرفته بهت گفتم نم ادتی -

 کنه؟ یرهات م

 ... ياریاسمشو ب يتو حق ندار...  وونیدهنتو ببند ح -

 ؟یخودتو گرفت يچرا جلو... بزن تو دهنم  ایخب ب -

دونم دنبال  ینم يکرد الیتو خ... هه ...  يخودتو نشون بد میتو زندگ یداشته باش يخوام بهانه ا یچون نم -

 ؟يخودتو بهش نشون بد يجور هی تیشکا يبعدم به بهانه  يبخوراز من  ریکتک س هیکه  ینیا

باشه اون هر روز تو  ادتی...  نهینکن تنها نقشه م هم الیخ یول يدستم رو خوند نباریا... نداره  بیع... خب  -

 م؟یکرد میهم تنظ نینرفته که به خاطر عشقموون کالسامون رو ع ادتی... کالسه  هیدانشگاه با من سر 

 ...شرف رو بست  یب نیدهن ا شدینم ينجوریا یول...  شدمیم وونهید داشتم

 ؟يخوا یم یچ میاز جون من و زندگ...  ه؟یهدفت چ -

 دونه؟ یخودشم م نویا -

 و؟یچ -

 ؟يکه انقدر دوسش دار -

 ؟یچ -

روز که  حالت رو همون نیمن ا... بدبخت  یفهمه عاشقش یم نهیحالت رو بب نیا یهر احمق! ... نداره یچ یچ -

رو  نایعشق تو موم وجود مب يگرما نکهیقبل ا... رو راحت کنم  التیبذار خ یول...  دمیلواسون فهم ياومده بود

 ... ارمیآب کنه از چنگت درش م

 ...هم بهت گفتم  گهیبار د هی نویا... کنه  ینم انتیاگه دوستمم نداشته باشه، بهم خ یحت -

 ... یبهش مطمئن يادیز -
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به  يکرد الیاونوقت خ... کنه  انتیبه گذشته ش خ ستیحاضر ن دهیکه از تو کش یبا عذاب یاون حت... احمق  -

 کنه؟ یم انتیشوهرش خ

که سر من اومد سر  ییکنم بال یم يمن کار یول... که بهم دروغ گفت  یوقت... کرده  انتیبار به من خ هی -

 ... ادیتوام ب

 سمت تو؟ ادیآخرش م یکن یفکر م یول...  يدار يدونم براش چه نقشه ا ینم -

 ... مطمئنم  -

 ...کنم  یمن راه رو براش باز م... سمت تو  ادیخواست ب يروز هیاگه ... اگه ... بهت بگم  يزیچ هیپس بذار  -

 سمت من  ادیب يذارینم یتو که قبال گفت -

با من  یکه دلش به زندگ...  فتهیمثل تو ن یکنم که به دام آشغال یرو م میتمام سع... گم  یم نویهنوزم هم -

 ...  شمیسد راهش نم... سمت تو  ادیاگه انقدر احمق بود که بخواد ب یول... گرم بشه 

 آره؟ یبا بچه پابندش کن يخوا یالبد م...  یموندگارش کن يخوا یم يچجور -

 چارهیخوام ب یجسمش روحش رو م من قبل از... کردم  یکه فکرش رو م یهست یابله تر از اون یلیخ... هه  -

 بفهم  نویا...  ستمیمثل تو هوس باز ن... 

 میکن فیو تعر مینیبب -

 نداره ینقش چیتو ه یعشق تو زندگ... متأسفم برات  -

 برو بااباا -

بدون توجه به رفت و آمد اندك مردم اون ... نشستم پشت فرمون ... شد و با سرعت ازم دور شد  نیماش سوار

 مگه مرد دل نداره؟ ... کنه؟  ینم هیگفته مرد گر یک... کردم  یم هیبلند گر يکوچه با صدا

کوفته  یلینم خبد... بعد از ظهر بود  میچشم که باز کردم حدود ساعت سه ون... پشت فرمون خوابم برد  همونجا

 ...بعد رفتم خونه ... غروب  يایهدف گشتم تا نزد یب ابونایمقدار تو خ هی... وقت گذشته بود  یلیخ... شده بود 

 دیمن بع ومد،یبدش م گاریس ياز بو نایمب نکهیبا ا یول...  دادمیم گاریس يبودم و بدجور بو دهیکش گاریس یلیخ

 .دست بکشم  دمیعادت جد نیدونستم بتونم از ا یم

 يبرام چا نایبودم که مب لمیف يمشغول تماشا... کردم تمام مسائل اون روز رو فراموش کنم  یحموم و سع رفتم

تا اومدم بهش بگم چرا ... دادن به من افتاده بود خوشحال شدم  يبه فکر چا هویکه  نیاز ا... آورد  کیو ک

دختر قصد کشتن من  نیا ایخدا...  دنت بهم وصل کرول ستیو ب ستیانگار برق دو اوردهین کیخودش ک يبرا
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. رفته بود رو اعصابم  ریس يپوستش با اون رنگ سرمه ا ییبایطرف، ز هیباز لباسش  ي قهی... رو کرده بود 

...  دمیازش نفهم یچیکه اصال ه کیخودمو مشغول کردم به خودن ک.  دمیشن یقلبم رو به وضوح م يصدا

 یکیحاال ... خواست شام سفارش بده  یم... شد رفت طرف تلفن  ردچشم من  يجلوبلند شد اومد از  کدفعهی

... چشم من؟  يجلو يایهمه جا چرا م نیآخه ا... تو؟  یبپوش یکوتاه نیدامن به ا ينبود بهش بگه مجبور

 منه دختر؟ يچشما يتنها راه عبور تو از جلو یعنی

 .خورم  یرفتم تو اتاقم و بهش گفتم شام نم عیسر...  ارمینتونستم طاقت ب گهید

 رونیزد ب یم نهیقلبم بدجور داشت از تو س یول دمیتو تختم دراز کش یکم هیتونستم تو اتاق بمونم،  ینم یول

 یوقت. بردم  یم نیاز ب مویانرژ دیبا. کردم  یمقدار با ورزش خودمو خسته م هیباال  يرفتم طبقه  یم دیبا... 

 .باال و در رو بستم و شروع کردم  يخودمو رسوندم طبقه  عیسر... تو اتاق خودش بود  نایمب رونیرفتم ب

زدم و حرص  یتونستم محکم ضربه م یتا م... زدم  یبوکس و بهش ضربه م سهیخودمو زده بودم رو ک عکس

 يقد يتابلو ينشستم جلو...  دیامونمو بر یانقدر ضربه زدم تا خستگ... کردم  یم یبوکس خال سهیخودمو سر ک

... اون چندوقت اومد تو سرم  يبتایمص يهمه . وقت بود همدمم شده بود  یلیاون اتاق خ يکه تو نایمب

مهرداد  يحرفا و اشکا... ازدواج فاقد احساسمون ... انتقام از من  يبرا مشیتصم... که سرش اومده بود  ییبالها

و ...  نایخود مب يکردنا تیزبونا و اذ شیو بدتر از همه ن.. .بودم  دهیکه از دستش کش ییو عذابا ماین يحرفا... 

 .خواهشش مقاومت کنم  يتونستم جلو یم یتا ک تمدونس ینفس سرکش که نم نیا

خودم از دست  يرو با سهل انگار ناینبود مب دیوگرنه بع ذاشتمیدست رو دست م دینقشه داشت، من نبا هی ماین

 يو قدم بعد نقشه ... محافظت از خونه  ينگهبان بود و دو تا سگ برا هیداشتم  ازیکه ن ییزایچ نیاول... بدم 

 دیبا... اتاق کرده بود  نیهام توجهش رو جلب ا هضرب يحتما صدا... بودم  ختهیر نایمب يبود که برا يا رکانهیز

 یکه من م یبه اتاق ...تونست توش پا بذاره  یکه نم ییبه تنها جا... کردم  یاتاق حساس م نیرو به ا نایمب

 .خلوت کنم  میمیخواستم با عشق قد

 

 ) نایمب تیروا( 

... باال  يرفتم طبقه ... اومد  يبلند ییضربه ها يصدا قهیباال، بعد چند دق يرفت طبقه  کراستیاتاق اومد و  از

اون صداهام ضربه ... کنه  یبوکس کار م ریاومد ام ادمی یول... کنه  یم کاریبودم، معلوم نبود داره چ دهیترس

داد، با  يا! ... کنه یداره فک من رو خرد م الشینکنه تو خ... زد  یبد ضربه م یبوکسش بود ول سهیهاش به ک
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مشتاش  يگذشت تا صدا یلیخ...  گهینداشت د یهمه خودکش نیا! ... بود بابا ادهیضربه ت فک ما پ نیاول

حرف  یداره با ک نمیبب ستادمیرفتم کنار در ا... توجهم جلب اتاق شد صدا نجوا گونه اومد که  هیمتوقف شد، بعد 

 .. ومدیصداش م یسخت هب... زنه  یم

کنم  کاریچ یول...  زکمیخنده هات تنگ شده عز يدلم برا...  یدوستت دارم خانوم یلیخ... منو ببخش  زمیعز -

...  ییوفا يایدونم تو دن یم یول... کاش ...  یمال من باش شدیکنم؟ کاش م کاریچ...  یستیتو مال من ن یوقت

...  یاگه دوسش نداشته باش یحت...  یکن یمنگاهم ن گهید چکسیاز اون به ه ریدونم غ یم...  یمعرفت يایدن

 ... دامنت آلوده بشه  يذاریتو نم...  یزالل...  یتو پاک

جلوش کم آورده  ریام ينجوریکه ا يدموجو نیا. نتونسته م بشنوم  گهیشد که د واشیصداش انقدر  هوی بعد

خودم افتادم باز،  يایدلتنگ ادی. عالمت سوال بزرگ تو ذهن من  هیزد شده بود  یبراش ضجه م ينطوریبود و ا

بزرگ  وانیل هیسالن  يگوشه  باررفتم از . قطره اشک از چشمم سر خورد و اومد رو صورتم  هیناخودآگاه 

اتاق  ينشستم رو مبل رو برو.  ارمیسر درب هیخواست از قض یدلم م. برداشتم و براش شربت توت درست کردم 

شربت دستم  وانیمن با ل دنیبا د...  رونیخسته و داغون اومد ب ریکه ام دیچندان طول نکش. و منتظرش موندم 

 ...مقدار جا خورد  هی

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

بعدشم ... رو گرفته بود  شمیضربه هات آسا يصدا ؟یکه راه انداخت ییسر و صدا نیکجا باشم با ا یتوقع داشت -

 دیاز تو که نبا... خواد هرجا دوست دارم برم  یدلم م... مگه نه؟  یخودمه ناسالمت يخونه ...  م؟یمگه من زندان

 !رمیاجازه بگ

 ...ن موهاش رو دستشو انداخت رو سرش و شروع کرد به خشک کرد ي حوله

 منه؟ ياون شربت تو دستت برا -

 ... ایب... آره  -

 ... رو از دستم گرفت و تشکر کرد  شربت

...  يحق ندار یول يبر یعمارت خواست نیا يکه هر جا يآزاد... خانوم  يریاس ای یمنم نگفتم تو زندون -

 ؟يدیفهم... اتاق  نیا يتو يبر يحق ندار... وجه  چیبه ه... کنم  یم دیتأک

 .خورد، در اتاق رو قفل کرد  یکه داشت شربتش رو م نطوریقفل و هم يانداخت تو دیکل

 اونوقت چرا؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 ...به خودم مربوطه  گهیاونش د -

 . شده بودم  ياز برخوردش کفر یلیخ

 ...چون ... چون ... برم تو اون اتاق  دیمن نبا...  ه؟یچ... دستت درد نکنته؟  يجا -

 ؟یچون چ -

 آره؟...  یبا اون خانوم خوشگله تو اون خراب شده خلوت کن يخوا یمچون  -

 )لبش زل زده بود بهم يلبخند بدجنس رو هیبا (شده؟  تیحسود هیچ -

تو همون  يبرا... برت نداره آقاا  الیخ... کنم  یمن نگاهت نم... اعتماد به نفست تو حلقم ... اوه اوه اوه  -

 ...خانوم خوشگله خوبه 

 یکه خنده توش موج م یسرمو برگردوندم و راه افتادم سمت پله ها که صداش از پشت سر اومد که با لحن بعد

 :زد گفت 

 بترك  يتوام از حسود... خوبه  زمیناز عز يمن همون خانوم خوشگله  يبرا... آره  -

 . گرفتم یمغرور رو م يآقا نیو حال ا دمید یاون اتاق رو م دیهرطور بود با. به هم  دمیتو اتاقمو درو کوب رفتم

رفتم دانشگاه  یم دیبا گهید.  اوردیخودش نم يقهر بودم و اونم به رو ریگذشت و من با ام هیروز از اون قض چند

چشم  يجلو ایخونه بود و،  ریخود ام ایبه اون اتاق بزنم، چون  يچند روز اصال نتونسته بودم سر نیا يتو... 

.  دیبه اتاق مرموز کش یسرک شدیخونه اومده بود، نم يانجام کارا يون شب براهم يخانوم، که از فردا فهیشر

باال بود و  يطبقه  يحواسش به پله ها یلیراجع به اون اتاق بهش سفارش کرده، چون خ ریکردم ام یحس م

 .خورد  یبرم سمتش، زود شاخکاش تکون م ومدمیتا من م

تو  دیچیپ ریام يکه صدا فتمیخواستم راه ب یرفتن به دانشگاه آماده کردم و بدون خوردن صبحانه م يبرا خودمو

 .گوشم 

 کجا؟ يآها -

 شما؟ يکرد یکار نم نیقبال احتماال سرزم -

صورت .  ختیر یم يخانوم داشت براش چا فهیو شر زیتو صورتش رو نگاه کردم، نشسته بود سر م برگشتم

 ...خانوم  فهیکرد به صورت گرد و تپل شر ینگاه هی. جفتشون خندون بود 

 ؟يبخند دیتوام با...  طونهیما انقدر ش يدخترخاله  نیحاال ا...  ؟يخند یخانوم تو چرا م فهیشر -

 ...  نیخند یم نیآخه خودتونم دار یول... آقا  دیببخش -
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داره  یچه معن... بخور  يزیچ هی ایب) ... بعد روشو برگردوند سمت من ... (شمام بخند ... بگن  شونیا گهیآره د -

 ؟يگرسنه از خونه بر

 اونوقت به شما چه؟ -

 ! ... که خواست بره که ییآدم هرجا شهینم... خب علت داره ...  ؟يبابا تو هنوز بابت اون شب دلخور يا -

چند ... کار دارم  میلیخ... برم دانشگاه  دیامروز با یول... چرا دلخور باشم ... نه ) ... بهش گفتم  یتفاوت یبا ب( -

 خورم  یم يزیچ هیتو دانشگاه ... صبحانه هم ندارم  يحوصله ... جبران کنم  دیبا.. بودم  بیروز غا

 هی ایپس ب.. .نخوردم  یچیبرسونمت که هنوز ه دیدر ضمن من با... حاال وقت هست ... بخور  يزیچ هی ایب -

 . میبخور که باهم بر يزیچ

 ...  رمیدارم م نیخودم ماش...  ستیالزم ن -

 ... ادیداره م عیپشت سرم سر دمیکه د يسمت در ورود رفتم

 ... نمیصبرکن بب -

 ؟یگیم یچ... اَه  -

  يالزم نکرده تنها بر... برمت  یمن خودم م...  ؟یبش تیباز اذ يخوایم -

 سرکار  يبر دیتوام با...  ییخودم تنها... رو برو شم  میبا زندگ دیمن با -

به عنوان پسرخاله ت که  یول... گم به عنوان شوهر  ینم... دونم  یخودمو م تیمن مسئول...  ه؟یچه حرف نیا -

 ...بردارم  یقدم هی دیبا

حاال ... خوبه؟ ... دم  یم یدائم یاآلن خودم بهت مرخص نیمن از هم یاگرم داشت...  يندار یتیمسئول چیه -

 بزنم؟ مویدرس و زندگ دیق دیبا ایبرم  يذاریم

 يچجور...  رخانیآهاان بخور ام... کردم  شیکه خوب معلوم بود زدم به هدف و عصبان دیتو موهاش کش یدست

 !يکرد تیمنو اذ

 شمیصبحانه م الیخ یحاالم ب...  ؟یاوک... کنم  یبخوام خودم اعالم م یمن مرخص... شما؟  یکن یچرا لج م -

 ... برمت  یخودم م

 .برق از سرم رد شد  نیع يفکر هی

 ... شرط داره  یول... باشه  -

 ؟يذاریکنم تازه برام شرطم م یدارم بهت محبت م... هه  -
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 .رم  یخودم م الیخ یپس ب... باشه  -

 . ستمیو مجبور شدم سرجام وا دیرو از دستم کش فمیاومدم برم ک تا

 خب شرطتت رو بگو ... لجباز  -

  یکن فیاون اتاق رو تعر ي هیبرام قض دیبا -

 کنم آخه؟ فیتعر شویچ -

  یبگ يبرام از اون دختر -

  ؟یازش بدون يخوا یم یچ يبرا -

 فقط کنجکاوم  یچیه -

 ...شرط داره  یول گمیباشه شب که اومدم برات م -

 باباا يا -

 نداره؟ بیع يذاریچطور تو شرط م -

 ؟یخب چه شرط -

 :خانوم گفت  فهیبلند سمت شر يصدا با

 ... من و خانوم درست کن  يکره عسل برا چیدو تا ساندو شمیخانوم تا من آماده م فهیشر -

 ... یجر زن یلیخ -

 م؟یچه کن -

 يتو اریاخت یب دنشیبا د رونیاز اتاق که اومد ب... طول داد تا آماده شد  یسمت اتاقش و کل دیبا خنده دو بعد

بشر  نیا...  یطوس بیو کراوات و دستمال ج قهیبا جل دیسف رهنیپ ،یکردم، کت و شلوار مشک نشیدلم تحس

 ...بشر بود  نیا پیغرق ت نم نیخانومم انگار ع فهیسالن مد؟ انگار شر ایخواست بره  یسرکار م

