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"بد کردی" داستان زندگی پر فراز و نشیب دختری به اسم نازیه که 

خبر از عشق خواهر متأهلش، نادیا، نسبت به کیارش، با کیارش نامزد بی

 کنه. می

که یه هفته شه تا این بعد از مدتی نازی متوّجه تغییر رفتارهای کیارش می

 کنه. عروسیشون تصادف میمونده به 

ی که نازی به هوش میاد متوّجه خیانت و رابطهبعد از یک ماه، زمانی

 شه و...آبرویی میکیارش و نادیا و مرگ مادرش در اثر این بی

این رمان در دو بخش هست که بخش دومش، راجع به ارتباط سامی 

ی وارد ی معروف کشور، با نازیه که به طرز مشکوکرستگار، خواننده

 زندگیش شده! 

 پایان خوش

 

 مقدمه:

 پا در رکاب من ولی سر در هوای دیگری

 ما را به دردت مبتال خود مبتالی دیگری

 ها...پیشهنشینی پیش من مانند عاشقهم می

 ای بر دست و پای دیگری!هم روز و شب افتاده

 روحی چرا؟!حس و بیکنی بیبا من که صحبت می

 ار جای دیگریهستی کنار من ولی انگ

 هرچند گفتی با تو ام سخت است باور کردنش...

 حیای دیگریبینم تو را با بیوقتی که می

 بخشم تو راگفتی پشیمانم ولی دیگر نمی

 هر بار هم بخشیدمت کردی خطای دیگری

 ها عشق نیست!باید فراموشت کنم این هرزگی



 ای در ماجرای دیگریمعلوم شد افتاده

 وفای! ای کاش بودم بیگفتی خدای من توی

 اقرار کن در خلوتت داری خدای دیگری

 محمد رضا نظری )الدون پرند(

 

 

ترین مبل به در ورودی ها با خستگی روی نزدیکبا رفتن آخرین مهمون

م روی کیارش که مشغول حرف زدن با وحید بود نشستم. نگاه خسته

بار بود که با شناختمش شاید این سومین نشست. تو این چند سال که می

لبخند، محو تماشاش شده بودم! کیارش که انگار سنگینی نگاهم رو حس 

، به سمتم برگشت و با دیدن لبخندم، در گوش وحید چیزی گفت کرده بود

ای نگاهم رو ازش گرفتم غرهبه هوا بره. با چشم شونکه باعث شد قهقهه

جمع کردم و و از روی مبل بلند شدم. جلوی پیراهن طالیی رنگم رو 

سالنه به سمت نادیا که در حال امر و نهی به خدمتکارها بود، رفتم. سالنه

هام به سمتم برگشت و با دیدن اخمم پرسید: نادیا با شنیدن صدای کفش

 چته؟

دونم چرا هنوز با گذشت این همه سال هنوز به آرایش غلیظ و نمی

طور بود عادت مینها هم ههای نسبتاً بازش که حتّٰی جلوی غریبهلباس

های نکرده بودم! نگاهم رو از پیراهن سرخابی رنگش گرفتم و به چشم

های بلندش قرار گرفته بود مشکیش که به طرز دلفریبی تو حصار مژه

دوختم. با غیظ جواب دادم: من خوابم میاد. بیا برو دست شوهر جونت رو 

 تون!بگیر برین خونه



ش که مثل های رژ خوردهبین لبهاش رو درشت کرد و از نادیا چشم

کرد، پررویی نثارم کرد و بدون حرف غنچه روی صورتش خودنمایی می

 دوباره مشغول کارش شد و امر و نهی رو از سر گرفت.  ایدیگه

پوفی کشیدم و زیرچشمی به کیارش نگاه کردم، هنوز مشغول بگو بخند با 

 وحید بود. 

های هام درآوردم و روی پارکتاهای پاشنه بلندم رو از پبا حرص کفش

های ها که درحال جمع کردن بشقابکف سالن نشستم. یکی از خدمتکار

های درهم من کثیف بود با تعجب از کارش دست کشید و زمانی که با اخم

مواجه شد، بدون اینکه چیزی به روی خودش بیاره، فقط با به دندون 

 گرفتن لبش مشغول کارش شد.

فرستادم که سر و خوابی بود بد و بیراه میمراسم و بی لب به هرچیزیر 

جا ی کیانا پیدا شد. کنار من روی زمین نشست و پرسید: چرا اینکله

 نشستی؟

اخالقی بدون اینکه در نظر بگیرم دیگه خواهرشوهرمه، جواب دادم: با بد 

 به همون دلیل که خودت نشستی!

خیالی گفت: من دیدم ن بیهای مشکیش رو تو حدقه چرخوند و با لحچشم

 جا تنها نشستی، اومدم پیشت!این

از اینکه کیانا تنها موندنم رو به روم آورد عصبی شدم و با نگاهی دوباره 

به کیارش که انگار وحید جای من رو براش پر کرده بود، بدون در نظر 

خوابی چیه؟ خوابم فهمی بیگرفتن موقعیت، در جواب کیانا جیغ زدم: می

 .میاد

 ی همه، حتّٰی خدمتکارها به هوا رفت. با این کارم صدای خنده

که آثار خنده روی صورتش نمایان بود بعد از چند دقیقه پدر جون درحالی

کنم من ست! حاال که فکر میبه سمتم اومد و گفت: دخترم حق داره، خسته



 کم رفع زحمتهم خوابم میاد، صبح هم که باید برم نمایشگاه. بهتره کم

 کنیم.

نشون وهاش برام خطکه با چشمها درحالیمامان با شنیدن این حرف

کشید رو به پدر جون گفت: این چه حرفیه جناب صالحی؟ بمونید فعالً می

 زوده برای رفتن. شما که غریبه نیستین!

های معمول رو به زبون آورد! های مامان همون تعارفبابا به تأیید حرف

و ابرو اومدن مامان برای خالی نبودن عریضه من هم در مقابل چشم 

ی تعارفی کردم، اما با مخالفت کتی جون باآلخره بعد از چند دقیقه خانواده

 کیارش عزم رفتن کردند. 

به ناچار به احترامشون از روی زمین بلند شدم که کیارش با نگاه 

 ی آرومی به نوک دماغم زد.خندونش به سمتم اومد و ضربه

 گفتی.خوابت میومد بهم می خب فسقلی -

اومد و گفت: مگه عقربی نیشگون محکمی از بازوش گرفتم که آخش در

 دختر؟!

 با لبخند گفتم: مگه حسودی پسر؟!

سؤالی نگام کرد که گفتم: تا دماغم رو مثل دماغ خودت خرطوم فیل نکنی 

 داری؟!دست برنمی

فاً هیچ عیب و با اومدن بقیه کیارش نتونست از خودش و دماغش که انصا

 نقصی نداشت دفاع کنه! 

ها هم با محبت ازم با کتی جون، پدر جون و کیانا خداحافظی کردم و اون

شون شدم ابراز خوشحالی خداحافظی و از اینکه من عروس خانواده

کردن! دم در کیارش پیشونیم رو بوسید و گفت: قرار فردا که یادت 

 نرفته؟

 نه، ولی فردا نریم! -



 کیارش دلخور شد و لحنش دلخورتر. نگاه 

 چرا؟! -

های آبیش گرفتم و درحالیکه کراوات مشکی رنگش رو نگاهم رو از چشم

کردم، با صدای آرومی که با  کت طوسی رنگش همخونی داشت لمس می

 خوای باز جیغ بزنم؟جواب دادم: می

 کیارش با خنده گفت: آهان! خوابت میاد.

 زدم.های خندونش زل جدی به چشم

 خوام استراحت کنم.آره. پس تا دوازده بهم زنگ نزن، می -

 کیارش همراه با تعظیم کوتاهی گفت: چشم بانو.

 با لبخند دستم رو به عالمت خداحافظی تکون دادم.

 ت هم رفتن.خب دیگه برو. خانواده -

کیارش تنها با خنده سرش رو تکون داد و به سمت مامان و بابام رفت، 

 توّجه به بقیه به داخل خونه برگشتم.من هم بی

ساعت خواستم در اتاقم رو باز کنم که مامان گفت: تا نیمبا خوشحالی می

 خونه؟!زدی. حاال چی شده کبکت خروس میپیش که داشتی چرت می

به عقب برگشتم که دیدم بابا، نادیا و وحید کنار مامان ایستادند. با خنده 

 گفتم: چه زود برگشتین.

تر ای که تو صداش نمایان بود گفت: تو که زودبا پوزخند و کینه نادیا

 برگشتی.

جاست م اینتر حرصش بدم با خنده گفتم: خب چون خونهبرای اینکه بیش

 رفتین.ولی تو و وحید هم باید با بقیه می

نادیا خواست چیزی بگه که مامان گفت: نازی اون چه کاری بود کردی؟ 

 های قشنگت رو نشونشون بده.بشین بعد عادتنمیگی زشته؟ بذار عقد 

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم.



برون شده دیگه. شیش ماه صیغه کردیم بعدش هم عقد وا مامان. بله -

پوشم. خوبه هم می پفیگیریم. لباس عروس پفکنیم. عروسی هم میمی

 دونن صیغه فقط بخاطر درس من بوده!حاال همه می

ای ندادم و راهی ی حرف دیگهایی من. " اجازهبا گفتن "شبتون به زیب

اتاقم شدم. بعد از روشن کردن چراغ اتاقم، روی صندلی جلوی میز 

 م نشستم. آرایش دخترونه

تا دستم به سمت تاج روی سرم رفت، صدای زنگ پیامک گوشیم بلند شد. 

 با دیدن اسم کیارش سریع روی گوشی پریدم و پیامک رو باز کردم. 

های خوشگلت دربیار. مواظب خودت هم باش. ها رو از چشماون لنز»

 «دوست دارم عزیزم.

 با لبخند نوشتم. 

 «تا ببینم چی میشه! دوست دارم. شبت به زیبایی من کیا جونم.»

گوشی رو روی میز گذاشتم و دوباره تو آینه به خودم خیره شدم. 

الی و ذوق های عسلی رنگم زیر لنز آبی پنهون شده بود و از خوشحچشم

شون از بین رفته بود ای که حالت دخترونههای شیطونیبرق میزدن. ابرو

ای های قلوهتر شده بود! لبتر و پرپشتهایی که از همیشه بلندو مژه

تر از همیشه شده بود و دماغی که صورتی رنگم که با کمک رژ، برجسته

 ی اجزای صورتم بود.متناسب با بقیه

هام نقش بست. باآلخره امشب، لبخند محوی روی لب با یادآوری مراسم

بعد از سه سال به کیارش رسیده بودم و این خودش برای من یه دنیا بود! 

کرد. دار بدجور خودنمایی مینگاهی به دست چپم انداختم، انگشتر نگین

و ارزش زیادی  ی ازدواجمون نبود، اما برای من معنیهرچند که حلقه

 ل تعهد برای یک عمر!ای مثداشت، معنی



خمیازه باعث شد تا از فکر و خیال بیرون بیام. بدون پاک کردن آرایشم 

کرد و هام شدم. تاج مثل کوه روی سرم سنگینی میمشغول باز کردن مو

ها شدم و ی گیرهخیال بقیهبعد از برداشتنش حس خوبی بهم دست داد. بی

  پیراهنم رو با لباس خواب کارتونیم عوض کردم.

که روی تخت خوابم دراز کشیدم تازه زمانی بعد از خاموش کردن چراغ

هام درنیاوردم. ریز خندیدم و با خودم گفتم؛ یه ها رو از چشمیادم افتاد لنز

 های آبی ببینم اشکالی نداره که!امشب رو خواب

 هام گرم خواب شد.و با این فکر طولی نکشید که چشم

هام رو باز کردم. بدون نگاه کردن م چشمهاصبح با حرکت دستی روی مو

ها شد فهمید صاحب دستهاش میبه صورتش، از نرمی و مهربونی دست

 کسی جز مامان نیست. 

دونم تو صورتم ی تخت نشسته بود چرخیدم. نمیآروم به سمتش که لبه

چی دید که با دست محکم روی لپش زد. خواب از سرم پرید و ترسیده 

 پرسیدم: چی شده؟

ی موهات مامان که انگار منتظر شنیدن همین جمله بود، تند گفت: گیره

رو که باز نکرده بودی، من بازشون کردم. حاال آرایشت رو صورتت 

 ی خون.هات شدن کاسهها رو چرا درنیاوردی؟ چشممونده، هیچ! این لنز

ای کشیدم و با دست موهام رو که به هم گره خورده بودن لمس نفس آسوده

 م. کرد

ی پس دستت درد نکنه ناهید جون، چون اگه به من بود، اآلن هم حوصله -

 باز کردنشون رو نداشتم!

سوزن، پس جور میهام بدهای ریزشده ادامه دادم: اتفاقاً چشمو با چشم

 دلیلش اینه! 



مامان آروم با مشت به بازوم زد و گفت: ناهید و کوفت. مگه من دوستتم؟ 

 یارش منتظرته.زود یه دوش بگیر، ک

 

 خیز شدم. روی تخت نیم

 کیارش؟ کی اومد؟ -

مامان با این حرکتم از روی تخت بلند شد و جواب داد: دو ساعتی میشه. 

 خواستم زودتر بیدارت کنم، نذاشت.می

ای به خودم گرفتم و با لحن خاصی گفتم: از بس که ماهه. ژست مغرورانه

 دونی چرا؟ چون قراره شوهر من بشه!می

ی تأسف تکون داد و درحالیکه از اتاق خارج مامان سری به نشونه

ها کارهات رو بکن زودتر بیا پرتوجای این چرتشد، گفت: بهمی

 بیرون. 

 هنوز در اتاق رو نبسته بود که گفتم: راستی.

 به سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد. 

 صبحت به زیبایی من مامی!  -

وی تخت بلند و سریع وارد حموم داخل و با سرعت تو یه حرکت از ر

 اتاق شدم. غرولند مامان قبل از بستن در به گوشم رسید. 

رو انداخته به زبونش. صد بار گفتم مامی ″ زیبایی من″دونم کی این نمی»

 «نه، فقط مامان. 

هام به قول ی حموم به صورتم نگاه کردم. چشمآروم خندیدم و تو آینه

شده روی صورتم ازم یه بودند و آرایش پخشی خون شده مامان کاسه

 هیوال ساخته بود. 

تر از همیشه خودم رو به سمت وان رفتم و شیر آب رو باز کردم. سریع

 م از حموم خارج شدم.شستم و بعد از پوشیدن حوله



روی صندلی میز آرایشم نشستم و بعد از درآوردن لنزها مشغول خشک 

ام میومدن با ههایی رو که از چشمشکهام شدم. اکردن و شونه کردن مو

پشت دست پاک کردم، انگار لنزها خرده شیشه بودند که حتّٰی بعد از 

 سوخت! هام میدرآوردنشون هم چشم

 هام رفتم. از روی صندلی بلند شدم و به سمت کمد لباس

ی مشکی انتخاب کردم و بعد بلوز توری قرمز رنگ به همراه شلوار ساده

 هام و موهام زدم. کمی از عطر اهدایی کیارش به مچ دست از پوشیدنشون

جلوی آینه موهای لختم رو مرتب کردم و با کمی ریمل سعی کردم التهاب 

های روی میز، رژ قرمز رنگ تر نمایان کنم. از بین رژهام رو کمچشم

 رو انتخاب کردم. 

ر موندن تای برای بیشی دیگههام هنوز هم قرمز بودند و من بهونهچشم

بره و تو اتاق نداشتم. با این فکر که معطل کردن من راه به جایی نمی

دستم پیش کیارش رو میشه، باآلخره از اتاق خارج شدم و با صدای بلند 

 سالم کردم.

فقط بابا و کیارش تو سالن بودند که هردوشون با محبت جواب سالمم رو 

 دادند. 

داد از یک و نیم رو نشون می هاشبا نگاهی به ساعت دیواری که عقربه

رفتن به آشپزخونه برای خوردن صبحونه منصرف شدم و کنار بابا روی 

مبل نشستم. نگاهم رو تو دور تا دور خونه چرخوندم اما خبری از نادیا و 

 وحید نبود.

 نادیا و وحید رفتن؟ -

 های دیشب تو زود رفتن. بابا با خنده جواب داد: با حرف

ی آبی باال انداختم و به کیارش زل زدم. پلیور پاییزه با شیطنت ابرویی

تر در معرض دید قرار های آبیش رو بیشرنگی پوشیده بود که چشم



خونی داشت. با های ریز پلیورش همش با راهداد و شلوار مشکیمی

م، کیارش برخالف دیشب چشمکی بهم زد. بابا که طوالنی شدن نگاه خیره

تنها بذاره، بدون اینکه چیزی به روی خودش  خواست ما دو تا رومی

ی سر زدن و کمک به مامان به آشپزخونه رفت و ما رو بیاره به بهونه

 تنها گذاشت.

نفره بلند شد و کنارم روی مبل کیارش بدون فوت وقت از روی مبل تک

 جا گرفت. 

 هات چرا سرخ شدن؟چشم -

ز باجناق جونت دل جواب گذاشتم و گفتم: اگه دیشب هم اسؤالش رو بی

ت کندی و با همین سرعت میومدی پیشم، آبروی من جلوی خانوادهمی

 رفت.نمی

 اندرسفیهانه نگاهم کرد. عاقل

ها تو رو دوست دارن. بعدش هم تو از چین حرفی زده؟ اونکی هم -

هارو ول کن. صبح سرپا بودی، حق داشتی خسته باشی. حاال این بحث

 لنزها رو درنیاوردی! نظرت چیه عصر راه بیفتیم؟ هادونم که تا صبحمی

 با حاضرجوابی گفتم: خب بدون! 

 های ریزشده ادامه دادم: کجا بریم؟و با چشم

 شمال دیگه. -

 اندرسفیهانه نگاه کردن من بود. نوبت عاقل

ی تو، نه درسته که من پیشنهادش رو دادم اما آخه هنوز نه خانواده -

 ندارن. از کجا معلوم قبول کنن؟ ی من خبر خانواده

 دستم رو گرفت. 

ها اذیت نکن نازی. ما که قراره شیش ماه بعد عقد کنیم. نگران خانواده -

 ، ولی تو مگه به من اعتماد نداری؟نباش، راضی کردنشون با من



دستم رو از دستش بیرون کشیدم و با مشت آرومی به بازوش زدم گفتم: 

 ه؟! اما خودت بهشون بگو.نه دیوونه! این چه حرفی

 پس تو هم باید چمدونت رو زودتر حاضر کنی. اما... -

 سریع پرسیدم: اما چی؟

ها رو درآوردی، اآلن امیدوارم مثل دیشب که به حرفم گوش دادی و لنز -

 به حرفم گوش نکنی! 

 با تعجب نگاهش کردم.

 هان؟! - 

ش نتونست جوابی کرد کیاربا صدای مامان که ما رو به ناهار دعوت می

 بده و همراه هم وارد آشپزخونه شدیم. 

سبزی روی میز و ساالد و دسر با لبخند گفتم: با دیدن فسنجون و قرمه

 ها!دستت درد نکنه مامان جونم. حسابی به زحمت افتادی

مامان هم با لبخند گفت: مزه نریز وروجک! بشین خوب ناهار بخور که 

 از دیشب هیچی نخوردی.

 روی ما نشستند.بهارش کنار هم و مامان و بابا هم رومن و کی

کرد. من هم به این کیارش حین غذا خوردن از دستپخت مامان تعریف می

خندیدم، چون کیارش قبالً هم دستپخت مامان رو چشیده بود چاپلوسیش می

 نظرم الکی و چاپلوسانه بود!و این تعریف و تمجید به

با تشکری دوباره گفت: اگه اجازه بدین من بعد از تموم شدن غذا، کیارش 

 کنیم. و نازی میز رو جمع می

م رو مخفی کنم گفتم: آره من هم با لبخندی که سعی داشتم عصبانیت چهره

 کنیم.مامان دستت درد نکنه، غذا عالی بود! ما جمع می



مامان ابرویی باال انداخت و با گفتن "هرطور راحتین! شما که انقدر 

زحمت بکشین چایی یادتون نره! " همراه بابا آشپزخونه رو خواین می

 ترک کرد. 

شیرینی کنی چرا دیگه من رو با خوای خودبا اخم به کیارش گفتم: می

 بندی؟خودت جمع می

 درخشید بهم زل زد.  هایی که از خنده و خوشحالی میبا چشم

 خوام برم شمال. باید تو هم همکاری کنی.تنها که نمی -

 هام رو به عالمت تسلیم باال بردم. دست

 قانع شدم. -

سینه بهکرد، دستتنها میز رو جمع میتموم مدتی که کیارش دست 

تر غرق خوشحالی تر و بیشکردم و از بابت انتخابم بیشتماشاش می

 شدم! می

های کثیف داخل در آخر تنها کاری که انجام دادم قرار دادن ظرف

 شویی بود! ظرف

 ریختن چایی، به همراه کیارش پیش مامان و بابا رفتم. بعد از

بعد از تعارف کردن چایی روی مبل کناری مامان نشستم و با دیدن 

کیارش که سرش گرم حرف زدن با بابا بود و به کل موضوع اصلی رو 

ها فراموش کرده بود، زیر نگاه سنگین مامان به ناچار پرسیدم: خدمتکار

 کردن؟دیشب خونه رو تمیز 

کرد، جواب داد: نه. یه هاش نزدیک میمامان درحالیکه فنجون رو به لب

 کم کار مونده بود صبح اومدن.

ابرو به کیارش اشاره کردم تا آهانی گفتم و از روی بالتکلیفی با چشم 

ی هاش رو به نشونهزودتر موضوع سفر رو مطرح کنه. کیارش چشم

دقیقه زمانیکه مامان و بابا  "باشه" باز و بسته کرد و بعد از چند



هاشون رو نوشیدند، گفت: راستش اگه اجازه بدید، من و نازی چایی

 خواستیم چند روز بریم شمال.می

کردم مامان چندان راضی نبود و این رو طبق اون چیزی که تصور می

شد فهمید، اما با حرف درگوشی بابا که حتّٰی با تیز ی درهمش میاز قیافه

هام هم چیزی ازش متوّجه نشدم، مامان قانع شد و زودتر از کردن گوش

 کردم موافقتش رو با سفر اعالم کرد. اون چیزی که فکرش رو می

 کنید؟بابا پرسید: حاال کی حرکت می

 دادم سکوت کنم و کیارش خودش پاسخگو باشه!ترجیح می

 ی شما امروز عصر.با اجازه -

: پس نازی پاشو زودتر وسایلت رو با جواب کیارش مامان رو به من گفت

 جمع کن.

 زده گفتم: چشم.ش رو بوسیدم و ذوقبا خوشحالی گونه

با لبی خندون وارد اتاقم شدم و چند دست لباس و وسایلی رو که الزم 

داشتم داخل چمدون جمع کردم و در آخر مانتوی اسپورت صورتی رنگ 

 به همراه جین یخی  پوشیدم. 

اتاقم انداختم. دلتنگ میز تحریر، میز آرایش یا کمد  نگاهی به دور تا دور

هام ها و عروسکدونستم دلتنگ نقاشیشدم، اما از اآلن میهام نمیلباس

داشتنیم رو کنار ی صورتی رنگ دوستمیشم! به سمت پنجره رفتم و پرده

ها هم که فقط از اتاق من دیده گشتم دلم برای این گلزدم، تا زمانیکه برمی

دن تنگ میشد! آهی کشیدم و گوشیم رو داخل کیف دستی صورتی شمی

رنگم گذاشتم. درحالیکه به سختی سعی در بلند کردن چمدونم داشتم، در 

 اتاق باز شد. 

 کیارش با دیدنم جلو اومد. 

 کردی؟من اگه خودم نمیومدم کمکت، صدام نمی -



دیده شد سرزنش صداش رو ناناخواه باعث میهای مهربونش خواهچشم

 بگیرم. با لبخند ابرویی باال انداختم.

 نه. -

ذارم تو ماشین ببین چیزی جا نچ نچی کرد و گفت: تا من این رو می

 نذاشتی.

 باشه. -

هام کیارش که از اتاق خارج شد، جلوی آینه رفتم و بعد از جمع کردن مو

 م رو سر کردم. باالی سرم، شال سفید ساده

یم رو برداشتم و از اتاق خارج تاق، کیف دستبا نگاه کلی و دوباره به ا

 شدم. 

همراه بابا و مامان از خونه خارج شدم. جلوی در بغلشون کردم و ازشون 

 خداحافظی کردم. 

ی مشکی رنگ بود شدم، به اعتقاد خودم سوار ماشین کیارش که پورشه

کیارش با وجود باباش که نمایشگاه ماشین داشت تالش چندانی برای خرید 

 ین ماشین نکرده بود! ا

های ناتموم مامان و بابا سرش بعد از چند دقیقه که کیارش درمقابل توصیه

افتاد، باآلخره رضایت دادند و داد و "َچشم" از دهنش نمیرو تکون می

 کیارش بعد از دست دادن باهاشون و خداحافظی سوار ماشین شد. 

که مامان پشت سرمون با به حرکت دراومدن ماشین، از آینه متوّجه آبی 

 ریخت شدم. 

تون وسایلت رو جمع به سمت کیارش برگشتم و پرسیدم: اآلن میریم خونه

 کنی؟

بدون اینکه نگاهش رو از جلو بگیره چشمکی زد و جواب داد: نه. من 

 صبح وسایلم رو جمع کردم و اومدم.



م چندان آروهای نهبه صندلی تکیه دادم و درحالیکه از شیشه به خیابون

کردم، گفتم: من که تا ظهر خوابیدم، باز خوابم میاد. تو از صبح نگاه می

 خوای رانندگی کنی؟بیدار شدی، اآلن چطوری می

 ش به گوشم رسید. صدای خنده

هات رو ببند نگران نباش حواسم هست. حاال هم اگه دوست داشتی چشم -

 یه کم استراحت کن.

هام رو بستم و به حتماً" چشماز خدا خواسته قبول کردم و با گفتن "

روزهای آشنایی خودم و کیارش فکر کردم، سه سال پیش زمانی که فقط 

 نوزده سالم بود!

*** 

بابای من و کیارش تو دوران راهنمایی با هم دوست بودند که تا سه سال 

 خبر بودند.پیش از هم بی

نمونده  اواخر تابستون بود و زمان زیادی تا شروع ترم جدید دانشگاه من

مونده رو به بود. برای استراحت و تفریح تصمیم گرفتیم چند روز باقی

 شمال بریم که البته نادیا و وحید کار رو بهونه کردند و همراه ما نیومدند. 

چرخید و فکر به دریا و ها میتموم طول مسیر نگاه مشتاقم روی درخت

ن چند ساعت کرد! تو هموترم میتابپرسه زدن تو ساحل هرلحظه بی

توّجه به تذکر مامان ورجه وورجه دلی عقب ماشین بیقدر روی صناون

کرده بودم که هنوز هیچی نشده حسابی خسته شده بودم! برای جبران 

مونده رو استراحت کنم م تصمیم گرفتم چند کیلومتر باقیرفتهانرژی تحلیل

ین از جا اما هنوز پلک روی هم نذاشته بودم که با توقف ناگهانی ماش

 پریدم. 



هر سه از ماشین پیاده شدیم اما از شانس خوب یا بدمون هیچ ماشینی  

بون صورتم کرده بودم تا ایستاد! دستم رو سایهبرای کمک بهمون نمی

 تابید بسوزم! رحمانه مستقیم میمبادا زیر آفتابی که بی

ه جایی های بابا برای پیدا کردن علت خرابی ماشین و تعمیرش راه بتالش

نبرد تا اینکه باآلخره بعد از گذشت یه ربع، پرادوی مشکی رنگی با 

 تر از ما ایستاد.ی کمی جلوفاصله

سال بابا به همراه پسری بور و قد بلند از ماشین پیاده شدند. ومردی همسن

همین که مرد خواست حرفی بزنه چشمش به بابا افتاد و وسط راه ایستاد. 

چرخید! تا کرد اما زبونش برای حرف زدن نمیه میبا تعجب به بابا نگا

ها که نسبتاً کثیف قدم شد و با همون دستاون مرد به خودش بیاد، بابا پیش

 و سیاه شده بودند مردونه به آغوشش کشید! 

ی مصلحتی همون پسر بور، بابا و اون بعد از چند دقیقه با صدای سرفه

 قدم شد. پیشمرد از هم جدا شدند. بابا تو حرف زدن 

 وقت؟اگه بدونی چقدر دنبالت گشتم! کجا بودی این همه -

 ش مفصله.برخالف انتظارم مرد کوتاه جواب داد: قضیه

و به من که دست به سینه به ماشین تکیه داده بودم، اشاره کرد و با خنده 

 دار شدی! گفت: پس دختر

 ر دارم.بابا هم خندید و با افتخار زایدالوصفی گفت: دو تا دخت

 بابا به سمت من و مامان برگشت. 

 ایشون همون آقا هادی هستند که قبالً تعریفش رو کردم. -

پیاده شدن خانوم و دختری از ماشیِن آقا هادی، فرصت جواب دادن رو از 

ی ما گرفت. هر دو تو چند قدمی ما ایستادند و خانوم که قد کوتاه و چهره

 کنی؟معرفی نمیای داشت، پرسید: هادی جان بامزه

 آقا هادی به بابا اشاره کرد و گفت: ایشون دوستم سعید هستن. 



 و رو به ما گفت: کتایون جان خانومم هستن، دخترم کیانا و پسرم کیارش. 

و رو به بابا با لبخند ادامه داد: خب خانوم و گل دخترت رو هم خودت 

 دونم. هاشون رو نمیمعرفی کن که من اسم

کردن ما توسط بابا، آقایون مشغول تعمیر کردن ماشین بعد از معرفی 

شدند و مامان که حسابی سرش با کتایون خانوم گرم بود، به کل وجود من 

رو فراموش کرده بود. گرمای هوا از یه طرف، تنهایی هم از طرف 

م سر بره. به سمت کیانا که سرش تو دیگه باعث شده بود حسابی حوصله

هم که انگار منتظر همین بود، از خداخواسته  گوشیش بود، رفتم و اون

 گوشیش رو داخل جیبش گذاشت. 

تر با هم مشغول حرف زدن شدیم و با اینکه کیانا دو سال از من کوچیک

 بود، طولی نکشید که با هم صمیمی شدیم. 

هاش مشکی بود و مثل مامانش قد نسبتاً هاش و موکیانا مثل باباش، چشم

 کوتاهی داشت.

 ی بقیه، من و کیانا از حرف زدن دل کندیم و به سمتشون رفتیم. با صدا

داد که تعمیر ماشین تموم شده، با لبخند ی ماشین نشون میشدهکاپوت بسته

 گفتم: دستتون درد نکنه آقا هادی. ممنون آقا کیارش.

آقا هادی لبخند مهربونی زد و گفت: قابل دختر گلم رو نداره، عمو صدام 

 کن عزیزم. 

 کنم" زیر لبی گفت. کیارش هم "خواهش می

به پیشنهاد عمو هادی قرار شد من، کیانا و کیارش سوار ماشین عمو 

 هادی و بقیه سوار ماشین ما بشن. 

های ما کردیم و کیارش در مقابل کاری راه من و کیانا شیطونی میبقیه

 خندید. داد و میفقط سرش رو تکون می



ی رو لبم نشست که صدای کیارش بلند شد: باز ها لبخندبا یاد اون روز

 کشی؟ ای برام میداری چه نقشه

زد گذاشتم تند میهام رو باز کردم. دستم رو روی قلبم که تندترسیده چشم

شمال فکر ی های اول و به جادهو گفتم: هیچی داشتم به اون روز

 کردم.می

 کیارش هم با لبخند سرش رو تکون داد.

 ایی بود.هعجب روز -

هام های آروم ماشین دوباره پلکبا لبخند حرفش رو تأیید کردم و با تکون

 سنگین شد. 

ها مثل یه فیلم از نظرم تو حالتی بین خواب و بیداری بودم و اون روز

گذشت، کیانا بعد از صرف ناهار تو یه رستوران بین راهی، صندلی می

هاش منّظم شد. در جلوی ماشین رو خوابوند و طولی نکشید که نفس

تعجب بودم که چطور با صدای بلند آهنگ خوابش برد. به ناچار دوباره 

ها سرگرم کردم. بعد از چند دقیقه، با صدای خودم رو با دیدن درخت

ی جلوی ماشین، ها دل کندم و از آینهکیارش از نگاه کردن به درخت

داد، سبز شد تشخیص رنگش که نمیهای خوشبرای اولین بار به چشم

 هستند یا آبی، نگاه کردم و پرسیدم: چی گفتین؟ ببخشید متوّجه نشدم.

 صدای ضبط ماشین رو کم کرد.

 پرسیدم چند سالته؟ -

 کوتاه جواب دادم: نوزده.

 ترم.سری تکون داد و گفت: پس ده سال ازت بزرگ

 با تعجب گفتم: بهتون نمیاد!

 ت چیه؟: رشتهای باال انداخت و دوباره پرسیدبا خنده شونه



ها نقاشی یاد با لبخند جواب دادم: گرافیک. تو یه آموزشگاه هم به بچه

 میدم.

و دوباره کیارش، بدون اینکه من سؤالی بپرسم جواب داد: من هم 

 معماری خوندم. یه شرکت کوچولو دارم! 

های ش خندیدم و همین باعث شد تا رسیدن به ویال سؤالاز لحن بامزه

  مختلفی بپرسه.

ها این شد که کیارش ازم خواست راحت باشم ی این سؤال و جوابنتیجه

 و پیشوند آقا رو از اول اسمش حذف کنم! 

ى عمو هادی، سفر شمال زمانش از یه هفته به دو هفته با وجود خانواده

 های عمرم تبدیل شد!تغییر پیدا کرد و به یکی از بهترین سفر

های من و مامان مشتاق شد با تعریف بعد از برگشتن از شمال، نادیا هم

 ی عمو هادی رو ببینه. خانواده

ای باباش، مجبور ی عمو هادی به بابا، بخاطر ماموریت ناگهانیطبق گفته

خبر به شهرستان برن و بعد از چند سال هم که به تهران شده بودند بی

مین برگشته بودن، عمو هادی نتونسته بود آدرسی از بابا پیدا بکنه و ه

 شون شده بود.باعث دوری چند ساله

آمد دو خانواده به حدی رسید که باعث وبعد از سفر شمال، رفت

 مندی من و کیارش به هم شد!عالقه

ی شمال، نه تنها بینم خراب شدن ماشین تو جادهکنم میاآلن که فکر می

 شانسی بود که باعث آشنایی من و کیارش شد.بدشانسی نبود، بلکه خوش

هام رو باز کردم. ا صدای کیارش که اسمم رو صدا میزد، چشمب

مالیدم، با صدای گرفته از خواب هام رو میهام چشمدرحالیکه با دست

 پرسیدم: ساعت چنده؟

 شه.کم داره نه میکم -



از جا پریدم و به اطرافم نگاه کردم، با دیدن هوای تاریک و دریا با ذوق 

 گفتم: وای باآلخره رسیدیم.

 دای خندون کیارش به گوشم رسید.  ص

کنه کل راه رو تو رانندگی همچین میگی "باآلخره"؛ یکی بشنوه فکر می -

 کردی.

با خونسردی گفتم: اوالً من که راننده نیستم، دوماً به قول خودت "تنها که 

 نیومدم سفر. "

 به دنبال حرفم در ماشین رو باز کردم و با خوشحالی به سمت دریا دویدم. 

طولی نکشید که کیارش هم اومد و کنارم ایستاد. با لبخند به سمتش 

 برگشتم و گفتم: ممنون که اول اومدیم دریا.

هام رو بوسید. آغوش امن کیارش، نور ماه و حرف بغلم کرد و موبی

دونم چقدر تو اون ها فضای رمانتیکی رو ایجاد کرده بود. نمیصدای موج

قور شکمم از کیارش جدا شدم و با صدای و  حالت بودیم که با صدای قار

 هات.م تموم شد کیارش آروم گفت: فدای خندهبلند خندیدم. وقتی خنده

ای نبودم پس دوباره خندیدم و گفتم: به جای فدا شدن به فکر دختر خجالتی

 شام باش.

 گفتی بد نبود.ای مییه خدا نکنه -

 زبونم رو دراز کردم و گفتم: خدا نکنه.

 ستم به سمت ماشین حرکت کنم که کیارش گفت: اون طرف نه.و خوا

 با ناراحتی پرسیدم: باید پیاده بریم؟ 

کردم ادامه دادم: آخه تا جایی که یادم میاد لیکه به اطرافم نگاه میو درحا

 طوری نبود.نه ویالی ما، نه ویالی شما، اطرافش این

 کیارش با چشمکی دستش رو به سمتم دراز کرد. 

 خوام یه جای خوب ببرمت.ا که میبی -



 دستش رو گرفتم و گفتم: امیدوارم. 

 بری؟کمی که راه رفتیم با غر گفتم: من رو گشنه و تشنه کجا می

زد، نگاهم رنگش که خنده توشون موج می های دریاییکیارش با چشم

 کرد.  

 برمت. کم مونده برسیم.نترس بیابون نمی -

هات جور نگاهم نکن، چشمم: تو تاریکی اینهام رو ریز کردم و گفتچشم

 ست!های گربهترسونه از بس که شبیه چشمآدم رو می

 کیارش دستم رو کشید و گفت: چشم.

 هام رو زمین کوبیدم.با دیدن دست خالیم، پا

 کیفم موند ماشین. یه زنگ هم به مامانم نزدم، نگران میشه. -

گوشی من هست، با اون زنگ نگران نباش من وقتی رسیدیم زنگ زدم.  -

 هات رو باز کن که رسیدیم.بزن. حاال اخم

تر رفتم. روم، دست کیارش رو ول کردم و کمی جلوبا دیدن ویالی روبه

ی چوبی بود، با حیرت به سمت از دیدن زیبایی ویال که بیشتر شبیه کلبه

که  هاییشد و چشمهام پاک نمیی که از روی لبکیارش برگشتم. با لبخند

 زد بهش نگاه کردم. ها موج میعشق در اون

هاش رو دور کمرم حلقه کرد و چند دور چرخوند. با جیغ و خنده دست

 گفتم: دیوونه، اآلن میفتیم.

باآلخره کیارش ایستاد، دستم رو گرفت و درحالیکه من رو به سمت ویال 

 کشید گفت: حاال که نیفتادیم.می

شت که با توّجه به شروع ترم جدید گذحدود دو ماه از سفر شمال می

 تر. م با کیانا کمدانشگاه و آموزشگاه حسابی سرم شلوغ شده بود و رابطه



ای که حسابی ها و کارها، مسئلهها، عالوه بر حجم زیاد کالسروزاون 

ی ی بود که هر روز، روی شیشههای گل رزکرده بود، شاخهم کالفه

 شد.ماشینم گذاشته می

کاریه که انقدر دقیق از خواست بدونم کار کدوم آدم بیلم میخیلی د

 ی من خبر داره! برنامه

تر تموم شدن کالسم انتظارم زیاد طول نکشید و باآلخره یه روز با زود

 اون شخص ناشناس رو دیدم.

هام ازشون اون روز رو خیلی خوب یادمه، بعد از خداحافظی با دوست

 روی دانشگاه پارک شده بود، رفتم. بهرو جدا شدم و به سمت ماشینم که

جام ایستادم. با بهت عینک ی که هیکلش شبیه کیارش بود، سربا دیدن مرد

هام برداشتم تا مطمئن بشم! خود کیارش بود که پیراهن دودیم رو از چشم

 خونه و شلوار مشکی رنگ به تن داشت. چهار

ی ماشینم خم شد روی شیشههنوز سر جام ایستاده بودم که کیارش با لبخند 

ی همیشگی رو روی اون گذاشت. کمی از ماشین فاصله گرفت هاو از گل

 که چشمش به من افتاد.

تر از من به خودش اومد و هر دو با بهت به هم خیره شدیم! کیارش زود

کشید، گفت: فکر کنم وقتش درحالی که دستش رو کالفه بین موهاش می

 رسیده تا بهت بگم.

 تونی رانندگی کنی؟کوتم رو دید، پرسید: میوقتی س

 با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد، کوتاه جواب دادم: آره!

 هام دوخت.زد به چشمهاش رو که نگرانی توشون موج میکیارش چشم

جا حرف بزنیم. ماشینم شاپ هست، بریم اونتر یه کافیچند خیابون باال -

 م. تو هم پشت ماشین من بیا!تر پارک کردرو یه کم جلو



هام که به زمین چسبیده بودند، آروم سرم رو تکون دادم و به سختی به پا

 حرکت دادم. 

ها از روی شیشه، سوار ماشینم شدم و پشت فرمون بعد از برداشتن گل

نشستم. کیارش هم که انگار از بابت من، خیالش راحت شده بود، سوار 

 ماشین خودش شد.

دودی و کیفم رو روی صندلی کمک راننده گذاشتم و ماشین  ها، عینکگل

تر به ماشین کیارش رسیدم و با بوق زدن رو روشن کردم. کمی جلو

 مطلعش کردم. 

 کیارش باآلخره سرش رو از روی فرمون برداشت و حرکت کرد. 

هامون رو پارک شاپ شیکی هر دو ماشینبعد از چند دقیقه، جلوی کافی

 شاپ شدیم. هم وارد کافی کردیم و دوشادوش

ای اشاره کرد. بالفاصله بعد از نشستنمون، کیارش با دست به میز دو نفره

خدمتی برای گرفتن سفارش سر میزمون اومد. در مقابل سؤال پیش

هام رو باال انداختم و گفتم: خورم" ، شونهکیارش مبنی بر اینکه "چی می

 کنه.فرقی نمی

 پسر سفارش دو قهوه با کیک شکالتی داد.کیارش پوفی کشید و رو به 

 بالفاصله بعد از رفتن پسر، گفتم: منتظرم!

 دونم! یه کم صبر داشته باش!می -

های ریز شده به کیارش زل زدم. با م گذاشتم و با چشمدستم رو زیر چونه

مون. مامانم اخم گفتم: اگه قصد حرف زدن نداری، من پاشم برم خونه

 شه.نگران می

هامون رو آورد. کیارش خدمت سفارشخواست چیزی بگه که پیش کیارش

 ای به فنجون کرد.اشاره

 کنم.ت رو بخوری، من هم شروع میتا قهوه -



 هام رو به حالت دعا باال بردم. پشت چشم نازک کردم و دست

 خدا کنه. -

های کیارش نشست. من هم سرم رو پایین انداختم و خودم لبخند روی لب

 ی مقابلم مشغول کردم. وهرو با قه

ای نامعلوم دونم چقدر گذشت تا اینکه باآلخره کیارش خیره به نقطهنمی

 شروع کرد به حرف زدن. 

نمیگم همون روز اول که تو جاده دیدمت، با نگاه اول عاشقت شدم.  -

هایی رو که اون روز پرسیدم هم از روی قصد و غرض حتّٰی سؤال

تر شد و هر روز با صدای تی سفرمون طوالنیخاصی نبود! اما... اما وق

و  های تو بیدار شدم، با خودم گفتم؛ چرا این خندهخنده و شیطونی

ها برای همیشه مال من نباشن؟! بعد از برگشتن به تهران، به هر شیطنت

تون یا شما رو دعوت ای شده بود یا خودمون میومدیم خونهبهونه

شک کرده بود، آخه من زیاد اهل مهمونی  هامکردیم. مامان به این کارمی

گانه! از طریق کیانا نبودم. به خاطر همین یه نقشه کشیدم، هر چند بچه

های آموزشگاهت رو فهمیدم. اسم دانشگاهت رو هم آدرس و زمان کالس

هات که اون رو هم از طریق یکی از موند زمان کالسدونستم، میکه می

شدم. مند میتر بهت عالقهیدمت و بیشدهام فهمیدم. هر روز میدوست

دونستم ده سال ازت دونستم کارم اشتباهه، اما دست خودم نبود! میمی

 ترم اما باور کن نتونستم ازت فاصله بگیرم... بزرگ

با صدای گوشیم کیارش ساکت شد. گوشیم رو از کیفم برداشتم و با دیدن 

 ی خونه جواب دادم.شماره

 جانم مامان؟ -

 یی نازی؟ نگرانت شدم.کجا -



هام ی کیارش اخم کردم و به مامان گفتم: با یکی از دوستبه نگاه خیره

 اومدم بیرون. زود میام.

 باشه عزیزم. مواظب خودت باش. سالم برسون. -

 رسونه. خداحافظ.چشم. اون هم سالم می -

بعد از قطع کردن گوشی، رو به کیارش گفتم: خوب من باید برم. ممنون 

 بابت قهوه و کیک.

 کیارش با دلخوری گفت: چیزی نخوردی که.

زمان با بلند شدن من از روی هام رو باال انداختم. همدر جوابش فقط شونه

صندلی، کیارش هم بلند شد و مقداری پول روی میز گذاشت. به سمت در 

خروجی رفتیم که کیارش در رو برام باز کرد. من هم ریز خندیدم که 

 ه شد و با خنده سرش رو تکون داد.کیارش متوجّ 

هامون رسیدیم، کیارش آروم صدام کرد. به سمتش برگشتم وقتی به ماشین

 کنی؟هام فکر میو منتظر نگاهش کردم که گفت: به حرف

 آورد و به سمتم گرفت.وقتی جوابی از من نشنید، کارتی رو از جیبش در

 کنم.اهش میچیزی که بود بهم زنگ بزن، بگو. خو جوابت هر -

و دستش رو به عالمت خداحافظی تکون داد و سوار ماشینش شد. من هم 

آروم خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. به کارت توی دستم نگاه 

 «مهندس کیارش صالحی»کردم. 

 م؟!کردم و چه کسی بهتر از ترنم، دختر خالهباید با یک نفر مشورت می

مون دعوتش کردم و با گرفتم و به خونهی ترنم رو با این فکر شماره

 سرعت خودم رو به خونه رسوندم.

ی نگاه کردم. ساعت سه رو نشون ای که کشیدم به ساعت دیواربا خمیازه

هام تو چمدون بود و چمدون تو ماشین. مانتوم رو ی لباسداد. همهمی



هام گرم خواب درآوردم و روی تخت دراز کشیدم و طولی نکشید که چشم

 شد.

*** 

هام رو باز کردم. با دیدن کیارش خورد، چشمبا نوری که به صورتم می

خیز شدم و هام تو کمد بود، به سرعت تو جام نیمکه مشغول چیدن لباس

هام رو باز و بسته کردم تا مطمئن بشم روی تخت نشستم. چند بار چشم

اومد بینم. با تعجب کیارش رو صدا زدم. به سمتم برگشت و خواب نمی

 کنار تخت روی زمین نشست.

 صبحت بخیر. کی بیدار شدی؟ -

 ای میشه. یه چند دقیقه -

 ش گرفت!چرخید، خندهکیارش از نگاهم که مدام بین خودش و کمد می

موهام رو پشت گوشم زدم و از روی تخت بلند شدم. به سمت کمد 

ند، با خنده هام که منّظم داخلش چیده شده بوددیواری رفتم و با دیدن لباس

 بینمش.ست؟ نمیم کجاگفتم: زحمت کشیدی کیا جون. حاال حوله

 صدای کیارش از پشت سرم بلند شد.

 بفرمایید این هم حوله. -

 ش، حوله رو از دستش گرفتم. ی روی گونهبه سمتش چرخیدم و با بوسه

زدم حموم حوله به دست از اتاق بیرون رفتم و به سمت دری که حدس می

 فتم.باشه ر

های روی تخت که بلوز و ای به اتاقم برگشتم. لباسبعد از دوش ده دقیقه

هام پیچیدم و از اتاق شلوار سبز رنگ بود، به تن کردم. حوله رو دور مو

ها کیارش رو مشغول چای ریختن، دیدم. با خنده خارج شدم. از باالی پله

 ها رو به سرعت پایین رفتم و وارد آشپزخونه شدم.پله



جای کتی جون خالی! باید با گوشیم ازت فیلم و عکس بگیرم، برگشتیم  -

 بهشون نشون بدم.

 هاش رو باال انداخت.کیارش ابرو

 زن تنبل گرفتم، باید خودم رو از اآلن آماده کنم. -

کردی پشت میز نشستم و با حرص گفتم:خب به من چه؟ یکی رو پیدا می

 سنت باشه.هم

 راضیم.من که از انتخابم  -

 های آبیش زیرلب گفتم: زبون دراز!خیره به چشم

 هام تیزه! شنیدم  چی گفتی.من گوش -

 خندیدم.

 خب به درک! -

 ش نشوند.کیارش اخم مصنوعی روی چهره

 ادب نباش!بی -

 همینه که هست! -

صبحونه با شوخی و خنده صرف شد و در نهایت بعد از جمع کردن میز، 

شد ویال رو به قصد خرید و گشتن تو بازار ترک به پیشنهاد کیارش قرار 

 ·کنیم

بردم و با وجود کیارش، این لّذت چند همیشه از خرید کردن لذّت می

شدم و ازش چیزی رو که من با ذوق بهش خیره میبرابر شده بود! هر

فهمید و از اون خوشم میومد، قبل از اینکه به زبون بیارم، کیارش می

 خرید!م خسیسی نبود، برام میجایی که خوشبختانه آد

های خرید شده های هر دومون پر از نایلونبعد از چند ساعت که دست

ای بره، ی دیگهخواست به مغازهبود، با خستگی بازوی کیارش رو که می

 میرم.گرفتم و با ناله گفتم: وای من دیگه دارم می



 کیارش "خدا نکنه"ای زیر لب گفت.

جا کجاست! قول ه اشاره کرد و گفت: ببین اینبا چشمک به تابلوی مغاز

 ست.جا آخرین مغازهمیدم این

فروشی خستگیم رو از یاد بردم و با ذوق گفتم: بزن بریم با دیدن عروسک

 کیا جون!

 ای بزرگ انتخاب کرد و من هم یک پرنسس!کیارش یه خرس قهوه

 فتیم.  ها، باآلخره به سمت پارکینگ ربعد از حساب کردن پول عروسک

ها رو روی صندلی عقب کنار هم قرار دادم و کیارش نایلون عروسک

 ها رو تو صندوق عقب ماشین گذاشت. خرید

ها عاشق عروسک بودم. تر از بچهبا اینکه بیست و یک سالم بود اما بیش

ها نگاه گردوندم و به عروسکبار سرم رو عقب برمیهر چند دقیقه یک

 کردم.می

 داد! زدگیم، با خنده فقط سرش رو تکون میقابل ذوقکیارش هم در م

 بعد از خوردن ناهار، برای استراحت به ویال برگشتیم. 

*** 

کردم و به کیارش یکی باز میهای خرید رو یکیبا خوشحالی نایلون

ها رو ی اینگفت؛ "واال من همهدادم. کیارش هم با خنده مینشون می

 دیدم."

گوشیم، نایلون توی دستم رو به زمین انداختم و  با بلند شدن صدای زنگ

 به سمت کیفم رفتم. 

هام باال پرید؛ خیلی کم پیش میومد به آگاه ابروخودی نادیا، نابا دیدن شماره

کردم من زنگ بزنه و سراغی ازم بگیره، تا جایی که همیشه فکر می

نه غیرممکن م رو نداره! حاال هم حتماً کار مهمی داشت، وگراصالً شماره

 بود افتخار بده به من زنگ بزنه! سریع تماس رو وصل کردم.



 الو نادیا. اتفاقی افتاده؟! -

حوصله جواب سالمش رو دادم و دوباره سؤالم نادیا با تعجب سالم داد. بی

رو تکرار کردم که نادیا با خنده  گفت: نه فقط خواستم بگم من و وحید هم 

 داریم میایم شمال.

 ·هام تو هم رفتاین حرف، اخمبا شنیدن 

 خب؟ -

تایی با هم شمال خوش خوام چهاربا ناز جواب داد: خب معلومه دیگه. می

 بگذرونیم.

زیر لب جواب دادم؛ هیچی و به ″ چی شده؟!″پرسید؛ به کیارش که می

نادیا گفتم: من و کیارش مثالً اومدیم ماه عسل. ماه عسل چهار نفری 

 تونید پیدا کنید.هم بیاین، ما دو تا رو نمیشه. حتّی اگه شمال نمی

ای رو به نادیا بدم با عصبانیت گوشی ی حرف دیگهو بدون اینکه اجازه

رو قطع کردم و روی مبل نشستم. کیارش کنارم نشست و پرسید: کی 

 خواد بیاد شمال؟می

 جوییدم، گفتم: نادیا و وحید.هام رو میحالیکه لبدر

 چرا؟ -

 خواد بهمون خوش بگذره.می هیچی. مثالً  -

گرفتم گفتم: صبر کن من به مامانم مون رو میی خونهدرحالیکه شماره

 زنگ بزنم.

پرسی، بعد از چند بوق، مامان گوشی رو برداشت. بعد از سالم و احوال

چقدر اصرار مامان گفت: نادیا و وحید تو راه هستن دارن میان شمال. هر

 ل نکرد.کردم بعداً بیان، نادیا قبو



ش رو که من هم با حرص گفتم: آره همین اآلن زنگ زده بود. شماره

شه. شما هم خودت رو ناراحت ای زیر نیم کاسهدیدم، فهمیدم یه کاسه

 شناسم. نکن، خودم دختر لوست رو می

ی چند تیکه و گوشی رو با عصبانیت روی زمین انداختم که با صدای بد

 شد.

 ورد.کیارش یه لیوان آب برام آ

 خوای بریم یه جای دیگه؟!حرص نخور. اصالً می -

 لیوان آب رو از دستش گرفتم.

تونست تو خونه من رو تحمل کنه. نه. قبل از اینکه ازدواج کنه، نمی -

 ای داره!دونه چه نقشهحاال خدا می

های گوشیم از روی کیارش دیگه چیزی نگفت و مشغول جمع کردن تیکه

 مشخص به فکر فروای نابه دست و خیره به نقطه زمین شد. من هم لیوان

های زیادی داشتیم؛ چه رفتم. من و نادیا با اینکه خواهر بودیم اما تفاوت

 از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ اخالقی.

نادیا قد بلند بود و اندام توپری داشت، قد من متوسط بود و اندام الغری 

های ای داشت، من هم چشمهی زنانهای مشکی و قیافهداشتم. اون چشم

گانه داشتم! هرچقدر اون مغرور بود و به راحتی دل ی بچهعسلی و قیافه

 دست آوردن دل بقیه بودم!شکست، من به فکر بهمی

ها از روی کالفه پایین مبل روی زمین نشستم و مشغول جمع کردن خرید

نارم ساعت پیش رو نداشتم. کیارش کزمین شدم. دیگه ذوق و شوق نیم

روی زمین نشست و شال سفید رو که به جای تا کردن، تو دستم مچاله 

 شده بود، گرفت.

 اینجوری کسل نباش. -

 وقتی جوابی از من نشنید، دوباره گفت: اصالً پاشو بریم بیرون.



خبر از واقعیت، غمگین گفتم: چرا نادیا نگاهم رو به کیارش دوختم و بی

هاش کنم، پس دلیل این کاردخالت نمیست؟ من که تو زندگیش انقدر کنه

ها رو شوهرخواد ادای خواهرچیه؟ اون که مثالً خواهرمه، چرا می

 بیاره؟در

 ش رو تکون داد.کیارش با خنده انگشت اشاره

 شوهر؟آی آی حاال خواهِر من شد خواهر

 تره.شوهره، وگرنه از خواهر بهم نزدیککیانا فقط به اسم خواهر -

رو با خریدها سرگرم کردم که کیارش دستم رو کشید و از  دوباره خودم

روی زمین بلندم کرد. با غرغر پشت سرش راه افتادم و از ویال خارج 

 شدیم.

جا قدم زدیم. های غروب اونپیاده به سمت ساحل رفتیم و تا نزدیک

 زمانی که حالم بهتر شد، کیارش گفت: بهتره بریم یه جا شام بخوریم.

 پیاده؟ -

 سنگ بشین تا من برم ماشین رو بیارم.ه. اگه خسته شدی، رو تختهن -

ی نبود، اما پیشنهاد نگاهی به اطراف انداختم با اینکه تا ویال راه زیاد

 کیارش رو قبول کردم.

کیارش با گفتن "مواظب خودت باش. زود میام. " به سمت ویال دوید. 

کردم. هنوز مدت  سنگی نشستم و دور شدنش رو با چشم دنبالروی تخته

زیادی از رفتن کیارش نگذشته بود که صدای آهنگ محلی به گوشم 

 رسید. 

ی نسبتاً زیادی پیدا با چشم دنبال منبع صدا گشتم که اون رو با فاصله

کردم. سه دختر و چهار پسر دور آتیش کنار هم نشسته بودند و یکی از 

 خوند.ها آهنگ میپسر



شدم اما آهنگ به دلم گ رو متوّجه نمیکه چیزی از معنی آهنبا این

قدر محو تماشاشون شده بودم که زمان و مکان رو فراموش نشست. اون

کردم تا اینکه با صدای بوق ماشینی به خودم اومدم. دستم رو روی قلبم 

کوبید، گذاشتم و سرم رو به سمت م میی سینهکه از ترس تندتند به قفسه

شیِن کیارش، از فحش دادن منصرف شدم و ماشین برگردوندم. با دیدن ما

سنگ بلند شدم و به سمت نفسم رو با صدا بیرون دادم. از روی تخته

کردم، سوار ماشین رفتم، درحالیکه سنگینی نگاه کیارش رو احساس می

 ماشین شدم و در رو به هم کوبیدم.

 صدای خندون کیارش به گوشم رسید.

زدی شکوندی، با در ماشین نازی امروز خشن شدی. گوشیت رو که  -

 کار داری؟چی

 به عادت خودش، چشمک زدم.

دلم خواست! شاید دوست داشته باشم در ماشین رو هم بشکونم. اآلن هم  -

 بریم بستنی بخوریم.

نچی کرد و راه افتاد. بعد از یک ربع کیارش، ماشین رو کیارش نچ 

از ماشین  خواستمداشت. درست زمانی که میفروشی نگهجلوی بستنی

به! وحید، ببین چه زود به»گفت؛ پیاده بشم، با صدای آشنای نادیا که می

 سرجام خشکم زد.« دوماد رو پیدا کردیم.تازه عروس

گرفتم. کیارش که انگار متوّجه وضعیتم شده بود، از درون داشتم آتیش می

یر پیاده شد و به سمتم اومد. در ماشین رو باز کرد و گفت: باز کمربند گ

 کرده.

رو به خودت  با تعجب بهش نگاه کردم که آروم زیر ِلب گفت: این قیافه

 نگیر. پیاده شو، جوابش رو بده.



هام نقش بست. به طوری که نادیا بشنوه، گفتم: لبخند بدجنسی روی لب

 آره... کمی مکث کردم و بعد گفتم: آخیش باآلخره باز شد.

نادیا و وحید برگشتم. بعد از  بالفاصله از ماشین پیاده شدم و به سمت

ی نادیا پرسی با همدیگه، درحالیکه دستم رو روی شونهسالم و احوال

گم وحید جان. ای به وحید گفتم: تبریک میکردم، با لبخند مسخرهحلقه می

 های نادیا به تو هم سرایت کرد!بازیلوس

شدنش ای که سرخ ی دستم رها کرد و با چهرهنادیا خودش رو از حلقه

حتّی از زیر آرایش غلیظش هم نمایان بود، گفت: وا نازی جون، شمال 

 رو که نخریدی. ما هم دوست داشتیم بیایم مسافرت.

نگاهی به سر تا پاش انداختم و با لحن خاصی گفتم: پس مسافرت خوش 

 بینیم.بگذره آبجی جون. تهران همدیگه رو می

هاش های خشم تو چشمعلهخوشش نمیومد، ش″ آبجی″ی نادیا که از کلمه

ایم، های خشم خواهر کینهدونستم که روزی شعلهنمایان شد اما من نمی

 زندگیم رو خاکستر خواهد کرد! 

 خیال بستنی شدم و رو به کیارش گفتم: بریم!بی

و با تکون دادن سرم از نادیا و وحید خداحافظی کردم و سوار ماشین 

 د و با خنده مشغول رانندگی شد.شدم. چند لحظه بعد کیارش هم سوار ش

فروشی فاصله گرفتیم، کیارش با خنده گفت: آفرین. کمی که از بستنی

 دمت گرم. خوب حالش رو گرفتی.

خندیدم و گفتم: خوب شد وحید حرفی نزد! انرژیم ته کشید. دیگه 

 ی رستوران رفتن رو هم ندارم.حوصله

 بریم ویال.خریم، میغذا می -

داشت و بدون حرف خرید غذا، دوباره ماشین رو نگهکیارش بعد از 

ای به تنهایی پیاده شد. با تعجب بهش نگاه کردم که بعد از چند اضافه



تا بستنی قیفی برگشت. با خنده و شوخی بعد از خوردن دقیقه، با دو

 ها به ویال برگشتیم. بستنی

 آخر شب به پیشنهاد کیارش قرار شد فیلم ببینیم. 

ها افتاده بودم و چیزی از فیلم متوّجه نشدم، که باز یاد گذشتهبرعکس من 

 بود!کیارش غرق فیلم شده 

*** 

مون حركت روز بعد از زنگ زدن به ترنم، با سرعت به سمت خونهاون

 زمان به خونه رسیدیم. کردم و هر دو هم

ی من برای های مشتاق ترنم خندیدم و ترنم هم با دیدن عجلهبا دیدن چشم

 عریف کردن ماجرا خندید!ت

پرسی با همدیگه، به خونه رفتیم. سالم بلندی به بعد از سالم و احوال

هام مستقیم به سمت اتاقم رفتم. با مامان دادم و برای عوض کردن لباس

ای که تو انجام کارهام داشتم، خیلی زود به پذیرایی برگشتم و کنار عجله

 ترنم روی مبل نشستم.

 زنن؟ جوری برق میهات این: چی شده که چشمترنم آروم پرسید

تا خواستم جوابش رو بدم، مامان با سینی چایی و ظرف شیرینی به 

های زیادی برای هامون فهمیده بود حرفسمتون اومد. مامان که از قیافه

گفتن به همدیگه داریم، بعد از چند دقیقه از جاش بلند شد و گفت: خدا به 

 خواین چه آتیشی بسوزونید!وباره میخیر کنه، معلوم نیست د

 با رفتن مامان، ترنم با عجله گفت: زود تعریف کن ببینم چی شده.

 های سبز و مشتاقش خیره شدم.به چشم

 ی ماشینم...ذاشت رو شیشهاون کسی که گل می -

 با مکثی که کردم، ترنم مشت آرومی به بازوم زد.

 شناسمش؟خب؟ کی بود؟ من می -



 ی آره تکون دادم و گفتم: کیارش.شونهسرم رو به ن

 ترنم با داد گفت: کیارش؟

 نیشگونی از بازوش گرفتم.

 کوفت. مامان شنید. -

 های کیارش رو تعریف کردم. شاپ و حرفو بعد ماجرای کافی

هام، به ترنم نگاه کردم که دیدم طبق عادتش موقع بعد از تموم شدن حرف

 هاش رو ریز کرده.فکر کردن، چشم

ی چایی کشیده شد. سینی رو برداشتم و نخوردههای دستگاهم به فنجونن

به سمت آشپزخونه رفتم. دو فنجون قهوه ریختم و پیش ترنم برگشتم. قهوه 

و شیرینی تعارف کردم که ترنم گفت: کیارش که ظاهر و اخالقش خوبه. 

 ن.تر باهم آشنا بشیست و شغل هم که داره. بنظرم بهتره بیشکردهتحصیل

 هاش نزدیک کرد.و بعد از زدن این حرف، فنجون قهوه رو به لب

 تره!ولی ده سال از من بزرگ -

تر باهم آشنا بشین. بعدش هم اون خودش این درسته. ولی من گفتم بیش -

 دونه.موضوع رو می

و با چشمکی ادامه داد: با این اخالق خوبی که تو داری، کیارش رو از 

 دست نده.

 تم: آره! اخالقم خیلی خوبه، دقیقاً مثل اخالق تو.با لبخند گف

 ترنم هم خندید و گفت: از زبون کم نیاری یه وقت. 

 نه حواسم هست! -

هم داشتیم، ی خوبی باتر بود و رابطهترنم چهار سال از من بزرگ

 بود! طوریکه جای نادیا رو برام پر کرده به

های من تا شب به حرفشون برگشت و ترنم بعد از یک ساعت به خونه

 کیارش و پیشنهاد ترنم فکر کردم.



فردای اون روز، جمعه بود و من کنار مامان و بابا، بیکار تو خونه 

نشسته بودم که بابا گفت: چرا روز تعطیل رو نشستیم تو خونه؟ ناهید، تو 

 به نادیا زنگ بزن. من هم به هادی زنگ بزنم، بریم بیرون یه کم بگردیم.

لفن همراهش و مامان با تلفن خونه مشغول شدند. من هم با بغل بابا با ت

 کردن کوسن، به فکر رفتم. 

هام سرک رو شدن با کیارش برام سخت بود، از طرفی نادیا تو کارروبه

 شد کاری بکنم!کشید و نمیمی

ی پکر تلفن رو قطع کرد. پرسیدم: چی بعد از چند دقیقه، مامان با قیافه

 شده؟

 هاش قراره برن بیرون.دوست نادیا با -

 اینکه از شنیدن این خبر خوشحال شده بودم اما گفتم: چه بد! با

ها! "، من و مامان به سمت گفت؛ "حاضر شید خانومبا صدای بابا که می

 هامون رفتیم.اتاق

ی ناخنم رو با هام ایستادم و درحالیکه از استرس گوشهجلوی کمد لباس

هام که کنار هم، منظم داخل کمد آویزون شده سکندم، به لبادندون می

دونستم باید در مقابل کیارش با چه لباسی ظاهر بودند، خیره شدم. نمی

 بشم! 

هنوز بالتکلیف جلوی کمد ایستاده بودم تا اینکه مامان به دادم رسید. 

راه قرمز و مشکیم رو به دستم داد مانتوی قرمز، شلوار مشکی و شال راه

هام شدم. آرایش مالیم صورتم، و چرا مشغول تعویض لباس چونو من بی

 هام آورد! بخشی رو روی لبلبخند رضایت

با گذاشتن گوشی و کیف پولم توی کیف کوچیک مشکیم، از اتاقم خارج 

 شدم.



دو حاضر و آماده، توی پذیرایی منتظرم نشسته بودند. با  مامان و بابا هر

 دم؟م. خوشگل شلبخند گفتم: من آماده

بوسید، گفت: تو بابا با لبخندی به سمتم اومد و درحالیکه پیشونیم رو می

 همیشه خوشگلی.

 و به سمت در رفت. مامان هم با لحن خاصی گفت: من که دیروز گفتم.

ای با ترنم سؤالی نگاهش کردم که ادامه داد: معلوم نیست چه نقشه

 کشیدین.

 با اعتراض صداش کردم که خندید.

 هات رو بپوش. دیر شد. بیا کفش -

های پاشنه بلند قرمزم، با ای گفتم و بعد از پوشیدن کفش"چشم" کشیده

 مامان از خونه خارج شدیم. 

بابا تو ماشین منتظرمون نشسته بود. هر دو سوار ماشین شدیم و بابا 

آوردم و مشغول رانندگی شد. تا رسیدن به مقصد، گوشیم رو از کیفم در

 باهاش مشغول شدم.

*** 

ی گوشیم گرفتم و به اطرافم نگاه هام رو از صفحهبا توقف ماشین، چشم

تر از درختی بود. ماشین کیارش رو کمی جلوسبز و پری سرکردم، منطقه

گفت؛ "نازی، چرا پیاده ماشین خودمون دیدم. با صدای مامان که می

 شی پس؟" به خودم اومدم.نمی

ی چند متریمون قرار که تو فاصلههمراه مامان و بابا، به سمت دری 

 جا کجاست؟داشت، رفتیم. از بابا پرسیدم: این

 باغ هادیه. -

 هام رو با ناراحتی جمع کردم.لب



هام مناسب نیست. بعدش هم، ما که چیزی گفتین خب! کفشتر میزود -

 همراه خودمون نیاوردیم!

لندت دل های پاشنه بگفتیم، تو از کفشمامان جواب داد: فرضاً می

 کندی. انقدر هم غر نزن، باغشون مجهزه.نمی

″ هیس″ش رو روی بینیش به عالمت با رسیدن به در، بابا انگشت اشاره

گذاشت و تا خواست در رو باز کنه، در باز شد و قامت کیارش پشت در 

 نمایان شد.

ها وارد باغ شدند. پرسی کرد و اونکیارش با مامان و بابا، سالم و احوال

م رو بلند کردم و به کیارش نگاه کردم. سعی کردم مثل همیشه عادی سر

رفتار کنم. آروم سالم دادم که با محبت همیشگیش جوابم رو داد و گفت: 

 تو برو باغ. من برم از ماشین وسایل بیارم.

خالف تصورم، بخشی از مسیر سرم رو تکون دادم و وارد باغ شدم. بر

 امان، باغ واقعاً مجهز بود. ی مباغ آسفالت بود و به گفته

ی باغ رو طی های میوه نگاه کردم و مسیر  پیادهبا خوشحالی به درخت

پرسی، پیش کیانا کردم. خیلی زود پیش بقیه رسیدم و بعد از سالم و احوال

 نشستم. 

 اونقدر سرگرم صحبت با کیانا بودم که متوّجه برگشتن کیارش نشدم.

هاش از جاش بلند شد و به طرف ی شستن دستبعد از چند دقیقه، کیانا برا

 ی باغ رفت. صدای کیارش رو از پشت سرم شنیدم.دیگه

 هام فکر کردی؟ نازی، به حرف -

 به سمتش برگشتم.

 شینید؟چرا نمی -

 کیارش پوفی کشید.

 دوباره شروع شد! انقدر من رو جمع نبند. راحت باش بابا. -



 نشست.  بعد از زدن این حرف، جای قبلی کیانا

 دونیم.های منتظرش نگاه کردم و گفتم: ما چیز زیادی از هم نمیبه چشم

شیم، اینکه مشکلی نیست. قصد من کیارش به سرعت گفت: باهم آشنا می

 دوستی و این مزخرفات نیست.

م رو تو گوشیش و بعد گوشیش رو به دستم داد و ازم خواست شماره

و گوشیش برام انتخاب کرده بود، ذخیره کنم. با دیدن اسمی که کیارش، ت

م، بعد از ذخیره کردن شماره″! نازیناز″لب تکرار کردم  خندیدم و زیر

گوشی کیارش رو به خودش دادم و اون با اومدن کیانا، بحث رو عوض 

 کرد.

رفتار کیارش باعث شد من هم عادی رفتار کنم و استرسم رو از یاد ببرم. 

ی اتفاقات رو به ترنم با یک پیامک همه شب بعد از برگشتن از باغ،اون

 خبر دادم و اون خیلی کوتاه جوابم رو داد؛ "تصمیم خوبی گرفتی."

*** 

گذشت بدون شد و هر روز که میروزهای بعد با دیدن کیارش سپری می

 شد!تر میتر و بیشاینکه بدونم وابستگیم نسبت بهش بیش

های مهربونش، شنیدن درواقع به دیدن لبخند همیشگی کیارش و چشم

داد، عادت کرده روز بهم هدیه میهایی که هرهاش و بوییدن گلعاشقانه

 بودم!

مون گذشت و کیارش اصرار داشت رابطهچند ماه از آشناییمون می

هامون تا حد زیادی در جریان بودن، اما تر بشه. هرچند که خانوادهجدی

 د رسمی بشه. مون هرچه زودتر بایکیارش عقیده داشت رابطه

و من دوست نداشتم به این زودی درگیر مشکالت زندگی مشترک بشم و 

شد! باآلخره بعد از از طرفی مخالفت من باعث ناراحتی کیارش می

بار بحث، قرار شد تا تموم شدن درس من صبر کنیم، اما درست چند



مون گذشت و کیارش برای آیندهزمانی که سه سال از آشناییمون می

مون، های زیادی داشت، خواستگاری ناگهانی سهند، پسر همسایهنقشه

 هامون رو به هم ریخت.ی برنامههمه

هام نشست. شب کیارش، لبخند محوی روی لبی اونبا یاد رفتار و قیافه

ی کیارش مهمون ما بودند. همه سر میز شام آخر هفته بود و خانواده

میز خواهی از سر. بابا با عذرنشسته بودیم که تلفن همراه بابا زنگ خورد

بلند شد و بعد از چند دقیقه برگشت. قبل از اینکه، ما چیزی بپرسیم، بابا 

 خودش گفت: علی بود!

و با نگاهی به من ادامه داد: نازی رو برای پسرش، سهند، خواستگاری 

 کرد.

با زدن این حرف، غذا به گلوی کیارش پرید و شروع به سرفه کرد. 

هام دست خودم نبود! لیوانی آب ریختم پاچه شده بودم که کارقدر دستاون

 و به دست کیارش دادم. آروم پرسیدم: خوبی کیا؟

کشید. وقتی از بابت کیارش خیالم لیوان آب رو گرفت و یه نفس سر

ها روی من و کیارش بود. ی نگاهراحت شد، نگاهی به بقیه انداختم. همه

 شد!با خونسردی گفتم: داشت خفه می

سرم رو پایین انداختم و پوزخند نادیا رو نادیده گرفتم. با تعارف مامان، 

ی خواستگاری رو فراموش بقیه مشغول غذا خوردن شدن و به کل قضیه

کردند، اما من حواسم به کیارش بود که فقط داشت با غذاش بازی 

 کرد. می

اون با  و« چته»ی سر از کیارش پرسیدم: موقع جمع کردن میز با اشاره

 دلخوری نگاهش رو ازم گرفت. 

درد ی سرتر از همیشه به بهونهی کیارش، خیلی زودشب خانوادهاون

ساعت بعد هم با رفتن نادیا و وحید، به اتاقم کیارش عزم رفتن کردند. نیم



رفتم و به کیارش پیامک دادم که بالفاصله زنگ زد. جواب دادم: الو کیا. 

 خوبی؟ چت شد یهو؟

 دونی؟ چرا به بابات نگفتی قصد ازدواج نداری؟ به یعنی تو نمیجال -

با ناراحتی جواب دادم: غذا پرید گلوت. انتظار داشتی تو اون وضعیت به 

 بابام چی بگم؟

کیارش با حرص جواب داد: هیچی! فردا به مامانم میگم برای 

 تون. شبت بخیر کوچولو.خواستگاری زنگ بزنه خونه

ه من حرفی بزنم، گوشی رو قطع کرد. اول با بهت و و بدون اینکه بذار

 بعد با لبخند، به گوشی توی دستم نگاه کردم.

طور که کیارش گفته بود، مادرش برای روز، همونفردای اون

چیزی که فکرش تر از اونچیز خیلی سریعخواستگاری زنگ زد و همه

وم شدن درس کردم، پیش رفت! کیارش که قبالً قول داده بود تا تمرو می

من، منتظر بمونه، با شرایط جدید، پیشنهاد شیش ماه صیغه رو داد تا 

ما با این پیشنهاد  یجا برگزار کنیم. همهبعدش عقد و عروسی رو یک

ی ش، دربارهموافقت کردیم ولی مامان با وجود شناخت کیارش و خانواده

مامان رو این مسئله نگران بود و تردید داشت! هنوز هم علت نگرانی 

 قدر به این موضوع فکر کردم که خوابم برد.کردم، اوندرک نمی

*** 

ای از خواب بیدار شدم. با گیجی به اطرافم نگاه ی گوشیبا صدای ویبره

کردم، روی مبل خوابم برده بود و پتویی روم انداخته شده بود که بدون 

 شک کار کیارش بود. 

 رویی خوابیده بود. روی مبل روبهنگاهی به اطرافم انداختم، کیارش هم 

با صدای ویبره خم شدم تا گوشی کیارش رو از روی مبل بردارم که 

دادم، به سختی گردنم تیر کشید. درحالیکه گردنم رو با یه دستم ماساژ می



مون، سریع ی خونهم گوشی رو برداشتم. با دیدن شمارهبا دست دیگه

 جواب دادم: الو.

 گوشم رسید. صدای نگران مامان به

بار زنگ زدم، اآلن گوشی خودت که خاموشه، گوشی کیارش هم چند -

 تا؟جواب میدی. کجا هستین شما دو

مامان جون گوشی خودم خراب شد. خواب بودم، اآلن بیدار شدم. حاال  -

 ها رو ولش کن. خوبی؟ بابا چطوره؟این

 بیم عزیزم.مامان نفس راحتی کشید و گفت: دلم هزار راه رفت. ما هم خو

خواستم گوشی رو قطع کنم، بعد از چند دقیقه حرف زدن، زمانی که می

مامان با خنده گفت: راستی صبح به نادیا زنگ زدم، گفت دارن 

 گردن.میبر

 من هم خندیدم.

 کنن!خوب کاری می -

بعد از خداحافظی مجدد، گوشی رو قطع کردم و برای عوض کردن 

 م. ی باال رفتهام به طبقهلباس

ی پایین برگشتم، کیارش هنوز خواب بود. به آشپزخونه زمانی که به طبقه

 رفتم و مشغول آماده کردن صبحونه شدم. 

سلیقه چیدم و سرم رو با رضایت بلند کردم که نگاهم با نگاه میز رو با

 کیارش که به اپن تکیه داده بود، تالقی کرد. با لبخند گفتم: صبح بخیر!

*** 

 «یک هفته بعد»

هام رو باز کردم. هنوز گیج خواب صبح با صدای زنگ گوشیم، چشم

بودم، نگاهی به ساعت گوشیم انداختم و با دیدن ساعت شیش و نیم، پتو 

 رو دوباره روی سرم کشیدم. 



آوری اینکه امروز قراره برگردیم، به ای نگذشته بود که با یادهنوز دقیقه

 سرعت از روی تخت خواب بلند شدم.

ز چک کردن گوشیم که کیارش چند روز پیش برام خریده بود، بعد ا

ای به در خورد و به دنبالش هام شدم که تقهمشغول عوض کردن لباس

 کیارش وارد اتاق شد.

 خیز شدی!با دیدنم ابروهاش رو باال انداخت و گفت: سحر

 ای باال انداختم. ی جواب دادن نداشتم، پس فقط شونهحوصله

ی حوصلگیم، به سمت چمدونم که از دیشب گوشهیدن بیکیارش هم با د

 اتاق بود، رفت.

 اگه چیزی الزم نداری، بذارمش تو ماشین. -

 با صدای آرومی تشکر کردم.

کیارش چمدون به دست رفت، من هم بعد از چند دقیقه از اتاق خارج 

 ها، کیارش هم از آشپزخونه خارجزمان با رسیدن من به پاییِن پلهشدم. هم

 بار مصرفی رو به دستم داد. شد و ظرف یک

سؤالی نگاهش کردم که گفت: عادت نداری این وقت صبح صبحونه 

 بخوری، حداقل یه کم از این کیک بخور.

 رنگی، صورتم رو پوشوند.لبخند کم

 بریم؟ -

 ها رو برداشتی؟سوغاتی و خرید -

 آره. -

ویال انداختم و سوار کیارش در ویال رو قفل کرد. آخرین نگاهم رو به 

ماشین شدم. احساس عجیبی نسبت به ویال داشتم که برای خودم هم قابل 

 درک نبود! 



بندم رو بستم. کیارش گفت: با حرکت ماشین از فکر بیرون اومدم و کمر

 کنی.نازی، کیک بخور. ضعف می

 به سمتش برگشتم و گفتم: خودت صبحونه خوردی؟

مصرف رو باز کردم و با دیدن کیک بارزیر لب "نه" گفت. ظرف یک

 م، با ذوق کیک رو چند تکه کردم.عالقهشکالتی مورد

*** 

ی ما رفت. با زمانی که به تهران رسیدیم، کیارش مستقیم به سمت خونه

 اینکه فقط به مدت یه هفته تهران نبودم، اما دلتنگش شده بودم! 

توّجه به م و بیمون، با ذوق در ماشین رو باز کردبا رسیدن به کوچه

کیارش به سمت در خونه رفتم و زنگ در رو زدم. بعد از چند لحظه، در 

 با صدای تیکی باز شد.

نگاهی به ساعت مچیم انداختم، دوازده ظهر بود و احتماالً بابا شرکت 

ها رو تو ها و سوغاتیدستی که خریدبود. کیارش با چمدونم و چندتا ساک

 متم اومد.ها جا داده بودم، به ساون

هم وارد خونه شدیم. وقتی تو سالن، کسی رو ندیدم، با صدای بلند هردو با

 گفتم: مامان جونم، من اومدم. کجایی؟

حرف، برای گذاشتن وسایل تو دستش به سمت اتاقم رفت. بعد کیارش بی

از چند لحظه، مامان با سینی چایی از آشپزخونه بیرون اومد و اون رو، 

 ه سمتش رفتم و بغلش کردم.روی میز گذاشت. ب

 دلم برات تنگ شده بود! -

خبر ندادی امروز مامان سرم رو بوسید و گفت: منم عزیز دلم. چرا یه 

 گردین؟میبر

 جواب موند. با سالم کیارش، سؤال مامان بی



پرسی شدند و من هم برای عوض کردن کیارش و مامان مشغول احوال

 هام به سمت اتاقم رفتم.لباس

کردم، مشغول عوض کردن الیکه با خوشحالی به وسایل اتاقم نگاه میدرح

 هام شدم. لباس

 شلوار مشکی و بافت نازک صورتی رنگم رو پوشیدم.

 کرد، از اتاق خارج شدم.با صدای مامان که اسمم رو صدا می

 جانم ما... -

 با دیدن کیارش که حاضر و آماده ایستاده بود، حرف تو دهنم موند. با اخم

 گفتم: کجا به سالمتی؟

 م برم خونه یه کم استراحت کنم.کیارش نزدیکم اومد و گفت: خسته

 مامان گفت: پسرم ناهار بمون، بعد برو. 

اما کیارش مخالفت کرد و باآلخره حرف خودش رو به کرسی نشوند و 

 رفت. 

کردم که با وجود خوابیدن تو برعکس کیارش اصالً احساس خستگی نمی

 دور از انتظار نبود!کل مسیر 

هام، به مامان شدم و به بعد از رفتن کیارش، مشغول نشون دادن خرید

 ها رو جدا کردم.کمکش سوغاتی

عصر بود که بابا از شرکت برگشت. سرگرم حرف زدن باهم بودیم که 

مامان به سمت تلفن رفت و گفت: به نادیا زنگ بزنم بهش بگم برگشتین. 

 شه.بعداً بفهمه ناراحت می

 خیالی گفتم: خب بشه!با بی

 بابا خندید.

 تو شمال چی بهش گفته بودی؟ -

 هام رو به هم کوبیدم.با ذوق دست



 دونی که چی شد!وای نمی -

 و مشغول تعریف کردن اتفاقاتی که افتاده بود، شدم.

*** 

 «سه ماه بعد»

اوایل زمستون بود و اعضای هر دو خانواده به طریقی مشغول تدارکات 

 ای عروسی بودن. بر

بود و نادیا هم گاهی اوقات به همراهش  مامان سرگرم خرید جهیزیه

هم ی خوبی باوقت نتونسته بودیم رابطهرفت. به هرحال من و نادیا هیچمی

 داشته باشیم و من هم انتظاری ازش نداشتم! 

چیدند. کیانا و کتی بابا و پدر جون هم برای تاالر و عروسی، برنامه می

 ن هم مشغول خرید لباس و به دنبال کارهای آرایشگاه بودن. جو

گشتیم، اما هنوز چیزی من و کیارش دنبال حلقه و لباس عروس، می

 مطابق میل خودمون پیدا نکرده بودیم!

