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 : مقدمه
 نه خواهد ماند!گو نیتا ابد بد یشیاند یساخته و تو م شیخو ریرا تسخ تمامت یزندگ یها یکه روزمرگ یهنگام
 .یسپار یرا به آغ*و*ش صبح م یکیشب و تار یکیصبح را به دست تار شیدر عالم خو غرق

 از آنجا آغاز شود! زیهمه چ دیشا
 دهد! یمرگ م یکه بو یتلخ عیدر دل عشق، گاه وقا نیریش یخاطرات گاه

 !د؟یو سعادتت را بلع یکه طوفان حوادث چگونه خوشبخت ینگر یرا م تیزندگ سرگردان
 باش ! خودت را در آغ*و*ش بکش. آرام
 درخشد! یم دیاز ام یستاره ا ،یطوفان یشب یکیدر دل تار یگاه
 ...تیآرزوها یاری یباشد برا یآن باال دست دی! شاریبگ آرام
 از آنجا شروع شد! زیچ همه

 
 کل یدانا

نواخت. سالن  یا مر یشاد اریآهنگ بس یقیسالن را پر کرده بود و گروه موس یتمام فضا یکرکننده ا کیموز یصدا
بلند و کنده  ی. ستون هاپوش بود کیش اریبس یهمانانیم زبانیفوق العاده، م یو نورپرداز دیسف ییمجلل با نما اریبس
بودند.  همانانیم از ییرایو سرعت مشغول پذبا دقت  انبود و خدمتکار دهیبخش نتیسالن را ز یجا یشده جا یکار

 مارال مضطرب و نگران رو به عسل کرد و گفت:
 دارم! یبیزنه، حس غر یعسل! دلم شور م میومدیکاش نم _
 شد! ی! قطعا ناراحت مم؟یاین یداداش ناز یعروس شهیعه مسخره نشو مارال مگه م –

و سرش را  دیشک یقیبا برادرش بود کرد و نفس عم دنیکه مشغول ر*ق*ص نیخندان نازن یبه چهره  ینگاه مارال
 تکان داد. دییبه نشانه تا
 و رو به عسل کرد و گفت: ستادیا باالفاصله

 !دیطول کش یلیزنگ به مامان بزنم حتما نگرانم شدن، خ هیمن برم  _
 اه! یرو زهر کرد یدختر! برو برو زنگ بزن، عروس یریکه چقدر گ یوا –

 لباس رفت. ضیبه عسل انداخت و به طرف اتاق تعو یا رهینگاه خ مارال
 شد. یرقـ*ـص ناز یباال انداخت و مشغول تماشا یالیخ یرا با ب شیشانه ها عسل
 رونیب فشیا از داخل کرهمراهش  ی. گوشدیتاب یپر*ده به داخل اتاق م یاز البه ال یبود و نور کم کیتار مهین اتاق

 ماس را برقرار کرد:پاسخ از مادرش شوک شده ت یده تماس ب دنیکنار پنجره نشست. با د یراحت یصندل یآورد و رو
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 الو ...مامان؟ _
 زنگ زدم دلم هزار راه رفت! یمرده؟ کل لیتو ذل ییکجا _
 رو ببندم به خودم! یکه گوش یهستم مامان، توقع ندار یخب عروس _
 ز ده گذشته!ساعت ا گهیخونه د ایزود ب ز،یباشه دختر کم نمک بر _
 .گهیرسونن د یمنم م ادیهر وقت مامان عسل ب _
 !نیکه تا آخر بمون نیستیعروس دوماد ن کینزد لیفام ن،یایباشه فقط زود ب _

 و گفت: دیکش یکالفه آه مارال
 باشه مامان باشه قطع کن! _

ز اتاق خارج شد و آهسته ا دیلَخت و بلندش کش یبه موها ی. دستدیکش یاز سر آسودگ یرا قطع کرد و نفس تماس
وحشت زده برگشت و  ! پسر که پشتش به مارال بوددیکش یفیخف غیدر راهرو ج دهیورز یبا اندام یپسر دنیکه با د

 زده مارال دوخت! خیمتعجبش را به صورت  یآب یچشم ها
بود و  دهیبخش وبه ا یادیز تیجذاب شیکه فک استخوان ایبه رنگ در یبا پو*ست برنزه و چشمان یپسر دنید با

 یبا چشم ها مارال حبس شد و نهیبود، نفس در سـ*ـ ختهیر شیشانیپ یکه تکه تکه رو یرنگ یقهوه ا یموها
 به مارال گفت: روبهم نگاه کردند که پسر  رهیرا خ یاو شد. لحظات یرنگش محو تماشا یعسل
 خوام مارال خانوم قصد ترسوندنتون رو نداشتم! یم..معذرت م _

 :دیشد پرس یدر آن احساس م یفیکه لرزش خف ییبود با صدا دهیکه شن یزیبهت زده از چ مارال
 د؟یشناس یش ..شما...من رو م _

 هول شده نگاهش را به ساعتش دوخت و گفت: یآب پسرچشم
 برم . دیمن با _
 از مارال فاصله گرفت ... یتند یبا قدم ها و
 مارال به سمتش آمد و گفت: دنیبا د نیآهسته خودش را کنار عسل رساند . نازن ییقدم ها با
 آشناتون کنم. نیخوام با شرو یم نیایبچه ها ب-

سرش  یرا باال رنگش ییخرما یبر تن داشت و موها ییبایرنگ ز ییکه لباس طال یدو در سکوت به دنبال ناز هر
 جمع کرده بود به راه افتادند. ییبایبه طرز ز

و دوستانش  نیازنن دنیبرازنده شده بود ، با د اریکه جذب تنش بود بس یکیرنگ ش یدر کت و شلوار ذغال نیشرو
اش بود زد و ت برنزهگذاشت و کامال در تضاد با پوس یم شیرا به نما دشیو سف فیرد یکه دندان ها ییبایلبخند ز

 گفت:
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 با حضورتون! نیمراسم ما رو باشکوه کرد با،یز یسالم خانوما -
 به مارال زد و گفت: یچشمک عسل

 ها! دهیخونه بخت طالقت م یرفتن ؟یکن یم فیتعر بایز یاز دو بانو یعروس خانوم بشنوه دار یترس یاوه اوه نم-
 برگشتند. یجببودند با نگاه متع ستادهیآن ها ا یکیکه در نزد یهنانانیسر داد و م یبلند یقهقه  نیشرو

آهسته به سمت  یدم هارقـ*ـص با ق ستیرا دربرگرفته بود از پ شیبایعروس که اندام موزون و ز دیبا لباس سف دایآ
 انداخت. نیشرو یآنها آمد و دستش را دور بازو

 دراز کرد و گفت: دایدستش را به سمت آ مارال
 خانوم . دایکنم براتون آ یم یخوشبخت یآرزو -
 خودش بود گفت: ژهیکه و یخاص یو با مهربان دیمارال را درآغوش کش دایآ
 دختر. یهست یتو چقدر دوست داشتن زدلمیممنون عز -
 شد! میحسود -

 یبیرخشش عجکه د یرنگ اهیو چشمان س یبلند دم اسب یبا موها یبه طرف صدا که از جانب پسر قدبلند یهمگ
 بود. دهیبه او بخش یخاص تیبهادر ابهت و جذاب یکه صورت جد یداشت برگشتند درحال

 زد و گفت: ییبایلبخند ز دایآ
 شده! شیحسود یک نیبب یه یه -

 زد و گفت : یلبخند کج بهادر
 !دمیم ینیریشخانوم مهندس! فردا کل شرکت رو  میباالخره از دستت راحت شد -
 که خنده از لباش جمع شده بود به حالت اعتراض گفت: دایآ
 عه داداش! –

 گوش مارال گفت: ریآرام ز عسل
 مردم چه داداشا که ندارن! نیخونه تا عاشق نشدم مارال ،بب میبر ایب -

 یاهیکرد و مارال از س یم گره خورده نگاهش یبهادر دور نماند و با اخم ها نیزبیکرد که از نگاه ت یزیخنده ر مارال
 . دیبهادر بر خود لرز یسراب مانند و مرموز چشم ها

 آمد و گفت: نیبه سمت نازن خدمتکار
 .هماناتونیخانوم اومدن دنبال م -

 یماد آرزوعروس و دا یکرد . سپس به همراه عسل برا یو با عجله خدافظ دیکش یاز سر آسودگ ینفس مارال
 معذب شده بود فاصله گرفتند. یلیکه خ نیسنگ یکردند و از آن فضا یخوشبخت
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 رفتن شدند. رونیلباس وارد شده و آماده ب ضیاتاق تعو به
 نیباش دیاستکهلم ،شماها نبا نریم شهیهم یهنوز جشن ادامه داره !تازه صبح دارن برا نیبابا چرا انقدر زود بمون یا -
 من؟ شیپ

 و گفت : دیرا در آغـ*ـوش کش یناز عسل
 میموند ادیه تا االنم زک یدونی.نم کنهیم زشیزریزنده نخواهد موند !خاله ر یمارال گهید میقربونت برم که اگه نر –

 خودت! یمبارکشون باشه انشاهلل عروس
 و گفت : دیکش یآه یناز
 بچه ها شمیمن تنها م گهیبرن د-
 .دیگونه ش چک یاز گوشه چشمش به رو یقطره اشک و
که بابام حتما نگران  میما بر حاال هم یخواهر یکن ییاحساس تنها میزار ینم میما هست ؟یناز میمگه ما مرد -

 شده!
اد و با دستش خط د هیتک شهیمادر عسل شدند و به طرف خانه حرکت کردند. مارال سرش را به ش نیدو سوار ماش هر
از نظرش محو  یبچهره پسرچشم آ یبه فکر فرو رفت . لحظه ا قیو عم دیبخار گرفته کش شهیش یرو یمعن یب یها
 رفت؟شد و زود  ستپاچهشناخت؟ چرا د یسوال که آن پسر مارال را از کجا م نیشد و ا ینم
 و عسل گفت: ستادیاز حرکت ا نیافکار غرق بود که ماش نیهم در
 . میدیخانوم خوشگله که رس نییبپرپا -

 متعحب گفت: مارال
 ! میدیچه زود رس -

 کرد : یخنده بلند عسل
 !م؟یبزن گهیدور د هی یخوا یم -
 . زمینکن دختر ! مارال جان به مادر سالم برسون عز تشیاذ -
 خاله جون چشم حتما . یمرس -
سل به راه افتاد و دور مادر ع نیخانه گذاشت سپس ماش اطیصدا قدم در ح یدر را آهسته باز کرد و آرام و ب دیکل با

 شد .
 مادرش شوکه شده برگشت! یصدا دنیشن با
 !نیآورد فیمادمازل تشر -
 !دمیعه مامان !ترس -
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 بگو. ریراحت شد ،برو بهش شب بخ الشیه خباهاش حرف زدم ک یده،کلیبرو بابات هنوز نخواب -
 ش حرکت کرد.کرد به سمت اتاق خواب پدر یم یپاشنه بلندش ط یرا با کفش ها اطیکه طول ح یدر حال مارال
او  یشانیبر پ یسـه اگذاشت و خودش را به تخت پدر رساند و بـو یرا کنار شیبود. آرام کفش ها یکیغرق تار اتاق

 :دیخسته و آرام پدر به گوش رس ینشاند. صدا
 خوش گذشت بابا؟ -
 خوش گذشت . یکردم ول یبیحس غر کمی یشما خال یجا ؟ییبابا نیداریعه ب-
 .میکن یبرو بخواب دخترم ،فردا صحبت م -
 .ریشبت بخ ییچشم بابا –
گرفت و بعد  عیدوش سر کی. دیسرعت به سمت اتاق مشترک سه نفرشان رفت و مهسا و مهتاب را غرق خواب د به

 فرو رفت. یقیو به خواب عم دیپتو خز ریلباس به ز ضیاز تعو
 

 مارال
 یآن خانه سرد و ب از یشد کم ی. چقدر خوب ممیبرو رونیکتاب کنکور ب دیخر یقرار بود به همراه عسل برا امروز

 گرفتم ! یروح فاصله م
 یدم .رژ سرخ رنگشرفتم  رونیآماده ب یو شال مشک دیسف شرتیت کی، با  دمیپوش یکیرنگ ساده اما ش یمشک مانتو
آمد و  یشم نمخو ادیز شی. از آرادیبخش یبه صورت گندم گون من م یادیز تیکه جذاب دمیکش میلب ها یرا رو

شت ! از اتاق خارج دا یکامل شیاغلب آرا عسلاستفاده نکردم اما برعکس من  ملیداشتم از ر یپرپشت یچون مژه ها
 بود . انیاش نما در چهره یکه تازه از دانشگاه برگشته بود و آثار خستگ دمیخود د یا رودر روشدم و مهتاب ر

 شیاستادها یریها و سخت گکردن از حجم درس هیجواب داد و شروع کرد به گال یحالیکردم که با ب ییبلندباال سالم
 و گفتم: دمیحرفش پر انیکه م

درددل کردنه ! من با عسل قرار  یحرفاته االنم تو حال و هوا داریخر شتریمامان ! اون ب شیبرو پ یقربونت آبج-
 برسم کشته منو! ریدارم اگه د

و  دمیسپرتم را پوشا دیسف یابروش را باال داد و با چرخاندن چشمانش از کنار من رد شد . کفش ها یتا کی مهتاب
 عسل شدم . دنیگذشتم و منتظر رس مانیبه راه افتادم ، از کوچه

 از من برسه رترید دهیبع وونهید نی*ا
 یها شهید که شرنگ افتا یلندکروز مشک نیماش کیشده بودم، نگاهم به  رهیکه منتظر به کوچه شان خ یحال در

 آسمان کردم و گفتم: یپارک شده بود. رو به سو ابانیداشت و کنار خ یدود
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 خواد. یم نایماش نیمن دلم از ا ؟یدکمتره که به ما هم پول ندا هیاز بق مونیقربونت برم ما چ ای*خدا
 .دمیاز ته دل کش یلوکس انداختم و آه سوزناک نیبه آن ماش ینگاه پرحسرت دوباره

 کنمیم یکار هیودم خدرخشه ،اصال مگه دست خودشه؟  یباالخره م یروز هیشکر ! ستاره اقبال منم  توی*بازم بزرگ
 بدرخشه!

 . دیطور در حال حرف زدن با خود و درددل با خدا بودم که باالخره عسل از راه رس نیهم
خونه که چهار تا بچه درسخون کتاب هی! بابا زهیشانزه ل یابونایخ میبر میخوایانگار م دیهم زده چشم سف یپی* اوه چه ت

 خواد! یکارا رو نم نیداره که ا ینکیع
 و گفت: دیکه عسل رس خودم به خنده افتادم یافکار درون از
 !یزد یژکوند هم م تو هپروت تازه لبخند یباز رفته بود دمیانگار! از دور د یباز خل شد هیسالم چ -
رو داشتم،  نایاز یکیه رو از خدا درخواست خوشگل نیاون ماش نیمن با خدا دخالت نکن. بب یابله تو مسائل خصوص -

 سالم! کیتازه عل
 ؟یندار لیم یا گهید زینه بابا! چ -

 یاسم ازدواج برادر نازکه شب گذشته در مر یآمد و پسر نییلندکروز پا شهیش کبارهیکه به  میدو به خنده افتاد هر
الت سرخ که از تعجب گرد شد و صورتم از خج میکج، نگاهش را به من دوخت! چشم ها یبودم با لبخند دهید

ل*ب  ریز و ستادمیحرکت و مبهوت ا یخود ب یجادر  یزد و با سرعت حرکت کرده و دور شد. لحظه ا یچشمک
 گفتم:

پسره  نینگو ا هیدم خال! فکر کرنهیماش نیشدم به ا رهیساعته خ مین ؟یعسل آبروم رفت! آخه دختر چقدر سوت یدید-
بشم و به ابرها  ریتبخ ملیاالن ما ایخدا ی! وا دهیپرحسرت منو د یلندهور توش نشسته و حتما تمام حرکات و نگاه ها

 داد! لمیتحو یور هیلبخند  یبا چه غرور یدی!عه عه عه عه د وندمیبپ
 شد. رهیخو با لبخند به افق  دیکش یکرد ، آه یمن گوش م یمدت در سکوت به حرف ها نیکه تمام ا عسل

 !یرنگ یاهبا اون پوست برنزه و چشم ندازه یم تیبرد پ ادیآدم رو  ؟یگریج نیکجاش لندهوره پسر به ا -
 .میده بربن یم یباش بدبخت اه اه اه! االن کتاب فروش نیسنگ کمیکنن  زتیخاک بر سر ه-

مه نگاه ها به ما هکه  یدر حال میمان را گرفت یدرس ی. کتاب ها میرفت یو به سمت کتاب فروش میشد یتاکس سوار
 یدلم م شتریب . رمیمورد توجه قرار بگ یلیمعذب بودم و دوست نداشتم خ طیشرا نیدر ا یدوخته شده بود . کم

بود و با غرور  یضآمده کامال را شیپ تیوضع زعسل ا یراحت باشم ول یجذاب بودن در اماکن عموم نیخواست در ح
 رفت . یراه م یخاص
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ن مزاحمشا یکس نکهیون ارفت و آمد کنند بد یآزادانه در اماکن عموم نمیسرزم یبود که خانم ها نیمن ا یقلب یآرزو
بدهند که  ادی نشایشد و خانواده ها به پسرها یم یکاش آنقدر فرهنگ ساز یبشود و روزشان را خراب کند پ. ا

ر حال رفت دکه همراه همسرشان  ییمردها یضنشوند. عمق فاجعه آنجاست که بع یخانم چیه یشخص میوارد حر
 گریکدی یجتماعاحقوق  تیو رعا تیکه همه در جهت آرامش و امن یروز دیلغزد! به ام یو آمد هستند نگاهشان م

 . میقدم بردار
 ...میاست بگذر بهتر
گوش  یصدا مانیپا ریزکرده بودند و  باتریرا ز ابانیکف خ یزرد و نارنج یزییپا یسرد شده بود، برگ ها یکم هوا
 کردند . یم جادیا ینواز
 بر تنم نشست. یفیکه لرز خف دمیکش میها هینفس به ر کیرا  یزییخنک پا اریتازه و بس یهوا
 ؟ گهیخونه د میبر میکتابامونم که گرفت میدیچه سرد شد هوا! ماهم که لباس گرم نپوش یوا -
 چسبه ها. یهوا م نیتو رگ ؟تو ا میبزن میبر یایخواد م یپسند م ینسکافه کنکور هیمارال جونم من دلم -
 ؟چه حساسه یدون یکنه ! نم یبرسم مامانم من رو پخ پخ م ریاگه د یدون یخودت م زدلمیعز-
 فور !مادربزرگ من میکن یجوون خوادیکشه ماهم دلمون م یطول نم شتریساعت ب میبابا ن -
 گرفتم و گفتم : فشینح یاز بازو یشگونین

 !؟یبهت رو دادم پررو شد یدید -
 اش را مظلوم کرد و گفت: چهره

 اصال مهمون من باشه؟ ه،یکیشاپ ش یچه کاف نیبب -
 گرم بخورم. یدنینوش کی یزییپا یهوا نیآمد در ا یمتفکر را به خود گرفتم ، من هم بدم نم یژست آدم ها یکم
 ،فقط مهمون تو!: میباشه بر-
شده بود به  نییتز یرنگ ییکاموا یهاسهیدر که با ر یباال یا. با باز شدن در زنگولهمیهمراه عسل وارد کافه شد به

 ا درآمد.صد
 یکرد. تمام نما یم که حس آرامش را به آدم القا دیرس یبه نظر م یدنج و جالب یجا شد،یپخش م یمیمال یقیموس
را  ید که حس سرزندگشده بو دهیچ ییبایز یرنگ یگلدان ها وارهایاز چوب ساخته شده بود.در گوشه و کنار د یداخل

 کرد. یبه آدم منتقل م
کرد. عطر قهوه  یفضا را روشن م ینصب شده بود و نور کم ایدن یدنید یهاو مکان ریاز مشاه ییتابلوها وارهاید یرو

ها رزرو شده  یصندل یهمه  میمتوجه شد میکه همه جا را خوب از نظر گذراند یتمام فضا را پر کرده بود. در حال
 یخت تا سر شانه، چشم و ابرولَ یبا موها یم که پسریکن داینشستن پ یبرا ییکه جا میفکر بود نیاست! در هم
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به رنگ  یجذب و خوش دوخت یو شلوار پارچه ا راهنیخوش حالت و پوست گندم گون به طرفمان آمد. پ یمشک
 شیابروها نیب یفیبه تن داشت. اخم ظر دیعضالت خوش فرمش خوب نشسته بود با کراوات سف یکه رو یمشک

 کرد. یبود که جذابترش م
 گفت: یو با لحن جد ستادیا مانیروبرو

 .دینیمن بش زیسر م دییسالم خانوما بفرما-
 شد و گفت: رهیمن خ یبه چشم ها یبه ساعتش انداخت لحظه ا ینگاه

 شه. یم دایپ یخال یسخت صندل یلیخ نجایرم. ا یدارم م گهیمن د-
از طرف در  ییه صداک میتشکر کرد م،یآورد یخود نم یبه رو یول میقرار گرفته بود تشیجذاب ریهم که تحت تاث ما

 و پشت سر ما گفت:
 شه ها همه منتظر توأن . یم ریبهادر زود باش د-

هنگام رفتن  کرد. در یبرداشت و با حرکت سر از ما خداحافظ یصندل یرنگش را از رو یبا عجله کت مشک سپس
 انداختم . نییسرم را پا ینگاهمان در هم گره خورد که من با سرعت و دستپاچگ

 شیکه ل*ب ها یال. عسل در حمیشد رهیخ گریکدیو متعجب به  میانداخت مانیها یصندل یخود را بر رو اریاخت یب
 گفت: یرا جمع کرده بود با لحن ناراحت

اشرف مخلوقات  میدار یه یما! ولباش یدختر خوب خوامیامروز من م نیشه! بب یم نیزن ا یکوفتش بشه هر ک -
 .ی!ه شهیوقت قسمتمون نم چیه میدونیکه م یدرحال میکنیرو نظاره م

 کردم؟ یفکر م یعسل داشتم به چ یدونیم-
 فت:گمشتاقش نگاهم کرد و  یتر آمد، با چشم ها کیچانه اش زد و نزد ریدستش را ز جانیبا ه عسل

 !؟ینه ! به چ -
به خونه  یگنده دار شکم هیداماد کوتاه کچل با  هیدست تو دست  کهیعروس درحال دیلباس سف یتو، تو نکهیا -

 خنده...! ریزدم ز یو پق یر یبخت م
 یبلند م نطوریهم قرمز شده بود و من تیبه خودش گرفت، صورتش از عصبان یحالت خشن عیوا رفت و سر اشچهره
 .دمیخند

 اد،یدرباز آب  یکه تو گفت ینیم اکنم ! اگه شوهر لیعزرائ میخواد روحت و خودم تقد ی! االن دلم میمارال عوض -
 کنم! یآخرت م یمرده شور خونه راه دیتو رو هم با لباس سف

 و گفتم: دمیکش یکه از شدت خنده اشک در چشمانم جمع شده بود ، گونه اش را به آرام من
 هم کچل نبودهـا! دیکردم شا یحاال حرص نخور شوخ -
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کم رنگ نگاهمان کردند. به نشانه  یمتعجب و لبخند یمجاور به طرف ما برگشتند و با چهره ها یزهاینفر از م چند
 بود. یدنید یلیعسل در آن لحظه خ یکردم آرام تر بخندم. واقعا چهره عصبان یدستم را تکان دادم و سع یعذرخواه

 رسه! یباشه مارال خانوم بخند ...نوبت منم م -
 گرفتم و گفتم: یهم از خنده من خنده اش گرفته بود، نفس خودش

 .شهیم ریکه د میبر میبخور -
 بود. کیهم ش اریکه بس دمیپول مردانه د فیک کیافتاد.  زیم ینگاهم به رو ناگهان

 پسرس باعجله رفت، جا گذاشت. نیرو! حتما مال هم نجایعسل ا-
 مارال نگاه کرد و گفت: یو منتظر به دست ها دیخودش را جلو کش عسل

 توش هست؟ یزیچ یکارت یشماره ا نیباز کن بب-
 آن همه چک پول و تراول چشمانش گرد شد! دنیرا باز کرد و با د فیک آرام

 چه خرپوله! ارویخونواده رو داد!  هی یشه خرج چند سال زندگ یم نایبا ا-
 .میپرس یم یکنم. اگه نباشه از ناز یم دایپ یزیچ یآدرس ،یکارت نمیبب سایوا الیخ یب-
 آن نوشته بود : یشد که رو دایپ تیزیکارت و کی یبانک یکارت ها انیم از
 «بهادر پارسا، همراه با شماره تلفن و آدرس. مهندس»
 . میدیم لشیتحو میزن یبعد زنگ م ن،یاز ا نمیا-
 کین بعد از خورد م،یزد یورق م جانیبا ه میبود دهیرا که خر ییو کتاب ها مینسکافه داغ سفارش داد وانیل دو

 گرم عسل گفت: یدنینوش
 !شهیاالن خاله نگران م م،یمارال شب شد! پاشو بر یوا-
 . میرفت رونیو از کافه ب میرا جمع کرد مانیها لیعجله وسا با

 یرا منتظر تاکس یادیمان زها ز ابانیخ یو شلوغ یگرفته بود. بر اثر بارندگ دنیهم بار یمیبود و باران مال یابر هوا
 یتاکس نیاول یماند. براتا گرم ب مینگه داشته بود مانیبغـ*ـل ها ریرا از سرما ز مانیکه دست ها یدر حال م،یماند

 ینده رو به روشد، ران یسپر یو شلوغ کیکه در تراف یادیز تو پس از مد میشد یدست تکان داده و سوار تاکس
در متوجه شدم که  یجلو یادیز یکفش ها دنیباز کردم. با د دیو در را با کل یخانه نگه داشت. از عسل خداحافظ

اده عمو سامان سالم کردم. خانو یبلند یو وارد خانه شدم سپس با صدا دمیبه صورتم کش ی. دستمیمهمان دار
 گفت: دیما بودند. زن عمو مهش همانیم
 روشن! دیسع چشم آقا ن؟یداشت فیتشر رونیوقت شب ب نیبه به مارال خانم! تا ا-
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دلخور شده بود، رو به من  ی. پدر هم که کمندینداخت تا عکس العملش را بباش را به طرف پدرم ا ثانهینگاه خب بعد
 گفت:

 بابا! یکرد رید -
 !ومدین رمونیگ یشلوغ بود تاکس ابونیخ میریکتاب بگ میبا عسل رفته بود ییخوام بابا یمعذرت م-

 به زن عمو نازک کرد و گفت: یپشت چشم مادر
 شام. ایت رو عوض کن ب! برو لباس هایقربونت برم دخترم که انقدر خسته ا -

 گرد شده گفتم: یسابقه مادرم شوکه شده بودم با چشما یابراز محبت ب نیکه از ا من
 هوم؟! -

بخندم را از حرص لکرد.  ییشد از چشمانش خواند با اشاره سر مرا به سمت اتاق راهنما یرا م تیکه عصبان مادر
 رفتم. مانیرک سه نفره خوردن مادر، فروخوردم و به سمت اتاق مشت

 یصال خوشش نمادانستم از خانواده عمو سامان  یرفت. م یور م شیبود و با گوش دهیتختش دراز کش یرو مهسا
 کردم که با تکان دادن سر جواب داد! ی. سالمدیآ
 ده! یرو برام تکون م سرش چیه کنهیمن بزرگترما! سالم که نم یادبت رو قربون! ناسالمت-

دست  کیدودم و مح یشگیچند دست لباس هم انیرفتم. از م میتکان دادم و به طرف کمد لباس هااز تاسف  یسر
کنار مهتاب  رفتم و ییرایانداختم سپس به طرف پذ میموها یهم رو یدیو شال سف دمیپوش یبلوز شلوار صورت

 نشستم.
آرزو  شهیبودند و هم گریکدیعاشق  یبود! از کودک میسالم کردم اما تمام توجهش به کامران پسرعمو یآرام یصدا با

 یفته بود و گاهرکه شاد بود، درهم  شهیبا کامران ازدواج کند. کامران هم که صورتش برخالف هم یداشت، روز
 نماند... ورپدر د نیزبیاز نگاه ت نیکرد و ا یبه مهتاب نگاه م یرچشمیز

 عمو دوباره سر حرف را باز کرد و رو به مادر گفت: زن
 خودش! یرابشده  یخانوم تایکنه؟ ماشااهلل دخترش آن یم یکه فرانسه زندگ ادتهیرو خواهرم  -
 و ادامه داد: دیکش یآه
 هم دارن! یوبخ یلیخ یمال تیعروسش بشه! تک دختره و وضع تایکه آن یخوش به سعادت کس -

از فرش  یه نقطه اب یبر لبانش نقش بست! مهتاب از شدت ناراحت یبه مهتاب انداخت و لبخند کج یا انهیموذ نگاه
 فشرد! یشده بود و دسته مبل را م*حکم در دست م رهیخ

. سکوت ستمینگر نگران به او شیحال خ*را*ب و برق اشک در چشم ها دنیکه در کنار مهتاب نشسته بودم با د من
 در فضا حکم فرما بود. ینیسنگ
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 ن عمو رو به پدر گفت:ز یدر ادامه صحبت ها عمو
بره اون  لیادامه تحص یبرا باشه لیخواهرزنم از فرانسه تماس گرفت و گفت اگه کامران ما روزیجان! د دیآره سع-

 کامران. یبرا هیعال تیموقع نیا یدون یاونا.م شیور پ
 :گفت یداد، با لحن خشک یرا تاب م شیها لیبیهم رفته بود و گوشه س یتو شیهم که اخم ها پدر
 رو از دست بده! تیموقع نیا دیآره نبا ،یبسالمت-

خورد. زن  یم خون خونش را یکرد و معلوم بود که از شدت ناراحت یآنان گوش م یدر سکوت به صحبت ها مادر
 گفت: یعمو با خنده بلند

ش  هیزیکماالت جهو  ییابیخواهرزادم عالوه بر ز د؟یدون یعاشق هم شدن! آخه م تایخدا خواست کامران و آن دیشا-
 داره! تیاهم یلیخرسمه که  نمی! خالصه اانیبرنم هیزیجه دیاز خونواده ها هستن که از پس خر یلیهم کامله! خ

لب مهتاب فرو برد. قرا در  نشیزهرآگ شیتوانست ن یکه م ییاش را به مهتاب دوخت و تا جا روزمندانهینگاه پ بعد
به سمت اتاق  هیا گربزن عمو را تحمل کند  یها هیو کنا شیت باشد و نتفاو یتونست ب یاز آن نم شتریمهتاب که ب

 .دیدو
 ساکت نشسته بود، با تشر رو به مادرش گفت: یکه تا آن لحظه مانند مجسمه ا کامران

 حرفاس مامان؟ نیاالن وقت ا-
 به رفتن مهتاب کرد! یاشاره ا و

بودم  دهیرز انفجار رس. من که به مدیبگو یزیداد چ یغرورش اجازه نم یشده بود، ول یبه شدت ناراحت و عصبان پدر
 بلند شدم و گفتم:

 یکرد یبال مهتاب موس موس مخوب دن میداشت یخوب یمال تیکه ما هم وضع شیسال پ نیزن عمو خانم! چند-
 رفت؟ ادتیتمام حرفات  نهیحاال که حال و روزمون ا نیگفت یو عروسم عروسم م

 !دیهست یبدذات وپول پرست  یآقا کامران! واقعا که آدم ها یدیه مهتاب رو پس متقاص دل شکست-
 بلند شد و گفت: شیاز جا دیکش یکه تندتند نفس م یبا خشم در حال عمو

!خانم پاشو ینه کوچکتر بزرگتر شهیون! نه احترام سرش مکردنت تیدختر ترب نیدست شما درد نکنه خان داداش با ا-
 !ستیما ن یجا گهید نجایکه ا میبر

 . میردک یبه رفتن خانواده عمو نگاه م یو همگ ستادندیخود ا یسر جا یو مادر با نگاه معنادار پدر
 گفت: هیبا گر مادر

 مهتابم! ی،طفلیهم از داداشت! وا نیا د،یبفرما آقاسع-
 به طرف اتاق خواب خودشان رفت. پدر رو به من گفت : یبلند یبا گام ها و
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 انداختم و گفتم : نیی! سرم را پایبا بزرگترت حرف زد ینطوریبابا ا یدنکر یکار خوب-
 آخه اونا... ییخوام بابا یمعذرت م -
 حقشون بود دخترم ! ازت ممنونم! یول -

بر سر قول  م؟یشکن یرا م گریکدیراحت دل  یلیشود که ما آدما خ یکردم چطور م یموضوع فکر م نیبه ا داشتم
 !میمان ینم مانیها

 م؟یکن یرا نابود م گریکدی ندهیرحمانه آرزوها و آ یب نطوریشود که ا یم چطور
 ستین هم کم نرا که تعدادشا یموجودات سنگدل نیاسم چن شودیچطور م م؟یده یهمه رذالت تن م نیبه ا چطور

 اشرف مخلوقات گذاشت؟
! خدا را ؟میکن یش نمدارد که خرج یا نهیبودن چه هز م؟خوبیکن یم غشیدر گریکدیکه از  ستیمحبت چ نیا

 رفته است؟ ادمانیاز  تیکه انسان میگم کرده ا مانیزندگ یکجا
پاک قلبمان که  . به بخشمیبه درونمان رجوع کن دیکردن جواب با دایپ یاست، اما برا یسخت یها سوال ها نیا

 انگار تار عنکبوت بسته است!
 شد...! یانکه بار ییکه شکسته شد و چشم ها یشد، قلب دیکه ناام یدیمهتاب افتادم و ام ادیبه  دوباره

را خوشبخت کند، تا  را سر راهش قرار بدهد که تا ابد او یو از خدا خواستم تا به او کمک کند و کس دمیکش یآه
 بخندد. شیها هیگر نیبه ا یروز

*** 
مت اتاق خواب رفتم. س شده بود، به رهیبر قلب من چ یکه ناراحت یدر حال م،یبه خوردن شام نداشت یلیکدام م چیه

 شده بود. رهیو به سقف خ دهیتختش دراز کش یمهتاب رو
 هم نبود! مبارک دختر خالش باشه! یمال نیکامران همچ نیا ـا،یغصه نخور یمهتاب-

 به سقف گفت: رهیخش دار شده بود همان طور خ ادیز هیاز گر شیکه صدا مهتاب
داد  ید. جواب تلفن هام رو نمکر یسرد برخورد م یلیرفتارش با خودم شده بودم، خ رییبود که متوجه تغ یچند وقت-

 کردم انقدر نامرد باشه! یرو! مارال فکر نم لشیفهمم دل ی. االن مدوندیو من رو سرم
 را از سر گرفت. هیدوباره گر و
و  یزندگ نکهی! اهیب کهتاباش و نشون بده م ی! قویبر یم نیخودت رو از ب یطور ادامه بد نیاگه هم یخواهر-

 ممکنه! یسخته ول دونمی. مستیوابسته ن یاقتیل یآدم ب چیتو به ه یخوشبخت
 یبا لحن بامزه ا وانگشت شستش را باال آورد  میمدت ساکت نشسته بود، با تمام شدن حرف ها نیکه تمام ا مهسا
 گفت:
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 !کیال -
را با انگشت  شیاکه اشک یمهتاب درحال م،یکرد ینگاه م رهیخ گریکدیو در عمق چشمان  میسه به خنده افتاد هر

 بر لبانش نقش بست. ینیکرد، لبخند دلنش یشستش پاک م
 خودمون رو عشق است. یکام یشد! بخند، گور بابا نیآها ا-

به خنده  که باعث شد دیکش یا ازهیمهسا خم مانیدرست وسط صح*نه احساس م،یرا بغـ*ـل کرد گریکدی سپس
 و آرامش شد. یکیبرق را زد و اتاق غرق تار دیخواب آلود کل یچشمان با م،یوفتیب
 :میگو یبا خودم م ییوقت ها کی
 "سعادت است* دی* شجاعت کل دهدیم هیآرامشش را به تو هد زیاو ن ینترس یکیاگر از تار"
ات  ندهیآ ایلم رورا که در عا یبا احساس درونش است، مطمعنا کس دنیدانستم مهتاب تا خود صبح در حال جنگ یم

 یباورنکردن یکارها یلیخخواستن توانستن است! آدم با اراده  یشود فراموش کرد! ول یشبه نم کی یرا با او ساخته ا
 خواهد. یکه واقعا بداند چه م نیتواند انجام بدهد به شرط ا یرا م
کرده بودم افتادم،  ادیپ زیکه سرم یپول فیک دایفکر کنم که ناگهان  زیعادت داشتم قبل از خواب به همه چ شهیهم

 نکردنش غصه خورده است! دایدنبالش گشته و از پ یحتما کل
کنم  یم یفکر هیره ، فردا هم دا یبود؟ اوم ...باربد ...بهرام ... بابک آها ...بهادر! المصب چه اسم قشنگ ی*اسمش چ

*. 
 فرو رفتم. یقیخودم مرتب کردم و به خواب عم یآمد ، پتو را رو میکم خواب به چشم ها کم

 مدرسه به طرف خانه حرکت کردم. در راه رو به عسل گفتم: انیبعد از پا شهیمعمول هم طبق
 شده! یور هیه ناقص زده و صورتش حتما تا حاال سه تا سکت م؟یاون پسره رو پس بد فیک میبر یامروز وقت دار-

 سر داد و گفت: یخنده ا عسل
 برم من. شیسکته ا افهیققربون  -
 نه؟ ای یای! حاال مرهیکنه دختره خ یم رحم نمهبسه بسه! چندش حال بهم زن! به مگس نر -
 یسرخالمه اگه نرم مامانم عاقم مجشن تولد پ یول نمیرو دوباره بب ییبایدوست داشتم اون رب النوع ز یلیواهلل خ -

 کنه!
 .زمیکنم. فعال خدافظ عز یم شیکار هیباشه حاال -
 مارال. ومدمیخدافظ ببخش که ن -
را تند  میقدم ها دم،یخانه مهتاب را د کیفرستادم و به سمت خانه حرکت کردم، نزد شیدر هوا برا ی..وسـ..ـه ابـ

 کردم. فیتعر شیرا برا فیک ی. سپس ماجرادمیکرده و به سمتش دو
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 گه؟ید یایپس م-
 شم. یلف متدارم  یتو که از گشنگ میآره، امروز کالس ندارم فقط بر -

ورش مرغ و آلو درست ناهار خ ی. مادر برامیرفت زیبه سرم مانیو بعد از عوض کردن لباس ها میوارد خانه شد باهم
آب  یوانیام را با ل *ـل شروع به خوردن کردم، پدر در سکوت مشغول خوردن ناهارش بود که لقمهـیکرده بود. با م

 داده و گفتم: نییپا
 م؟یپس بد میبا مهتاب امروز بر یکردم اگه اجازه بد دایپول پ فیک هی روزید ؟ییبابا-
 به تو. نیافتاده باشه به خاطرش آفر به دردسر ی. ممکنه بنده خدا کلیکن یم یحتما باباجان، کار خوب -

 به من انداخت و گفت: یهم نگاه مادر
 .شهیم کیفصل زود تار نیهوا تو ا نا،یزود برگرد -
 خوب بود ممنون. یلیچشم مامان جون، غذا هم خ-
را هم  میپورت مشکو سا یصورت شرتیبرداشتم، ت یو شال مشک زهییمانتو پا کیتند وارد اتاق شدم و  یقدم ها با

 .دمیپوش
 ی*ب هاخوش فرم و ل یقلم ینیداشت، ب یا دهیسبز کش یشباهت داشت، چشم ها یبه خانواده پدر مهتاب

 ادیثل من زمداشت. او هم  یو دوست داشتن باینسبت به من روشن تر بود، در کل صورت زب*ر*جسته. پوستش 
 زدن نداشت. پیبه ت یلیتما یلیبا کامران خ شینبود، بعد از بهم خوردن نامزد شیاهل آرا

 .میو از خانه خارج شد میکرد یشبکه خبر بودند خداحافظ دنیدو از مادر و پدر که در حال د هر
نسبتا دور  ری. مس میاددکارت را به راننده نشان  یو بعد از سوار شدن آدرس رو میدست تکان داد یتاکس نیاول یبرا

 رفت . یبود و به طرف شمال شهر م
 ی، نماقسمت شهر بود نیسازه در بهتر یشرکت مهندس کینگه داشت ،  کیش یلیبرج خ کی یروبرو یتاکس

 انداخت! یم ندهیزمان آ یها لمیف ادیساختمان آدم را  یرونیب
 گم شده! فشیک ادیب ادشیفک نکنم اصال  اروی نیا -
مرد مسن با لباس  کی. میرفت یتکان دادم و به سمت اتاق نگهبان دییتا یبه نشانه  یمهتاب سر یجواب حرف ها در

 انداخت. مانیبه سرتاپا ینشسته بود، نگاه یا شهیدر اتاقک ش یرسم
 .میپارسا کار دار یبا آقا دیببخش-

 گفت: یظیبا لهجه غل نگهبان
 دخترجان؟! هی، پس کارتون چ نایداشته باش یخوره قرار کار یبهتان نم-
 .مینیخودشون رو بب دیو حتما با میدار یکار شخص-
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بود و با  یا شهیکرد. اتاقک آسانسور ش ییتکان داد و ما را به سمت آسانسور راهنما دییبه نشانه تا یسر نگهبان
 لم افتاد، دست مهتاب را چنگ زدم و گفتم:ترس به د دنشید
 خب؟! میاز پله ها بر ای! بیمهتاب-

 کرد و گفت: یخنده ا نگهبان
راحت  التیدارنا، خ ییباال یمنیا نجایا یباال؟! نترس دخترجان آسانسورها یاز پله بر یخوا یطبقه رو م ستیب-

 باشه.
 دکمه آسانسور را زد. و

 را نوازش کرد و گفت : میبازو مهتاب
 .زمینگران نباش من حواسم بهت هست عز-
بسته  یز فضانداشتم، من که ا یرفت و حال خوب یم یاهیس میترس و اضطراب وارد آسانسور شدم. چشم ها با

 دست مهتاب را محکم در دستم فشار دادم و گفتم: دمیترس یآسانسور م
 ..یجد سادات ما رو سالم برسون ...وا ای-
و دستم  دمیکش ینقطع متند و م یبر زانوانم افتادم! نفس ها کبارهیشد و  شتریباال رفتن آسانسور ترس من هم ب با

 گذاشتم. میگلو یرا رو
 شم! یدارم خفه م ستین ژنیاکس م،یباال رفت یلیمهتاب خ-

 که بخندد! ایدانست نگران باشد  یگرد شده بود، مهتاب نم میکردم و چشم ها یدیشد سرفه
 گفت: یخفه ا یلب با صدا ریحواله من کرد و ز یخنده لگد با
 !یپاشو آبرومون رو برد-

 رو به من گفت: یبلند یبلند شد! مهتاب با صدا یپسر یخنده  یصدا که
 ! پاشو چشماتو وا کن پاشو!یکن یم نیبه خودت تلق یدار زمیعز-

 ستادهیآسانسور ا یهاو قد بلند انت یرسم پیت پسر با کیبه پشت سرم انداختم،  یچشمم را باز کردم و نگاه گوشه
 !دیخند یبود و م

 پس؟ دمیند نوی*من چرا ا
 و گفتم: نداختمیرا از تک وتا ن خودم

 ؟یخند یم یهر هر به چ-
 گفت : شیخنده ها انیم
 د؟یشد؟! خون به مغزت رس یچ-
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 خنده اش را خورد و گفت: یبه او انداختم که با سرفه ا یکرد! نگاه عصب دنیدوباره شروع به خند و
 !یلمیف یلیبودم! دختر خ دهیند یمورد نیتا حاال همچ یخوام ول یمعذرت م-

 را جلو آورد که با من دست بدهد. دستش
 پارسا. یراد هستم، معاون آقا نیمن آرم-

 شده بودم گفتم: رهیطور که به دستش خ نیهم
 هم خواهرم مهتاب... شونیهستم، ا یمنم مارال صالح-

 کرد. یو با مهتاب هم سالم و احوال پرس دیراد دستش را پس کش یآقا
 تونم کمکتون کنم؟ یم -
 بهادر پارسا. م،یپارسا کار دار یبا آقا-

 ریو ز دمیکش یاحترپرتاب کردم و نفس  رونیخودم را به ب بایمورد نظر متوقف شد و من تقر یدر طبقه  آسانسور
 ل*ب به مهتاب گفتم:

 !نییکنم تا پا یباشه؟ شده خودم کولت م میاز پله ها بر یرفتن نییمهتاب پا-
 شدم. رهیرا جمع کردم و به مهتاب خ می*ب هال
 گفت: ضیلبخند عر کیبا  راد
 با شما خوشحالم. یی! واقعا از آشنادمیخند ریدل س هیبعد مدت ها -
 لب به مهتاب گفتم: ریز
 هم زده! یالمصب چه مدل !زه؟ی! بزنم فکلش برمیفکر کرده ما دلقک کهیمرت-
 شنوه! یاالن م سیه -
را  یرامش و راحتکه حس آ یعال یبا نورپرداز کیبزرگ و ش یلیسالن خ کی م،یهمراه راد وارد سالن شرکت شد به

ساختمان که  کیماکت  بزرگ گذاشته شده بود با زیم کیسالن  ی انهیکرد. در م یمدرن بودن به آدم القا م نیدر ع
 زیم کیبودند و  دیو سف یهمه به رنگ خاکستر وارهایآن قرار داشت. د یمدرن ساخته شده بود، بر رو یبا معمار

 بود. یمنش زیقرار داشت که م واریکنار د بایز یلیخ یتیگران
 یبا صدا شانیپر یپاشنه بلند و موها یبا کفش ها یکه دختر میدست مبل سرخ رنگ از جنس چرم نشست کی یرو

 گفت: یا گرفته و عشــوه
 تونم کمکتون کنم؟ یم زمیعز-
 که هماهنگه! میپارسا کار دار یبا آقا -

 گفت: وبه سرو گردن خود داد  یکه مشخص بود لنز است، قر یآب یو چشم ها ظیغل شیبا آن آرا دخترک
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 .رهیگیصورت نم یقرار مالقات چیمن ه یبدون هماهنگ-
 با پوزخند اضافه کرد: بعد
 کنم. میمالقات براتون تنظ میمن تا د،یریقبلش تماس بگ دیمقررات داره خانوم! با نجایا-

وقت گذاشته است.  یلحالت دادنش ک یزده بود و معلوم بود برا رونیمقنعه اش ب ریکه از ز دیکش شیدر موها یدست
 انداخت و گفت: ینگاه توریبه مان

 !زمیپره عز مشونیتا گهیماه د هیمهندس تا  یالبته آقا -
 ا باز کرد و گفت:که راد در ر میبگو یزیحوصله ام را سر بـرده بود، بلند شدم تا چ یدخترک حساب نیکه ا من
 پارسا منتظر شما هستن. یآقا دییبفرما -

 بلند و صورت برافروخته گفت: یبود با صدا یکه از برخورد تند ما عصبان یمنش
 کجا؟! با من هماهنگ نشده! -

 گفت: یزیباال انداخت و با لحن تمسخرآم ییابرو راد
 ات هاش! هه.!قرار مالق یبرا رهیگ یم یپارسا از شخص شما اجازه کتب یبه بعد آقا نی! از ادیببخش-

 گفت و سرجاش نشست. یشیا رلبیهم ز یمنش
 .میبه در وارد شد ینگاهمان را از او گرفته و با تقه ا یضیلبخند عر با

در  یمش آسمان و پرنده هااز آرا یفوق العاده ا یبود، نما شهیتماما از ش یدر ورود یبه روبود، رو یبزرگ یلیخ اتاق
 .دیشک یم ریبه تصو ینقاش یتابلو کیشهر را مانند  یاز شلوغ ییبایز ینما نییحال پرواز و در پا

 گفتم: یبلند یزد! با صدا میبه پهلو یشدم که مهتاب با آرنجش ضربه ا رونیب یتماشا غرق
 !یآخ چته تو؟ سوراخ کرد-

 ل*ب گفت: ریز مهتاب
 از دست تو! یببند! وا -

به نشانه  ی، دستبلند من متوجه ما شد یکرد که از صدا ینشسته بود و با تلفن صحبت م زشیپارسا پشت م یآقا
 م،ینیکه بنشعوت کرد داز ما  زشیکنار م یدست مبل چرم قهوه ا کیتکان داد و با اشاره به  یاحترام و معذرت خواه

 .میار هم نشستمبل دو نفره کن کی یو رو میفتبه طرف مبل ها ر میبود ستادهیما هم که در کنار در اتاق ا
 تمام شدن تلفن، رو به ما گفت: با
 خب من در خدم... -
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و مسخ  ریآدم را درگ ییچاله فضا اهیداشت، مثل س ییرایگ یمشک یمن نگاه کرد، چشم ها یبه چشم ها رهیخ که
 یانداختم که با صدا نییدر حال ذوب شدن بودم و سرم را از شدت خجالت پا نشینگاه آتش ریکرد. ز یودش مخ

 ما نشست. یروبه رو یجد یلیمهتاب به خودش آمد و خ یسرفه مصلحت
 به من انداخت و گفت: یا رهینگاه خ دوباره

 !دم؟یند ییمن شما رو قبال جا-
 !یشاپ و مراسم ازدواج برادر دوستم ناز یتو کاف روزیبله د-

 گفت: یخاص طنتیابروش رو باال انداخت و با ش یتا هیزد و  یدار یمعن لبخند
 من با شما قرار داشتم و خودم خبر نداشتم؟! یعنی-

 کردم وگفتم: یفیظر اخم
 ذارم! یقرارمدار نم یمرد چیآقا! من با ه رینخ-
 ل*ب گفتم: ریز و

 !شهیمزود هم پسرخاله  چه
 ل*ب به من گفت: رینگاهم را به طرف مهتاب برگرداندم، که ز و
 !گهید میبده بر-
 ه س؟از من ساخت ی! حاال چه کمککیکوچ یشوخ هینداشتم. فقط  نیخوام قصد توه یمعذرت م-

آوردم  رونیب فمیاخل کرا از د یشد و امانت ینم دهیاز لبخند بر آن د یرد گریگرفتم که د شیرا از صورت جد نگاهم
 و رو به پارسا گفتم:

 سرجاش باشه. یمه چه دینیبب دیداخلش رو نگاه کن دیی. بفرمانیرو جا گذاشت فتونیو ک نیبا عجله رفت روزید-
 گفت: و دیخوش حالتش کش یدر موها یاز تعجب باال رفت و دست شیکه انتظارش را نداشت ابروها پارسا

 بگم ممنونم. یدونم چ یواقعا نم-
 گفت: رفت کرد و یم یکیکه داشت رو به تار ییبه هوا یگذاشتم، مهتاب اشاره ا زیم یرا بر رو فیک
 .شنیمادرم نگران م میبرس رید شهیم کیهوا داره تار م،یریم گهیما د-
 چند لحظه. نیاجازه بد-

 را برداشت و گفت: تلفن
 ممنون. نیاریدوتا نسکافه ب-
 مبل برداشتم و گفتم: یرا از رو فمیک
 .میبر دیبا گهی. ما دستیالزم ن ییرایممنون، پذ شهیم رید-
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 . دیکن لیم ی*دنینو*ش هیشم، شما هم  یرسونم .فقط تا من آماده م یرم خونه، شما رو هم م یمن هم دارم م-
نسکافه  ینیبا س یمرتب رمردیبه در خورد و پ یکه تقه ا مینشست مانیسرجا ریبود. هر دو ناگز دهیفا یکردن ب اصرار

 وارد شد و گفت:
پدر مادرتون نگهتون داره ...ماشاهلل..  خدا برا د،یمون یبابام جان ..ماشاهلل...بزنم به تخته مثل پنجه آفتاب م دییبفرما-

 ماشاهلل!
و تشکر  میبرداشت نسکافه را یها وانینشسته بود، ل مانیخنده بر ل*ب ها رمردیپ یها فیو مهتاب که از تعر من
 .میکرد

 سرکارتون. نیببر فیش رجب لطفا تشرم-
 تم:حواله اش کردم و گف یزیرا برداشت و من با لبخند چشمک ر ینیرجب با عجله و دستپاچه س مش

 تو گفتم مارلون براندو اومده! نی! اصال از در که اومدنایمخلص پدرجان. شما هم خوب موند-
 گفت: یخفه ا یزد و با صدا میبا آرنج به پهلو مهتاب

 مارلون براندو؟! هیببلندش ش شیر نیمش رجب با ا ی! کجا؟یگیم هیچرت و پرت ها چ نید دهنت رو مارال! اببن-
 ت ؟!شل شده ها! حواست هس یدستت بد جور چیرو شاد کنم! توهم پ رمردیخوام دل پ یبده م-
 هم ممنون. ییرایپدرجان، بابت پذ دییشما بفرما-
 رفت. رونیآرام آرام از اتاق ب یتکان داد و با غرور خاص یزد. مش رجب سر ینیلبخند دلنش و

 رفت و گفت:به خودش گ یکرد بروز ندهد، حالت جد یم یبود و سع انیاز خنده در صورتش نما یکه رد پارسا
 گردم. یمن االن برم ن،یراحت باش-
 را معذب نشسته بودم، بلند شدم و گفتم: یادیرفت. من که مدت ز رونیاز اتاق ب و
کنه انگار  یم نگاه یجور هیمونه!  یخ*ون آشام م نیخشک شدم از بس نشستم و تکون نخوردم! پسره ع شیخآ-
 کنه! لیعزرائ میو روحت رو تقد رهیخواد گردنت رو گ*از بگ یم
 خنده ادامه دادم ... با
باره و دندون  یم شیرخش آتس یتنشه و صورتش رنگ گچه! از چشما یشنل مشک هیفکرش رو بکن مهتاب، -
 نه؟ شه،یباحال م یلیپشت سرت ظاهر بشه! خ ییهوی نکهیزنه! جالب تر ا یترسناکش بهت چشمک م شین یها

 دم و گفتم:کرد! دستم را به ک*م*رم ز یرا کج و کوله م شیو چشم و ابرو دیکش شیشانیبه پ یدست مهتاب
 با شما قرار گذاشته باشم!هه...! ادینم ادمیمن -
 چشمانم را با حرص بستم! و

 کرد! یم یقرار یب شیتکان داد و مضطرب سر جا یسر مهتاب
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 ؟یزن یبال بال م ینجوریا رتهیچته مهتاب؟ پونز ز-
 دور چرخاندم و گفتم: کیرا  میرا به ک*م*رم زدم و چشم ها دستم

 قرار بذارم! یپسر نیمن که عمرا با همچ-
 تونم بپرسم چرا؟ یم-
 ل*ب گفتم: ریاراده ز یصدا ب دنیشن با
 !ژنیامام زاده ب ای-
به من  یخست یگذاشته بود، با چهره  بشیدستش را در داخل ج کیو جن زده برگشتم، پارسا که  دمیکش یغیج
ضاد بود، درست کامال در ت شیابروها ینشسته بود که با حالت اخمو شیهم کنج ل*ب ها یشده و لبخند کج رهیخ

 .بود ستادهیدر پشت سر من ا
 گفتم: مضطرب

 هوم!؟-
 بود گفت : شیل*ب ها یاز لبخند که رو یبا اخم و رد پارسا

 من حاضرم. دییبفرما-
 کرد . ییبایرا باال زد و خنده ز شیابرو یتا کیجلوتر از ما به راه افتاد، از کنار من که گذشت  و
 مهتاب گرفتم و گفتم: یاز بازو یشگونین

! پُ ..پُشت سر رون؟یمگه از در نرفت ب پسره خ*ون آشامه! نینگفتم ا ؟یداد یعالمت م هی شدیخدا خفت نکنه! نم-
 کرد؟! یم کاریمن چ

ساعته دارم عالمت  هی کنم؟ کاریمن چ یبود که باز بود، از اون تو اومد، تو خنگ گهیدر د هی زشیپشت م ویک یآ-
 واقعا که... دم،یم
 شانیبرا یادیکه معلوم بود زحمت ز ییو عضله ها بود دهیپوش یدیجذب سف شرتیپشت سر نگاهش کردم، ت از

هم  یسپرتابود و کت چرم  دهیجذب و کفش اسپرت پوش یمشک نیج کیداد.  ینشان م یاست را به خوب دهیکش
 کلمه خوش لباس و جذاب بود. یواقع یدستش انداخته بود. به معن یرو
 بلند شد و با عشـ*ـوه رو به پارسا گفت: شیاز جا یما منش دنید با
 مهندس؟ دیبر یم فیتشر-
 را با ناز از صورتش کنار زد. شیموها و

 گفت: یجد یلیبه او کند، خ یتوجه نکهیبدون ا پارسا
 دا حاضر باشه.تا فر دیبگ د،یبرسون یپرونده پروژه سما رو به دست مهندس محمد دیبله لطف کن-
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 چشم حتما.-
 :دیا کرد و پرسبه م یا اشاره

 از اقوام هستن؟-
 !ینیاسیشما لطفا سرتون به کار خودتون باشه خانم  -

 یزیچشمک ر ،یا*د. من هم با لبخند گ*شدیکش یتندتند نفس م تیبا اخم به ما نگاه کرد و از شدت عصبان یمنش
 نشست! شیل*ب گفت و سرجا ریز یزیحواله اش کردم که چ

. لرز میارد شدوو  دمیکش یقیکردم، نفس عم کیو خودم را به مهتاب نزد دیآسانسور رنگ از صورتم پر دنید با
 زد و گفت: یبه تنم نشست که از چشم پارسا دور نماند، لبخند کج یفیخف
 !دیکردم ترسو باش یفکر نم-

 : قرار گرفته ام، دستم را از دست مهتاب جدا کرده و گفتم ریهم که احساس کردم مورد تحق من
 !ستمیوجه من ترسو ن چیبه ه رینخ-

 جهیم که دچار سرگانداخت نییبه پا یوارد نشد. نگاه یکس یول ستادیا یخورد و در طبقه ا یتکان کوچک آسانسور
مانع  عیدم که پارسا سرحال افتادن بو. در دمیکش یبلند غیو دوباره آسانسور ناخودآگاه ج یشدم و با حرکت ناگهان

شد  یساس ماح مینیب ریعطر تلخش ز ی. بوورتمبه ص کیافتادن من شد. دستش دور ک*م*رم بود و صورتش نزد
 میه چشم هابداشت  یبیرنگش را که برق عج یمشک یکرد. چشم ها یبه وجودم رسوخ م دنیو با هر بار نفس کش

 گفت: یدوخت و با لحن سردرگم
 حالت خوبه؟-

 فتم :گ یآرام یرا در صورتش گرداندم و با صدا میمعذب شده بودم، چشم ها تیوضع نیکه از ا زین من
 ...من خوبم! د؟منیشه دستتون رو از ک*م*رم بردار یم-

 نگه داشت و هول شده گفت: میمن را سرجا عیسر
 !دیوفتادیم دیفقط خواستم کمک کنم! داشت-

انداختم و دستم  نییپا وجود پارسا یاز گرما یسترس و بدتر از همه حس ناشناخته و تازه ارا از خجالت و شدت ا سرم
 آغوشش نگه داشت. یو من را تو دیرا به سرم گرفتم. مهتاب دستم را کش

 هو؟یشد  ؟چتیمارال جونم خوب-
 برد ... یدور از دوران کودک یمن را به خاطره ا تیوضع نیبود و ا دهیبه شدت پر رنگم

وقت  چیبودم، دخترخاله ام که ه یدر حال باز لیفام یمادربزرگ با بچه ها یبزرگ و پردرخت خانه  اطیدر ح یت)وق
 اطیمشغول پنهان شدن در اطراف و گوشه و کنار ح یرا بست و همگ شیچشم ها م،یباهم نداشت یرابـ ـطه خوب
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 شیاز کشوها عیکوچکم سر یبود، با پاها یمیدکمد ق کی نیرزمیکنار ز دم،یدو اطیح یشدند. من هم به طرف انتها
 دیکند که قفل در چرخ میداینتواند پ یتا کس دمیرا در آغـ*ـوش کش میصدا زانوها ی. بدمیباال رفتم و داخل کمد خز

 گفت: یو دخترخاله ام با لحن بدجنس
 ؟ییمارال اون تو-
 ترسم! یقفل شده !من م ؟دریکرد دامیپ یآره چطور-

 کرد و گفت: یزیآم طنتیش خنده
 !یریتا بم یمون یهمون تو هم م -

س و ترس از هوش داخل کمد شدم و از شدت استر یو ترسناک یکیو تازه متوجه تار ختیدر دلم ر ایترس دن تمام
 رفتم!