 ...کنم  شیبراتون اسفند آت دیبا... چشم حسود کور ... هزار ماشااهللا آقا  -

 ... اعتماد به نفسش رو سقفه  شینجوریهم...  رینگ لشیاووه شرفه خانوم انقدر تحو -

 ...تو رو خدا خانوم  نینگ -

 :گفت  دیخند یلبش م يخانوم گرفت و همون طور که گوشه  فهیرو از دست شر چایساندو اومد

 ...  شهیاول... خانوم  نیچون ا... خانوم  فهینگو چشم حسود کور شر -
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گرچه موفق ...  دمیدو یزدنش در آورده بودم به سمتش م يکه کفشمو برا یسمت در و منم در حال دیدو بعد

 . نشدم 

 نیرو داشتم و ا مایهنوز وحشت برخورد با ن... خواست تنها برم دانشگاه  یاعتراف کنم که خودمم دلم نم دیبا

 فهیشر یکه حساب چمویمجبورم کرد ساندو نیتو ماش. داد  یم تیبهم آرامش و امن ریام تیحضور و حس مسئول

 .حالمو جا آورد  یلبود و نیریش یلیگرچه خ. خانوم از کره و عسل پرش کرده بود بخورم 

 قهیدو دق یکی یول! ه؟یچ لشیمونده بودم دل. شد  ادهینگه داشت و پ یگل فروش هیکنار  ریبه دانشگاه ام دهینرس

من گل  يناباور نیو در ع نینشست تو ماش... تعجب کرده بودم .  نیشاخه رز سرخ اومد سمت ماش هیبعدش با 

 .رو گرفت طرفم 

 مال منه؟ -

 ... رشیبگ...  گهیآره د -

 ؟یکن یم یبابت اون شب عذرخواه يآهاان مثال دار...  ؟یاونوقت بره چ -

 .  ستیاون ن ينه برا... ذشت اونشب گ... کنم؟  یعذرخواه دیگفتم که با یمگه اونشب چ -

 ه؟یچ يپس برا -

 داره؟  یبیع... دستت باشه  نیخوام ا یامروز م -

 . ستیدرست ن ؟یرو بسوزون یدل کس يخوا یم -

 !خانوم ستمیکه ن کسالهی يبچه . نه قصد دلسوزوندن ندارم  -

 ؟یپس چ -

 شه؟یم... دستت باشه و نپرس چرا  نیفقط ا... دکوره  یچیه -

از  دیکه نبا گرانید. خرابم  ي هیروح يبود برا یهم پوشش خوب یاز طرف. نداره باهاش چونه بزنم  دهیفا دمید

 . بردن  یم یپ میاعصابم اونم درست چندروز بعد عروس یحال روز من به آشفتگ

 .بشم که باز صدام کرد  ادهیاومدم پ. دم دانشگاه  میدیرس

 . مگیم یگوش کن بهت چ يبر نکهیقبل از ا -

 .شد  رمیزود باش د... بگو  -
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که تو انتخاب  هیراه نیگذشته و ا زیهمه چ گهیفکر کن که د نیبه ا. اوال لطفا آرامش خودتو حفظ کن  -

کردم  میمن امروز برنامه م رو با کالست تنظ ایثان.  يرو بد یکس يها و متلکا هینکن جواب کنا یسع.  يکرد

 .ش دنبالت پس منتظرم با امیکه خودم ب

 ممنون ... حواسم هست ... باشه  -

 )رو صورتش بود  یلبخند تلخ( نشده  رتیبدو تا د -

شرکت داشتن  ممیبا ورودم دو سه تا از بچه ها که تو عروس. همه اومده بودن  بایوارد کالس شدم تقر یوقت

داشتن خودشونو  یسع دیکه شد ییاز اونا يسر هیو فوس  سیف یسوت زدن و مبارکه عروس خانوم گفتن ول

چندوقته باز شروع کنه  نیهم مثل ا مایبود و منتظر بودم ن ومدهیهنوز استاد ن. کنن هم در اومد  زیعز ماین يبرا

. بود  رونیب فمینصفش از ک فمویکه گذاشته بودم تو ک ریناخودآگاه چشمم افتاد به گل ام. انداختن  کهیبه ت

باورکنم  نکهیبدون ا تشیحما. شد  قیباشم آرامش به دلم تزر توقع داشته نکهیو بدون ا دمیبهش کش یدست

 تیکلمه هر اذ هی یاون روز تا زمان تموم شدن کالسامون حت مایمن ن صوربرعکس ت.  دادیبهم احساس لذت م

با  دمیچشمم بهش افتاده بود د يچندبار که گذر یگوشه نشسته بود و حت هیتمام مدت . بهم نگفت  يکننده ا

 یعنیشده بود؟  مونیاز کارش پش ماین یعنی. لرزوند  ینگاهش ته دلمو م. کنه  ینگاهم م یبیحسرت عج هی

بهم گفته  نکهیا. افتادم  ریام يحرفا ادی. شده بود  رید گهید یبه من و خودش کرده؟ ول یبود که ظلم دهیفهم

رو  یزندگ نیآره من ا ".  ياب کردکه تو انتخ هیراه نیگذشته و ا زیهمه چ گهیفکر کن که د نیبه ا "بود 

 رید گهید مایآقا ن:با خودم گفتم . بود  ماین یرحم یهمش به خاطر ب نایو البته ا. خودم انتخاب کرده بودم  يبرا

 .مظلوم نگاهم نکن  ينجوریشده، ا

 هیخوش پوش که با  يچشمم افتاد به آقا کدفعهی شدمیداشتم از راهرو رد م یاز تموم شدن کالسام وقت بعد

 ممیعروس يدوتا از دوستام که برا مایو ش دهیکرد؟ فر یم کاریتو دانشگاه چ نیا. منتظرم بود  نیریلبخند ش

 :گفت  گوشمآروم دم  دهیفر. ضربه به شونه م زدن  هی ریام دنیاومده بودن، با د

م نتونسته دم  شهیمثل هم گهید! شگاهطاقت بوده که اومده تو دان یچه ب نیبب! نیآقا داماد رو بب... اووه  -

 !برات صبر کنه نیماش

 :گفت  دیرس رمیکه فکر کنم به گوش ام ییخورد با صدا یرو م ریکه داشت از با چشماش ام مایش

 !زده میپیچه ت! اومده رتیگ یچه شوهر خوشگل...  ناایتوام مب ایبابا خر شانس -

 ...کن چشم در اومده  شیچشمتم درو... آبرو بر  دیصداتو شن...  مایخب حاال توام ش -
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اومد رو صورت  زیآم طنتینگاه ش هیبعد با . کرد  یگرم باهاشون سالم و احوال پرس مایو ش دهیفر دنیبا د ریام

 .من 

 ...  یخسته نباش زم؟یعز یخوب...  يریگ ینم لیتحو... خودم  يسالام خانوم کوچولو -

 نجا؟یا يچرا اومد...  یاشسالمت ب... خوبم ... سالم  -

 فداتشم؟ میحاال بر. سر بزنم  ممیقد ياز استادا یکیدر ضمن اومدم به ... دلم برات تنگ شده بود خب  -

 ریام بیعج يقربون صدقه رفتنا لیاز کنارمون دل مایلحظه با رد شدن ن هی... اومد  یداشت از جا در م چشمام

از  نهمهیننداخته بود؟ مگه ا کهیمدت انقدر بهم ت نیمگه اون ا یول...  ماین چارهیب: تو دلم گفتم .  دمیرو فهم

انصافا خوش  یول... که عوض داره که گله نداره  يزیچ...  مایآقا ن ریبگ لینکرده بودم؟ حاال تحو هیدستش گر

 !داشت یچه آرامش... چه صداش گرم بود ... دوستش داشت  ریکه ام يبه حال اون دختر

خونه و من لباس عوض کردم و  میرفت. خونشون  میبهم گفت خاله زنگ زده و دعوتمون کرده بر ریام نیماش تو

 يبودم و موهامو کج با کش نسکافه ا دهیکرم پوش هیبلوز شلوار سرهم هیمن . خاله  يخونه  میرفت کراستی

 بینص يکه خوشگل تر از من دختر باز اعتراف کرد نهیکم رنگ هم کردم و آ يقهوه ا شیآرا هی. بسته بودم 

 .مرد  یبراش م ریبه جز اون خانوم خوشگله که ام دیالبته شا...  شدینم ریام

 نکهیگفت اونم از ا ی، بهم م)ریپدر ام(مهربون عموجون  يرفت و نگاه ها یدائم قربون صدقه م م خاله

بود  دهیپوش يار کرم و بلوز نسکافه ابود، کت و شلو ریتر ام یدنیاز همه د یول. خوشحاله  یلیعروسش شدم خ

با من ست کنه؟ هر بار چشمم بهش  تگرف میچرا تصم نیدونم ا ینم... لباسش رو باز گذاشته بود  ي قهیو باز 

هر  یول... خواست فکش رو خورد کنم  یکرد و من دلم م یصورتش رو پر م زیآم طنتیخورد اون لبخند ش یم

 !چقدر محشرهبشر  نیا: گفتم  یبار به خودم م

 :بهم گفت  ریخواستم برم کمک خاله که ام یم

 ... يتو خسته ا زمیعز نیبش -

 ... ستیرنگ به روت ن یاز صبح کالس داشت... استراحت کن ... آره خاله جان  -

 ... کمک  امیب نیبذار... نه خاله جونم خوبم  -

 ...که کنارم نشسته بود دست گذاشت رو پام و مانع شد  ریاز جام بلند شم که ام اومدم

 ؟یاوک... کشم  یمن جور خانومم رو م... فداتشم  نیبش -

 ... بلند شد، رفت سمت آشپرخونه  بعد
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 ن؟یمن که دست نزد لیمامان جان به وسا -

 ... ینه مادر برو لباستو عوض کن راحت باش -

 .نشسته بود  ونیزیتلو يدوباره برگشت سمت من و پدرش که رو مبل مقابلم جلو ریام

 رمیکنم م یخسته س، من اآلن لباس عوض م... خانوم از جاش تکون بخوره  نیا نینذار دیپدر لطف کن -

 .کمک مامان 

 .خندونش زل زد تو چشمام  يرفت تو اتاقش، عموجون با چشما ریام یوقت

 داره هاا دوستت  یلیخ ریام -

... خانوم خوشگله س  شونیوگرنه عشق ا ه،یخوب یلیخ گرهیباز شونیا...  نیخواستم بگم سخت در اشتباه یم

 .انتخاب کرده بود خنده م گرفت و به عموجون گفتم  ریام يدختر مورد عالقه  يکه برا یبعد با تکرار اسم

 .احساس دو طرفه س پدرجون  نیا -

چسب از  يشلوار نسکافه ا شرتیت هیبا  ریتو فکر بودم که ام...  یاحساس الک نیاز ذهنم گذشت که البته ا باز

 يبابا تو چند رنگ لباس دار... خوشگلشو بکنم  يخواست پاشم اون موها یدلم م گهید...  رونیاتاقش اومد ب

 ...حاالا  ادیچقدرم بهش م ؟یباز با من ست کن یکه تونست

 : گوشم آروم گفت  کنار اومد

 ...کن  تیرعا... بابام دختر  يبد جلو... با چشمات منو نخور  ينجوریا -

 ! ؟يباز بره خودت نوشابه باز کرد... وااه  -

 ...قهه ش بلند شد  قه

 ...بره خودت جناب از خود متشکر  یغش نکن هویمراقب باش  -

 ... اوردیطاقت ن گهیگار دکرد، ان یکه متعجب و با لب خندون داشت نگاهمون م پدرش

 ... میمام بخند نیبگ هیخنده دار زیاگه چ... چتونه شما دوتا؟  -

 هیمنم گفتم ... برد  یرو م پشیشوهر خوش ت فیما داشت ک يدختر خاله  نیا...  ستین يزینه پدرجون چ -

 ...در خدمتت هستم ... خونه بعد  میبرس... خورده صبرکن خانوم 

 یشد دونه دونه موهاشو م یکه اگه م يآ... زده بود تا گوشامم قرمز شد، مردم از خجالت  ریکه ام یحرف از

 ریام. خنده  ریو پدرش زدن ز ریمن ام يمثل لبو قرمز شده  ي افهیق دنیاز د... حرفا نزنه  نیاز ا گهیکندم که د

 . درشخنده ش بلند بود، رفت تو آشپزخونه کمک ما يکه صدا یدر حال
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 جان بابا  نایمب نییتو ننداز پاحاال سر -

 ... پدرجون  اسیح یب یلیخ ریام نیا -

 نیاهل ا ریام! ... حرفا از دهنش در اومده نیبارش بود از ا نیاول نیا یدون یم... کنه  یم یداره باهات شوخ -

 ... خواد دل تو رو قلقلک بده  یم...  ستین طنتایش

دو  یکیکه  دیکش یداشت، تا حواسم به حرف بود برام غذا م یبر نم طنتاشیدست از ش ریغذام باز ام زیم سر

ارتکاب جرم گرفتم  نیبار سوم مچش رو در ح شه؟یغذا تموم نم نیخودم متعجب بودم چرا ا یول دمیبارشو نفهم

 رفت باال  غمیو ج

 ؟يزیریبرام غذا م يدار یه ییتو! ترکم؟ یپس بگو چرا من دارم م... اا  -

 :دهنش بود گفت  يکه دستش جلو یده سرخ شده بود، در حالکه از خن خاله

 شهیم ادیغذات ز یه یشیکنه من موندم تو چرا متوجه نم یم یطونیداره ش ریام نیخاله از اون موقع که ا -

 !یفدات بشم اله

و  زیتونست خودشو کنترل کنه، سرشو گذاشته بود رو م ینم گهید ریخنده شون رفته بود رو سقف، ام يصدا

 ...به بازوش  دمیبا مشت کوب. دلشو گرفته بود 

 ؟يخند یبه من م... کووفت  -

 !؟يدانشگاه قبول شد يفقط موندم تو چجور... زن باهوشم  نیخندم با ا یدارم به خودم م... نه نه نه  -

 ...باشه دارم برات ... زنمتاا  یم -

 ...جان بابا تو ببخشش  نایمب... نکن  تیدخترمو اذ ریام... اا  -

 ...ادبش کنم  دیمن با... امروز خوشحاله  یلیخ نینه آخه عموجون ا -

 ...نره باهوش  ادتی -

  رهینم ادمینترس  -

خسته شده بود و  یحساب ریام گهیتا شب بعد شام که د شدینم یفرصت یکنم ول یمرت منتظر بودم که تالف تمام

و  میکردم و آوردم گذاشتم رو مبل کنار سیدستمال خ هیرفتم از تو آشپزخونه . حواسش چندان جمع نبود 

رو از  ییپاشد رفت چا ریام ،ییرایکه اومد تو پذ نیهم. و آورد  ختیر ییچا يسر هیخاله . منتظر فرصت شدم 

 ییگرفتم و با زور نشوندمش رو مبل کنار خودم جاکه من از فرصت استاده کردم، دستشو  رهیدست مادرش بگ

 .رو از دست خاله گرفتم  ییچا ینیخودمم س. که دستمال رو گذاشته بودم 
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 . ادیبس که خوابت م ير یاز حال م يدار نیبش گهیتو د -

 .و چندبار سر جاش جا به جا شد . تا نشست صورتش جمع شد  ریام

 !سهیمبله انگار خ نیاَه ا -

 ...بزرگ آب بهش بود کرد سمت ما  يلکه  هیپشتش که حاال . برگشت سمت مبل . اش بلند شد از ج بعد

 نجاا؟یا هیچ سیدستمال خ نیا -

 ... هیک طنتیش نیمتوجه شدن ا دمیبه من کردن که فهم ینگاه هیو عموجان  خاله

 ...خجالت بکش ... از سن تو گذشته هاا  گهید ریام -

 ...متعجب برگشت سمت من  ي افهیق با

 ؟یچ -

 يسن و سال آقا نیاونم تو ا يکرد سیخودتو خ...  یفهم یدست به پشتت بزن خودت م هی...  گهید نیهم -

 دکتر؟

 ...زد پشت شلوارشو، چشماش رو جمع کرد  دستشو

 ...دختر کشتمت ... کشتمت  -

 . بودن رفته  سهیپا به فرار گذاشته بودم و خاله و عمو از خنده ر من

وقت ...  مایتو قد میبود، رفته بود هیهمه غص نیانگار نه انگار که تو دالمون ا... خوش گذشت  یلیشب، خ اون

 ي شهیسرمو به ش...  اوردیاسمم رو به زبون ن ریبار ام هی یکردم که حت یفکر م نیداشتم به ا نیبرگشت تو ماش

 .داده بودم و تو افکارم غرق بودم  هیتک نیماش

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 ...به تو  -

 کردم؟ تتیاذ یلیخ... هه  -

 ... یسر قولت هست نکهیبه ا... نه  -

 در چه مورد؟ -

 که برات هنوز دختر خاله م  نیا... اسمم  -

 ؟ينخواسته بود نطوریمگه خودت ا... خب؟  -

 ... یول... چرا  -
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 ؟یچ یول -

هم من ... کنه  یخانوم تعجب م فهیهم شر... دخترخاله  یگیم یوقت... دخترخاله  یبهم بگ گهید ستین يازین -

 ...  دمید یمامان بابات م يرو تو چشما رتیامشب ح

 ...کنن  یاونام عادت م... اگه به خاطر اوناس که ناراحت نباش  -

 ... ادیبوجود نم يرییدر اصل موضوع تغ... اسمم رو صداکن ...  ستینه به خاطر اونا ن -

 ؟یچه اصل -

 . میفقط پسر خاله دخترخاله ا نکهیا -

 .باشه  -

 دارشدنیقبل از ب ریام... رفت سرکار  ریو ام دیاونروز من رفتم با افسانه خر يفردا.  دمیازش نشن یحرف گهید

 یم يذاش بازنشسته بود و با غ... رستوران  میناهار رفت يو بعد برا میکرد دیخر یبا افسانه کل... من رفته بود 