کار خاصی نکرده تر از سه ماه به عروسی مونده بود و هنوز هیچ کم

پرسید، اس عروسی میی لبهام دربارهها و آشنابودیم. هرکس از دوست

دادم؛ "هنوز وقت هست! " بقیه از این رفتار خیالی جواب میفقط با بی

دونستم این کارها از منی کردند. خودم هم این رو خوب میمن، تعجب می

عروس بودم، بعید بود! اما رفتار و حرکات مشکوک که عاشق لباس 

 د!کیارش، فرصتی برای ذوق و شوق، برام باقی نذاشته بو

کیارش اصرار داشت تو شمال زندگی کنیم و یه جورایی از تهران، 

ی ما فراری بود! از هر فرصتی برای رفتن به شمال مخصوصاً از خونه

کرد، مثالً تو این سه ماه، دوبار دیگه به شمال رفته بودیم! استفاده می

تر از سه روز طول هرچند که بخاطر کارمون، هربار سفرمون بیش

ود! کیارش سعی داشت با ایجاد تغییرات تو ویال، من رو مشتاق نکشیده ب



های روز جا کنه اما تنها تغییر چشمگیر نصب عکسزندگی کردن تو اون

 برون به جای تابلوهای نقاشی بود!بله

ای تیره، هام رفتم. پالتوی قهوهسمت کمد لباساز فکر بیرون اومدم و به

رنگم رو پوشیدم و بدون هیچ شلوار ضخیم مشکی و شال بافت مشکی 

آرایشی، کیف به دست از اتاقم خارج شدم. تصمیم داشتم به شرکت 

ای های قهوهکفشی، پوتینبیارم. از جادرکیارش برم و از کارهاش سر

ی رنگم رو برداشتم. پیاده به سمت شرکت کیارش رفتم، چون هم حوصله

 ن بود.مورانندگی نداشتم و هم شرکت کیارش، نزدیک خونه

ی زیر هللا"ربع به ساختمون رسیدم. با نفسی عمیق و با "بسم بعد از یک

ی هفت رو فشار لب وارد ساختمون شدم. به سمت آسانسور رفتم و دکمه

 دادم. 

ی موردنظر رسیدم. منشی با قدر تو فکر بودم که نفهمیدم کی به طبقهاون

دم و پرسیدم: دیدنم از جاش بلند شد و سالم داد. من هم جوابش رو دا

 ای نداره؟ست؟ جلسهکیارش تنها

 خواین خبر بدم اومدین؟نه. می -

 سرم رو به عالمت "نفی" تکون دادم.

 خوام غافلگیرش کنم!نه. ممنون. می -

و به سمت اتاق کیارش رفتم و بدون در زدن وارد اتاق شدم. با دیدن 

، مین اتاق بودصندلی خالی کیارش، به یاد اتاق کوچیک افتادم که داخل ه

 افتادم. تا خواستم به سمت اتاقک برم، گوشی کیارش زنگ زد. 

با کنجکاوی به سمت گوشیش رفتم و تا خواستم از روی میز برش دارم، 

 دستی قبل از من برش داشت.



شناختم؛ کسی جز کیارش نبود! با اخم به ها رو خوب میصاحب دست

! با خشم پرسید: داشتی سمتش برگشتم که دیدم بدتر از من اخم کرده

 کردی؟گوشی من رو چک می

گفت؛ ش ماتم برد. با صدای دادش که میسابقهاز لحن عصبانی بی

داری گفتم: چیز "جواب من رو بده!" به خودم اومدم و با پوزخند صدا

 ای توش داشتی که انقدر عصبانی شدی؟پنهونی

 محکمی بهش زدم.با این حرفم دستش رو بلند کرد، اما من زودتر سیلی 

 قدر بدبخت نشدم که از تو سیلی بخورم!با جیغ گفتم: هنوز ان

ی چپش، درست جایی که سیلی زده بودم، دست چپ کیارش رو گونه

ای نداشت، نگاهم به دست راستش کشیده نشست. با دیدن دستش که حلقه

 ای نبود!شد. اما تو این دستش هم حلقه

 . نالیدم: تو عوض شدی!با ناباوری به کیارش نگاه کردم

کیارش خواست چیزی بگه که دستم رو به عالمت "سکوت" باال بردم و 

 گفتم: اشتباه کردیم.

چیز رو هام، ادامه دادم: همههای اشکی و لبخند تلخی روی لببا چشم

 کنیم!تموم می

آروم، چند قدم عقب رفتم و کیارش هیچ تالشی برای از بین بردن آروم

ی در رو لمس کردم های لرزونم دستگیرهن نکرد! با دستی بینموفاصله

 و از اتاق کیارش خارج شدم. 

های شرکت، تو سالن جمع شده بودند که با دیدن من چند نفر از کارمند

 سرشون رو پایین انداختن و خودشون رو سرگرم کاری نشون دادند. 

از کنارشون  بدون اینکه حتّٰی زحمت پوزخند دادن به خودم بدم، به آرومی

 رد شدم.



ها رفتم. دستی به صورت نمناکم کشیدم توّجه به آسانسور، به سمت پلهبی

ها پایین رفتم. وقتی به طبقه ی اول رسیدم، به و با پاهای لرزونم از پله

 ها، حتّٰی پشت سرم هم نگاه کردم، هیچ خبری از کیارش نبود!باالی پله

شنگم صورتم رو پوشوند! لبخند غمگینی از فکرهای دخترونه و ق

 ساختمون رو به مقصدی نامعلوم ترک کردم.

نگاه سرگردونم به آسمون ابری کشیده شد، سیاِه سیاه بود، درست مثل 

 زندگی من! 

هوا سوز داشت اما من بدون اینکه تالشی برای گرم نگه داشتن خودم 

 هدف شروع به قدم زدن کردم.کنم، بی

 راه رسیده بودم. به سر چهار

گل بخرین آقا آقا، یه شاخه»گفت ای که میی پسر بچهصدای ملتمسانه

به گوشم رسید. به سمت صدا « کنم!واسه خانومتون. خواهش می

های های توی دوستش خشک شد. دقیقاً مثل گلچرخیدم. نگاهم روی گل

 خرید!رزی بود که کیارش برام می

لبخند مصنوعی گفتم:  آروم پسربچه رو صدا کردم که به سمتم چرخید. با

 خرم!هات رو میی گلجا عزیزم. من همهبیا این

 با شنیدن حرفم با ذوق به سمتم دوید.

رفته تنش نبود. رو و  که هوا سرد بود اما چیزی جز یه ژاکت رنگبا این

 دستی به سرش کشیدم.

 شه عزیزم؟شون چند میهمه -

 هزار تومن خاله!معصومانه جواب داد: ده

همون لبخند کذاییم، سرم رو تکون دادم و پول کیفم رو درآوردم. با  با

دیدن عکس کیارش، همون لبخندم هم پر کشید! با صدای نگران پسربچه 

 به خودم اومدم.



 خری؟هام رو نمیخاله، گل -

م رو برگردونم! آروم سرم رو تکون تونستم لبخند پرکشیدهدیگه حتّٰی نمی

 ها رو ازش گرفتم.  سربچه دادم و گلدادم و مقداری پول به پ

های پسر بچه رفته بود اما پاهای من انگار به زمین چسبیده بود! به گل

ها رو به بینیم ها بود! گلتوی دستم خیره شدم، ظاهرش مثل همون گل

نزدیک کردم و بوییدمشون. چند وقت بود که کیارش برام گل نخریده 

؟! چند وقت بود که دیگه دوستم بود؟! چند وقت بود که عوض شده بود

 م لرزید.نداشت؟! اصالً دوستم داشت؟! با این فکرها چونه

با نمناک شدن صورتم، سرم رو به سمت آسمون باال بردم. اولین برف 

 زمستون شروع به باریدن کرده بود. 

ی برفی درست کردنمون افتادم. چند دونهبازی و آدمبه یاد پارسال، برف

تر لرزید و تالشم برای م بیشصورتم ریخت. چونه دیگه برف روی

 نشکستن بغضم راه به جایی نبرد!

های های لرزونم شروع به پرپر کردن گلسر به زیر به راه افتادم، دست

 توی دستم کرد! 

توّجه شدند، بیسعی کردم به دختر پسرهای عاشقی که از کنارم رد می

کردند و گاهی م نگاه میباشم. سعی کردم به مردمی که با تعجب به

 چسبوندند، توّجهی نکنم.بهم می″ بیچاره″و ″ دیوونه″های صفت

های توی دستم رو پرپر کرده بودم. دونم چقدر گذشته بود که تموم گلنمی

پوش شده بود. به اطرافم نگاه کردم، بارید و زمین سفیدبرف هنوز هم می

 مون فقط چند خیابون مونده بود! تا خونه

خواستم به راهم ادامه بدم که پام لیز خورد. دستم رو به دیوار کناریم می

آروم به راهم ادامه دادم. کیارشی که همیشه مواظبم بود و گرفتم و آروم

 کردم؟!جا هوام رو داشت، دیگه نبود! یعنی باید به نبودنش عادت میهمه



رو برای پیدا لرزیدم، دستم مون، درحالیکه از سرما میبا رسیدن به خونه

ی ″لعنت″کردن کلیدهام، داخل کیفم بردم. مثل همیشه جا گذاشته بودمش. 

 به بخت بدم فرستادم و زنگ در رو به زحمت فشار دادم. 

هام و نوک ونه، نگاهی به صورتم انداختم. چشمای دِر خی آینهتو شیشه

غم  ی هوای سرد رو بگیرم چونتونستم بهونهدماغم سرخ شده بودند. نمی

 ذاشت.هام جایی برای دروغ باقی نمیچشم

تا خواستم دوباره دستم رو روی زنگ بذارم، در خونه باز شد و به 

 دنبالش مامان از خونه بیرون اومد. 

تا خواست چیزی بگه نگاهش به صورتم افتاد و برای چند لحظه مبهوت 

 سر جاش ایستاد.

ی چند لحظه مبهوت تا خواست چیزی بگه نگاهش به صورتم افتاد و برا

 سر جاش ایستاد. 

هام برای فرار از نگاهش سرم رو پایین انداختم. مامان اومد جلو و شونه

 رو گرفت.

 نازی کجا بودی؟ چت شده؟ گریه کردی؟ -

سرم همچنان پایین بود، اما متوّجه بیرون اومدن کیارش و بابا از خونه 

 ه! تونستم درک کنم کیارش با چه رویی اومدشدم. نمی

هام م رو باال برد و به چشممامان وقتی جوابی ازم نشنید، با دستش چونه

های کیارش خیره شدم. خیره شد، اما من نگاهم رو دزدیدم و به چشم

م، سرش رو پایین انداخت. پوزخندی ناخواسته کیارش با دیدن نگاه خیره

 روی صورتم نشست.

بود. دست مامان رو تو نظر گرفته بابا زیر چشمی من و کیارش رو زیر

 دستم گرفتم و با صدای گرفته گفتم: حالم خوب نبود، ببخشید.

 زنیم. ش حرف میبابا گفت: باشه عزیزم فعالً بریم تو. بعداً درباره



آروم سرم رو تکون دادم و از کنار بابا و کیارش رد شدم. مامان هم پشت 

 سرم اومد.

 هات که یخن.دست برو کنار شومینه بشین تا سرما نخوردی. -

حق با مامان بود. با هجوم گرمای خونه تازه به خودم اومدم و فهمیدم 

 چقدر سردمه! 

آروم روی صندلی راحتی کنار شومینه نشستم. مامان به سمت آشپزخونه 

 رفت و بابا و کیارش هم به سالن اومدند. 

م به آگاه نگاهروم نشست. ناخودهکیارش برحسب اتفاق یا عمد درست روب

 ش دستش بود، اما دیگه اهمیتی نداشت!هاش کشیده شد، حلقهدست

 های کیارش گرفتم. با اومدن مامان، نگاهم رو از دست

مامان لیوان شیر رو روی میز گذاشت و گفت: گرمش کردم. بخور جون 

 بگیری. 

 به آرومی گفتم: دستت درد نکنه.

 لبخندی زد و روی صندلی کناریم نشست.

ی ههای خصمانفرما بود. کیارش زیر نگاهو سالن حکمسکوت بدی ت

ای نامعلوم خیره کشید! بابا شدیداً تو فکر بود و به نقطهمامان عذاب می

 شده بود!

هام نزدیک کردم. کمی از لیوان شیر رو از روی میز برداشتم و به لب

 هام رو دور لیوان گرم حلقه کردم.مزه کردم و دستشیر رو مزه

دم کسی قصد شکستن سکوت رو نداره، با صدایی که سعی وقتی دی

 کردم نلرزه شروع کردم به حرف زدن.می

 دونم خیلی نگرانتون کردم اما خوب نیاز داشتم یه کم تنها باشم!می -

ی کیارش زل زدم و ادامه دادم: من و کیارش... من و های ترسیدهبه چشم

 کیارش تصمیم...



ی کیارش شد! م و نفس آسودهدادن جمله صدای زنگ آیفون، مانع ادامه

 مامان از جاش بلند شد و بعد از چند ثانیه گفت: نادیا و وحید هستن.

 از جام بلند شدم.

 میرم یه آبی به دست و صورتم بزنم! -

 های پالتوم رو باز کردم. رفتم، دکمهکه به سمت اتاقم میدرحالی

کردم و به سمت  بیحوصله کیف، شال و پالتوم رو روی تختم پرت

 سرویس بهداشتی اتاقم رفتم.

کمی آب سرد روی صورت ملتهبم پاشیدم و بعد از خشک کردن صورتم 

 از سرویس بهداشتی خارج شدم. 

هاش گرفته با دیدن کیارش که روی تختم نشسته بود و سرش رو با دست

 ای ایستادم و بعد با لحن سردی پرسیدم: چرا اومدی اینجا؟بود، لحظه

هام رفتم و درحالیکه دنبال بافت صورتی رنگم ه سمت کمد لباسو ب

تون. نگران چیزی گشتم، ادامه دادم: برو بیرون. اصالً برو خونهمی

 گم.نباش. اگه خواستی، من خودم به کتی جون و پدر جون هم می

های با صداش که درست از پشت سرم میومد، به سمتش برگشتم. با چشم

 گی؟د. پرسید: نگران چی نباشم؟ چی رو بهشون میکرریزشده نگاهم می

خوایم جدا ترسیدم، گفتم: اینکه میهاش میبا اینکه از رگه های قرمز چشم

 بشیم.

 بینی! امکان نداره!کیارش با پوزخند گفت: تو خواب هم نمی

زد که هرگز در باورم اون لحظه کیارش آنچنان با اطمینان حرف می

تو زندگیم نباشه! با این حال من هم متقابالً  گجید روزی برسه کهنمی

 پوزخند زدم.

 شه!چرا تو خواب؟ سه ماه دیگه اون صیغه تموم می -



ش رو جلوی صورتم با این حرفم، کیارش با عصبانیت انگشت اشاره

زنی، کس حرفی نمیی این مزخرفات به هیچتکون داد و گفت: درباره

 وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.

 به سمت در رفت و گفت: اآلن هم زود آماده شو بیا بیرون.

به سمت کمدم چرخیدم و زیرلب با عصبانیت گفتم: عوضی من رو تهدید 

 کنه!می

بعد از پیدا کردن لباس مورد نظرم، با لگد در کمد رو بستم و مشغول 

پوشیدن لباسم شدم. جلوی آینه موهام رو شونه کردم و با آرایش سعی 

 های متورمم رو بپوشونم.و چشم پریدهت رنگکردم صور

بعد از چند دقیقه از اتاق بیرون اومدم. بقیه که تو سالن نشسته بودن، با 

هام، به سمتم برگشتن. نادیا با لبخندی که ازش بعید بود، از صدای کفش

 قدم شد.جاش بلند شد و تو سالم دادن، پیش

لبخندش، به سمتم اومد و به وسط سالن خشکم زده بود که نادیا با همون 

 آغوشم کشید. کنار گوشم لب زد: خوبی؟

ازش جدا شدم و در جواب سؤالش به آرومی سرم رو تکون دادم. نگاهم 

کرد، گرفتم. با وحید رو از کیارش که به طور عجیبی بهمون نگاه می

 پرسی کردم و بین مامان و نادیا روی مبل نشستم.سالم و احوال

 خم شد و آروم پرسید: اتفاقی افتاده؟نادیا به سمتم 

های سؤالی نگاهش کردم که گفت: با کیارش مشکلی پیدا کردین؟ آخه چشم

 ده!جور نشون میتو، حال و روز کیارش این

 کنی!سرد و قاطع جواب دادم: نه. اشتباه فکر می

هام نگاه کرد و با لبخند عجیبش، چیزی شبیه "امیدوارم! " زمزمه به چشم

 کرد.

 آروم از مامان پرسیدم: نادیا که از چیزی خبر نداشت؟



هام تکون داد و با نگرانی تو چشم″ نفی″ مامان سرش رو به عالمت 

 خیره شد و پرسید: با کیارش دعوات شده بود؟

هاش رو تو نگران قلب مهربونش بودم، سعی کردم لبخند بزنم. دست

 هام گرفتم.دست

 نه. فقط یه بحث کوچیک بود! -

 مان دستم رو فشار داد و با نگرانی گفت: مواظب زندگیت باش.ما

با این حرف مامان، بغض کردم. سرم رو پایین انداختم و چیزی شبیه 

 رو زمزمه کردم. ″ چشم″

توّجه به های مامان رو رها کردم و به مبل تکیه دادم. بیآروم دست

کرده بودم یا های اطرافم به فکر رفتم، یعنی تو انتخاب کیارش عجله آدم

 ی سنیمون دلیل این اختالفات بود؟!درست نشناخته بودمش؟ یا فاصله

های نادیا جلوی صورتم از فکر بیرون اومدم و با حرص پرسیدم: با دست

 چی شده؟

 تری بهم توپید: کیارش باهات کار داره.و اون با لحن بد

 درک"ی نثار کیارش کردم و از جام بلند شدم.تو دلم "به

سمت کیارش که جلوی در ایستاده بود و انگار قصد رفتن داشت، رفتم. به 

جلوش ایستادم و نگاهی به بقیه که تو سالن نشسته بودند انداختم، پس 

 باهاشون خداحافظی هم کرده بود! 

 پوفی کشیدم، زیادی تو فکر بودم که متوّجه نشده بودم.

ه بودیم، تو دید بقیه کیارش دستم رو کشید و بغلم کرد. جایی که ما ایستاد

هام رو روی پاهای کیارش که بدون کفش نبود. پس با خیال راحت کفش

 بودن، گذاشتم و با تموم قدرتی که داشتم فشار دادم.

سینه و با بهگفت و ولم کرد. با اخم نگاهم کرد که دست″ آخی″کیارش 

 خواستی بزنی تو گوشم؟پوزخند گفتم: چیه؟ نکنه می



دستش رو تو موهاش کشید و با ناراحتی گفت: امروز  کیارش در جوابم

 هم چیزی نگو. رو فراموش کن. به کسی

و بدون اینکه منتظر جوابی از من بمونه، در خونه رو باز کرد و رفت. 

ش هم خواهی کوچیک رو هم به خودش نداد. جملهحتّٰی زحمت یه معذرت

 آورد.میدرتر امری بود! اگه قبالً بود، حتماً از دلم که بیش

چند ثانیه به در بسته نگاه کردم و با لبخند تلخی زمزمه کردم: عوض  

 شدی کیارش.

آهی کشیدم و با عذرخواهی از بقیه به اتاقم رفتم و درش رو از داخل قفل 

ی مامان تو سرم تکرار شد؛ "مواظب کردم. به در تکیه دادم، جمله

 زندگیت باش. "

در اتاق نشستم. مامان دلش خوش  زانوهام شکست و روی زمین، پشت

 زد؟!ی کدوم زندگی حرف میبود. درباره

ی کیارش بود؛ "امروز رو ای که تو سرم تکرار شد، جملهی بعدیجمله

 فراموش کن. "

از خودم پرسیدم؛ "امروز رو فراموش کنم؟ روزهای قبل رو چیکار 

 کنم؟"

مدم و پرسیدم: چی خورد، به خودم اووقفه به در میهایی که بیبا ضربه

 شده؟

 صدای مامان به گوشم رسید.

 چرا در رو قفل کردی؟ بیا شام بخور. -

 دستی به پیشونیم کشیدم.

جوری نیاد خواب بودم. نادیا هم که اینجا بود در رو قفل کردم تا همین -

 م!خوام بخوابم. خستهتو! میل ندارم، می

  آهی رو که مامان از پشت در کشید، احساس کردم!



بعد از باز کردن قفل در به سمت تختم رفتم و پالتو و شال روش رو به 

ای پرت کردم. بدون پوشیدن لباس راحتی، روی تخت خواب دراز گوشه

 کشیدم.

دستم رو به سمت کیفم که کنار تخت افتاده بود، بردم و گوشیم رو از 

 توش برداشتم. 

رفته، های از دستهای کیارش و نگاه کردن به تماسبدون خوندن پیام

 پیامی رو برای ترنم فرستادم.

 «شاپ همیشگی منتظرم باش! فردا ساعت چهار، کافی»

خواستم تو ون رفتن نداشتم، اما نمیی بیرروزها حوصلهبا اینکه اون

مون ترنم رو ببینم و باهاش حرف بزنم. ممکن بود مامان متوّجه خونه

 بشه!

های شون چشمخید، تو همههای روی دیوارها چرنگاهم روی عکس

 زدند، اما حاال چند وقت بود که این برق رو ندیده بودم؟!کیارش برق می

های درشت یکی پس از دیگری، بالشت هام پر از اشک شد و قطرهچشم

 سوخت! زیر سرم رو خیس کردن. دستی به گلوم کشیدم، مثل قلبم می

وی سرم کشیدم و خودم با صدای پایی که به سمت اتاقم میومد، پتو رو ر

رو به خواب زدم. از زیر پتو، متوّجه مامان شدم که چراغ اتاق رو 

 خاموش کرد. 

با رفتن مامان، از زیر پتو بیرون اومدم و تو تاریکی اتاق، به اتفاقات 

 امروز و تصمیمم فکر کردم.

*** 

هام رو باز کردم. سرم به شدت با صداهایی که باال سرم میومد، چشم

سوخت. مامان و کیارش باالی سرم بودن. هام میکرد و چشمسنگینی می

مامان درحالیکه صورتش از خشم سرخ شده بود؛ داشت به کیارش 



بینم. معلوم نیست گفت؛ "من وضعیت اآلن نازی رو از چشم تو میمی

 دیروز چی بهش گفتی که چند ساعت... "

 و قطع کرد. های بازم شد و حرف مامان رکیارش متوّجه چشم

 نازی بیدار شد. -

تونستم درک کنم، هاش رو نمیروزها حرفهایی که اونو با لبخند و چشم

بهم زل زد و مشغول نوازش موهام شد. دستش رو پس زدم و نگاهم رو 

خواستم ازش چیزی بپرسم که با سوزش گلوم، به مامان دوختم. می

 هام رو با درد بستم. چشم

پیشونیم گذاشت و با نگرانی گفت: تبت هم که مامان دستش رو روی 

 باالست، پس این سعید کجا موند؟

هنوز حرف مامان کامل تموم نشده بود که بابا همراه با آقای زند، دکتر 

 خانوادگیمون، اومد.

 م شد.هام رو بستم و دکتر زند مشغول معاینهحالی چشمبا بی

ای کیارش به گوشم بعد از چند دقیقه با سوزش دستم، اخم کردم. صد

 رسید.

دونم ازم ناراحتی اما بهتر نیست جلوی بقیه ناراحتیت رو نشون می -

 ندی؟

هام رو باز کردم و به سختی گفتم: تو داری یه چیزی رو از من چشم

 کنی!مخفی می

 با این حرفم، رنگ کیارش پرید. پس حتماً کاری کرده بود!

 یم بلند شد. کیارش تا خواست حرفی بزنه، صدای زنگ گوش

ای از من بگیره، برش داشت. پوزخندم از کیارش بدون اینکه اجازه

 چشمش دور نموند. 

 الو بفرمایید. -



 چند ثانیه مکث کرد و دوباره گفت: سالم ترنم خانوم. خوب هستین؟ 

 با شنیدن اسم "ترنم" ، یاد قرارم افتادم و به فکر رفتم.

ت قرار داشتی انگار. دخترخاله بعد از قطع کردن گوشی، کیارش گفت: با

 جا.نرفتی نگرانت شده بود. گفت میاد این

 قدر به کیارش زل زدم که خوابم برد! سرم رو تکون دادم و اون

هام رو باز کردم، ترنم روی با باال و پایین پریدن کسی روی تختم، چشم

 داد، کم مونده بود از تخت پایینتختم نشسته بود و خودش رو تکون می

جونی که به پاش زدم، صاف نشست و با نیش باز سالم بیفته. با مشت بی

 داد.

تو جوابش فقط سرم رو تکون دادم. ترنم با لبخند زورکی گفت: پاشو 

 دیگه. از وقتی اومدم خوابی.

وقت از طرف وقتی جوابی ازم نگرفت، با نگرانی خواهرانه که من هیچ

گفت. دیروز اتفاقی یه چیزهایی مینادیا احساس نکرده بودم؛ پرسید: خاله 

 افتاده بود؟

 تو جوابش باز هم سرم رو تکون دادم که داد ترنم به هوا رفت. 

 نازی الل شدی مگه؟ حرف بزن خوب. -

 و روی صندلی کنار تختم نشست. با صدای گرفته گفتم: از چی بگم؟

 با کیارش مشکلی پیدا کردی؟ -

اطراف انداختم، از ترنم پرسیدم: اآلن با شنیدن اسم "کیارش" نگاهی به 

 جا بود؟کجاست؟ وقتی تو اومدی کیارش این

ش پیش اومد، خدا خیلی هم نگرانت بود. انگار کاری واسهآره بنده  -

 رفت.

 با حرص پرسیدم: بهش زنگ زدن؟

 ترنم متعجب گفت: آره خب...



 نفهمیدی کی بهش زنگ زده بود؟ -

 گاه کرد.های گردشده بهم نترنم با چشم

نازی، من از کجا بدونم؟ جوابم رو ندادی. با کیارش مشکلی پیدا  -

 کردی؟

سعی کردم روی تخت بشینم که ترنم کمکم کرد. بهش زل زدم و گفتم: 

کنم دیگه بتونم با کیارش بستگی داره چی رو مشکل بدونی! فکر نمی

 ادامه بدم.

وتا هستند. هیچ معلومه چی داری میگی؟ همه منتظر عروسی شما د -

 تونی؟گی نمیاصالً مگه دوست پسرته که به این راحتی می

تر هام دوباره راه خودشون رو پیدا کردند. نالیدم: کاش بیشاشک

 شناختمش.می

 تموم اتفاقات چند وقت پیش رو برای ترنم تعریف کردم.

کاغذی رو به سمتم ی دستمالهام گوش کرد و جعبهترنم با دقت به حرف

 گرفت.

 هات رو پاک کن تا خاله ندیده.حاال اشک -

 جعبه رو پس زدم.

خوام برم دست و صورتم رو بشورم. تو برو پیش مامان. من هم می -

 میام.

هام رو عوض کردم و به سمت بعد از شستن دست و صورتم، لباس

ی سوپ رو روی میز گذاشت و با نگرانی آشپزخونه رفتم. مامان کاسه

 پرسید: حالت بهتره؟

 و دستش رو روی پیشونیم گذاشت.

 تبت هم که پایین اومده. غذا بخور، بعد داروهات رو. -

*** 



ی خداحافظی گفت: فعالً شون رفت و لحظهبعد از ناهار، ترنم به خونه

 کنی.کاری نکن نازی. شاید داری اشتباه می

کم داشتم امیدوار حرف زدن با ترنم، تا حدودی آرومم کرده بود و کم

شدم اما وقتی شب شد و کیارش نه زنگ زد و نه به دیدنم اومد، به می

 لنگه!یقین رسیدم که یه جای کار می

*** 

 «دو ماه بعد»

ی من و کیارش، هرروز گذشت و رابطهدو ماه از اون ماجرای نحس می

کردیم و من ترین موضوعی بحث میشد. سر کوچکسردتر از دیروز می

کس به غیر از بهش از دست داده بودم. هیچ به کل اعتمادم رو به نسبت

هامون رو خوب ترنم از مشکالت ما خبر نداشت، درواقع جلوی بقیه نقش

 کردیم!بازی می

م تموم شده بود و طبق چیزهایی که از مامان شنیده بودم تو خرید جهیزیه

ای که کیارش خریده بود، چیده بودن. با اینکه مامان از خونه و خونه

کرد، اما من تمایلی به دیدنش نداشتم! خوب یادم میاد تعریف می چیدمانش

موقع خرید خونه، با تماسی که با کیارش گرفتن، مثل اون چند وقت رفت! 

های من ی خودش، فقط براش کار  پیش اومده بود و حساسیتالبته به گفته

 مورد بود!بی

، تبدیل حوصلهو من که از اون دختر شیطون به یه دختر عصبی و بی

ی خودش گذاشتم و اون خیلی راحت شده بودم، انتخاب خونه رو به عهده

 قبول کرد!

هایی که داشتیم، هنوز هم این که کیارش با وجود دعوا و جنگ اعصاب

حاضر به جدایی نبود، برام جالب بود! هنوز هم بعضی مواقع تو عمق 



تونستم میدیدم اما با وجود کارها و رفتارش نهاش، عشق رو میچشم

 باور کنم! 

برای خرید عروسی برخالف میل کیارش، از کیانا خواستم، همراهمون 

 بیاد و بیشتر خریدها به انتخاب کیانا بود.

روزها، عجیب باهاش احساس از فکر بیرون اومدم و آهنگی رو که اون

 ها انتخاب کردم. کردم، از بین آهنگدردی میهم

بستم هام رو میبا آرامش درحالیکه چشم ای نشستم وروی صندلی گهواره

 به آهنگ گوش سپردم.

 دلیل انگار خود به خودانگار بی

 تا عاشقت شدم لحنت غریبه شد

 هاتگرمای عشق رفت از جمله سازی

 یه دفعه خوب شد

 هاتدیوونه بازی

 عشقی که درد شد سبزی که زرد شد

 شامی که سرد شد یعنی عوض شدی

 سرهیک پره تا صبحپلکت که می

 بره یعنی عوض شدیخوابت نمی

 زیرلب با پوزخند گفتم: من عوض شدم، اما کیارش عوضی شد!

با حرص از روی صندلی بلند شدم و آهنگ رو قطع کردم، دیگه حتّٰی از 

 گرفتم!اون گوش کردن به اون هم آرامش نمی

هام رفتم. قرار بود برای پرو لباس عروسم همراه به سمت کمد لباس

ش به مزون خاله رعنا، دوست مامان، بریم. با فکر اینکه کیارش با کیار

هام ای روی لبشه لبخند مسخرهم، عصبانی میدیدن لباس عروس ساده

 شدم. نشست و با وسواس مشغول انتخاب لباس



ی قدی ایستادم، پوست و آرایش کردن، جلوی آینه بعد از پوشیدن لباس

رسید که تر از همیشه بنظر میروحیی روسری مشکی بسفیدم به واسطه

 تأثیر نبود!های گذشته بیالبته الغر شدن صورتم نسبت به ماه

باآلخره از آینه دل کندم و بعد از خداحافظی از مامان، از خونه خارج 

 شدم. 

کیارش جلوی در، تو ماشین منتظرم بود. سوار ماشین شدم و سالم 

گرمی داد و با لبخند پرسید: تیپ آرومی دادم. کیارش جواب سالمم رو به 

 زدی. نکنه خبریه؟

با نیشخند جواب دادم: نه. تو امروز انگار خوشحالی! وقتی بهت زنگ 

 زدن، خبر خوبی بهت دادن؟

 کیارش نفسش رو کالفه بیرون فرستاد.

 کنم خرابش نکن.یه امروز رو ازت خواهش می -

شه من چیزی سرم رو به سمت پنجره گردوندم و به سردی گفتم: با

 گم.نمی

کیارش دست چپم رو گرفت و بوسید. با اخم دستم رو از دستش بیرون 

کشیدم که یه بار دیگه کارش رو تکرار کرد و صدام کرد. با همون اخم 

 به سمتش برگشتم.

 ولم کن. -

توّجه به حرفم دستم رو کشید که تو بغلش افتادم. سرم درست روی بی

جوا کرد: بابت این چند وقت معذرت قلبش بود. آروم کنار گوشم ن

 دم جبران کنم.خوام. قول میمی

 و روی موهام رو بوسید.

 حرف از بغلش بیرون اومدم و به پشتی صندلی تکیه دادم. بی



احساس عجیبی داشتم. به نیمرخ کیارش نگاه کردم که با لبخند محوی 

 مشغول رانندگی بود. یعنی همون آدم سابق شده بود؟!

 ربع، کیارش ماشین رو جلوی مزون نگه داشت. یک بعد از 

باهم از ماشین پیاده شدیم، مثل سابق دستم رو تو دستش گرفت و به مزون 

 رفتیم.

کردم. سحر، تر از اون چیزی بود که فکرش رو میداخل مزون شلوغ

یکی از شاگردهای خاله رعنا، با دیدن من و کیارش به سمتون اومد و بعد 

 ی باال راهنمایی کرد. پرسی، ما رو به طبقهالاز سالم و احو

های عروس، به اتاق ها و گذشتن از بین لباسبعد از باال رفتن از پله

شخصی خاله رعنا رسیدیم. دستم رو از دست کیارش بیرون کشیدم و 

 خاله رعنا در رو باز کردم.″ بفرمایید″ی آرومی به در زدم. با صدای تقه

 ، از جاش بلند شد.خاله رعنا با دیدنمون

 منتظرتون بودم! -

پرسی، خاله رعنا با عجله گفت: زود بغلش کردم و بعد از سالم و احوال

 بیاین لباس عروس رو ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.

 با لبخند "چشم"ی گفتم.

جا منتظر خاله رعنا به مبلی اشاره کرد و رو به کیارش گفت: پسرم این

 و بپوشه.باش تا نازی جون لباس ر

کیف دستیم رو به دست کیارش دادم و به سمت اتاق پرو رفتم. طبق 

هام رو شده به در اتاق پرو بود پوتینای که روی کاغذ نصبجمله

که ای تو اتاق منتظر ایستادم تا ایندرآوردم و وارد اتاق شدم. چند دقیقه

زم ای به در خورد و به دنبالش خاله رعنا از پشت در گفت: عزیتقه

 هات رو ببند.چشم



ها. چطوری چشم بسته زنینهایی میبا تعجب گفتم: وا خاله رعنا حرف

 لباس بپوشم؟ اونم نه یه لباس معمولی. 

خاله رعنا با حرص جواب داد: تو به اونش کاری نداشته باش، من کمکت 

 هات رو ببند. کنم. حاال چشممی

بود، نگاه کردم و کشیده های قدی نصب شده به دیوارهای اتاق که آینه

 گفتم: چشم!

هام رو بستم و با غم و ناراحتی از ذهنم گذشت، حاال که انگار و چشم

 کردم!کیارش خوب شده، کاش لباس ساده انتخاب نمی

صدای باز شدن در و "آفرین حاال شدی دختر خوب! " گفتن خاله رعنا 

 رو شنیدم. تو جوابش فقط خندیدم.

، لباس رو به کمک خاله رعنا پوشیدم. با ای که بودبه هر سختی

هام رو باز کنم که هر بار با صدای خواستم چشمکنجکاوی چندبار می

شدم. کالفه گفتم: خاله جون، مطمئنید این اعتراض خاله رعنا مواجه می

 لباس منه؟ 

 آره. چطور مگه؟ -

 کنم به این سنگینی باشه.آخه لباسی که من سفارش دادم، فکر نمی -

 هات رو باز نکن.حاال که شده! تا نگفتم چشم -

که از کارهای خاله حرصم ی موهام رو باز کرد. با اینو به دنبالش گیره

 ش عمل کردم. گرفته بود، به گفته

هات تونی چشمخاله بعد از صدا زدن کیارش، گفت: خوب حاال عزیزم می

 رو باز کنی.

 گاه کردم.با دیدن لباس عروس، با ناباوری به خاله ن

 خاله چشمکی زد.

 من فقط یه کم تغییرش دادم. -



و از اتاق پرو خارج شد. به خودم تو آینه نگاه کردم. دامن لباس، ساده و 

های ریزی در عین حال شیک بود. روی قسمت سینه و بندهای لباسم، گل

هام ریخته کار شده بود و در آخر موهای طالیی رنگم که روی شونه

 بودند.

سینه مشغول تماشای من بود. با اخم بهه کیارش رو دیدم که دستاز آین

 مصنوعی گفتم: دید نزن. مگه اومدی سینما؟

م ش رو روی شونهکیارش به سمتم اومد و از پشت بغلم کرد. چونه

 گذاشت.

 از لباست خوشت اومد؟ -

 هاش زل زدم.از آینه به چشم

 آره خیلی قشنگ شده. -

قشنگی تو! اون لباس ساده چی بود سفارش داده به آرومی گفت: نه به 

 کردی.خواستی لج من رو دربیاری یه راه بهتر انتخاب میبودی؟ می

خودم رو از بغلش بیرون کشیدم. با دستم، دامن لباسم رو جمع کردم و به 

 سمتش برگشتم. 

 ی این لباس زیر سر تو بوده.های ریز شده گفتم: پس ایدهبا چشم

بینم کنم میبه لباسم انداختم. با اخم گفتم: حاال که فکر می و نگاه کوتاهی

 شد.یکی لباس بهتر می اون

 کیارش خندید.

 هات شدم!عاشق همین خل بازی -

 هاش رو گرفتم.دست

 کیا! -

 جانم. -

 قول بده. -



 چه قولی؟ -

 وقت مثل این چند ماه رفتار نکن.دیگه هیچ -

 دم.ازش کرد و گفت: قول میهای شستش، نوهام رو با انگشتدست

تونستم رسید، زل زدم. نمیتر بنظر میهاش که از همیشه روشنبه چشم

 ازش دلگیر باشم!

رم بیرون. لباست رو زود ای که به در خورد، کیارش گفت: من میبا تقه

 عوض کن که برنامه دارم.

 با لبخند سرم رو تکون دادم.

رو خارج شدم و لباس عروس رو هام، از اتاق پبعد از عوض کردن لباس

 تحویل شاگرد خاله رعنا دادم. 

هام رو به پا کردم و به سمت کیارش و خاله رعنا که انگار سخت پوتین

زدم بحثشون سر مشغول جر و بحث بودن، رفتم. همونطور که حدس می

گفت کار خاصی نکرده و این ی لباس عروس بود. خاله رعنا میهزینه

 رفت!ست و کیارش زیر بار نمیادهی سلباس یه هدیه

ساعت حرف زدن و دلیل و منطق آوردن، خاله رعنا باآلخره بعد از نیم

 ی لباس شد. دوم هزینهحاضر به گرفتن یک 

ی لباس عروس رو برداشت و بعد از خداحافظی از خاله، از کیارش جعبه

 مزون خارج شدیم. 

 رو شکر.تم: خداای کشیدم و گفبا نشستن تو ماشین نفس آسوده

بست، گفت: آره واقعاً. کیارش هم خندید و درحالیکه کمربندش رو می

 گیرن چه برسه به بقیه!ی واقعیشون پول میمردم اآلن از خواهرزاده

 کنه!با لبخند جواب دادم: ولی خاله رعنا خیلی مهربونه و با بقیه فرق می

 رانندگی شد. ی تأیید تکون داد و مشغولکیارش هم سری به نشونه



طرف داری  نرفت، پرسیدم: وا چرا از ایبا دیدن مسیری که کیارش می

 ری؟ می

 کیارش چشمکی زد.

گفتم که برنامه دارم. به مامانت هم زنگ زدم، خبر دادم دیر  -

 گردیم.برمی

 با خنده گفتم: پس بزن قدش.

 ی مسیر با صدای آهنگدر جوابم با خنده سرش رو تکون داد و بقیه

 سپری شد.

داشت و بعد از پیاده شدن، کیارش جلوی مرکز خرید ماشین رو نگه

گرفت، گفت: خرید دو نفره برای درحالیکه دستش رو به سمتم می

عروسیمون که با وجود کیانا، به دلم موند، حداقل خرید عیدمون بدون 

 مزاحم باشه!

منظورت از دستش رو گرفتم و با افسوس گفتم: چه دل پر دردی داری! 

 مزاحم کیانا بود؟

 خندید.

 ولش کن. بیا ببینم چی دوست داری. -

داخل اولین بوتیک مرکز خرید شدیم و به انتخاب کیارش، یه مانتوی 

 رنگش خریدیم. شکالتی رنگ به همراه شال هم

ها هم خرید کردیم که ها و بوتیکی فروشگاهبه همین ترتیب از بقیه

 نایلون خریدهامون شد.های پر از ش، دستنتیجه

ای که نزدیک مرکز بعد از گذاشتن خریدها تو ماشین، به طالفروشی

ی ازدواجمون به انتخاب خرید بود، رفتیم. کیارش عقیده داشت چون حلقه

 ای انتخاب کنم.ی دیگهخودم نبوده، بهتره حلقه



ی موردنظرم رو زود پسند بودم، اما به کمک کیارش، حلقهبا اینکه سخت

های ریزی وجود داشت که با نگین کار شده پیدا کردم. روی حلقه، گل

 بود.

*** 

هام داشت و با دیدن من که چشممون ماشین رو نگهکیارش جلوی خونه

ی خواب بودن، گفت: الزم شد خودم هم باهات بیام. با این وضع آماده

 بره.نرسیده به خونه، پشت در خوابت می

 م، گفتم: نه دیگه در این حد!کشیددرحالیکه خمیازه می

های پر و از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. کیارش هم با دست

 از خرید، پشت سرم اومد. 

های روشن خونه معلوم بود که مامان و بابا هنوز نخوابیدن. با از چراغ

 خیال راحت دستم رو روی زنگ فشار دادم.

د شدیم. درحالیکه زیپ در با صدای تیکی باز شد و با کیارش وار

ها با شیطنت گفتم: سالم ناهید. کردم، طبق گذشتههام رو باز میپوتین

 سالم سعید.

هام ادامه بدم که با ظاهر شدن ناگهانی نادیا و دیدن خواستم به حرفمی

 کشیدم.″ هینی″ترش تیپ از همیشه جلف

و ندیده کیارش که مشغول گذاشتن خریدها روی زمین بود و هنوز نادیا ر

 بود، پرسید: چی شد؟

هاش رو گرفتم و گفتم: نگاه هام چشمسریع به سمتش چرخیدم و با دست

 نکن.

گفتم: هاش جدا کنه که من فقط میهام رو از چشمکیارش سعی داشت دست

 ذارم.نه نمی



مامان و بابا هم با صدای من پیداشون شد و با تعجب به تقالهای من نگاه 

نادیا به سمتم اومد و تو یه حرکت ناگهانی بازوم رو  کردند. باآلخرهمی

 کشید و تشر زد: چیکارش داری؟

دادم، گفتم: بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و درحالیکه ماساژش می

 کنم؟مگه من تو روابط تو و وحید دخالت می

مامان قبل از اینکه نادیا جوابی بهم بده، گفت: بیاین تو. چقدر بحث 

 کنید؟می

رش درحالیکه مشخص بود به زور لبخندش رو حفظ کرده، رو به کیا

تون من برم. دیروقت هم هست، صبح مامان و بابا گفت: نه دیگه با اجازه

 باید برم شرکت.

انقدر قاطعانه حرفش رو زد که جای هیچ اصراری رو باقی نگذاشت! با 

ش همون لبخند کذایی ازم خداحافظی کرد و فکر من درگیر علت پوزخند

 به نادیا شد.

کردم، با هیجان جا میهای خرید رو جابهبا رفتن کیارش، درحالیکه نایلون

 ها خریده برام!گفتم: ببینید کیارش چی

مامان و بابا با گفتن  "مبارکه. " برای خواب به اتاقشون رفتند و من که 

تو هوشی بودم، رو به نادیا گفتم: انگار نه انگار چند دقیقه پیش درحال بی

 بیا ببین!

 برخالف تصورم نادیا قبول کرد و روی مبل نشست. 

*** 

 ساعت، آخرین نایلون خرید رو هم خالی کردم.بعد از حدود نیم

 تموم شد؟ -

 ش رو از کیفم درآوردم. م افتادم و جعبهبا سؤال نادیا یاد حلقه



ی جدیدم عوض ی قبلیم رو با حلقهروی مبل کناری نادیا نشستم و حلقه

 کردم. با ذوق پرسیدم: به نظرت قشنگه؟

ی وقتی جوابی ازش نگرفتم، سرم رو بلند کردم و که متوّجه نگاه خیره

 نادیا روی لباس عروسم شدم. 

 سؤالم رو دوباره پرسیدم که به خودش اومد.

 چیزی پرسیدی؟ -

سؤالم رو برای سومین بار تکرار کردم که با لبخند عجیبی جواب داد: 

 آره!

رم بخوابم. "، به سمت م. میوی مبل بلند شد و با گفتن "خستهو از ر

 ها رفت. تازه یاد وحید افتادم. پله

 راستی... -

ها ایستاد و به سمتم برگشت. با دیدن نگاه منتظرش پرسیدم: نادیا جلوی پله

 وحید کجاست؟ ندیدمش!

 ای لرزید، اما خیلی سریع جواب داد: برایحس کردم نادیا برای لحظه

 مأموریت رفته شهرستان.

 با خنده گفتم: ولی آخر ماه باید بیاد. ناسالمتی عروسی خواهر زنشه.

 نادیا دوباره لبخند عجیبش رو تکرار کرد.

 حتماً!  -

 ی باال رفت.آرومی، به طبقه″ شب بخیر″و با گفتن 

به رفتنش خیره شدم. لباس قرمز نسبتاً بازی پوشیده بود که پوشیدنش تو 

« به من چه؟»دور از انتظار بود! بعد از چند ثانیه با گفتن این هوا

خیال لباس و رفتار عجیب نادیا شدم و بعد از تعویض حلقه، بدون بی

اینکه خریدهام رو جمع کنم، به سمت اتاقم رفتم و زودتر از همیشه خوابم 

 برد.



صبح بعد از شستن دست و صورتم، به آشپزخونه رفتم. مامان تنها تو 

ونه نشسته بود، بعد از سالم دادن پشت میز نشستم و درحالیکه از آشپزخ

مالیدم، از گفتم: نادیا کجاست؟ رفت شکالت صبحانه روی نون می

 شون؟خونه

نگرانی گفت: نه. صبح  مامان فنجون چاییش رو روی میز گذاشت و با

 گفت با دوستش قرار داره.

 تفاوت شونه باال انداختم.بی

 خیلی عادیه. چرا انقدر نگرانی؟که  خب این -

 هاش رو دور فنجون حلقه کرد.دست

 دونم. چند روزه فقط دلشوره دارم.نمی -

 ای؟چه دلشوره -

 و لقمه رو تو دهنم گذاشتم.

 زد.دیروز تو نبودی ببینی رفتار نادیا چطور بود. یه کلمه هم حرف نمی -

 و به سرفه افتادم. ی مامان، لقمه به گلوم پرید با شنیدن آخرین جمله

 مامان فنجون چایی رو به دستم داد و با دستش چند بار پشتم کوبید. 

و اون دوباره روی صندلی نشست. ″ کافیه″با دست به مامان اشاره کردم 

کمی از چاییم رو خوردم و با شک و تردید پرسیدم: نادیا دیروز حرف 

 زد؟نمی

 مامان کالفه گفت: نه.

صبحانه و سبد نون رو از روی میز درحالیکه ظرف شکالت 

 داشتم، از روی صندلی بلند شدم.برمی

 از نادیای پرحرف بعیده. -

 گم دیگه. نازی، ازش بپرس.من هم همین رو می -

 در یخچال رو بستم و به سمتش برگشتم.



 چی رو بپرسم؟ -

شویی رفتم و فنجون رو از روی میز برداشتم. به سمت سینک ظرف

 م.مشغول شستنش شد

 حرف شده؟ ست؟ چرا کمبپرس مشکلش چیه... چرا انقدر کالفه -

دونی ها. خودت که بهتر میزنیهایی میبا پوزخند گفتم: یه حرف

 ی من و نادیا چطوره.رابطه

های خرید که و با بستن شیر آب، از آشپزخونه خارج شدم. با دیدن نایلون

گفتم: مامان جونم دستت منّظم کنار مبل چیده شده بودن، با صدای بلند 

 درد نکنه.

 مامان از آشپزخونه خارج شد.

 برای چی؟ -

 های خرید اشاره کردم.به نایلون

 مامان آهی کشید.

 پس باید از نادیا تشکر کنی. -

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: کار نادیاست.

 های گشاد شده از تعجب گفتم: امکان نداره!با چشم

من هم با چند دقیقه تأخیر با حاضر جوابی گفتم:  مامان چیزی نگفت و

 ش بود. خریدهام رو دیدی؟نیازی به تشکر نیست! وظیفه

 مامان با خنده جواب داد: آره.

 با ذوق و شوق زیادی گفتم: لباس عروسم رو دیدی؟ قشنگ بود؟

 لپم رو کشید.

 آره. مطمئنم که بهت میاد. -

 ر میشم!تو من هم مطمئنم که از نادیا خوشگل -

 ها از روی زمین، به اتاقم رفتم.و با برداشتن نایلون



ی ای نشستم و شمارهجا کردن خریدها، روی صندلی گهوارهبهبعد از جا

پیدا خانوم! کمترنم رو گرفتم. به بوق دوم نرسیده، جواب داد: سالم عروس

 شدی!

 با ناز گفتم: سالم. انشاءهللا قسمت شما!

 ها.کیارش جونت نیستمبا چندش گفت: من 

توّجه به دردی که تو با شنیدن اسم کیارش، با هیجان از جام پریدم و بی

 دونی که چی شد!پام در اثر برخورد با کمد پیچید، گفتم: وای نمی

ی حرف زدن به ترنم بدم، شروع کردم به تعریف و بدون اینکه اجازه

 کردن ماجرای آشتیم با کیارش.

هام، با صدایی که شادی توش نمایان بود، بهم حرفترنم بعد از شنیدن 

 تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد.

های نقاشیم شدم. بعد از قطع کردن گوشی، مشغول جمع کردن برگه

زدم. اگه مدیر میهرطور که شده بود حتماً باید به آموزشگاه سر

ا به اآلن غیر از داییم بود، مطمئناً کارم رو ت ای بهآموزشگاه هرکس دیگه

از دست داده بودم. هرچند به پولش احتیاجی نداشتم، اما کمی مستقل 

 بودن، بد نبود!

همزمان با تموم شدن کارم، مامان هم برای ناهار صدام کرد. سر میز، 

رسید از ای باهام حرف زد. بنظر مینادیا رو دیدم که با لبخند چند کلمه

 تره!دیروز خوشحال

*** 

شین به آموزشگاه رفتم، اما طبق معمول جلوی عصر بود که با ما

روی آموزشگاه جایی برای پارک نبود و مت به ناچار ماشین رو روبه

 آموزشگاه پارک کردم.



خواستم از خیابون رد بشم، گوشیم زنگ خورد. با دیدن زمانی که می

 ی کیارش، با لبخند جواب دادم: جانم؟شماره

م باز شد و چند برگه از پوشهی درست وسط خیابون بودم که دکمه 

های کیارش هام روی زمین ریخت. همونطور که گوشم به حرفنقاشی

های ریخته شده از روی زمین رو بردارم که بود، خم شدم تا برگه

ی بوق ماشینی های دیگه هم ریخت و به دنبالش صدای کرکنندهبرگه

 اومد.

م خورد و به زمین پرت ی شکمای تو ناحیهسرم رو بلند کردم، اما ضربه

 شدم. 

هام شنیدم. لبصدای فریاد کیارش رو از گوشیم که کنارم افتاده بود، می

شدند اما صدایی ازشون بیرون برای کمک خواستن از هم باز و بسته می

 نمیومد. 

درد بدی تو سراسر بدنم پیچیده بود، خیره به خونی که آسفالت خیابون رو 

روی هم افتاد و آخرین صدای تو گوشم، صدای  هامرنگین کرده بود، پلک

 های ماشین گم شد.های کیارش بود که تو جیغ الستیکگفتن″ نازی″فریاد 

*** 

شد. با فکر اینکه شاید ترنم یا هام رو باز کنم اما نمیخواستم پلکمی

هام رو باال ببرم اما انگار خوان کرم بریزن، خواستم دستکیارش می

 ها وصل شده بود.د کیلویی به اونی سنگین چنوزنه

گفت؛ به هوش رسید که مدام میصدای مضطرب دختری به گوشم می

 اومد دکتر!

هام کالفه شده بودم تا اینکه یه نفر م برای باز کردن چشمنتیجهاز تالش بی

 هام جدا کرد. چیزهایی مثل چسب رو از چشم



سختی باز کردم اما  هام رو بهتابید، چشمهام میبا نوری که به چشم

بخاطر سوزشش دوباره چشم بستم تا اینکه باآلخره بعد از چند بار پلک 

ای تو قوهزدن تونستم خانومی رو که لباس سفید به تن داشت و چراغ

 دستش ببینم.

کردم، گیج و منگ به چند نفری که باالی سرم جمع شده بودن نگاه می

 کدومشون برام آشنا نبودند!هیچ

تونستم کشید و حتّٰی نمیتم به اطرافم نگاه کنم، اما بدنم تیر میخواسمی

 حرکتی به گردنم بدم.

قوه تو دستش بود، پرسید: عزیزم صدام باآلخره همون خانومی که چراغ

 شنوی؟رو می

 در جوابش فقط تونستم به آرومی پلک بزنم.

 دوباره پرسید: اسمت رو یادت میاد؟

امونم رو بریده بود، خواستم اخم کنم که  کالفه از سؤاالتش و دردی که

 سرم تیر کشید.

کرد، گفت: عزیزم و باز اون خانوم، درحالیکه چیزهایی رو یادداشت می

 اینجا بیمارستانه. یادت نمیاد تصادف کردی؟

هایی که بهم وصل شده بودند، شدم. هاش، تازه متوّجه دستگاهبا حرف

تونستم ببینم، اما درد که نمی هام رویکی از پاهام تو گچ بود و دست

 کردم.ها احساس میشدیدی رو در اون

زدم دکتر باشه، به مغزم فشار آوردم. توّجه به اون خانم که حدس میبی

روی آموزشگاه، زنگ تلفن، چند صحنه، هرچند تار به یادم اومد، روبه

 های نقاشیم و در آخر بوق ماشین!برگه

ٰی درک درستی از موقعیتم نداشتم و در چیز بیشتری یادم نمیومد، حتّ 

 هام دوباره روی هم افتاد.نهایت با آمپولی که به سرمم تزریق شد، پلک



ها نبود. با اینکه هنوز هام رو باز کردم، خبری از دستگاهبار که چشماین

 چیز زیادی یادم نمیومد اما متوّجه شدم اتاقم عوض شده.

ی گذروندم. یخچال کوچیک تو گوشه م اتاق رو از نظرهای خستهبا چشم

اتاق، چند صندلی و تختی که روی اون دراز کشیده بودم، وسایل اتاق رو 

 تشکیل داده بودن. 

با صدای باز شدن در اتاق، دست از تجزیه و تحلیل اتاق برداشتم. بابا 

های بلند و نامرتب مرد داخل اتاق شد. از ظاهرش تعجب کردم، ریش

 پوشم نداشت!به بابای شیکروم شباهتی روبه

بابا بدون هیچ حرفی جلو اومد و سرم رو بغل کرد. درحالیکه پیشونیم رو 

هام رو برای صدا کرد. لببوسید، چیزهایی رو زیر لب زمزمه میمی

 زدنش باز و بسته کردم. با اینکه موفق نشدم اما بابا فهمید و ازم جدا شد.

 ای قشنگت رو باز کردی؟هبابا: جانم عمر بابا؟ باآلخره چشم

هام رو های مشکی رنگش شدم و به سختی لباما من تازه متوّجه لباس

 هام رو بشنوه.تر آورد تا حرفباز کردم. بابا گوشش رو نزدیک

 چ... چرا... مش... مشکی... پوشی...دی؟! -

 لبخند ساختگی زد و گفت: چیزی نیست دخترم!

 هات... بلندن؟.. ریشاما من باز به سختی پرسیدم: پس چرا.

 های کنجکاوم انداخت و لبخند محزونی زد.بابا نگاهی به چشم

هات شروع شد وروجک؟ فعالً تو مهمی عزیزم. به سؤالیباز بیست -

 فهمی.چیز رو میوقتش همه

از زبون بابا دلم رو لرزوند، اما با این ″ فهمیچیز رو میهمه″شنیدن 

ای برای حرف زدن نداشتم! بابا هم حال سکوت کردم. درواقع انرژی

 م شد.مشغول نوازش سر باندپیچی شده

*** 



ساعت در اتاق باز شد، دایی و زن دایی، اولین نفراتی بعد از حدود نیم

تک اومدن و ها تقریباً کل فامیل تکبودن که به دیدنم اومدن و بعد از اون

 از دیدنم ابراز خوشحالی کردن. 

ی تر از همه اینکه، همهشد و عجیباصی دیده میغم خ های همهتو چشم

 ها سیاه پوشیده بودند!اون

جای خالی مامان، کیارش و نادیا بدجور به چشم میومد و ناراحت و 

تونستم علت نبودنشون کرد! توانایی حرف زدن نداشتم و نمیعصبیم می

 فتم!گرتونستم، جواب درستی نمیرو از بقیه بپرسم، هرچند که اگر هم می

زد، متوّجه شدم شب هایی که میترنم هم مثل بقیه اومده بود و از حرف

م این بود که بقیه زودتر قراره پیشم به عنوان همراه بمونه. تنها خواسته

تونه برن و با ترنم تنها بشم. شک نداشتم که اون مثل همیشه می

 پاسخگوی سؤاالتم باشه!

قت مالقات تموم شده، از همه به باآلخره پرستاری اومد با تذکر اینکه و

 جز همراه درخواست کرد اتاق رو ترک کنند!

تر از ده دقیقه اتاق خالی شد و بابا هم که برای آوردن در عرض کم

 وسایل و لباس، به خونه رفت، فرصت مناسبی برای من فراهم کرد.

با صدای ضعیفی ترنم رو صدا زدم که به سمتم چرخید و با لبخند 

 ت: جانم؟کمرنگی گف

 چه... اتفاقی... افتاده؟ ما... مامانم... کجاست؟ -

رنگ ترنم رنگ باخت و درحالیکه نگاهش رو از با سؤالم لبخند کم

 دزدید، جواب داد: عمو سعید خودش بهت میگه!هام میچشم

هام لرزید. با حرف ترنم، مطمئن شدم اتفاق بدی افتاده. مردمک چشم

چیزی که به فکرم رسید، لبم رو به دندون نگران قلب مامان بودم، از 



گرفتم. به خودم دلداری دادم که اتفاقی برای مامان نیافتاده و حتماً صحیح 

 و سالم پیش نادیاست!

 با صدای ترنم، از فکر بیرون اومدم.

گذشت که قصد بیدار شدن گم این یه ماه تو اون دنیا بهت خوش میمی -

 نداشتی؟

 : یه ماه؟با تعجب زیر لب پرسیدم

با هیجان ساختگی خودش رو از روی صندلی به سمت تخت کشوند و 

 گفت: آره دیگه. یه ماه بیهوش بودی. 

گم خواب هاش رو باال مینداخت ادامه داد: اما من که میو درحالیکه شونه

 بودی!

هوش های ترنم، به فکر رفتم. اگه من یه ماه بیپرتوتوّجه به چرتبی

 تماً عید هم شده بود. اما...بوده باشم، پس ح

تر شده بود، آروم از ترنم پرسیدم: من چندم حرف زدن انگار برام راحت

 اسفند تصادف کردم؟!

 با تعجب نگاهم کرد.

 نوزدهمش. چطور مگه؟ -

 شد؟ توّجه به درد گلوم، دوباره پرسیدم: عروسیم چیبی

جور کرد و وبا این سؤالم رنگ ترنم پرید، اما خیلی زود خودش رو جمع

خواستی بشه؟ عروس نبود، عروسی منتفی با لبخند ساختگی گفت: چی می

 شد دیگه!

 و بعد غمگین نگاهم کرد.

 ترسیدم از دستت بدم!خیلی نگرانت بودم. می -

ش زدم. به یاد نادیا افتادم. نادیا خواهر های خواهرانهلبخندی به نگرانی

شد و کنارم تر از ترنم نگرانم میکرد باید بیشواقعیم بود و عقل حکم می



بود. پوزخندی به این فکرم زدم، نادیا فقط اسم خواهر رو یدک می

 کشید!می

*** 

اون شب ترنم از خاطرات بچگیمون گفت و من به هیچ طریقی موفق 

 نشدم از زیر زبونش حرف بکشم.

آخر شب بابا به همراه خانم دکتری به اتاقم اومد و خانم دکتر بعد از 

 معاینه کردنم، گفت: از فردا باید فیزیوتراپی رو شروع کنیم!

ی خانوم دکتر، فیزیوتراپی شروع شد. روز طبق گفتهاز فردای اون 

کشید که فیزیوتراپیست، کرد و تیر میروزهای اول به حدی بدنم درد می

 داد. بعد از چند حرکت ساده بهم استراحت می

گذشت، به کمک عصا دنم میو حاال که دو هفته از به هوش اوم

 شدم.تونستم حرکت کنم. هرچند که بعد از چند متر راه رفتن خسته میمی

با خستگی به سمت عقب چرخیدم و نگاهی به اتاق سوت و کورم انداختم. 

ی خودم بعد از سه روز، دیگه کسی به مالقاتم نیومد. هرچند به خواسته

و هرروز بهم سرمیزد. دیدن  ها بدهکار نبودکه ترنم گوشش به این حرف

شد، چرا که که خوشحالم کنه، باعث ناراحتیم میتر از اینهام بیشفامیل

 زد.جای خالی مامان، کیارش و نادیا تو ذوقم می

باآلخره به تختم رسیدم. عصاهای زیربغلیم رو به سختی به دیوار تکیه 

ن وضعیت هنوز دادم. کمی ایستادم تا نفسم جا بیاد، روی تخت رفتن با ای

 گرفتم. برام سخت بود و باید از صندلی کنار تخت کمک می

بعد از چند دقیقه تالش بیهوده، مشتی به پشتی صندلی زدم که دست خودم 

دونم چرا از این صندلی متنفر بودم. شاید دلیلش بدتر درد گرفت. نمی

 روز بابا گرفته بودم!های اون حسی بود که از حرف



روی صندلی نشسته بود و مشغول نوازش موهام بود. بابا  روز بابااون 

 زد و آروم بود. من هم از آرامشش استفاده کردم.حرفی نمی

 بابا جونم؟! -

 بابا پیشونیم رو بوسید و جواب داد: جانم عمر بابا؟!

گی... مامان کجاست؟ چرا خبری از کیارش و ِمن پرسیدم: چرا نمیبا ِمن

 نادیا نیست؟ 

 د دقیقه پیشش، جاش رو به خشم و عصبانیت داد. آرامش چن

 اسم اون دختر و پسره رو جلوی من نیار. -

م از حرف بابا هم تعجب کردم و هم ناراحت شدم. بابا وقتی حالت چهره

 رو دید، نفس عمیقی کشید و آروم گفت: یه کم بهم زمان بده تا جواب بدم!

 ها نیستم؟نامزد اونآخه چرا نیومدن؟ مگه من دختر و خواهر و  -

 با این حرفم بابا خندید و گفت: نامزد چند نفری مگه پدر سوخته؟

ای که بود، روی تخت آهی کشیدم و از فکر بیرون اومدم. به هر سختی

پاسخ در حال انفجار بود. تصمیم گرفتم دراز کشیدم. سرم از سؤاالت بی

 تا اومدن بابا و ترنم بخوابم.

 رو بستم، در اتاق بدون در زدن باز شد. هام اما همین که چشم

ی حمله به اون هام رو باز کردم و برای خالی کردن عصبانیتم آمادهچشم

فرد بودم که با دیدن کیارش تو چارچوب در، به سرعت سعی کردم بشینم 

 و با ذوق گفتم: کیا جونم باآلخره اومدی؟چرا...

حشت به بابا نگاه کردم ی کیارش  رو گرفت. با وکه بابا سر رسید و یقه

که با خشم به صورت کیارش مشت میزد. جیغ زدم، اما بابا انگار 

زد. از ی کیارش رو گرفته بود و بیرحمانه بهش سیلی میشنید. یقهنمی

 آوردم.های بابا سردرنمیحرف



تر چرا اومدی؟ برو همون قبرستونی که بودی. برو پیش همون عوضی -

 از خودت.

کرد، بابا مشت تونست بگه، درواقع تا دهن باز مییکیارش چیزی نم

کرد. از داد و فریادهای بابا، پرستاری به همراه چند ش میای حوالهدیگه

مرد به اتاق اومدند. پرستار سمت من اومد و سعی در آروم کردن من 

کردند، بابا رو از لرزیدم. مردها هم سعی میداشت که از ترس می

 کیارش جدا کنند.

ی آخر صدای بابا رو قدر ضعف داشتم که از هوش رفتم اما لحظهناو

 گفت؛ اومدی بدبختیش رو ببینی؟شنیدم که می

*** 

هام رو باز کردم. دست دونم چقدر گذشته بود که با سردرد بدی چشمنمی

 سالمم رو به سرم گرفتم که با کشیده شدن سوزن سرم، آخی گفتم.

ها روی گرفتهفاقی که افتاده بود، مثل برقبعد از چند لحظه با یادآوری ات

ی آخر ی دستم نکردم. فقط جملهتخت نشستم. توّجهی به سوزش دوباره

 «اومدی بدبختیش رو ببینی؟»بابا بود که تو سرم تکرار میشد؛ 

به فکر رفتم. مگه جز تصادف چه بالیی سرم اومده بود که بدبخت شده 

 باشم؟

 تماً اتفاقی واسه مامان و نادیا افتاده.کیارش که به دیدنم اومد، پس ح

ی خوبی با هام جمع شد. با اینکه هیچوقت رابطهبا این فکر اشک تو چشم

 نادیا نداشتم اما خواهرم بود.

ی خودش دوست داشت اما گناه کیارش چی بود؟ بابا کیارش رو مثل بچه

 اما با رفتار امروزش، مطمئن شدم خطایی از کیارش سر زده.

های کاریش شروع شده بود. با این فکر ا نبود من، دوباره تماسشاید ب

 هام نشست.پوزخند روی لب



های تو فکر بودم که پرستاری با سینی غذا به اتاق اومد. با دیدن چشم

گذاشت، گفت: دختر بازم لبخندی زد و درحالیکه سینی رو روی میز می

 جا رو گذاشت رو سرش.خوب، بابات که این

 لی زدم.لبخند خجو

 خوام. بابام اآلن کجاست؟معذرت می -

 پرستار سوزن سرم رو از دستم کشید و گفت: بیرون تو سالن نشسته.

 با تردید پرسیدم: کیارش کجاست؟

 همون پسری که بابات باهاش دعوا کرد؟ -

 به آرومی سرم رو تکون دادم.

رو  های منتظر و نگرانم انداخت که معنیشپرستار نگاه عمیقی به چشم

هاش رو پانسمان کنن. فقط نفهمیدم و بعد گفت: حتّٰی حاضر نشد زخم

 خواست باهات حرف بزنه که بابات اجازه نداد!می

 هاش ادامه داد.و با لبخند مهربونی روی لب

 حاال به این چیزها فکر نکن عزیزم. اآلن باید شامت رو بخوری. -

 شم؟کی مرخص میدونین آهی کشیدم و گفتم: میل ندارم. شما نمی

 به این زودی خسته شدی؟ -

 هاش رو باال انداخت.جوابی ندادم که شونه

 ی ترخیص بده.دونم عزیزم. باید دکترت برگهنمی - 

شه به بابام بگید بیاد خسته که خب... کی از بیمارستان خوشش میاد؟ می -

 تو؟

تونستم زودتر مرخص بشم، پرستار سری تکون داد و رفت. اگه می

 تونستم بفهمم تو این یه ماه چه اتفاقاتی افتاده!می

 بابا داخل اتاق شد و روی صندلی کنار تخت نشست.



جونی زد و م رو دید، لبخند بیمنتظر بهش نگاه کردم. بابا وقتی نگاه خیره

ی سؤاالتت رو میدم، اما اآلن بهتره گفت: قبالً که بهت گفتم جواب همه

ون... چون من از این دنیا فقط تو رو غذا بخوری و استراحت کنی چ

 دارم.

های بابا نفهمیده بودم که چیزی از حرفنگاهم رنگ تعجب گرفت. با این

 ای رو هم نداشتم.اما قدرت پرسیدن سؤال دیگه

 بابا دستی به سرم کشید.

 فهمی.چیز رو میهمه -

م. کدومش رو بهت نگشد هیچوقت هیچبا آه عمیقی ادامه داد: ای کاش می

 ترنم میاد پیشت!

های بلند اتاق بعد از زدن این حرف پیشونیم رو بوسید و بالفاصله با قدم

 رو ترک کرد.

از فکرهای مختلفی که به سرم میومد در حال دیوونه شدن بودم. با صدای 

های مشکی رنگش افتاد. خسته بودم ترنم به خودم اومدم. نگاهم به لباس

تون مشکی پوشیدین. زدم و پرسیدم: همهخبری. دلم رو به دریا از بی

 مامانم طوریش شده؟

خواست از زیر جواب دادن در بره که دستش ترنم مثل همون چندوقت می

 رو محکم گرفتم و زمزمه کردم: قلبش؟

 ترنم آروم سرش رو تکون داد.

 شه دیگه. مگه نه؟عرق سرد روی بدنم نشست. با ترس پرسیدم: خوب می

اشکی ترنم بود. با ناباوری نگاهش کردم. باز هم از  هایجوابم فقط چشم

ش بود؟ اما... نه! امکان نداشت! سر جون مامانم، جون مزههای بیشوخی

 کرد.ش شوخی نمیخاله

 های ترنم سر خورد و روی پام افتاد. دستم از انگشت



 روم زل زدم. به دیوار روبه

هام ل فیلم از جلوی چشمهام رو تار کرد. خاطراتم با مامانم مثاشک چشم

 هاش... بغلش...هاش... اخمهاش... حرفدر حال رد شدن بودند. خنده

برای یه لحظه یادم رفت که تو بیمارستانم. جیغ زدم. شروع کردم به 

 کرد جلوی کارهام رو بگیره.خودزنی. ترنم بغلم کرد و سعی می

 آروم باش نازی جونم. ای خدا! عجب غلطی کردم! -

پرستاری به اتاق اومدند. بابا بغلم کرد و به پرستار اشاره کرد بره.  بابا و

 هق شد.هام تبدیل به هقتو بغل بابا گریه

 خواست. کرد، اما من دلم بغل مامانم رو میبابا موهام رو نوازش می

*** 

خواست. آروم با های مامانم رو میشب بود و من عجیب دلم الالیی

 هام شروع به خوندن کردم:جیغصدای گرفته از بغض و 

 الالیی کن الالیی کن الالیی 

 گم تا که بخوابی برات قصه می

 تابی دیگه اشکی نریز نکن بی

 گم حکایت بره و گرگه می

 گم که دنیا چه بزرگه برات می

ترنم با دیدن حالم با گریه از اتاق بیرون رفت. بابا هم سرش رو گذاشته 

 لرزید و من باز زمزمه کردم:یهاش مبود رو سرم و شونه

 بخواب ای کودک من گریه بسه 

 های تو این قلبم شکستهاز اشک

 هات حروم شهنذار مروارید چشم 

 کم بسته شد.هام کمقدر زمزمه کردم تا چشماون



هام رو باز کردم. ترنم سرش رو تابید، چشمبا نوری که به صورتم می

 رو گرفته بود.  روی تخت گذاشته بود و با دستش دستم

کم های داغم رو خیس کردند. کمهای سردم گونهیاد مامان افتادم و اشک

هقم اوج گرفت و ترنم با صدام بیدار شد. با ناراحتی نگاهم کرد و هق

ش شروع به پاک کردن بدون این که دستم رو ول کنه با دست دیگه

 هام کرد.اشک

اش گریه کنم، پس اآلن هبا بغض گفتم: من که خواهر دارم رو شونه

 کجاست ترنم؟

تونه اینجا ترنم نگاهش رو به زمین دوخت و جواب داد: اون اآلن نمی

 باشه.

جوری با ترس نگاهش کردم. به وجود نادیا احتیاج داشتم، شاید این

تونستم کمی خودم رو آروم کنم. دست ترنم رو فشار دادم و با التماس می

 ست؟خوبه؟ زنده گفتم: تو رو جون عزیزت، حالش

 هام رو گرفت.ترنم با دو دستش شونه

 آره. نگران نباش! اون حالش از همه بهتره! -

چیز رو سؤالی نگاهش کردم که لبخند تلخی زد و گفت: به زودی همه

 فهمی.می

های شومی که افتاده بود، آروم زمزمه کردم: دیگه جز خبر از اتفاقبی

 نبودن مامانم، چی شده؟

 چند ثانیه رو به ترنم کردم. و بعد از

 خوام برم سر خاک مامانم.می -

ترنم هم سری تکون داد و گفت: دیشب عمو سعید با دکترت صحبت کرد. 

امروز قراره مرخص بشی. واسه فیزیوتراپی هم خانوم فاطمی قراره بیاد 

 تون.خونه



 بابام اآلن کجاست؟ -

کنه. حاال یه کم جا بود. صبح رفت خونه، لباس عوض تا صبح این -

 صبحونه بخور، ضعف نکنی. 

 تکون دادم.″ نفی″سری به عالمت 

خوام زودتر مرخص بشم. تو رو هم خسته کردم این میل ندارم. می -

 تون، استراحت کن.چندوقت. برو خونه

 ترنم با ناراحتی نگاهم کرد.

پیشت خواد خوابیدنم رو به روم بیاری. اآلن که نادیا نیست من حاال نمی -

 مونم.می

 دونی که منظورم این نبود.با اخم گفتم: می

ای به در خورد و بابا وارد اتاق شد. ترنم تا خواست جوابم رو بده، تقه

 نایلونی رو روی میز گذاشت و به سمتم اومد.

 خوبی بابا جون؟ -

 و پیشونیم رو بوسید. 

ود، در ای بود اما بابام پرسیده بود و احترامش واجب بسؤال مسخره

 جوابش فقط سرم رو تکون دادم.

ده، خوب شد اومدی عمو جون. دخترتون که اصالً حرف گوش نمی -

 خوره.صبحونه هم که نمی

 ای به ترنم رفتم.چشم غره

 خوام برم سر خاک.من اآلن فقط می -

 بابا آهی کشید.

 سر به سرش نذار ترنم. کمک کن حاضر بشه تا زودتر بریم. -

یقه خانوم دکتر به اتاق اومد و بعد از معاینه و یادآوری چند بعد از چند دق

 نکته، اتاق رو ترک کرد. 



داری بیمارستان رفت و من به کمک بابا برای تسویه حساب به حساب

 هام شدم.ترنم، مشغول عوض کردن لباس

به کمک ترنم و بابا شروع به راه رفتن کردم. طی کردن مسافت طوالنی 

طاقت فرسا بود، با این حال، سختیش رو برای رفتن هنوز برام سخت و 

 به سر خاک مامانم و فهمیدن حقیقت به جون خریدم.

 باآلخره به هر زحمتی که بود به ماشین رسیدیم. نفسم به شماره افتاده بود.

به کمک ترنم، روی صندلی عقب نشستم و ترنم به خواست من روی 

 صندلی جلو نشست. 

و من تصمیم گرفتم تا رسیدن به سر خاک،  بابا مشغول رانندگی شد

 هام رو ببندم. چشم

بودم که جوابی  حوصلهبعد از چند دقیقه ترنم صدام کرد اما اونقدر بی

: ندادم. ترنم که انگار فکر کرد من خوابم، با صدای آرومی از بابا پرسید

 ها رو بهش بگین؟ی اتفاقخواین بقیهعمو جون، اآلن می

 د.بابا آهی کشی

دونم نازی دختر حساسیه. با فهمیدن حقیقت خترم. میای نیست دچاره -

خبری دونم که از بیشکنه، اما این رو هم میشه، دلش میناراحت می

شه اون پسره رو ازش دور نگه داشت؟ چند خوشش نمیاد. چند وقت می

 خبر بمونه؟تونه از اون دختره که مثالً خواهرش بود، بیوقت می

کار کردند  دونست نادیا و کیارش چیقلبم باال رفت. فقط خدا میضربان 

 هاشون رو به زبون بیاره. که بابا حتّٰی حاضر نبود اسم

تر ی پیشروی ندادم و سعی کردم با یاد خدا خودم رو آرومبه ذهنم اجازه

خوندم تا اینکه صدای الکرسی میدونم بار چندم بود که داشتم آیتکنم. نمی

 ه گوشم رسید.بابا ب

 نازی جان، عزیزم بیدار شو. رسیدیم. -



هام رو باز کردم. با دیدن بهشت زهرا و فکر اینکه مامانم به سرعت چشم

 جا خوابیده، بغض کردم. اآلن این

خواستم از ماشین پیاده بشم که دست ترنم روی بازوم نشست و کمکم می

 کرد.

 ت: اینجاست.ی چندم رسیدیم که ترنم گفدونم به قطعهنمی

قبر گذاشته نشده بود به جایی که ترنم اشاره کرد، نگاه کردم. هنوز سنگ 

چیز یه ی مشکی پوشونده شده بود. امیدوار بودم که همهو قبر با پارچه

ای از جنس آهن کابوس باشه. کمی جلوتر رفتم و به اسمی که روی تکه

 حک شده بود، نگاه کردم. 

ی امیدم پوچ و نابود شد. با زانو به ناهید صولتی، همهبا دیدن اسم مامانم، 

زمین افتادم. درد بدی تو پام پیچید اما توّجهی بهش نکردم. بغضم با 

 صدای بدی شکست.

 شدم. کردم، سبک نمیدرد بدی بود که هر چقدر گریه می

 ترنم بغلم کرد.

کنی. کارها رو ب نازی بسه دیگه. خاله راضی نیست، تو با خودت این -

 پاشو عمو هم نیومد، طاقت نداشت. تو ماشین منتظرمونه.

خواستم با ترنم مخالفت کنم که صدای رعد تازه متوّجه نبودِن بابا شدم. می

 و برق بلند شد. 

 ترنم سریع بلند شد و با ترس گفت: نازی، پاشو.

ش انداختم. پریدهو دستش رو به سمتم دراز کرد. نگاهی به صورت رنگ

رعد و برق ترسیده بود. با اینکه میلی به رفتن نداشتم، اما ترنم  از صدای

که گناهی نداشت. دستش رو گرفتم و به کمکش بلند شدم. نگاه آخر رو به 

 سنگ قبر مامانم انداختم و آروم زیر لب گفتم: بازم پیشت میام مامانم.



اشین تونستیم تندتر راه بریم و تا رسیدن به مخاطر وضعیت پای من نمیبه

 دومون خیس آب شدیم. هر

ی نامعلوم زل زده بود، به با باز کردن در ماشین، بابا که به یک نقطه

 سمت ما برگشت. 

 نگاهی به من و ترنم انداخت.

 چرا خیس شدین؟ -

هر دو با تعجب به بابا نگاه کردیم. بابا هم با دیدن نگاه متعجب ما، نگاهی 

کشید و با خستگی گفت: نفهمیدم کی به بیرون انداخت. دستی به صورتش 

 بارون شروع شد.

بار ترنم هم صندلی عقب پیش من نشست. بابا هم ماشین رو روشن  این

م انداخت و گفت: خداروشکر گرفتهکرد. ترنم نگاهی به دست و پای گچ

 ها گذاشته بودند. ما که اصالً حواسمون نبود.کاور ضد آب روی گچ

*** 

دقیقه به خونه رسیدیم. نگاهی به در خونه انداختم که باآلخره بعد از چهل 

نم های مشکی و تسلیت بود. شدت بارون کم شده بود و نمپر از پارچه

 بارید. می

بابا ماشین رو داخل حیاط برد و زودتر از ما پیاده شد. به سمت من اومد 

 و کمک کرد تا پیاده بشم.

نوار مشکی دورش  وقتی داخل خونه شدیم، با دیدن عکس مامان که

 هام نمدار شدند.کرد، چشمخودنمایی می

 صدای بابا به گوشم رسید. 

 هاتون رو عوض کنید تا سرما نخوردین.بهتره لباس -

با ترنم به اتاقم رفتیم. با بهت به دیوارهای اتاقم نگاه کردم. خبری از 

 های کیارش و نادیا نبود!عکس



 ؟ترنم با دیدن حالتم پرسید: چیزی شده

خوام گیرم، گفتم: نه. فقط میدونستم جواب درستی از ترنم نمیمن که می

 برم حموم.

 ترنم دستش رو پشت کمرم گذاشت.

 باشه. پس بذار کمکت کنم. -

 با تشکر دستش رو پس زدم.

پشت در بذار  م روکنم. فقط حولهرم. اگه الزم بود صدات میخودم می -

هام هر و سالن استفاده کنی. از لباستونی از حموم تلطفاً. خودت هم می

 ی نو هم تو کمد باید باشه.کدوم رو دوست داشتی بردار. حوله

 ترنم سری تکون داد و رفت.  

زیر دوش حموم نشستم و به سختی مشغول شستن خودم شدم اما ذهنم 

 درگیر نادیا و کیارش بود.

*** 

 دادم: اآلن میام.کرد به خودم اومدم و جواب با صدای ترنم که صدام می

 خوای؟کمک نمی -

 شدم، جواب دادم: نه.که به سختی پا میدرحالی

 م رو به تن کردم و از حموم خارج شدم.حوله

 کردی؟ بیا بشین موهات رو خشک کنم.دو ساعته اون تویی. چیکار می -

با دلخوری گفتم: به جای خشک کردن موهام، جواب سؤاالم رو بدی، 

 بهتره.

 مت صندلی هدایتم کرد.ترنم به س

 خواد بهت بگه.عجله نکن. عمو امروز می -

قراری گفتم: پس از شنیدن این خبر، استرس بدی به جونم افتاد. با بی

 زودتر موهام رو خشک کن.



 ترنم پوفی کشید.

 از دست تو. -

ای رنگ روی پیشونیم های قهوهتو آینه نگاهی به صورتم انداختم. کبودی

های عسلی رنگم به کردن و چشمخودنمایی می و سمت چپ صورتم

 خاطر گریه سرخ و متورم شده بودن.

هنوز مشغول نگاه کردن به خودم بودم که با دیدن اخم ترنم، نگاهم به 

 م، مشغول سشوار کشیدن بود.توّجه به نگاه خیرهسمتش کشیده شد. بی

کردن،  ترنم بعد از خشک کردن موهام، گفت: پانسمان سرت رو تازه باز

 جور باز بمونن.بهتره موهات همین

 سری تکون دادم.

 دستت درد نکنه. -

 ترنم با لبخند مهربونی جوابم رو داد.

هام، به ترنم گفتم: خب به بابام بگو بیاد. من بعد از پوشیدن لباس

 منتظرشم.

 حرف اتاق رو ترک کرد.ترنم با نگرانی نگاهی به من انداخت و بی

ی اتاقم انداختم. حتماً باید درموردشون از بابا هانگاهی به دیوار

 پرسیدم!می

خواستم به احترامش بلند بشم که ای به در خورد و بابا اومد داخل. میتقه

 م گذاشت.بابا دستش رو، روی شونه

 بشین نازی. -

و خودش روی تختم نشست و نگاه عمیقی به من انداخت و بعد از مکث 

خوام بهت بگم سخته. هم گفتنش ی که اآلن مینسبتاً طوالنی گفت: چیزهای

 برای من و هم باور کردنش برای تو. 

 ای ندارم. باید بهت بگم.آهی کشید و ادامه داد: اما چاره



 خواستم چیزی بگم که بابا گفت: اآلن فقط خوب گوش کن نازی!

ای تو سکوت به بابا زل زدم و اون بعد از چند دقیقه، خیره به نقطه

 شروع کرد به حرف زدن.نامعلوم 

روزی که تصادف کردی، فقط دو هفته مونده بود به عروسیت. اآلن اون -

هم خوردن عروسی ناراحت باشم یا خدا رو خاطر به دونم باید بهنمی

 شکر کنم!

 مثل پتک تو سرم کوبیده شد.″ هم خوردن عروسیبه″

 با صدای بابا، دوباره بهش خیره شدم.

پسره بهم زنگ زد. با نگرانی گفت که داشته باهات عصر بود که اون  -

 ی ماشین رو شنیده!زده و صدای ضربهحرف می

بدون جواب دادن بهش، گوشی رو قطع کردم و به ناهید زنگ زدم. 

سراغت رو که ازش گرفتم، گفت رفتی آموزشگاه. بهش چیزی از 

ی ارههای اون پسره نگفتم و بعد از قطع کردن گوشی، تا اومدم شمحرف

داییت رو بگیرم؛ خودش زنگ زد و خبر تصادفت رو داد و گفت خودش 

 به ناهید خبر میده.

که دست و پام رو گم کرده بودم؛ اما بعد از قطع کردن گوشی، با این

 سریع از شرکت بیرون زدم و دنبال ناهید رفتم. 