 شدم ( یلندبسته و ب ینسبت به فضاها قیعم یام گذاشت و من دچار ترس هیرا بر روح رشیاتفاق بد تاث آن
*** 
رد و رو به مهتاب ک میجلو را تنظ یرنگ بود. صندل یسانتافه مشک کیباز کرد،  موتیرا با ر نشیشقفل ما پارسا
 گفت:

 دراز بکشه. نجایا نشیبذار-
 یرق روعدرشت  یعقب نشست. دانه ها یصندل یو خودش هم رو دمیدراز کش یصندل یکمک مهتاب آرام رو با
حال با چشم  یب بایتادم، تقراف یآن خاطره لعنت ادی. باز به دمیرا در آغـ*ـوش کش میکرده بود. بازوها سیرا خ میشانیپ

 افتاده بودم. یصندل یبسته رو یها
را باز  میدم. چشم هادهانم حس کر یرا تو ینیریش عیما قهیمتوقف شد و بعد از چند دق نیحرکت، ماش یاز مدت بعد

را آرام آرام به خوردم  شده بود و آب آناناس رهیبه من خ یجد ی که با چهره دمیخودم د یکردم و پارسا را روبه رو
 دلم گفتم: یداد، دستش را پس زدم و تو یم
 ن؟!تو حلقوم م زهیبر وهیآبم دیپسره خ*ون آشام با نیدستش چالق بود، ا یمهتاب گوربه گور نیا

 در حال صحبت با تلفن بود. نیدورتر از ماش دمید که
 کرد! یگرد شده نگاهم م یکه با چشم ها یگفتم که نگاهم به پارسا افتاد، درحال یآهان

 جناب خ*ون آشام؟! یکن ینگام م ینطوریهوم؟چرا ا-
 ! دمیکش ینیدهانم گذاشتم و ه یکه ناخواسته از دهانم خارج شد، دستم را رو یگفتن لقب با
 !؟یکن یدستم رو پرت م یچ ی! براچیه یستیدختر تو تشکر بلد ن-

 بود افتاد! یخال بایدر دستش که تقر یوانیشده بود و ل وهیاز آبم سیبه شلوارش که خ نگاهم
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 گفتم: عیبامزه اش به خنده افتادم و سر افهیق از
 اصال متوجه نشدم. دیببخش-
 زد و گفت: یهم لبخند جذاب او
 !گهی! باالخره من خ*ون آشامم دیش یم دهیمطمئن نباش دفعه بعد بخش-
 یدم که چشمکش رهیبه او خ آورد، میکه ناخواسته به او نسبت داده بودم را به رو یکه لقب نیگرد شده از ا یچشم ها با

 کند. زیرا تم شیزد و رفت که لباس ها
در دلم  یب بدکند! اضطرا یزدم که مادر با مهتاب صحبت که نه دعوا م یشده بود و حدس م کیتار یحساب هوا

 گرفته و مضطرب ما گفت: یچهره ها دنینشست. مهتاب تماس را قطع کرد. پارسا برگشت و با د
 کنم . یمن با مادرتون صحبت م د،ینگران نباش-
 دلم گفتم : یتو
 جذاب و بلندت ! یبا اون چشم ها و موها ینگران کننده ا لیدل هیخودت  تو

 : دیو بگو ستدیابمادرم  یجلو دنیطرز لباس پوش نیدار بود، با ادلم خنده ام گرفت، تصورش هم خنده  یتو بعد
 با من بودن! دینگران نباش-

 کردم! یفکر خنده بلند نیاز ا ناگهان
 گفتم: دنیخند یبه من انداختند که بعد از مدت یو مهتاب نگاه متعجب پارسا

 افتادم که خنده دار بود! یزیچ ادی دیببخش-
 گفت: ینگاه پارسا معلوم بود که م از
 دختره هم خله هـا! نیا -

حرص  ریتاث که تحت یآرام یکه با صدا نمیعقب بنش یصندل ینشست، من هم خواستم بروم و رو شیسرجا مهتاب
 بود گفت: ادشیخوردن ز

 !برو بتمرگ سرجات! زشته! ستیرانندمون که ن-
ب آدرس را به پارسا نگفت، فقط مهتا یزیچ یبه خانه کس دنیتا رسرفتم و آرام در را بستم.  میقبل یهم سرجا من
 داد.
 دن؟ ینشون م یمامان و بابا چه واکنش یعنیبه دلم افتاد  یاسترس بد م،یشد ادهیپ یو همگ میدیرس

 تم:به مهتاب گف یآرام یدر را باز کرد! با صدا مهیدر را به صدا در آوردم که مادر سراس زنگ
 انقدر زود درو باز کرد؟! پشت در نشسته بود-
 !ستین یببند! االن وقت شوخ -
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به ما انداخت. پارسا چند  یکه نگاه تند میبه مادر سالم کرد میکه آب دهانمان را با صدا فرو داد یو درحال مضطرب
 قدم جلو آمد و گفت:

 سالم مادرجون!-
 شهیهم ییا قرار گرفت. گوو جذبه پارس تیجذاب ریبه او انداخت و تحت تاث یکلمه مادر از زبان پارسا نگاه دنیشن با

 شد و گفت: رهیمانند او داشته باشد، مانند مسخ شده ها به او خ یآرزو داشت که پسر
 ماهت پسرم! یسالم به رو-
من  دن،یرس ریشد که د نیالشون بد شد احتو آسانسور  ایمارال خانم گو د،یدخترها رو ببخش ریمادرجون لطفا تاخ-

 خودم شخصا رسوندمشون. کهیا تارهو دمیهم د
به پارسا  یدرشناسانه اقسپس با نگاه  وستیآمده و به جمع ما پ رونیبود، ب دهیپارسا را شن یکه انگار حرف ها پدر

 گفت:
 ما باش. شی! بفرما تو شام رو پیسالم پسرم. الحق که مرد-
 برگردم. دیبا یممنون از لطفتون ول-

*** 
 ونیزیمبل کنار تلو یا رو. پدر و پارسمیوارد خانه شد یو همگ دید دهیفا یمقاومت را ب گریمادر د ادیز یاصرارها با

مهمان  یجلو مانیبروو آ میداشت ی. خوشبختانه شام قرمه سبزمینشستند. من و مهتاب همراه مادر به آشپزخانه رفت
 شد. یتازه وارد حفظ م

وارد  دم،یهسا را دخودش غرق بود، من هم در حال رفتن به اتاق بودم که م یایبه دست در عالم رو ریکفگ مامان
 تند به اتاق برگشت! یشد سالم کرد و با قدم ها ییرایپذ
 گفت: یسابقه ا یب جانیه با
 نم؟یب یتو خونه ما؟دارم خواب م پیپسر خوشت هی یوا-

 !(شهیواقعا کمبود داداش تو خونه ما احساس م زمیعز یمهسا یناز ی)آخ
 نثارش کردم و گفتم : یگردن پس

 بدو برو سر درس و مشقت بدو!-
 زدم و از کنارش گذشتم ! یگرد شده نگاهم کرد! لبخند حرص درار یبا چشم ها مهسا
عوض  یو شال مشک بنفش خوش رنگ با ساپورت کیتون کیرا با  میرونیب یرا باز کردم و لباس ها میلباس ها کمد

 رفتم. رونیرا باز گذاشتم و از اتاق ب میکردم، موها
 رده است.ک فیرا تعر شیورشکستگ انیپدر جر دم،یفهم شانیو پارسا مشغول صحبت بودند و از حرف ها پدر
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 رو به پدر گفت: پارسا
. میرو اخراج کرد رشیدست بردن تو حساب ها مد لیبه دل شیچند وقت پ م،یدار یشرکت مصالح ساختمان هیما -

 .دیبش نیگزیبه عنوان سرپرست اون بخش جا دیاشب لیاگه ما
 در دل همه ما روشن شد. یدیو نور ام دمیمادر و پدرم د یرا در چشم ها یخوشحال برق

 بگم و از نو شروع کنم من هستم. یاعلیقتشه خسته شدم. و ینیممنون پسرم، مدت ها بود از گوشه نش-
 از آشپزخونه گفت: مادر

 مادر. ینیبب ریخ یاله-
 زد و گفت: یلبخند کم رنگ پارسا

 که مارال خانم کردن. یباشه به جبران کار ستین یلطف -
 و به پدر گفت:انداخت و ر نییسرش را پا عیبه من کرد و سر یزیآم نیتازه متوجه حضور من شد. نگاه تحس که
 ن.کرد یبه من لطف بزرگ فمیگم، با برگردوندن ک یم کیتبر یدختر نیهمچ تیبابت ترب-
 کرد پسرم. یکارو م نیبود هم یهر کس-

 .دمیو گونه پدر را بوس رفتم
 برم( یبهادر رو به کار م یعنیپارسا  کیبه بعد اسم کوچ نجای)از ا

. بهادر دیکش یذا مبهادر غ یبرا یمادر با عشق خاص م،یدور سفره نشست یهمگ م،یپهن کرد نیزم یشام را رو سفره
 کرد و گفت : یمکث

 که مادر پخته باشه نخوردم و بغضش رو خورد! یخونگ یوقته غذا یلیخ-
 پزه؟ یچرا پسرم؟ مگه مادرت برات غذا نم-

 و گفت : دیکش یمادر دوخت، آه یشده بود به چشم ها رهینقطه خ کینگاهش را که به  بهادر
 .میکه از دستش داد شهیم یچند سال-

 ..میناراحت شد یلیو خ میکرد یزیسکوت غم انگ یهمگ
 و به مادر گفت:ر بهادر

 .دهیبهم آرامش م نیو ا نیندازیمادرم م ادیشما من رو -
 گفت: ینیغمگ یقرار گرفته بود با صدا ریهم که تحت تاث مادر

 .زمیعز ییجزء خانواده ما یاز حاال تو پسر من-
 یکرد واقع یم یسع یلیکه خ یکه گوشه چشمانش نشسته بود با انگشت شستش کنار زد و با لبخند یاشک ی قطره

 به نظر برسد ادامه داد:
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 .زمیپزم عز یمن برات م یکه دوست داشته باش ییمادر، هر غذا ایب یهر وقت دوست داشت-
 خودم گفتم: با

 کمیا دختر مردم! پسرشه و م نیکنه ا یندونه فکر م ی! هر کم؟ی...! مامان ما هم عاطفه داشت ما خبر نداشتهه
 شد! میحسود
 کردند! یموضوع فکر م نیتاب انداختم و متوجه شدم آن ها هم به همبه مهسا و مه ینگاه
ل پدر و مخصوصا مادر دشود گفت به خانواده ما گره خورده بود و خودش را در  یاز صرف شام، بهادر که حاال م بعد

 رد.ک یداحافظخ یندانست و با دادن کارت و آدرس شرکت به پدر از همگ زیرا جا شتریجا کرده بود، ماندن ب
*** 
که به  ییمام توجه هاتشد و  یبهادر پارسا در ذهنم تداع ریکردم، تصو یامروز فکر م یموقع خواب، به اتفاق ها شب

 یکیخانه در تار سرم بود، به سقف ریدستم ز کیبودم و  دهیتخت دراز کش ی! روبشیعج یمن داشت و به نگاه ها
رفت و فقط دو چشم  ونری! بهادر از ذهنم بدیافتادم و ته دلم لرز یپسر چشم آب ادیشده بودم که ناگهان  رهیشب خ

 در نظرم نقش بست. یآب
که در صد  زندیمرا  یینگاه حرف ها کی یحسشان کرد. گاه دیگفتن دارند! فقط با یبرا یادیز یها حرف ها چشم

 مفهومش را رساند. شودیجمله هم نم
هم فشار دادم  یا رور می! سرم را به شدت تکان دادم و چشم هامشنیبب شتریخواهد ب یدلم م دمیخودم که آمدم د به
شده  رهیسه بار به من خ ایو فکر کنم؟ او که فقط د زهایچ نیبه ا دیبرود. اصال من چرا با رونیافکار از سرم ب نیتا ا

کنم  ی! فکر مدانمیکند، نم یمن را به سمتش جذب م یزیچ کی یکه عاشق من شده باشد! ول شودینم لیاست، دل
 !اورمیاز آن سر در نم چیمبهم شده ام که ه یحس ریدرگ

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس
 نکن! یپرداز الیبکپ و خ ری. بگیدرست رو بخون دیبا مارال
 اهانیگ یاریدادم، آب یه مافکار را به ذهنم را نیشدم، اگر ا یقبول م یپزشک دیکنکور داشتم و هر طور شده با امسال

 الیز فکر و خا یپاتخت یرو یگوش برهیو یکه با صدا دمیکش قیعم ینفس نیهم یشدم! برا یم قبول نمه ییایدر
 آمدم. دکمه اتصال را زده و تماس برقرار شد: رونیب

 ...مت...! ی..متعال ی..متواریمتوال یسالم شب عال-
 ش؟یسالم فرما کین علدر ضم ؟یناز یمن بد لیچرت و پرت ها رو تحو نیا یزنگ زد ینصفه شب گهیاه بسه د-
خوشحال  یایه کوه، پس نمب میصبح با بروبچ بزن یایمنه تو رو آدم حساب کردم و خواستم خبرت ب ریاصال تقص-

 !یشدم با
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 م؟یمگه فردا کالس ندار یمنم هستم، راست ؟یرو با یچ یچ نمیبب سایوا-
 فردا جمعه س! ویک یخنگستون! آ ؟یاریبچه کدوم د -
 .گهیدنبالم د دیاینمکدون فقط ب زیبسه انقدر نمک نر-
 بدرود. گرید یباشه مادمازل تا درود-
 فرو رفتم یقیب عمو به خوا دمیسرم کش یکردم. پتو را رو میتنظ ۶ یلبخند تماس را قطع کردم و ساعت را رو با

 آب داخلش گذاشتم. یبطر کیو  یکخورا یشدم، کوله ام را برداشتم و کم داریاز خواب ب یآالرم گوش یبا صدا صبح
 مضمون: نیبه ا اداشتی کی
 «به کوه رفتم. نیمن با عسل و نازن که»
 چسباندم. خچالیمادر نوشتم و به در  یبرا
از  عیا کردم و سررنگم را که با کاپشن همرنگش ست شده بود به پ یبوت اسپرت خاک مین ،یتک زنگ ناز دنید با

 خانه خارج شدم.
 شدم. نیکشان سوار ماش ازهیتکان داد و من خم میبرا یپشت فرمان، دست یناز
 یخوب یلیخ یمال تیبود. وضع دهیخر شیرنگ برا دیسف یپرادو کیسالش تمام شده بود و پدرش  ۱۸تازه  یناز

 یم ششیپشب ها  یا بعضماوقات در خانه تنها بود و  شتریب بایتقر یداشتند. پدر و مادرش هر دو پزشک بودند و ناز
 .میماند

 ؟ییایچطور یپرتقال یصبح عال-
 زییپا یسوز و سرما نیاتو! آخه تو  شیخام تو شدم تخت گرم و نرمم رو ول کردم اومدم پ یدونم چطور یمن نم-

 زنه؟ یکله سحر پرنده پر م
 که بچه ها منتظرن. نیغر زدن ممنوع! سفت بش-
 !ستاین یاسباب باز نیا ؟یبلد یرانندگ یحاال! مطمئن مونینکش-
 ون من رو نداره!دست فرم یکس یفهم یم بمیحاال که شوماخر رو گذاشتم تو ج-
 گفتم: یلبخند گ*شا*د با
 شُماخَر! وفتیراه ب یزن یحرف م یلیخ-

 کردم و گفتم: دنیشروع به خند یبلند یکه با صدا دیاز حرص کش یغیج نینازن
 حاال حرص نخور! شما آهو...شما اسب...!-
 !یشد یعوض یلیکشم! خ یارال من تورو مم-

 سوار شد و گفت: جانیدم در، با ه اوردیب فیتا عسل باالخره تشر دیطول کش یا قهیدق چند
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 ..بـوس. غیصفا! سالم...ج میبر یپیاک نمیمن عاشق ا یوا-
 سالم! کیعل ؟یاز کجا آورد شیگرگ و م نیرو تو ا یهمه انرژ نیمن موندم ا-

 پخش شد که خواب را از سرم پراند. یضبط را روشن کرد و آهنگ شاد نینازن
 .میو به طرف بام حرکت کرد میراه سارا را هم سوار کرد سر
شروع به  یمیمال ییاز سرباال یو همگ دمیکاپشنم را باالتر کش پی. زدیوز یم یمیسوز داشت و باد مال یکم هوا

 .میقدم زدن کرد
 و گفت: دیو بهم کوبر شیدست ها جانیبا ه نینازن
 برسه. گهیاالناس که د م،یمهمون دار هیبچه ها -

 به عسل گفتم : آرام
 هست؟! یمهمونش ک-
 که! دهیخانم نم پس نم یموذ نیدونم ا ینم-
 رفمان آمد...به ط یجلف یبا قد متوسط و سبزه رو با لباس ها یکه پسر میمناظر اطراف بود یحال تماشا در
 و گفت: دیکش یاز خوشحال یغیج دنشیبا د نینازن
 اومد! یوا-

 رو به ما کرد و گفت: بعد
 هستن دوست من! اریزان شونیکنم ا یم یمعرف-

 .مینگاه کرد نیگرد شده به نازن یبا دهن باز و چشم ها یهمگ
 با لبخند دستش را به طرف ما دراز کرد و اول با سارا دست داد و گفت: اریزان
 خوشحالم. تونییاز آشنا-

با نگاه  اریه زاناش خنده ام گرفت ک افهیق دنیرا به طرف من برگرداند، با د شیگفت و رو یشیل*ب ا ریز عسل
به  یو حس بد کرد یم تیکلمه آدم را اذ یواقع یمن زل زد. نگاهش به معن یبه چشم ها یحال بهم زن ی رهیخ

 من دست داد.
 متاسف شدم. یپسر نیچن نیبابت انتخاب ا نینازن یدلم برا در
 گفتم : یرا جمع کرد. با لحن سرد شیمن دست و پا یاخالق خشک و جد از
 مارال هستم خوشبختم.-
 مناظر اطراف کردم. ینگاهم را به طرف مخالف برگرداندم و خودم را مشغول تماشا و



 

 

30 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

که  یزرد و نارنج یااز برگ ه دهیپر از درخت پوش یبا محوطه ها کیش یو اطراف پر بود از کافه و رستوران ها دور
شُرشُر آب، حس  یکوه قرار داشت و صدا نییهم در محوطه پا بایز یآب نما کیکرده بود.  باتریدامنه کوه را ز

 کرد. یو نشاط را به آدم منتقل م یسرزندگ
 ادیکند و ز کیا به ما نزدو خنده خودش ر یکرد با شوخ یم یسع اریزان م،یکوه آرام آرام باال رفت ییاز سرباال یهمگ

کرده  دایپ یبامزه ا فهایاز سرما سرخ شده بود و ق میو گونه ها ینیآمد. ب یم یمیکرد. سوز مال یتوجه نم یبه ناز
 نشست و گفت: یتخته سنگ یکه سارا رو میتطور از کوه باال رف نیهم یساعت میبودم .حدود ن

 تونم خسته شدم. ینم گهیمن د یوا -
رفتم ، دست  یدصخره بلن ینشستند ،عسل مشغول عکس گرفتن از خودش شده بود . رو هم کنار هم اریو زان یناز
 به تنم نشست. یفیکه لرز خف دمیکش میها هیتازه را به ر یبسته هوا یرا از هم باز کردم و با چشم ها میها

برگرداند  یمت نازرا به س شیرو عیخودم حس کردم که سر یرا رو ارینگاه زان ینیبه طرف بچه ها که سنگ برگشتم
 کرد. یناز یحرف ها دنیخودش را مشغول شن یساختگ اقیو با اشت

 وا رفته گفت: یا افهیبا ق سارا
 من گشنمه! -
 بعد شروع کن. میبزار برس-

 گفت: جانیو با ه دیرا به هم کوب شیدست ها یناز
 .یکافه زان میر یصبحانه مهمون من م یهمگ-
 بلند شد و گفت: اریزان
 .هیفکر خوب زمیآره عز-

 به کوه انداختم و گفتم: ینگاه
 .میو بعد برگرد میتا اون باال ، کنار اون صخره بلنده بر دیایپس ب-

 یوه پر از درخت هاک نییداشت.پا ی،منظره فوق العاده ا میدیتا رس دیطول کش یا قهیموافقت کردند و ده دق یهمگ
به  یبودن و زندگ که در سطح شهر در حال حرکت ییها نیرنگارنگ و آدم ها و ماش یو رستوران ها یزرد و نارنج

 انیکرد، جر یازه متکه روح آدم را  یآرامش بخش تباال انگار زمان متوقف شده بود و سکو نیداشت.ا انیجر یخوب
 داشت.
 را به دستم داد و گفت: ییچا وانیل عسل

 !دهیممون خط مکنه . رسما داره به ه یبد نگاه م یلیپسره ندارم ، خ نیبه ا یاصال حس خوب-
 !یناز فیجلفه، ح یلیآره من هم متوجه شدم خ-



 

 

31 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 گفت: یبلند یبا صدا سارا
 .میبرگرد میخوا یم دیایبچه ها ب-
و  میانداخت یادگاریس عک ییرفتن بودند ،من و سارا و عسل چند تا نییجلوتر از ما در حال پا یلیخ یو ناز اریزان
 .میشد ریکوه سراز نییبه طرف پا عیسر

حرکت  اریافه زانقرمزرنگ بود به سمت ک ۲۰۶ کیخودش که  نیهم با ماش اریو زان میشد یناز نیسوار ماش یهمگ
 .میکرد
 را متوقف کرد و گفت: نیماش یناز
 !میدیکه رس دیرو بکش یدست -
 با تعجب گفتم: اریکافه زان دنید با
 م؟یه دفعه قبل رفتک ستین یهمون کافه ا نیعسل ا-
 عه... آره خودشه!-
 زشته! نهیبب یکس یی، ممکنه آشنا امیمن نم-
 یکند و ممکن است برا یکه نم ییچه فکرها ندیجلف بب یپسره  نیکردم اگر بهادر ما را با ا یفکر م نیدلم به ا در

 دلخور بشود. یممکن بود ناز میبگو یزیتوانستم چ یهم نم یپدرم بد بشود ، از طرف
 . میگوشه کافه نشست زیم کیو دور  میهمراه بچه ها وارد شد یلیم یب با
 کن به دوستات خوش بگذره . فعال. یکنن ، کار ییرایگم ازتون پذ یاالن م زمیعز یناز-
 گفت: یپر از حرص یزد و با صدا نیبه نازن یپس گردن کیرفتنش عسل  با
 خاک! یعنی -

 ناراحت شده بود گفت: یلیکه خ نینازن
 !نیش یخودتون متوجه م نیش یحاال آشنا م هیبخدا پسر خوب -
 ن؟یدونم ، چند وقته آشنا شد یم دیبع-
 شه. یم یماه هی-

 با تعجب گفت : سارا
 !؟یبه ماها نگفت یچیهمه مدت و تو ه نیا-

 گفت: یبا لحن کالفه ا عسل
حاال بعدا مفصل راجبش  م،یخوش باش دیبذار دیامروز رو گند نزن هی.ستیدونه! به ما مربوط ن یبابا خودش م الیخ یب-

 .میکن یصحبت م
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زد و با  مینفرستاده باشد که عسل با آرنجش به پهلو یزیچ یامیمادر پ نمیانداختم بب یام نگاه یگوش یصفحه  به
 تعجب گفت:

 !نجاستیا تیبرد پ ی، ول ایباورت نشه ! برنگرد دیمارال شا-
پسر  کیه همراه ک یپسر چشم آب دنیکه عسل گفت نگاه کردم؛ با د یسرم را بلند کردم و ناخداگاه به سمت عیسر

با شدت  فیخف شوک کیو بعد از  ستادیقلبم از حرکت ا یکرد. احساس کردم لحظه ا خیوارد شدند ، تنم  گرید
 به تپش افتاد .محو تماشا کردنش شدم که عسل گفت: یشتریب

 مارال! خوبه گفتم برنگردا..! ییتابلو یلیخ-
ذب با شلوار ج یمشک یاسک قهیبافت  هیتوانستم نفس بکشم .خودش بود  یبه رعشه افتاد و درست نم میها دست

نگاهم را حس کرد  ینینگسبه او نگاه کردم که اصال دست خودم نبود، انگار  رهیبود. دوباره خ دهیپوش یسورمه ا نیج
 یداخل موها یستجابه جا شد و د شی.در جا وردجا خ یمن انگار کم دنیتاد. با دکه برگشت و نگاهش به من اف

به  یپ یواستم کسخ یدلم به هم خورد. نم ادینگاهم را از او گرفتم . از شدت استرس ز عی.سر دیخوش حالتش کش
 کردم خودم را م*حکم نشان بدهم . یو سع دمیکش یقیحال خرابم ببرد ، نفس عم

 شدم و رو به بچه ها گفتم: بلند
 گردم. یبه دست و صورتم بزنم زود برم یآب هیرم  یمن م-
 رو تند کردم . میکافه قدم ها سیو به سمت سرو دیبگو یزیچ یمنتظر نماندم کس گرید

 نید ! حال خرابم با ابه من ز یزیچشمک ر حانهیکه وق میچشم در چشم شد یبود، لحظه ا ستادهیکنار کانتر ا اریزان
. از شدت  دمیرفتم و چند مشت آب به صورتم پاش ییبه سمت دستشو عیپسرک جلف بدتر شد، سر نیحرکت از ا

 یند نفس مشد.تند ت دهیزدم که پو*ست دستم به شدت خراش واریبه د یمشت محکم یو ترحم به ناز تیعصبان
 قلبم گذاشتم و به خودم گفتم: ی. دستم را رو دمیکش

 کرد! کاریچ گم که یم یرسم، به ناز یپسره جلف م نیباش مارال، خشمت رو کنترل کن، بعد به خدمت ا آروم
 قینفس عم کیبا  سرم مرتب کردم و یصورتم را خشک کردم و شالم رو رو یحالم بهتر شد ، با دستمال کاغذ یکم

 رهیبه من خ فشیه کثبود و با نگا شیگوشه ل*ب ها یکه لبخند کج دمیخودم د یرا روبه رو اریرفتم که زان رونیب
 شده بود.

 یقیا نفس عمبسرم مرتب کردم و  یصورتم را خشک کردم و شالم را رو یحالم بهتر شد، با دستمال کاغذ یکم
به من  فشیا نگاه کثل*بش بود و ب یگوشه  یکه لبخند کج یدر حال دمیخود د یرا روبه رو اریرفتم که زان رونیب

ه راهم را سد کرد و با از کنارش عبور کنم ک یهتوج یگرفتم با ب می. تصمدمیرا در هم کش میشده بود! اخم ها رهیخ
 گوشم گفت: کینزد یآرام یصدا
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 م؟یآشنا ش شتریشه با هم ب یکجا خوشگله؟ م -
 گفتم: تیبه صورتش زدم و با عصبان یمحکم یلی! سدمیمرز انفجار رس به
 هستم! به من!؟ یمن دوست ناز ؟یکن یچطور جرات م. اقتیل یب یآشغال یلیخ-

 کردم و گفتم: یمکث
 !یهست یپست فطرت وونیگم تو چه ح یم یرم و به ناز یاالن م-
 تر شد و گفت: کیبه سمتم نزد یچند قدم اریزان
وابسته س فقط خودت رو جلوش  یلیون به من خکنه؟ ا یحرفت رو باور م یناز یآ...آ...خانم زرنگ فکر کرد -

 . االنم ناز نکن شمارت رو بگو!یکن یخ*را*ب م
 نهیسـ*ـ ی وارهیا به دخود ر یاز کار افتاده بود و به کند ییزد! قلبم گو یم یهمه وقاحت به ک*بود نیاز ا صورتم

 زدم : ادیو فر تم. دستم را به سرم گرفدیچرخ یدور سرم م زیهمه چ تیو از شدت استرس و عصبان دیکوب یام م
 !یآشغال یلیخ یگمشو ع*و*ض-

 شد که گفت: دهیشن کینزد یاز فاصله  یپسر یصدا که
 چه خبره؟ نجایا-
و از شدت فشار  دیدلم لرز دنشیدشده بود! با  رهیخ اریبه زان تیکه با عصبان دمیرا د یپسر چشم آب ار،یکنار رفتن زان با

نشستم.  نیزم یم و آرام روگرفت میرو به رو واریبودم. دستم را به د ختنیکه به من وارد شده بود در حال فرو ر یروان
به  مهیسراس ت،یعمن در آن وض دنیبا د یبود؛ پسر چشم آب ختهیر بهم یو اعصابم حساب دمیکش یتند تند نفس م

 ت :بود، گف دایپ شیاز لحن صدا یکه نگران یو در حال دیطرفم دو
 چت شده؟ حالت خوبه؟ زمیعز-

 دیکش ینیاده بودم هافت نیزم یرو یحال یکه با ب یدر حال تیمن در آن وضع دنیمردد آمد و با د یبا قدم ها عسل
 گفت: اریدهانش گذاشت و رو به زان یگرد شده دستش را رو یو با چشم ها

 !یکار توعه نه؟ پسره جلف ع*و*ض -
 .دیدر آغـ*ـوش کش یو مضطرب به سمت من آمد و من را به گرم مهیسراس
 برداشت و گفت: زیخ اریبه طرف زان یچشم آب پسر

 خت؟یبهم ر ینجوریکه ا یلعنت یبهش گفت یچ-
 گفت: یبا لحن طلب کارانه ا اریزان
 داره؟ یبه شما ربط هیخصوص-

 شده اش گفت: دیکل ین هادندا نیاز ب تیو با عصبان دیکوب واریرا در دست فشرد و م*حکم به د اریزان قهیناگهان  که
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 ؟یدار یبا مارال من چه حرف خصوص یع*و*ض-
 :دیکش ادیبلند در صورتش فر و
 !یرو سرجات نشونم دزد ن*ا*موس ع*و*ض یکیاگه تو  ستمیهان؟ شاهرخ ن-
 یکه من را م راید زدوان شهیدر وجودم ر یجا خوردم و در مقابل حس خوب یاسم خودم از زبان او لحظه ا دنیشن از

 دانست! یشناخت و اسمم را هم م
کرد! با کمک  اریانزفرود آوردن در صورت  یافکار خود غرق شده بودم که ناگهان شاهرخ مشتش را آماده  نیهم در

 گفتم: یجان یب یبلند شدم و با صدا میعسل از جا
 ارزش زدن هم نداره! یولش کن حت-

 گرد را از شانه اش کنار زد: یشیو با حالت نما دیپس کش اریانز ی قهیدستش را از  شاهرخ
 شد؟ رفهمیته شخود یواال خونت پا نمتیب یدخترا م نیبار آخرت باشه دوروبر ا -
 کرد. دییکه از ترس زبانش بند آمده بود با تکان دادن سر تا اریزان

 عسل را پس زدم و از کنار هر سه نفرشان گذشتم . دست
 صدا زد: یبا لحن نگران عسل

 مارال؟ -
تنها باشم!  یداشتم کم اجیم. احتزد رونیتند از کافه ب یباال آوردم. با قدم ها د،ییایدنبالم ن نکهیا یرا به نشانه  دستم

 کرد. دنیرشروع به با یبود و باران کم جان یابر یکرد. هوا حساب یم سیرا خ میاشک گونه ها یقطره ها
 نوازش کنند. صورتم را رو به آسمان گرفتم و اجازه دادم قطرات باران آرام صورتم را دم،یکش یقیعم نفس

 شاهرخ
خودم حس  یرا رو یگاهن ینی. سنگمیو نشست میکنار پنجره را انتخاب کرد یصندل ریهمراه ام م،یوارد کافه شد یوقت

کرد.  یه من نگاه مب رهیخ ییشم هاکه با چ یجا خوردم، در حال میعشق زندگ دنیکردم؛ سرم را بلند کردم و با د
! ناگهان متوجه کرد یکه من را دلگرم م یسرخوش حسو  دیکوب ی*نه ام میس* واریقلبم به شدت خود را به درود

 برگرداند. یگرینگاه من شد و هول و دستپاچه صورتش را به سمت د
 گفت: ریشدم که ام رهینامعلوم خ یو به نقطه ا دمیکش میدر موها یدست

 ؟یشاهرخ داداش روبه راه-
 !ستمین زونیم کمی-
 به اون دختره مربوطه؟-



 

 

35 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 میتصم یآن میتصم کیبه راه فتاد. در  یکه با حال ناخوش دمیاشاره کرد، نگاه کردم و مارال را د ریکه ام یسمت به
 گفتم: ریبلند شدم و رو به ام میحال از جا نیمردد بودم با ا یگرفتم جلو بروم و با او صحبت کنم. کم

 گردم. یبرم-
که مدت ها جرات  یو به کار ستمیبا یباعث شد چند لحظه ا دیترد یکه مارال رفته بود حرکت کردم کم یبه سمت و

خود  یها شهیشت ششهر را پ یکافه که شلوغ یکنار پنجره  دم،یکش یقیانجام دادنش را نداشتم فکر کنم، نفس عم
 ادیفر یگهان صداشدم. نا رهیخ یشهر خاکستر یهمهمه  انیدر م ینامعلوم یو به نقطه  ستادمیکرد ا یم انینما

 کرد. یدعوا م یبا شخص یعصب یکه با لحن دمیمارال را شن
که رگه  ییتاده بود با صداکه اضطراب به دلم اف یرا به سمت آنان تند کردم، جلو رفتم و در حال میقدم ها ناخودآگاه

 :مدیبود، پرس انیخشم در آن نما یها
 چه خبره؟ نجایا-
 نیا یها یختربازدآمدم و  یکافه م نیبه ا ادیشناختمش من ز یصاحب کافه خونم به جوش آمد! م اریزان دنید با

 پسر شهره خاص و عام بود!
 نکهینداشت ا تیاهم میبرا زیچ چیه گریزد! د خی نهیدر سـ*ـ کبارهیافتاد، قلبم به  نیحال بر زم یمن ب دنیبا د مارال

 بس بود! گریش دنظر داشتم ریهمه سال که دورادور عاشقش بودم و ز نیاز احساس من باخبر شود، بعد از ا یکس
 : دمیشده اش غر دیکل یدندان ها انیاز م اری! رو به زاننمشیبب تیوضع نیتوانستم در ا ینم
 ؟یع*و*ض یبهش گفت یچ-
 گفت: یحرص درار یخنده  با
 !هیخصوص -
 اشته باشد!دآخر زدم، آن لحظه دوست داشتم گ*ردنش را بشکنم! حق نداشت به مارال من نظر  میبه س گرید

 گفت: اریو رو به زان دیو او را در آغـ*ـوش کش دیمارال رس دوست
 کار توعه.نه؟ -

 فت:گمارال که  یو فکش را خورد کنم! اما با صدا اورمیرا آماده کردم که بر صورتش فرود ب مشتم
 ارزش زدن نداره! یحتولش کن!  -
 اش را رها کردم . قهیو  دمشیکوب واری*حکم به دم

اشت که مانع شد را د شیرا تند کرد. دوستش قصد همراه شیقدم ها رونیبا سرعت به سمت ب یبا حال خراب مارال
با او  دیارفتم، ب یم دیبگذارم، با شیحال تنها نیخواستم با ا یحرکت کرد. نم رونیتند به سمت ب یو با قدم ها

 ! رو به دوستش گفتم:دمیکشتنه به دوش  کیعشق را  نیکردم. بس بود هر چه بار ا یصحبت م
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 رم دنبالش. یمن م-
 بلند شد و گفت: یصندل یاز حاالتش مشخص بود از رو یکه نگران یمن در حال دنیبا د ریام
 شده؟ یزیشاهرخ داداش چ-
رفت. قدم  یدف به جلو مه یب زان،یآو ییبا شانه ها دمش،یاز کافه خارج شدم. از دور د عیاشاره سر گفتم نه و سر با
 گفتم: یخسته ا یرا تند کردم و با صدا میها
 مارال... صبر کن. -
شده بود،  سیخ یباران حساب یاما به طرفم برنگشت. روبه روش قرار گرفتم، صورتش از اشک و قطره ها ستادیا

 د!قلبم به شدت فشرده ش
 یدم، درحالدستش ش یرو یدگیچشمش کنار زد که متوجه خراش یرا از گوشه  شیرا باال آورد و اشک ها دستش

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یزد! با چشم ها یم رونیکه خ*ون از آن ب
 ؟یسر دستت آورد ییچه بال -
 یآوردم و رو رونیب بمیاز ج ینکرد. چند دستمال کاغذ یگرفتم، مقاومت یصدا نگاهم کرد، دستش را به آرام یب

 گفتم: یخش دار و گرفته ا یزخمش فشار دادم. با صدا
 پانسمان بشه. دیبا -

...کالفه دمیکش میدر موها یبه راه افتاد. دست ریو سربه ز دیکش رونیزده و سردش را از دستم ب خیدست  آرام
 د،یشن یم دیگفته داشتم، باعالم حرف ن کیدانستم چطور با او ارتباط برقرار کنم. خسته بودم، عاشق بودم،  یبودم...نم

 گفتم! یم دیبا
شدم او هم  رهیخ شی. در چشم هامیاز هم قرار گرفت یکیکه به فاصله نزد ستادمیا شیزدم دوباره روبه رو شیصدا

ران شدت گرفته نگاهش را از من گرفت. با د،یاز چشمش چک یپر شد، قطره اشک شیچشم ها کبارهیشد! به  رهیخ
 .دیبار یبر سر و صورتمان م انهیبود و وحش

 گفتم: یگرفته ا یتنش را احساس کردم، با صدا فیخف لرزش
 مارال؟ باهات حرف دارم. -
 گفت: یلرزان و آرام یصدا با
 !ستمیبعد! من ...من خوب ن یباشه برا ست،یاالن وقتش ن -
نه؟ دوره  ایت دارد را دوس ست؟منیشود؟حسش چ یچه م نکهیا الیزد، فکر و خ ی! قلبم کند مستادیا ای! دنستادمیا

 ام کرده بود.
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 یکه شده نم یمتیرسم! به هر ق یکه بخواهم م یزی! رفتنش را تماشا کردم.من شاهرخ هستم. به هر چستادمیا
 .آورم یمارال. دلت را به دست م یگذارم از دستم برو

 !یبه من دار ییحس ها کی ،ییزهایچ کیخواندم،  تیاز چشم ها من
 زنند! ی! چشم ها حرف مندیگو یها دروغ نم چشم

 خودم گفتم: با
 رم! یتا تهش م دیرس نجایحاال که به ا گه،یوقت د هیپسر باشه  باشه

 دنیرس ته
 یعاشق ته

 مارال داشتن
 ... میعشق زندگ تنها

 !دمیاز حسرت کش یآه و
 شاهرخ

و  ستادیا میه رو. رو بدیرنگ خارج شد و به سمت من دو دیسف یپرادو کیسمت کافه برگشتم. دوست مارال از  به
 گفت: یبا لحن ناراحت و پر از اضطراب

 شد؟مارال کجاست؟ یچ-
 .ششیپ دیتنها باشه، بر نیرفت! نزار-

 دنید و به طرفم آمد. با دشبلند  شیمن از جا دنیبا د ریدر به صدا درآمد. ام یباال یکافه را باز کردم، زنگوله  درب
 و ک*بود من گفت: نیخشمگ افهیق
 شده؟ یشاهرخ چته؟ چ-

اش  قهیپشت کانتر،  ارینزا دنیبودم. به طرف کانتر رفتم و با د یدر هم رفته بود و به شدت عصبان یبدجور میها اخم
 زدم. ادیرصورتش ف یتو یبلند یرا گرفتم و گ*ردنش را فشار دادم و با صدا

 کشمت! یم ؟یدیکشمت، فهم یم نمتیاگه دور و بر مارال بب-
 آورد و گفت: رونیرا از دستم ب اریزان قهیو  دیبه سمتم دو ریام
 کرده؟ کاری! مگه چشیش رو ول کن کشت قهیپسر آروم باش  -
 کرد . یم گذاشت و به شدت سرفه شیگلو یافتاد، دستش را رو نیزم یاش را رها کردم که رو قهیخشم  با
 گفتم: یلحن پر از حرص با
 کرده. یادیغ*لط ز یادیغ*لط ز-
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کافه را پر کرد،  یفضا یبد یلیشکستن خ یانداختم که صدا نیزم یحرکت رو کیکانتر را با  یرو یها وانیل تمام
هتر شد و رو به من بحالش  یکم اریرفت. زان یم نییام به شدت باال و پا نهیو قفسه سـ*ـ دمیکش یتند تند نفس م

 گفت:
 خوامش! یازش خوشم اومده، م یکنم ع*و*ض یبخوام م ی! هر کاریستین یعدد -
 ل*بش نشاند که من را به حد انفجار رساند. یگوشه  یلبخند کج و

ا تمام قدرت من را برا گرفت و  میبازوها ریصورتش خورد کنم که ام یبرداشتم تا فکش را تو زیبه سمتش خ دوباره
 کافه برد. رونیبه سمت ب

 
 مارال

 یدیه بودند بُعد جدکه به سراغم آمد یبیعج یو خسته به طرف خانه به راه افتادم. دلم گرفته بود ، حس ها سیخ
لبم گذاشت و ق یمنلحظه راحتم  کیشاهرخ،  یدادند. سردرگم بودم مدام حرف ها یو احساس را نشانم م یاز زندگ

 و رو به آسمون گفتم: دمیکش ینداخت،آه یرا به تپش م
 !یلیخستم خ یلیخودت حالم رو خوب کن خ ایخدا-
عسل را پشت  یه صداکرا در قفل در چرخاندم  دیام. کل ستادهیخانه ا یکه روبه رو ستیمدت دمیخودم آمدم و د به

 .دمیسرم شن
 ؟یمارال؟ حالت خوبه آج -
 گفتم: یگرفته ا یسمتش برگشتم و با صدا به
 !ستمیمطمئن ن-
 .ستیدر خانه ن یکس دیشد فهم یکه بر خانه حکم فرما بود م یاز سکوت م،یرا باز کردم و هر دو وارد خانه شد در

 و گفت: دیرا بهم کوب شیدست ها عسل
خواد  یعشقم؟ عسل بانو م هیگ، نظرت چتو ر میناهار دو نفره بزن هی ایکه گند زده شد، الاقل ب مونیبه کوه نورد -

 دست به مالقه بشه ها!
قرمز  ادیز هیاز گر که ییجا خوردم، چشم ها نهیخودم در آ دنیرفتم، با د ییزدم و به سمت دستشو یکم جان لبخند

زدم و خداروشکر  به صورتم یانداخت، آب یکه من را به وحشت م یروح یو ب دهیو متورم شده بود و صورت رنگ پر
 .فتمگ یبه او م دیبا یزیدر در خانه نبود وگرنه چه چکردم که ما

 یرا در روغن م ها سیکه سوس یحو*له صورتم را خشک کردم و به طرف آشپزخانه به راه افتادم، عسل در حال با
 خواند. ینداخت، بلند بلند هم آواز م
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 شد؟ یمن رفتم، چ نکهیبعد از ا-
 گفت: یضیبه طرفم برگشت و با لبخند عر عسل

از تو  دیاز تو دهن سگ! نه نه ببخش خوام مارال رو یاز جاش جم نخوره که م یچکیعاشق دل خستت گفت: ه -
 و بعد...بدو اومد دنبالت! ارمیدهن اژدها درب

 د؟یفهم یعسل، ناز دمیپرس یجد-
 یزیما چ دیدآشغال هم که  اریزان نیو مادمازل مارال! ا تی! برد پهیعشق هینگفتم، فقط گفتم قض یزینه بهش چ-

 راحت شد. الشیانگار خ م،ینگفت
اصال بهش فکر که  ست،ی. پسره نرمال نمیرو ازش دور نگه دار یناز دیخطرناکه، هر چه زودتر با یلیپسره خ نیا-
 !شهیکنم حالم بد م یم
 عسل بانو چه کرده! نیبب ایحرفا! ب نیا الیخ یتوروخدا مارال ب-

 د.من بساز یرو برا یو خنده روز خوب یکرد با شوخ یم یو عسل سع میرو در کنار هم خورد ناهار
 یتن دوست خوبخودشان رفت، به لطف داش یغروب پدر و مادرم به خانه برگشتند و عسل هم به خانه  یها طرف

 آسوده به خواب رفتم یالیخوب شده بود و شب با خ یلیمثل عسل، حالم خ
انه رفتم و در خواب آلود به سمت آشپزخ یبا چشم ها شهیعادت هم شدم، طبق داریروز بعد که از خواب ب صبح

انه نشسته و به صبح زیسر م یهمگ دمیبه عقب برگشتم و د یزیر یخنده ها یصدا دنیرا باز کردم، با شن خچالی
 خواب هستم نمیه ببرا فشار دادم و دو ضربه به صورتم زدم ک میمشت شده چشم ها یکنند! با دست ها یمن نگاه م

 !داریب ای
 هسا بلند شد.ممهتاب و  یخنده ها یبرداشتم که صدا ییرا به سمت دستشو میهمان حالت خواب آلود قدم ها در
 !میون خوشه دختر بزرگ کرددلم د،یسع ینیب یاول صبح؟ م یکنیم یمادر؟ چرا خودزن یعه مارال خل شد -
 به نشانه تاسف تکان داد. یسر و
 خترم تعجب کرده!د م؟یما صبحانه رو دور هم خورد یک ریچند سال اخ نیحق داره خانوم، ا -

فرم مدرسه  یباس هابه دست و صورتم زدم و ل یمهتاب و مهسا درآوردم. آب یهم برا یبه پدر زدم و شکلک یلبخند
 . دمیام را پوش

 .میسابقه کنار هم خورد یب یکنار پدر نشستم و صبحانه را در آرامش یصندل یرو
 یلیسبزرنگش خ یو چشم ها یجوگندم یبود که با موها دهیپوش یرنگ دیسف راهنیو پ یو شلوار سورمه اکت  پدر
ادر اسفند به دست همه مداشته باشد.  یرا در مصالح ساز شیروز کار نیو باابهت شده بود. قرار بود امروز اول کیش

 :به آسمان بلند کرد و گفت دست ختیر یکه اشک شوق م یقرآن عبور داد در حال ریمان را از ز
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 .یگردون یبرم یخونه دار نیممنونم که آرامش رو دوباره به ا ایخدا-
ه بود و باران سرد شد یشده بود به سمت مدرسه حرکت کردم. هوا حساب ریحس خوب که به دلم سراز ایدن کی با
چشمم به لندکروز  که دمیکش یقیمرا بستم و نفس ع میو مه گرفته بود. چشم ها یابر یو حساب دیبار یهم م یزیر

 من ترمز کرد! یپا یکه جلو یافتاد درحال یمشک
 رفت و شاهرخ گفت: نییپا شهیگرفتم. ش یبه تپش افتاد و استرس بد قلبم

 م؟یشه صحبت کن یشه، م یسالم مارال خانوم م-
وانستم قبولش کنم. ت یهم نم یآمد و از طرف یاز او خوشم م یاز طرف دم،یفهم یکردم. حال خودم را نم یفیظر اخم

ردم به راه رفتن و کتوجهشان به ما جلب شده است. شروع  یچند نفر دمیانداختم که د یسرگردان به دوروبرم نگاه
 شاهرخ آرام کنارم حرکت کرد، دوباره صدا زد:

 !ستمیکنم، من مزاحم ن ی! خواهش مرمیوقتتون رو نگ ادیدم ز یقول م -
 ه نگاهم کرد.گفتم:گرد شد یسوار شدم. با چشم ها عیسر نیهم یشده بود برا انیه اطرافاوضاع باعث جلب توج نیا

 شده؟ یزیچ -
 زد و گفت: یلبخند

 !یکردم!خوشحالم بهم اعتماد کرد یاصرار م دیبا نایاز ا شتریکردم ب یفکر م -
 شدم! یکردن؟ مجبور شدم وگرنه عمرا سوار نم ینگاه م یچطور دیدیند-
 انیونه اش در صورتش نماکرد که چال گ یشدم. خنده بلند رهیباال انداختم و با غرور به رو به رو خ را میابروها و

 نگاهش کردم که گفت: رهیجا خوردم و خ یشد؛ لحظه ا
 عاشقتم بخدا! -

 که خنده اش را خورد و گفت: دمیرا در هم کش میاخم ها عیضعف رفت، سر دلم
 ! من شاهرخم.میبا هم آشنا نشد یمناسب تیقبول دارم تو موقع -

 مکث کرد یکم
 کردم! قیهم راجبتون تحق ینظر دارم، کل ریکه شما رو ز هیچند وقت_
 کرد. ینگاه م میبه چشم ها میگفت مستق یکه م یجمله ا هر
 خب منظور؟-

 یو م دمیشن یمرا  شینفس ها ی. صدادیهزار سال طول کش یاندازه  میانداخت و سکوت کرد. برا نییرا پا سرش
به  د،یکش یقیفس عمنمتوقف کرد،  ابانیرا کنار خ نیرود. ماش یم نییاش، تند تند باال و پا نهیقفسه سـ*ـ دمید

 گفت: یخش دار و صورت جد یطرف من برگشت و با صدا
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 مارال؟ -
ذاشت به طرفش برگشتم، گ ریتاث اریکرد و بر دلم بس میصدا ییپروا مانند آن روز کذا یب نقدریا نکهیزده از ا شوک

 دوخت و گفت: میرا به چشم ها شیآب یچشم ها
 من ...من .. -

 و دیکش یقیعم نفس
 دوست دارم! _
اد و انگار که در به من دست د یبیدانم چرا حس عج یو دلم از شدت اضطراب بهم خورد؛ نم دیدور سرم چرخ ایدن

آمد  کمیطرب نزدپوشاندم. مض میصورتم را با دست هااحساسات مبهمم در حال غرق شدن و دست و پا زدن بودم. 
اشت و گذ میدست ها یرا رو گرمش یتنم حس کردم. دست ها یکه عطر تلخ و گرمش را با تک تک سلول ها

 گفت:
 زم؟یعز یشد یمارالم؟ چ -
 دلم گفتم: در
 «با محبت بامن حرف نزن  ینطوری...دست از سرم بردار، ایلعنت نگو»

 میناخواسته گونه ها یکه قطره اشک یرا از صورتم برداشتم در حال میزد، دست ها یم رونیداشت ب نهیاز سـ*ـ قلبم
 کرده بود. سیرا خ

 کنه مارال؟! یاره داغونم مدسکوتت  ،یبگو لعنت یزیچ هیبزارم؟  یچ یاشک ها رو پا نیمارالم؟ ا یزن یحرف نم -
 د و گفت:را از من برگردان شیحرکت نشست و رو یگونه ام پس زد. ب یبا انگشت شستش اشکم را از رو و
شه  یم یبده مارال! چند سال یلیحالم خ ی! ولیانتظارش رو نداشت ،یمقدمه گفتم شوکه شد یب یلیقبول دارم خ -

 م:گفت یجلو و بهت بگم هر بار به خودم م امیخواستم ب یسوزم؛چند بار یعشق دارم م نیتو تب ا
شه تا بعشقت بزرگ  یصبر کن نکهیسخت بود ا یلیخ« بچه س؟ ینیب یشاهرخ؟ نم یکن یم یدار یغ*لط چه»

 !یبهش اعتراف کن
 کرد و گفت: یشد، تک خنده ا سیاز اشک خ شیها چشم

 بگو! یزیچ هیمارالم!؟ دِ  یگ یم یچ -
د. قبال که ل ببندد عیجنبه باشد و سر یکردم دلم انقدر ب یمدت سکوت کرده بودم. فکرش را هم نم نیتمام ا من

جنگ  کی ریو حاال درگ دلبسته اش شدم دمیکه در کافه از او د ینبودم، با رفتار لیم یبودمش، نسبت به او ب دهید
را  میه بدهم. چشم هارا مینفر را انقدر راحت به قلب و زندگ کیخواستم قبول کنم  یبا احساسم شده ام. نم یدرون

 شدم. ادهیپ نیو با عجله از ماش دمیکش یقیباز کردم، نفس عم
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در آن  دیسوخت، نبا شیرا قفل زده بود، دلم برا میکه ل*ب ها یسکوت لعنت نیاز خودم متنفر شدم! از ا یا لحظه
 دانم. ینم زیچ چیه گریدانم، د ینم ؟یزیگفتم، اما چه چ یم یزیچ دیکردم، با یحال ترکش م

*** 
 یشتریکه با شدت ب یانبار ریرا گرفتم و ز ابانیامتداد خ نیهم یوم، براحال سر کالس حاضر ش نیتوانستم با ا ینم
 شروع به قدم زدن کردم و به خودم گفتم: د،یبار یدلم م یرو
ـاک! که همش گند خ یعنیبود حاال؟  یکردنت چ هیگر نیپسره؟ ا نیا یجلو ید یم یاحمق! چرا انقدر سوت مارال»
 «.....اه.! یزن یم

خودشان را به  یرعتسباران نگاه کردم که با چه  ی. سرم را باال گرفتم و به قطره هادیبار یبه صورتم م باران
اه رشد..من  ی..نم.توانستم  یحس در دلم رشد کند. نم نیگذاشتم ا یم دیسپردن...نه ..من نبا یم نیآغـ*ـوش زم

شاهرخ در من  یرف هاح دنیو شن دنیکه با د یا عالقهتوانستم،  یام انتخاب کرده بودم. نم ندهیآ یرا برا یگرید
 شد! یکردم، نم ینگاه م میزندگ طیشکل گرفت را انکار کنم اما هر جور که به شرا

مامان و بابا رو از  ،یشناگه قبول  ،یرو بکن...امسال کنکور دار تیفکرها رو و زندگ نیدور ا زیآدم باش، بر مارال»
 «...یکن یم دیخودت ناام

از تابش آفتاب، از  یفیور ضعنبند آمده بود و  گریزدم. باران د یها پرسه م ابانیآرام در خ ییظهر با قدم ها کینزد تا
رام آرام حرکت کردم .در آشانه ام مرتب کردم. به سمت خانه  یکرد.کوله ام را رو یابرها همه جا را گرم م یالبه ال

 رفتن شده بود. رونیب یکه آماده  یدر حال دمی. مادر را دشدم خانهرا که گوشه اش باز بود ، کنار زدم و وارد 
 ؟یریم ییسالم مامان جونم جا-
 گفت: یخوشحال با
 ماهت دختر. ی. سالم برودیرم خر یدارم م میامشب مهمون دار -
 مادر گفتم: یکم سابقه  یگرد شده از مهربان یچشم ها با
 س؟ بهیغر ه؟یکه با اومدنش ما رو خوشحال کنه وجود نداره! ک یکس-
 .ادیاستگار مگم. داره خو یم یمارال!حاال که انقدر کنجکاو یپرس یاه...چقدر سوال م-

 گفتم: متعجب
 من؟ یبرا-

 ام کرد و گفت :حواله یاز پشت سرم ظاهر شد، پس گردن مهتاب
 خواد؟ یمن. چه هول هم هست! نکنه دلت شوهر م ینه خره! برا -

 به طرفم برگشت و گفت: یمتعجب و عصب یبا چشم ها مادر
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 شوهر. یشوهر ب نم،ینب یپزشک دیلباس سف یحرف ها! من تا تو رو تو نیچه غلطا!بچه و چه به ا -
 تم:به مهتاب کردم و گف یاشاره ا زانیآو یام گرفته بود خودم را لوس کردم و با ل*ب ها خنده

 شه؟ یعاشق دک و پوز من م ادیم یدو تا چشم سبز هستن ک نیتا ا-
 گفت: اطیبه دست از گوشه ح یمهسا گوش م،یکرد دنیبا هم شروع به خند یگهم
 مورد! نیکامال حق با توء در ا ،یگ یرو راس م نیا -
 کرد. یزد و فرار م یم غیج دم،یکنار حوض بود، آن را برداشتم و دنبالش دو ییلنگه دمپا کی
 !یکن یم دییکه تا یتو غلط کرد -

 رو به من گفت: یساختگ هیبا حالت گر مهسا
 ز؟یعز یجول نایآنجل یکن یبابا بگم غلط کردم ول م-

 را باال دادم و گفتم : میابرو یتا کیانداختم و  اطیرا گوشه ح ییدمپا
 !اینکن ایگستاخ نیاز گهید-

 گفت: اطیآن طرف ح مهتاب
 کنه! یهم بلغور م یاوهو...چه لفظ قلم-

 .دیلرز یتپلش از شدت خنده م کلیبود، با آن هخنده اش گرفته  یما حساب یکه از کارها مادر
 .میکرد یتکرار با عشق به مادر نگاه م یصحنه ب نیبه ا رهیخ یهمگ
 *نیمامانم بخنده آم شهیهم ای*خدا

 کیبود،  دهینرها یچون آبشار شیهاشانه یرا رو شیی*ـان خرماـیعـر یشب بود، مهتاب موها۸ کینزد ساعت
 بود. بغلش کردم و گفتم: دهیدست کت و دامن خوش دوخت سبزرنگ پوش

 ؟یخواهر یخوشحال ه؟یداماد خوشبخت ک نیا یبگ یخوا یحاال نم یمهتاب یناز شد یلیخ-
برگشته،  شیشه که از اتر یم ی. چند هفته امونیبغل هیهمسا ه،یکه نگو! پسر خانم صفو هیپیپسر خوشت هیمارال -

 اونوره! شیدکتره و خونه زندگ
 ن؟ی! حاال کجا باهم آشنا شدیتاپ سیاوهو چه ک-
 یداره مارال! م یلهجه بامزه ا چه یدون ی. نممیتو راه دانشگاه جلوم رو گرفت و خواست صحبت کن شیچند روز پ -

 نیرگشتم اگه اجازه بدببودم من به خاطر شما  دهیمن سند کردن، البته قبال شما رو د یعکس شما رو برا یگفت: مام
 کنم. یشما رو خواستگار

 به دلم نشست. یگم عاشقش شدم ول یازش، نم ومدیراستش منم بدم ن -
 کردم و گفتم: بغلش
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 !یخوشحالم برات مهتاب-
 گفت:ردم که کگرد شده و متعجب نگاهش  یبه هوا رفت. با چشم ها ادمیگرفت که فر میاز پهلو یزیر شگونین

 خودته! یخونت پا رهیبگ ادیها!  یمهتاب یجلوش به من نگ-
 خنده گفتم: با
 !یاریالمپ خ ایچطوره؟  یچراغ موش-
 باال گرفتم و گفتم: میرا به حالت تسل میکه دست ها دیایبرداشت به طرفم ب زیخ
 هست؟ یچ نینش شیشاهزاده اتر نیحاال اسم ا الیخ یباشه ...باشه ب-

 زد و گفت: یبرق شیچشم ها مهتاب
 .نیرادو-
 یه شاهرخ، ل*ب هارو به راه شد؟ اول کار بابا، ابراز عالق ییهوی زیشد؟چرا همه چ یکردم، چ یفکر م داشتم»

 «ود...ب ریخ یلیما خ یکه برا یبهادر افتادم ....و پا قدم ادیخندون مامان، خواستگار مهتاب ....
 یلوار خاکسترشدست کت و  کی. پدر که میرفت یطرف و آن طرف م نیدستپاچه به ا یزنگ در همگ یصدا دنیشن با

 نشسته بود با تشر گفت: ییرایپذ یباال یمبل تک نفر یبود و رو دهیپوش دیسف راهنیبا پ
 رو باز کن. بابا، برو در ن؟مهسایهم یچتونه ؟چرا انقدر تو دست و پا-

ربان بود وارد شد سپس کوتاه و فوق العاده مه یتپل با قد یکه زن ی. خانم صفومیستادیپشت سر هم کنار در ا یهمگ
خانه  اطیبود قدم در ح تاب خورده به سمت باال یها لیبیالغر و قد بلند و س یجاافتاده با اندام یپدر داماد مرد
 یها و چشم دیسف یوستپنسبتا بلند ،  یجناب داماد با قد ر. در آخ میبا احترام آن ها استقبال کرد یگذاشت. همگ

بود،  دهیوشپ یجذب و خوش دوخت مشک راهنیو پ دیدست کت و شلوار و کراوات سف کیروشن وارد شد،  یقهوه ا
پر از رز  یسته گلدبود.  ختهیکنار صورتش ر ییبایبه شکل ز شیموها یدور تا دور کوتاه بود و باال شیمدل موها

 ییبایز مهتاب لبخند شده بود را به سمت مهتاب گرفت. نییتز کیساده و ش یلیخ یبا کاغذ ساده و نخ کنف هقرمز ک
را  نیسالم رادو انداخت و جواب نییسرش را پا عیگذاشت و سر شیدستش را به نما کیو  دیسف یزد که دندان ها

بهش  یا دارانهیگاه خرو ن نیبه حال رادو خوشلونده،  می، چقدر آبج یناز یداد . *آخ یآرام و دخترانه ا یبا صدا
 ختم*اندا
 «برگشته... یکردم که کامران رو فراموش کرده و دوباره به زندگ خداروشکر»
 خشکت نزند! نجایابرو و مانند مجسمه ابوالهول  یعنیگرفت ، که  میاز بازو یزیر شگونیکنار من گذشت و ن از
د خانه شدم، پشت سر رگفتم و زودتر از آن ها وا یدی! ببخشمیهست اطیفقط ما سه نفر در ح دمیخودم که آمدم د به

 من هم آن ها وارد شدند.
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 یو صحبت ها ینشسته بودند، مهتاب هم در آشپزخانه منتظر نشسته بود. بعد از احوال پرس ییرایپذ یتو یهمگ
 ، پدر داماد گفت: یمعمول

 .میدوتا جوون صحبت کن نیاجب ارو چند کلمه  میبکش شیرو پ یبهتره موضوع اصل یبا اجازه جناب صالح -
 کرد و گفت: یتک سرفه ا پدر
 کنم. یخواهش م دیی،بفرما یجناب صفو میسراپا گوش-
 یبرا هیکنن، ماشاهلل پسرم مرد یرض مالزم رو خدمتتون ع حاتیجان خودشون توض نیرادو د،ییاگه اجازه بفرما -

 خودش.
 گفت: ستینگر یبه صورت پسرش م جانیکه با ه یدر حال یصفو خانم

 .مینیرو بب شیداماد میآرزو داشت شهیشم ،همتو ب یفدا…بگو پسرم-
 لطفا! نیخانم اجازه بد -
 و ساکت نشسته بود. ریکه تمام مدت سربه ز میبرگشت نیبه طرف رادو یهمگ و
 خود کرد : یگفت و شروع به معرف یاجازه ا با
 کنم . یم یندگز شیهستم و اتر یرشته پزشک لیسال دارم ، فارق التحص۲۹من  -

 و ادامه داد: دیخشکش کش یشانیاسترس به پ ریبرداشت و تحت تاث بشیاز ج یدستمال
 یست، درآمد خوبههم  نیو ماش هیخونه بزرگ همراه اثاث هیمشغول طبابت هستم و  یخصوص مارستانیب هی یتو-

من عالقه  دونن یادر مدم مهتاب خانم رو خوشبخت کنم، پدر و م یقول م رهیازدواج صورت بگ نیاگه ا نکهیدارم و ا
 هم به مهتاب خانم دارم.. یادیز
 دیبا یول میهست هیساله که ما با هم همسا یلی. باالخره خ ستین دهیپسرم محترم بودن خانواده شما بر ما پوش -
 ه؟ینظر خود مهتاب چ مینیبب

 رو به مادر گفت: سپس
 ادیب نیخانم لطفا مهتاب رو بگ –

در دست داشت وارد  یاچ ینیبعد به همراه مهتاب که س قهیگفت و به سمت آشپزخانه رفت ، چند دق یبا اجازه ا مادر
 از مهتاب ، پدر گفت: یآقا و خانم صفو یها فیو تعر ییشدند. بعد از تعارف چا

 ابا.ب دیشماست، بر یالصه موضوع زندگخ.  نیکن سنگاتون رو باهم وا بکن ییجان رو راهنما نیمهتاب بابا، رادو-
به  یساعت میدود نحگفت و پشت سر مهتاب به سمت اتاق مشترک سه نفره مان به راه افتاد.  یبا اجازه ا نیرادو

کردند  یار صحبت مکهم در مورد  یصفو یمشغول بگو بخند بودند . پدر و آقا ی، مادر و خانم صفو میانتظار نشست
 .رودیم شیچقدر خوب دارد پ یکار بابا در مصالح ساز نکهیو ا
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 با لبخند گفت: یباالخره وارد سالن شدند، خانم صفو نیو رادو مهتاب
 نه؟ ای میرو بخور ینیریدخترم ش -

 بود. پدر گفت: انداخته بود و صورتش از شرم قرمز شده نییپا نهیسـ*ـ یاز شدت خجالت سرش را تا رو مهتاب
 ه؟ن ای یهست یخجالت نکش بابا، حرف دلت رو بزن راض -

 گفت: یآرام یصدا با مهتاب
 !بله..…با اجازه شما و مامان -

لبخند  نیب و رادوزد. مهتا یبلند سوت م ی،مهسا با صدا میو شروع به دست زدن کرد میبلند شد مانیاز جا یهمگ
 نی، داخل ماش دمیا درفت و شاهرخ ر نیتمام صداها در سرم از ب یکردند. لحظه ا یبه ل*ب با محبت به هم نگاه م

 گفت: یبه من م میر چشم هاد رهیخ…
 ..!دارم دوست.…دارم دوست…مارالم  -

اشق شده باشم؟ سرم ع یزود نیدر حال افتادن بود؟ نکند به ا ی.چه اتفاق دیشدم و دلم لرز شیچشم ها یایدر غرق
دست  یا خوشحالبهم  هیو بق دیکش یمهسا هم چنان سوت م دمیرا به دو طرف تکان دادم که دوباره صداها را شن

 زدند. یم
آب  یرمارا در آب حوض فرو کردم، از شدت س میرفتم، لب حوض کوچک خانه نشستم ،دست ها اطیطرف ح به

رفت رو به  نیاز ب و حرارت تنم ی، داغ دمیبه تنم نشست؛ مشتم را پر از آب کردم و به صورتم پاش یفیلرزش خف
 آسمان گفتم:

 نذار اشتباه کنم * ای*خدا
 آمد و گفت: مهسا

 تو ایسرده ب گهیم ؟مامانیکن یم کاریچ نجایمارال ا-
 یخور یم ،سرما

 . امیم االن منم…تو برو -
 نفوذ کرد و وارد خانه شدم میبه تک تک سلول ها یزییپا یهوا یکه سرما دمیکش یقیعم نفس
 س بخوانم.در تیبود که از درس و کنکورم غافل شده بودم، به خودم قول دادم تمام وقتم را با جد یمدت

 یسل قرار معبا  یزدم. گاه یرفتم و از ظهر تا شب موقع خواب فقط تست م یبه مدرسه م شهیها مثل هم صبح
 .میشد یآن ها با هم مشغول تست زدن م یو در خانه  میگذاشت

آدم  کیبود که من از  یریاز شاهرخ نبود. انگار از اول هم وجود نداشت و فقط تصو یخبر چیمدت ه نیتمام ا در
 یاز مدرسه برم یشد. وقت لیتبد یکه من نسبت به او داشتم، کم کم به دلتنگ یحس یدر ذهنم ساخته بودم. ول یالیخ
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نبود، دلم  یاما خبر نمیلحظه او را بب کی دیکه شا مدوخت یگشتم، به همه طرف چشم م یگشتم، ناخداگاه دنبالش م
 گرفت! یم
فکر، غم به  نیااز  یفکر کرده است که من دوسش ندارم. لحظه ا ایست گفتم احتماال منصرف شده ا یخودم م با

 تم:کردم ذهنم را منحرف کنم، به خودم گف یسرم را به دو طرف تکان دادم و سع عیدلم نشست. سر
که بشه  یزیچ حس حتما زودگذره نه نیا ،یدون یازش نم یزیاسم چ هیاز  ریو به غ شیشناس ی*تو که خوب نم

 نکن. مثل بچه آدم درست رو بخون خبرت!* ریاسمش رو عشق گذاشت، پس خودت رو درگ
در عالم  شتریب مهتاب بودند، من یعروس یبه دنبال کارها دایکه همه شد یطیپشت سر هم گذشت، در شرا روزها

 سرگردان خودم رها شده بودم.
گذاشته شود. چون  یعروس وخر هفته قرار بود، قرارمدار عقد گذراندند و آ یرا با هم م یخوب یو مهتاب روزها نیرادو
 یطور کارها نیمهگرفت و  یاز سر م مارستانیگشت و کارش را در ب یبرم شیتر به اتر عیهر چه سر دیبا نیرادو

 کرد. یمهاجرت مهتاب را هم درست م
مثل پروانه  یهمگ و میدانست یقدرش را م شتریکه مهتاب قرار است فرسنگ ها از ما دور شود، ب میدیفهم یوقت از

 .میگشت یدورش م
که خانه  یابمهت یبرا ختیر یو دور از چشم همه اشک م انهیمخف یمعروف بود، گاه یکه به خشک اخالق مادر

 .دیخند یکرد و م ینداشت و نزد ما تظاهر به شاد بودن م ییبدون او صفا
 مشغول بود. یاربه ک یو هر کس میخاموش، نشسته بود ونیزیتلو یدور هم رو به رو یبعد از خوردن شام همگ شب
 رو به مهتاب گفت: مادر

 شون رو داد.خانواده عموت کم شد! خدا خودش جواب نیا یحق نشسته، رو یخدا جا ؟یدیمهتاب؟ د یدید -
 کرد و ادامه داد: یا خنده

 رو شکر. تیبزرگ ایخدا شه،یداماد من هم نم ی کهیکامران انگشت کوچ -
 به مادر انداخت و گفت: یا رهیاز گوشه چشم نگاه خ پدر
 مهتاب مهمه. یحرف ها رو ول کن، االن فقط خوشبخت نیخانم ا-
 م.فرست یمهتاب خوشبخته! خودم کارت دعوت مخصوص براشون م ننیبب انیب د،یسع انیب دیبا -

 ت:کرد گف یم یباز راهنشیپ یکه با گوشه  یدرحال ریسر به ز مهتاب
 تیفکرا خودت رو اذ نیش دارم، با او من دوس هیاز همه نظر عال نیکنم، رادو یبه کامران فکر نم گهیمامان من د -

 .ستین یخوب دهینکن، انتقام گرفتن ا
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نکرده  تیعمو کم ما را اذ یخودش غرق شده بود که البته حق هم داشت! خانواده  ییمادر در عالم انتقام جو اما
 بودند.