 .کرد 

 تو؟ يخور ینم يزیچرا چ -

 نا؟یاوضاعت خوبه مب -

 .گذرونم  یچطور باشه؟ دارم م دیبا -

 چطوره باهات؟ ریام -

 ... يهمونطور ه؟یپسرخاله با دخترخاله ش چطور هی زم؟یباشه عز دیچطور با -

 نه فقط پسرخاله ت...  نایاون شوهرته مب -

 .  ستمین نیاز ا شتریاون ب يمنم برا...  ستین نیاز ا شیمن ب يبرا -

 ؟یدون یتو از کجا م -

که من  نطوریهم... اونم من رو دوست نداره ... کنماا  یم یسقف زندگ هی ریمن فکر کنم دارم باهاش ز -

 ...دوستش ندارم 

 ... یول -

 !یستیشنوم، تو که ن یمعاشقانه ش رو با معشوقش  يمن هرشب دارم نجواها... و اما نداره دختر خوب  یول -

 ؟یچ یعنی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٦٣ 

مشت زدن، با خانوم خوشگله حرف  یتو اتاق ورزشش، بعد کل رهیهروقت حالش گرفته س م نکهیا یعنی -

 .  رونیب ادیو قرمز م سیخ يو با چشما زنهیم

 ه؟یاون ک یدون یتو نم -

 .رفته رو اعصابم  يبدجور... فهمم  یم ینه ول -

 .خنده  ریافسانه زد ز هویدونم چرا  ینم

 چته تو؟ کجاش خنده داشت؟ -

 ...  یچیه -

 .آشوب من خنده دارم هست  یواقعا زندگ... آره بخند  -

خاله به  يخونه  یبه خاطر مهمون. زبونش بکشم  ریاون اتاق رو از ز ي هیخودم عهد کردم که همونشب قض با

 . رفته بود ازش بپرسم  ادمیکل از 

 یخانوم خواستم خورشت کرفس که م فهیاز شر. افسانه جدا شدم، زود خودمو رسوندم خونه از  نکهیاز ا بعد

سه ربع  نیبفنش تا سرزانو و آست راهنیپ هیخودمم حمام کردم و . دوست داره درست کنه  یلیخ ریدونستم ام

قبل  يسبت به شبامقدار ن هی اونشب. شدم  ریکردم و منتظر ام حمیمل شیآرا هی. و موهامو موس زدم  دمیپوش

 یخانوم حرف م فهیکه داره با شر دمیشن یصداشو م. خوندم  یمن داشتم تو اتاقم درس م. اومد خونه  رترید

 .زنه 

 یبر ول 9خانوم هرشب ساعت  فهیقرار بود شر(  يافتاد تیخانوم، شمام امشب به خاطر من از زندگ فهیشر -

 )اومده بود  30/10 ریاونشب ام

 .خسته س  یلیآقا، حاال حالتون خوبه؟ چهره تون خ ستین يمسئله ا -

 .خاطرم خسته م  نیبه هم دیطول کش یلیمهم داشتم که خ یجراح هی. ممنونم، خوبم  -

 .کشم  یمنم شام م دیتا شما لباس عوض کن.  دیخسته نباش -

 خانوم خوابه؟ -

 . نه، تو اتاقشونن  -

رفتم از اتاق . تنها باشم  ریخواستم اونشب با ام یهم من م شده بود ؛ رشیبمونه، هم د فهیخواستم شر ینم

 .رفته بود تو اتاقش  ریام رون،یب

 .کنم  یکارا رو م یخانوم تو برو من خودم باق فهیشر -
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 ...آخه خانوم  -

 صبر کنه تا دیبهش گفته بود هرشب با ریام. ( رشدهید یلیتا اآلنم خ. آخه نداره، برو بچه هات منتظرن  گهید -

 )بعد بره  ادیخودش ب

رو  زیم. بخوره  ادیاز حموم م یشربت آلبالو درست کردم تا وقت هی ریام يکردم و رفتم برا یرو راه فهیشر زود

. مثل بار قبل عذابش بدم  گهیخواستم د ینم. شده بودم  یعال. کردم  نهیهم به خودم تو آ گهینگاه د هیو  دمیچ

 .جذاب  یلیحال خ نیدر ع یبود ول دهیپوش یکاف يلباسم به اندازه 

با  يسرمه ا داسیآد يحلقه ا نیتک پوش آست هی.  رونیاز اتاقش اومد ب ریگذشته بود که ام ازدهیاز  ساعت

بودمش  دهیند ياونطور چوقتیه. شونه زده بود  سیخ مهین يبود و موهاش رو همون طور دهیشلوار ستش پوش

خوش  يتونستم چشم از بازوها ینم نکهیبا ا. تکون خورد  يزیچ هیته دلم  نیاول ياعتراف کنم که برا دیو با

نگاهش  میخواستم مستق ینم. درست کنار سرش  یچشمام رو زوم کردم به مکان یبه بدبخت یفرمش بردارم ول

 .کنم 

 . باشه  تیسالم، عاف -

 خانوم رفت؟ فهیشر.  یسالم، سالمت باش -

 . چارهیده بود بش رشید یلیآره من فرستادمش، خ -

 ) دیبا تعجب ازم پرس یلیخ نویا( ؟یخوب نایمب -

 آره خوبم، چطور؟ -

 : دیازم پرس يزیآم طنتیلبخند ش با

  ؟یکن یکجا رو نگاه م... کرده  دایکنم چشمت انحراف پ یآخه احساس م -

 .چشمم انحراف نداره  چمیرو آدم؟ ه يذاریچرا اسم م... واا  -

 ... یگیتو راست م... بااشه  -

 .کنم  یغش م یکه دارم از گرسنگ میشام بخور ایحرفا ب نیا يبه جا -

 آره؟ میکرفس دار داستیاز بوش پ -

 .گفتم برات درست کنه  فهیبه شر يدونستم دوست دار یآره، م -

 ... باباا سپااس  -

 . ارمیتا غذا رو ب نیبش. خب حاال خودتو لوس نکن  -
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 ؟ینیامشب انقدر دور نش شهیم...  یراست -

بزرگ بود ؛  یلیهجده نفره و خ زیکه م ییو از اونجا.  گهیسر د هی ریو ام نمیبش زیسر م هیکرده بودم من  عادت

 . میاز هم وقت غذا دور باش یلیخ شدیباعث م

  ؟يافتاد هیقض نیا ادیبه  هویچطور شده  -

 .ندارم  یمن حرف یشیم تیالبته اگه تو اذ... کنه  یم یبگیآدم احساس غر ينجوریآخه ا -

افتادم که  یم یسیانگل یمیقد يلمایف نیا ادی. اومد  یحالت چندان خوشم نم نیخودم فکر کردم، خودمم از ا با

 .کردن  یباهم سرد رفتار م دیمغرور، شد يآدما

 . نمیش یم شتیپ امیباشه م -

 .که اومد کنارم  دمیکش یم سیداشتم برنج رو تو د... بزنه رفتم سمت آشپزخونه  یحرف گهید نکهیا بدون

 . بده من ببرم  -

 . ارمیخودم م يتو خسته ا... بااباا  يا -

 . گمش کردم  رونیهمون ب... خونه بود  رونیب يبرا یخستگ -

با خودم ... کرد  یداشت نگاهم م قیدق یلیخ... تو چشماش  یبیحس غر هیصورتش بود و  يرو یمهربون لبخند

ظرف برنج رو دادم دستش و  عیسر یول...  رم؟یگ یباورم شه که دارم از نگاهش آرامش م یعنی ایگفتم خدا

دلم مشغولش  یبزنم ول ولکردم خودمو گ یم یگرچه سع. خورشت تو ظرف مشغول کردم  ختنیخودم رو به ر

 دمید زیرفتم سر م یوقت. خودش کرده بود  ونیمنو مد یلیش خچندوقته با محبتا نیآدم تو ا نیا. شده بود 

نگاهش  ینی؛ وقت خوردن غذا سنگ دمیکارش خند نیتو دلم به ا. گذاشته کنار خودش  قیمنو دق يغذا لیوسا

 .کردم  یخودم احساس م يرو، رو

 ؟یکن ینگام م ينجوریبپرسم چرا ا شهیم -

 . ادیرنگ بنفش بهت م یلیچون خ...  یتون یآره م -

 یهمون موقع گونه هام سرخ شد و که باعث شد لبخند پهن. دونم چرا ته دلم قلقلک شد  یحرش نم دنیشن از

 .صورتش  يرو ادیب

 آره؟! کنم فیاتاق باال رو برات تعر ي هیقض يخوا یم -

 ود؟انقدر رفتارم تابلو ب یعنی! نگفتم يزیبود؟ من که چ دهیاز کجا فهم نیخدا ا يا

 .ندارم  ينه اصرار... نه ... چطور؟ .. چ  -
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 .کنم  یم فیامشب برات تعر نیهم.  یبدون يخوایم دونمیم... چرا  -

 يگذاشت و اومد کنارم رو تیال کیموز هیشکالت داغ درست کرد،  وانیدوتا ل ریخود ام.  میرو که خورد شام

 .تو فکر بود  يبدجور. مبل نشست 

 ؟یکن ینم فیخب تعر -

 .صورتش تکون دادم  يدستم رو جلو. نبود  ایدن نیاصال تو ا انگار

 ؟یحواست کجاست؟ خواب -

 ؟یگفت یچ... هاا؟ نه  -

 ؟یکن ینم فیتعر گمیدارم م -

 و؟یچ -

 ... گهیخانوم خوشگله رو د ي هیقض! داد یداد ب يا -

 :زد و گفت  يدار یمعن لبخند

 ؟یاسمو روش گذاشت نیبپرسم چرا ا شهیم -

.  گهید یکن ینگاه نم چکسیاون به ه ریخوشگله که تو به غ یلیخواستم بگم خب معلومه چون حتما خ یم

چند روزه  نیا. کردم  یم يکرد ته دلم به اون دختر حسود یبهم توجه نم ریکه ام هیقض نیدونم چرا از ا ینم

 . باورقابل  ریبود و غ دیجد ریبرام در مورد ام یهمه چ.  دمیفهم یحس خودمو نم

 .قشنگه  یلیکنم خ یچون احساس م دیشا...  ينجوریهم -

 ... یلیخ... آره  -

. باز به خودم گفتم احساست مسخره س خانوم  یول.  ریرو سر ام زمیرو بر وانمیل اتیخواست کل محتو یم دلم

 !بود؟ یاحساس چ نیپس ا.  يرو دوست ندار ریکه مورد عالقه ت باشه، تو که ام هیکس يبرا يحسود

 خب؟ -

 نیبرم، ا رانیاز ا لیادامه تحص يبرا نکهیقبل از ا. دونم  یبهش عالقمند شدم که خودمم نم ینپرس از ک -

تا برگشتم  یکنم ول يکرده بودم که بعد از برگشتنم برم ازش خواستگار يزیبرنامه ر. ساختم  شیخونه رو برا

به  يعالقه ا چیه دمیکرده، گرچه از شن جازدوا هیاآلن چند وقت. تونه مال من باشه  ینم گهیمتوجه شدم که د

 .شوهرش نداره 

 پس چرا باهاش ازدواج کرده؟ -
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 .نشست رو لباش  یزد تو چشمام، لبخند تلخ زل

 ؟يتو چرا با من ازدواج کرد -

 هاا؟ -

 درسته؟ ،يمجبور شد -

 ...خب  -

 درسته؟...  يبه هرحال خودتو مجبور کرد یول...  يریانتقام بگ مایمنو ناز خودت و  یخواست یدونم م یم -

 به ما داره؟ یاون چه ربط یآره، ول -

 ... اونم بدون عشق ازدواج کرده ... ربطش شباهتشه  -

 ؟یمنصرفش کن یتو چرا نخواست -

 ... نه ... نه و اونو  چکسیاونم ه... منصرف ... هه  -

  ؟يازش دار يچطوره؟ خبر شیحاال زندگ -

بهتر بگم  ایدوستش داره  بیشوهرش عج یعنی...  زنهیبه دل نم یچندان چنگ شیزندگ... خبر که کم ندارم  -

 ... خودش به شوهرش عالقه نداره  یول... عاشقشه 

 ؟يارتباط ندار گهیباهاش د -

 اون؟ ایدر مورد من  يکرد الیخ یچ... وجه  چیبه ه -

 .م رفت تو ه اخماش

 ناراحتت کردم؟ -

که چشمم دنبال ناموس مردم باشه؟ حاال  میشرف یمن انقدر آدم ب يکرد الیتو خ... حق ندارم ناراحت بشم؟  -

بوکس که عکس  سهیاون ک يکوبم تو یتو اون اتاق باال مشت م رمیمن م... هرچقدرم دوستش داشته باشم 

عکسش و  يجلو نمیش یدرسته م...  زایچ یلیه خاطر خکنم ب یچون خودمو مؤاخذه م... خودمو روش چسبوندم 

دونم اون مال  یچون م. که تو اون اتاقم دووم داره  یمدت يفقط برام به اندازه  نیا یول...  زنمیباهاش حرف م

بهش وفاداره و  یبه همسرش عالقه نداره ول نکهیبا ا... در مورد اون  یول... و حق داشتنش رو ندارم  ستیمن ن

. نگاه کنه  یشوهرش حت ریغ یمحاله به کس... اون محاله  گم؟یم یچ یفهم یم.  ذارهیبه حقش احترام م

 .برام مورد احترام باشه  شتریب شهیباعث م نمیهم
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به من  هیشب یطیبهش عالقمند شده بود شرا ریکه ام ياون دختر. تو فکر رفته بودم  يمن بودم که بدجور حاال

از  شیب يبه من عالقه ا ریگفت شوهرش عاشقشه، ام یم ریمتعهد بودم؟ ام ریبه ام نقدریمنم هم ایآ یولداشت 

با . بودم  ونیبهش مد ایدن هیمن  اهمدت کوت نیتو هم یول. پسرخاله به دخترخاله ش نداشت  هی يعالقه 

 تیتو دانشگاه اذ دیکه فهم ياز روز. باهام ازدواج کرد  یول رمیخوام ازش انتقام بگ یدونست من م یم نکهیا

دونستم  ینم. پسرخاله به دخترخاله ش بود  هی ياز عالقه  شیب يزیچ نیا دیشا. هوامو داشت  شهیهم شم،یم

 نیا دیشا ای. باشم  ریخواست منم مثل اون مورد احترام ام یدلم م.  رمیالگو بگ رخواست از اون دخت یچرا دلم م

 . غشیدر یمحبت ب نیبه ا. من  يتایهمه صبر و تحملش در مقابل اذ نیبدهکار بودم، به ا ریرو به ام ياروفاد

 . قصد ناراحت کردنتو نداشتم ...  دیببخش -

 .  دیجرعه از شکالتش رو نوش هیو  دیکش يبلند آه

 .برات حل نشده بمونه  يزیخواد چ یدلم نم.  یو جواب سواالتو گرفت يبهتر شد که حرفاتو زد -

فکرم رو مشغول کرده  یلیشباهت به منم نبود خ یکه ب بشیاون آدم با سرنوشت عج. نتونستم بخوابم  اونشب

سخت بود چون  یلیخ نیا یفراهم کنم ول ریام يخونه برا يکردم آرامش رو تو یاون روز سع ياز فردا. بود 

دائم با غم . همش رو اعصابم بود  ماین يرفتارا. ته شده بود دانشگاه به کل آرامشم گرف ياز خونه و تو رونیب

حالم رو  شتریحس ب نیکرد و هم یبا نگاهش، توجهم رو تمنا م. شده بود  يکرد ؛ به شدت منزو ینگاهم م

 . با هم بودنمون نبود  يبرا یراه چیکه ه یوقت قایبرده بود ؛ دق یبه اشتباه خودش پ رید ماین. کرد  یخراب م

ترم  نیدونستم ا یم دیبع. دانشگاه بودن برام زجرآور بود  يدادم که هر لحظه تو یآخر ترم رو در حال يامتحانا

کرد  یرو م شیکه تمام سع ریام غیدر یب يبا کمکا یکسب کنم ول یبتونم نمرات خوب یقبل يبرعکس ترما

 هیخواست بدونه علت افسرده شدنم چ یمدلش  یلیخ ریام. بود  زیآم تیمن رو سرحال نگه داره، امتحانام موفق

داشتم با خودم . مونده  یتو دلم باق يزیچ مایفکر کنه از ن ریدوست نداشتم ام. کردم  یمن لب از لب باز نم یول

 یم یدر عوض هرچ. کنم  رونیبه خودش گرفته بود از دلم ب یرو که رنگ پوچ يتا اون عالقه ا دمیجنگ یم

روز اول .  دیزودتر از اونچه که تصورش رو داشتم رس دیترم جد. نشست  یم مبه دل شتریب ریگذشت مهر ام

 .سخت بود  یلیکه باور کردنش برام خ دمید يزیچ

 دیقرار داره و با نیمیگفت با س ریکه به اردش دمیرفت صداشو شن یداشت م یساعت آخر رو نموند، وقت ماین

بود که  ریهمسر اردش نینازن ياز دوستا یکی نیمیس.  دمینرو از زبونش ش نیمیاسم س شدیباورم نم. زودتر بره 
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 یم ماین یرو جلب کنه ول مایکرد نظر ن یم یسع یلیاون موقع هام خ. بودمش  دهید نینازن يایچندبار تو مهمون

 ". خواد  یمدت کوتاه م هی يپسرا رو فقط برا. شناسمش  یآشغال رو نشناسه من خوب م نیا یهرک":گفت

به حال  ییجورا هیکردن و اون رو  یم یزندگ کایبود که پدر و مادرش سالها بود تو آمر یدختر متمول نیمیس

گفت  یم. از ازدواجش طالق گرفته بود  کماهیکرده بود و بعد گذشت  یبار عروس هی. خودش رها کرده بودن 

هر شب .  ستین یآدم سالم ونستمد یم. دوستش نداره  دهیزود فهم یلیتو انتخاب همسرش اشتباه کرده و خ

 نکهیمسحور کننده ش بود و ا ییبایتنها حسنش ز... جورواجور گرم بود  يو آدما یآنچنان يایسرش به مهمون

 .مورد از راه به درش کنن  نیطاق و جفتشم نتونسته بودن در ا يکرد و دوستا یوجه مواد مصرف نم چیبه ه