خواست تنهایی بره قراری میناهید تو راه چندبار بهم زنگ زد. با بی

یمارستان اما بخاطر وضعیت قلبش، اجازه ندادم. هرطور که بود رفتم ب

خواستم از پذیرش اسم دنبالش و خودمون رو به بیمارستان رسوندیم. می

ش پاهام سست تو رو بپرسم که اون پسره ما رو دید. با دیدن ظاهر آشفته

د م ایجاد نکردم. وقتی ناهید شنیشد، اما بخاطر ناهید تغییری تو چهره

بردنت اتاق عمل، از هوش رفت، اما مسبب مرگ مادرت این موضوع 

 نبود!



 وقتی سکوت بابا طوالنی شد، با تردید پرسیدم: پس مسببش چی بود؟

 خوای بدونی؟بابا غمگین نگاهم کرد و پرسید: مطمئنی می

با اطمینان سرم رو تکون دادم، غافل از اینکه خبرهای بدی در انتظارم 

چینی خبر داد بیهوشی ه داد: بعد از عمل، دکتر با کلی مقدمهبود! بابا ادام

و باید از خدا بخوایم برت گردونه! به مادرت چیزی نگفتم، اما خب بچه 

تونستم گولش بزنم. با کمک دکتر، موضوع رو بهش گفتیم و که نبود، نمی

خوشبختانه اتفاقی واسش نیفتاد اما یک هفته بعد اتفاقی افتاد که باعث شد 

 مادرت سکته کنه.

اون ″کرد و هام نمدار شدن. وقتی بابا از بردن اسم کیارش امتناع میچشم

 کرد، مطمئن شدم قضیه مربوط به کیارشه!خطابش می″ پسره

 اگه یادت باشه، وحید چند وقتی بود که به ما سر نمیزد.  -

آروم سرم رو به تأیید حرف بابا تکون دادم که ادامه داد: وحید اومد 

خواهی کرد که زودتر نیومده. ازش بخاطر نبودنش، یمارستان و معذرتب

ِمن گفت؛ راستش پدر جون. من همون موقع گله کردم که بعد از کلی ِمن

خواستم به شما بگم. نادیا نذاشت. گفته بود خودش به شما اطالع میده. می

هم شه که از دونم چطور بگم... من و نادیا یه ماهی میاما خب... نمی

 طالق گرفتیم.

حرف، تعجب کردم. باورکردنی نبود. اون دو تا عاشق هم از شنیدن این

 بودن!

بابا با دیدن حالت من، با پوزخند گفت: من هم مثل تو باورم نمیشد. 

دونستم تو اون موقعیت باید چیکار کنم اما به هر زحمتی که بود علت نمی

ین و جواب نداد. جداییشون رو ازش پرسیدم. سرش رو انداخت پای

 قدر بهش اصرار کردم که آخرش گفت.اون



هاش رو بست و ادامه داد: نادیا و کیارش... جا که رسید، بابا چشمبه این

 با هم رابطه داشتن.

با ناباوری بهش نگاه کردم. امکان نداشت! بابا بدون اینکه حواسش به من 

رفت و کمتر از  باشه، ادامه داد: باورم نشد و از وحید مدرک خواستم.

ساعت دیگه با یه پاکت پر از عکس برگشت. مادرت که اون روزها نیم

دونم کی اومد و کارش شده بود، از پشت پنجره نگاه کردن به تو، نمی

 ها رو دید.عکس

جا که رسید بابا نتونست ادامه بده و از اتاق خارج شد. اما من خدا به این

و ندید. "عجیب" برای توصیف کردم که رفت و شکستنم ررو شکر می

حالم مناسب نبود! فهمیده بودم خواهرم و نامزدم بهم خیانت کردن اما 

 اشکی برای ریختن نداشتم!

 ای نامعلوم خیره شده بودم. ذهنم از هر چیزی خالی بود و به نقطه

 با حرکت دست ترنم جلوی صورتم به خودم اومد. 

 ترنم با نگرانی پرسید: خوبی؟

 جواب دادم: آره. با پوزخند

 سرش رو پایین انداخت.

 متأسفم. -

 سعی کردم لبخند بزنم.

 نباش. تو که کاری نکردی. -

 بیا بریم شام بخور. -

به سختی از روی صندلی بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار 

 زدم و با دیدن هوای تاریک، تازه متوّجه روشن بودن چراغ اتاق شدم. 

 نگاهم رو دنبال کرد و گفت: من روشنش کردم.ترنم رد 



دستم رو به دیوار گرفتم و به سمت تخت خواب رفتم. روی تخت نشستم و 

 خوام بخوابم.گفتم: میل ندارم. اآلن فقط می

 کنی.از دیشب هیچی نخوردی، ضعف می  -

 های لباسش دوختم.نگاهم رو از نگاه منتظر ترنم دزدیدم و به دکمه

 اآلن باید به خیلی چیزها فکر کنم، پس... لطفاً تنهام بذار. دونی کهمی -

 ترنم آهی کشید و با ناراحتی اتاق رو ترک کرد. 

با رخوت روی تخت دراز کشیدم که نگاهم به چراغ روشن افتاد. قدرت 

 بلند شدن دوباره برای خاموش کردنش رو نداشتم.

 هام اومد. هام رو بستم و خاطرات بچگیم با نادیا جلوی چشمچشم

وقت هام رو باز کردم. اون دیگه خواهرم نبود! درواقع هیچبا بغض چشم

خواهرم نبود! فقط تو دوران بچگی خاطرات کمی داشتیم که برای نابودیم 

 کافی بودن. 

ی اشک ریختن به خودم تر شد، اما اجازهبا یاد کیارش بغضم سنگین

 ندادم.

برداشتم. بغلش کردم و عکس مادرم رو از روی میز کنار تختم 

 بوسیدمش. اونقدر به چراغ روشن زل زدم که خوابم برد.

*** 

شون برگرده، هاش مجبور شد به خونهترنم بعد از سه روز، بخاطر درس

حال هرروز بهم سرمیزد. از درس و دانشگاه خودم خبری اما با این

 گرفته. های بابا، فهمیدم از دانشگاه برام مرخصینداشتم و فقط از حرف

های ها چند بار به دیدنم اومده بودن. از حرفتموم دوست، آشنا و فامیل

ها سکته کرده و بابا و ترنم فهمیدم که اون روز، مامان بعد از دیدن عکس

هاش ده روز بعد درحالیکه تو بیمارستان بستری بوده، با دیدن نادیا چشم

 رو برای همیشه به روی دنیا بسته. 



نادیا رو ندیده بود و با مشخصاتی که پرستار از شخص روز بابا اون

 ی مامان داده بود، فهمیده بود که اون شخص نادیا بوده. کنندهمالقات

گیرتر تر و گوشهحرفگذشتند و من، روز به روز کمروزها از پی هم می

شدم. هر روز برای من تکرار روزهای گذشته بود. تنها جایی که می

دیدم و وقتم رو باهاش امانم بود و تنها کسی که میرفتم، سرخاک ممی

کردم. چرا گذروندم، فیزیوتراپیستم بود. فقط به یک چیز فکر میمی

 کیارش و نادیا با من این کار رو کردند؟

ی با صدای زنگ گوشیم، از فکر و خیال بیرون اومدم. نگاهی به صفحه

ار بود گچ دست و پام ی بابا بود. اون روز قرنمایشگرش انداختم، شماره

رو باز کنند. رد تماس زدم و بعد از برداشتن کیفم، از خونه خارج شدم. 

 بابا جلوی خونه، تو ماشین منتظرم بود. سوار شدم و آروم سالم دادم.

 بابا با مهربونی جوابم رو داد و مشغول رانندگی شد. 

یب موقع پیچیدن به خیابون اصلی، احساس کردم ماشینی، ما رو تعق

کنه. ناخودآگاه یاد کیارش افتادم و تو صندلی مچاله شدم. بابا که متوّجه می

 تغییر حالم شده بود، با نگرانی حالم رو پرسید.

 کردم نلرزه، جواب دادم: آره.با صدایی که سعی می

 بابا نامطمئن سرش رو تکون داد.

هایی که ریختم! حتّٰی وقتکردم، اما اشک نمیروزها فقط بغض میاون

زدم به خاکی که هنوز کردم! زل میرفتم، گریه نمیسرخاک مامان می

 زدم.قبر نداشت و تو دلم باهاش حرف میسنگ

باآلخره به بیمارستان رسیدیم و خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو 

کردم، گچ دست و پام رو باز کردند. دست و پام کمی ورم داشتن و می

 لنگان به کمک بابا، به سمت ماشین رفتم.لنگکردم. احساس کوفتگی می

 با یاد اون ماشین نگاهی به اطرافم انداختم، اما هیچ چیز مشکوکی ندیدم.



بعد از رسیدن به خونه، بالفاصله به اتاقم رفتم. بعد از گرفتن دوش ده 

 ای احساس بهتری داشتم. دقیقه

 ای به در خورد. مشغول خشک کردن موهام بودم که تقه

 ای گفتم که در اتاق باز و بابا داخل اتاق شد. ″بله″

خواست چیزی بگه و تردید نگاهی به صورتش انداختم که انگار می

 داشت.

 چیزی شده؟ -

 زد، نگاهم کرد.هایی که خستگی توشون موج میبابا با چشم

 هادی و زنش اومدن دیدنت. -

 دستم رو هوا خشک شد و حوله از دستم به زمین افتاد. 

بابا به سمتم اومد و آروم اسمم رو صدا زد. چند بار نفس عمیق کشیدم و 

خوام شدم تا حوله رو از روی زمین بردارم، گفتم: نمیدرحالیکه خم می

 ببینمشون.

ها انداختم. نگاهم و به سمت حموم رفتم. حوله رو داخل سبد رخت چرک

به دیدنم اومده  به سبد بود، اما فکرم جای دیگه. این چندمین بار بود که

ای، خودم رو ازشون پنهون کرده بودم؟! بودن اما من هربار به بهونه

ها گناهی ها، برای من که زخم خورده بودم، سخت بود! اوندیدار با اون

ترسیدم که نتونم جلوی زبونم رو بگیرم و حرف نداشتند و من از این می

 نامربوط بهشون زنم. 

 از فکر بیرون اومدم و به اتاق برگشتم.  با صدای بسته شدن در اتاقم،

روی صندلی نشستم و دوباره به فکر رفتم. سه روز به چهلم مامان مونده 

دیدم، اما آمادگیش رو روز میی کیارش رو اونبود و مطمئناً خانواده

 ترسیدم!نداشتم و یه جورایی می



کردم و با  ساعت، بابا صدام کرد. آروم در اتاقم رو بازبعد از حدود نیم

 ای کشیدم.تنها روی مبل نشسته بود، نفس آسودهودیدن بابا که تک

ی چایی نخوردههای دستبه سمتش رفتم و کنارش نشستم. نگاهم به فنجون

ها رو داخل سینی گذاشتم و ی بابا، فنجونافتاد. برای فرار از نگاه خیره

 به آشپزخونه رفتم.

 ی بابا از پشت سرم بلند شد.ها بودم که صدامشغول شستن فنجون

 کنن؟دست و پات درد نمی -

 ی کشیدم.″هین″

 ترسیدم. -

 توّجه به حرفم دوباره گفت: نگفتی؟بابا بی

 ها رو از دستم درآوردم.ها تموم شده بود، دستکششستن فنجون

 نه. درد ندارم. -

خوام ماکارونی درست و به سمت فریزر رفتم و ادامه دادم: برای شام می

 کنم. 

 دیم.گیره. از بیرون سفارش میخودت رو اذیت نکن، دستت درد می -

 کرده رو از فریزر درآوردم.چرخی گوشتبسته

 گفتم که خوبم. -

 بابا پوفی کشید و از آشپزخونه خارج شد.

سعی کردم به چیزی جز غذا درست کردن فکر نکنم تا حداقل برای 

 .ساعت هم که شده، آرامش داشته باشمنیم

 ساعت نه بود که غذا حاضر شد. 

 بوی ماکارونی تو خونه پیچیده بود.

چیز حاضر بود. بابا رو صدا کردم نگاهی به میز چیده شده انداختم، همه

 و بعد از چند دقیقه تو سکوت مشغول غذا خوردن شدیم. 



زیر چشمی به بابا نگاه کردم، شدیداً تو فکر بود که خب حق هم داشت. 

نادیا و کیارش زده بودند، تو کل فامیل پیچیده بود. آبرو و خبر گندی که 

 ش یه شبه به باد رفته بود!اعتبار چندین ساله

 خوری؟تو همین فکرها بودم که بابا گفت: نازی چرا غذات رو نمی

 ش اشاره کردم.نخوردهبه بشقاب تقریباً دست

 خودتون چرا چیزی نخوردین؟ -

 بابا آهی کشید.

ای برای نرفتن به دست و پات رو باز کردن، چه بهونهحاال که گچ  -

 ت سر نمیره؟آموزشگاه داری؟ تو خونه حوصله

سرم رو پایین انداختم. من از اون آموزشگاه ترس داشتم. توانایی قدم 

تونست ها رو نمیگذاشتِن دوباره به اون خیابون لعنتی رو نداشتم. بابا این

 درک کنه.

 کنم.جواب دادم: چهلم مامان بگذره، یه فکری میلرزید، با صدایی که می

 بابا مصرانه پرسید: چه فکری؟

 بدون هیچ فکری از دهنم پرید.

 میرم دنبال کارهای دانشگاهم. - 

 بابا سرش رو تکون داد و گفت: امیدوارم.

شد، گفت: شام بعد از چند دقیقه، درحالیکه از روی صندلی بلند می

 کنه.ای بود. دستت درد نخوشمزه

ی مامان بود. آهی های غذامون نگاه کردم، غذای موردعالقهبه بشقاب

 کشیدم و سرم رو روی میز گذاشتم.

*** 



ی ی رویارویی با خانوادهباآلخره روز چهلم فرا رسید. خودم رو آماده

های زیادی برای گفتن داشتم، اما جلوی جمع کیارش کرده بودم. حرف

 تونستم بگم.چیزی نمی

قبر های سنگم نشسته بودم و نگاهم روی نوشتهبین ترنم و خالهسرخاک 

رفتند که با کم داشتند به مسجد میبود. تقریباً آخرهای مراسم بود و همه کم

 صدای آشنای کتی جون سرم رو بلند کردم.

 تسلیت میگم دخترم. -

ش، نشست. با صدای های شرمندهنگاهم رو صورت شکسته و چشم

 ممنون کتایون خانوم.روحی گفتم: بی

هاش لرزید. باآلخره از زبونم، مردمک چشم″ کتایون خانوم″با شنیدن 

کتایون ″به ″ کتی جون″خیلی چیزها بین ما عوض شده بود، تبدیل شدن 

توّجه به حالش، سرم رو پایین انداختم و که چیز خاصی نبود! بی″ خانوم

 قبر خیره شدم.دوباره به سنگ

 بابا گفت: نازی پاشو، باید بریم مسجد. بعد از چند دقیقه،

تازه متوّجه نبود خاله و ترنم شدم. دستی به سمتم دراز شد. سرم رو بلند 

 کردم و با دیدن کیانا، ابروهام باال پرید. دستش رو پس زدم.

 تونم.خودم می -

حرکت، کنار بدنم افتاده هام بیبالفاصله بعد از بلند شدنم، بغلم کرد. دست

 ی آرومش رو شنیدم.زمزمهبودن. 

 بابت اتفاقاتی که افتاد، متأسفم. -

وار گفتم: کسی که باید متأسف باشه، پوزخندی زدم و مثل خودش زمزمه

 شما نیستین.

و خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم. از اینکه جمع خطابش کرده بودم، 

 مشخص بود ناراحت شده. به سمت بابا رفتم و گفتم: بریم.



رفتارم باهاشون بد بود اما بدتر از کاری که کیارش باهام کرده بود، شاید 

 نبود!

 جلوی در مسجد، از بابا جدا شدم و به سمت زنونه رفتم. 

 ترنم با دیدنم با نگرانی به سمتم اومد. 

 چیزی که بهت نگفتن؟ -

 هاش خیره شدم. کمی به چشم

 تونستن بگن؟ هیچی. اصالً چی می -

 پس چته؟ -

 ای باال  انداختم.شونه

 هیچی. بریم بشینیم. -

 ترنم سرش رو تکون داد و گفت: تو برو. من باید حلوا و خرما پخش کنم.

بدون جواب دادن بهش، به سمت صندلی مخصوص عزاداران رفتم و بین 

خاله و زندایی نشستم. هر دو مامان بزرگم رو از دست داده بودم و بابام 

ما سه نفر عزادار نبود؟! با یاد نادیا، آهی فرزند بود. یعنی کسی جز تک

 کشیدم.

فهمیدم. خیره به بعد از یک ربع مراسم شروع شد اما من چیزی ازش نمی

کردم. هربار که کسی برای عکس مامانم بودم و تو دنیای خودم سیر می

 کرد. زد، متوّجهم میای که بهم میتسلیت جلو میومد، خاله با سقلمه

 پچ چند نفر شدم. د که متوّجه پچآخرهای مراسم بو

پچ به دنبال صدا گشتم که دیدم دو تا خانوم چادری، خیره به جایی باهم پچ

کنن. رد نگاهشون رو دنبال کردم و با دیدن معصومه خانوم، مامان می

 وحید، به خودم لرزیدم.

 م نشه. سرم رو پایین انداختم تا متوّجه نگاه خیره



هام شدم. معصومه خانوم زن خوبی بود و لب از نگرانی مشغول جویدن

کرد، نگرانیم از رودررو شدن باهاش مطمئناً جلوی جمع آبروریزی نمی

 بود. 

کشیدم! به هرحال نادیا ش بودم و یه جورایی ازش خجالت میشرمنده

هم بخاطر کیارش که به اصطالح نامزد من بود، زندگی پسرش رو به 

 زده بود.

بلند شدم.  وّجه تموم شدن مراسم شدم و از روی صندلیبا گوشزد خاله، مت

و ″ گم.تسلیت می″تونستم تو جواب خاطر استرسی که داشتم، فقط میبه

 ی بقیه، به آرومی ازشون تشکر کنم.″غم آخرتون باشه″

 باآلخره نوبت به مادر وحید رسید و اومد جلو. 

م با دستش، چونه سرم رو به زیر انداختم و سالم کردم. جوابم رو داد و

 دزدی دخترم؟رو باال آورد و گفت: چرا نگاهت رو می

 م.با خجالت و ناراحتی جواب دادم: بخاطر اتفاقاتی که افتاده، شرمنده

مادرانه بغلم کرد و گفت: دشمنت شرمنده دخترم. تو فقط قربانی هوس 

 اون دو نفر شدی!

ونش زل زدم و تو های مهرببعد از زدن این حرف، ازم جدا شد. به چشم

 جوابش فقط تونستم لبخند تلخی بزنم. 

گم. من هم مثل مادر خودت بدون، هرکاری آهی کشید و گفت: تسلیت می

 داشتی بهم زنگ بزن.

 به سمت خاله رفت و بعد از تسلیت گفتن دوباره، خداحافظی کرد.

 ی مردم رو نداشتم، اما خاله وی رفتن به رستوران و دیدن دوبارهحوصله

 زندایی متقاعدم کردن زشته و مردم حرف درمیارن!



ای بود، فضای رستوران رو تحمل کردم. با تموم شدن ناهار به هر سختی

ای کشیدم و به همراه بابا به ها از رستوران، نفس آسودهو خروج مهمون

 خونه برگشتیم.

هام رو نداشتم، روی مبل تو پذیرایی نشستم. ی عوض کردن لباسحوصله

 هام رو بستم و به مبل تکیه دادم.درد بدی داشتم، چشمسر 

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای آیفون بلند شد. با شنیدن صدای 

هام رو بسته نگه داشتم، اما با صدای های بابا، با خیال راحت چشمقدم

 هام رو باز کردم و از روی مبل بلند شدم. گفتن بابا، چشم″ بفرمایید″

به سمت بابا برگشتم. کیانا به همراه پدر و مادرش اومده بودند. کنجکاوانه 

 با دیدنشون حس خاصی بهم دست نداد. 

خواست بهت تسلیت کیانا با دیدن حالتم، با لبخند زورکی گفت: بابا می

 بگه. 

 آمد گفتم. ی گفتم و با لحن سردی خوش″آهان″

 ها اشاره کردم.به مبل

 بفرمایید.  -

العملشون به سمت آشپزخونه رفتم. زیر کتری کردن به عکسو بدون نگاه 

 رو روشن کردم و بعد از برداشتن ظرف حلوا، به پذیرایی برگشتم. 

 بعد از تعارف کردن حلوا، دورترین مبل رو انتخاب کردم و نشستم. 

فرما بود، تا اینکه پدر جون گفت: نازی جان، زودتر از سکوت بدی حکم

 گفتم. یت میها باید بهت تسلاین

″ آقا هادی″یا ″ آقای صالحی″نه، ″ پدر جون″تو ذهنم تصحیح کردم 

 درسته. 

تفاوت تشکر کردم که گفت: بابت کاری که کیارش کرده، متأسفم. بی

 دونم چی بگم. نمی



بلند شد و به ″ کیارش″کردم و بابا با شنیدن اسم  اخم″ متأسفم″با شنیدن 

 آشپزخونه رفت. 

 زبونم تر کردم.هام رو با لب

کنه و بهم بر کس حتّٰی آقا پسرتون، مادر من رو زنده نمیتأسف هیچ -

 گردونه. نمی

کدوم از ماها، کمی مکث کردم. نگاه کوتاهی بهشون انداختم و گفتم: هیچ

 تقصیری نداریم که خواهر من و پسر شما خائن بودن!

صدایی که فشرد. از روی مبل بلند شدم و با بغض بدی گلوم رو می

 لرزید، گفتم: ببخشید... من حالم خوب نیست. می

 های بلند به اتاقم رفتم. و با قدم

بعد از قفل کردن در، خودم رو روی تخت انداختم و باآلخره بغضم بعد 

 ها شکست. از هفته

زبونی، گذشت و بابا چند بار با زبون بیچند روز از چهلم مامان می

 بود.  حرفم رو بهم یادآوری کرده

بعد از کمی فکر کردن، به این نتیجه رسیدم که با خونه نشستن من، نه 

 شه. شه و نه خیانت کیارش و نادیا پاک میمامانم زنده می

 تصمیم گرفتم از پارک سر کوچه شروع کنم.

هام انداختم. ناخودآگاه نگاهم به جلوی کمدم ایستادم و نگاهی به لباس

ی خرید، با نخوردههای دستا دیدن نایلونقسمت پایین کمد کشیده شد. ب

 زانوهای شکسته روی زمین، جلوی کمد افتادم.

ها رو از یکی نایلونآخرین چیزهایی بود که کیارش برام خریده بود. یکی

تر ی لباس عروس، بغضم سنگینکمد بیرون کشیدم. در آخر با دیدن جعبه

 شد.



بابا خط و گوشی جدید  با صدای زنگ گوشیم، از روی زمین بلند شدم.

م رو نداشت. بدون نگاه برام خریده بود و کسی جز خودش و ترنم، شماره

 کردن به شماره، جواب دادم: الو.

ترنم با صدای پر انرژی گفت: سالم. حاضر شو. بیام دنبالت، بریم 

 بیرون.

 هام تو هم رفت.با این فکر که حتماً کار باباست اخم

 یام. خداحافظ.تونم بکار دارم. نمی -

و بدون اینکه منتظر جواب ترنم بمونم، گوشی رو قطع کردم و روی 

هام گرفتم. خیره به تخت انداختم. روی تخت نشستم و سرم رو بین دست

 حل گشتم.ها، دنبال راهنایلون

بعد از چند دقیقه به انباری رفتم و کارتن نسبتاً بزرگی رو با خودم به اتاق 

 آوردم. 

 چیزهایی که کیارش برام خریده بود، اتاقم رو گشتم. به دنبال 

ی ها و همهها، عروسکی لباس عروس، خریدهای عید، لباسجعبه

ش بهم هدیه داده بودند، توی کارتن طالهایی رو که کیارش و خانواده

 گذاشتم.

هامون مونده بود. فکری به ذهنم رسید و به سرعت از تنها آلبوم عکس

 م و قیچی رو از توی کشو برداشتم. روی زمین بلند شد

موقع نشستن روی زمین، پام به جسم کوچیکی برخورد کرد. با دیدن 

 های لرزون بازش کردم.ی کوچیک، با دستجعبه

هام نمدار ای که با عشق و عالقه، انتخاب کرده بودم؛ چشمبا دیدن حلقه

 ی تو جعبه، توّجهم رو به خودش جلب کرد. شد. کاغذ تا شده

ی روش، ماتم برد و کاغذ از دستم به کاغذ رو برداشتم. با دیدن نوشته

 زمین افتاد.



 «ولی این حلقه سهم تو نبود!»

چند بار جمله رو زیر لب تکرار کردم. با نگاه دوباره به کاغذ و کمی 

 خط نادیا رو تشخیص دادم.دقّت، دست

 های مامان تو گوشم زنگ خورد.حرف

 «نی! کار نادیاست!باید از نادیا تشکر ک»

بردار نبودند. با قیچی به هام رو پاک کردم، اما دستبا خشونت اشک 

 جون آلبوم افتادم.

ساعت نگاهی از سر رضایت به آلبوم عکس که به کل نابود بعد از نیم

 شده بود، انداختم. 

از جام بلند شدم و بعد از آب زدن به صورتم، به اتاق برگشتم. نگاهم به 

ها بودم، هایی رو که خودم تو عکسی قسمتکشیده شد. همه سآلبوم عک

 بریده بودم. حاال کیارش مونده بود و نگاه پر غرورش به دوربین!

با پوزخند آلبوم رو توی کارتن گذاشتم و زمزمه کردم: امیدوارم خوشت 

 بیاد کیارش خان!

 های خودم رو از روی زمین جمع کردم و داخل کشو گذاشتم.عکس

دای باز شدن در خونه، از اتاقم بیرون رفتم و با لبخند و صدای بلند با ص

 گفتم: سالم بابا جونم! خسته نباشی!

بابا با شنیدن صدای بلندم، با تعجب سالم کرد. بعد از بوسیدن صورتم، 

برای تعویض لباس به اتاق رفت. من هم از فرصت استفاده کردم و برای 

 میوه ریختم.هردومون آب

های بابا مشخص هامون شدیم. از چشممیوهابا مشغول نوشیدن آبهمراه ب

 بود که از رفتارم خوشحال شده.

 های کیارش کجاست؟با یاد کارتن تو اتاق، رو به بابا گفتم: عکس



میوه به گلوش پرید. به سمتش م جا خورد و آبمقدمهبابا از این سؤال بی

 رفتم و چند ضربه به پشتش زدم. 

 هاش منّظم شد، با نگرانی نگاهم کرد.ه نفسبعد از اینک

 ـ چطور مگه؟

 دستش رو کشیدم و به اتاقم بردم.

 به کارتن اشاره کردم.

 ها رو بهش برگردونم. بهتره پیش خودش باشن. خوام اینمی -

هایی رو که از و رو به بابا ادامه دادم: حیف سطل آشغال نیست وسایل

 پول اون خریده شده، برن توش؟

 بابا با لبخند گفت: از دست تو. صبر کن اآلن میارمشون!

 ی کوچکی برگشت.بابا بعد از چند دقیقه، با جعبه

 شی...های اون دختره هم این تو هست. اگه اذیت میعکس -

 تونم.حرفش رو قطع کردم و گفتم: نه. می

 بابا نامطمئن نگاهم کرد. با لبخند گفتم: نگران نباش.

جعبه رو باز کردم. بابا که انگار خیالش ازم راحت  روی زمین نشستم و

 شده بود، از اتاق بیرون رفت.

های کیارش رو تو های کیارش و نادیا رو از هم جدا کردم و عکسعکس

خواستم کارتن رو ببندم که فکری به ذهنم رسید. یکی کارتن گذاشتم. می

 های نادیا رو برداشتم و پشتش با خط درشت نوشتم.از عکس

 «شاید دلت واسش تنگ شده باشه خائن!»

 کشون به سالن بردم.به کمک چسب، کارتن رو بستم و کارتن رو کشون

 بابا با سر و صدای من، از اتاق بیرون اومد. به کارتن اشاره کرد.

 خوای چیکارش کنی؟حاال می -



گرفتم، جواب ی آژانس رو میگوشی تلفن رو برداشتم و درحالیکه شماره

 خوام به آژانس بگم...یدادم: م

 حرفم نصفه موند.″ الو بفرمایید″با صدای 

 خواستم تا یه بسته رو جایی ببره.سالم. خسته نباشید. یه ماشین می -

 کنید؟آدرس مقصد و اشتراک منزلتون رو لطف می -

ی دیگه بعد از گفتن آدرس و مشخصات، مرد جواب داد: تا چند دقیقه

 فرستم.ماشین می

 دم و گوشی رو قطع کردم.تشکر کر

 بعد از چند دقیقه با صدای بوق ماشین، رو به بابا گفتم: آژانس اومد.

 بابا سری تکون داد.

 برم جلوی در.تو بشین. خودم می -

 با لبخند سرم رو تکون دادم.

*** 

 گذشت. عصر بود و چند ساعتی از فرستادن کارتن می

لفن زنگ خورد. بدون نگاه همراه بابا مشغول تماشای فیلم بودیم که ت

 کردن به شماره، جواب دادم: الو... الو...

های خواستم گوشی رو قطع کنم. اما با شنیدن نفسوقتی جوابی نشنیدم، می

 آشنا، یخ زدم. 

 بابا با دیدن حالتم، نگاهش مشکوک شد.

 با لحن سردی گفتم: اشتباه گرفتین!

 دادم: لعنت بهت! و با صدای آروم، طوری که بابا نشنوه؛ ادامه

م سر رفته. چطوره گوشی رو سرجاش گذاشتم و رو به بابا گفتم: حوصله

 ی خاله؟زودتر بریم خونه



مشخص بود بابا از تغییر رفتارم تعجب کرده. نگاهش طوری بود که 

 ی اآلنت! گفتی جایی نمیرم نه به عجلهگفت؛ نه به دیشب که میانگار می

 قبول کرد و خودش به اتاق رفت. حال بدون حرف خاصی با این

ی کیارش بود. با سریع گوشی رو برداشتم و به شماره نگاه کردم. شماره

لبخند تلخی زمزمه کردم: منی رو که به قول خودت عشق زندگیت بودم، 

 ست!ت زیادی احمقانهعوض کردی! عوض نکردن شماره

 گوشی رو روی میز کوبیدم و به اتاقم رفتم. 

هایی رو که کیارش برام خریده بود، پس فرستاده بودم؛ اما سبا اینکه لبا

 کردند.و وارنگ تو کمدم خودنمایی می های رنگهنوز هم لباس

نگاهی به خودم، از اتاق خارج ای انتخاب کردم و بدون نیملباس ساده

 هاش تو هم بود.شدم. بابا حاضر و آماده، روی مبل نشسته بود و اخم

 فتم: من حاضرم. بریم؟با صدای آرومی گ

 بابا از سر جاش بلند شد و گفت: بریم!

 همراه هم سوار ماشین شدیم که بعد از چند دقیقه، بابا پرسید: چی گفت؟

 با گیجی پرسیدم: کی؟

 پاش رو روی پدال گاز فشار داد.

 اون پسره. -

ی تونستم بفهمم عصبانیه یا آروم! دستهنگاهی به صورت بابا انداختم. نمی

 هام فشار دادم.فم رو با دستکی

 هیچی نگفت! من هم قطع کردم. -

 بابا پوفی کشید.

 پرسم، فقط راستش رو بگو!یه سؤال ازت می -

 منتظر بهش چشم دوختم که پرسید: هنوز دوستش داری؟

 با صراحت و بدون هیچ مکثی جواب دادم: نه!



 کرد!بابا با شنیدن جوابم انگار آروم شده بود که از سرعتش کم 

بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودم گفتم: چیزی که برای بار دوم یا 

شه! وقتی خبر خیانت کیارش رو شنیدم، برام چندم اتفاق بیفته، عادی می

 بخشمشون!خاطر مرگ مامان نمیوقت بهعادی بود. اما... اما من هیچ

ز ماشین پیاده ی خاله رسیدیم. زودتر از بابا ابا تموم شدن حرفم به خونه

 شدم. 

 ی آیفون گذاشته بودم که بابا هم اومد.دستم رو روی دکمه

 منظورت از عادی بودن... -

با باز شدن در، بابا حرفش رو قطع کرد. با لبخند تلخ و صدای آرومی 

 گفتم: فراموشش کنید!

*** 

هایی رو که بین با حرف زدن با ترنم سعی داشتم تماس کیارش و حرف

ی بابا، رد و بدل شده بودن فراموش کنم... اما هربار که چهرهخودم و 

 شد و سردرد به سراغم میومد!دیدم، ذهنم مشغول میمتفکر بابا رو می

سردردم زمانی شدت یافت که خاله سر میز شام پیشنهاد داد برای عوض 

 شدن حال و هوای من، به همراه ترنم به شمال برم!

به شمال و یادآوری خاطراتم با کیارش، از هر خبر از اینکه رفتن بقیه بی

تره از پیشنهاد خاله استقبال کردند و من هم به ناچار عذابی برام دردناک

 تسلیم شدم!

ترنم عاشق مسافرت بود و جا و مکانش چندان براش فرقی نداشت، برای 

 کرد. شماری میرفتن به شمال لحظه

دادن صبح راه بیفتیم و در آخر  بقیه هم با دیدن ذوق و شوق ترنم، پیشنهاد

 نظر من رو پرسیدند!



تونستم از شمال، کمی فکر کردم... باآلخره که چی؟! من که تا ابد نمی

 هرجا و هر چیزی که با کیارش خاطره داشتم، فرار کنم!

با اعالم موافقت من، بابا گفت: پس بهتره زودتر بریم خونه تا وسایلت رو 

 جمع کنی.

 کنیم.فظی، گفت: شب باهم هماهنگ میترنم موقع خداحا

ی خاله، دور شدیم؛ بابا همراه بابا سوار ماشین شدیم. کمی که از خونه

 پرسید: نگفتی منظورت از عادی بودن چیه؟

ش ست. بهتر نیست دربارهشدهبا خستگی جواب دادم: اون برای من تموم

 حرف نزنیم؟

اما سؤالم اینه؛ قبالً کاری  ست،شدهدونم تموماما بابا مصرانه پرسید: می

 کرده بود که بهش شک کنی؟

هام رو بستم. سعی کردم ذهنم رو جمع و جور کنم و سؤال بابا رو چشم

 کوتاه جواب بدم!

 هام رو باز کردم و از پنجره به خیابون خیره شدم.بعد از چند دقیقه، چشم

م، با روز که چند ساعت تو خیابون، تو برف و سرما مونده بوداون -

 کیارش بحثم شد. قبل از اون بهش شک کرده بودم.

 موقع چیزی به من و مامانت نگفتی؟چرا اون -

 چیز رو تموم کنم، کیارش نذاشت.خواستم همهخواستم اما نشد. من می -

گفتم، مامان زنده موقع میآهی کشیدم و با بغض ادامه دادم: شاید اگه اون

 بود!

اون دوتا از چند ماه پیش با هم بودن. ای بابا با صدای غمگینی گفت: 

 کردم!وقت هادی رو بعد از چند سال پیدا نمیکاش هیچ

هام بیرون ریخت، نامحسوس پاکش کردم تا بابا ی اشکی از چشمقطره

 متوّجه نشه.



دادم جوابی برای حرف بابا نداشتم، حتّٰی اگه حرفی هم داشتم، ترجیح می

 سکوت کنم.

هام رو داخل ونه، وسایل شخصی و چند دست از لباسبعد از رسیدن به خ

چمدون کوچیکی جمع کردم. ترنم پیامک داده بود صبح ساعت هفت 

 حاضر باشم.

ای براش فرستادم و بعد از تنظیم کردن ساعت برای شیش صبح، ″باشه″

 خوابیدم.

*** 

 صبح روز بعد، ترنم مثل همیشه شاد و سرحال اومد دنبالم.

ی بغل ماشین به ترنم و بابا خیره شدم. از شدم. از آینهسوار ماشین ترنم 

ده که حواسش شد فهمید داره به بابا اطمینان میمدل حرف زدن ترنم می

 به من هست! با صدای زنگ گوشیم نگاهم رو ازشون گرفتم.

ی کی هست. با این به شماره نگاه کردم، آشنا بود، اما یادم نمیومد شماره

 حال جواب دادم.

شنیدن صدای کیانا، خواستم گوشی رو قطع کنم اما با حرفی که زد، با 

 هام از تعجب و عصبانیت گرد شد.چشم

 نازی، این چه کاری بود کردی؟ دیروز کیارش داغون شد. -

چیزی تا انفجارم باقی نمونده بود. نتونستم طاقت بیارم و گفتم: چرا وقتی 

بازی کرده ازش نپرسیدی فهمیدی داداش جونت با احساسات و زندگی من 

 این چه کاری بود کردی؟

حوصله ادامه دادم: کیارش برای من تموم هق کیانا بود. بیجوابم فقط هق

 م رو انقدر بهش بگو تا حتّٰی اسمم از ذهنش نگذره. ست. این جملهشده

و سؤالی رو که مثل مته در حال سوراخ کردن مغزم بود، به زبون 

 آوردم.



 و از کجا آوردی؟ی من رشماره -

توّجه به سؤالم، با بغض گفت: پس حداقل یه فرصت بهش بده تا کیانا بی

 چیز رو بهت توضیح بده. به خدا...همه

 عصبی بین حرفش پریدم.

 اسم خدا رو وسط نیار.  -

 ی بغلی، متوّجه نزدیک شدن ترنم به ماشین شدم. از آینه

دارم میرم شمال تا حال و نفس عمیقی کشیدم و با صدای آرومی گفتم: من 

 هوام عوض بشه. لطف کن دیگه بهم زنگ نزن!

 ی جوابو سریع گوشی رو قطع کردم و داخل کیفم گذاشتم، حوصله

 دادن به ترنم رو نداشتم.پس

 ترنم سوار ماشین شد و اشاره کرد کمربندم رو ببندم. 

ماشین، آبی ی بعد از بستن کمربند خودش، ماشین رو روشن کرد. از آینه

 رو که بابا پشت سرمون ریخت، دیدم.

*** 

های ظهر بود که ترنم ماشین رو جلوی ویال نگه داشت و بدون نزدیک

 اینکه چیزی به من بگه، پیاده شد. 

عقب از ماشین پیاده شدم و به سمت ترنم که سرش رو به طرف صندوق

دونستم از یی اخموش زدم. مماشین خم کرده بود، رفتم. لبخندی به چهره

 اینکه تموم مسیر تو سکوت سپری شده، به مذاقش خوش نیومده.

هام رو دور گردنش انداختم و صورتش رو برای دلجویی ازش، دست

هام آزاد کنه، سرش به بوسیدم. تا خواست گردنش رو از حصار دست

کاپوت ماشین خورد. با تعجب به هم نگاه کردیم و چند ثانیه بعد، هر دو 

 .خندیدیم

 چند وقت بود که اینطوری نخندیده بودم؟ 



 چند وقت بود که شیطنت نکرده بودم؟

ش رو مدیون هام رو از یاد بردم، همهای غمبرای دقیقه اگه اون لحظه

 ترنم بودم! بخاطر وجود ترنم، لبخند محوی روی صورتم اومد.

زد، مینفس عقب بیرون آورد. درحالیکه نفسها رو از صندوقترنم چمدون

 گفت: به جای اینکه لبخند ژکوند تحویلم بدی، بیا کمک کن.

تره، برداشتم و کلیدهای ویال رو چمدون خودم رو که مطمئن بودم سبک

 از دست ترنم گرفتم. 

کردم در آهنی و سنگین رو باز کنم، غر زدم: ماشین درحالیکه تالش می

 رو میاوردی تو دیگه.

 باید عصر بریم خرید. -

 تا عصر؟ حاال کو -

 با باز شدن در، نفس راحتی کشیدم و همراه ترنم، رفتیم داخل. 

خوام م هست، اما اول میترنم به محض دیدن حموم، گفت: با اینکه گرسنه

 دوش بگیرم.

ش رو از چمدونش بیرون کشید و به حموم رفت. و به دنبال حرفش، حوله

من میام، ببین  ای از رفتنش نگذشته بود که از حموم داد زد: تالحظه

 کنی. چیزی واسه خوردن پیدا می

کشید و من با علم به این موضوع، با خیال راحت به حموم ترنم طول می

 های کیارش بود!سمت پنجره رفتم. به دریای آروم زل زدم. همرنگ چشم

های کیارش بودم که متوّجه اونقدر غرق فکر کردن به آبی دریا و چشم

 گذر زمان نشدم. 

 ای ترنم، به سمتش برگشتم.با صد

هات رو جا وایستادی؟ به غذا که فکر نکردی، حداقل لباسچرا این -

 کردی.عوض می



گرفت، به سمت چمدون ش، نم موهاش رو میو درحالیکه با کاله حوله

ای رو که داخل بازش رفت. زیپش رو کامل باز کرد و ظرف دربستهنیمه

 نایلون بود، به سمتم گرفت.

 ن برامون گذاشته بود.ماما -

 نایلون رو از دستش گرفتم و گفتم: دستش درد نکنه.

 هام، از اتاق بیرون رفتم.و بدون عوض کردن لباس

سبزی تو دماغم تو آشپزخونه در ظرف رو باز کردم که بوی خوب کوکو

ی خالیم رو تحریک کرد. مشغول چیدن میز شدم و همزمان پیچید و معده

 هم اومد. با تموم شدنش، ترنم

بعد از ناهار، ترنم جمع کردن میز رو به عهده گرفت و من به سمت اتاق 

 هام رو عوض کردم و وسایل خودم و ترنم رو تو کمد چیدم.رفتم. لباس

 ترنم بعد از چند دقیقه به اتاق اومد. به تخت بزرگ اشاره کرد.

 واسه دوتامون جا هست. -

 و روی تخت دراز کشید.

 خوام بخوابم.دونم ولی من میم. تو رو نمیستهمن که بدجور خ -

ای باال انداختم و بعد از زنگ زدن به بابا، کنار ترنم روی تخت شونه

 دراز کشیدم. نگاهی به ترنم انداختم، غرق خواب بود.

برد، جایی که اگه خوابم نمیساعت گذشت و من نتونستم بخوابم. از اوننیم

از روی تخت بلند شدم تا ترنم بدخواب خوردم به آرومی زیاد تکون می

 نشه.

هام رو ترین سر و صدا، لباسبه سمت کمد رفتم و سعی کردم با کم

 ای از ویال خارج شدم.بپوشم. بدون برداشتن چیز اضافه



کردم هدف و بدون هیچ مقصد خاصی مشغول قدم زدن شدم. سعی میبی

هام زنده جلوی چشمای به جز جلوی پام، جایی رو نگاه نکنم تا خاطره

 نشه!

دونم چقدر گذشته بود که از خستگی ایستادم. به اطرافم نگاه کردم و نمی

جا فاصله بگیرم اما خواستم از اونی چوبی ماتم برد. میبا دیدن کلبه

 نیرویی باعث شد به سمت کلبه برم.

ی جلوی کلبه تکه چوبی رو از زمین پیدا کردم و با اون، قسمتی از باغچه

ها رو کنار زدم و با پیدا کردن کلید، از روی زمین و کندم. با دستم خاکر

 بلند شدم.

 های لرزون، کلید رو داخل قفل انداختم و در رو باز کردم. با دست

 با یاد اولین بار که قدم تو کلبه گذاشته بودم، بغض کردم. 

 جا جلوی در ایستادم.های سست داخل ویال شدم و همونبا قدم

 ی وسایل مثل گذشته سرجاشون هستند. گاه کلی متوّجه شدم، همهبا ن

کرد. بدون توّجه به کجی میعکس بزرگ من و کیارش بدجور بهم دهن

 در باز، مستقیم به سمتش رفتم.

 جلوی عکس ایستادم. چطور این عکس رو فراموش کرده بودم؟!

 رد. هام شروع به باریدن کهای خندون کیارش زل زدم و اشکبه چشم

هایی رو که در حال نزدیک تو حال و هوای خودم بودم که صدای قدم

 شدن بهم بود، شنیدم.

 به عقب برگشتم و با دیدن کیارش، داد زدم: جلو نیا!

توّجه به حرفم جلوتر اومد. با نیرویی که از خودم بعید اما اون بی

سمت دونستم، تو یه حرکت قاب عکس نسبتاً سنگین رو برداشتم و به می

کیارش پرت کردم. درست جلوی پای کیارش افتاد و با صدای بدی 

 شکست.



های غمگین بهم زل زد. با لحن عصبی باآلخره کیارش ایستاد و با چشم

 غریدم: گفتم جلو نیا.

 باید باهم حرف بزنیم. -

 پوزخند زدم.

حرفی نمونده. هر چیزی رو که الزم بود بدونم، از بقیه شنیدم. هرچند  -

 دونستم خائنی!ل از تصادف هم میکه قب

 کنی نیست.جور که تو فکر میبا عجز گفت: به خدا اون

 شناسی اصالً؟با جیغ گفتم: تو مگه خدا رو می

 من و نادیا فقط اشتباه کردیم. -

 هام پر از اشک شد.چشم

 نالیدم: فقط اشتباه کردین؟  

رک! اشتباه شما وقتی جواب نداد، ادامه دادم: زندگی و آرزوهای من به د

 دو تا مادرم رو ازم گرفت!

 به قرآن پشیمونم. -

 هام رو پاک کردم.اشک

 کنه.پشیمونی تو مادرم رو زنده نمی -

ی روی زمین افتاد، به سمتش حرکت کردم که های شکستهنگاهم به شیشه

 خوای بکنی؟کار میکیارش آروم پرسید: چی

 ین خاطره رو هم نابود کنم. خواستم آخرجواب گذاشتم. میسؤالش رو بی

ها بیرون کشیدم و به سمت آشپزخونه عکس رو آروم از بین خرده شیشه

 رفتم. کبریتی رو روشن کردم و باهاش عکس رو آتیش زدم.

 با لبخند تلخ و عجیبی به سوختنش زل زدم. 

کیارش بازوم رو کشید و عکس رو داخل سینک انداخت. شیر آب رو باز 

 ت غرید: نزدیک بود دستت بسوزه.کرد و با عصبانی



 ی دنیام بود، زل زدم.هاش که یه زمانی همهتفاوت تو چشمبی

 در هر صورت به تو ربطی نداشت! -

رسید! با دقت به صورتش خیره شدم. اصالً شکسته و غمگین به نظر نمی

 نفسم رو آه مانند بیرون دادم.

به خواهرت هم گفتم خواد کسی چیزی بفهمه. ی امروز دلم نمیدرباره -

 تو برای من تموم شدی!

شدم، ادامه دادم: از قول من به و درحالیکه از آشپزخونه خارج می

خواهرت بگو خبرچینی کار خوبی نیست! امیدوارم این آخرین دیدارمون 

 باشه! خداحافظ!

 بدون اینکه منتظر جوابی از کیارش بمونم، از ویال خارج شدم. 

داد تازه از راه پارک شده بود و نشون می ماشین کیارش جلوی ویال

 های بلند از اونجا دور شدم.رسیده. با قدم

*** 

زمانی که به ویالی خودمون رسیدم، ترنم رو دیدم که با نگرانی داشت 

 زد. با دیدنم گوشی رو قطع کرد و به سمتم اومد.تلفنی حرف می

 کجا بودی؟ -

 حوصله از کنارش گذاشتم.بی

 قدم بزنم.رفته بودم  -

 دنبالم راه افتاد و پرسید: این همه وقت؟! چرا موقع رفتن بهم نگفتی؟

خواست قدم بزنم، حاال هرچند ساعت که بشه. خواب بودی، دلم می -

 بیدارت نکردم!

رسیده بودیم به داخل ویال. جلوی در ورودی ایستادم و به سمتش برگشتم. 

 ی.با اخم گفتم: بچه نیستم که انقدر نگرانم شد

 خیال آشفتگی نگاه ترنم شدم و به اتاق رفتم.بی



هام، تصمیم گرفتم برای فرار از فکر کیارش بعد از عوض کردن لباس

بخوابم. همین که روی تخت دراز کشیدم، ترنم داخل اتاق اومد و انگار نه 

انگار که اتفاقی افتاده باشه، با لبخند گفت: پاشو بریم خرید. اآلن وقت 

 خواب نیست.

 هام نشست.بخند محوی روی لبل

 هام رو بغلم انداخت.با دیدن لبخندم، دستم رو کشید و بلندم کرد. لباس

 زود حاضر شو. -

*** 

 هاش زد.وقتی سوار ماشین شدیم، ترنم عینک دودیش رو به چشم

 خوب اول بریم فروشگاه که یخچال خالیه! -

 با خنده سرم رو تکان دادم.

دید، تو سبد یدیم. ترنم هر چیزی رو که میتا غروب تو فروشگاه چرخ

 شه! گفت؛ الزم میمینداخت و می

 کرد!قدر خرید کرده بودیم که برای دو یا سه ماه کفایت میاون

ها و یخچال، ترنم با جا کردن خریدها و چیدنشون تو کابینتبعد از جابه

 خستگی پیشنهاد داد شام رو توی رستوران بخوریم.

موافقت کردم و بعد از شام، کنار ساحل مشغول قدم زدن با پیشنهادش 

جا بشینیم، حرف سنگی اشاره کرد و گفت: اونشدیم تا اینکه ترنم به تخته

 بزنیم. 

تو سکوت به دریا نگاه شده بودم که نور ماه بهش افتاده بود و خوشبختانه 

 خبری از رنگ آبیش نبود! سیاِه سیاه بود، مثل زندگی من! 

 م بشم. خیال افکار بیهودهم و سرم رو تکون دادم تا بیآهی کشید

به سمت ترنم چرخیدم که دیدم تو فکره. چند بار صداش زدم تا به خودش 

 اومد.



ی یه خواد دربارههام رو گرفت و گفت: خیلی وقته دلم میبا نگرانی دست

 موضوعی باهات حرف بزنم.

عد از چند دقیقه مکث، کردم که باآلخره ببا تعجب به حرکاتش نگاه می

 درحالیکه سرش رو پایین انداخته بود، گفت: من رو ببخش!

 با تعجب پرسیدم: برای چی؟

هام رو از حصار سرش رو پایین انداخت و جوابی نداد. یکی از دست

 ش گذاشتم. هاش آزاد کردم و روی چونهدست

، با های اشکیشآروم سرش رو به سمت باال هدایت کردم. با دیدن چشم

 تعجب اسمش رو صدا زدم.

دستم رو تو دستش گرفت و دوباره سرش رو پایین انداخت. بعد از چند 

 ثانیه، با صدای لرزون شروع کرد به حرف زدن.

گم ای ش با خودم میکنم. همهش خودم رو سرزنش میاین روزها همه -

 تر با کیارش آشنا بشی! گفتم بیشوقت بهت نمیکاش هیچ

هام از تعجب گرد شد و طولی نکشید که با هاش، چشمرفبا شنیدن ح

هام جمع شد. صدای بلند شروع کردم به خندیدن. از خنده اشک تو چشم

 شد.م قطع نمیجوره خندههیچ

کرد. کمی که آروم شدم، زیر لب گفت: ترنم با تعجب بهم نگاه می

 زهرمار. چه خبرته؟!

گذشتند، بهم که از کنارمون میدوباره به خنده افتادم. توّجه چند نفری 

 جلب شد. با هر زحمتی که بود، خودم رو آروم کردم.

 ترنم با حرص پرسید: خوب؟

 جدی نگاهش کردم.

وقت خودت رو سرزنش نکن، چون تو مقصر نیستی. من خودم تو هیچ -

 آدم عاقل و بالغی هستم. با فکر و منطق، کیارش رو انتخاب کردم!



 گفت: اوه اوه. کی عاقل و بالغ شدی، من نفهمیدم؟  ترنم خندید و با شیطنت

ای نگذشت که دوباره با نگرانی پرسید: مطمئن باشم که من رو ثانیه

 بخشیدی؟

 من ازت ناراحت یا دلخور نبودم که بخوام ببخشمت! -

سنگ بلند شدیم و ادامه دادم: از و دستش رو کشیدم و هردو از روی تخته

 گی.یون میوقت خوابت گذشته، داری هذ

 با خنده محکم لپم رو بوسید و با هم به سمت ویال رفتیم.

گذشت و امروز قرار بود به تهران یه هفته از مسافرتمون به شمال می

ی زندگیم برگردیم. تو این مدت از هر فرصتی برای فکر کردن درباره

استفاده کرده بودم. ترنم عقیده داشت زیاد به خودم سخت نگیرم، زندگی 

 کنه!ینه و گذر زمان خیلی از مسائل رو حل میهم

خیال تونستم بیهای ترنم رو قبول داشتم، نمیبا اینکه تا حدودی حرف

 چیز رو یک شبه فراموش کنم. گذشته باشم و همه

باآلخره بعد از کلی فکر کردن، به خودم قول دادم وقتی به تهران برگشتم، 

 به دانشگاه و آموزشگاه برگردم. 

 م کنار بیام.تونستم با گذشتهجوری بهتر میاینشاید 

 کردم.حداقل بخاطر بابا هم که شده بود، باید زندگی می

با این فکر لبخندی به آفتاب تازه طلوع کرده زدم و از روی زمین بلند 

 بخش بود.ها، برام آرامششدم. راه رفتن با پاهای لخت روی شن

آلو که پشت میز ناهارخوری نم خواببا لبخند وارد ویال شدم و با دیدن تر

 تر شد. نشسته بود و درحال چرت زدن بود، لبخندم عمیق

هام به اتاق برم که با نگاه دوباره به خواستم برای عوض کردن لباسمی

 ترنم، دلم کمی شیطنت خواست!



پارچی رو از آب سرد پر کردم و به آرومی چند بار ترنم رو صدا زدم. 

کرد. مالید، گیج و منگ به اطرافش نگاه میرو می هاشدرحالیکه چشم

 وقتی به سمتم برگشت، پارچ آب رو روی صورتش خالی کردم. 

چند ثانیه با تعجب به من و پارچ آب نگاه کرد تا اینکه به خودش اومد. به 

 سرعت پارچ رو روی میز گذاشتم و شروع کردم به دویدن.

 کشمت.می ترنم هم دنبالم افتاد و با حرص جیغ زد:

 گم تَری خانوم.با خنده مثل خودش جیغ زدم: به خاله می

 دوباره دادش به هوا رفت.

 اگه زنده موندی، به خاله جونت بگو. -

به سمتش برگشتم تا جوابش رو بدم که پام به فرش گیر کرد و به زمین 

 بار با ترس اسمم رو صدا زد.افتادم. ترنم این

خندیدم. ترنم چند بار دیگه با گرفته بود، داشتم میبا اینکه بدنم خیلی درد 

تونستم جوابش رو بدم. نگرانی اسمم رو صدا زد، اما من از خنده نمی

 خیلی زود به سمتم اومد و برم گردوند.

با دیدن صورت خندونم، جا خورد و بعد از چند لحظه، با لبخند 

 ای، شروع کرد به قلقلک دادنم.موذیانه

شه... پاشو... ت و به زور گفتم: دیرمون... میم شدت گرفخنده

 حاضرشو... 

 باآلخره بعد از چند دقیقه، ترنم رضایت داد و رهام کرد.

وقتی وسایلمون رو داخل ماشین گذاشتیم، به ترنم گفتم: سوییچ رو بده، 

 خوام رانندگی کنم.می

رد. با اینکه دودل بود، اما سوییچ رو از جیبش درآورد و به سمتم پرت ک

 تو هوا قاپیدمش و اون با شیطنت زبونش رو برام درآورد. 



شد رانندگی نکرده بودم و کمی استرس داشتم. تقریباً دو سه ماهی می

 آخرین بار که رانندگی کردم، اون روز نحس بود!

ی به خودم یادآوری کردم موقع تصادف من فقط عابر بودم، نه راننده

 پشت فرمون!

شدم و بعد از چند دقیقه رانندگی، ترس و اضطرابم تا تر با این فکر آروم

 حدودی از بین رفت. 

ترنم هم انگار خیالش از بابت رانندگی من راحت شده بود که بعد از 

 ساعت خوابید.نیم

*** 

ی تصمیمم، بابا رو در جریان گذاشتم. بعد از اون همه شب دربارهاون

تر شدم و تو تصمیمم مصممهای بابا، اتفاق با دیدن برق شادی تو چشم

 خودم رو سرزنش کردم که چرا زودتر این تصمیم رو نگرفتم!

روز بعد از صبحونه، به سر خاک مامان رفتم و باهاش درد و فردای اون

دل کردم. در آخر هم ازش خواستم برام دعا کنه و با قلبی مملوء از 

 آرامش به دانشگاه رفتم.

گرفته بود، کارهام خیلی زودتر از اون ای که بابا برام با وجود مرخصی

کردم، درست شدن و قرار شد مهر ماه برای ترم جدید چیزی که فکر می

 نام کنم.ثبت

بعد از دانشگاه به آموزشگاه رفتم. مثل همیشه جلوی آموزشگاه شلوغ بود 

روی آموزشگاه کشیده شد. و جایی برای پارک کردن نبود. نگاهم به روبه

 جا پارک کنم و دوباره...ن رو اونترسیدم ماشیمی

با صدای بوق ماشین پشت سرم، از فکر بیرون اومدم و ماشین رو به 

 حرکت درآوردم. 



جای پارکی پیدا نکرده بودم. دو خیابون باالتر اومده بودم ولی هنوز هیچ

ی ماشینی اومد و اشاره کرد منتظر پوفی کشیدم که همون لحظه راننده

″ تشکر″ی و به جاش پارک کنم. سرم رو به نشونهبمونم تا ماشینم ر

 تکون دادم.

بعد از پارک کردن ماشین، پیاده به سمت آموزشگاه حرکت کردم. جلوی 

 آموزشگاه دوباره نگاهم به همون جایی که تصادف کرده بودم، کشیده شد.

 ی اون ماشین کی بود؟!راننده

نش رو ندیده بودم، م زدم. من حتّٰی ماشیپوزخندی به این سؤال مسخره

 تونستم بفهمم کی بوده؟چطور می

گفت؛ خانوم معلم، از فکر بیرون اومدم ای که میبا صدای شاد دختر بچه

هام به داشتنیم، لبو به سمت صدا برگشتم. با دیدن آنیتا، شاگرد دوست

 لبخند بزرگی کش اومدند!

بغلش کردم و  آنیتا با دیدن لبخندم، با ذوق به سمتم دوید. با خوشحالی

 موهای طالییش رو بوسیدم.

شون مادرش با اخم مصنوعی گفت: خانوم معلم رو اذیت نکن! خسته

 کردی!

تر تو بغلم جمع شد، توّجه به حرف مادرش، بیشبا لبخند به آنیتا که بی

 نگاه کردم و گفتم: این عروسک مگه اذیت کردن بلده؟

 پرسی شدیم. و بعد مشغول سالم و احوال

 حرفی که مادر آنیتا زد، آنیتا رو زمین گذاشتم.با 

 روز که تصادف کردین، من و آنیتا واقعاً نگران شدیم.اون -

 ی ماشین رو ندیدین؟با کنجکاوی پرسیدم: راننده



تکون داد و گفت: حتّٰی از ماشین هم پیاده ″ نفی″سرش رو به عالمت 

ماشین دّقت کنم.  نشد. شما انقدر غرق خون بودین که اصالً نتونستم به

 فقط یادمه رنگ ماشین مشکی بود.

 و بعد از مکث کوتاهی، سرش رو پایین انداخت.

 گم.ی مادرتون واقعاً متأسفم. تسلیت میدرباره -

 با لبخند غمگینی تشکر کردم و دست آنیتا رو کشیدم.

 بریم تو تا کالس آنیتا دیر نشده. -

ها به مت دفتر رفتم و اونهر سه باهم وارد آموزشگاه شدیم. من به س

 سمت کالس رفتند.

بقیه از دیدنم ابراز خوشحالی کردند، من هم تو جوابشون فقط تونستم 

 لبخند کمرنگی بزنم، چون فکر و ذهنم درگیر ماشین مشکی بود!

 های ظهر بود که کارم تموم شد و از آموزشگاه خارج شدم. تقریباً نزدیک

دستم، با دقّت از وسط تاش کردم و داخل  بعد از نگاه دوباره به کاغذ تو

 کیفم گذاشتم.

 زمزمه کردم: دو کالس برای شروع خوبه!

روی، به ماشینم رسیدم. پشت فرمون نشستم و بعد از ده دقیقه پیاده

بستم، غرغر کردم: باید یه فکری برای این درحالیکه کمربندم رو می

 تونم!کنم. همیشه که نمیجا جای پارک پیدا ترسم بکنم. امروز تونستم این

ساعت به خونه رسیدم. با خستگی وارد با وجود ترافیک، بعد از نیم

ی سوت و کور شدم و خودم رو روی مبل انداختم. عکس مامان رو خونه

 برداشتم و آهی کشیدم. 

*** 

خطی کردن کاغذ زیر دستم بودم که هدف مشغول خطعصر بود که بی

 تلفن زنگ خورد.



 الو؟ -

 نیدن صدای شخص پشت خط، با بهت زمزمه کردم: وحید؟!با ش

 مردونه خندید.

 آره. خودمم. -

 قدر تعجب کرده بودم که نتونستم چیزی بهش بگم. اون

 انگار سکوت بینمون طوالنی شد که وحید پرسید: نازی، گوشی دستته؟

 آره.  -

 و با نگرانی پرسیدم: اتفاقی افتاده؟

 دوباره خندید.

 قی باید افتاده باشه؟ فقط...نه. چه اتفا -

 کالفه پرسیدم: فقط چی؟

 خوام ببینمت!مقدمه گفت: میبی

ش ای ادامه داد: یه موضوعی هست که باید دربارهبعد از مکث چند ثانیه

 باهم حرف بزنیم!

دلیل استرس بدی به جونم افتاد. با صدایی که از ته چاه بیرون میومد، بی

 گی چه موضوعی! گفتم: مطمئناً پشت تلفن نمی

 خندید.

 آره. خوبه که باهوشی. -

 ش رو نشنوم! گوشی رو از گوشم فاصله دادم تا صدای خنده

 بعد از چند ثانیه دوباره گوشی رو نزدیک گوشم بردم. 

 کی و کجا بیام؟ -

 درنگ جواب داد: امروز عصر خوبه؟بی

کنم : فکر میشاپی ادامه دادموافقتم رو اعالم کردم که با گفتن اسم کافی

 جا رو بشناسی!این



تر اوقات با کیارش شناختم! قبل از نامزدیمون، بیشمعلوم بود که می

 جا!رفتیم اونمی

 جا باش!اما تو جواب وحید فقط گفتم: ساعت چهار اون

 و گوشی رو قطع کردم. 

 های سرد و لرزونم روی مبل افتاد.گوشی از بین انگشت

سه چهار ماه بود که وحید رو ندیده بودم. چی به فکر رفتم. شاید نزدیک 

 خواست بهم بگه؟!می

کالفه به ساعت دیواری نگاه کردم. وقت زیادی برای فکر کردن نداشتم. 

از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. لباس ساده و در عین حال 

 شیکی رو انتخاب کردم.

دادم، وگرنه خبر میتا پشت فرمون نشستم، یاد بابا افتادم. باید بهش 

 شد. نگران می

 رم بیرون!بهش زنگ زدم و خبر دادم، با دوستم می

گیری خودم جا فکر کرد از الک تنهایی و گوشهخبر از همهبابا بی

 دراومدم و خوشحال شد!

بخاطر دروغی که بهش گفتم، خودم رو سرزنش کردم. ناخودآگاه یاد 

همین دروغ رو تحویل مامان اولین باری که با کیارش بیرون رفتم و 

 دادم، افتادم!

 شاپ موردنظر رسیدم. با استرس به راه افتادم و بعد از یک ربع به کافی

شاپ شدم و با نگاه سرسری وحید رو پیدا کردم. ابروهام باال وارد کافی

 پرید. انگار خیلی عجله داشت!

 نفس عمیقی کشیدم و به سمت میزی که وحید نشسته بود، رفتم. 

 هام، متوّجه اومدنم شد و به سمتم برگشت. تق کفشاز صدای تق



روش رویی جوابم رو داد. به صندلی روبهسالم زیرلبی گفتم که با خوش

 اشاره کرد و تعارف کرد بشینم.

خوری سفارش با استرس روی صندلی نشستم که پرسید: خب چی می

 بدم؟

د کیک شکالتی با حرص نگاهش کردم که گفت: تا جایی که یادم میا

 دوست داشتی!

 ی تلخ داد. و بالفاصله سفارش دو کیک شکالتی به همراه قهوه

جا نیومدم. های ریزشده گفتم: من برای خوردن کیک و قهوه اینبا چشم

 سریع برو سر اصل مطلب!

 ش گذاشت. دستش رو زیر چونه

علت  جا قرار گذاشتم! پس بهتره اولبنظرم شاید کنجکاو باشی چرا این -

 این رو بهت بگم.

 و دست تو جیب کتش که روی صندلی کناری بود، کرد. 

 پاکتی رو ازش درآورد و روی میز گذاشت. 

های لرزون پاکت رو باز کردم و با دیدن عکس ها، ناباور به با دست

 وحید نگاه کردم.

 ها رو آورد. لبخند تلخی زد و خواست چیزی بگه که پسری سفارش

جکاو پسر روی خودم شدم، سرم رو بلند کردم و بهش متوّجه نگاه کن

 خیره شدم.

 مشکلی پیش اومده؟ -

پته گفت: نه... نه. فکر کنم با صدای وحید، پسر به خودش اومد و با تته

 اشتباه گرفتم!

 و رفت. 



هام، رفتنش رو دنبال کردم و بعد از چند ثانیه رو به وحید گفتم: با چشم

 خاطر همین...جا میومدم، به با کیارش زیاد ایندونی که قبالً فکر کنم می

 حرفم رو قطع کرد. 

 آره. -

 ها خیره شدم. سرم رو تکون دادم و دوباره به عکس

ها دونم چرا یکی از عکسشون رو نگاه کردم، اما نمیتک به تک همه

 بدجور دلم رو سوزوند!

با شاپ بود و درست همون میزی بود که همیشه مکانش همین کافی

نشستیم. نادیا با لبخند سرش رو پایین انداخته بود و به فنجون کیارش می

 توی دستش خیره بود.

کیارش هم با لبخند و نگاه گرم و عاشقانه، به نادیا زل زده بود. نگاه 

هایی بود که به من مینداخت. حتّٰی شاید کیارش درست مثل همون نگاه

 تر هم بود! عاشقانه

شناختم، پس چرا حواسم رو بیشتر دیا رو خوب میهای نامن که عشوه

جمع نکردم؟! یاد حرف مامان افتادم. "مواظب زندگیت باش!" من خیلی 

 خیالیم بیرون اومده بودم.دیر از خواب خوش

ها رو روی میز گذاشتم و سؤالی نگاهش کردم. به با صدای وحید، عکس

 فنجون اشاره کرد.

 سرد شد. -

 ها دیر نیست؟م: بنظرت برای نشون دادن این عکستوّجه به حرفش گفتبی

 وحید فنجون خالیش رو روی میز گذاشت.

هامون، آره خیلی دیره. اما برای انتقام برای حفظ و برگردوندن زندگی -

 وقت دیر نیست!هیچ



ش فکر کرده بودم، اما نادیا و کیارش انتقام چیزی بود که خیلی درباره

چیزی بودن که بخوام بخاطرشون خودم رو به تر از اونرزشابرام بی

وقت دیر زحمت بندازم! با این حال رو به وحید گفتم: آره شاید هیچ

شه گرفت ها میترین انتقامی که از آدمنباشه... اما یه جایی خوندم بزرگ

 اینه که بهشون بفهمونی برای همیشه از دستت دادن!

 وحید پوزخند زد.

شناسی! پس اهر عوضیت رو که خوب میشعار نده نازی. اون خو -

 شه نابودش کرد!دونی که چطور میخوب می

 با عصبانیت گفتم: اون خواهر من نیست!

ای تونه انگیزهت میوحید لبخند کمرنگی زد و گفت: آفرین! همین جمله

 برای انتقام باشه!

روم نگاه کردم. هیچ شباهتی به وحیدی که با تعجب به مرد روبه

 های ریزشده نگاهش کردم.شناختمش، نداشت! با چشممی

 چی تو فکرته؟ -

بعد از مکث نسبتاً طوالنی باآلخره جواب داد: نادیا و کیارش با هم به ما 

 خیانت کردن.

سرش رو پایین انداخت و ادامه داد: با هم بودن ما هم شاید بتونه اون دو 

 تا رو نابود کنه!

 چیه؟با صدای ضعیفی پرسیدم: منظورت 

 خیلی صریح گفت: با من ازدواج کن!

با عصبانیت از روی صندلی بلند شدم و با صدای نسبتاً بلندی گفتم: خیلی 

 شعوری!بی

 دستم رو کشید.

 هام هنوز تموم شده.بشین. حرف -



دستم رو از دستش بیرون کشیدم و با همون صدای بلند گفتم: بهتره بگی 

 ای به شنیدنشون ندارم!م عالقهمزخرفاتت تموم نشده! هرچند که من ه

که تقریباً روی صندلی پرت تر به طوریدوباره دستم رو کشید، اما محکم

 شدم.

 ی تهدید مقابلش تکون دادم.انگشتم رو به نشونه

 هات رو...خوب گوش -

 برعکس من، وحید با خونسردی به اطرافمون اشاره کرد.

 کنن!تر! بقیه دارن نگاه میآروم -

به اطرافم نگاه کردم، حق با وحید بود. نفس عمیقی کشیدم و  زیرچشمی

هات رو باز کن! ببین چی دارم بهت میگم! تر گفتم: خوب گوشآروم

دونم اما خبر گندکاری نادیا و کیارش، گوش های شما رو نمیفامیل

هاشون عادت کردم. بابام های ما رو خوب پر کرده. تازه به نگاهفامیل

ش رو بین دوست و آشنا بلند کنه. دست از فکرهای تازه تونسته سر

 خواد آبروریزی جدیدی درست بشه.ت بردار. دلم نمیمسخره

 و بالفاصله از روی صندلی بلند شدم و به سمت در خروجی رفتم. 

 سوار ماشین شدم. 

 لرزیدن. ها و پاهام میدست

 هام نمدار شدند. ها و پیشنهاد وحید، چشمبا یادآوری حرف

 شاپ دور شدم. دونستم که کمی از کافیدیدن اما میهام تار میچشم

دادم بعید نبود تصادف با حال و روزی که داشتم، اگه به رانندگی ادامه می

 ای پارک کردم و سرم رو روی فرمون گذاشتم.کنم! ماشین رو گوشه

 م زار زدم. شکسته بخاطر بخت سیاه و دلِ 

های نادیا بهش لعنت فرستادم! نادیایی که حتّٰی برای اولین بار بخاطر بدی

 به مادر خودش، کسی که به دنیاش آورده بود، رحم نکرده بود!



طور رسیدم که نادیا همونتر به این نتیجه میکردم، بیشهرچقدر فکر می

که خیلی راحت زندگی بقیه رو نابود کرد، حاال هم خیلی راحت داره به 

 زندگیش ادامه میده!

ر حالم بد بود که متوّجه گذر زمان نشدم و زمانی که تونستم با خودم اونقد

 کنار بیام، هوا تاریک شده بود.

هام متورم شده بودن و صورتم و تو آینه نگاهی به صورتم انداختم، چشم

 نوک بینیم قرمز. 

 بعد از مرتب کردن شالم، به سمت خونه راه افتادم.

مون نداشت و با وجود اینکه کمی ازش ی زیادی با خونهشاپ فاصلهکافی

 دور شده بودم، راه زیادی تا خونه نمونده بود.

*** 

داد، های خاموش خونه نشون میماشین رو داخل حیاط پارک کردم. چراغ

 بابا هنوز برنگشته. 

 ای کشیدم. نفس آسوده

هام، چند بار صورتم رو با آب سرد شستم، اما بعد از عوض کردن لباس

ار گریه تو صورتم نمایان بود. با این حال امیدوار بودم بابا متوّجه هنوز آث

 چیزی نشه.

ی وحید، گوشی رو سرجاش گذاشتم و وارد بعد از پاک کردن شماره

 آشپزخونه شدم.

 ای درست کردم و به انتظار بابا نشستم. حوصله غذای سادهبی

*** 

ید و من بطور ی دانشگاه و آموزشگاه پرسسر میز شام، بابا درباره

 خالصه جواب دادم. 

 اما با سؤالی ناگهانیش، لقمه تو دهنم موند.



 چرا گریه کردی؟! -

کردم نگاهم رو از به زور آب، لقمه رو قورت دادم و درحالیکه سعی می

هام بخاطر پیاز های تیزبین بابا بدزدم، گفتم: گریه کجا بود! چشمچشم

 جوری شده.خورد کردن این

 تکون داد. بابا سرش رو

 عجب! -

با قاشق غذای تو بشقابش رو زیر و رو کرد و پرسید: من که پیازی 

 بینم. میشه ازش رونمایی کنی دخترم؟نمی

 وقت دروغگوی خوبی نبودم! گند زده بودم، هیچ

 زده به بابا نگاه کردم. لبم رو به دندون گرفتم و خجالت

هام رو لبخند بزنم. دستهای خندون بابا با صورت جدیش باعث شد چشم

 کنم گریه کردم!باال بردم و گفتم: تسلیمم. اعتراف می

 چرا؟ -

 سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی با غذام شدم.

 یاد مامان افتادم. -

زیر چشمی به بابا نگاه کردم، انگار قانع شده بود. راست نگفته بودم اما 

 دروغ هم نگفته بودم!

و من این سکوت رو دوست نداشتم. برای اینکه جو گفت بابا چیزی نمی

سنگین ایجاد شده رو از بین ببرم، با لحن شادی گفتم: امروز آنیتا رو 

 دیدم.

 بابا سؤالی نگاهم کرد.

 ست!شاگردم بود. خیلی خوشگل و بامزه -

 ها رو خیلی دوست داری؟!بابا با لحن غمگینی پرسید: بچه

 لبخندی از ته دل زدم. 



 آره. -

 لبخند تلخی صورت بابا رو پوشوند. از پشت میز بلند شد.

 بود. دستت درد نکنه. غذا خوشمزه -

و آشپزخونه رو ترک کرد. رفتارش متعجبم کرده بود، اما خودم رو با 

این فکر که حتماً یاد مامان افتاده، قانع کردم. بعد از مرتب کردن 

 آشپزخونه، به اتاقم رفتم. 

شاپ افتادم. امرتبم روی تخت افتاد و دوباره یاد کافیهای ننگاهم به لباس

ی ذاشتم، به وحید فکر کردم؛ چهرههام رو تو کمد میطور که لباسهمون

های سبز و نافذ، قدبلند، موقعیت اجتماعی و مالی خوبی جذاب با چشم

 داشت و تا قبل از ماجرای امروز هم هیچ خطایی ازش سر نزده بود. 

ی خودش تونست هر دختری رو عاشق و شیفتهمیوحید خیلی راحت 

 ی خوبی براش نبودم! کنه، اما من گزینه

هام گرفتم که از هجوم افکار کالفه روی تخت نشستم و سرم رو بین دست

مختلف در حال انفجار بود. مثل همیشه خواب برای من بهترین راه برای 

 فرار از فکرهای بیهوده بود!

تابید، غلت زدم و به سمت مخالف پنجره با نوری که به صورتم می

 خوابیدم. 

 خواست بخوابم که چشمم به ساعت افتاد.هنوز دلم می

با عجله از تخت بلند شدم که درد بدی تو گردنم پیچید. غرغرکنان بدون 

شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفتم. بابا پشت میز، خیره به فنجونش 

 نه.نشسته بود و مشخص بود غرق فکر کرد

دادم، وارد آشپزخونه شدم و صبح درحالیکه گردنم رو با دستم ماساژ می

 بخیر بلندی گفتم. 

 بابا هم با لبخند محوی جوابم رو داد و به دست روی گردنم اشاره کرد.



 چی شده؟ -

رگ شده. راستی چی شده تا این موقع خونه بهدونم. فکر کنم رگنمی -

 موندین و نرفتین شرکت؟

 کار زیادی تو شرکت ندارم. منتظر بودم بیدار شی، بعد برم.امروز  -

 و به دنبال حرفش چاییش رو سر کشید و از پشت میز بلند شد.  

با نگاهم دنبالش کردم. جلوی آینه مشغول پوشیدن کتش شد. با تعجب 

 گفتم: اآلن مثالً من رو دیدین؟

 به سمتم اومد و پیشونیم رو بوسید.

 ش.آره. مواظب خودت با -

 با همون تعجب گفتم: همچنین سعید جون.

 خندید و بعد از خداحافظی رفت.″ سعید جون″بابا با شنیدن 

هام رو مثل ترنم ریز کردم و به رفتار عجیب بابا فکر کردم. چشم

دونم چقدر گذشته بود که با صدای قار و قور شکمم، از فکر بابا نمی

بدی نزدم، خودم رو قانع بیرون اومدم و با این فکر که من دیشب حرف 

 کردم.

کردم. خواب از سرم پریده بود، اما هنوز هم احساس خستگی می

ها تحرک زیادی داشتم و این خستگی زیاد هرحال دیروز بعد از مدتبه

 ی روی میز انداختم.هم عجیب نبود! نگاهی به مربا و شکالت صبحانه

 موش کردم.باآلخره بخاطر گرسنگیم تسلیم شدم و خستگی رو فرا

*** 

 «چند ماه بعد»

ها سپری کل سه ماه تابستون رو با نقاشی کشیدن و فکر کردن به گذشته

ی رد م دربارهکرده بودم. هنوز هم نتونسته بودم با ترس بیجا و احمقانه

کردم، اون روز شدن از خیابون کنار بیام. هر روز با خودم تکرار می



کنه! اما تا میومدم از تصادف نمیفقط یه اتفاق بود، آدم که هرروز 

 بست! هام نقش میی تصادف جلوی چشمخیابون رد بشم، صحنه

با توقف ماشین، از فکر بیرون اومدم و بعد از حساب کردن کرایه، از 

 ماشین پیاده شدم. 

جا رو انتخاب دونستم چرا ایننگاهی به اطرافم انداختم؛ خودم هم نمی

که هنوز نتونسته بودم، یاد و خاطرات کیارش  کردم! شاید بخاطر این بود

 نبود! رو از ذهنم بیرون کنم، هرچند که دیگه خبری از عشق و عالقه

آهی کشیدم و شروع کردم به قدم زدن. با اینکه اوایل پاییز بود، اما من 

تر تو مانتوی خفاشیم مچاله کردم. کردم. خودم رو بیشاحساس سرما می

ی از عزا درآوردن برام خریده بود. در ظاهر چند روز پیش خاله برا

تر از شبم پوش بخت سیاهپوش نبودم، اما قلبم شاید تا آخر عمر، سیاهسیاه

 موند!می

بعد از کمی قدم زدن، به جلوی مکان موردنظرم رسیدم. اون روز 

سالگرد اولین دیدار تنهاییم با کیارش بود و من درست جایی رو انتخاب 

 اهم رفته بودیم!کرده بودم که ب

هام رو باز شاپ سرک کشیدم. چند بار چشماز پشت شیشه، به داخل کافی

و بسته کردم تا مطمئن بشم شخصی که پشت همون میز نشسته کیارشه یا 

 نه؟

هیکل و حالت موهاش درست مثل کیارش بود، اما سیگار تو دستش، کمی 

 من رو به شک انداخت.

دیدن ماشین کیارش یخ زدم. پس اون  نگاهم رو تو اطراف چرخوندم، با

 هم یادش بود!

جا چند قدم عقب رفتم و قبل از اینکه کیارش متوّجه حضورم بشه، از اون

 دور شدم.



وقتی به سر خیابون رسیدم، تازه متوّجه ضعف و سستی پاهام شدم. دستم 

 ای که در حال رد شدن بود، دراز کردم. رو برای تاکسی

ی تاکسی با دیدنم، با نگرانی بود که راننده دونم صورتم چجورینمی

 پرسید: حالت خوبه دخترم؟

 سرم رو به پنجره تکیه دادم و با صدای ضعیفی جواب دادم: خوبم.

 با اینکه معلوم بود باورش نشده، اما چیزی نگفت.

هم بخوره. هرچی که م برای نمایشگاه روز بعد بهخواست برنامهدلم نمی

 ش زحمت کشیده بودم!بود کل تابستون برا

هربار با دیدن اسمم روی پوسترهای تبلیغاتی که تقریباً تو سراسر شهر 

بست، اما یاد سیگار هام نقش مینصب شده بودند، لبخند عمیقی روی لب

کرد، چون به هرحال یه تر میهای کیارش، لبخندم رو عمیقتوی دست

شاید دلخوشی  کشن،هایی که سیگار میاون»زمانی خودش گفته بود؛ 

 «ای تو زندگیشون ندارن!دیگه

ها که وقتی ای گذشت و من برخالف قبلشب بدون اتفاق خاص دیگهاون

ریختم، آروِم شنیدم، به هم میش مییاد کیارش میفتادم یا چیزی درباره

 آروم بودم.

تونستم پیدا کنم، این بود که بنظر تنها دلیلی که برای این آرامش می

 تره!یارش از من هم داغونرسید کمی

هام، استرس و نظیر مردم از نمایشگاه و نقاشیروز بعد، با استقبال بی

 م به کل از بین رفت.خستگی چند ماهه

تر از نصف تابلوها فروخته با گذشت دو ساعت از شروع نمایشگاه، بیش

 شده بودن. 

ا بود، صداش خیلی دلنشین و آشن«  ببخشید. خانوم سپهری شما هستید؟»

 با کنجکاوی سرم رو برگردوندم. 



 روم کمی تعجب کردم. با دیدن شخص روبه

صدا، اینجا ی معروف و خوشامکان نداشت سامی رستگار، خواننده

 باشه! 

 قدمی به سمتش برداشتم. 

 بله. خودم هستم. امری داشتین؟ -

 تونم خصوصی باهاتون حرف بزنم؟می -

 مایشگاه کرد.ای به شلوغی نو با دستش اشاره

شد هرحال اون آدم معروفی بود و بین این همه جمعیت، سخت میبه

باهاش حرف زد. سرم رو به عالمت تأیید تکون دادم که سریع گفت: پس 

 منتظرتون هستم. فعالً!»...« ساعت دو تو رستوران 

 با بهت زمزمه کردم: فعالً!

باز به با دهن نیمه م خورد، به عقب برگشتم. ترنمای که به شونهبا ضربه

ای خیره شده بود. رد نگاهش رو که دنبال کردم، به جایی که سامی نقطه

 رستگار رفته بود، رسیدم.

 م داغون شد.اخم کردم و غر زدم: چه مرگته؟ شونه

 های من، با حالت گیجی پرسید: اون سامی بود؟ها و حرفتوّجه به اخمبی

 گرفتم.  م گرفته بود، اما جلوی خودم روخنده

 ت بود.ی نداشتهآره. پسرخاله -

 ای به پهلوم زد. با آرنجش سقلمه

 جدی پرسیدم.  -

 کمی ازش فاصله گرفتم. 

شه ذوق و شوقت رو سر من ی محبوبت بود، اما دلیل نمیآره. خواننده -

 بدبخت خالی کنی!

 و به دنبال تموم شدن حرفم، شروع کردم به قدم زدن تو سالن. 



 ای گفت: خب معذرت!نبالم افتاد و با لحن دلجویانهترنم هم د

 های ریز شده از کنجکاوی نگاهم کرد.خندیدم که ترنم با چشم

 کارت داشت؟چی -

 هام رو باال انداختم.شونه

 »...«.دونم! ازم دعوت کرد ساعت دو برم رستوران خودم هم نمی -

 ه.ترنم با شیطنت گفت: چه جای باکالسی رو هم انتخاب کرد

خندیدم و ترنم بعد از کمی مکث گفت: ولی من اگه جای تو بودم و سامی 

 گفتم بدبختم!وقت نمیداد، هیچجون همچین پیشنهادی بهم می

 دونستم قصد ترنم تنها شوخیه اما ناخودآگاه لحنم تلخ شد.با اینکه خوب می

وقت فکرش رو نکن که جای من باشی! خوبه خودت بهتر از هیچ -

 دونی چه بالیی سر زندگیم اومده!یهرکسی م

 ترنم خواست چیزی بگه که دستم رو به عالمت سکوت باال آوردم.