رفش رفتم و دکمه ام که در حال زنگ خوردن بود به ط یگوش دنیبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، با د میجا از
 اتصال را زدم:

 !یاز ما کرد یادیباالخره  ؟یبه به عسل بانو خوب-
 گفت: هی! که با گردیچیپر از بغض عسل در گوشم پ یصدا که
 کرده! یخودکش یزا... ن ی...ناز زمیالو ...مارال ...خودت رو برسون عز-

 س ل*ب زدم:بهت و تر انیم یزد. به سخت خی یو شوک عصب یبه دلم افتاد. تنم از شدت ناراحت یبد اضطراب
 ز...زندس؟-

 جواب ماند . یکه تماس قطع شد و سوالم ب دمیشن یهق هقش را م یصدا
فکر ناجور  کی. هزار و قف شده بودزمان انگار متو زد،یقلبم کند م دم،یپوش یدست لباس دم دست کیلرزان  ییپاها با

 یده ها بدون خدافظرا برداشتم و مثل مسخ ش فمیک عیکرد. سر یدر ذهنم نقش بست که حال خرابم را خ*را*ب تر م
 گفت: وگذشتم، مادر با تعجب دنبالم به راه افتاد  ییرایاز پذ

 وقت شب؟ نیمارال کجا ا نمیبب سایوا -
 لحظه جا خورد! کیمن  ی دهیاز اشک و رنگ پر سیصورت خ دنید با

 گفتم: ادیهق هقم شدت گرفت، با فر یصدا
 داره توروخدا بذار برم. اجیبه من احت ستیحالش خوب ن یبرم مامان، ناز دیبا -

 شد و گفت: رهیبا بهت به من خ مادر
 چش شده مارال؟ یناز -
 برم... دیدونم! من با یدونم مامان، نم ینم-

 خانه خارج شدم. اطیپاک کردم و از ح نمیرا با سرآست میها اشک
 گفت: یکه م دمیشن یپدر را م یصدا

 وقته شب؟ نیمارال، کجا ا میباهم بر سایوا -
 متحرک به راه افتادم. یمرده  کینکردم و مثل  یمن توجه اما

زرد رنگ  یتاکس کیدست تکان دادم و سوار  نیماش نیاول یسرد بود. برا یبودم و هوا حساب دهینپوش یادیز لباس
 یبود. بغض گنده ا دنیبود، دلم از شدت غصه در حال ترک یدادم. حالم وصف نشدن هیتک شهیشدم. سرم را به ش

قرن گذشت، به  کی یمن اندازه  یکه برا یزد و راه تنفسم را سد کرده بود. بعد از مدت یرا چ*ن*گ م میگلو
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انداختم و خودم را از  یصندل یرو مهیآوردم و سراس رونیب فمیکناس مچاله شده از ک. چند اسدمیرس مارستانیب
 میبلند شدم که پا میگفت که متوجه نشدم، از جا یزیانداختم. راننده چ نییکه هنوز کامل متوقف نشده بود پا ینیماش

 یزد و جلو یکند م یکردم، قلبم حساب یم یدیشد یافتادم. احساس ناتوان نیزم یکرد و دوباره رو ریگ یبه تکه سنگ
که به  یعسل و سارا و پدر و مادر ناز دنیگذاشتم که با د مارستانیب یرفت. قدم در راهرو یم یاهیس میچشم ها

 هیکه گر یو در حال دیبه طرفم دو سلافتادم. ع نیزم یسست شد و با زانو رو میو گرفته بودند پاها نیشدت غمگ
 کرد گفت یم
 ل؟مارا یخوب-
 زد گفتم: یم رونیاز ته حنجره ام ب یکه به سخت یخفه ا یبغض و صدا با
 رده.نم وونهید یبگو عسل بهم بگو که زندس بگو که ناز -

 و گفت : دیبه طرفم آمد و من را در آغـ*ـوش کش یناز مادر
 دعا کن مارال، دعا کن بمونه!-
 کردن. هیشروع کرد به گر و

 جنگد. یودن مزنده ب یکشد و برا یهنوز نفس م نکهیهست از ا یدیکه هنوز ام نیاز ا دمیکش یاز راحت ینفس
ضطراب راه که ترس و ا ییداد، ساعت ها یغم م یکه بو یی. ساعت هامیپشت در اتاق عمل منتظر ماند یهمگ

 کرد. یما را در منجالب مرگ غرق م یمنف یرا گرفته بود و فکرها مانینفس ها
 یحت ید و همگشکه در اتاق عمل باز  میدر حال دعا کردن بود دهیخشک ییو ل*ب ها دهیرنگ پر ییچهره ها با

 !میجرأت جلو رفتن هم نداشت
 ما انداخت و گفت: دهیرنگ پر یبه صورت ها ینگاه دکتر

 بود. ایعمرش به دن -
 .ددنیخند یم هیگر انیو م دندیرا در آغـ*ـوش کش گریکدیسر خوردم، سارا و عسل  میزانوها یرو

 .ختیهمسرش گذاشت و اشک شوق ر یشانه ها یسرش را رو یناز مادر
 شد،یمدر ذهن همه ما که حاال پررنگ تر  یو عالمت سؤال بزرگ دیبود که به دلمان تاب یدیام نور
 کرد؟ یخودکش یکه چرا ناز-

ر رگ د را یکه زندگ یبود و چک چک سرم دهیتخت دراز کش یرنگ رو یب یبسته و صورت یبا چشم ها یناز
 یکه ناز میته بودمرگبار دور تخت و گوشه و کنار اتاق منتظر نشس یدر سکوت یانداخت. همگ یم انیبه جر شیها

 .دیایزودتر به هوش ب
 گفت: یرو به پدرناز ،یناز تیبعد از چک کردن وضع م،یبلند شد مانیناخودآگاه از جا یورود دکتر به اتاق، همگ با
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 کنن. دییتا نظر ما رو تأ رهیقرار بگ یقانون یپزشک نهیتحت معا دیبا -
 کرد بعد ادامه داد: ینگاه یانداخت و به پرونده ناز نییرا پا سرش

 !دیکن تیاز طرف شکا دیتون یم-
 گفت: یجان یب یشکه شده با صدا یناز پدر
 یبرا یونقان یکرده، پزشک یخودکش یکنم؟ناز تیشکا دیبا یدکتر؟ از ک دیکن یصحبت م یش..شما راجب چ -
 ؟ یچ
 !دمیم حیبراتون توض رونیب دیاریب فیتشر د؟ینزد یحدس چیه یعنیجناب نامجو،  نیشما خودتون پزشک هست-

 گرفته بود گفت : هیاز شدت گر شیکه صدا یدر حال یناز مادر
 ن چش شده؟م یسرمون اومده؟ ناز ییچه بال نمیبب نیوجود نداره، بگ یا بهیغر نجایدکتر! ا نیبگ -
 کردن را از سر گرفت. هیگر و

 یمادر ناز هیرهق هق گ یافتاده بود و فقط صدا نمانیب ی. سکوت بدمیدکتر چشم دوخته بود یبه ل*ب ها یهمگ
 کرد. یم زیغم انگ شیاز پ شیکه فضا را ب دیرس یبه گوش م

 گفت: یزد بعد از مکث کوتاه یکه غم در آن موج م یسرش را بلند کرد و با چهره ا دکتر
 رفته!متاسفانه دخترتون مورد تجـ*ـاوز قرار گ -
داشته باشد. دستم را  قتیتواند حق ینم نی! نه اایخدا یمن! وا زیعز یشد ناز یزد. باورم نم خیتمام تنم  کبارهی به
 .زدیقلبم گذاشتم که کند م یرو

عد به چهره مظلوم بدکتر و  یبه ل*ب ها یدر بهت و ناباور یخبر از حال رفت! همگ نیا دنیبعد از شن یناز مادر
 تیز شدت غم و عصباناداد و  هیتک وارینامجو سرش را به د یجمع شده بود. آقا می. اشک در چشم هامیشد رهیخ یناز

 صدا از اتاق خارج شد. یو ب دیشانه اش کش یرو یرا بست. دکتر دست شیچشم ها
خبر  نیشود تا ا میها هیتازه وارد ر یهوا یداشتم کم اجیسخت شده بود، احت میاتاق برا زیغم انگ یفضا تحمل

 وحشتناک را بهتر هضم کنم.
 شد. یبه مادر ناز یدگیبا سرعت وارد شد و مشغول رس پرستار

که از در خارج  یدم، وقتحرکت کر مارستانیگرفتم و آرام آرام به طرف محوطه ب واریاتاق خارج شدم، دستم را به د از
. دستم را دیکش یم به رخم شیاز پ شیزد و التهاب درونم را ب یم یلید انگار به صورتم سسر یاز هوا یشدم، موج

جمله در ذهنم نقش  کیزد و تنها  یرا چ*ن*گ م میگلو یبدگذاشتم بلکه راه تنفسم را آزاد کنم، بغض  میگلو یرو
 بست: یم
 .یناز چارهیب
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من! قطرات  یزده  خینه به اندازه تن  یبود ولسرد شده  یسرد کنار درخت توت نشستم، هوا حساب مکتین یرو
 کرد یام باز م قهی انیدر م میو راه خودش را از کنار ل*ب ها دیلغز یم میگونه ها یاشک رو

 گفتم : یکردم و مدام با خودم م یدچارش شده بود فکر م یکه ناز یو مبهوت به سرنوشت مات
 معصوم من. یناز چارهی...ب یناز چارهیب

 رونیب بمیرا از ج یلرزان گوش ییو با دست ها یتوان جواب دادن نداشتم، به سخت یول دیلرز یم بمیام در ج یگوش
 :دیچینگران مادرم در گوشم پ یآوردم و دکمه اتصال را زدم، صدا

 ؟یرستانمایحالش خوبه؟ کدوم ب یدختر؟ ناز یمارال؟ جون به سرمون کرد -
 آمد گفتم: یکه انگار از ته چاه م ییصدا با
 فرستم. یدر انتظارشه! آدرس رو برات م یسخت یروزها یزندس مامان، ول-
 و تماس را قطع کردم. دیبگو یزیمنتظر نماندم مادر چ گرید

 دادم. هیتک مارستانیسرد ب مکتیرا بستم و سرم را به ن میها چشم
 مارال؟-
که روپوش  یالمتعجب شاهرخ در ح یچهره  دنیرا باز کردم و با د میپسر، چشم ها کی یآشنا یصدا دنیشن با

مبهم  یم و با نگاهپاک کرد نمیرا با سرآست میجابه جا شدم. اشک ها م،یبه تن داشت شکه شده در جا یپزشک دیسف
 :دیاز من پرس یکه با نگران یشدم در حال رهیبه او خ

 افتاده؟ یاتفاق یکس یمارالم؟ برا یکن یم کاریچ نجایا -
کرد و دوباره  دنیزدوستم افتاده بود، شروع به لر نیتر یمیصم یکه برا یاتفاق وحشتناک یادآوریاز  می*ب هال

 از اشک پر شد، ل*ب زدم: میچشم ها
 .ستیحالش خوب ن ی...نازیناز-

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت عیسر یجا خورد ول یشاهرخ کم دنیبه طرف ما آمد و با د عسل
 به هوش اومده! یناز-
 عسل؟-

 روح مرا نگاه کرد. یخسته و ب ییو با چشم ها برگشت
 حالش چطوره؟-
 زنه شوکه شده! یحرف نم یبا کس -

 و گفت: دیحرف ما دو انیم شاهرخ
 براش افتاده؟ یچه اتفاق -
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 گفتم: یاز مکث کوتاه بعد
 !یخودکش-

 شیموها نیب یستد ی. عصبنشست مکتین یناخودآگاه رو یو ناباور یگرد شده از شدت ناراحت ییبا چشم ها شاهرخ
 قفل شده اش گفت: یلب ها نیو از ب دیکش
 !یوا -

*** 
کوت زده مهر س شانیلب ها یکه رو یبه سمت بخش حرکت کردم. عسل و شاهرخ در حال یجان یب یقدم ها با

نامجو  یود. از کنار آقابآزار دهنده  یغرق سکوت مارستانیب ک،یتار یشب مهیبودند، همراه من به راه افتادند. در ن
گرفته بود و  شیدست ها نیکه سرش را ب یلنشسته بود در حا یاتاق ناز یرو به رو یفلز مکتین یگذشتم که رو
 گفت: چارهیردمند و بد یبه طرفم آمد و با لحن عیبه فکر فرو رفته بود. متوجه حضور من شد و سر یاز شدت ناراحت

 مارال دخترم؟ -
 انداختم و منتظر ماندم حرفش را بزند که گفت: نییفش برگشتم، سرم رو پاطر به
 داره دخترم. جای. بهتون احتدیتنهاش نذار ششیپ دیایب شه،یخونه، فردا مرخص م دیبر زمیوقته عز رید -

 و گفتم: دمیکش یکه به خواب رفته بود آه یناز دنیدر اتاق را باز کردم و با د ی گوشه
 .میگرد ینامجو پس ما فردا برم یچشم آقا -
 اتاق را آرام بستم و به طرف عسل و شاهرخ رفتم سپس رو به عسل گفتم: در
 .میبهتره بر سیاز ما ساخته ن یفعال امشب کار-

 ییو با شانه ها میدکر یماند، از او خداحافظ یخانم نامجو م شیکرد. سارا شب را پ دییبا تکان دادن سر تا عسل
 د و گفت:فرمش را عوض کرده بو ی. شاهرخ لباس هامیحرکت کرد یبه طرف در خروج نیغمگ یو حال زانیآو
 رسونمتون! یم میبر -

شب هم  مهیز دو نکه ساعت ا یدر حال میکه مخالفت کن می. خسته تر از آن بودمیبه هم انداخت یو عسل نگاه من
 .میرنگش شد یو سوار لندکروز مشک میصدا پشت سرش به راه افتاد یگذشته بود. ب

را به حرکت  نیماش انداخت و نیینگفت! سرش را پا یول دیبگو یزیبه من انداخت انگار که بخواهد چ ینگاه شاهرخ
 در آورد.

 .میبود مانیدر راه خانه ها یبعد همگ قهیدق چند
 .میما حرکت کرد یاز هم به طرف خانه  یو بعد از خداحافظ میرا به خانه شان رساند عسل

 و گفت: دیکش یفرمان ضرب گرفته بود، آه ی، با دستش روترمز کرددر  یجلو
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 مارالم؟ -
 زده به طرفش برگشتم که ادامه داد: خجالت

 از من ساخته بود حتما بگو باشه؟ یاگه...اگه کمک-
 باشه!-
 خانم؟ نینازن شیپ میدنبالت؟ که بر امیفردا ب-

قلبم به شدت  دنشیه د! حاال که برگشته است، از دوبارنمیشاهرخ را بب شتریآمد ب یفکر کردم، من هم بدم نم یکم
 شتریخواست ب یم خواستمش، من هم دلم یبله م ؟یخواه یمن را م م؟یباهم آشنا بشو یعنیسوالش  نی. ادیتپ یم

اشتم، پس در چشم گاه د هیتک کیبه  اجیاحت دم،که دچارش شده بو یریسخت و دلگ تیمخصوصا در وضع نمیاو را بب
 گفتم: یجان یشدم و با لبخند ب رهیرنگش خ یآب یها
 !نمتیب یفردا م-

 کیشدن الست دهیکش یتکان دادم و وارد خانه شدم. صدا شیبرا یشدم، دست ادهیپ نیکرد. از ماش ییبایز خنده
جودم را مملو وسراسر  تیشد و رفت. حس امن دهیکه بعد از ورود من با سرعت کف آسفالت کش دمیرا شن نشیماش

 نیصداتر یکردم با ب یعو س دمیکش ینشست! آه مافتادم و غم به دل یناز ادیخانه دوباره به  یکیتار دنیساخت، با د
 د که گفت:مادر به گوشم خور یصدا ،یکیدر اوج تار ییرایشکل ممکن به طرف اتاقم بروم که از گوشه پذ

 شد؟ یچ ؟یمارال؟ خوب-
 شتم!دور هزار رفته بود گذا یقلبم که رو یو دستم را رو دمیکش یریو غافلگ از ترس یخفه ا غیج
 ؟یدیاصال چرا نخواب ؟ینشست یکیمامان! چرا تو تار دمیترس یوا-
 قهیوگرنه تا چند دق دیا اصرار من رفت خوابباشه و من برم بخوابم! پدرت هم ب رونیفکر کن دخترم نصفه شب ب-
 چطوره؟ یناز نمیمن نشسته بود، حاال بگو بب یمنتظر روبرو شیپ

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس
دختر به اون  یناز شهیباورت م مامان دنش،یرم د یشوکه شده، من رفتم خواب بود. فردا م یبه هوش اومد ول-

 کنه؟ یخودکش یشاد
 و گفت: دیکش یآه یاز شدت ناراحت مامان

توانش رو  دیخواب، باب ریرو. پاشو صبح شد برو بگ چارهیبده دختر ب. خدا شفاش شهیبگم واال، آدم باورش نم یچ-
 برو مادر برو استراحت کن. ،یکنارش باش یداشته باش

 تیکنم و با همان وضع را عوض میبودم که لباس ها یگفتم و به طرف اتاقم به راه افتادم، خسته تر از آن یریبخ شب
 فرو رفتم. یقیتخت افتادم و به خواب عم یرو
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به  میبودم و موها عرق کرده ی. کمدیتاب یبه صورتم م میپنجره، مستق یشدم آفتاب از ال به ال داریب یوقت بحص
به  ینار زدم. نگاهرا از صورتم ک میزدم و موها یباز کردم سپس غلت یرا به سخت میبود. چشم ها دهیصورتم چسب

 زدم: ادیو فر میجانشستم سر  عیگذشته بود! با تعجب سر ۱۱ساعت انداختم که از 
 مامان؟ مامان؟ -

 در دستش بود گفت: ریکه کفگ یوارد اتاق شد و هول شده درحال مهیسراس مادر
 !یوا یمرده! ا لیدختره ذل دمیرو سرت؟! ترس یخونه رو گذاشت هیچته؟ چ-
 از مدرسه که جا موندم! ؟ینکرد دارمیمامان چرا ب-
 نداره. بیاال عح ینشد داریبود، ب نیخوابت سنگ یخسته بود-
 !یناز شیبرم پ دی! بایناز یوا -

 چنگ زدم و شماره عسل را گرفتم. یپاتخت یرو از رو یگوش
 بوق جواب داد: نیاول با
 ؟یخونه ناز میدنبالم بر یومدیسالم عسل چرا ن-

 گفت: یگرفته ا یبا صدا عسل
 !میخونشون بر ستین یازین گهید-

 زده گفتم: بهت
 شده عسل؟! یچ -
 بغض گفت: با
 یمارال دلم داره م که بهش وارد شده از هوش رفته! یفشار عصب ریاتاقش تحت تاث دنیبردنش خونه، با د شبید-

 .مارستانیب ایترکه ب
از  یورد. آهخاز دستم سر  یکه گوش یخورد درحال یممتد در گوشم زنگ م یبوق ها یرا قطع کرد. صدا یگوش و
 قورت دادم. یرا به سخت میو بغض نشسته در گلو دمیکش یچارگیب

 یابرها یود، توده گرفته ب اریرفتم. هوا بس رونیکردم و ب یبه دست از مادر خداحافظ یحاضر شدم. گوش مهیسراس
توان  یکرده بود ول ریگ شیدر گلو میعظ ی! انگار آسمان هم بغضدیبار یآسمان را پوشانده بود، اما باران نم یظیغل

 نداشت، درست مانند من! ختنیاشک ر
چشم  دنیدم، تا موقع رسرا به راننده دا مارستانیخ*را*ب آدرس ب یا هیدست تکان دادم و با روح یتاکس نیاول یبرا
 !میبرو یناز یهم به خانه با میکه قرار گذاشته بود یشاهرخ افتادم در حال ادیهم گذاشتم که ناگهان به  یرا رو میها
 دعا کردم. یدوستم ناز نیخوب شدن حال بهتر یگفتم و برا یالیخ یبو در دل  دمیکش یآه
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 درآوردم و به راننده دادم. بمیاز ج یشدم و اسکناس ادهینگه داشت، آرام پ مارستانیدر ب یجلو یتاکس
 .دمیاز ته دل غم زده ام کش یسرم انداختم و آه یباال یبه آسمان ابر ینگاه

شدم! سرم  یدکتر نهیبه سـ*ـ نهیرا تند کردم و در عالم خودم غرق بودم که سـ*ـ میقدم ها مارستانیب یراهرو در
 بر ل*بم نقش بست یجان یشاهرخ لبخند ب دنیرا باال آوردم و با د

 س..سالم -
 سالم خانم خوش قول! -
 خواب موندم ! ، تازه شهیشم انگار حافظه م پاک م یم داریاز خواب ب ی! من وقتدیآخ آخ ببخش-
 !؟یزیچ ،یسر شماره اجلو خونتون منتظر موندم! بعد به خودم گفتم:حواست کجاس پ یساعت هینبود! فقط  یزیچ -

 گفتم: یکرد و من با لحن افسرده و ناراحت یخنده ا تک
 برسونه! بیخواسته دوباره به خودش آس نجا،یرو صبح آوردن ا یناز-

 شد و گفت : رهیخ ینامعلوم یو به نقطه  دیکش شیدر موها یکالفه دست شاهرخ
نخور باشه؟ من ..من تحملش رو  دم مارالم، غصه یدوستت انجام م یبرا ادیاز دستم بر ب یهر کار ن،یمن رو بب -

 ندارم!
 را تند کرد و از کنارم گذشت. شیقدم ها و

 یقیس عمگاه! نف هیتک کیحس آرامش از حضور  ،یکس یایبه من دست داد، حس مهم بودن در دن یبیعج حال
 حرکت کردم. یتا التهاب درونم فروکش کند و به سمت اتاق ناز دمیکش
گش بهم گره خورده بود رن یخاکستر یبود و ابروها ستادهیا یاتاق ناز یجلو روزیخراب تر از د ینامجو با حال یآقا

 تامل گفت: یکردم که آرام جواب داد و بعد از کم یبه فکر فرو رفته بود. سالم قایو عم
 بوده؟! ی. ازش بپرس کار کخوامیاسم م هیمارال دخترم؟ فقط  -

خوردن خشم درونش پر شد و نفسش را که بر اثر فرو یقرمز عصب یاز رگه ها شیچشم ها دیسوال را پرس نیا یوقت
 بود تندتند خارج کرد.

 .دمیکش نییدر را پا ی رهیتکان دادم و دستگ یسر
بود،  دهیا در آغــوش کشر شیکه زانو ها یدرحال یرا به وجود آورده بود. ناز یریدلگ یبود و فضا کینسبتا تار اتاق

 گفتم: ینجا یب یشده بود. آرام به سمتش رفتم و با صدا رهیپنجره خ رونیب یو گرفته یبه آسمان ابر
 ؟یناز-
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.تمام توانم را جمع کردم و دیلرز یاز بغض م اشدهیخشک یکه لب ها یصورتش را به طرفم برگرداند درحال آرام
که در آغــوش مادرش آرام  ینکرد و مانند کودک ی. مقاومتدمیبه طرفش رفتم و محکم او را در آغـوش کش عیسر

 آرام گرفت. رد،یگ یم
 .دیهق هقش به گوشم رس یصدا نوازشش کردم که صدا یب

 یش هست و آزارش مکسته و زخم خورده ااو اجازه دادم تا جمالت را در ذهنش مرتب کند و هر چه که در دل ش به
 بگذارد. انیدهد با من در م

 گذشت که به حرف آمد: یا قهیدق چند
 کردم مارال! ینبود که من فکر م یحق با تو بود! اون-
 دونم. یم-
 دوسش داشتم، هنوزم دارم! -
 دونم. یم -

 یآن ماجرا فیه تعربرق شده بود، شروع و انگار در افکار درهم و برهمش غ دیکش یآه سوزناک یاز مکث کوتاه بعد
 کرد: یلعنت

 ...منم! گفت:دی...خندابا و مامان خونه نبودن، شب بود تنها بودم. زنگ زد دلش برام تنگ شده بود، منم! گفتم: تنهامب-
 . دمیلباس هام رو پوش نیخوشحال شد ...منم! اومد، بهتر ای:بنمت؟گفتمیبب امیب

 کرد و ادامه داد: یتلخ ی خنده
تو چشم هاش بود، من رو  یانداخت، برق خاص یطراف نگاها. به دیتپ یم جانیدر رو به روش باز کردم، قلبم از ه-

خوشبخت  کردم یاحساس م م،یبزرگ و گرمش گرفت. وارد خونه شد یو دست هام رو تو دست ها دیدرآغوش کش
کرده بود با دقت  خونه رو پر یفضا طرشرو که ع یتازه ا ی دختر عالمم! وارد آشپزخونه شدم، فنجون قهوه نیتر
سرد بخورم.  ی*دنینو*ش هیزد و گفت: االن دوست دارم  یدست هام نگه داشتم و به طرفش گرفتم، لبخند یتو

 آورد! رونیب یدنینوش یا شهیکه همراهش بود ش یکه از باکس ارمیدستپاچه از جام بلند شدم که شربت خنک ب
انداختم و گفتم:  ریکوچولو! سرم رو به ز هینگاهم کرد و گفت: فقط  د،یگرد شده نگاهش کردم! خند یچشم ها با

...سکوت دمیم ...ترس...سر رفتدیبرداشت و تا نصفه پرکرد، سر کش زیم یاز رو یوانی! لیزان ستمیمن...من اهلش ن
 کردم!

 اد.خونه رو پر کرد. اضطراب به دلم افت یفضا یمیآهنگ مال یطرف ضبط گوشه سالن رفت و صدا به
کرده  سیرا خ میگونه ها میکرد. محکم تر در آغوشم فشردمش اشک ها دنیبدنش شروع به لرز دیکه رس نجایا به

 گفتم: میو بغض گلو هیلرزان از شدت گر یرا نوازش کردم و با صدا شیبودند. بازوها
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 !ستینبعد االن حالت خوب  یباشه برا ،یبسه! نگو ناز -
 ادامه داد: دیلرز یکه از بغض م ییاز اتاق با صدا یبه نقطه ا رهیزد و خ ینفس نفس م یناز
ردم، صورتم از شرم سرخ شده ک شی! با خجالت جلو رفتم و همراهدیکرد، دست من رو هم کش دنیشروع به رقص -

تونستم تحمل کنم، به به صورتم زل زده بود! ن یو جد رهیخ ی. با نگاهدمیرقص یبود که باهاش م یبار نیبود. اول
فتاده بود و از به دلم ا ی. اضطراب بددمیشک یقیبه دست و صورتم زدم و نفس عم یاتاقم رفتم، آب سیطرف سرو

 یایکه ب رم،یتماس بگ رو برداشتم که با تو یرفتم گوش یبهم دست داد! به طرف پاتخت یمونیحس پش یبا زان ییتنها
حس کردم، جن زده به  ش رو پشت سرم هی! سادمیترس یبا زان یی...اون شب من از تنها دمیودم ...ترس. تنها بشمیپ

کرد.  ینم رو برانداز متمام ت صانهیحر کهیکه کاسه خون بود، نگاه کردم درحال ییهابه چشم رهیطرفش برگشتم! خ
ت. ناباور و مبهوت روبروم قرار گرف کیدنز یلیقدم عقب رفتم، چند قدم جلو اومد و خ کیبهم دست داد.  یحس بد

 یم دراز کرد، م. دستش رو به طرفدمش رهیشدم! چشم هام از اشک پر شد و با التماس بهش خ دشیمتوجه قصد پل
رفت! دست و پا زدم ! نتونستم، محکم من رو گرمیخواست بم یخواست نباشم ...دلم م یخواستم فرار کنم ...دلم م

 !دیخند ی.بلند م.دیخند ینکرد..باز هم م یکردم ...زجه زدم...توجه هی...گردیخند ی...التماس کردم. بلند م
 هم گذاشتم و لب زدم: یدرد چشم هام رو رو با
 تموم شد! گهید یبسه...بس کن! تموم شد ناز-

 به او دست داده بود، ادامه داد: یکرد و فشار عصب یم هیکه به شدت گر یدر حال یناز
ه طرفم اومد از ترس تو بنداشت!  یا دهیفا گهیاما د دم،یرو د یمونیافتادم! تو چشم هاش پش جون گوشه اتاق یب -

 رفت. رونیت بداش یکه چشم از من برنم یو عقب عقب درحال دیموهاش کش نیب یزدم، دست غیخودم جمع شدم و ج
ظارم بود! من موندم و که در انت یتباه ندهیبسته بود! من موندم و آ خیکه تو رگ هام  ی...من موندم و با خونرفت
ل مسخ شده ها با چشم بهم دست داد...مث یفاجعه له شدم! حس پوچ نیبار ا ریکه رو دلم زده بود! شکستم...ز یزخم

 یخواستم زنده باشم...نم ینم گهی،وان رو پر از آب کردم . د ممتورم شده بود به طرف حموم رفت ادیز هیکه از گر ییها
کاش شدم ... هوشیبآب فرو رفتم.دست وپا نزدم ...نفسم رفت... ریو ز دمیوان دراز کش یخواستم نفس بکشم ! تو

احمقم  هین..من ...مستمیهنوز... دوسش دارم! ازش متنفر ن یمردم ! کاش از اول نبودم! مارال ،منه لعنت یم
 ...کاش مرده بودم!ارالم

 گفتم : دیلرز یکه از خشم م ییاشدم و با صد رهیاتاق خ کیگوشه تار به
 تاوانش رو پس بده...پست فطرت آشغال! دیبا -

 گفت: یعصب هیبا گر د،یلرز یکه از اضطراب م ییلرزون و چشم ها یبا دست ها یناز
 ؟ید یکشتش! توروخدا نگو باشه؟ قول م ینگو، باشه؟ م یزیمارال! به بابا چ-
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! شهیباورم نم ؟یشکل ممکن نگرانش نیکه سرت آورد هنوز هم به حال بهم زن تر یی! بعد از بالیناز یاحمق یلیخ -
 ! شهیباورم نم یناز یستیتو ن نی...دختر مغرور و م*حکم من! نه ایناز ؟ییتو نیا

 مارال قول بده. -
 آرامش کنم گفتم: نکهیا یاش شدم و برا یحالت عصب متوجه

 کشم! یمکثافت رو  کهیمرت نیرش بردارم. خودم ادم دست از س یقول نم ی! ولیدم لعنت یقول م-
نامجو  یارج شدم، آقاخراب از اتاق خ یکرد.با اعصاب هیشروع به گر یادیرا از دورش رها کردم که با شدت ز دستم

 خودش را به من رساند و گفت: عیسر
 دخترم؟ یدیفهم یزیچ -

کنارش رد شدم ، عسل  ! ازمینگاه کنم و دروغ بگو شیکه نتوانستم به چشم ها یبه نشانه نه تکان دادم در حال یسر
 گفت: یبودند به طرفم آمدند و عسل با لحن عصب ستادهیدورتر ا یو شاهرخ که چند قدم

 درسته؟ ار؟یزان -
 هم گذاشتم. یرا رو میانداختم و چشم ها نییرا پا سرم

 و گفت: دیکش شیدر موها یکه صورتش از خشم سرخ شده بود، دست یدر حال یعصب شاهرخ
 شکونم! یپست فطرت رذل رو م کهیمرت نیخودم گردن ا -
 فتاد.پرت کرد به راه ا یرا با حرص از تنش درآورد و به طرف دشیکه روپوش سف یبا سرعت درحال و

 تیه از شدت عصبانک یدرحال ستادیکه ا دمیلباسش را کش نی. آست میرا تند کرد مانیو عسل هم دنبالش قدم ها من
 گفتم: یگرفته ا یبا صدا د،یکش یفس متند تند ن

 ؟یریم یکجا دار-
 شده بود گفت: رهیمن خ یکه به چشم ها یدر حال شاهرخ

 !اریکافه زان -
 کافه نگه داشت و رو به ما گفت: یرا جلو نیماش شاهرخ

 ا االن فرار کرده باشه .شناسم ممکنه ت یرو م یپسره ع*و*ض نیهنوز نرفته باشه! من ا دیفقط دعا کن -
 یما نم یبه حرف ها یه بود و توجهبه کل عاشقش شد یناز یپسره نداشتم ول نیبه ا یاز همون اول حس خوب-

 کرد!
 تکون داد و گفت: یسر شاهرخ

ش شده نتخاب اشتباهدوستتون متوجه ا دوارمیام یبره! ول ینم شیرو پ یکه شده، افسوس خوردن کار یکار گهید-
 باشه.
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 . میرا تند کرد مانیو به طرف کافه قدم ها میشد ادهیپ نیو هر سه از ماش دمیکش یآه
 یوارنگ بود و صدا رنگ و یها یدر به صدا در آمد، کافه پر از مشتر یزنگوله باال یباز شدن درب کافه، صدا با

را  شیست هاکه د یگره خورده درحال یتمام و ابروها تی. شاهرخ با جددیرس یبه گوش م یخارج میآهنگ مال
 .فتم*حکم مشت کرده بود و در حال فرو خوردن خشمش بود به سمت کانتر ر

 !دیرا در هم کش شیما ابروها دنیبا د یکافه چ پسر
 و گفت : دیکش شیموها نیب یدست شاهرخ

 .ادیکجاست؟ برو بگو ب ستیرئ -
 آقا! نیبه من بگ نیدار ی! کارستین -
 !ادینامرد پاشه ب اریزان نیپسرجون با ز*ب*ون خوش برو بگو ا نیبب -
 !یتا اطالع ثانو ست،یگم ن یم یستیآقا چرا متوجه ن-

 گفت : واش را گرفت  قهیپرتاب کرد و  یپشت سر کافه چ یبرداشت و م*حکم به قاب نئون یوانیل شاهرخ
رم و خودم حقش رو کف  ینبالش مد ایوگرنه تا ته دن سهیکه کرده وا یغ*لط یپا ادیبگو ب فیبه اون موش کث -

 شد؟ رفهمیذارم، ش یدستش م
 به حرف آمد و گفت: یکردند، پسرک کافه چ یکافه با تعجب به ما نگاه م یها یمشتر تمام

 رفت، از کشور خارج شده! روزی..دید -
 زد: ادیدر صورتش فر شاهرخ

 ؟یکدوم قبرستون -
 : زد گفت یکه صداقت در آن موج م یشاهرخ قرار گرفته بود، بالحنابهت  ریکه تحت تاث یچ کافه

 صبح از کشور خارج شد. روزینگفت، فقط د یزیچ یبه کس -
 ل*ب گفت: ریبه ما انداخت و ز ینگاه پرافسوس شاهرخ

 .یلعنت-
شدم.  رهیبه او خ ینه اشاهرخ افتخار کردم و با نگاه قدرشناسا یو حس انسان دوست رتیهمه غ نیبه ا یدلم حساب در

 ست و گفت:را شک نمانی. عسل سکوت بمیبه فکر فرو رفته بود قایکه عم یدرحال میاز کافه خارج شد یهمگ
 شه؟ یم یحاال چ -
 !ستیاز دستمون ساخته ن یفعال که فرار کرده و ما کار-

 به ما انداخت و گفت: ینگاه کوتاه شاهرخ
 !شهیم دایخره سروکله ش پباال اد؟یخواد ن یم یتا ک د،ینگران نباش -
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*** 

رفته بود و  نشیالدوماهه به همراه  کی یاش به مسافرت هیبهبود روح یبرا یاز آن اتفاق گذشت، ناز یهفته ا کی
 فرو رفته بود! نیآب در زم یمانند قطره ا ییهم گو اریزان
خودم، احساسم  ،یازن یماجراها ریکه من درگ یمهتاب به سرعت انجام شد درحال یعقد و عروس یهفته کارها نیا در

 غرق کرده بودم. میدر کتاب ها یفرار از افکار منف یو شاهرخ بودم و خودم را برا
 هیکردند. روح یمبرقرار  یرفتند و مرتب تماس تلفن یم رونیباهم ب یدر هر فرصت نیمدت مهتاب و رادو نیا در

ج زود هنگام و ازدوا نیبه خاطر ا یشد. گاه یم دهید شیدر چشم ها یخوب شده بود و برق خوشحال یلیمهتاب خ
به او دست  یس بهترحکرده بود  دایپ نیرادو هکه ب یشد، اما باوجود عالقه ا یبعد دور شدن از ما دچار استرس م

 داد. یم
مدت من و عسل  نیشد. در ا یپخش شده بود و آخر هفته مراسم ازدواج مهتاب برگزار م نیمدعوو نیدعوت ب کارت
مهتاب  یعروس یاجراکه از م یدر حال میکرد یکنکور امسال خودمان را آماده م یو برا میدید یرا م گریهمد مرتب

بود  یود. مدتبتنگ شده  یلیشاهرخ هم خ یراکردم و مهم تر از همه دلم ب یم یغافل بودم چون احساس افسردگ
 کرد! یمن را کالفه م نیاز او نداشتم و ا یکه خبر

*** 
 هیتا روح میداشت اجیحتاکه همه به آن  دیهم فرا رس یکوبیو پا یتلخ زمان شاد یهفته پرتنش با اتفاقات کیاز  بعد

 .میاوریرفته بود، دوباره به دست ب لیتحل یرا که حساب یا
خنک  یه هوابخودش را  یزمستان جا یکه سوز و سرما یاز ماه اسفند در حال بایروز ز کیبعداز ظهر ۲ ساعت

 یراسم عروسم دند،یکش یرا به آغـ*ـوش م دیو سف یصورت یخزان زده، شکوفه ها ید و درخت هادا یم یبهار
 بود. یدر حال برگزار نیمهتاب و رادو

 میودمهتاب ب شیو منتظر تمام شدن آرا میو آماده نشسته بود شگاه،حاضریو عسل و مهسا در آرا من
منتظر مهتاب نشسته  تمام شده بود و شمانی.هر سه کار آرا میبود شگاهیو عسل و مهسا به همراه عروس در آرا من
 .میبود
 کیشده بود.  نییتز بایز یها یتیاز سلبر ییبه رنگ کرم که با قاب ها شیوارهایبود، د ییبایدل باز و ز شگاهیآرا

 نهیخودش در آ دنیا دشده بود و آدم ب دهیپوش شیرنگ لوازم آرا دیتمام قد و کمد سف یها نهیاز آ شگاهیطرف آرا
 داد. یو غرور به او دست م ییبایحس ز
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فضا را پر  میکرده بود یخودمان خال یکه ما رو ییخوشبو یهمراه ادکلن ها متیگران ق یتافت و الک ها یبو
 کرده بود.

را  مین بلندش تا مچ پابودم که دام دهیپوش یا کهیبه خودم انداختم. لباس قرمز دوت یرفتم و نگاه یقد نهیآ یجلو
 ریحر* یها نیرد. آستک یم باتریآن را ز ،یقرمز رنگ زیر یشده بود و گل ها یپوشاند. قسمت باالتنه، سنگ دوز یم

 یشد. موها یم وصل مهتکه تکه به  یقشنگ ینقره ا یها مهرهبازو و سرشانه کال باز بود و با  یبلند تا مچ که رو
کرد و خط  یم اتربیرا ز میل*ب ها یرها کردم. رژ ل*ب سرخ رنگ میشانه ها یبلندم را فر درشت زده بودم و رو

 داد. ینشان م دهیکش یلیرا خ میکه چشم ها یچشم گربه ا
 عروس خارج شد. شیآماده از اتاق مخصوص آرا مهتاب

 گفت: یبلند یبا صدا شگریآرا
 هم از ملکه مجلس! نیا -

 .میدیکش غیج یوشحالو خ جانیو از فرط ه میمهتاب بلند دست زد دنیبا د یهمگ
قرار داشت و  شیاکنار موه ییبایشده بود، تاج ز ختهیکج در صورتش ر شیموها یشده بود. جلو بایز یلیخ مهتاب

ا آن لباس شده بود و ب نییتز ،یرنگ دیگل سف یکه با شکوفه ها یبه خواست خودش بافت درشت شیپشت موها
 دست ، مثل فرشته ها شده بود. کی دیسف

 گفت: یبلند یبود با صدا ستادهیکه لبه پنجره ا مهسا
 آوردن! فیآماده که آقا دوماد تشر یهمگ-

به آدم منتقل  یآتش حس و حال خوب یترق تروق اسفند رو یمشغول دود کردن اسفند شد که صدا شگریآرا اریدست
 کرد. یم

بافت  یطرف کیرا  شیرده بود. موهابه پا ک یالنه زنبور یبود و جوراب شلوار دهیپوش یدکلته مشک کیاما  مهسا
 کرد. یذاب ترش مج یلیهم داشت که خ یدخترانه ا شیبود. آرا ختهیشانه اش ر یاش را رو هیکف سر زده بود و بق

. او را در ستادین اداد، کنار م یم چیو الک خورده اش را از شدت اضطراب پ فیظر یکه انگشت ها یدر حال مهتاب
 و گفتم : دمیآ*غ*و*ش کش

 ! خوشبخت شو، باشه؟یگم مهتاب یم کیتبر یلیخ -
 ت:کرد و گف یرا ل*مس م شیبلندش انگار گونه ها یهم گذاشت که مژه ها یرا رو شیچشم ها مهتاب

 !سازمش یمنه و من م یزندگ نیدم، ا یشم قول م یمارال حتما خوشبخت م-
زد  ییبایخند زدوخت و لب میدر چشم ها سبزرنگش را یها لهیرا باز کرد و آن ت شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 و با اراده ام شدم. بایخواهر ز یفدا یکه در دلم کل
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که کت و شلوار  یلاز آسانسور خارج شد و به طرفمان آمد در حا نی. رادومیستادیدر ا یهم جلو یروبه رو یهمگ
ود. مهتاب از بجذاب ترش کرده  اریرنگش بس یو کراوات زغال یطوس راهنیبه تن داشت و پ یکیرنگ و ش یزغال

داشتند که  شانیابر ل*ب ه ییو دل ربا ابکه هر دو لبخند جذ یآرام به طرفش رفت درحال یما، با قدم ها انیم
 بود. شانیبه هم در دل ها دنیشوق رس ینشانه 
 .تندنداخ یزدند که ما را به خنده م یو عسل و مهسا سوت م میخواند یو شعر م میزد یدست م مرتب

رو که کج در  بلند و خوش حالتش مهین یاز شدت اضطراب موها نیقرار گرفت و رادو نیرادو یروبه رو مهتاب
صورتش کنار زد. با  مهتاب را از یبایلرزان تور نازک و ز یکنار زد و با دست ها شیشانیبود، از پ ختهیصورتش ر

مهتاب زد و  یشانیر پب یبسته، بـ..وسـ..ـه ا ییگرد شد و بعد با چشم ها شیاندازه مهتاب چشم ها یب ییبایز دنید
 گفت: یآرام یبا صدا

 تارم! یمهتاب شب ها یشد بایز یلیخ -
د به دست آمد و اسفن شگریآرا اریگرفت. دست دنیو برق شوق در چشمانمان درخش میکرد یبا هم خنده بلند یهمگ

 .میآن ها دعا کرد یخوشبخت یبرا مانیهمه در دل ها اسفند را دور سر عروس و داماد گرداند.
 دم گوش من گفت: زانیبا ل*ب و لوچه آو عسل

 !ییتنها رهیروزگار بم یخوام ! ه یخوشگل دومادا م نیمنم از-
 کردم و گفتم : یا خنده

 سروقتت! ادیب زنه که یم یپسر بخت برگشته ا هیباالخره خدا پس کله  ینگران نباش عسل -
 ل*ب گفت: رینگاهم کرد و ز یکردم که عسل با حرص چپ چپ یبعد خنده بلند و
 احساس! یکوفت! دختره ز*ب*ون دراز ب -

نداخت و هر دو به ابودند  دهیبه آن چسب یحساب شیها نیکه آست نیرادو یتنومند و قو یدستش را دور بازو مهتاب
 عروس رفتند. نیطرف آسانسور حرکت کردند و به کنار ماش

اب با کمک شده بود. مهت نییتز یکیش یلیرز قرمز رنگ خ یبود که با گل ها یمشک یعروس لندکروز نیماش
 ما به سمت تاالر حرکت کردند. یسوار شد و هر دو بعد از تکان دادن دستشان برا نیرادو
 .میاالر حرکت کردتبه سمت  یبا خوشحال یبود، دنبال ما آمد و همگ دهیخر دایکه جد یرنگ دیبا پژوپارس سف پدر
شد  یپخش م از ضبط شیهمراه خواننده که صدا یو همگ دیخند یما م یها طنتیخوشحال بود و مرتب به ش پدر

 .میزد یو دست م میخواند یم
ه بلندمان تق تق پاشن ینگه داشته شد. من و عسل به همراه مهسا با کفش ها یا دهیتاالر سرپوش یروبرو نیماش

 .میو مشغول آماده شدن شد میلباس رفت ضیکنان به سمت اتاق تعو
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گرد با  یزهایه دور مبود ک یخوش پوش ی. تاالر مملو از مهمان هامیرا درآوردم و هر سه به تاالر برگشت میپالتو
بهادر  دنیه با دککه پدر دورش نشسته بود رفتم  یزینشسته بودند. به طرف م یشده ا یگلدوز دیسف یها یزیروم

در مورد او  ادیپدر ز وکه مادر  دمیشن یم یاز او نداشتم ول یبودمش و کال خبر دهیقت بود که ندو یلیجا خوردم! خ
 دوستش داشتند. یکردند و کل یصحبت م

و  دیتپ یام م نهی*ـکه قلبم از استرس تند در سـ یکردم درحال یبه من کرد .سالم  یزیبرانگ نینگاه تحس بهادر
زد رو  یم یبیعج که برق یاهیس یو چشم ها یجد ی،که بهادر با صورت میبگو دیچه با گریدانستم د یدستپاچه نم

 به من گفت:
 واقعا خوشحالم. دنتونی! از دوباره دنیبرازنده شد یلیخ -

 ل*ب گفتم: ریو ز دمیکش میبه موها یدست
 ممنونم. -

 خواند. یم شیابیز یداو ص جانیرا با ه یبودند و خواننده آهنگ شاد دنیترها وسط سالن در حال ر*ق*ص جوان
 و گفت: دیدستم را کش عسل

 !اریدرن یباز عیدفعه ضا نیجان من ا یول ،یهست ییدونم تو کال آدم تابلو یمن که م -
 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یچشم ها با
 ! حالت خوبه ؟!وونهید یگ یم هیچرت و پرت ها چ نیا -
 !نجاستیا تیمنو، برد پ نیبب -

 زدم و گفتم: دیبرق گرفته ها برگشتم و همه جا را د مثل
 شاهرخ اومده؟ یکو؟ کجاست؟ وا -
. به نظرت سادهیاد وا! اوناهاش، بغـ*ـل دومرهیخ ی! آبرومونو بردیش یخاک بر سر تابلوت کنن! تو آدم نم یعنی-
 دعوتش کرده؟ یک
 دلم ضعف رفت، معده ام را چ*ن*گ زدم و گفتم: دنشیلحظه با د کی
 تازه بخورم. یهوا کمیرم  یعسل، م ستمیمن خوب ن -
 ام؟یت بباها یخوا یمارال! م یوفتی. بپا پس نارمیم یزیچ یاالن برات آب قند -

 یم یاهیس میچشم ها یشد و جلو یکنده م شیکه قلبم داشت از جا ینه تکان دادم در حال یرا به نشانه  سرم
سرد به سرعت به  ی. گوشه پنجره را باز کردم و هواستادمیا یرفت، به طرف گوشه سالن رفتم و کنار پنجره قد

آنجا  یبود، نور کم یجالب یلیخ یفضا دم،یکش قیفروکش کرد. چند نفس عم یصورتم هجوم آورد و آتش درونم کم



 

 

64 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

بخار  شهیو پنجره را بستم و سرم را به ش . سردم شددیرس یبه گوش م کیاز موز یفیضع یکرد و صدا یرا روشن م
 که گفت: دمیشاهرخ را پشت سرم شن یدادم که صدا هیگرفته، تک

 !یشد بایز یلیمارالم...خ-
 کرد و در آغوشش افتادم ریشده برگشتم که دامنم به پاشنه کفشم گ هول
رنگش را در چشم  یبآ یکه از شدت خجالت سرخ شده بودم، چشم ها یصورتم را تندتند از نظر گذراند در حال اجزاء

 گفت: یآرام و خسته ا یدوخت و با صدا میها
 تنگ شده بود مارالم! یلیدلم برات خ -
حس  نیاسم ا دمشید یره مشدم. حاال که دوبا زیکه وجودم را فراگرفته بود لبر یبیو از حس عج دیدلم لرز کبارهی به

 ق گذاشت.شد عش یدرونم را م
 ت:گرداند گف یدر صورتم م صانهیرنگش را حر یآب یها لهیکه ت یشد و در حال رهیخ میل*ب ها به
 !زمیعز دنتیسخت بود ند یلیخ -
 .دیمن را م*حکم در آغـ*ـوش کش و

را که دو طرفش  میامانند کل وجودم را دربرگرفت. دست ه یب یبود و آرامش دهیرس ایبودم که به در یماه مانند
 یقیفرو برد و نفس عم میموها نیجا خورد! به صورتم نگاه کرد و سرش را ب یباال آورم. لحظه ا دیبود با ترد زانیآو

 .دیکش
خواستند اما  یتنم او را م یخواستن و نخواستن! تک تک سلول ها نیب یزیشد، چ داریدر وجودم پد یبیعج حس

 !شدیمانع م یزیچ
آرام و خش  یا! با صددمید شیسرش را بلند کرد و برق اشک را در چشم ها عیکردم که سر جابجا یرا کم خودم

 در گوشم زمزمه کرد: یدار
 ؟یباور کنم که تو هم دوسم دار ینی -

 گفتم: دیلرز یم میکه ل*ب ها یو در حال بابغض
 شاهرخ؟ یرا تنهام گذاشتچ ؟ینبود ییهویچرا بعد از زدن اون حرف ها، بعد تمام اون بودن ها  ؟یکجا بود -

 ینگاه م میاکه به چشم ه یصورتم خم شد و درحال ینشاند. خودش رو یصندل کی یو من را رو دیرا کش دستم
 کرد گفت :

 ش رو داشت.فهمم که ارزش ی! حاال میدادم به حرف هام فکر کن یبهت فرصت م دیرفتم، با یم دیبا -
 و گفتم : دمیشنشاند. دستم را پس ک میدست ها یرو ی.وسـ..ـه ارا بسته بود، بـ. شیکه چشم ها یدر حال و
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کنه شاهرخ، تو...تو من رو اغوا  یم تمیحس داره اذ نیدونم! ا یازت نم یزیاسم چ هی! من بجز جمیمن االن گ -
 ! تو...یکرد

 گذاشت و گفت: میل*ب ها یرا به نشانه سکوت رو انگشتش
 هوم؟ م،یرو بشناس گهیفرصت رو به جفتمون بده تا هم د نیا -

من بود و  دیالف عقاخوارد رابـ ـطه نشده بودم، چون  یپسر چیکردم. من تا به حال با ه یاطراف را نگاه م مردد
 ترساند! یمن را م نیا

 !یداشته باش دیکنم ترد ی،درک م زمیبه من اعتماد کن عز -
 دیش کنم ،شاهم که شده به حرف دلم گوبار  کی یگرفتم برا میشدم و تصم رهیرنگش خ یآب یبه چشم ها یکم

باارزش  یلیمن خ یخ براهم راهم رو درست انتخاب کنم! اما ارزش امتحان کردنش را دارد. شاهر دیاشتباه کنم ...شا
 دستپاچه گفتم: ی. به خودم آمدم و با حالتیلیبود خ

 برم . دی! من باشنی! االن متوجه نبودنمون منجامیوقته ا یلیخ -
 ز دستش جدا کردم و گفتم:را ا دستم

 دعوتت کرده ؟ یتو رو ک یشاهرخ؟ راست -
 ل*بش باال رفت و گفت: گوشه

 ! نیرادو میمیدوست صم -
کت  کیده بود، جذاب ش یلیاز تعجب گرد شد و عقب عقب به راه افتادم. موقع رفتن، نگاهش کردم، خ میها چشم

کرد.  یم ییودنماخ یو جذابش به خوب دهیورز کلیبود و ه دهیپوش یبا کراوات طوس یمشک راهنیو پ یو شلوار مشک
 شده بود؟ قیعم احساس آنقدر نیا یمن افتاده بود؟ ک یبرا ی! چه اتفاقختیبه من زد که ته دلم ر یزیچشمک ر

 دلم گفتم: در
هت رو به احترامش ! کالکنهیم رتیتسخ یبخوا نکهیکنندش بدون ا رانیو یرویبا ن ادیب یو وقت ادی*عشق سر زده م

 *رشیبردار و بپذ
 تند به مراسم برگشتم. ییل*بم را گ*از گرفتم و با قدم ها گوشه

درست  شهیش یاز بخار را رو یدستش هاله ا یسرد پنجره گذاشت که گرما شهیش یداغش را رو یدست ها شاهرخ
 شد. زیلبر بیعج یداد و از حس آرامش هیتک شهیرا به ش شیشانیکرد. پ
 بهادر شدم! سرم را باال گرفتم و گفتم: نهیبه سـ*ـ نهیرفتن سـ*ـ موقع

 !دمتونیند دیببخش یوا -
 شد و گفت: رهیشب رنگش به صورتم خ یبا چشم ها هیثان چند
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 تونم ازتون درخواست رقـ*ـص کنم؟ یم -
 من من گفتم: با
 !ستمیاما ...م..من رقـ*ـص بلند ن -
 دلم گفتم: در

 !گهینه د یگفت یآدم مبر سرت !مثل  خاک
 کنم. یمن کمکتون م ستین یمشکل -
مد، با اشاره به او فهماندم به دست جلو آ وانیشده بود. عسل ل رهیدرهم به ما خ یکه با اخم ها دمیدور شاهرخ را د از

 ل*ب گفت: ریرا به دستم داد و ز وانیهستم، ل یبد تیکه تو موقع
 ! نیتو برو بش -
 رو به بهادر گفت: و
 د؟یدوستم بامن برقص یداره به جا یاشکال -

 گفت: اورد،یخودش ن یبه رو یناراحت شده بود ول یکه کم پارسا
 !لیباکمال م -

 نشستم. شاهرخ کنارم آمد و گفت: یصندل یو رو دمیکش یراحت نفس
 ... یشه افتخار بد یخواد مارالم؟ م یدلت رقـ*ـص م -
 زدم و گفتم: یخنددستش را به سمت من دراز کرد من هم لب و
 !زنهیبا گر*دنم رو مکنم بعدش زنده بمونم! با ینم نیتضم یخواد ول یآ...آره ،دلم که م -

 نده افتادم.گونه اش حال خرابم را منقلب تر کرد، با خنده او من هم به خ یکرد که چال ها یبلند خنده
 فکر کن. و... شب فقط به من زمی. از مراسم لـ*ـذت ببر عزنمتیب یپس ... فردا م -

 آورد و گفت: رونیب بشیرا از ج شیگوش
 کنم. ویشمارت رو بگو س -

 مکث، گفت: یشد وبعد از کم یکردن تلفنش زنگ خورد، حالتش جد ویاز س بعد
 و قطع کرد. دیکن قیآرام بخش هم تزر هیتا من برسم.  دیرسونم، آمادش کن یاالن خودم رو م -
 عجله گفت: با
 . نمتیب یبرم بعد م دیبا گهیمارالم من د -

 کردو رفت. یخداخافظ نیو با عجله از رادو عیسر
 ف من آمد و گفت:. آهنگ رقـ*ـص که تمام شد به طردیرقص یبا پارسا م یعسل ، با چه عشـ*ـوه ا دمیدور د از



 

 

67 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 باشه؟ ،یکن فیتعر رو برام یهمه چ دیخونتون، با امیکاسه ت هست! امشب م مین ریز یکاسه ا هیتو  -
 و گفتم: دمیکش یآه
 گفتن دارم عسل ... یبرا یادیز یحرفا -

*** 
 رو به مامان گفت: دیزن عمو مهش ،یاز صرف شام موقع خداخافظ بعد
 !کنه یقبول نم هیزیدختر بدون جه یمهتاب شانس آورد وگرنه کس -
 دور نموند. نیزد که از چشم رادو یخند شین و

 گفت: دیرا شن نیکه ا نیرادو
 کنم!نفکر  زهایچ نیمهتاب انقدر باارزش هست که من به ا -

 گفت و دور شد یشیکرد و زن عمو ا نیبه رادو یزینگاه تشکرآم مهتاب
 گذراندند. یخانم صفو یشب را در خانه  نیو رادو مهتاب

 هر دو خانواده در فرودگاه حاضر شوند. شیسفر به اتر یصبح روز بعد برا تا
 ته و گفتم:. مهتاب را در آغــوش گرفمیگرفت یو آن ها را محکم در آغــوش م میکردن بود هیگر حال در
 !شهیدلم برات تنگ م یمهتاب-

 گفت: ینیهم با حالت غمگ مهتاب
 !ستمیمطمعن ن دهیتونم غربت و تحمل کنم! االن که وقت رفتن رس یکردم م یفکر م-
 .یمهتاب میادتیه بما  ی،هرجا که باش نیبساز یعاشقونه ا یزندگ نیبا رادو نکهیفکر کن و ا ندهیبه آ -

 ص گفت:با حر رلبیفشار داد و ز ه،یرا دور از چشم بق میپا یکفشش، انگشت ها یبا پاشنه  هیگر وسط
 ؟یآدم بش یخوا یم ی؟ک یبه من نگو مهتاب نیرادو شیمگه نگفتم پ-

 که از درد نفسم بند آمده بود گفتم: من
 م پات رو بردار، اصال پروژکتور خوبه؟غلط کرد -
 ادر با حرص گفت:به سمت ما برگشتند.من هم خنده کنان فرار کردم که م هیو بق نیکه رادو دیاز حرص کش یغیج
 ؟ید یمرده چرا انقدر حرصش م لیمارال ذل -

 خودش را لوس کرد و گفت: دویرا مناسب د تیهم موقع مهتاب
 !یدون یم شتریقدرم رو ب یضجه موره زد میحاال که رفتم و از دور-

 متعجب گفتم: یرا در هم گره زدم و با حالت میابروها
 شما؟ ارمیبه جا نم دیببخش-
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 و به سمت من پرت کند که مادر گفت: اوردیاز تعجب گرد شد! خم شد کفشش را در ب شیچشم ها مهتاب
 ن !سرجاتو نیشه بتمرگ یم مونی! االن پسره پشنیآبرومون رو برد-

 کرد و گفت: یبلند یحرف از جانب مادر، خنده  نیا دنیبا شن نیرادو
و  شتریواقعا دارم ب نه،کیرو به من هم منتقل م شی. حس سرزندگاشمیباز وونهید نیمامان من عاشق هم نینترس -
 شم. یعاشقش م شتریب
 گفتم : یبلند یبه مهتاب انداخت که من با صدا ینگاه پر از محبت و
 عوق !-

 بلند به خنده افتادند. یباصدا یهمگ
 زده است ؟ رقم یزیچه چ شیبرا ندهیداند سرنوشت در آ یم یبود!چه کس یخوب ی،چه روزها میشاد بود چقدر

 ید و من هم ماجرامن مان شی. آن شب عسل پمیبدرقه به فرودگاه برو یبرا یقرار شد صبح، همگ یاز خداحافظ بعد
 کردم. فیتعر شیمقدمه ام را برا یعشق ب

 ش؟یدیند شتریکه چندبار ب یدرحال ،یزود دل بست یکن یمارال؟ فک نم یدون یم -
 کنم ؟ کاریونم چد یخوره! نم ی، عسل داره به درسم لطمه م میفرصت رو بدم که باهم آشنا بش نیخوام ا یم-
مثل  یقول بد دیبا م،یولقب گهی. امسال دنمیچ یجفتمون م یتوپ برا یبرنامه درس هیفکر نکن .خودم  یچیبه ه -

 .یسابق درست رو با دل و جون بخون
 اهم ...باشه.-
 . یعاشقش بش عیانقدر سر یهم باشه حق دار یجذابه! اگه پسر خوب یلیخ ییخدا یول -

 از تلفن همراهم بلند شد. شماره ناشناس نوشته بود : یامکیپ یصدا که
 مارالم؟ یداریب-

 شده رو به عسل گفتم: هول
 ؟ یداریگـه ب یشه مخود-

 ،نوشتم: میشد رهیتلفن همراه خ یدو به صفحه  هر
 خوابم . یدارم م یبله ول-

 را از دستم گرفت و گفت: یعسل گوش که
 !ید یم ی! دو روزه پسره رو فراریندار استیذره س هی یعنیخاک بر سرت  -

 نوشت : بعد
 ارم؟یشما؟ به جا نم-
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 ارسال کرد. و
 مارالم ! گهیبه من نم یخنگ! به جز اون کس-
 !یبود امشینتظر تماس و پمرو نوشتم که فکر نکنه  نیصدات کنه .ا ینطوریخر نشده ا یچکیدونم ه یمن هم م -

 بود! یآره منطق یعنیگفتم که  یآهان
 یمن هستم . راستش خوابم نم یحرف بزن یدوس داشت ای یداشت یاگه بامن کار دارمیشاهرخ هستم مارالم من ب-

 !افتمیآغـوش گرمت م ادیمش بره ه
 حواله ام کرد و گفت: یرا بخواند که پس گردن امیپ نیخواستم عسل ا ینم
! پس فکر دمیکه شاهرخ رو کنارت د ادیجا ب تو حلقومت حالت یزیگشتم که آب قند رو بر یخره! داشتم دنبالت م -

 از دست بهادر خالصت کردم؟ یچ یبرا یکرد
 !یالحق که دوست خودم -
 که گفت: دمشیمحکم در آغــوش کش و
 خوابم نبره !بکش کنار بابا! تیشب از دور ستمی... اه....من شاهرخ نیخفم کرد -

فرستادم  شیبرا یریب بخش امینشود!..من هم پ داریکه مهسا از خواب ب میبه خنده افتاد یآرام یبا صدا یدو حساب هر
 فرستاد. یعاشقانه ا امیکه پ

 ه خواب رفت.تخت مهتاب ب یرو عسل
را محکم  نیمده بود و رادو! شاهرخ هم آمیرا به راه انداخت یو زار هیو دوباره بساط گر میبه فرودگاه رفت یهمگ صبح

 بغـل کرد و گفت:
 !قیخوشبخت شو رف -

 گفت : دیکش یشاهرخ م یبه شانه  یکه دست نیرو به رادو بابا
 م باش، اول به خدا بعد دست تو سپرده خوشبختش کن .پسرم مراقب مهتاب -

 و گفت: دیدست پدر را بوس نیرادو
 کنم . یراحت باشه، مثل چشم هام ازش مراقبت م التونیخ -
بغض به  یبود و همگ یریدلگ یلیخ یداد. لحظه  یهمه، دست تکان م یبرا هیباال رفتند. مهتاب با گر یپله برق از

 .میرفتنشان را تماشا کرد رهیخ ینشسته بود و با چشم ها مانیگلو
 رو به شاهرخ گفت: یصفو یآقا
 زن.ببه ما سر  ایمکه! تو هم مثل پسرم ب یحاج یحاج یرفت، نر نیحاال که رادو -

 گفت: ریهم سربه ز شاهرخ
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 ام؟یشه ن یمگه م ن،یهست قمیرف نیحتما. شما پدر و مادر بهتر -
 گفت: یبا لبخند کم جان بابا
 ؟یجناب صفو یکن ینم ی! معرفیماشاهلل چه جوون برآزنده ا -
 مونه. یپسر خودم م نیدن عبو یساله با پسرم دوست و هم دانشگاه یلیهستن. خ یدکتر شاهرخ تهران -

رق شده بود ودش غخکرد. مادر اشک به چشمانش نشسته بود و در افکار  یبا پدر دست داد و اظهار خوشحال شاهرخ
. 