اگه  یول رمیخواستم جلوش رو بگ یم. اومد  یچشمم داشت از حدقه در م دم،یشن مایرو از ن نیمیاسم س یوقت

 گفتم؟  یم یداره چ یگفت به تو چه ربط یبهم م

دنبالش و باهم  ومدیم نیمیخود س ایقرار داشت  رونیب نیمیبا س ای مایسه هفته از ترم گذشته بود و هر روز ن دو

منتظر . زد  یداشت با تلفن حرف م.  ریرفتم سراغ اردش مایبعد رفتن ن اوردمیطاقت ن گهیروز د هی. رفتن  یم

 .رفته بودم سراغش برگشت سمت من  چندماهبعد  نکهیشدم تا حرفش تموم شد و صداش کردم، با تعجب از ا

 ؟يبا من بود -

 من هست؟ یهمکالس گهید ریاز تو اردش ریمگه غ -

 ؟یکن یآشت یگرفت میتصم هیچ...  شهیباورم نم -

 .کنم  یقهر نبودم باهات که حاال بخوام آشت -

 نمیانگار با من و نازن يبه هم زد مایبا ن یاز وقت...  ینداشت تیهمکالس نیبا ا يکار گهیوقته د یلیخ یول -

 . يقهر

 که؟ یفهم یم... کنه  ریتعب يا گهیجور د مایآخه ممکن بود ن... تونستم  یراستش نم یول... ببخش  -

با اون رفتار بچگانه ش بد  نینازن.  دمیبهت حق م یاگه از ما متنفرم باش یگرچه من حت. کنم  یآره درکت م -

باعث شده  نمیهم... رو تحمل کنه  نیتونه نازن یهم نم قهیدق هی گهیکه بعد اون روز د ماین...  مایکرد با تو و ن

 ...از قبل تنها بشه  شتریب یلیخ

 ... گردهیکثافت م نیمیس نیروزا که دائم با ا نیا...  دهینشون نم ينجوریظاهرش که ا -

با خودش لج  ییجورا هی...  زارهیازش ب ماین یول... چسبونه  یم مایداره خودشو به ن نیمیس... اشتباه نکن  -

 ...کرده 
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  ه؟یچ يبرا گهیلج کردنش د ؟یگیم یفهمم چ ینم ؟یچ یعنی -

و هنوز به  يکرده بود یتو عروس نکهیبعد از ا يروز هی یدونم ول یکرد، م تتیاذ یقبل عروس یلیخ ماین -

 یگفت نم یم... گفت تحمل نداره بدون تو سر کنه  یکرد و م یم هیگر... اومد سراغم  ،يدانشگاه برنگشته بود

 .تصور کنه  ریتونه تو رو کنار ام

 .کردم  یرو براش رو م دست دلم ستیبا ینم یخواست زار بزنم ول یدلم م ریاردش يحرفا دنیشن از

 رشده؟یحرفا د نیا يبرا یلیخ یبهش نگفت -

خواست  یم...  شدیسرش نم زایچ نیا ماین یول... وجود نداره  مایتو و ن نیب یربط گهیبهش گفتم د... چرا  -

...  ارهیکرد توجهت رو باز به دست ب یسع یلیخ شیترم پ...  یجداش ریهرطور شده تو رو منصرف کنه و تو از ام

شده  وونهید ماین. تا مانعش بشم  ومدمیم هشمن هر بار همرا یول نتتیبار اومد دم خونتون تا بب نیچند یحت

من که از .  میمشترکمون برگزار شده بود شرکت کرد ياز دوستا یکیکه از طرف  یمهمون هیشب تو  هیبود، 

 يگشت که خودش رو ال به ال یم یفرصت نیهمچ هیانگار دنبال . حال خرابش خبر داشتم باهاش همراه شدم 

رو  نیمیمست بود که س بایتقر...  دنیآدما گم کنه، شروع کرد به نوش اون نیو ب بیو غر بیعج ياون نورا

کشم  یم یبگم که هرچ یچ... بود  دهیشن نیشما رو از نازن يبه هم خوردن رابطه  ي هیقض نیمیس...  میدید

به  گرفترو  مایاز خدا خواسته اومد ن نیمیس...  گهید یچیه... احمقانه ش  يکارا نیبا ا نهینازن نیاز دست ا

که دنبال  مامین... بهش  دیدختره چسب نیاونشب ا ياز فردا گهید... که تو حال خوش نبود  مامین... حرف 

 ماینم ندو یمن م یول... گذرونه  یکرد و حاال داره روزاشو با اون م یخودش بود، باهاش موافقت م يشکنجه 

 !یبهتر از همه بدون دیکه تو با نویا گهید...  زارهیازش ب

 ؟یستیتو مگه دوستش ن...  ؟يریگ یتو چرا جلوش رو نم -

از . درست کردم  اشویآدم زبون نفهم رفتم و خرابکار نیخسته شدم انقدر دنبال ا گهیمنم د... کنم؟  کارشیچ -

چندبار  یحت... سراغت اگه من حواسم بهش نبود  ادیسراغت؟ هر آن ممکن بود ب ادیباز ب يخوا یم...  یطرف

 یوسط ک نیا...  یتوام خام ش دمیترس یم یول... حرفشو بزنه و بعد دست برداره  دیشا شتیپ ادیگفتم بذارم ب

که  نیبا ا... کاره فدا یلیخ...  هیمرده متشخص یلیدکتر خ... ت  چارهیاون شوهر ب...  شد؟یاز همه داغون م شتریب

من ... کردم  ینم نکارویواال اگه من بودم ا... باهات ازدواج کرد  دید مایتو رو اون روز به ن بیعج يعالقه 

 شیرو به آت ایخواد دن یمن کنه دلم م ریغ یکیبه  یتوجه نیکوچکتر نیدونم اگه نازن یم...  مخودم زن دار

ت نابود  چارهیاونوقت اون شوهر ب...  يشدیسمتت و توام به محبتش جذب م ومدیم مایحاال فکر کن ن... بکشم 
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که اون در حق تو کرده  يفداکارهمه  نیاونم بعد ا... خواد؟  یم یاز زنش چ يتعهد و وفادار ریمرد غ...  شدیم

 ... یبکنهم  یتوجه نیکوچکتر مایبه ن ستیبه خدا انصاف ن... هر روزت  يشده راننده  يمن شاهدم چطور... 

حاضر نبود بره  ریام... کردم  یم سهیمقا ریرو دائم با ام ماین... خورد تو سر من  یشده بود پتک که م حرفاش

 ریتو نظر ام شتریاون دختر باعث شده بود هرچه ب يوفادار... خواست اون بدنام بشه  یطرف عشقش چون نم

 يخواست کار یم... کنه  میراض القخواست من رو متوجه خودش کنه و به ط یم مایاونوقت ن... بزرگ بشه 

 ... کنم  انتیخ ریکنه به ام

 یم دیبا.  زدمیحرف م ریبا ام دیبا.  دمیشن یصداشو نم گهیمن د یهنوز درحال حرف زدن بود ول ریاردش

 . دمید یداد رو م یرو که انقدر برام محترم شده بود و بهم آرامش م يمرد نیا دیبا...  دمشید

 ...خوام  یعذر م... برم  دیبا... دارم  یکار واجب هیمن ...  دیببخش ریاردش -

 ... خوشحال شدم باهات حرف زدم  -

از ... برام سخت بود  ریانقدر حرف زدن با ام نباریچرا ا...  دیلرز یرو گرفته بودم تو دستم و تمام بدنم م میگوش

شماره ش رو گرفتم و منتظر ...  دیلرز یدستام م گهیکرده بود و از طرف د دایضربان پ بیطرف قلبم عج هی

رو جواب داد  شیگوش شیمنش... بوق چهارم ... بوق سوم ... داشت؟  یچرا برنم... بوق دوم ... بوق اول ... شدم 

... 

 ...سالم خانوم دکتر  -

 ست؟ین ریام ،يسالم خانوم ارشاد -

اومدن بگم  نیرو بفرمائ غامتونیپ...  رونیب انینم گهیکنم کمتر از دو ساعت دفکر ... دکتر تو اتاق عملن  -

 ... بهشون 

 ...دنبالم  ادیخواد ب ینم... خودم رفتم خونه ... من حالم خوب نبود ... بهش بگو من ...  یچیه -

داشتم امتحانش دونم چرا دوست  یخونه؟ نم ادیکشه ب یبفهمه حالم بده، چقدر طول م یوقت نمیخواستم بب یم

... خواستم بهش اعتراف کنم که عاشقش شدم  یم... شه  یموندن ادیخواستم اونشب برامون به  یم... کنم 

 . ندارم  مایبه ن يعالقه ا چیه گهیخواستم بهش بگم د یم... اگه اون دوستم نداشته باشه  یحت

 یلیبلند و خ یموهام حساب. دورم  ختمیبعدش موهامو فر کردم و ر. خونه و اول از همه رفتم حمام  رفتم

رو  تمیاسموك هم جذاب شیآرا.  دمیپوش یدامن کوتاه مشک هیقرمز با  یمشک ریتاپ حر هی. خوشگل شده بود 

 هی. بود و تا اون روز ازش استفاده نکرده بودم زدم  دهیبرام خر ریعقد ام دیرو که سر خر يعطر. کرد  لیتکم
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به ساعت  یچشمک به خودم زدم و نگاه هی نهیتو آ. شدم  یعال گهیو موهامو دقرمزم زدم ر يکوچولو ي رهیگ

خود  ي قهیخوشگل به سل کیک هیو  یفروش ینیریزنگ زدم به ش هی... وقت بود  ریهنوز تا اومدن ام. کردم 

ساعت بعد برام  میقرار شد تا ن. بود سفارش دادم  قهیهم با سل یلیکه خ یفروش ینیریصاحب ش یمیحک يآقا

 .  میکه اومد خواستگار یمثل شب یدسته رز صورت هی. گلم سر راه گرفته بودم . بفرستن 

... نگران شدن و راه افتادن سمت خونه  یلیو اونم گفت دکتر خ شیمقدار که گذشت، زنگ زدم به منش هی

 یلیت رفتنش مونده بود، خبه وق یبود که مرخص کرده بودم، چون هنوز چندساعت یکساعتیخانوم رو  فهیشر

تو .  وفتهینم یکه اتفاق دمرو راحت کر الشیخ یمؤاخذه ش کنه ول ریام دیترس یسخت قبول کرد که بره چون م

بدون ... رو برداره  موتیرفته ر ادشیانقدر عجله داشته  ریگفتم البد ام... حال بودم که زنگ رو زدن  نیهم

رو هم باز کردم و رفتم  يدر ورود. رو زدم و در باز شد  دیکل... کنم  فونیآ توریبه مون یبه نگاه ینگاه نکهیا

که  يزیاومدم از چ رونیاز اتاقم ب یوقت... اتاقم نگاه کنم  ي نهیر خودمو تو آیبار آخر قبل از ورود ام يبرا

 .شوکه شدم  دمیدیم

 

 ) ریام تیروا( 

 نایاز مب یهرچ.  ماستیرفتار ن لشیدل دونستمیم شه،یم رتریهر روز داره گوشه گ نایمب دمید یبود که م یچندوقت

 ادیم میداره به سر زندگ یدونستم چ یم دیبا. داد  یعذابم م يخبر یب نیگفت و ا یبهم نم يزیچ دم،یپرس یم

 يداره رفتارا مایکرد، گفت چندوقته ن فیبرام تعر رو زیهمه چ.  ریاردش دنیو رفتم د ایروز دل رو زدم به در هی. 

ترم ! شویمونیپش نیالتماس نگاهشو، ا نیا ایباور کنه  نایدر حق مب اشویکنه و خودشم مونده بدجنس یم یبیعج

معلوم الحال زنش با  ياز دوستا یکی نیب یلیدل یب يگفت رفت و آمدا یم ریشروع شده بود و اردش دشونیجد

 نیخواد از ا یم نایکنه مب یگفت حس م یم.  ختهیبه هم ر شتریرو ب نایاعصاب مب نیکه هم دهبرقرار ش ماین

 . گه  ینم يزیدست نگه داشته و چ یکنه ول يریرفت و آمدا جلوگ

 نایبهم گفت مب. زدم  ریبه اردش یزنگ هیخبردارشدن از اوضاع  يداشتم و برا کیعمل کوچ هیاونروز  ادمهی

 دیبا.  رونیرفته ب نیمیز اونروز با سبا مایبهم گفت ن. قراره و سرکالسم اصال حواسش به درس نبوده  یبدجور ب

به ساعتم انداختم،  یکه تموم شد، نگاه کارم. و رفتم  میطبق معمول دادم به منش مویرفتم اتاق عمل، گوش یم

مقدار فکرش از دانشگاه و مسائلش  هیالزم بود  رون،یخواستم نهار ببرمش ب یم نا،یوقتش بود که برم دنبال مب
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مثل  يکردم ؛ وارد دفترم شدم، خانوم ارشاد یزدم و قرار مطب رو هم کنسل م یزنگ م دیبا. بشه  یخال

 .رو گذاشت  یدستپاچه شد و گوش دیتا من رو د. بود  تلفنمشغول حرف زدن با  شهیهم

 هاا نیبه کارتونم برس کباریشما هر چندوقت  ستیبد ن -

 ... شهیتکرار نم گهیدکتر، د دیببخش -

 ... دوارمیام -

 .رفتم تو اتاقم که صدام کرد  یم داشتم

 ... دیببخش... دکتر  يآقا -

 بله؟ -

 خانومتون تماس گرفتن  -

 خب؟ -

 ...خونه  رنیخودشون م. تونن منتظر شما بمونن  ینم ست،یگفتن حالشون خوب ن -

د که بو ومدهیبه زبون ن چوقتیه ینداشت ول یچندان حال خوش چوقتیمدت ه نیا... به تپش افتاده بود  قلبم

 . ریشده؟ زنگ زدم به اردش یچ یعنی... بگه حالش بده 

 رجانیسالم اردش... الو  -

 ه؟یخبر... هاا  شهیامروز زود زود دلت برامون تنگ م... آقا؟  یخوب... سالم دکترجون  -

 ...همش مزاحمتم ... شرمنده داداش  -

 شماایجدا ناراحت م... حرفا رو  نینگو ا -

 نایآخه مب وفتاد؟ین یاتفاق خاص م،یبا هم حرف زد نکهیخواستم بدونم بعد از ا یم نکهیغرض از مزاحمت ا -

 . گته حالش بده ... خبرداده نرم دنبالش  میزودتر از موعد رفته خونه و به منش

 یرو نم نکاراشیا يو گله کرد چرا جلو دیپرس مایراجع به ن شم،یخانومت اومد پ... قطع کردم  یراستش وقت -

رو باور  ماین ينگفتم کارا. کردم  فیرو براش تعر زیهمه چ يمنم همونطور که خودت ازم خواسته بود.  رمیگ

اون حرفا رو بهش گفتم  نکهیا بعد. آدم شک کردم  نیبه راست و دروغ ا یدون یچون خودتم م. کنم  ینم

خب خواست خودت بود، خودت  یول. دختر راه رو غلط بره  نیلحظه گفتم نکنه ا هیخودمم دلم آشوب شد ؛ 

 . یامتحانش کن يخوا یم یگفت

 تو دانشگاه رو ترك کرد؟ يبعد حرفا -
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 .آشفته بود ... رفت  مهیآره سراس -

 ... شده  یچ نمیبرم بب...  یبهم گفت يباشه آقا، لطف کرد -

 ؟یازش چقدر مطمئن...  اایختیدکتر انگار به هم ر -

 ... دونم  یراستش خودمم نم... بهم حق بده  -

 دیبا...  نایرسوندم به مب یخودمو م دیبا. رفتم تو دفترم لباس عوض کردم  عیکردم و سر یخداحافظ ریاردش با

نقشه  مونیزندگ يبرا مایدونست ن یداره؟ گرچه اون نم یمیدونه چه تصم یرو م زیحاال که همه چ دمیفهم یم

رو همونطور که در ظاهر هست  عیوقا دیپرس يزیروز ازش چ هی نایخواسته بودم اگه مب ریخودم از اردش.  دهیکش

 یمیعشق قد هیرو به خاطر  شیحاضره زندگ نمیخواستم بب یم. خواستم امتحانش کنم  یکنه، م فیبراش تعر

 دمیترس یم. شده بودم  مونیاون لحظه از کارم وحشتناك پش یول سته؟یمیوا شیمرد زندگ يپا ایرها کنه و بره 

سقف باهاش  هی ریچندماه بود داشتم ز یاونم وقت.  اوردمیلحظه هم دووم نم هی نایاز دستش بدم، من بدون مب

که شدم داشتم شاخ در  اطیوارد ح. خونه  دمیکردم و رس یرو ط ابونایخ يدونم چجور ینم. کردم  یم یزندگ

داشت  سرم. شناختم  یرو خوب م یلعنت نیماش نیکرد؟ ا یم کاریمن چ يخونه  اطیتو ح ماین نیماش.  اوردمیم

 دنیکردم که اونروز به خاطر د یباور م دیبا یعنی مون؟یرو راه داده بود تو زندگ ماین نایمب یعنیرفت،  یم جیگ

 یعنی يپس شرفه خانوم کجا بود؟ واا ؟یراحت نیاز دستش داده بودم؟ به هم یعنیاز دانشگاه زودتر رفته؟  ماین

 بود؟ دهیتازه رس یعنیداغ بود، ...  نشیاشدست گذاشتم رو کاپوت م! ره؟اونم رد کرده بود ب

ساختمون، کنار در گوش  يتا در ورود دمیخودمو کش. برام سخت شده بود  دنینفس کش د،یلرز یم تنم

بود؟ چرا  یک يصدا.  ومدیصدا واضح م. گذره  یم نشونیب یچ دمید یم دیبا. رفتم تو  یم هوی دینبا ستادم،یا

 !صداها رو بشناسم؟ حالم اصال خوب نبود نیتونستم ا ینم

 زد؟ یچرا داشت انقدر بلند حرف م یزد ول یبود که داشت حرف م نایمب انگار

 تو رو راه داد؟ یمن؟ ک يتو خونه  يایب یداشت یچه حق -

 .بلند شد  ماین يخنده  يصدا

چون  ست،یخونه ت ن نجایا ایپس  ؟یکه تو باش هییمن جا يخونه  یگفت یم ادتهیخونته؟  نجایتو؟ ا يخونه  -

رفته خودت در  ادتیتازه مگه ...  زدلمیخونه ت باشه عز نجایتو خونه ت باشم تا ا دیمن با ای؛  ستمیمن توش ن

 .کنم  یمنم که باورنم يدینگو ند ؟يرو برام باز کرد
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 یصبر م دیبا یول رونیخواست برم تو و پرتش کنم ب یدلم م. تونست وزنم رو تحمل کنه  یم یبه سخت پاهام

 .کردم 

از  زویمن همه چ ؟یمن یدونم چندوقته دنبال به هم زدن زندگ ینم يفکرکرد ؟يکرد الیخودت خ شیپ یچ -

 ... رید یلیخ...  مایآقا ن رهید گهید یول ؟يشد مونیکه پش ؟یثابت کن ویچ نکاراتیبا ا يخوا یم دم،یشن ریاردش

- ... 