ای نگفته که در ضمن اون آقا فقط گفته برم رستوران، چیز خاص دیگه -

 داده!″ پیشنهاد″جوری میگی تو این

هام خوب نبوده، اما دونستم حرفهای بلند ازش فاصله گرفتم. میو با قدم

 ست خودم نبود.د

ی نمایشگاه رو به زور تحمل کردم و ترنم هم چند موندهچند ساعت باقی

بار به سمتم اومد تا حرفی بزنه، اما هر بار با دیدن وضعیت من، پشیمون 

 شد و به عقب برگشت.

 باآلخره ساعت یک و نیم بود که نمایشگاه تموم شد. 

که ترنم برگردوندنشون به  شماری تابلو باقی مونده بودتنها تعداد انگشت

 خونه رو بر عهده گرفت.

حوصلگی و اعصابی داغون، از نمایشگاه بیرون اومدم و سوار با بی

 ساعت پیش خبر کرده بود، شدم.آژانسی که ترنم از نیم



ی چندانی بین نمایشگاه و رستوران وجود نداشت و در عرض یک فاصله

 ربع به رستوران رسیدم.

و نگاه سرگردونم رو تو رستوران چرخوندم، اما  وارد رستوران شدم

ندیدمش. بالتکلیف جلوی در ورودی ایستاده بودم که مرد جوون و 

 پوشی به سمتم اومد.خوش

 شما باید خانوم سپهری باشید، درسته؟ -

 بله، خودم هستم! -

ی باال های ته رستوران کرد و گفت : آقای رستگار طبقهای به پلهاشاره

 کنم. هستن. بفرمایید خواهش میمنتظرتون 

 ها رفتم.تشکر کردم و به سمت پله

کالم و مالیمی به های گرد و شیک باال رفتم. موسیقی بیآروم از پله

 رسید.گوش می

ی باال رسیدم، نیازی به گشتن به دنبال سامی رستگار باآلخره به طبقه

 ی باال حضور داشت!نبود، چرا که فقط یه نفر تو طبقه

سمت میز قدم برداشتم و اون با دیدنم از روی صندلی بلند شد و تو  به

 سالم دادن پیشقدم شد. 

روش اشاره به آرومی جوابش رو دادم و اون با احترام به صندلی روبه

 کرد.

 بفرمایید. -

 تشکر کردم و نشستم. 

اون هم زنگی رو که به کنار میز وصل بود، با ژست خاص و منحصر 

 شار داد و با آرامش پرسید: خوب نمایشگاه چطور بود؟به فرد خودش، ف

 آرامشش به من هم سرایت کرد.

 با لبخند گفتم: خدا رو شکر خوب بود.



 ای رو ازش گرفت. اومدن پیشخدمت، فرصت هر سؤال دیگه

 پیشخدمت از سامی پرسید: چی میل دارید جناب رستگار؟

 سامی به من اشاره کرد.

 اول خانوم. -

کباب و رو برداشتم و با نگاه سرسری بهش، سفارش جوجهبا لبخند من

 دادم. سامی هم به تبعیت از من، همون غذا رو سفارش داد.

بعد از رفتن پیشخدمت، دوباره سامی سر حرف رو باز کرد و پرسید: 

 ی دانشگاهیتون چیه؟تونم بپرسم رشتهمی

 کوتاه جواب دادم: گرافیک.

 لیسانستون رو گرفتین؟ -

 هام رو پوشوند.لخی لبلبخند ت

 نه، متأسفانه مشکلی پیش اومد که مجبور شدم مرخصی بگیرم. -

 دستپاچه شد.

 خواستم ناراحتتون کنم.نمی -

 سرم رو تکون دادم.

 ناراحت نشدم. -

 و برای اینکه بحث رو عوض کنم، پرسیدم: راستی با من چیکار داشتین؟

های شما خیلی خوشم بعد از کمی مکث جواب داد: خب من از نقاشی

هاتون اومده. اهل تعریف کردن بیخودی هم نیستم، واقعاً میگم نقاشی

 العاده هستن.فوق

تو اون لحظه جای ترنم حسابی خالی بود! به سختی جلوی لبخندی رو که 

 هام بیاد، گرفتم و تشکر کردم.خواست رو لباز این فکر می

ی من بکشید تا برای کاور خواستم شما چند تا نقاشی از چهرهمن می -

 ها استفاده بشه!آلبوم جدیدم از اون



گفت یه جای کار هاش تعجب کرده بودم و عقلم بهم میبا اینکه از حرف

 لنگه، چیزی نگفتم.می

 کنید؟وقتی سکوتم رو دید، پرسید: خوب قبول می

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: اگه اجازه بدین، یه کم فکر کنم...

 کرد. حرفم رو قطع

 بله. حتماً. -

و کارتی رو از کیف پولش درآورد و چیزی رو روش نوشت و به سمتم 

 گرفت.

 پس هر وقت تصمیم گرفتین، به من خبر بدین! -

 ای گفتم و کارت رو ازش گرفتم. ″باشه″

پیشخدمت غذاها رو آورد و با دقت و سلیقه مشغول چیدن شد، من هم 

 ش رو نوشته بود.با اسم و شمارهنگاهی به کارت انداختم. با خطی زی

 با رفتن پیشخدمت با لبخند به کارت اشاره کردم.

 خط قشنگی دارین.دست -

 اون هم خندید.

 نه به قشنگی تو! -

 های سیاهش خیره بودم. هنوز با همون لبخند به چشم

 هاش گرفتم. بعد از چند ثانیه، تازه فهمیدم چی گفته و نگاهم رو از چشم

 ″گی تو؟!نه به قشن″

 از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم.

 ؟!″تو″بودم، اآلن شدم ″ شما″ی پیش تا چند دقیقه

کرد و باعث ی خودش میهاش چی بود که آدم رو خیرهدونم تو چشمنمی

 شد!فراموشی زمان و مکان می



ی مصلحتی کرد و با لبخند سامی هم انگار تازه به خودش اومد که سرفه

 بفرمایید. غذا سرد میشه.ساختگی گفت: 

خیال شدم و چیزی وقتی دیدم چیزی به روی خودش نیاورد، من هم بی

 نگفتم.

شد فهمید که های درهم سامی میناهار تو سکوت سپری شد و از اخم

 شدیداً تو فکره!

بعد از اینکه هر دو نصف و نیمه غذاهامون رو خوردیم، سامی دوباره به 

 خدمت رو خبر کرد. ی زنگ روی میز، پیشوسیله

 پیشخدمت بعد از جمع کردن میز، پرسید: دسر چی میل دارین؟

خواست برم خونه و بخوابم، پس گفتم: ممنون. میلی نداشتم و بیشتر دلم می

 من که دیگه جایی برای دسر ندارم!

سامی هم که انگار حالش شبیه من بود، اصراری نکرد و از پیشخدمت 

 حساب خواست.صورت

کلی تعارف، باآلخره پیشخدمت راضی شد و سامی عالوه بر مبلغ بعد از 

 غذاها، چند تراول تانخورده، به عنوان انعام به گارسون داد.

وقتی هم که من خواستم حساب کنم، مخالفتش رو با اخم شیرینی نشون 

 داد!

ها، سامی با دستش اشاره کرد من جلوتر برم و موقع پایین اومدن از پله

 ش معلوم نباشه. س صورتش رو پایین انداخت تا چهرهخودش نامحسو

هام، توّجه تق کفشمن هم سعی کردم طوری قدم بردارم که صدای تق

 مردمی که تو رستوران بودند، به خودش جلب نکنه.

های ای کشیدم که باعث خندیدن چشمبا خروج از رستوران، نفس آسوده

 سامی شد. 



ها قدم بردارم که با شنیدن اسمم از خواستم به سمت محل توقف تاکسیمی

 زبون سامی، ایستادم.

 به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم که پرسید: ماشین نیاوردین؟

تکون دادم. کمی این پا اون پا کرد و باآلخره ″ نفی″سرم رو به عالمت 

 رسونمتون.گفت: پس من می

 مخالفت کردم که قدمی به سمتم برداشت.

 چرا؟ -

ی کمی از ما در حال رفت و آمد بودن، اشاره که با فاصلهبه مردمی 

کردم و گفتم: اگه من رو همراهتون ببینن، ممکنه براتون شایعه درست 

 کنن!

 خندید.

 من مشکلی ندارم.  -

جا ای ادامه داد: این وقت روز خلوته، من شما رو تا اینو با لحن جدی

 رسونمتون!کشوندم، پس خودم هم می

شینش رفت. با تعجب بهش نگاه کردم و تو دلم گفتم؛ خدا و به سمت ما

 بهت شفا بده!

 وقتی دید هنوز سرجام ایستادم، زیر لب گفت: بیا دیگه.

درنگ در جلو رو باز کردم و پوفی کشیدم و به سمت ماشینش رفتم. بی

 ی تاکسی یا آژانس نبود که بخوام صندلی عقب بشینم!نشستم، سامی راننده

سامی، مشغول بستن کمربند ایمنیم شدم و اون با مهارت به تبعیت از 

 مشغول رانندگی شد. 

 وقتی به چهارراه رسیدیم، چراغ قرمز شد.

 مون رو پرسید. سامی به سمتم چرخید و آدرس خونه



زمان با سبز شدن چراغ راهنمایی، من هم آدرس رو گفتم. سامی هم تو هم

 جوابم سری تکون داد.

ه کردن به بیرون بودم که با حرف سامی به سمتش از پنجره مشغول نگا

 برگشتم.

 عادت به رانندگی ندارین؟ -

 کمی فکر کردم.

چرا... اما پارسال تصادف کردم، بعد از اون یه جورایی میشه گفت  -

 ترسم!می

 با کنجکاوی پرسید: ترس؟!

 هام شدم. های دستمشغول بازی با انگشت

موقع رد شدن از خیابون یه ماشین من موقع رانندگی تصادف نکردم.  -

 ترسم!بهم زد. اآلن موقع رد شدن از خیابون حتّٰی اگه خلوت هم باشه، می

 ی مسیر تو سکوت سپری شد. آهانی گفت و بقیه

 ست؟مون، پرسید: کدوم خونهبا رسیدن به سر کوچه

 جا که آوردین ممنون...تا همین -

کرد و من به ناچار در ی سؤالش حرفم رو قطع با تکرار دوباره 

 مون رو نشونش دادم.خونه

مون ماشین رو متوقف کرد. ازش تشکر کردم و درست جلوی خونه

 خواستم پیاده بشم که با اسم کوچیک صدام کرد.می

 حرف بهم زل زده بود. منتظر نگاهش کردم. بی

 بعد از چند دقیقه، به خودش اومد و گوشیش رو از جیبش درآورد. 

 گید؟ون رو میتشماره -

کالفه از تغییر لحنش، تندتند شماره رو گفتم و بعد از تشکر مجدد و 

 خداحافظی، از ماشین پیاده شدم.



های ماشین کلید رو تو در انداختم و وقتی وارد خونه شدم، صدای الستیک

 سامی به گوشم رسید. رفتارش خیلی عجیب بود!

هام، به از عوض کردن لباسای باال انداختم و به خونه رفتم. بعد شونه

خواهی کنم که طبق معمول ترنم زنگ زدم تا بخاطر رفتارم ازش معذرت

خواهی کنی. خیالی گفت: نه بابا. چیزی نگفتی که بخاطرش معذرتبا بی

 کار داشت!تون تا هم تابلوها رو بیارم، هم بفهمم سامی چیمیام خونه

م. ترنم خودش رو در عرض ای گفتم و گوشی رو قطع کرد″باشه″با خنده 

 مون رسوند.ساعت، به خونهتر از نیمکم

 هام با جیغ گفت: عشق در نگاه اول!ترنم بعد از شنیدن حرف

 با گیجی گفتم: چی میگی؟

پرید، جواب داد: سامی وقتی تو رو درحالیکه با هیجان باال و پایین می

یشنهاد داده! دیده، تو نگاه اول ازت خوشت اومده. دیدی؟ دیدی گفتم پ

 ایه؟م رو بکشی" دیگه چه صیغه"نقاشی چهره

خواستم دهنم رو برای گفتن حرفی باز کنم که ترنم دوباره با هیجان و می

 کمی دلخوری گفت: من که دوستش داشتم، چرا به من پیشنهاد نداد. 

 لیوان آبی رو به سمتش گرفتم. 

 یه کم نفس بکش، بعداً انقدر غرغر کن.  -

 وان رو از دستم گرفت و چند جرعه ازش نوشید.ترنم لی

ای نامعلوم گفتم: سامی خیلی عجیبه. یه لحظه یه جوره، یه خیره به نقطه

 ست.لحظه یه جور دیگه

ش کم شده بود، چیزی نگفت و با ترنم هم که از ذوق و شوق اولیه

 های من مخالف نیست!سکوتش یه جورایی بهم فهموند که زیادم با حرف

دونم چرا نتونستم ی سامی با بابا حرف زدم، اما نمیقع شام دربارهشب مو

 ی تغییر رفتار و لحنش بگم. بابا غمگین نگاهم کرد. چیزی درباره



قدر بزرگ شدی که بتونی درست تصمیم بگیری؛ چه کنم اونفکر می -

 ی شغل و کارت!ی زندگیت، چه دربارهدرباره

زنه، اما به نظرم ها رو میین حرفی کیارش، ادونستم بخاطر قضیهمی

 سامی و کیارش اصالً قابل مقایسه با هم نبودن!

های بسته، صبح روز بعد، با صدای زنگ ممتد گوشیم بیدار شدم. با چشم

 به دنبال گوشیم گشتم و قبل از اینکه قطع بشه، تماس رو وصل کردم.

 آلودی جواب دادم: هوم؟با صدای خواب

کم داشت خوابم اما جوابی از پشت خط نیومد و من کمچند ثانیه گذشت، 

 هام باز شدن. ای که از پشت خط اومد، چشمبرد که با صدای خندهمی

گوشی رو کمی فاصله دادم و با سرفه سعی کردم، صدای گرفته از خوابم 

 رو صاف کنم. 

بار با صدای جدی و عاری از دوباره گوشی رو نزدیک گوشم بردم و این

 لودگی گفتم: الو؟آخواب

با شنیدن صدای سامی، از خجالت لبم رو به دندون گرفتم. هیچی نشده 

سوتی بزرگی جلوش داده بودم. انگار سکوتم طوالنی شد که پرسید: 

 گوشی دستتونه؟ 

 اومد، جواب دادم: بله. با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 انگار بد موقع مزاحم شدم! -

 کنم. این چه حرفیه؟ نه. خواهش می سریع جواب دادم:

زد، گفت: پس ساعت چهار آماده باشین، با صدایی که خنده توش موج می

 فرستم بیاد دنبالتون. فعالً. یه ماشین می

ی حرف زدن به من بده، گوشی رو قطع کرد. با و بدون اینکه اجازه

 عصبانیت به گوشی تو دستم خیره شدم.



ذاشت بخوابم. سر صبحی بده! حداقل می اون حق نداشت به من دستور

 زنه؟آخه کی زنگ می

زمان با این فکر، نگاهم به ساعت دیواری کشیده شد. ساعت دوازده هم

 کرد. کجی میبدجوری بهم دهن

کار داشت هام تو هم رفت. اصالً با من چیبا یادآوری حرف سامی، اخم

 خواست دنبالم ماشین بفرسته؟که می

 به سمت حموم رفتم. با فکری مشغول

 دوش آب گرم تا حدودی سرحالم کرد.

 بدون خشک کردن موهام، به آشپزخونه رفتم.

از اونجایی که ساعت صبحونه خوردن گذشته بود، تصمیم گرفتم املت 

رو هم به عنوان صبحونه و هم به عنوان ناهار بخورم! از یادآوری اینکه 

 هام نشست!لخی روی لبچقدر مامان از این کار بدش میومد، لبخند ت

 رو دوره کنم!  خواستم باز گذشتهنمی 

بعد از حدود یک ربع بوی غذا تو کل خونه پیچیده بود، اما میلی به 

ی نون لواش بازی خوردنش نداشتم! خیره به عکس مامان، با تیکه

 کردم.می

نخورده و ساعت از عکس مامان دل کندم و بشقاب دستبعد از نیم

ا رو برداشتم و تموم محتویاتش رو داخل سطل آشغال ی غذسردشده

 ریختم.

 بعد از مرتب کردن آشپزخونه به سالن رفتم. 

هنوز ساعت دو هم نشده بود! کالفه نگاهم رو تو خونه چرخوندم، از 

وقت خوشم نمیومد! تلویزیون رو روشن کردم و به هر زحمتی تنهایی هیچ

 که بود، تنهایی رو تحمل کردم.



ت چهار، حاضر و آماده از خونه بیرون اومدم و نگاهی به رأس ساع

گشتم که با صدای مردی از سرکوچه انداختم. با چشم دنبال ماشین می

 پشت سرم، ترسیده به عقب برگشتم.

 کنم. من رو آقای رستگار فرستادن!بفرمایید خواهش می -

مون کرد، نگاه کردم. ماشین کمی جلوتر از خونهبه جایی که اشاره می

 گشتم!پارک شده بود و من سرکوچه دنبالش می

تشکر آرومی کردم و به سمت ماشین رفتم که زودتر از من در عقب رو 

 زده تشکر کردم و سوار ماشین شدم.باز کرد. خجالت

داشت تقریباً بعد از یک ربع، راننده ماشین رو جلوی ساختمون شیکی نگه

وتر از من به سمت نگهبانی و دوباره خودش در رو برام باز کرد. جل

رفت و چیزی در گوش نگهبان گفت که متوّجه نشدم. به سمت من 

ی کرد، گفت: طبقهبرگشت و درحالیکه با دستش به آسانسور اشاره می

 چهارم تشریف ببرید!

 تکون داد و رفت. ″ خداحافظی″ی و سرش رو به نشونه

ت سامی که ی مورد نظر و توقف آسانسور، قامبا رسیدن به طبقه

 سینه جلوی در ایستاده بود، نمایان شد. بهدست

 با دیدنم لبخندی زد و تو سالم دادن پیش دستی کرد. 

 بعد از احوالپرسی، سامی به در سمت راست اشاره کرد.

 ها آشنا بشید.بفرمایید داخل تا با بچه -

 از اینکه قرار نبود با سامی تنها باشم، دلگرم شدم.

کردم با افراد زیادی رفتیم اما برخالف تصورم که فکر میبا هم به داخل 

 شم، تنها دو پسر دیگه اونجا بودن.روبرو می

سامی با لبخند مشغول معرفی کردنشون شد؛ شهاب که قد متوسطی داشت 

ترسوند، آهنگساز بود و امیر های عجیبش آدم رو میو تو نگاه اول، چشم



هاش شیطنت ود و از چشمتر بکه یک سر و گردن از سامی کوتاه

 کننده بود.بارید، تنظیممی

دونستم برای چی اونجام و از اینکه بین سه پسر غریبه تنها بودم، نمی

 احساس خوبی نداشتم!

با تعارف سامی روی مبل نشستم و با وجود فضای کوچیک، سامی کنار 

 من و امیر و شهاب کنار هم نشستند. 

م! سامی هم که انگار حالم رو فهمیده زد و من معذب بودکسی حرفی نمی

جا تا یه کم با محیط استودیو آشنا بشین. بود، گفت: امروز گفتم بیاین این

 شاید برای نقاشی بهتون کمک کنه!

خواست ش میبه سختی جلوی پوزخندی رو که بخاطر توجیه مسخره

هام نقش ببنده، گرفتم؛ اما هر کاری کردم، نتونستم جلوی لحن روی لب

 دارم رو بگیرم.نیش و کنایه

هاتون نقاشی تا جایی که یادم میاد؛ شما گفتین من قراره از روی عکس -

 تونست خیلی بهتر تو نقاشی بهم کمک کنه!جا هم میبکشم، پس عکس این

سامی چیزی نگفت، اما امیر گوشیش رو از جیبش درآورد و درحالیکه با 

و به من گفت: پس به نظرتون شیطنت برای سامی ابرو باال مینداخت، ر

 من شروع کنم به عکاسی از این محیط باشکوه؟

 سرم رو پایین انداختم تا لبخند عمیقم رو نبینن!

 امیر که جوابی نگرفته بود، دوباره پرسید: نگفتین...

 سامی با صدای آرومی گفت: فعالً خفه!

بد نیست  جا اومدین،و رو به من با لبخندی مصنوعی گفت: حاال که تا این

 یه نگاهی به دور و بر بندازین.

 و رو به شهاب گفت: شهاب جان، خانوم سپهری رو راهنمایی کن!



شهاب سری تکون داد و از روی مبل بلند شد. من هم به ناچار بلند شدم و 

 ترسیدم!هاش میدلیل از چشمدنبالش راه افتادم، بی

اب بودم که متوّجه ها و نگاه شهی چشمقدر غرق فکر کردن دربارهاون

 داد، نشدم.های استودیو میی وسایل و بخشتوضیحاتی که درباره

 جا چطوره بنظرتون؟خوب این -

 با صدای سامی به عقب برگشتم و با گیجی نگاهش کردم. 

 سامی چند قدم جلوتر اومد و با نگرانی آشکاری پرسید: چیزی شده؟

 ای به شهاب انداخت. و نگاه موشکافانه

 ی چشم متوّجه شونه باال انداختن شهاب شدم.وشهاز گ

حال لبخند تصنعی های شهاب بودم، با اینهنوز درگیر فکر کردن به چشم

 زدم و گفتم: جای شیک و قشنگیه!

با اینکه شهاب چیز خاصی نگفته بود یا حرکت و رفتار بدی هم از 

داره، تونستم فضایی رو که توش حضور خودش نشون نداده بود، اما نمی

 داد!تحمل کنم... یه جورایی احساس خفگی بهم دست می

جا رو دیدم. فکر صبر و تحملم تموم شده بود! رو به سامی گفتم: کل این

 تون من برم!جا داشته باشم. با اجازهکنم دیگه کار خاصی ایننمی

و با سامی و بقیه خداحافظی کردم. موقع بیرون اومدن از استودیو، سامی 

 ای رنگش رو برداشت و پشت سر من اومد. سپورت قهوههم کت ا

 کنم.تون میتا پایین همراهی -

خواست بهش بگم؛ همراهیم کنی؟! اون هم با کت؟! چه خیلی دلم می

 باکالس! اما جلوی خودم رو گرفتم و به زدن لبخندی کمرنگ اکتفا کردم.

کف  ی لبش بههر دو سوار آسانسور شدیم و سامی با لبخندی گوشه

 آسانسور زل زده بود. 



هام رو کف آسانسور چرخوندم تا اون چیزی با تعجب و کنجکاوی، چشم

تر تر گشتم، کمرو که باعث لبخند سامی شده بود، پیدا کنم؛ اما هرچی بیش

 پیدا کردم!

خواست بعضی از رفتارها برام عجیب بود که چرا در کنار سامی، دلم می

 ار کنم!م رو تکرهای گذشتهو شیطنت

 باالخره آسانسور متوقف شد و هر دو پیاده شدیم. 

جلوی در خروجی ایستادم تا با سامی خداحافظی کنم، اما قبل از من گفت: 

 قدرها هم ترسناک نیست که رنگتون پریده بود!شهاب اون

م به هوا رفت، اما با شنیدن نتونستم خودم رو کنترل کنم و صدای خنده

خنده از صورتم پر کشید و جاش رو به پوزخند اسمم از زبون کیارش، 

 روزهام داد!آشنای اون

هام رو چند بار باز و بسته کردم و به سمت عقب از عصبانیت چشم

 کرد. های به خون نشسته به من نگاه میبرگشتم. کیارش با چشم

 با ترس چند قدم به عقب رفتم. 

کیارشه و همین  ها و نگاه شهاب شبیهاون موقع بود که فهمیدم، چشم

 باعث ترس من ازش شده بود!

 زد و نه من. نه کیارش حرفی می

ی من رو جبران کرد و من از ترس دوباره رفته کیارش چند قدِم به عقب

چند قدم فاصله گرفتم که به سامی برخورد کردم. از ترس نتونستم تالش 

ر لب و حرکتی برای جدا شدن و فاصله گرفتن از سامی بکنم. کیارش زی

 غرید: بیا این طرف!

 سامی با لحن سردی از کیارش پرسید: مشکلی پیش اومده جناب؟

نگاه کیارش بین من و سامی چرخید. سامی که جوابی از کیارش نگرفته 

 بود، از من پرسید: بریم؟!



 خوایم بریم، اما تندتند سرم رو به نشونه دونستم کجا مینمی

 تکون دادم.″ موافقت″

 خوای بری؟زیز؟ دیر اومدی، زود هم میکجا دوست ع -

سامی ابرویی باال انداخت و با خونسردی رو به کیارش گفت: مثل اینکه 

 شما مزاحم من و نازی شدین!

ی شد فهمید برعکس سامی، فاصلهی کیارش میاز صورت برافروخته

 چندانی تا انفجارش نمونده!

 اومدم دیدن نامزدم، این کجاش مزاحمته؟ -

 آرامش خندید. سامی با

 چجور نامزدی هستی که اومدی اینجا ببینیش؟! -

 هام رسید.های کیارش به وضوح به گوشصدای ساییده شدن دندون

 اونش به تو ربطی نداره. -

 قبل از اینکه سامی جوابی بده، خودم به حرف اومدم. 

 ش یادت رفت. نامزد سابق!″سابق″ -

تونستم هاش میجا خورد و از چشماز زبونم ″ سابق″کیارش با شنیدن لفظ 

 بخونم انتظار نداشته جلوی سامی این حرف رو بزنم! 

 ای به ساختمون کرد.کیارش با پوزخند اشاره

 کار داشتی؟اینجا چی -

 از وقاحتش ماتم برد. 

 کرد؟ چی با خودش فکر می

 هنوز فرق بین من و خودش و نادیا رو نفهمیده بود؟!

 شد، اون هم به من زل زده بود. نگاهم به سامی کشیده 

دونم تو نگاهم چی دید که به کیارش گفت: برای کار اومده بود، اما نمی

 بینم به تو ربطی نداره!کنم، میهر چقدر فکر می



 و به دنبال حرفش، دستم رو گرفت. 

های گرمش به خودم اومدم و تازه متوّجه سرد بودن بیش از برخورد دست

 از حد بدنم شدم.

 ای کیارش مثل سوهانی روی روح و روانم کشیده شد.صد

اگه برای کار اومده بود، پس چرا دستش رو گرفتی؟ اصالً بهتره بپرسم  -

 این چه جور کاریه که...

سامی دستم رو ول کرد و حرف کیارش رو با مشتی که بهش زد، نصفه 

 گذاشت.

ودم ی کیارش کنه که به خای حوالهسامی دوباره خواست مشت دیگه

 اومدم و کتش رو کشیدم. 

 شه!بینه برات بد میرفته گفتم: یکی میبا صدای تحلیل

و رو به کیارش گفتم: این رو بفهم که همه مثل تو و نادیا نیستن! نکنه 

 چیز بین من و تو تموم شده! یادت رفته؟ همه

تونی بری از نگهبانی بپرسی تا بفهمی و با پوزخندی ادامه دادم: می

 جا تنها نبودیم!کجاست و ما اون جااون

کیارش درحالیکه انگشتش رو روی بینیش که کمی خونی شده بود، 

کشید، به سمت ماشینش رفت و در همون حال داد زد: انتقامم رو از می

 گیرم که تو رو از من گرفت!اون نادیای عوضی می

 و سوار ماشین شد و تو یه چشم بهم زدن ناپدید شد.

 به خودم اومدم.با صدای سامی 

 بریم! -

م. ازتون به سمتش برگشتم و شرمنده و ناراحت لب زدم: واقعاً شرمنده

 معذرت...

 جلوی بینیش گرفت.″ سکوت″دستش رو به عالمت 



 ها نیست. تو اشتباهی نکردی.نیازی به این حرف -

با نگاهم ازش تشکر کردم و اون به ماشینش اشاره کرد و گفت: خودم 

 رسونمت.می

 ر دو سوار ماشین شدیم و سامی بعد از چند دقیقه پرسید: نادیا کیه؟ه

 با شنیدن اسم نادیا صورتم مچاله شد.

 سامی با دیدن حالتم، با پشیمونی گفت: فقط کنجکاو شدم.

 نفس عمیقی کشیدم.

 خواهرمه! -

های سامی وسط خیابون طوری ترمز کرد که صدای بوق ممتد ماشین

ها توّجه به صدای بوق و فحاشی رانندهاما اون بیپشت سرمون بلند شد، 

 با بهت پرسید: خواهر واقعیت؟

 لبخند تلخی زدم.

 واقعِی واقعی! از یه مادر و پدر! -

 ای به خیابون کردم. با دستم اشاره

 راه رو بند آوردیم. -

 سامی با گیجی سرش رو تکون داد و مشغول رانندگی شد.

*** 

 مون رفت. وی در خونهسامی مثل روز قبل تا جل 

های معنی نگاه سامی رو موقع خداحافظی نفهمیدم، یه جورایی هوای چشم

 به رنگ شبش طوفانی بود!

های ماشین هنوز کلید رو داخل قفل در ننداخته بودم که صدای الستیک

 سامی به گوشم رسید. 

 سرد خداحافظی نکرده بود اما اما مثل دیروز هم منتظر نمونده بود وارد

های کیارش رو جلوی خونه بشم! شاید نگران این بود که کسی حرف



استودیو شنیده باشه! به هر حال آدم معروفی بود و کامالً بهش حق 

 دادم!می

تر رفتار ی فکر کردِن بیشقدر از لحاظ روحی خسته بودم که حوصلهاون

 ای باال انداختم و وارد خونه شدم.سامی رو نداشتم! شونه

روی مبل انداختم و مستقیم به سمت آشپزخونه رفتم تا قرص کیفم رو 

 مسکنی بخورم.

شه! هر دونستم اگه بیدار بمونم، فکر و خیال، آواری روی سرم میمی

 کم باید یه  ِچند که قرص خوردن، زیاد هم روی من کارساز نبود! کم

 کشیدم!خواب انتظار خواب رو میساعت توی تخت

سمت اتاقم راه افتادم که با صدای پیامک گوشیم  بدون شستن لیوان آب، به

 وسط راه متوقف شدم. 

های دانشگاه باشه، با عجله به سمت با این فکر که شاید ترنم یا از بچه

 کیفم رفتم، اما با دیدن پیامک تبلیغاتی تموم هیجانم فروکش کرد!

ها افتادم که با هر زنگ و پیامک گوشی به دست ناخودآگاه یاد گذشته

کردم و حتّٰی تا چند ساعت بعدش، غرق تو کیارش تا آسمون پرواز می

 موندم!رویاهام تو همون آسمون خیالیم می

 با لرزیدن گوشی تو دستم، از فکر و خیال بیرون اومدم. 

تر از اون بودم که کسی کاری کساولش فکر کردم توهم زدم، چون بی

یدن اسم سامی ضربان قلبم باال باهام داشته باشه و به یادم بیفته، اما با د

 رفت و با خوشحالی پیامکش رو باز کردم.

یادم رفت بهت بگم، اگه اون پسره مزاحمت شد، کافیه فقط بهم زنگ »

 «بزنی. مواظب خودت باش!

 ″. پسره″گفت برام جالب بود که سامی هم مثل بابا به کیارش می



ه انتظارش رو چند دقیقه صبر کردم تا زمان بگذره و سامی فکر نکن

 کشیدم!می

 «ممنون از لطفتون!»براش فرستادم؛ 

 به ثانیه نکشید که پیام داد.

 «ست.لطف نیست. وظیفه»

 خواست علتش رو بپرسم، اما گوشی رو روی میز گذاشتم.خیلی دلم می

گفت؛ "چرا تو تاریکی با روشن شدن لوسترها و صدای بابا که می

 نشستی؟" به خودم اومدم. 

 م کشیدم و گفتم: حواسم نبود! تر از همیشههای خستهروی چشمدستی 

 با رخوت از روی مبل بلند شدم.

 راستی سالم. خسته نباشید! -

 های نگرانش گذشتم.بابا جوابم رو داد و من از مقابل چشم

*** 

اون شب حرف خاصی بین من و بابا رد و بدل نشد، اما مدام نگاه خیره و 

 کردم.احساس مینگرانش رو روی خودم 

*** 

 گذشت و هنوز خبری از سامی نشده بود. یه هفته از اون ماجرا می

چند روِز اول، منتظر تماسش بودم تا تکلیفم رو مشخص کنه و 

خبریم به های مورد نظرش رو بده، اما وقتی شمار روزهای بیسفارش

 عدد هفت رسید، مطمئن شدم پشیمون شده!

 تنها راهی که  ًپشیمونی رو بدونم و مطمئنا خیلی کنجکاو بودم دلیل این

تونستم ازش باخبر بشم، زنگ زدن به سامی یا مالقات باهاش بود؛ اما می

با چند بار دو دو تا کردن، غرورم بر کنجکاویم پیروز شد و خیلی زود 

 اسم سامی از ذهنم خط خورد!



وف ش بود و به قول معرنامهاون روزها ترنم سرگرم کار روی پایان

دیدمش و این برای وقت سر خاروندن نداشت. کمتر از روزهای قبل می

من که از سر تنهایی وابستگی شدیدی نسبت به ترنم پیدا کرده بودم، 

 سخت بود. 

دونستم کردم و میبا تموم وجودم جای خالی ترنم رو تو زندگیم حس می

دهام، های دانشگاه و یا شاگرکدوم از بچهکه این جای خالی رو هیچ

 تونن پر کنن!نمی

*** 

ی سامی پیدا شد و این درست زمانی بود اوایل آبان ماه بود که سر و کله

 که من تقریباً تو الک تنهاییم فرو رفته بودم.

ی سامی اهمیت چندانی برام نداشت و حتّٰی حس غیبت یک ماهه

 ای که نسبت به این موضوع داشتم، از بین رفته بود!کنجکاوی

 خبری زنگ زد. د از یک ماه بیسامی بع

ی گوشیم، کمی تعجب کردم اما هیچ حس اش رو صفحهاز افتادن شماره

 ای بهم دست نداد!خاص دیگه

پرسی نسبتاً کوتاه و مختصری، سامی گفت؛ ماشینی بعد از سالم و احوال

 فرسته تا با هم حرف بزنیم.رو دنبالم می

دیدم که اون بخواد برام لی نمیای بیش نبود و دلیسامی برای من غریبه

ی کیارش دوباره پیدا بشه و ماشین بفرسته! از طرفی ممکن بود سر و کله

دردسر جدیدی درست کنه؛ چون بعضی روزها ماشینش رو درحال 

 دیدم!تعقیب می

حوصله و با لحن تندی به سامی که پشت خط منتظر با این فکرها، بی

تونم بیام. فقط شما لطف کنید، آدرس جوابم بود، گفتم: ممنون. خودم می

 رو برام بفرستید.



ی حرف زدن به سامی بدم، بدون خداحافظی گوشی و بدون اینکه اجازه

 رو قطع کردم. 

بعد از چند دقیقه، سامی آدرس و ساعت قرار رو فرستاد. انگار لحن تندم 

ای تو پیامک ی اضافهکار خودش رو کرده بود، چون هیچ حرف یا نقطه

 خورد! امی به چشم نمیس

 ای به آدرس انداختم.نگاه دیگه

 دونستم چطور جای به این شلوغی رو انتخاب کرده!نمی

عصر رأس ساعت پنج، کالسم تو آموزشگاه تموم شد، خسته و کوفته 

 شاپ رفتم. پیاده به سمت کافی

ای خودم رو سرزنش کردم که چرا پیشنهاد سامی رو قبول نکردم، لحظه

جاش رو ″ سرزنش″فاصله با این فکر که بهترین تصمیم رو گرفتم، اما بال

 داد!″ تحسین″به 

شاپ نبود و بعد از یک ی زیادی بین آموزشگاه و کافیخوشبختانه فاصله

 جا رسیدم. ربع به اون

شاپ شدم، پسر جوونی اومد و من رو به سمتی که سامی وقتی وارد کافی

 دیدار روز اول تو رستوران!نشسته بود، هدایت کرد. درست مثل 

 به سمت سامی رفتم و بعد از سالم دادن روی صندلی نشستم. 

نگاهم تو اطراف میزی که نشسته بودیم، در حال گردش بود. سامی 

ی جاها دید ترین جا رو برای نشستن انتخاب کرده بود و بقیهخلوت

 چندانی به این قسمت نداشتن. 

 الغر شدی. -

تش چرخیدم و با لحن تندی که عجیب اون روزها با حرف سامی به سم

 بهش عادت کرده بودم، گفتم: بله؟

 های خندون نگاهم کرد.سامی با چشم



 تونم بپرسم چرا دعوا داری؟می -

 های ریزشده نگاهش کردم. با چشم

 ؟!″شما″شدم و یه بار خطاب می″ تو″گذشت که یه بار چی تو فکرش می

کدوم از سؤاالتی رو که تو ذهنم باال و پایین  با اومدن پیشخدمت، هیچ

م رو که مثل رفتن، نتونستم به زبون بیارم و این بار نگاه خصمانهمی

 های اسلحه بودند، به جای سامی، به سمت پسر جوون نشونه گرفتم!گلوله

م روی خودش شده، مشخص بود که پسر متوّجه نگاه بیش از اندازه خیره

ش نیاورد و بعد از یادداشت سفارشات سامی اما چیزی به روی خود

 رفت. 

گفت: طوری به بنده خدا نگاه کردی که جرأت نکرد از  سامی با خنده

 خودت بپرسه!

 با گیجی پرسیدم: چی رو بپرسه؟

 سفارش دیگه. مگه نشنیدی پرسید خانوم چی میل دارن؟ -

 با اینکه حواسم نبود و نشنیده بودم، گفتم: شنیدم!

ای تو سکوت سپری شد تا اینکه سامی گفت: من یه چند دقیقه

 خواهی بهت بدهکارم!معذرت

خبر رفتم. سؤالی نگاهش کردم که ادامه داد: بابت این یه ماه که بی

 کاری...

 حرفش رو قطع کردم. 

قدر سرم شلوغ بود که اصالً خواهی نیست. من اوننیازی به معذرت -

 خبری یه ماهه رو حس نکردم!بی

 د.اخم کر

 که اینطور! -



متوّجه مشت شدن دست چپش شدم، لبخند عمیقی روی صورتم شکل 

 گرفت. حرص خوردنش برام جالب بود!

 ی تأیید تکون دادم. سرم رو به نشونه

 تر شد و دیگه چیزی نگفت.با دیدن لبخندم، اخمش غلیظ

ها هم سکوتش رو نشکست و این بار من به سامی حتّٰی با آوردن سفارش

 ون با پیشخدمت حرف زدم و ازش تشکر کردم! جای ا

ی اول که اومد، کنه؟ دفعهمون میمعلوم نبود پیشخدمت چه فکری درباره

 ی دوم هم که سامی.من حرف نزدم. دفعه

به هر حال هر فکری هم که از سرش گذشته بود، به زبون نیاورد و تنها 

 لبخند زد! 

و به سامی زل زدم که با سر و ته همیشگیم شدم های بیخیال فکربی

 قاشق به جون فنجون بیچاره افتاده بود!

بعد از چند دقیقه، هرچقدر سعی کردم، نتونستم صدای برخورد قاشق با 

فنجون رو تحمل کنم. مثل مته در حال سوراخ کردن مغزم بود و آرامشی 

 برام باقی نذاشته بود!

حرفی هم که  نگاهی به سامی انداختم. قصد نداشت چیزی بخوره،نیم

م رو نوشیده بودم و حرفی برای گفتن نداشتم! به زد. من هم قهوهنمی

شاپ مسخره بود! چند اسکناس تا نخورده ترمون تو کافینظرم موندن بیش

 از کیف پولم درآوردم و روی میز گذاشتم. 

 از روی صندلی بلند شدم و رو به سامی گفتم: بریم؟

رش رو تکون داد. تا خواست دست تو سامی با صدام به خودش اومد و س

 های روی میز افتاد. جیبش ببره، نگاهش به پول

 ها چیه؟این -



جوابی ندادم و به سمت در خروجی رفتم. سامی هم به دنبالم اومد و 

 دوباره سؤالش رو تکرار کرد. 

 عاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم.

 جواب سؤالتون کامالً مشخصه. پول بود دیگه! -

 دونم پوله. منظورم... می -

شاپ که حرفی نزدید. هر کاری داشتین حرفش رو قطع کردم: تو کافی

 بره!فردا زنگ بزنید، چون مطمئنم تا برسم خونه، خوابم می

 رنگ شد.های سامی کماخم

 تون.فرستم خونهها رو با پیک میفردا عکس -

 باشه"ای گفتم و خداحافظی کردم. 

 ر تاکسی بشم، تو ماشینش منتظرم موند!سامی تا زمانی که سوا

شب وقتی به خونه رسیدم، طبق حرفی که به سامی زده بودم، بدون اون

 هام رو عوض کنم از خستگی خوابیدم!اینکه شام بخورم یا لباس

دونم چه حسی بود که باعث هاش رو فرستاد. نمیروز بعد سامی عکس

 ها رو شروع کنم!شد از همون روز، کار نقاشی

 های سامی کردم. روز و روزهای بعدش رو صرف نقاشیکل اون

تّٰی های به رنگ شب سامی شده بودم که حقدر حین نقاشی، غرق چشماون

 های دانشگاه و آموزشگاهم رو از یاد برده بودم!کالس

 کردم، تموم شد! ها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکار نقاشی

ها برام جالب بود، به حدی که با فکر نقاشیالعمل سامی موقع دیدن عکس

 گرفت!هام شکل میکردن بهش، لبخند عمیقی رو روی لب

ها ها کامالً خشک شده بود، نقاشییک هفته بعد، زمانی که رنگ نقاشی

 رو با پیک به استودیوی سامی فرستادم.



ها رو تحویل سامی بدم با اینکه خیلی دوست داشتم، خودم به شخصه اون

جا باشم، اما پیک رو ترجیح دادم. علتش هم این بود که شاید سامی اونو 

 ها خوشش نیاد و من جلوش ضایع بشم!از نقاشی

های سامی برام العملدونستم چه حسی بود که باعث شده بود عکسنمی

 مهم باشه.

با صدای زنگ گوشیم که از اتاقم میومد، از روی مبل بلند شدم و با 

 ودم رو به اتاق رسوندم. های بلند، خقدم

ی سامی، با استرس تماس رو جواب دادم که صدای با دیدن شماره

 سرخوش و شادش، گوشم رو پر کرد.

ها عالی شدن، یه لحظه فکر کردم خودم، خودم رو دارم از جعبه نقاشی -

 درمیارم!

 و به دنبال حرفش خندید.

 پرسیدم: واقعاً؟بعد از چند ثانیه، از بهت خارج شدم و با تعجب 

ها به دستم شه که نقاشیجواب داد: آره. اآلن نیم ساعتی می با خنده

 تونه ازشون چشم برداره!رسیده، انقدر واقعین که آدم نمی

اآلن این تعریف از خودت بود »گفت: صدای امیر به گوشم رسید که می

 «یا هنر نازی خانوم؟

 سامی تو جواب امیر فقط خندید. 

 تونست خوشیش رو از بین ببره. چیزی نمی انگار هیچ

 سامی بعد از خداحافظی، گوشی رو به امیر داد.

زد و فکر من هم درگیر این بود که ای کاش، خودم امیر تندتند حرف می

های امیر تونستم بفهمم این بود رفتم و در آخر تنها چیزی که از حرفمی

! سرسری جوابش رو ی اون رو هم بکشمکه ازم قول گرفت نقاشی چهره

 دادم و گوشی رو قطع کردم.



*** 

های سامی گذشت و من با جمع دوستها میچند ماه از ماجرای نقاشی

آشنا شده بودم و من به عنوان یکی از آشناهای سامی به بقیه معرفی شده 

 بودم. 

خواست بقیه با سفارش نقاشی، سرم رو تنها دلیل سامی هم این بود که نمی

 خودش باشم!″ نقاش اختصاصی″خواست و فقط میشلوغ کنن 

م گرفت. حتّٰی وقتی سامی این ترکیب خنده″ نقاش اختصاصی″با یادآوری 

رو برای اولین بار و به صورت رو در رو باهام درمیون گذاشت، موفق 

 م رو پنهون کنم.نشدم خنده

مش از نظر من، این حرفش کاماًل غیر منطقی بود، چون قرار بود تو آلبو

قول سامی، ی هنرمندها یا بهاسم من ذکر بشه و از طرفی من هم مثل بقیه

 نوشتم.هام میها، اسمم رو زیر نقاشینقاش

های سامی خوب بود و به قول امیر، حاال دیگه یکی از م با دوسترابطه

 های اون گروه بودم.پایه

  شده بود.″ تو″نبود و تبدیل به ″ شما″و خود سامی دیگه برام 

ها، من و سامی با هم بیرون ی بچهروزهای زیادی بود که بدون بقیه

 رفتیم!می

جالب این بود که مثل اوایل بخاطر موقعیت سامی، فقط جاهای خلوت رو 

تر این که، نه من و نه سامی اعتراضی به این کردیم و جالبانتخاب نمی

 موضوع نداشتیم!

تونم بگم این حال و به جرأت میهای قبل بهتر شده بود حالم نسبت به ماه

 خوب رو مدیون سامی بودم. 

هام و صورت از لحاظ ظاهری هم دیگه خبری از گودی زیر چشم

 و رو و الغرم نبود. رنگ بی



 به قول ترنم، آب زیر پوستم رفته بود!

راحتِی آب خوردن بهش  دونم تو رفتار سامی چی بود که باعث شد بهنمی

ی سیاهم رو در مقابلش روی دایره درشت گذشته اعتماد کنم و ریز و

 بریزم. 

زندگی سامی برخالف زندگی من، ماجرا و پیچیدگی خاصی نداشت. 

فرزند بود و عالوه بر کار موسیقی و خوانندگی، تو کار طال و تک

 جواهرت هم بود.

کالفه نفسم رو بیرون فرستادم و سعی کردم به جای فکر کردن به سامی، 

استاد توّجه کنم، اما متأسفانه تو این کار چندان موفق نبودم!  هایبه حرف

های استاد، های سامی بین سیاهی نوشتههربار با نگاه کردن به تخته، چشم

 بست.نقش می

ای از زبون استاد، نفس آسوده″ خسته نباشید″با تموم شدن کالس و شنیدن 

 کشیدم. 

بدون خداحافظی از  دفتر و خودکارهام رو از روی میز جمع کردم و

 کسی، از کالس بیرون رفتم.

تر از همیشه، راه حوصلهتر کردم و بیهای پالتوم رو به هم نزدیکلبه

خونه رو در پیش گرفتم. برف باریده بود و من ذوق و شوقی برای 

 برفی نداشتم.درست کردن آدم

نخورده برای هرکسی خوشایند بود، اما من راه رفتن روی برف دست

خورده بودن و قدر درگیر فکر کردن به سامی بودم که حتّٰی دستاون

هام نمیومد. فقط هر از گاهی به بخاری که ها به چشمتمیز نبودن برف

 زدم!شد، زل میموقع آه کشیدن از دهنم خارج می

ی عجیبی، گریبانگیرم شده بود. نگران حس روزها نگرانی و دلشورهاون

تونستم دروغ بگم، به سامی بودم. به خودم نمیم نسبت زدهنوپا و جوونه



های سامی کار خودشون رو کرده بودند و من سخت بهشون وابسته محبت

 شده بودم!

قدر اسم سامی تو زندگیم پررنگ شده بود که حتّٰی بعد از رسیدن به اون

ش فکر ها روی مبل و خیره به تلویزیون خاموش دربارهخونه، ساعت

 کردم.می

ش تا آخر عمر رو م نبود، اما سایهاینکه اسم کیارش تو شناسنامهبا 

 زندگیم، سیاهی انداخته بود!

ای به من نداشت، حداقل چیزی به زبون نیاورده بود و من سامی عالقه

متنفر بودم از تحمیل کردن خودم به دیگری. سامی سهم من نبود و باید 

 کردم.فکرش رو از ذهنم بیرون می

کردم؛ اما قدم، باید ارتباطم رو باهاش محدود و حتّٰی قطع می برای اولین

 چطوری؟

تو همین فکرها بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد. با دیدن اسم سامی، 

 عرق سردی بدنم رو فرا گرفت. 

تونستم توجیهش کنم. از ای میدادم، شاید بعداً با بهونهنباید جوابش رو می

 هم وجود داشته باشه!ذهنم گذشت؛ البته اگه بعدی 

هام ای روی لببا قطع شدن صدای زنگ گوشی، لبخند احمقانه و آسوده

ی گوشیم، لبخند جاش رو اومد! طولی نکشید که با زنگ خوردن دوباره

 به نگرانی داد. 

 دلیل نگران سامی شدم. بی

شاید هم نگرانی، فقط توجیهی بود برای آروم کردن ندای درونم که مدام 

خواستی ارتباطت رو باهاش قطع کوبید؛ تو که میل تو ذهنم میمثل طب

 کنی. پس چی شد؟!

 با نگرانی جواب دادم: الو؟



ای که از ی دلنشینش، مثل پرندههای سامی و خندهبا شنیدن صدای نفس

 قفس آزاد میشه، آسوده شدم!

 کجا بودی دختر خوب؟ ده بار زنگ زدم. -

 ت. هام شکل گرفلبخند عمیقی روی لب

 با شیطنت گفتم اغراق نکن! دومین باره که زنگ زدی. 

 خوام ببینمت.خندید و بعد از چند ثانیه جدی گفت: می

 م حبس شد. نفس تو سینه

 خوام فراموشش کنم، چرا؟ تو دلم نالیدم: خدایا، اآلن که می

 با چند نفس عمیق، سعی کردم لرزش صدام رو پنهون کنم.

 آخه... -

 آخه نداریم.با تحکم گفت: 

 ای بیارم که با خنده گفت: ولی و اما هم نداریم.خواستم دوباره بهونه

م رو با زبون تر کردم و با صدای ضعیفی گفتم: باشه. شدههای خشکلب 

 کجا؟

 فرستم.زمان و آدرسش رو برات می -

خواستم گوشی رو قطع کنم که گفت: راستی، تو این برف و سرما الزم 

 فرستم.یا پیاده بیای. برات ماشین می نکرده با آژانس

 هام با آرامش بسته شد.چشم

 باشه. مرسی. -

 ای حس کردم صدای سامی لرزید.برای لحظه

 بینمت.م بود! میوظیفه -

 قبل از اینکه جوابی بدم، تماس قطع شد.

بعد از چند ماه هنوز هم نتونسته بودم تغییر رفتارهای گاه و بیگاه سامی 

 رو درک کنم!



ی رفتار ضد و نقیض سامی بودم دونم چقدر غرق فکر کردن دربارهنمی

 که گوشی تو دستم لرزید. 

نگاهی به پیام انداختم؛ فقط نوشته بود؛ ساعت پنج و نیم آماده باش. راننده 

 میاد دنبالت.

با خستگی روی تخت دراز کشیدم و گوشیم رو برای ساعت چهار و نیم 

 تنظیم کردم. 

صبح چیزی نخورده بودم اما از شدت فکر و خیال اشتهایی با اینکه از 

های مکرر و عصبی توّجه نسبت به تیر کشیدنبرای ناهار نداشتم. بی

های کمرنگ و نامشخص سقف اتاقم زل زدم تا اینکه م، به طرحمعده

 هام شد.خواب مهمون چشم

*** 

دم و هام رو باز کردم. هنوز گیج خواب بوبا صدای زنگ گوشیم، چشم

 کردم. گنگ و مبهم به اطرافم نگاه می

 با یادآوری قرارم با سامی، کالفه از جا بلند شدم و به حموم پناه بردم.

*** 

شون رو زیر و رو هام ایستادم و با نگاهم چند بار همهجلوی کمد لباس

روز شاید وقت وسواس خاصی تو لباس پوشیدن نداشتم، اما اونکردم. هیچ

خواست جلوش به بهترین صورت با سامی بود و من دلم میآخرین دیدارم 

 ای به من نداشت!جلوه کنم! هر چند که سامی عالقه

باآلخره بعد از چند دقیقه، پالتوی کوتاه خاکستری رنگم رو به همراه شال 

 و شلواری متناسب باهاش انتخاب کردم.

هام، جلوی باسی لای پوشیدم و بعد از پوشیدن همهزیر پالتوم بلوز بافتنی

 آینه نشستم. 



نگاهم بین لوازم آرایش روی میز و تصویر صورتم توی آینه درحال 

 گردش بود.

از شدت هیجان و استرس رنگ صورتم پریده بود و سفیدتر از همیشه 

 تونست رنگ و رویی به صورتم ببخشه.شده بود، شاید کمی آرایش می

وسط راه دستم خشک شد. ی روی میز بردم اما دستم رو به سمت رژگونه

با اینکه به اصرار خاله لباس مشکیم رو قبل از سالگرد مادرم درآورده 

 رفت. بودم، اما دست و دلم به آرایش نمی

گونه آرایشی به سمت کیفم رفتم و بعد از برداشتن با این افکار بدون هیچ

ه های خاکستری رنگم رو بوسایل مورد نیازم، از اتاق خارج شدم. پوتین

 پام کردم و از خونه خارج شدم.

مون منتظرم ایستاده بود و ماشین درست راننده درست جلوی در خونه

 مون پارک شده بود.ی کمی از خونهی قبلی، با فاصلهمثل دفعه

آرومی گفتم که راننده با احترام جوابم رو داد و در ماشین رو ″ سالم″

 برام باز کرد.

به مسیری که در حال حرکت بودیم، حدس زدم بعد از چند دقیقه، با توّجه 

 رفتیم.شاپی باشه که تو این چند وقت با سامی میهمون کافی

 با وارد شدن به خیابون و دیدن ماشین سامی مطمئن شدم حدسم درسته.

قبل از اینکه راننده بخواد پیاده بشه و در رو برام باز کنه، خودم دست به 

 ز ماشین پیاده شدم.ی ا″ممنونم″کار شدم و با گفتن 

 شد. تر میداشتم، تعجبم بیششاپ برمیبا هر قدمی که به کافی

شاپ روشن بود و کسی داخلش دیده های کافیفقط تعداد کمی از چراغ

 شد.نمی

ی در گذاشتم و با فشار با کنجکاوی و نگرانی دستم رو روی دستگیره

 کمی بازش کردم. 



 شاپ کمی خوفناک بود! صدای کافیهام تو سالن تاریک و بیصدای کفش

نگاه سرگردونم رو داخل سالن چرخوندم که متوّجه نوری که از سمت 

 راست، پاتوق من و سامی، میومد شدم. 

 زده از هیجانم رو تو هم قفل کردم و به اون سمت رفتم.های یخدست

 رفت.شدم، ضربان قلبم باال میتر میجا نزدیکبا هر قدمی که به اون

روم با بهت دستم رو ی روبهباآلخره به اونجا رسیدم و با دیدن صحنه

 روی دهنم گذاشتم.

 زیر لب گفتم: خدای من!

شاپ رو پوشونده های پرپر شده مثل فرش قرمزی کف سالن کافیگلبرگ

های روشن به صورت قلب کنار هم چیده شده. بود و در قسمتی، شمع

 های روی زمین ایجاد کرده بود.برگها تضاد زیبایی با گلرنگ سفید شمع

شاپ شده بودم که به کل سامی ی کافیقدر غرق فضای زیبا و عاشقانهاون

 و علت حضورم رو فراموش کردم!

با حس بوی عطر سامی و صداش درست از پشت سرم، از جا پریدم و به 

 سمتش برگشتم.

 با دیدن نگاه خیره و لبخندش، صورت من رو هم لبخندی پوشوند.

های ناگفته بود که من از خوندونشون عاجز های سامی پر از حرفچشم

 بودم.

ی یک عمر برای من گذشت، سامی با همون بعد از چند دقیقه که به اندازه

 ها اشاره کرد.لبخندش به صندلی

 بشینیم که حرف زیاد دارم! -

 و به دنبال حرفش صندلی رو برام جلو کشید.

های کنجکاو و پر از سؤالم، سامی رو تا چشمآروم روی صندلی نشستم و 

 نشستن روی صندلی مقابلم بدرقه کردند. 



های سفید و قرمز پشت سر سامی افتاد. با نشستن سامی، نگاهم به بادکنک

ها رو بخونم، چون سر هرچقدر سعی کردم نتونستم حروف روی بادکنک

 سامی دقیقاً جلوی اون بادکنک رو گرفته بود. 

 جا چطور شده؟ خوشت اومد؟این به نظرت -

 سرم رو تکون دادم.

 آره. اما... -

 اما چی؟ -

 نگاه کلی به اطرافمون انداختم. 

 جا...چطور بگم آخه؟ این -

های کمی مکث کردم و بعد از کشیدن نفس عمیقی، نگاهم رو به چشم

جا اینجوریه و فهمم چرا اینمنتظر سامی دوختم و ادامه دادم: واقعاً نمی

 جام!من چرا این

 بخشی زد و پرسید: امروز چه روزیه؟سامی لبخند آرامش

هام رو به عالمت کمی فکر کردم، اما چیزی به ذهنم نیومد. شونه

دونی. ندونستن باال انداختم که سامی دوباره پرسید: تاریخ رو که می

 امروز چندمه؟!

 سریع جواب دادم: بیست و پنجم بهمن.

های ریزشده نگاهم ش گذاشت و با چشمیر چونهسامی دست راستش رو ز

 کرد.

 منظورم تاریخ به سال میالدی بود! -

 باال انداختم. تفاوت شونهبی

 پرسیدی.از اول سؤالت رو درست می -

 سامی با هیجان پرسید: خوب چندمشه؟

 دونم.تفاوتی جواب دادم: مگه تقویم ما به میالدیه؟! نمیبا بی



 گم!کرد که گفتم: واال. دروغ که نمیسامی با حرص نگاهم 

 ست!امروز چهاردهم فوریه -

 با تعجب گفتم: ولنتاین؟

 ای کشید.سامی نفس آسوده

 آره! -

خودم رو جمع و جور کردم و پرسیدم: خوب ولنتاین چه ربطی به من 

 داره؟

 ی کوچیکی رو از جیبش درآورد.سامی با لبخند، جعبه

 رو جلوم گرفت. بعد از باز کردن در جعبه، اون

 با من ازدواج می کنی؟ -

 با ناباوری به سامی نگاه کردم که با ابرو به دستش اشاره کرد.

ی مخمل ی ظریف که تو جعبهی توی دستش کردم، حلقهنگاهی به جعبه

ای و قرمز قرار داشت و نگین قلب مانندش، درخشندگی خاصی سرمه

 داشت.

دونی که من قبالً خند تلخی گفتم: مینگاهم رو از دست سامی گرفتم و با لب

 ازدواج...

 حرفم رو قطع کرد. 

 دونم اما ازدواج نبود و فقط یه نامزدی ساده بود!می -

 تو دلم چند بار از خودم پرسیدم؛ فقط یه نامزدی ساده بود؟!

هام هم کاری از پیش نبرد. هر کاری حتّٰی جویدن و به دندون گرفتن لب

 و بگیرم، نتونستم.کردم تا جلوی زبونم ر

 باآلخره طاقت نیاوردم و حرف دلم رو به زبون آوردم.

 فقط یه نامزدی ساده نبود. -



و همیشگیش، بدون تغییر حالت قبلِی دستش پرسید:  سامی با آرامش ذاتی

 حتّٰی تو اگه قبالً ازدواج هم کرده بودی، برای من فرقی نداشت.

 ولی همین اآلنش هم برای من فرق داره. -

 سامی ابرویی باال انداخت.

 چه فرقی؟ -

ه هام سرگرم کردم و در همون حال گفتم: بخودم رو با بازی با انگشت

م هر حال من قبالً یه ازدواج داشتم، حاال چه اسم کیارش تو شناسنامه

شه با همچین دختری ازدواج کنه! باشه، چه نباشه. هیچ پسری حاضر نمی

شم کسی رو وقت حاضر نمیم، هیچسنامهمن هم با وجود سفید بودن شنا

 م فریب بدم.ی گذشتهدرباره

سرم رو باال بردم، سامی با بهت نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه گفت: این 

دونم اون پسره چه زنی؟ فریب چیه آخه؟ من که میها چیه که میحرف

م ها، من از تو خوشغلطی کرده و ماجرا از چه قراری بوده. با وجود این

ت ندارم؛ هر چند که تو، تو تموم اتفاقاتی که تو اومده و کاری به گذشته

 گذشته افتاده، فقط قربانی بودی و تقصیری نداشتی!

های سامی متعجب نشدم، چون این طرز فکر زیاد هم از شنیدن حرف

 کنن.ازش بعید نبود. با این حال گفتم: همه مثل تو فکر نمی

شه با تورهای سفید و قرمز تزئین شده بود، و به صندلیم که برخالف همی

 تکیه دادم.

من کاری با بقیه ندارم. هر کسی یه نظری داره. حتّٰی نظر خودم نسبت  -

 م اولویت داره! بذار راحتت کنم، مهم فقط خودم و خودتی!به نظر خانواده

ها و دالیلش نداشتم، حسابی غافلگیر شده بودم. به جوابی برای حرف

زد و صداقت تر از همیشه برق میهاش بیشزل زدم، چشمهاش چشم

 هاش دید.هاش رو میشد تو سیاهی چشمحرف



کرد، گفت: دستم سامی که سکوتم رو دید، درحالیکه به دستش اشاره می

 خسته شد، بگیرش!

 باآلخره سکوتم رو شکستم.

 شه.نه. یعنی نمی -

خوام بهت هدیه میسامی در جعبه رو بست و گفت: من این رو به عنوان 

 ی پیشنهادم نداره.بدم و ربطی به مثبت یا منفی بودن جوابت درباره

ی میز قرار داشت، و به دنبال حرفش جعبه رو کنار کیفم که گوشه

 گذاشت.

هنوز سالگرد مادرم نرسیده و من حتّٰی با مرگش خوب نتونستم کنار  -

 نم؟!ی یه زندگی جدید فکر کتونم دربارهبیام، چطور می

 سامی خندید.

 چیز یه جواب تو آستینت داری!برای همه -

لبخند کمرنگی زدم و سامی ادامه داد: من تا هروقت که بخوای فکر کنی 

 کنم.صبر می

تشکر کردم که سامی با لبخند مهربونی جوابم رو داد و گوشیش رو از 

ر جیبش درآورد. انگار به یه شماره تک زنگ زد که چند دقیقه بعد، پس

 جوونی کیک به دست به سمتمون اومد. 

 گم! تبریک می -

از خجالت سرم رو پایین انداختم، اما سامی مردونه خندید و چند تا 

 نخورده رو به عنوان انعام به پسر داد.  اسکناس تا

با رفتن پسر، سرم رو باال آوردم و نگاهم رو به نوشته و طرح روی 

، داخل قلب به صورت التین و با کیک دوختم. حرف اول اسم من و سامی

خط زیبا نوشته شده بود. رنگ خامه و روکش کیک هم مثل فضای 

 شاپ، قرمز و سفید بود!کافی



 شده رو به دستم داد.سامی چاقوی تزئین

 دین کیک رو ببرین؟افتخار می -

ای، تموم فکر و لحنش به قدری بامزه بود که باعث شد برای لحظه

 ی آینده فراموش کنم.هام رو دربارهی گذشته و نگرانیخیاالتم رو درباره

با لبخندی از ته دل، چاقو رو از دست سامی گرفتم و برش کوچیکی به 

 کیک زدم.

*** 

ی سامی، گفتم: میشه بریم؟ یادم رفت های گرم و خیرهبرای فرار از نگاه

 به بابا خبر بدم. ببینه خونه نیستم، نگران میشه. 

 ون داد و از روی صندلی بلند شد. با لبخند سری تک

طور که حدس ها انداختم، همونبا کنار رفتن سامی، نگاهی به بادکنک

های روی زدم؛ حرف اول اسم خودم و سامی بود! دقیقاً مثل نوشتهمی

 کیک!

ای به کیف به دست از روی صندلی بلند شدم که سامی با چشمک اشاره

 گفتم: از دست تو!ی حلقه کرد. خندیدم و زیر لب جعبه

ی تعظیم خم کرد. دوشادوش هم از سامی هم با خنده، سرش رو به نشونه

شاپ خارج شدیم، خبری از راننده نبود و سامی خودش، من رو به کافی

 مون رسوند.خونه

 موقع پیاده شدن از ماشین، سامی گفت: صبر کن. 

و بهم  و دسته گلی از رزهای قرمز و سفید رو از صندلی عقب برداشت

هام رو به اعتراض باز کنم، داد. شرمنده نگاهش کردم و تا خواستم لب

 ی تسلیم باال برد. هاش رو به نشونهسامی دست

 جوری نگاه نکن. تو ماشین جا گذاشته بودم. باور کن، اآلن دیدم.این -

 ای نگرفتم.ولی من که برات هدیه -



ترین اومدی، باارزشسامی با لبخند عمیقی گفت: همین که امروز 

 ست برای من!هدیه

 ای نبودم، بعید بود!هام گل انداخت و این از من که آدم خجالتیلپ

ای بدون هیچ فکری، دونستم چه چیزی باید به سامی بگم؛ برای لحظهنمی

از سامی تشکر و خداحافظی کردم و بدون اینکه منتظر جوابی ازش 

 باشم، از ماشین پیاده شدم.

مون رو باز کردم و داخل شدم. قبل از اینکه از همیشه، در خونهتر سریع

ی خداحافظی برای سامی تکون در خونه رو ببندم، دستم رو به نشونه

 دادم. سامی هم حرکت من رو تکرار کرد.

ی لبم تا خواستم در خونه رو ببندم؛ متوّجه ماشین کیارش با لبخند گوشه

تونستم نگاه غمگینش اشینش هم میهای دودی مشدم. حتّٰی از پشت شیشه

 رو حس کنم. 

قبل از اینکه حالت صورتم تغییر کنه، در خونه رو بستم. پشت در ُسر 

های کیارش تو ذهنم هام رو بستم که تصویر چشمخوردم و نشستم. چشم

 شکل گرفت.

هام رو باز کردم که نگاهم به بعد از چند ثانیه، همراه با نفس عمیقی، چشم

هام ها رو به ریهوی دستم افتاد. به جای اکسیژن، عطر گلهای تگل

 فرستادم و از روی زمین بلند شدم. 

عجیب بود که کیارش، پارسال، زمانی که نامزدم بود، ولنتاین یادش نبود 

مون اومد. هرچند که پارسال، چیز تموم شده تا در خونهولی حاال که همه

 !دقیقاً تو اون روزها، من مچش رو گرفتم

های در ظاهر غمگینش رو از یاد بردم و با یادآوری خیانت کیارش، چشم

هام، گلدون زیبایی از جنس وارد خونه شدم. بدون عوض کردن لباس

ش پر از آب کردم. با وسواس خاصی کریستال رو انتخاب کردم و تا نیمه



ها رو داخلش گذاشتم و چند قدم به عقب رفتم و با لذت بهشون نگاه گل

 م.کرد

ها گرفتم و به ساعت دوختم. تاک ساعت، نگاهم رو از گلبا صدای تیک

ها انداختم و برای عوض ای به گلهشت شب بود. با لبخند نگاه دیگه

 هام، به اتاقم رفتم. کردن لباس

بعد از پوشیدن بلوز و شلوار راحتی، مشغول شونه کردن موهام شدم که 

اراده دستم شل شد و شونه به اد. بیبازم روی تخت افتنگاهم به کیف نیمه

 زمین افتاد. به سمت تخت رفتم و زیپ کیف رو به طور کامل باز کردم.

ی شخصیم میفتاد، ای این اتفاق برای شونه یا هر وسیلهاگه هر زمان دیگه

کردم و مدام به بخت خودم لعنت ها غرغر میبدون شک ساعت

 فرستادم!می

کشیدم و با عجله درش رو باز کردم. با  جعبه رو از داخل کیفم بیرون

ی انگشتم بود؛ نه لبخند، حلقه رو برداشتم و دستم کردم، درست اندازه

 کوچیک و نه بزرگ!

ای که کیارش برای ازدواجمون خریده بود و بعد از چند ثانیه، یاد حلقه

ش گذاشته بود؛ افتادم. لبخندم جاش رو به کاغذی که نادیا داخل جعبه

 داد.پوزخند 

ش برگردوندم و با سستی از روی های لرزون حلقه رو به جعبهبا دست

ی روی زمین رو از تخت بلند شدم. اونقدر حواسم پرت شده بود که شونه

یاد بردم و موقع خارج شدن از اتاق، زیر پام موند و با صدای آرومی، 

 درست مثل قلبم شکست. 

ه بود. انگار تازه به یاد یاد گذشته و کیارش دوباره باعث آشفتگیم شد

ی من بوده و یه حلقه از طرف آورده بودم که کیارش نامی هم تو گذشته

 کنه. سامی مشکلی رو حل نمی



شد؛ اما اگه بخاطر محبوبیت سامی، مطمئناً خبر ازدواجش زود پخش می

هم  فهمیدند، آرامش زندگی سامی بهی من میمردم چیزی از گذشته

 ریخت. می

ار از فکر کردن، تصمیم گرفتم غذایی برای شام آماده کنم؛ اما برای فر

توّجه به ای نداشت، چون دو بار انگشتم رو بریدم. بیاین کار هم فایده

ای برداشتم و تندتند خون جاری شده از دستم، با عصبانیت پیاز دیگه

 مشغول بریدنش شدم.

بریدم. دیگه  زمان با باز شدن در خونه، برای سومین بار دستم روهم

نتونستم طاقت بیارم و چاقو رو روی تخته انداختم و با زانو روی زمین 

هام شروع به باریدن کردن. افتادم. از سوزش دست و درد قلبم، اشک

 هقم فضای آشپزخونه رو پر کرده بود.صدای هق

 نازی. نازی، کجایی بابا؟ -

نیومد. باآلخره م در هق از حنجرههرچقدر سعی کردم، صدایی جز هق

بعد از چند ثانیه، بابا به آشپزخونه اومد و با دیدن وضعیتم، با ترس گفت: 

 یا خدا.

کرد دست چپم رو از بابا کنارم رو زانوهاش نشست و درحالیکه سعی می

 حصار دست راستم آزاد کنه، پرسید: چه بالیی سر خودت آوردی؟

ابا، مقاومتم از بین جوابی برای سؤالش نداشتم. در برابر فشار دست ب

رفت و بابا با دیدن دست زخمی و آش و الشم، دوباره پرسید: حواست 

 کجا بود نازی؟

هام رو پاک کردم. سعی کردم لبخند به با دست سالمم، به سختی اشک

م بیارم؛ هرچند که سرد و مصنوعی بودنش تو شدههای خشکروی لب

ی تو گلوم، گفتم: شدهی خفههازد. با صدای گرفته از گریه و جیغذوق می



فکر کنم سرعت خورد کردنم تند بود، یهو پیاز از دستم سر خورد؛ 

 نتونستم حرکت چاقو رو کنترل کنم.

هاش مگفت و چشهام رو ببینم. چیزی نمیبه بابا خیره شدم تا تأثیر حرف

با نگرانی در حال گردش بین دست زخمی و صورتم که مطمئناً رنگش 

 دتر شده بود، بود.از همیشه سفی

ای همراه کنندهحال دلگرمبابا رو صدا زدم که با لبخند کوچیک و در عین

 گفتنش جوابم رو داد.″ جان بابا″با 

سوزه. سرم رو پایین انداختم و خیره به دست زخمیم گفتم: دستم خیلی می

 شه کمکم کنید پانسمانش کنم؟می

 پیشونیم رو بوسید.

 آره عزیزم. پاشو. -

م رو گرفت و کمک کرد تا از روی با دست آزادش، شونهو 

 های سرد و سخت آشپزخونه بلند بشم.سرامیک

شو وبا هم به روشویی رفتیم و بابا با دقت دستم رو همراه با بتادین شست

داد. بعد از پانسمان کردن دستم، من رو روی مبل نشوند و به آشپزخونه 

 رفت.

ظرف شکالت برگشت. درحالیکه کاغذ  تر از یک دقیقه، بادر عرض کم

 کرد، پرسید: گل خریدی؟شکالتی رو باز می

 خودم رو به نشنیدن زدم که دستش رو جلوی صورتم تکون داد. 

 حواست کجاست؟ -

ی گفتم و بعد از ″ممنونم″و به دنبال حرفش، شکالت رو به دستم داد. 

 ست.ها رو که خودم نخریدم. هدیهمکث کوتاهی گفتم: آهان. گل

 بابا با کنجکاوی آشکاری پرسید: از طرف کی؟

 ای باال انداختم و خیلی معمولی گفتم: دوستم.شونه



شد، به دستم که بابا سری تکون داد و درحالیکه از روی مبل بلند می

 شکالت رو توش محکم گرفته بودم، اشاره کرد.

 خوری؟رم زنگ بزنم غذا بیارن. چی میآب شد. می -

 کنه.تم رو باز کردم و زمزمه کردم: فرقی نمیبه آرومی مش

ی تو شدهشده به شکالت آبحرف رفت. من هم با صورت جمعبابا بی

هام رو دستم خیره شدم. با حرص سرم رو به پشتی مبل کوبیدم و چشم

 بستم.

تا قبل از قرارم با سامی، یه جور فکر و خیال داشتم؛ بعد از دیدنش هزار 

سودگی خیال نداشتم. انگار آرامش با زندگی من قهر فکر و خیال دیگه! آ

کرده بود. شاید هم خوشبختیم همراه مامان، زیر خروارها خاک دفن شده 

 بود.

ی کس به اندازهرفتم تا از دردهام براش بگم. هیچباید سر خاک مامان می

 تونست آرومم کنه.اون نمی

ن از سوزش دستم، های درهم من و بابا سپری شد. مشام تو سکوت و اخم

 های بابا فقط خودش و خدا خبر داشت.اخم کرده بودم، اما از علت اخم

*** 

هام صبح روز بعد، قبل از هرکاری به سر خاک مامان رفتم و مثل بچگی

ی اتفاقاتی رو که برام افتاده بود، تعریف کردم. در آخر با خجالت همه

 واستم تا کمکم کنه.های سامی باهاش حرف زدم و ازش خی حرفدرباره

دونستم و اعتقاد داشتم من مرگ مامان رو فقط مختص به جسمش می

کشیدم! ست؛ به همین خاطر بود که ازش خجالت میروحش همیشه زنده

ی اتفاقاتی که برام پیش میان خبر داره، اما دوست مطمئن بودم از همه

شد داشتم خودم هم تعریف کنم؛ چون حرف زدن با مامان باعث می

 احساس سبکی کنم. 



باآلخره بعد از یک ساعت، از مامان دل کندم و بعد از شستن سنگ 

 قبرش از بهشت زهرا بیرون اومدم.

*** 

 «یک ماه بعد»

با اینکه سامی قول داده بود، تا هر زمانی که من تمام و کمال فکرهام رو 

زبون  کنه؛ با گذشت یک هفته از دیدار روز ولنتاینمون، بابکنم، صبر می

 زبونی بهم فهموند که منتظر جوابه.بی

ی علی چپ، از زیر جواب دادن در من هم با زدن خودم به کوچه

رفتم؛ تا اینکه سامی بعد از چند روز طاقت نیاورد و به طور علنی بهم می

 خواد. گفت که روز تولدم جواب قطعی می

اون هم دار بود؛ سامی جواب خواستگاریش رو به عنوان هدیه، خنده

 خواست. درست روز تولدم ازم می

دونه، شاید این هم برام جای سؤال بود که سامی از کجا روز تولدم رو می

 شد!مربوط به شخصیت مبهمش می

طوریکه به قول معروف، از ی سامی فکر کرده بودم؛ بهروز دربارهشبانه

بودم، ی جوانب رو سنجیده خواب و خوراک افتاده بودم. با اینکه همه

گیری برام سخت بود. طعم تلخی که از انتخاب کیارش چشیده تصمیم

 کس شده بود. چیز و همهبودم، باعث تردیدم نسبت به همه

تر از حسی بود که زمانی نسبت به حسم نسبت به سامی، خیلی عمیق

ی قبل خواستم مثل دفعهترسوند! نمیکیارش داشتم و این من رو خیلی می

م تصمیم بگیرم، اما مثل زدهی تازه جوونهروی عالقه احساساتی و از

 خیلی از دخترها، قلبم در جدال با عقل و منطقم پیروز شد!

وآمد داشتیم، رفتار سامی آدم خوبی بود، حداقل تو چند وقتی که باهم رفت

تر، مند شده بود و از همه مهمیا حرکت بدی ازش ندیده بودم. بهم عالقه



دونست. شک چیز رو بدون هیچ کم و کاستی میهمه می گذشتهدرباره

تونست باعث خوشبختِی من بشه، اما از خودم نداشتم که سامی می

 ترسیدم سامی رو هم غرق مشکالتم کنم.اطمینان نداشتم، می

هام رو برای چندمین بار با توکل به خدا، تردیدهام رو کنار زدم و حرف

 چیزی رو از قلم نندازم. تو ذهنم تکرار کردم تا مقابل سامی،

شماری ها برای رسیدنش لحظهتولدم بیست و پنجم اسفند ماه بود. قبالً 

کردم اما از پارسال با باز شدن قدم کیارش به زندگیم و اتفاقات شوم می

بعدش به فراموشی سپردم. با وجود مبهم بودن شخصیت سامی، یه 

 تمه بده.هام خاتونه به ترسگفت؛ اون میاحساسی بهم می

های پالتوی مشکیم، فکرهام رو کنار زدم و بعد از برداشتن با بستن دکمه

 رنگ پالتوم از خونه خارج شدم.های همکیف و پوشیدن بوت

ای دنبالم نفرستاده بود و اون هم درمقابل به خواست خودم، سامی راننده

ان به زنی ما رو انتخاب کرد. قدمشاپی نزدیک به خونهدرخواستم، کافی

تر نمونده بود، اما سمت مقصد راه افتادم. با اینکه تا عید چند روز بیش

 هوا هنوز هم سوز داشت.

شاپ رسیدم. با نفس عمیقی، هیجانم روی، به کافیبعد از پنج دقیقه پیاده

 شاپ شدم.رو فروکش کردم و از در اتوماتیک وارد کافی

ترین جا رو ن و خلوتترینیازی به گشتن نبود، سامی مثل همیشه دنج

برای نشستن انتخاب کرده بود. نگاهش همراه با لّذت معطوف جایی بود. 

 شاپ رسیدم.ی برفی جلوی کافیرد نگاهش رو دنبال کردم که به منظره

پس مثل خودم، از برف خوشش میومد! با این فکر، لبخندی تموم صورتم 

شنیدن صدام، دل از رو پوشوند. به سمتش قدم برداشتم و سالم دادم. با 

ها کند و به سمتم برگشت. با مهربونی جوابم رو داد و تعارف کرد برف

 روی صندلی بشینم.



هامون قصد شکستن سکوت بینمون رو نداشتن، اما در عوض زبون

های سامی ی هم بودند. مثل همیشه، خط چشمهامون با پرحرفی خیرهچشم

 برام ناخوانا بود.

توّجه به حضور من، در گوش خدمتی اومد و بیشبعد از چند دقیقه، پی

سامی چیزی گفت. سامی بدون اینکه چشم از من برداره، با تکون دادن 

 خدمت رو مرخص کرد.، پیش″نفی″سرش به عنوان 

 ای به همون صورت، ارتباط چشمیمون ادامه پیدا کرد. چند دقیقه

کار شدم و با سامی انگار قصد شکستن سکوت رو نداشت، خودم دست به 

 لبخند پرسیدم: خب؟

 ای باال انداخت.تر شد و شونهلبخندش عمیق

 خب که خب! -

ت رو های ریزشده پرسیدم: هدیهم گذاشتم و با چشمدستم رو زیر چونه

 خوای؟نمی

 تولد من که نیست! -

های خندونش تضاد جالبی با لحن و صورت جدیش ایجاد کرده بود. چشم

 دونی امروز تولد منه، نه تو!وبه که خودت هم میصبری گفتم: خبا بی

 ی من که سرجاشه!خندید و با اعتماد به نفس گفت: هدیه

 ی مرموزی تحویلش دادم. خنده

 مطمئن نباش! -

و درحالیکه نگاهی به ساعت مچیم مینداختم، گفتم: راستی من باید زود 

 برم خونه.

 ش نشست.اخم کمرنگی بین ابروهای مردونه

 ی چی؟برا -

 با هیجان گفتم: از زیر زبون ترنم حرف کشیدم.



 با همون حالت قبلی پرسید: خب؟

با این حرکتش، ناخودآگاه تموم هیجانم فروکش کرد. نگاهم رو به گلدون 

م شده بود و دست گاه چونهروی میز دوختم و درحالیکه یک دستم تکیه

گفتم: خب... م مشغول بازی با رومیزی مربع شکل کوچیک بود، دیگه

 خب یه جورایی قراره برام تولد بگیرن!

گفتن سامی نکردم و به کارم ادامه دادم، از رفتارش ″ آهان″توّجهی به 

های من رو از حفظ بود حالم گرفته شده بود. سامی که هم رفتار و حالت

 و هم متوّجه کار خودش شده بود، گفت: منظوری نداشتم.

تظر و ناراحتش رو روی خودم دیدم. از سرم رو باال آوردم که نگاه من

زده و های ماتمرفتارهای ضد و نقیض سامی خسته شده بودم. نه به چشم

های درهم چند ثانیه پیشش که نزدیک بود غمگین اآلنش و نه به اخم

 پیشونیش رو خراش بدن! 

ی خواستگاری سامی گرفته بودم، ای، از تصمیمی که دربارهبرای لحظه

 شدم.  دوباره مردد

 تفاوتی گفتم: مهم نیست!هام رو با زبون تر کردم و با بیلب

ی همونطور که ناراحتم کرده بود، ناراحتش کردم! کامالً از قیافه

 ش مشخص بود.شدهجمع

 باال آوردم. ″ سکوت″تا سامی خواست حرفی بزنه، دستم رو به عالمت 

 و اما جوابت...  -

شد، می هم نگرانی توشون دیده میهای منتظرش که کنگاهم رو به چشم

دوختم و ادامه دادم: تو این چند ماه باید من رو خوب شناخته باشی. 

دونی که چقدر دختر حساسیم، مخصوصاً بعد از اون خودت خوب می

 ماجرا.

 دونم.وار گفت: میسرش رو تکون داد و زمزمه



 دونی، پس دلیل این رفتارهات چیه؟ اگه می -

 لبخند کجی زد.

 سخت نگیر نازی. من منظوری نداشتم. -

 منظور منم امروز نیست. -

 حیف نیست روز تولدت رو خراب کنی؟ -

 ابروهام رو باال انداختم.

 بحث رو عوض نکن. -

 کالفه دستش رو بین موهاش برد.

 دادی.باشه. داشتی جواب می -

 دست به سینه به صندلی تکیه دادم.

 شرط دارم. -

 ی؟مشکوک پرسید: چه شرط

 هات چیه؟خوام بدونم، دلیل این رفتار و تغییر حالتاول اینکه می -

 ای باال انداخت.شونه

 چیز خاصی نیست. عادتمه. -

هام بخاطر نگرفتن جواب مورد نظرم تو هم بره، قبل از اینکه اخم

خوای این رابطه ادامه پیدا کنه، خونسرد لبخند زدم و گفتم: پس اگه می

 ترکش کن.

 درنگ سرش رو تکون داد و خیلی راحت گفت: حتماً!سامی بی

شد فهمید، علت با جواب سریع و بدون فکر سامی خیلی راحت می

کس به ی خاص و مهمیه؛ چون هیچرفتارش فقط یه عادت نیست و مسئله

 هاش رو ترک کنه!تونه عادتراحتی نمی

 تر از خودش گفتم: ولی ترک عادت موجب مرضه! تر راحتدرنگبی



سامی کمی به سمتم متمایل شد و با صدای دلنشینش نجوا کرد: پس ازم 

 نخواه که ترکت کنم.

 جوابش حسابی غافلگیرم کرد. 

های به رنگ شبش، خود به خود از با درگیر شدن نگاه گنگم با چشم

دونست ای که گرفته بودم پایین اومدم. سامی خوب میگیرانهموضع جبهه

های پنهونیش حواسم رو از موضوع اصلی هها و عاشقانچطور با چشم

 پرت کنه!

 صدای دلنشین سامی دوباره به گوشم رسید.