 میکرد یم یته دلمان احساس دلتنگ یگفت و همگ ینم یزیچ یکس نی. در ماشمیبه سمت خانه حرکت کرد یهمگ
 شد. یم یخال یلیدر خانه خ شیمهتاب که حتما جا یبرا

بر ل*ب  تیز رضاا یگشتم ، چشمم به لندکروز شاهرخ افتاد و لبخند یکه خسته از مدرسه برم یبعد در حال روز
 نقش بست. میها

 و گفت: دیکش نییرا پا نشیماش شهیش شاهرخ
 سوار شو. ایمارالم، ب یخسته نباش -

 زد گفتم: یکه قلبم تند م یشده و در حال هول
 شن! یبرم مامان بابا نگران م ریبرم خونه، د دیبا یسالم ول-

 هم با لبخند به شاهرخ سالم کرد. عسل
 .نیایعسل خانم شما هم ب -

 م؟یکن کاریچ یعنیبه عسل انداختم که  یسوال ینگاه
 ناهار ساده ! هیفقط  -
 . با مادر تماس گرفتم و گفتم: میسوار شد دیترد با
 و.اومدم نگران نش رید م،یناهار بخور رونیب میر یسالم مامان باعسل م-

ما رفت وآمد  یخانه  رو مدام د میبا هم بود یبه او اعتماد داشت. از بچه گ یلیدوست داشت و خ یلیعسل را خ مادر
 داشت.
نامحسوس به  یخورد. نگاه یم شهیباران به ش یکه قطره ها یشد درحال یپارسا پخش م یبمون واسم از عل آهنگ

داده بود و  هیپنجره تک یرا به لبه  گشیفرمان گذاشته بود و دست د یشاهرخ انداختم که دست راستش را کج رو
 یقلوه ا یکرد، لب ها یکه جذابترش م بود شیابروها نیب یفی. اخم ظرکردیم یفقط با همان دست راستش رانندگ

خوش فرمش  یبود که بازوها دهیپوش یبافت سورمه ا هیکرده بود . باترشیکه ز شیته ر یهم داشت . کم یروشن
*ـان ـیعـر یبود موها دهیپوش یسورمه ا نیدستش بود و شلوار ج یهم رو یبزرگ یداد، ساعت مچ ینشان م شتریرا ب
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 نیهم کنار گردنش که به الت یخال کوب کیبود.  ختهیدارش ر هیصورت زاو یروشنش تکه تکه کج تو یقهوه ا
 نوشته شده بود!

 دلم گفتم: در
من خوشش  یز چاصال ا یکرده!راست شیخفنه! انگار خدا نقاش یلیخ گهید نیا ییخدا یدرسته من هم جذابم ول"

 "پرسم ! یازش م یروز هیاومده؟ 
من شده بود، خنده  شده ام! شاهرخ که متوجه نگاه رهیاست که به او خ یادیمدت ز دمیفکرها بودم که د نیهم در

 کرد و گفت: یقشنگ
 مورد پسند واقع شدم؟ -

 دستم رو شده است هول شده گفتم: دمیهم که د من
 کردم! یرو نگاه م رونیبطرف تو  شهیکردم! داشتم از ش ین ...نه ! من به تو نگاه نم-

 گرفت و آرام در گوشم گفت: میاز پهلو یزیر شگونیعسل ب ناگهان
 رو بخار گرفته! شهی! شیخاک برسرت آخرسوت-

 کرد! دنیبلند شروع به خند د،یها را شن نیکه ا شاهرخ
برگرداندم که  شهیش را به طرف مینگاهشون کردم و رو یبه خنده افتاد ! چپ چپ دیدرهم من را د افهیهم که ق عسل

 گفت: یخ با لبخند جذاببخار گرفته است! با دستم بخارها را کنار زده و خنده ام را کنترل کردم! شاهر شهیش دمید
 کاراتم مارالم! نیعاشق هم -

 م:زدم و گفت ییضعف رفت. لبخند دندون نما شیلپ هاش چال افتاده، دلم برا دمیکردم و د نگاهش
 !گهید مینیما ا-

 گفت: یلت حرص دراربا حا عسل
 هم داره! ییعجب رو-

 میکرد دنیشروع به خند یدوباره همگ که
 نگه داشت. ییایتالیا کیرستوران ش کی یرا روبه رو نیماش شاهرخ

 معرکه ست. نجای! انیباش تزایحدس زدم اهل پ-
 و گفت: دیرا به هم کوب شیدست ها جانیبا ه عسل

 !تزایآخ جون پ -
 نگاش کردم و گفتم: یچپ چپ

 عسل دوساله از تهران!-
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 !گهید میش یمن و تو باالخره تنها م -
 کرد و گفت: یبلند یخنده  شاهرخ

 !نیباحال یلیخ ییبودم، خدا دهیتاحاال انقدر نخند -
 .میمن و عسل هم به خنده افتاد که

 .میران شداهرخ وارد رستورا مرتب کردم سپس به همراه عسل و ش مینگاه کردم و موها نهیرا در آ خودم
 یم داریب یشترحس آرامش را در م یلیرستوران خ یکرد، نما ی*ک مـیآدم را تحـر یاشتها ریو پن شنیآو یبو

که به  یمیمال کیخنده ها و موز یبه هم خوردن بشقاب و چنگال، صدا یبود و صدا یرستوران شلوغ بایکرد. تقر
 کرد. یرا به آدم منتقل م یشد، حس سرزندگ یپخش م ییایتالیزبان ا

 .میسفارش داد کیقارچ و است یتزایبه طرفمان آمد و سفارش ها را گرفت. هر سه پ گارسون
اسم  دنیر آمد. با ددشاهرخ به صدا  یرستوران و در سکوت گذشت، زنگ گوش واریدرود یکه به تماشا یقیاز دقا بعد

 نشست و گفت: شیبر ل*ب ها یضیمخاطب لبخند عر
 تو فکرش بودما!االن  -

 اتصال را زد: دکمه
 ؟ییکجا زیعز نیبه به آرم-
- ... 
 !ادیم مهغذا  یهستم، تا برس ییایتالی! من تو رستوران ایکیعه چه خوب! په نزد-

 زد و تماس را قطع کرد. یبه من کرد، چشمک ینگاه
 رو به من و عسل گفت: سپس

 مهمون دعوت کردم؟ هینداره  یاشکال-
 !؟یپرس یچرا م گهید یشما کارخودت رو کرد-

 چهره اش را مظلوم کرد و گفت: شاهرخ
 !پهیهم خوشت یلیخ ه،یپسر باحال یلیخ یول اد؟یزنگ بزنم ن نیخوا یم -

 با من و من گفت: عسل
 تخم چشممون! یعنی یخداست! قدمش تو تخم چشمتون! چ بینه نه مهمون حب-
 بلند شد و گفت: شیاز جا کبارهی به
 !ییبرم دستشو دیمن با-
 تند رفت. ییبا قدم ها و
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 کرد، گفت: یکه دور شدن عسل را با نگاهش دنبال م یدر حال شاهرخ
 رکه! یلیاخالقش مثل دوست منه خ-
 بر لبانش نقش بست. یضیلبخند عر و
 .میمثل دوتا خواهر م،یباهم یما از بچگ-

 نگاهش به پشت سر من افتاد، دستش را بلند کرد و تکان داد. شاهرخ
 اومد! نیآرم -

 ی، ابروهاب*ر*جسته یو ل*ب ها یدماغ قلم ،یمدل گرگ یمشک یبا قد و اندام متوسط، چشم ها یپسر نیآرم
 یذابترش مج یلیبود که خ شیل*ب ها یهم رو یبود و لبخند کج یهم داشت. رنگ پوستش گندم ییبایز دهیکش

 کرد.
 را آرام به هم زدند و با خنده گفت: شانیشاهرخ قرار گرفت سپس شانه ها یرو به رو نیآرم
 پسر؟ یچطور -
 ب دادم .سالم کرد، من هم مثل خودش جوا یجد یلینگاهش به من افتاد لبخندش را جمع کرد و خ کبارهی
 هستن نامزد من! یخانم مارال صالح شونیا-

 با شاهرخ کردم. یشتریب یکیحس خوب، احساس نزد کیمانند  ختیدر درونم فرو ر یزیچ ناگهان
 رو به من گفت: سپس

 دوستم! نیبهتر نیهم آرم شونیا -
 باز شد و دستش را دراز کرد و گفت: شیاخم ها نیآرم
 خوشبختم! -

 به دستش گفتم: یانداختم و با اشاره ا نییرا پا سرم
 دم! یمن دست نم یعنی! دیببخش-
 .دیبه شاهرخ نگاه کرد و دستش را پس کش یرچشمیز

 را با غرور باال انداخت. شیابرو یتا کیهم  شاهرخ
 چرا؟ یشاهرخ نگفت ن؟ینامزد کرد یشما ک-
 .میکن یم شیهر وقت مارالم دستور ب*دن رسم م،یهست ییفعال تو دوره آشنا-

 به شاهرخ گفت: رلبیز نیزدم، آرم یخجالت زده ا لبخند
 !بهیجت خوبه ن قهیسل-
 دلم گفتم: در
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 《؟یموند یخدا خفت نکنه کدوم گور عسل》
 ختهیورتش رص یطرف تو کیرا  شیکرده به طرفمان آمد! موها شیعسل با صورت آرا دمیمعذب بودم که د یلیخ

 دهیهم کش یربه اداد، خط چشم گ ینشان م یرا قلوه ا شیبود که ل*ب ها دهیرژ سرخ رنگ بر لبانش کش کیبود، 
 !میشد رهیبه هم خ دهز رتیداد. من و شاهرخ ح یخودش را نشان م یلیخ شیچشم ها یبود که عسل

 و گفت: دیبرداشت و الجرعه سرکش یپشتش به عسل بود، نوشابه ا نیآرم
 خب چه خبر داداش؟ -

 گفت: یملوس یاز پشت سرش عسل با صدا که
 سـلـام!-

 و به سرفه افتاد! دیپر شیعسل نوشابه در گلو دنیبرگشت و با د نیآرم
 زد! یم*حکم به پشتش ضربه م ،یضیاز قصد با لبخند عر شاهرخ
 شد و گفت : کشینزد عسل

 ؟ نیشد یچ یوا یا -
 بلند بخندم! یخواست با صدا یشده بود، دلم م یخنده دار تیوضع
 بر شکمش خم شده بود، دستش را باال گرفت و گفت: بایکه تقر نیآرم
 خوبم خوبم!-

 ه جا آمد رو به عسل گفت:ک نفسش
 ؟یکن ینم ی! شاهرخ معرفبایخوشبختم خانم ز-

 را در هوا تکان داد و گفت: شیجواب دادن شد که عسل دست ها یآماده  شاهرخ
 عسـل هستم دوست مارال و شما؟-

 آب دهانش را قورت داد و گفت: نیآرم
 من هم دوست شاهرخ هستم.-

بعد  خت،یصورتش ر یلختش تو یانداخت که موها نییسل سرش را پادستش را دراز کرد که دست بدهد، ع سپس
 گفت : نیبه آرم رهیرا کنار زد و خ شیآرام موها

 !دمیاما من با پسرها دست نم دیببخش-
 .دینیبش دییکنار و گفت بفرما دیرا کش یزد و صندل یبرق شیچشم ها نیآرم

 به سروگردن خودش داد و گفت: یقر عسل
 .مینیاونجا بش میبر دیایب ستینورش خوب ن نجایآه...نه ...ا -
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 م،یکرد ینگاه م نیرمآو فقط با د*ه*ان باز به عسل و  میدو نفره را نشان داد! من و شاهرخ الل شده بود زیم کی
 گفت: یلب ریعسل رو به ما ز

 پشه نره! نیببند-
 را بست و گفت:نشستند! شاهرخ دهانش  یدو نفره ا زیبر سر م نیبه ما زد و با آرم یچشمک

 مافوق نوره! شیقدرت مخ زن-
 !میبعد هر به خنده افتاد و
 گذاشت گفت: یم زیم یرا رو ی*دنینو*ش وانیکه ل ی. شاهرخ در حالمیرا آوردند و مشغول خوردن شد مانیتزاهایپ
 درس هات چطورن؟-
 استرس دارم! یلیخ عتایامسال کنکور دارم و طب-
 چطوره؟ ،یفرصت ندار شتریچند ماه ب میکن یروع مبدم. از فردا ش ادیتونم بهت  یم یاگه من رو قبول داشته باش-

 خواستم، زود قبول کردم. یهم که از خدا م من
 گفتم: یآرام یصدا با
 شاهرخ؟-

 زد گفت: یدر آن موج م یکه تعجب و شاد یبلند کرد و با چهره ا شیرا از بشقاب غذا سرش
 !زمیعز یکنیرو صدا م که اسمم هیبار نیاول نیجانم! ا یا-

 گفتم: یآب خوردم و با لبخند کوتاه یکم
 ؟یخوام درباره خودت برام بگ یم -

 کرد و گفت: یساختگ ینشست و سرفه  شیسر جا صاف
 ؟یدون یرو که م نجاشیهستم پزشکم. تا ا یمن شاهرخ تهران-
 کردم. دییسر تا با
 نجایا یسالگ۱۴و تا  رانیا میعد اومدب هیرانیو پدرم ا ییکایاومدم، مادرم آمر ایبه دن کایکنم. آمر یم یتنها زندگ-

گذروندم و  شیترا یو دوره دانشگاهم رو تو میمهاجرت کرد یمادر نی. به درخواست مادرم به سرزممیکرد یزندگ
 !نجامیبرگشتم. االنم که ا رانیا یتو میبعد از گرفتن مدرکم به خونه پدر

 بهم گره زد. زیم یهم کرد و دستانش را روبا لبخند نگا بعد
 ؟یآشنا شد نیپس کجا با رادو-
 هی نکهیتا ا میاهم در ارتباط بودب ی،ول میمهاجرت کرد کای! بعد که ما به آمرقیو البته رف میبود هیهمسا یاز بچگ -

 گفت: نیروز رادو
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کارو کردم و خانوادم به خواسته من احترام گذاشتن، اون  نیبگذرونه منم هم شیرو تو اتر شیخواد دوره پزشک یم
 داشتم و برگشتم. نجایبه ا یمن تعلق خاطر خاص یهمون جا موندگار شد ول

 دادم. یگوش م شیبه حرف ها ش،یدر چشم ها رهیچانه ام زده بودم و خ ریمدت دستم را ز تمام
 شه؟ یمامان بابات تنگ نم یدلت برا یعنی-
 کنه. یبار در سال! مامان هم هر شب با من چت م نیچند م،ینیب یهمو م ادیز -

 !دندیخند یگفتند و م یشد و م یمیزود صم نیبه عسل افتاد که چقدر با آرم نگاهم
 بود. یمن درس دارم و ممنون از ناهار، عال میشه بر یم-

 فشرد و گفت: تیمیبود به نشانه صم زیم یرا که رو دستم
 .زمیعز میبر -

هم  نیکند که آرم سپس شاهرخ از ما جدا شد و رفت که صورتحساب را پرداخت میرفت نیعسل و آرم زیبه سرم باهم
 همراهش رفت.

 ل*ب و لوچت؟ یدیمال یرنگ و روغن ها رو از کجا آورد نیا-
 زد و گفت: یچشمک

 نیمنو با ا ادیاالن نامزدم م کردن بود، منم بهش گفتم شیدرحال آرا یخانم هیبه دست و صورتم بزنم  یآب هیرفتم -
نگران نباش،  یول هیشخص نایا ـزمیشه از لوازمتون استفاده کنم؟ اونم باعشوه گفت: عـز ی! مکنهیفرار م نهیبب ختیر

 !مارال ازون گرون ها هم هست نیبب ناهاشی! افمیاضافه دارم تو ک یکیاز هر کدوم  شهیمن هم
 گفتم: یآرام یصدا با
 اومدن! فت،یبذار تو ک -

 و گفت: دیرا به هم کوب شیدست ها شاهرخ
 م؟یخب بر -

 رو به عسل گفت : نیآرم
 برسونمتون ؟ نید یافتخار م -

! عسل گونه یدان یمخودت  یعنیچه کنم ؟ من هم شانه ام را باال انداختم که  یعنیبه من کرد که  یهم نگاه عسل
 و گفت: دیام را ب*و*س

 زم،یعز نمتیب یردا مپس، ف-
 رفت. نیشاهرخ هم تشکر کرد و همراه آرم از

 که گفتم: میبهم انداخت یو شاهرخ نگاه من
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 بودم ! دهیروش رو ند نیا-
شدت خجالت  که از دی. دستم را در دستانش گرفت و ب*و*سمیشاهرخ شد نیو سوار ماش میبه خنده افتاد سپس

 نایـسـ*ـت تو از سم یچشم ها یبایضبط را روشن کردم که آهنگ ز مییایب رونیاز آن فضا ب نکهیا یسرخ شدم. برا
 پخش شد. یشعبان خان

 آهنگ نیا هیتودلم گفتم چقدر به احساس من شب"
جشن تولد برگزار شود و  واقع در لواسان یالیشد در و نیقرار بر ا ،یزیچهارشنبه تولد عسل بود. طبق برنامه ر روز

 .دیایبه عمل بدعوت  کشیفقط از دوستان نزد
 شاهرخ را گرفتم: شماره

 ؟یسالم خوب_
 !میعال دمیاالن که صدات رو شن زمیسالم عز-
 زنگ زدم ازت دعوت کنم!_
 مارالم ؟ هیخبر_
 م؟یباهم بر یایتولد عسله. فردا شب م-
 براش؟ ی! فقط کادو گرفتامیشه ن یمگه م_
 نبود اصال! ادمیعه ! نه  -
 ؟چطوره د،یخر میدنبالت که بر امیکنم م یگردم خونه لباس هام رو عوض م یمن االن دارم برم_
 و گفتم: دمیتخت پر یرو جان،یشدت ه از
 !دمیمن عاشق خر هیعال-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 منم عاشق توام!-
 مکث کردم و گفتم : کمی
 ممنون.-
 مارال؟_
 جانم؟_
 !نمتیب یم یچی...ه _

تاد که در راه آمدن به اف ادمیتازه  د؟یخواست به من بگو یم یزیچه چ یعنیرا قطع کردم و به فکر فرو رفتم.  تماس
 !نجاستیا
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 رفتم. هول شده با خودم گفتم: میبه سراغ کمد لباس ها عیسر
 بپوشم؟ یحاال چ یوا

کوتاه کرم  یلتوپا کیباشم! پس  کیروم، ش یم دیبود که با شاهرخ به خر یبار نیخواست امشب چون اول یم دلم
م و پشت سرم بافتم، را فرق باز کرد می. موهایبوت کرم و شال قهوه ا میو ن فیک ،یشلوار کتان قهوه ا دم،یپوش
 یرا، رو میبوگوشم انداختم. عطر خوش پشترا  گرشیو طرف د ختمیصورتم ر یطرفش را تو کیرا  میموها یجلو

 شدم! یهم رژ گونه زدم، عال یو کم دهیو خط چشم کش یکالباس یکردم، رژلب یخودم خال
فرستادم و از خانه  شیبـ..وسـ..ـه برا کیکرد.  یبا مهتاب صحبت م یمادر تلفن دمیکنار آشپزخانه گذشتم که د از
 رفتم. رونیب

 یکوفه هاشتازه و  یدادند، برگ ها یم دیبهار را نو دنیکه فرا رس ییگنجشک ها یصدا ،یخنک بهار یهوا
 یکه با صدا مدیکش یقیرا بستم و نفس عم میکرد. چشم ها یم ییخانه ها خودنما اطیدرخت ها که از ح یصورت

 !دمیکش یبلند غیج ،ینیبوق ماش
 گفتم: تیو با عصبان برگشتم

 !ختیقلبم ر وونه؟یچته د -
گه کفشم را درآوردم تا ، لن. به عقب برگشتمدیآ یآرام آرام دنبالم م دمیبود. د یدود شهیرنگ با ش دیپورشه سف کی

 داد و با خنده گفت: نییپا عیرا سر شهیبه سمتش پرتاب کنم که ش
 !نیشاهرخم اسلحت رو بذار زم-
 و گفتم: دمیدو نیتعجب و ذوق به طرف ماش با
 ؟یدیتازه خر یوا -
 کرد و گفت: یرا بغـل کردم! شاهرخ اخم بامزه ا نیماش و
 احساس رو! یآهن ب کهیت نینه ا یکرد یمن رو بغـل م دیاالن با -
 همون حالت گفتم: تو
 گفته؟ یک-
 منم! گهیم نیدوسِت دارم !..آها بب نی: ماشنیبب

 نگاهم کرد و گفت: یچپ چپ
 !رهیگ یمزه! پس سوارش نشو دردش م یب -
 هم کنج لبش نشست! یخند شین

 سربه سرش بگذارم، گفتم: یکم نکهیا یهم برا من
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 ازش بپرسم! سایوا-
 شاهرخ با حرص گفت: که
 شد! ریباال د ایمن نشون تو بدم! بدو ب یبغل هی -
 زند! یمندر هم رفته است و حرف  شیشاهرخ اخم ها دمینشستم که د نیراحت ماش یصندل یرو یخوشحال با
 شاهرخ؟ -

 نداد! جواب
 شاهرخم نگام کن !-

 هم سکوت ... باز
 شده انگار! شیحسود نجایا یکی نیبب -

 !دمیتش رفتم و گونه اش را بوسبه سم آرام
 کردم . یبابا من شوخ -

 زد و گفت: یقشنگ لبخند
 طلبت! یکی -
 کردم گفتم: یم یباز میکه با انگشت ها یانداختم و در حال نیی. سرم را از شدت خجالت پادیکش یلپم را به آرام و
 دوسِت دارم ! یلیشاهرخ من ... من ...خ -
 گفت: ینگه داشت و با ناباور ابانیکنار خرا  نیگرد شده ماش یچشم ها با
 بگو! گهیبار د هی... ی -
 شدم و گفتم: رهیرنگش خ یآب یها لهیت در
 وقت تنهام نذار باشه؟ چیه -
 و گفت: دیرا بوس میموها ی. شالم از سرم افتاد، رودیم*حکم من را در آغــوش کش کبارهی به
 عاشقتم مارالم تا تهش باهاتم! -

کرد  یمرم را نوازش مرا بسته بودم و آرام ک میطور که در آغوشش چشم ها نیشد. هم ریبود که به دلم سراز آرامش
 گفت:

رو ندارم!  تیتحمل دور گهیمن د م،یکن یم شیرسم ،یکه دانشگاه قبول بش نیبا پدرومادرم صحبت کردم، هم -
 مارال؟ یفهمیم

 کرد. یزالل بود و آدم را در خودش غرق م شیچشم ها یها یشدم، آب رهیخ شیچشم ها به
 گذاشتم و گفتم: شیاستخوان یگونه ها یدستم را رو کف
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 بمون! شمیپ شهیکشه! هم یمن رو م تیلحظه دور هیفکر  -
 زد و گفت: میشانیبه پ ی..وسـ..ـه ابـ
 تونه ما رو ازهم جداکنه. ینم یچیه یتو مال من -

 جابه جا کردم و گفتم: یرا کم خودم
 ونه.خزود برم  دیمن با م،یرو انجام بد دهامونیخر میشه بر یم کیهوا داره تار -
 .میزد و به راه افتاد میشانیبه کنار پ یقی..وسـ..ـه عمبـ

ا که پر از کت و رمغازه  کی. از دور میشد ادهیپ نینگه داشت و هر دو از ماش کیش یلیخ دیمرکز خر کی یروبرو
 و گفتم: دمی. دست شاهرخ را با ذوق کشدمیبود د کیش یشلوارها

 !یش یجذاب م یلیچطوره؟ حتما خ نیا-
 زد و گفت: یبود، چشمک یهم رنگش و کراوات طوس راهنیبا پ یدست کت و شلوار خاکستر کی
 هم که حرف نداره مارالم! قتیسل -

جلو آمد و  عیت، سرداش یعملکه دماغ  ،یبا پوست برنزه و چشم و ابرو مشک یو پسر میبه داخل مغازه رفت ییدوتا
 کرد ییخوش آمدگو

 پرو کنن. نیاریشه اون کت و شلوار رو ب یاگه م-
 گفت: یو بد رهیبا نگاه خ پسرک

 براتون! ارمیچشم خانوم خانوما! االن م-
ا ا به دست من داد که بکرد. فروشنده کت و شلوار ر یبه او نگاه م یشاهرخ در هم گره خورد و با حالت بد یابروها

 دستش پشت دست من را لمس کرد!
از  دمیه نشده باشد که دشاهرخ متوج نمیکار را کرده است! مانند برق گرفته ها برگشتم تا بب نیبود از قصد ا معلوم

 کشد! یتندتند نفس م تیصورتش سرخ شده و از شدت عصبان تیفرط عصبان
اش  قهیاهرخ شکرد.  یراجب جنس پارچه اش صحبت م یضیرو به من با لبخند عر دید یانگار شاهرخ را نم پسرک

 گره خورده گفت: یو ابروها تیبلند کرد و با عصبان یرا گرفت و از پشت کانتر چوب
 ساقطت کنم ؟ یجا از هست نیهم یخوا یم ؟ید یبه زن من خط م یچ یبرا یعوض-
 زد : ادیبلند در صورتش فر و
 آره؟-

 فتم:گگذاشتم و  شیبازوها یبه تته پته افتاد! دستم را رو که از ترس زبانش بند آمده بود، پسرک
 قربون چشم هات برم، ارزشش رو نداره! میبر ای! بشیآروم باش. ولش کن کشت زدلمیعز-
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او را رها کرد،  ی قهیکم کم نرم شد و  د،یکش یبه فروشنده با خشم نفس بلند و صدادار م رهیطور خ نیهم شاهرخ
 افتاد. نیزم یکه محکم رو

 شد؟ رفهمی! شیکن ینم یادیز یغلط ها نیاز ا گهید-
 دهیاهرخ را ندش یرو نی.من که تا به حال، امیرفت رونیب کیپسرک زد و از بوت یبه پا یبا کفشش لگد محکم و

 و گفت: دیکش شیموها نیب یزد. شاهرخ دست یبودم، قلبم از ترس تندتند م
 فرض کرده! ینیزم بیس کلیه نیمن رو با ا یپسره عوض -

التش عوض شد و ح عیجمع شده بود! سر میرا جمع کرده بودم و اشک در چشم ها میبه من افتاد که لب ها نگاهش
 گفت: یبا مهربان

 ترسوندمت مارالم؟ -
 سر اشاره کردم که آره ! با
 .زمیخوام عز یمعذرت م -

 و گفتم: دمیکش قیمعنشاند. چند تا نفس  میموها یرو یاش فشرد و بـ..وسـ..ـه ا نهیرا به ســ میشانه ها محکم
 کنم. یاالن خوبم، تو آغوشت احساس آرامش م-

 زد و گفت : یلبخند
ش خوش بگذره  هینم بقک یدم کار یقول م یشد! ول یطور نیا م،یاومد رونیکه باهم ب یشب نیاول زمیعز دیببخش-
. 

 آب آناناس بزرگ گرفت. وانیل کیگوشه پاساژ رفت و  یفروش وهیطرف آبم به
 .زدلمیعز ادیرو بخور، حالت جا ب نیا -
 شدم و از خدا خواستم ما را به هم برساند. یهمه توجه اش، غرق شاد نیا از

 یسرم را باال م دیخواستم نگاهش کنم با یم یو وقت دیرس یانداختم. قدم تا سرشانه اش م شیرا دور بازو دستم
بسته  ی قهی شیبود که قسمت باال یا کهیدوت ییلباس طال نیتریمغازه کشاند. پشت و کیگرفتم من را به طرف 

 یران م یاک تا روچ کیداشت که  یو جذب بلندبود و دامن  دایاز شکم پ ی. نواریحلقه ا شیها نیداشت و آست یا
 خورد. باذوق گفتم:

 چطوره؟ نیا -
 !یش یلباس معرکه م نیبه نظرم تو ا -
سرخ  یبا سنگ ها نهیـ*ـطرف س هیکوتاه با باالتنه دکلته کرد که  نیلباس قرمز با دامن پر از چ کیبه  یاشاره ا و
 دوخته شده بود. ییبایز پوریدامن با گ ریشده بود و ز نییتز
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 بپوشم؟ یرو تو مهمون نیا یمطمئن-
 خاص که قلبم را به تپش انداخت گفت: یشد و با حالت کیکرد و به صورتم نزد یفیظر اخم

 افتاد؟ یپوش یمن م یبرا نویشما فقط ا-
 حرکت سر گفتم: با
 بله! -

 و گفت : دیگونه ام کش یشستش را با نوازش رو انگشت
 .نمیحاال برو بپوش تو تنت بب -

 خانم جوان خوشرو بود، لباس را به دستم داد و گفت: کی فروشنده
 !نیایماشاهلل چه به هم م -

در لباس  می*ست گندمل*ب تشکر کردم. لباس را گرفتم و در اتاق پرو تنم کردم، پو ریانداختم و ز نییرا پا سرم
باالتنه که کامال  داد و قسمت یم میبه پاها یخاص تیجذاب ش،یداد، دامن کوتاه تور دوز یخودش را نشان م یلیخ

 میشده بودم، موها بایز یلیخکه  یلباس باز و کوتاه خودم را به شاهرخ نشان بدهم! در حال نیباز بود!امکان نداشت با ا
به در خورد  یقه اتکه  دمیخند یآوردم و م یخودم شکلک درم یبرا نهی. در آدیرس یرا باز کردم که تا ک*م*رم م

 و شاهرخ گفت:
 نم؟یشه منم بب یمارالم م -

 گفتم: یآروم ی! باصدادیدو رپوستمیبه تپش افتاد و خون ز قلبم
 کنم. یاالن بازم-

 ب و اخم گفت:در را که باز کردم، شاهرخ با تعج دم،یخودم را پوش یشروع کردم در آوردن و لباس ها عیسر
 !نمیمن خواستم بب ؟یعه چرا درآورد -

 نگاهش کردم و گفتم: یچپ چپ
 ! ینیو اون لباس ببم من رو تذاشت یبود، فکر کن م نیبهتر از ا دمیپوش ینه بابا؟ لباس نم-
 گفت: یزیآم طنتیبا لحن ش رگوشمیز
 افتاد؟ یم یمگه چه اتفاق -
 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یچشم ها با
 !تیترب یب یا-

 کرد. فروشنده جلو آمد و گفت: یبلند خنده
 .زمیمبارک باشه عز -
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 آوردم. خانوم فروشنده با لبخند گفت: رونیپولم را برداشتم و کارتم را ب فیلبخند تشکر کردم، ک با
 همسرتون حساب کردن! زمیعز -

 گفت: یخشن یدرهم شاهرخ برخوردم! با صدا یرا باال گرفتم که به ابروها سرم
 !بتیبذار ج -
 .میرفت رونیو ب میگفتم، از فروشنده تشکر کرد یچشم یمظلوم افهیق با
 گفتم: یلحن لوس با
 عجقم بامن قهله؟ -
 دیبار یاز آن م طنتیکه ش یاز هم باز شد و با لبخند کج شیرا جمع کردم، نگاهش به من افتاد ابروها میلب ها و

 گفت:
 خورمتا! یحرف نزن م یطور نیا-

 فرستادم که گفت: شیبرا یبار تندتند پلک زدم و بـ..وسـ..ـه ا چند
 !طونیلعنت برش -

 را طرفم گرفت و گفت: یا سهیرا محکم در آغـوش گرفتم. ک شیکردم و بازو یبلند خنده
 شماس! یبرا نیا-

غــوش گرفتم و آبود که دوستش داشتم! کمرش را در  یرنگ ییهمان لباس طال دمیرا نگاه کردم و د سهیک داخل
 گفتم:

 شاهرخ! یتو فوق العاده ا-
 !میبه جونمون! دختر وسط پاساژ یگشت ارشاد رو بنداز یتون یم نیبب -
 را باز کردم و دستم را به دور بازوش حلقه کردم. میدست ها حلقه عیخودم آمدم سر به

 گفتم : دیاین شیپ یمشکل نکهیا یشان به ما جلب شده بود، براتوجه ینفر چند
 باشه؟ گهیپاساژ د هی میشاهرخ؟ بر-

 هم گذاشت. یرو دییتا یرا به نشانه شیهافرمش نقش بست و چشمخوش یهال*ب یرو یلبخند
 ،یشلوار مشک دست کت و کیگرفتم و  میها. دو جفت کفش ست لباسمیدادیرا انجام م مانیدهایخر یکییکی
هم  کیجفت کفش ش کی. آمدیم یلیخ زمیشاهرخ عز یهارنگ که به چشمخوش یو کراوات آب یمشک راهنیپ

 .میست کت و شلوارش گرفت
 م؟یریبگ یکادو چ یفکرش رو کرد -

 م:شدم و گفت رهیبه او خ یمتفکر باحالت
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 اوم ...نه! -
 کرد و گفت: یاتک خنده شاهرخ

 !یبدون دیبا یعالقه داره؟ تو که دوستش یبه چ -
 بلند شدم و گفتم: میاز جا کبارهیفکر کردم، به  یکم
که مجبور بشه تابستون بعد  رمیگیسنتور براش م هی. من رهیبگ ادیدوس داشت سنتور  شهی! عسل همدمیفهم -

 !رهیبگ ادیکنکور بره 
 هست. هیهد نیو بهتر هیپر از حس زندگ یقی! آالت موسهیعال -
دم من اصرار کر م،ی. چون با هم دعوت شده بودمیگرفت شیبرا یاعروسک خرس قهوه کیبا  بایز یلیسنتور خ کی

شده بود،  زانیآو میهال*ب ادیز دیقبول کرد. خسته از خر ادیمشترک باشد که شاهرخ بعد از مقاومت ز مانیکادوها
 یر دو با خستگکردم. ه تشیهدا کتینم کی طرفو به  دمید*ر*د گرفته بود. دست شاهرخ را کش یلیهم خ میپاها

 .میدیکش یقیو نفس عم میتمام نشست
 مارالم؟ -
 جانم؟ -
 گشنمه! -

 یبه من نگاه ییبایز کردم. شاهرخ با لبخند دنیاز ته دل شروع به خند کبارهیبه او انداختم و به  ینگاه متعجب
 انداخت و گفت:

 تا... نخوردمت! میبخور یزیچ هی میمارال! پاشو بر یشیجذاب م یلیخ یخندیم -
با  کیش یرستوران و به طرف میگذاشت نیرا داخل ماش دهایکه دلم ضعف رفته بود، بدون تعارف قبول کردم. خر من
داخل رستوران  ی. فضاکردیم رهیآن چشم آدم را خ یبایز ینئون یکه تابلوها میرفت یچوب یهاو قاب یاشهیش ینما

 یچوب یزی. سر مدادیدل آدم را مالش م یو سنت ملل یغذاها یشده بود و بو دهیچ ییاروپا یهابه سبک رستوران
 با عجله منو را ورق زدم و گفتم : م،ینشست

 !خوامیمن زرشک پلو م-
 ؟یانتخاب کن دیجد یغذا هی یخوایمن که عاشقشم! البته بعد از تو! نم -

را به حالت قهر جمع کردم و  میهاشد. ل*ب لیتبد نیریش یااش به قهقهزدم که خنده شیبه بازو یآرام مشت
 گفتم:

 ست.خوا نویاالن دلم هم خوامینم ریپررو! نخ کنهیم سهیمن رو با غذا مقا-
 گفت: میهادر عمق چشم رهیچسباند و خ میشانیرا به پ شیشانیپ
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 ؟یدی! فهمیمن ی! تو همهستیبا تو ن سهیمن قابل مقا یبرا یزیچ چیه -
 زدم و گفتم: یچشمک

 شد! نیا-
 گفت: یزیآمطنتیلحن ش با
 !یشد طونیش یلیخونه من! امشب خ یایتو امشب م رینخ-
 و گفتم: دمیکش یاخفه غیج
 شاهرخ! یتیترب یب یلیخ-
و خنده  یها را به منظور شوخحرف نیا دانستمیام گرفت. مکرد که من هم خنده یبلند یحرص خوردن من خنده از
از سرعالقه  یاعتماد قلب کیبه او اعتماد داشتم،  میهاقائل بود. مانند چشم یادیارزش ز تی. او هم به محرمزندیم

 کردیم تیرا رعا اتی؛ اخالقکه به من داشت یدیشد یش شده بودم. با وجود عالقهاخالقه نیهم یفتهیو در واقع ش
 .گذاشتیمن احترام م دیبه افکار و عقا یلیو خ گذاشتیرا از حد فراتر نم شیو پا
به خانه  رتریکن است دبا مادرم گرفتم که مم ی. تماسمیو خنده خورد یهمراه با شوخ اد،یز یرا با اشتها مانیغذا

 بروم و نگران نشود ،بعد تماس را قطع کردم.
 یو احساس خوشبخت کردندیکه از کنارمان عبور م ییهاآدم انیدر م م،یزدیدر دست هم، شانه به شانه قدم م دست

 .گرفتیتماممان را در برم
 !کردندیم دیخر زدند،یمبودند، حرف  نیغمگ دند،یخندیم آمدند،یو م رفتندیها مشلوغ بود. آدم هاابانیخ

و سپس با هم به سمت بام تهران حرکت  مدیاز ته دل کش یقیها و ماه! نفس عمبه آرامش شب افتاد، به ستاره نگاهم
 .میکرد
 .میسکوت شب گوش داد و به میرنگ و رو رفته نشست یمکتین یهمراه شاهرخ، رو یبخشلـ*ـذت یروادهیاز پ بعد
که هستم، بدون  ی. همانخواهدیخوب و بدم م یمن را با همه نکهیپسر دارم، به ا نیکه کنار ا یکردم، به آرامش فکر

رد وجود داشته باشد که م کیخودم باشم. حاال مطمعنم اگر  دهدیکنم. اجازه م جادیدر خودم ا یرییبخواهم تغ نکهیا
 بخواهم با او ازدواج کنم آن مرد فقط شاهرخ است!

داده بود و سرش را باال  هیتک مکتین یرا به لبه شیهادست را آرام بسته بود و شیهانگاه کردم، چشم رخشمین به
 گرفته بود.

! سرم  خواهمیا مرپسر  نیمن ا خواهمش،یشدم ! بله من م رهینشسته بود خ شیهال*ب یکه رو یلبخند قشنگ به
 را نوازش کرد و گفت: میاش گذاشتم که موهاشانه یرا رو

 ؟ید*اغ چطور یبا دوتا قهوه -
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 را به هم زدم و گفتم : میهادست
 !یاگه عوض قهوه نسکافه باشه، عال -

نسکافه را که به دستم  انویل قهیکه آن باال داشت، سرخ شده بود. بعد از چند دق یمیمال یاز سرما میهاانگشت نوک
 احساس رخوت کردم و عطرش را با تمام وجود حس کردم. وانیل یداد، از گرما

 انداختم و گفتم: امیبه ساعت مچ یکه در سکوت و آرامش گذشت، نگاه یاز خوردن نسکافه در لحظات بعد
 .میبهتره برگرد-

 را برداشتم و گفتم: میدهایخانه نگه داشت خر کی. نزدمیو به راه افتاد میشد نیشب بود. هر دو سوار ماش ۹ ساعت
 خوش گذشت، خدافظ. یلیخ زم،یممنون عز-
 مارالم؟-
 نم؟جا-
 !یرو جا گذاشت نیا -

 زدم و گفتم : یبه لباس قرمز، لبخند اشاره
 هام تا به وقتش !بذار تو کمد لباس شتیاون باشه پ-

 نقش بست. شیهادر چشم یزدم که برق خوشحال یچشمک سپس
 عاشقتم مارالم! -

گشته بود و مادر طبق معمول نوز برنوارد خانه شدم. پدر ه صداینگاهم را از او بردارم عقب عقب، آرام و ب نکهیا بدون
 . کردیدر آشپزخانه، شام را آماده م

و بهانه  رادیتر شده بود، کمتر اکرده بود، مهربان دایپ یشاد یهیو مادر روح رفتیم شیخوب پ یلیکار پدر خ اوضاع
 درست برعکس گذشته! کرد،یبه ما توجه م شتریو ب گرفتیم

 کردم که گفت: یبلند سالم
 شد! یوگرنه ناراحت م دهیبابات هنوز نرس یشانس آورد ؟یکرد ریسالم چرا د -

 که گفت: دمیرا ب*و*س اشگونه
 !ادیاه نکن بدم م -
 خودم گفتم: با
 سابقش رو داره! یهاهنوز اخالق نه
 خندم گرفت! و
 گرفتم. ایچ نیبب ای! بگهید کشهیمامان انتخاب کردن طول م-
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 نه؟ ایبود  ی. مبارکت باشه دختر. حاال پولت کافنمیبرو بپوش تو تنت بب -
 باهات صحبت کنم، باشه؟ یباشه بعدا در مورد موضوع مهم ادمیمامان؟  -
 ام؟بهیمن غر ؟یگیچرا االن نم -
 !گهیباشه به وقتش د -
 !یچه کرد نمیخب! بدو بپوش بب لهیخ -
 شید و آب از موهارا دورش گرفته بو اشیصورت یآمد. حو*له رونیعجله وارد اتاق شدم که مهسا از حمام ب با
 .دیچکیم
 سالم خانم! کیعل -
 باشه خانم! تیعاف یسالم ! نگفت -
 گفت: جانیافتاد و با ه میدهایگفتم که چشمش به خر یشیا

 !یگرفت یعه بدو نشون بده چ -
 .پوشمیمن هم م ،یتا موهات رو خشک کن-

را باز  میا کردم و موهاپرا هم به  مییپاشنه بلند طال یها. کفشدمیپوش رنگم را از کاورش درآوردم و ییطال لباس
 گذاشتم و دورم رها کردم.

 و گفت: دیکش یسوت مهسا
 .هی! عالیشد یگریچه ج-
 یمصر یهاملکه ادیکه مرا به  کردیم یینماخود کمیام بود. کمر بارنگاه کردم ،قشنگ اندازه نهیذوق خودم را در آ با
 .انداختیم

 رفتم و گفتم: ییرایآرام به طرف پذ آرام
 مامان چطورم؟-

 جمع شد. شیهااشک در چشم دنمیو با د برگشت
 جان !اسفند برات دود کنم مامان هی! پاشم یبرازنده شد یلیماشاهلل خ -

 و به مادر گفتم: ستادمیا می! خشک شده سرجادیرا بوس امگونه
 اش.طور ب نیهم شهیدوست دارم مامان، هم یلیخ-
 بودم از خودش کند و گفت: دهی. من را که مثل چسب به او چسبدمشیمحکم در آغــوش کش و
 ! ول کن دختر!گهید کنهیکه آدم محبت نم دیکنیکارها رو م نیهم-



 

 

88 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

که  میقهقه زد. ما هم به خنده افتاد یبلند یگرد شده نگاهش کردم که مهسا در چارچوب در، با صدا یهاباچشم
 :دیدر بگوش رس یپدر از جلو یصدا

 به خنده. بفرما بهادرجان! شهیهم -
 شد... رهیها خشکم زد! بهادر سرش را بلند کرد که مسخ شده به من خبا همان لباس ییرایپذ وسط

 سال گذشت، سالم کرد. پدر رو به من گفت: کی یکه اندازه هیاز چند ثان بعد
 بابا! یماشاهلل دخترم چقدر خوشگل شد -

 اخل اتاق رساندم.کردم و دستپاچه خودم را به د یل*ب سالم  ریاز خجالت و مرکز توجه بودن سرخ شد! ز صورتم
 گفتم: یبا دلخور میهااز درآوردن لباس بعد
 اد؟یب خوادیبهادر م یمهسا چرا نگفت -
 گفت: یاانهیرا باال انداخت و با خنده موز شیهاشانه یالیخیب با
 !یدیچون نپرس -
 داد و از اتاق خارج شد. یجا خال یارا به طرفش پرتاب کردم که با قهقه میروفرش ییمپاد
ردن کسپس در پهن  رفتم. رونیبه تن کردم و ب یمشک یو ساپورت بایو ز زیر یهابا طرح گل یسارافون دامن کی

نکردم و  یاما توجه بهادر به خودم شدم! نیخاص و سنگ یهاکه متوجه نگاه کردمیشام به مادرم کمک م یسفره
 من گفت: بهخودم را مشغول انجام کار نشان دادم. بعد از خوردن شام پدر رو 

 باهات صحبت کنه. خوادیباباجون بهادر م -
 تعجب گفتم: با
 با من؟ -

 گره خورده گفت: یو با نگاه خاص و ابروها دیبه صورتش کش یدست بهادر
 .دمیم حیتوض نیاریب فیتشر -

 برو . یعنیهم گذاشت که  یرا رو شیهابه مادر انداختم که چشم ینگاه
 . مینشست اطیح یشهگو یچوب مکتین یو رو میشد اطیسست همراه بهادر وارد ح ییهابلند شدم و با قدم میجا از

 میبودند و نس دهیبخش تیرا جذاب اهیآسمان س یشماریب یهاو ستاره دیدرخشیشب م کیدر دل تار ییبایبه ز مهتاب
 .کردیم قیکه آرامش را به روح آدم تزر دیوزیم یمیمال

 ی. موهایاسرمه جذب راهنیبود و پ دهیخوش دوخت پوش یاشلوار پارچه کیبه بهادر انداختم،  یرچشمیز ینگاه
 گفت: یجد یلینگاه کرد و خ میهابه چشم میچنان بلند بود. مستقخوش حالتش، هم

 صحبت کردم و اجازه گرفتم کـِ...با پدرتون  -
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 گفتم: یو با کنجکاور دمیپر شیهاحرف وسط
 در چه مورد؟-
 شد و گفت: رهیخ میهابه چشم ینگاه نافذ با
 در مورد شما وَ...من ! -

 کرد و گفت: یمکث
. من ...من شما رو از پدرتون نیتا آماده بش کنمیر مصب یول ست،یدونم االن وقتش ن یمن به شما عالقه دارم... م -

 کردم! یخواستگار
بهادر دور  نیزبیت یهاو از چشم شدیم دهیبه وضوح د میهارا از صورتم کنار زدم، لرزش دست میشده موها هول
 نماد!

 نیزم یدختر رو نیترلحظه خوشبخت نیحد عاشق نبودم، در ا نیاگر تا ا دیاگر با شاهرخ آشنا نشده بودم شا دیشا
 !دمیپرستی! من شاهرخم را با تمام وجودم م! اما من نهبودم
 گفتم: شد،یم دهیشن یختسکه به  یلرزان و آرام ینگاه کنم و با صدا شیهابه چشم توانستمیرا بلند کردم، نم سرم

 ...نه! تونمیمن نم -
 را رو ل*بش گذاشت و گفت: انگشتش

 ! فقط بهش فکر کن.یجواب بد خوامیاالن نم -
 کلمات در ذهنم گم شده بودند! یول میبگو یزیچ خواستمیبود. م ختهیبه هم ر افکارم

 گفت: شدیدر آن حس م یفیاش که لرزش خفدورگه یو سپس با صدا ستادیبلند شد و پشت به من ا شیجا از
 بهش فکر کن! میشیم یمارال؟ ما زوج خوب -
 کردم. پرستاره نگاه اهیرفتم و به آسمان سم*حکم وارد خانه شد. سرم را باال گ ییهابا قدم و

 ستم؟ین م*حکم حرفم را بزنم؟ چرا نه گفتن را بلد توانمینه قاطع نگفتم؟ چرا من نم کیچرا  چرا؟
 .کردیماه شدم که قرص کاملش آسمان دلم را روشن م یتماشا محو
 بود :را باز کردم شاهرخ  امیپ د،یاز جانب تلفن همراهم به گوش رس یامکیپ یصدا

 تو بتاب..* اهمیس یهادلم شاعرانه است، ماه من به ظلمت شب ی*امشب هوا
 رفتم . ییرایفشردم و به سمت پذ نهیرا به سـ*ـ میبه تپش افتاد، گوش قلبم
 ماند و رفت. موقع رفتن گفت: یاقهی. بهادر هم چند دقاوردین انیبه م یصحبت یکس
 فکر کن! شنهادمیمارال؟ به پ -

*** 
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وصلت  نیارند و به ابه بهادر عالقه د یلیمادر و پدرم خ دانستمیدرهم به رختخواب رفتم. م یفکرها یبا کل شب
اش وابسته یلیخ ،ییامدت کم آشن نیمن مناسب بود. در ا یهستند. به شاهرخ فکر کردم، او هم از هر جهت برا یراض

 بگذارم. انیدرم یکیام را با نگفته یهافدارم حر اجیاحت نمیعسل را بب دی! بادانمیشده بودم. نم
 بعدش. یوزهارجشن تولدش افتادم. تمام افکارم کنار زده شد و فقط به فردا فکر کردم! نه  ادیعسل!  یوا

 اشد*متعلق به تو ب ندهیکند، زمان حالت را بساز تا آ یدر زمان حال زندگ شهی*خوب است آدم هم
*** 
 .دیتولد فرا رس شب

 یرا فر درشت زدم و رو اشهیپشت سرم م*حکم کردم و بق رهیرا با گ میموها یجلو دم،یرا پوش میبایز ییطال لباس
سرم انداختم  یا، رور رمیکردم. شال حر* یخودم خال یعطر رو یهم کردم و کل یمیمال شیانداختم. آرا میهاشانه

 بود . و در اتاقش خواب قرص خورد ردردداشت و از شدت س گرنی. مادرم مدمیهم پوش یبلند یو مانتو
 رونیدارم. آرام آرام ب دوستت یلینشاندم. مادر قشنگم !خ شیموها یرو یقیعم یسرش رفتم و بـ..وسـ..ـه یباال آرام

 .دیایبه شاهرخ زدم که ب یزنگآمدم و تک
 زد و گفت: یمن سوت دنیاست با د دهیشاهرخ تازه رس دمیرا باز کردم که د در
 تو! یچه ناز شد -

 پلک زدم و گفتم : تندتند
 من ناز بودم!-
 دستم زد و گفت: یرو یا..وسـ..ـهبـ
 من. یبایز یحق با شماست کلوپاترا -

 بود. ییابی! واقعا شب زمیدیکشیو سوت م غیو ج میخواندیکردم و هر دو بلند بلند م یپل یشاد آهنگ
شدن در چشمان  رهیخ شدینم در کنار او انقدر خالصانه شاد بودم،کاش تمام شتریو من ب آمدیها کش ملحظه کاش

 شاهرخم! یغرق شاد
در دست  ی*دنیو نو*ش کیش یهاها با لباس. مهمانشدیم دهیشن یاکرکننده کیموز یصدا میدیکه رس الیو به

 و خنده بودند. رو به شاهرخ گفتم: یدر حال شوخ
 .زدلمیجا بمون عز نیهم ام،یبرم آماده شم و ب-
از  یبلند غیم، جه دنیو با د میشد نهیبه سـ*ـ نهیلباس، با عسل سـ*ـ ضیداخل ساختمان رفتم و بعد از تعو به

 !میدیذوق کش
 هم داشت! یظیغل شیکرده بود و آرا ونینیسرش ش یرا باال شیبود، موها دهیپوش یو براق غیسبزرنگ ج لباس
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 تو! یچه خوشگل شد-
 . زمیعز یشد یتو هم عال -

شده بودند و  الیها وارد سالن وبه عسل به سمت شاهرخ حرکت کردم. مهمان یو با چشمک دمیبه لباسم کش یدست
 یلیبا لباس خ یدختر دمیدگذاشتم و دنبال شاهرخ گشتم که  هاهیهد هیرا کنار بق هیشلوغ شده بود. بسته هد یحساب

 نیی! شاهرخ هم سرش را پاکشدیدست م شیبازو به یزننده و جلف اریو به طرز بس ستادهیکوتاه چسبان کنارش ا
از کنارش جم  یمهمان گرفتم تا آخر میخونم به جوش آمد و تصم ی! ولکردینم یتوجه یظیانداخته بود و با اخم غل

 نخورم!
بود، م*حکم به  حاطه کردهسراسر وجودم را ا یبودم و لرزش یبه شدت عصبان کهیرو بلند برداشتم و درحال میهاقدم

 ! هول شده گفت:دیآیدارد از روبه رو م دمیبودم که ند یبرخورد کردم! آنقدر عصبان یپسر ینهیسـ*ـ
 نشد؟ تونیزیچ -

 گفتم : داشتمیاز شاهرخ چشم بر نم کهیو درحال عیسر
 !ستین یزینه نه چ -
 و گفتم: دمیکه د*ر*د گرفته بود. به کنارشان رس دمیکش مینیدستم را به ب و
 ؟یینجایا زمیشاهرخ عز -

 عیگفت و سر یشیا وبه ما کرد  یارهیباز نگاه خ ی!دخترک با دهاندمشیجلو رفتم و م*حکم در آغـ*ـوش کش عیسر
 دور شد!

 گفتم: کردمیبه رفتن دخترک نگاه م کهیکردم و درحال یاانهیموز خنده
 حالش رو گرفتم؟ یچطور یدید-

 باال زده از تعجب گفت: یرخ افتاد که با ابروهابه صورت مبهوت شاه نگاهم
 ؟یمن رو بـغل کرد یریحال اون دخترو بگ نکهیا یبرا یعنی -

 ! دستپاچه گفتم:ستادمیا میشده سرجا خشک
 .. همش اون نبود ..آ..آره!یعنی... زهینه ...چ-

 تکان داد و گفت: یسر
 خودم! شیکه نکردم پ ییچه فکرا -

 بحث را عوض کنم، گفتم: نکهیا یبرا یگرفت ول امخنده
 هان؟ ؟یدختره رو داد نیبه ا یچ یاصن تو برا-
 !زدیبند حرف م هیکرد و  لهیهم پ نیمن منتظرت شدم، ا -
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 کرد و گفت: یزیآم طنتیش یخنده
 !زدیفک م یلیخ یمخم رو بزنه! واقعا نجاتم داد خواستیم -
 به خنده افتادم و گفتم: شیهاصداقت حرف از
 ! شمیلحظه هم ازت دور نم هی گهینگران نباش د-

 . شاهرخ گفت :میدو وارد سالن شد هر
 مارالم ! یخوشگل شد یلی... خیول -
 .رهیتو رو از من بگ یکینگرانم  شهی! همیتو هم جذاب شد -
 به او انداختم. یانگاه عاشقانه و

 فت:گرا کج و کوله کرد و  افشیو ق دیکه عسل به کنارمان رس دیام کشبه گونه ینوازش دست
 و مجنون راه انداختن! یلیل ی...واسه من منظومه نیدب یقر هی نیایب نیها! پاشعوق! بابا مثال تولده -

پخش شد. شاهرخ  ییبایز یکرد و آهنگ دو نفره یج یبه د یاو به وسط سالن برد. اشاره دیرا کش مانیهادست
آهنگ شروع  تمیاش گذاشتم و آرام با ر*نهیس* یهم دستم را، رودستش را دور ک*م*رم حلقه کرد و من  کی

 یودم که موضوع خواستگارب ریبا خودم درگ نماما در ذه د؛یکوبیم امنهی. قلبم به شدت در سـ*ـمیکرد دنیبه ر*ق*ص
 نه بزرگ در ذهنم شکل گرفت! کیکه  انه؟ی میبهادر را به شاهرخ بگو

 بود . یکنم. من که جوابم منف ریداشت ذهن شاهرخم را درگ یلیدل چه
 شد و گفت: رهیبا دقت به صورتم خ شاهرخ

 !یشده؟ تو فکر یزیچ -
 .زمیعز ستین یمهم زین... نه... چ -

 بود! نیبا آرم دنیکه نگاهم به عسل افتاد که در حال ر*ق*ص برگشتم
 اومده؟ یک ؟یدیرو د نیعه آرم-
 ماست!ش قیرف ریگ ی! دلش بدجوردمشید اطیآره تو ح -
ه صرف شام دعوت نقش بست. بعد از تمام شدن آهنگ، ارکست همه را ب مانیهابر ل*ب تیاز رضا یدو لبخند و

 :برداشت و گفت یشده بود. شاهرخ بشقاب نییتز ی*دنیبا انواع غذاها و نو*ش یبزرگ زیکرد. م
 زم؟یعز یدوست دار یچ -
 زرشک پلو. کممیجوجه بذار...  کمیاوم.... -
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پر از دلستر  وانیل کیبشقاب پر از غذا آمد و کنارم نشست.  کیمبل دو نفره راحت نشستم، شاهرخ با  کی یرو رفتم
شروع کردم به غذا خوردن و تند تند  عیام بود، سرگرسنه یلینگاه کرد. من که خ میهابه دستم داد و با لبخند به چشم

 !کردمیقاشقم را پر م
 ! در دلم گفتم:دیجویاش را مم لقمهآرا یلیبه شاهرخ افتاد که خ نگاهم

 «نووم!زشته! آدم باش خا یخوریم یدولپ ینطوریمثال! ا یکن دختر تیرعا کمیبر سرت مارال!  خاک»
 را بخورم! میتر غذاکردم آبرومندانه یرا بزور دلستر، فرو دادم و سع املقمه
 رقـ*ـص مشغول ستیعده وسط پ کیپخش شد و  یخوشمزه بود، آهنگ شاد یلیاز صرف شام که خ بعد

ه دست زدن و آواز تولد برا آوردند و همه شروع  کیک هاخدمتشیشدند. بعد از تمام شدن آهنگ پ دنیر*ق*ص
 خواندن کردند!

به هوا  غیدست و ج یفوت کرد و صدا ییبایها را با لبخند زکرد و شمع ییرا بست و در دلش آرزو شیهاچشم عسل
 رفت.
. عسل کردیم تریجانیو فضا را ه گرفتیارکست ضرب م شدیکه باز م ییهر کادو د،یکادوها رسباز کردن  موقع
ه با عجله کاغذ کادو را با کهم نگاه کردند  یهادر چشم یاهیچند ثان نیدلنش یرا برداشت و با لبخند نیآرم یکادو

انداخت. همه با  نیه آرمب یزیشد و نگاه تشکرآم زدهرتیطال ح یبایو ز فیظر سیسرو دنیدقت تمام باز کرد و با د
 هم گفتن:

 ! کوفتت بشه عسل!یواو چه عال-
 زد و گفت: یبلند یقهقهه عسل

 تا چشمتون دراد ! -
 کردیم زانین و دست عسل آوطالها را به گ*رد یکی یکی نی! آرمدندیو هورا کش غیکنان دست و جخنده یهمگ

 ن شد!م یکادوها شامل عطر و کتاب و کفش بود، باالخره نوبت کادو هی. بقمیکردیم قشانیو همه تشو
 رو به من باخنده گفت: عسل

 راه راه باشه! ژامهیبه حالت اگه پ یوا-
 صدا به خنده افتادند، رو به عسل گفتم : کی همه

 !دیچرا به ذهن خودم نرس نیاه ..ا -
 گفت: یافت. با حالت بامزهگر شیبه من زد و کادو را در دست ها یکنان چشمکخنده عسل

 بورده؟یک ن؟یا هیچ-
 خنده گفتم: با
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 !نیباز کن و بب -
 بغلم انداخت! یو خودش را تو دیکش یبلند غیسنتور، ج دنیکاغذش را باز کرد و با د عیسر
 قشنگه، واقعا ممنون عاشقشم! یلیخ یوا -
 رد.بود، تشکر ک ستادهیسالن ا یگرفته بود و در گوشه ییبایژست ز بیشاهرخ هم که دست در ج از

با  خدمتشیکردند. پ دنیشروع به ر*ق*ص یخاص جانیبا شور و ه یآهنگش را اجرا کرد و همگ نیآخر ارکست
تاب دو نفره  دنیکه با د میفتر اطیآب آلبالو برداشتم و همراه شاهرخ به ح وانیوارد شد، دو ل وهیپر از آبم یهاوانیل

 ذوق زده شدم و گفتم: یکل
 !مینیبش میمن عاشقشم بر یوا-
 مارالم! میخودمونم دار اطیح یتو -
 ما...! اطیح -
 خونه ما، من و تو! اطیآره مارالم ح -
 ذوق گفتم: با
 .نمیآخ جون! واقعا دوست دارم خونت رو بب -
 خوبه؟ میریفردا م-

 را مزه مزه کردم و گفتم: میاز آب آلبالو یکم
 !هیعال-

به گوش  هارکیرجیج یها صدادرخت یالو از البه دیدرخشیدر آسمان م ییبایخنک بود. ماه به ز یحساب هوا
 .دیرسیم
 !کنهینوازه؟ آدم رو غرق آرامش شب متو دل شب انقدر گوش رکیرجیج یچرا صدا-
 شمیم رهیمون خسرم، به آس ریز زارمیو دستم رو م کنمیپهن م راندازیز هی اطیح یهاچمن یها، رووقت یگاه -
 ! شدمیشناس محتما ستاره شدمیاگه دکتر نم کنمیمارال، حاال که خوب فکر م یدونی!م

 و گفتم: دمیخند
 دور! دور هاارهیس نیب میرفتیم یگرفتی! بعد دست من رو مادیآره بهتم م-
 از تصورش هم به خنده افتادم. و

 :به طرف ما آمد و گفت نیکم عزم رفتن کردند. آرمکم ها،مهمان
 !نیخلوت کرد یبه حساببه -
 !یمزاحممون بش نکهیالبته تا قبل از ا -
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 ما به سمتمان آمد و گفت: دنیو با د گشتیکه به دنبال من م دیعسل به گوش رس یکرد. صدا یخنده قشنگ و
 !نیخلوت کرد یبه حساببه-

 ! عسل با تعجب گفت:میبه خنده افتاد یهمگ که
 د؟یخندیگفتم که ممگه جک -
 جمله رو گفت! نیهم نیهم ع نیشما آرم یپا شی! پنیالحق که لنگه هم -

 زد و گفت : یینمالبخند دندان عسل
 قربون نامزدم برم من! -
 تعجب گفتم : با
 نامزد؟!-
 .میقرار شد تابستون عقد کن ن،یبا پدرم صحبت کرده اونا هم راض نیآرم -
 حلقه کرد. نیآرم یدستش را دور بازو و

 انداخت و گفت: نیبه آرم یرا باال داد و چشمک شیابرو یتا کی شاهرخ
 م؟یداشت خبر؟یداداش پس چرا ب کیتبر -

 گفت: دیو نگاهش را از شاهرخ دزد دیخندانش کش یهابه ل*ب یدست کهیدرحال نیآرم
 ن در!به او نیا ؟یرو هم به من گفت یختی! مگه با مارال خانوم ررکایخودت آبز نیمنم ع -

 و گفتم: دمیعسل را در آغـ*ـوش کش م،یبلند به خنده افتاد یبا صدا یهمگ
 واقعا برات خوشحالم . یمبارک باشه عسل یلیخ -

 به من انداخت و گفت: ینگاه رهیخ یخشک شده با چشما عسل
 !؟یصدا کن اسما رو درست یریبگ ادی یخوایم ی! کیزهرمار و عسل یالبته ممنون ول -
 گرد شده نگاهش کردم که گفت: یهاچشم با
 بار آخرت باشه! یبغلم ول ایحاال ب -

 گفت : یابا لحن زنونه نیآرم
 !یاوا عسل -

 با خنده گفت: نیآرم د،یکش یبلند غیبا سرعت به طرفش برگشت و از حرص ج عسل
 نیا کنهیم تیچقدر من رو اذ یدونی! نمیش نشونم دادکردن تیاذ یراه برا هیمارال خانم دستتون د*ر*د نکنه، -
! 
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*** 
و از عسل  دمیرا پوش میشال و مانتو کردند و رفتند. من هم به داخل ساختمان رفتم، یها هم خداحافظمهمان نیآخر

 کردم. یخدافظ
 یبه صورتم نگاه م رهیشاهرخ خ دمیشدم، د داریب یبه خواب رفتم، وقت اریاختیخسته بودم و ب یلیبرگشت خ ریمس در

 کرد!
 م؟یدیرس -
 کنم! دارتیب ومدیدلم ن ی! خواب بودمیدیوقته رس یلیخ -

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یبود. دست ۰۱:۳۰انداختم  میبه ساعت مچ ینگاه
 بخواب. کمی مارستان،یب یبر یخوایزود م یلیصبح خ زمیبرو عز-

 داخل بردم و گفتم: شهیخسته است. سرم را از ش یلیکرد. معلوم بود خ یزیتشکرآم نگاه
 .دارمیزنگ بزن، من ب یدیرس-
 اطیداخل ح مکتین یدر روپ دمیباز کردم که د دی. در را با کلمیکرد یفرستاد و از هم خدافظ میبرا یا..وسـ..ـهبـ

 نشسته است، سالم کردم و گفتم:
 بابا؟ نیدیچرا نخواب -
 جشن؟ نیا دینقدر طول کشا چرا ؟یکه نشد تی؟اذیدیسالم دخترم خوابم نبرد، راحت رس-
 خوش گذشت! یلیخ یراحت، جاتون خال التونینه بابا خ-
 باهات صحبت کنم. خوامیدخترم م نیبش -
 درست کنارش نشستم و منتظر بهش چشم دوختم. مکت،ین یرو
 باباجان؟ یفکرهات رو کرد -
 گفتم: یول ستیمنظورش چ دانستمیم نکهیا با
 ؟یراجب چ -
 .کنهیبه نظرم خوشبختت م م،یرکه چقدر من و مادرت دوسش دا یدونیم ه،یپسرخوب یلیراجب بهادر ...خ -

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم
 درس بخونم ! خوامیبابا من م یول-
 کردمیاج نداشتم! حس مازدو یبرا یبود، من اصال آمادگ نیا تینظر دارم!واقع ریرا ز گرید یکس میبگو توانستمینم

خودم بعد از  االتیدر خ شهی! هممیآیآن برنم یهاتیاز پس مسئول کردمیام. احساس مبزرگ نشده دیکه با یآنقدر
 کند! دوست داشت ازدواج شهی. بر عکس من عسل بود که همکردمیازدواج م شد،یدرسم تمام م نکهیا
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 دلم گفتم: در
 * رمیگیآره فردا باهاش تماس م د،یحرف بزنم و مهتاب به ذهنم رس یکیبا  دی*با
هدفم زحمت  یچقدر برا دیدونیکنم، شما م ریرگدذهنم رو  خوامی، االن نم رمیگیم میبابا بعد از کنکورم تصم -

 !دمیکش
 حرف من گفت: دییدر تا پدر
 و بخواب . ریدوش بگ هیدخترم، حاال پاشو  یتو بگ یهرچ -
 ن؟یخوابینم یشماچ-
 .خوابمیم رمیچرا باباجان االن منم م -
که با شاهرخ گرفته  یاو عکس دو نفره دیلرز امیبودم که گوش میهالباس ضیسمت اتاق رفتم و در حال تعو به

 گفت: یاخسته یجواب دادم. شاهرخ با صدا عیشد. سر انینما میصفحه گوش یرو م،یبود
 مارالم؟ یموند داریب -
 منتظر تماست بودم! زدلم،یمعلومه عز-
 .گفتمیآرام م یلیرا خ هانیا

 شبت خوش. نمیزتریبرو بخواب عز-
 من. یفرشته ریعاشقتم مارال، شب بخ ایتا ته دن -

بود  لیدا روز تعطگرفتم و به رختخواب رفتم فر عیدوش سر کیقلبم گذاشتم.  یرا رو یرا قطع کردم و گوش تماس
 بخوابم . یحساب توانستمیو م

 رشیز دم،یپوش یشکمجلوباز  یمانتو کیرفتم و  میهالباس دیبود، به سراغ کمد سپ ۱۰روز بعد ساعت حدود  صبح
را هم  میمشک نیرجشده بود و بعد شلوا یطراح شیرو یاکه عکس خرگوش بامزه یصورت یاحلقه نیآست شرتیت هی

 سرم انداختم و به راه افتادم . یرنگم را رو ی. شال صورتدمیپوش
را تند کردم و پس از باز  میهافرمان ضرب گرفته بود. قدم یمنتظر نشسته بود و با دست رو نیداخل ماش شاهرخ

 سالم کردم. جانیبلند و پره ییجلو نشستم و با صدا یصندل یرو نیکردن درب ماش
 م؟یماهت مارالم، بر یبـه! به رو -
 !میبزن بر-

 را به حرکت درآورد. نیکرد و ماش ییبایز یمن خنده یکودکانه جانیاز ه شاهرخ
که  عیوس اطیح کیباز شد.  موتیبزرگ نگه داشت که در با ر یلیدر خ کی یگذشت، رو به رو یساعت کی حدود

 ت.قرار گرف میرو یجلو ییبایسبز ز یهاسنگفرش شده بود و دو طرف آن با چمن اطیقسمت وسط ح
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به  یخاص ییبایسبز که ز شهیهم یهاو کاج دندیکشیانتظار بهار را م برگی*ـان و بـیکه عـر یقشنگ یهادرخت
شت. طبقه دوم آن، بالکن قطور قرار دا یهاو ستون دیسف یبا نما یعمارت اطیح ییبودند. قسمت انتها دهیبخش اطیح

بود  یروانیه شکل شبوجود داشت. سقف خانه  یادیز یقد یهاساختمان پنجره یو جلو یسنگ یهابا نرده یضیعر
 ساخته شده بود. ییاروپا یهاو خانه به سبک ساختمان

 ییبایاشت. من که محو زدقرار گرفته بود، نگه  شیدر دو طرف باال ریگرد که دو مجسمه ش ییهاپله یرا جلو نیماش
 نشسته بودم، که شاهرخ گفت: میشده سرجا خکوبیعمارت شده بودم هنوز م

 .زدلمیخونه رو نشونت بدم عز یتو میبر ایب ن؟ییپا ارنیب فیتشر خوانیملکه نم-
 شدم . ادهیرا برداشتم و پ فمیک عیسر
 طرحش رو خودم دادم خوشت اومد؟ -
 گفتم: یضیلبخند عر با
 !یلیخ-

آن  یه روکبود  یبزرگ یلیو خ یچوب ،یکرد. در ورود تیک*م*رم گذاشت و من را به جلو هدا یرا رو دستش
قرار  یچیمارپ یهاپله ،یددر ورو یشده بود. در باز شد، رو به رو یکارکنده ر،یاز سر ش یاب*ر*جسته یهاطرح

آن  یجایدر جا یسینف یهابود و فرش رکتشده بود. کف خانه پا یطراح بایز یلیخ ،یچوب یهاداشت که با نرده
 یاوهقه یبود و مبل راحت منیها هر کدام سه اتاق قرار داشت، سمت راست خانه، نشپهن شده بود. در دوطرف پله

 با،یز یاقهوه یهابا واالن ریحر* یهاپهن شده بود و پر*ده شیرو یدیکه بافت دانه درشت مربع شکل سف یرنگ
بزرگ با باند و  یلیخ یویت هیسالن  گریاستفاده شده بود. در طرف د کیسبک کالس یهاوارکوبیاز د وارهاید یرو

قرار  یضاد آشکارتو داخل در  رونیب یبود و فضا کیپخش قرار داشت. امارت کامال به سبک کالس یانواع دستگاها
 داشتند.