 ؟يدیچرا جواب نم ه؟یچ -

 .با بغض همراه شده بود  ماین يصدا

 گهیفرصت د هیخوام  یم. شدم  مونیمن پش یدونیبهت گفته، پس حاال م زویهمه چ ریخوشحالم که اردش -

 ...بفهم  نویا... تونم دختر  یمن بدون تو نم... من ... من .  يبهم بد

. سوخت  یم ماین يدلش داشت برا دیدار نرم تر شده بود، شامق هی نامیمب يصدا. کرد  یم هیداشت گر انگار

 یرو با شک زندگ يعمر هی دیبا ينجوریا یکردم ول یم يکار دیبا. که براش دام پهن کرده بود  ییماین يبرا

 .کردم، پس الزم بود منتظر بمونم  یم

 یگذرون یم یعوض هیوقتت رو با  يچرا منم ناراحتم که دار ستم؟یتو ناراحت ن تیمن از وضع يتو فکر کرد -

تو نگاه ... من فرق کرده  یزندگ! ... بهت نگاه کنم میتونم مثل قد ینم گهیمن د... باور کن  نویا...  ماین یول... 

 ... یستیسابق ن يمایاون ن گهیمن تو د

تو منو دوست ...  یزن یخودتو گول م يدار...  مامیمن برات همون ن شه؟یمگه م...  یگیم یفهمم چ ینم -

 يریاز حست طفره م يدار میکه به هم اعتراف کرد یباز مثل شب...  یدونیبهتر از همه م نویخودتم ا...  يدار

 ...  نایمب

 . کردم  یکه داشتم از عالقه و احساسم بهت فرار م ستین یاآلن مثل شب...  ستین نطوریباور کن ا... نه  -

 ه؟یچ يبرا ست،یبه خاطر عالقه ت اگه ن نیباشم؟ ا نیمیمن با س يخوا یچرا نم نمیپس بگو بب -

 ... یکن یخودتو نابود م يدار نمیتونم بب ینم...  یکه برام مهم نهیا يبرا -

تونستم  ینم... هنوز دوسش داشت  نایدوسش داشت؟ آره مب نایمب یعنی... شکستم ... نشستم ... شل شد  زانوهام

رو پاهام  یبه سخت. زجرآور رو بشنوم  يمکالمه  نیا يخواستم ادامه  ینم... رفتم  یم دیاونجا بمونم با گهید

 ...تو گوشم  دیچیپ نایمب يصدا کدفعهیکه . بلند شدم 

 ...  هیفقط انسان دوست...  ستیکه دارم اسمش عشق ن یاحساس نیا...  مایدوستت ندارم ن گهیمن د یول -
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 ...بلند شده بود  مایداد ن... خشکم زد  سرجام

  کهیمرت نیازدواج مسخره ت با ا نیمثل ا...  یکن یم یتالف يدار... خانووم  یزن یحرف مفت م يدار -

...  ياریاسمشو به زبون ب يندار اقتیل یتو حت...  یبزن یحرف ریبه ام ياجازه ندار... حرف دهنتو بفهم  -

 ؟يدیفهم

 ...مارو خراب کرد  یاون آشغال زندگ... چرا حق ندارم؟ ... هه  -

 یلیخ يبا صدا ماین یچرا سکوت کرده بودن؟ ول... بود  یلیس يانگار صدا...  دیچیتو خونه پ یبیعج يصدا

 .آهسته به حرف اومد 

 ! یلیبازم س -

 دیالبته شا...  يتو خرابش کرد! ... رو خراب نکرده یکس یاون زندگ...  یانگار خواب...  یش داریزدم که ب نویا -

 یو مردونگ تیحما یواقع یکنم که معن یزندگ یبا کس يچون باعث شد...  يکرد یواسته در حق من خوبناخ

 ییجا نیتو قلب من کوچکتر گهیچون د...  یبکن تیبه حال زندگ يفکر هیحاالم بهتره . رو بهم نشون داد 

 .زنگ نزدم  سیتا به پل رونیگمشو ب. نشه  داتیمن پ یم تو زندگ گهید.  ستیبرات ن

... تو ذهنم جرقه زد  يفکر هی یول... برم تو  شدیکاش م. بکشم  ادیخواست فر یدلم م... بود  یدلم عروس تو

رو که  ییتالشا نیاومد که داره آخر یم ماین يهنوز صدا. از حضورم مطلع شن  نایو مب مایخواستم بذارم ن ینم

 نم،یرفتم سمت ماش عیسر. مطمئن بودم  نایاز مب گهین دم یداد ول یصداش طعم التماس م. کنه  یتونه م یم

 یکوچه بغل يرفتم تو. خارجش کردم  اطیرو روشن کنم از ح نیماش نکهیباز کردم و بدون ا موتیدر رو با ر

از خارج  یوقت. خونه رو ترك کنه  مایتا ن دیطول کش قهیده دق بایتقر.  رونیب ادیاز خونه ب مایمنتظر شدم تا ن

وارد شدم و . وقتم رو همونجا گذروندم ؛ بعد رفتم سمت خونه  قهیدق ستیب کیراحت شد، نزد المیشدنش خ

. ملتهب و مشتاق بودم، در رو باز کردم و رفتم تو  نایمب دنید يچقدر برا. باز نبود  گهیکه د يرفتم کنار در ورود

 نمیخواست بب یم لمد یلیخ... م در زد. شد، رفتم سمت اتاقش  ینم دهیشن ییصدا چیه... بود  یسالن خال

 یمعلوم بود حساب. تاب تر شد  یقلبم ب دمشیتو قاب در د یوقت! نه ای گهیم يزیچ مایاز مالقاتش با ن يزیچ

 .بود  دهیترس یلیمن خ يدختر کوچولو. بود  ختهیر نییپا يبه طرز خنده دار ششیکرده، آرا هیگر

 نا؟یمب هیا افهیچه ق نیا... سالم  -

 . رمیخنده م رو بگ يتونستم جلو یم یبه سخت. و هق هقش بلند شد . انداخت تو بغلم  خودشو

 ری...م...ا...ری...م...ا -
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 ؟يشد ضیشده؟ هاا؟ مر يزیچ ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یبله؟ چ -

 ... ستین... خوب ... حالم ...  رییام -

 ؟یبزن یحرف يخوا یکنه؟ نم یدرد م تییجا -

 ... رییام -

 تو؟ يشد یشکل نیبدونم چرا ا دیمن نبا ه؟یکلمه بگو دردت چ کی...  ریام رینگو ام یه... بابا  يا -

 برگشت سمت تختش  یول...  گهیبرام م زویاز تو آغوشم در آورد و زل زد تو چشمام، گفتم اآلن همه چ سرشو

 ... ستیحالم خوب ن... خوام بخوابم  یم...  رونیب يبر شهیم -

 بگو چته؟...  نجامیخب حاال من ا... که حالت بده؟  يبه خانوم ارشاد ينداد غامیمگه پ -

خوام  یحاالم م...  يومدیداشتم ن ازیکه بهت ن یوقت...  يچقدرم که تو زود اومد... دادم  غامیبهش پ... آره  -

 ...بخوابم 

 ییتنها دیمبارزه بود که با هی نیا...  یتنها باش تیبخش از زندگ نیالزم بود تو ا زم،یخواستم بهش بگم عز یم

در اتاقش رو  شهیمثل هم...  رونیسکوت کردم و از اتاقش اومدم ب یول. بدون کمک من ...  يشدیم روزیتوش پ

 .خوابش برد  نکهیتا ا ومدیبعدهم م کساعتیهاش تا  هیگر يصدا... قفل نکرد 

خواست برم سراغش و  یدلم م. کردم  یاون روز فکر م يکتاب مشغول کرده بودم و به اتفاقا هیبا  خودمو

 ینه؟ م ایکنم  دارشیدونستم درسته برم ب ینم. هنوز نهارم نخورده بود  نایغروب بود و مب کیکنم، نزد دارشیب

بروز  نکهیبا ا نایبودم، مب دهیبهش فهم جعرو را يزیچ هی یناراحته، ول یمصلحت ریدونستم ازم به خاطر اون تأخ

داد  یرو م یمعن نیتنها هم ماین يجلو بشیدفاع عج. در کمال تعجب من بهم عالقمند شده بود  یاد ولد ینم

رو به  نیتونستم ا یم گهیمن د یموضوع سرپوش بذاره ول نیا يخواست با سکوتش رو یاگه خودش م یحت

تو خواب . بلندش توجهم رو جلب کرد  يناله ها يصدا هویبودم که  اتو همون حال و هو. حس کنم  یراحت

کردم،  یم يکار هی دیبا ی؟ ول!نه ایبرم تو  دیدونستم با ینم. کرد، رفتم دم در اتاقش  یرو صدا م یداشت کس

کرد ؛  یو من رو صدا م ختیر یرفتم کنارش نشستم، اشک م. رو تحمل کنم  دنشیتونستم عذاب کش ینم

 .عرق بود  سیصورتش خ

 ناایمب...  ینیب یکابوس م يدار... چشماتو باز کن ...  ناایبم...  ناایمب -

دستامو بردم جلو، انگار درست منتظر بود تا . اطراف رو نگاه کرد  یو به حالت گنگ دیترس از خواب پر با

 یگنجشک کوچولو م هی نیبود، قلبش ع یبیچه حس غر. بغلم  يخودشو انداخت تو. آغوشمو به روش باز کنم 
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گرفته بود باعث آرامشش  میمانگار تص.  يمحکم و قو یکرد ول یم شیهمراه اریاخت یزد، قلب منم داشت ب

و بدون  دمیکش یم باشیز يموها يدست رو. وحشتزده ست  یلیداد که خ یم یکوتاهش گواه ينفسا. بشه 

 يجداش کردم و تو چشما لحظه از خودم هی.  رهیبگم بهش اجازه داده بودم تو آغوشم آرامش بگ يزیچ نکهیا

 .شدم  قیدق سشیخ

 ؟يدید یچه خواب یبگ يخوا ینم... با اشکات  يکرد سیتو که پاك لباس منو خ ؟یشده خانوم یچ -

 ... دمیترس یم... تنها بودم  یلیمن خ...  یذاشتیتنهام م... تنهام  یتو داشت... تو ... تو  -

 تنها بذارم؟  مویزندگ يمن همه  شهیخواستم بگم آخه مگه م یم

من  ؟یباز استراحت کن يخوا یم... وحشت زده  يکوچولو ينایمب شیدرست پ...  نجامیا ینیب یحاال که م -

 ... یکنارت بمونم تا بخواب دمیقول م

... شده  رید یلیخ... آخ ) ... به ساعت کنار تخت انداخت  ینگاه هی... (بخوابم  گهیخواد د یدلم نم... نه  -

 نه؟ ای يخورد يزیتو چ یراست

 !ينداد يزیبخورم؟ تو که به ما چ یچ) شونه باال انداختم( -

 ) نییحرفشو ادامه نداد و سرش رو انداخت پا... (روزم  يخودیب...  دیببخش...  يوا يا -

 یو فکرکن ینیکابوس بب دیاومدم انقدر حالت بد بود؟ چرا با یچرا وقت یبگ يخوا ینم ؟یروزت چ يخودیب -

 ؟یبزن یحرف يخوا یتنهات گذاشتم؟ بازم نم

 . میبخور يزیچ هی میبر ایب.  ستین يزینه، چ) تخت بلند شد  ياخماشو کرد تو هم و از رو( -

 .زد  یحرف م دیدختر با نیکه دستش رو گرفتم، ا رونیشد از در بره ب بلند

 ؟یحرف بزن يخوا ینم نایمب -

 . ستین يزیگفتم که چ -

 )کردم دیدخترخاله تأک يکلمه  يمخصوصا رو... (شناسمت دخترخاله  یم نایمن بهتر از ا -

 . که چشماش پر اشک شده بود زل زد تو چشمام  یو در حال دیدستم کش يرو از تو دستش

 یم... اگه ...  یشناخت یاگه م...  یشناس ینم...  ریام میشناس ینه نم... ، نه )صداش گرفته و با بغض بود (  -

 .. . یشناخت
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خودش به  دیبا یدونست از راز دلش خبر داشتم ول ینم...  اطیرفت سمت ح یداشت م...  رونیاز اتاق ب دیدو

رفتم . کرد  یم یرو از من مخف يزیچ دینبا. زد  یو اتفاق اونروز حرف م مایراجع به ن دیآورد با یزبون م

 .ود نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته ب اطیتاب کنار ح يدنبالش، رو

 ...جلوش زانو زدم و دستامو گذاشتم رو پاهاش  رفتم

 ناایمب -

 ...  رمیبذار به درد خودم بم... تو رو خدا دست از سرم بردار  -

 کردم که باعث رنجشت شده؟ يکار ؟یاز دست من ناراحت ؟یزن یچرا حرف نم -

 ... ستیحالم خوب ن...  ریولم کن ام -

 ... یترس یم ییاز تنها یگفت یبرم؟ تو که اآلن م یگیم یعنی -

 .دستامو گرفت  قراریکرده بود، آشفته و ب وحشت

  ر؟یام يبر يخوا یم -

 من باشم؟ يخوا یکه نم ستین نیا یبه معن نیدست از سرت بردارم؟ ا یگیتو مگه نم -

رو  يباز نیا دیاتو؟ ب ومدی یچرا نم. بود  اتیح يهنوز نگران تو نایمب. جام بلند شدم و رفتم سمت ساختمون  از

بود  ستادهیا يدر ورود يجلو. رو برداشتم  چمییو سو دمیلباس پوش. دادم  یادامه م نایتا بازشدن قفل سکوت مب

لرزون دنبالم  يبا قدما.  نیرد شدم، رفتم سمت ماش شاز کنار یتفاوت یبا ب. انگار جرأت وارد شدن نداشت  یول

 . دمیآهسته ش رو شن يصدا. کرد  یبا فاصله حرکت م

 ؟يذار یتنهام نم یمگه نگفت -

خواست بلد نبود مبارزه کنه؟ با حرص و  یکه م يزیداشتن چ يدختر چرا برا نیگرفتم، ا یم شیداشتم آت گهید

 .دادم تعجب کردم  يخودمم از صدا. خشم برگشتم سمتش 

با من  گمیبهت م یهرچ.  يت، افسرده شدتو الك خود یتنهات بذارم؟ هاا؟ اآلن چند وقته رفت دینبا یبره چ -

 ینم! ستیمنم آدمم، اعصابم که از سنگ ن ؟يکرد الیخ یچ ؟یکن یخاك برسر حرف بزن لب از لب باز نم

تو اون  یگفت یم...  یگفت یکلمه بهم م کی یخواست یباشم، اگه م شتیپ يخوا یتو نم... تونم تحمل کنم 

 نه؟... بدونم  نویهمخونه حق داشته باشم ا هیبه عنوان  یفکرکنم حت! گذره یداره م یمغزت چ

 .ناله ش بلند شد  نباریا یول. رو بازکردم که سوارشم  نیدر ماش... لرزه  یکه داره م دمید یوضوح م به

 ...ترسم  یمن م... من ... من ... نرو  يکه دوسش دار یتو رو جون اون...  رینو ام -
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 .جلو و شونه هاشو گرفتم  رفتم

 ... حرف بزن  ؟یالمصب؟ از ک یترس یم یخب از چ -

 ماایاز ن... نداشتنت ... نبودنت ... از ... از  -

 .عشقم باالخره لب باز کرده بود .  دیکوب یم نهیس واریخودشو به در و د قرارمیقلب ب... به حرف اومد  باالخره

 )زدم  یمخصوصا دو پهلو حرف م( کنه؟ چرا؟  تتیاذ مایاگه نباشم ن یترس یم -

...  یول... کنه از تو جداشم  یتونه من رو راض یکنه م یفکر م... اون ... اون ...  نجایامروز اومده بود ا ماین -

 ریام... من ... من . کنم  یتونم بدون تو زندگ یمن نم یول يتو دوستم ندار دونمیم...  ریتونم ام یمن نم یول

 . رمیم ین تو ممن بدو

داشتنش  يدختر معصوم که انقدر برا نیا یعنی... تونستم حسم رو پنهان کنم  ینم گهید... بغلم  يتو دمشیکش

 شدیزد؟ باورم نم یحرفا رو م نیروز و شبم، داشت ا يایداشتنش شده بود رو الیبه خدا التماس کرده بودم و خ

دستام رو گرمتر دورش  يکرد، حلقه  یم هیاون گر یهرچ !حد نینه تا ا یهست ول يدونستم عالقه ا یم... 