 م رو بدی؟خوای هدیهخب. نمی -

 دونستم چه جوابی بهش بدم. انگار کلمات رو گم کرده بودم!نمی

 سامی دوباره به حرف اومد.

 من منتظرم. اما صبرم زیاد نیست! -

شده بود. نگاهم رو از سامی گرفتم. انگار از هیجان زیاد، دهنم خشک 

های گیراش خیره تونستم تو چشمحاال که وقت جواب دادن رسیده بود نمی

 بشم.

دونم ی این چند وقتی که با هم آشنا شدیم، خیلی فکر کردم! نمیدرباره -

دونم انقدر ست. فقط میحسی که بهت دارم اسمش چیه. عادته یا عالقه

 ب و روزمه. اما بهتره...قویه که فکر هر ش

 سامی حرفم رو قطع کرد.

 پس جوابت مثبته. -

های خنده مایهبا حرص به صورت خندونش خیره شدم. با صدایی که ته

 داشت، پرسید: چیه؟

برای حفظ آرامشم بعد از چند ثانیه مکث، گفتم: من هنوز جوابی بهت 

 ندادم.



 سامی پوفی کرد.

هایی داری، پس باید ت به من حساز احساساتت گفتی. تو هم نسب -

 جوابت هم مثبت باشه!

 کنم.تا خواستم حرفی بزنم، گفت: بهونه نیار نازی. ازت خواهش می

 ت چی؟با ناراحتی زمزمه کردم: پس خانواده

باره حرف زدیم. بعد از سالگرد مادرت، میام خواستگاریت قبالً در این -

 شه. چیز رسمی میو همه

 زشده نگاه دقیقی بهم انداخت.های ریو با چشم

 ای مونده باشه.کنم بهونهدیگه فکر نمی -

ترم شدم. ی نامعلومای نامعلوم، غرق فکر کردن به آیندهخیره به نقطه

ندای درونم مثل همیشه، دیر به دادم رسید. چرا خیلی زود احساساتم رو 

 جلوی سامی بروز دادم؟!

از فکر بیرون اومدم و نگاه گنگم  ″تولدتون مبارک باشه خانوم.″با صدای 

ی آرومی که سامی از زیر میز به پام رو به پیشخدمت دوختم. با ضربه

خدمت شدم. با زد، به خودم اومدم و تازه متوّجه کیک توی دست پیش

لبخند ازش تشکر کردم که با تعظیم کوتاهی، بعد از گذاشتن کیک روی 

 میز رفت. 

ی سامی کردم که زیر لب گفت: ای حوالهرهغنگاهی به پام انداختم و چشم

 نازک نارنجی!

 با اخم نگاهش کردم.

 شنیدم چی گفتی. -

ها رو دونم. حاال به جای دعوا، آرزو کن و شمعسامی با خنده گفت: می

 فوت کن.



ای به کیک های مشکی و گیراش شدم. بعد از نگاه چند ثانیهتسلیم چشم

رو بستم تا آرزو کنم. اسم سامی  هامکوچیک دو نفره و شکالتی، چشم

ترین اسم بین تموم افکار و مثل ماه توی آسمون، پرنورترین و پرنقش

م در کنار سامی، هرجور که هام بود. به جای آرزو، دعا کردم آیندهمشغله

 به صالحمه رقم بخوره.

هام رو به آرومی باز کردم و تنها شمع روی کیک رو فوت کردم. چشم

 ش به آرومی گفت: تولدت مبارک عزیزم.العادهفوق سامی با صدای

ای تو سکوت گذشت تا ی لبخندم ازش تشکر کردم. چند دقیقهبه واسطه

اینکه سامی از روی صندلیش بلند شد و پشت صندلی من ایستاد، با تعجب 

 به سمتش برگشتم.

 چی شده؟ -

حاال سرت ی منه. با لبخند همیشگیش گفت: نوبتی هم که باشه، نوبت هدیه

 رو برگردون!

های روی کیک خیره بودم که ش عمل کردم. به نوشتهحرف به خواستهبی

برخورد چیزی رو با شالم حس کردم. با دستم لمسش کردم و کمی جلوتر 

ی روش رو کشیدم. با دیدن پالک طالیی، با کنجکاوی سعی کردم نوشته

جه رسیدم، چون خط تر به نتیتر تالش کردم، کمبخونم. اما هرچقدر بیش

 عجیب و غریبی داشت که اصالً واضح و قابل خوندن نبود!

 انرژیت رو بیخودی مصرف نکن. -

 نگاه گیجم رو بین سامی و پالک چرخوندم.

 دونی چیه. پس بگو.مطمئناً که خودت می -

 گم.لبخند تلخی صورت سامی رو پوشوند و گفت: بعداً بهت می

 چپ نگاهش کردم.چپ

 ع کردی؟ واقعاً چته تو؟باز شرو -



 ی چند ثانیه پیشش دراومد.سامی خیلی سریع از حالت گرفته

 هیچی.  -

چیز ممنون. چه برای جلوگیری از هر بحث احتمالی گفتم: بابت همه

 امروز و چه روزهای قبل!

ها نیست. من کار خاصی نکردم. اگر هم نیازی به تشکر و این حرف -

 تر آروم شدم.د تو، خودم بیشکاری انجام دادم، بخاطر وجو

 شه بریم؟لبخند خاصی تحویل سامی دادم و گفتم: می

هاش رو با ی سامی بود. بعد از چند ثانیه، چشمدهزجواب سؤالم، نگاه بهت

حرص چند بار باز و بسته کرد و گفت: با اون لبخندت تا عرش رفتم، 

 ای تحویلم بدی!ی عاشقانهخوای چه جملهفکر کردم می

 از روی صندلی بلند شد و ادامه داد: پاشو که به تولد خانوادگیت برسی.

با خنده بلند شدم و به دنبالش راه افتادم. با شیطنت گفتم: چون با تو نسبتی 

 تونم دعوتت کنم. شرمنده!ندارم، نمی

ی جدید پیدا کردی؟ خدا به سامی با کالفگی آشکاری گفت: تا یه ماه سوژه

 دادم برسه.

 فعالً جواب بده ببینم، پول میز رو از قبل حساب کرده بودی؟ نه. -

با این حرفم، سامی خیلی ناگهانی ایستاد. با این حرکت سامی، نزدیک بود 

به زمین بیفتم که دستم رو گرفت و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. 

 با تعجب زیر لب گفتم: دیوونه شدی؟

 .ی سامی شداما حرفم باعث تشدید خنده

ای نگذشته شاپ بودن به ما جلب شد. هنوز ثانیهتوجه مردمی که تو کافی

″ سامی رستگاره؟″گفتن شون که میزدهبود که صدای متعجب و هیجان

 بلند شد.



ی سامی، با فلش دوربینی که ازمون عکس گرفت، قطع شد. خنده

به العمل سامی جالب بود، به جای اینکه دستم رو ول کنه؛ دستم رو عکس

کرد.  تربیشتر فشار داد و من رو به خودش نزدیک″ نگران نباش″معنی 

در همون حال نگاه تیزبینش رو چند بار تو اطرافمون چرخوند و خیلی 

سریع صاحب دوربین رو پیدا کرد. با لبخند نگاهی به من و بعد نگاهی به 

اون شخص انداخت و گفت: وقتی خواستین عکس رو منتشر کنین، لطفاً 

 ″. سامی رستگار و نامزدش″رش بنویسین زی

شاپ خارج و چشمکی به جمعیت مبهوت زد و دستم رو کشید و از کافی

شدیم. در ماشینش رو باز کرد و من رو که از تعجب خشکم زده بود، 

 روی صندلی نشوند و خودش ماشین رو دور زد و پشت فرمون نشست. 

نسبتاً بلندی گفتم: چرا  کم تعجبم جاش رو به عصبانیت داد، با صدایکم

 اون حرف رو زدی؟

داد؛ با سامی برعکس من، درحالی که با خونسردی به رانندگیش ادامه می

 خیالی گفت: کدوم حرف؟ من فقط حقیقت رو گفتم. لحن بی

 چیز رسمی بشه، نه اآلن.جیغ زدم: کدوم حقیقت؟ قرار شد بعد یه ماه همه

بخاطر این چیزهای بیخودی خودت رو حاال یا اآلن یا یه ماه دیگه.  -

 عصبانی نکن.

های خیابون یکی خواست سرم رو با آسفالتمنطقی سامی دلم میاز بی

 کنم. 

 آبروی من چیز بیخودیه؟ -

 سامی حق به جانب گفت: من همچین حرفی زدم؟!

فهمی چیکار کردی؟ اگه اون عکس یا اون حرفی که زدی، تو اصالً می -

گن هنوز شه؟ نمیفهمی چی میناهای من برسه؛ میبه گوش دوست و آش



سالگرد مادرش نرسیده، به فکر ازدواج افتاده؟ تازه نگاهاشون به من 

 عادی شده.  

یکی و پشت سر های اشکم یکیهام پوشوندم و قطرهو صورتم رو با دست

 هام جاری شدن. بعد از چند ثانیه، متوّجه توقف ماشین شدم.هم از چشم

 م، خودم رو به عقب کشیدم.د دست سامی به شونهبا برخور

 هایی که کشیده بودم، گفتم: به من دست نزن. با صدای خشدار بخاطر جیغ

 هاش رو به حالت تسلیم باال برد.سامی دست

 باشه عزیزم. آروم باش.  -

 تند جوابش رو دادم: من عزیز تو نیستم.

د. بعد از چند دقیقه کرد و کالفه دستش رو بین موهاش کشی″ نچی″سامی 

 به سمتم چرخید.

 اآلن چیکار کنم که گریه نکنی؟ -

 پوزخندی زدم. 

تونی جلوی زنی. اگه میجوری باهام حرف میمن بچه نیستم که این -

 پخش شدن اون عکس و خبر رو بگیر.

تونم جلوش رو بگیرم؛ چون اون آدم رو اصالً بچه که هستی. نمی -

د میام خواستگاریت تا اگه خبری هم پخش شد، شناسم ولی قبل از عینمی

 مشکلی پیش نیاد.

هام رو بستم و زمزمه کردم: در هر صورت آبروی من با ناراحتی چشم

 میره. آبروریزی کیارش بس نبود، تو هم... 

هام رو حرفم با صدای بلند و عصبانی سامی نصفه موند و با ترس چشم

 باز کردم.

 لوی من نیار. من رو با اون مقایسه نکن!انقدر اسم اون آشغال رو ج -



کاغذی رو به سمتم گرفت و با لحن ی دستمالبه دنبال حرفش، جعبه

 هات رو پاک کن.تری گفت: اشکآروم

 حرکت و با ترس بهش زل زدم، خودش دست به کار شد.وقتی دید بی

کاغذی رو تا کرد و در بعد از اینکه با دقت صورتم رو پاک کرد، دستمال

قیمتش های متعجب من، اون رو داخل جیب پالتوی گرونمقابل چشم

 گذاشت.

لبخندی بهم زد و ماشین رو روشن کرد. با خستگی نگاهم رو از پنجره به 

ها نویدبخش رسیدن سال نو های ریز روی درختها دوختم، شکوفهدرخت

 بودن. 

ق تا رسیدن به خونه، حرفی بینمون رد و بدل نشد و فقط صدای بو

ها و هیاهوی مردم بخاطر نزدیک شدن عید، سکوت بین من و ماشین

 کرد!دار میسامی رو خدشه

ی چشم نگاهی به سامی انداختم. مثل مون، از گوشهبا رسیدن به سر کوچه

من ظاهرش آروم بود. خوشبختانه هردومون تو این مورد باهم تفاهم 

من غوغایی به پا بود  داشتیم. از درون و افکار سامی خبر نداشتم. درون

 دونستم چجوری آرومش کنم!که نمی

ی در مون، به آرومی دستم روی دستگیرهبا توقف ماشین جلوی در خونه

نشست، اما قبل از اینکه دستم بهش فشاری وارد کنه، صدای سامی بلند 

 شد.

 به بابام میگم برای خواستگاری با بابات هماهنگ کنه. فقط... -

سمتش برگردم. با دیدن نگاه منتظرم، تلفن همراهش  مکثش باعث شد به

 رو از جیبش درآورد.

 ی بابات رو بگو.شماره -



اگه بابای سامی برای خواستگاری به بابام زنگ بزنه، بابا چه 

ده؟ شاید ناراحت بشه، به هرحال هنوز تا سالگرد العملی نشون میعکس

سامی زنگ نزنه و خبر مامان نزدیک یک ماه باقی مونده. اما اگه بابای 

 اون عکس به گوش بابام برسه...

 گفتن سامی افکارم نصف و نیمه موند.″ نازی″با صدای 

نگاه دقیقی به سامی انداختم، تا اآلن که به ضررم کاری نکرده بود؛ البته 

گرفتم! مطمئناً تو این مورد اگه ماجرای اون عکس و حرفش رو ندید می

 د. کرفکرش بهتر از من کار می

 با صدای ضعیفی شماره تلفن بابا رو گفتم.

شاپ گم عزیزم. بخاطر اتفاقی که تو کافیتولدت رو دوباره تبریک می -

دم تا تونم بگم متأسفم. هر کاری از دستم بر بیاد، انجام میافتاد، فقط می

 مشکلی پیش نیاد.

ی زمزمه کنم که مطمئن ″ممنون″با همون صدای ضعیفم فقط تونستم 

 دم سامی شنیده یا نه.نبو

از ماشین پیاده شدم و قبل از اینکه درش رو کامل ببندم، با صدایی که 

وقت تو رو با اون سعی در محکم بودن و نلرزیدنش داشتم، گفتم: من هیچ

 خورم!مقایسه نکردم. به خاک مادرم قسم می

ی جواب دادن به سامی بدم، در رو کامل بستم و با و بدون اینکه اجازه

هام مون رسوندم. با اینکه دستهای بلند خودم رو به در خونهقدم

زمان با رفتن به داخل تر از همیشه در رو باز کردم. هملرزیدن، سریعمی

 مون رو پر کرد. های ماشین سامی فضای کوچهخونه، صدای الستیک

ی دستم رو روی قلبم گذاشتم که با شدت زیادی داشت خودش رو به قفسه

کوبید. دستم به پالکی که سامی هدیه داده بود، گیر کرد. آروم به م میسینه

 زیر شالم هدایتش کردم و از حیاط به طرف سالن رفتم.



*** 

های ریزشده پرسید: کدوم نگاه ترنم چند ثانیه مات شد و بعد با چشم

 سامی؟

با همون لبخند که انگار قصد ترک کردن صورتم رو نداشت، گفتم: مگه 

 سامی داریم؟ چند تا

 با تردید پرسید: منظورت که سامی رستگار نیست؟

 سری به عنوان تأیید تکون دادم.

 اتفاقاً دقیقاً منظورم اونه. -

های تو دستش رو به زمین انداخت و درحالیکه با دستش ترنم با جیغ لباس

گفت: دیدی. دیدی گفتم شده بود، تندتند با هیجان میاز گردنم آویزون 

 خوشش اومده. از اولش هم نقاشی بهونه بود.ازت 

هاش نجات دادم و درحالیکه دستم رو به سختی خودم رو از حصار دست

شنون. ذاشتم، گفتم: هیس. اآلن بقیه میی سکوت روی بینیم میبه نشونه

 یه کم خودت رو کنترل کن.

 هام رو از روی زمین برداشتم. در همونو به دنبال حرفم خم شدم و لباس

ها رو حال چینی به بینیم دادم و با غرغر گفتم: اآلن من چطوری این

 بپوشم.

 ای باال انداخت.ترنم شونه

 چطوری نداره که. مثل آدم بپوش.  -

 چپ نگاهش کردم. چپ

 آوره.انداختیشون زمین. چندش-

 ترنم خندید.

رو فرش اتاق خودت افتاد. انقدر وسواس به خرج نده، شب  -

 نیست، شب تولدته! خواستگاریت که



 کننده بود. قانع -

 ها رو جلوم گرفتم.لباس

 کدومش رو بپوشم؟ -

 ها انداخت.ترنم نگاه دقیقی به من و لباس

به نظرم تونیک طوسی خوبه. شلوارت هم که مشکلی نداره. یه شونه  -

خواد شال هم که به موهات بزنی کافیه. غریبه هم که تو جمع نیست، نمی

 سرت کنی.

 باشه. اما... -

 ترنم تند پرسید: اما چی؟

 با تعجب نگاهی بهش انداختم. 

 هیچی. موقع حرف زدن یه نفس بگیر.  -

توّجه به حرفی که بهش زده بودم، با اعتماد به نفس گفت: تو به این بی

ی سامی و هر چیزی که بینتون چیزها کاری نداشته باش. باید درباره

 گذشته، بهم بگی. در ضمن...

حرف ترنم ″ نازی، ترنم کجا موندین پس؟″گفت صدای خاله که می با

 نصفه موند. در جواب خاله، با صدای بلند گفتم: اآلن میایم خاله جون. 

ی سامی حتماً باید باهات مشورت کنم. امشب و رو به ترنم گفتم: درباره

 رو بمون اینجا تا باهم حرف بزنیم. 

 های ترنم برق زد.چشم

 مونم. حتماً می -

رم پیش بقیه. تو هم زود آماده و به سمت در رفت و ادامه داد: من می

 شو، بیا.

 با لبخند سرم رو تکون دادم.



هایی رو که ترنم انتخاب کرده م، لباسهای دیگهنگاهی به لباسبدون نیم

 بود، پوشیدم. بعد از شونه زدن موهام و عطر زدن از اتاق خارج شدم.

داد، مهمونی بیشتر شبیه دورهمی لن بود نشون میجمعیت کمی که تو سا

خانوادگیه. اما این تنها تفاوت تولد اون سالم نبود. تولد اون سال، تولد 

بیست و دو سالگیم، اولین تولدی بود که مادری کنارم نبود و بعد از سه 

 سال، اولین تولدی بود که کیارش تو زندگیم وجود نداشت!

ها بود. یعنی یادآور حماقت و اعتماد بیجام به اوننبوِد نادیا و کیارش فقط 

ممکنه که تا آخرین روز عمرم، زخمی رو که با خنجر هوسشون به قلبم 

 زدن التیام پیدا کنه؟!

کرد و این م محبت میٰی خواستگار به ّتر از یه همکار و یا حتسامی بیش

رنگ تر تو ذهنم پرتر و بیشهای کیارش رو بیشهاش فقط بدیمحبت

ها باعث نشده بود سامی رو با کیارش مقایسه کدوم اینکرد. اما هیچمی

 کنم. بنظرم اون دو نفر اصالً قابل مقایسه با هم نبودن. 

سامی خوب تونسته بود ذهنم رو درگیر خودش کنه، به طوری که موقع 

ها رو فوت کردن شمع، دوباره فکرم پیشش رفت و به جای من، ترنم شمع

های گردشده از تعجب و عصبانیتم، چشمک جواب چشمفوت کرد. 

 حاصل از شیطنت ترنم بود!

ی لبم موندگار شده بود و هر از گاهی تموم طول شب، لبخند محوی گوشه

شد. عجیب بود که دیگه احساس ترس و تر میی سامی عمیقبا لمس هدیه

ی که جز اطمینانتونست چیزی به نگرانی بابت عکس نداشتم و دلیلش نمی

 سامی بهم داده بود، باشه.

های بقیه هم تونستم کنار بزنم، حتّٰی هدیههاش رو نمیفکر سامی و چشم

 نتونست در این مورد کاری از پیش ببره!



در کنار سامی احساس امنیت و آرامش داشتم، به طوری که با فکر کردن 

وقت  شدم اما ترس از آینده و اتفاقات نامعلومش، هر چندبهش آروم می

 شد.م میکرد و باعث دلنگرونی و دلشورهبار اظهار وجود مییک

شد برای چند دقیقه فکر سامی زد، باعث میهایی که بهم میترنم با سقلمه

 رو رها کنم و بعد، روز از نو، روزی از نو. 

های هرچند که چیز زیادی از تولد متوّجه نشدم، اما باآلخره با شوخی

 ر و نگاه مشکوک ترنم گذشت. ی متفکدایی و چهره

های بعد از صرف شام، همه با تبریک مجدد رفتند و من موندم و سؤال

 ناتموم ترنم.

ذهنم خسته بود و نیاز به یک جفت گوش شنوا داشت و مثل همیشه ترنم 

 هاش بود!بهترین شنونده برای حرف

ذوق  کنار ترنم روی زمین دراز کشیدم و مثل کودکی که بعد از مدرسه با

کنه، از سامی و و شوق اتفاقات مدرسه رو برای مادرش تعریف می

 کارهاش گفتم.

ش تا قدر حضور سامی تو زندگیم پررنگ بود که حرف زدن دربارهاون

 های صبح طول کشید.دمدم

*** 

زمانی که بیدار شدم، ترنم کنارم نبود. با دست تار موهایی رو که جلوی 

 ر زدم و با نگاهم ساعت رو دنبال کردم.هام رو گرفته بودن، کناچشم

دادند. با خستگی از جام بلند شدم و ها ساعت دوازده رو نشون میعقربه

کشیدم، مشغول تا زدن پتو شدم. با صدای بگو بخند درحالیکه خمیازه می

مون نبود، مطمئناً چند ترنم، با خستگی سرم رو تکون دادم. اگه ترنم خونه

 بیدم!خواتر میساعتی بیش



با اینکه با ترنم رودروایسی نداشتم اما چون تا صبح بخاطر من بیدار 

 مونده بود، خوبیت نداشت اآلن بخوابم. 

بعد از آب زدن به دست و صورتم و درست کردن سر و وضعم، از اتاق 

خواستم خارج شدم. بابا و ترنم تو آشپزخونه نشسته بودن. با لبخند می

 ر بخیر عروس خانوم.سالم بدم که ترنم گفت: ظه

هام خشک شد. و به دنبال حرفش، با صدای بلند خندید. لبخند روی لب

های من رو به کسی لقی نبود، حداقل سابقه نداشت حرفترنم آدم دهن

 بگه. 

داخل آشپزخونه شدم و با لبخند زورکی گفتم: سالم. عروس خانوم دیگه 

 چیه؟ 

 ″. کیه″، بگو ″چیه″ترنم گفت: نگو 

 با لبخند مهربونی به صندلی کناریش اشاره کرد. بابا

 بشین نازی.  -

با استرس لبخندی به روش زدم و روی صندلی نشستم. سرم رو پایین 

وّجه نگاه هام بودم که متهای دستانداخته بودم و در حال بازی با انگشت

خندون ترنم شدم. از پایین میز پای ترنم رو به آرومی لگد کردم که آخ 

دونستم که از عمد این کار رو انجام داد، چون  بلندی گفت. مینسبتاً 

ی محکمی به پاش ی زیاد محکمی بهش نزده بودم. به تالفی ضربهضربه

العملی نشون بده گفتم: برای ناهار چی دوست زدم و قبل از اینکه عکس

 دارین؟ زنگ بزنم بیارن.

و چیزی نگفت. توّجه به کاری که باهاش کرده بودم، خندید ترنم بی

های خندونش مواجه شدم. با حرص گفتم: نگاهی به بابا انداختم که با چشم

 داری گفتم؟چیز خنده

 ای باال انداخت.بابا شونه



 چی بگم واال.  -

های روش اشاره کرد. تازه متوّجه بوی های روشن گاز و قابلمهو به شعله

م، گفتم: تازه بیدار سبزی شدم، اما بدون اینکه به روی خودم بیارقورمه

 شدم. حواسم سرجاش نیست. 

هاش رو ریز کرد و پرسید: مطمئنی بخاطر دیر ترنم طبق معمول چشم

 بیدار شدنه؟

 بابا با خنده گفت: اذیتش نکن ترنم.

 مقدمه به من گفت: صبح بابای سامی زنگ زده بود.و بعد بی

 لبخند بی جونی زدم و پرسیدم: سامی؟

 آره دیگه. سامی رستگار. سامِی معروف! ترنم با هیجان گفت:

 بابا دوباره خندید.

 قراره امشب بیان خواستگاری. -

شد سامی به این سرعت، موضوع به این مهمی رو به باورم نمی

تر از خودش با بابام هماهنگ کرده ش گفته باشه و باباش هم سریعخانواده

با تعجب و صدای  خاطرباشه! شاید هم من اشتباه شنیده بودم، به همین

 نسبتاً بلندی گفتم: امشب؟

 زده شدی!دراری گفت: معلومه حسابی ذوقترنم با خنده و لحن حرص

 زده شدم؟توّجه به حضور بابا، با اخم رو به ترنم گفتم: من کجا ذوقبی

ها، بهتره ناهار بابا به بحث بینمون خاتمه داد و گفت: به جای این حرف

 خیلی کار داریم.بخوریم که برای شب 

های روی گاز حرف از روی صندلی بلند شد و به سمت قابلمهترنم بی

 رفت.

 ترنم جان؟ -



کرد، با زد و بهش نمک اضافه میترنم درحالیکه خورشت رو بهم می

 صدای آرومی گفت: جانم؟

 غذا رو تو پختی؟ -

 با لبخند سرش رو به سمتم برگردوند و گفت: آره. چطور مگه؟

 ش لبخند زدم. مثل خود

 هیچی. فقط... چطور بگم آخه؟  -

 ترنم کامالً به سمتم برگشت و گفت: جانم عزیزم. راحت باش بگو.

ای به ظرف نمک کردم که در حال سرازیر شدن به با مظلومیت اشاره

 قابلمه بود.

 خواستم بگم حواست باشه به غذا گند نزنی. فقط می -

 انه کار از کار گذشته!و با شیطنت ادامه دادم: اما متأسف

ای طول کشید تا ترنم به خودش اومد و همراه با جیغ بلندی، چند ثانیه

اسمم رو صدا زد. بابا که چند دقیقه پیش آشپزخونه رو ترک کرده بود، 

 سراسیمه برگشت و با نگرانی پرسید: چی شده؟

 ترنم دوباره جیغ کشید.

 نازی غذام رو خراب کرد. -

 من که اصالً از جام تکون نخوردم! گی؟چرا دروغ می -

ساعت پیشش، خندیدم و گفتم: من که ازتون پرسیدم چی های نیممثل خنده

 دوست دارین تا زنگ بزنم بیارن.

 به سمت تلفن رفتم.

 رسه. ساعت بعد غذاها میهنوز ساعت یکه. اآلن اگه زنگ بزنم، نیم -

 شده نگاهم کرد.های آویزونترنم با لب

 خوام. خوای غذا سفارش بدی، من کباب میمی حاال که -

 با خنده سرم رو تکان دادم و رو به بابا پرسیدم: شما چی؟ 



 بابا با لبخند گفت: هرچی خودت دوست داری.

 و از آشپزخونه خارج شد.

 بعد از سفارش دادن غذا، کنار ترنم پشت میز ناهارخوری نشستم.

 واقعاً بابای سامی زنگ زد؟ -

ی قهر برگردوند. نگاهم کرد و بعد صورتش رو به نشونه چپترنم چپ

 صورتش رو بوسیدم.

 کنی؟ این اداها از تو بعیده. تازه اآلن که خرس گنده شدی، قهر می -

 نیشگونی از بازوم گرفت. 

 های خرس گنده. چرا غذام رو خراب کردی؟پس این هم چنگال -

جوابت رو دادم. تقصیر  دادم، گفتم: من کهدرحالیکه بازوم رو ماساژ می

 خودت بود. اصالً برای چی جلوی بابا بهم گفتی عروس خانوم؟

 ترنم پوفی کشید.

 کل با من، به فکر لباس و سر و وضع امشبت باش!به جای کل -

ترنم حرف خاصی نزده بود، اما حرفش مثل هواپیمای درحال سقوط 

های نه به گذشتهناگهانی و بدون اینکه انتظارش رو داشته باشی، من رو 

چندان دور پرت کرد. چقدر برای شبی که قرار بود کیارش به 

خواستگاریم بیاد، سر انتخاب کردن لباس وسواس به خرج دادم. اما 

 آخرش چی شد؟

گم نازی. مادر ی درهمم رو دید، گفت: من بخاطر خودت میترنم که قیافه

 ره جلوش بدرخشی.خواد امشب مثل یه ستاسامی که تو رو ندیده، دلم می

 لبخند تلخی زدم.

کنم نورش شب خواستگاری کیارش مثل ستاره درخشیدم، اما فکر می -

 ی دیگه!چشم کیارش رو زد که رفت سراغ یه ستاره



بینم رفتار نادیا و کیارش کنم میآهی کشیدم و ادامه دادم: حاال که فکر می

ای به من نداشت و از اول هم مشکوک بود! شاید اصالً کیارش هیچ عالقه

 فقط بخاطر نادیا اومد سراغم. 

 ترنم غمگین نگاهم کرد.

خوام از کیارش طرفداری کنم. درسته زنی؟ نمیها چیه که میاین حرف -

 بهت خیانت کرد اما من مطمئنم که با عالقه به تو جلو اومد.

 سرم رو پایین انداختم.

 یش تموم شد!ی من و کیارش خیلی وقت پمهم نیست. عمر عالقه -

 پس فقط به امشب فکر کن. خودت رو با این مسائل ناراحت نکن. -

اونقدر سرگرم حرف زدن با ترنم شده بودم که بابا رو فراموش کرده بودم 

بار مصرف غذا دستش های یکتا اینکه با اومدن بابا درحالیکه ظرف

 اکتفا کردم. ″ حق با توئه″بود، به گفتن 

*** 

ور بود. ترسم از سامی آی گذشته همیشه برای من دلهرهفکر کردن درباره

دونست. ترسم از م رو بهتر از من مینبود؛ چون ریز و درشت گذشته

بار خواب خوشبختی برام دیده و دونستم اینی همیشه مبهم بود که نمیآینده

 ست!یا تکرار کابوس گذشته

اقی نذاشت به طوری هام اشتها و میلی برای خوردن غذا برام بنگرونیدل

 کردم. تر با غذام بازی میکه موقع ناهار خوردن، بیش

 خوری؟بابا که متوّجه حالم شده بود، پرسید: نازی، چرا غذات رو نمی

 فایده بود. با چنگال به جون کباب افتادم.تالشم برای لبخند زدن بی

 خورم.اآلن می -

 ای از کباب رو داخل دهنم گذاشتم.و تکه



هم با تردید سرش رو تکون داد و گفت: خوبه. صبحونه هم که بابا 

 کنی!نخوردی. ضعف می

جای چیزی نگفتم و به سختی مشغول جویدن کباب شدم که انگار به

 گوشت از سنگ پخته شده بود.

تر از چند قاشق بشقاب غذای ترنم و بابا تموم شده بود ولی من بیش

″ غذای رستوران خوب نبوده″که ی ایننتونستم بخورم. در آخر به بهونه

هام درشت ای که آورده بودم، چشماز پشت میز بلند شدم. خودم از بهونه

شد. چون رستورانی که غذا سفارش داده بودم، مشهور بود و اولین بار 

 چشیدم!نبود که طعم غذاش رو می

ترنم برای پرت کردن حواس بابا، به سرعت لیستی رو آماده کرد و برای 

ی ترک خونه، نگاه نگران بابا رو تحویلش داد اما تا آخرین لحظهخرید 

کردم. برای اینکه سوتی جدیدی تحویل بابا ندم، روی خودم احساس می

خودم رو مشغول جمع کردن میز نشون دادم و با صدای آروم 

 گفتم. ″ داریخدانگه″

خودم دونست نیازی به شنیدن نصیحت ندارم، گفت: تو برو. ترنم که می

 کنم.میز رو جمع می

 با نگاهم ازش تشکر کردم و از آشپزخونه خارج شدم. 

هام رو بستم، این کار همیشه بهم آرامش به پشتی مبل تکیه دادم و چشم

 داد. حتّٰی تو بدترین شرایط.می

موقع برگشتن بابا از خرید حدوداً دو ساعت طول کشید و من تا اون

بدم. مشخص بود که بابا از دیدن صورت  تونستم به افکارم سر و سامون

شد، تعجب سرحالم که اثری از ناراحتی چند ساعت پیش روش دیده نمی

 کرده، اما چیزی نگفت و به بوسیدن پیشونیم اکتفا کرد.

 به خواست خودم قرار بود، ترنم هم تو خواستگاری شرکت کنه. 



بود که اگه ی ترنم، ساعت هفت شب پدر سامی وقت تعیین کرده به گفته

تر از سه ساعت شناس بودن، کمپدر و مادر سامی مثل خودش وقت

 فرصت داشتیم. 

ی باال رفت. ترنم مونده رو برای استراحت به طبقهبابا چند ساعت باقی

هام کشون من رو به اتاقم برد. همراه ترنم جلوی کمد لباسهم کشون

″ فکر لباس باشبه ″گفت؛ ایستادم. تازه معنی حرف ترنم رو که می

ی سامی آشنایی کامل داشتم اما حتّٰی اسم مادرش رو فهمیدیم. با سلیقهمی

ش. نگاه ملتمسی به ترنم انداختم که خودش دونستم، چه برسه به سلیقهنمی

منظورم رو فهمید و با خنده گفت: باشه بابا. اینجوری نگاهم نکن. تو برو 

 حموم، لباس با من.

ش حوله رو گرفتم و ای از گونهگرفت. با بوسه م رو به سمتمو حوله

داخل حموم شدم. اما قبل از اینکه در رو کامل ببندم، با یادآوری 

 موضوعی ترنم رو صدا زدم.

منتظر نگاهم کرد که گفتم: فکر کرم ریختن رو از سرت بیرون بیار. 

 دونم اخالق پدر و مادرش چجوریه.نمی

حواسم هست. شاید پسری تو فامیلشون  ترنم با خیال راحت گفت: نه بابا.

 داشتن که به دردم خورد. از اآلن باید به فکر باشم.

 ای زیر لب گفتم و در حموم رو بستم.″دیوونه″

بعد از حموم یک ساعتی که به آروم کردن اعصابم کمک کرد، دل از 

هایی که ترنم حموم کندم. نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. لباس

 کرد.ده بود، روی تخت خودنمایی میانتخاب کر

ها ناخودآگاه با حوله و بدن خیس به سمت تخت رفتم و با دیدن رنگ لباس

ای برد. ناخواه من رو به دنیای دیگه روی تخت نشستم. رنگشون خواه



ای نگذشته بود که در اتاق باز شد و به دنبالش صدای ترنم به هنوز ثانیه

 گوشم رسید.

 کردنت تموم شد؟ داشتم میومدم صدات کنم.باآلخره حموم  -

وقتی جوابی ازم نشنید، به سمتم اومد و با دستش صورتم رو به طرف 

 خودش برگردوند. 

 دونم تو نگاهم چی دید که نگاهش رنگ نگرانی به خودش گرفت. نمی

 چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 سرم رو به طرفین تکون دادم. 

 نه. -

ی براق گردوندم و درحالیکه با دست پارچهسرم رو به سمت تخت بر

 وار گفتم: رنگش آبیه.کردم، زمزمهلباس رو لمس می

 ترنم با تعجب گفت: آره خب... آبیه. مگه اشکالی داره؟

 دوباره سرم رو تکون دادم.

 های اونه.رنگ چشمنه. فقط هم -

 ترنم با گیجی پرسید: اون دیگه کیه؟ 

 : نکنه منظورت کیارشه؟بعد از چند ثانیه با بهت گفت

 ی مثبت تکون دادم.اینبار سرم رو به نشونه

هام رو تو ی خالی تخت جا کرد و شونهترنم به زور خودش رو تو گوشه

دستش گرفت و با نگرانی و تردید پرسید: نکنه هنوز کیارش رو دوست 

 داری؟

خندیدم، از روی تخت چند ثانیه با تعجب نگاهش کردم و درحالیکه می

لند شدم و گفتم:  نه بابا. اگه دوستش داشتم، اآلن سامی تو زندگیم نبود. ب

 کنه.فقط هرچیزی که ارتباطی با کیارش داشته باشه، اذیتم می



ها انداختم و با افسوس ادامه دادم: یه زمانی دنیام ای به لباسو نگاه دیگه

 آبی رنگ بود، اما اآلن از هرچیزی که آبیه، فراریم. 

 از روی تخت بلند شد.ترنم هم 

شه. فقط نگاهت بهشون عادی باشه و گذرا. با فرار چیزی درست نمی -

 بنظرم این بهترین راهه.

 کنم.سعی می -

 ترنم خندید.

 موفق باشی! -

 و از اتاق خارج شد.

روی صندلی نشستم و مشغول خشک کردن موهام شدم. هر چند دقیقه 

یفتاد، دستم از روی موهام شل ها میک بار که نگاهم به رنگ آبی لباس

های آبی رنگش، های کیارش میفتادم که چطور با موجشد و به یاد چشممی

 ساحل آرزوهام رو نابود کرد. 

ساعت، خسته از خشک نشدن موهام، سشوار رو روی میز بعد از نیم

 های روی تخت رفتم. آرایش کوبیدم و به سمت لباس

رو که بخاطر نوع جنس و براق ای کت و شلوار آبی رنگ دخترونه

 تر به چشم میومد، با عصبانیت به تن کردم.بودنشون، رنگشون بیش

ی کت، جلوی آینه ایستادم تا شال رو سرم کنم. بعد از درست کردن یقه

تر رنگ شال هم آبی بود، فقط با این تفاوت که رنگش چند درجه روشن

 تر باشه!قابل تحمل شد براماز کت و شلوار بود و همین هم باعث می

ای تو مشتم فشردم و زیر لب شال رو که چروکی بود، بدون هیچ نگرانی

ها که چیزی نیست کیارش گفتم: با خیلی چیزها کنار اومدم. رنگ این

 خان!



هام و و شال رو سرسری روی سرم انداختم و بعد از به پا کردن صندل

 عطر زدن، از اتاق خارج شدم.

ور سالن چرخوندم، خبری از بابا نبود. به سمت نگاهم رو دور تا د

ها تو ظرف بود، آشپزخونه رفتم و به ترنم که با دقت مشغول چیدن میوه

 خیره شدم. 

دونستم تونیک سبز رنگ به همراه شال و شلوار مشکی به تن داشت. نمی

هایی شون بیاره، چون لباسکی وقت کرده بود برای خودش لباس از خونه

 های من نبود. اشت، از لباسکه به تن د

ترنم که سنگینی نگاهم رو روی خودش حس کرده بود، دست از کارش 

 کشید و سرش رو بلند کرد. با دیدنم لبخندی از ته دل زد.

 ست.العادهها تو تنت فوقزدم، لباسطور که حدس میهمون -

هی خندیدم و تا خواستم جوابی به ترنم بدم، صدای زنگ در بلند شد. نگا

 هاش درست روی ساعت هفت توقف کرده بودند. به ساعت انداختم. عقربه

 هستین؟ ها پایین میومد، گفت: نازی، ترنم، آمادهبابا درحالیکه از پله

و بدون اینکه منتظر جواب ما بمونه، به سمت آیفون رفت و من و ترنم 

 هم نزدیک در ورودی ایستادیم. ترنم در گوشم گفت: کاش یکم آرایش

 کردی.می

 جوری بهتره.مثل خودش بهش جواب دادم: نه. همین

 ترنم دیگه چیزی نگفت و هر دو به در خونه زل زدیم.

اولین نفر، مادر سامی بود که وارد خونه شد، با اون فردی که تو 

کردم؛ زمین تا آسمون فرق عنوان مادر سامی یاد میتصوراتم ازش به

 داشت!



ین حال شیکی به تن داشت و برخالف تصور مانتو و شلوار ساده و در ع

من که ازش انتظار آرایش غلیظی داشتم، آرایش مالیمی روی صورت 

 کرد.مسنش خودنمایی می

نفر دوم، پدر سامی بود که تنها تفاوتش با سامی، شکستگی چهره و 

 موهای جو گندمیش بود. 

وی گلی تو در آخر سامی که مثل همیشه لبخند به لب داشت با دسته

 دستش، داخل شد. 

هایی که بین اونقدر محو سامی بودم که متوّجه سالم و احوالپرسی و حرف

 پدر و مادر سامی و بابام رد و بدل شد، نفهمیدم.

ی ترنم از سامی چشم برداشتم. با لبخند با جلو اومدن مادر سامی و سقلمه

و با مهر رنگی دستم رو به سمتش دراز کردم که دستم رو نادیده گرفت کم

 و محبت بغلم کرد.

 وقتی ازم جدا شد، با صدای آرومی سالم کردم.

 خوش اومدین. -

 با مهربونی گفت: سالم عزیز دلم. 

 م رو بوسید و به سمت ترنم رفت.و گونه

پدر سامی جلو اومد و مثل مادرش با محبت باهام سالم و احوالپرسی 

 کرد.

و احوالپرسی، با صدای  سامی با لبخند بهم نزدیک شد. بعد از سالم

فرد خودش گفت: دیدی بهت گفتم مشکلی پیش  العاده و منحصر بهفوق

 نمیاد؟ 

 گل رو به سمتم گرفت.آروم خندیدم و سرم رو پایین انداختم که دسته

 تقدیم به گل زندگیم. -



م، رز سرخ و سفید، بود از دستش های موردعالقهگل رو که از گلدسته

 م ازش تشکر کنم، صدای ترنم بلند شد.گرفتم و تا خواست

 ما منتظر شماییم ها. مجلس بدون عروس و دوماد صفایی نداره.  -

 و به دنبال حرفش، همه به غیر از من و سامی خندیدند. 

 ی بزرگ مجلس اآلن میایم.سامی رو به ترنم گفت: پس با اجازه

 ترنم چیزی به روی خودش نیاورد و دوباره خندید. 

های سلطنتی نشسته بودن، رفتیم و من سامی پیش بقیه که روی مبلهمراه 

ای به ترنم ذاشتم، نامحسوس چشم غرهگل رو روی میز میدرحالیکه دسته

ی مادر سامی روی رفتم. بین بابا و ترنم نشستم که متوّجه نگاه خیره

ای زدم و سرم رو زدهخودم شدم. در مقابل نگاه مهربونش، لبخند خجالت

دونستم، این رفتارها از من ین انداختم. خودم هم دلیل خجالتم رو نمیپای

بعید بود. شاید چون اولین دیدارم با پدر و مادر سامی بود، در مقابلشون 

 کردم.احساس راحتی نمی

ای بین آقایون گذشت و من که تو این های حاشیهای به حرفچند دقیقه

کردم، سرم رو احساس می ی مادر سامی رو روی خودممدت نگاه خیره

 های فرش بود.پایین انداخته بودم و نگاهم به گل

کس از مثل یه مجسمه نشستن، اون هم تو مجلس خواستگاریش هیچ

رفت تا اینکه پدر م سرمیکم داشت حوصلهخوشش نمیاد و من هم کم

ها زیاده! جناب سپهری، نظرتون چیه سامی گفت: وقت برای این حرف

 ن دو تا جوون حرف بزنیم؟ی ایدرباره

 ای به من و سامی کرد. و اشاره

 بابا لبخندی زد. 

فرمایید آقای رستگار. فقط اول نازی جان چایی بیاره تا بله. درست می -

 ها رو شروع کنیم!حرف



پدر سامی سرش رو به عنوان تأکید تکون داد و بابا هم با نگاه مهربونی، 

 رو به من گفت: پاشو عزیزم.

 آرومی گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم.″ مچش″ 

 ای کشیدم. وقتی به آشپزخونه رسیدم، نفس آسوده

شناختمش زیر نگاه مادر سامی در حال ذوب شدن بودم. هنوز خوب نمی

 دونستم که جنس نگاه مهربونش واقعیه یا تقلبی!و نمی

گفت؛ مهربونیش از روی تظاهر نیست، خودم رو با حس ششمم که می

هایی که ترنم از قبل به تعداد نفرات، تو کردم و به سمت فنجون راضی

 سینی چیده بود، رفتم.

عطر پر کردم رنگ و خوشتک از چایی خوشبهها رو تکبا دقت فنجون

 و در آخر با احتیاط سینی به دست از آشپزخونه خارج شدم. 

ترنم به ترتیب به همه چایی تعارف کردم و سر جای قبلیم، بین بابا و 

 نشستم. 

ی سامی رو سینی رو روی میز کناریم گذاشتم و نگاه گرم و خیره

تر غافلگیر شدم، چون تازه متوّجه شدم غافلگیر کردم، اما خودم بیش

 روی من نشسته.سامی روبه

ای زیر نگاه مادر سامی تحت فشار بودم که حتّٰی سامی رو هم به اندازه

 از یاد برده بودم. 

نگاهی به مادر سامی انداختم، خوشبختانه حواسش به من زیر چشمی 

نبود. تو خواستگاری که زیر نگاهش نتونستم تکون بخورم، وای به حال 

 آینده!

 با صدای پدر سامی، از فکر بیرون اومدم.



شناسن. این دو جوون که دیگه بچه نیستن و همدیگه رو تا حدودی می -

بشن! چطوره تا سامی و نازی جان  ها هم باید باهم آشنااما خب خانواده

 میرن باهم حرف بزنن، ما هم باهم حرف بزنیم.

ی آشناییمون ی دوم پدر سامی رو خوب متوّجه نشدم. سامی دربارهجمله

 بهشون گفته بود یا پدر سامی بخاطر معروفیت سامی این حرف رو زد؟

ی جمله هایی که بین بابا و پدر سامی رد و بدل شد، فقطی حرفاز بقیه

آخر بابا رو شنیدم که بهم گفت: نازی، سامی جان رو به اتاقت راهنمایی 

 کن!

ی پدر سامی بود، با لبخند کمرنگی گفتم: چشم بابا هنوز فکرم درگیر جمله

 جون.

و از روی مبل بلند شدم که سامی هم به تبعیت از من بلند شد. رو به بقیه 

 تون!گفتم: با اجازه

 ه طرف اتاقم رفتم.و جلوتر از سامی ب

 در اتاقم رو باز کردم و به رو به سامی گفتم: بفرمایید.

 سامی مردونه خندید.

 ترن.ها مقدمخانوم -

و به من اشاره کرد که اول داخل اتاق بشم. با خنده سرم رو تکون دادم و 

قبل از اینکه توّجه بقیه به سمتمون جلب بشه، وارد اتاق شدم. سامی هم 

 رد شد و در رو بست.پشت سر من وا

روی تختم نشستم و به سامی که با کنجکاوی در حال کنکاش در و دیوار 

 اتاقم بود، زل زدم. 

تعارف باآلخره بعد از چند دقیقه، دست از تماشای اتاقم برداشت و بی

نشست، نگاهش صندلی میز تحریرم رو عقب کشید. درحالیکه روش می

 رو بهم دوخت.



 .ی خوبی داریسلیقه -

 ابرویی باال انداختم. 

 این همه در و دیوار رو تماشا کردی به این نتیجه رسیدی؟  -

 سامی چشمکی زد.

 ی خودت بچینی!مون رو با سلیقهنه. منظورم اینه که باید خونه -

زد، مطمئناً ای میاگه این حرف رو جلوی پدر و مادرش یا هر کس دیگه

معنی بود! پس امی برایم بیکشیدم، اما خجالت در مقابل سخجالت می

ای؟ من که خندیدم و گفتم: نه به باره نه به داره. تو فکر چیدمان خونه

 ندادم.″ بله″هنوز جواب 

رو همون روز ″ بله″سامی از حالت شوخش دراومد و جدی گفت: جواب 

شناسیم. شاپ دادی. به قول بابا، من و تو که همدیگه رو میتو کافی

شن. پس اآلن بهتره من و تو ون بیرون با هم آشنا میهامون هم اخانواده

 ی زمان و مکان عروسی حرف بزنیم!درباره

سعی کردم خونسردیم رو با چند نفس عمیق حفظ کنم. بعد از چند ثانیه، با 

ی هات رو کنار بذاری. دربارهلبخند گفتم: قرار شد تو هم بعضی از عادت

هامون و تو، خانواده مراسم هم بعد از جواب قطعی از طرف من

 زنن!های الزم رو میحرف

 دست سامی مشت شد، با این حال لبخندش رو حفظ کرد. 

 ی چی حرف بزنیم؟پس اآلن درباره -

 ای باال انداختم.شونه

 دونم. نمی -

و صورتم رو به حالت تفکر جمع کردم و بعد از چند ثانیه با صدای نسبتاً 

 بلندی گفتم: فهمیدم.

 ت چیه؟تری ادامه دادم: غذای مورد عالقهی آرومو با صدا



 سفیهانه نگاهم کرد. اندرسامی عاقل

 تو این چند ماه یعنی متوّجه نشدی؟  -

 چپ نگاهش کردم.چپ

 زنی؟ الزانیاست. اما چرا تو ذوقم می -

 ای ادامه دادم: انگار بدت نمیاد جواب منفی بشنوی.با لبخند موذیانه

هاش رو ماساژ شستش، چشم درحالی که با انگشتسامی پوفی کشید و 

وار گفت: انگار تو هم بدت نمیاد من از پیشنهادم منصرف داد، زمزمهمی

 بشم.

 لحنش جدی نبود اما شوخ هم نبود. مثل خودش زمزمه کردم: به درک!

 مطمئن بودم شنیده، اما به روی خودم نیاوردم و از روی تخت بلند شدم. 

 باهم بزنیم. بهتره بریم پیش بقیه.  حرفی که نداریم -

و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب سامی باشم، به سمت در رفتم و 

 بازش کردم. 

ی چشم متوّجه بلند شدنش از روی صندلی شدم. همراه هم از از گوشه

 اتاق خارج شدیم و به سالن پیش بقیه رفتیم.

ه مشکوکی بین بقیه، حرف جای قبلیمون نشستیم. نگاهم من و هم سامی بی

ی بین من و سامی، رد و بدل شد و در آخر پدر سامی بخاطر فاصله

 پرسید: خب دخترم، دهنمون رو شیرین کنیم؟

 به اجبار لبخندی زدم.

ش سخته. اگه گیری دربارهی مهمیه. تصمیماختیار دارید. ازدواج مسئله -

 اجازه بدین، چند روز هم من و هم سامی فکر کنیم!

ی سامی روی زدم، نگاه کالفهها رو میمدتی که داشتم این حرف تموم

 داد.خودم عذابم می

 پدر سامی سرش رو تکون داد. 



ای هم ای پیش نیاد. عجلهجوری بهتره تا بعداً خدایی نکرده پشیمونیاین -

 نداریم.

ی سامی عزم رفتن از پدر سامی تشکر کردم و بعد از چند دقیقه، خانواده

انشاءهللا سر ″پیشنهاد بابا و ترنم مبنی بر صرف شام رو با گفتن کردن و 

 رد کردن.″ فرصت مناسب

ای کشید و با صدای آرومی که موقع خداحافظی، بابا سامی رو به گوشه

خواست به جز سامی، کسی متوّجه نشه، بهش گفت: فردا اگه انگار می

 وقت داشتی، یه سر بیا شرکتم!

س پیش سامی بود، متوّجه موضوع شدم. از یه اما من که حواسم نامحسو

کردم بابا ای احساس میطرفی کنجکاو شده بودم و از طرف دیگه

 ی کیارش با سامی حرف بزنه.خواد دربارهمی

 با جلو اومدن سامی، فکر رفتار مشکوک و عجیب بابا رو رها کردم. 

 سینه جلوم ایستاد. بهسامی دست

 ج سخته؟ گیری برای ازدواکه تصمیم -

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. 

کرد، گفت: ولی سامی با ابروهای باالپریده درحالیکه تظاهر به تعجب می

 ها بعیده!از دختر عجولی مثل تو این حرف

 حوصلگی گفتم: از خود راضی شدی!با بی

ی آرومی به نوک بینیم زد و گفت: ش ضربهسامی با انگشت سبابه

 ی کردم. عصبانی نشو، شوخ

ای به اطرافمون کردم و گفتم: دست نزن. زشته جلوی با حرص اشاره

 بقیه. 

 سامی آروم خندی. 

 ها حواسشون به ما نیست. اون -



هام ادامه داد: من برای زندگی کردن با تو، و با نگاه عمیقی به چشم

 ذارم!هام که هیچ، سنم رو هم کنار میعادت

هاش پرسیدم: سنت رو کنار چشمهای مبهم ها و حسگیج از حرف

 ذاری؟می

کرد، جواب داد: منظورم به سامی با لبخند تلخی که کام من رو هم تلخ می

 ی سنیمونه. نباید جوونی و آرزوهات بخاطر سن من حروم بشه!فاصله

ش فکر نکرده بودم؟ کیارش هم ی سنی؟ چطور تا به حال دربارهفاصله

آینده و سرنوشتم با سامی اونجور که  شبیه این حرف رو زده بود. نکنه

 کنم، نشه؟فکر می

های تلخ شک لبخند و حرفترس بدی تو دلم رخنه کرد که دلیلش بی

 سامی بود. تندتند سرم رو تکون دادم.

کنن و سن مهم نیست. این همه آدم با تفاوت سنی زیاد با هم زندگی می -

 خوشبختن.

ع دور کنم، تظاهر به شیطنت و برای اینکه خودم و سامی رو از موضو

 کردم.

 تا کجاها که فکر نکردی پیرمرد! -

بار با انگار سامی هم متوّجه این تظاهر شد که لبخند تلخش رو این

 های غمگینش تکرار کرد.چشم

ترنم که مشغول خداحافظی با مادر سامی بود، من و سامی رو بهش 

: نگاهشون کنین ای خجالت با صدای بلندی گفتنشون داد و بدون ذره

 سمانه جون، هنوز عقد نکرده انقدر صمیمین. وای به حال بعداً.

ای به ترنم رفتم که از چشم غرهای حرفش رو تموم کرد. چشمو با خنده

مادر سامی دور نموند. مادر سامی با خنده به سمتم اومد و بغلم کرد، 



رو اذیت  زد، گفت: ترنم جان، دخترمم میای به گونهدرحالیکه بوسه

 نکن.

رو از زبون یک زن نشنیده بودم. لبخند ″ دخترم″ی ها بود کلمهمدت

هام نقش بست. مطمئناً ی چند ثانیه پیش رو لبعمیقی فارغ از دغدغه

 تونست خوشبختی رو به زندگیم برگردونه!سامی تنها کسی بود که می

ا قدردانی ی مادر سامی زدم و از بغلش بیرون اومدم. بای به گونهبوسه

 بهش نگاه کردم.

 خیلی ممنون خانوِم... -

 حرفم رو قطع کرد.

 بهم بگو مامان، البته اگه دوست داشتی.  -

 هاش رو گرفتم. هام دستبا دست

 خیلی ممنون مامان. -

 ای کرد. پدر سامی هم خداحافظی گرم و پدرانه

کم قدر مهربون و صمیمی بود که کمرفتار پدر و مادر سامی اون

 بدم!″ بله″خواستم حرفم رو مبنی بر فکر کردن پس بگیرم و جواب می

هام به اتاق رفتم که ترنم هم به دنبالم اومد. روی برای عوض کردن لباس

هاش رو به تخت نشست و با ذوق و شوق همیشگیش، درحالیکه کف دست

کردم، خیلی کوبید، گفت: سمانه و مهرداد با اون چیزی که فکر میهم می

 ق داشتن. فر

 مهرداد؟ -

 ی تخت کشوند.ترنم خودش رو به لبه

 ست.آره دیگه. پدر سامی اسمش مهرداده. مادرش هم که سمانه -

دستی داخل موهام کشیدم و درحالیکه تو آینه نگاه دقیقی به خودم 

 مینداختم، ابروهام رو باال انداختم و زیر لب گفتم: چه کشف بزرگی.



 پرت کرد. ترنم شالش رو به سمتم 

 هاشون رو فهمیدم.آفرین به خودم که اومدم خواستگاریت و اسم -

 تو اومدی خواستگاریم؟ -

داشت، گفت: حاال هرچی. ترنم درحالیکه مانتوش رو از آویز کمد برمی

 مهم نیته.

 توّجه به حرفش، مانتوش رو از دستش گرفتم.بی

 حاال به این چیکار داری؟ -

کمد بذارم که مانتو رو از دستم کشید و به سرعت و خواستم دوباره داخل 

 تنش کرد. 

های مانتوش رو با عجله بست و با تعجب بهش نگاه کردم. آخرین دکمه

کوله روی سرش انداخت. یک وم افتاده بود، کجشالش رو که روی شونه

 خواستم بپوشمش.دور دور خودش چرخید و با لبخند کجی گفت: می

م رو ای، دوباره به حالت عجولش برگشت، گونهو بعد مکث چند ثانیه

ی رفت، گفت: امشب برم خونهبوسید و درحالیکه به سمت در می

 زنم.خودمون، دوباره بهت سر می

 در جوابش فقط تونستم سرم رو تکون بدم، اما ترنم ندید.

ای به در خورد و به دنبالش هنوز بالتکلیف وسط اتاق ایستاده بودم که تقه

 ابا بلند شد.صدای ب

 شون. کاری نداری؟ من میرم ترنم رو برسونم خونه -

 در اتاق رو باز کردم.

 نه. فقط به خاله و عمو سالم برسونید. -

 تکون داد و خداحافظی کرد.″ باشه″بابا سرش رو به عنوان 

 با یادآوری حرکت مشکوک بابا، صداش زدم. به سمتم برگشت.

 جانم عزیزم؟ -



پا کردم و با تردید پرسیدم: اون موضوع رو به پدر و پا اون کمی این 

 مادر سامی گفتین؟

 بابا فقط سرش رو تکون داد و خواست بره که دوباره پرسیدم: چی گفتن؟

شون ها باید به فکر آیندهگفتن قبالً سامی باهاشون درمیون گذاشته. بچه -

 ها گذشته.باشن، گذشته

 ی گفتم و بابا رفت.″آهان″

 م برگشتم و روی تخت نشستم.به اتاق

 ها گفته بود، پس با سامی چیکار داشت؟اگه بابا موضوع رو به اون

چیز عجیب بود. فقط امیدوار بودم که هام گرفتم. همهسرم رو بین دست

 خبر باشم.ای نباشه که من ازش بیاتفاق دیگه

م کرده بود. دستم رو داخل کشوی میزم انداختم و موهای بازم کالفه

 ای برداشتم. خودم رو جلوی آینه کشیدم تا موهام رو ببندم.  گیره

های لرزون گیره رو جلوی فکر کردم داخل آینه اشتباه دیدم. با دست

تر شد و گیره روی زمین هام بیشصورتم گرفتم. با دیدنش، لرزش دست

 درست جلوی پام افتاد.

بره پایین. ذاشتن یه آب خوش از گلوم وقت نمیخاطرات کیارش هیچ

 هام صورتم رو خیس کردن. نالیدم: لعنت بهت کیارش!اشک

دونم چقدر تو اون حالت بودم که صدای در حیاط و به دنبالش صدای نمی

ماشین بابا بلند شد. دستی به صورت خیسم کشیدم و بعد از قایم کردن 

 گیره، روی تخت دراز کشیدم. 

سراغ اتاقم میاد. برای پنهون ی سوت و کور دونستم بابا با دیدن خونهمی

ی مناسب و در دسترس پتو بود. خودم رو تو کردن صورتم، تنها گزینه

هام رو بستم و سعی پتو مچاله کردم و به سمت مخالف در چرخیدم. چشم

 م نظم بدم.های بریدهکردم به نفس



های بابا که در حال نزدیک شدن به اتاقم بود، به گوشم صدای قدم

های بابا زدم در اتاقم باز شد و قدمهمونطور که حدس میرسید. می

 تر.نزدیک و نزدیک

گونه روی چند بار صدام کرد، وقتی جوابی ازم نشنید؛ دستش رو نوازش

موهام کشید. بعد از چند دقیقه، خاموش شدن چراغ و صدای در، خبر از 

 داد. رفتنش می

گلوم پایین کشیدم.  آروم چرخیدم و طاقباز خوابیدم و پتو رو تا زیر

ای نامعلوم زل زدم و مثل همون سوخت. تو تاریکی به نقطههام میچشم

 چند ماه از خودم پرسیدم: چرا؟ 

های مختلفی رو که تو اون چند ماه از ذهنم گذشته بودن کنار هم جواب

ای نداشت تا ی سؤال همیشگیم مثل همیشه فایدهچیدم. فکر کردن درباره

کرده هام با نور آفتاب تازه طلوعز فکر بیرون اومدم، چشمجایی که وقتی ا

 سوخت! 

 هام گرم خواب شد.کم چشماونقدر به آفتاب زل زدم که کم

*** 

روی صندلی جلوی آینه نشسته بودم و به تار موهام که با باد سشوار هر 

 کردم.رفتن نگاه میکدوم به طرفی می

خشک شدن. برای اطمینان دستی  باآلخره بعد از کلی کلنجار رفتن، موهام

 بینشون کشیدم که دست یه نفر روی موهام نشست. 

هام رو به آینه دوختم. ها، چشمهای صاحب دستطاقت برای دیدن چشمبی

توّجه به من، سرش رو پایین انداخته بود و من رو از دیدن اما اون بی

 اون دو گوی دریایی محروم کرده بود.

هاش تر کشیده شد و روی لبش پایینشت و مردونههای پرپنگاهم از مژه

 کرد، متوقف شد. که لبخند محوی روشون خودنمایی می



 جوری بهم زل نزن!این -

هاش رو با صداش به خودم اومدم و تازه متوّجه باال پایین شدن دست

 موهام شدم. لب ورچیدم.

 دوست دارم! -

 تر شد و گفت: منم!و با سماجت دوباره بهش خیره شدم. لبخندش عمیق

 پرتی بدون اینکه نگاهم رو ازش بگیرم، پرسیدم: تو چی؟با حواس

بدون اینکه سرش رو باال بگیره، زمزمه کرد: گفتی دوِست دارم. من 

 هم...

 بین حرفش پریدم.

 نخیر. من گفتم دوست دارم نگاهت کنم. نگفتم دوِست دارم.   - 

 کنی؟و با غرغر ادامه دادم: چیکار داری می

و کمی سرم رو تکون دادم که با خنده گفت: ورجه وورجه نکن بچه. یه 

 شه. کم آروم بگیر، اآلن تموم می

ش رو داخل جیب پیرهن و با یه دستش موهام رو گرفت و دست دیگه

 ای ازش درآورد.ش کرد و گیرهی مردونهچهارخونه

 تموم شد. دوباره محو صورتش شده بودم که بعد از چند دقیقه گفت: خب

 ای به موهام کرد. و اشاره

ای بهش زده نگاهی به موهام انداختم که به زیبایی بافته شده بودن و گیره

 شده بود. 

از آینه دوباره بهش زل زدم و با اخم پرسیدم: بافتن مو رو از کی یاد 

 گرفتی؟

هاش غرق بشم. با نگاه سرش رو باال آورد و من تونستم تو دریای چشم

 ای بهم، زمزمه کرد: بخاطر تو یاد گرفتم!هعاشقان

 با اینکه نگفت از کی یاد گرفته، اما جوابش من رو غرق خودش کرد!



ش هام رو روی شونهنتونستم طاقت بیارم و به سمتش چرخیدم. دست

 گذشتم و صورتش رو به خودم نزدیک کردم.

ی اندازههاش، صورتم رو به صورتش نزدیک کردم. فقط به خیره به چشم

هام رو بستم و تا خواستم صورتم یه بند انگشت بینمون فاصله بود. چشم

 سامی به گوشم رسید.″ نه نازی″تر ببرم، فریاد رو نزدیک

زد، هام رو باز کردم و با شتاب روی تخت نشستم. قلبم تندتند میچشم

ی گوشی روی م رو داشت. صدای ویبرهی سینهانگار قصد شکافتن قفسه

 تر کرد.م رو بیشدلهره میز

نگاهی به اطرافم انداختم و با دیدن اتاقم، آب دهنم رو قورت دادم. کابوس 

 بردار نبود!کیارش دست

هام نقش بست. هام رو بستم و خوابی که دیده بودم، پشت چشمچشم

ی سفر دونفری ای که تو خواب دیده بودم یه روزی برام خاطرهصحنه

 تبدیل به کابوس شده بود برام! عاشقانه بود، اما حاال

ی گوشیم بلند شد. از روی میز برداشتم و با دیدن اسم دوباره صدای ویبره

 سامی، یاد فریادش افتادم.

 هام خالی بود!فقط جای سامی تو کابوس

ی گوشیم از فکر بیرون اومدم، شاید حرف زدن با سامی با لرزش دوباره

س رو جواب دادم که صدای نگران کرد! با این فکر سریع تماآرومم می

 سامی تو گوشی پیچید.

 نازی، کجایی؟ -

 م.م کشیدم و جواب دادم: خونهشدهدستی به گردن خشک

 خودم از شنیدن صدام تعجب کردم، سامی که جای خود داشت!

 تر شد و پرسید: چرا صدات گرفته؟ گریه کردی؟نگرانی صداش بیش

 هوا گفتم: سرما خوردم! بی



خواستم باورپذیر کردن دروغم، دماغم رو چند بار باال کشیدم. می و برای

دوباره حرکتم رو تکرار کنم که سامی دوباره پرسید: بیام دنبالت بریم 

 دکتر؟

صدام رو صاف کردم و تندتند گفتم: نه. ممنون. گرفتگی صدام که فقط از 

 سرماخوردگی نیست!

ب سؤال احتمالیش رو و فرصت سؤال پرسیدن رو بهش ندادم و خودم جوا

 دادم.

 تازه از خواب بیدار شدم، بخاطر همین دیر جواب دادم. -

ست و دستش رو بین موهای به رنگ شبش دونستم که از چیزی کالفهمی

 کشه! بعد از چند ثانیه مکث، صداش به گوشم رسید.می

 پس از خواب بیدارت کردم. َمع... -

 شدم. باآلخره که باید بیدار می -

 رای عوض کردن بحث پرسیدم: راستی رفتی شرکت بابا؟و ب

 تعجب تو صداش ملموس بود.

 آ... آره. تو هم خبر داشتی؟ -

گفت، بابا که خودش مستقیماً بهم نگفت. دیشب وقتی داشت بهت می -

 شنیدم!

ای که سامی با شنیدن جوابم کشید، توّجهی نکردم و با به نفس آسوده

 چی گفت؟ کنجکاوی پرسیدم: بابام بهت

ای مصنوعی که بدون تر از یک دقیقه طول کشید. با خندهمکثش بیش

 شد حسش کرد، گفت: هیچی. حرف مردونه بود.دیدن هم می

هام خارج نشد! ای از بین لبی تو دلم گفتم، ولی کلمه″ تجون عمه″

کرد هیجان و شادی توش سامی با دیدن سکوتم، با لحنی که سعی می

 روز تا عید مونده. باشه، گفت: چند



 ش رو تأیید کردم.تفاوت جملهبی

دونم لباس عید جایی که من میسامی دوباره با همون لحنش گفت: تا اون

 نخریدی. استراحت کن. عصر میام دنبالت باهم بریم خرید دونفره.

خواستم سامی رو با وجود ی بیرون رفتن نداشتم، اما نمیبا اینکه حوصله

دونستم، ناراحت ناراحتی و کالفگیش که حتّٰی دلیلش رو هم نمیها، مشغله

 کنم. به ناچار موافقت کردم.

 سامی واقعی خندید، هرچند کوتاه!

 باشه عزیزم. پس مواظب خودت باش. -

ی داغِ بعد تر از نسکافهبا صدای سامی رستگار، دلچسب″ عزیزم″شنیدن 

 ی زمستون بود! بازِی چلهاز برف

ای که به سامی ی صورتم رو پوشوند. با تموم احساس و عالقهلبخند عمیق

 داشتم، لب زدم: منتظرتم.

دونستم سامی که سر و کارش با م هرچند عاشقانه نبود، اما میجمله

 صداست، حس صدام براش قابل فهمه!

*** 

ی بیرون رفتن به بابا خبر بده و من تا قرار بود سامی خودش درباره

ای که با یادآوری گرفتن نتونستم انجام بدم. دلشورهعصر کاری جز دوش 

 گرفت.گرفتم، قدرت انجام هر کاری رو ازم میخوابم می

ای رنگ انتخاب کردم. بافت کرمی به همراه شلوار و شال قهوه

های بارز و پوش بودن یکی از ویژگیخواستم کنار سامی که خوشنمی

 ی بدی داشته باشم!آشکارش بود، جلوه

مون منتظر ایستادم. با اعت معین حاضر و آماده جلوی در خونهسر س

مون، انتظارم زیاد طول نکشید. چند قدم به پیچیدن ماشین سامی به کوچه

 جلو برداشتم و با توقف ماشین سوارش شدم.



به سمت سامی چرخیدم و با دیدن ظاهرش از تعجب زبونم بند اومد. 

خوندم، به خاطر همین نگاهم میهای اون هم تعجب و نگرانی رو تو چشم

م سر و وضع خودم رو از نظر های ریزشدهرو از سامی گرفتم و با چشم

 گذروندم.

ی سامی به سمتش چرخیدم که سالم کرد. جوابش رو دادم و با با خنده

 های ریزشده پرسیدم: حالت خوبه؟چشم

 م!با لبخند جذابی که زیاد به ظاهر جدیدش نمیومد، گفت: آره. عالی

 هاش اشاره کردم.هام تو هم رفت. به لباسطاقت نیاوردم و ناخودآگاه اخم

این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی؟ اگه مردم یا  -

 سازن!خبرنگارها ببینن، برات حاشیه می

 سامی خندید. 

 مگه مقاله یا تحقیقم که برام حاشیه بسازن؟ -

ای پرسید: ت و با لحن جدیچپ نگاهش کردم که به سمتم برگشبا اخم چپ

 تو از این ظاهرم خوشت نمیاد؟

غریبش، حالت موهاش که در وهای عجیبنگاه دقیقی بهش انداختم؛ لباس

ای که روی موهاش ش کرده بودن و عینک دودیعین شلخته بودن، بامزه

 ای از سامی ساخته بود.زده بود، شخصیت دیگه

 هاش گفتم: بامزه شدی!خیره به چشم

 ت جالب از آب دراومده.رویی باال انداختم و ادامه دادم: تغییر چهرهاب

 سامی خندید و بعد از چند ثانیه، جدی شد.

 چرا رنگت پریده؟ -

کردم، گفتم: از آینه نگاهی به خودم انداختم و درحالیکه شالم رو مرتب می

 دونم. شاید چون نتونستم غذا بخورم، فشارم افتاده.نمی

 ز داشبورت ماشین بیرون آورد و به دستم داد.سامی شکالتی ا



 این رو بخور تا برسیم جایی. -

 و درحالیکه ماشین رو استارت میزد، چشمکی بهم زد.

 تر شدی.امروز خوشگل -

حدوداً بعد از بیست دقیقه رانندگی، سامی ماشین رو جلوی پیتزا فروشی 

 نگه داشت و اشاره کرد پیاده بشم. 

جدید سامی باعث شد توجه کسی بهمون جلب نشه و خوشبختانه ظاهر 

 خدمت با شنیدن صداش چند ثانیه با تردید به سامی نگاه کرد!فقط پیش

تا شب پاساژهای مختلف رو گشتیم و سامی تا زمانی که ویترین تموم 

کرد، به خارج شدن از پاساژ یک و با دقت نگاه نمیبهها رو یکبوتیک

 داد!رضایت نمی

ی عید، خریدهامون تموم شد و آخر شب با خرید ماهی و سبزهباآلخره 

 بعد از خوردن شام تو یه رستوران، سامی من رو به خونه رسوند. 

جلوی در خونه، معنی نگاه عجیب بین بابا و سامی رو متوّجه نشدم، اما 

 با این حال چیزی به روی خودم نیاوردم!

*** 

ابا روی صندلی نشستم. تنگ ماهی رو روی میز گذاشتم و روبروی ب

 سین که روی میز چیده بودم، شدم.ی هفتمشغول تماشای سفره

تر بود! ای که سامی خریده بود، قشنگاز بین هفت تا سین بنظرم سبزه

ها هم منتظر تحویل کردن، انگار اونها تو تنگ با سرعت شنا میماهی

 سال بودن!

ای خیره شده ی لبش به نقطههنگاهی به بابا انداختم که با لبخند تلخی گوش

بود. رد نگاهش رو که دنبال کردم به عکس مامان رسیدم. پس بابا هم به 

 یاد مامان بود!



تو یک سالی که گذشت با خیلی چیزها کنار اومده بودم، اما هنوز که 

شد یک هنوزه نتونسته بودم با رفتن و نبودن مامان کنار بیام. باورم نمی

 باشم و زنده مونده باشم! سال مادرم رو ندیده

هایی تر به یاد آدمشد، بیشتر میهرچقدر که به تحویل سال جدید نزدیک

میفتادم که تو یک سال گذشته به زندگیم اضافه شدن و یا از زندگیم حذف 

 شدن! 

هاش بخونم به اون خواست یک بار دیگه نادیا رو ببینم و از چشمدلم می

ود کردن زندگی تنها خواهرش چقدر زیر خواست رسید؟ نابچیزی که می

 زبونش مزه کرد که تا به کشتن دادن مامان جلو رفت؟!

با صدای گیرای مردی که شروع سال هزار و سیصد و نود رو اعالم 

کرد، از فکر بیرون اومدم. با لبخند کمرنگی از روی صندلی بلند شدم و 

  حرف خودم رو تو بغلش انداختم.به سمت بابا رفتم، بی

فایده بود. بابا با نوازش موهام سعی در هام بیتالشم برای نریختن اشک

تونن جای هام میدونست فقط اشکآروم کردنم داشت، اما خودش هم می

 تر کنن!تحملخالی مامان رو برام قابل

بعد از چند دقیقه، از بغل بابا بیرون اومدم و با دیدن بلوز خیسش، لبخند 

هاش چشم″ اشکالی نداره″ی م اومد. بابا به نشونههاای روی لبشرمنده

 رو باز و بسته کرد.

 با همون صورت خیس، لبخندی از ته دل زدم. 

 عیدتون مبارک بابا جون! -

بابا دوباره بغلم کرد و بعد از بوسیدن صورتم گفت: عید تو هم مبارک 

 ی بابا.دونهیهباشه یکی

 ..ی بابا بودم اما حاال.قبالًها دردونه



خواهی از بابا ی افکارم پاره شد و با معذرتبا صدای زنگ گوشیم، رشته

 به سمت اتاقم رفتم.

کردم، بدون نگاه کردن به گوشی همزمان که به ساعت دیواری نگاه می

 جواب دادم: الو؟

 صدای گرم سامی مثل همیشه لبخند عمیقی به صورتم هدیه داد.

 بیداری؟ -

 خندیدم.

 تحویل سال خواب باشه؟! کی رو دیدی موقع -

 سامی هم خندید.

 نصف شبه.  -

با حاضرجوابی گفتم: ولی عیده. بعدش هم اگه خواب بودم، چطور اآلن 

 زنم؟!دارم باهات حرف می

 سامی جدی شد.

 ها.خیال این حرفبی -

 و زمزمه کرد: عیدت مبارک خانومم!

 عید تو هم مبارک... عزیزم. -

ی سامی شد. تا انداخته بودم، باعث خنده″ عزیزم″م و مکثی که بین جمله

 زنیم!خطی دارم، بعداً باهم حرف میخواست چیزی بگه، گفتم: پشت

 با حساسیت آشکاری پرسید: کیه این وقت شب؟

اخمی کردم و قبل از اینکه بحثی بینمون پیش بیاد، گفتم: هرکیه حتماً 

 !زنم ترنم باشه.برای تبریک گفتن زنگ زده. حدس می

 ی گفت.″آهان″سامی 

لحنش باعث ناراحتیم شد و تند گفتم: راستی به مامان و بابات از طرف 

 من تبریک بگو. فعالً.



خطی رو وصل و بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش بمونم، تماس پشت

 کردم.

 عیدت مبارک نازنازی. -

 کشید، روی تخت نشستم.حرف زدنم با ترنم مطمئناً طول می

 هم مبارک ترنم جونم.عید تو  -

 ترنم دوباره با جیغ گفت: یه دنیا ممنون!

 صدا خندیدم که دوباره ترنم به حرف اومد.بی

 زدی؟ راستی با کی حرف می -

 آهی کشیدم و جواب دادم: سامی.

 چرا ناراحتی؟  -

 هام شدم.مشغول بازی با ناخن

 !تحملهناراحت نیستم، اما بعضی کارهای سامی برام غیرقابل -

 ترنم با لحن شوخی گفت: نصفه شبی حساس نشو نازی.

 و بعد جدی شد.

 شاید از پشت تلفن منظورش رو خوب متوّجه نشدی! -

 تر رو نداشتم.ی حرف زدن بیشباهاش موافق بودم و از طرفی حوصله

آره. شاید. ترنم، من برم پیش بابا، تنهاست. به خاله و عمو از طرف  -

 من تبریک بگو!

 عزیزم. برو. تو هم به عمو سعید تبریک بگو. خداحافظ.باشه  -

 خداحافظ آرومی گفتم و از اتاق خارج شدم.

 هام نشوندم و پیش بابا نشستم. لبخندی روی لب

ی حرف زدن به سامی نداده بودم، بخاطر همین از طرف خودم اجازه

 گفتم: سامی و ترنم تبریک گفتن.

 بابا سرش رو تکون داد.



  زنده باشن. -

ای رو از روی میز شدهی کادوپیچلبخندی زدم و چیزی نگفتم که بابا جعبه

 برداشت و به سمتم گرفت.

 با کنجکاوی کاغذ کادوی روش رو باز کردم و در جعبه رو باز کردم.

دستبند طال رو از جعبه بیرون کشیدم و جلوی صورتم گرفتم. ماه و 

ن، خیلی برام آشنا هایی که به صورت نگین روش کار شده بودستاره

هام رو بستم اما هرچقدر به مغزم فشار آوردم بودن. چند لحظه چشم

 چیزی یادم نیومد. سؤالی به بابا نگاه کردم.

دستبند رو از دستم گرفت و بهش خیره شد، انگار داشت خاطرات گذشته 

 کرد. بعد از چند ثانیه، نفسش رو آه مانند بیرون فرستاد.رو زیر و رو می

خواستم بعداً سر یه فرصت مناسب بهت بدم، ل ناهید خدا بیامرزه. میما -

اما چند روز پیش تو طالفروشی اون انگشتر رو دیدم تصمیم گرفتم 

 زودتر بهت بدمش.

های ای به جعبه کرد. تازه متوّجه انگشتر توی جعبه شدم. نگینو اشاره

 ودند. روش بدون هیچ کم و کاستی، دقیقاً مثل دستبند کار شده ب

همینطور که جعبه تو دست چپم بود، بابا دست راستم رو گرفت و دستبند 

 رو به مچ دستم بست. 

ای به دستم خیره شد و دوباره آه کشید. از روی مبل بلند شد و چند ثانیه

 گفت: دیروقته، بهتره بخوابی.

 لبخندی بهش زدم.

 ها ممنون.چشم بابا جون. بابت هدیه -

 ای، پیشونیم بوسید و شب بخیر گفت.هبابا با لبخند خست

شب خوش آرومی گفتم و به رفتنش خیره شدم. نسبت به یک سال پیش، 

تر از همه باعث این شکستگی بود! تر شده بود. نبود مامان بیششکسته



کردم، تکلیف تنهایی بابا چی دونستم اگه من با سامی ازدواج مینمی

ای که به کرد، اما با عشق و عالقهتر مخفیش میشد. شاید با کار بیشمی

 مامان داشت، محال بود به ازدواج مجدد فکر کنه.

 کالفه دستی به موهام کشیدم و همراه با جعبه به اتاق رفتم. 

*** 

چند روز اول عید، به دید و بازدید گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد. روابطم 

های مقابل چشمبا سامی بهتر شده بود و باآلخره روز پنجم عید، در 

مشتاق و منتظر سامی نتونستم مقاومت کنم. دل به دریا زدم و جواب مثبتم 

 رو اعالم کردم. 

بنا به تصمیم بزرگترها قرار شد بیست و پنجم فروردین مراسم عقد و 

عروسی بگیریم. وقتی برق رضایت رو بخاطر روز عروسی تو 

 دشه.چیز زیر سر خوهای سامی دیدم، مطمئن شدم همهچشم

از این همه عجله زیاد راضی نبودم، چون نازِی سابق تبدیل به دختر 

ش ی انجام کارهای روزانهای شده بود که فقط از عهدهحوصلهبی

 برمیومد!

همه از تاریخ مراسم راضی بودند و در مقابل اعتراض من گفتند: کارها 

 ها بسپرم و خودم رو اذیت نکنم. رو به اون

ده تا مراسم سالگرد مامان رو به استراحت اختصاص مونچند روز باقی

 دادم و پیشنهاد بابا مبنی بر سفر چند روزه رو رد کردم.

ی من و سامی، خبردار شده بودند های نزدیک تا حدودی از رابطهفامیل

صبرانه منتظر دیدار سامی و هاشون بیی ترنم، حتّٰی بعضیو به گفته

 ش بودند. خانواده

ی نامزدی به قلب و مهربونی بود که چیزی دربارهن خوشمادر سامی ز

ش نپرسید. تو اون ی من به روم نیاورد و یا حتّٰی سؤالی دربارههم خورده



مدت کوتاه اونقدر بهم محبت کرده بود که جایگاهی مثل جایگاه مادر 

 خودم تو قلبم پیدا کرده بود. 

سالگرد مامان هاشون هم تو مراسم مادر سامی اصرار داشت فامیل

 ای باهم نداشتیم. شرکت کنن. هرچند که هنوز من و سامی نسبت رسمی

های هر دو طرف زودتر از روز عقد دادم فامیلها احتمال میبا وجود این

ی تحمل و عروسی باهم دیداری داشته باشند، بخاطر همین خودم رو آماده

 رفتارهای احتمالیشون کرده بودم!

شاپ ازمون گرفته شده بود و ن عکسی که تو کافیاز طرفی با وجود او

دادم بقیه زودتر باخبر بشن. از هرلحظه ممکن بود پخش بشه ترجیح می

کاری چیز مطلع بودند و دلیلی برای پنهونها از همهطرف دیگه، خانواده

 وجود نداشت. 

*** 

و باآلخره سالگرد فوت مامان فرا رسید. به تصمیم بابا قرار بود مراسم ت

بینیم درست از ی خودمون برگزار بشه. متأسفانه یا خوشبختانه پیشخونه

های سامی هم تو مراسم شرکت کردند. مادر سامی در آب دراومد و فامیل

 عین مهربون بودن، خوب بلد بود حرف خودش رو به کرسی بنشونه.

بار و متأسف بقیه روی سامی و های خوشحال، حسادتنسبت به نگاه

یت چندانی ندادم، چون دیر یا زود ما دوتا کنار هم قرار خودم اهم

 کردم.ها عادت میگرفتیم و باید به این نگاهمی

ها ی مهمونتقریباً آخرهای مراسم بود که من جلوی در مشغول بدرقه

های بودم. سامی هم بعد از چند دقیقه، اومد و کنارم ایستاد و تو فرصت

 کرد!هم معرفی میهای نزدیکشون رو بمناسب فامیل

مه. سامی زن تپل و بامزه ای رو نشون داد و گفت: اون خانوم عمه

 اسمش...



با صدای زنی که درست از پشت سرم اسمم رو صدا کرد، سامی حرفش 

 رو قطع کرد.

شناختم، نیازی به برگشتن و نگاه کردن بهش نبود! این صدا رو خوب می

 کردم؟!اما جلوی سامی باید چیکار می

می سرش رو نزدیک گوشم آورد و آروم گفت: نازی، حواست سا

 کجاست؟ اون خانوم کارت داره.

جاش رو وار گفتم: چرا فکر اینهام رو تو دستم فرو بردم و زمزمهناخن

 نکرده بودم؟!

 سامی با صدای آرومی پرسید: چی؟ 

 هام رو محکم روی هم فشار دادم و آروم لب زدم: هیچی!پلک

 م و به سمت عقب برگشتم. نفس عمیقی کشید

 قبل از اینکه حرفی بزنن، گفتم: سالم. خوش اومدین.

 بار سامی ازشون گرفت.فرصت جواب دادن رو این

 بفرمایید بشینید. -

درمقابل نگاه مبهوت کیانا و نگاه غمگین کتی جون روی سامی، لبخند 

 سردی زدم.

به من کرد و  سامی که متوّجه نگاه عجیبشون شده بود، با کنجکاوی رو

 کنی؟پرسید: عزیزم، معرفی نمی

ی کرد و با لبخند مصنوعی گفت: ″اهم″قبل از اینکه من جوابی بدم، کیانا  

 ببخشید یادم رفت سالم کنم. 