 ام گذاشت و گفت:شانه یسرش را رو د،یآن بودم که شاهرخ از پشت من را در آغـ*ـوش کش ییبایز محو
 باال رو بهت نشون بدم. میبر ایب-
 به سمتش برگشتم و گفتم: زدهجانیه
 قشنگه، فکر نکنم دلم بخواد برم خونمون ! یلیخ نجایا-
 شد و گفت: رهیخ میهاچشم در
 منه! یهمش واسه ملکه نجایا-
 خنده به سمتش برگشتم و گفتم: با
 واقعا؟ -
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 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی
 ؟یشک دار -
 اش انداخت!شانه یرو ند کرد وبل نیمن را از زم هوایدر سر دارد که ب یاکه نقشه دیفهم شدیم شیهاچشم از
محو  د،یخندیبلند م کهیها باال رفت درحال! با سرعت از پلهزدمیو با مشت به ک*م*رش م دمیکش یبلند غیج

 شدم و گفتم: شیهاخنده یصدا
 شاهـرخ! نیولم کن، بذارم زم-

برداشتم  زیکرد! خ دنیندختخت انداخت و شروع به  یرو باز کرد و من را رو یدر اتاق زدم،یدست و پا م جورنیهم
 اتاق افتاد! واریکه نگاهم به در و د میایاز خجالتش در ب میهاتا حمله کنم و با ناخن

نشسته  یمیقد یچوب یصندل هی یاز شاهرخ که رو یریقسمت از آن، کامل تصو کیکه  یبه رنگ مشک وارید کی
 میپاره بود و ن شیانوهازبه پا داشت که سر  یپررنگ نیشده بود. شلوارج بود، نصب نیبه طرف دورب رخشمیبود و ن

 یتکه تولختش تکه ی. موهادادیم نشاناش خودش را برنزه یها*ـان بود و تمام عضلهـیعـر شیباال یتنه
 گفت: یاانهیموز یبه گوشم خورد! با خنده شیبود. آب دهانم را قورت دادم که صدا ختهیر شیشانیپ
 چطورم؟ مورد پسند قرار گرفتم؟ -

 را تاب دادم و گفتم: میهاچشم رمیحالش را بگ نکهیا یهم برا من
 اوم مزخرف! -
 گفتم: کردیبا تعجب نگاهم م کهیرفتم درحال رونیاز کنارش رد شدم و ب تفاوتیب یلیخ و
 !وفتیراه ب ست،یخوب ن ماتیسالمه، واسه روح۱۷! من هنوز  ارین ۱۸اتاق مثبت  نیهم من رو تو ا گهید-
 نهیبه سـ*ـ نهیبروم که سـ*ـ نییها پاز پلها. برگشتم که میخنده زد ریز یاش نگاه کردم و پقگرد شده یهاچشم به
 شدم! هول شده گفتم: ریخانم پ کی
 س ...سالم-

 خشک سالم کرد و گفت: یلیخ که
 اومدم بگم ناهار حاضره!-
 جون یسود میایممنون... االن م -

 ها.با غرور راه افتاد به سمت پله یلیو خ دیچرخ شیپا یپاشنه یجون رو یسود
 مامانت بود؟ -

 کرد و گفت: یاخنده تک
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اخالقش  کمی. شنیمن محسوب م یهیدا ییجورا هیهستن و  نجایسرخدمتکار ا شونی! اکشتتیمامان بفهمه م -
 مارالم. یشیداره، حاال آشنا م یخشکه اما دل مهربون

 ها رو من گشنمه!حرف نیل کن او -
 متفکر گفت: یاش و با حالتچانه ریبروم که دستش را زد ز خواستم

 ؟یایم ینطوریا -
 اره چمه مگه؟ -
 رو نایدرار ا -
 !اوردمیمن که لباس ن-

 ، چه بامزه شده بودم! کردمیخودم را نگاه م نهیآ یبافت آورد و به دستم داد، جلو وریپل کیاتاق  یو از تو رفت
 یخوب یلیخ یبو یبهتر است! ول میگونهم  شیو بلند یام شد، از گ*شا*دتا زدم تا اندازه یرا کل شیهانیآست

بسته  یهام و با چشمچسباند مینیلباس را به ب اریاختی. بزدیبه خودش م شهیکه شاهرخ هم یهمان ادکلن داد،یم
 باال زده گفت: یابرو یتا کیزده به چارچوب در با  هیکه شاهرخ تک دمیکش قینفس عم کی
 که از نظر تو... من مزخرفم نه؟ -
 نگاهش کردم و گفتم: یارا جمع کردم و با حالت مظلومانه میها*بل
 نگام نکن دلم آب شد! ینجوریهات برم، اقربون چشم-
 گفت: یلبخند مهربون با
 درس داره! ینهار که مارال من کل میبر -
 

*** 
من  یخ مدام براخوشمزه بود و شاهر یلیخوراک مرغ درست کرده بود که خ ،ی. سودمیناهار نشست زیسرم ۱ اعتس

 .دیکشیمرغ و ساالد م
قرار داشت  یتابخانه بزرگکطرف اتاق  کیکه  میشد ی. وارد اتاق بزرگمیباال رفت یاز ناهار همراه شاهرخ به طبقه بعد
 زیم یرا رو یاتاب بود . شاهرخ جعبهو ل*ب ریتحر زیکنار پنجره م وشهوسط اتاق و گ یدست مبل راحت کیو 

 مطالعه گذاشت و گفت:
 کالس از حاال شروع شد!-
 خجالت گفتم : . بادیرا ب*و*س میشانیبه او کردم که پ یاگرفته بود. نگاه قدرشناسانه یتست یکتابا یکل
 که! میستیآ..آخه ما به هم محرم ن ؟ینش کیانقدر به من نزد شهی... میم -
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 نشم! کیبهت نزد یتا خودت نخوا دمیکه سخته اما...قول م نیبا ا -
 گفتم: یالبخند کودکانه با
 ممنون -
 اداهات سرقولم بمونم! نیبا ا دمیاما قول نم -

 ی! حتمیرس خواند. سه ساعت تمام ددادیم حیها را توضواضح تمام درس یلیبود، اما خ یریگمعلم سخت شاهرخ
 تکان بخورم! خسته و کوفته با التماس گفتم: میاز جا دادیاجازه نم

 بسه! گهید نم،یبیم یمیو ش کیزیاالن همه جا رو دارم ف وفتم،یاستــاد! به پات م-
 اش را از چشمش برداشت و گفت:مطالعه نکیع
 .ارزهیم اشجهیبه نت یباشه مارالم، ول-

برداشت و من را  زیم یورا از ر چشییو شاهرخ سو دمیرا پوش میها. با عجله لباسگشتمیبه خانه برم دیبا ۴ ساعت
 شدن گفت: ادهیبه خانه رساند. موقع پ

 مارالم؟-
 گفتم : هوایب

 جانم؟-
 نشست و گفت: شیشوق به چشم ها برق

 ..دوست دارم !-
 شد، ل*ب زدم: زیاز اشک شوق لبر میهاچشم

 م...منم دوست دارم ...شاهرخم.-
 جانیقلبم از شدت ه کهیشدم درحال . وارد خانهنمیالعملش را ببشدم، منتظر نماندم تا عکس ادهیپ نیاز ماش عیسر

 یو هوا دمیکش قی! چند نفس عمدمیشنیگرومپش را مگرومپ یو صدا دیکوب یم امنهیسـ*ـ واریخودش را به در و د
 شدم. قیعم یدم و غرق لذتیکش میهاهیرا با تمام وجود داخل ر ینم گرفته و باران

*** 
من  یها برا، ساعتو کامال آماده بودم رفتیم شیخوب پ میهااوضاع درس رفتم،یشاهرخ م یروز به خانه هر
 .میشدیم تابیب یها از دلتنگو شب شدیتر مروز به روز عشقمان به هم پررنگ کهیدرحال کرد،یم سیتدر

عکس  دنیورد. با دخگرم بود، که تلفن همراهم زنگ  یحساب میهابودم و سرم با کتاب دهیتخت دراز کش یرو شب
 ! با شوق جواب دادم:دمیدو اطیرا برداشتم و به داخل ح یصفحه با ذوق گوش یشاهرخ رو

 ؟یخوب نمیزتریسالم عز-
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 ...گفتم :سکوت
 شاهرخ؟ تو حالت خوبه؟-
 گفت: ینیغمگ یلیخ یصدا با
 مارال! ستمینه! خوب ن-
 گفت: یادار و گرفتهخش یو با صدا دیاز سر بغض کش یسوزناک آه
 !سیحالم خوب ن ا،یمارال ب-

 گفتم: یلرزان یبا صدا دادیرا فشار م میبغض گلو کهیدواند، درحال شهیدر جانم ر یبه تپش افتاد، اضطراب بد قلبم
 ه؟یچحال خ*را*ب علتش  نیشده شاهرخ؟ا یچ..چ-

 گفتم: هیدم! با گرو صد بار مر دمیشنیهقش را مهق یکرد! صدا سیناخوداگاه صورتم را خ میهااشک
 !رسونمیاالن خودم رو م-

ز اتاق خارج شدم که اسرم انداختم. با عجله  یهم رو یو شال دمیپوش یدستدم یمانتو کیرا قطع کردم و  تماس
 مادر با اضطراب گفت:

 شده؟ شیطور یشده مارال؟ کس یچ-
 دادن نداشتم! گفتم: حیحال شاهرخ من بد بود! حوصله توض داد،یامانم نم هیگر
 برم! دیبراش افتاده، با یمامان دوستم اتفاق بد-
 را با عجله برداشتم که مادر دستپاچه دنبالم آمد و گفت: فمیک
 مارال؟ موقع شب کجا؟! الاقل بذار آژانس خبر کنم نیافتاده؟ ا یاتفاق یناز یبرا-

 گفتم : دیلرزیم یکل بدنم از شدت فشار روح کهیو درحال یعصب
 م.بر دیببخش مامان من با گمیرو برات م یبعدا همه چ رم،یگیمامان! خودم م-
 کبارهیزد و باران به  یدیدافتادم، رعدوبرق ش نیزم یچند بار تلوتلو خوردم و رو رفتم،یشب تندتند راه م یکیتار در

 بود! دنیترک یداشتم قلبم در آستانه یحس بد د،یبه ذهنم رس الیکرد. هزار جور فکر و خ دنیشروع به بار
 باز، گفت: شیبا ن یحیآرام کنارم به راه افتاد و پسر وق ۲۰۶پژو  کی
 ؟یبرسونمت خانم-

 گفتم: ادیو فر هیزدم و با گر نشیبه درب ماش یمحکم لگد
 !یگمشـو عوضـ-

 یور شد. با بدبختپدال گ*از فشار داد و به سرعت د یرا رو شیواکنش را از من نداشت پا نیکه انتظار ا پسرک
 شده بود. با التماس گفتم: سیخ میهاآژانس رساندم، تمام لباس کیخودم را به 
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 عجله دارم آقا! خوام،یم نیماش هی-
 و گفت:بلند شد  عیکه در حال خواندن روزنامه بود، سر یمرد مسن کی
 دخترم من در خدمتم. ایب-
شاهرخ از اضطراب  یهعقب نشستم و آدرس را به راننده گفتم. تا خان یصندل یرا باز کرد، رو نشیدرب ماش عیسر و

 به من انداخت و گفت: ینگاه نهیبه رعشه افتاده بود، راننده از آ میهادست
 مارستان؟یبرسونمت ب یخوایم ست؟یخانم؟حالتون خوب ن-
 به همون آدرس! دیمن رو برسون ترعیممنون. فقط سر ست،ینه الزم ن-

 را بستم و گفتم: میهاچشم
 !*یکمکش کن یتونیحالت که نم نیداره با ا اجیباش. شاهرخ به تو احت ی*مارال قو

درب  یرا جلو نی. ماششاهرخ را تحمل کنم یناراحت توانستمی. نمدمیکش قیرا پاک کردم و چند نفس عم میهااشک
را با سرعت  اطیول حطباز شد،  یکیت یحساب کردم و زنگ در را به صدا در آوردم. در با صدا عیخانه نگه داشت، سر

 .دمکر یط د،یچکیباران از سر و صورتم م یهاقطره کهیدرحال
 گفت: یناراحت و جد یجون با حالت یرا باال رفتم که در باز شد و سود هاپله
 اتاقشه، در رو هم بسته! لطفا آرومش کن. یتو-

 یپرت کردم. حالم وصف نشدن یاها از تنم درآوردم و به گوشهرا وسط پله سمیخ یتکون دادم، شال و مانتو یسر
چند تقه  ستادم،یا درب اتاق یرا نداشتم. جلو یناراحت نیو حساس بودم! تحمل کوچکتر یبود، من به شدت احساسات

 گفتم: یآرام یادادم و با صد هیرا آرام به درب اتاق تک میشانیبه در زدم پ
 شاهرخ؟ باز کن منم.-
تعادلم را حفظ  قدم عقب گذاشتم که کیبا سرعت باز شد و شاهرخ م*حکم خودش را در آغـ*ـوش من انداخت!  در

. دیلرزیآغوشم م در پناه،یب یااش مثل پسربچهمردانه یهااز اشک بود، شانه سی! صورت شاهرخ خوفتمیکنم و ن
 یظر ماندم تا وقتسوال کنم، منت خواستمینم. میدر همان حالت ماند یاقهیک*م*رش را نوازش کردم و چند دق

 بدهد. حیگفتن داشت خودش توض یآمادگ
 یکردم رو تشیهدا . آرام آرامکردیلحظه اتاق را روشن م کی یرعد و برق یاتاقش خاموش بود و گاه یهاچراغ

ه از حال نروم، را کردم ک میرا در شکمش جمع کرد. تمام سع شیگذاشت و پاها میپا یتخت نشستم که سرش را رو
 در خود نشکنم. صدایکه ب

 شروع به حرف زدن کرد: یآرام یرا نوازش کردم که با صدا سرش
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! رونیب ادیه از اتاق عمل ببهش قول داده بودم زند ره،ی! تمام تالشم رو کردم که نمرهیبم خواستمیمن...من نم-
 من نبود مارال! ریتقص
 دامه داد :اشده بود،  رهیاتاق خ کیبه کنج تار کهیهقش بلند شد و درحالهق یصدا

 نجاتش بدم مارال! تونستمیم دی! شامیدست من مرد! من دکتر احمق ریز-
 کرده بود. سیرا خ شیشانیپ درشت عرق یهاو دانه دیلرزیبدنش به شدت م گفت،یم انیکه داشت هز انگار

 !دینکش نفس گهیکه د دمیخودم د یهامن ..من ... کشتمش! با چشم-
. شکستیت اتاق را مرعدوبرق سکو یو صدا خوردیم شهیش یقطرات باران رو کهیکرد، درحال هیشروع به گر دوباره

از  میهابشود. ل*ب کند، گذاشتم آرام یرا نوازش کردم. اجازه دادم غم درونش را خال شیسکوت کردم و فقط موها
 ی! صدادانستیصر م! شاهرخ من خودش را مقدیلرزیم کرد،یام مرا گرفته بود و داشت خفه میکه گلو یبغض
 آرام به خوردش دادم و گفتم :آب قند وارد اتاق شد. آرام وانیل کیجون با  یقطع شد، سود اشهیگر
 برام بگو. افتاده؟ یشده شاهرخم؟ چه اتفاق یچ-
 ف زدن کرد:دار شده بود شروع به حرخش ادیز هیکه از گر ییصدا با
قول دادم زنده بمونه!  بهش ینبود ول شیبه بهبود یدیام یلیو تحت نظر من بود. خ ومدیبود. به مطب من م ضمیمر-

 ی! تو اتاق عمل هر کارشهیو مهربون بود، به همسرش قول دادم حالش خوب م بایزن جوون ز هیمن عملش کردم. 
 بلد بودم کردم .

 و ادامه داد: دیکش یآه
 م،یکرد ایاح اتیشروع به عمل گهید یکرد! با دکترا یقلب ستیکه وسط عمل ا میکردیمرتب عالئمش رو چک م-

 !دینفس نکش گهیاما د
 اش را از سر گرفت.هق مردانهدوباره هق کهیدرحال
 بود. ادامه داد: کرده سیرا خ شیشانیسرد، پ یهاعرق

نجاتش بدم! تحمل  تونستمیم دی...شادیبود که شاهد مرگش بودم مارال! شا یماریب نیدست من مرد! اول ریمرد! ز-
 یپول بخوا یهرچ گفتیبهم التماس کرد، عاشقش بود م یخبر رو به همسرش نداشتم. قبل از عمل کل نیدادن ا
خودم رو  مارستانیب از یبهش بگم، عشقت تموم کرد! اون مرده! با حال زار تونستمیفقط نذار بره! نم دمیبهت م

 خرابم! یلیبده مارال، خ یلیرسوندم خونه. حالم خ
 و گفتم: دمیرو بوس شیشانیپ
 ه...بوده خواست خدا بود نیا رشی. عمر دست خداست حتما تقدزمیعز یستیتو مقصر ن -
 دارم. مانیت امن به ،یالزم بوده انجام داد یتو هر کار -



 

 

105 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 نگاه کردم و گفتم: رهیشده بود، خ یکه طوفان رنگشیآب یهاقاب گرفتم و در چشم میهارا با دست صورتش
خدا  یتو اراده یتونینم تو ؟یریرو بگ ریمرگ و م یکه جلو یی. مگه تو خدایخودت رو مقصر بدون یحق ندار -

فکرها خودت رو  نیا اب ینبوده! حق ندار ای. اون خانم عمرش به دنیرو درست انجام داد اتفهیتو وظ ،یدخالت کن
 ؟یدیفهم ینابود کن

نمانده  شیبرا یام قرار دادم، رمقشانه یاز اشک پر شد، سرش را رو شیهاشد و چشم رهیخ میهاشده به چشم مسخ
 گاهشهیتک دین بام ست،ینجلوه دادم! االن وقتش  یاز شاهرخ نداشت، اما خودم را قو یبود. حال من هم دست کم

 دمیکش شیرنگش را رو یاسرمه یبه خواب رفت. پتو اسرش ماندم، ت یباشم. آرام کمک کردم دراز بکشد، آنقدر باال
 کنار زدم. شیشانیپ یرا از رو شیو موها

 زهایچ یسر کی نکهی... انکهی!؟ ایبدان یخودت را مقصر مرگ کس نکهیدارد، ا یتصور کنم که چه حال توانستمینم
 بتیاهرخ بگذارم، مصش یخودم را جا توانستمی! نمیبه در بسته بخور یکن یهرکار نکهیتو خارج است! ا یاز عهده

 است. یبزرگ
 *ارهیفکرها خودش رو از پا درب نی. نزار با اادیکمکش کن، کنار ب ای*خدا
را بر هم  میهاچشم وکردم  یداشت. مکثرا بر یبوق گوش نیاز اتاق خارج شدم و با مادرم تماس گرفتم با اول آرام

 فشردم و گفتم:
 شب باالسرش بمونم. نیدست داده. اگه اجازه بد رو از یزیمامان، عز ستین یفیمن حالم خوبه. حال دوستم تعر-

 را به دست پدرم داد: یگوش مادر
 اس؟ازما ساخته یباباجان؟ کمک یخوب -
 داره. ازینبمونم، دوستم به وجود من  نیاگه اجازه بد -
 .زمیزبهت اعتماد دارم ع شناسمیبابا فقط مراقب خودت باش، من دخترم رو م ستین یمشکل -
 ، گفتم:لرزش داشت ادیز هیکه در اثر گر یآرام ینشست، با صدا میهاحرف پدر، اشک به چشم نیا از
 .نیبش مونیکه پش کنمینم یممنون باباجون، کار -
به صورت معصوم و  یرا آرام، کنار تختش آوردم. نگاه یراحت یتماس را قطع کردم. دوباره به اتاق برگشتم. صندل و

و کنار پنجره رفتم. پرده را کنار زدم و  دمیکش ی! آهدیرسیدر خواب هم گرفته به نظر م یاش انداختم که حتزدهغم
 ینگاه کردم. سکوت شب با صدا دیکوبیم شهیرا به ش شدو خو دیباریم یبه قطرات باران که االن با شدت کم

 دانستمیاز غصه بود. نم زیبود، درست مثل آسمان دل من! دلم لبر کیتارکی. آسمان تارشدیشکسته م هارکیرجیج
صورتم خشک شده بود.  یرو میهابرگردانم؟ اشک یانجام بدهم! چطور شاهرخم را دوباره به زندگ دیبا یچه کار

دوست نداشتم دکتر شوم! من  گری. دسوختیشاهرخ م یدلم گرفته بود! دلم برا سوخت،یم میو گلو میهاچشم
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که با شجاعت با  یباش یقو یلیخ دیباارزش است و با یلیها خاست. جان آدم یبزرگ یفهیتحملش را ندارم، وظ
 داریبه مهارت باال و وجدان ب اجیاست و احت یشغل مقدس ی! پزشکشانیبرسان تیو به عاف یبجنگ شانیهایماریب

 دارد!
دلم  ی. تووفتدیب شیبرا اتفاق نیاست. حق او نبود ا یبود، روحش مملو از پاک یبه شاهرخ افتاد، او پزشک خوب نگاهم

 خدا به همسرش صبر عطا کند. دوارمیروح آن زن هم دعا کردم ام یشاد یبرا
خوابم  یراحت یصندل یتخت گذاشتم و رو یوآمد. سرم را ر میهاکم خواب به چشمماندم. کم داریسرش ب یباال یکم

 برد.
*** 
در بالکن باز  دمیه دشده است. نشستم ک دهیکش میرو ییو پتو امدهیتخت دراز کش یرو دمیشدم، د داریکه ب صبح

 !آوردیپرده را به حرکت درم یمیاست و باد مال
 یهامنجمد شده بود، با قدم میهاخون در رگ کهیدرحال قورت دادم و یوجودم را گرفت! آب دهانم را به سخت ترس

امربوط به سرم زد! نکند اشک بود و هزار جور فکر ن یچشمه م،یهاخودم را به بالکن رساندم .چشم جان،یسست و ب
 شاهرخم ...!

در  یستم را به لبهرا تند کردم، د میهابروند. قدم رونیاز سرم ب ،یلعنت یفکرها نیرا با شدت تکان دادم، تا ا سرم
نشستم! نفس  نیزم یرو حالیسرخوردم و ب میو سالم سرجا حیشاهرخ صح دنیگرفتم و پرده را چنگ زدم! با د

لب  ریز یخداروشکر واز تنم در حال جدا شدن بود  وحر ییضربان قلبم کند شده بود و گو کهیدرحال دمیکش یراحت
 گفتم .
 م کرد.برگشت و نگاه داد،یم رونیرا ب گاریدود س کهیافسرده و خسته درحال یاافهیبا ق شاهرخ

 کردم؟ دارتیمارالم ...ب-
 و با تشر گفتم: دمیرا از دستش کش گاریبلند کرد، س میآمد، من را از جا کمینزد
 ؟یکشیم هیچ یکوفت نی! ایتو دکتر یناسالمت-

 و گفت: دیکش یشده بود، آه رهیخ یعلومنام یبه نقطه کهیدرحال د،یرا از من دزد نگاهش
 !یچی! هستمین یچیه گهید-
 رگرد سرکارت.ببرات خوبه شاهرخم، دوباره با قدرت  یزیچ ی. مسافرتیمدت استراحت کن هیبهتره  -

 زد : لب
 تونمینم-
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! پاشو خودت رو جمع کن شناسمیرو نم نی! من اکنهیجا مبهاش کوه رو، جا! با ارادههیقو شناختمیکه م یشاهرخ-
! 

 را عوض کنم، گفتم: شیحال و هوا خواستم
 !میترکونیم یامروز کال سرت خرابم! با هم حساب-
داشتم و باعسل تماس . انگار که در عالم خودش غرق بود. تلفن را برشیشد به روبرو رهیآتش زد و خ یگرید گاریس

 ناراحت شد و گفت: یلیکردم، خ فیتعر شیخالصه ماجرا را برا به صورت ند،یایب نجایبه ا نیگرفتم. قرار شد با آرم
 .میایم عیشاهرخ! ما سر یطفل-
بکنم، نشسته  توانستمینم یکار یعنیمدت مزاحم شاهرخ نشدم،  نی. من هم در ادندیکه رس دیطول کش یساعت مین

 و گفت: دیشکبه صورتم  یرا بسته بودم که شاهرخ دست نوازش میهااتاق و چشم یتو یمبل راحت یبودم رو
 .یشد تیاذ یلیزحمتت دادم مارال، خ یلیخ -

 زدم و گفتم: یلبخند
 تو فقط خوب شو. زدلمینکردم عز یکار-
 و گفت: دیکش یآه
 .امیکنار ب کنمیم ی. سع شهیدرست نم یزیحق با توِ، با غصه خوردن چ -

 شدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم و گفتم: بلند
 !ینیبب تیوضع نیو تو اعشقت ر هیچه حال بد یدونیشاهرخ، نم نمتیحالت بب نیتو ا خوامینم گهیدرسته! د نیا -
 زد و گفت: میموها یرو یا..وسـ..ـهبـ
به خاطر تو هر  یم باشم، ولو دوباره خود ارمیاعتمادبنفسم رو به دست ب کشهیطول م کمیمارالم!  ینیبینم گهید -

 !یهرکار کنمیم یکار
خنده و سروکله زدن  و یاطالع هستند. با شوخ یب انیبا سروصدا وارد شدند و وانمود کردند که از جر نیو آرم عسل

 .میاوریب شیلبخند را به لب ها میباهم موفق شد
 .دیخندیم گفتیو م زدیخوب شده بود، لبخند م یلیشاهرخ خ یهی. روحمیرا دور هم خورد ناهار،

 قرارشد با عسل به خانه برگردم یو بعد از خداحافظ دمیکش یاز راحت ینفس
مان سل هم با من به خونهبماند. ع ششیپ میهم سپرد نیبه آرم م،یاصرار داشت ما را برساند، اما ما قبول نکرد شاهرخ

 .ردندکاظهار تاسف  یها هم کلکمکم کرد. آن یلیدادن به پدر و مادر خ حیآمد و موقع توض
را درس  یادیمان ززو  میتست زد میاصال حوصله نداشتم و خسته بودم، به اصرار عسل نشست کهنیروز با وجود ا آن

 آمدم. رونیشب گذشته ب یبود، از حال و هوا نیا شی. خوبمیخواند



 

 

108 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

*** 
درس خواندن به  یبرا روزها هم ی. حتدیکوه، خر م،یرفتیم رونیبا شاهرخ ب ی. گاهگذشتیاز آن شب م یاهفته هی

 .امدین انیاز آن اتفاق به م یحرف گری. درفتمیاش مخانه
در عوالم خودش  یلیخ کرد،یحرف شده بود، مدام دور و برش را چک مکم یلیخ یسرکارش برگشته بود، ول شاهرخ

 ! رفتیفروم
به  زد،یشتم، زنگ نمندا از او یخبر یمن متوجه نشوم! چند روز کرد،یم یداشت که سع یرا در حال هانیا تمام

 !دادیجواب نم ایاکثرا خاموش بود،  زدم،یزنگ م شیهم به گوش ی! وقتآمدینم دنمید
 :گفتیم فنیپشت آ از یسود یاش رفتم، ولهم به خانه یدوباریکیبه جانم افتاده بود.  یبد دلهره

 رفته مسافرت. ستیخونه ن -
 خواستی! چرا نمشدیداشتم، طاقتم داشت تمام م یبیعج یبه من دست داد، دلشوره یدلم گرفت! حس بد یلیخ

. خواندمیرا از نو، م شیقبل یهاامی. پکردمیها به او فکر مشب د؟کنیمن را تحمل م یچطور دور ند؟یمن را بب
 !بردیاز اشک خوابم م سیخ یهاو با چشم کردمیرا نگاه م شیهاعکس

گ خورد! با زن میدر حال درس خواندن بودم که گوش شهیشب طبق معمول هم کیشده بودم.  فیالغر و ضع یلیخ
 دم :را برداشتم. جواب دا یچ*ن*گ زدم و گوش عینشستم! بعد سر میعکس شاهرخ خشک شده سرجا دنید
 ؟یکنیم میخودت رو ازم قا معرفت؟چرایب یالو شاهرخ؟ کجا بود -

 پربغض ل*ب زدم: ییگرفته بود، با صدا امهیگر
 ؟یانقدر خودخواه شد یاز ک کنم؟یدق م تیاز دور یگینم -

 و گفت: دیبه گوشم رس شیصدا نکهیکردم، تا ا تیگله و شکا یاقهیدق چند
 به خاطر جفتمونه! کنمیکردم و م یر کارچقدر دوست دارم، اما ه یدونیمن رو ببخش مارالم، خودت م -
 گفت: نکهیتا ا دمیشنیبلندش را م یهانفس یفقط صداو  میلحظه هر دو سکوت کرد کی
 مارال؟ -
 جانم؟ -
 !رمیمن ..من دارم م -

 پته گفتم :سرم به صدا درآمد. با تته یتنم سست شد، زنگ خطر تو تمام
 ؟یبر یخوایک...کجا م -
 و گفت: دیکش یآه
 بخاطر توِ...فقط تو . کنم،یم یباشه چقدر عاشقتم مارال، هر کار ادتی -
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 کردم و گفتم : یعصب یخنده
 ؟یگردیبرم یشاهرخ؟ ک یچ یعنی -
 گفت: یاگرفته یصدا با
 !وقتچی...ه دیشا -
بد بود. اشک،  یلی! حالم خزدمیخال، دست و پا م ی! انگار تودمینشن ییصدا چیه گری. ددیچرخیدور سرم م ایدن

 دا زدم .رود! با عجز ص یو م گذاردی! من را مرودی. دلم سوخت، دارد مسوزاندیرا م میهاگونه
 شاهرخ؟!-
 ... به صالح توِ.ییجدا نیمن رو ببخش و بدون ا -

 .دیکشیآه م یو ه زدیموج م شیدر صدا یبزرگ غم
 فقط بدون ...دوست دارم ! مونهینم نطوریا ایمارال؟ دن -

از  ،یبودند. مثل ماه درست نفس بکشم، انگار هوا را از من گرفته توانستمیرفت، نم جیرا قطع کرد! سرم گ یگوش
 کن. یارتحمل کنم خدا؟! ک توانمی، نم توانمی. نه من نمزدمیبال مافتاده، بال رونیآب ب

به ساعت  ینگاه شده است! کیهوا تار دمی! به خودم که آمدم، ددمینفهم یزیچ گریتخت افتادم و د یرو حالیب
 صبح بود.۴ختم اندا

 دمیکش یاخفه غیج فشار دادم و میهال*ب یرا مشت کردم و م*حکم رو میهاشاهرخ افتادم ! دست ادی دوباره
 یشوخ کی نیدارد. ان قتیچ*ن*گ انداخت. نه حق میکند. بغض به گلو داریرا ب یکس میهاهیگر یصدا خواستمی،نم

 !کندیکار را، با من نم نیاحمقانه است! شاهرخ ا
 گفت: د،یمالیچشمانش را م شیهابا مشت کهیحالشد و در داریبا خودم کلنجار رفتم. مهسا از خواب ب یصبح کل تا
 ؟یخوب-

 را به چپ و راست تکان دادم، که گفت: سرم
 به خاطر اونه؟ ،یغش کرده بود-

 !میبه گوش اشاره
 نگفتم . یزینگران نباش به مامان چ -
ام، *نهیم در س*بود و قلب ختهیدلم ر یتو ایشکمم جمع کردم. تمام غم دن یرا تو میو پاها دمیپهلو چرخ یرو

 کند؟یم فیعضتحمل کرد؟ چرا انقدر آدم را  شودید*ر*د دارد؟ چرا نم ی. چرا عاشقکردیم ینیسنگ یحساب
 سرم نشاند و گفت: یرو یابـ..وسـ..ـه مهسا

 !ریسخت نگ گذرهیمهمش  نایا اره،یباش مارال! نذار از پا درت ب یقو ؟یگفتیم یبه مهتاب چ شهیهم ادتهی -
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 یشده بودم. پتو را رو رهیخ ینامعلوم یصورتم خشک شده بود و به نقطه یرو میرفت. اشک ها رونیاز اتاق ب و
 تر!خسته یلیخسته بود، دلم خ یلیکردم بخوابم. ذهنم خ یو سع دمیسرم کش

شاهرخ را نگاه کردم.  یهارا از کنار تخت برداشتم و عکس میبرود، چطور؟گوش االن کجاست؟ چطور دلش آمد یعنی
 را زدم. یپل یگوشم گذاشتم و دکمه یرا تو یدوباره اشک به چشمم نشست. هندزفر

 
 از آرشام ( پخش شد. ارمی)آهنگ کم نم

 ...ارمینم کم
 !کنمینگاش م عکستو

 !کنمیباز صداش م یول گـهینم یچیه
 ا؛یبرسه آخر دن یحت اگه

 !کنمیلحظه فداش ملحظه عمرمو
 و احساس نبودت؛ ییتنها منو

 حسوده! یایدن هی ریتقص نایا
 سزمونه نیرسم ا یکشعاشق نجایا

 از بس که نبوده! دهیکه ند یاون
 س هنوز؛من تنگه باز، وابسته دل

 س هنوز.شکسته یدلم آخر کار نیا
 !تویآخر ب رمیمید*ر*د و غم م نیا یتو
 ... ارهیبارون هنوز، عطرتو م یبو

 !دارهیب یروشنه، انگار اتاقش
 ...تویدل ب نیا رهیمیباورم، م شهینم

 قلب من، نیا یبارون و دلتنگ غم
 دست کم! یسادمو، گرفت احساس

 از دلم، سرده سرده دست من یرفت تو
 تر!خسته میکنیکه با رفتن م یفهمینم

 واب من!به خ یایکه هر شبم، باز م بگو
 تر!ساده یکم هی ،ییمثل قبلنا درست
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 واسه من یلحظه تو بمونلحظه شهیم یچ
 و دوباره حال بد... ییروشنا دوباره

 
 بود. سیخ شی. اونپ هم چشم هادمیسرم د یهمان حالت خوابم برد. پتو کنار رفت و عسل را باال یتو
 مارال! کتیبرا دل کوچ رمیبم -
 گفتم: ه،یاز شدت بغض و گر یرزانل یاش زدم و با صدابه گونه یابغلم انداخت. بـ..وسـ..ـه یخودش را تو و
کرد؟ کجارفته؟ عسل  شد؟ چرا ولم ینطوری! چرا استیعسل! حالم خوب ن گذرهیسخت داره م یلیخ یول گذرهیم -

 شم! یخفه دارم م
 !کرد ینگفته. فقط خدافظ یزی! به اون هم چخبرهیهم ب نیآرم -
 شده ...حتما... مونی! حتما دلش رو زدم! حتما پشبهیعج -

 و گفت : دیوسط حرفم پر عسل
به  یزی! چ دونمیومده. نما شیبراش پ ی! حتما مشکلخواستتیچقدر م یدونی! تو خودت بهتر مونهیخفه شو د -

 !رسهیذهنم نم
*** 

هم به غذا  یلیصبحانه نخورده بودم م نکهید اتر شده بودم. با وجوسبک کمی. میبا هم حرف زد یوقت ناهار کل تا
 غذا را به اتاق آورد و گفت : ینینداشتم. عسل س

 . میبخور نجایسرمون تو درس و کتابه! غذا رو گرفتم ا کنهیخاله فکر م -
 دهیفایانتظارم ب م، امابود. منتظر تماسش بود یاز برنج خوردم همش چشمم به گوش یدو قاشق یکیاصرار عسل  به

 ام اجازه نداد!خودم زنگ بزنم که غرور له شده خواستمیبود! چند بار م
روز  نیتب کنکور من را به ا کردندینگران حالم شده بودند و فکر م یلیشده بودم. پدر و مادر خ ریگگوشه یلیخ

 انداخته...
اش را گرفتم، که زدم و شماره اینبود. دل را به دراز او  یخبر چیو ه گذشتیهفته از رفتن شاهرخ م کی حدود

انگار در دلم هنوز  یود، ولب کینزد دیدر سرم،مرا دوره کرده بودند. ع یادیز یشد! افکار منف یخاموش بود! ته دلم خال
 یصدا شدم،یها در عوالم خودم غرق موقت شتریشده بودم، ب اشتهایتنگ شده بود، ب شیدلم برا دایزمستان بود! شد

 :گفتیکه م دمیشنیمادر را م
 شده ...من نگرانشم! ضیمر یمارال انگار -
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شمالش دعوت  یالی! بهادر ما رو به وادهی. حتما بخاطر درس خوندن زارهیمسافرت چند روزه حالش رو جا م هی -
 کنه. حیوتفر رهیاز درس فاصله بگ کمی هیخوب تیموقع نیکرده و ا

بود  یمسافرت فکر خوب نیو لباس گذاشته بود. به نظر من هم ا لهیهمه وس ی. مادر برامیوفتیشد صبح زود راه ب قرار
 . کردمیتر تحمل مشاهرخ را راحت ی! غم دور

 کیشلوار ستش،  داشت و دینوار سف هیسه ال شیهانیآست یاسپرت که رو یمشک یمانتو کیشدم  داریزود ب صبح
را  میهاکه لب یرژلب کالباس کیام انداختم. شانه یبلندم را بافتم و رو یموها د،یو کفش اسپرت سف یشال مشک

بپوشم. از اتاق خارج شدم  یرنگ یهالباس هرخم،. دوست نداشتم در نبود شادمیلبم کش یرو دادیتر نشان مبرجسته
دار و کاله لبه یرتوصبود، با شال  دهیپوش دیو سف یصورت یخوشحال بود. مانتو یلی. مهسا خدمیرا حاضر د یو همگ

 .یصورت یهاو کفش دیسف نیبود. شلوار ج ختهیطرف صورتش ر کیرا  شی. موهادیسف
و  زدیهرخ در سرم چرخ مشا یدلم گرفته بود! هوا م،یشد نی. سوار ماشمیراه با بهادر بخور یشد، صبحانه را تو قرار

 زدم : یرا پل ییبایگوشم گذاشتم و آهنگ ز یرا تو ی! هندزفرکردیم یقراریدلم ب
 ..انگارخفس هیجوریهوا  یستین توکه
 سدفعه نی...آخر دمیقول م نمتیبب بزار

 درا رو بستم رو خودم؛ یستین توکه
 قفس! نیکم داره اتاق... ع لهیچندتا م هی

 شبا، جاده تاهرجا که بره یستیکه ن تو
 خاطره ی... ه ی،ه رسمیهرجا م به
 ها تو عشقتوخودت، خاطره یکه رفت تو
 ببره ادیدل، از  نیهر در زدم ا به

 من دق کردم! یرفت توکه
 هق کردم؛شبم هق دوسه
 از عشق خوندم، انقده
 رو عاشق کردم! همه

 ...؟یول کرد چرامنو
 ...؟یدل دل کرد چرا
 ؟یباطل کرد ییهویدل و احساس رو  چرا

 وونه،یبزار اسممو د اصال
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 .بدونه.. دونهینم یبزارهرک
 ت!دل من بدونه تونهینم گهید که

 از دست تو حرص خوردم؛ انقدر
 رو از تو به ارث بردم. ییتنها

 چقدر تنگه دل من بجونت یستیکه ن تو
 نکن دسته منو یخال نرووو

 منه وابسته نیا
 بسه گهیبسه د نرووو

 قلبمو شکسته... نبودت
 یدلت مهمونم کرد تو

 یپنهونم کرد بعدشم
 خونه! نیا یگوشه ،یتو زندونم کرد یرفت
 یمنو مجنونم کرد تو

 یکه برمو دورم کرد یمجبورم کرد بعدشم
 مونه ینم یجوریا که

 وونهیبزار اسممو د اصال
 بدونه دونهینم یهرک بزار
 دل من بدونه ت تونهینم گهید که
 نکن دسته یخال نرو
 منو

 منه وابسته نیا
 بسههه گهیبسه د نرو

 ه ...قلبموشکست نبودت
 احمدوند( ی)آهنگ از مهد

با پشت دستم  د،کهیچک میهاگونه یسمج رو یقطره اشک دم،یاز حسرت کش یدادم و آه هیتک شهیرا به ش سرم
 کنارش زدم.
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. دستم را از کردیها را هم شاد مدل نیترنیدور و اطراف، غمگ یخنک و سرسبز یهوا م؛یجاده چالوس شد وارد
 بهار را با همه وجوم حس کردم. یآوردم که خنک رونیب شهیش

 شیموها یوت یبهادر دست ما متوقف شد. نیکنار ماش ،یقرمز رنگ یکه فرار میتوقف کرد یراهنیرستوران ب کی کنار
 یهاپررنگ و کفش نیجبلند. شلوار  یگردنبند مشک کیبه تن داشت، با  رهیجذب قرمزت وریپل کیشد.  ادهیو پ دیکش

 یاشت! لبخند دخترکشند یتیشاهرخ سپرده بودم، جذاب بهکه قلبم را  یمن یبرا یب بود، ولجذا یلیاسپرت، در کل خ
 به همه سالم کرد. یزد و با گرم

 زد و گفت: یبهادر لبخند دنیبا د مادر
 !کننیت ماسپند برات دود کنم چشم میدیباشه، رس ادمیهزار ماشااهلل پسرم! -

 باحرص گفت : مهسا
 !...خدا شانس بدهشیا -

 کرد و گفت: یاانهیخنده موذ بهادر
 !ستین یخوب زیحسادت در کل چ -

 زد، گفت: یدور خودش چرخ کهیرا باز کرد و درحال شیهم دست ها مهسا
و  نهینداره بب رتیصبچشم  یکه کس فیبه تو حسادت کنه؟! ح دیبا یچ یبرا ،ییبایهمه ز نیخفن، با ا پیت نیا -

 کنه! فیتعر
 مهسا گذاشت و گفت: یبر شانه یبه مادر کرد. پدر هم دست یااشاره و
 .کنمیم فیپرنسس بابا انقد حرص نخور! خودم ازت تعر -

*** 
و  مینشست کتینم کی یتر شده بود! رومهربان یو حساب کردیبه ما توجه م شتریپدر مشغول به کار شد، ب یوقت از

 کی اشنییکه پا بود یبلند کی یبود. رستوران رو یقشنگ یلیخ یبهادر رفت که سفارش صبحانه را بدهد. منظره
م. مادر و مهسا رفتند که شد دهیبلند بود. ناخواسته به آن سمت کش یاز درختان دهیرودخانه بود. آن طرف رودخانه پوش

 .ندیدست و صورتشان را بشو
 خطرناکه! نیو هم لبه نشت م،یخدا باش دشکرگذاریبرم نمازم رو بخونم! بابا بامنم  اد،یتا صبحونه م -

 که گفت: دمیبهادر را د پتو دورم انداخته شد! برگشتم و کیشدم، که  میرو به رو یبه پدر گفتم و غرق منظره یچشم
 !یخور یسرمام ،یدینپوش یادیز زیهوا سرده ... تو هم که چ -

 ! ناخواسته گفتم:کنه؟یشدم، که من رو تو خطاب م یمیصم نیبا ا یمن ک کردمیفکر م داشتم
 تو نه شما! -
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 گفت: میبه چشم ها رهیخ شیحالت مشکخوش یهازد و با آن چشم یاخنده تک
 چشم برداره! خوادیآدم دلش نم کنه؟یم دایپ ینور، درخشش خاص یهات توچشم یدونستیم -
 !زیچشم ه یهاالبته آدم -
 و گفت: دیهم کش یرا تو شیهامعلوم شد،اخم دشیسف یهاکه دندان رخنده،یگاهم کرد و بعد بلند زد زلحظه ن هی
 ز؟یهآشام چشمخون هی م؟یاز نظر تو من چ -
 تته پته گفتم: با
 و.. دیهم جذاب یلی... من نه من ...شما خزهیچ -
 را باال داد و گفت: شیابرو یتا هی
 و...؟ -
 دلم گفتم: یتو

 بود آخه یچ فیتعر نی*خاک تو سرت مارال! ا
 من..! ینه برا ،یو...ول -

 زد و گفت : یدرارحرص لبخند
 نگاه بهشون بندازم ! هیشهر آرزوشونه، من  ینصف دخترا -
 !یهه ...چه از خودراض -
 ...میشرط ببند ایب -
 ؟یچه شرط -
 !کنمیآخرش من تو رو عاشق خودم م نکهیا -
 شازده! چون محاله ! یهه... پس از االن شرط رو باخت -
 یتو بگ یاگه باختم هر چ د،ید میخواه -

 صدا زد: مادر
 صبحونه سرد شد. نیایب -

 مرو،یارش داده بود. نبه تعداد سف ،یزی. بهادر از هر چمیرفت یغذاخور زیو به طرف م میبلند شد مانیدو از جا هر
در کنار پدر  با،یز عتیو طب یعال یآن هوا یمدم. توکه من هم به اشتها آ گردوریو پن ییمربا، عسل و خامه، چاکره

شاهرخم؟ کاش  ییجادلم گفتم* ک ی. تویازخودراض امآشخ*ون یو آقا میداشتندوست یمهسا زم،یومادر عز
 ..*ی...هیبود
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بشقاب  یدستم بود را تو یتو که یابود. لقمه دهیچسب میبغض به گلو کیکور شد، شاهرخ مثل  میاشتها دوباره
 .شدیو از خجالت تنم داغ م کردمیبهادر را رو خودم حس م یهانگاه یگذاشتم. گرم

*** 
و هر از  کردندیت مبودند و صحب ستادهیکنار هم ا یبودند. پدر و بهادر ول یو مهسا مشغول گرفتن عکس سلف مادر

 .نداختندیهم به من م ینگاه ،یچندگاه
را درآوردم و  میهاشرفتم. کف نییکه درست کرده بودند، پا یریبلند شدم و تا کنار رودخانه از مس مکتین یرو از

فکر فرو  یو تو دادمیآب تکان م یداشت؟ دستم را تو یتیچه اهم یسرد بود، ول یلیآب فرو بردم خ یرا تو میپاها
 رفته بودم . دوست داشتم تنها باشم که مهسا صدا زد:

 .میوفتیراه ب میخوایم ایمارال؟ ب -
پدر بشوم،  نید و سوار ماشر ابانیاز خ خواستمیم ی. وقتدمیرا پوش میهارا با چند دستمال خشک کردم و کفش میپاها
 با سرعت به طرفم آمد! ،یدود یهاشهیبا ش یرنگ اهیبزرگ س نیماش

همه جا را پر  کف آسفالت نیماش یهاکیشدن الست دهیکش یکه همه به طرفم برگشتند، صدا دمیکش یبلند غیج
 پرت کرد! من انداخت و من را به کنار جاده یشدم، که بهادر خودش را رو خکوبیم میکرد، از ترس سرجا

. قلبم از ترس به تپش کردندیاتفاق نگاه م نیاز کنارمان رد شد! همه شکه شده، به ا ،ینشدنبا سرعت وصف نیماش
 گفت : یان و نگرانرا باز کردم که بهادر با لحن مهرب میهانشست. چشم میشانیپ یرو یافتاده بود، عرق سرد

 زم؟ینشد عز تیزیحالت خوبه؟ چ -
 دهیند یبیکه آس کردیم نهیمادر با دقت من را معا دند،یمن زبانم بند آمده بود. پدر و مادر و مهسا به سمتم دو اما

 !کردیم نینفر یناشناس را ه یباشم و آن راننده
 بابا؟ یخوب -
 هم دورمان جمع شده بودند. یتیتکان دادن سر، نشان دادم که خوبم. جمع با
 !دهی. ترسمیبهتره دورش رو خلوت کن -
 شیچون صندل نم،یشاو ب نیماش یو از پدر خواهش کرد من تو ستمیبا میپاها یمن را گرفت، کمک کرد رو ربغلیز و

 قبول کرد. عیدراز بکشم. پدر هم سر توانستمیتر بودو مراحت
 خوبم! ام،یبابا،من با شما م سیالزم ن -
 مادر! یترنه اونجا راحت -

نشستم،  نکهیعد از اکرد. ب میتنظ میرا برا یرا باز کرد و صندل نی. بهادر در ماشمیسوار شد یکردم و همگ یاخم
 خودش پشت فرمان نشست. نگاه نگرانش را به من دوخت و گفت:
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 زم؟یعز یخوب-
 !زمیعز نی. انقدر هم به من نگستین یزیچ -

 به من زد و گفت: یزیآمطنتینگاهم کرد و لبخند ش رهیخ هیثان چند
 !زمیچشم عز-

 شدیبط پخش مضاز  یمیبه حرکت درآمد. آهنگ مال نیرا از او برگرداندم. ماش مینگاهش کردم و رو یچپچپ
 تو قلبم یخودتو جاداد راتیاون نگاه گ با
 کمشد که شدم عاشق تو کم یچ دونمینم

 ...شهیدلم آروم نم ونهیمنه د دونهیم خدا
 ...ارزهیم ایحال خوبم به همه دن نیلحظه، اره ا هی نمتینب

 ،یحال دلو بد کرد یکرد عاشقم
 قلق دل وامونده! گهیآخه دست توعه د الیخ یب

 !یبه پا کرد یشیآت ؟یکرد کاریچ تو
 تو جامونده ... شیکه پ یدل رهیگیم ینباش یدونیم
 «بند هوروش»
 

 ه تمام شد، گفتم:داشت آهنگ ک یواقعا بم و قشنگ یصدا کرد،یزمزمه م کیهمراه موز یمیمال یهم با صدا بهادر
 .یدار یخوب یصدا -
 به من انداخت و گفت: یچشم نگاه یگوشه از
 هم دارم! یقلب عاشق -
 شاهرخ افتادم و به خودم گفتم: ادیدلم  یتو

 *منم..*
 فت:که بر زبان اورده بودم، به سمتش برگشتم، که جا خورد و گ یاشده از حرف ناخواسته شوکه

 شده؟ یزیچ -
 و گفتم: دمیبود کش دهینشن نکهیاز ا یراحت نفس

 تشکرکنم ! خواستمیاوم...م -
 زد و گفت: یجذاب لبخند

 !شدمیم دیداشتم ناام گهید -
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اش بود، به با پوست برنزه یرا که در تضاد آشکار دشیسف یهابر لبانش نقش بست که دندان یقشنگ یخنده و
 گذاشت. شینما
 پ... یلیخ یدونستیم -

 را فروخوردم و ادامه دادم: حرفم
 پارسا . یآقا کنمیشکر مازتون ت یبخاطر نجات دادنم، از اون تصادف لعنت -
 بهادر! -
 ؟یچ-
 ؟یحرف نزن یانقدر رسم شهیاسمم بهادرِ! م -
 ت که گفت:به سکوت گذش یاقهیبرگرداندم. چند دق شهیرا به سمت ش میگفتم و رو یاحرکت سر باشه با
 .یوست رو من حساب کند هیفعال مثل  یتونیشده مارال؟ حداقل م ینگرانتن! چ یلیمامان بابات خ -
 !هی... شخصستین یزیچ -
 و گفت: دیلختش کش یموها یوت یابروش رو باال داد، دست یتا هی
 یشخص گهید یکنیگران مرو ن انتیبه خودش( و اطراف یاانقدر پدر و مادرت و )اشاره یکه هست، وقت یهر چ -
 !ستین

 حق با شمـا...اوم حق با توعه! -
 داشبورد را باز کرد و گفت : در
 ؟یشکالت دوست دار -
 گفتم: یبحث را عوض کرد متعجب شدم و با مکث کوتاه یارمنتظرهیبه صورت ع نکهیا از
 عاشقشم! -
با ذوق قبول  عیها را برداشتم و باز کردم. اول به بهادر تعارف کردم که سرتلخبسته از شکالت کی یضیلبخند عر با

ا به و شکالت ر خودم را با شکالت مشغول کردم الیخینگاه عاشقانه به من انداخت که معذب شدم! ب کیکرد! 
 ...من و شاهرخ  یبـ ـطهمثل را یداشتن دوستتلخ اما  کردم،یاش ممزهدهانم گذاشتم و مزه یتو یآرام

... آسمان گرفته بود. یدنید یهااز بوته، صخره دهیپوش یهاتپه با،یز یهاانداختم. درخت ینگاه رونیبه ب شهیش از
 کنم؟ینم یبیحساس غرچرا کنار بهادر انقدر آرامم؟ چرا ا کردمی. داشتم فکر مدیباریهم م یزینمه باران ر کی

 یو ابروها اهیپرپشت س یهاداشت، مژه یجذاب مرخی. نکردیم یرانندگ یجد یلیانداختم که خ مرخشیبه ن ینگاه
 بهادر متوجه حالم نشود نکهیا یرا گرفت! برا میشاهرخم افتادم... بغض گلو یآب یهاچشم ادی. باز هم بایز دهیکش

 تنگ! یلیرا بستم ...دلم تنگ بود... خ میهاوانمود کردم که خواب هستم. چشم
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و  دیباریچنان ممهشدم. باران  داریاز خواب ب نیبا توقف ماش یبه خواب رفتم. پس از گذشت مدت زمان یجدیجد
پر از  ید. از جادهباز ش موتیبزرگ نگه داشت. در با ر دیدر سف کی ی. رو به روکردیم رتریشمال را دلپذ یهوا

 فت:متوقف شد. بهادر رو به من گ اپدر، پشت سر م نی. ماشمیعبور کرد الیو یتا جلو زهیرسنگ
 . زمیعز یخوش اومد -

شد و  ادهی. بهادر پکردینم باران صورتم را نوازش مشدم . سرم را به طرف آسمان گرفتم ... نم ادهیگفتم و پ یممنون
 رو به من گفت:

 ه؟یرت چنظ -
بودند  یدود یکم هاشهیبود. ش یاشهیش شیجلو یساختمان مدرن که کل نما کیدهانم باز مانده بود.  الیو دنید با

. سقف خانه، نصب شده بود شیرو یکیش ییطال یرهیداشت که دستگ یاهیس یو داخل خانه مشخص نبود. در چوب
ها جابازکرده چمن نیب یارهیت یها... سنگ فرشبودنددور خانه را پوشانده  ییبایسبز ز یهاکج بود. بوته یروانیتک ش

 شدند و سپس رو به من گفتند: ادهیبودند. پدر و مادر هم پ
 مارال؟ یخوب -
 لبخند گفتم: با
 خوبم.-

 و گفت: دیکش یسوت الیوساختمان دنیبا د مهسا
 !یالکچر خونه نیهمچ ادینم تیمعمول یافهیبهادر اصال به اون ق -

 را درشت کرده بود، گفت: شیمشک یهاچشم کهیبا تعجب درحال بهادر
 !دنینجام مارو از رو صورت من  شونییبایز یهایبرو دختر... همه عمل جراح ه؟یمن معمول یافهیق -

 زد و ادامه داد: یکج لبخند
 اصال! یندار قهیالبته... تو که سل -

 زد و گفت: یلبخند مهسا
 .نمیمن برم ،تو خونه رو بب -
 گفت: یلندب یدوان آمد و با صدادوان یرمردیبه سمت داخل به راه افتاد. پ عیسر و
 .نیسالم بهادرخان !خوش اومد -
 به ما هم سالم کرد و گفت: رو
 .دیی... بفرمانیخوش اومد یلیخ -
 مرتبه. ناهارحاضره؟ ی. همه چیدیزحمت کش یلیممنون باباصادق، خ -
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 پخته. نوش جانتون. اتاق ها هم آمادس خوش بگذره. یمحل یغذا هیله بهادرخان، طلعت خانم ب -
قرار داشت. دو راه پله  یزرگب ییرایپذ م،یگفت و رفت. بهادر همه را به داخل دعوت کرد. در را که باز کرد یااجازه با

ها قرار پلهراه نیاشت، بدقرار  شیرو ییبایکه گلدان ز یبزرگ زیسالن قرار داشت. م یانتها ،یاشهیش یهابا نرده
 گرفته بود .