 . کردم  یمحکم م

 گفته من تو رو دوست ندارم خانوم کوچولو؟ یک -

 .نگاهم کرد  يناباور با

 ...خانوم خو ... تو ...  یخودت گفت... خب  -

خانوم خوشگله رو دوست دارم؟ آره خب دوسش دارم،  و؟یک) تو چشماش زل زدم  يزیآم طنتیش يباخنده (  -

 ...دوسش دارم  یبه طرز وحشتناک

 ...دادش بلند شد  يصدا رون،یب دیاز تو بغلم کش خودشو

اون  يکه برا هیخونه ا نجایا...  یستیبره تو ن دیکه با یاون...  میادیوسط ز نیمنم ا...  يآره، اونو دوست دار -

 ... میادیز نجایمن ا...  یساخت

 يبه زور با خودم بردمش طبقه  یکرد ول یمقاومت م. رفت تو هم، رفتم جلو و دستش رو محکم گرفتم  اخمام

 ...انداختم تو قفل  دیکل... باال 

 ...  یدستمو شکست... ولم کن  -

 برو تو  -

 ... نمشیدوست ندارم بب... خواد  یدلم نم -
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 ...  شینیبب دیبا -

 تصور کنم؟ گاهشیاز من بهتره؟ که حق ندارم خودمو تو جا یلیکه اون خ ؟یثابت کن يخوا یم ویچ -

 .اتاق  يچشماشو بست، هولش دادم تو. رو چرخوندم  رهیدستگ

 !هیعشق من ک نیبب... لوس  يچشماتو باز کن دختره  -

 ...خواام  ینم -

 .نگااش کن  گمییم -

 .ش حبس شده بود  نهیترس چشماش رو باز کرد، نفس تو س از

 

 ) نایمب تیروا( 

از اتاقم  یوقت... اتاقم نگاه کنم  ي نهیخودمو تو آ ریبار آخر قبل از ورود ام يرو باز کردم و رفتم برا يورود در

رو لباش  یبیبود و لبخند عج ستادهیدرست روبروم ا ماین... شوکه شدم  دمید یکه م يزیاومدم از چ رونیب

 .جاخوش کرده بود 

.  دیلرز یممکنه هر لحظه برسه بدنم م ریام نکهیاومده و بدتر از اون ترس از ا يبه چه قصد نکهیوحشت ا از

رو خراب کنه حرفامو  زیخواست همه چ یرو پنهان کنم، اون م تمیتونستم عصبان ینم. ناخودآگاه صدام بلند شد 

کار رو از  نیانگار توقع ا. ه بهم گفت زویهمه چ ریبهش گفتم اردش نکهیداد تا ا یجواب م یالیخ یبا خنده و ب

از قبل تنها شد چون دوست مورد  شتریگفتم، احساس کردم ب یبهش م دینبا دیشا. نداشت  ریطرف اردش

 یم تیواقعا داشتم اذ گهیشد ؛ د ریاشک از چشمش سراز نکهیتا ا. از دست داد  لهیوس نیاعتمادش رو هم به ا

اون  گهید یتونستم تحمل کنم ول یلحظه هم نم هی يروز برا هیچشما رو  نیشدن ا سیشد خ یشدم، باورم نم

به حساب عالقه گذاشته  نیمیرابطه ش با س يمنو برا ینگران ماین. خودش باعث شده بود . روزا تموم شده بود 

 دمینفهم ردک نیتوه مایبه ن یوقت. خودش قاتل عشقمون بود  ماین. وقت بود مرده بود  یلیعالقه خ نیا یبود ول

.  میافتاده بود بیاون شب عج ادیهر دومون  اریاخت ی؛ ب دیصورتش خواب يرو یمحکم یلیکردم، س کاریچ

  دمیم لشیتحو سیکردم که اگه نره به پل دشیتهد

و از  یستیوا يدادیم تویروز براش زندگ هیکه  یکس يجلو ينجوریا شهیهاا؟ باعث م ؟یبکن نکارویا دیچرا با -

 ؟یدفاع کن بهیغر هی
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اون از هر ...  مایآقا ن ییس تو بهیکه غر یاون...  یکن یس؟ نه، اشتباه م بهیاون غر یمطمئن به؟یهه، غر -

که هر  يروز ،ينسبتا رو بهم داد نیو بدتر يکه تو چشمام نگاه کرد يچرا؟ روز یدون یم... آشناتره  ییآشنا

لرزونمو گرفت و دلمو با  ياون دستا و يبال رو سرم آورد نیکه بدتر يکردم، دلت نرم نشد، روز هیگر یچ

و با آرامشش قلب  دیمنو د يتایآزار و اذ يهمه . و اون آشناتر از آشنا  يبود بهیتو غر دمیمحبتش گرم کرد فهم

 .منو آروم کرد  يآشفته 

 ...تو اونو  یعنیحرفا  نیا -

که  يعاشق مرد. من عاشق شوهرمم  یکه تصور کن يزیاز اون چ شتریب یعنیحرفا  نیا... درسته ... آره  -

 ؟یفهم یم. بدم  زمویبودن باهاش حاضرم همه چ يبرا

 .اعتراف کرده بودم ماین يبلند عشقم رو جلو يو با صدا یراحت نیکردم به ا یباور نم... انداخته بود  نییپا سرشو

 .رو باختم  يباز ادیکه به نظر م نطوریا -

 ؟يباز -

 .باختم  دهیتازه رس نیت رو به اسرنوش يباز...  يآره باز -

 ...افتاد سمت در  راه

 مااین -

 . ستادیبرگرده سمت من، سرجاش ا نکهیا بدون

 ه؟یچ -

 .خوره  یاون به درد تو نم یحق ندارم دخالت کنم ول دونمیم... هدر نده  نیمیس يپا تویزندگ -

 ...به قول تو آشغال وفادار باشه  نیا دیشا. کرد  ییوفا یدردم بود، ب يکه دوا یاون -

 دیکه با یاون... بردار  نیمیو دست از تلف کردن عمرت با س تیبرس به زندگ. لج نکن  تیبا خودت و زندگ -

 . ادیروشن کنه، م تویزندگ ادیب

باهاش تموم  شهیهم يامروز رابطه مو برا نیمن هم. خانوم انسان دوست  یمن دل بسوزون يخواد برا ینم -

 ... نیخوام تنها باشم، هم یم. راه ندم  میرو به زندگ یزن چیه گهید دیشا. دم کر

 ...سرخش زل زد تو چشمام  يسمتم با چشما برگشت
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که انقدر  ییآقا نیبا ا تیزندگ نمیخواد بب یدلم م... رسه  یبه کجا م تیزندگ نمیخواد بب یدلم م یلیخ یول -

تو  امیروز به گوشم برسه که رابطه ت باهاش خراب شده، اونوقته که م هی هیکاف.  رهیم شیچطور پ یعاشقش

 ...خانوم  ارمیم ادتیامروزت رو به  يخونه حرفا نیهم

که  ریام یبودم، رابطه م باهاش خراب بشه؟ ول دهیترس.  رونیمنتظر جواب من بشه از در رفت ب نکهیا بدون

و تنها  ریرو به آرزوش برسونه؟ از فکر نبودن ام مایممکن بود ترکم کنه و ن یعنی... اصال منو دوست نداشت 

 کردم، یهق هق م. م گرفت  هیشدن، گر

 اریاخت یاومده بود؟ ب ریچرا انقدر د یبود ول ریام گهید نیا. اتاقم نشسته بودم که به در اتاق ضربه خورد  تو

 تیتو اون موقع نکهیا يادآوریدفعه با  هی یکردم ول یخودمو تو بغلش جادادم، در کنارش احساس آرامش م

 .نبود از خودم روندمش  شمیپ

دستمو رها کرد و  کدفعهیبودم که  ریدر حال قدم زدن با ام بایجنگل ز يتو دمید یخواب م دم،ید یبیعج خواب

 ماین يخنده ها يتنها موندم و صدا ریکو هینگاه کردم که تو  هوی دم،یدو یکردم و دنبالش م یم هیگر. رفت 

از خواب  ریام يکه با صدا. کردم  یم صدارو  ریسرمو تو دستام گرفته بودم و ام. کنه  یداره گوشم رو کر م

غروبه و  دمیبه خودم اومدم د یوقت. با محبت دستاشو به طرفم آورد و من تو آغوش گرمش گم شدم .  دمیپر

داشت وادارم کنه  یسع ریام. بودم  ختهیکه ر ییاونم باوجود تموم برنامه ها م،ینخورد يزیهنوز چ چکدومیه

 دمیدو. دلم بشکنه  یلیباعث شد خ نیباز بهم گفت دخترخاله و ا هیبا کنا حرفاش نیب یبگم ول مویعلت ناراحت

م بهش گفتم خواستم اون لحظه تنها باش یمن م یباز حرفاشو تکرار کرد ول ریام. و تو تاب نشستم  اطیسمت ح

 ينم داره آماده یخواست واقعا بره، جرأت نداشتم برم تو اتاقشو بب یم. بذاره تنها باشم و اون به خودش گرفت 

تنهام  چوقتیمگه قول نداده بود که ه دم؟ید یکابوس عذاب آورم رو داشتم به چشم م ریتعب یعنی شه،یرفتن م

 یبیاون به طرز عج یصداش کردم، ازش خواستم تنهام نذاره ول.  نشیو رفت طرف ماش رونیاومد ب ذاره؟ینم

راجع به  زوینتونستم ساکت بمونم و همه چ. بودم  دهیحالت رو ازش ند نیو خشن شده بود، تا حاال ا یعصب

که  یشدم و گفتم اون یباز از عالقه ش به اون دختر گفت عصب یبعد وقت. بهش گفتم  مایعالقه م و اومدن ن

 دیکش یبدش اومد ؛ دستمو گرفته بود و به سمت اتاق ورزشش م یلیحرفم خ نیانگار از ا. ه منم نه اون بر دیبا

رو  ریام يدختر مورد عالقه  يمجبورم کرد، اصال دوست نداشتم چهره  یاون اتاق بشم، ول اردخواستم و ینم. 

 ر،یداد ام ياما با صدا شمیغلوبش مدونستم م یم دهیش کنم، چون ند سهیخواست با خودم مقا یدلم نم.  نمیبب

 نهیبود، نفس تو س چشمم يکه جلو يخندان دختر يچهره  دنیاز د. چشمام رو باز کردم  اریاخت یو ب دمیترس
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مقابلم قفل  ریچشمام رو تصو.  نمیب یکردم دارم با چشم خودم اون عکس رو م یباور نم. م حبس شده بود 

 .به خودم اومدم  ریام يشده بود، با صدا

 ؟یکن یباور نم ه؟یچ -

 ... نکهیا...  نیا...  نیا -

واقعا هم  میالبته از حق نگذر... به قول تو خانوم خوشگله  ای... منه  يهمون دختر مورد عالقه  نیا... آره  -

 ست؟ین... خوشگله 

 ... نکهیا...  یول -

 باشم؟ حق نداشتم سالها عاشقش ؟يپسند یم رو نم قهیسل ه؟یچ -

من بودم؟  ریام يدختر مورد عالقه  یعنی. سخت بود  یلیباورش برام خ. حرفش اشک صورتمو پوشوند  نیا با

 سیصورتش خ ر،یام يبرد، من بودم؟ نگاهمو برگردوندم رو چهره  یمن بهش پناه م يتایکه بعد اذ يدختر

بزنم به طرفم اومد و  یحرف نکهیقبل از ا.  ختنیر یگونه هاش م يرو يقرار یکه با ب ییشده بود از اشکا

تاب  یفقط اشک بود و ضربان ب.  میبزن یحرف میتونست ینم چکدوممونیه. محکم منو در آغوش گرفت 

 .خوندن  یآواز عشق م گهیقلبامون که با همد

 ؟یکن یازم مخف نویا... همه وقت  نیا...  یتونست... چطور  -

 ؟!در مورد عالقه م بهت بگم که يزیچ ست،یتم دلت با من ندونس یمال م یوقت یتوقع نداشت -

 .کردم  یم یداشتم، احساس سبک بیحس عج هی

 ... ستمیتونم رو پاهام وا ینم...  نمیبش دیبا -

 .نگاهم کرد  ینگران با

 ...فشارت افتاده ...  دهیرنگت پر -

سرمو به . شدم  یاز اون اتاق برده م رونیبعد رو دستاش به ب يپشت زانوهام حس کردم و تو لحظه  دستشو

بفهمم به خواب  يزیچ گهید نکهیکرده بودم ؛ بدون ا دایجهانم رو پ يجا نیستبرش فشار دادم، امن تر ي نهیس

 .رفتم 

که  دمیرو د رینگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم و ام. بودم  دهیتختم دراز کش يچشمام رو باز کردم، رو یوقت

جرقه تو ذهنم  هیمثل  شبید يتمام اتفاقا دنشیبا د. مونطور نشسته خوابش برده بود مبل کنار تختم ه يرو

 یمعن. حرفاش رو بفهمم  یتونستم معن یتازه م.  نییچشمم اومد پا يقطره اشک از گوشه  هیزده شد و 
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که روز  یحرف یرفتارش تو فرانسه، معن یمعن.  شیدوست داشتن رتیغ یبازگشتش، معن یرفتارش تو مهمون

. کنه  یتا ابد رهاش نم رهیو محکمش که بهم گفته بود اگه دستمو بگ يقو يصدا. زده بود  مایمن و ن يدعوا

 ییکارها یکی یکی یمعن شگاه،یحرفاش تو آرا. قبول کرده بود  واجازد يبرا شنهادمویپ ب،یبا اون غم عج نکهیا

بود، چه  دهید مایقم بود و عشق منو نسبت به نمدت عاش نیتمام ا ریام. مدت برام کرده بود  نیکه تو ا

دستم سوخت  هویخواستم بلند بشم که ...  هیچ یعشق واقع یمعن دمیفهم یتازه م. بزرگوارانه تحملم کرده بود 

. 

 ااخ -

 .چشماشو باز کرد، هول شده بود  ریام

 ...سرم بهت وصله دختر  ؟يچرا بلند شد -

 .کنم  دارتیخواستم ب ینم د،یببخش -

 .کرد  یموهامو با سر انگشتش ناز م. لب تخت و کمک کرد تا دوباره دراز بکشم  نشست

 .کوچولو رو هم گذاشته بودم تا سرمت تموم شه  هیخواب نبودم خانومِ خوشگلم، چشمامو  -

 ...بگو  گهیبار د هی -

 بگم؟ یچ -

 ؟يصدام زد یچ -

 .رو صورت خسته ش نشست  یمهربون لبخند

بازم ...  اهامیدختر رو...  میزندگ يهمه ... همه سالم  نیعشق ا...  ریهمه کس ام... خانومِ خوشگلم  نایمب -

 . یتونم ادامه ش بدم اگه حوصله شو داشته باش یبگم؟ تا ابد م

 .شم  داریخواد ازش ب یکه دلم نم نیریخواب ش هی...  ریخوابه ام نیع...  شهیهنوز باورم نم -

نازم باالخره بهم  ينایمن مثل خوابه که مب يجات تو دلم بوده، برا شهیتو که هم زکم؟یتو چرا عز يبرا -

 !عالقمند شده

 .دوستت دارم  میاز زندگ شتریب...  ریام یتصورشو بکن یاز اونچه بتون شتریب -

 ...داشتم  دنشویشن يمختصر که آرزو يجمله  نیا نهیریچه ش -

 ...دوستت دارم ...  ریدوستت دارم ام -

 .عالم از عشقم بگم  يبزنم و به همه  ادیخواد فر یمنم دوستت دارم، انقدر که دلم م -
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 . دیشد و دستمو بوس خم

 یاز حال رفت یوقت...  یالزم بود بفهم یبشه، ول ينجوریخواستم ا ینم. کردم ببخش  تتیاذ نکهیبابت ا -

 .خودمو هزار بار لعنت کردم 

 ...شدم  هوشیب یمن از خوشحال...  ينجورینگو ا -

 گفتم بااباا یزودتر م يانقدر دوستم دار دونستمیاگه م...  دادیداد ب يا -

 .خنده مون اتاق رو پر کرده بود  يصدا

برام گفت که از تمام  ریام م،یخورد یرو که اونشب سفارش داده بودم رو م یکیک میکه داشت یدر حال اوشب

نگفته  يزیچ یهم اطالع داشته ول مایاونروز و اومدن ن يو از ماجرا شدهیباخبر م ریاردش ي لهیبه وس ماین يکارا

 .بهش بگم  زویتا من خودم همه چ

به  یخواست، ول ینم ریگرچه ام. الزم بود اونروز با خودم تنها باشم ... اون روز با اصرار من رفت سرکار  يفردا

شام دعوت  يو افسانه تماس گرفتمو همه رو برا نایو مامان ا اییبا خاله و دا. بود فرستادمش  يا یهر سخت

که  یازدواج من بود، نه اون جشن یشب واقع باونش.  رمیجشن بگ میخواستم به مناسبت آغاز زندگ یم. کردم 

.  رونیرفتم ب دیخر يخانوم گفتم فقط به نظافت خونه برسه و خودم برا فهیبه شر.  میگرفته بود شیچندماه پ

رو که انجام  ینیریو ش وهیم دیشب چند نوع غذا و دسر سفارش دادم، خر يسر به رستوران زدم و برا هیاول 

براش  یطوس هیبیبا دستمال ج دیو بلوز سف یدست کت و شلوار مشک هی. رفتم  باسل دیخر يدادم، بعد برا

که  یمشک يایرنگ با تور دوز يلباس خواب جگر هیو در آخر .  دیسف يدکلته  راهنیپ هیخودمم  يبرا. گرفتم 

 یم یاز فکرکردن به زمان استفاده ش کم یشک نداشتم ول دشیخر يبرا. اومد  یبه رنگ پوستم م یحساب

 . دمیترس

خودشو رسوند،  عیطبق معمول سر. تماس گرفتمو ازش خواستم قبل از اومدن مهمونا خودشو برسونه  ریام با

 ادیحمام کرده بودم و تا اون از حمام ب ریمن قبل از اومدن ام. بود خوشحال  یمهمون نیمعلوم بود اونم از ا

 ریام نمیرفتم بب یم دیبا. کردم  یمیمال شیو آرا دمیلباس تازه م رو پوش. فر کردم  یموهامو حالت دادم و کم

 يو چقدر مونده تا کامل آماده بشه؟ در اتاقش بسته بود، چندتا ضربه  هیکه تازه از حموم اومده بود، در چه حال

 .آروم به در زدم 

 هاا انیاآلنه که همه ب ؟يجان آماده شد ریام -

 . زمیتو عز ایب -
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 ختهیموهاشو باز ر. نگاهش کردم دلم ضعف رفت  یوقت.  دیپوش یداشت کت م ریام... و باز کردم و رفتم تو  در

صورت و لباسم  يمن نگاهش رو دنیبا د. لرزونه  یدلمو م بیعج یمدل نیا دونستیانگار مبود تو صورتش، 

 .حرکت کرد و رو چشمام متوقف شد 

 ...خانومم  يناز شد یلیخ...  ناایمب يشد رینظ یب -

. گردنشو دوست داشتم  يچقدر حالت عضله ها. لباسش و مرتبش کردم  ي قهیجلو و دست بردم سمت  رفتم

که  يصورتم از کار.  دمشیکرد و بوس یم ییبازش خودنما ي قهی يکه از تو نشیلبامو گذاشتم رو س اریاخت یب

سرشو خم کرد و .  دید ماشرو تو چش يقرار یب شدیتو چشماش نگاه کردم، به وضوح م. کرده بودم گرم شد 

 ...برگردوند  يبه در هر دوتامونو به حالت عاد يضربه ا يکرد که صدا یم کیداشت لباشو به لبام نزد

 .آوردن  فیخانوم، مهموناتون تشر دیببخش -

. از در خارج شدم  عیو سر اوردمیخودم ن يگرچه به رو.  رهیباعث شد خنده م بگ نیو هم دمیآهشو شن يصدا

و بعد  مینشب شاد بودهمه او.  میاز همه استقبال کرد یوجه نیبعد از من از اتاق خارج شد و به بهتر یکم

 تونستمیمهرداد م يچشما يرو تو یدالوصفیزا یبه مهرداد گفت، خوشحال هیآهسته و دور از بق ریکه ام ییحرفا

 ریبا ام گرانید يرفتارم جلو گهیاونشب د. رو بدونم  ریگفت و ازم خواست قدر ام کیافسانه هم بهم تبر.  نمیبب

 .و خودم  رینبود، همش از ته دل بود و باعث آرامش ام يباز

دونستم به خاطر من ساخته شده  یکه حاال م يو رفت تو حوضخونه ا دیلباس راحت پوش ریرفتن مهمونا، ام بعد

رفتم . انداخت  یقلبمو به تپش م نیکنم و ا کاریخوام چ یدونستم م یم. خواست با خودش خلوت کنه  یم. 