و به دنبال حرفش، به خودش و کتی اشاره کرد و ادامه داد: ما از 

 های خانوادگی نازی جون هستیم.دوست

تابلو بود. نگاه کدوم دوست خانوادگی  دروغی که کیانا گفت، زیادی

های ناگفته باشه؟ از این گذشته، اگه تونه انقدر غمگین و پر از حرفمی



ها دوست خانوادگی بودن، نباید از دیدن من کنار سامی غمگین اون

 شدند!می

داد، در حالی سامی تیز بود و رفتارهای اشخاص رو خوب تشخیص می

 ی گفت. ″آهان″ن، که ابروهاش باال پریده بود

م حلقه شد. سامی نگاه مهربونی تا به خودم بیام دست سامی رو دور شونه

 بهم انداخت و با لبخند خاصی گفت: خوشبختم. من هم سامی، نامزد نازیم.

گفتن کیانا بود. سامی با همون لبخند، سرش رو به ″ آهان″این بار نوبت 

ش سرخ شد، اما امی، چهرهعنوان تأیید تکون داد. کیانا با این حرکت س

العمل خاصی از خودش نشون بده، با همون نگاه کتی بدون اینکه عکس

 غمگینش بهم خیره بود. 

های درهم نگاهش رو چند بار بین من و سامی چرخوند و کیانا با اخم

باآلخره بعد از چند دقیقه، با اومدن آقا هادی، در حالی که دست مادرش 

 خت بشین. ما بریم عمو سعید رو هم ببینیم.کشید، گفت: خوشبرو می

های بلندی برداشت که توّجه به حالت گیج و منگ مانند مادرش، قدمو بی

 ناخواه به دنبالش کشیده بشه.شد کتی خواهباعث می

زیرچشمی به کتی خیره شدم. ناخودآگاه تصویر اولین دیدارمون کنار جاده 

ی چند دقیقه پیشش کنار هم قرار هام زنده شد و با تصویر چهرهپیش چشم

های پیش خیلی فرق داشت! حتّٰی گرفتن. با زن سرزنده و شاداب سال

کرد خبری از بوی عطرش که از چند متری، حضورش رو مشخص می

 نبود!

 نه نادیا به مادرش رحم کرد و نه کیارش!

دونم این جمله با چه حسی از ذهنم گذشت... نفرت و یا تأسف... نمی

ی که بود باعث شد بفهمم در رابطه با نادیا و کیارش، خدا خوب هرچیز

 در و تخته رو با هم جور کرده بود!



سرم رو بلند کردم و به آرومی جوابش رو دادم. ″ سالم دخترم″با شنیدن 

ی تار شنیدم، چون خیرهخوردن، اما من چیزی نمیهاش تکون میلب

خرین باری که دیده موهای سفید سرش بودم که شمارشون نسبت به آ

 بودم، بیشتر شده بود!

هاش از حرکت ایستاد و از جلوی کم لباونقدر بهش خیره شدم که کم

ی جای خالیش بودم که با حرکت دست سامی، به هام محو شد. خیرهچشم

 خودم اومدم.

 سؤالی نگاهش کردم که پرسید: کجایی؟ 

اشون تکون خوردن. با هام رو وادار به لبخند کردم، اما فقط کمی از جلب

 کجی شده بود تا لبخند! تر شبیه دهناین کارم بیش

هاش درحال کنکاش سامی سرش رو تکون داد و درحالیکه با چشم

 ها کی بودن؟ صورتم بود، پرسید: این

ای باال انداختم تونستم بگم. شونهخواستم دروغ بگم، اما راست هم نمینمی

 ... کیانا که گفت، دوستِ  -و گفتم: 

 تر از یه دوست خانوادگی بودن.سامی بین حرفم پرید و تند گفت: بیش

نگاهی به اطرافمون انداختم، خوشبختانه کسی حواسش به ما نبود. 

 دزدیدم، گفتم: منظورت چیه؟ هاش میدرحالیکه نگاه از چشم

هام گفت: هاش، سرم رو باال آورد و خیره به چشمسامی با سر انگشت

 ها کی بودن؟ وقتی گفتم نامزدتم، ناراحت شدن.واضحه. اونمنظورم 

ام رو با شدههای خشکای نبود. لببا عجز نگاهش کردم، انگار چاره

 زبون تر کردم.

 ی کیا...خانواده -

اما با یادآوری اینکه سامی از شنیدن اسم کیارش خوشش نمیاد، حرفم رو 

 ی اون پسره بودن.هقطع کردم و بعد از مکث کوتاهی گفتم: خانواد



زد. چند بار دستش رو تو موهاش هاش موج میتعجب و خشم تو چشم

خواستم فرو کرد و من زیر چشمی حواسم به اطرافمون بود، نمی

 ای درست بشه.آبروریزی

 وآمد دارین؟هنوز با هم رفت -

لحن سامی طوری بود که ناخودآگاه احساس گناه کردم. با استرس نگاهش 

دتند چند بار سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: نه. اصالً. کردم و تن

 دونم از کجا مراسم امروز رو فهمیدن.نمی

دونستم تا کی هنوز هم نگران بودم مبادا کسی بویی از ماجرا ببره. نمی

هاش باید دلشوره داشته باشم. مطمئن بودم این بخاطر گذشته و آدم

 ها من رو از پا در میاره!نگرانی

های سردم به خودم اومدم. های گرم سامی روی دستبا نشستن دست

هاش دوختم. تعجب و خشم جاشون رو به نگرانی داده نگاهم رو به چشم

 های خالی برد و روی یکیشون نشوند.بودند. سامی من رو کنار صندلی

هاش سعی در گرم کردن خودش هم کنارم نشست و درحالیکه با دست

کارها رو که برای پذیرایی تو مراسم از خدمت هام داشت، یکیدست

 اومده بود، صدا زد. 

 قند و چند تا حلوا بیارین لطفاً.یه لیوان آب -

 ی رفت.″چشم″خدمتکار با گفتن 

ترسیدم فکر به سامی که سرش رو پایین انداخته بود، خیره شدم... می

رش رو باال م بکنه. بعد از حدود یک دقیقه، با لبخند محوی سبدی درباره

 آورد.

 کنی؟جوری نگاهم میچرا این -

 جوابی برای سؤالش نداشتم.

 دوباره سامی گفت: انگار فشارت افتاده. حالت خوبه؟



 سرم رو تکون دادم و باآلخره لب باز کردم به حرف زدن.

ها قراره بیان. یعنی مطمئنم بابا هم بهشون خبر دونستم اونمن واقعاً نمی -

 نداده. 

 کنی؟ چیزی نگفت که با ناراحتی گفتم: باور نمیسامی 

 مهربون نگاهم کرد. 

خواد چرا باور نکنم؟ فقط نگرانتم. انقدر خودت رو اذیت نکن. دلم نمی -

 چیزی آزارت بده!

خوام بدونی که هرچی بشه من بهت هاش گفتم: فقط میتوّجه به حرفبی

اری آسیب دیدم. کگم. چون... چون خودم از دروغ و پنهوندروغ نمی

 دم که چیزی رو ازت مخفی نکنم. تو هم قول بده!بهت اطمینان می

خط نگاه سامی دوباره مبهم شده بود. بدون اینکه نگاهش رو ازم بگیره، 

 پرسید: چه قولی؟ 

 همین دروغ نگفتن و این چیزها دیگه.  -

ای برگشت و فرصت حرف زدن رو از همون لحظه خدمتکار با سینی

 فت.سامی گر

خدمتکار سینی رو روی میز گذاشت که تشکر کردم و اون با لبخندی 

جرعه رفت. سامی لیوان رو به دستم داد و من رو مجبور کرد جرعه

هاش، قول چند دقیقه محتویات شیرینش رو بنوشم. با خیره شدن به چشم

 پیش به کل از یادم رفت!

ی امی مشغول بدرقهبعد از اینکه حالم کمی بهتر شد، دوباره به همراه س

ها شدیم. کیانا و پدر و مادرش تقریباً جزو آخرین نفراتی بودن که مهمون

خونه رو ترک کردن. سامی خداحافظی نسبتاً سردی باهاشون کرد. تا 

ها برن، دستم رو محکم نگه داشت و درمقابل نگاه که اون زمانی

 تر بهم نزدیک شد!ی کیانا، بیشخصمانه



*** 

های نزدیک از جمله ترنم و ی فامیلمی و پدر و مادرش و بقیهبا رفتن سا

ی کیارش خاله، دوباره من و بابا تنها شدیم. بابا حرفی از اومدن خانواده

ها چیزی ازش نپرسم. همون چند ی اوندادم دربارهنزد، من هم ترجیح می

ای هکالم شده بودم، برای دوباره سوزوندن زخمای که با کیانا همدقیقه

 م کافی بود.کهنه

ی خستگی زودتر از همیشه به اتاقم رفتم. فقط اتاق شب به بهونه

های دلم باشه. اونقدر توی تاریکی بخش زخمتونست التیامکورم میوسوت

روی تختم غلت زدم که خستگی جسمم هم به خستگی ذهنم اضافه شد و 

 هام تسلیم خواب شدن.باآلخره چشم

*** 

گوشیم از خواب بیدار شدم. چشم بسته دنبال گوشی  صبح با صدای زنگ

زدم ای که سامی بخاطر عروسی داشت، حدس میگشتم. با اون همه عجله

هرحال تقریباً دو هفته وقت داشتیم و اون همه  خودش پشت خط باشه. به

نگاهی به شماره، تماس رو نشده! با این فکرها بدون نیمکارهای انجام

 جواب دادم.

 هام پرید. خط، خواب به کل از چشمن صدای پشتبا شنید

 نازی، باید باهات حرف بزنم. -

خوای حرف ی چی میبا خستگی گفتم: باز شروع کردی کیانا؟ درباره

 بزنی؟ مگه اصالً حرفی هم مونده؟ 

 ترش به گوشم رسید.صدای خسته

 دونم...دونم کیارش بهت بد کرد. میببین نازی، می - 

 جا باید حرفی از اون باشه؟!. چرا همهدوباره کیارش

 عصبی بین حرفش پریدم.



 دونی، پس چرا زنگ زدی؟اگه می -

 ت به کیارش چی؟با بغض نالید: ولی عالقه

 م رو بگیرم. هرکاری کردم نتونستم جلوی خنده

ی چی های خنده داشت، پرسیدم: دربارهمایهبا تعجب و صدایی که ته

 عالقه؟! زنی کیانا؟ کدوم حرف می

 با لحن قاطعی گفت: تو کیارش رو دوست داری.

 مطمئن بودم صورتم از عصبانیت سرخ شده. 

من یه زمانی به اشتباه برادرت رو دوست داشتم. اما با گندی که زد،  -

 ی اون دوست داشتن پرپر شد.همه

 گرانه گفت: ولی این راهش نیست!نصیحت

 با تعجب پرسیدم: چی راهش نیست؟

ش رسیده بود، مشتاقانه گفت: ازدواج با که انگار به بحث موردعالقهکیانا 

 تونی جای خالی کیارش رو با سامی پر کنی!سامی، تو نمی

ای سکوت کردم که عصبی لبم رو جویدم و برای حفظ آرامشم چند دقیقه

 دوباره صدای کیانا بلند شد.

 درسته نازی؟ -

 به سختی نفسم رو بیرون فرستادم. 

سامی برای من حکم جایگزین رو نداره. بذار راحتت کنم. کیارش نه.  -

جایی تو زندگیم نداره که بخواد خالی باشه! یعنی نه با عقل و منطق، نه با 

انسانیت و نه با عالقه و احساس، کسی که زندگیم رو از هم بپاشونه، 

 کسی که مادرم رو به کشتن بده جایی تو زندگیم نداره.

 ی نادیا شد. ی تلهکیارش هم قربان -

 تلخ خندیدم. 



کیارش موش نبود که به تله بیفته. کیارش خوِد خوِد گربه بود.  -

هاش رو با تموم قدرت کشید رو قلبم. کیارش مقصر بود، نه پنجول

 قربانی!

کیانا با لحن ملتمسی گفت: باشه. حق با توعه. اما... اما نادیا هم مقصر 

 رها بیفته گردن کیارش.ی تقصیبود. انصاف نیست که همه

 هام پاک کردم. ی چشمم چکید، با سر انگشتقطره اشکی که از گوشه

 انصاف بود مادر من اآلن زیر خروارها خاک باشه؟ -

 صدای کیانا لرزید. 

کردی، شاید مادرت اآلن زنده بود. شاید تو و نه. اما اگه تو تصادف نمی -

 کیارش از هم جدا نشده بودین.

ن ربطی به تصادف من نداشت. اما حتّٰی اگه مامان زنده بود، مرگ ماما -

شدم. کیارش و نادیا از خیلی وقت پیش باهم رابطه من از کیارش جدا می

ی کیارش چیزی بشنوم. کیارش با تموم خواد دربارهداشتن. دیگه دلم نمی

خاطرات خوب و بدش برام تموم شده. اگه سر سوزنی عشقش ته قلبم 

 اآلن اسمی از سامی تو زندگیم نبود. تا...مونده بود، 

 کیانا وسط حرفم پرید.

 ات به کیارش، عشق نبوده.پس عالقه -

ی کیارش به من عشق بود که رفت سراغ تفاوت گفتم: پس حتماً عالقهبی

ی دیگه عروسیمه. نادیا، اما تو هرجور دوست داری فکر کن! تا دو هفته

 تو زندگیم باشه.  خواد حرفی از کیارشدیگه دلم نمی

 و به دنبال حرفم، گوشی رو قطع کردم.

های کیانا فکر کنم، به سامی زنگ زدم و برای خواست به حرفدلم نمی

ساعت بعدش، قرار خرید گذاشتم. مثل همیشه هر دو سر ساعت جلوی نیم

 در خونه، حاضر و آماده بودیم.



بعد از چند  با وجود وسواسی که سامی تو خرید کردن داشت، اون روز

ی موردپسندی پیدا ها، زمانی که حلقهساعت گشتن تو طال فروشی

ی ست دادیم. ها سفارش حلقهنکردیم، به پیشنهاد من از طریق ژورنال

های ریز و درشتی بود که به صورت هامون، نگینتنها تفاوت حلقه

ی من کار شده بود. با توجه به اینکه زمان زیادی تا ظریف روی حلقه

ترین زمان ممکن قد و عروسی نمونده بود، جواهرساز قول داد تو کوتاهع

 های ما رو تحویل بده.سفارش

برای سریع انجام شدن کارها، از خاله و ترنم گرفته تا بابا و پدر و مادر 

سامی، هر کدوم کاری رو به عهده گرفتن. خاله و مادر سامی هر روز 

نبال آرایشگاه مناسب برای من مشغول خرید جهیزیه بودند و ترنم به د

 دیدند. بود. بابا و پدر سامی هم برای باغ، تاالر و شام تدارک می

با اینکه عروس و داماد، من و سامی بودیم، کاری جز خرید لباس 

 وشمعدان انجام ندادیم.وشلوار و آینهعروس، کت

که  هاییعلیرغم اینکه موقع نامزدیم با کیارش، تمایلی به دیدن جهیزیه

مامان به همراه خاله برام خریده بودند نداشتم، دوست داشتم خودم به 

 ای که با سامی انتخاب کرده بودم، بچینم.هام رو تو خونهشخصه جهیزیه

از نظر من یه آپارتمان کوچیک برای من و سامی کافی بود، اما  نظر 

شه گفت زندگی سامی دقیقاً مخالف با من بود! یه جورایی می

ی این تفاوت سلیقه باعث شد، نشینی مطابق با میلش نبود. نتیجهآپارتمان

 ی اقدسیه انتخاب کنیم. ی دوطبقه تو منطقهخونه

طلبید، اما باتوّجه به مساحت بزرگ خونه، چیدمانش هم زمان زیادی می

ای که به سامی داشتم، گذر زمان و زدهی تازه جوونهبا عشق و عالقه

 ندانی احساس نکردم!حتّٰی خستگی چ



با اشتیاق فراوان به کمک ترنم و سامی خونه رو چیدم، اما روز آخر با 

 اتفاقی که افتاد تموم اون ذوق و شوق مثل دود به هوا رفت. 

های شخصی تنها یک روز تا عروسی مونده بود و کاری جز چیدن لباس

ش از عهدهخودم و سامی داخل کمد نمونده بود. کار سختی نبود که نتونم 

بربیام و از طرفی سامی و ترنم، هر کدوم کاری داشتند. بنابراین به 

 تنهایی مشغول چیدنشون شدن.

سر و صدای امیر و شهاب بخاطر عدم حضور سامی تو استودیو در 

اومده بود، به هرحال حق هم داشتند چون سامی بعد از تعطیالت عید چند 

م که قرار بود چند تا از تر بهشون سر نزده بود. ترنم هبار بیش

های مشترک هردومون مونده رو به دست دوستهای دعوت باقیکارت

 برسونه، هرچند که از طریق تلفن از زمان و مکان عروسی خبر داشتند.

های ظهر بود که کارم تموم شد. با لبخند کل خونه رو از تقریباً نزدیک

 خارج شدم.  ها، از خونهنظر گذروندم و بعد از چک کردن اتاق

ای به مقصد خونه گرفتم، هنوز هم از رانندگی واهمه سر خیابون تاکسی

های سامی برای از بین بردن ترسم کارساز کدوم از تالشداشتم. هیچ

نبود. شاید بهتر بود بخاطر این ترس، به یه روانشناس یا روانپزشک 

 کردم. مراجعه می

و بعد از حساب کردن ساعت به خونه رسیدم تر از نیمدر عرض کم

 ی ماشین، مشغول باز کردن در خونه شدم. کرایه

هنوز در رو کامل باز نکرده بودم که شخصی از پشت به داخل خونه هلم 

 داد.

تر با ترس به سمت در برگشتم و با دیدن کیارش، از ترس چند قدم عقب

بعد  های کوتاهم رو با یک قدم بلند جبران کرد. دیدن کیارشرفتم که قدم

 ترسوند.تر من رو میش بیشاز اون همه مدت، اون هم با وضعیت آشفته



های مثل همیشه ترس باعث شد دست و پام رو گم کنم. با وحشت به چشم

ای هام شده بود، خیره شدم. با قدم دیگهتر از کابوس شبآبیش که مخوف

 اد. های لرزونم به زمین افتکه به سمتم برداشت، کیفم از الی انگشت

لرزید که قدرت دویدن خواستم ازش فاصله بگیرم، اما پاهام اونقدر میمی

 گرفت. و فرار کردن از کنار کیارش رو ازم می

هاش بودم، آب دهنم رو با صدا قورت دادم. لرزش هنوز خیره به چشم

هام برای به حرکت درآوردن پاهام ی تالشبدنم دست خودم نبود و نتیجه

 خوردن نبود. چیزی جز سکندری 

ی کیفم که روی زمین افتاده بود با گیر کردن یکی از پاهام به دسته

نزدیک بود به زمین بیفتم، اما نشستن دست کیارش روی بازوم مانع از 

 این اتفاق شد. 

برخورد دستش مثل صاعقه بود، شاید هم خود صاعقه بود! اما هرچیزی 

 که بود باعث شد به حرف بیام. 

 ای ضعیفی گفتم: نیا جلو. به من دست نزن.با لکنت و صد

 هاش رو دیدم، اما دلم برای اون دو گوی بارونی نلرزید.دار شدن چشمنم

 ترسی؟ چرا ازم می -

 با دست به خودش اشاره کرد و با بغض گفت: من کیارشتم. من...

ی سکوت جلوش گرفتم. دیدن ضعفش از ترسم کم کرد، دستم رو به نشونه

نبرد! سرم رو چندبار به طرفین تکون دادم و با نیشخند گفتم: اما از بین 

 کیارش من نبودی و نیستی. 

 تالشی برای پاک کردن قطره اشکی که از چشمش چکید، نکرد. 

هام گوش خدا اگه به حرفکنی نیست. بهجور که تو فکر میماجرا اون -

 کنی، حق رو به من میدی. نادیا...



ی ی اون قصهخواستم دوباره بازیچهگذاشتم، نمیهام دستم رو روی گوش

هام رو از کهنه من بشم. با دیدن حرکتم سکوت کرد. بدون اینکه دست

هام بردارم، گفتم: من سامی رو دوست دارم. پس برو. راحتم روی گوش

 بذار.

هام چند ثانیه خیره نگاهم کرد و بعد به سمت در رفت. با این کارش دست

 ام برداشتم. هرو از روی گوش

 فردا عروسیته؟ -

 وقتی جوابی ازم نشنید، به سمتم چرخید و سؤالی نگاهم کرد.

 ی مثبت تکون دادم.سرم رو به نشونه

 گیرم!با لبخند عجیبی گفت: انتقامم رو ازش می

ی پرسیدن سؤالی رو بهم بده، از حیاط خارج شد و در بدون اینکه اجازه

 رو پشت سرش بست. 

 خواست از کی انتقام بگیره؟ از سامی؟ ذهنم تکرار شد. میش تو جمله

توّجه به دردی که با این فکر لرزیدم و روی زانوهام به زمین افتادم. بی

های لرزون وپا به سمت کیفم رفتم و با دستتو پاهام پیچید، چهار دست

 گوشیم رو از توش درآوردم.

ی رو گرفتم. به بوق ی سامبا سرعتی که از خودم سراغ نداشتم، شماره

 دوم نرسید که صدای گرمش از پشت خط بلند شد.

 جانم نازی؟ -

 م کشیدم و گفتم: سامی بیا اینجا.با استرس دستی به موهای آشفته

 لرزه؟با صدای نگرانی پرسید: کجایی؟ چرا صدات می

 تازه رسیدم خونه. بیا اینجا. فقط... -

 با مکثی که کردم، سامی پرسید: فقط چی؟ 

 با تردید گفتم: فقط... فقط مواظب خودت باش.



سامی که انگار حسابی گیج شده بود، گفت: باشه عزیزم. تو آروم باش. 

 ی دیگه اونجام.من تا ده دقیقه

هام باشه، صداش رو خواست تا زمانی که سامی درست جلوی چشمدلم می

حال ناز پشت خط بشنوم. دلم به قطع کردن تلفن راضی نبود، اما با ای

 گفتم: باشه. منتظرتم.

ی شوم کیارش رو زندگیم افتاده بود و من از این راضی دوباره سایه

شد. امیدوار بودم منظورش ش تو ذهنم تکرار مینبودم. هنوز هم جمله

گفت منظورش جز سامی سامی نباشه، اما از طرف دیگه عقلم می

 ای باشه.تونه کس دیگهنمی

به خودم اومدم و به سختی از روی زمین با صدای ممتد زنگ خونه، 

م سفت و سخت بلند شدم. در رو باز کردم و با دیدن سامی، نگاه ترسیده

 کمی آروم گرفت. 

درحالیکه دست سامی رو محکم گرفته بودم، نگاهم رو چند بار دور تا 

دور کوچه چرخوندم. بعد از اینکه مطمئن شدم خبری از کیارش نیست، 

زده گفتم: بیا تو. انقدر نگران بودم که دوختم و خجالت نگاهم رو به سامی

 حواسم نبود.

و بدون اینکه دستش رو ول کنم، از در فاصله گرفتم. سامی بدون اینکه 

 حرفی بزنه، داخل حیاط قدم گذاشت و در رو با دست آزادش بست. 

دونستم چی باید پرسه، اما نمیدونستم اآلن ازم علت رفتارم رو میمی

های بگم یا حتّٰی چطوری از کیارش بهش بگم. نگاهم رو به کفشبهش 

 براق مشکیش دوختم. 

ی کیارش، درست روز قبل از عروسیم پیدا چرا باید دوباره سر و کله

خورد، تکلیف آبروی بابا، سامی هم می شد؟ اگه اینبار هم عروسیم بهمی



، چطوری شد؟ اگه کیارش بالیی سر سامی بیارهش چی میو خانواده

 تونم دووم بیارم؟!می

زمان قطره اشکی از چشمم با این فکر لبم رو محکم گاز گرفتم و هم

م رو باال گرفت، اما تا خواست حرفی بزنه، چکید. سامی با دستش، چونه

 های اشکیم افتاد. نگاهش به چشم

 با ناراحتی پرسید: چی شده؟ کسی اذیتت کرده؟ 

امی کالفه بغلم کرد، با نوازش موهام تر شد که سهام بیشسرعت اشک

 سعی در آروم کردنم داشت. 

بعد از چند دقیقه از بغل سامی بیرون اومدم. بهتر بود موضوع رو با 

هام پشیمون سامی در میون بذارم تا بعدها بخاطر قفل سکوت زدن به لب

 نشم!

 به سختی لبخند زدم. 

 بریم خونه تا بهت بگم چی شده. -

 داد و چیزی نگفت.  سامی سری تکون

بازم افتاد، بدون اینکه به سامی نگاه کنم، خم شدم تازه نگاهم به کیف نیمه

پرسید، اما بدون نگاه کردن بهش هم و برش داشتم. سامی چیزی نمی

 های پر از عالمت سؤالش رو حس کنم. تونستم چشممی

کنم،  های لرزونم بازتموم مدتی که طول کشید تا در ورودی رو با دست

 کردم. سنگینی نگاه سامی رو روی خودم حس می

به هر زحمتی که بود خودم رو به مبل رسوندم. سامی هم تو سکوت 

 روی مبل کناریم جای گرفت. 

ترسیدم. با اینکه کار اشتباهی انجام نداده بودم، اما از سکوت سامی می

 من.کنه سامی باشه، نه خواست اونی که سر حرف رو باز میدلم می



های پر از سؤالش دوختم که باآلخره بعد از چند نگاه بیتابم رو به چشم

خوای بگی چی دقیقه طاقت نیاورد. به سمتم متمایل شد و پرسید: نمی

 شده؟

هاش شروع م رو با زبون تر کردم و خیره به چشمشدههای خشکلب

از چیزی که اتفاق افتاده بود. اونقدر ترس کردم به تعریف کردن اون

های درهم و فشار دست دادن سامی به جونم افتاده بود که حتّٰی اخم

شد هم تر میتر و بیشهای مبل که هر لحظه بیشهاش رو دستهدست

 نتونست مانع حرف زدنم بشه.

هام تموم شد، با استرس به سامی زل زدم. امیدوار بعد از اینکه حرف 

 م نکنه. بودم فکر بدی درباره

های تاک عقربهچند دقیقه که سکوت بینمون رو فقط تیکبعد از گذشت 

شکست، مهربون نگاهم کرد و با صدای گرفته پرسید: از چی ساعت می

 ترسی؟می

ترسم دوباره دار شدن. با صدای لرزونی گفتم: میهام نمدوباره چشم

 خواد تو رو...زندگیم رو نابود کنه. مامانم رو ازم گرفت. حاال هم می

م شدت م رو کامل کنم و گریهترسیدم، نتونستم جملهگفتنش هم می حتّٰی از

چیز یه کابوس هام پوشوندم. دوست داشتم همهگرفت. صورتم رو با دست

 باشه.

هام رو از روی صورتم کنار زدم. با حس دست سامی روی دستم، دست

کرد و لیوان آبی رو به سمتم گرفته بود. با نگاهم ازش منتظر نگاهم می

 تشکر کردم و لیوان رو ازش گرفتم. 

هام نزدیک نکرده بودم که سامی گفت: فردا هنوز لیوان آب رو به لب

هاش ترسیدی، کنم چقدر از حرفبرای هردوی ما روز مهمیه. درک می

 تونه کاری بکنه. اما مملکت قانون داره. اون نمی



 زیر لب گفتم: شاید.

 زاحمت نشه؟خوای ازش شکایت کنیم تا ماصالً می -

تونست وجود کیارش رو از زندگیم بیرون شکایت فکر بدی نبود، شاید می

ش رو از زندگیم پاک کنه. شاید هم شکایت تونست سایهکنه، اما نمی

کننده براش وجود ی کینه و انتقام کیارش رو که حتّٰی یک دلیل قانعشعله

 کرد. تر مینداشت، بیش

 سرم رو به طرفین تکون دادم.

 خوام باهاش روبرو بشم.نمی -

هام سامی لیوان آب رو که چیزی تا مرز شکسته شدنش زیر فشار انگشت

 باقی نمونده بود، گرفت. 

یه آبی به دست و صورتت بزن، بریم رستوران ناهار بخوریم. رنگت  -

 بدجور پریده. 

شه تو خونه یه چیزی کردم، گفتم: نمیهای شالم بازی میدرحالیکه با لبه

 بخوریم؟ 

 سامی آروم خندید. 

 پز خسته کنی. وخواد خودت رو با پختنه. دلم نمی -

ای؟ تو اصالً دستپخت من رو نخوردی،  بذار یه سریع گفتم: چه خستگی

 چیزی درست کنم. 

و از روی مبل بلند شدم تا به سمت آشپزخونه برم که گفت: ما که تا ابد 

 م اتفاقی نیفته. دتونیم تو خونه بمونیم. قول مینمی

ی ″باشه″حق با سامی بود، فرار راه مناسبی برای حل این مشکل نبود. 

 ی سامی، آبی به دست و صورتم زدم. آرومی گفتم و طبق گفته



های تر از یک ربع به رستوران موردنظر رسیدیم و چشمدر عرض کم

ون ی بغل ماشین تکمن تموم مدتی که سامی مشغول رانندگی بود، از آینه

 نخورد. 

شدم نگاهم رو تو رستوران برخالف همیشه که به هیچ عنوان حاضر نمی

هاش بگیرم، نگاهم مدام در حال گردش بود تا اگه کیارش از سامی و چشم

 اون اطراف بود، به سامی خبر بدم.

کردم، اما دلشوره میل و اشتهایی برام باقی با اینکه احساس ضعف می

امی همراه با نگاه پر اخمش، چند تکه کباب به نگذاشته بود. به اصرار س

 زور نوشابه، نجویده قورت دادم.

موقع برگشت به خونه، دوباره نگاهم به آینه بود تا شاید بتونم مچ کیارش 

 رو بگیرم!

 جلوی در خونه، سامی ماشین رو نگه داشت که گفتم:نمیای تو؟

حال گفت:  به سمت صندلی عقب خم شد تا چیزی رو برداره و در همون

 نه. 

 لب ورچیدم و گفتم: برای چی؟

 بار مصرف غذا رو به دستم داد.ظرف یک

 ها برسم شب میشه. من تو استودیو کمی کار دارم تا به اون -

ی آرومی با انگشتش به نوک بینیم زد و ادامه داد: تو رستوران ضربه

 چیزی نخوردی. برو غذا بخور، بعد استراحت کن تا فردا تو عروسی

 خسته نباشی.

 های مهربونش زل زدم.به چشم

 چشم بابا. -

 ای کمرنگ و کوتاه اکتفا کرد. سامی فقط به خنده

 در ماشین رو باز کردم. 



 مواظب خودت باش. هر موقع رسیدی، زنگ بزن.  -

 باشه عزیزم. انقدر نگران نباش! -

مل بعد از خداحافظی وارد خونه شدم، سامی منتظر ایستاد تا در رو کا

کردم کیارش اطراف سامی آفتابی نشه. با نفس ببندم. فقط دعا دعا می

 عمیقی وارد خونه شدم. 

بعد از یک ربع که سامی زنگ زد و خبر رسیدنش رو داد، با خیال 

های حیاط ساعت روی کاشیتر از نیمآسوده به حموم رفتم. با اینکه کم

کردم. از برخورد نشسته بودم، اما کوفتگی رو تو زانوهام احساس می

 تر شدم. قطرات آب گرم با بدنم کمی آروم

بعد از حدود یک ساعت، رضایت دادم و از حموم خارج شدم. سرسری 

یک دست بلوز و شلوار پوشیدم و بدون غذا خوردن و یا حتّٰی خشک 

کردن موهام، روی تخت دراز کشیدم. طولی نکشید که خواب عمیقی 

 هام رو ربود. چشم

*** 

 رکت دست کسی روی موهام، روی تخت غلت زدم. با ح

 بیدارت کردم دخترم؟ -

 شدم.هام رو کامل باز کردم و با لبخند گفتم: دیگه باید بیدار میچشم

 بابا سری به عنوان تأیید تکون داد. 

 نگاهی به ساعت انداختم.

 امشب زود اومدین خونه. -

 بابا آهی کشید. 

 تر ببینمت.تر اومدم تا بیشزود جایی.امشب آخرین شبیه که این -

 روی تخت نشستم.

 تر دوست دارم!جا رو بیشجام. اینفردا اینمن که از پس -



کنه، خندید و کردم بابا با حرفم مخالفت میبرخالف تصورم که فکر می

 گفت: امیدوارم.

 ای روی موهام زد.من هم خندیدم که بغلم کرد و بوسه

م ماکارونی درست کردیم. هرچند که بابا حین شب همراه بابا برای شااون

خندید، اما نگاه غمگینش رو هاش میکرد و لبآشپزی شوخی می

 تونستم درک کنم. می

ی کشورش بود، از شاید اگه هر دختری فردا عروسیش با بهترین خواننده

هاش تو شناخت و از ترس اینکه چشمذوق و شوق زیاد سر از پا نمی

خوابید! شاید تموم شب، خواب بیفتن، شب زودتر میکرده ها پفعکس

ی دید و مطمئناً ترس پیدا شدن سر و کلهی سوار بر اسبش رو میشاهزاده

 نامزد سابقش تو عروسی و آبروریزی رو نداشت! 

شانس بود، من بودم، اما ها خوشبخت و خوشاون دختر که تو خیال خیلی

ای که من داشتم تاد! ترس و دلهرهها برای من نیفکدوم از این اتفاقهیچ

هام ها بود! ساعتی که پلکی عروسی بقیهخیلی متفاوت با ترس و دلهره

بعد از چند ساعت غلت زدن روی هم افتاد، سه شب بود! تو چند ساعتی 

 کابوس بود و کابوس! که خوابیدم، سهمم از خواب و رویاهاش فقط

*** 

، مالفه رو روی سرم کشیدم و با غر داد ترنم کنار گوشموبا صدای جیغ

 گفتم: ولم کن.

 شه.پاشو نازی. دیر می -

هام رو روی هام گذاشتم و چشمتوّجه به حرفش، دستم رو روی گوشبی

کم داشتن روی هم میفتادن هام کمای گذشت و چشمهم فشار دادم. چند دقیقه

م رو به ترنم هام رو باز کردم و نگاه خستهکه با کنار رفتن مالفه، چشم

 که باالی سرم ایستاده بود، دوختم.



با کمی دقت متوّجه فنجون توی دستش شدم. ترنم نذاشت تعجبم زیاد طول 

 کنم!بکشه و گفت: اگه اآلن پا نشی، فنجون رو رو صورتت خالی می

 ی کردم که گفت: شوخی ندارم.″نچ″

صورتت خواد که و با خنده ادامه داد: راستی چایی داغه. دلت نمی

 بسوزه؟ 

 ای باال انداختم. شونه

ریزن، نه چایی داغ. اگه جواب بقیه معموالً برای بیدار کردن آب یخ می -

 تونی بدی، بسوزون.رو می

 تونم، اما...خواستم متفاوت باشم. تونستن هم که میدونم. میمی -

 گفتن خاله، ترنم حرفش رو قطع کرد.″ ترنم، نازی، کجا موندین پس؟″با 

باآلخره دل از رختخواب کندم و بعد از گرفتن دوش، لباس مناسبی 

 پوشیدم و پیش بقیه به آشپزخونه رفتم. 

ی گفتم که بقیه با مهربونی جوابم رو دادن. به اصرار خاله ″صبح بخیر″

و بابا، کمی کیک شکالتی به همراه قهوه خوردم. مطمئن بودم که میز 

تونه باشه. تشکری ازش کردم میرنگارنگ صبحونه کار کسی جز خاله ن

سالنه به اتاقم برگشتم. مانتو و شلوار کرمی رنگ که پریروز قبل و سالنه

توّجه به از دیدن کیارش با ذوق زیاد انتخاب کرده بودم، پوشیدم. بی

خیسِی موهام، شال سفیدی به سر کردم و بعد از چک کردن وسایلی که 

دستی از اتاقم همراه با کیف و کیف قرار بود با خودم به آرایشگاه ببرم،

 خارج شدم.

زمان با رسیدن من به سالن، زنگ آیفون به صدا دراومد. ترنم در رو هم

 باز کرد و با شیطنت گفت: آقا دوماده.



مشغول خداحافظی با بقیه شدم که سامی به داخل خونه اومد و با دیدن من 

م، با تعجب گفت: کی دستی ایستاده بودکه حاضر و آماده با کیف و کیف

 بیدار شدی؟

دستی نسبتاً سنگین و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من بمونه، کیف

 رو از دستم گرفت و با بقیه احوالپرسی کرد. 

هاشون از حد زیرچشمی به سامی و بابا نگاه کردم که احوالپرسی و حرف

وک های آهسته و مشکتر طول کشید. سامی درمقابل حرفمعمول بیش

و ″ باشه″گفت و فقط گاهی اوقات سرش رو به عالمت بابا چیزی نمی

 داد.تکون می″ نفی″گاهی اوقات سرش رو به عالمت 

 کلی کار دارین. آرایشگاه دیر شد. -

هاشون رو تموم کردن. بعد از با صدای خاله، بابا و سامی حرف

تا دم در  خداحافظی مجدد، همراه سامی از خونه خارج شدیم. خاله و بابا

 برای بدرقه اومدن. 

دستی روی صندلی روی صندلی جلو نشستم و سامی بعد از گذاشتن کیف

 تر شدیم. بوقی از خونه دورعقب، سوار ماشین شد و روشنش کرد. با تک

ی سامی انداختم، بنظر چیزی ذهنش رو ی درهم و گرفتهنگاهی قیافه

 مشغول کرده بود.

 چیزی شده؟ -

های نگرانم انداختم. به خودش اومد و نگاه کوتاهی به چشمبا صدام سامی 

 لبخند محوی زد و مثل نگاهش، کوتاه جواب داد: نه.

 گفت؟بابا چی بهت می -

 مطمئن نبودم درست دیدم یا نه، اما انگار رنگ سامی کمی پرید.

 گفتن.ی عروسی و ساعتی که عاقد قراره بیاد، میدرباره -



ای نپرسیدم و تا رسیدن نکرده بود، اما سؤال دیگهبا اینکه جوابش قانعم 

 به آرایشگاه، سکوت رو انتخاب کردم.

شک خوشبختانه تو مسیر اثری از کیارش به چشمم نخورد چون بدون

 کردم.بار با دیدنش سکته میاین

با توقف ماشین جلوی در آرایشگاه، از ماشین پیاده شدم و بعد از 

 ی زیر لب وارد آرایشگاه شدم. ″ّللاّٰ بسم″خداحافظی با سامی با 

چیزی بود که تر از اونبا اینکه تازه هفت صبح بود، اما آرایشگاه شلوغ

کردم. بالتکلیف جلوی در ایستاده بودم که دختر جوونی به فکرش رو می

 سمتم اومد و گفت: سالم. وقت داشتین؟

 سرم رو تکون دادم.

 سالم. بله. سپهری هستم. امروز... -

″ سارا جون″ز حرفم کامل تموم نشده بود که با هیجان خانومی به اسم هنو

 رو صدا کرد.

 سارا جون، ایشون همسر سامی رستگارن. -

 ی باال.سارا مشتاقانه بهم نگاه کرد و گفت: خوش اومدین. بفرمایید طبقه

 و رو به دختر جوون گفت: صبا جان، راهنمایشون کن. 

از دستم گرفت. صمیمانه دستش رو  دستی روی گفت و کیف″چشم″صبا 

 ی باال رفتیم. پشتم گذاشت و با هم به طبقه

ی پایین. صبا من ی باال هم شلوغ بود، اما نه به شلوغی طبقهسالن طبقه

ای اشاره کرد و گفت: رو به اتاقی تو قسمت ته سالن برد و به صندلی

 جا بشین.عزیزم، مانتو و شالت رو دربیار و این

ال حرفش از اتاق خارج شد. بعد از چند دقیقه، سارا به اتاق اومد و به دنب

 و گفت: مدل مو و آرایش خاصی مدنظرتونه؟

 نه. فقط آرایشم مالیم باشه.  -



پیشبند آرایشگاهی رو پشت گردنم بست و ″ حتماً ″لبخندی زد و با گفتن 

دم کنه، اما امیدوار بودیدم چیکار میمشغول درست کردن موهام شد. نمی

 های ترنم از کار این آرایشگاه و آرایشگر درست بوده باشن. تعریف

ای کنارم گذاشت و مشغول بعد از مدتی صبا داخل اتاق شد، صندلی

 هام شد.طراحی ناخن

چیزی که دیدم، کنار ها بود، طبق اونسالن کناری که مخصوص عروس

عروس  هر عروس حداقل دو نفر وجود داشت که مطمئناً یکیشون مادر

بود. از اینکه تو روز عروسی، مادری کنارم نبود، بغض کردم. کاش 

 حداقل ترنم یا خاله پیشم بودن. 

نگاهی به صبا انداختم که انگار کارش تموم شده بود. نفس عمیقی کشیدم 

 شه یه لیوان آب برام بیاری؟و گفتم: عزیزم، می

 با لبخند گفت: اآلن میارم.

 و سریع از اتاق خارج شد.

هام انداختم که به صورت زیبایی روشون طرح قلب زده نگاهی به ناخن

 شده بود. 

ای رو جلوم گرفت و با صدای در، چشم ازشون برداشتم. صبا سینی

 تعارف کرد.

 ممنون هم بابت آب. -

 ها.هام کردم و ادامه دادم: هم بابت اینای به ناخنو اشاره

مون صندلی نشست. متوّجه ی گفت و روی ه″کنمخواهش می″با لبخند 

 سنگینی نگاهش شدم، به سمتش چرخیدم و پرسیدم: چیزی شده؟

 تونم بپرسم؟هول شد و گفت: نه. نه... یعنی یه سؤال می

پیچ شدن خوشم نمیومد، اما از تنها موندن و ساکت با اینکه از سؤال

 نشستن خسته شده بودم، پس گفتم: آره عزیزم. راحت باش.



 آقای رستگار آشنا شدین؟چطوری با  -

 ترسید، من پشیمون بشم.اونقدر سریع این سؤال رو پرسید که انگار می

های منتظرش، فقط تونستم کمی فکر کنم. در آخر به در مقابل چشم

 ی خاصی نرسیدم و گفتم: تو نمایشگاه آشنا شدیم.نتیجه

 با هیجان پرسید: چه نمایشگاهی؟

 نمایشگاه نقاشیم. -

ر گفت: صبا، برو تو سالن ببین کاری نیست. خانوم رستگار سارا با تش

 رو اذیت نکن.

شده از اتاق خارج شد. های آویزونای گفت و با لبکشیده″ چشم″صبا 

ی سارا بودم که نتونستم مخالفتم رو با جمله″ خانوم رستگار″اونقدر غرق 

 زد!یاعالم کنم، شاید چون اولین بار بود که کسی من رو به این صدا م

بار مصرف غذا به ده بود که صبا همراه با ظرف یکدواز ساعت نزدیک

عزیزم، بهتره اآلن ناهارت رو بخوری. ″اتاق برگشت. سارا با گفتن 

و ″ هنوز کمی از کار آرایشت مونده، فعالً خودت رو تو آینه نگاه نکن

زدن چشمکی از اتاق خارج شد و به تبعیت از اون، صبا هم اتاق رو 

 کرد. ترک

از روی صندلی بلند شدم و بدون اینکه نگاهی به خودم بندازم، به سمت 

طور که رمزش رو وارد کیفم رفتم و گوشیم رو از توش درآورم. همون

 کردم، برگشتم و روی صندلی نشستم. می

از اینکه کسی بهم زنگ نزده بود یا حتّٰی پیامی برام نفرستاده بود، بغضی 

 تر شد. بین بردن و پنهون کردنش داشتم، سنگینکه از صبح سعی در از 

برونم با کیارش افتادم که با هر حرف مامان، قهقهه ناخودآگاه یاد روز بله

 گفت؛ "چه عروس جلفی! بدبخت دوماد!"زدم و ترنم به شوخی میمی



سرم رو محکم تکون دادم. نباید خاطراتی که رد پای کیارش توشون دیده 

شدن. تا چند ساعت دیگه به عقد دائم سامی شد، برام زنده میمی

درمیومدم و حتّٰی فکر کردن به گذشته درست نبود. من کیارش یا نادیا 

 نبودم که بخوام در حق کسی خیانت کنم! 

بار مصرف برش داشتم. نگاهی به اطرافم انداختم و با دیدن ظرف یک

 کرم بود!مطمئناً کار خود سامی بود. لبخندی روی لبم نشست، پس به ف

ی کباب تو اتاق پیچید و معدهبا باز کردن در ظرف، بوی خوش جوجه

تقریباً خالیم رو تحریک کرد. انگار با فکر کردن به واقعیت، اشتهام باز 

شک علتش سامی بود، شروع کردم به غذا شده بود. با لبخندی که بی

 خوردن. 

ه دنبالش صدای ای به در خورد و بزمان با تموم شدن غذای من، تقههم

 سارا بلند شد.

 تونم بیام تو عزیزم؟می -

ی آرومی گفتم که وارد اتاق شد و با لبخندی که انگار جز همیشگی ″ بله″

 صورتش بود، به کارش ادامه داد. 

*** 

گفتن ″ عروس خانوم، پاشو که وقت پوشیدن لباس عروسه″با صدای 

شگاه رو از پشت سرم سارا، از روی صندلی بلند شدم. سارا پیشبند آرای

باز کرد و من تونستم خوب نفس بکشم. زیر پیشبند احساس خفگی 

 کردم!می

هاش برق زد و تا ای به در خورد و صبا اومد داخل. با دیدنم چشمتقه

خواست چیزی بگه، سارا دستش رو به عالمت سکوت نشون داد. صبا با 

 ی کشید و به سمت من اومد.″پوف″حرص 

 صبا، لباس سنگین عروس رو با احتیاط پوشیدم.به کمک سارا و 



ای وسط اتاق گذاشت، منظورش رو فهمیدم و روش نشستم. صبا صندلی

 های عروسیم رو آورد و به کمکش پوشیدم. صبا کفش

کرد، ها خودنمایی میای رنگ کفشهای نقرهنگاهی به پاهام که بین اکلیل

ها لبخندی روی رخشش کفشانداختم. چندبار پاهام رو تکون دادم و از د

 شدم!زده میچیزها ذوقهام نشست. هنوز هم بچه بودم و با اینلب

با سردی چیزی روی گردنم به خودم اومدم. نگاهی بهش انداختم که دیدم 

 سارا درحال بستن گردنبند به گردنمه.

ی نامزدیم رو به ترتیب دستنبد، ساعت، انگشتر و در آخر حلقهاینبه

 داختم.انگشتم ان

م آورد و خواستم از روی صندلی بلند بشم که سارا فشاری به شونهمی

 گفت: صبر کن این تور رو هم وصل کنم بعد.

حرف نشستم، اما خیلی مشتاق بودم، خودم رو تو آینه ببینم. بعد از بی

حدود یک ربع که کار سارا تموم شد، درحالی که دامن پفی لباسم رو 

گرفتم، از روی صندلی بلند خوردن با دست میبرای جلوگیری از زمین 

 شدم. 

ای به تر بود، به دست گرفت و اشارهسارا هم قسمتی از تور رو که بلند

ی قدی داخل اتاق کرد. از صبح اونقدر ذهنم درگیر بود که حتّٰی وجود آینه

 اون آینه رو داخل اتاق حس نکرده بودم!

سارا، من هم  دامن پفی لباسم رو ی تور توسط همزمان با رها کردن لبه

 ی خودم تو آینه خیره شدم. رها کردم و به چهره

تر از های بلندم، بیشچشم پهن و مژههام در حصار خطرنگ عسلی چشم

ای تیره ای با ترکیب رنگی قهوهکرد. سایهای خودنمایی میهرزمان دیگه

تر شدن هو روشن، به زیبایی پشت چشمم کار شده بود و باعث کشید

ای که تشخیص رنگش ها و ابروهام شده بود. رژ لب و رژ گونهچشم



مشکل بود ولی در عین حال به صورتم میومد، جذابیت خاصی به 

 صورتم بخشیده بود.

های های مشابه نگیننگاهم به تاج روی موهام کشیده شد که روش نگین

یدا کرده لباسم کار شده بود و درخششی مثل درخشش ماه توی آسمون پ

بودن. تور روی سرم از دو قسمت تشکیل شده بود که یک قسمت بلندتر 

تونست صورتم ترش که میگرفت و قسمت کوتاهبود و پشت سرم قرار می

 رو بپوشونه. 

ی ی لباس به دامن پفی کشیده شد. با یادآوری جملهی دکلتهنگاهم از باالتنه

برون به مامان گفته ز بلهکه بعد ا″ پوشمپفی هم میلباس عروسی پف″

پفی پوشیدم، اما با بودم، لبخند تلخی روی لبم نشست. لباس عروس پف

 ها!″اما″تأخیر! اما بدون مامان! لعنت به تموم 

ی عطر کرد و به ای به شیشهسارا صدام کرد که بهش چشم دوختم. اشاره

بهش  هام زد. با صدای صبا، نگاهم رو از سارا گرفتم وگردن و مچ دست

کرد. از شور و هیجان چشم دوختم که با هیجان اومدن سامی رو اعالم می

 صبا، لبخند محوی روی صورتم نشست. 

ی لباسم رو گرفت و از اتاق خارج شدیم. باآلخره ی تور و دنبالهصبا لبه

بردار اونجا منتظر ایستاده بودن، به سالن مورد نظر که سامی و فیلم

تونستم صورت ها دیدی به من نداشتن، اما من میرسیدیم. با اینکه اون

م، گفت: من فعالً فیلمبردار و نیمرخ سامی رو ببینم. صبا با بوسیدن گونه

 باید برم.

با لبخند سرم رو تکون دادم و با احتیاط چند قدم جلوتر رفتم که از صدای 

هام، سامی به سمتم چرخید. با دیدنم به سمتم قدم برداشت. مثل کفش

تر هاش بلند و محکم بود که با تذکر فیلمبردار سرعتش رو کمشه قدمهمی

 کرد!



باآلخره مقابلم رسید. نگاه همیشه مهربونش رو روی صورتم چرخوند و 

داد، اما زدگیش میحرف بغلم کرد. کوبش تند قلبش خبر از هیجانبی

العاده بخش بود. کنار گوشم زمزمه کرد: فوقهمین هم برای من آرامش

 دی. ش

لبخند عمیقی روی صورتم نقش بست و از بغلش بیرون اومدم. نگاهم رو 

 رسیدن!نظر میتر از هر زمانی بههاش دوختم که خوشحالبه چشم

گل رو به سمتم گرفت. به سمتم خم شد و بعد از بوسیدن صورتم، دسته

های بنفش الله رو به احاطه های سفید شیپوری به زیبایی، غنچهگل

 ها با تور سفید و مروارید تزئین شده بود. های گلبودند و ساقه درآورده

ها گرفتم و به سامی چشم دوختم. با اینکه روز خرید، نگاهم رو از گل

ها برام ها رو تو تنش دیده بودم، اما هنوز هم دیدنش با این لباسلباس

تازگی داشت. کت و شلوار اسپورت مشکی با پیرهن سفید و کراوات 

 ای کرده بود!تر از هروقت دیگههای الله، اون رو جذابگ غنچهرنهم

گل رو ازش گرفتم. هنوز تو همون حالت بودیم که فیلمبردار با لبخند دسته

 سوتی زد.

 عالی بود! -

حال چیزی نگفتم. بنظر خودم کار خاصی انجام نداده بودیم، اما با این

ریزشده، ادامه داد: آروم  هایفیلمبردار به سمتمون قدم برداشت و با چشم

 آروم به سمت در سالن برین و سوار آسانسور بشین. من پایین منتظرتونم.

 سامی سرش رو تکون داد.

 نازی باید جلوی سالن شنلش رو بپوشه بعد. -

های فیلمبردار بخونم. البته حق هم داشت، تونستم تعجب رو از چشممی

چند ثانیه به من و سامی خیره  چون باوجود تور بلند نیازی به شنل نبود.



مشغول تنظیم دوربینش ″ کنیم. بسیار خب، شروع می″شد و بعد با گفتن 

 شد.

دست در دست سامی به سمت در رفتیم و بعد از پوشیدن شنل، طبق 

ی فیلمبردار عمل کردیم. با اینکه خودم چندان مایل به پوشیدن شنل گفته

حال قرار بود تا آخر عمر با هر. بهنبودم، اما به خواست سامی قبول کردم

ی سامی زندگی کنم و درست نبود که همیشه یکیمون دربرابر خواسته

 دیگری کوتاه بیاد. 

سامی از زمان آشناییمون بخاطر من خیلی تغییر کرده بود و این خودش 

شد، هرچند که این کارش به نظرم به نوعی کوتاه اومدن محسوب می

 مشکوک بود!

ها و لحنش طوری بود که آدم فکر ر بنظرم آدم جالبی بود، حرففیلمبردا 

 کرد به جای عروسی، مشغول بازی تو یک فیلم سینماییه!می

همزمان با خروج از آرایشگاه و سوار شدن به ماشین، دلهره به سراغم 

 هام مثل عادت چند وقت اخیر مشغول بررسی آینه شد!اومد و چشم

م و مالیمی که در حال پخش بود، کالسکوت بینمون رو آهنگ بی

زد و با لبخند محوی مشغول شکست. عجیب بود که سامی حرفی نمیمی

رانندگی بود. مسیر بین آرایشگاه و آتلیه زیاد نبود و حدود یک ربع طول 

 کشید. 

ها به سمت باغ راه افتادیم. اونقدر تو آتلیه خسته شده بعد از گرفتن عکس

نبود کیارش برام مهم و و  خوابم و حتّٰی دیگه بودخواست ببودم که دلم می

 آور نبود. دلهره

 ای؟چرا کالفه -

 ابروهام رو باال بردم.

 چه عجب افتخار دادی صدات رو بشنوم! -



 سامی خندید.

 دیدی دنیا بدون صدام چقدر تیره و تاریکه؟ -

 چند ثانیه با تعجب بهش نگاه کردم.

 چه ربطی داشت؟ -

 دونم.باال انداخت و گفت: نمیای سامی شونه

 به آسمون صاف و آبی نگاه کردم و آروم گفتم: خدا عقل بده.

تا رسیدن به باغ، حرف خاصی بینمون رد و بدل نشد و من با تمام وجود 

 هام تالش کردم!داشتن چشمبرای باز نگه

با وجود تذکرات فیلمبردار مبنی بر کم کردن سرعت، راه نیم ساعته دو 

 شد و باآلخره بعد از حدود یک ساعت به باغ رسیدیم.برابر 

داد. سامی های زیاد میهای جلوی باغ، خبر از مهمونازدحام ماشین

 ماشین رو به قسمت ورودی باغ برد. 

به کمک سامی از ماشین پیاده شدم که بابا و پدر سامی به سمتمون 

 اومدن. 

 هردو بغلم کردن و با سامی دست دادن. 

با دیدنمون دست زدند و من دست در دست سامی، زیر ها مهمون

ریختن، از قسمت جاده مانند باغ های رزی که رو سرمون میگلبرگ

 عبور کردم. 

چیزی که تو تصوراتم بود، ی عقد کمی مکث کردم. از اونبا دیدن سفره

ی عقد که با ترکیب رنگ طالیی و سفید، در قسمت زیباتر شده بود. سفره

 درخشید!چیده شده بود، درست مثل ماه توی آسمون میمرکزی باغ 

سامی نگاهی بهم انداخت و با لبخند مهربونی، فشار کمی به دستم داد، به 

 خودم اومدم و به پاهام حرکت دادم.



روی صندلی نشستم و نگاهم رو بین جمعیت چرخوندم. با دیدن ترنم که با 

خته بود، ابروهام باال انداخته سرش رو پایین انداهای گلخجالت و لپ

تر دقت کردم امیر رو کنارش دیدم. لبخند شیطانی پرید. کمی که بیش

روی لبم نقش بست، به سمت سامی برگشتم تا ترنم و امیر رو بهش نشون 

 بدم که مادر سامی به سمتمون اومد.

م گذاشت و اشاره خواستم به احترامش پاشم که دستش رو روی شونهمی

هاش از سالم و احوالپرسی، با لبخندی که از روی لب کرد بشینم. بعد

 شد، گفت: تا چند دقیقه دیگه عاقد میاد. دقیقاً سر وقت رسیدین. پاک نمی

 ازمون دور شد. ″ خوشبخت بشید″و با بوسیدن پیشونیم و گفتن 

به رفتنش خیره شدم، کت و دامن یاسی رنگی که پوشیده بود سنش رو 

رنگ لباس مامان تو مراسم نگ لباسش دقیقاً همداد. رتر نشون میجوون

 برون من بود! بله

آهی کشیدم که توّجه سامی بهم جلب شد و درحالیکه دستم رو تو دستش 

 گرفته بود، با نگرانی پرسید: اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟

 به سختی لبخند زدم.

 نه. چیزی نیست. خوبم.  -

 م: یاد مامان افتادم.نگاه پرسشگر سامی باعث شد که ادامه بد

توّجه به جمعیت حاضر تو باغ بغلم کرد و زیر گوشم گفت: سامی بی

مامان من مثل مامان خودت. مطمئن باش مامانت راضی نیست اآلن 

 ناراحت باشی. 

ای گفتن ترنم، سامی با بوسه″ ها خانواده نشسته.سامی خان، اینجا صد″با 

سینه مقابلمون ایستاده بهکه دستم ازم جدا شد و رو به ترنم روی گونه

 بود، گفت: خب؟

 ترنم با تعجب به سامی نگاه کرد. 



 دین بهم!خب منظورم واضح بود. عقد نکرده جلوی مردم دل و قلوه می -

حوصله نگاهم رو بین ترنم و سامی چرخوندم که سامی گفت: ما خوبه بی

 کنیم، اما تو و امیر...تا چند دقیقه دیگه عقد می

 ای قطع کرد.ی حرفش رو با لبخند موذیانهدامهو ا

ترنم با به دندون گرفتن لبش، ازمون جدا شد. رو به سامی آهسته گفتم: 

معلوم نیست چه خبریه که اینطوری رفت. ترنم که اهل خجالت و این 

 ها نیست.حرف

 سامی ابرویی باال انداخت. 

 خدا داند! -

بعد از چند دقیقه که هلهله و سر و با اومدن عاقد، بحث رو ادامه ندادیم. 

 ی عقد کرد.صدا تو باغ کم شد، عاقد شروع به خوندن خطبه

چرخید ولی فکرم جای دیگه بود. اونقدر هام روی آیات قرآن میچشم

های بقیه و عاقد نبودم. حتّٰی کدوم از حرفحواسم پرت بود که متوّجه هیچ

ی کوچکی که سامی روی هنفهمیدم کی رو سرمون قند سابید! با حس جعب

 پام گذاشت، به خودم اومدم و حواسم رو جمع عاقد کردم. 

 عروس خانوم، وکیلم؟ -

 ها بله.ی بزرگتری پدرم و بقیهبا صدای آرومی جواب دادم: با اجازه

 سامی هم با صدای گیرایی جواب عاقد رو داد.

بقیه رو  صدای دست و جیغ دوباره بلند شد، سامی با لبخند جواب تبریک

توّجه به هیاهوی اطرافم ای نامعلوم، بیداد، اما من خیره به نقطهمی

 نشسته بودم.

از انتخاب سامی ناراحت یا پشیمون نبودم اما علت تردیدهایی رو که 

تونستم درک کنم. جنس شک و بخاطر این انتخاب به سراغم میومدن، نمی

نامزدیم با کیارش به هایی بود که موقع هام همجنس شک و تردیدتردید



ی نه چندان محکمم با کیارش، سراغم میومد و یادآوری عاقبت رابطه

م با سامی اونطور که دوست دارم و ترس به دلم مینداخت که مبادا آینده

 یزی کردم پیش نره.ربراش برنامه

هایی که نبودم! بهتر بود هنوز عقدمون ثبت نشده بود، من تو فکر چه چیز

ذاشتم. شاید احساسات ضد و نقیض من ها رو کنار میخیالاین فکر و 

 ی تلخم بود!فقط بخاطر تجربه

های نگران سامی با سنگینی نگاه کسی، سرم رو بلند کردم که با چشم

 مواجه شدم. به آرومی کنار گوشم پرسید: خوبی؟

تر از این، روز عروسیمون رو خراب نکنم، لبخندی از برای اینکه بیش

 م.ته دل زد

 م کرده.حوصلهمعلومه که خوبم، فقط یه جا نشستن تو آرایشگاه کمی بی -

های گرمش گرفت و با آرامش گفت: درک دست سردم رو بین دست

 گذره.کنم، اما مطمئنم تو تاالر بهت خوش میمی

ای روی دستم زد که صدای جیغ دخترهای مجلس و به دنبال حرفش بوسه

 و دادها، صدای ترنم برام واضح بود! بلند شد، اما بین تموم جیغ 

 به سامی نگاه کردم که مردونه خندید و چشمکی بهم زد.  با اعتراض

ای نگذشته بود که دفتر نسبتاً بزرگی رو آوردند و من به هنوز دقیقه

کرد، تبعیت از سامی که تندتند جاهای مختلف از صفحات رو امضا می

 نشوندم!مون سرعت میامضای خودم رو کنار امضای سامی با ه

ها، بعد از اینکه عاقد باغ رو ترک کرد، طبق رسم و رسوم تموم عروسی

 هامون رو به دست هم انداختیم! با عسل دهنمون رو شیرین کردیم و حلقه

موقع هدیه دادن که رسید، ترنم میکروفونی رو از ارکستر گرفت و نسبت 

دونستم بخاطر این . نمیگفتدادن، با هیجان میافرادی رو که هدیه می



تر از آبروی خودم نگران آبروی سامی کارش گریه کنم یا بخندم. بیش

 خندید!ها و کارهای ترنم میپای حرفبودم، اما سامی هم پابه

همونطور که سامی گفته بود تو تاالر اونقدر بهم خوش گذشت که خستگی 

 مجلس گم شد! م بین شلوغی آرایشگاه از تنم دررفت و فکرهای بیهوده

های خودم و سامی از شام جز غرغرها و دستورات فیلمبردار و شیطنت

 چیزی نفهمیدم. 

 سامی واقعاً همپای خوبی بود!

کشون گشتیم و ها به رسم عروسبعد از شام، چند ساعتی تو خیابون

شب، جلوی در خونه با بابا و پدر و مادر باآلخره ساعت دو و نیم نصفه

تر بود. کردیم. دل کندن از بابا برام از هرچیزی سختسامی خداحافظی 

سامی در مقابل بی تابی من و بابا، با شوخی رو به بابا گفت: تا صبح چند 

 تر نمونده، صبح اول وقت نازی خدمت شماست!ساعت بیش

*** 

وقت تصورش ای گذاشتم که هیچشب همراه سامی پا به دنیای دیگهاون 

های سامی تر از چشمه و تاریک باشه! حتّٰی سیاهکردم اونقدر سیارو نمی

ی من فقط اسماً آینده که من رو تو خودشون غرق کرده بودن! شاید آینده

ی موندهم بود! یا شاید هم پسی سوختهبود! شاید درحقیقت تکرار گذشته

 م بود.های زندگی گذشتهکثیفی

*** 

هاش کنار مهی سامی روی موهام و زمزصبح با حرکت نوازشگونه

 هام رو باز کردم. گوشم، چشم

 خوای بیدار بشی؟ نازی، عزیزم، نمی -

کردم. با حرفی که هاش نگاه میهنوز گیج و منگ بودم و سؤالی به چشم

 زد، تازه یاد دیشب افتادم.



 کنی، پاشو.ضعف می -

هاش که تا چند لحظه پیش بهشون خیره زده نگاهم رو از چشمخجالت

 گرفتم و به سرعت روی تخت نشستم. بودم، 

از این حرکِت سریع و ناگهانی زیر دلم تیر کشید. از شدت درد، لبم رو به 

 دندون گرفتم و دستم روی مالفه مچاله شد. 

 سامی با نگرانی پرسید: حالت خوبه؟

جوابی برای سؤالش نداشتم، از یه طرف درد امونم رو بریده بود و از 

 دونستم چی باید بهش بگم! یطرف دیگه از خجالت نم

توّجه به خجالت کشیدن من، دستش رو روی شکمم گذاشت و با سامی بی

 خوای بریم دکتر؟نگرانی پرسید: خیلی درد داری؟ می

 دستش رو پس زدم و تازه متوّجه پیراهن سامی تو تنم شدم. 

دست هم داده بهچیز امروز دستهام رو با حرص بستم، انگار همهچشم

خیال ی شکمم، بین تا من از شدت خجالت بمیرم! با تیر کشیدن دوبارهبود

کردم از روی تخت بلند بشم، گفتم: نه. خجالت شدم و درحالیکه سعی می

 شم.دوش بگیرم بهتر می

 م نشست. دست سامی روی شونه

 صبر کن یه لحظه. -

ا ای طول نکشید که سامی بو به دنبال حرفش از اتاق خارج شد. دقیقه

لیوان شیر کاکائویی تو دستش برگشت و مقابلم گرفت و تا زمانیکه تموم 

محتویات لیوان تموم نشد، دست از سرم برنداشت. لیوان خالی رو روی 

 حرف دست زیر زانوم انداخت و با یه حرکت بلندم کرد. میز گذاشت و بی

 ش زدم.به سمت حموم رفت که مشت آرومی به شونه

 رفتم. خودم می -

 یزی نگفت و فقط خندید. چ



کرد، پرسید: من رو توی وان گذاشت و درحالیکه شیر آب رو باز می

 خوای کمکت کنم؟می

 تکون دادم که دوباره صداش بلند شد.″ نفی″سرم رو به عالمت 

 تعارف نکن. -

 های خندونش نگاه کردم. با حرص به چشم

 برو بیرون. -

 بلم ایستاد. سینه مقابهابرویی باال انداخت و دست

مشتی آب از وان درحال پر شدن برداشتم و تا خواستم به سمتش بپاشم، با 

 دو از حموم خارج شد و از پشت در داد زد: کاری داشتی صدام کن.

 زیر لب غریدم: چه خیارشور شده امروز برای من!

 و با حرص مشغول شستن خودم شدم.

از درد شکم و  باآلخره بعد از حدود یک ساعت دل از حموم کندم.

کوفتگی بدنم کم شده بود و خبری از حرص و عصبانیت یک ساعت پیش 

 نبود!

م رو که سامی پشت در گذاشته بود، پوشیدم. هنوز مردد بودم که از حوله

سامی شوهرمه و این اتفاق دیر ″حموم خارج بشم یا نه، اما با این فکر که 

تره، نباید ازش رم و نزدیکیا زود میفتاد، اآلن اون از هر آدمی به من مح

 خودم رو راضی کردم و در حموم رو باز کردم.″ خجالت بکشم.

 باز کردن در همانا و به آغوش کشیده شدنم همانا. 

م تو آغوش زدههای تند قلب هیجاناز ترس جیغ کوتاهی کشیدم و تپش

 کم فروکش کرد. سامی کم

کرد و دستش رو سامی بعد از چند دقیقه که زیر گوشم نجوا می

ی کوچیکی رو از داد، ازم جدا شد. جعبهوار روی بدنم حرکت مینوازش

جیبش درآورد و با آرامش درش رو باز کرد. با کنجکاوی بهش خیره 



بودم که برق دستبندی به چشمم خورد. سامی لبخندی به نگاه خیره و 

 ت. حرف مچ دستم رو گرفت و دستبند رو به دستم بسکنجکاوم زد و بی

درحالیکه هنوز دستم تو دست سامی بود، برای دیدن بهتر دستبند، چند بار 

هامون کنار هم یاد روز دستم رو تکون دادم. با دیدن حروف اول اسم

هایی که مطمئن بودم بخاطر عشق ولنتاین افتادم و با چشم

 زنه، بهش نگاه کردم. ای که به سامی داشتم، برق میزدهجوونهتازه

 ای به دستم زد. وسهسامی ب

 خانوم شدنت مبارک! -

 صورت خوشحال چند دقیقه پیشم، جاش رو به اخم داد. 

درگیر از خجالتی که از صبح گریبانگیرم شده بود، لبم رو به دندون 

 ادب.گرفتم و زیر لب گفتم: بی

های به سمتم خم شد و در مقابل چشم″ شنیدم چی گفتی″سامی با گفتن 

ی مبهوتم زد هام زد. چشمکی به قیافهی کوتاهی به لبمتعجب من، بوسه

 ای رو که باهم خریدیم، بپوش.و گفت: پیرهن زرشکی

 و از اتاق خارج شد. 

ی بلندش از پشت در اتاق، از بهت بیرون اومدم و با شنیدن صدای خنده

 باز شدنش شدم. هام رفتم که تازه متوّجه نیمهبه سمت کمد لباس

ای که جلوی کمد آویزون شده بود، ابروهام باال رشکیبا دیدن پیرهن ز

 اشتها!پرید و زیر لب زمزمه کردم: چه خوش

ی بخاطر گرسنگی و ضعف زیاد، بیخیال لجبازی شدم و طبق خواسته

 سامی عمل کردم. 

بعد از خشک کردن موهام و آرایش کمرنگی جلوی آینه ایستادم. نگاهی 

ی تهدید رو م رو به نشونهانگشت اشاره به سر تا پام انداختم و درحالیکه



پوشم! ی تو لباس میدادم، گفتم: فقط این بار به سلیقهبه آینه تکون می

 سامی خان، حواست باشه که همیشه از این خبرها نیست!

داد که از ها خبر از برگشتن نازی سابق رو میاین حرکات و شیطنت

ده و شوخی از مشکالت دغدغه، با خنرفت و بیدیوار راست باال می

 گذشت!زندگیش می

های پیانو بخش نُتبا لبخند از اتاق خارج شدم که صدای مالیم و آرامش

ها شک این همون زندگی آرومی بود که من از مدتبه گوشم رسید. بی

 کشیدم!پیش انتظارش رو می

دونستم که پیانو تو کدوم قسمت از سالن پذیرایی قرار داره، با خوب می

جان به اون سمت رفتم. سعی و تالشی برای کنترل لبخندم که هر لحظه هی

 تر شدن بود، نکردم!در حال پررنگ

قدم شدم که سامی همراه با اینبار برای بغل کردن و بوسیدن، خودم پیش

 کمی تعجب دست از پیانو کشید و همراهیم کرد.

رو آه  با صدای زنگ تلفن، از آغوش سامی بیرون اومدم که سامی نفسش

 مانند بیرون فرستاد و به سمت تلفن رفت. 

 ها بود، خندیدم. خوردهی پریشون سامی که مثل لشکر شکستبه چهره

ی سامی بفهمم، بهش خیره شدم. نباید زندگی بدون اینکه چیزی از مکالمه

بین بذارم. رو سخت بگیرم و تموم کارها و رفتار سامی رو زیر ذره

ی پر لیوان هم بد نیست! شاید اگه تغییر سامی رو ها دیدن نیمهگاهی وقت

 ای که بهم داره بذارم، وضعیت بهتر از این هم بشه. به پای عشق و عالقه

ذهن همیشه فعال و ندای درونیم دوباره باهم متحد شدن و مثل خوره به 

م افتادن! اگه سامی بخاطر تو عوض شده، تو در حقش جون بیچاره

سازه و تو با این ها شخصیتشون رو میعادت آدم انصافی کردی! چونبی

 کارت شخصیت سامی رو زیر سؤال بردی! 



و اگه به نظرت اون رفتارها جز عادات سامی نبوده که تونستنه به این 

 لنگه! راحتی عوض بشه، بهت دروغ گفته و قطعاً یه جای کار می

های انهام حسابی تو هم رفت. این تصورات من فقط به درد داستاخم

 کاشتم. دلی رو تو دلم میخورد. نباید بذر شک و بدتخیلی می

دونم سامی تو نگاهم م، از جا پریدم. نمیبا حس دست سامی روی شونه

هاش رو به حالت تسلیم باال برد و با خنده گفت: نترس چی دید که دست

 بابا. هرچقدر صدات کردم، جواب ندادی.

سامی دستم رو کشید و بلندم کرد، درحالیکه  ی کوتاهی اکتفا کردم.به خنده

 پرسید.کرد، گفت: مامان بود، حالت رو میبه سمت آشپزخونه هدایتم می

 زدم. بد شد.دادی باهاشون حرف میبا دلخوری گفتم: خب گوشی رو می

 سامی من رو پشت میز ناهارخوری نشوند و به سمت اجاق گاز رفت. 

گ زده بود، خواب بودی، نگرانت شده ای؟ آخه صبح هم زننه چه بدی -

 بود.

 دستم رو ستون صورتم کردم.

 زنم. دیگه کسی زنگ نزد؟پس بعداً خودم بهشون زنگ می -

ت زنگ سامی دیس برنج رو روی میز گذاشت و گفت: چرا. بابا و خاله

 زده بودن. ترنم هم صبح اومده بود اینجا.

 ؟کردجا چی کار میبا تعجب پرسیدم: ترنم این

بار دو ظرف خورشت رو روی میز گذاشت و درحالیکه روی سامی این 

 ای باال انداخت.نشست، شونهصندلی می

 خواست کرم بریزه.می -

 های ریزشده نگاهش کردم.با چشم

 چطور؟ -

 خواست بیدارت کنه!سامی بشقابم رو از مقابلم برداشت و گفت: می



 دش. ایه برای خوو با خنده ادامه داد: اعجوبه

 خندیدم و به بشقابم اشاره کردم. 

 زیاد شد. -

 ها اشاره کرد.سامی به خورشت

 کدومش؟ -

سبزی و مرغ چرخوندم که سامی گفت: مامان نگاهم رو بین قرمه

 سبزی فرستاده بود، ترنم هم مرغ آورد.قرمه

 چینی به بینیم دادم.

ما اعتباری خورم. مطمئنم ترنم غذا رو درست نکرده، اسبزی میقورمه -

 بهش نیست، شاید بین راه چیزی توش ریخته باشه!

سبزی و برای خودش سامی با خنده سرش رو تکون داد و برای من قرمه

 برنج و مرغ کشید.

بهتره استراحت ″ی کاری بهم نداد و با گفتن بعد از ناهار، سامی اجازه

ون رو من رو از آشپزخونه بیرون فرستاد. اگه طرفدارهای سامی ا″ کنی

ذلیل بهش دیدن، بدون شک صفت زنتو آشپزخونه مشغول کار می

 دادن!می

 تلفنی با بابا، خاله و مادر سامی حرف زدم. 

های هفته، تر روزعصر به همراه سامی به دیدن بابا رفتیم. با اینکه بیش

دیدیم؛ اما دلتنگش شده ها، چند ساعت همدیگه رو میمن و بابا فقط شب

 بودم!

در مقابل اشتیاق من نسبت به پیشنهاد بابا مبنی بر صرف شام سه سامی 

 های بابا و سامی صرف شد.نفره تسلیم شد. شام با شوخی

تو آشپزخونه مشغول چایی ریختن بودم که بابا گفت: نازی جان، بیا اینجا. 

 باهات کار دارم.



 . وارد سالن شدم″ اومدم″سومین فنجون رو توی سینی گذاشتم و با گفتن 

چایی رو تعارف کردم و مقابل بابا و سامی نشستم. فنجون چایی رو به 

 دست گرفتم و با لبخند پرسیدم: خوب بابا جون، چیکارم داشتین؟ 

ای نامعلوم خیره شد. استرس بدی به جونم بابا سری تکون داد و به نقطه

خواد حرف شناختم. مطمئن بودم که میهای بابا رو خوب میافتاد، حالت

 مهمی بزنه و برای گفتنش تردید داره. 

کردم نلرزه پرسیدم: فنجون رو روی میز گذاشتم و با صدایی که سعی می

 اتفاق بدی افتاده؟

هام نگرانیم رو بابا نگاهش رو بهم دوخت. سرم رو پایین انداختم تا چشم

 بروز ندن. 

 خواستم...من می -

تالشی برای مخفی کردن با مکثی که بابا کرد، سرم رو باال آوردم. 

 نگرانیم نکردم. 

ای گذشت، اما بابا انگار قصد شکستن قفل سکوتی رو که به چند دقیقه

شد هزار فکر و خیال ناجور هاش زده بود، نداشت و همین باعث میلب

 کنم! 

 خواست ازدواج کنه؟!یعنی بابا می

ونستم کسی تم لرزید. شاید خودخواهی بود، اما من نمیبا این فکر چونه

تونست جای مادرم رو رو به جای مادرم ببینم. در واقع هیچ زنی نمی

 بگیره. مادر من...

 من فردا از ایران میرم. -

 با بهت سرم رو باال آوردم و پرسیدم: برای چی؟



بابا چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت. نگاهم به سامی که با نگرانی 

تا نگاهم رو روی خودش دید، کار  بهم خیره بود، کشیده شد که اون هم

 بابا رو تکرار کرد. پس اون هم خبر داشت!

 های درهم مصرانه پرسیدم: سفر کاریه دیگه؟با اخم

 بابا آهی کشید. 

 نه. -

 پس چی؟ -

 بابا بهم خیره شد.

ببین نازی، قبول کن که زندگی بعد از ناهید برای من سخت شده. تنها  -

ویی و بس. من تو این یه سال جنگیدم که با نبود امید من تو این دنیا فقط ت

ی تو راحت مادرت کنار بیام، اما نتونستم. حاال که خیالم از زندگی و آینده

خوام چند وقت سفر کنم. هرجایی جز ایران! خودت بهتر شده، می

 دونی که تو اکثر شهرهای ایران، با ناهید خاطره دارم.می

 گردین؟با صدای لرزون پرسیدم: پس برمی

بابا سرش رو به عنوان تأیید تکون داد که دوباره پرسیدم: چند وقت 

 رین سفر؟می

دونم... تا بابا نگاه پریشون و ناراحتش رو بهم دوخت و گفت: نمی

 هروقت که حالم خوب بشه!

 وار گفتم: باشه.زیر لب زمزمه

 ی چایی رونخوردههای دستهام، فنجونبرای جلوگیری از ریختن اشک

 جمع کردم و به آشپزخونه رفتم. 

برخالف همیشه، شستن با دست رو به استفاده از ماشین ظرفشویی ترجیح 

 دادم.



چرا آرامش باهام قهر بود؟ چرا طعم خوشی و خوشبختِی من، اولش مثل 

 نسکافه دلچسب و آخرش مثل قهوه تلخ بود؟!

لوم فکر ی نامعکشیدم و به آیندهها میهدف اسکاج رو روی فنجونبی

 ای که به آشپزخونه افتاد متوّجه ورود سامی شدم.کردم که از سایهمی

تمایلی به حرف زدن با سامی، اون هم درست اون موقع نداشتم. با این 

دونستم اگه حال منتظر موندم تا خودش سر حرف رو باز کنه، چون می

 چرخه.ای نمیکننده من باشم، زبونم جز گالیه به حرف دیگهشروع

 خوای امشب اینجا پیش بابا بمونی؟می -

 ای مکث، محکم جواب دادم: نه.بدون لحظه

جا خوردن سامی رو به وضوح احساس کردم، اما سکوت کردم، توضیح 

 ای که گفته بودم، نداشتم.ای برای "نه"دیگه

 ازم ناراحتی؟ -

زمانی که سامی وقتی جواب قبلی رو ازم گرفت، عصبی گفت: لجبازی 

 نکن.

ها برداشتم و رو به سامی گفتم: لجبازی کجا بود؟ دست از سابیدن فنجون

 انتظار داشتی بهت بگم ناراحتم؟

 ها گرم کردم.و دوباره سرم رو با فنجون

 دونم ناراحتی، اما امشب رو اینجا پیش بابات بمون. فردا قراره...می -

 دونی چراتند وسط حرفش پریدم و گفتم: جواب سؤالی رو که می

مونم. شماها اگه نگران دلتنگی من بودین، پرسیدی؟ من امشب اینجا نمی

 دادین!ها بهم خبر میزودتر از این

سامی تار مویی رو که جلوی صورتم افتاده بود، کنار زد و گفت: باشه 

 عزیزم، آروم باش.



و خواست بغلم کنه که خودم رو عقب کشیدم. سامی نفسش رو بیرون 

 هام کرد. به دستای فرستاد و اشاره

 هات خشک شدن.بسه دیگه، دست -

رم آماده می″ها رو سریع آب کشیدم و با گفتن سری تکون دادم و فنجون

 های تند از آشپزخونه خارج شدم. با قدم″ بشم. 

ی بابا که کالفه روی مبل نشسته بود، پاهام ی خستهبا دیدن چهره

کردم، بعد از ینجا پیش بابا سر میاختیار ایستاد. مطمئناً اگه امشب رو ابی

چرخید کشید، چون مدام این فکر تو سرم میرفتنش کارم به تیمارستان می

 که چرا جلوی بابا رو نگرفتم!

ذاشتم، بابا بخاطر نادیا و کیارش آبروی باید خودخواهی رو کنار می

 هاش رفت، باید یه مدت از ایران بره تا بتونه با خیلی چیزچندین ساله

کنار بیاد. این یک سالی رو هم که بابا بخاطر من این خونه و زندگی رو 

 تر کرده!ی کافی براش سختتحمل کرده، کنار اومدن رو به اندازه

هام، به سالن برگشتم. بی سر و صدا به اتاقم رفتم و بعد از پوشیدن لباس

 های ناراحت بابا گرفتم و گفتم: فردا تو فرودگاهنگاهم رو از چشم

 بینمتون. خداحافظ. می

و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب بابا بمونم، از خونه خارج شدم و 

مون انداختم، با رفتن بابا کنار ماشین سامی ایستادم. نگاهی به خونه

 شد!تر میروحبی

باآلخره بعد از چند دقیقه، سامی به تنهایی از خونه بیرون اومد. انگار بابا 

قاطعانه تصمیمش رو گرفته بود، چون حتّٰی برای  از خیلی وقت پیش

 خداحافظی تا دم در هم نیومد!

 آهی کشیدم و سوار ماشین شدم. شاید اینجوری بهتر بود. 



نگاهی به سامی انداختم که تو سکوت مشغول رانندگی بود. اآلن نیم

خواستم با فکر کردن به ی ممکن برای من بود! نمیسکوت بهترین گزینه

سامی هم از تصمیم بابا خبر داشت و چیزی بهم نگفت، باعث آزار اینکه 

 خودم یا سامی بشم.

تر از هام رو بستم. خسته بودم، خستهسرم رو به پنجره تکیه دادم و چشم

ی دوری خودم از ماه کردم از بابا دور شدم، به اندازههمیشه. احساس می

تر بابا، این دوری بیشهای آسمون! ترسم از این بود که با رفتن و ستاره

 تر بشه.و بیش

*** 

ی پرواز بابا، از آغوشش بیرون اومدم. تالشی برای مخفی با اعالم شماره

کردن لبخند تلخم نکردم. بابا دوباره بغلم کرد و کنار گوشم گفت: قول 

 دم زود برگردم، پس بیتابی نکن. باشه؟می

ابا چکید. بخاطر ی چشمم روی کت مشکی بی اشک از گوشهاولین قطره

کرد، چیزی نگفتم و تو بغضی که مثل یه تیکه سنگ تو گلوم سنگینی می

 جواب بابا به آرومی سرم رو تکون دادم.

ها بهت نگفتم، فقط بخاطر خودت تر از ایندبابا دوباره گفت: اینکه زو

 کنی؟بود. باور می

 به زحمت جواب دادم: آره بابا جون. چرا باور نکنم؟

ی ازم فاصله گرفت و دستی به صورتم نمدارم کشید و پرسید: پس بابا کم

 آشتی؟

 فقط سرم رو تکون دادم که صدای خاله بلند شد: دیر شد.

به سراغ بقیه رفت ″ مواظب خودت باش″بابا پیشونیم رو بوسید و با گفتن 

 و خداحافظی کوتاهی باهاشون کرد. 



و رد نگاهم رو گرفت. خیره به رفتن بابا بودم که ترنم به سمتم اومد 

 م گذاشت و گفت: من واقعاً خبر نداشتم!دستش رو روی شونه

دونم، چون آلو تو دهنت بدون اینکه نگاهم رو از بابا بگیرم، گفتم: می

 مونه!خیس نمی

اآلن چون ناراحتی و من دختر خوبیم جوابت رو نمیدم، اما این رو  -

 بدون...

سمت ترنم برگشتم و پرسیدم: چی رو با خارج شدن بابا از دیدرسم، به 

 بدونم؟

 ادب شدی.خیلی بی -

 تفاوت گفتم: شاید!بی

 گرده!انقدر خودت رو ناراحت نکن. عمو که گفت زود برمی -

 نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و گفتم: امیدوارم.