شده بود،  دهیپوش ییبایز افیدام یهااز قفسه وارها،یبود که کل د منیبود. سمت چپ، نش دیخانه از سنگ سف کف
 یسرسبز یهادرختچه دو طرف قرار داشت. کیبار یبزرگ با باندا یویلوکس و ت یهایکه پر از کتاب، انواع دکور

درخت در  یدهیتنه بر هیبش یچوب زیو م ادیز یهابا کوسن دیدست مبل سف هیکرده بودند،  نییخانه را تز یهاگوشه
 شیبه نما ینقاش یابلوت کیرا مثل  رونیسرسبز ب یبود و فضا شهی، که تماما از ش وارید یوسط قرار داشت. روبه رو

. تقرار داش ییبایز یانهسالن، آشپزخ گریکه کنار زده شده بودند. در طرف د ،یدرنگیکتان سف یها. پر*دهذاشتیم
قرار  یمشک یهایمبلیو صندل دیبراق سف یچوب زینفره با م۸ یناهارخور زیبودند. م یدمشکیبه رنگ سف هانتیکاب

 داشت.
 رو به بهادرگفت: پدر
 قشنگه بابا! یلیخ -

 با تواضع گفت: بهادر
 . نیکامال راحت باش کنمیش مخونه خودتونه خواه-

 اتاق خواب داشت... ۵ه ک میرا به طبقه باال برد مانیهابه سر و صورتش بزند. چمدان  یکرد و رفت آب یتشکر پدر
قرار داده شده بود.  یاگوشه یراحتدست مبل کیخواب داشت و . پنج اتاقمیباال برد یرا به طبقه مانیهاچمدان

 یآراسته بود. طبقه یخوب را به وارهایهم د یفانتز یهایاز نقاش ییبود. تابلوها زانیاز سقف آو ،یبزرگ یلیلوستر خ
 یرد. در همهکها را انتخاب از همان یکیمادر به خاطر پا دردش  کههم وجود داشت  گریها، دو اتاق دکنار پله نییپا

 و حمام قرار داشت. یبهداشت سیها سرواتاق
که  دمیاز پروانه د یبا طرح یصورت یواریکاغذ د با یها رفتم و مهسا را وسط اتاقسمت اتاقهمراه بهادر به  به

 یلی... خدیمد سفکخواب و  سیو سرو یدصورتیسف یهاو پرده ی. روتختختیآویم یرا به چوب لباس شیهالباس
 تخت دونفره، رو به بهادر گفتم: دنیدخترانه بود! با د

 خوبه ممنون. نجایا -
 ؟ینیاتاق من رو بب یخوایآ...نم -
 نداره! دنید گه،یوا نه! اتاقه د -
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. دمیکشیخجالت م زد،یبا من حرف م ی. وقتکردینگاهش آدم را مجذوب م رم،یاز او فاصله بگ خواستیم دلم
. به بود یکار سخت اریو مقاوت در برابرش بس کردیداشت. ناخوداگاه آدم را وادار به اطاعت م یغالب تیشخص
 از مخالفتم ناراحت شد که گفتم: ینهفته بود! کم شیهاچشم یاهیدر س یبی! برق عجکردمینگاه نم شیهاچشم

 .دمیبعدا اومدم و د دیشا -
وارد حمام شدم،  یز هر کارآرام به سمت اتاقش که ته راهرو قرار داشت، رفت. قبل ا ییهابه من زد و با قدم یچشمک

ام را برداشتم و خودم را به قرار گرفته بود. حوله واریو بزرگ هم کنار د بایوان ز کیت. داش ینسبتا بزرگ یکه فضا
که  یزمان شهی. همشستیرا از ذهنم م یانگار تمام افکار منف کرد،یآب من را سرحال م یآب سپردم. گرما یگرما

گرفته به صورتم نگاه کردم، برق بخار ینهیآ ی. توآوردیدوش آب گرم حالم را جا م کیناراحت،  ایبودم  حوصلهیب
زدم.  ناررو ک نهیآ یخارهاب سم،ی. با دست خگشتمیدنبال شاهرخ م م،یهاچشم یاکدر شده بود. در قهوه میهاچشم
 هایراحت نی... به امال من باشد! من مارال هستم توانستینم ن،یصورت غمگ نیاز اشک بود. ا زیلبر میهاچشم

احساسم  توانمیم ی! ولتوانمیمن را کنار بگذارد، چرا من نه؟ من نه ...من نم یراحت نیتونست به ا او ی. وقتشکنمینم
خودم را شستم و  عیدوش آب گرم رفتم، قطرات آب آرامم کرد. سر ریتنگ! ز یلیرا کنترل کنم. دلم تنگ بود... خ

ا با حوله خشک ر می. موهادمیپوش یدمشکیو شلوار اسلش سف شرتییسو کی. دمیچیرا دور خودم پ دمیسف یحو*له
 رونیسرم انداختم. از اتاق ب یهم رو دیفشال س کیام رها کردم و شانه یکردم و اجازه دادم، مرطوب بماند و باز، رو

آمد. نگاهمان بهم افتاد و بهادر  رونیقش باز اتا ،یو شلوار اسلش مشک دیسف شرتیزمان بهادر هم با ترفتم، که هم
 گفت:

 .زمیعز ادیبهت م دیقدر سفچ -
 که گفت: دم،یخجالت کش اشرهیو نگاه خ فیتعر از
 پس کو اون زبونت؟ موش خورده؟ ؟یخجالت هم بلد یناز یآخ -
 نگاهش کردم و گفتم: یچپرا باال داد! چپ شیابرو یتا کی
 .یزاریباشم، خودت نم یدختر خوب خوامیم یسرجاشه! من ه رینخ -

د. به هم زده بو ییبوخوش یلیها به راه افتادم، آرام کنارم قدم برداشت. عطر تلخ خپله نییاز او، به سمت پا جلوتر
خانم که تعارف طلعت نشسته بودند. با ییرایپذ یمبل راحت یکه مادر و پدر و مهسا هم، رو م،یسمت آشپزخانه رفت

 گفت:
 ناهار آمادست. ز،یسرم نیاریب فیتشر -
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 یکشک بادمجان، ماه ،یرزاقاسمیپخته بود. م یاخوشمزه یمحل ی. طلعت خانم غذاهامینشست زیپشت م یهمگ
 میبرا یبرداشت و از هر کدام کم یبود. بهادر کنار من نشسته بود. بشقاب کوچک یسبزقرمه یاصل یپر و غذاشکم

 .دیکش
 .کشمیممنون خودم م -

 زد و گفت: یمهربان لبخند
 خانم حرف نداره، مثل دست پخت مامان .پخت طلعتدست -

رفت. مشغول خوردن  یاو قربان صدقه دیکوب اشنهیبه سـ*ـ یشعف، دست یمادر من بود! مادر به نشانه منظورش
 ی. من که اشتهادیرسیبه گوش نم یگرید یها صداخوردن قاشق و چنگال بر بشقاب یو جز صدا میناهار شد

 بود گفت: حواسش به من گاربهادر که ان کردم،یم آنورنوریرا ا می، با چنگال غذانداشتم یچندان
 زم؟یعز یدوست ندار -
بخورم!  توانمینم یعنیه کبه صورت مصمّمش انداختم  یاپر کرد، نگاه ملتمسانه یسبزرا از قرمه یگریبشقاب د و

 آرام دم گوشم گفت:
 مارال! یالغر شد یلی! خیخوریهمش رو م -
 دلم گفتم: یتو

 * آخه به توچه اه ..*
لباس عروس  یا تورحتما من  کرد،یکه نم ییخودش چه فکرا شی. حاال پکردیما را نگاه م ت،یبا لبخند رضا پدر

 کرد ..هه! یدست در دست بهادر تصور م
تند،  ییهاشتم و با قدمگذ ییرایرا خوردم و تشکر کردم. از پذ میغذا عینکند، سر لهیبه من پ یکس گرید نکهیا یبرا

 شدم. اطیوارد ح
. گذشتیها، مکه به مهتاب زنگ زده بودم مدت یبار نیرا در دست گرفتم. از آخر یسوز داشت، گوش یکم هوا

 را برداشت: یگوش ،یطوالن یاش را گرفتم، بعد از انتظاربه او گفته بودم. شماره ییزایسربسته راجب خودم و شاهرخ چ
 ؟یخوب یسالم مهتاب -
 !یخوشحالم کرد یلیخ ؟یخواهر یمارال ...خوب یوا -
 ؟یهست یضرا تیخوبه؟ از زندگ زیهمه خوبن، چه خبر از تو؟ همه چ -
 از شماست. یدور کنهیم تمیکه اذ یزیخوبه، فقط تنها چ یلیخ نیزبان رو خوب صحبت کنم! رادو تونمیتازه م -
 .زمیعز یخداروشکر که خوشبخت شد -

 مکث کردم و گفتم: یکم
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 ومده؟یشاهرخ ...اونجا ن -
 .رونیرفتن ب نیبا رادو نجاست،یچرا اتفاقا ا -
 حا..حالش خوبه؟ -
 ن؟ینکنه قهرکرد ه؟یها چسوال نیا -
 .رمیرا بگ میهااشک یجلو توانستمینم گرید
 !یلیمعرفته... خ یب یلیبرنگردم! من رو تنها گذاشت! خ دی! شارمیزنگ زد و گفت دارم م ییهویمهتاب!  -
 من باهاش صحبت کنم؟ یخوایم -

 گفتم: عیسر
 ؟ی! ولش کن خودت خوبنیبه رادو یحت یزنینم یحرف چینه نه اصال! ه -

 کرد و گفت: یقشنگ یخنده مهتاب
 خوب دارم! یخبرا -

 گفتم: جانیرا پاک کردم و باه میهااشک
 ؟یچ -
 !یشیخاله م یدار -
 تعجب گفتم: با
 !یخوشحالم مهتاب یلیمن؟ خ ؟یزود نیبه ا -
 گفت: یخوشحال با
 . میهست منتظرش صبرانهیب نیسه ماهشه قربونش برم. من و رادو -
 بگم. هیه بقببرم  دیخوشحالم با یلیبود! خ یاکنندهواقعا خبر شکه -
 برگشت خدافظ. نیقطع کنم رادو دیبا یخب مارال -
 .زمیعز دارید دیبه ام -

 فکر فرو رفتم. یرا قطع کردم و تو یگوش
 اما... شیشاهرخ رفته اتر پس
نگفت تا آخرش  کنه؟ مگه یعوض نم ایدن یجا چیرو با ه رانیا گفتینم ؟مگهیچ ی! براش؟یشاهرخ رفته اتر پس

 باهامه؟
 یسر ذوق رو از یاافتاد! خنده ایدری. ساختمان را دور زدم که چشمم به آبکردمیو فکر م زدمیطور قدم م نیهم

 کی. دمیخندیو م زدمیم غی. جدمیدو ایرا درآوردم و با سرعت به طرف در میالانگشت یهایینشست؛ دمپا میهال*ب
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 یتو می. فرو رفتن پاهامیروروبه یآب یایسرم و در یاالب یفراموشم شد، فقط من بودم، آسمون ابر زیلحظه همه چ
هام را از هم باز شد. دست سیخ میبه طرفم آمد و پاها کیموج کوچ کی. کردمیساحل را با لــذت حس م یهاشن

که تمام آرامش  دمیکش یقیکرد. نفس عم میهانم باران شروع به نوازش گونهکردم، سرم را، رو به آسمان گرفتم، نم
ها نشستم، شن یجا، رورا درونش غرق کردم! همان میهاغصه یهمه ایشد. من کنار عظمت در ریدلم سراز یتو ایند

 .کردیمن را آرام م ایدر دنید یسردم شد و لرز به تنم نشست ول یکم
 دم!را کنارم حس کر یکه حضور کس کردمینگاه م آمدندیکه به سمت ساحل م ییهابه موج رهیخ
که بهادر  میکردیاشا مرا تم ایو در میزدم که با فاصله کنارم نشست. هر دو سکوت کرده بود یبهادر لبخند دنید با

 گفت: یاگرفته یبا صدا
 !ندازهیمادرم م ادیمن رو  نجایا -
 یختش را به بازل یجذابش انداختم که باد موها مرخیبه ن یبا من درددل کند! سراپاگوش شدم، نگاه خواستیم
 د:ادامه دا دوختم. ای. معلوم بود غرق خاطراتش شده است! من هم نگاهم را از او گرفتم و به درگرفتیم
چقدر خوشحال  یدونینم کرده بود. یتازه دانشگاهم رو تموم کردم، خودش طراح یمادرم بود؛ وقت هیهد الیو نیا -

 بودم!
 کرد... یمکث

 نجا،یا میومدیداشت. هر وقت م یجوون یهیوحر یازش گذشته بود ول یسن و سال نکهیمن عاشق مادرم بودم با ا -
 ...کردیموهام رو نوازش م زاشتمیپاهاش م یسرم رو رو م،ینشستیشنا م یکنار هم رو

 :دمیپرس یآرام یمتاثر شدم، با صدا یلیفرو دادم و خ یپر شد! بغضم را به سخت شیهاچشم
 براش افتاد؟ یچه اتفاق -
... به دیفرمش لغزو خوش یاستخوان یهاگونه یاش روسرخ شده یهااز چشم یاشک یو قطره دیاز ته دل کش یآه

 شد و گفت: رهیمن خ یهاچشم
از دستم بر  یو کار شدیذره داشت آب مسخت گرفت. دکترا از درمانش عاجز بودن! مامان قشنگم ذره یماریب هی -
 هیازه نداد عملش کنن. اج م،ی. من و بابا عاشقش بودمیلحظه هم تنهاش نذاشت هی نجایا میآخرا اومد نی! ااومدینم

 تنهامون گذاشت. شهیهم یآغـوش پدرم برا یشب تو
 تیداشته باشد! شخص اشنهیســ یرا تو یبزرگ نیبهادر غم به ا کردمیفشرد. فکر نم شیرا محکم با دست ها سرش

شده  سیاشک خ صورتم از دمیبودمش! به خودم آمدم و د دهیداشت؛ تا به حال انقدر معصوم ند یتودار و محکم
 گفتم: نیفنیدم و با فرا دراز کر میاست، پاها

 .یآروم ش دوارمینم، اما امکرو زنده  یکه نسبت به مادرت داشت ینتونم احساس دیپام بزار، شا یسرت رو رو -
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را بست.  شیهاگذاشت و چشم میپاها یرا از صورتش پاک کرد. سرش را رو شیهابا انگشت شستش اشک بهادر
خودش  شیوقت پ کیشدم! گفتم  مانیدستم مشت شد و پش کبارهیه را نوازش کنم ب شیدستم را دراز کردم که موها

گذاشتم و  شیبازو ی. دستم را، روباشمکنارش  خواستمیدوست، م کیفکر نکند، جواب مثبت دادم! االن به عنوان 
 کرد. دنیتندتر شروع به بار یماندم. باران کم حرکتیب

 من انداخت و گفت: به یزینگاه تشکرآم زد،یچشمانش برق م یاهیس کهیحالرا باز کرد در شیهاچشم بهادر
 داشتمت مارال! شهیهم یکاش برا-
 بحث را عوض کنم گفتم: نکهیا یشد. برا رهیخ میهاچشم یتو و
 تو... میبهتره... بر -
 م:قدم شد. گفتن همرا با دست کنار زد و با م شیهالباس یرو دهیچسب یهابلند شدم. بهادر هم شن عیسر و
 کجان؟ هیبق -
تاب من ل*ب یخانم سرگرم حرف زدن هستن، مهسا هم رو و طلعت میبابا خسته بود، رفت بخوابه، مامان مر -

 چنبره زده!
 عیم که بهادر سرشو نیبود نقش بر زم کیکرد و نزد ریگ یبه تکه سنگ میکه ناگهان پا میدو به خنده افتاد هر

دست فشردم که به  را در شیتعادلم حفظ بشود، بازو نکهیا یدســـــتش را دور کـ ــ ــمرم انداخت، من هم برا
 !میهر دو افتاد کبارهی

 فتم:به من زل زده است. آب دهانم را فرو دادم و گ یارهیبهادر با نگاه خ دمیگفتم که د یآخ
 بلند شم؟ یریدستم رو بگ شهی...میم -

 نیب یسرخ شده بود، اخم شیهابلند کرد. چشم نیزم یحرکت من را، از رو کیحالتش خارج شد و با از آن  عیسر
 گفت: یافتاد و با حالت عصب شیابروها

 مراقب باش! شتریب -
ا به شارژ زدم و ر میرفتم. گوش الیو به طرف و دمیکش یاز راحت یقیاز من فاصله گرفت. من هم نفس عم عیسر و

 خودم گفتم: شیاتاق بهادر رفتم و پ کیخونه بکشم. نزد یتو یسرک کیگرفتم  میتصم
 !نمیبرم بب ست،یکه ن حاال
کنار  تاریگ کیز کوسن بود، اکه پر  دیو تخت سف دیسف یوارهایاتاق با د یدر را بازکردم و به داخل اتاق رفتم. تو آرام

هم  ییبایز یقد ینهیود. آبهادر و دوستانش ب یهاپر از عکس وارهاید یزده بود، رو هیاتاق تک یگوشه ر،یتحر زیم
 بود. زانیهم از سقف آو یمشکقرمز بوکسسهیک کیقرار داشت.  وارید یگوشه

 :دمیپرسیبه آن زدم که دستم درد گرفت. داشتم از خودم م یمشت
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 بهم نشون بده!؟ خواستیاتاق جذاب بود که م نیا یچ
 ییبایها را کنار زدم که از شدت زاتاق رفتم، با هر دو دست پرده یساده دیکتان سف یهاآرام آرام به سمت پرده که

 حبس شد! امنهیسـ*ـ ینفس تو میروبرو یمنظره
از  ینشستیتاق که ما یقرار گرفته است! هر جا تیپا ریز ایشده بود، انگار کل در یطراح یاتاق طور یهاپنجره

 یبهداشت سیان در سرو! ناگهینیرا بب ایو عظمت در ییبایز یوانستتیساخته شده بود و م شهیپنجره که تماما از ش
دور کمرش بسته  دیسف یهحول کیبرهنه که فقط  یاالتنهبا ب د،یچکیم شیآب از موها کهیحالباز شد و بهادر در

 !ستادیا حرکتیمن وسط اتاقش شکه شد و ب دنیشده بود، با د
 هم وسط اتاق خشک شده بودم و زل زدم به صورت متعجب بهادر... من

حالت،  نیکتری! در نزدباال انداخت و به طرفم آمد یزیآمطنتیرا با حالت ش شیابرو یتا کیبه خودش آمد  بهادر
را  میبروم که بازو خواستمینگاه کنم! م شیهادر چشم توانستمی. از شدت خجالت سرخ شدم، نمستادیا میروروبه

 گفت: یآرام یگرفت و با صدا
 ن؟یبریم فیکجاتشر -

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم
 !خوامیتو.... معذرت م ومدمیم دینبا -

 گذاشت و سرم را باال گرفت و گفت: امرچانهیرا ز دستش
 زم؟یعز یکنیحاال چرا نگام نم -
 یانگاه ملتمسانه شدم و با رهیخ د،یباریاز آن م طنتیکه برق ش شیهاکج لبانش نشست! در چشم یلبخند کج و

 گفتم:
 بذار برم! -

 را از من برگرداند و گفت: شیو رو دیهم رفت، دستش را پس کش یتو شیهااخم
 برو... -

 دادم و با سرعت از اتاق خارج شدم. نییدر را پا یرهیم، دستگعقب رفتم که محکم به در برخورد کردعقب عیسر
 :خودم گفتم با

چقدر  یول !یانقدر فضول یچ ی. براکنهیم یخودش چه فکر شی*خاک برسرت کنن مارال، آبروت رفت! االن پ
 گفتم: به خودم زدم و یگردنپس کیجذابه!  یلیخ ییبغلش خوب بود! چقدر حس آرامش گرفتم! خدا

 !*یهم که مثل عسل شد تو
 که گفت: دیمهسا به گوشم رس یصدا
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 ؟یدار یریخوددرگ -
 شده گفتم: هول

 ؟یینجایا یاز ک -
 تو سرت! یکه زد ییاز اونجا -

 سرش را تکان داد و گفت: یبا حالت متاسف بعد
 کال! یریاز دست م ینه تو دار -

بهادر نگاه کنم!  یهاچشم یتو شدینم می. روامدمین رونیدرب اتاق را بست و رفت. تا وقت شام، از اتاق ب سپس
 دم،یها شنپله نییپا مادر را از یکه صدا کردم،یرفتن، مقاومت م نیین در مقابل پاشب گذشته بود و م ۹ساعت از 

 .زدیم میکه صدا
گرسنه شدم  یم حسابه یبهادر نگاه کنم، از طرف یهاچشم یتو دمیکشیخجالت م یبودم چکار کنم! از طرف مانده

 رفتم که مادر گفت: نییها پاز پلها عینکنم. سر یگرفتم مادر را عصبان میو ناهار هم نخورده بودم! تصم
 حنجرم پاره شد از بس صدات کردم! ؟یبود یکدوم قبرستون -
 شدم و گفتم: زانیگردن مادر آو از
 مامان. دیببخش -

 که گفت: دمشیبوس
 شام همه منتظرن. میدختر بدو بر یاه خفم کرد -

 سر مادر وارد آشپزخانه شدم که پدر گفت : پشت
 حالت خوبه دخترم؟ -
 گفتم : یآرام یصدا با
 خوبم باباجون. -

 گفت: یاانهیموز یهبه بهادر بود. بهادر با خند یصندل نیو نشستم که دورتر دمیکش رونیکنار مهسا را ب یصندل
 سالم مارال خانوم! کیعل-

 به من زد که گفتم: یاسقلمه مهسا
 هوم؟-
با عشق به من  دمیداختم که دبه بهادر ان یعیدند. نگاه سربه خنده افتا یکه به خودم گرفتم، همگ یابامزه یافهیق از
 تم:و به خودم گف دمیکش قینفس عم کی. بردیمن لـ*ـذت م دنیشده است! انگار ازخجالت کش رهیخ

 چه پررو شده. نیبب یاریدرب یبازمظلوم یبه بعد حق ندار نی*از ا
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 بودند!* یها از دستش شاکمعلم یباشم که همه یشگیگرفتم همان مارال حاضرجواب هم میتصم
که باهم  یداشت شرط یدستیهم به بهادر نگاه نکردم. دست گریرا که خورش مرغ و آلو بود، خوردم. د میاشتها غذا با

راحت  یکاناپه کی یدم. روبلند ش زی. بابت شام تشکر کردم و زودتر از همه از سرمبردیم شیرفتارها نیرا با ا میبست
دلتنگش بودم، دل  یلیبا شاهرخ حرف بزنم. خ خواستی. دلم مردمدرآو بمیرا از ج مینشستم و گوش ونیزیتلو یجلو

 گفتم: جانی، باهرا برداشت یبوق، گوش نیاش را گرفتم. با دومزدم و شماره ایرا به در
 الو...شاهرخ سالم ... -

 :دیچیدر گوشم پ یسیانگل یبا لهجه یدختر جوان یصدا
 شما؟ -

 شده با خودم گفتم: شوکه
 کنه؟یم کاریشاهرخ دستش چ یگوش ه؟یک نیا

 را گرفت، دخترک دوباره گفت: میگلو بغض
 د؟یبا شاهرخ چکار دار د؟یهست یشما ک -

! حال خودم را خوردیسرم چرخ م یتو یمنف ینفس بکشم. هزار جور فکرها توانستمیرا قطع کردم! نم یگوش عیسر
 میگلو ی. دستم را رومن را رها کرد؟! لعنت به تو ...لعنت به تو شاهرخ.. گریختر دد کیپس بخاطر  دم،یفهمینم

ابم ببرند! به سمت به حال خر یپ هیبق خواستمینمکاناپه بلند شدم.  یاز رو دم،یکشینفس م یگذاشتم و به سخت
 و گفت: دیبهادر من را د دم،یها دوپله
 ؟یمارال جان خوب -
 را صاف کردم و گفتم: میصدا ستادمیها پشت به او اپله یرو
 بخوابم. رمیحالم خوبه، م -

تخت  یق رفتم و خودم را رو! به سمت اتاکردیرفتن من را تماشا م یو با حالت متفکر ستادیها اپله نییپا بهادر
 فراموشش کنم. دیانداختم. با

! لعنت یرکم کردت گهیدختر د هیر دل بستم به خاط یحساب ی! وقتیخودت کرد یشاهرخ من رو وابسته یپست یلیخ
 به تو...

 !ختمیبالش فرو کردم و تا خود صبح اشک ر یرا تو سرم
*** 
 فت:. تا نگاهش به من افتاد، گدمیشدم. مهسا را در حال آماده شدن د داریب یبا سردرد بد صبح

 ؟یدارشدیعه ب -
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 نه خوابم! -
 نیی. مامان بابا پامیخوریجنگل م ی. ناهار هم تومیبگرد رونیب میبر میخوایهه هه هه... بامزه! پاشو حاضر شو م -

 منتظرن.
 !؟یگیبه من م یچرا االن دار -
وشلوار  یتوسبز ارتشآمدم. مان رونیگرفتم و زود ب یاقهیدق ۵دوش  کیعجله بلند شدم و به طرف حمام رفتم،  با

زدم. عطر را  یسو رژ لب کالبا ملیر کیو پشت سرم بافتم.  ختمیصورتم ر یرا کج تو می. موهادمیستش را پوش
 به خودم انداختم و گفتم: ینگاه نهیآ یکردم و تو یخودم خال یرو
 مونیکارش پش نیاز ا رسهیم یروز هی! تو هم خوش بگذرون بدبخت! یزار بزن شیاز دور ینیبش دی... نبانهی*ا
 *شهیم
ه برا هم به پا کردم و  میاسپرت مشک یهابرگرداندم. کفش یام را تا حدودها اعتماد بنفس از دست رفتهحرف نیا با

 شدم. ریها سرازاز پله نییطرف پا
در سوار شد و کنار خارج شد. پ نگیرنگش از پارک یمشک ی. بهادر با سانتافهمیبرو نیماش کیبا  یشد، همگ قرار

 .میمادر عقب نشست بهادر نشست. من و مهسا و
بسته  یشت سرش دم اسبپرا  شیو موها یاسورمه نیبود با شلوارج دهیقرمز پوش بلندنیآست شرتیت کیهم  بهادر
 بود...

 یو همگ شدیپخش م یمیمال کی. موزکردیترش مگذاشته بود، که جذاب شیهاچشم یهم رو یبزرگ یآفتاب نکیع
، دوست داشتم کامال عالقمند نبودم یرانیرایغ یقیبه موس یلی. من خزدندیدر سکوت انگار در عوالم خود پرسه م

 تک کلماتش را حسش کنم.شعر را بفهمم و تک یمعن
 :دیداد و رو به بهادر پرس یرا تاب لشیسب یخورد و گوشه یتکان شیدر جا پدر
 ؟یما رو ببر یخوایخب بهادرجان کجا م -

 بر لب نشاند، گفت : یلبخند مرموز که یبه ما انداخت و درحال ینگاه بهادر
 !دینی! بهتره خودتون ببزهیسورپرا -

 زد و گفت: یلبخند کج مهسا
 ؟یکاراهم بلد نیعه....! از -

 انداخت و گفت: ینگاه نهیآ یاز تو بهادر
 !یهم بلدم، توخبر ندار گهید یکارا یلیخ -

 رو به پدر گفتم: من
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 دوست دارم! یلیمن خ ؟یبندیتاب م میاگه جنگل رفت ییبابا -
 گه؟یچشم دخترم، د -

 به من رفت و گفت: یاغرهچش مادر
 کنه! یبازتاب خوادیدختر گنده م-
 را از مادر برگرداندم! بهادر رو به مادر گفت: میشد و رو زانیآو میها*بل
 تاب سوار شم! خوامی! اصال خود منم مشناسهیتاب که سن و سال نم -
 لــذت بردم. یحساب شیرطرفدا نیدلم از ا در

که  یدرحال کرد،یم پیتا ییزهایدر دستش بود و انگار چ یگوش یبه صفحه رهیکه خ شیپ یتا چند لحظه مهسا
 گفت: د،یجویدر دهان م یآدامس

 ! واال!مینیهمو بب مینیبش رپاتاالیمامان تمام حالش به تابشه وگرنه مثل پ -
 دور گرداند و گفت: کیابروش را باال داد و چشمانش را  یتا هی مادر

 شما لطفا خفه! -
و  هیهسا با حالت گرمرا پر کرد!  نیماش یفضا مانیهاخنده یو صدا میمن و بهادر از شدت خنده سرخ شد ناگهان

 رو به پدر گفت: یزیآماعتراض
 بابا!-
 ؟یزنیتو ذوق بچه م ،یاریخانم چرا کم م -

 !میبه خنده افتاد یگفت که همگ یشیا مادر
 یصدا شد،یم ترکیجاده بار شد،یم دهیسبز و بلند پوش یهاکم از درختها کمتپه م،یکردیرا نگاه م رونیپنجره ب از

بود. آهسته  ییبایز یلیخ ی. منظرهشدندیم دتریچیها درهم پدرخت میرفتیهر چه جلوتر م د،یرسیها به گوش مپرنده
 گفتم:

 قشنگه! یلیخ ه،یعال نجایا-
 و گفت: دیکش یقیداد، نفس عم نییرا پا شهیش مادر

 !ییعجب هوا -
 بود! ایجاده در یانتها م،یرفت نییتپه که پا کی! از دیکش یاز خوشحال یغیج مهسا
 آورد و گفت: نییسرعتش را پا بهادر

 !زیاز سورپرا نمیا -
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 کی م،یو شاد بود میدیخندی. ممیدیدو ایو به سمت در میشد دهاینگه داشت. من و مهسا با سرعت پ یرا کنار نیماش
خط و نشان  یفرار کردم و پشت سر پدر پناه گرفتم. مهسا ه عیکه دنبالم کرد! سر دمیصورتش پاش یمشت آب تو

 و گفت: رگشت!مادر به طرف پدر ب آوردمیشکلک درم شیهم برا من د،یکشیم
 دختر بزرگ کردم! قشنگ دو سالشونه! -

 زد و گفت: یما لبخند دنیتکان داد و با د یسر پدر
 خانوم، بزار خوش باشن! ریسخت نگ -

 کیرا درآورد،  هایسبد خوراک پهن کرد. بایدرخت قطور و ز کیدرآورد و کنار  نیاز ماش یراندازیکنان زخنده بهادر
همه  یرا برداشت و برا یاش رفت. پدر فالکس چاقربان صدقه یمادر کل مادر باز کرد، که یتاشو هم برا یصندل

ب پرتغال هم گرفته بود. پاکت آ کیگذاشت. بهادر  مصرفکباری یسفره یو گردو را هم، رو ری. نان و پنختیر یچا
که به تو  یو آرامش بایز یهابودن در کنار درخت نکهیبود، تصور ا ییایرو یلی. واقعا خمیمشغول خوردن صبحانه شد

 ههم با فاصله از ما نشست گرید یقرار گرفته است! چند خانواده تیکه رو به رو یآرام یآب یایو در دهدیم هیهد
مزه را مزه مینیدارچ یاطرافم بودم و آرام آرام، چا ییبایرفت. من غرق ز نیبودند. بهادر بلند شد و به طرف ماش

 که گفت: دیگوش رسمهسا به  یدفعه صدا کی کردم،یم
 ... بهادر!یهست ی...تو عالیوا -
 .دمین دوقطور تاب بسته است! از شدت ذوق به طرفشا یشاخه کیبهادر به  دم،یطرفشان برگشتم و د به

 گفت: یابا ذوق و شعف کودکانه مهسا
 اول من ...اول من! -

 تاسف تکان داد و گفت: یبه نشانه یسر بهادر
 !رهیگی! نوبت هم مگـهیراست م می! مامان مریاقشنگ بچه -

ام گرفت. مهسا سوار تاب شد، بهادر از حرص خوردن مهسا بر ل*بش نشست، که من هم خنده ییبایز یخنده بعد
 !دیخندیو بلند م زدیم غیج جانیاو هم از شدت ه داد،یهم هولش م

 که بهادر گفت: کردمیداشتم نگاهشان م زانیآو یهال*ب با
 کوچولو، نوبت ماراله! نییپا ایبسه ب -

 یهوا برا یتو یاآمد. ب*وسه نییشد و از تاب پا یمظلوم من راض یافهیق دنیبا د یاعتراض کرد، ول یکل مهسا
 بهادر فرستاد و گفت:

 !یعوض شد رستانمای! فکر کنم تو بیشدیخودم م یداداش واقع دیقربون داداش! تو با -
 کرد و گفت: زیچشمانش را ر بهادر
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 کوچولو! زیکم شکر بر -
 م:نگاه جذاب بهادر به خودم، ذوقم را فروخوردم و گفت دنیتاب نشستم، با د یرفتم و رو عیسر
 !نیهل بد واشیلطفا -

 گوشم گفت: ریز آرام
 من! یبه چـشـم بانو یا -

 نیزم یرا، رو میپاها دادیم و قلقلکم ختیریصورتم م یتو یه می. موهاخوردمیرا بستم و آرام تاب م میها چشم
 رو به بهادر گفتم: ییبایگذاشتم و تاب را نگه داشتم، با نگاه ز

 ممنون. -
 ادیمادر و پدر رفتم. تازه  شیتند پ یهاانداختم و با قدم نیی! سرم را پادیبه من زد، که ته دلم لرز یهم چشمک بهادر

 مهتاب افتادم و گفتم:
 خبر خوب بهتون بدم! هی خوامیکه م نیجمع ش یهمگ-

 گداشت و منتظر رو به من گفت: نیرا بر زم شیچا وانیل پدر
 باباجون! یخوش خبر باش -

 با شور و شوق گفت : مادر
 خبر خوبت؟ نیا هیبگو دخترم چ -
 گل کرد و گفتم: طنتمیش
 اول مشتولوق! -

دن باال انداختم، که مادر نبو یو کاف یتیضانار یرا به نشتنه میبه من داد. ابرو یاسکناس پنجاه هزار تومان کی پدر
 نگاهم کرد و گفت: یچپچپ

 !یخوریشت و لوق، مشت و لگد مم یدختر گلم! با ز*ب*ون خوش بگو و گرنه بجا -
 گفتم : یزیآمراضشد و با حالت اعت زانیآو میهابهادر و مهسا فضا را پر کرد! ل*ب یناگهان یخنده یصدا

 بابا! -
 اش گرفته بود، گفت:ههم که خند بابا
 خانم دمت گرم باحال بود! یکرد! ول شهینم شی! کارگهیمامانته د -

 .میدیبلند خند یدوباره با صدا یهمگ که
 و سرش را باال گرفت و گفت،: دیل*بش کش یبه گوشه یدست بهادر

 مشتولوق مارال خانم بعد ناهار! -
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 به او انداختم و گفتم: یزیشد، نگاه تشکرآم انیکه برق چشمانم نما یدرحال
 ! یشیبزرگ ممامان یمامان خانم دار نه،یممنون. حاال خبر خوبم ا -

 سرخ شد و گفت: صورتش
 !ایحی! تو..دختره ب؟یکرد کاریتو چ یچ-

 گفتم: عیسر د،یاز تصور مادر پر رنگم
 وهرم کجا بود، که حامله باشم!شراجب من چقدر خرابه من  تتینه مامان من نه! توروخدا ذهن-

ود! بابا با اخم بو رو شکمش خم شده  کردیرا با انگشت شستش پاک م شیهابهادر از شدت خنده، اشک چشم که
 گفت:

 د!زسکته ناقص  هیفکر کن بعد حرف بزن! دخترم  کمیخانم توروخدا قبلش  -
 س!باباجون مهتاب حامله -

 و گفت: دیکش یاز خوشحال یغیج مهسا
 آخ جون خاله شدم! -

 میشروع به دست زدن کرد یهمگ
 رو ّه آسمان گرفت و زمزمه کرد: یدست زدهرتیح مادر

 !شمیدار مشکرت دخترم خوشبخت شد من دارم نوه ایخدا-
 و گفت: دیبه طرفم آمد و من را در آغـ*ـوش کش پدر
 . یخبرت دلم رو شاد کرد نیبا ا ،یمن دار شیخوب پ یکادو هیمارال جان  -

 گفت: یزیآمطنتیبا لحن ش مهسا
 کرده! نیرو رادو یالبته کار اصل -

 !میاز شدت خنده کبود شد یاش کرد، که همگحواله یزهرمار مادر
 ظهر بود. مادر رفت که به مهتاب زنگ بزند... ازدهی کینزد ساعت

 خانواده صحبت کنند. دیرفت به مهتاب زنگ بزند و مفصل راجب عضو جد مادر
 گفت: رفتیم نیبه طرف ماش کهیدرحال بهادر

 کمک؟ یایمارال جان؟ م -
 دار شده را به دستم داد و گفت:را کنار گذاشتم و همراهش رفتم. جوجه مزه میگوش

 زم؟یعز یکن خیرو س نایا یتونیم -
 بله حتما. -
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 زدم،یم خیها را به سکه جوجه طورنیتاشو را برداشت و مشغول درست کردن آتش شد. هم یویکیهم بارب خودش
 شهیمهسا که هم زد! یمن رنگ شاد یاست، چقدر با حضورش به خونواده یچقدر پسر مهربان کردم،یداشتم فکر م

هادر خوشحال است، بحضور چقدر از  دانستمی! مکردیم یو شوخ دیخندیدر عوالم خودش بود و افسرده، آزادانه م
 برادر بزرگتر مثل او داشته باشد. کیبود،  شیآرزو شهیهم

فراهم کرد، اعتمادبنفس از دست  شیه بهادر براک یتر شده بود. بعد از کاربه پدر انداختم؛ که چقدر سرحال ینگاه
 دانستمیپر اشک بود و م شیاه چشم شهیکه هم به دست آورد. نگاهم به مادر افتاد، یاش را، بعد از ورشکستگرفته

اش را پر ر نداشتهپس یبه بهادر وابسته شده است و جا تو حاال به شد دهد،یپسر دارد آزارش م کیحسرت داشتن 
 کرده است!

درست خودش  یها گم شده بود و حاال در جاتکه پازل که سال کیخونواده ما حل شده بود! مثل  یپسر تو نیا چقدر
 را کامل کرده بود! زیقرار گرفته و همه چ

 اهیشود. مهسا که دست به سزده را کنار گذاشتم. مادر هم برنج آماده را، کنار آتش گذاشت؛ که گرم ب خیس یهاجوجه
شاهرخ کنارم،  همراه پدر مشغول ساالد درست کردن بود. اشک شوق به چشمم نشست، فقط نبود زد،ینم دیو سف
 زدم : بیخودم نه ذهنم به یبودم. تو ایدن خترد نیترنبود، من خوشبخت معرفتی. اگر انقدر بدادیم آزارم

 ش... تمومش کن!*به فکر خودت با ؟یطرفه فکر کن هیعشق  نیمثل احمقا به ا یخوایم ی*بسه ... بس کن! تا ک
 را به دست بهادر دادم که تشکر کرد و گفت: هاجوجه

 کارت حرف نداره!-
 زدم و گفتم: یچشمک

 !گهید مینیما ا-
 گرد شد و گفت: شیحرکت را از من نداشت، چشم ها نیکه انتظار ا بهادر

 !ستاینمنصفانه  ه،یفیکث یباز نیرو با من! مارال ا نکارینکن ا زمیچشمکت عز یمن به فدا یا -
 کردم که گفت: یبلند یخنده

 بتازون! یقلب من روت حساسه، ه یدونیم ت؟یرو دور اذ یبدجنس افتاد یا -
 گفت: یرا باال دادم و با غرور نگاهم را از او گرفتم، که با لحن بدجنس میابرو

 )به بغلش اشاره کرد.!( ؟یباش نجایا روزیمثل د خوادینکنه دلت م -
 گفتم: عیرنگ گچ شدم! سرشده از خجالت هم هول

 کنم! خیها رو سمن برم گوجه -
 کرد و گفت: یبلند یالعمل من خندهعکس نیاز ا بهادر
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 به نفع من! یکیمارال خانوم  -
 !ه؟یمارال ک دمیحاال نشونت م ؟یکنیم تی! من رو اذرمیگیبرات بهادرخان حالت رو م دارم

 گفت: یبهادر با لحن بدجنس زدم؛یم خیها را به سحرص گوجه با
 بزن! ونیدرم یکیفلفل هم بزن... -
ها آماده و گوجه یهاجوجه م،یمصرف را پهن کرد کباریبخندم! سفره  ایحرص بخورم  دانستمی! نمدیخندیم یه و

 ها گذاشت و گفت: برنج را وسط سفره گذاشت، مهسا هم ظرف ساالد را کنار جوجه سی. مادر دمیدیسفره چ یرا رو
 کنار که ساالرتون اومد! دیها بکشجوجه -

 فت:و گ دیکرد، لپ مهسا را کش یاخنده پدر
 .ییدختر بابا -

 کردم و گفتم : زانیرا آو میهاهم ل*ب من
 ؟یهوم...پس من چ -
 اندازه دوست دارم! هیمن همتون رو  -
 اعتراض گفتم: با
 !شهیهمش کل-

 گفت: یبا لحن جد بهادر
 !نیزیهمه عز یمارال خانم شما برا -
 زد! یچشمک هیدور از چشم بق و
 تا سرد نشده! نیبخور -
 !هاچکهیمحبت از اخالقت م یعنیمامان  -

 گفت: یهم با لحن ناراحت مادر
 .ی!...ه ادمهیمحبت ز نیاز دست هم کشمیم یچه کنم؟ هر چ -
 گرد شده نگاهش کردم و گفتم : یهاچشم با
 !نداختمایم کهیمامان من االن داشتم ت-
 !یدیچش سف دمیبا اون چشمات، فهم یاومد ایاز همون اول که به دن -
 گفتم: هیراض و حالت تعجب و گراعت با
 مـامـان!-

 زد و گفت: یرنگلبخند کم مادر
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 کردم! یشوخ -
زنگ خورد! مردد  میوشقدم بزنم، که گ ی. بعد از صرف ناهار، رفتم کممیرا خورد مانیغذا یبا خنده و شوخ یهمگ و

 ناشناس انداختم و جواب دادم که گفت : یبه شماره ینگاه
 ودت باش!مواظب خ یلیمارال؟ خ-

 گفتم: دیآشنا بود! با ترد میبرا صدا
 ؟یشاهرخ خودت-
 ؟یدیعنوان فهم چیشه؟ از خونه خارج نشو به همارال گوش بده! مواظب باش با -
 دیمن را تهد یزیچه؟ چه چ یعنیه فکر فرو رفتم. ب قیعم یلیاش را گرفتم، خاموش بود! خقطع کرد! هر چه شماره و
 چه؟! یعنی هایبازموشک میقا نیا کرد؟یم

بکنم!  دیچکار با دانستمی. ترس و اضطراب به دلم افتاد! نمدمیند یمورد مشکوک چیبه دوروبرم انداختم، ه ینگاه
 که گفت: دمیبهادر را از پشت سرم شن یصدا

 افتاده؟ یاتفاق -
 و هول شده برگشتم و گفتم : عیسر
 ؟ینه نه چه اتفاق -
 که باهات گرفته شده؟ یاسدونم! مربوط به تم ینم -
 !دونمینم یعنیهم؟ نه  -

 درهم گفت: یهاو اخم یقرار گرفت و با صورت جد میروروبه بهادر
 من حساب کن خب؟ یمارال رو یبه کمک دار اجیاگه احت -
 باشه! یعنیممنون،  ستین یزینه چ -

 آمد و گفت: ترکیبود؛ نزد دایدر حاالتش پ یاضطراب و نگران کهیدرحال بهادر
 .دهیمارال، حالت خوبه؟ رنگتم پر -
 !ستین یزیگفتم که چ-
 و گفت: دیکش یآه
 دارم! زیسورپرا هیاومدم که صدات کنم، برات  -
شغول خوردن ممادر و پدر  .میرفت ایدرآورد و همراه مهسا کنار در نیاز ماش یتاریدنبالش به راه افتادم که گ حرفیب

ها شن ینارش روگذاشت. ما هم ک شیپا یرا، رو تاریتخته سنگ نشست و گ کی یو گپ زدن بودند، بهادر رو یچا
 .مینشست
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 بود را کنار زد و گفت: ختهیباد در صورتش ر میرا که در اثر وزش مال شیموها مهسا
 !یبلد یچ مینیبزن بب -

 زد و با غرور خاص خودش گفت: یلبخند کج بهادر
 و گوش کن ... نیبش -

 کرد... یاونم، از بابک ماف دیشروع به نواختن آهنگ شا بعد
شاهرخ  ادیت. داش یبرق خاص شیهانشست و چشم شیابروها نیب یفیاخم ظر کرد،یخواندن به من نگاه م نیح

دم، بو جیگ خت؟یناگهان بهم ر زیچرا همه چ آمد؟یم شیچه پ یعنیدلم دارم!  یکه تو یافتادم و احساس مبهم
قرار بودبه  یاشم؟ کبکه دشمن داشته  م،هست یمواظب خودم باشم؟ مگر من ک دیکنم؟ چرا با دیچکار با دانستمینم

کمکم  ایار کنم؟ خداکه بهادر نسبت به من دارد، چک یاعالقه نیبرساند و چرا؟ شاهرخ چرا رفت؟ با ا بیمن آس
 نشست.. میهاچشم یکن...باز هم اشک تو

 رایداشت نبودم، ز که بهادر نسبت به من یهمه عشق نیا قیداشت، که پر از احساس بود. من ال یبم و جذاب یصدا
ش و در فکرش در دل یشود که کس یمن یاو دلبسته خواهمیبدهم! نم بشیفر خواهمینم ستم،یکه من عاشقش ن

 حضور دارد!
 :دادمیبهادر گوش م یخود به صدا سروتهیبسته و غرق در افکار ب یچشمان با

 دارم... یچه حس یدونیم بگو
 ارم؟یبه روت ن شهیم یجور چه
 !شم؟یاز عشقت، من خسته نم چرا
 ...شمیجز تو؛ دلبسته نم یچکیه به
 !شمی...نم شمینم
 .. نهیاونم که برات عاشق تر دیشا
 ....نهیبرات تو بهتر که
 دونه؟ یم یک

 ،ینیاونم که براش تو بهتر دیشا
 دونه؟ یم یک ،ینیبراش مهم تر که
 ...نهیاونم که برات عاشق تر دیشا
 نه،یبرات،،، تو بهتر که
 دونه؟یم یک دونه؟یم یک
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 شهیجونم مثل ر یکه عشق تو رفته تو حاال
 شهیش یهام روبا نفس سمینویم

 شهیتا هم مونمیهمونم که کنار تو م من
... 

 آهنگش تمام شد، با بغض گفتم: نکهیاز ا بعد
 !یلیقشنگ بود ...خ یلیخ-

 یصخره کیکنار  زدم،یو قدم م کردمیم هیرها دور شدم. گتند از آن ییهابلند شدم و با قدم میبا عجله از جا سپس
دست و  یبد یفیالتکلب کیداشتم! در  یگحس خفه داد،یرا فشار م میگلو ینشستم، بغض بد ایدر یروبزرگ روبه

 !زدمیپا م
و من  خواستین را ممکه  یبهادر یاز طرف کرد،یو از من فرار م خواستیو من را نم واستمخیکه شاهرخ را م یمن

 !خواستمیاو را نم
بجنگم!  یفیحس بالتکل نیبا ا دیتمامش کنم. با دی! من باخواهمیرا که من را نخواهد، نم یفراموشش کنم، کس دیبا

 داد و گفت: هیتک یرا به تخته سنگ تارشیشد و کنارم نشست، گ کیبهادر به من نزد کبارهیبه 
 م؟یصحبت کن یخوایم -
 تکان دادن سر گفتم: با
 نه!-

 گفت: کرد،یکه در عمق چشمانم پرسشگر نگاه م یو درحال دیکش یقیرا بست،نفس عم چشمانش
 ونه؟یدرم یاگهیکس د یحدس زد چته! پا شهیم -

 ادامه داد: شدم، که رهیبه او خ میاشک یهامکرد. بهت زده با چش خیشده نگاهش کردم، تمام تنم  شوکه
 ...یول ونهیدرم یکس یپا دونستمیم-
 !یبودم من رو انتخاب کن دواریام د،یکش یآه

 گفتم: یلرزان یدهانم گرفتم، با صدا یرا جلو دستم
 !ستین گهیبود د یکس-
دوخت  میهاا در چشمر شیجذاب مشک یهارا در دستانش فشرد،چشم میبازوها ستاد،یا میو روبرو دیصخره پر یرو از

 گفت: یجد یدرهم و صورت یو با ابروها
 ش؟یخواینم گهید یعنی-

 گفتم: دمیکه خودم هم به زور شن یآرام یانداختم و با صدا ریرا به ز سرم
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 رفت ! یول خواستمیم-
 و گفت: دیکش شیدد موها یدست کالفه

 بهت دارم؟! یمن چه حس یدونیمارال؟م هیچ متیتصم-
 بغض گفتم: با
 !دونمینم -
 :از نظر گذراند و گفت صانهیصورتم را حر ینگاه کرد، تمام اجزا قیعم میهامردمک چشم در
 شانس در نظر گرفت؟ هی شهیرو م دتیترد نی...ا نیا -

 گفت: یو آرام ن خشدارگرفت و سرم را باال آورد و با لح امرچانهیانداختم، دستش را ز نییسرم را پا دستپاچه
 کمکت کنم؟ یخوایم-
 : آره!یعنیتکان دادن سر، نشان دادم  با
 ... حالم بده!خوامیم یچ دونمینم جمیبهم وقت بده من االن گ-

 کرد. میو شروع به نوازش موها دیرا در آغـ*ـوش کش من
 .ریبگ میحق توعه! بعد تصم نیا ،یبدون دیبهت دروغ بگم، تو با خوامیمن نم -

د قدم فاصله گرفت چن د،یکش شیدر موها یدست یکردم، عصب فیتعر شیمن و شاهرخ بود را برا نیکه ب ییزایچ تمام
 گفت: ،یاز شدت ناراحت یادورگه یو سکوت کرد! با صدا

 !یریبگ دیکه خودت با هیمیتصم نیمارال؟ ا -
 .دیکش یقیبست و نفس عم طاقتیرا ب شینگاهش کردم، که چشم ها یاشک یهاچشم با

! ختیریزد. بهادر داشت اشک م خشکممیسرجا حرفیباور بود. شوکه شده و ب رقابلیکه اتفاق افتاد غ یا*وسهب
 آرام ل*ب زد:

 !خوامیمعذرت م-
بود. دستم  یبیس عجقلبم! ح یتو ضیضد و نق یهاحس یتند رفت و دور شد. من ماندم و کل یهابا قدم عیسر و

. مهسا تنها نشسته بود، را پاک کردم و به راه افتادم میها! اشکدمیکش قیو چند نفس عم دمیکش میل*ب ها یرا رو
 شده بود گفت: رهیخ ایدر یبه آب کهیدرحال

 دوست داره، از دستش نده! یلیخ -
 دونم! یم-
 ؟یدار ؟دوسشیتو چ -
 !ستمیعاشقش ن -
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 ؟یدوسش دار -
 دوسش نداشت؟! شهیمگه م -
باهاش  م،یرو دوست دار بهادر یمن و مامان همگ ن،یمارال، خودخواه نباش! بابا رو بب هیشروع کاف یبرا نیهم -

 یک گذره؟یمبرات از خودش  یک نیاون عاشقته! به فکرخودت باش، بب م،یشیهمه خوشبخت م ،یشیخوشبخت م
؟ چرا گفت ممکنه بود! نیهمراهته؟ شاهرخ کجاس مارال؟ مگه نگفت تا تهش باهاته؟ تهش هم یک ذاره؟یتنهات نم

 !کننیرو با خودت روشن کن مارال، آدما تا ابد صبر نم فتیتکل اد؟ین
جا نشستم و فکر کردم؛ هوا داشت همان یساعت می! حدود نشناختیو منطق نم لیدل دل یبود، ول یمنطق شیهاحرف

درخت  کیرا ، به  اشهیسا تکبودند، مه لیبرگشتم، مادر و پدر در حال جمع کردن وسا هیبق شیشد. پ یم کیتار
! ته آمدیو گرفته داشت م ریزاز طرف ساحل سربه هبا چشم دنبال بهادر گشتم، ک رفت،یور م شیداده بود و با گوش

 دوستم نداشته باشد؟ به خودم گفتم: گرینکند د دیدلم لرز
گرفتش عذابم  یافهیق نی. انمیهاش ببچشم یبرق عشق رو تو شهیهم خواد،یاره من دلم م کنه؟یهم م یفرق مگه

 در درونم گفت: یی!صدادهیم
 ؟یشاهرخ چ پس

 گفتم: کالفه
 رو جواب داد! شیبسه! حتما باهمون دخترس که گوش گه،یبسه د اه

بهادر را از خودم  دمیرستبه من انداخت و به کمک پدر و مادر رفت. دلم گرفت!  ینگاه میاز کنار من رد شد، ن بهادر
 ودم!بگرفته  یسردرد بد ست،یاصال حالم خوب ن ا؟یقدر خودخواه بودم! چکار کنم خدارانده باشم! چ

 یدین با تکان شدخوابم برد! ناگها یذهن یدادم، از شدت خستگ هیتک شهی. سرم را به شمیشد نیسوار ماش یهمگ
تا بفهمم چه  کردمیزده اطراف را نگاه م! وحشتدمیمادر از خواب پر یامام رضا ایو  غیج یخورد و صدا نیکه ماش

م وجودم را گرفت ! ترس تمادیما کوب نیبه ماش ام*حکم خودش ر یبزرگ اهیس نیدر حال وقوع است که ماش یاتفاق
شدم، بهادر فرمان را چرخاند  رهیخ یزده به ون مشکشاهرخ افتادم! بهت یهاحرف ادیکرد.  دنیو بدنم شروع به لرز

. سرش را بغـ*ـل کردیم هیبلند گر یمهسا با صدا م،یبود دهیترس یلیخ یزد! همگ اهیس نیبه ماش یاضربهو م*حکم 
با  اهیس نی! ماشدین تاببه دلما یدینور ام دنشیآمد. با د راهسیپل نیماش ریآژ یاز دور صدا دم،یب*و*س وکردم 

 رفت. نییجله پاعرا نگه داشت و با  نیبهادر ماش س،یکرد و دور شد! با عالمت پل ادیسرعتش را ز سیپل دنید
 شد. نیبا او دست داد و سوار ماش سیبا افسرپل یاز صحبت کوتاه بعد
 گفت: یبا لحن نگران پدر
 گفت؟ یچ سیبودن؟ پل یک نایشد پسرم؟ ا یچ -
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 گفت: یابا لحن کالفه بهادر
 هم پوشونده بودن! نیشدنبالشونه اما پالک ما سی!پلخواستنیم یبودن و از جون ما چ یک دونمیمنم نم -

 گفت: یبا ناراحت مادر
 .ستادیمیبود! قلبم داشت وا ییچه بال نیا ای! خداشنیم ریانشاهلل دستگ-

 نگه داشت . یفروش وهیآبم کیکنار  بهادر
 یاشتم. شمارهند یمن حال خوش یحالمان جا آمد، ول یهمه آب آناناس گرفت. کم یرفت و برا نییپا عیسر پدر

ه بود به طرف ! مادر که سردردش شروع شدالیبه و میخسته برگشت یشاهرخ را گرفتم که باز خاموش بود، همگ
کاناپه لم  یرو الیخی. مهسا بردیبگ رمدوش آب گ کیاتاقش، رفت تا استراحت کند! پدر هم به سمت حمام رفت تا 

 ! و گفت:ندیبب یکمد لمیف کینشست تا  ونیزیتلو یداد و جلو
 همه استرس رو! نیبشوره ببره، ا لمهیف نیا دیشا -

 و گفتم: دمیرو ب*و*س سرش
 قربونت برم خواهر قشنگم! ...-
بانمکش زدم و به سمت  به صورت ی.لبخند کردیمن غنچه م یرا برا شیهاتندتند پلک زد و ل*ب یاحالت بامزه با

رفته است؛  شیاز اتر شبیت دمهتاب را گرفتم و سراغ شاهرخ را از او گرفتم؛ که گف یشماره عیاتاق به راه افتادم، سر
ع کردم. خسته و تماس را قط یکوتاه یراجب آن ماجرا به مهتاب نگفتم و بعد از خداحافظ یزینگفت کجا! چ یول

 گرفتم و کالفه با خودم گفتم: میهادست نیسردرگم سرم را ب
 دونه؟یم یچ ه؟شاهرخیچ انیجر
سپردم که  یآب گرم یعجزهبه سمت حمام رفتم، وان را از آب گرم پر کردم و خودم را به م دیایحالم جا ب نکهیا یبرا

 یتو یگرفتم. نگاه یعیو دوش سر دمیاز خواب پر کبارهیزدم، به  یاساعته می. در همان حال چرت نکردیآرامم م
رنگم سرخ یم! با حو*لهفقط به خودم فکر کن خواهمی! نممیگویرا به بهادر م ممیبه خودم انداختم، امشب تصم نهیآ

 نیا دامن پر از چب یلباس پرنسس کیکشو  ی. از توکردیچکه م میکه هنوز اب از موها یخودم را خشک کردم درحال
 کیدار بود. با طرح ریهم از حر* هانیداشت، آست ییبایجذب و ز یکه باالتنه دمیکوتاه به رنگ قرمز پوش

 رفتم. نییها پاآرام از پله ییهابا قدم ختم،یدارم را باز دورم رنم یموها ،یمشک یشلواررابجو
 دارشیام بش ی.مادر به خاطر سردردش خواب بود و گفته بود برا میجمع شد زشامیسرم یشب بود، همگ۹ ساعت

 .مینکن
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. من و بهادر دیرا ب*و*س میموها یوگفت و ر یریکرد و شب بخ ی.پدر هم اظهارخستگ میرا در سکوت خورد شام
رفت.  رونیگفت و از خانه ب یآرام ری. قاشقش را با صدا در بشقاب انداخت، شب بخمیدیدزدینگاهمان، را از هم م

 به من انداخت و گفت: یمهسا نگاه معنادار
 ؟یفکرهات رو کرد -

 گفتم: چاندمیپیرا دور انگشتم م میاز موها یاکه طره یدرحال
 سالمه مهسا!۱۸من تازه  ستم،یمطمئن ن یآره ول -
پس  یاهنوز بچه یکنی! اگه فکر منداره یمارال! به سن و سال هم کار زنهیبار در خونه آدم رو م هیشانس فقط  -

اشتباه  یوابستگ عشق رو با ،یابچه یکنی! اگه فکر مه؟یدوست داشتن چ یدونیپس نم ،یستیعاشق شاهرخ هم ن
دلت رو با  فیتکل یتونیاحترام بزار! اگه نم گرانیبزرگ شو! به عالقه د کمیرال راهت رو عوض کن. ! مایگرفت

 رو پابند خودت نکن! هیبق ،یخودت روشن کن
و بزرگتر بودم! بلند شدم ااز  یاست که از نطر سن یاز من تردهیفهم یلیسن کمش، خ نیمهسا با ا کردمیفکر م داشتم

 و م*حکم بغلش کردم و گفتم:
 کردم؟ یم کاریرو نداشتم،چ اگه تو یباز کرد قتیحق یمن رو به رو یهابا حرفات چشم زمیعز یممنون مهسا-
 .ادیگوش کن. االنم ولم کن خوابم م یحاال که دار -
 اش زدم و گفتم:به گونه یا..وسـ..ـهبـ
 .یخواهر ریشب بخ-
. دمیرا پوش شرتمییروم. سوب ایآن، دلم خواست به کنار در کیدر  کردم،یکاناپه نشسته بودم و فکر م یبعد، رو یقیادق

نشوند، ساختمان  داریب یهالخنک من را دربرگرفت. آرام در را بستم تا از سروصدا ا یاز هوا یدر را که باز کردم، موج
. دیرسیبه نظر م ییایرو یلیآب خ یسمان کامل بود، که انعکاسش توآ یرا دور زدم، آسمان صاف بود و قرص ماه تو

آرام آب  یها. موجرفتمیراه م ایردبه طرف  بیها آرام و دست در جشن یرا درآوردم و پابرهنه رو میکفش ها
 هاارهو به ست دمیها دراز کششن یکردند. رو ریرا به دلم سراز یبیآرامش عج ی...سکوت شب... نور مهتاب، همگ

 شدم. رهیخ
 بخت من کدومه؟ یستاره یعنی

 یدور! ستاره کوچولو یلیدور بود، خ یلیمن خ یپررنگ باشند، اما ستاره یآدم ها دوست دارند صاحب آن ستاره یهمه
 زدم و یکوچکم را قاب گرفتم. لبخند یستاره میها! دستم را بلند کردم و با انگشتهیمن، تنهاست و دورافتاده از بق

 سرم گذاشتم. ریدستم را ز
 !هیشب آروم-
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 .دمیکش یاز راحت یبهادر نفس دنیکه با د دم؛یپر میاز جا زدهجن
 بترسونمت! خواستمینم دیببخش -
 فقط انتظارش رو نداشتم! دمینترس -
 گفتم: دیشد. برگشتم نگاهش کردم و با ترد رهیرخم خ میکنارم نشست، به ن حرفیب

 ؟یهنوزم من رو...من رو دوست دار -
 نگاهم کرد و گفت : یادرهم رفت و با حالت پرسشگرانه شیهااخم

 دارم! ؟یپرسیچرا م-
 کرد و گفت: یمکث

 !یرو جز من دوست دار یکس نکهی...انیتحمل کنم ا تونمینم کشم،یمارال من دارم عذاب م -
 با اضطراب نگاه کرد. میاهبه چشم رهیدستش گرفت و خ یرا م*حکم تو میبازو
 گفتم: تینگاه کردم و با جد رهیعمق چشمان شبرنگش خ در
 خوام باهات ازدواج کنم! یمن م -

 و گفت: دیلختش کش یتو موها یشد. دست رهیبه صورتم خ حرکت،یب هیثان چند
جز من فکر  یاگهیدباشم که به کس  نینگران ا ،یمن شیپ ی! دوست ندارم وقتخوامیمارال من عشق م نیبب -
 مرد از مردن بدتره! هی یبرا نیا یفهمی! میکن
دوست  تونمیعاشقت باشم، اما م تونمیشناخته، من نم ی! موندگارتره! از روترهیدوست داشتن از عشق قو یول -

عشق مثل . بهادر یم کنکمک دی! فقط بابندمیهمه جز تو م یتو باشم چشمم رو رو یقرار باشه برا یداشته باشم! وقت
 ! کنهیفروکش م یروز هی یول دهیآدم رو عذاب م ره،یگیوجود آدم رو م ونیاف

 ...دیدرخشیاز اشک م شیهاچشم بهادر
 صاحب قلبت فقط من باشم! خوادیمارال، دلم م کنمیمن تا ابد صبر م ،یاگه قرار باشه تو مال من بش -

زد، سرم را  میشانیبه پ یارا دورش حلقه کردم و حس آرامش تمام وجودم را گرفت. بـ..وسـ..ـه میهم دست ها من
 را بستم که گفت: میهاگذاشت. چشم شیام*حکم و عضله یهانهیسـ*ـ یرو
 ه؟یجد متیتصم زم؟یعز یمطمئن -

 شدم. رهیرا بلند کردم و در چشماش خ سرم
 !دونمینم-

 و گفت: دیکش یقیبرداشت، نفس عم ایطرف دربلند شد، چند قدم به  کالفه
 مارال؟ا یفهمیم دهین رو عذابم متو داره م یدودل نیتا ابد عاشقتم...ا ،یکن رونشیکامل از دلت ب یاگه تونست -
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 قاب گرفت و گفت: شینشست، صورتم را با دست ها میبه رو رو
مئن بشم که تو هم فقط من رو منم مط دیبا یبدون من دوست دارم مارال، قلبم مال توعه. ول یطیتحت هر شرا -
 !یخوایم
با خودم صادق  دیادر بود، باگفتن نداشتم. حق با به یبرا یرا بستم، حرف میهازد، چشم میشانیبه پ یا..وسـ..ـهبـ

 گفت : یآرام ی! باصداخواهمیبدانم چه م دیباشم، با
 .میگذرونیرو کنار هم م لی.سال تحومیریم پدرم یالیبه و یپدرم ما رو دعوت کرده خونش، فردا همگ -

 گفتم: یآرام یرا تکان دادم و با صدا سرم
 . چه زود سال تموم شد!هیعال-

 ...دیام کشگونه یزد و انگشتش را به حالت نوازش رو یلبخند جذاب بهادر
 رو به من گفت: یارهیسرش را بلند کرد و با نگاه خ بهادر

 که انقدر عاشقت شدم! دهیبه من حق م دنتیمطمئنم پدرم با د -
 ند شد و گفت :نشست، بل میشانیپ یعرق رو یهاانداختم، در آن حال که دانه نییرا از شدت خجالت پا سرم

 .میبخواب میپاشو، بر زمیعز روقتهید -
 را کنار زدم و گفتم: میشانیبه پ دهیچسب یدستان لرزان موها با
 وت کنم.دارم با خودم خل اجیاحت ام،یبعد م مونمیم قهیتو برو منم چند دق -
 .زمیعز یهرطور تو بخوا -
شدم.  رهیخودم و شاهرخ خ یبه عکس دونفره دم،یکش رونیب بمیرا از ج میقدم برداشت. گوش الیآرام به طرف و و

فراموش  ییواناادعا کنم ت توانمیباز هم م نمیاگر دوباره او را بب نکهیدر ذهنم نقش بست و ا جوابیهزار سوال ب
 یخواب آلود یاش را گرفتم؛ بعد از چند تا بوق با صداشماره هبه دلم افتاد. کالف یبد یکردنش را دارم؟ دوباره دلتنگ

دورگه شده بود  هیکه از گر ییم با صداکرد. فقط توانست دنیهام شروع به لرزجواب داد! قلبم به تپش افتاد! دست
 ل*ب بزنم:

 شاهرخ -
 صاف کرد و گفت: ،یآرام یرا با سرفه شیصدا

 ؟یداریمارالم ؟چرا ب ییتو -
 دلم گرفت. با بغض گفتم: زد،یموج م شیکه در لحن و صدا یالیخیحجم ب نیا از
 ؟یایم یشاهرخ؟ ک ییکجا-

 و گفت: دیکش یقیکرد، نفس عم یمکث
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 ؟یخوب -
 گفتم: د،یلرزیم هیکه از گر ییهال*ب با
 یلیشاهرخ! خ یمعرفت یب یلیخ !ستمینه اصال خوب ن-
 گفت: ،یاگرفته یصدا با
 به نفع خودته مارال! ییجدا نیا -
 و تعجب، داد زدم: یکالفگ با
 کردم! تورو باور یهااحمقم که حرف هیدق کنم؟ من  یاز دلتنگ نکهی! ایلعنت یچه نفع -
 *ب زد:ل
 بدم. حیضبزار تو یول یبدون خواستمی! نمستین یکنیکه تو فکر م یمارال اون طور -

 گفتم: یعصب
 برام؟ یفرستی! کارت دعوت هم مدونمیرو م یبگ یخوایکه م یزیهان؟ چ ؟یبگ یخوایرو م یچ -

 داد زد: متعجب
 !زمیبدم عز حیزده به سرت؟ بزار توض ؟یگیم یدار یچ -
 !رونیب ندازمتیم میبشنوم بسه! من مارالم شاهرخ، از دلم و زندگ خوامینم گهیبسه د -

 فکر گفتم: بدون
 ! کنمیمن دارم ازدواج م -

 زدم و گفتم: یعصب لبخند
 ؟یکنینم یخوشبخت یبرام آرزو-

 داد زد: زد،یبر شیتمام خشمش را در صدا خواستیانگار که م د،یکشیبا خشم نفس م شاهرخ
 آره؟ یکن تیاذ یخوایم ،ی! از من دلخوریمن رو بسوزون یخوایچرنده! م -
 من رو دور بزنه! تونهینم یکس ،یشاهرخ تهران یفکر کن آقا یر دوست دارهرجو -
 !یبکن یاغ*لط اضافه چیه یمارال، حق ندار امیفردا م نیهم -

 زد: داد
 ؟یدیفهم -
 کردم! که گفت: شیاز حد عصبان شیب نکه،یاز ا مانیو پش دیدلم لرز دیکه کش یعصب ادیفر از
 !میحرف بزن دیبا امی! فردا میخودت لعنت یفقط عواقبش پا -
 گفتم: دیلرزیاز خشم م میکه صدا یحال در
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 خوش باش! ینمونده! هر جا هست یحرف گهید -
و ته  حالیده بود. بکر سیرا خ میهاپرتش کردم! اشک تمام گونه ایدر یرا قطع کردم و با تمام توانم تو یگوش
کرد  دایپ میموها یالبهچشمانم راه خود را به ال یاز گوشه یشدم، قطره اشک رهیو به آسمان خ دمیدراز کش ده،یکش

 غیج یاخفه ی! با صدازنمیگند م زیچبه همه  شهیهم یعنت! من لزدمیها را به شاهرخ مآن حرف دی. نبادیو لغز
 یلیخ تمسیمن ن نیه انشناختم!  یخودم را نم گریشدن بود. د ی. قلبم از غصه در حال متالشکردمیم هیو گر زدمیم

 !دادیبه شدت روح حساس من را آزار م نیشده بودم و ا ارادهیو ب فیضع
 خودت کمک کن* ای*خدا

شدم، آرام در را باز  ریسراز الیسست،به طرف و ییهاگرفتم. با قدم یسردرد بد ادیز یهیو گر الیشدت فکر و خ از
ه چشدم.حاال  رهیو به سقف خ دمیپتو خز ری. وارد اتاق شدم، مهسا غرق خواب بود. زها باال رفتماز پله صدایکردم و ب

 کردم؟یجمعش م دیرا که زدم چطور با یگند نیا شود؟یم
 خ*را*ب به خواب فرو رفتم. یبا خودم، با اعصاب ادیز یهابعد از کلنجار رفتن سپس

 
*** 
صبحانه هم  یابر دم،یتخت دراز کش یرو حرکتیب یساعت می! نکردمینم یحالمن حس خوش یبود، ول دیع امروز

را باز کردم و با همان  رآبیام را برداشتم و به طرف حمام رفتم. شبود؛ حو*له ازدهی کینرفتم. ساعت نزد نییپا
 !ستمنش نیزم یتا شد و آرام رو میدوش رفتم. زانوها ریها، زلبـاس
آوردم و دوش  رونیم برا از تن سمیخ یهاکه آرام شدم، لباس ی. کمختندیدر هم آم میهاآب و اشک یهاقطره
 آمدم. رونیگرفتم و از حمام ب یسرسر

ران داشت؛  یرو چاک هم تا کیداشت،  یابسته یقهیبود و  یاحلقه نیکه آست دمیپوش یمشک یلباس ماکس کی
 دمیهام کشل*ب یم روهرژ قرمز  کیزدم و  ملیرا ر میهارا هم به پا کردم. مژه میمشک یپاشنه ده سانت یهاکفش
آماده  یشدم. مادر و پدر و مهسا همگ ریها سرازرا برداشتم و از پله رمیرا باز دورم رها کردم، مانتو و شال حر* میموها

 یودامن آببود. مادر کت دهیروشن پوش یآب راهنیبا پ یوشلوار مشککت کیکردند. پدر  ینشسته بودند و صحبت م
 باترشیز یلیخهم داشت که  یمیمال شیکرده بود، آرا ونینیرا پشت سرش ش شیبر تن کرده بود و موها یکاربن

 شیم به پا کرده بود. موهاه ینازک یبود و جوراب شلوار دهیپوش یصورت دارنیبا دامن چ ی. مهسا لباس کوتاهکردیم
 بود. ختهیهاش رشانه یرا رو شیهاسیو گ زده بود یرا فرق وسط، بافت کف سر

! میبه طرفش برگشت رهیخ یکرد. همگ ییسالم بلندباال یچشم دنبال بهادر گشتم که در باز شد و بهادر به همگ با
 یبه حالت خوش فرم شیموها یرا زده بود، باال شیکوتاه کرده بود، دورتادور موها یکیش یلیرا مدل خ شیموها
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ل*بش  یرو ی. لبخند کجدادینشان م شتریرا ب شدار هیبود؛ که فک زاو ختهیر شیشانیپ یتکه روبلند بود و تکه
 و گفت : دیکش یبود. مهسا سوت

 بهادر، دوهزار اومد روت! یعوض شد یلی! خیشد یزیعجب چ -
 کرد و گفت: یاتک خنده بهادر

 !یتو هم بدک نشد -
 دهیپوش دیذب سفج شرتیت کیبر لبانم نقش بست. واقعا جذاب شده بود،  یجانیبه من زد! که لبخند ب یچشمک و

 یهم رو ی. ساعت اسپرت بند چرمکردیم ییاش خودنماو پو*ست برنزه دادینشان م یبود که عضالتش رو به خوب
 .تبر تن داش دیبا کفش اسپرت سف یمشک نیمچ دستش بسته بود. شلوار ج

 رخاند و گفت:بعد با اسفند برگشت، چند دور، دور سر بهادر چ یقیبه طرف آشپزخانه رفت و دقا عیسر مادر
 !یبرازنده شد یلیماشاهلل پسرم خ -
ه طرف من آمد و آرام ب. بهادر میرفت نگیو به طرف پارک میبلند شد یدور سر ما هم اسفند را چرخاند. همگ ینوبت و
 گوشم گفت: یتو
 !وفتهین یاتفاق دمیجلو چشمم نباش! قول نم ادیمارال ...ز یشد یخواستن یلیخ -

 زد و از کنارم رد شد یبدجنس لبخند
لبم را گاز گرفتم و سرم  یزد که تا ته وجودم رسوخ کرد، گوشه یزیگرد شده نگاهش کردم، چشمک ر یچشم ها با

 گفتم: یآرام یانداختم؛ با صدا نییرا از شدت خجالت، پا
 .یشد جذاب یلیتو هم خ -
خودش پشت  یشگیژست هم . بهادر بامیشد نیسوار ماش یرفتم. همگ رونیرا تند کردم و از خانه ب میهاعجله قدم با

 یعیو طب بایز یلیباز، خ یهاعقاب بود با بال کیپشت گ*ردنش شدم،طرح  یفرمان نشست که تازه متوجه خالکوب
 بود!