لحظه شرم و  هیبودن لباس  كاز ناز رش،یحر يپارچه  ریدست بردم ز. بودم  دهیکه خر یسمت لباس خواب

 دمشیپوش یوقت. افتاد  یاتفاق م نیا دیبود که با یعیطب نیا یکردم؟ ول یداشتم چکار م. ترس تنم رو لرزوند 

از  گهید یکیکه  رونیب دمیلباسامو کش يکشو. بشم  الشیخ یبهتر بود ب دینگاه کردم، شا نهیآ يخودم رو تو

حضورش رو تو  هویبود بردارم، تازه لباس مورد نظرم برداشتم که  يا دهیشلباس خوابام رو که بلوز و شلوار پو

 رونیاز گلوش اومد ب يآروم و گرفته ا يصدا. وجودمو گرفت  ياتاق حس کردم، وحشت همه 

 ... ناایمب -

اصال حواسم نبود که چراغ روشنه، از . شتم طرفش کردم، با شرم برگ یخودم حس م ينگاهشو رو ینیسنگ

چوب  نیع شه،یم کیکه داره بهم نزد دمیقدماشو د.  ارمیتونستم سرمو باال ب ینم. خجالت سرخ شده بودم 

 يکشو در آورده بودم، تو يولباسمو که از ت.  ستادیاومد جلوم ا. بودم و قدرت حرکت نداشتم  ستادهیخشک وا
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به وضوح . تو چشماش نگاه کنم رو نداشتم  نکهیشو آورد جلو و چونمو داد باال، جرأت ادست. دستم مشت کردم 

 .آشفته ش رو بشنوم  ينفسا يتونستم صدا یم

 ؟یخانوم یکن ینگاهم نم -

- ... 

 . نمیقشنگتو بب يبذار چشما -

- ... 

 منوو نیجان، بب نایمب -

 يتمنا ریداشتم ز. دهن باز کنه و منو بکشه تو خودش  نیخواست زم یشدم، دلم م رهیشرم تو چشماش خ با

 . شدمینگاهش داغون م

 تو دستت؟ یگرفت هیچ نیا -

 ...خواستم لباسمو عوض کنم  یم -

 .لبش  ياومد گوشه  یطونیش لبخند

 ؟یرو عوض کن یخوشگل نیلباس به ا ستین فیچشه؟ ح يدیپوش نکهیمگه ا -

 ...آخه  -

 نویا...  هیعال يدیکه پوش نیهم...  یکه ازم خجالت بکش دیدختر، نبا یتن من يتو پاره ...  ؟یکش یخجالت م -

 .بذار سرجاش 

شده بود، از حالت نگاهش گر گرفته بودم، ضربان قلبم  رهیتو چشمام خ.  نیرو ازم گرفت و انداخت رو زم لباس

نرمش  يبوسه ها. رفت  نیلحظه از ب کیلبامون در  نیب يو فاصله  نییسرشو آورد پا.  دمیشنیرو تو گوشام م

 نییچشمش اومد پا يقطره اشک از گوشه  هیسرشو عقب برد و تو چشمام نگاه کرد، . حالمو دگرگون کرده بود 

. 

 نا؟یمب یباور کنم مال من -

 ... یکنم باور کن یم يکار -

 .رو لباش زدم  یومآر يبود، رو نوك پنجه پام بلند شدم و بوسه  ختهیخجالتم ر گهید

 ؟یکه باور کن رمیبگ شگونتین دیبا ایباورت شد؟  -

 . دیابروش رفت باال و لباش خند هی
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 .چپت کنم  يلقمه  هی دیبهت رحم کرد، با شهینم نکهینه مثل ا... بال  يا -

دستش رفت . کردم  شیاز هم باز کردم و با لذت تمام همراه یلباشو محکم رو لبام فشار داد، لبامو کم نباریا

زانوم و آروم گذاشتم  ریدستاش رفت ز. برق و خاموشش کرد، به جاش چراغ خواب رو روشن کرد  دیسمت کل

عاشقونه ش  يگرم و حرفا يها سهکه غرق بو یدر حال. مشترك باشه  نمونیکه قرار بود از امشب ب یرو تخت

 .بودم، به خواب رفتم 

کرد، بهم لبخند  یکه موهامو نوازش م یدر حال. باز کردم  ریغوش امچشمام رو تو آ با،یاون شب ز يفردا

 .زد  یمهربون

 ؟يدیخوب خواب...  ریصبحت بخ... سالم فدات شم  -

 .بودم  دهیتا حاال انقدر خوب نخواب... مم ...  رجانیسالم ام -

 ...خندش بلند شد  يصدا

بدم  یحساب يصبحانه  هیحمام، تا بهت  میاشو برپ... ساعت چنده عروس خانوم؟  یدون یم... جوون دلم  يا -

 ...واقعا برات الزمه  نباریا یول يخورد شیمخصوص رو چندماه پ يصبحانه  نیگرچه ا. 

 .تو دل و کمرم  دیچیپ یبیاز جام بلندشم که درد عج عیخواستم سر... بود  میو ن ازدهیساعت کردم،  نگاه

 ... ياا -

 .نشست و زل زد بهم  ینگران با

 ؟يدرد دار یلیآره؟ خ شتره،یکردم ب یانگار از اونچه فکر م یول یکردم درد داشته باش یفکر م -

 .زور لبخند زدم  به

 . کشهیم ریمقدار کمرم ت هی.  ستین يزینه، چ -

 . شهیخوب م دمیآب گرم برات ماساژ م ریز -

 یخودش ازش استفاده م شهیکه هم یسمت حموم مید و رفتبودم بلندم کر دهیچیکه دورم پ يهمون مالفه ا با

 .کرد 

 ... رییام -

 ر؟یجان ام -

 ...بده  ينجوریا...  کنمیخودم حموم م -

 ...توئه از شوهرت خانومم  يایاونکه بده ح -
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 :رو لبش گفت  يزیآم طنتیش يخنده  با

 ...گلِ نازم  ستیپنهان کردن ن يبرا يزیچ گهید -

 .تو دلم  دیچیبه بازوش مشت بزنم که درد باز پ خواستم

 . یشیم تیاذ...  زدلمیتکون نخور عز -

 يآب و ماساژ فوق العاده  يبا گرما. کرد  زونیآو یکه دور من بود رو به جا لباس يخودش و مالفه ا روبدوشام

صبحونه رو آماده کرده  شدن من داریقبل از ب ریام. تونستم تحملش کنم  یم گهید. کمترشد  یلیدردم خ ریام

 . میو محبتاش صبحانه رو خورد طنتایبود، با ش

نامه،  انیسال آخر درسم بود و پا.  شدیروز به روز قشنگ تر م مونیگذشت و زندگ یپشت سرهم م روزا

 ینم گهید. کردم  یوقت داشتم روش کار م ریتونستم خوب بخوابم و تا د یشبها نم. اعصابمو خورد کرده بود 

گرفت کمکم کنه تا  میتصم کس،برع. اومد  یکلمه اعتراض از دهنش در نم هی یبرسم ول ریبه ام ادیتونستم ز

 .صورت ارائه دادم  نینامه م رو به بهتر انیبا لطف و محبتش، پا. کارم کم بشه  یسخت

. کار شده بودم  درمانگاه مشغول به هی يبود که تو یگذشت و چندماه یم ریمشترکم با ام یسال از زندگ دو

برام  یروز اتفاق جالب هی نکهیتا ا. رو برام به همراه آورده بود  یشهرت خوب نیبودن و هم یاز کارم راض ضایمر

وارد اتاق شد  ییبایز يباز شد و دختر محجبه  اقدر ات. رو بفرسته داخل  ضمیمر نیخواستم آخر یاز منش. افتاد 

 .اومد رو لبم  تیلبخند رضا اریاخت یب دنشیاز د. 

 . دیسالم خانوم دکتر، خسته نباش -

 .وسط  تیونیرو  نیبش زم،یسالم عز -

 .کنارش نشستم  یصندل يرو رفتم

 زم؟یعز یخب، خوب -

 ممنون، شکر خدا -

 .دندوناتو  نمیدهنتو باز کن بب -

 .نداره  میمتر ای یبه جراح يازیدندوناش کامال سالمه و ن دمیرو باز کرد و با کمال تعجب د دهنش

 گلم؟ هیاسمت چ -

 .الهام  -

 ؟يپس چرا به من مراجعه کرد. نداره  میرادیخب الهام خانوم، شما که قبال دندونات سالمه و ا -
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معالجه  يمنم اطاعت کردم وگرنه برا.  تیونیرو  نمیبش نیشما فرمود. کارم داشتم  يبرا يا گهیبله، علت د -

 . ومدمین

 خب؟ -

 .مزاحمتون شدم  ياعتماد ماین يرف آقاراستش، من از ط -

 .اخمام رفت تو هم  ما،یاسم ن دنیشن با

 .ندارم  يکار گهید شونیمن با ا.  زمیعز يفکر کنم اشتباه اومد -

روحشم خبر  نجایمن اومدم ا نکهیخودش از ا ماین. من گوش کن  يشما به حرفا ناجان،یمب ومدمیاشتباه ن -

 .نداره

 .لطفا کوتاهش کن  یشنوم، ول یم -

که دفتر  یساختمون يتو شیپ کسالی ماین. گذرونم  یوکالت رو م يکارآموز يپدرم دوره  شیمن دارم پ -

 م،یبه هم نداشت يکار چیه. ما به عنوان دندانپزشک مشغول به کار شد  ییپدرم هست و درست واحد روبرو

 یروز دندون هی نکهیتا ا. تو الك خوش بود  شهیکه البته هم دمشیدیزمان ورود و خروج از مطبش م یفقط گاه

 ینکرده بودم، به خاطر ب دایگذشت و من هنوز فرصت پر کردنش رو پ یم شیاز عصب کش یکه چندوقت

 ي هیداشتم، خودمو بسپرم به دست همسا یکه از جراح یمجبور بودم با تمام وحش گهید. من شکست  یاطیاحت

که فرصت  يروز نیاول يصحبت کردم و برا ودب یکه زن مسن شیرفتم با منش. گرفته و عبوسمون  شهیهم

 یاز جراح شهیداشتم چون هم يدیقبل مراجعه مسکن بخورم ؛ استرس شد دیبهم گفت با. داشت وقت گرفتم 

انگار  یده ولزدن آمپول سر کنن يآماده شدم، اومد کنارم برا ارشیبا کمک دست یوقت.  دمیترس یدندون م

 :گفت  رلبیتوهم بود ز شهیکه هم ییاخما اب. من شده بود  ي دهیمتوجه رنگ پر

 !یستیاز سن شما گذشته، بچه که ن زایچ نیا گهید ؟یترس یم -

جوابش رو دادم  هیبا کنا. به سن و سال نداشت  یربط گهیدندون که د یحرفش بدم اومده بود، ترس از جراح از

: 

 .بترسم  دمیکنه، نبا یقراره دندونمو جراح يدکتر خوش اخالق و دلسوز یلیخ ستین -

 . یمهدکودك که ازم توقع محبت داشته باش یمن دکترم دندانپزشکم خانوم، نه مرب -

 . تیونیمو داد به  هیدستش پاشم، دستشو گذاشت رو شونه م و تک ریاومدم از ز تا

 .تکون نخور، خطرناکه  -
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گفت  یم ينترسم قبل از هر کار نکهیا ياثرش رو گذاشت، کارش رو شروع کرد، برا که گذشت و آمپول یکم

انجام کار، آرامش  نیکالمش در ح يو استوار تیجد. کرد آروم باش  یو هر بار تکرار م. قراره چکار کنه 

تموم شدن  با.  ستیبد ن ادیم رمرد انقدرام که به نظ نیکردم ا یاحساس م. کرد  یم قیرو به دلم تزر یبیعج

کردم تا  یتا ده روز صبر م دیبا.  رونیبهم کرد و اومدم ب زایچ نیو ا یغذا و بستن يسفارش برا يسر هیکارش 

 . ششیبرم پ هیبخ دنیکش يکامال دندونم خوب بشه و برا

 .صداش کرد  مایدندونمو بکشه که ن ي هیاومد نشست کنارم تا بخ ارشیدست. گرفته بود  شهیمثل هم اونروز

 .کشم  یدندونشو م ي هیبرس، من خودم بخ گهید يشما برو به کارا یخانوم رحمت -

 ...آخه دکتر  یول -

 . دمیخودم انجامش م ست،ین يمسئله ا -

 .نشست کنارم  اومد

 خانوم حاضر جواب؟ يخب چطور -

 .نبودم  یکم آوردن از کس آدم

 ممنون. به لطف دکتر بداخالقم خوبم  -

 ؟یاسمو روم گذاشت نیکردم که شما ا یبداخالق ضامیاز مر یکیوم من تا حاال با کد -

 ... ادیلقب بهتون م نیچقدر ا نیبفهم دیشا ن،یبه خودتون بنداز نهیینگاه تو آ هی -

 .نامعلوم  ينقطه  هیبرگردوند سمت پنجره و چشم دوخت به  سرشو

 . لیخانوم وک شه،یبه قول شما بداخالق نم لیدل یب چکسیه -

فکرمو مشغول  يجور هیصداش و حالت چهره ش،  بیغم عج. کار دندونم رو انجام داد و برگشتم دفتر  خودش

رفتن تو مطبش  يبرا. قصدش رو داشته باشم، حواسم به رفت و آمداش بود  نکهیبعد اون روز بدون ا. کرده بود 

سالم و احوال  د،یدیوقتا که منو م یگاهاوقات باز بود،  شتریو چون در دفتر ب شدیرد م دیدفتر ما با ياز جلو

 يخونه، صدا میکه بر میبست یدر دفتر رو م میکه با پدرم داشت یروز وقت هی.  میکرد یم يمختصر یپرس

درو . هنوز نرفته بود  نکهیمثل ا یرفته باشه ول دیکردم قبل از ما با یفکر م.  میدیمطب شن يبلندش رو از تو

با . از جلومون رد شد  زدیبا تلفن حرف م یکه آشفته و عصبان یبه ما باشه در حال حواسش نکهیباز کرد و بدون ا

رفتم سمت . نشسته و سرشو گذاشته رو فرمون  نشیماش يتو میدیکه د میتعجب از ساختمون خارج شد

 :کردم که پدرم گفت  یداشتم در رو باز م نمون،یماش
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 . امیمن اآلن م نیالهام، بابا تو بش -

از  د،یسرش و بلند کرد و پدرمو د یوقت. طرف راننده ضربه زد  ي شهیو به ش ماین نیسمت ماشرفت  پدرم

احساس کردم . رو در آغوش گرفت  مایپدرم ن هوی یول گنیم یدارن با هم چ دمیفهم ینم. شد  ادهیپ نیماش

پدرم اومد سمت من و ازم  نکهیبه همون صورت مونده بود تا ا يا قهیچند دق... لرزه  یداره م ماین يشونه ها

! موند؟ ششیدونم چش شده بود و پدرم چرا پ ینم. شده بودم  جی؛ گ ادیگفت بعدا خودش م. خواست برم خونه 

براش از  ماین. رو برام بگه  هیکردم تا قض چشیسوال پ یمنتظر موندم تا اومد خونه، رفتم سراغش و حساب

گفته بود که  ياز دختر.  اوردیازدواج بهش فشار م يدائم برا که بوداز دست مادرش گفته  شیو خستگ شییتنها

از  شهیهم يبرا ماین يبه خاطر قضاوت عجوالنه  نکهیچندسال باهاش دوست بوده و قرار ازدواج داشتن، تا ا

 قطع مایوقت بود، با ن یلیگفته بود که خ یبراش از دوست. ازدواج کرده  هیدستش داده و حاال اون دختر چندوقت

. آدم رو بفهمم  نیا یاون همه تلخ لیدل تونستمیتازه م.  شدیداغون م ییداشت از تنها نکهیبطه کرده بو و ارا