های بابا دیدم با حرفی اما هیچ امیدی نداشتم. اون چیزی که من تو چشم

 مین تا آسمون فرق داشت!که زد، ز

بعد از خداحافظی از بقیه همراه سامی برای استراحت به خونه برگشتیم. 

م کرده بود. اگه شب برای شام خوابی دیشب حسابی خستهگریه و بی

خوابیدم تا هم خستگی ی مادر جون دعوت نداشتیم، تا فردا صبح میخونه

 باشم! جسمیم برطرف بشه و هم فرصت فکر و خیال نداشته

تر به ناچار دوش آب گرم رو جایگزین خواب کردم و از سر بیکاری زود

ی مادر جون کردیم. پدر جون مدام با از زمان شام عزم رفتن به خونه

″ من هم مثل پدر خودت بدون. اگه کاری داشتی، حتماً بهم بگو.″گفتن 

یداد سعی در دلداری دادنم داشت. رفتار پدر و مادر سامی بهم دلگرمی م

 تر احساس کنم. شد ناراحتیم از دوری بابا رو کمو باعث می



تر رنگآخر شب بعد از برگشتن به خونه با زنگی که بابا زد، ناراحتیم کم

های ماه عسلمون رو نشونم داد. از شد و سامی با دیدن خوشحالیم، بلیط

 زده شدم. پس علتی کیش رو انتخاب کرده بود، ذوقاینکه سامی جزیره

پرسید، این های مختلف ازم میی شهری پیش دربارههایی که هفتهسؤال

 بود! 

هایی که تا اون زمان بهم شده های سامی با تموم مهر و محبتجنس محبت

 بود، فرق داشت و من چقدر این تفاوت رو دوست داشتم!

سفر خوبی بود و باعث شد ماه عسل یک هفتگیمون باوجود سامی هم

 ه هردومون داشتیم، دو برابر بشه!هایی کمشغله

*** 

 «یک سال بعد»

م کشیدم و چند قدم به عقب رفتم. با لبخند به شدهدستی به گردن خشک

م به سامی به زد! عشق و عالقهنقاشیم نگاه کردم، با خود سامی مو نمی

ای راضی ی دیگهای پررنگ شده بود که دلم به کشیدن چهرهاندازه

 شد!نمی

گذشت، خوشبختی رو با سالی که از ازدواجم با سامی می تو این یک

کردم و هر روز رضایتم از ازدواجم های بدنم احساس میتک سلولتک

شد و خدا رو بخاطر قرار دادن سامی جلوی راهم شکر تر میبیش

 کردم.می

هام، برای خودم چایی ریختم و به اتاق خواب مشترکم بعد از شستن دست

. دستم رو دور فنجون حلقه کردم و به عکس بابا روی با سامی برگشتم

 پاتختی خیره شدم. 

از یک سال پیش که از ایران خارج شد، فقط چند روز تونستم ببینمش. 

های بابا رو اون هم زمانی که برای تولد مامان برگشته بود. حرف چشم



 یخوب خونده بودم، اون قصد برگشتن نداشت. بعد از چند ماه سفر، شعبه

ی تو تهران رو به ی شرکت رو تو ایتالیا تأسیس کرد و شعبهدیگه

 معاونش سپرد.

بابا با دیدن خوشبختیم با خیال راحت تو ایتالیا موندگار شد و من به ناچار 

های بابا برطرف ای که اکثر روزها به سراغم میومد با عکسدلتنگی

د، عقد ترنم و امیر ای که تو یک سال گذشته افتاکردم. اتفاق مهم دیگهمی

 خورد.طبع بودن و روحیه و عالیقشون بهم میبود. هردو شوخ

ای رو که از هام نزدیک کردم و سعی کردم دلشورهفنجون رو به لب

شد. فقط امیدوار بودم این گیرم شده، نادیده بگیرم، اما نمیصبح گریبان

و زندگی دلشوره، اون هم درست تو سالگرد ازدواجمون مرتبط با سامی 

 مشترکمون نباشه!

نگاهی به ساعت دیواری انداختم، هنوز ساعت یازده بود و تا زمانی که 

سامی بیاد خونه وقت زیادی داشتم. از اتاق خارج شدم و نگاه کلی به 

 زد. جا از تمیزی برق میخونه انداختم، همه

تصمیم گرفتم به سر خاک مامان برم، شاید درد و دل کردن باهاش این 

 کرد.ی لعنتی رو ازم دور میلشورهد

لباس ساده و مرتبی پوشیدم و خیلی زود خودم رو به بهشت زهرا 

ی اتفاقاتی که افتاده بود، برای مامان گفتم، اما رسوندم. مثل همیشه از همه

 تر شد.نگرونیم بیشعجیب بود که برخالف همیشه آروم نشدم و دل

های دستم روی فرمون ماشین سوار ماشین شدم و درحالیکه با انگشت

ضرب گرفته بودم، به این فکر کردم که سامی این ساعت از روز حتماً 

 موند بابا. تو استودیو هست و مثل همیشه سرگرم کاره، فقط می

 ش رو گرفتم که به بوق دوم نرسید، جواب داد: جانم دخترم.سریع شماره

 مضطرب گفتم: الو. سالم بابا. خوب هستین؟



 عزیزم. من خوبم. حالت چطوره؟ سامی خوبه؟سالم  -

 آره بابا جون. ما خوبیم. -

 خواستم بهت زنگ بزنم.خودم شب می -

 با نگرانی پرسیدم: خبری شده؟

 بابا کوتاه خندید.

خواستم سالگرد ازدواجتون رو نه عزیزم. چه خبری باید باشه؟ می -

 تبریک بگم.

 پرسید: مشکلی پیش اومده؟ای کشیدم و تشکر کردم که بابا نفس آسوده

 خیلی سریع جواب دادم: نه. چه مشکلی؟

 رسه. آخه صدات نگران بنظر می -

تر از این دستم جلوی بابا رو نشه و اون سر دنیا به فکر برای اینکه بیش

و خیال نندازمش، گفتم: نه. خواب بد دیده بودم، بخاطر همین نگرانتون 

 شدم.

 دقیقه حرف زدن، خداحافظی کردیم. بابا آهانی گفت و بعد از چند 

چرخیدم بدون اینکه مقصد ها میهدف مشغول رانندگی شدم. تو خیابونبی

خاصی داشته باشم. بعد از یک ساعت ناخودآگاه خودم رو جلوی 

 استودیوی سامی پیدا کردم.

خوشبختانه جلوی استودیو جای پارک وجود داشت و من مجبور به رد 

کردن مسیر با پای پیاده نبودم! سوار آسانسور شدم شدن از خیابون یا طی 

ی چهارم رو فشار دادم. با پاهام روی زمین ضرب گرفته بودم. و دکمه

کالمی که درحال پخش بود، به شدت اعصاب و روانم رو به آهنگ بی

 بازی گرفته بود. 



ی چهارم رسید و من پیاده شدم. با دیدن در باز بآلخره آسانسور به طبقه

ودیو، پاهام سست شد. بخاطر صدای ساز و آهنگ امکان نداشت در است

 استودیو باز بمونه. 

هام بود تق کفشهای لرزون به سمت استودیو رفتم. فقط صدای تقبا قدم

شکست. اثری از سامی، امیر، شهاب و نیما، مدیر که سکوت رو می

 د.ی سامی که تو اون یک سال جز سه بار ندیده بودمش نبوبرنامه

های نامشخصی که از اتاق ضبط میومد، به اون سمت با صدای زمزمه

شدم، صدای ناراحت سامی تر میرفتم. با هر قدمی که به اتاق نزدیک

 شد.تر میبرام واضح

اگه بفهمه اونی که با ماشین بهش زد و فرار کرد، من بودم، یه لحظه  -

 مونه!هم تو زندگیم نمی

 د؟ نکنه...سامی با کی تصادف کرده بو

 صدای نیما حواسم رو پرت کرد.

 ت بهش ربطی به تصادف نداره.خب... خب بهش بگو عشق و عالقه -

های نیما نبودم. درست جلوی اتاق ضبط رسیده بودم. از الی متوّجه حرف

هاش گرفته بود. نگرانش در به سامی نگاه کردم که سرش رو بین دست

با حرف سامی پاهام روی زمین خواستم داخل اتاق بشم که بودم، می

 خشک شد.

ی تصادف نیما، خودت رو به زدی به خریت؟ حتّٰی اگه نازی با قضیه -

تونه. مِن احمق اگه دار نشدنش نمیهم بتونه کنار بیاد، با ماجرای بچه

 فرار نکرده بودم، نازی اآلن سالم بود!

سامی نگاه  هایفهمیدم. ناباور به لبهاشون رو نمیدیگه چیزی از حرف

تونستم باور کنم، کردم که هر لحظه در حال تکون خوردن بودن. نمیمی



های خواستم باور کنم. باید به دنبال دلیل و مردک برای حرفشاید هم نمی

 گشتم.سامی می

ترین سر و صدا از استودیو و خودم رو جمع و جور کردم و با کم

 خورد. و گوشم زنگ میهای سامی تساختمون خارج شدم. هنوز هم حرف

شدم. انگار این ساختمون سوار ماشین شدم، باید زودتر از اونجا دور می

قدرت نفس کشیدن رو ازم گرفته بود. تو یه تصمیم آنی راهم رو به سمت 

 بیمارستانی که توش بستری شده بودم، کج کردم.

 از پذیرش سراغ دکتر رستمی، دکتر معالجم رو گرفتم. خوشبختانه هنوز

کرد. پرستار که بنظر دختر مهربونی بود، دکتر تو اون بیمارستان کار می

 رستمی رو پیج کرد.

دکتر با دیدنم لبخند گرمی زد و با هم به حیاط بیمارستان رفتیم. به تبعیت 

 از دکتر روی نیمکت نشستم.

 خب نازی جان چه خبر؟ چی شده یادی از من و این بیمارستان کردی؟  -

 امه داد: یادمه از بیمارستان زیاد خوشت نمیومد. و با خنده اد

خواستم های دکتر حتّٰی نتونستم لبخند کوچیکی بزنم. نمیدر مقابل حرف

زیاد وقتش رو بگیرم، پس گفتم: اومدم اینجا تا یه سؤالی ازتون بپرسم. 

 کنم راستش رو بهم بگین.فقط خواهش می

 اخم شیرینی کرد.

 شنیدی؟تا حاال از من دروغی  -

 مقدمه پرسیدم: تو تصادف چه بالیی سرم اومد؟ سرم رو تکون دادم و بی

 دکتر به سمتم متمایل شد.

 منظورت چیه؟! -

کردم، هام بازی میهای دستسرم رو پایین انداختم و درحالیکه با انگشت

 دار بشم؟!تونم بچهگفتم: منظورم اینه که من نمی



رو باال آوردم. نگاه خیره و ماتش وقتی جوابی از دکتر نشنیدم، سرم 

 گویای جوابم بود. 

 ی ماشین نبود. ها فقط ضربهدستم روی شکمم نشست. پس علت اون بخیه

 خواست چیزی از این موضوع بفهمی!پدرت نمی -

تونی به درمان فکر و با امیدواری ادامه داد: اآلن هم دیر نشده، تو می

 کنی.

کردم نلرزه گفتم: خیلی ایی که سعی میاز روی نیمکت بلند شدم و با صد

 ممنون. من باید برم. 

 اون هم بلند شد.

 رنگ و روت پریده. با این حالت نرو. بیا بریم... -

 حرفش رو قطع کردم.

 من خوبم. خداحافظ. -

 و سریع به سمت ماشینم رفتم و سوارش شدم.

 های دکتر مهر تأییدی بر گناهکاری سامی بود. عرق سردی رویحرف

کردم. دستی به گلوم کشیدم و مدالی بدنم نشسته بود و احساس خفگی می

رو که سامی بهم هدیه داده بود، لمس کردم. چرا وقتی معنیش رو با هزار 

 های مختلف پیدا کردم، علتش رو از سامی نپرسیدم؟ زحمت از سایت

با صدای زنگ گوشیم، اون رو از کیفم بیرون آوردم. عکس سامی روی 

 تر کرد. ی نمایشگر، حاِل بدم رو بدصفحه

 زیر لب زمزمه کردم: چطور تونستی؟ 

حاضر نبودم صداش رو بشنوم، اما اآلن زود بود! فعالً نباید چیزی 

کردم، اما نقش من در مقابل نقش اون فهمید. باید مثل خودش بازی میمی

 هیچ بود! عمر نقش من فقط چند ساعت بود و عمر نقش اون دو سال! 

 ماس رو وصل کردم و طبق عادتم جواب دادم: جانم؟ ت



 صداش به گوشم رسید.

 چرا دیر جواب دادی؟ نگرانت شدم. -

کردم هوا برای نفس تو از شنیدن صداش، هیچ لذتی نبردم. احساس می

 ی ماشین رو تا ته پایین دادم. ماشین کمه. پنجره

دادم: معذرت  هام رو بستم و با اینکه هیچ تقصیری نداشتم، جوابچشم

 خوام. بیرون بودم، نشنیدم. می

 ش به گوشم رسید.صدای نفس آسوده

 مواظب خودت باش عزیزم.  -

 به سختی گفتم: باشه عزیزم. شب زود بیا!

 و سریع خداحافظی کردم. 

ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه روندم. با اون حالم سرعتم به 

 رو تو ده دقیقه طی کردم.  ای زیاد بود که راه نیم ساعتهاندازه

ماشین رو داخل پارکینگ حیاط پارک کردم که نگاهم به ماشین مشکی 

وقت ی رنگ ماشین افتادم. هیچسامی افتاد. یاد حرف مادر آنیتا درباره

ندیده بودم سامی از این ماشین استفاده کنه! دستم رو محکم روی کاپوت 

 !هام روش خراش انداختماشین کشیدم که ناخن

چرا هیچوقت به این ماشین مشکوک نشدم؟! پوزخندی زدم و وارد خونه 

 شدم. 

های بیرون به حموم رفتم و زیر دوش آب سرد ایستادم. با با همون لباس

 لرزی که به بدنم افتاد، زانوهام شکست و روی زمین افتادم. 

لرزیدم. چرا بغضم سوختم و از بیرون میعجیب بود که از درون می

ست تا از التهاب درونم کم کنه؟ چرا با وجود تموم مدارکی که شکنمی

 تونستم باور کنم؟ علیه سامی بود، نمی



خواستم جلوی سامی ضعیف بنظر برسم. امشب شب مهمی بود و نمی

تونستم درک کنم. نفرت بود یا عشق؟ فقط حس حسم به سامی رو نمی

و در بر گرفته بود و تونستم درک کنم که سر تا سر وجودم رانتقام رو می

 مثل آتیش به جونم افتاده بود.

همین حس، بهم قدرت میداد! همین حس باعث شد خاطرات خوشم رو با 

 ای حسرت! ای اشک! بدون ذرهسامی زیر دوش مرور کنم. بدون قطره

ای که سفارش کیک از حموم که خارج شدم، قبل از هر کاری به قنادی

خواستم کیک رو خودشون با پیک داده بودم، زنگ زدم و ازشون 

 بفرستن.

*** 

جلوی آینه قدی سالن ایستادم و نگاهی از سر رضایت به خودم انداختم. 

پیراهن قرمز رنگی که به انتخاب سامی خریده بودم، به تن داشتم و 

 م رو پوشونده بود.آرایشی که سامی دوست داشت، چهره

نگاهم به پالک روی گردنم  م کشیدم که ناخودآگاهدستی به موهای فر شده

 «من رو ببخش!»دونستم. افتاد. حاال معنی و علتش رو خوب می

 زمزمه کردم: هرگز!

صدای ماشین سامی از داخل حیاط اومد. نگاهم رو دور تا دور سالن 

چیز مرتب بود. به سمت در رفتم تا از سامی استقبال کنم. چرخوندم، همه

 ود، اما نشدنی نبود! م نشوندم. سخت بلبخندی روی چهره

در رو باز کردم که سامی با دیدنم لبخندی زد و درحالیکه ابروهاش رو 

 باال مینداخت گفت: سالم بر بانوی جذاب من.

 خندیدم و گفتم: سالم آقا. 



ای رو موهام نشوند. عطر تنش رو عمیق بو کشیدم، بغلم کرد و بوسه

ل برای من بود. بعد از شاید این آخر بار بود که این آغوش تمام و کما

 شد؟من، این آغوش به روی کی باز می

 نازی؟  -

 میل از بغلش بیرون اومدم و سؤالی نگاهش کردم. بی

 حالت خوبه؟ -

 داغون بودم، اما گفتم: آره. چطور مگه؟ 

 نگاه عمیقی بهم انداخت.

 کنم یه جوری هستی. چیزی شده؟احساس می -

 دستش رو کشیدم. 

 یگه.نه. بیا تو د -

 سامی خندید.

 مون برسیم.هام رو عوض کنم تا به جشن دو نفرهپس من برم لباس -

تونستم منکر این با لبخند سرم رو تکون دادم و به رفتنش خیره شدم. نمی

تونستم کنارش بمونم و هر روز و هر بشم که هنوز دوستش دارم، اما نمی

 شب تصادف و اتفاقات نحس بعدش رو مرور کنم. 

مون چرخید. به زودی این های دو نفرهنگاهم روی دیوارها و عکس

 ها نابود! آهی از ته دل کشیدم. شد و این عکسزندگی تموم می

های ملتهبم کشیدم. من چه مرگم شده بود؟ من که دستی روی گونه

خواستم انتقام بگیرم، پس چی خاطراتم رو زیر دوش شستم. من که می

 پیداش شد؟ شد؟ این حسرت از کجا

سرم رو تکون دادم تا این افکار رو از ذهنم بیرون کنم. امشب نباید طبق 

 رفت!ی سامی پیش میخواسته

 صدای سامی من رو به خودم آورد.



 خب. حاال چیکار کنیم نازی خانوم؟ -

تیشرت جذب سفید رنگ به همراه شلوار مشکی به تن کرده بود و 

رسید. نگاهم رو از سامی گرفتم میتر از همیشه بنظر حالتموهاش خوش

 کردم، پرسیدم: اول شام بخوریم؟و درحالیکه به ساعت دیواری اشاره می

سامی موافقت خودش رو اعالم کرد و من مشغول آماده کردن میز غذا 

شدم. نگاهی به میز شلوغ و رنگارنگ انداختم. تموم غذاها و دسرهای 

 بودم.  ی سامی درست کردهروی میز رو طبق عالقه

 چیز باید خاص باشه!زمزمه کردم: امشب آخرین شبه. همه

 و بلند گفتم: شام حاضره. 

م سامی وارد آشپزخونه شد و نگاهی به میز انداخت. به سمتم اومد و گونه

 رو بوسید.

 چرا انقدر خودت رو به زحمت انداختی؟  -

 با لبخند گفتم: امشب برای من خیلی خاصه!

 نداخت. سامی ابرویی باال ا

 برای من هم.  -

 حال چیزی نگفتم.ای تعبیر کرده بود، با این سامی حرفم رو جور دیگه

تر از ها کرد و گفت: امشب رمانتیکای به شمعسامی با خنده اشاره

 همیشه شدی!

لبخند کمرنگی زدم و به سمت ضبط رفتم. خیلی زود آهنگ مورد نظرم 

 رو پیدا کردم. 

نشستم و اون مثل همیشه برام غذا کشید. خودم روبروی سامی پشت میز 

رو مشغول غذا خوردن نشون دادم، اما در حقیقت زیر چشمی حواسم به 

سامی بود که با آرامش همیشگیش مشغول غذا خوردن بود. برای صدمین 

 بار از خودم پرسیدم؛ چطور تونست؟!



رو  خیال وانمود کردن شدم و قاشق و چنگال رو کنار گذاشتم. دستمبی

م گذاشتم و با دقت به سامی خیره شدم. چرا هنوز هم با اون زیر چونه

 تونستم باور کنم؟ همه دلیل و مدارک نمی

نگاهم رو از سامی گرفتم و نگاه سرسری به اطرافم انداختم. یعنی باید 

 کردم که این زندگی و خوشبختی تموم شده؟قبول می

لب شد. دور دهنش رو با آهی از ته دل کشیدم که توّجه سامی بهم ج

 ی غذام اشاره کرد. نخوردهکاغذی پاک کرد و به بشقاب دستدستمال

 خوری؟چرا غذات رو نمی -

 دوباره قاشق رو به دستم گرفتم. سری تکون دادم.

 خورم.اآلن می -

 های ریزشده نگاهم کرد.سامی با چشم

 امروز چت شده؟  -

 هتره غذامون رو بخوریم.ای باال انداختم و گفتم: هیچی. بشونه

 پلو رو داخل دهنم بردم. و قاشق پر از باقالی

 سامی پوفی کشید و دوباره مشغول غذا خوردن شد. 

 این آخرین شامه، شمعا رو روشن کن»

 نبضت تو دستامه، شمعا رو روشن کن

 این آخرین شامه با تو سِر یک میز

 این آخرین ِمهره از آخرین پاییز

 ، این آخرین بوسهاین آخرین لبخند

 «ها تکراِر کابوسهبعد از تو این شب

 های درهم پرسید: این چه آهنگیه انتخاب کردی؟سامی با اخم

 این آخرین لبخند، این آخرین بوسه»

 «ها تکراِر کابوسهبعد از تو این شب



وقتی جوابی ازم نشنید، گفت: دوباره لجبازی رو شروع کردی. میرم 

 عوضش کنم. 

 رو محکم گرفتم. سریع دستش 

 نه. -

سامی پوفی کشید و چیزی نگفت. بدون اینکه دستش رو ول کنم، صداش 

 زدم. 

 هاش برد و در همون حال جواب داد: جونم؟دستم رو به سمت لب

 ی بچه چیه؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم: نظرت درباره

 سامی از شنیدن سؤالم جا خورد. بعد از چند ثانیه مکث با تردید پرسید:

 بچه؟

دستم رو از دست سامی که در حال فشار دادن بهش بود، بیرون کشیدم و 

 گفتم: آره، بچه! چیز عجیبیه؟

 نه. اما هنوز زوده.  -

 شمعا روشن کن، شب دلهره داره»

 باید برم اما عطرت نمیذاره

 انگیزهتو تلخ و غمفردای من بی 

 «ریزهشمعو تماشا کن، چه اشکی می

 ن سی و هفت سالته.  کجا زوده؟ تو اآل -

 برای تو زوده. -

 شه. من اآلن بچه...مصرانه گفتم: سه سال دیگه چهل سالت می

سامی حرفم رو قطع کرد و با صدای نسبتاً بلندی گفت: گفتم که اآلن 

 ش چیزی بشنوم.خوام دربارهزوده. نمی

 این آخرین لبخند، این آخرین بوسه»

 ها تکراِر کابوسهبعد از تو این شب



 این آخرین لبخند، این آخرین بوسه

 «هابعد از تو این شب

 لبخند تلخی زدم.

تونی ت هنوز زوده؟ چرا نمیگی نازی تو نمیبرای تموم شدن نقشه -

 دار بشی؟ چرا نمیگی این همه مدت بازیت دادم؟!بچه

رنگ سامی پریده بود. به سختی پرسید: این مزخرفات رو کی تحویلت 

 داده؟ 

ی من خبر داشتی، تو که به حرفش گفتم: تو که از گذشتهتوّجه بی

دونستی من چی کشیدم، پس چرا اومدی دوباره برام رویا ساختی؟ تو می

 که زدی و فرار کردی، چی شد اومدی سراغم؟ حتماً عذاب وجدان؟ 

پالک رو از گردنم کشیدم که زنجیرش پاره شد. روبروش گرفتم و جیغ 

 شه. با من کردی با یه ببخشید حل نمی زدم: ببخشمت؟ کاری که تو

 و پالک رو با زنجیرش، جلوی پاش روی زمین انداختم. 

هام دست خودم نبود، نالیدم: مِن زودباور عاشقت شدم. چرا باهام اشک

 این کار رو کردی؟ 

هام ای نامعلوم خیره شده بود، تا خواست چیزی بگه، دستسامی به نقطه

خوام چیزی بشونم. اآلن برای هر گفتم: نمی هام گذاشتم ورو روی گوش

 حرفی دیر شده. خیلی دیر.

 و از آشپزخونه خارج شدم. 

 شمعا روشن کن، شب دلهره داره»

 باید برم اما عطرت نمیذاره

 انگیزهتو تلخ و غمفردای من بی 

 «ریزهشمعو تماشا کن، چه اشکی می



از پشت قفل کردم و های لرزون در رو به اتاق خواب پناه بردم. با دست

هام پوشوندم و نالیدم: همونجا پشت در سر خوردم. صورتم رو با دست

 خدایا خودت کمک کن!

*** 

هام رو باز با دردی که تو کل بدنم پیچیده و امونم رو بریده بود، چشم

کردم. نگاهی به اطرافم انداختم، پشت در خوابم برده بود و علت درد و 

 خشکی بدنم همین بود. 

های ستی به پیراهن توی تنم کشیدم، حسابی چروک شده بود. چروکد

های قلبم چیزی نبود. دیروز قلبم برای دومین پیراهن در مقابل شکستگی

 بار مچاله شد، حتّٰی بدتر از اولین بار. 

به کمک در و دیوار به سختی از روی زمین بلند شدم که تازه متوّجه 

ها حوصله بدون اینکه خم بشم، کفش. بیهای پاشنه بلند تو پاهام شدمکفش

ش رو به طرفی پرت کردم و وارد حموم رو از پاهام درآوردم. هر لنگه

 داخل اتاق شدم. 

آب گرم رو باز کردم و بدون اینکه منتظر پر شدن وان بمونم، با همون 

پیراهن کذایی داخلش نشستم. سعی کردم بدون فکر کردن به سامی حموم 

شد؟ منی که حتّٰی روزهای معمولی هر ساعتم رو با فکر یکنم، اما مگه م

خیالش باره بیتونستم یکگذروندم، حاال چطور میکردن به سامی می

 بشم؟ 

هام رو دستی به جای خالی پالک و زنجیر روی گردنم کشیدم و چشم

ریزی بستم. فکر به اینکه سامی فقط از روی عذاب وجدان و با برنامه

 ی اشکم رو دوباره جوشاند و سرریز کرد!ه، چشمهوارد زندگیم شد

ای که مادرش رو گم کرده، زمزمه تر از صدای بچهبا صدایی غمگین

 هاش دروغ بود؟ کردم: یعنی تموم حرف



ی تصادف و نازا شدنم عشقم به سامی اونقدر بود که بخاطرش با قضیه

شمش بزنم؛ اما تونم داشته باوقت نمیای رو که هیچکنار بیام و قید بچه

ی سامی فقط از روی تظاهر بوده باشه، شاید دست به کارهایی اگه عالقه

 بزنم که حتّٰی دلم راضی به فکر کردن بهشون نیست.

خبری ی سامی، از بیشدم، از عالقهباید از خیلی چیزها مطمئن می

خبری بابا از اینکه من با سامی تصادف ش، از تصادف و حتّٰی بیخانواده

 دم. اما از همین اآلن هم نسبت به خیلی چیزها مشکوک بودم.کر

 کشونه. کنه و آدم رو به آتیش میامان از این اماها که تا ته دل رسوخ می

 با هر زحمتی بود خودم رو شستم و از حموم خارج شدم. 

نگاهم رو با حسرت دور تا دور اتاق چرخوندم. حتّٰی دل کندن از این اتاق 

بود، چه برسه به خود سامی. آهی کشیدم و به سمت کمد هم برام سخت 

 هام رفتم. لباس

ی مشکی رنگ پوشیدم و بدون اینکه موهام رو خشک مانتو و شلوار ساده

کنم، روسری همرنگ رو با وجود خطوطی که بخاطر تا کردن روش 

 افتاده بود به سرم کردم. 

لم دوباره نافرمونی خواستم قفل در رو باز کنم که ددستی به دست میکیف

تک های سامی رو باز کردم و با نگاهی غمگین تککرد. در کمد لباس

هاش رو از نظر گذروندم. پیراهن آبی رنگش رو که دیروز به تن لباس

 ها بیرون کشیدم و بوییدم. داشت از بین لباس

دستیم با لبخند تلخی اون رو تا کردم و مثل شیء با ارزش داخل کیف

اید سهم من از سامی فقط خاطراتش باشه، پس بهتر بود خوب گذاشتم. ش

 ازشون نگهداری کنم. 



خیال تموم اتفاقات خواستم بیکردم، یه لحظه میحال خودم رو درک نمی

ای دیگه، هیچ امیدی به سر پا کردن بشم و با سامی ادامه بدم و لحظه

 شدم.م نداشتم. آهی کشیدم و از اتاق خارج شدههای ویرونآرزو

ترین دونستم سامی به استودیو رفته باشه، پس با کمبا اتفاق دیشب بعید می

ش میخکوب سر و صدا به سمت در خروجی رفتم که با صدای خسته

 شدم.

 کجا نازی؟  -

ی ش طوالنی نبود و حتّٰی حرف خاصی هم نزده بود، اما همین جملهجمله

 افی بود. هام کای برای مهمون کردن اشک به چشمدو کلمه

 تر. ی نزدیکش دوباره به گوشم رسید، اما با فاصلهصدای خسته

 من باید باهات حرف بزنم! -

م نشست و مثل های شکستههاش رو شونهو به دنبال حرفش دست

خواست به عروسک کوکی به سمت خودش برم گردوند. دلم نمی

ا نوک هاش خیره بشم و هرچی رشته کردم پنبه بشه، اما سامی بچشم

 هاش بشم.م رو باال آورد و وادارم کرد غرق چشمهاش چونهانگشت

نگاهم اونقدر دلخور بود که خودش از تصمیمش منصرف شد و سرش 

 هاش بشم. رو پایین انداخت و من تازه تونستم متوّجه سردی دست

 هاش از چی بود؟ از سرما یا ترس؟سردی دست

 من... من از خیلی وقت پیش...  -

 ِمن کردن سامی نداشتم، پس بآلخره مهر سکوتم رو شکستم.به ِمن عادت

 هام نگاه کن. زنی به چشموقتی باهام حرف می -

وار گفت: من این نگاه ای زمزمهبهم چشم دوخت و بعد از مکث چند ثانیه

 خوام. دلخور رو نمی



و دستش رو به قصد در آغوش کشیدنم روی بازوم گذاشت و ادامه داد: 

 قط عادت به نگاه عاشقت دارم. من ف

فاع چند صد من رو مثل سقوط یک شخص از ارت″ عادت″ ی شنیدن کلمه

ی نه چندان دور پرتاپ کرد. سامی همونطور که قول متری، به گذشته

هایی رو که من دوست نداشتم، ترک کرد. از کجا معلوم داده بود عادت

 من هم عادِت قابل ترک براش نباشم؟ 

ش بیرون کشیدم و با لحنی که شدههای قفلمحکم از بین پنجهبازوم رو 

 زنه، گفتم: به من دست نزن.مطمئن بودم بدتر از نیش عقرب زخم می

 با بهت اسمم رو صدا زد. 

 تر از روزهایی که از دنیا بریده بودم، خندیدم و گفتم: نازی مرد. تلخ

 شتم.خواست قدمی به سمتم برداره که دستم رو جلوش نگه دا

شه که من خودم رو به چون تو عادت به نگاه عاشقم داری دلیل نمی -

 نفهمی بزنم!

 منظورم این نبود! باید باهات حرف بزنم.  -

دستی به صورت خیسم کشیدم و با بغض گفتم: بایدها تموم شد! برای هر 

ای سر اون توضیح و توجیهی دیر شده. برام مهم نیست چه بالی دیگه

 به سرم اومده. تو...تصادف لعنتی 

 چیز خبر نداری. حرفم رو قطع کرد و مصرانه گفت: تو از همه

خوام با چیز رو ندونم، اما گفتم که دیگه مهم نیست. نمیآره. شاید همه -

 هام رو بخورم. فهمیدنشون حسرت حماقت

ها به زمین افتاده بود، دستیم رو که در اثر کشمکشخم شدم و کیف

توّجه به نگاه مبهوت سامی، بی″ بینمت.تو دادگاه می″ گفتن برداشتم و با 

 از خونه خارج شدم.



های بلند تا سر کوچه ریخت، با قدمهام روی صورتم میدرحالیکه اشک

ربط تر از اونجا دور بشم تا مبادا حرف بیخواست زوددویدم. دلم می

 ای به زبون نیارم. دیگه

فتم که بالفاصله ایستاد. راننده که دستم رو جلوی تاکسی زرد رنگی گر

ی کاغذ دستمالی رو به سمتم گرفت رسید، جعبهپیرمرد مهربونی بنظر می

 هات رو پاک کن دخترم. و گفت: بگیر اشک

ی بار مقصدم رو پرسید. سرم رو به پنجرهتشکر زیر لبی کردم که این

 . ی بابا رو گفتمماشین تکیه دادم و با صدای خشدار آدرس خونه

طور  شد چطور حرف از دیدار تو دادگاه زدم و فقط بهباورم نمی

ای سعی در امیدواری دادن به خودم بودم که سامی این موضوع احمقانه

رو جدی نگرفته باشه، اما نگاه مات و مبهوتش به آرزوی واهیم دهن 

 کرد!کجی می

وسط راه از مقصدم پشیمون شدم و به راننده آدرس پارک نزدیک 

 مون رو که فقط دو خیابون باهاش فاصله داشت، دادم. نهخو

ای که از زمان ی ماشین، بدون ترس و واهمهبعد از حساب کردن کرایه

کردم، از خیابون رد شدم. انگار حاال تصادف باهاش دست و پنجه نرم می

که اون فرد ناشناس رو شناخته بودم، ترسم هم از بین رفته بود. تو پارک 

 ها قرار داشت، نشستم. ی که روبروی تاب بچهروی نیمکت

شد، اما حاضر نبودم نگاهم رو ازشون ای داغ دلم تازه میبا دیدن هر بچه

کردم. م فکر میها، به آیندهبگیرم. خیره به بازی پر ذوق و شوق بچه

روح و آروم، خالی از شیطنت و سر و صدای بچه! من کجای ی بیآینده

 ردم که عاقبتم این شد؟ زندگیم به کسی بدی ک

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم که تازه متوّجه تاریکی هوا شدم. نگاهی 

 ی سیاه رنگ، کسی تو پارک نبود! به اطرافم انداختم، جز خودم و گربه



هاش ترس از یه طرف تنهایی و تاریکی و از طرف دیگه گربه و میومیو

حکم چنگ زدم و تا خواستم دستیم رو مبدی رو به جونم مینداخت. کیف

 از روی نیمکت بلند بشم، سرم گیج رفت. 

م مثل صبح به دستی بیچارههر دو دستم رو روی سرم گذاشتم که کیف

زمین افتاد. از دیروز چیزی نخورده بودم و این ضعف طبیعی بود. قبل 

ی از اینکه با زانو به زمین بیفتم، دستی دور بدنم حلقه شد. صدای ترسیده

 می به گوشم رسید.سا

 نازی، عزیزم، فدات بشم. چی شد؟ بیا بریم تو ماشین.  -

خیال تموم اتفاقات ی پیراهنش چنگ زدم که بغلم کرد. بیجون به یقهبی

ش بد، تصادف، بچه و خوابی که آینده برامون دیده بود، سرم رو به سینه

یی بچگی تکیه دادم و با آرامش به صدای ضربان قلبش که برام مثل الال

 بود، گوش سپردم.

میل از آغوش سامی بیرون اومدم و به کمکش با رسیدن به ماشین، بی

م، هرچند روی صندلی کمک راننده جا گرفتم. با نشستن دستش روی گونه

 هام بسته شد. نظر گرمای سابق رو نداشت، چشم سرد، هرچند که دیگه به

 تنت نمونده.  بشین اینجا تا یه چیزی برات بخرم. جون تو -

هام رو باز ای که به دنبال حرفش روی پیشونیم زد، چشماز گرمی بوسه

م رو روی سامی چرخوندم. ظاهرش برخالف همیشه کردم و نگاه خسته

 های دیشب رو به تن داشت. آشفته بود و هنوز لباس

های پارک بوده، اما از اینکه کسی تا زدم سامی از صبح نزدیکحدس می

اون رو با این تیپ و قیافه دیده بود، خبر نداشتم؛ با این حال دلم  این موقع

 سازی کنن. خواست بخاطر من براش حاشیهنمی

 به بازوش چنگ زدم که سؤالی نگاهم کرد. 

 ی بابام. من خوبم. فقط من رو برسون خونه -



سامی کالفه دستش رو بین موهاش کشید و به سمت در راننده رفت. با 

ه از دیده نشدن سامی توسط دیگران، سرم رو به صندلی تکیه خیالی آسود

 دادم. 

گشت، سامی به سمت داشبورد خم شد و درحالیکه به دنبال چیزی می

 خوای بریم بیمارستان؟ پرسید: می

حالتش، قدرت هر جوابی رو ازم ی نوازش موهای مشکی خوشوسوسه

هام رو مشت ای، دستگرفت. برای جلوگیری از هر کار احمقانهمی

 کردم. 

بعد از چند دقیقه سامی در داشبورد رو بست و به سمتم برگشت. با دیدن 

ام، لبخند محوی روی صورتش نشست که با سرعت سرم رو به نگاه خیره

 سمت پنجره برگردوندم. 

 بیا این شکالت رو بخور تا برسیم خونه.  -

رم و و به دنبال حرفش دستش روی دست چپم نشست و با حرکت ن

نگاهی به سامی، دستم مانندش، مشت محکمم رو باز کرد. بدون نیمنوازش

 رو از دستش بیرون کشیدم. 

 رم. ی بابام برسونی، خودم میتونی من رو به خونهاگه نمی -

بردم که سامی قفل مرکزی رو زد. با اخم  و دستم رو به سمت دستگیره

 لی کنم. به سمتش برگشتم تا عصبانیتم رو رو سرش خا

 به چه حقی... -

 سامی از فرصت استفاده کرد و شکالت رو داخل دهنم گذاشت. 

های خندونش های گشادشده از تعجب بهش نگاه کردم که با چشمبا چشم

ای بهش رفتم و دوباره سرم رو به سمت پنجره غرهمواجه شدم. چشم

 برگردوندم. بعد از چند ثانیه بالفاصله ماشین راه افتاد. 



کالم نشم، پس ی بابا، با سامی همدادم تا زمان رسیدن به خونهترجیح می

کردم، به مزه میشکالت رو مزه هام رو بستم و درحالیکه شیرینیچشم

کرد که انگار هیچ اتفاق کار چند ثانیه پیشش فکر کردم، طوری رفتار می

 خاصی نیفتاده!

تر شدن راه شدم. با خودم هام بسته بود، اما متوّجه طوالنیبا اینکه چشم

فس نداره.  تو همین فکرها بودم که وگفتم: دو تا خیابون که انقدر فس

 کم سنگین شد و به آغوش خواب پناه بردم.هام کمچشم

*** 

هام رو باز کردم. حدس با حرکت دست کسی روی موها و صورتم چشم

دادم که اینکه صاحب دست کیه، کار مشکلی نبود. کالفه سرم رو تکون 

 سامی دستش رو کنار کشید.

خواست باز هم حال دلم می درک درستی از موقعیتم نداشتم، با این

 هام روی هم افتاد، صدای سامی بلند شد.بخوابم. تا پلک

 گیری، پاشو. نازی بریم خونه، سر جات بخواب. گردن درد می -

هوشیار  هام خود به خود باز شد وچشم″ سر جات″و ″ خونه″با شنیدن 

شدم. سامی با این حرکتم، از ماشین پیاده شد و چند ثانیه بعد در سمت من 

 باز شد. 

حوصله پرسیدم: برای چی من رو آوردی اینجا؟ مگه نگفتم من رو بی

 ببر... 

 تر از من حرفم رو قطع کرد.حوصلهبی

 من هم که بهت گفتم باید باهات حرف بزنم.  -

ی حرف زدن بهم بده، دستم رو ه اجازهو به دنبال حرفش، بدون اینک

کشون تا خونه بردنم کشید. جواب مخالفتم در مقابل بغل کردنش، کشون

 شد. 



کردم، زمین خوردنم حتمی های سامی نمیسرعت با قدمهام رو هماگه قدم

 بود!

زمانی که به داخل سالن رسیدیم، دستم رو سریع از دست سامی بیرون 

دادم، با عصبانیت زیر لب ستم رو ماساژ میکشیدم و درحالیکه مچ د

 گفتم: وحشِی بیشعور. 

 کدوم وحشی رو دیدی که شعور داشته باشه؟! -

 و به دنبال حرفش خندید. 

ی لبش، پاش رو روی پاش به سامی که روی مبل راحتی با لبخندی گوشه

تونست با انداخته بود زل زدم. چرا لبخند به لب داشت؟ اصالً چطور می

 حاِل من لبخند بزنه؟! این

 با پوزخند گفتم: راستش رو بخوای تا به حال اصالً وحشی ندیده بودم. 

 ها رو با من تجربه کردی. پس تموم اولین -

 و ابرویی باال انداخت. 

کردم شخص روبروم، سامِی دو سال پیش که بهش دل بستم، احساس می

شد از ، باعث میهاش بهم دست داده بودنیست. حسی که از شنیدن حرف

 درون آتیش بگیرم. 

باره تنفر عجیبی از ته قلبم نسبت به سامی احساس کردم. گاهی به یک

ها با یه حرف خودشون رو از چشمت میندازن، مهم نیست چند وقت آدم

ی حرفش تو زندگیت بودن یا چه جایگاهی داشتن! مهم قلبیه که از ضربه

 تیکه تیکه شده! 

 قلبم خنجر به دل سامی زدم. هایبا تیزی شکستگی

کاری اولین نفر نبودی، زیاد هم خوشحال نباش. تو دروغگویی و پنهون -

 ت یِک یکه. اما رتبه



دونستم چقدر از کیارش دست روی نقطه ضعفش گذاشته بودم. خوب می

 بیزاره! حرفی از کیارش مساوی بود با عصبانیت سامی. 

 باید باهات حرف بزنم.  -

حوصله سرم رو شد. بیلبخند روی صورت سامی دیده نمیردپایی از 

 تکون دادم. 

 انقدر این جمله رو تکرار نکن. جوابت...  -

 حرفم با صدای زنگ آیفون نصفه موند.

به سمت آیفون رفتم و با دیدن پدر جون و مادر جون، آه از نهادم بلند شد. 

ا ناراحتی به سمت سامی که درست پشت سرم ایستاده بودم، برگشتم. ب

 پرسیدم: اآلن چیکار کنیم؟ 

 کنم. هیچی. تو برو حاضر شو. من در رو براشون باز می -

به سمت اتاق خواب رفتم. شال مشکیم ″ کنیچه لطف بزرگی می″با گفتن 

رو روی تخت خواب پرت کردم و نگاهم رو سر تا سر اتاق چرخوندم. 

 صبح تو چه فکری بودم و اآلن تو چه فکری! 

ای ای سالم و احوالپرسی سامی، فکر و خیال رو برای زمان دیگهبا صد

 موکول کردم و داخل سرویس بهداشتی اتاق شدم. 

های ملتهبم بود. بعد از شستن دست و آب سرد مثل مرهمی روی چشم

صورتم احساس بهتری پیدا کردم. لباس مناسبی انتخاب کردم و بعد از 

 صورتم نشوندم. شونه کردن موهام، آرایش کمرنگی روی 

با لبخند تصنعی از اتاق خارج شدم و با پدر جون و مادر جون مشغول 

احوالپرسی شدم. خوشبختانه سامی اونقدر فهم داشت که بدونه قدرت 

 پذیرایی ندارم و خودش دست به کار شد. 



های پدر جون و مادر جون متوّجه شدم برای تبریک سالگرد از حرف

خواستن ما تنها باشیم رو به قول خودشون می ازدواجمون اومدن و دیروز

 مون رو خراب نکنن! و جشن دو نفره

ی بیحالی و های ناتموم پدر و مادرش دربارهسامی در مقابل سؤال

 پریدگی من، کوتاه جواب داد؛ مسموم شدم! رنگ

تر کرد و نگاه مادر جون مشکوک و اما جواب سامی اوضاع رو بد

ه باردار بودن من، اما بیچاره خبر نداشت عروسش امیدوار شد. امیدوار ب

 نازاست!

ی سامی از جریان تصادف باخبر خیلی دوست داشتم بدونم اگه خانواده

گیرن یا طرف دن؟ طرف من رو  میالعملی نشون میبشن، چه عکس

 دن؟ پسرشون رو؟ روم هوو میارن یا طالقم می

شد. تکلیف دلم مشخص هام درهم از فکر زنی جزء من کنار سامی، اخم

کشید! گاهی بنظرش تو دنیا زد و با پا پیش مینبود، با دست پس می

تر از سامی نبود و گاهی سامی رو مثل معبودی انگیزموجودی نفرت

 پرستید!می

بعد از یک ساعت، پدر جون و مادر جون عزم رفتن کردن و اصرار ما 

 رو برای صرف شام قبول نکردن. 

خوری روی میز، راه اتاق خواب های میوهها و بشقابونتوّجه به فنجبی

 رو پیش گرفتم که دستم توسط سامی کشیده شد. 

 رسه. شام سفارش دادم، اآلن می -

 با اخم به سمتش برگشتم. 

 به من چه؟ نوش جونت.  -

 زنیم. خوریم و حرف میغذا می -

 با انزجار نگاهش کردم.



 من با تو حرفی ندارم.  -

ش غرید: من های کلیدشدهکمی به دستم وارد کرد و از بین دندونفشار مح

 رو عصبانی نکن نازی!

صورتم رو به صورتش نزدیک کردم و با آرامش گفتم: اتفاقاً اینطوری 

ها به غیر از موقع شوخی، موقع عصبانی شدن شاید بهتر بشناسمت. آدم

 دن. هم خود واقعیشون رو نشون می

ات و مبهمش دستم رو از دستش بیرون کشیدم و به توّجه به نگاه مو بی

 سمت آیفون که بخاطر زنگ خوردن درحال سوختن بود، رفتم.

ی حرف زدن به شخص پشت در آیفون رو برداشتم و بدون اینکه اجازه

 بدم، گفتم: چند لحظه صبر کنین، اآلن میام دم در. 

 مانعم شد. ی در رو لمس نکرده بود که دست سامی هنوز دستم دستگیره

 الزم نکرده با این سر و وضع بری.  -

 نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و از جلوی در کنار رفتم. 

نفره نشستم و خودم رو های روی میز افتاد. روی مبل تکنگاهم به هدیه

خواستم ذهنم رو شون کردم، نمیشدههای کادوپیچسرگرم باز کردن جعبه

 غیرتی که احتماالً روم داشت کنم!درگیر ارتباط حرف سامی با 

برخالف همیشه کاغذ کادو رو با احتیاط و سرعت کم باز کردم، داخلش 

 دستبندی از جنس طال با آویزی به شکل قلب وجود داشت. 

دستبند رو جلوی صورتم گرفتم و خیره به آویزش که بخاطر لرزش دستم 

بابا حرف بزنم. باید مدام در حال حرکت بود، به این فکر کردم که باید با 

 دونه سامی کیه. شدم نمیمطمئن می

 شه!بده ببندمش به دستت. حتماً تو دستت قشنگ دیده می -



چپ نگاهش کردم و درحالیکه دستبند با صدای سامی از جا پریدم. چپ

گردوندم، گفتم: نیازی به زحمت شما نیست. ش برمیرو به داخل جعبه

 م. تونم، هنوز چالق نشدخودم می

ت برخالف تصورم سامی عصبی نشد و با آرامش گفت: یادم بنداز هدیه

 رو بدم، دیشب نشد. 

ای فشار یا خشونت، با و به دنبال حرفش دستم رو گرفت و بدون ذره

ای رو برام مالیمت من رو به سمت میز ناهارخوری ته سالن برد. صندلی

 م.عقب کشید و گفت: بشین اینجا تا قاشق و چنگال بیار

ی خالیم و بلند شدن صدای کباب، باعث تحریک معدهبوی خوش جوجه

شکمم شد. با اینکه قار و قور شکمم زیاد بلند نبود، اما سامی شنید و 

نشستم، با اخم گفتم: مگه هاش خندید. درحالیکه روی صندلی میچشم

 خواستی بری؟ نمی

چطور تو این حرف به سمت آشپزخونه رفت. بار بلند خندید و بیاین 

 تونست بخنده و هنوز آرامش داشته باشه؟ موقعیت می

بعد از چند دقیقه، سامی با بشقاب، لیوان، قاشق و چنگال برگشت. خوب 

ای به غذا خوردن تو ظرف یکبار مصرف ندارم. دونست عالقهمی

 حرف مشغول چیدنشون روی میز شد. بی

های ریزشده سامی رو مم گذاشتم و درحالیکه با چشدستم رو زیر چونه

شی آقا زیر نظر گرفته بودم، زیر لب زمزمه کردم: کدبانوی خوبی می

 سامی! 

 چی؟  -

 ای باال انداختم. تفاوت شونهبی

 هیچی.  -



ها خالی کرد و ها رو داخل یکی از بشقابسامی محتویات یکی از ظرف

دم، جلوم روی میز گذاشت. بدون هیچ تشکری، غذا خوردن رو شروع کر

 تر از دو قاشق از گلوم پایین نرفت. ی سامی بیشاما زیر نگاه خیره

 سامی متوّجه مکثم شد و لیوانی نوشابه برام ریخت و کنار بشقابم گذاشت. 

 مشکیه. همون رنگی که دوست داری.  -

 شی!زیرلب زمزمه کردم: پیشخدمت خوبی هم می

 و نگاهم رو از بشقابم به صورت سامی سوق دادم. 

 تونم رنگش رو تشخیص بدم. کور نیستم. می -

دوباره سرم رو پایین انداختم و ادامه دادم: غذات رو بخور. انقدر هم به 

ت رو خودم لذت من زل نزن. گذشت اون دورانی که از نگاه خیره

 بردم!می

وقتی جوابی ازش نشنیدم، کالفه نگاهش کردم که تازه متوّجه بشقاب 

 منتظره مثل سابق من براش غذا بکشم؟ خالیش شدم. این یعنی 

از خیر غذا خوردن گذشتم و بشقابم رو کنار زدم. به صندلی تکیه دادم و 

 شنوم. هات رو میسینه گفتم: خب حرفبهدست

 مصرانه گفت: اول غذات رو بخور بعد. 

گی باید حرف تکلیفت رو با خودت مشخص کن. از دیشب هی داری می -

ی خودت نیم. حاال که وقتش رسیده، من رو مسخرهبزنیم، باید حرف بز

 کردی.

و از روی صندلی بلند شدم که دوباره دستم رو کشید. انگشتم رو تهدیدوار 

 جلوش تکون دادم.

 کشی!بار آخرت باشه دست من رو می -

 های خندون نگاهم کرد.سامی دستم رو ول کرد و با چشم

 باشه. اینکه عصبانیت نداره.  -



کنم بشین، غذات رو صندلیم اشاره کرد و ادامه داد: ازت خواهش میو به 

 زنم. هام رو میبخور من هم حرف

ها گول ابروهام رو باال انداختم و لجوجانه گفتم: بچه نیستم که با این حرف

 زنی یا برم؟ هات رو میبخورم! میل ندارم. حرف

از روی  پوفی کشید و سرش رو به معنی مثبت تکون داد. لبخندی

 رضایت زدم و روی صندلی جا گرفتم. 

 سامی با نفس عمیقی شروع کرد به حرف زدن.

ره! نوزدهم اسفند! روزی که قرار بود هیچوقت اون روز رو یادم نمی -

ها و ایرادهای کنندهآلبومم منتشر بشه، اما بخاطر کوتاهی یکی از تنظیم

 هم ریخت. چیز بهوزارت ارشاد، همه

های های کنجکاوم انداخت و ادامه داد: آخه آهنگی به چشمنگاه کوتاه

 اون آلبوم رو به غیر از امیر، دو نفر دیگه هم قرار بود تنظیم کنن. 

هایی بودن زیاد به من ربطی ت چه کسکنندهبه تلخی گفتم: اینکه تنظیم

 نداره!

سرش رو تکون داد و با پوزخندی که کنج لبش نقش بسته بود، گفت: 

کنسرت »... « های آلبوم عید سراسر ایران به اسم اجرای آهنگبرای 

فروش شده بودن، اما آلبومم کجا بود؟ ها از یه ماه قبل پیشداشتم و بلیط

بدبختی اینجا بود من و نیما سرمون رو مثل کبک زیر برف کرده بودیم و 

بعد از  دقیقاً روز پخش آلبوم فهمیدیم چه گندی باال اومده. احمقانه بود، اما

ی احمق بوده. کنندهها زیر سر اون تنظیمچند ماه فهمیدم تموم این بدبختی

هنوز هم نفهمیدم چه پدر کشتگی با من داشت و چطوری کارها رو 

 کدوممون بویی ...خراب کرد که هیچ

 کالفه وسط حرفش پریدم.

 کنی؟ از تصادف و ... ی حسین کرد شبستری تعریف میقصه -



 تر از من حرفم رو قطع کرد.عصبی و کالفه

زدم، یه دفعه نفهمیدم چی شد که تو روز تلفنی با نیما حرف میاون -

جلوی ماشین پریدی. من ... من نتونستم خوب ترمز کنم. باور کن نشد. 

نفهمیدم نیما چطوری از پشت خط فهمید و گفت از اونجا دور بشم. دور 

دم و فهمیدم چه غلطی کردم. ساعت بعد به خودم اومشدم. رفتم. اما نیم

 برگشتم، اما جز خونی که روی زمین ریخته بود، اثری ازت پیدا نکردم. 

زمانی که سکوتش طوالنی شد، سرم رو باال آوردم. رد نگاهش رو دنبال 

 کردم و به عکس عروسیمون که روی دیوار نصب شده بود رسیدم.

شکست اک ساعت میتای که سکوت بینمون رو فقط تیکبعد از چند دقیقه

و حکم ناقوس مرگ رو برای من داشت، هر دو همزمان نگاهمون رو از 

 قاب عکس گرفتیم. 

هام چه حرفی داشتن که دونم چشمهامون قفل هم شد. نمیناخودآگاه نگاه

 م تاب نیاورد و سرش رو پایین انداخت. سامی در مقابل نگاه خیره

جز نیما کسی از ماجرای تصادف هم بخاطر موقعیتم و هم بخاطر اینکه  -

جایی که اون هم تا خبر نداشت، مجبور شدم ازش کمک بخوام. از اون

تونست زیاد تو جاهای عمومی حدودی سرشناس و مشهور بود و نمی

 حاضر بشه، جواد رو بهم معرفی کرد. 

چقدر اسمش آشنا بود! مغزم رو برای پیدا کردن اسم جواد زیر و رو 

جواب بمونه و تر بیای نداشت! سامی نذاشت سؤالم بیشکردم، اما نتیجه

 ای که بعضی روزها میومد دنبالت. گفت: همون راننده

تر از اون چیزی که فکرش رو با نفس عمیقی ادامه داد: جواد خیلی زود

کردم، بیمارستانی رو که تو رو برده بودن، پیدا کرد. خبر آورد که می

نیم ساعت قبل از تصادف، مشکلم کنسرت عملت کردن و بیهوشی. اگه تا 

و آلبوم بود، بعد از اون مشکالتم چند برابر شد. نگران آینده، عذاب 



وجدان اینکه چرا نرسوندمت بیمارستان و ترس اینکه بالیی سرت بیاد! 

کردم، اما تو کردم، باید خسارت زیادی پرداخت میاگه اجراها رو لغو می

وجه تو فکر من تو بودی و بس. به هیچاون موقعیت تنها فکر و خیال 

 آلبوم و کنسرت نبودم. 

 به سمتم متمایل شد و نگاه گرمی بهم انداخت.

با اینکه اون زمان هنوز عاشقت نشده بودم، اما هرروز میومدم  -

 دیدمت. بیمارستان و از دور می

 ابروهام رو باال انداختم.

 عجب!  -

 سامی متعجب پرسید: یعنی چی؟  

 . چیزی خاصی نیست، اما... هیچی -

 با مکثی که کردم، با بیتابی پرسید: اما چی؟

های من دیدی، خودتی! تو به قول اون موجود دراز گوشی که تو چشم -

ت چطوری تونستی بیای بیمارستان؟ خودت با این موقعیت خاص و ویژه

 هات رو باور کنم؟ فکر کردی اونقدر احمقم که دروغ

 ی سامی زل زدم. ای به چهرهفاتحانهو با لبخند 

سامی پوفی کشید و با صدایی که خستگی توش مشهود بود، گفت: 

هایی پوشوندم. روززمستون بود و من با شال به راحتی صورتم رو می

پوشیدم یا ماسک کردن، فرداش لباس دیگه میکه پرستارها بهم شک می

 بیمارستان رفتم.ی مریضی به زدم. چند باری هم به بهونهمی

های بقیه سخت یادم های خوب یا بدم این بود که حرفیکی از ویژگی

 شد!ها میهای مادر آنیتا هم شامل این حرفرفت! حرفمی

هایی که میگی راست تفاوتی گفتم: فرضاً اینای باال انداختم و با بیشونه

دونم میباشن، اما هیچ کدومشون فرقی به حال من و تو نداره. من خوب 



م یا زنده و در ضمن که تو حتّٰی از ماشین پیاده نشدی ببینی من مرده

هام رو خوب یادم میاد که جلوی ماشینت نپریدم، من فقط خم شدم تا برگه

 از زمین جمع کنم!

گی، شد، جواب داد: تو راست میسامی با صدایی که به زور شنیده می

 های من تموم نشده. اما هنوز حرف

 چی مونده؟  دیگه -

حوصلگی سرم رو تکون دادم. از نظر من حرفی باقی نمونده بود. و با بی

ی سامی فقط از روی عذاب وجدان سراغ من اومده بود، نه عشق و عالقه

 زد! ای که ازش دم میافسانه

دیدم، اما بابات هر تقریباً اکثر روزها اون پسره رو جلوی بیمارستان می -

 ذاشت پاش به داخل بیمارستان برسه. کاری نمیبار با دعوا و کتک

بعد از چند ثانیه مکث، به سختی ادامه داد: من حتّٰی روزی که مادرت 

فوت کرد، اونجا بودم. یادمه یه زن اومد دیدن مامانت و بعدش هم 

 مادرت...

ی اومدن با نگاه مبهوت من حرفش رو قطع کرد. مطمئن بودم که درباره

ن حرفی بهش نزدم. سامی از مرگ مامان اطالع چندانی نادیا به بیمارستا

 نداشت. 

های دست سامی جلوی صورتم به خودم اومدم. دستی روی با تکون

 پیشونیم که عرق کرده بود، کشیدم و با پوزخند گفتم: اون نادیا بود. 

 نگرونش به گوشم رسید.هام نشست و صدای دلهاش روی دستدست

  باشه عزیزم. آروم باش. -

های قدرتمندش بیرون کشیدم و با تکیه دادن هام رو از حصار دستدست

به صندلی سعی کردم از زمین خوردنم جلوگیری کنم. طوفانی به وسعت 



طوفان نوح، تو دلم بر پا شده بود، اما به زبون آوردم: من آروِم آرومم. 

 ش رو بگو. بقیه

تر از گم، بیشگذشت و گذشت تا به هوش اومدی. دروغ نیست اگه ب -

بابات خوشحال شدم. انگار دنیا رو بهم داده بودن. اونقدر شاد بودم و 

 خندیدم که مامان و بابا به عقل داشتنم شک کرده بودن! گفتم و میمی

عمر لبخند کمرنگ سامی مثل عمر خوشبختیمون کوتاه بود! انگار این 

هم بهش های من طوالنی بود! با صداش توجّ وسط فقط عمر زودباوری

 جلب شد. 

گذشت که کسی پیشت فکر کنم یکی دو هفته بعد از به هوش اومدنت می -

نبود. اون پسره هم از فرصت استفاده کرد و باآلخره تونست بیاد اتاقت. 

پچ پرستارها نسبت اون پسره رو باهات فهمیدم.  بعد از اون دعوا، از پچ

بعد از مرخصیت دورادور با اینکه شنیده بودم واقعاً نامزد داری، اما 

وقت اون پسره رو اطرافت ندیدم و همین باعث شد دنبالت میومدم. هیچ

پچ پرستارها نشدم. هروقت کارم تو استودیو فکر کنم خوب متوّجه پچ

روندم. یه جورایی به تون میشد، با وجود خستگی به سمت خونهتموم می

شک داشتم، به خودم  این کار عادت کرده بودم. هنوز به نامزد داشتنت

قول دادم اگه بفهمم کسی تو زندگیته، دیگه دنبالت راه نیفتم. به نمایشگاه 

 نقاشیت اومدم و... 

تو این وضعیت هم حاضر نبود اسم کیارش رو به زبون بیاره. دستم رو 

 ی سکوت دستم رو جلوش گرفتم. به نشونه

 یاری. هام رو یادم بخواد حماقتدونم. نمیش رو میبقیه -

 با صدایی که عصبانیت توش مشهود بود، پرسید: حماقت؟ 

 آره. اعتمادم بهت حماقت بود.  -

 که اینطور.  -



دار نشدنم خوام بدونم با این همه ادعات چطور با ماجرای بچهفقط می -

 کنار اومدی؟ هرچند که باعث و بانیش خوِد تو بودی!

نازی؟ من زمانی که  سامی با ناراحتی آشکاری گفت: این چه حرفیه

سراغت اومدم، اصالً به فکر بچه و این چیزها نبودم. من خیلی دیر این 

موضوع رو فهمیدم. بعد از شب خواستگاری، بابات تو شرکت بهم گفت. 

وقتی بابات اونجور با ناراحتی برام تعریف کرد، خودم رو برای 

این بال رو سر ش دونست دوماد آیندههزارمین بار لعنت کردم. بابات نمی

 ذاره.ش نمیگفت اگه دستش بهش برسه، زندهدخترش آورده و می

 پس چرا نرفتی؟ چرا موندی و به رویاهام بال و پر دادی؟! -

 هاش خیره شدم. با بغضی که به گلوم چنگ انداخته بود، به لب

م مطمئن شدم باهات درمیون گذاشتم. من زمانی که از عشق و عالقه -

کردم، ترس این رو داشتم که از دستت تن واقعیت فرار میهمیشه از گف

ها برم تو خودم و ناراحت شد بعضی وقتبدم. همین فکرها باعث می

م بهت هیچ تغییری باشم. وقتی اون موضوع رو فهمیدم عشق و عالقه

 نکرد، اما نفرتم از خودم چند برابر شد. 

گرفتم. درحالیکه نگاهم هام موهام رو به بازی از روی کالفگی با دست

دونستی من از کسی که بهم زد و فرار دزدیدم، گفتم: میرو از سامی می

 رو به قرار ترجیح داد، متنفرم؟ 

 خوای بگی ازم متنفری؟ می -

وار گفتم: فقط از تو نه! از نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم و زمزمه

هایی که م، از عاشقانهاین خونه، از این زندگی، از عشقی که بهت داشت

 برات خرج کردم، از اعتماد خودم... 

چیز تر ادامه دادم: اصالً بذار راحتت کنم... از همهبهش خیره شدم و بلند

 تر از همه و هرچیزی از تو متنفرم که بازیم دادی!متنفرم، اما بیش



 ش بود. هام فقط لبخند تلخ سامی و زمزمهجواب حرف

 . ترسیدماز همین می -

ها دونی چیه؟ آدمپوزخندی به وسعت درد قلبم زدم و غمگین گفتم: می

وقتی بتونن چیزی رو داشته باشن، عین خیالشونم نیست که اآلن دارنش یا 

نه... اآلن کنارشونه یا نه... اما خیالشون راحته که هر زمانی اراده کنن 

شته باشن تونن چیزی رو داتونن داشته باشنش! اما وقتی بفهمن نمیمی

شینه و فقط از حتّٰی اگه دوستش هم نداشته باشن، حسرت به دلشون می

 پرسن چرا؟ خودشون می

مکثی کردم و ادامه دادم: حاال من باید تا آخر عمرم برای پیدا کردن یه 

کننده هر روز و هر شب فکر کنم و حسرت بکشم که چرا جواب قانع

 تونم؟نمی

کرد، رفت و درحالیکه نوازششون میهاش گهام رو با دستسامی دست

ترسیدم گفتم، اما باور کن میچیز رو اول بهت میدونم باید همهگفت: می

 تونیم بریم دکتر و... از دستت بدم. حاال اگه بچه دوست داشته باشی، می

 هاش، حرفش رو قطع کرد.هام رو از زیر دستبا بیرون کشیدن دست

دم حسرت نازا شدنم ت دادی. ترجیح میتو همین اآلن هم من رو از دس -

رو بکشم تا اینکه بشم موش آزمایشگاهی زیر دست این و اون، 

 ی تو! مخصوصاً با موقعیت ویژه

 از روی صندلی بلند شدم و به سمت اتاق مشترکمون رفتم.

هام یا حتّٰی پاک کردن آرایشم خودم با خستگی بدون عوض کردن لباس

تونستم به فکر قدر بدبختی داشتم که نمیرو روی تخت انداختم. اون

هام یا جوش زدن پوستم بخاطر پاک نکردن آرایش باشم! چروک لباس

 تر شدم!کردم از دیروز چند سال پیراحساس می



خیره به عکس سامی بودم که در اتاق باز شد. با شنیدن اسمم از زبونش 

ترین ساده احساس خاصی بهم دست نداد! حتّٰی لبم که همیشه با شنیدن

بار حرکتی نکرد! با ها از زبون سامی تا کنلر گوشم کش میومد، اینحرف

شد، لب زدم: چی صدایی که هیچ مهر و محبتی توش احساس نمی

 خوای؟ می

 من... یعنی چطوری بهت بگم...  -

به سمت مخالف سامی چرخیدم و درحالیکه مالفه رو روی پاهام 

 بگو. کشیدم، جواب دادم: مثل آدم می

خودم از حرفی که زده بودم، چند ثانیه دستم روی مالفه خشک شد. تا این 

روز از عمرم با کسی اینطوری حرف نزده بودم! شاید حق با سامی بود، 

 ها رو با اون تجربه کردم! من تموم اولین

دست سامی روی بازوم نشست و تو یه حرکت به سمت خودش برم 

خواست دستش بهم ل زده بودیم. دلم نمیگردوند. هر دو با خشم به هم ز

بخوره. برای رهایی نیشگونی از دستش گرفتم که آخش دراومد و ولم 

 اش غرید: نازی. شدههای کلیدکرد. از الی دندون

 نازی و زهرمار.  -

 سوزش دستش از یادش رفت و با عصبانیت مچ هر دو دستم رو گرفت. 

 این چه طرز حرف زدنه؟  -

 : از قدیم گفتن خالیق هرچه الیق!به سردی گفتم

 میون عصبانیت، خندید. 

 کنی!المثل استفاده میجدیداً خیلی از ضرب -

 به تو چه؟  -

 هاش رو روی هم فشرد. دندون

 من شوهرتم. هر چیزی که مربوط به تو باشه، به من هم مربوطه.  -



 پوزخند صدا داری زدم. 

 خواستی بگی؟ . چی میواسه من شوهر شوهر نکن. حرفت رو بزن -

 چه بخوای چه نخوای من شوهرتم. مجبورم نکن...  -

با عصبانیت توپیدم: آقای شوهر با موقعیت ویژه، دهنم رو باز نکن! به 

 گیرم. حاال هم برو. راحتم بذار. زودی ازت طالق می

 اینبار نوبت پوزخند زدن سامی بود. 

 بینی. خواب طالق هم نمی -

ار روی موهام که روی بالش پخش شده بودن، کشید و ودستش رو نوازش

 دونستی چه خوشگل شدی؟زمزمه کرد: می

 دستش رو پس زدم. 

 آره! مادرت گفت. حاال گمشو بیرون.  -

 زنی. دونه چطوری داری با پسرش حرف میجای مادرم خالی، نمی -

 با نفرت بهش خیره شدم. 

نگاهی بهت بازی دادی، نیممطمئن باش اگه پدر و مادرت بفهمن من رو  -

 نمیندازن. 

ی آرومش نشدم. سرش رو نزدیک صورتم آورد و جیغی متوّجه زمزمه

 هام توی گلوم خفه شد.هاش روی لبخواستم بزنم با نشستن لبکه می

ای کردم و نه لذتی بردم. نفرتی که به جای برخالف همیشه نه همکاری

ونده بود، چند برابر شد. م به سامی تو قلبم ریشه دوعشق و عالقه

شه یا خودش رو به نفهمی زده! تونستم درک کنم سامی متوّجه نمینمی

امکان نداشت با روشن شدن موضوع به یکباره عوض بشه. شاید از اول 

ی اصلیش رو مخفی کرده همینقدر پست بود و پشت نقاب عاشقی چهره

 بود! 



ن بیام. باآلخره بعد از هر کاری کردم، سامی اجازه نداد از آغوشش بیرو

های منّظمش روی گردنم، متوّجه به خواب رفتنش نیم ساعت با حس نفس

ای از آغوشش که حکم قفس رو برام شدم. به آرومی خودم رو مثل پرنده

 داشت، بیرون کشیدم. 

ی غرق در خوابش خیره شدم. خبری از به پشت دراز کشیدم و به چهره

داد، نبود. برای اولین ن بهش بهم دست میآرامشی که همیشه از نگاه کرد

بار از اینکه قبل از من خوابش برده بود، خوشحال شدم! اونقدر عمیق 

چیز انگار خوابیده بود که حتّٰی متوّجِه نبوِد من تو آغوشش نشد! همه

 عوض شده بود! 

نگاهم رو از سامی گرفتم و پشت بهش، دورترین نقطه روی تخت رو 

کردم! شاید تنهایی بهتر انقدر برای ازدواج عجله نمی انتخاب کردم. کاش

تر بشناسی، تنهاییت ها رو بیشبود. راسته که میگن هرچقدر آدم

شه. تا خود صبح خواب به چشمم نیومد، اما سامی راحت و تر میدلچسب

 آسوده خوابیده بود. 

*** 

دلم  های تخت متوّجه بیدار شدنش شدم. خودم رو به خواب زدم.از تکون

ی دست انداختن من ش رو که مطمئناً بشاش و آمادهخواست چهرهنمی

م مثل تیری بود که قلبم رو نشونه گرفته ش روی گونهبود، ببینم. بوسه

 بود! 

تموم مدتی که سامی تو حموم بود، چشم بسته به زندگیمون که نه، به 

ی شهزندگیم فکر کردم! با یادآوری اتفاقات دیشب قطره اشکی از گو

کردم تموم این یک چشمم چکید و بین موهای بلندم گم شد. احساس می

سال فقط من رو برای جسمم خواسته، وگرنه دلیلی نداشت دیشب با وجود 

 ش رو تحمیل کنه!حال خراب من خواسته



از قطع شدن صدای آب متوّجه بیرون اومدنش شدم و کمی خودم رو جمع 

کم داشت حرکت مونده بودم که کمیو جور کردم. اونقدر چشم بسته و ب

خیال برد. هرچقدر سامی صدام کرد، جوابی ندادم تا باآلخره بیخوابم می

 شد و بعد از چند دقیقه صدای ماشینش به گوشم رسید. 

های دیروزم از روی تخت بلند شدم و بدون شستن دست و صورتم، لباس

ی دور بشم. لحظهتر از این خونه خواست زودرو پوشیدم. فقط دلم می

آخر موقع خارج شدن از اتاق خواب، نگاه سرسری بهش انداختم. دیروز 

 با چه حسرتی از اینجا رفتم و حاال با چه نفرتی! 

م روی صورتم، شدهزمانی که پشت فرمون نشستم، با دیدن آرایش پخش

آهی کشیدم. محض رضای خدا قبل از خارج شدن از خونه، حتّٰی 

 دم ننداخته بودم. نگاهی به خونیم

چشم ی بابا روندم و برای جلوگیری از چشم و هممستقیم به سمت خونه

 ها ماشین رو به حیاط بردم.شدن با همسایه

ترین مبل انداختم. سالنه وارد خونه شدم و خودم رو روی نزدیکسالنه

ترین آدم روی کردم تنهاکور انداختم. احساس میوی سوتنگاهی به خونه

شد کسی تو دنیا م. با اینکه دل خوشی از نادیا نداشتم، اما مگه میزمین

کس باشه؟ دلم از خواهری داشته باشه و تو این شرایط، تنها و بی

 ای که انگار سر ناسازگاری باهام داشت، گرفت. زندگی

آهی کشیدم و از روی مبل بلند شدم. همونطور که شال رو از روی سرم 

اقم رفتم. با دلتنگی به در و دیوار اتاق نگاه کردم. داشتم، به سمت اتبرمی

 مثل سابق بود، بدون هیچ تغییر کوچیکی. 

تر نگاه کردم. یادمه قبالًها های روی میز رو دقیقجلوتر رفتم و عکس

دونستم. کسی رو که باهام تصادف کرده بود، تو مرگ مامان مقصر می

خواست ، نشست. دلم نمیشددستم روی گلوم که از بغض باال و پایین می



ای اشک بریزم. دیشب برای من خیلی گرون تموم حتّٰی بخاطرش قطره

 هام رو زیر سؤال برده بود! شده بود. سامی تموم باور

ی من و بابا ی دو نفرهکردم سامی هیچ جایگاهی تو خانوادهاحساس می

ی وارد ها، عکسش رو برگردوندم و با لبخند تلخنداره! از بین تموم عکس

 سرویس بهداشتی اتاق شدم. 

های ناآشنا و غمگین دختر تو آینه دستم رو زیر آب سرد گرفتم و به چشم

خیره شدم. شبیه من بود، اما اون دریای غمی که انگار پشت نگاهش لونه 

ترین آدم دنیا باشه؟ مگه گفت؟ مگه اون اآلن نباید شادکرده بود، چی می

 شوهرش به باباش داد؟ این همون قولی نبود که 

شد، نگاهم رو از آینه گرفتم و چند تر میبا بغضی که هر لحظه سنگین

مشت آب سرد به صورتم پاشیدم. مِن سرمایی در مقابل سردی آب نفس 

هام انداختم و درحالیکه سرم پایین بود، کم آوردم. وزنم رو روی دست

 زدم. نفس مینفس

ای قلبم از حرکت ایستاد. و برای لحظه نگاهم به تیغ کنار روشویی افتاد

هام به لبخند کم لبتیغ رو برداشتم و دست لرزونم رو روش کشیدم. کم

محوی از هم باز شدن. بابا با مرگ مامان تونست کنار بیاد، مرگ من که 

های جسمی رو دفن کنن؟ پس تکلیف چیزی نبود! اصالً چرا فقط باید مرده

 شه؟ ن، چی میهایی که قلبشون رو کشتآدم

گشتم و هم هم از زندگی خسته بودم و دنبال راهی برای خالصی می

جرأت کشیدن تیغ روی رگم رو نداشتم. باآلخره دل رو به دریا زدم و تیغ 

رو نزدیک رگم بردم. آخرین نگاه رو توی آینه به خودم انداختم، اما تا 

 خواستم فشاری به تیغ بیارم، صدای زنگ گوشیم بلند شد. 



با یادآوری اینکه ممکنه جز سامی، بابا هم بهم زنگ بزنه، تیغ از دستم 

های توّجه به شیر آب که همونطور باز بود، با صورتی که قطرهافتاد. بی

 چکید، شتابان از سرویس بهداشتی خارج شدم. آب از روش می

 بدون نگاه کردن به شماره، جواب دادم: الو. 

 ده گفتم: بیا اینجا. کربا شنیدن صدای ترنم، بغض

 صدای نگرانش به گوشم رسید. 

دی؟ زنم، جواب نمیتونم. چرا هر چی زنگ میتو کجایی؟ من دم خونه -

 خواستم به سامی زنگ بزنم. می

 هام تو هم رفت. با شنیدن اسم سامی، اخم

 ی بابا. بیا خونه -

 چیزی نگو!و برای اینکه مستقیم به سامی اشاره نکنم، گفتم: به کسی هم 

ی صورتم رو پاک کردم، هرچند که تأثیر شدهتا اومدن ترنم آرایش پخش

گور وهام نمایان بود. تیغ رو گمزیادی نذاشت و آثارش هنوز پایین چشم

کردم تا مبادا چشم ترنم بهش بیفته و خبر به گوش بابا و سامی برسه. 

برای زیر نظر فهمیدن، کارشون رو ها میمطمئناً اگه هر کدوم از اون

 کردن!گرفتن من رها می

تر از نیم ساعت ترنم رسید و به عادت همیشگیش آیفون رو در عرض کم

به حالت بوق مانند زد. با دیدن صورتش از پشت آیفون که حالت 

کارآگاهانه به خودش گرفته بود، لبخند محوی زدم. در رو باز کردم و به 

 آشپزخونه رفتم. 

 قهوه شدم که صدای ترنم به گوشم رسید.  مشغول آماده کردن 

 نازنازی؟ نازی خوشگله کجایی؟  -

 بیا آشپزخونه.  -



های هاش رو بسته بود و نفسبا خنده وارد آشپزخونه شد و درحالیکه چشم

کشید، گفت: واال من سامی نیستم که بخاطرم اینقدر خودت رو عمیق می

 به زحمت انداختی. 

ها برد و با لّذت بو کشید. با زدیک فنجونجلوتر اومد و صورتش رو ن

کردم که سرش رو باال آورد و دستپاچه تعجب به حرکاتش نگاه می

 پرسید: امروز خیلی تابلو شدم، نه؟ 

 هاش سر در نمیاوردم. با گیجی سرم رو تکون دادم. از کار

 غریب شدی. دونم واال. عجیبنمی -

 هاش رو به هم کوبید.با هیجان دست

 های عالی دارم برات. رخب -

هیچ خبری جز خبر خواب و خیال بودن گذشته، من رو خوشحال 

حال گفتم: چه خوب! برو کرد! اما این خبر جز محاالت بود، با ایننمی

 هات رو عوض کن، من هم اآلن میام. لباس

ی آویزون از لوچهوحرف با لبحوصلگیم شده بود، بیترنم که متوّجه بی

های قهوه رو به همراه ظرف شکالت داخل ارج شد. فنجونآشپزخونه خ

 سینی گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم. 

 نگفتی این وقت صبح چرا اومدی اینجا؟  -

های ها گرفتم و به چشمی فنجونبا صدای ترنم، نگاهم رو از بخار بلندشده

درخشید، نگاه کردم. آهی کشیدم و ش که عجیب میشدهسبز رنگ آرایش

 زمزمه کردم: هیچی. فقط دلم گرفته بود. 

 با تردید پرسید: دعواتون شده؟ 

 حواس پرسیدم: با کی؟ بی

 با سامی دیگه.  -

 لبخند کجی زدم. 



 ها. دعوا؟ اون هم با سامی؟ زنیهایی مینه بابا. حرف -

و برای پرت کردن حواسش پرسیدم: خب حاال خبرهای عالیت چی 

 هستن؟

قهوه رو که هنوز چند ثانیه از برداشتنش نگذشته بود، با هیجان فنجون 

شد، گفت: داری خاله سفید میوروی میز گذاشت و درحالیکه سرخ

 شی. می

های ساعت از حرکت ایستاد و دنیا تو ای احساس کردم عقربهبرای لحظه

 ی نحس متوقف شد. همون لحظه

 با بهت زمزمه کردم: خاله؟

 هاش رو به هم کوبید. وزم، با شوق دستتوّجه به حال و رترنم بی

 شم. من دارم مامان می -

مثل پتک تو سرم کوبیده شد. چرا از شنیدن این خبر ″ مامان″ی کلمه

 شادی به سراغم نیومد؟ 

برد. با صدایی که به زور به خودم اومدم، ترنم نباید بویی از ماجرا می

هنوز نرفتین سر سعی در پنهون کردن بغضش داشتم، گفتم: آخه شما 

 خونه و زندگیتون. 

 ای باال انداخت و صدای بیخیالش به گوشم رسید. شونه

گیریم. م اینه که ماه دیگه عروسی میعقد که بودیم. اما خبر مهم دیگه -

هایی که تو عروسیت ها هنوز کاری نکردیم. به جبران آبالبته گفته باشم

 با آبکش آوردم، باید کمکم کنی. 

های ترنم خونه رو روی سرم ای بود، مطمئناً با حرفموقع دیگهاگه هر 

 هام رو وادار به لبخند کوتاه و تصنعی کنم. ذاشتم، اما فقط تونستم لبمی

خوام یکی دو هفته م. میچرا که نه. حتماً. فقط اآلن خیلی خسته -

 استراحت کنم. 



 م رو بوسید. ترنم با خنده گونه

خوایم بریم خرید. استراحت کن، اما یکی ن که نمیفدات بشم. اآلِن اآل -

 دو روز. دو هفته خیلیه!

 ای به شکمش ادامه داد: بخاطر این وروجک وقت زیادی نداریم. با اشاره

زیر لب زمزمه کردم. ″ آره″با حسرت به شکمش خیره شدم و چیزی مثل 

 ترنم با صورتی که آثار خنده ازش پاک شده بود، بهم خیره شد. 

 کنم ناراحتی. حس می -

زد و رنگ نگرانی و ناراحتی به هاش که دیگه برق نمینگاهی به چشم

خودشون گرفته بودن، انداختم. امروز روز مهمی برای ترنم بود، بهتر 

 کردم. بود ناراحتش نمی

دلم برای مامان و بابا تنگ شده بود. گفتم بیام اینجا تا شاید حالم بهتر  -

 بشه. 

ه غمگینش، با لبخند مصنوعی گفتم: اما حاال که این خبر رو با دیدن نگا

 شنیدم، بهتر شدم. 

 بهش شکالت تعارف کردم. 

 ت به من رفت. بیا از دست من بگیر، شاید بچه -

 و تو دلم ادامه دادم: امیدوارم بخت و اقبالش مثل من نشه!

 لی. ترنم پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت: مامان باباش به این خوشگ

 بابای بچه خبر داره؟  -

ترنم درحالیکه سه تا شکالت رو همزمان داخل دهنش گذاشته بود، به 

 زور گفت: آره بابا. 

ی سردشده رو که به تلخِی زندگیم شده بود، سری تکون دادم و قهوه

ها دست به دامن قهوه مزه کردم. ترنم هم برای قورت دادن شکالتمزه

 نگذشته بود که صورتش جمع شد. ای شد، اما هنوز ثانیه



 چطوری این رو خوردی؟  -

فنجون ترنم رو از دستش گرفتم و همراه با فنجون خودم داخل سینی 

 گذاشتم. 

 صبر کن. یکی دیگه برات میارم.  -

 ترنم هم گوشی به دست وارد آشپزخونه شد. 

 پس زحمت بکش چهارتا درست کن.  -

 چرا؟  -

 هاست که برسن. با سامی تو راهن. اآلنبه امیر پیام فرستادم،  -

فنجون رو روی میز کوبیدم و برای اینکه حرف نامربوطی نزنم، 

 هام رو روی هم فشار دادم.دندون

ناراحتی چند دقیقه پیش جاش رو به عصبانیت داد. با حرص به ترنم که 

هام رو با سر و صدا مشغول بازی با گوشیش بود، خیره شدم. تموم نقشه

شدم به اون ریخته بود. با اومدن سامی مطمئناً دوباره مجبور می به هم

خونه برگردم! تو همین فکرها بودم که با بلند شدن صدای زنگ آیفون، 

آب جوش روی دستم ریخت و صدای آخ گفتنم به هوا رفت. دست ترنم 

 م نشست. روی شونه

 چی شد؟  -

برو در رو باز کن دستم رو زیر آب سرد گرفتم و زیر لب گفتم: هیچی. 

 لطفاً. 

پرسی ترنم با امیر به گوشم رسید، اما انگار خبری از سامی صدای احوال

هرحال مهمون بود و رفتم، بهنبود. بخاطر وجود امیر باید بیرون می

 احترامش واجب. 



هام، راه خروجی آشپزخونه رو پیش گرفتم که بعد از خشک کردن دست

تونستم کردم. چشم بسته و بدون نگاه هم میسینه با کسی برخورد بهسینه

 بفهمم شخص روبروم کیه.

 با دست کنارش زدم. 

 خوام برم بیرون. برو کنار. می -

 دستم رو گرفت و چند قدم بهم نزدیک شد. 