که  یزی! نکند طبق چبا شاهرخ افتادم شبیجروبحث د ادیبرگرداندم.  شهیرا به طرف ش میگفتم و رو یاستغفراهلل
 دلم گفتم: یخودت است، چه بود؟ تو ی! منظورش از عواقبش پادیایب نجایگفت به ا

 کنه؟! دایپ یچطور خوادیرو م نجایگفت! بعدشم ا یزیچ هیبود  یبابا عصبان نه
 .را تماشا کردم رونیب یهاگوشم گذاشتم و منظره یمهسا را تو یهندزفر دم،یکش یقیعم نفس

شده بودند؛ اما  بایز یها حسابها و درختتاباند. شکوفه یم نیزم یرا رو مشیخنک بود، آفتاب نور مال یحساب هوا
 گفت: رگوشمیکه مهسا ز دمیاز ته دل کش یزده بود! آهدل من هنوز خزان

 ش!نامه ای ادیخودش م اینترس  -
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نگه داشت،  ،یشکدر بزرگ م کی یرا جلو نیرا از من برگرداند. بهادر، ماش شیرو عیهش کردم که سرنگا یچپ چپ
استخر  کی. میشد الیو بزرگ و پردرخت اطیتکان داد و وارد ح شیبرا یدر را باز کرد. دست یریزد و باغبان پ یبوق

در  دیسف یقه با نماساختمان دو طب کی نارش،ک رینفره و آفتابگ۴ یوصندلزیم کیبود و  اطیبزرگ سمت چپ ح
 یهاهمراه بهادر از پله و میشد ادهیپ ی. همگدادیم لیآن را تشک ینما یادیز یهاقرار داشت که پنجره اطیمرکز ح

 پارک کرد. نگیپارک یرا تو نی. باغبان هم ماشمیساختمان باال رفت یجلو
کند، با تعارف  زانیکه آو پالتوهامان را گرفت ،ییوش آمدگوخدمتکار جوان جلو آمد. بعد از سالم و خ کیباز شد و  در

و مرتبشان  دمیکش میبه موها ی. دستمینشست دیسف لیدست مبل است کی یرو م؛یخانه رفت منیبهادر به سمت نش
 یادیز ینقاش یبود و تابلوها شده زونیها آواز پنجره یریحر دیکرم سف یهابه اطراف انداختم. پرده یکردم، نگاه

پسربچه  کینشسته بود و  کهیدرحال بایزن ز کیاز  یریاز تابلوها که تصو یکینصب شده بود. به سمت  واراید یرو
لبشان بود.  یلبخند رو یبود، رفتم. همگ ستادهیکنارشان ا یرسم یهاکه با لباس یرا در آغــوش گرفته بود و مرد

 کنارم آمد و گفت: بهادر
 مادرمه! نیا -

 گفتم:زدم و  یلبخند
 بودن. بایواقعا ز -

 شربت وارد شد و گفت: ینیبا س خدمتکار
 .دیکن لیم دییبفرما ارن،یم فیاالن آقا تشر -

در دست  ییدر بهادر با عصاپ. بابا و بهادر مشغول صحبت شدنصد؛ که میو نشست میها رفتبهادر به سمت مبل همراه
او هم با  م،یسا سالم کردبه جناب پار یکی یکی. میستادیبه احترامش ا یبود، همگ یوارد شد. مرد جاافتاده و باابهت

 گفت: به بهادر انداخت و رو به من ینگاه ،من قرار گرفت یگشاده از ما استقبال کرد. روبرو یرو
 خوشحالم خانم جوان! دنتونیاز د -

 انداختم و گفتم : نییهم طبق معمول، سرم را پا من
 ا.پارس یباعث افتخاره آقا -

 به مهسا زد و گفت: یتکان داد و لبخند تیاز رضا یسر
 !ارهیمن رو به وجد م تیدخترم حس سرزندگ یخوش اومد -

 زد و گفت: یهم لبخند کم رنگ مهسا
 لطف شماست. تینها -

 کرد و کنار پدر نشست. رو به او گفت: یآرام قدم برداشت با مادر هم احوال پرس آرام
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 که کامال حق با بهادر بوده. نمیبیو به چشم دارم م یجناب صالح دمیشن ادیشما رو از بهادر ز فیتعر -
 پارسا گفت: یکرد؛ که مادر رو به آقا یتشکر پدر
 جناب پارسا. گمیم کیبهتون تبر ن،یدار یواقعا پسر باکماالت -

 گفت: یرنگتکان داد و عصا را در دستش فشرد و با لبخند کم یسر
 .نیدار یابرازنده یاز شما ممنونم، شما هم دخترا -

 فت:پارسا شکست و رو به پدر گ یشد، سکوت مجلس را آقا یسپر دیتمجد فیبه تعارف و تعر یلحظات
 د؟یاهل شطرنج هست -
 کنم. یم یباز یگاه -

 پارسا بلند شد و گفت: یآقا
 ال.س لیده تا تحومون یچند ساعت م،یکن یدست با هم باز هیو  نیپس افتخار بد -

 د،یطول کش یاعتس میشدند. ن یشطرنج نشستند و مشغول باز زیبعد هر دو پشت م یبلند شد، لحظات شیاز جا پدر
 که خدمتکار وارد شد و گفت: میبردیما هم در سکوت در عوالم خودمان به سر م

 .نیاریب فیناهار حاضره تشر -
 ،یان و قرمه سبزخورشت فسنج ان،یشده بود، مرغ بر نییتز ییبایبه ز زی. ممیرفت یناهارخور زیبه سمت م یهمگ

 اد و گفت:کنار خودش رو نشان د یپارسا صندل یکه آقا دمیکش رونیرا ب ی! صندلتونیو ز یرازیساالد ش
 .نیبش نجایا ایمارال جان ب -

جابجا شدم  میر جادعذب کنار من را انتخاب کرد! م یبهادر هم صندل دمید کبارهیگفتم و کنارش نشستم. به  یچشم
بر لبانش نشسته بود،  یزیکه لبخند ر یبه من انداخت درحال یزیآمطنتیبه مهسا انداختم،که نگاه ش یو نگاه زار

 رداشت و گفت:شدند. بهادر بشقاب من را ب هارمشغول صرف نا یپارسا همگ یخوش بگذرد! با تعارف آقا یعنی
 زم؟یعز یدوست دار یچ -
 کشمیممنون خودم م -

 گفت: یآرام یگوشم آورد و با صدا کیرا نزد سرش
 خانم! یخونواده بش نیتو قراره عروس ا -

 زد و ادامه داد : یزیر چشمک
 پس راحت باش!-

 صورتم رو پاک کردم و گفتم: عیصورتم نشست، با دستمال سر یدرشت عرق رو یهادانه
 فسنجون. کمی -
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 گفت: یابالحن بامزه بهادر
 جـون! -

 لب گفتم: ریز خوردم،یکه به شدت حرص م یلدرحا
 بچه پررو! -

! آب کنندیارند به ما نگاه مدهمه با لبخند  دمیکرد و بشقابم را از غذا پر کرد. سرم را بلند کردم که د یآرام یخنده
عروس  یدست یکند دستشد، گفتم ن ریدهانم را فرو دادم و خودم را مشغول خوردن شام نشان دادم. ذهنم دوباره درگ

فرو  دهییها را نجوهحفظ ظاهر به اجبار لقم یاما برا دیکش ته میبشوم! استرس سراسر وجودم را دربرگرفت!اشتها
 .دادمیم

تنها باشم و  یتم که کمرف اطیگفتم و به طرف ح یاو من بااجازه میرفت منیدوباره به نش یاز خوردن غذا، همگ بعد
تاب دونفره با لبخند  دنیها را. با دمعنادار آن یهاماندن در جمع را نداشتم و تحمل نگاه یفکر کنم، حدصله

گرفت،  یرا به باز میکه موها دیوزیم یخنک می. نسستمنش اطیح رنگیتاب آب یبه طرفش رفتم و رو یینمادندان
 میگوش ادیبا عسل دردودل کنم،  ستخوایدلم م دایشدم. شد رهیخ یاو به نقطه دمیام کشبرهنه یبه بازوها یدست

 انداختمش... ایدر یافتادم که تو
 مد و گفت:آنرسانم! مهسا به طرفم  بیبه اموالم آس تیگرفتم هنگام عصبان میو تصم دمیاز حسرت کش یآه
 .شهیم لیتو سال داره تحو ایب -
 ییطال نیزایه با دک میشده بود؛ نشست دهیچ شیرو نیسهفت یکه سفره یزیدورم م،یشد الیهمراه مهسا وارد و به

رست را به من نشان بدهد و درا بستم و دعا کردم. از خدا خواستم راه  میهاداده شده بود. چشم نتیز ییبایرنگ به ز
 نجات دهد. یاز سردرگم

شد. د*اغ  کیبرترا دربرگرفت و بازار ب*وسه و  الیسراسر و یخنده و شاد یو صدا دیسال سررس لیتحو یلحظه
 بایز اریاد؛ که بسد هیطال به من هد سیسرو کیپارسا  ی. آقادیبه هم، نوبت گرفتن کادوها رس دیع کیبعد از تبر

 یان کردند. بهادر هم جعبهشروع به دست زد یو همگ ختیپارسا، بهادر گردنبند را به گر*دنم آو یآقا یبود. با اشاره
مدل، شوکه  نیدتریجد و متیگران ق یگوش کی دنیکادو را باز کردم با د یبراق قرمز به من داد، وقت یبا کاغذ کادو

 زد و گفت: یگرد شده نگاش کردم که چشمک یهاشدم! با چشم
 هست! زیمن حواسم به همه چ -

داد،  هیهد پدیآ کیشدم. بهادر به مهسا  رهیدستم خ یجذاب تو یبه او انداختم و دوباره به گوش یزیتشکرآم نگاه
 کیدوخته بود و پدرم  ییبایز یمن و مهسا لباس مجلس یگرفته بود. مادر برا شیبرا دیهدفون جد کیپدر هم 
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 رهیکه در دستم بود خ یجذاب یبه کادوها یالبه من کادو داد. از همه تشکر کردم و با خوشح یاتاپ نقرهلپ
 دستبند چرم بود. کیو  دیانگشتر طالسف کیمادر و پدر به بهادر،  یشدم.کادو

 پارسا رو به پدر گفت: یآقا وهیو م ینیریاز خوردن ش بعد
 حاناش تموم شده باشه، چطوره؟تا مارال هم امت م،یریبراشون بگ کیعقد کوچ هیتابستون  نیاگه اجازه بد -

 به من کرد و گفت: ینگاه پدر
 !هینظر خود مارال چ مینیتا بب یندارم ول یمن حرف -

 گفتم: یرامانداختم و با لحن آ نییرا پا سرم
 فکر کنم! شتریمن ب نیاگه اجازه بد -
 دخترم؟ ینکرد دایاز بهادر پ یمدت شناخت کاف نیتو ا یعنی -
 ندارم! رو شیبه مامان و بابا انداختم و گفتم راستش من آمادگ ینگاه هیمن ... یچرا ول -

 تکان داد و گفت: یپارسا سر یآقا
 بشه! تیینها میتصم مطمئنم بهادر انقدر دوست داره که منتظر م،یکنینداره دخترم. ما صبر م یاشکال -

. دیکشیرا در هم م شیهاو اخم رفتیفکر فرو م یتو یو ساکت نشسته بود. گاه ریمدت سر به ز نیتمام ا بهادر
 یبیعج یدلشوره کیست! دلم جمع شده ا یتو ایتمام غم دن کردمی.احساس مدادیها گوش مهم به صحبت یگاه
 تم رو به مادر گفتم:داش

 !ستیمن حالم خوب ن م؟یبر شهیم -
 !یباش دیزشته با -

 که متوجه حال بد من شد گفت: بهادر
 ؟یمارال جان خوب -
 . کنهیآ...حالم بده سرم د*ر*د م -

 نگران به سمتم آمد و گفت: بهادر
 ؟یباال استراحت کن یطبقه یریچرا نم -

 بلند شد و گفت: یبا نگران بالفاصله
 .ایدنبالم ب -

را تند کردم. نشستم و سرم را به  میهاتخت بزرگ وسط اتاق به سمتش قدم دنیبهادر به طبقه باال رفتم، با د همراه
 که گفت: م،یبود، هر دو سکوت کرده بود ستادهیدادم. بهادر مردد کنار در ا هیتاج تخت تک

 شده؟ یزیمارال چ -
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 !نیسردرد ساده است، هم هینه فقط  -
 !یستیخوب ن د،یکش شیبابا، موضوع ما رو پ یاز وقت -

 را قطع کردم و گفتم: حرفش
از  ترسمیسته! من ...من مکدوم کار در دونمیبهادر! نم ستیبا خودم روشن ن فمیمن فقط تکل ست،ین نطورینه ا -

نتونم جواب  نمیر است انتخاب نکنم، همش تو فک. بهادر همش نگرانم اشتباه کنم، درترسمیم ندهیازدواج، از آ
 ی! کلشمینم دارم افسرده مکحالم بده. فکر  ست،ستهبهادر؟ ذهنم خ میتو چه برزخ یفهمیتو رو بدم، م یهامحبت

 .ادهیز یلیمن خ یبرا نای! ادیشدم که نبا یزیچ ریدرگ مه،یلیسال تحص نیفشار رومه ...امسال مهمتر
 من گفت: شد. بهادر کنارم لبه تخت نشست، رو به شتریرا به سرم گرفتم و فشار دادم، سردردم ب دستم

رو که دوست  ی! کاریستیس بدهکار نک چی. تو به هینگه دار یهمه رو ازخودت راض یستیمارال؟ تو مجبور ن -
من  شنهادیپ اگه جواب ی! حتیباش یکه هست یزینکن خالف چ یسع یانجام بده. درس بخون، عاشق باش ول یدار
از ازدواج  یحرف چیه گهیمن د ،یبه من ندار یحس نیاگه کوچکتر ستمینه بزرگ باشه! مارال من خودخواه ن هی...
 نت استراحت بده.فکر نکن. به ذه یچیبه ه گهیمارال؟ د یفهمیم ،یبا من باش یناراض خوامیچون نم زنمینم

 به او انداختم و گفتم: یاقدرشناسانه نگاه
 !یکنیکم م! ممنون که درکنهیاخالق خوبته که آدم رو بدهکارت م نیبهادر، هم یخوب یلیتو خ -

 نشاند و گفت : میموها یرو یارا در آغـ*ـوش گرفت و بـ..وسـ..ـه سرم
 .زمیخوب استراحت کن عز -

 زدم و گفتم: تیاز رضا یلبخند
 .خوابمیمنم م نییتو برو پا-
 صورتم با اضطراب گرداند و گفت : یشب رنگش را تو یهاشمچ
 بمونم؟ یخواینم ؟یمطمئن -
 ه.بهتر یباش ششونیکنن، پ یبیاحساس غر ناینه ...برو ممکنه باباا -
 .یخوب بخواب ارن،یبرات قرص ب گمیم -
 یرد اتاق شد! گوشبه دست وا یکه مهسا گوش دمیکش یاز کالفگ یبه سمت در حرکت کرد و از اتاق خارج شد. نفس و

 را به طرفم گرفت و گفت:
 پشت خطه! یاگه بگم ک یکنیباور نم -
 دم:دستم گذاشت و از اتاق خارج شد. مردد جواب دا یرا تو یحالت متعجب نگاهش کردم که گوش با
 ا...الو! -
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 پشت درم! امیمارالم؟ دارم م -
 تعجب گفتم : با
 ؟یکرد دایرو از کجا پشماره مهسا  ؟ییشاهرخ؟ ک..کجا -

 کرد و گفت: یاتک خنده شاهرخ
دم در زود،  ایس هم گرفتم، بخاموش بود! تازه آدر تی! خب از مهتاب گرفتم، تو که گوشیباهوش یلیمارال؟ خ -

 منتظرم.
 یرا رو بلندم یمانتو ذهنم شدم. یهارا به ل*بم چسباندم و غرق افکار و عالمت سوال یتماس را قطع کرد. گوش و

 میهال*ب یرو تیند رضالبخ اطیبه ح یمنته یفلز یهاپله دنیبه بالکن انداختم و از د یو نگاه دمیلباس شبم پوش
 بتمیمتوجه غ یسکه مبادا ک کردینم میلحظه رها کی ی! احساس نگراندیتپینشست. قلبم از شدت اضطراب تند م

 ییهارا که با چراغ کیتار ابانیخ. دمیشب دو یکیتار یدر را تو یتا جلو اطیرفتم و طول ح نییها پابشود! آرام از پله
 شتاز پ کبارهیکه  مدیشاهرخ را ند یروشن شده بود؛ را با دقت از نظر گذراندم، ول یمنظم از هم کم یبا فاصله
رو به تکان دادم.  یرسهم گذاشتم و  یرا رو میهاچشم یریو از شدت غافلگ دمیکش یاخفه غیآمد! ج رونیدرخت ب

 رهی. خکردیفتار مرمحتاطانه  یلیبود و خ دهیکش نییپا شیابروها یرا تا رو اهشیشرت س ییسو ستاد،کالهیا میرو
 انداخت و گفت: یمضطربم نگاه یهاتو چشم

 .ایدنبالم ب -
 برم خونه. دیمن اجازه ندارم! با دیببخش -
 گفت: یلحن عصب با
 .میحرف بزن دی! مهمه باستین یمارال؟ االن وقت لجباز -

 مکث کردم و گفتم : یکم
 برگردم. دیفقط زود با -

نشستم، موقع سوار  جلو یصندل یرو عیرا باز کرد و سر یمشک ۲۰۶ کیگفت و دنبالش به راه افتادم.درب  یاباشه
 شدن همه جا را با ترس نگاه کرد.

 ؟یترسیخودتم م هیچته شاهرخ؟ چرا از سا -
 !نیشعده دنبالمونن! م*حکم ب هی -

 گفتم: ترس به دلم افتاد و اد،یرا روشن کرد و با مهارت به حرکت درآورد. از سرعت ز نیماش عیسر
 توروخدا آروم تر! -
 به جاده انداختم و گفتم : ینگاه نیماش نهیآ از
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 که! ستیدنبالمون ن یکس -
 به پشت سر انداخت و گفت: ینگاه نهیاز آ شاهرخ

 من برگشتم؟! دنیاز کجا فهم ایفک کنم گممون کردن، لعنت -
 :دمیدلهره پرس با
 دنبالت باشن؟ دیاصال چرا با ا؟یک -

 را با د*ر*د بست و گفت : شیهاچشم شاهرخ
 من.ا یجا هی میبر دیبا نیدنبال من نه دنبال ما! س*فت بش -

 دم.نز یتا خود مقصد حرف کنمینگرانم سکوت م یکه وقت شهیبه چشمانم نشست و طبق معمول هم اشک
 یهادرخت اهیس یهیو سا میشدیکم از شهر خارج م. کممیو البته با مهارت از جاده گذشت یآورسرعت سرسام با

 یآب یهابود و چشم شهیاز هم تریندانستم و رو به شاهرخ که جد زیشد. سکوت را جا یدر نظرم تداع ده،یچیدرهم پ
 شده بود،گفتم: یرنگش طوفان

 ترسم! یشاهرخ؟ من م میریم میکجا دار -
حالت تهوع  نیماش یهاکه از شدت تکان یپر از چاله و داغان یگذاشت و بعد از گذشتن از جاده جوابیرا ب سوالم

و  شکستیشب را م سکوت رکایرجیها و جگرگ یزوزه ی! صدامیدیکلبه وسط جنگل رس کیبه من دست داد! به 
 فت.ترس وجودم را فراگر یاز هر زمان شتریمن ب
از ترس و اضطراب  یه کمداخل کلبه را روشن کرد ک یهاشد. چراغ ادهیرا کنار کلبه نگه داشت و با عجله پ نیماش

 به شاهرخ انداختم و گفتم: یمن کمتر شد. نگاه
 افتاده؟ یچه اتفاق یبگ یخواینم -

 گرفت، گفت:را به دندان رنگشیل*ب ب یگوشه کهیهم فشرد و درحال یرا م*حکم رو چشمانش
 دونم! یخودمم درست نم -
 انداختم و گفتم : یو ان طرف نگاه طرفنیبه ا یاز تعجب باز مانده و عصب یدهان با
 یکرد کارینبالمونه! چبهتر بگم د ایدنبالته؟  یک یدونیو نم یدرآورد یباز زیو گر بیهمه تعق نیا ؟یچ یعنی -

 داره؟ یشاهرخ؟ اصال به من چه ارتباط
 یبه نقطه نامعلوم کهیو درحال شکستیرا م نمانیسکوت ب نیشدن کفشش بر زم دهیکوب یمکث کرد، صدا یکم
 شده بود، گفت: رهیخ



 

 

155 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 گفتیداشتم مارال! م زیدآمیتلفن تهد هی نی! ببیسخته و باورنکردن یکم حشیمارال، توص سدهیچیپ یموضوع کم -
مدت  هیبعد از  ینگرفتم ول یمثل خودش زجر بکشم! اولش جد دیبره و منم با نییزاره آب خوش از گلوم پا ینم

 شدن! دیناپد یکی یکیباهاشون داشتم،  یکینزد ییکه آشنا ییتمام دخترا
و بدون پلک زدن در  حرفیو من ب شدیبودم که از د*ه*ان شاهرخ خارج م یجمالت یذهنم در حال حالج درون

 شاهرخ ل*ب زدم:به  رهیحال گوش دادن بودم، خ
 وحشتناکه! -
 کرد! دایاز ته دره پ سیرو پل شونیکیجنازه  شیدوروز پ -
 من! یخدا ی...وا شهیباورم نم -
 !زنهیدمه مصاطراف من  یو فقط به دخترا رسونهیبه من نم یبیکه آس نهیا به،یوسط عج نیکه ا یزیچ -

تا بتونم به  دمیکش یقیرا بستم و نفس عم میها. چشمبه جانم افتاد یبد یتنم از ترس به رعشه افتاد و سرما تمام
 کرد و گفت: کیخودم مسلط باشم! شاهرخ سرش را به صورتم نزد

 چرا رفتم؟ یدیحاال فهم -
 گفت: یقرمز شده بود و با حالت زار یعصب یاز شدت اضطراب و حالت چشمانش

 !وفتهیبرات ب یاتفاق خوامیمارال من نم -
 و تنم به رعشه افتاده بود، گفتم: دیلرزیهام مل*ب کهیدرحال

 ؟یهم تماس گرفت سیبا پل -
 هی اروی! ارهیسر تو م یشتناکوح یبال اد،یوسط ب سیپل یکرد که پا دمیتهد یاما اون ع*و*ض د،یبه فکرم رس -

 !؟یفهمیترسم، مارال م یخودم هم م هیهم آدم داره از سا یکل ه،یروان
 را با دستانش دستش فشار داد و گفت: سرش

 مارال! رمیمیمن م وفتهیتو ب یبرا یاگه اتفاق -
 :ود،گفتیشده  رهیخ ینامعلوم یبه نقطه کهیشد و درحال یطوفان شیآب یهاچشم

 !کشمشیکنم خودم م داشیاگه پ -
 گفت: شرد و آرامکه شاهرخ من را در آ*غ*و*ش ف دمیاز سر ترس کش یبلند غیشد! ج دهیم*حکم کوب در
 !زمیعز دینترس! باد درو کوب ست،ین یزیچ -

همه  کردمیر مشده بود، دائم فک جادیا یخوفناک یهم گذاشتم. فضا یرا رو میهاو چشم دمیکش یراحت نفس
 شد! یته دلم خال کبارهیافتادم که ب یارهیزنج یهاقتل ادیبه جانم افتاده بود،  یمن را بکشند! ترس بد خواهندیم
 ل*ب زدم: یچارگیاز سر ب یحال زار با
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 ترسم! یم م؟منیکن کاریچ دیشاهرخ حاال با -
 گفت : یدارآرام و خش یقرمز شد و با صدا یپر از رگه ها شیهاچشم

 !یمارال وگرنه تو هم در خطر یمن نش کینزد دی! بایمن رو فراموش کن دیبا -
 *ب زدم :ل
 شاهرخ...-

 را م*حکم فشار داد و گفت : میهادست
 !میبر نجایاز ا دینکرده باشن! پاشو مارال با دامونیتا االن پ ستین دیبع -

 .دیصورتش کش یشرتش را تو ییسو کاله
 ؟یبکن یخوایم کاریچ ؟یاما تو چ -
 ود! من نگران توعم مارال!آب کرده ب ریوگرنه تا حاال سرم رو ز رسونه،ینم یبیبه نظر به من آس -

 انداخته بودم، آرام گفتم: نییسرم را پا کهیحالکردم و در یمکث
 به من صدمه بزنه! خواستیبزرگ دوبار م اهیس نیماش هی -

 شده و ناباور نگاهم کرد و گفت: خشک
 یمن واا یخدا ؟یبگ دیالن بارو ا یمهم نیبهت بگم مارال موضوع به ا دیبا یچ دونمیمن! نم یخدا ینه... وا -

 !ی...وااا
 که گفت : زدیطول و عرض کلبه را قدم م قراریتند و ب د،یجویل*بش را م کهیدرحال

 فقط دعا کن ردمون رو نزده باشن فقط دعا کن! نجا،یا میومدیم دینبا -
از دستم خارج شده بود،  میهاو کنترول اشک دیلرزیم میل*ب ها کهیدرحال یپر از بغض یگرفت، با صدا امهیگر

 گفتم:
 ...! ایبا تو دارن ؟خدا یچه مشکل اد؟یداره سرمون م هییچه بال نیهرخ؟! اشا -

 و گفت: دیرا م*حکم در آغـ*ـوش کش من
 برسونن مارال. یبیبهت آس زارمیم نمراحته! تا زنده المیبدونم حالت خوبه، منم خ یتا وقت -
 را تکان داد و گفت : میهاشد و شانه رهیخ میهاچشم در
 !دیبا ،یاشب یقو دیبا ،یمارال؟ بهم قول بده مواظب خودت باش -
 هم گذاشتم. یاز اشکم را رو سیخ یهاچشم دیینشانه تا به

 ترس در وجودم رخنه کرد. رشتیرعدوبرق ب یبا صدا د؛یباریهم م یزینم باران ربود و نم کیبه شدت تار هوا
 بعد برگشت و گفت: قهیند، چند دقک یاز کلبه خارج شد تا همه جا را خوب بررس شاهرخ
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 زود سوار شو م،یبر دیبدو مارال با -
خودم هم مشکوک  هیاسرا به حرکت درآورد. ترس تمام وجودم را گرفته بود، به  نیماش یسرعت و اضطراب رانندگ با

 شده بودم.
 دنیوز نیه درون ماشب یددر را گرفتم و باز کردم؛ باد سر یرهیدستگ ،یآن میتصم کیتحملش را نداشتم! در  گرید

ه شاهرخ شوکه شده کپرت کنم و تمام؛  رونیبه ب نیآماده شدم خودم را از ماش خت،یصورتم ر یرو میگرفت و موها
 زد: ادیفر
 ؟یکنیم یدار یچه غ*لط -

و در حال چرخش  خورد یتکان بد نیدست فرمان را م*حکم در دست فشرد! ماش کیو با  دیرا از پشت سر کش لباسم
 هانیکرد! ماش جادیرا ا یخراشگوش یماند و صدا یدر کف جاده برجا هاکیکه رد الست یبه دور خود بود به طور

هر  یتوقف کرد. لحظاترا م نیاعتراض از کنارمان رد شدند که شاهرخ با سرعت کنار جاده ماش یبوق زنان به نشانه
 .میشده بود رهیرو خآلود به روبهاورانه و بغضو ناب میزدن بوددو مشغول نفس نفس

 یکیبه صورت شاهرخ که در تار یارا بستم و سپس نگاه خجالت زده میهاافتاد. با د*ر*د چشم نمانیب یبد سکوت
 یام حس کردم و صدارا طرف چپ گونه یانداختم، که ضربه محکم شدیم دهیشب فقط برق اشک در چشمانش د

 بغض آلود و دردمند شاهرخ که گفت:
مارال جواب  یر تونستاحمق! چطو یکه تهش خودتو بکش دمینکش یبدبخت نهمهیا ؟یکردیم یداشت یچه غ*لط -

 ؟یلعنت یبده، هان؟ چطور تونست
 سرم رو در آغـ*ـوش گرفت و گفت: صانهیحر
 ؟یدیخودم مواظبتم فهم ،یبترس یحق ندار یزیتا من هستم از چ -

 رونیام ب*نهیاز س* خواهدیم ییکه گو یبه طور دیکوبیتکان دادم، قلبم به شدت م دییتا یرا آرام به نشانه سرم
 سپس دوباره به راه افتاد. د،یکش یقیرا پاک کرد و نفس عم شیهابزند، اشک

اران داشت با شدت بشده بود.  سیخ رمیپرت کردم، شال حر* رونیشاهرخ به ب نیخودم را از ماش بایتقر الیو یجلو
ند! م*حکم در آ*غ*و*ش را به من داده بود ایانگار دن دنشیدر را باز کرد، با د مهی. مهسا سراسدیباریم یشتریب

 فشردمش که گفت:
شاهرخ  ،یکه خواب ندمشچویپ رهیبهادر چند بار سر زد، خبرت رو بگ ؟یکجا بود یلرزیتو؟ چرا انقدر م یخوب -

 داشت؟ کاریباهات چ
 .کنمیم فی! بعد برات تعرشهیمهسا، نگران م یبهش نگ یزیتوروخدا چ -

 نگاهم کرد و گفت: مرموز
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 .یخوریتو سرما م می، برراحت باشه التیخ -
دوش آب گرم  هیدم، به سمت حمام حرکت کر میسروصدا باال رفتم، مستق یرفته بود، از پله ها ب ادمیاز  سردردم

وان خفه  یسر برسد و من را تو یکیهر آن  دمیترسیاش نگاهم به در بود و مد، هر چند همهحالم را بهتر کر یکم
 گفتم : یکند! با حال زار

 کمکم کن .... ایخدا -
از حد من را  شیبمسافرت هم  نیفکر کنم، ا یزیبه چ خواستمینم گریخسته بودم، د یلی. خدمیتخت دراز کش یرو

 گریدست کم دو روز د شروع شده بود و التیتازه تعط شد،یاما نم میزودتر برگرد خواست،یخسته کرده بود. دلم م
 .کردمیمخودم را سرگرم  یطور کی دی. پس بامیماندیم نجایدر ا دیبا

و  دیراز کشدمهسا کنارم  .دمیازته دل کش یبروم، آه ایبه کنار در یکیتار نیدر ا ،تونستمیهم نم شهیعادت هم طبق
 گفت:

 !یستیشده؟ خوب ن یزیچ -
 خوش گذشت؟ یمهمون سین ینه مشکل -

که  یبیکالت عجاز مش یزیبحث را عوض کردم و چ نیهم یمشکل من بود، برا نینداشتم او را نگران کنم، ا قصد
 را گرفته بود، بروز ندادم. مهسا گفت: بانمیگر
 !شیتادن ااف لیداشتن، انگار از دماغ ف یخفن یالیچه فک و فام ینیبب یاوف نبود -

 و گفتم : دمیخند
 حالت گرفته شده! یمعلومه حساب -
 بد بگذره. زاشتنیو نم گرفتیم لیتحو یلیر نشد، باباشم خنه خوش گذشت، بهادر از کنارمون دو -
 اش زدم و گفتم:به گونه ی..وسـ..ـه ابـ
 .زمیعز یمهسا ریشب بخ -
شب که همه جا  یکیم و به تارآرام به کنار پنجره رفت ییها. با قدمدیسرش کش یو پتو را، رو دیکش یاازهیهم خم او

که  یادم و احساس عجزشاهرخ افت یطوفان یهاچشم ادیدادم.  هیتک شهیرا پوشانده بود، نگاه کردم. سرم را به ش
. کردیم دنیتپانگار قلبم دوباره شروع به  دنشیبود، با د یرجا میاش کرده بود. شاهرخ مانند خ*ون در رگ وپکالفه

از خودم و رفتارم خجالت  که به بهادر زدم افتادم یحرف ادیبه  یفراتر از عشق! وقت یزیچ دیمن عاشق شاهرخ بودم شا
 من چقدر احمق بودم! دم،یکش

 با خودم! ایرخ با شاه یهم لجباز دیشا ایاست  یگبچه یمن از رو میمتوجه شده بود که تصم ایهم گو بهادر
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عقل جدا از احساس  یبنابر م یکم توانستمیکاش من هم م کردم؛یبود که فکر م یزیتر از چعاقل یلیخ بهادر
دل همه را  خواستمیم شهیبسته بود. هم یرا در زندگ میمن دست و پا یفوق العاده احساس تی. شخصرمیبگ میتصم

قبل  یهابا سال نجایا یول کرد،یم یراضمن را شند،مرا دوست داشته با ایهمه به من توجه کنند  نکهیا اورم،یبدست ب
 هم زمان عالقه دو نفر را داشته باشم! توانمی. حاال نمکردیفرق م میزندگ

 .کردمیاز خودم ناراحت م دینفر را به ناچار با کیباالخره  شد،ینفر دلش شکسته م کی
 و گفتم: دمیکش یآه
 کیکه با نزد یرحالد اد،یاز دستم برم یچه کار ؟یچطور یداره! ول اجیبهش کمک کنم، شاهرخ به من احت دیمن با"

 ".ادیسرم ب یی! هرچند که حاال هم ممکنه بالوفته؟یشدن بهش جون منم به خطر م
 خواستیدلم م یلیخبگذارم.  انیمشکل را با او درم نیراحت ا الیکه با خ دمیدیرا دوروبرم نم یکس دمیکش یآه
ترس در  یول کرد،یها دلم را آرام مستاره یو سوسو ایدر میامواج مال یساحل نشسته بودم و صدا یهاشن یرو

 .مکه به جلو قدم بردار شدیم نیوجودم رخنه کرده بود و مانع ا
 نی! اشودیم لیو به لجن تبد گنددیماندن م ادیکه در اثر ز یمانند آب ،داشتیکه آدم را راکت نگه م یترس لعنت نیا

و تو مانند  گذردیرت ماز عم یادیز یهاسال ینیبیم ییآیبه خودت م یو وقت ردیگیکه جسارت را از آدم م یترس
را  تیزندگ یاز ترس است، همه تریعشق قو یروین یول! یکردیرا کوک م تیزندگ یروزمرگ یساعت کوک کی

 !یفکرش را هم بکن یحت یتوانینم یادکه در حالت ع دهدیم ،یرا به آدم یی! جسارت کارهاداردیبه حرکت وام
 نقطه مقابل ترس است* عشق

! جسارت خواستن را بخودشان کننیرا رها نم شانیترسو نقطه امن زندگ یهاآدم شود،یوقت عاشق نم چیترسو ه کی
 !دانندیرا حق خودشان نم هانیو بهتر دهندینم

 ؟یخطر کن ؟یعشق جسارت کن یبرا یعشق؟ حاضر ای یمارال؟ طرف ترس یهست تیزندگ یتو کجا حاال
 ... یها بله بود تو عاشقسوال نیهر وقت جواب ا ؟یکن یازخودگذشتگ

 
*** 
 باال برد. میرا به نشانه تسل شیهانشستم که پدر دست میشدم؛ هول شده سرجا داریپدر از خواب ب یهابا نوازش صبح

 دمیترس دیسالم بابا ببخش -
 گفت: شیهالب یگوشه یبا لبخند محو پدر
 !دمیتو تخت، واال منم ترس یو نشست یدیکه تو ازخواب پر ینطوریا -

 کردم که گفت: یخواهمعذرت دوباره
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 بابا؟ یخوب -
 بله چطور مگه؟ -
 میکن دارتیب مینخواست میدیکه ما هم شن ،یزد غیچند بارم تو خواب ج ،یدیهمش کابوس د گفتیم شبیمهسا د -

 !یگذشته و تو هنوز تو تختت ۱۲دخترم، االنم که ساعت از  مینگرانت شد یلیخ یهمگ
 به پدر انداختم که گفت: ینگاه شرمنده

 ؟یبزار ونیبا من درم یخوایم کنه،یم تتیهست که اذ یزیاگه چ -
 را دور انگشتم حلقه کردم و هول شده گفتم: میموها

 ون کردم بابا.که نگرانت خوامیمعذرت م نهیکه کابوس بب ادیب شیپ یهرکس ینه ممکنه برا -
 مهتاب اره بابا؟ شیمدت پ هی شیبفرستمت اتر یخوایم-
 نه امسال کنکور دارم. ییممنون بابا -

 و گفت: دیکش یآه بابا
 !ارهیهامون مسر بچه ییهمه استرس چه بال نیا نیکنکور، بب نیلعنت به ا -

 و گفتم : دمیخند
 نشاهلل امسال قبولم.ا ،ییام بابامن که آماده -

 نشاند و گفت: میموها یرو یابـ..وسـ..ـه پدر
تا صبح تو  شبیت دمهمتره! مادر زیتو از همه چ یسالمت ست،یمهم ن چیه یدرصد هم قبول نشد هیاگه  یحت -

 دوستون داره. یلیاس خفرشته هیباباجان، مادرتون  نیاخالق خشکش نگاه نکن نی. به ادیفکرت بود و نخواب
 یبر موها یرا بستم. دست میهاچشم یو لحظات دمیشد، او را در آغـوش کش یپدر دلم غرق شاد یحرفا دنیشن از

 و آرام گفت : دینامرتبم کش
 مجبورت نکرده! یبگو بابا، کس ستیاگه دلت با بهادر ن -
 خجالت گفتم : با
بچه  اتمیو جمع کنم بابا روحر یزندگ هی نمیبیمن درخودم نم ستم،یفقط من مناسب اون ن ه،یهم پسر خوب یلینه خ -

 گونس!
 .اسدوارکنندهیکه نظرت راجبش خوبه ام نیدخترم! هم کنهیاس، عشق آدم رو بالغ ممهم عالقه دوطرفه -
 یستیراحت ن نجای. اگه هم اشهیدرست م هم فک نکن یچیبه ه ،یسفر فقط شاد باش نیتو ا خوادیپاشو بابا دلم م -
 ات هوم؟خاله شیپ رازیش میبر

 زدم و گفتم : یبه پدر، لبخند رهیو اشک شوق در چشمانم نشست خ دیچیدرهم پ میابروها
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 !یخوب یلیتو خ ییممنون بابا -
 ناهار. میپاشو بر یصبحانه که نخورد -
 منم سروضعم رو مرتب کنم، اومدم. ن،ییپا دیتا شما بر -

 بر زانوانش گذاشت و گفت: یدست پدر
 ا.باب میمنتظرت -
 شرتیهمراه با ت یمشک یمانتو کیگرفتم.  یاقهیدق ۵دوش  کیاز اتاق خارج شد. با عجله وارد حمام شدم و  و

 یرفتم. همگ نییها پاانداختم سپس با عجله از پله میموها یهم رو یاساده یشال مشک دم،یپوش نیو شلوارج دیسف
نشان  یصندل کیودش خجواب دادند. مادر کنار  یانکردم که همه با مهرب ینشسته بودند؛ سالم یناهارخور زیدور م

 داد و گفت:
 ردن!باال سرت باشم موقع غذاخو دیپوست استخون! خودم با یمامان جون، شد نیبش نجایا ایب -
شدم  بهادر به خودم بیعج یهاگاهگفتم و کنارش نشستم. متوجه ن یام گرفت، چشمابراز عالقه مادر خنده نیا از

 ایکرده  بیتعق من را روزی.گفتم نکند دگذاشتیهم سربه سر مهسا م یمتفکر و ساکت نشسته بود. گاه یلیکه خ
 را باال انداختم و گفتم: میهاباشد؟! شانه دهیفهم یزیچ
 نامحسوس. یلیپرسم خ یبعدا ازش م الیخیفعال ب"

 ".رفتیدلم ضعف م یحساب یچیه هکه شام نخوردم صبحونه هم ک شبیبهتره غذام رو بخورم د االن
وردن کردم. تندتند و شروع به خ دمیخودم غذا کش یزد، با عجله برا یبرق میهاچشم زیسرم یقرمه سبز دنید با

! با د*ه*ان پر، کنندیه مهمه با تعجب من را نگا دمیسرم را بلندکردم که د ،یو قاشق بعد دمیجویرا م میهالقمه
 سرم را تکان دادم و گفتم :

 هووم؟ -
 کرد و گفت: یاتک خنده مهسا

 !یخفه نش -
 ام را با نوشابه قورت دادم.کردم و لقمه یمظلوم، نگاه یاافهیهمه به خنده افتادند. با ق ناگهان

 دو روزه غذا نخوردم! هیخب چ -
 گفت: ینازک کرد و با لبخند محو یپشت چشم مادر

 قاشق بزارم دهنش! خواستمینو باش خودم مم -
 را کنار زد و با لبخند گفت: شیهالیسب شهیبه عادت هم پدر
 خانم ول کن! نوش جونت دخترم. -
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 را به طرفم گرفت و گفت: ادیبشقاب ساالد با سس ز کی بهادر
 بخور نوش جونت. -

 گفتم: که تمام شد، میشدند. غذامشغول خوردن ناهار  یرا از دستش گرفتم و گفتم ممنون. همگ بشقاب
 !رشدمیس شیآخ -

 گفت: یبا لبخند کج مهسا
 خداروشکر! گنیمواقع م نجوریفک کنم در ا -

را به  شانیهاکرد سپس با مهسا دست دنیبه خند بلند شروع یاش را کنترل کند و با صدانتوانست خنده گرید بهادر
 نگاهشان کردم و گفتم: ی! من هم چپ چپدندیهم کوب

 شما هم دارم آقا بهادر! ی! براگمیتو دلم م شهیاون رو من هم -
 .دندیخندیو م گفتندیها همچنان مرفتم. آن رونیبلند شدم و از آشپزخانه ب زیسرم از

*** 
ار استرس دچ میشدیخارج م الی. هر وقت از ومیمدت، به گشت و گذار و گردش گذراند نیرا طبق روال ا یروز چند
 بودم. خبریکامال از او ب چند روز نیمنتظر تماس شاهرخ بودم. تمام ا کردم،ی. مدام دوروبرم را نگاه مشدمیم یدیشد
د که حواسش به من ! ته دلم قرص شدمید کرد،یرا که با فاصله از ما حرکت م نشیموقع برگشتن، ماش شبید تنها

 بود و مواظب من است.
. شودیم تریمنزو راجبش صحبت کند، تنهاتر و یبا کس تواندیدلش دارد و نم یرا تو یکه حرف بزرگ یزمان آدم

سرگرم کنم. دلم  میهامن! دوست داشتم به خانه خودمان برگردم و خودم را با درس و کتاب یروزها نیدرست مانند ا
بودم غرق  ودم ساختهخ یکه برا یکیکوچ یایدر دن خواستمیفرار کنم، م یوحشتناک زندگ یهاتیاز واقع خواستیم

 آرامش داشتم!؟ هیاگر من هم مانند بق شدیشوم. چه م
خوشحال  اریساو ب میتصم نیو من از ا میبه تهران برگرد یگرفت همگ می. شب قبل خواب، پدر تصمدمیکش یآه

 بودم.
 یکه از بچگ میاقهوه یعروسک خرس یبرا یپر از کتاب و کاغذ بود، تنگ شده بود، حت شهیتختم که هم یبرا دلم
 با من بود. شهیاش داشته بودم و همنگه
 میبرا دنیس کشبود و نف ریو دلگ نیسنگ یلیاطرافم خ یداشتم! فضا یگرفته بود، احساس بد یلیشب دلم خ آخر

 کردم بخوابم. یو سع دمیتختم دراز کش یسخت شده بود. رو
 !دمیاز خواب پر دمیکه کش یغیج یشب با صدا نصف
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ام جدا کردند، دست و من را از خونواده هیکر یهاپوش با صورت اهیچند مرد س دمیبود! خواب د یوحشتناک کابوس
ها هم . آنکردندیرا زخم م میها دست و پاتا خودم را نجات بدهم، طناب کردمیم یرا بسته بودند. هر چه سع میپا

 !زدندیم یوحشتناک یمن قهقه یتقال دنیبا د
 :زدمیم ادیچه فر هر
 یالتماس کردم ول هی! با گرکردندیمن را نگاه م روحیب یهاورتصبودند و با  ستادهیمامان ..بابا..مهسا ..؟ از دور ا-

 را از من برگرداندند! شانیهاصورت
 !دمیکه ناگهان از خواب پر زدندیپوش همچنان قهقه م اهیس یمردها

خانه غرق سکوت  ونصفه شب بود  ۳بود؟! ساعت  یچه کابوس نیکرده بود، ا سیرا خ درشت عرق صورتم یهادانه
 یاز ال ینها نور کمشده بود و ت ختهیدر صورتش ر شیموها کهیباز درحال مهیو خواب. مهسا در خواب با د*ه*ان ن

تنگ شد،  شیراب با وجود حضورش اما دلم کبارهی. موهاش را از صورتش کنار زدم. دیتابیپنجره بر صورتش م
 .دیخواب شیپهلو یزد و رو یاش نشاندم، غلتگونه یرو یابـ..وسـ..ـه

به  کردمیو نوازش م فشردمیمهسا را در دستم م یهادست کهیرا بستم، درحال میهاو دوباره چشم دمیکش یآه
 خواب رفتم.

*** 
گذاشت. هنوز  نیها را با کمک بهادر داخل ماش. پدر چمدانمیشده و عزم رفتن کرد داریب ی، همگ۶ساعت  صبح

 گرفته بود. یبودم، حالم حساب دهیکه د یکابوس ریتحت تاث
 حالم را بهتر کرد! ایمتالطم در یهاو آب سیخ یهاشن یو بو دمیکش قیرفتم، چند نفس عم ایبه کنار در عیسر
خودش پشت  نیا ماشو بهادر هم ب میبابا نشست نیر ماشد ی. همگدمیدو نیبه طرف ماش عیمهسا سر یصدا دنیشن با

 سرما حرکت کرد.
 و گفتم: دمیمادر کش یبر شانه ی. دستزدیبه محض سوار شدن به خواب رفت، مادر هم دائم چرت م مهسا

 حواسم به بابا هست. دارمیبخواب من ب ریعقب بگ ایمامان؟ شما ب -
 گفت : پدرم،یرا با هم عوض کرد مانیپدر کنار جاده نگه داشت، من و مادر جاها م،یداخل شهر بود هنوز

 !رهیگیآدم خوابش م هیجوریالمصب هوا -
 و گفتم: دمیخند

 شما بخواب من حواسم هست بابا! -
 وگفت: دیام را کشتوجه ش به جاده بود، آرام گونه کهیدرحال پدر
 خواب از سرم بپره! زیمن بر یبرا ییچا هی ز،حاالیکم نمک بر طونیش یا -
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 !یبخور ییچا یتونیعه بابا پشت فرمون که نم -
 گفتم: یبعد با لبخند بدجنس و
 !تونمیاما من م -

 یکه متوجه شدم خال زمیبر ییخودم چا یبه من انداخت! فالکس را برداشتم که برا یگرد شده نگاه یهابا چشم پدر
 شد و گفتم: زانیآو میاست! ل*ب ها

 که! هیعه خال -
 زد و گفت: یاقهقهه پدر
 .میکنین فالکس رو پر مرفته پر کنه، اشکال نداره سر راهمو ادشیحقته تک خور! مامانت  -
بردم تا  شی. دست را پکردیاز ما حرکت م یکه با فاصله کم دمیبهادر را د نیبه جاده انداختم و ماش ینگاه نهیآ از

 ضبط را روشن کنم که پدر گفت:
 !دنیرفتن، انگار دو قرنه نخواب میخوابن؟ چه خواب ینیبیصداشو کم کن بابا، نم -

 .دیبلند کش ازهیخم کیکرد، سرش را تکان داد و  یاخنده تک
 !میبزن کنار عجله که ندار اد؟یبابا خوابت م -
 حواسم هست... یینه بابا -

 هیدر هم سرش را تکفرو رفته بود، ما یقیمادر گذاشته و در خواب عم یپا یکه سرش را رو دمیمهسا را د برگشتم
 و غرق خواب بود. یصندل یداده بود به پشت

 مسافرت! قشنگ خوابگاس! میاومد ایبا ک -
 ازهیپدر باز خم دمیه دکردم ک یداده بود، باز هیکه بهادر هد دمیجد یبا گوش یسر رفته بود، کم یحساب امحوصله

پدر  شدیآن بلند م سماور بزرگ جلو مغازه بود که بخار از کی م،یدید یفروش یمغازه سوغات کیر ! از دوکشدیم
 کنارش نگه داشت و گفت:

 .ریهم بگ یخوراک کمیفالکس رو پر کن  نیبرو ا زنم،یچرت م هیبابا تا من  -
 دهیدوروبر پوش یهاوهکداشت.  یریچشمگ یدرّه ساخته شده بود، که منظره هی یشدم. مغازه لبه ادهیگفتم و پ یچشم

کس را به فروشنده دادم و شده بود. فال دهیمغازه چ یجلو ییبایز یچوب یهامکتیبود، ن بایسبز و ز یهااز درخت
 و تخمه شدم. پسیخودم مشغول برداشتن چ

از دستانم  یخوراک یهابسته نیجاده و برخورد دو ماش یرو کیشدن الست دهیوحشتناک کش یصدا دنیبا شن ناگهان
 افتاد! نیبر زم

 زد : ادیفر یبلند یو با صدا دیبر سر کوب یهول شده دست فروشنده
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 ابوالفضل! ای -
. با تمام توان از دادیبد م یدلم گواه یینامحسوس بر جانم رعشه انداخت، گو یکرد و لرزش خیتمام تنم  کبارهی به

به شماره  مید! نفس هادور ش یادیکه با سرعت ز دمیبزرگ د اهیون س کیزد،  یتندتند م دم،قلبمیدو رونیمغازه به ب
خم شد...  میبود، زانوها پدر در حال سقوط در درّه نی! ماشتمبه طرف پرتگاه رف جانیخشک و ب یهاافتاد، با قدم

 افتادم!
اجز بود و ک زدن عاز پل یی! چشمانم گو دمیشنینم گریدوروبرم را د یلحظه قلبم از ضربان افتاد... صداها کی
انگار  شدن،یشتند پرپر مچشمم دا یکه جلو زانمیعز نیبه ماش رهی! خکردیالتماس م ژنیاکس یاذره یبرا میهاهیر

از خدا کمک  مادرم که یادهایپدر... فر دهیسصورت مضطرب و تر زد،یسرم چزخ م یمهسا تو یهاغیج یصدا
 !خواستیم

 زبانم قفل شده بود! داشتم،یشوکه شده چشم از درّه برنم د،یمن را در آغـ*ـوش کش یکس
 رفتم،بهادریال مزد. داشتم از ح یاسم من را ل*ب م یبه خ*ون نشسته و اشک یهاکه با چشم دمیرا د بهادر
داها باز شد و ص یآن گوشم به رو کیبر صورتم نشاند،  یمحکم یدهیکش زد،یم ادیبر سرم فر ییگو کهیدرحال
منفجر شدن  یهنمج یشده بودند و صدا معج یکه از کنجکاو ینیمسافر یهاهیو گر غیدوروبرم، ج یهمههم یصدا
 زدم: ادی...فر نیماش

 خدا... -
ام کمک کنم، بهادر با مسخ شده به سمت درّه رفتم تا به خانواده د،یچرخیدورسرم م اینفس بکشم، دن توانستمینم

اش *نهیم را به س*.سردیو م*حکم من را در آغـ*ـوش کش دیدست من را کش کرد،یم هیگر یابلند و مردانه یصدا
 .دمینفهم یزیچ گریرفت و د یاهیس میچشم ها یب. از شدت فشار عصزدینامفهوم م ییهاچسباند و مدام حرف

 
*** 
شدم به  رهیم کردم و خچشمان بانهی. دستم را سازدیچشمم را م یاکننده رهیباز کردم، نور خ یرا به آرام میها چشم

 زدم: ادیانگار خواب رفته بود. فر میسرم، پاها یباال دیسقف سف
 مهسا؟ ...بابا ؟... -

 زدم: ادیحس کردم فر میگونه ها یرا رو یداغ یهااشک زشیر دم،یکش رونیسرم را از دستم ب سوزن
 مامان؟؟ ؟ییمامان کجا -
 وارد شد. مهیپرستار به سرعت وارد اتاق شدند. پشت سرشان بهادر سراس دو
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 ادیشدم، فر وانهید شیمشک یلباس ها دنیبلند شده بود. با د یحساب شیهاشیگود افتاده بود و ر شیهاچشم ریز
 زدم:

 توروخدا! انیب نی...بگ انیبه ،بگو مامان و مهسا تنگ شد یدلم برا ادیبابام کو؟ بگو ب ه؟یچ نایتنت بهادر؟ ا هیچ نایا -
که بروم، پرستار  کردمی. تقال مدیجلو آمد و من را م*حکم در آ*غ*و*ش کش خت،یریاشک م طورنیهم بهادر
 گفت:

 کنم قیرو تخت آرام بخش تزر ارشیب -
 زدم : داد
 برم! خوامیمن م دیولم کن -
 التماس به بهادر گفتم: با
 ای... مامان؟ مامان بیخواهر ایمهسا؟ ب خوام،یبابامو م کنمیباشم من دارم دق م نجایا خوامیتوروخدا منو ببر، نم -

 برم... خوامیمن م میتوروخدا! بهادر بر
 کردمیبه بهادر نگاه م یحالیدستم! با ب یتخت خواباندند و احساس سوزش سوزن رو یمن را رو یسه نفر یسخت به

 گفت: یآرام یبا صدا ختم،یریو اشک م
 .میریم یهر وقت خوب شد زمیعز میریم -
 رها شدم. یهوشیبهادر و دوباره در عالم ب یسرخ و اشک یهاشدم به چشم رهیخ

*** 
 لبه تخت گذاشته بود. یبود بهادر سرش را رو کیبه هوش آمدم، هوا تار یوقت

 گفتم : یجانیب ی. با صدادیدستش گذاشتم که از خواب پر یرا رو دستم
 بخوابم! خوامینم گهیبهادر د میبر -

 زد و گفت : میبر دست ها یانشست. بـ..وسـ..ـه شیهابرق اشک در چشم دوباره
 !یهر وقت تو بگ میریم زمیباشه عز -
 گفتم: یمظلوم یصدا با
 ششون؟یپ یبریمنو م -

 اش سر خورد و گفت:گونه یرو یهم گذاشت، قطره اشک یرا رو شیها چشم
 .میریآره حتما م -

 گفتم: یدارخش ی. با صداسوختیم میگلو
 .کنهیتمام تنم خشک شده همه جام د*ر*د م -
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 .یهوشیاس بهفته کی زمیعز هیعیطب -
 گفتم: متعجب

 هفته!! کی -
! دائم در دلم انکارش شدیداشت خم م بتیمص نیبار ا ریو ک*م*رم ز کردیم ینیرا تکان داد. قلبم سنگ سرش

ب ل* د،یاشکم جوش یاند! دوباره چشمههمن نمرد زانیها زنده هستند! عزندارد آن تینه واقع گفتمیو م کردمیم
 گفتم : یدار بغضخش یبا صدا د،یلرزیم میها
 دونه؟! یمهتاب کجاس؟ م -

 و گفت: دیانداخت، نگاهش را از من دزد نییرا پا سرش
 آ.. آره خوبه! -
 .نمشیبب خوامیم -
 اعت مالقات فرداس.س زمیعز شهیاالن نم -

 گفتم: باعجز
 .نمیمهتاب رو بب خوامیم کنم،یدارم دق م ست،یبهادر من حالم خوب ن -
 ؟ینکن دادیداد و ب یدیقول م -
 لرزان گفتم : یهال*ب با
 .دمیقول م -

 کرد و گفت: یمکث
ال دوتاشون خوبه بخاطر ح یبهش وارد شده ول یخبر شوک بد نیا دنی! با شنهوشهیب مارستانه،امایب نیتو هم -

 .اسژهیو یتو مراقبت ها شیحاملگ
 ناله گفتم: با
 منم بکش راحتم کن! ایبود؟! خدا یبتیچه مص نیخدا ا -

 گفت: هیو با گر دیسرم را در آغـ*ـوش کش بهادر
 حالت عذاب بکشم! دنیباش مارال، نزار با د یقو -
تحمل کنم !دلم  تونمینم ایام... مادرم ..خواهرم ..خدشد میتیکنه من  یکس درک نم چیه ،یکنیتو درک نم -
 ...شمیبهادر دارم خفه م می! بررمیبم خوادیم
 ام زد و گفت:گونه یرو یا..وسـ..ـهبـ
 .کنمیم کاریچ نمیبرم بب سایوا -



 

 

168 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 از اتاق خارج شد. نیسنگ ییهابا قدم و
 نییا پادر ر رهیدستگ خودم را به در رساندم، رفت،یم یاهیس میهاشده بودم، چشم فیو ضع حالیب یادیحد ز تا

 جلو آمد و گفت: عیمن سر دنیبا د یو از اتاق خارج شدم، پرستار دمیکش
 تختت. یبرو تو ؟یکجا راه افتاد زمیعز -

 و التماس گفتم: هیرا م*حکم فشردم و با گر دستش
 .قهیفقط چند دق نمیتوروخدا بزار خواهرم رو بب -

ه سمت اتاق مهتاب بحلقه کرد و من را  فمینح یکه دلش به حالم سوخت، قبول کرد. دستش را به دور بازو پرستار
 دنیر نشسته بود. با دانتظا یصندل یگرفته بود و رو شیهادست نیسرش را ب دم،یرا د نیکرد. از دور رادو تیهدا

خسته و بغض  یبا صدا د،یلرزیم هیاز شدت گر هاشهدادم، شان هیاش تکشانه یبه طرفم آمد، سرم رو رو عیمن سر
 گفت: یآلود

 سرمون اومد مارال؟ ییچه بال یدید -
تر از معمول کرده بود را بم  شیکه صدا یامردانه هی. با گرشدیتر منداشتم؛ فقط قلبم فشرده ختنیاشک ر ینا گرید

 ،گفت:
تخت  یعشقم افتاده رو ینیبیتر! مختسماجرا  نیباورش سخته، هضم ا زم،یمارال خدا بهت صبر بده عز -
 !ای... زن و بچم رو به خودت سپردم... خداهینیسنگ بتیمص نیخدا ...ا ی! امارستان؟یب

و شکم باال آمده  تیعآن وض یمهتاب تو دنیبا د ستادم،یاتاق ا شهیانداختم و آرام پشت ش نییرا از دورش پا دستم
که نشکنم که  وفتمیکه ن گرفتم نیرادو یدستم را م*حکم به بازو کردیام م... بغض داشت خفه دیلرز میهال*ب

 دادم و آرام گفتم: هیتک شهیشرا نبندد! سرم را به  میراه گلو بتیمص نیتمام نشوم تا ا
 نی! رادوخوادیمامانو م یدلم دعواها خواد،یمن؟!چرا مهسا؟ دلم بابا رو م یچرا خانواده نیشد رادو ینطوریچرا ا -

 !ایخدا شهیه نمردن، بگو که همش کابوسه، باورم نمبگو ک
نشاند و  میموها یرو یاهب*وس د،یشده و کبودش کشبر صورت سرخ یدست خت،یریاشک م صدایکه ب نیرادو

 گفت:
 .یشد فیضع یلیمارال، خ یاستراحت کن یبر دیبسه با -

 دستم را گرفت و گفت: پرستار
 .ستیتو حالت خوب ن زمیعز ایب -
 گرفته و محزون شد. دستم را از دستش درآوردم و گفتم: یصورتش از شدت ناراحت و
 برم! خوامیم د؟یکنیمرخصم م یخوبم خوبم! ک -



 

 

169 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 من در آن حالت اسفبار گفت: دنیو با د دیکردم...بهادر از راه رس یو زار هینشستم و شروع به گر نیرو زم بر
 .یمرخص میمارال؟پاشو بر یکنیم کاریچ نجایا -

*** 
آسمان  دنی. با دمیرفت نیرا تنم کردم و با کمک بهادر به سمت ماش میرونیب یهاصبح بود. لباس ۴حدود  ساعت

 یاحساس عجز و ناتوان آمد،یاز دستم برنم یکار چیه نکهیاز ا کردمیم یبغضم گرفت! احساس پوچ کیگرفته و تار
 .کردمیم
. سکوت بهادر هم پشت فرمان نشست و آرام شروع به حرکت کردنشستم،  نیماش یجلو یصندل یصدا رو یب

که از شدت فشار  شیهانگشتدرهم بهادر افتاد و بندبند ا یهاشکل گرفته بود؛ نگاهم به اخم نمانیب یاآزاردهنده
 شده بود. دهیو رنگ پر دیدادن فرمان، سف

 گفت: یگرفته ا یصدا با
 .سیاداره پل میبر دیفردا با -

 انداختم و بازم سکوت... رخشمینبه  ینگاه
مطمعنا هدفشون تو  ن؟یک نایمارال؟ ا هی...موضوع چ قیتحق یچندبار اومدن برا یبود هوشیکه ب یمدت نیتو ا -

 دیمارال؟ به من بگو..نبا یدونیم ی! چرنیبگ ریتو رو ز خواستنیباشه موقع اومدن هم م ادتینه خونوادت. اگه  یبود
 ها قِصر دربرن!حرومزاده نیا میبزار

 یو آن روز جهنم رنگیون مشک یادآوریتحمل نداشتم با  گریبه دو کاسه خ*ون شده بود. د لیتبد شیهاچشم
ستم را به سرم گرفتم و دآن ها به خاطر من مردند!  زد،یم یلیتلخ به صورتم س یقتیبر سرم آوار شد و حق یجنون آن

 زدم: ادیفر ارادهیب
 بشنوم... تمومش کن! خوامیبسه ...نم -
ه از شدت اندوه و ک ییبر سرم خ*را*ب شده بود، با صدا ای، دن دمیکشیتندتند نفس م یشدت خشم و فشار عصب از

 مظلومانه ل*ب زدم: د،یلرزیخشم توامان م
 !رم؟یمی.چرا من نم.. ایبود؟! خدا ییچه بال نی... ارمی! حق من بود بممردمیم دیمنه... من با ریتقص -
 ام زدم...*نهیبه س* یا*حکم ضربهم
 کنم؟یچرا دق نم تپه؟یچرا قلبم هنوز م -

 بیا به خودم آست ردیدست من را بگ خواستیزدم. بهادر هول شده م یو با دست بر سروصورت خودم م زدمیم زجه
 نگه داشت! یاهو گوش دیچسب یفرمان را دو دست عیاز جاده منحرف شد، سر یکم نینزنم تا مرا آرام کند، ماش



 

 

170 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 ی، گوشه دمیکوبیو با دست بر سر و صورت خودم م دمیکشیم غیو درحال خودم بودم مرتب ج دادمینم یتیاهم یول
 زد: ادیبا بوق زدن ، فر یعقب نیشد. ماش ریل*بم پاره شد و اشک و خ*ون از کنار ل*بم سراز

 ؟یکنیم یدار ی؟چه غ*لط اروی -
 زد : ادیرا م*حکم گرفت و فر میهابا سرعت از کنارمان رد شد. بهادر دست و
 ش!آروم با یبرد نیآروم باش مارال بسه! خودت رو از ب -

زدن بودم، بال بال  درحال تقال و ییافتاده است، گو رونیرا داشتم که از آب ب یحس ماه دم،یکشینفس م تندتند
ز آب کرد و صورتم اآب بخورم .دستش را پر  یدهانم گرفت و مجبورم کرد کم یرا جلو یآب معدن یبطر عیبهادر سر
 را آب زد.