 مایبا پدرم که مثل پسر خودش با ن ومدیاغلب م. ما شروع شده بود  يبه دفتر و بعد به خونه  ماین يرفت و آمدا

و  میکرد یم یهم با من و پدرم که باهم زندگ یاهگ. کردن  یم يزد و شطرنج باز یکرد، حرف م یبرخورد م

که  يرفت و آمدا ادامه داشت تا روز نیا. خورد  یشام م م،یبرد یرنج م ییاز تنها مایمثل خود ن ییجورا هی

و پدر گفت  دمیسوالش رو ازش پرس لیجوابشو بدم، دل دیبا یمن مونده بودم چ.  دیپرس مایپدرم نظرمو راجع به ن

تو  يجورا هیداشتم، هم  یبیحس عج. خونمون  ادیاز من ب يخواستگار يبرا میاگه اجازه بد ستهازم خوا ماین

گذاشته شد و من تمام  يقرار خواستگار. شناختمش  یاون مدت بهش عالقمند شده بودم، هم درست نم

شما کرده  حقکه در  ییایاز بد. داد  یمطرح کردم و اون با کمال سخاوت پاسخ م ماین يسواالمو از گذشته 

و  نایدونم مب یم دیبع یکردم ول یتونستم جبران اشتباهاتم رو م یگفت اگه م یبود، خجالت زده بود و م

 ونیمن انقدر بهش مد یدوست داشتن يمایرو که ن يخواست دختر یدلم م یلیخ. شوهرش من رو ببخشن 

قت بود ازش جداشده بود ارتباط برقرار و یلیکه خ مایدوست ن ریبود که با کمک مادرش با اردش نیا.  نمیبود بب

تونم  ینم ن،یرو ببخش مایحاالم اومدم ازتون خواهش کنم ن. کردم و از اون آدرس محل کار شما رو گرفتم 

توبه  نکهیبا ا. شده  مونیاآلن پش یاندازه بزرگ بوده ول یدونم اشتباهاتش ب یازش بکنم چون م یدفاع چیه

 .بخشتش  یخدا نم ن،یتا شما ازش نگذر یکرده ول

 .باشه  دهیهم انقدر زجر کش ماین شدیباورم نم. کرده بود  يصورتم جار ياون حرفا از الهام اشک رو رو دنیشن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

به اسم  یکس گهیکه به شوهرم اقرار کردم عاشقشم، د یاز زمان. وقته  یلیخ... من ازش گذشتم الهام جان  -

 . زمیتو ذهنم وجود نداشته و نداره عز ماین

 . یرد نکن ،یشرکت کن مونیکه اگه ازت بخوام تو عروس یانقدر ازش گذشت یعنی -

 هیقض نیدونم ا یم یول نم،یرو بب مایتو و ن يشاد شمیاتفاقا خوشحال م.  ستین یباورکن از نظر من مشکل -

نامزدت  يبرا ينطوریکنم ا یفکر م. لحظه آزارش بدم  کی یحت ستمیو من حاضر ن کنهیم تیهمسرم رو اذ

 .هم بهتر باشه 

 . شمیخوشحال م يایاگه ب ذارم،یمن کارتت رو م -

 .گلم  دمتیخوشحال شدم د -

 .منتظرت هستم  -

دو سال  نیتمام خاطراتم تو ا ادی اطیپامو که گذاشتم تو ح. خسته بودم رفتم خونه  یرفت و من که حساب الهام

 ریام نکهیاز ا شهیبود، هم دهیقبل از من رس ریام. نده بودم لحظات عمرم رو گزرو نیباتریدو سال ز نیا. افتادم 

شد  یم ریاوقات د یگاه یاستقبال کنم ول ازشخواست خودم  یکردم چون دلم م یقبل از من برسه اجتناب م

 .که متوجه اومدنم شده بود اومد استقبالم  ریتا اومدم برم تو، ام. 

 .خودم  يخسته  يسالم بر بانو -

 ... امیربیخواستم د ینم... شرمنده  رم،یسالم ام -

 . رمیگیش رو تمام و کمال ازش م مهینداره خوشگلم، جر بیخانووم، ع ياومد ریحاال که د -

 .قبوله  یکن نییتع يا مهیباشه هرجر -

 :و گفت  دیخند طنتیش با

 . میندار یکه جرزن زایچ نیخسته م و ا یبگ رشیز ینزن...  اایقبول کرد -

 . رمیم یم یکه دارم از گشنگ میشام بخور مینه بااباا قبوله، فقط بر -

 .شام  ایبعد ب ادیکه حالت جا ب ر،یدوش بگ هیباشه خانومم برو اول  -

 ...اآلن ... باشه باشه  -

زانو به  يوجب باال هیکوتاه تا  يبند رهنیپ هیموهامو موس زدم و . از تنم رفت  یدوش گرفتم و خستگ عیسر

 . رونیکردم و از اتاق رفتم ب یمیمال شیآرا. و گردنبند همرنگش رو هم انداختم  دمیپوش یصدف یرنگ آب

 ؟ییکجا رجانیام -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا M346  – نایمب

wWw.98iA.Com ١٩٥ 

 ... زمیفداتشم سرم ایب -

 .خانوم  فهیشر نیبه به، چه کرده ا -

. نکردم  یوصا توجهمخص یکنه ول یدونستم داره سر تا پامو نگاه م یم. نشستم  ریکنار ام یرو صندل رفتم

بود که با لبخند به صورتم  ریچشم حواسم به ام ریاز ز.  دمیجفتمون برنج کش يو برا ریدست بردم سمت کفگ

 .برگشتم نگاهش کردم . شده بود  رهیخ

 ؟يدیآقا؟ خوشگل ند هیچ -

 يحور نیا یتشام بخورم وق يحاال من چجور...  نایتو مب یکش یآخر منو م دم،یند شپارهیخوشگل نگو، آت -

 خوشگل نشسته جلوم؟

 .و قاشقش رو بردم سمت دهنش  ختمیبراش ر يمقدار از خورشت قرمه سبز هی

 ... يریگ یدل درد م...  اایغذاتو رو دور تند نخور...  ينجوریا... آهاان ... دهنتو باز کن  -

 آره؟ ،یامشب ما رو بابا کن يدینه، تو انگار نقشه کش -

 .گفتم  يانتظارش با خونسرد برخالف

 .قصد رو دارم  نیهم قایاتفاقا دق -

من به خاطر  یزد ول یحرف بچه رو م ریبود ام یشد، چون مدت یباورش نم... گلوش و به سرفه افتاد  دیپر غذا

 .رو گرفته بودم  ممیتصم گهید یول. کردم  یکارم مخالفت م

 نا؟یمب یگیراست م -

 .وقتشه  گهیگذره، د یه از ازدواجمون مدو ساله دار زم،یآره عز -

 .تو بغلش  دیکش منو

 .فدات شه خانومم  ریام یاله -

. رو فرستادم تو اتاق و مشغول درست کردن شکالت داغ شدم  ریام.  میظرفا رو باهم شست م،یرو که خورد شام

 يسرمو تو گود. کردم که از پشت دستاش رو دور کمرم حلقه کرد  یرو زمزمه م یداشتم با خودم آروم آهنگ

 .دیبوس یآروم سرمو م موهامو، يهم سرشو کرده بود ال ریام. خوشش مست شدم  يگردنش فرو کردم و از بو

 .نکن  یطونیش اد،یقلقلکم م ر،یام -

 .خودمو کنترل کردم  یلیاالم خدختر، تا ح لتیشکل و شما نیبا ا یکن یم وونمید يدار... خودته  ریمم، تقص -

 تو؟ يخوا یمگه شکالت نم -
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 .خوام  یاآلن فقط تو رو م الش،یخ ینه ب -

 .اعتراض داشته باشم، منو بلند کرد و رفت سمت اتاق خواب  يبرا یفرصت نکهیا بدون

صبح روز جمعه بود و . گشت  یبرم گهیدو روز د یکیبه اصفهان سر کرده بود و تا  یپرشک ناریسم هی يبرا ریام

تخت  يآشپزخونه مشغول کار بود و من هنوز تو يخانوم تو فهیشر. اصال حال و حوصله نداشتم  ییمن تنها

 .چندضربه به در زده شد . بودم  دهیخواب

 .جان  فهیتو شر ایب -

 ن؟یخور یخانوم صبحانه نم -

بو بهم  نیانگار بدتر هوی. ده بود، اتاق رو پر کرد که درست کر ییغذا يبو فه،یبا باز شدن در توسط شر همراه

 . ییسمت دستشو دمیبه سرعت دو. و رو شد  ریخورده باشه، دلم ز

 شد؟یچ ن؟یخانوم خوب -

 . رونیرفتم ب. بود  دهیرنگم پر ينگاه کردم ؛ بدجور ییدستشو ي نهییتو آ خودمو

 . يدیغذا م يبو یلیعقب، خ يبر کمی هشیم ،یازم ناراحت نش...  داایجان، ببخش فهیدونم شر ینم -

 فیازش تعر شهیپختم، شمام که هم شهیهم نیع.  نیدوست دار یلیکه خ هییغذا نیخانوم، ا نایمب یچشم، ول -

 . نیکرد یم

 .به خودش گرفت  يچشماش حالت شاد کدفعهی بعد

 ...نکنه  -

 ؟ینکنه چ -

 ... نهیا لشیپس دل! نیچندروزه شما خوابالو شد گمیآره خانوم، م -

 .منم بفهمم  یحرف بزن يجور هی شهیباباا، م يا -

 . ییباعث شد باز حالم به هم بخوره و برم تو دستشو نیاومد سمتم که هم یخوشحال با

 . دیببخش.  شهیخانوم شرمنده، اصال حواسم نبود حالتون بد م يواا -

 .جان  فهیدر حرفتو بزن شر رونیاز همون ب -

 .خانوم  نیحامله باش یفکر کنم به سالمت -

 ؟یچ -
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کار شده بودم که حواسم  ریگذشته بود و من انقدر درگ میو ن کماهیبرده بودم،  ادیاون شب رو از  يکل ماجرا به

توجه شده  یچرا من انقدر ب. که زده بودم نگاه کردم  یعالمت نیو به آخر ممیرفتم سر تقو. نبود  یچیبه ه

 يبگم، فردا يزیچ ریتو تماسام به ام نکهیابدون . درسته  فهیکه احتماال حدس شر دادینشون م بودم؟ شواهد

 .دادم و مطمئن شدم  شیاونروز رفتم آزما

دلم براش . شدم  داریآب حموم از خواب ب ياز صدا. برگشت  ریشب بود که ام کیروز بعد حدود ساعت  سه

. خواستم بهش بدم خواب رو از چشمم گرفته بود  یم که يتنگ شده بود، حس حضورش و فکر خبر یلیخ

 .رفتم پشت در حمام 

 ؟ياومد یخونه، ک يسالم آقا -

 .رو بست  آب

 کردم؟ دارتیب ،یاله رمیبم -

 رون؟یب يایم یک. شدم  داریخودم ب زم،یعز ينکرد دارمیتو ب ه؟یچه حرف نیخدانکنه، ا -

 .تو  ایب یکوچولو صبرکن هی یتون یاگه انقدر دلت برام تنگ شده که نم -

 اماایم -

 . ادیمگه من بدم م ا،یب -

 .مواظب باشم  دیبا.  ستیخورم، برام خوب ن یسرما م روقتهید. نه، ولش کن  -

 . امیباشه، تو برو بخواب منم اآلن م -

 ریکه ام دیطول نکش یلیخ. حمام نشستم  کیزدم و رفتم رو مبل نزد يلبخند. حرفمو متوجه نشد  ي هیکنا

غارت روح و روان من باال تنه ش رو برهنه رها  يبسته بود و برا دیسف يحوله  هیدور کمرش .  رونیاومد ب

 .کرده بود 

 چطوره؟ گرخودمیسالام، ج -

 ر؟یام يکرد نکارویسالم، باز تو ا -

 .راه برم  ينجوریخوام جلوت ا یم یداره؟ زنم یبیتازه مگه ع. برم  یلذت م ،يدونم جنبه ندار یم -

 .شامپو بدنش حالمو خراب کرد  يبو. باز کرد و اومد سمتم که بغلم کنه  دستاشو

 ه؟یچ يکه زد ییشامپو نیا ریام -

 ... یکه خودت برام گرفت نهیهم! ؟یکن یم یشکل نیتو ا افهیچرا ق -
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 . دهیبد م يتنت بو...  کینزد ایتو رو خدا ن -

 . ییسمت دستشو دمیباز دو و

 ؟يخورد يناجور زیخوره؟ شام چ یشد خانومم؟ چرا حالت داره به هم م یجان، چ نایمب -

 .که تازه برات گرفتم، اون بوش خوبه  يکن برو عطر بزن، همون عطر یلطف هیفقط  ر،ینه ام -

 .امشب  هیچ يبرا تیلیاسرائ یبن يرادایا نیببنم ا رونیب ایحاال تو ب... زنم  یاآلن م رمیباشه م -

با دست پوشونده بودم و  موینیمنم ب. رفته بود تو اتاق خواب .  رونیدر کنار رفت و من اومدم ب يجلواز  ریام

 . ششیرفتم پ

 تویبدشد؟ بردار اون دستتو، عطر درخواست یخوب نیبه ا يبو هوی یعنیحاال  ناا،یمب هیادا اصوال چ نیا ،يواا -

 .کردم رو خودم  یخال

 بوش خوبه؟ نیچقدر ا نیدرعوض بب یدونم چرا بوش انقدر به نظرم بد اومد؟ ول یباورکن نم -

 .برهنش  ي نهیسمتش و سرمو گذاشتم رو س رفتم

 که حالت بد شده؟ يبهت داده خورد یچ فهیشر نیا نمیبگو بب. نکن که بدجور خسته م  یطونیخب حاال، ش -

 .ه از سرشب، ناجور هوس کردم ک يبخر يزیچ هیبرام  دیتو فردا با یطفلک، ول یچیه -

 ...کنه  یندونه فکر م یهرک... کنه بره من  یگنده چه خودشم لوس م يخجالت بکش، دختره  -

 ...بود چشماش گرد شد و ابروهاش رفت باال  دهیکه به ذهنش رس يفکر از

 کنه؟ یفکر م یندونه چ یهر ک -

 ...ندونه  یهر ک -

 ... ریبابا ام نطوریه، توام همآر... کنه  یدرست فکر م قایخب دق -

 .تو بغلش  دیشد و بعد دوباره منو کش رهیچشمام خ تو

 ؟يدیفهم یک -

 .دادم  شیآزما شیدو روز پ -

 بدجنس؟ یبه من بگ دیاونوقت اآلن با -

 .دوست نداشتم از پشت تلفن خبر بابا شدنتو بهت بدم  -

 . يستادیسرپا ا یلیبسه خ... بخواب  ایب -

 .و کنارم دراز شد  دیپوش لباس
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 خواد؟ یدلت م یچ یخب نگفت -

 ...امام زاده هاشم  يآش رشته  -

 !؟یچ... هه  -

 .هوس کردم  هوی دم،ید یم مویاونبار که باهم رفت يمسخره کردن نداره، خب امشب داشتم عکسا -

 . رمیگ یباشه قربون اون چشات بشم من، فردا برات م -

بود که آب تو دل من تکون نخوره  نیا شیکرد و خودشم تمام سع یم فهیشر سفارش به یاون روز کل يفردا از

.  رمیبگ یمرخص یمدت يشدم و مجبور شدم برا یم نتریگذشت و من سنگ یبود، ماه ها م یخوش يروزا. 

خاله و . شده بود  ریام تو یبیعج يمسئله باعث شاد نینشون داده بود که من دوقلو باردارم و ا یسونوگراف

البته مامان . مراقبت از من  يما برا يخونه  ومدنیم ونیهفته در م کیکرده بودن و  يزیمامان هم برنامه ر

خونه  نیب ریخواستم ام ینم. رد کرده بودم  ریبه خاطر آرامش ام یول ششیاصرار کرده بود که من برم پ یلیخ

پدر و مادر .  میرفت مارستانیبه ب ریو با ام دیخره روز موعود رسباال. سرگردون بشه  میپدر يخودمون و خونه  ي

داشتم وارد  یوقت. اتاق عملم کردن  يروونه  یسالمت يخودشون رو رسوندن و با آرزو عیو خودم، سر ریام

 .پر اشک شده بود  ریام يچشما شدم،یم

و  اههیمثل پدرش س نایچشم مل.  یدختر و پسر خوشگل و مامان هیدادم،  ریبار ش نیاول يبچه هام رو برا امروز

همه اتاق رو ترك کرده بودن و فقط . کرد  ینگاهم م يزیبا لبخند محبت آم ریام. مثل من سبز  ررضایچشم ام

 . میهم بود شیما پ يچهارنفر يخانواده 

 ر؟یپسرمون دختر کشه ها، نه ام -

 .من  يط با چشماتو شده فق نیع ؟یگیدخترمونو چرا نم -

 ...باباشه  نیکوجولو ع ریام -

کنم  یرو که گرفتار چشماش شه درك م ياز اآلن حال دختر... مامان خوشگلشه  نیع یچمنزار چشماش ول -

. 

 . ستیباشه از باباش که جذاب تر ن یهرچ -

 باباشون نوکرته بانوو یول... اونو که شک نکن توش  -

 . رمیفدات بشم من ام -

 ...ق باز شد و مهرداد اومد تو اتا در
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داداش  گهیشو د الیخ یب ،يبار مخشو زد هیتو که  ریام...  ناایشمام شورشو درآورد... بااباا  گهیاووه، بسه د -

 ...من 

 چته فضول؟ با شوهر من درست حرف بزناا -

 . نمیرو بب ییدل دا يزایخوام عز ینگو م یچیه...  ویکی نیاوهو ا -

. هنوز شش دونگ حواسش به من بود  ریام یول. هم وارد شدن و سرگرم بچه ها بودن  هیمهرداد بق همراه

 :گفت  رلبیکه ز دمیشن

 ...بانو  يشد میزندگ يممنون که همه ... خدا رو شکر  -

 

 »انیپا«
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