 گفت: یدارخش ی. بهادر با صداختمیریاشک م صدایآرام شدم و ب یآب شد، کم سیمانتو شلوارم خ تمام
 دیبه خودت مسلط باش. با زم،یعز هیبزرگ بتی... مصیهر چقدر ناراحت باش ینکن! حق دار یتابیمارال بسه انقدر ب -

بشه ها؟ مارال برام  مال یکه خونشون پا یخوایمعما ...دست توعه! نم نی. سرنخ امیکن دایرو پ یاون قاتل ع*و*ض
 هر وقت حالت بهتر شد. یول یدونیم یکن هر چ فیتعر

 و گفت: دیکش امختهیبهم ر یموها یرو ینوازش دست
 .زمیکن عز نباش استراحت یچیمن باهاتم مارال تا تهش، نگران ه -

 و حرکت کرد. صدا زدم: دیمن کش یشرتش را رو یی. سودمیرا خواباند و من دراز کش یصندل
 بهادر؟ -
 جانم ؟ -

 و سوزشش را حس کردم، گفتم: دیصورتم لغز یرو یداغ یهااشک
 بود؟ یک یخاکسپار -
 و گفت: دیکش یآه
ما هم  ن،یبود مارستانیکه تو ب نیدادیش رو انجام م...کارا دیهم اجازه نداد. تو و مهتاب با سیفعال انجام نشده. پل -

 !دونهینم ی. فعال کسمیاز اقوامتون نداشت یاشماره
 گفتم: یلرزان و زار یکرد، با صدا دنیشروع به لرز می*ب هال
لجن دست و پا  یفضا نیا یتو نیاز ا شتریکن! نزار ب دارمیکابوس وحشتناک باشه بهادر ب هی نیا شهیم ایخدا -

 ... رمیبم خوادیبزنم!توانش رو ندارم دلم م
 دستم را فشار داد و گفت: بهادر

 ؟!! یدیفهم یاز مردن بزن یحرف یحق ندار گهید -
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به اتاق  خواستیکرد، دلم م تیمن را به سمت اتاق خودش هدا م،یها با کمک بهادر باال رفت. از پلهمیدیرس الیو به
 مشترکم با مهسا بروم که بهادر مانع شد و گفت:

 اونجا! یبهتره فعال نر -
 و گفت: ستادیکنار در ا یقیمبل کنار تخت نشستم، به سمت حمام رفت و بعد از دقا یرو
 !یشیست، سرحال مآلوده مارستانیب یفضا زم،یعز یریدوش بگ هیبهتره  -

 گفت : یآرام یکرد و باصدا تیرا به داخل حمام هدا من
 صدام کن. یخواست یزیچ -

همه جا را پر  ینینگس یدلم تنگ شده بود... فضا ختم،یریاشک م صدایدوش آب گرم نشستم و ب ریز یاقهیدق چند
 کرده بود.

ز دست دادم ، قلبم فشرده شد، امادر....تحملم را  یرپوستیز یهامهسا، محبت یهایپدر افتادم، شوخ یهاخنده ادی به
از سر د*ر*د  یغیج ارادهیافتاده بود، ب یسوزدر دست باد به لرزه خانمان یدینفسمبه شماره افتاد و تنم چون ب

 ... دمیکش یکسیب
 ؟!! ایخدا ؟یزم گرفتچرا همشون رو ا ؟یکسم کرد ی..چرا ب خوامیم رو از تو ممن خونواده ایخدا'

احساس  ختیریروصورتم مسنداشتم آب بر  یینا گریقلبم نشد، د یهابر زخم یامیو آب گرم حمام هم الت زدمیم زجه
 زدیصدا م اریبس یا نگرانکه اسمم را ب دمیشنیبهادر را م یصدا وفتاد،یهم م یداشت رو میهاچشم کردم،یم یکرخت

 !متوان جواب دادن نداشت یول د؛یکوبیو م*حکم به در م
ن حال و روز و آن آمن با  دنیبا د د،یشد و بهادر مضطرب به طرفم دو دهیکوب واریبه د یبد یدر با صدا کبارهی

 رنگش گرد شد!سرخ ینامناسب، چشم ها تیوضع
 گفت: هیرا برگرداند و با گر شیبرگشت، رو دیحو*له سف کیاز حمام خارج شد و با  مهیسراس

 با خودت! یکنیم کاریچ نیبب -
 عجز گفتم : با
 به من دست نزن! رونیبرو ب -
مردانه  یناک بود، با صدادرد اریبس میهاش برا هی. گرکردیم هیاو هم همراه با من گر د،یچیحو*له را دورم پ صدایب

 اش گفت:و گرفته
 حالم! ینگرانت شدم مارال، مردن کم بود برا یلیخ یصدات کردم و جواب نداد یوقت -
 گفتم: یجانیب یصدا با
 .امیمنم م رونی... برو بخوامیمعذرت م -
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 من پشت درم! زارمیپس در رو باز م -
را به  یگرید زیمتگرفتم و آب را بستم. حو*له  یدوش سرسر کیرفت.  رونیمن لبه وان نشاند و از حمام ب آرام

 .ستیدر در اتاق نبها دمیاز حمام خارج شدم که د دم،یچیدستم داد، خودم را خشک کردم و حو*له رو دور خودم پ
که  دمیها را برداشتم و پوشلباس عیلباس گذاشته بود. سر میتخت افتاد که برا ی... نگاهم به رودمیکش یراحت نفس

 ام بود.کامال اندازه
. شدی. گره ابروانش باز نمدیدزدیو غذا وارد شد. نگاهش را از من م وهیپر از آبم ینیتقه به در خورد و بهادر با س چند

 گفت: یمیمال یبا صدا
 .زدلمیعز یغذابخور دیبا -

 کنار پنجره و گفتم: رفتم
 .رهینم نییبخورم، از گلوم پا یزیچ تونمینم -

 نشست و گفت: میتخت نشاند، خودش هم روبرو یو رو دیرا کش دستم
 .میخوریاصال با هم م یبخور دیبا -

. قاشق دمیلقمه را آرام جو یلیمیدهانم گرفت، من هم با ب یه و برنج برداشت و جلوجوج یهاپر از تکه یقاشق
 بود. ترلیمیب انگار که او از من داد،یم نییاش را پاپرکرد و خودش خورد. به زور لقمه یگرید

 گفتم: یحالیب یدو قاشق، با صدا یکیاز  بعد
 بخوابم. خوامیبسه م -

 یق بود، مشتم را جلوفکر نکنم اما ذهنم معل کردمیم یرفت. هرچقدر سع رونیمرتب کرد و از اتاق ب میرا رو پتو
آهسته  یبا قدما د،یلرزیم ینمانده بود. تمام تنم از شدت فشار عصب یاشک گریکردم، د هیگر صدایدهانم گرفتم و ب

 بود. یکی، خانه غرق تاررفتم نییمثل روح سرگردان، از اتاق خارج شدم؛ از پله ها آرام پا
بود.  کیو اما هوا تار شدیصبح م یشب گذشته بود و به زود مهیرا باز کردم و به سمت ساحل رفتم. ساعت از ن در

که با خانوادم، داشتم افتادم، دلم  یبخو یتمام روزها ادی ایدر دنی. با درفتیها فرو مشن یام توبر*ه*نه یپاها
ش را به طرفم دراز کرد... بود، دست ستادهیکنار مهسا و پدر ا آب یکه رو دمیمادر را د یهیتنگ شده بود، سا شانیبرا

 ل*ب زدم:
 مامان؟ -
 ! آرام آرام به سمتشان قدم برداشتم و صدا زدم:کردینگاه م حرفیفقط ب او
 !نی... تنهام نزاردیمهسا صبر کن...منم ببر -

 زدم: ادیو فر دمیبه طرفشان دو مهیرا از من برگرداندند، سراس نشانیغمگ یهاچهره
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 ! بابا منو تنها نزار!نیسای... توروخدا وادینر-
 زدم: ادیفر هیبا گر شدیتر متر و کم رنگکم رنگ رشانیتصو دم،یدویطور م نیشد... هم سیخ میپاها

 نه! منم ببر بابا... -
 توانستمینم زدم،یا مپدست و  یشد و به داخل آب فرو رفتم. هرچ یخال پامریز کبارهیتا گر*دنم باال آمد...به  آب

 !میایباال ب
به چشمان  ینکردم لبخند تقال گریکه دستم را گرفته است... د دمیمهسا را د زدم،یدست و پا م کهیآب درحال ریز در

 بود! یمعصومش زدم اما صورت اون جد
 دم،یس*فت دست مهسا را چسب زد،یرا م میهاچشم میهااز پشت پلک یاکنندهرهیهم افتاد، نور خ یرو میهاپلک

 بود!مهم ن میبرا یزیچ گری... دکردمیم یاثر نداشت! مثل پر، احساس سبک میقدرت آب بر رو گرید
ن سرم را تکا شدمیم دهیدورم حلقه شد و دست من را از مهسا جدا کرد. داشتم به سمت باال کش یدفعه دست کی

 دادم و گفتم:
 نه! -

دم از آب پر شده نفس بکشم، تمام وجو توانستمینم دمیبه سطح آب رس کرد،یفقط من را نگاه م حرکتیب مهسا
ساحل خواباند و شکمم  یهاشن یبهادر افتادم. بهادر من را رو یشانه یرو حالیب کردم،یم یبود... احساس خفگ

 ژنیاکس یتا کم دمیکشیمکردم و تندتند نفس  یدیشد یهاسرفه شد،یآب از دهانم به شدت خارج م داد،یرا فشار م
 برسانم. هامهیبه ر
 .کردیم تمیداشت و به شدت اذ یگذاشتم که سوزش بد میگلو یها را چ*ن*گ زدم و دستم را رو شن
. کردیداشت طلوع م دی! خورشدمیخود د یهاشت افتادم... مرگ را با چشمتر نفس بکشم، به پتوانستم راحت کمکم

 گفت: یاگرفته یبهادر با صدا
ادرم رو پر کرده بود، چقدر با م یجا میبود، چقدر مامان مر زیاز خانوادت بودم، چقدر مهسا برام عز یمنم جزئ -

 خوامیم یتعنلباشم  یقو خوامیبود... ک*م*ر راست نکردم هنوز. م یبودم!مارال ضربه کار یمیصم دیباباسع
چرا منو  شه؟یست مدر یبا خودکش ی... فکر کردیلیمارال خ یاحمق یلی! مارال داغوتم نکن خرمیانتقامشون رو بگ

 ؟یدیعذابم م
 را در دست فشرد و به شدت تکانم داد و گفت : میهاشانه

 آره؟ ؟یفیتو انقدر ضع یعنی -
 کردید*ر*د م یلیکه خ میلواز ته گ یفیضع یبا صدا کردم،یهاش نگاه مفقط به چشم یحسیو ب یاوجناتوان در

 ل*ب زدم:



 

 

174 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 کنم! یخودکش خواستمینم -
 ام بود...و منتظر ادامه جمله کردینگاه م میهابه چشم رهیخ
 ... ششونیبودن... خواستم برم پ سادهیوا دمشون،ید -

 پر از اشک شد... میهاچشم
 مهسا رو گرفته بودم، روشون رو ازم برگردوندن، بهادر درست مثل خوابم! یدستا -

من را  رپاهام،یت زدست انداخ د،یلرزیم هیاز شدت گر شیهاشانه د،یحرکت من را در آ*غ*و*ش کش کیبا  بهادر
ت. پشت فرمان نشس سیخ یهانشاند و خودش هم با همان لباس نیماش یجلو یصندل یبلند کرد و رو نیاز زم
 شیهاچشم یاهیس یادیسرخ ز یهاهخ*ون بود و رگ یدو کاسه شیهارا با کف دستش پاک کرد، چشم شیهااشک

 را محاصره کرده بود.
 نیبه طرف اول کنار زد، با سرعت شیشانیپ یو از رو دیکش سشیخ یبه موها یدست شد،یباز نم شیابروها گره

 قیتزر میهااره به رگکه دوب یپرستاران و سرم یدگیدرمانگاه حرکت کرد. من را به بخش اورژانس رساند، بعد از رس
 کردم. دایپ یشد، حس بهتر

 کرد،یاز من سوال م مدام سی. افسرپلمیمحل شد یو بعد وارد کالنتر مینشسته بود نیماش یساعت بعد هر دو تو چند
 جواب دادم. تمدانسیکه م ییمن هم تا جا

 گفت: یحالت زار انداخت و با نیی! شاهرخ سرش را پامیخورد کهی گریکدی دنیشد، با د یهم وارد کالنتر شاهرخ
 متاسفم مارال! -
 گفتم : یاخفه یصدا با
 !شدمیباهات آشنا نم چوقتیکاش ه-

 یبود و اگر خانوم شده دیگفت که چند بار تهد سی. شاهرخ به افسرپلدیرا گرفت و به سمت خودش کش میبازو بهادر
ـناه من  گـیواده بخطا رفت و خنجرش در قلب خون رشانی. در مورد من تکنندیم ستشیسر به ن نندیرا دوربرش بب

 فرو رفت!
 گفت: سیپل افسر

به محض  م،یزاریشما دو تا محافظ م یموم کنه! ما براتمومش رو ت مهیتا کار ن اد،یاحتماال دوباره سروقت شما م -
 .میکنیم رشیانشاهلل دستگ ییشناسا

 زانمیاز مرگ عز یزیبا عمو سامان گرفتم و ازش خواستم خودش را برساند. پشت تلفن چ یتماس یتلفن کالنتر از
 خ*ون خودم باشد.بزرگتر داشتم که هم کیبه کمک  اجینگفتم. احت

 ت:شاهرخ را هم مرخص کرد و گف س،یپل
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 .نیبود اطالع بد ی. اگه مورد مشکوکدیکن یهمکار سیو لطفا با پل نیاز شهرخارج نش -
تند خودش را به ما رساند  یها. شاهرخ با قدممیرفتیمن را گرفته بود و هر دو آرام راه م فیالغر و نح یبازو بهادر

 و گفت:
 ؟یدونیتو که منو مقصر نم سایمارال وا -

 به چشمانش انداختم و گفتم : یخشک نگاه
 منم! ینه مقصر اصل-

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش
 من واقعا متاسف.. -

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط
 !خواد؟یم یچ یروان نیا ؟یکرد کاریچشاهرخ، تو گردونهی! خونواده منو بهم برنمکنهیرو درست نم یتاسف تو کار -

 دستم را گرفت و گفت: شاهرخ
 کنم و مثل سگ بکشمش! داشیپ دمیمارال قول م ایببا من  -

 که تا آن لحظه سکوت کرده بود، م*حکم دستش را پس زد و گفت: بهادر
 دست از سرش بردار! ؟یمارالم به کشتن بد یخوایم یگمشو ع*و*ض -

 گفت: تیبا عصبان شاهرخ
 به تو چه مربوطه؟ ؟یهست کارشیاصال تو چ -

 :را گرفت و گفت اشقهی بهادر
 ؟یدینامزدشم فهم -
 رو رفتم. ادهیو به سمت پ مسخ شده و بدون توجه به آن دو، به راه افتادم افتد،یم یچه اتفاق گریمهم نبود د میبرا
 من! بهادر، دنبالم آمد و گفت: یهابود... درست مانند چشم یابر یحساب هوا
 سوار شو. ایب -
 گفتم: یآرام یصدا با
 مهتاب. شیلطفا منو ببر پ -

 .میحرکت کرد ستانماریبستم و به سمت ب یرا به ارام نیهم گذاشت، کنارش نشستم و درب ماش یرا رو شیهاپلک
و  دمیه، به طرفش دوماند میبود که برا یتنها کس دیدر دلم تاب یدیمهتاب که به هوش آمده بود، نور ام دنید با

 :گفتیزد و م یجه مزشدت گرفت،  اشهیمن گر دنی. با درا م*حکم در آ*غ*و*ش فشردم میآدم زندگ نیترباارزش
 !شهیکابوسه! مارال باورم نم هیهمش دروغه،  نایمارال بگو ا-



 

 

176 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 بهادر آرام گفت : م،یختیدر آ*غ*و*ش هم اشک ر یقیدقا
 اقوامتون اومدن! -
 یند، زن عمو ب*وسه مهتاب به طرفش قدم تند کرد دنیباز شد و عموسامان و زن عمو به اتاق وارد شدند. با د در

 مهتاب نشاند و گفت: یگونه یرو یآرام
 ؟یکنیچه م نجایخدا بد نده دختر ا -

 و گفت: یهم شروع کرد به احوال پرس عمو
 و زن داداش کجان؟ دیسع -

 دست عمو را گرفت و گفت: نیو مهتاب دوباره د*اغ دلمان تازه شد، رادو من
 .دمیم حیمن براتون توض رونیب دییبفرما -
ناله و  یحظه صدالبعد از چند  درهم و پرسشگر دنبالش به راه افتاد. یاافهیبه ما انداخت. عمو با ق یزینگاه غم انگ و

 شد: دهیعمو شن یزار
 ی! ک*م*رم رو شکوندایخدا یکرد کسمیعمو فدات بشه مهسا ...ب یوا ی! ایبه سرم کرد یداداش چه خاک -
 طاقت بده! ایصبر بده خدا ای...زن داداش خدامیمر
زن عمو با  م،یافتاد هیعمو، ما هم به گر یهاهیگر یصدا دنیبا شن کرد،یم یتابیو ب زدیسروصورت خودش م بر
 گفت: رتیح
 بن جعفر ... یاموسی -
 ادر حرف زدن:مشروع کرد با  یسوزناک یو با صدا دیکش یغیخبر ج دنیاو هم با شن د،یاز اتاق دو رونیب به
... دیسع یبرا یوا یمهسا... ا یبرا یوا یا ؟یدو تا دختردسته گلت رو چرا تنها گذاشت نیا معرفت؟یب یکجا رفت -
 خونواده اومد؟! نیبود سر ا یبتیچه مص نیخدا!ا یا

غلش را گرفت و پرستار را ب ریز نیافتاد، رادو نیرو زم حالی.عمو ب کردمینگاه م هیبودم و با گر ستادهیدر ا یجلو
از هوش رفت. پرستار  یتابیراهرو بردند. زن عمو هم از شدت ب یدر انتها یبلندش کردند و به اتاق عیصدا زد، سر

 گفت: یابالحن دلسوزانه
 افتادن! یبندگان خدا به چه روز نیانشاهلل خدا صبر بده، بب -
 اجساد را صادر کرد. لیزه تحواجا سیآنجا جمع شدند، پل کیشب تمام اقوام نزد تا

 جام شد.به سرعت ان یبود، مراسم خاکسپار دهیاشکم خشک ی. چشمهمیبه سمت تهران حرکت کرد یهمگ صبح
 ...حال خرابم را خرابتر کرد ک،یو ناله اقوام نزد ونیش یبه سه قبر سرد کنار هم و صدا رهیخ
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! زدینم هیو کنا کردینم تشانیانگار که تا زنده بودند اذ کرد،یم هیو گر انداختیقبرها م یعمو چنان خودش را رو زن
 ،یشویم زیهمه عز یانداخت، برا هیسا تیمرگ بر زندگ یاما وقت داندیقدرت را نم یکس یاست تا هست نیهم یزندگ

 شکستت را داشتند! یکه آرزو یکسان یحت
را گرفت  میشان بروند، زن عمو بازوراسم به خانهحضور در م یاز همه تشکر کرد و خواست برا یجانیب یبا صدا عمو

 گفتم: یآرام یبلند شوم، با صدا میتا از جا
 خوام باهاشون تنها باشم. ی... ممونمیمن م -
 نارم نشست و گفت:رفتند. بهادر ک ینشاند، همگ میموها یرو یااصرار نکرد و حالم را درک کرد. ب*وسه ادیز
 مارال؟ -
 تنها باشم. خوامیبرو بهادر، تو هم برو، م -
 .یایتا ب مونمیم -
 *ب زدم:ل
 خونه. گردمیقدم بزنم، خودم برم خوادیدلم م ست،ین یازین -

 نزد. فقط گفت: یحرف یزیچ گریو د دیکش یاز کالفگ ینفس
 لطفا خونه باش. زنمیبهت زنگ م گهیساعت د هی -

 کرد و گفت: یمکث
 مارال... نگرانتم درک کن -
 !گشتمیابرها دنبال خدا م نیسقف آسمان ب ریز دم،یقبر پدر و مادرم دراز کش نیب
 خواهر برام مونده! هیفقط  گهیمنم مارال... االن د ؟ینیبیم ایخدا"

شد.  ریسراز میموها ی، الاز کنار چشمم میهافرو دادم و اشک یرا به سخت کردیام مکه داشت خفه ینیسنگ بغض
 !آ*غ*و*ش خدا یآ*غ*و*ش بودم به بزرگ کیشدم در عمق آسمان، باالتر از ابرها، دنبال  رهیخ
 *ب زدم:ل
 کردن انقدر سخته؟ یخسته. چرا زندگ یلیخستم، خ"
 خاک مرطوب مزار پدر و گفتم : یرو دم،یپهلو دراز کش به
عذاب!  یایدن نیو ات یرو ول کرد بابا، دخترت یمعرفتیب یلیکاش منم خواب بودم بابا، کاش منم مرده بودم! خ"

 ...یدیخواب نجایاحت ار... خودت ترسمیم یی... از تنهاییبابا ترسمیبکنم؟ من م دیبا کاریتک و تنها! حاال من چ
 :دمیشدت گرفت، با بغض نال امهیگر
 !دیراحت تا ابد بخواب گهید دیبخواب"
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. تمام دمیکنارشان دراز کش صدایب یساعت مین سوخت،یاشک م یاز داغ میهاهم گذاشتم، پلک یرا رو میهاچشم
قبرستان انگار که  یه افتادم، توسست به را یهامتورم شده بود. با قدم ادیز هیاز گر میشده بود. پلکا یخاک میهالباس

 بود. یحالم وصف نشدن د،یکشیم ریبود. قلبم ت شستهقبر ن کیسر  یرزنیدورتر، پ ینبود. فقط کم یکسچیه
ر حال له شدن دمشکالت  یکه ال کسیزخم خورده، ب یاست! حال آدم دهیتنها، که به ته خط رس دیآدم ناام کی

 است.
 سمت خانه به راه افتادم. هدف به یمعلقم، ب کردمیفکر کنم. احساس م یزیبه چ نکهیبدون ا رفتم،یراه م طورنیهم

 فت:گ یناشناس یرا کج کردم که بروم،صدا رمیندادم و مس یتیترمز کرد، اهم میپا یجلو نیماش کی
 مارال خانوم؟ -

 !دمیهمنف یزیچ گرید دهانم قرار گرفت، یرا م*حکم رو یشد و دستمال دهیبه شدت کش میرا بلند کردم که بازو سرم
*** 
ب دهانم هم چس یوررا بسته بودند و  میچشم ها ی. م*حکم رودمیند یزیچ یکیجز تار یرا باز کردم ول میها چشم

که  یهم به صندل میهادست و پا کردم،یو د*ر*د را در تمام بدنم احساس م میهادر استخوان یزده شده بود. خشک
 نشسته بودم، بسته شده بود. شیرو

 ادیسته شروع کردم به فربخورم! با د*ه*ان ب توانستمیهم نم یتکان نیکوچکتر یرا باز کنم ول میکردم دست ها تقال
 به طرفم آمد و چشم بندم را باز کرد. یکس دم،یباز شدن در را شن یزدن! صدا

 :با خنده گفت .نمیصورتش را بب توانستمیصورتش ماسک گذاشته بود که نم یرو یول دهیمرد با اندام ورز کی
 !یمارال صالح یمن خوش اومد یبه مهمون -
 و بهت زده به چشمانش نگاه کردم که گفت: رهیخ
 آوردم! رتیباالخره گ یول یخوردیاز دستم سر م یمثل ماه -
 کرد و گفت: یدرارام گذاشت که بشدت سرم را تکان دادم، خنده حرصچانه ریسر داد. دستش را ز یخنده بلند و
 ...یتقال نکن تو االن تو چ*ن*گ من -

 و ادامه داد: دیدهانم کش یاز رو انهیرا وحش چسب
 !یخوشحال یینجایا نکهیو از ا -
 صورتش پرت کردم که گفت: یتنفر نگاهش کردم، آب دهانم را با قدرت تو با
 بکن! خوادیدلت م یروز عمرته هر غ*لط نیکوچولو! اشکال نداره آخر یندازیجفتک م یلیخ -

 زدم: ادیمنقبض شده بود و صورتم از خشم قرمز! فر تیوجودم از عصبان تمام
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ات کنم خودم خفه یبا دستا خوادیدلم م ،یآشغال یروان هیتو  یلعنت... یخونوادم رو ازم گرفت یقاتل ع*و*ض -
 ک*ثافت!

 ام گذاشت و گفت :شانه یطرفمآمد آرنجش را رو به
 انگار کم گذاشتن...! تتی! مامان بابات تو تربایبددهن یلیخانم خ یه یه یه -

 کرد و گفت: یاخنده
 اومد! شیه کوچولو پاشتبا هیوسط  نیفقط ا رن،یاونا بم خواستمیمن نم -
 زدم: ادی، با تمام توان فرزده بود رونیرنگ خشم در چشمانم بسرخ یهارگه دم،یمرز جنون رس به
 ...یروان کشمتیخودم م ی! دستام رو باز کن ع*و*ضوونیح -
 شد و گفت: رهیصورتم خ یتو
 دارم! زیسورپرا هی! آروم باش، برات یشیجذابتر م یشیم یعصبان -

 گفت: یرا گرفت و با لحن جد یارا برداشت، شماره تلفنش
 ...نشیاریب -
 دند،یکشیاو را م نیزم یکه رو یشکسته به همراه دو مرد قو یو دست و پا یباز شد و شاهرخ با سر و صورت زخم در

که  رقرایب یمان! بهت زده با چشدیاز د*ر*د کش یادیپرت کردند که فر نیزم یوارد شد! شاهرخ را به شدت رو
 زدم: غیج دم،یکشیو تندتند نفس م کردمیمتقال  ژنیاکس یاذره یکه برا یحالدر د،یلرزیم شیمردمکها

 شاهرخ؟ -
 گفتم: هیگر با
 کثافتا؟ نیسرش آورد ییچه بال -
 مد، ل*ب زد:آ رونیب شیاز گلو یکه به سخت یلرزان یمن شاهرخ سرش را بلند کرد و با صدا یصدا دنیشن با
 مارال؟ -

 شدت گرفته بود. امهی. گرخوردیم نیبلند شود و خودش را به من برساند که هر بار بر زم شیکرد از جا یسع
 ...اریطاقت ب زمی... شاهرخ عزمینکرد یما که کار ن؟یخوایاز جون ما م یچ -

 وش گفت:پ اهیمرد س دند،یسطل آب به صورتش پاش کیببندند!  یرا به صندل شیهاکرد، تا دست اشاره
 !ینیبب دیدارم حتما با شینما هی! دکتر برات ستیآ آ االن وقت خواب ن -
 به من گفت: رهیشاهرخ زد و کنار گوشش متوقف شد،خ یدور، دور صندل کی
 کوچولو انجام بدم! یجراح هیبار  نیاول یبرا خوامیم -
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در دست،  یچیو ق غیپر از ت یابزار جراح ینیس کیتخت و  کینگاهش به من بود! سرش را تکان داد که دو نفر، با  و
مبهوت ماندم. شاهرخ توانش را جمع  یو خشک شده بر صندل دیصح*نه تمام تنم از ترس لرز نیا دنیبرگشتند! با د

 زد: ادیکرد و فر
 !کشمتیها؟ دستت به مارال بخوره خودم م ؟یکن یخوایم یچه غ*لط ؟یع*و*ض یهست یتو ک -

د ناشناس،ماسکش تا دستانش را باز کند. مر کردیپرتاب کرد و تالش م رونیخ*ون جم شده در دهانش را ب سپس
باورش  د،یدیرا م او یداشت هر کس ییبایز یلیبه او نگاه کردم. صورت خ رهیخ یرا از صورتش برداشت، با چشمان

 باشد! یآدم قاتل روان نیصورت معصوم و جذاب همچ نیا شدینم
 ن گفت:شاهرخ از تعجب گرد شد! با لکنت زبا یهاچشم دنشیبا د کبارهیف شاهرخ برگشت، به طر به
 ؟ییت...ت..تو -

 گفت: دیلرزیکه از خشم م ییدر هم رفت و با صدا شیها اخم
 یتو هم مثل من طعم بدبخت دیبا حاال ،یتو عشقم رو ازم گرفت ؟ی! حاال شناختاوشیمنم س ،یدکتر تهران یآره آقا -
 !یرو بچش دمیه من کشک
به  زد،یم یودکه از شدت خشم به ک*ب یرا تند کرد و با صورت شیبه خ*ون نشسته، قدم ها یبا چشمان اوشیس

 زد: ادیطرف من آمد، شاهرخ مبهوت و ناتوان فر
 !یع*و*ض کشمتیها؟ دستت بهش بخوره خودم م ؟یبکن یخوایم یچه غ*لط -

 :دینال یزیس آمدر آزاد کردن خود داشت، با لحن التما یو سع دیچیپیدر خود م ،یزخم یکه چون مار یدرحال
 کرد،یعمر نم شتریچند ماه ب موند،یاگه زنده م یقسم بخورم که همه تالشم رو کردم،! همسرت حت یبه ک یلعنت -
 کرده بود! شرفتیپ شیضیمر
 زد: ادیسرخ پر شده بود، فر یهااز رگه شیچشم ها کهیدرحال اوشیس
 دادم،منیش جونمم مداشتن شتریلحظه ب هی یعشق من بود، برا یداشته باشمش! ناز شتریچند ماه ب تونستمیم -
 !یاونو ازم گرفت یع*و*ض یتو یول دمشیپرستیم

 را باز کرد. میشدت دست و پا به
 زدم: غیترس ج با
 ؟یبکن یخوایم کاریتوروخدا ولم کن چ -

 و به تخت بست، التماس کردم: دیکش نیزم یبر رو انهیرا وحش من
 !ای،خدا یماریولم کن تو ب -

 شدم و گفتم : رهیخ د،یکشیآتش انتقام از آنان زبانه م ییکه گو ییهادر چشم مظلومانه
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 !دتیبخشینم یکه کرد ییکارا دنیزنده بود با د یاگه ناز -
الت صورتش عوض ح کبارهینشست. به  شیهانگاهم کرد، انگار که دلش به رحم آمده باشد، اشک در چشم متفکر

 !دیرا پوش شیهاش در هم رفت، سپس روپوش سبز جراحرا پس زد، اخم شیهاشد، با پشت دست اشک
 زدم: ادیفر
 کمکم کن ،خدااااا! ایخدا -
 یابه نقطه دیو ناام رمقیشد، چشمانم ب یجار میدر رگ و پ یفیشدت ترس تمام بدنم سست شد و لرزش خف از

 زد: ادیبه خ*ون نشسته و اشکبار، فر یماند، شاهرخ با چشمان رهیثابت خ
 منو بکش ... ایب گناههینداشته باش ،اون ب شیکار کنمیالتماست م -

 زد: ادیفر یامردانه یهیافتاد و با گر نیزم یخودش را از بند رها کند، با صورت بر رو کردیم تقال
 مارال ...؟ -

 گفتم: یجانیب یرا سرخ کرده بود، باصدا نیاز شاهرخ زم یادیرا بلند کردم خ*ون ز سرم
 ...اریشاهرخ طاقت ب -
 زد و گفت : یلبخند بدجنس اوشیس
 !یر عاشقشه! درست مثل عشق من به نازکه دکت یهست یخوبه پس اشتباه نکردم تو همون دختر -

 گفت: یطانیبا خنده ش سپس
 .میکنیخب دکتر شروع م -

 حسیب خت،یروردر درونم ف یزیچ ییبرداشت، ناگهان گو یفلز ینیس یرا از رو یجراح غیبرد و ت شیرا پ دستش
 ل*ب زدم:

 سرنوشت شومم؟ نیمنو واقعا؟ من سزاوار ا ینیبیم یدار ایخدا -
 مرگ آماده کردم. یودم را براخ ارادهیهم گذاشتم و ب یرا رو میهاچشم حرکتیب

 از دست دادن ندارم منو بکش! یبرا یزیچ گهید -
 یرا رو غیت کرد،یالتماس م شدیم ترفیو ضع فیکه ضع ییزده بود، شاهرخ با صدا خیرا باال زد، تمام تنم  لباسم

شکمم  یرو که یقیبه سرعت راه خودش را از زخم عم یادیزدم... خ*ون ز ادی! از شدت د*ر*د فردیشکمم کش
 کرد. دایپ نیزم یشده بود، تا رو جادیا

 زد : ادیفر ،یزیآمسرخ جنون یهابا چشم اوشیس
 دکتر؟ یزن من رو عمل کرد ینطوریا -

 زد: ادیفر بلندتر
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 ؟یهست یآره؟ از کارم راض -
 :دینال شد،یاش خارج مکه از ته حنجره یخش دار یبا صدا شاهرخ

 !کنمیکن خواهش م دستم رو باز ره،یبه خاطر خدا مَرد، االن از دست م -
 زد و گفت: یبلند یقهقه اوشیس
 !ی! تو اونو کشتشیاما کشت رهیبم یچقدر التماست کردم؟ آره؟ ازت خواستم نزار ادتهی -

 یهان از مچ دسترا از بند رها کرده بود، خ*و شیهارساند، دست اوشیبا همه توانش خودش را، به س شاهرخ
شد و به  ریل گغاف زیکه او ن دیرا با قدرت، در دست فشرد و به سمت خود کش اوشیس یبود، پاها یجار شیزخم

 افتاد. نیزم یبر رو کبارهی
*حکم فشار داد و انداخت و م اوشیرا بالفاصله دور گ*ردن س کیبسته مانده بود،  یشاهرخ هنوز به صندل یپاها

 بر د*ه*ان او فشرد. شیادهایاز فر یریظور جلوگرا به من گرشیدست د
رت شاهرخ از شدت وارد کرد که صو یاشاهرخ ضربه یزد، با آرنج م*حکم به پهلو یدست و پا م یبه سخت اوشیس

 اوشیخرخر س یرها نکرد. صدا یالحظه اوشیاما دستش را از دور گ*ردن س د،ید*ر*د جمع شد و ل*بش را گز
 بزند و کمک بخواهد. ادیکه فر گذاشتینم

 خشم و اضطراب توامان سراسر وجودش رو دربرگرفته بود، گفت : کهیدرحال شاهرخ
 !کشمتیسگ م هی... مثل یع*و*ض کشمتیم -
ا دربرگرفت، تمام وجودم ر یحالیو ب یاحساس کرخت یزد، ظرف زمان کوتاه یم رونیاز شکمم ب یظی*ون غلخ
که شاهرخ،  دمیچشم د ی. از گوشهدیدیرا تار و مبهم م زیچقدم تا مرگ فاصله داشتم؛ چشمانم همه کیتنها  ییگو

 افتاد! نیزم یرو حرکتیپرت کرد و خودش هم ب یرا به کنار اوشیس جانیجسد ب
 زدم: ادیشده بود، فر رهیبر آن چ یکه ناتوان ییو صدا هیگر با
 پاشو... شاهرخ ؟ زمیشاهرخ عز -

ا که از شدت اشک روحشتناک باشد،چشمانم  یتنها کابوس کردمیو دعا م دیچرخیدور سرم م زینداد، همه چ یجواب
 زدم: ادیبرهم گذاشتم و فر سوختیم
 خداااا ! ی... شاهرخ؟! ایریبم یطاقتشو ندارم! شاهرخ حق ندار گهیمن د ایخدا -
 د،یتا سرحد جنون کش که بر دلم نشسته بود من را یاز زخم جسم زخم شتریب کردم،ی*ر*د را با تمام وجودم حس مد

! احساس رمیبم خواستیم زنده ماندن نداشتم و دلم یبرا یازهیانگ گریمرگ کردم، در نبود شاهرخ د میخودم را تسل
 .دمینفهم یزیچ گرید وبعد ازهوش رفتم  ی..لحظاتدیکش ریتو دستم به شدت  آزردیدر قلبم جانم را م یدید*ر*د شد

*** 
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 کل یدانا
 
 یار کدام در گوشههسه جسد که  دنیبا سروصدا و سرعت وارد شدند، با د سیپل یروهایسوله، به شدت باز شد، ن در

 .نددیافتاده بود، درخواست برانکارد دادند، چند مامور اورژانس با برانکارد به داخل سوله دو
و  حالی*د آمد و بقلبش به د*ر تیارال در آن وضعم دنیخودش را به تخت رساند، با د عیسر یهابا قدم بهادر

 تکان داد و گفت: به نشانه تاسف یسر یشاهرخ رو به سرهنگ الماس نهیناتوان کنار تخت زانو زد، دکتر با معا
 تموم کرده! -

شد...تمام  دهیکش شیرو یدیسپ یسخت شده بود! م*الفه شیبرا دنیافتاد، نفس کش نیزم یشوکه شده رو بهادر
خودش را گرم کند، با  کرد،یکرد، بازوهاش را با دست مالش داد و تالش م خیو مرگ  بتیهمه مص نیبهادر از ا تن

 یبهاد به اندازه یبرا ییگو و انتظار که یو زار التماس انیمارال زنده بماند، در م کردیتمام وجودش به خدا التماس م
 زد: ادیدکتر فر گذشت،یچند قرن م

 زندس! -
 از حال رفت! یو از شدت شک عصب دیبه دل بهادر تاب یدیبه طرف تخت برگشتند و نور ام یهمگ
 ردند!کحرکت  مارستانیب نیکتریرا به سرعت به آمبوالنس منتقل کردند و با سرعت به سمت نزد مارال
 ید و با پارچهه بوافتاد نیزم یو شاهرخ رو اوشیس یهم با همان آمبوالنس به اورژانس بـرده شد. جنازه بهادر

 شدند... ریهم دستگ اوشیس یشده بود. دو سه نفر از همدست ها دهیپوش یدیسپ
*** 

 
 سال بعد ...۶
 
 !یخوابیچقدر م گهیمارال خاله؟ پاشو د -

 باز کردم و گفتم: یچشمم را به سخت گوشه
 باال سر من؟ یوروجک باز تو اومد -

 زدم: ادیبا التماس فر سپس
 دخترت رو ببر! نیا ایمهتاب؟ توروخدا ب -

 با ناله گفتم: سپس
 بخوابم! خوامیبابا م -
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 مالقه به دست گفت: مهتاب
 لنگ ظهره! گهیبچم پاشو د گهیراس م -

 :دمینال رلبیو ز دمیبود به عقب کش ختهیرا که در صورتم ر میموها غرولندکنان
 امروز رو کالس نداشتم خواستم استراحت کنما اه... هی -

 دنیرا درآوردم، با د میس هاشانه انداختم و به سمت حمام به راه افتادم. آب گرم را باز کردم و لبا ی*له ام را روحو
آدم  کی زیق جنون آمکه بخاطر عش یزانیتمام عز ادیافتادم!  میتلخ زندگ یآن روزا ادیشکمم به  یرو یزخم بزرگ

 پرپر شدند! ،یروان
 !زمیـناه عز گـیرخ بمادرم... پدر ...مهسا و شاه ادی

 !کردیم یکجبه شدت دهن شانیخال یها هنوز هم جااز سال بعد
که  یدیشد یز افسردگاتا  دیسال طول کش کیآمدم.  شیو مهتاب، به اتر نیماه بعد از آن اتفاق، به اصرار رادو دو
 نیحت نظر بهترکلمه هم حرف نزده بودم! شش ماه ت کی یسال حت کیرا گرفته بود، خالص شوم، حدود  بانمیگر

ده شبه من وارد  ،یکه پشت سر هم و در مدت زمان کوتاه یروح نیسنگ یهابودم، ضربه شیاتر یهاروانشناس
 .دیبود، من را تا مرز جنون کش

خوب شدن  یراب نی. مهتاب و رادوشدمیم یو عصب ختمیریبهم م یاتفاق نیشده بود، با کوچکتر فیضع اعصابم
 د!سوق دادن یاجتماع یحاذق، من را به سمت زندگ یو با کمک روانشناس دندیکش یادیمن، زحمات ز

 یرشته پزشک ینشجوکه حالم بهتر شده است، به اصرار مهتاب در دانشگاه شرکت کردم و حاال دا شودیم یسال دو
 هستم.

 یلیمن کردند، خ و مهتاب به صورت فشرده شروع به آموزش دادن زبان، به نیحالم، رادو یسال پس از بهبود کی
 تا بتوانم مسلط شوم. دیطول کش

دارم مستقل شوم و احساس سربار بودن  ازین کردم،یاحساس م هایشان به من جا دادند، تازگمدت در خونه نیا تمام
 .کردمیم

و جمع وجور  ینقل یخانه کی دیخرج خر خواستمیبود، را م دهیمن رس به یکه از فروش خانه پدر یپول نیهم یبرا
 نگذاشته بودم. انیرا با مهتاب در م ممیتصم نیکنم. هنوز ا

 پرسد. یو حال من را م زند یبه مهتاب تلفن م یکه گاه شدمیبود که از بهادر خبر نداشتم اما متوجه م یادیز زمان
 یحسیب کینگار که در تنها باشم، ا خواستینداشتم؛ فقط دلم م یکس چیه دنیبه د یاعالقه م،یماریآن مدت ب در

م را به شدت تکان دادم خاطرات گذشته قلبم را به د*ر*د آورد سر یادآوریفرو رفته بودم.  زیچمطلق نسبت به همه
 .دمیچیرا دور خودم پ هگرفتم و حو*ل یعیفکر نکنم. دوش سر زیچ چیبه ه گریتا د
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 یلیکه خ یدختر شاد و پرانرژ هیکه در دانشگاه با او آشنا شده بودم، قرار دارم.  امیمیست صمدو ایشیبا پاتر امروز
 و بلند. دیکش یبور و قامت یموها ،یآب یچشمان د،یبا پو*ست سف یکند، دختر یخوب من را درک م

ام را برداشتم و وارد بستم، کوله یرا دم اسب میموها دم،یپوش یچهارخانه قرمزمشک راهنیو پ رهیت نیشلوار ج کی
 به آشپزخونه گند زده بود. یبود و حساب کیآشپزخانه شدم. مهتاب درحال پختن ک

 ه*ان گذاشتم.مانده بود را برداشتم و در د* روزیکه از د یشکالت کیتکه ک کیدرآوردم و  خچالیاز  یبیس
 گفت: مهتاب

 خون!پو*ست است یبخور، شد یزیچ هی یدرست حساب نیبش -
 د*ه*ان پر گفتم: با
 بسه. نیهم -

 شد و گفت: زانیاز گر*دنم آو یملود
 منم ببر! -
 .میبخور تزایپ میبر ییفردا شب دوتا دمیقول م رم،یخاله جون پارک که نم -

 و گفت: دیرو با ذوق بهم کوب شیها دست
 خاله! یآخ جون مرس -

 رونیله از خانه بسپس با عج دمیرا ب*و*س یملود یتپل و بامزه یمهتاب تکان دادم و گونه یدر هوا برا یدست
 بوق برداشت. نیرا گرفتم، با اول ایشیپاتر یرفتم. شماره

 !یباش نجایا ۱۰پات؟ قرار بود  ییکجا -
 !نجامیمن هم خوام،یاوه معذرت م -
ر دستم زدم و سوار د بیاز س یمباال رفت گ*از محک ایشیپاتر دنیاز د میترمز کرد.ابروها میپا یبالفاصله جلو و

 شدم، که گفت: نیماش
 نوش جان! -
 گفتم: یاانهیرو فرو دادم و با لبخند موز بیس
 ؟یخوریم -

 نگاهم کرد و گفت : یچپ چپ
 کوفت! -
 و گفتم: دمیخند کبارهی به
 کجا هست؟ یکه گفت یاخونه نی! حاال اشهیم تریداره قو تیفارس نیآفر -
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 !ینیبب دیحاال با ستیم، ظاهرش بد ن۶۹ ابونیخ یتو -
 گفتم: با تعجب ستاد،یگفت داغان ا شودیم بایو تقر یمیقد ییطبقه با رنگ و رو۴ساختمان  کی یجلو

 نه؟یا -
 .نیداخلش رو هم بب میحاال بر -
 گفت: ایشیربودند، پات یزخم وارهایکهنه و د یها حسابوارد ساختمان شدم، راه پله یلیمیب با
 !سنهیگز نیبهتر نیا یکه تو دار یبا پول -

 یآشپزخانه کی. میاز کرد و وارد شدبکه کدر شده بود، را  یرنگ دیسف یدر چوب م،یدیبه طبقه سوم رس زناننفسنفس
ده بود، ش نیزاید انوسیدست مبل سبز رنگ عهد دق کیبا  ییرایخانه قرار داشت، پذ یکوچک، گوشه یلیخ

 گفتم: وشد  زانیآو میکوچک! ل*ب ها یلیاتاق خ کیو  داشت یکم یهاپنجره
 !ستی!اصال مناسب من نزنهیبه سرش م یآدم هـ*ـوس خودکش نجایپات، ا میبر -

 و دنبال من به راه افتاد. دیکش یآه ایشیپاتر
 گفت: ایشیپاتر م،یشد ریها سرازدو از پله هر
 ه؟یدونفره چ زیانگ جانیروز ه هینظرت راجب  -

 را تنگ کردم و گفتم: میهاچشم
 !هیآ...عال -

 .میو با خنده سوار شد میهامان را بهم زد دست
 گفتم: زدمیم دید نیماش یجلو نهییو خودم را در آ کردمیرا مرتب م میکه موها یدرحال

 ه؟یات چحاال برنامه -
 را مظلوم کرد و گفت: اشافهیق
 با من بود، برنامش با تو! شنهادشیدونم، پ ینم -
 !یوقت خسته نش هی -

 و گفت: دیخند
 ه؟یچ ینظرت راجب کاخ گرد میوقت دار یساعت هیتا ناهار  -
 .مینیبب میتا حاال که نرفتم بر -
من  کرد،یاصرار م نینرفتم، هرچقدر که رادو ییجا حیگردش و تفر یوقت برا چیشده بودم، ه شیوارد اتر یوقت از

 .رومیدارم به گردش م شایبار با پاتر نیاول یبه گشت و گذار نداشتم. حاال برا یلیتما
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پارک مانندش  عیکاخ و محوطه وس ییبایاز ز م،یدیباشکوه شوونبرون رس یلیبه کاخ خ ،یرانندگ یساعت مین حدود
 دهانم باز ماند!

 گفت: یابه من انداخت و با لحن بامزه ینگاهمین ایشیپاتر
 !یببند پشه نخور -

 نگاهش کردم و گفتم: یچپ چپ
 : ببند پشه نره!نهیدرستش ا -

 زد و گفت: یلبخند
 حاال همون! -
 !ستیبدک ن یول رسهیکه نم ینشونم داد شیساعت پ هیکه  یکاخ طبقه سوم یبه پا -

 .میشد یسر داد و وارد ساختمان اصل یبلند یخنده ایشیپاتر
 جانیه یاقعا تجربه. ومیاهار و گردش به پارک پراتر رفتخوردن ن یبرا ایشیپاتر شنهادیو به پ میگشت یساعت کی

 .دیبه من بخش یادوباره یهیوب، روحدوست خ کیرفتن با  رونیب ،یو افسردگ یمردگها دلبود. بعد از سال یزیانگ
 یاز خوشحال یغیج مانیرپایز یبایچشم انداز ز دنی. از دمیشد یو سوار چرخ فلک بزرگ میشب همانجا ماند تا

 کردند. ی! همه بالبخند نگاهمان ممیدیکش
 به ساعت انداختم و گفتم: ینگاه م،یافتاد مکتین یخوشحال، رو یشب خسته ول۷ ساعت

 .میوقته پات، بهتره برگرد رید -
 اره االن مهتاب نگرانت شده! -
 !یکه زنگ نزد بگه کجا موند بهیعج -

. میدیمهتاب رس یبه خانه ،یاقهیقد ۳۰حدود  یمسافت یو پس از ط میحرکت کرد نیآلود به طرف ماشو خواب خسته
 :دمیگرد شده، پرس یهاشد! با چشم ادهیهم پ ایشیپاتر دمیبا کمال تعجب د

 جانم؟-
 و گفت: دیخند

 تو. امیمنم ب -
 !دییآها بفرما -

 زد و گفت: ییدندان نما لبخند
 آ ...اول تو! -

 وردم و گفتم:درآ فمیرا از داخل ک دمیباز نکرد، کل یکس یتکان دادم، زنگ در را به صدا درآوردم ول یسر
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 حتما! ییرفتن جا -
 زده شدم! رتیح میروبرو تیجمع دنیباز کردم، چراغ رو روشن کردم که از د دیرو با کل در

 .کردیم یها را همراهزد و آن یهم لبخند م ایشی. پاترخواندندیآهنگ تولدت مبارک م صدا،کی یهمگ
 و گفت: دیام را ب*و*سبه طرفم آمد، بر زانو نشستم و نگاهش کردم، گونه ییبایز یس پرنسسبا لبا یملود

 تولدت مبارک خاله جون. -
 اال انداخته، گفتم:ب یبا ابروها م،یو به طبقه باال رفت میکرد یعذرخواه ایشیبه خودم آمدم و همراه پاتر تازه

 ؟یو نگفت یدونستیپات تو م یه -
 را دور گر*دنم انداخت و گفت: دستش

 نبود! زیکه سورپرا گفتمیاگه م -
جذب، کنار گذاشته  و باالتنه یبا شلوار دامن یسرهم کیازجنس لمه،  یانقره یبایدست لباس ز کی میبرا مهتاب

 .دمیها را پوشلباس عیبود. سر کیش یلیبود که خ
 یادگاری ف،یاعصاب ضع نیتنم از اضطراب به لرزه افتاد! ا تمام د،یرسیبه گوش م نییاز طبقه پا یشاد کیموز یصدا

 و گفت : دیمن را در آ*غ*و*ش کش ایشیبود که پشت سر گذاشته بودم! پاتر یسخت یاز زندگ
ر تو هستن دوست دارن! منتظ نییکه اون پا یینباش تمام کسا یچیخب؟ پس نگران ه رهیم شیپ یامشب عال -

 باشه؟!
 و گفتم : دمیکش یقیرا تکان دادم، نفس عم سرم

 !یخوب یلیتو ...خ -
دکلته  یبا باالتنه دار نیو بلند و چ یکه دامن تور ییبایز یصورت یهالباس ایشی. پاتردمشیدر آ*غ*و*ش کش و

 .دیداشت، پوش
رو پوش داد  شیلو.جدیاتو مو کش عیمن را سر ی. موهادیکش شیهاهم بر ل*ب یرا باز گذاشت و برق لب شیموها

ش بودم و مدتها عاشق شهیکه هم یرنگ. رژ سرخدیرسیتا ک*م*رم م میکرد، که موها یل*خت شالق یو دم اسب
 .میآماده شد یاو خط چشم گربه ملیر کیو با  دیکش میل*ب ها یاستفاده نکرده بودم، رو

 .میرفت نییکردم و پا یخودم خال یبود، رو دهیخر میرا که تازه مهتاب برا ییخوشبو عطر
 .رفتمینم ییه جابجز دانشگاه ب گرفت،یلباس م میخودش برا قهینکرده بودم و مهتاب به سل دیها بود خر سال
دت مواظب رفتارشان که بعد از مرگ شاهرخ کردم، همه به ش یفیخف یبه شدت شکننده شده بود، بعد از سکته قلبم

 با من بودند.
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بروند. فکر کردن به  رونیاز ذهنم ب یمنف ی. سرم را تکان دادم تا فکرهادمیاطرات تلخ کشآن خ ادآوردنیاز به  یآه
 کردم لبخند بزنم. یو سع دمیکش یقی. نفس عمدادیگذشته عذابم م

 حضور داشتند: دانشگاهم یمیصم یهایتمام همکالس زدند،یدست م میبرا یآمدن از پله ها، همگ نییپا هنگام
و  دیا در آ*غ*و*ش کشنگاهشان کردم. مهتاب جلو آمد و من ر ،یزیمانوئل، سارا، مت،...با لبخند تشکرآم ادوارد،
 بغض کرده بود، گفت : کهیدرحال

 !یخواهر نمیبیخوشحالم لبخندت رو م -
 که گفت: دمشیبوس
اشک  با،یرزرق وبرق و زپنفش عسل در آن لباس ب دنی! کنار رفت که با دشیاول نمیبرات دارم، ا ژهیو زیتا سورپرا دو

 در چشمانم حلقه زد!
 .میدیرا در آ*غ*و*ش کش گریکدیو م*حکم  دمیکش یاز خوشحال یغیج
 !دمت؟ی... چندساله که ندیینجایعسل که ا شهیباورم نم -
 من را در آغوشش تکان داد و گفت: یاهم به حالت گهواره او
 یومدیکه ن ممیوسعر یهم ازمون نگرفت یخبر چیعشق و حال! ه نجایا یاومد یما رو ول کرد معرفتیب یتو -

 !یلیدلتنگت بودم خ یلیمارال...خ
 و گفتم: دمشیبوس

 یلیهم خ نیرا کنار زدم. با آرم میهاتو بود. با انگشت شستم اشک دنیداشته باشم د تونستمیکه م ییکادو نیبهتر -
 و گفت: دیب*و*سام را جلو آمد، گونه نیکردم. رادو یگرم احوال پرس

 !یمنو داشته باش بپا غش نکن زیحاال سورپرا -
 نگاهش کردم که گفت: یلبخندکج با
 مهتاب آب قند رو آماده کن، دم دست باشه! -

 .دندیخند یهمگ
 .نیرادو یلوس یلیخ -
 هات رو ببند!گفتم چشم یک نیحاال بب -

ه کرد و با دست من حلق یدستش را دور بازو کی نیکنار رفتند، رادو یبرهم گذاشتم، همگ جانیرا با ه چشمانم
 روبرو را نشان داد و گفت: گرشید
 حاال باز کن.... -
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دستش هم  کیداده بود و  هیآرنجش را تک کهیکانتر نشسته بود، درحال یجلو یصندل یبهادر که رو دنیبا د ناگهان
 بود، سرش رو باال آورد! شیپا یرو

 شیهاکنج ل*ب یاد، لبخند نصفهزمن برق  دنیبا د شیمشک یزد، چشم هاحالتش را با دست عقب خوش یموها
 نشوم! نیگرفتم که نقش بر زم نیرادو یجا خوردم! دستم را به بازو دنشیبود... با د

 میفتم، بلند شد و روبرورسست به طرفش  یبا قدم ها د،یلرزیم جانیاز شدت ه میهادور هزار بود... ل*ب یرو قلبم
 .ستادیا

 و در گوشم گفت: دیحرکت م*حکم من را درآغوش کش کی با
 من چقدر خانوم شده! یمارال کوچولو -

 نگاه کرد و گفت: میهادر چشم دم،یکش میها هیرا با تمام وجودم به ر عطرش
 .زمیتولدت مبارک عز -
سوت  ایشیاترشروع به دست زدن، کردند. پ یسرخ شدم. همگ ام نشاند که ازدشدت خجالتگونه یرو یاب*وسه و
 کردند. دنیشروع به ر*ق*ص یپخش شد و همگ یآهنگ شاد زد،یم

با هم  نیب و رادو. مهتادمیکش قیشده بودم. قلبم به تپش افتاده بود، چند نفس عم زیاز حد سورپرا شیب امروز
 چرخاند. یهوا م یرا تو یملود نیو رادو دندیرقصیم

 دستم گذاشت و گفت : یگرمش را رو یهاکنارم نشست و دست بهادر
 ؟یمارالم خوب -
نگاه کردم  شیهاشمچنشست. به  میبه گلو نیسنگ یشاهرخ انداخت، بغض ادیطرز صدا زدن، من را به  نیا کبارهی به

 و گفتم:
 ...ستمیمطمئن ن -
 گذشته! یادیز یسال ها -
 و گفتم: دمیکش یآه
 دارن ... یخاطرات دست از سرم برنم -
 !ارنیرو! نزار خاطرات تورو از پا درب ندهیو آ یگذشتش! تو امروز رو دار رها کن مارال، گذشته متعلق به -
 و گفتم: دمیکش یآه
 سخته -
شاد باش تا شاد  زانشونه،یها چشمشون به عزتو به آرامش برسه. مرده یخوشحال دنی...بزار روحشون با دهیشدن یول -

 باشن.
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 گرد شده گفتم: یهابا چشم دیرقصیم نیآرام با آرم یلیعسل که خ دنید با
 من اون بارداره؟ یچطور متوجه نشدم! خدا -

 انداخته بود، گفت: نییو سرش رو پا کردیم یبا انگشت هاش باز کهیدرحال بهادر
 داشتن تو! یمارال...مثل انتظار من برا ینشد زایچ یلیتو متوجه خ -

 شد و گفت: رهیخ میهامبه چش میرا بلند کرد و مستق سرش
 یو باز کن و تو آسمون خوشبخترکار خودش رو بکنه! بال هات  ریمارال، بزار تقد ایب رونیخودت ب ییتنها لهیاز پ -

 !ریاوج بگ
 گفتم: یلرزان یصدا با
 بتونم خوشبختت کنم! ستمیرو ندارم بهادر! من... من مطمئن ن شیآمادگ -
 گفت: یلبخند جذاب با
 شته باشمت خوشبختم مارال!که دا نیهم -

 زانو زد و بدون مقدمه گفت: میپا یآورد و جلو رونیب بشیاز ج یکوچک یجعبه
 ؟یمارال صالح یکنیبا من ازدواج م -

 طرف ما برگشتند! و به دندیکش دنیدست از ر*ق*ص ی... همگدیکش یاز خوشحال یغیصح*نه ج نیا دنیبا د ایشیپاتر
 م فشردند.هم را در ه یهاو مضطرب دست ستادندیمهتاب و عسل نشست،کنار هم ا یهاشوق به چشم اشک

ند... مضطرب من دوخته بود یهاچشم به ل*ب یهمه جا را فرا گرفت، ارکست آهنگ را قطع کرد. همگ سکوت
 اطرافم انداختم. یدوست داشتن یهاآدم یهابه چهره ینگاه
من  یهمه سال به پا نیکه ا یمنتظر بهادر افتاد، پسر یهاهم به چشمنگا دم،یدیرا در چشمانشان م یخوشحال برق

 اندازه عاشق من شده بود! نیکه تا ا یمانده بود... پسر
اد؛ مادرم، پدر، مهسا و توانم دوسش داشته باشم! نگاهم به کنار پنجره افت یم دایشد ینتوانم عاشقش باشم ول دیشا

 !دمیشاهرخ را د
 دور و اطرافم محو شدند، فقط من بودم و آنها! یهالحظه تمام آدم کی

 ت و گفت:هم گذاش یشدم،چشمانش را رو رهیشاهرخ خ یآب یهابه چشم کردند،یبا لبخند نگاهم م یهمگ
 خوشبخت شو مارالم! -
نگران همه به خودم  یصورت ها دنیکه با د دمیدور دور خودم چرخ هیکم محو شدند... طرفشان رفتم، که کم به

 !آمدم
 لرزانم را به طرفش گرفتم. یهاو دست ستادمیبهادر ا یروبه رو عیسر



 

 

192 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 blue berryنجاتی معصومه 

 گفتم : ییبایلبخند ز با
 !کنمیقبول م-

 و دست زدن کردند. غیشروع به ج یهمگ
. من را در آ*غ*و*ش دیاش چکگونه یچشمش رو یاز گوشه یهم گذاشت و قطره اشک یرا رو شیهاچشم بهادر

 !دی*و*سبیو م دیکش
 خوشحال بود...! دیخندیمن را بلند کرد و در هوا چرخاند. م کبارهی به

*** 
 میتونینم گهید میکنی...حس ممیدیبه ته خط رس میکنیما آدم ها هست که حس م یزندگ یتو یسخت یروزا هی

 خداست! مونیکتاب زندگ سندهی...نو میادامه بد
 نکرد! یکار دیبا یگاهرو برات رقم زده باشه،  یخوش انیپا تر،نییچند سطر پا دیشا

 اعتماد کرد توکل کرد صبر کرد. دیبا یمنجالب بالها غرق نشد! گاه یو پا نزد تا تو دست
 ...یسطر به سطر صفحه به صفحه پر از خوش تونیکتاب زندگ یاله
 
 انیپا
 ی:معصومه نجاتسندهینو
 ۹۷ماه ید۲۳، کشنبهی

 
*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
  ه است.نگاه دانلود منتشر شد تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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 منبع نگارش:

 ارتباط با نویسنده:
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