 خوای بیای؟ خبر نداری امیر اومده؟ با این سر و وضع می -

شدم، اما با ها گرفتم و با عصبانیت بهش خیره نگاهم رو از سرامیک

 قیمتش حرف تو دهنم موند. دار و گرونهای مارکدیدن لباس

 خوای شال یا روسری سرت کنی؟ نمی -

پوزخند پررنگی روی لبم نقش بست. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و 

کردم بلند نشه، گفتم: مگه من تو کارهای تو دخالت با صدایی که سعی می

 ش؟ گم چی بپوش چی نپوکنم؟ میمی

ها دخالت نیست. بعدش هم مگه من ازت حق به جانب گفت: این حرف

 خواستم نظر ندی؟ 

 سینه به حالت تفکر نگاهش کردم. بهدست

کنم، می بینم کارهای من به تو نه. تو نخواستی. اما هرچقدر فکر می -

 ربطی نداره. 

 نگاهش به دستم افتاد.

 دستت چرا قرمز شده؟  -

های نگران سامی نگاه کردم. سوختن افتادم. به چشم تازه یاد سوزش دستم

 کرد؟ شد، چیکار میی زدن رگم باخبر میکه چیزی نبود. اگه درباره

برای حفظ آرامشم، نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر سامی مشامم رو پر 

 و بدتر طوفانیم کرد! 



 همین اآلن گفتم.  -

 و شمرده شمرده ادامه دادم: به تو ربطی نداره. 

های بینیش از عصبانیت سرش رو نزدیک صورتم آورد و درحالیکه پره

وار گفت: من شوهرتم. دوست دارم. شد، مثل خودم دیکتهباز و بسته می

 روت تعصب دارم. نگرانت... 

 حرفش با صدای شیطون ترنم قطع شد. 

 ها. کجا موندین شما دو تا؟ ناسالمتی ما اینجاییم -

، ″و دوست داشتن و تعصبت رو یه جا ببرن شور خودتمرده″با گفتن 

های متعجبش از آشپزخونه ی محکمی به سامی زدم و درمقابل چشمتنه

 خارج شدم.

با لبخندی، غم و عصبانیت صورتم رو پوشوندم و با امیر که به احترامم 

از جاش بلند شده بود، سالم و احوالپرسی کردم. تعارف کردم بشینه و 

که روبروی ترنم و امیر قرار داشت نشستم. خودم روی تنها مبلی 

متری از جاش تکون نخورده بود، نگاهی به سامی که حتّٰی میلینیم

 انداختم.

خوشبختانه ترنم و امیر به آشپزخونه دید نداشتن و شواهد اینطور نشون 

داد که متوّجه جر و بحث ما نشدن. مطمئناً اگه بویی از ماجرا می

 موند!یبردن، ترنم ساکت نممی

ی احساسی که به سامی داشتم، اسمش موندهصدام رو صاف کردم و با ته

هایی که ناباوری توش رو صدا کردم. بالفاصله به سمتم چرخید. با چشم

 زیر لب گفت. ″ جانم″زد، نگاهم کرد و چیزی مثل موج می

 شباهت به پوزخند نبود، به صورت گیجش زدم. لبخندی که بی

 کشی عزیزم؟ میزحمت قهوه رو  -

 در جوابم فقط سرش رو تکون داد. 



ها رو تعارف کرد، کنارم روی مبل نشست و با بعد از اینکه سامی قهوه

صدای آرومی نزدیک گوشم گفت: از اینکه جلوی امیر اینجوری اومدی، 

 خوشم نیومد. 

 زیر نگاه سنگین ترنم، به اجبار لبخندی زدم. 

 داره!من هم که گفتم، به تو ربطی ن -

تا خواست جوابم رو بده، صورتم رو به سمت امیر برگردوندم و گفتم: 

 گم. راستی امیر خان مبارکه. تبریک می

 امیر خندید و تشکر کرد. صدای سامی به گوشم رسید.

 مگه چه خبری شده امیر؟  -

پیشدستی کردم و قبل از اینکه امیر حرفی بزنه، خودم جواب دادم: دارن 

 شن. پدر می

 تفاوت بهشون تبریک گفت. می چند ثانیه خیره نگاهم کرد و بعد بیسا

تو سکوت مشغول نوشیدن قهوه بودیم که ترنم با شیطنت گفت: نازی تو 

 خوای من رو خاله کنی؟ کی می

های سامی بگم؛ "عزیزم اگه بتونم، حتماً خیلی دوست داشتم در مقابل چشم

 خاله بشم، کافیه. کنم. " اما گفتم: همین که من ت میخاله

 و نگاه معناداری به سامی انداختم و پرسیدم: مگه نه سامی؟ 

وقت قادر به مادر شدن سامی خوب معنی حرفم رو فهمید. چراکه من هیچ

 نبودم! به زور لبخندی زد و چیزی نگفت. 

های من و سامی شده بود، برای جلوگیری از کش پیدا امیر که متوّجه نگاه

 پیشنهاد داد برای ناهار به رستوران بریم. کردن بحث 

*** 



های به اصرار ترنم آرایش کمرنگی روی صورتم نشوندم و از لباس

دوران مجردیم که هنوز همونطور مرتب و اتوکشیده داخل کمد قرار 

 داشتن، مانتوی کرمی رنگم رو انتخاب کردم. 

من  ی کار بودن وتو رستوران سامی و امیر مشغول صحبت درباره

ی برگزاری مراسم ی نحوهحوصله گوشم رو به ترنم که دربارهبی

 زد، سپرده بودم. عروسیش حرف می

ی عوض شدن حال و هوای من، پیشنهاد سفر بعد از ناهار، ترنم به بهونه

های مشتاقش به ناچار قبول چند روزه به شمال داد که در مقابل چشم

 کردیم.

روز هم شانسی سامی که باعث شد اونشدونم بدشانسی من بود یا خونمی

 به خونه برگردم. 

*** 

ی پاش بیزار بودم. هرچند که دیگه اون خونه رو خونهوهمیشه از ریخت

ریختگی خونه همدونستم، اما مجبور بودم تا فردا اونجا بمونم. بهخودم نمی

میل به ای برای تمیز کردنش نداشتم. بیکرد، اما حوصلهم میکالفه

 رکت خدماتی زنگ زدم و تا اومدن خدمتکارها دوش کوتاهی گرفتم. ش

حرف به تلویزیون خاموش زل زده بود و کاری با خوشبختانه سامی بی

دونست هر حرفی از جانبش مساویه با فرار من نداشت! انگار خوب می

 من از خونه! اما فکرم زیاد هم درست از آب درنیومد. 

ی خلوتمون بودم که هر از گاهی چند چهپشت پنجره مشغول تماشای کو

شدن. با نگاهم دو خانومی رو که انگار دنبال آدرسی نفر ازش رد می

 کردم که صدای سامی از پشت سرم بلند شد. گشتن، دنبال میمی

 چی رو انقدر با دقت زیر نظر گرفتی؟  -

 بدون اینکه به سمتش برگردم، با خونسردی گفتم: به تو چه؟ 



 آیفون مانع از این شد که سامی جوابی بهم بده.صدای زنگ 

ی خودمون نگاه کردم که دیدم همون دو به سختی از پنجره به در خونه

تونستم جوون بودنشون رو تشخیص خانوم هستن. از این فاصله هم می

 بدم. 

با حرص نفسم رو بیرون فرستادم. اونقدر حواسم پرت بود که یادم رفته 

 کار مسن بفرستن! به سمت سامی چرخیدم. بود سفارش کنم، خدمت

 شه بری اتاق؟ عزیزم می -

″ عزیزم″سامی که مشخص بود هم از تغییر لحنم گیج شده و هم از شنیدن 

 لذّت برده، پرسید: چرا؟ 

 ای به در کردم. صدای زنگ آیفون دوباره بلند شد. اشاره

 فکر کن مهمون دارم.  -

 ولی تو که...  -

سمت در حرفش رو قطع کرد. در رو باز کردم و به سمت با رفتن من به 

سامی که همچنان سر جاش ایستاده بود، چرخیدم و عصبی غریدم: 

 نمیری؟ 

رفت، گفت: سامی سری تکون داد و درحالیکه به سمت اتاق خواب می

 این کارت نشون میده هنوز دوست دارم. 

 و کردم!ت ری موقعیت ویژهخیال برت نداره. من فقط مالحظه -

 قبل از اینکه در رو کامل ببنده، چشمکی زد.

 تو که راست میگی.  -

فهمه یا خودش رو هام رو مشت کردم. معلوم نبود نمیاز عصبانیت دست

فهموندم دیگه هیچی مثل سابق به نفهمی زده. من چطور باید بهش می

 نمیشه؟ 



هم سالم  گفتن کسی، به سمت در برگشتم که زن کناریش″ سالم خانوم″با 

ی داد. جواب هردوشون رو دادم و بعد از توضیح کوتاهی درباره

کارشون، خیلی سریع مشغول شدن. من هم روی مبلی ته سالن نشستم و 

 ای برای لغو کردن سفر گشتم!دنبال بهونه

بعد از دو ساعت دست و پا زدن تو فکر و خیال، همزمان با تموم شدن 

 . ای نگرفتمکار خدمتکارها نتیجه

زد، از روی مبل بلند شدم و نگاه سرسری به خونه که از تمیزی برق می

هام نقش بست، تو انداختم. لبخندی که از دیدن تمیزی اطرافم روی لب

 اون وضعیت به نظرم زیادی مسخره بود. 

ها دربیاد، به سمت اتاق خواب رفتم. با قبل از اینکه صدای خدمتکار

 حرکت موند. ی در بیدستگیرهشنیدن صدای سامی، دستم روی 

نشینی میایم، هم برای باشه مامان جان. پس شب هم برای شب -

 خداحافظی. 

با سکوت سامی، برای حفظ آرامشم نفس عمیقی کشیدم و بدون معطلی در 

رو باز کردم. به سمت کمد رفتم و خودم رو مشغول گشتن کشو نشون 

 دادم. 

های شخص که با آرامش به حرفی چشم، حواسم به سامی بود از گوشه

 داد. پشت خط که بدون شک مادرش بود، گوش می

 فردا تقریباً هفت صبح راه میفتیم.  -

هام تو هم رفت. انگار هیچ راهی برای فرار از این سفر لعنتی وجود اخم

 نداشت. 

 گردی؟ دنبال چی می -

 با صدای سامی، با ترس از جا پریدم.



کردن راهی برای لغو اون سفر لعنتی  شده بود  اونقدر فکرم درگیر پیدا

تفاوت دوباره خودم رو که متوّجه خداحافظی کردنش نشده بودم! بی

 مشغول نشون دادم و در همون حال گفتم: پول. 

 پول؟ اون هم تو کمد لباس؟ -

م کنه. لحن خندونش روح گفت، اما حق نداشت مسخرهبا اینکه راست می

هام رو روی هم فشار دادم تا جلوی گرفت! دندونو روانم رو به بازی می

 هایی رو که الیق سامی بود، بگیرم. فحش

 خب چی شد عزیزم؟ سؤالم جواب نداشت؟  -

به دنبال حرفش خندید. تو ذهنم دنبال جوابی بودم که دندون های 

تیکه کنه که چشمم به کیف پولم که ته کمد ی سامی رو تیکهشدهردیف

 تاد. افتاده بود، اف

 ایناهاش. پیداش کردم.  -

ای نظمی این چند روزه شکر کردم. لبخند پیروزمندانهخدا رو بخاطر بی

سامی زدم و با برداشتن کیف پولم از اتاق خارج  یشدهبه صورت جمع

 شدم. 

خواب برگشتم. ای خندون به اتاقبعد از رفتن خدمتکارها، با چهره

لوی آینه بایستم و مشغول شونه خوشحالی چند دقیقه پیش باعث شد ج

 کردن موهام بشم. 

 کردن. ها رو هم تمیز میگفتی خدمتکارها اتاقمی -

های مشکیش که بین صورت و موهام درحال گردش از داخل آینه به چشم

 بود، خیره شدم و با پوزخند گفتم: امر دیگه؟ 

ولش جوابی نداد، من هم برخالف همیشه که تا نشنیدن جواب سؤالم 

 ی کارم مشغول شدم. خیال به ادامهکردم، بینمی

 روی صندلی نشستم و شروع کردم به بافتن موهام. 



 خوشحالم که حالت بهتر شده.  -

 موهام رو رها کردم و با ابروهای باالرفته پرسیدم: چطور؟ 

 رسی. داری به خودت می -

 نیشخندی زدم. 

 تو اینجور فکر کن.  -

 چند قدمی به سمت صندلی برداشت.  از آینه متوّجه شدم

 نازی. من...  -

 حرفش رو قطع کردم. 

کنم شم. از امروز فکر میمن بهتر نشدم، یعنی دیگه هیچوقت بهتر نمی -

مون با یه بازیگر ازدواج کردم و زندگی به اصطالح مشترک و عاشقونه

 فقط یه درام غمگین بوده!

 سامی به سختی گفت: بازیگر چیه نازی؟ 

 شدی، نه خواننده!حقیقت همینه. تو باید بازیگر می -

هام رو گرفت و با صدایی که شاید کنارم روی زمین زانو زد، دست

تونیم گذشته رو فراموش کنیم ترین آهنگ زندگیم بود، گفت: ما میغمگین

 و به فکر... 

 هاش بیرون کشیدم و سرم رو تکون دادم. هام رو از بین دستدست

تونم. شم. حتّٰی اگه بخوام هم نمیمن دیگه اون نازی سابق نمی شه.نمی -

ترین زن این من از این به بعد فقط باید تظاهر کنم که خوبم، که خوشبخت

 دنیام. 

م تو آینه خیره شدم و ادامه دادم: کسی از آتیشی که تو قلبم به پا به چهره

خوام کسی یدونه چه حالی دارم. من هم نمشده خبر نداره. کسی نمی

بدونه! پس باید یه زن بیست و چهار ساله باشم با ظاهر جوون، اما قلب و 

 روح صد ساله. 



رحمی پرسیدم: من که نباید بخاطر یه های سامی زل زدم و با بیبه چشم

 لیاقت موهام سفید بشن؟ بی

شد، به سختی از روی زمین بلند شد. با صدایی که به زور شنیده می

 با توعه.  گفت: آره. حق

تر های خمیده از اتاق خارج شد. دستم رو روی قلبم گذاشتم، تندو با شونه

گرفت، چطور زد. من که هنوز هم قلبم بخاطرش تپش میاز همیشه می

های اشک سمج رو با خشونت پاک ها رو بزنم؟ قطرهتونستم اون حرف

 کردم و عصبانیتم رو روی صورتم خالی کردم.

ی هام کشیدم و تو آینه به چهرهد بار محکم روی لبرژ لب قرمز رو چن

غرق در آرایشم خیره شدم. حسابی تغییر کرده بودم، اما به هیچ وجه این 

تغییر رو دوست نداشتم! مطمئناً سامی هم از این تغییر خوشش نمیومد! 

شد خودم رو راضی کنم که آرایشم با همیشه فقط همین فکر باعث می

 تر از همیشه شده! ده و کمی پررنگتفاوت جزئی پیدا کر

تر از این چشمم به خودم پوفی کشیدم و از روی صندلی بلند شدم تا بیش

 نیفته. 

خواست برای از بین تر به خودم، فقط عذاب بود و بس. دلم نمینگاِه بیش

 تر از این سر خودم رو شیره بمالم!بردن این حس لعنتی، بیش

نتوم که فقط و فقط به طور اتفاقی متضاد با ترین مابعد از پوشیدن کوتاه

ی سامی بود، عطر خوشبویی به خودم زدم و کیف به دست از اتاق سلیقه

 خارج شدم. 

سامی که پشت به در اتاق خواب روی مبل نشسته بود و سرش رو بین 

هام و شاید از بوی عطرم به تق کفشهاش گرفته بود، از صدای تقدست

هاش زل زدم و قبل از م با بهت بلند شد. به چشمسمتم برگشت. با دیدن

 ام. اینکه چیزی بگه، لب زدم: من آماده



سامی تکونی به خودش داد و درحالیکه کامالً مشخص بود پاهاش به 

سختی وزنش رو تحمل کردن، بهم نزدیک شد. درست مقابلم ایستاد و با 

پرسید: با  ای به سر و وضعم کرد و با لحن عصبیهای درهم اشارهاخم

 این تیپ و قیافه، کجا به سالمتی؟ 

به حالت نمایشی دستم رو روی موهام که از شال بیرون بود، کشیدم و با 

 های گردشده و متعجب نگاهش کردم. چشم

 مگه چشه؟ زشت شدم؟  -

 خوای بری؟ خودت رو نزن به اون راه. پرسیدم کجا می -

 نیستیم؟ ی مامانت دعوت با پوزخند گفتم: مگه خونه

تری گفت: نازی جان. تر شده بود، با لحن مالیمسامی که انگار کمی آروم

 خانومم اینطوری که... 

 دستم رو به عالمت سکوت جلوش گرفتم. 

مونم. شم. از اآلن من فقط نیم ساعت منتظر میها خر نمیبا این حرف -

های خوشبخت و عاشق رو درمیارم و حاضر شدی که هیچ، ادای زن

مراهت میام. آماده نشدی یا نخواستی من همراهت بیام، خودم تنهایی ه

 میرم. به هرحال احترام مادرشوهرم واجبه! 

کنم رفتم، ادامه دادم: نه لباسم رو عوض میو درحالیکه به سمت مبل می

 کنم. به نظر تو هم احتیاجی ندارم!و نه آرایشم رو پاک می

بی سامی با کوبیده شدن در اتاق های عصبعد از چند ثانیه، صدای نفس

قطع شد. نفس عمیقی کشیدم و به مبل تکیه دادم. لجبازی برای من مثل 

 آرامش بعد از سیگار بود. کوتاه و گذرا!

ی ازدواجم رو از دستم درآوردم و بهش خیره شدم. با چه عشقی این حلقه

 شد!حلقه رو انتخاب کردیم. کاش دنیا تو همون روزها متوقف می



تر از چند ثانیه جای خالی حلقه رو نتونستم تحمل کنم و دستم کردم. شبی

هام رو بستم. نه پای رفتن داشتم، نه پای موندن. شاید آهی کشیدم و چشم

سفر شمال بهترین زمان برای فکر کردن بود. من آدِم لج و لجبازی نبودم. 

 دل کندن!گرفتم، یا بخشش و موندن یا رفتن و بعد از سفر تصمیمم رو می

آماده شدن سامی حدود نیم ساعت طول کشید. سرم رو باال آوردم و برای 

های گنگ اوایل هاش که حاال خوب معنی حرفای نگاهم با چشملحظه

پوش بود و شاید حالت فهمیدم، قفل شد. مثل همیشه خوشآشناییمون رو می

تحسین رو ای شده بود. برای اینکه برق موهاش بهتر از هر زمان دیگه

هام نبینه و دستم پیشش رو نشه، سرم رو پایین انداختم و با گفتن تو چشم

 از خونه خارج شدم. ″ بیرون منتظرم. درها رو خودت قفل کن.″

جلوی در خونه به دیوار تکیه دادم و نگاهم رو به در پارکینگ دوختم. 

ه انگار جای من و سامی عوض شده بود. به جای اینکه اون برای آماد

 کشیدم. شدن و اومدن من منتظر بمونه، من انتظارش رو می

کالفه از طوالنی شدن کارهای سامی، به سمت در برگشتم. از قسمت 

ای در، نگاهی به موهام انداختم که آزادانه بیرون از شالم رها شده شیشه

کنه، وگرنه قفل کردن در دونستم از عمد داره این کارها رو میبودن. می

 برد! پوفی کشیدم و مشغول مرتب کردن موهام شدم. زیادی نمی که زمان

 سوار شو.  -

با صدای سامی از جا پریدم. با عصبانیت سوار ماشین شدم و در رو 

 محکم به هم کوبیدم. 

 شه. اگه آروم هم ببندی، بسته می -

های ریزشده بهش خیره شدم تا بلکه بفهمم چی به سمتش برگشتم و با چشم

تونستم دلیل رفتار و لحن سردش رو درک گذره. اصالً نمییتو سرش م



کنم. پوزخند صداداری زدم و گفتم: طوری رفتار نکن که انگار من با 

 ماشین از روت رد شدم! 

 تا خواست چیزی بگه، مثل خودش گفتم: حرکت کن. 

تر کرد. سامی هاش روی فرمون، پوزخندم رو پررنگفشار زیاد دست

 اخته بود... اگه به لجبازی باشه، من از همه لجبازترم!  انگار من رو نشن

هام رو بستم. برای امروز کافی بود. دیگه تا رسیدن به مقصد چشم

 ای رو نداشتم!ی جر و بحث دیگهحوصله

پدر جون و مادر جون به گرمی ازمون استقبال کردن و من و سامی طی 

اجازه ندادیم بویی از ماجرا ای جلوشون نقش بازی کردیم و قراداد نانوشته

 ببرن. 

آخر شب بعد از خداحافظی طوالنی به خونه برگشتیم. پدر جون و مادر 

ها ها بریم. بیچارهجون ازمون قول گرفتن سفر بعدی رو همراه با اون

 خبر نداشتن این سفر، شاید آخرین سفر مشترک من و سامی باشه!

ه سامی وارد اتاق شد. بعد از تعویض لباس، روی تخت دراز کشیدم ک

 نگاهم رو به روبرو دوختم. 

 ت فرار نکنم، برو بیرون. خوای این موقع شب از خونهاگه نمی -

هات رو برای سفر جمع کمی این پا و اون پا کرد و در نهایت گفت: لباس

 کردی؟ 

 نه. به وسایل زیادی احتیاج ندارم.  -

مالفه رو روی سرم  ″شب بخیر.″به سمت مخالفش چرخیدم و با گفتن 

ها خبر از رفتن کشیدم. باآلخره بعد از چند دقیقه، خاموش شدن چراغ

سامی داد. تعجبی نداشت که برای موندن اصرار نکرد، شاید اون هم 

 خسته شده بود. 



های سامی از زیر مالفه بیرون اومدم و تو تاریکی اتاق اونقدر دنبال چشم

 دای بهتر گرم خواب شد.هام به امید فرکم چشمگشتم تا کم

*** 

 خوای بیدار بشی؟ نازی، عزیزم ساعت هفت شد. نمی -

هام رو با شنیدن صدای سامی، با غیظ مالفه روی سرم کشیدم و چشم

 تر بستم. محکم

 ها.  خانومم اآلن ترنم و امیر میرسن -

های با عصبانیت مالفه رو کنار زدم و روی تخت نشستم. با چشم

 سامی که سرحال کنار تخت ایستاده بود، نگاه کردم.  آلود بهخواب

 ذاری؟ چرا راحتم نمی -

 عزیزم ساعت...  -

 هام گذاشتم. هام رو روی گوشدست

 ها مستفیض نکن عشقم. من رو با این حرف -

کلمات آخر رو عصبی و کشیده ادا کردم. به ساعت دیواری نگاه کردم که 

میل از تخت خوابم زیادی نداشتم. بیداد. وقت شیش و نیم رو نشون می

 ای به سامی وارد سرویس بهداشتی اتاق شدم. دل کندم و با چشم غره

اونقدر خسته بودم که هنوز هم به خواب احتیاج داشتم و حتّٰی شستن دست 

آلودگیم کم نکرد. زمانی که به اتاق و صورتم با آب سرد هم از خواب

تی آبی رنگ روی تخت خودنمایی برگشتم، مانتو و شلوار نخی و راح

های رنگ لباسکرد. با اینکه به انتخاب سامی بودن و از قضا هممی

ها صدا اونوسرکل دوباره رو نداشتم، پس بیی کلخودش بود، حوصله

 رو پوشیدم. 



تو آینه نگاه کوتاهی به خودم انداختم، آثار آرایش دیشب هنوز هم تو 

پریده بود. با رژ لب و حال صورتم رنگاین هام نمایان بود، اما باچشم

 م برگردوندم. ی صورتی، رنگ رو به چهرهرژ گونه

مشغول بستن ساعت مچیم بودم که با یادآوری آماده نبودن چمدون 

ای هام، آه از نهادم بلند شد. با بلند شدن صدای زنگ آیفون، با قیافهلباس

 درهم از اتاق خارج شدم. 

 ؟ آماده شدی نازی -

 هام... آره ولی لباس و وسایل -

 سامی حرفم رو قطع کرد. 

 شون کردم. من آماده -

 ای زیر لب گفتم و بدون تشکر به سمت در خروجی خونه رفتم. ″ خوبه″

چپ سامی با چند قدم خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت. چپ

 نگاهش کردم و در رو باز کردم. 

م، بعد از سالم و احوالپرسی با ترنم و به اجبار لبخندی روی لبم نشوند

 هامون شدیم و به راه افتادیم. امیر، سوار ماشین

هنوز مسافت زیادی طی نکرده بودیم که کنار جاده برای صرف صبحانه 

توقف کردیم. برای فرار از نقش بازی کردن جلوی ترنم و امیر، سردرد 

و سر و کله زدن  رو بهونه کردم و پیاده نشدم. بنظرم تحمل کردن سامی

 بین ترنم بود!تر از قرار گرفتن زیر ذرهباهاش، راحت

بعد از حدود یک ربع، سامی با سینی صبحانه به ماشین برگشت. سینی 

رو روی پاهام گذاشت و با خنده گفت: معذرت. چند نفر امضا 

 خواستن، بخاطر همین دیر شد. می

 وضیح نخواستم. سرم رو به پنجره تکیه دادم و سرد گفتم: ازت ت



ای رو که امیر براش گرفته بود، گاز نگاهم به ترنم افتاد که با ناز لقمه

ها کم تو زندگی خودم و سامی اتفاق نیفتاده بود! با زد. از این صحنهمی

 روزها آهی از ته دل کشیدم. یادآوری اون

ای رو جلوم گرفت و صدام زد. بدون اینکه به سمتش برگردم، سامی لقمه

قمه رو پس زدم. سکوت سنگینی رو که تو فضای کوچیک ماشین حاکم ل

 بود، شکستم.

 شن. بینی؟ هنوز نرفته سر خونه و زندگیشون دارن صاحب بچه میمی -

 تونیم... ما هم می -

 با همون لحن سرد حرفش رو قطع کردم. 

 مایی وجود نداره سامی. -

اره به سینی گفتم: این رو ای تو سکوت سپری شد تا اینکه با اشچند دقیقه

 بردار ببر. پاهام درد گرفت. 

ی هرچند که وزن خاصی نداشت، اما برای من که دنبال بهونه برای تخلیه

 کرد و مورد مناسبی بود! گشتم، سنگینی میناراحتی و عصبانیتم می

سامی در جوابم فقط سرش رو تکون داد و بی هیچ اصراری سینی رو 

 هام رو بستم. زیرلبی نثارش کردم و چشم″  لیاقتبی″برداشت و رفت. 

با حرکت ماشین و صدای آهنگ تکونی خوردم. با کمی دقت متوّجه شدم 

بسته گفتم: از پدر و مادرت بعیده که که آهنگ سامی درحال پخشه. چشم

بهت یاد ندادن وقتی یکی خوابه، نباید کنارش سر و صدا کنی، چه برسه 

 رف هم کنار گوشش بذاری. های مزخبه اینکه آهنگ

تر نشون ی کوتاهش به گوشم رسید، اما حرف بعدیش بیشصدای خنده

 داد پوزخند زده. می

 ی ما خواب رو یه جور دیگه معنی کردن. نامهچرا یاد دادن. اما تو لغت -

 آخی! چه با فرهنگ!  -



هام رو باز کردم و صاف نشستم. نگاهی بهش انداختم که با چشم

 شده مشغول رانندگی بود. دهفشرفک

 خوام. معذرت می -

ی واقعی، هرچند هاش به خندهکم لببا تعجب به سمتم برگشت و کم

 رنگ باز شد. کم

 نه عزیزم، این چه حرفیه.  -

 آخه نذاشتی حرفم رو کامل بگم...  -

 مهربون نگاهم کرد. 

 بفرمایید بانو. گوشم با شماست! -

دوختم، مطمئناً خیلی از دخترها آرزو داشتن اآلن به نیمرخ جذابش چشم 

 ی شمال باشن. جای من کنار سامی تو جاده

 خوای؟ زیرلفظی می -

طبعیش پوزخند زدم. بدون اینکه ازش چشم بردارم، گفتم: معذرت به شوخ

هات مزخرفن پیدا خوام، اما راه بهتری برای اینکه بگم صدا و آهنگمی

 نکردم. 

اسید و قبل از اینکه تصادف کنیم، کنترل ماشین رو به خنده روی لبش م

 دستش گرفت. 

 من رو مسخره کردی؟  -

ها رو انتقادپذیریت تر از ایننه اصالً! فقط نظر شخصیم رو گفتم. بیش -

 کردم جناب رستگار!حساب می

 تر. شد و صداش عصبیتر میرفته بیشسرعتش رفته

 تی عاشق صدامی. چی شد؟ گفانتقادپذیری. هه. قبالً که می -

ی شالم ترس لعنتی از ماشین و سرعت دوباره به سراغم اومده بود. گوشه

 م گرفتم. لرزش صدام مشهود بود. های یخزدهرو بین دست



زدم، جدی نگیر. همونطور که دیگه هایی رو که گذشته بهت میحرف -

 گیرم. من این رابطه رو جدی نمی

که انگار ما فقط چند وقت با هم دوست  زنیرابطه؟ جوری حرف می -

 ذارم زندگیمون رو به گند بکشی. بودیم. نمی

شد. دستی به صدای آهنگ بین داد و فریادهای سامی اصالً شنیده نمی

ی انرژیم داد زدم: به خودت بیا جناب رستگار. موندهگلوم کشیدم و با ته

زندگی نیست.  ای که با دروغ و فریب شروع بشه،کدوم زندگی؟ زندگی

 زاره!لجن

 دستت درد نکنه. این بود جواب اون همه عشقی که بهت دادم؟ آره؟  -

ی مانتوم کردم تپشی نداشت، نشست. به یقهدستم روی قلبم که احساس می

ای که برای قطرهای آب چنگ زدم، حالم قابل توصیف نبود. مثل ماهی

بودم، اما دریغ! مسخره ای هوا شه، دنبال ذرهدهنش مدام باز و بسته می

 شکنی به سامی بدم. خواستم جواب دندونبود که با اون حالم هنوز هم می

 چرا جواب...  -

ی سامی رو دیدم که هر پریدهبازم صورت رنگهای نیمهاز الی پلک

″ یا ابوالفضل″هام کامل بسته بشن، شد. قبل از اینکه چشملحظه محوتر می

 گفتنش رو شنیدم.

*** 

کرد، بوی تند الکل که به طرز ناخوشایندی بینیم رو نوازش میبا 

تونستم م رو باز کردم. دیدم تار بود و خوب نمیهای به هم چسبیدهپلک

 تر شدن. اطرافم رو ببینم. چند بار پلک زدم تا تصاویر روبروم واضح

چکه کردن دیوارهای سفید که عجیب برام دلگیر بودن، صدای آروم چکه 

ی این بود که تو بیمارستانم. هدهندسوزش دستم فقط و فقط نشونسرم و 

 تر فکر کنم. گشتم که باز شدن در اتاق اجازه نداد بیشدنبال علت می



با دیدن سامی همه چیز یادم اومد و آه از نهادم بلند شد. بدون هیچ حسی 

بهش که هرلحظه درحال نزدیک شدن به تختم بود، نگاه کردم. هنوز 

ای روی صورتش ریش چندروزههای اون روز کذایی تنش بود و تهلباس

کرد. روی صندلی کنار تخت نشست و دستم رو گرفت. خودنمایی می

ای روش زد که صورتم ناخودآگاه جمع شد. با صدایی که خوشحالی بوسه

های نازت رو باز کردی؟ تو این سه زد، گفت: باآلخره چشمتوش موج می

 شدم. روز ُمردم و زنده 

های حرف به چشمحتّٰی قدرت پوزخند زدن به نگرانیش رو هم نداشتم. بی

داد، خیره شدم و دستم رو خوابیش میسرخش که خبر از خستگی و بی

هاش ش بیرون کشیدم. از این حرکتم، چشمهای مردونهآروم از بین دست

یقه ی پیش برق شادی داشتن، غمگین شدن. بعد از چند دقکه تا چند لحظه

اتاق رو ″  رم به دکترت خبر بدم.می″از روی صندلی بلند شد و با گفتن 

 ترک کرد. 

ی هام رو بستم. به گفتهنگاهم رو از جای خالیش گرفتم و با خستگی چشم

سامی انگار سه روز خوابیده بودم، اما میل عجیبی به خواب داشتم. 

روز بهم تزریق شک تو این چند دونم این میل از داروهایی که بینمی

 گرفت یا اینکه من دیگه دلیلی برای بیداری نداشتم! کرده بودن نشئت می

بعد از چند دقیقه، با صدای باز شدن در و حرف زدن سامی و زنی که 

هام رو دوباره باز کردم. با دیدن زن، زدم دکتر باشه، چشمحدس می

ت من بود یا دونم تصوراناخودآگاه لبخند محوی صورتم رو پوشوند. نمی

واقعاً شبیه مادرم بود! هنوز بهش چشم دوخته بودم که کامل به سمتم 

 چرخید و با دیدن لبخندم، مهربون نگاهم کرد. 



حرف مشغول معاینه شد. تموم مدت به صورتش نزدیک تختم اومد و بی

گشتم. شاید فقط چشم دوخته بودم و به دنبال نشونه یا شباهتی از مادرم می

 ورتش من رو به یاد مادر انداخته بود.  مهربونی ص

زد، پرسید: برای چی حرف سامی با صدایی که نگرانی توش موج می

 زنه خانوم دکتر؟ نمی

 خانوم دکتر بعد از اینکه کارش تموم شد، به سمت سامی چرخید. 

زنه، از نظر من که نازی جان مشکلی ندارن. اینکه اآلن حرف نمی -

 رد شده دور از انتظار نیست، اما... بخاطر شوکی که بهش وا

 صبرانه پرسید: اما چی؟ با مکثی که کرد، سامی بی

 ده که ایشون قصد ناز کردن داره. اما این لبخند نشون می -

تر و به دنبال حرفش چشمکی بهم زد. به اجبار لبخند محوم رو عمیق

ر از هاش اومد که معنیش رو بهتکردم و سامی هم لبخند تلخی روی لب

خودش متوّجه شدم. ناز کردن بعد از اون دعوا و این همه اتفاق 

 ترین کار ممکن بود!مسخره

شد، هایی که بین سامی و خانوم دکتر رد و بدل میدیگه چیزی از حرف

زدم سامی چیزی نفهمیدم چون ذهنم درگیر ترنم و امیر شده بود. حدس می

 ن کنار تختم بود!جز واقعیت بهشون گفته، وگرنه ترنم اآلبه 

ساعت با تموم شدن سرمم و اومدن پرستار، سامی از اتاق بعد از حدود نیم

 خارج شد. 

حال با لبخند با درآورن سوزن سرم، پوست دستم کمی سوخت، با این

 کمرنگ و زورکی از پرستار تشکر کردم. 

به سختی روی تخت نشستم و با وجود سرگیجه نتونستم از تخت پایین 

هام گرفتم. با اینکه سامی من رو تو اون شرایط سرم رو بین دستبیام. 



تنها گذاشته بود، اما زبونم نچرخید نفرینش کنم یا بهش لعنت بفرستم! فقط 

 های تند و تیزم نیشش بزنم. هرلحظه منتظر بودم که برگرده و با حرف

با با باز شدن در اتاق سرم رو بلند کردم و کالفه به سامی نگاه کردم.  

دیدن حال و روزم، با چند قدم بلند خودش رو به کنار تخت رسوند و 

ای رو که تو دستش بود، روی صندلی پرت کرد. دستش رو زیر کیسه

 م گذاشت و با نگرانی نگاهم کرد. چونه

 حالت دوباره بد شد؟  -

سرگیجه و حالت تهوعی که بخاطر بوی الکل و هوای بیمارستان 

اعث شد با لحن تندی بگم: من رو ول کردی کدوم تر میشد بهرلحظه بیش

 قبرستونی رفتی؟ 

در کمال تعجبم خندید و تا به خودم بیام، بین بازوهای قدرتمندش که یه 

 شد، بودم. روزی دنیای من تو اون خالصه می

 فدات بشم. باآلخره حرف زدی، دلم برای صدات تنگ شده بود.  -

ندان دور رو برام زنده کرد. چای نهی آخرش خاطرهآغوشش و جمله

ها تنگ شد. سرم درست روی قلب برای یه لحظه دلم برای اون روز

گونه ترحم هایی که مطمئن بودم پشتش هیچسامی قرار گرفته بود و بوسه

 کرد.وجدانی نیست، موهام رو نوازش میو عذاب

؛ پی کشیدم. توی دلم نالیدمدرهای عمیق و پیهام رو بستم و نفسچشم

ی من و سامی رو از اول دار و یا قصهجا نگه"خدا، یا دنیا رو همین

جور دیگه بنویس. هر اتفاقی هم که افتاده باشه، من هنوز هم دوستش یه

 دارم."

خواست کار دستم بده، برای آخرین کالفه از احساساتی که مثل همیشه می

رو با بار عطر سامی رو با تنفس عمیقی وارد مشامم کردم و خودم 

 میلی تمام از آغوشش بیرون کشیدم. بی



 هام بخونه. خواست حرفی از چشمنگاهم رو به زمین دوختم، دلم نمی

 اتفاقی افتاده؟  -

 نه. چه اتفاقی باید بیفته؟  -

های خنده داشت، گفت: آخه هی نفس عمیق مایهبا صدایی که ته

 کشیدی. فکر کردم شاید... می

خواستم بفهمم این بوی گند از کجاست، نگو یهیچ فکری نکن. فقط م -

 عطر تو بوده!

 ی تخت نشست و کمی به سمتم متمایل شد. سامی گوشه

 ی تو خریدم.ولی این عطر رو به سلیقه -

های خندونش دوختم و با خونسردی گفتم: یه نگاه به هام رو به چشمچشم

 زنه!دل نمیی من، چندان چنگی به شی سلیقهخودت بندازی، متوّجه می

ریخت و با خنده گفت: دلم همتر بهم رو بیشریختههمبا دستش موهای به

 حتّٰی برای غرغرهات هم تنگ شده بود. 

هام رو از کیسه درمیاورد، ادامه از روی تخت بلند شد و درحالیکه لباس

 ها مطمئن شدم حالت بهتر شده.داد: با این حرف

ه سامی برام آورده بود بدون اینکه هایی رو کبه هر زحمتی بود لباس

 کمک کوچیکی ازش بگیرم، پوشیدم. 

موقع خارج شدن از اتاق، سامی نامحسوس سرش رو پایین انداخت. 

پوزخندی به این کارش زدم که از چشمش دور نموند. پوفی کشید و 

ی چندتا پرستار که دستش رو به سمتم دراز کرد. درمقابل نگاه خیره

ناخته بودن، برای جلوگیری از هر سقوط و زمین انگار سامی رو ش

های خوردن احتمالی، دستم رو دور بازوش قفل کردم و اون درمقابل، قدم

 داشت تا مبادا ازش عقب بیوفتم. کوتاهی برمی



هام رو به کمک سامی سوار ماشین شدم و به صندلی تکیه دادم و چشم

 تر کنم. لبم رو آرومهای عمیق، تپش تند قکردم با نفسبستم. سعی می

هام رو باز کردم. سامی بعد از چند دقیقه، با باز شدن در ماشین، چشم

ای رو از داخل نایلون درآورد و با دقت نی رو داخلش فرو کرد. میوهآب

 با مهربونی اون رو به سمتم گرفت. 

 پرتقاله که دوست داری. بخور تا دوباره ضعف نکنی. آب -

تادم که چطور بدون تعارف برد! با اخم سرم رو به یاد سینی صبحونه اف

 سمت پنجره برگردوندم. صدای متعجبش رو شنیدم. 

 چی شد نازی؟  -

م قرار گرفت که محکم پسش زدم. با لحن مالیمی گفت: دستش روی شونه

 باشه با من قهری، قبول. ولی این رو بگیر!

  ای بهش رفتم.غرهو آبمیوه رو جلوی صورتم گرفت. چشم

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب.  -

ش ماشین های گردشده بهم نگاه کرد و بعد صدای قهقههچند ثانیه با چشم

بریده گفت: وای نازی... حالت... خوبه؟ هاش بریدهرو پر کرد. بین خنده

 نوشدارو... سهراب... 

ش قطع شد و کم خندهوقتی نگاه خیره و پرتأسفم رو روی خودش دید، کم

م ی لبش داد. دستش رو دوباره روی شونهبه لبخندی گوشهجاش رو 

ی آبمیوه رو بخورم. در آخر صورتم گذاشت و وادارم کرد تا آخرین قطره

 رو با کاغذ دستمالی که در اثر لجبازی کثیف شده بود، پاک کرد. 

تر ی آرومی به نوک بینیم زد و با نگاه خاصی گفت: بچهبا دستش ضربه

 ی شدی!ااز هروقت دیگه

شدم. از هایی افتادم که توسط کیارش، بچه خطاب میناخودآگاه یاد وقت

خواستی موقع این کلمه متنفر بودم! با لحن تند و غیرقابل تحملی گفتم: می



زدی. اینجوری کردی تا به یه بچه نمیهات رو باز میتصادف چشم

 مجبور نبودی... 

 و قطع کرد. با صدایی که کالفگی توش مشهود بود، حرفم ر

 بس کن نازی. این چه رفتاریه؟ من فقط باهات شوخی کردم.  -

 شم. ناراحتی پیاده می -

و قبل از اینکه دستگیره رو باز کنم، قفل مرکزی رو زد. در عین اینکه 

کرد، گفت: دوست ندارم دوباره ماشین رو از حیاط بیمارستان خارج می

 خودت استرس بده. مریض بشی. پس لطفاً نه عصبی شو، نه به 

 تو خود استرسی! بخاطر داد و فریادهای تو بود که اون بال سرم اومد! -

چند ثانیه به سکوت گذشت تا دوباره پرسیدم: راستی چه دروغی تحویل 

 ترنم دادی؟

هاش روی ش کشید و درحالیکه با فشار دستکالفه دستی به موهای آشفته

کنه، گفت: برای اینکه  فرمون ماشین، سعی داشت از عصبانیتش کم

ها بخاطر ما خراب نشه، مجبور شدم بگم وسط راه هوس مسافرت اون

 مسافرت دو نفره به سرمون زد و قالشون گذاشتیم!

 پوزخند صداداری زدم. 

من رو با خودت جمع نبند. بگو بخاطر خودم! در ضمن ترنم و امیر  -

من رو به مسافرت شدن، برخالف تو، ندیده نبودن. اگه خبردار میشمال

 دادن!ترجیح می

هام هنوز تموم داد، اما دلخوریهام سامی رو آزار میهرچند که حرف

جایی که آدمی نبودم که حرفی رو تو دلم نگه دارم، نشده بودن و از اون

دوباره سکوت ماشین رو که اینبار حتّٰی آهنگی هم درحال پخش نبود که 

 ، شکستم. مون باشهموسیقی متن بحث و مشاجره



های من و تو دیگه تموم شده. البته بهت حق مسافرت دو نفره؟ دو نفره -

ی زندگی مشترک که نه، کابوس دم باور نکنی، چون در صورت ادامهمی

 مشترک من و تو، ابدا وجودی از نفر سوم به اسم بچه نیست. 

 با صدایی که کمی باال رفته بود، گفت: بس کن. 

؟ نگران نباش. من که برم، با زن دیگه چی شد؟ خوشت نیومد -

 تونی... می

 ای که سامی زد، نصفه موند. حرفم با سیلی

سوخت گذاشتم. ناباور ی چپم که از ضرب دستش میدستم رو روی گونه

 بهش خیره شدم. شرمنده نگاهم کرد.

 خواستم...نمی -

 خوام صدات رو بشنوم. نمی -

کم دستم از پنجره تکیه دادم. کمی ازش رو گرفتم و سرم رو به شیشه

م داد. یه های سرد ناخواستهم پایین اومد و جاش رو به اشکروی گونه

ی پوچی جواب زندگیم اضافه شد. این چرا آغاز نقطهچرا به چراهای بی

 ی مرگ باورهام. و تباهی من شد و شاید آغاز نقطه

ود خشک شدن، اما خبههام خودگرفتم، اشکاز حس مبهمی که از قلبم می

ی هنوز هم صورتم نمدار بود. بدون اینکه سرم رو برگردونم، از جعبه

 هدف روی صورتم کشیدم. کاغذدستمالی، چند برگه بیرون کشیدم و بی

داشتنی نبود. ی روی دستم افتاد، دیگه مثل قبل بنظرم دوستنگاهم به حلقه

ب دارش بود! فقط احساسم نسبت بهش، مثل احساس یه زندانی به طنا

تونستم از شرش خالص بشم، پس دوباره به مطمئناً جلوی سامی نمی

 ها خیره شدم. حالت قبلم برگشتم و به خیابون



ساعت به خونه رسیدیم و من بدون اینکه منتظر سامی بعد از حدود نیم

بمونم، به سختی خودم رو به اتاق مشترک که بعد از اون فقط سهم من و 

 د، رسوندم و بعد از قفل کردن در، به زیر مالفه پناه بردم. شهام میتنهایی

داد. تو اون صدای باز شدن مجدد در سالن، خبر از اومدن سامی می

لحظه، تنها آرزوم این بود که تنهام بذاره. وقتی بعد از چند دقیقه خبری 

ای روی لبم نقش م، لبخند احمقانهازش نشد، از تحقق آرزوی مسخره

 بست. 

م گذاشتم. انگار همون سیلی کافی بود تا من رو از رو روی گونه دستم

خیالی بیدار کنه. سامی هم مثل کیارش خائن بود. فقط خواب خوش

جنسشون باهم فرق داشت. جنس خیانت کیارش، جسمی و فکری بود و 

 جنس خیانت سامی هم دروغ!

گذشته ای اشک بخاطر مردهای نامرد زندگی نفس عمیقی کشیدم تا قطره

هاشون نریزم. بوی عطر تن سامی پیچید و همین برای و اآلنم و بدی

های ابریم کافی بود. عصبی روی تخت نشستم و با تموم باریدن چشم

قدرت بالشی رو که متعلق به سامی بود، به دیوار روبروی تخت پرتاب 

 کردم. 

گیری من خوب بود یا قاب عکس عروسیمون هم مثل دونم نشونهنمی

های زندگیمون سست شده بود که به راحتی  روی زمین افتاد و با یهپا

 صدایی شبیه به شکستن قلب و باورهای من شکست. 

های لرزونم پوشوندم و از ته دل زار زدم. مهم نبود صورتم رو با دست

ی غرورم زیر پاش موندهرسید و حتّٰی اگه تهاگه صدام به گوش سامی می

 گرفت!بود که دلم کمی آروم می شد، فقط مهم اینله می

هایی بود که ی در چند بار باال و پایین شد و به دنبالش ضربهدستگیره

 شد. روی در زده می



 کنی؟ باز کن این در رو. داری با خودت چیکار می -

 تر شد. صداش مالیم

 نازی، عزیزم باز کن ببینمت. نگرانتم.  -

 اد زدم. هام گذاشتم و فریهام رو روی گوشدست

 فقط برو.  -

 دیگه صدایی از سامی نیومد. 

*** 

بعد از چند ساعت که حالم نسبتاً بهتر شد، از روی تخت بلند شدم و 

 سالنه به سمت سرویس بهداشتی اتاق رفتم. سالنه

 چند مشت آب سرد به صورتم پاشیدم و نگاهی به صورتم انداختم. 

طرات آبی داده بودن شده روی صورتم جاشون رو به قهای خشکاشک

های سرخ شده و متورمم و سمت چپ چکید. چشمکه از سر و صورتم می

ی بعد ای شبیه به چهرهزد، چهرهصورتم که به لطف سامی به کبودی می

 از تصادف و زمان به هوش اومدنم بهم هدیه بود!

گذشت؛ کاش تو همون پر بودم از پوچی و فقط یه جمله از ذهنم می

 با سامی، تو همون تصادف مرده بودم! برخورد اول

خواستم شیر آب رو چند مشت دیگه آب به صورتم پاشیدم و زمانی که می

ی تو دستم افتاد و دوباره همون حس خفگی به سراغم ببندم، نگاهم به حلقه

 اومد. 

هایی که ممکن بود بعداً تو یک تصمیم آنی، بدون هیچ فکری به پشیمونی

حلقه رو تو چاه پرت کردم و بدون اینکه حس خاصی بهم به سراغم بیاد، 

 دست بده، روش آب ریختم و از سرویس بهداشتی خارج شدم. 



توّجه به شال و مانتوم رو که خیس شده بودن، از تنم بیرون آوردم و بی

کثیفیشون روی تخت انداختم. بدون عوض کردن لباس یا شونه کردن 

 وندم و از اتاق خارج شدم. موهام، کلید رو داخل قفل در چرخ

به سمت آشپزخونه راه افتادم که با دیدن سامی که روی مبل نشسته بود، 

بین راه ایستادم. طبق عادت این چند وقتش در حال تماشای تلویزیون 

ای حاضر نبود ازش دل بکنه. نگاهی به سر و خاموش بود و برای لحظه

داد تازه از شون میزد، نوضعش انداختم. موهای مشکیش که برق می

های تمیز و مرتبی به تن داشت و حموم بیرون اومده. برخالف من لباس

 مثل همیشه به خودش رسیده بود. 

با تکونی که خورد، به خودم اومدم و راهم رو به سمت آشپزخونه پیش 

پالی وهای پخشباز و لباسی چشم متوّجه چمدون نیمهگرفتم. از گوشه

ندی زدم، انقدر حموم تو این وضعیت براش مهم بود وسط هال شدم. پوزخ

 ای انداخته بود!ها رو به گوشهها هرکدوم از لباسکه مثل وحشی

ی با سر و صدایی که تو آشپزخونه از عمد به راه انداخته بودم، سر و کله

ی حالم جوابی نشنید، سامی پیدا شد. زمانی که درمقابل سؤاالتش درباره

خودش برگردوند. شرمندگی تو صورتش مشهود صورتم رو به سمت 

هاش رو باور بود، اما دیگه به هیچ قیمتی حاضر نبودم رفتار یا حرف

تفاوتم رسید و کمی های بیکنم. نگاهش از روی کبودی صورتم به چشم

 تر شد. طوالنی

خواهی کنه، از آشپزخونه خارج شد. پوفی کشید و بدون اینکه معذرت

خاصی صورتم رو برگردوندم و مشغول خرد کردن العمل هیچ عکسبی

 تری شدم. ها با سرعت بیشپیاز

هام از هام مشغول کاری و چشمفکرم تو زمانی از گذشته بود، دست

قسمت استیل اجاق گاز سامی رو زیر نظر گرفته بودن. با این حال روی 



هم های من ها تا حدودی تمرکز داشتم. با هر قدم سامی، چشمی اونهمه

های من هم متوقف کردن و با هر توقفی از جانبش چشمحرکت می

 شدن. می

پال رو مچاله کرد و داخل وهای پخشسامی بعد از اینکه هرکدوم از لباس

چمدون انداخت، زیپش رو بست و در کمال ناباوری به سمت اتاق مهمان 

ون رفت. از این حرکت سامی، تمرکزم رو از دست دادم و دستم رو با ا

چاقوی تیز بریدم. نگاهی به دستم انداختم، زخمش برخالف تصورم زیاد 

قیدی دستم رو زیر آب گرفتم و بدون اینکه از هم سطحی نبود. با بی

 سوزشش خم به ابرو بیارم، منتظر موندم تا خونش قطع بشه! 

ذاشتم و اهالی خونه رو ها بود، مطمئناً خونه رو روی سرم میاگه گذشته

کردم! اما اآلن... پوزخندی زدم و هام دور خودم جمع میو یا گریهبا جیغ 

ای به این بزرگی که شیر آب رو بستم. کدوم اهالی خونه؟ تو خونه

داد، فقط من بودم و سامی و شاید تو هشت نفر رو میکمش کفاف هفتکم

 موند!ای نزدیک فقط یه نفر باقی میآینده

های مختلف خرد کرده و که به اندازهبه دستم چسب زخم زدم و پیازها ر

تر از هر موقعی بودم، داخل سطل زباله ریختم. دستی به شکمم که تخت

بود، کشیدم و به سمت تلفن رفتم. قبل از اینکه دستم گوشی رو لمس کنه، 

ی ترنم، با اکراه زنگ خورد. نگاهی به شماره انداختم و با دیدن شماره

 گوشی رو برداشتم. 

داری تحویلش دادم و حوصله دروغ های شاخؤال های ترنم، بیدرمقابل س

 تر از پنج دقیقه طول نکشید!ی سردرد من بیشمون به بهونهمکالمه

های داغم گذاشتم. عذاب وجدانی از های سردم رو روی گونهدست

هایی که گفتم به سراغم نیومد، اما حس جدیدی به سراغم اومده بود دروغ



داد و سابقه از طرف من، از خودش واکنش نشون مییکه با هر رفتار ب

 خورد. مثل خوره از درون، من رو می

بعد از کلی کلنجار رفتن، تصمیم گرفتم سفارش یه پیتزای بزرگ بدم تا نه 

دو تا باشه و سامی پیش خودش فکری بکنه و نه کم باشه که مبادا سامی 

 بدون شام بمونه و بحث جدیدی شروع بشه!

یب بود که چطور سامی با صدای تلفن و حتّٰی زنگ آیفون از برام عج

ی پیتزا به آشپزخونه رفتم. ای باال انداختم و با جعبهاتاق خارج نشد. شونه

هیچوقت از تنها غذا خوردن خوشم نمیومد، با این حال حاضر نبودم 

 سامی رو صدا کنم. 

ت بدم و بدون نجویده قوربه زور نوشابه فقط تونستم یه تیکه رو جویده

 اینکه به خودم زحمت جمع کردن میز رو بدم، به اتاق خواب رفتم. 

ها زیر مالفه ساعت رو برای نه صبح تنظیم کردم و با همون لباس

های صبح به این فکر کردم که برای طالق باید تا خزیدم. تا نزدیک

 عروسی ترنم و برگشتن بابا صبر کنم. 

*** 

ف همیشه از خواب بیدار شدم. مالفه به با اولین زنگ گوشی، برخال

ها انداختم. قصدم دست وارد حموم شدم و اون رو داخل سبد رخت چرک

این بود هر گونه اثری رو از اتاق خواب پاک کنم. پس چی بهتر از 

 ها بود؟! سازی مالفهشروع با پاک

بعد از گرفتن دوش، لباس مناسبی پوشیدم و آرایش مالیمی روی صورتم 

دم. همزمان با باز کردن در اتاق، بوی نون تازه و قهوه مشامم رو نشون

شنیدم، آهسته چند قدم به سمت تاک ساعت نمیپر کرد. صدایی جز تیک

شده، آشپزخونه برداشتم تا از نبود سامی مطمئن بشم. با دیدن میز چیده

 ابروهام باال پرید. 



چیز انداختم. همه وارد آشپزخونه شدم و نگاه دقیقی به وسایل روی میز

ی من بود؛ شکالت صبحانه، چند نوع نون، مربای مطابق میل و عالقه

های روی میز! سابقه نداشت سامی از آلبالو، کره و حتّٰی ظروف وفنجون

 این کارها بکنه!

ی کیک رو از داخل کابینت برداشتم و بدون اینکه به میز دست بزنم، بسته

ای به میز انداختم. شاید راه دل ه دوبارهای ازش مشغول شدم. نگابا تیکه

 وجه! ها به هیچهاشون باشه، ولی زنمردها شکم

م افتاد. جلوی آینه دستی به شالم کشیدم که نگاهم به جای خالی حلقه

دید، ای میتصمیم داشتم به آموزشگاه برم و اگه دایی یا هرکس دیگه

به دستم انداختم و از ای دونستم چه جوابی بهش بدم. انگشتر سادهنمی

خونه خارج شدم. سر کوچه سوار تاکسی شدم، باید بعد از آموزشگاه 

 داشتم. ی بابا برمیماشینم رو از خونه

برخالف میل سامی که تمایل چندانی به کار کردنم نداشت، برای روزهای 

 زوج، ساعت نه تا دوازده ظهر درخواست کالس کردم. 

خودم رو به خونه رسوندم و تموم وسایل  بعد از برداشتن ماشین، سریع

های خودم رو از داخل سامی رو به اتاق مهمون منتقل کردم و لباس

چمدون برداشتم. برخالف میلم میز رو جمع کردم و دستی به سر و روی 

 خونه کشیدم. 

تا غروب خودم رو مشغول تماشای تلویزیون و آهنگ گوش دادن کردم و 

پلو درست کردم. بدون اینکه م زرشکحوصلگی برای شااز سر بی

منتظر سامی بمونم، با این فکر که بعد از مرگ مامان، به تنهایی غذا 

 خوردن عادت کرده بودم، مشغول شدم. 



داد و هنوز نگاهی به ساعت دیواری انداختم، ساعت یازده رو نشون می

ها رو خاموش کردم و با وجود خستگی خیلی خبری از سامی نبود. چراغ

 زود خوابم برد.

*** 

 «چند هفته بعد»

بس گذشت و من و سامی در ظاهر آتشچند هفته از اون ماجراها می

اعالم کرده بودیم. زندگی روال عادی خودش رو گرفته بود. تنها تفریحم 

های آموزشگاه، کارهای خونه و غذا پختن شده بود. بعضی روزها کالس

ی ترنم به بازار خرید جهیزیه از سر اجبار به ناچار همراه خاله برای

تر رفتم. از خرید وسایل خونه چندان خوشم نمیومد و این خریدها بیشمی

شد، مخصوصاً زمانی که حرفی از وضعیت ترنم زده باعث آزارم می

 شد!می

تو این مدت نه چندان کوتاه، شاید جمعاً پنج ساعت هم سامی رو ندیده 

بل از  اینکه بیدار بشم، خونه رو ترک ها قها دیر میومد و صبحبودم. شب

شد فهمید، سامی به ی شام میشدهکرد. فقط از روی غذاهای تموممی

 گذرونه!شکمش بد نمی

*** 

ای ی قدی مزون نگاه کردم. پیراهن بلند نقرهبا رضایت به خودم تو آینه

ش م بود. روی قسمت سینهرنگ که جنس براقی داشت و کامالً اندازه

های زیبایی کار شده بود که درخشش و زیباییش رو دو چندان کرده نگین

 بود.

 بهت میاد.  -

 دل بهش زدم. به سمت خاله رعنا چرخیدم و لبخندی از ته

 دونستم از کجا لباس پیدا کنم. آره خاله جون. دستت درد نکنه. واقعاً نمی -



لبخند من هم  م رو با محبت بوسید و ازم دور شد. با رفتنشدر جوابم گونه

تر شد. از روزی که با کیارش برای خرید لباس عروسی اومده کمرنگ

بودم، دیگه پام رو اینجا نذاشته بودم. بعد از اون ماجرا حاضر نبودم از 

اینجا لباس بخرم، اما خیلی دیر به فکر خرید لباس مناسب برای عروسی 

 ترنم افتادم و جایی بهتر از اینجا سراغ نداشتم!

تر از این شیدم. زندگِی اآلِن من به تلخی گذشته بود، بهتر بود بیشآهی ک

با خاطرات گذشته، خودم رو اذیت نکنم! به سمت اتاق پرو رفتم. شاید این 

شدم، هنوز که کسی آخرین بار بود که تو مراسمی کنار سامی دیده می

 دونست. پس بهتر بود مثل همیشه بدرخشم!چیزی نمی

باسم، به زور مبلغ لباس رو پرداخت کردم و مستقیم بعد از عوض کردن ل

به سمت پاساژ نزدیک مزون رفتم. کیف و کفش متناسبی با لباسم تهیه 

 کردم و با خستگی به سمت خونه روندم.

حال با از دیدن ماشین سامی جلوی در خونه جا خوردم، اما با این

ر و صدا ترین سخونسردی ماشینم رو داخل حیاط پارک کردم و با کم

 وارد خونه شدم. 

هنوز چند قدم برنداشته بودم که صدای سالم دادن سامی به گوشم رسید. 

بدون اینکه به سمتش برگردم، با سر جوابش رو دادم و قبل از اینکه قدم 

 ای بردارم، صدای سامی دوباره به گوشم رسید.دیگه

 خرید بودی؟  -

 ودم رو به اتاقم رسوندم. های تند خبا آرامش جوابش رو دادم و با قدم

ای گذاشتم و خودم بالتکلیف روی تخت نشستم. سامی خریدهام رو گوشه

ی روز رو داخل این وقت روز به خونه برگشته بود و من ناچار بودم بقیه

 برد! اتاق بگذرونم. سامی نباید بویی از تصمیمات من می



ه بشه، در باز ای به در خورد و بدون اینکه جوابی از سوی من دادتقه

 شد. 

ی بعد عروسی امیر و ترنمه. ِمن گفت: میگم... هفتهسامی با ِمن

 خوای لباس بخری؟ نمی

 ای به خریدهام کردم. حرف اشارهبی

 وسایل دیگه حتماً الزمت میشه. میشه با هم...  -

با اینکه احتیاجی به مانتو نداشتم، اما بدم نمیومد جدیدش رو بخرم! 

در رو به ″ صبر کن آماده بشم.″ی سامی زدم و با گفتن لبخندی به رو

 روش بستم. 

دونست چه با یاد صورت متعجبش پوزخندی زدم. سامی هنوز نمی

 هایی براش دیدم. آرامش من آرامش قبل از طوفان بود!خواب

هام از اتاق خارج شدم و به پیشنهاد سامی قرار بعد از مرتب کردن لباس

 وریم و بعد از اون به خرید بریم. شد ناهار رو بیرون بخ

داد که ی سامی در حین رانندگی و غذا خوردن نشون میهای خیرهنگاه

هاش چقدر ازش دور شدم و من هم برای اینکه با دیدن حرارت چشم

خواست تو این گرفتم. دلم نمیدوباره دلم نلرزه، تا حد امکان ازش رو می

 مدت هرچی رشته کردم پنبه بشه!

های مورد و دست سامی پاساژها رو برای پیدا کردن لباسدست ت

کردیم. در ظاهر اعتراضی به این کارش نداشتم، نظرمون زیر و رو می

 کردم!  اما از درون خودخوری می

ی سامی انتخاب کردم و اون با مثل اکثر مواقع خریدهام رو به سلیقه

رنگ پیراهن زرنگِی هرچه تمام، از روی رنگ مانتو و روسری حریر، 

های من خرید. کت اسپرت طوسی، هایی متناسب با لباسرو فهمید و لباس



ی مشکی و در نهایت با کراوات و شلوار مشکی و پیراهن مردونه

 های مشکی خرید سامی تموم شد. کفش

حوصلگی من به خونه برگشتیم. روی آخر شب با خستگِی سامی و بی

در زدن وارد اتاق شد. سؤالی تخت دراز کشیده بودم که سامی بدون 

 نگاهش کردم که بعد از چند دقیقه باآلخره به حرف اومد. 

 فردا قراره بابات بیاد ایران. راستش پس -

با شتاب روی تخت نشستم و با هیجان پرسیدم: واقعاً؟ ولی دیروز که به 

 من گفت...

 سامی سری تکون داد و حرفم رو قطع کرد. 

ه، اما خب من فکر کردم اگه بیاد اینجا و خواست غافلگیرت کنمی -

 شه!تر غافلگیر میوضعیت ما رو ببینه، خودش بیش

 کدوم وضعیت؟  -

 نفسش رو سخت بیرون داد. 

مونه. بهتره ی خودش بره، تنها میهامون. اگه بابات خونهجدا شدن اتاق -

 بیاد پیش ما. 

 ابا در رفته بود. حوصلگی و خستگیم با شنیدن خبر زود برگشتن بتموم بی

 زنه، به سامی نگاه کردم.هایی که مطمئن بودم برق میبا چشم

 کنم. ممنون که بهم گفتی!ها رو درست میباشه. فردا خودم اتاق -

لبخند محوی زد و چیزی نگفت. رد نگاهش رو دنبال کردم و به جای 

مخصوص خودش روی تخت رسیدم. دراز کشیدم و درحالیکه مالفه رو 

کردم، با صدای آرومی گفتم: موقع رفتن چراغ رو خودم مرتب میروی 

 زحمت خاموش کن!هم بی

مالفه رو روی سرم کشیدم و "شب بخیر" گفتم. بعد از چند ثانیه، با 

خاموش شدن چراغ و بسته شدن در، مالفه رو کنار زدم. لبخند از روی 



که خبر نداشت هام پاک نمیشد. سامی نگران غافلگیری بابا بود، درحالیلب

 کسی که قراره غافلگیر بشه، خودشه!

هام رو تو هم کشیدم. گرده، اخماز این فکر که از فردا سامی به اتاق برمی

 ی اومدن بابا که به نفع سامی تموم شده بود، نه من!اولین فایده

 هام رو بستم و زمزمه کردم: مامان خودت کمکم کن!چشم

 م خوابم برد. هاو با امید به عملی شدن نقشه

هام رو باز کردم. سامی با صدای باز و بسته شدن متوالی در کمد، چشم

هایی بود که چند هفته پیش به اتاق دیگه منتقل کرده مشغول چیدن لباس

کرد! باآلخره بعد از ی من رو که مثالً خوابیده بودم، نمیبودم و مالحظه

افتاده روی زمین رو  خواست خم بشه تا شلوارچند دقیقه، زمانی که می

توّجه به شلوار، به سمت تخت های بازم افتاد. بیبرداره، نگاهش به چشم

 ای روی پیشونیم زد. اومد و بوسه

 بیدار شدی عزیزم؟  -

آره. از سر و صدات زود بیدار شدم! دیشب که گفتم... خودم وسایلت  -

 رو میارم این اتاق. 

 می به نوک بینیم زد. ی آروکوتاه خندید و به عادتش، ضربه

خواستم اذیت نشی و هم ترسیدم یه موقع از خوام، اما هم میمعذرت می -

 تصمیمت منصرف بشی!

 و دستم رو کشید و وادارم کرد از روی تخت بلند بشم. 

کرد، گفت: یه آبی درحالیکه من رو به سمت سرویس بهداشتی هدایت می

 به دست و صورتت بزن تا صبحونه بخوریم. 

″ خودم راه رو بلدم.″ودم رو از بین بازوهاش بیرون کشیدم و با گفتن خ

وارد دستشویی شدم و تموم حرص و عصبانیتم رو روی در خالی کردم. 



هام رو روی هم فشار دادم و غریدم: باید هم بترسی که تو اتاق دندون

 راهت ندم! اما اینکه چیزی نیست، به زودی تو... 

 قطع کردم. با صدای سامی حرفم رو 

 چیزی شده نازی؟  -

هام، هام رو مشت کردم. از سوزش کف دستم در اثر فرو رفتن ناخندست

تر به هام تو هم رفت. شیر آب رو باز کردم تا خشم توی صدام کماخم

 گوش سامی برسه. 

 نه. اآلن میام.  -

کردم سر صبحی اون هم ای به مسواک سامی رفتم، احساس میغرهچشم

کجی به منه! چند مشت آب سرد به صورتم پاشیدم تا کمی از دهندرحال 

 تر کنه. التهاب درونم رو کم

کردم، آروم در کمد رو باز کردم. تموم درحالیکه صورتم رو خشک می

رختی آویزون بودن. فقط یه های سامی، مرتب کنار هم از چوبلباس

که وقت کرده سؤال ذهنم رو مشغول کرده بود؛ سامی از کی بیدار شده 

 هاش رو بیاره اینجا؟!تموم وسایلش، از مسواک گرفته تا لباس

ها و موهام، با لبخند تصنعی از اتاق خارج شدم بعد از مرتب کردن لباس

و زیر نگاه خیره و شاید مهربون سامی، مشغول مالیدن شکالت صبحانه 

 روی نون تست شدم!  

*** 

پشت رو از ش انگار دست الکهاکالفه به ساعت نگاه کردم که عقربه

پشت بسته بودن! چند بار شماره ی سامی رو گرفتم، اما دستم به فشار 

خواست به هیچ عنوان بابا متوّجه ی تماس راضی نشد. دلم نمیدادن دکمه

 باخبر بودن من بشه. 



ها شلوغ پوفی کشیدم. امیدوار بودم پرواز بابا تأخیر نداشته باشه و خیابون

تونستم بابا رو قل در این صورت تا حدود نیم ساعت دیگه، مینباشن، حدا

 ببینم!

به سمت گاز رفتم و سرکی به غذاها کشیدم. چیزی تا آماده شدنشون 

نمونده بود. تصمیم گرفتم خودم رو با درست کردن ساالد سرگرم کنم. 

چرخید و چند بار نزدیک بود هرچند که مدام نگاهم بین کاهو و ساعت می

 و ببرم!دستم ر

هام بودم که صدای ماشین سامی اومد. شیر آب رو مشغول شستن دست

های بستم و به کابینت تکیه کردم. از هیجان دهنم خشک شده بود. با دست

لزرونم لیوانی آب برای خودم ریختم و کمی ازش خوردم تا جلوی بابا 

 سوتی ندم. 

نه خارج شدم. با باز شدن در خونه و بلند شدن صدای سامی، از آشپزخو

دید. به هام فقط بابا رو میفهمیدم و چشمهای سامی نمیچیزی از حرف

زد، هایی که روی موهام میسمت بابا رفتم و با دلتنگی بغلش کردم. بوسه

 کرد!های درشت اشک رو مهمون صورتم میقلب یخیم رو نرم و قطره

 م نشست و من رو از بابا جدا کرد. دست سامی روی شونه

 ست. انقدر گریه نکن!نازی جان، بابا خسته -

های سامی رو دستی به صورت خیسم کشیدم و با تکون دادن سرم حرف

کرد، گفتم: تا شما تأیید کردم. رو به بابا که با دلتنگی نگاهم می

 کنم!هاتون رو عوض کنین، من هم چایی رو آماده میلباس

 م کشید. م زد و دستی به موهاای روی گونهبابا بوسه

 هرچی دخترم بگه، اما... -

کشید، گفت: با این بویی که هاش رو بست و درحالیکه با لذّت بو میچشم

 تو خونه راه انداختی، محاله به چایی راضی بشم! 



 به سمت آشپزخونه رفتم. ″ چینم.پس میز رو می″خندیدم و با گفتن 

 آشپزخونه شدن. همزمان با تموم شدن چیدن میز، بابا و سامی هم وارد 

ی بابا و ی بابا بود و از اونجایی که تا حدودی ذائقهچیز طبق عالقههمه

سامی شبیه هم بود که سامی اصالً تا به حال متوّجه این شباهت نشده بود 

 ی تدارکات من رو به خودش گرفته بود! و همه

از  های سامی گاه لبخند و گاه پوزخند روی لبم میاورد. خودم همبرق چشم

کارهام سردرنمیاوردم. شاید دچار خود درگیری شده بودم و خودم خبر 

ها و جدال بین ها، بالتکلیفینداشتم، اما هر چی که بود همین خود درگیری

عقل و احساسم باعث شده بود این زندگی، هرچند پا در هوا، هنوز ادامه 

 پیدا کنه! 

م و سعی کردم با با نگاه سنگین سامی، دوباره مشغول غذا خوردن شد

 های بابا، ذهنم رو درگیر چیزی نکنم.گوش دادن به شوخی

***  

چند روز باقیمونده تا عروسی ترنم مثل برق و باد گذشت و من تو این 

هایی که مدت، اونقدر به رفتار بابا و سامی دقیق شده بودم که حتّٰی زمان

دیدم! همدیگه میها رو درحال حرف زدن با هام اونتنها بودم، جلوی چشم

مثل همین اآلن که زیر دست آرایشگر نشسته بودم و تو آینه به جای خودم 

کرد، تصاویر های آرایشگر که با مهارت بین موهام حرکت میو دست

 دیدم. ها رو میمحوی از اون

ی سنگین، کردم حلقههام خیره شدم. احساس میپوفی کشیدم و به دست

ها کرده! معلوم نبود سامی این اعجوبه ارتونهام رو شبیه جادوگر کدست

 رو دیروز اون ساعت شب از کجا پیدا کرده و خریده!



یادآوری نگاه سامی که با شنیدن جواب مختصر و مفیدم درمقابل سؤاالت 

م، آتیش ازش ش بخاطر گم شدن حلقهحد و اندازهمکرر و عصبانیت بی

 سرازیر کرد! بارد؛ احساس خنک و معطوفی رو به ته قلبممی

کمی به مغزم فشار آوردم تا شعر فروغ رو به یاد بیارم، اما مثل دیشب 

 ی بردگی و بندگی است" یادم اومد. فقط قسمت آخرش که میگه؛ "حلقه

ی ترنم، سریع با لرزش گوشیم، از فکر بیرون اومدم و با دیدن شماره

 تماس رو وصل کردم.

ال زاری گفت: انقدر از صبح بعد از سالم و احوالپرسی، ترنم با ح 

 خوام برقصم؟! تونم تکون بخورم. حاال تو عروسی چطور میخوردم، نمی

خدا آسمون به زمین یه امروز رو تحمل کن، پرخوری رو بذار کنار. به -

 نمیاد. 

ترنم درحالیکه مشخص بود در حال جویدن چیزیه، مظلومانه گفت: به 

خواد تنقالت بخورم. انگار نه انگار تونم. فقط دلم میجون امیر نمی

 عروسیمه!

 م رو بگیرم و جیغ ترنم به هوا رفت. نتونستم جلوی خنده

 خواد!کوفته عزیزم. چیکار کنم خب؟ دلم می -

 لرزید، گفتم: نوش جونت عزیزم. با صدایی که از خنده می

 با جیغی که ترنم کشید، گوشی رو از گوشم فاصله دادم. 

 خواست.  نگو نگو. دلم -

 پوفی کشیدم و جدی شدم. 

 ترسم لباس عروس تنت نشه!ترنم رقصیدن رو ول کن. با این وضع می -

دار کنم، اما نازی گذشته از شوخی، بچهخودم هم همین فکر رو می -

 تره. کردم، سختشدن از اون چیزی که فکرش رو می



وض کردن هاش بگو. پوشک عی سختیبذار به دنیا بیاد، بعد درباره -

 و... 

اه اه نگو. حالم به هم خورد. ولی از من به تو نصیحت، هیچوقت باردار  -

 نشو. 

تلخ خندیدم و درحالیکه سعی در پنهون کردن بغضم داشتم، گفتم: چشم ننه 

 جون! من فعالً باید برم! به خاله سالم برسون. 

هم دار شو. نگران شوهرش ناراحت شدی؟ شوخی کردم. اصالً تو بچه -

 نباش. دخترت عروس خودمه. 

 بینمت. خداحافظ عزیزم. ای؟ تو تاالر مینه بابا. چه ناراحتی -

و بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش بمونم، تماس رو قطع کردم. زیر 

لب زمزمه کردم: نگران من نباش ترنم! من هیچوقت باردار نمیشم. 

 ای برای پسرت انتخاب کن! عروس دیگه

خیالی زدم. این بهترین راه بود. من دادم و خودم رو به بیسری تکون 

خبر از کردم. ترنم بیها آماده میباید خودم رو برای بدتر از این حرف

 جا فقط شوخی کرده بود!همه

پیراهنم رو به کمک شاگرد آرایشگر تنم کردم و بعد از پوشیدن مانتو و 

بخندی به سامی که شال و پرداخت هزینه، از آرایشگاه خارج شدم. ل

جلوی در، کنار ماشین منتظرم ایستاده بود، زدم. دستم رو گرفت و 

 ای روش زد. به کمکش سوار ماشین شدم و اون به راه افتاد. بوسه

زمانی که پشت چراغ قرمز ایستادیم، سامی نگاهی بهم انداخت که دوباره 

 با لبخند جوابش رو دادم. 

 کنه.. این رفتارهات نگرانم میچند روزه خیلی ساکت شدی نازی -

خواست بهش بگم سکوت من رو باور نکن! من پر از داد و خیلی دلم می

 اکتفا کردم!″ جای نگرانی نیست.″م، اما به گفتن فریادهای خفه شده



*** 

گاهی اوقات خیلی سخته فهمیدن فرق بین تظاهر و واقعیت! مات نگاه 

ی که عکس عروسیمون رو سامی موقع عکس گرفتن تو آتلیه یا زمان

تونستم یا شاید بهتره بگم برای قاب کردن تحویل داد، بودم و نمی

 خواستم واقعی بودن عشقش رو باور کنم!نمی

سعی کردم تا زمانی که به تاالر برسیم، به افکارم نظم بدم تا تو عروسی 

های زیادی در حقم کرده بود و شاید سوتی ندم. به هرحال ترنم محبت

 روز مناسبی برای جبرانش بود.  امروز

جلوی در اصلی، از سامی جدا و بعد از تبریک گفتن به عمو و بابای 

ی امیر، خاله و عمو امیر، وارد قسمت زنونه شدم. برخالف خانواده

 وجه راضی نشدن عروسی مختلط برگزار بشه. عقایدی داشتن که به هیچ

 ومد. ای کشید و جلو اخاله با دیدن من، نفس آسوده

 خوب شد اومدی عزیزم. خیلی استرس داشتم.  -

 با خنده سالم کردم که خاله بغلم کرد. 

سالم عزیز دلم. انقدر از کارهای ترنم حرص خوردم که حواسم سر  -

 دونی تو آرایشگاه... جاش نیست. نمی

با نزدیک شدن مادر امیر، خاله حرفش رو قطع کرد. بعد از سالم و 

های راهنمایی خاله سمت رختکن رفتم. مشغول باز کردن دکمهتبریک، با 

 م گذاشت. مانتوم بودم که خاله هم وارد شد. دستش رو روی شونه

ها آبرومون نره. نازی جان. حواست به این دختر باشه جلوی مهمون -

دونی مردم ها از وضعیتش خبر ندارن. خودت که میتر فامیلبیش

 چقدر... 

 هاش زل زدم. رفش، از آینه به چشمبا قطع کردن ح

 چشم خاله جون. نگران نباشین.  -



 از رختکن خارج شد. ″ چه خوشگل شدی.″م رو بوسید و با گفتن گونه

ترنم و امیر با تأخیر یک ساعته به تاالر رسیدن و علتش در ظاهر گیر 

بردار سر ساعت اومده بود! ترنم هم کردن تو ترافیک بود، درحالیکه فیلم

بردار، با خنده گفت: شاید شما سرعتتون در جواب عصبانیت خاله و فیلم

 زیاد بوده، ما رو گم کردین. 

اما حقیقت چیزی جز رفتن به جگرپزی نبود! عروسی با حرص 

های پنهونی من و ترنم که فقط معنیش رو های خاله و خندهخوردن

 دونستیم، تموم شد!خودمون می

جا دش برگشت تا چند روز باقیمونده رو اونی خوآخر شب بابا به خونه

 سپری کنه و این یعنی من فرصت زیادی نداشتم!

*** 

 «یک هفته بعد»

گذشت و من هنوز اقدامی برای طالق نکرده چند روز از رفتن بابا می

بودم. رفتارم با سامی معمولی بود و اون هم به سرد نبودن روابطمون 

 راضی بود. 

 ببین کج نیست؟  -

صدای سامی، سرم رو بلند و به عکس عروسیمون که امروز تحویلش با 

ی این توجه به سؤالش پرسیدم: قاب شکستهگرفته بود، نگاه کردم. بی

 تونی عوض کنی؟ زندگی رو هم می

 سامی آهی کشید. 

 کنم. عوض نه، ولی درستش می -

 چطوری؟  -

 چند قدم به سمتم برداشت. 

 هرجور که تو بخوای.  -



 هاش خیره شدم. شمبه چ

 خوام!طالق می -

 سامی نفسش رو سخت بیرون داد و کنارم روی تخت نشست. 

 تونم درستش کنم، ولی عوض نه. گفتم که می -

 ای تو ذهنم خورد! بچه! ترین راه فکر کردم. جرقهبه ناممکن

 تونه زندگی من و تو رو نجات بده، اما... باشه. یه بچه می -

هاش که رنگ امیدواری به خودشون گرفته و به چشمبه سمتش چرخیدم 

 ی تهدید جلوش تکون دادم. بود،ن خیره شدم. انگشتم رو به نشونه

وجه حاضر نیستم موش اما من هنوز روی حرف قبلیم هستم و به هیچ -

 آزمایشگاهی بشم. 

م در کمال تعجب، دستم رو کشید و بغلم کرد. سرش رو روی شونه

گفت: این شد حرفی! یه دختر کوچولوی ناز مثل گذاشت و با محبت 

 خودت!

از اتاق ″ رم غذا رو گرم کنم.می″از آغوشش بیرون اومدم و با گفتن 

ی اتاق خواب خارج شدم، اما سنگینی نگاهش رو حتّٰی از پشت در بسته

 کردم. هم حس می

های سامی شدم و سر میز ناهار اونقدر تو فکر بودم که نه متوّجه تعریف

ی غذا چیزی فهمیدم! از یه طرف خوشحال بودم که سامی برای نه از مزه

ش به من، تسلیم ی عشق و عالقهکنه و به بهانهحفظ زندگیمون تالش می

دونستم مادر شدن من، بدون شه و از طرفی هم میهای من نمیخواسته

 دوا و دکتر دور از منطق و باوره!

ارم رو بذارم کنار و عشق سامی خواست یک بار هم که شده افکدلم می

رو باور کنم. دوِر عذاب وجدان و ترحم رو که بعضی مواقع احساس 

 کردم سامی با دیدن من دچارش شده، خط قرمز بکشم!می



موندم و یا دست به دامن تر نداشتم؛ یا باید منتظر معجزه میدو راه بیش

بول کنم، اما فکر ای رو قشدم. شاید هم بهتر بود سرپرستی بچهدکترها می

به روزی که پدر و مادر واقعیش پیدا بشن، از همین اآلن دلم رو ریش 

 کرد! می

 با صدای سامی از فکر بیرون اومدم. 

دونم که احتیاج به تنهایی و فکر کردن داری، اما دستت درد نکنه. می -

یادت نره بعداً غذات رو بخوری تا ضعف نکنی. یه سر میرم استودیو، 

 ام دنبالت... بریم بیرون، حال و هوات عوض بشه. شب می

کرد و تو هر شرایطی به از اینکه سامی هنوز هم خوب من رو درک می

فکرم بود، لبخندی روی لبم نشست. از جام بلند شدم و مثل سابق برای 

 ش تا جلوی در رفتم. بدرقه

 حاال که سامی عشقش رو به من ثابت کرده بود، بهتر بود من هم کمی

ذاشتم. غرور در مقابل عشق معنایی کوتاه میومدم و غرور رو کنار می

 نداشت! 

*** 

اوایل تابستون بود و سامی و همکارهاش از جمله امیر، سخت مشغول 

ریزی و تمرین برای تورهای کنسرت در داخل و خارج از کشور برنامه

ظاهرش  بودن. من هم اکثر روزهام رو با ترنم که نسبتاً تغییرات کمی تو

 گذروندم. ایجاد شده بود، می

های ترنم جلوی آینه مشغول آرایش کردن بود، من هم خودم رو با کانال

 تلویزیون سرگرم کرده بودم. 

ها ی کنکور، به فکر رفتم. مدتی صدور کارت ورود به جلسهبا اطالعیه

ی تحصیل بودم، اما حس اینکه برای فوق لیسانس بود به فکر ادامه

 ، نداشتم. بخونم



ی کافی از نقاشی و گرافیک زده شده با اتفاقات این چند وقت، به اندازه

کردم! های آموزشگاه حضور پیدا میبودم؛ به طوریکه به زور تو کالس

ی جدید، مورد دوست داشتم تنوعی تو زندگیم ایجاد بشه. شاید رشته

 مناسبی بود! 

 م.من آماده -

تلویزیون رو خاموش کردم و باهم از  با صدای ترنم، با ذهنی درگیر

 خونه خارج شدیم.

مثل همیشه، ترنم اولین لباسی رو که چشمش گرفت، خرید. با این تفاوت 

ها نرفت. به هر حال بار شیشه داشت و جایز ی مغازهکه دیگه سراغ بقیه

 نبود برای یه لباس، خودش رو بیش از اندازه خسته کنه!

راحتی برای ترنم، از پاساژ خارج شدیم. از بعد از خرید چند دست لباس 

ای که به سراغم اومده بود، سر در نمیاوردم. ی عجیب و ناگهانیدلشوره

تونستم انجام بدم، ته ترنم، تنها کاری که میو سر های بیدرمقابل حرف

 سر تکون دادن بود. 

تادم. ای ترنم، من هم ناخودآگاه به صورت هماهنگ ایسبا ایستادن یه دفعه

با صدایی که سعی در پایین نگه داشتنش بود، گفت: وای نازی! اونجا رو 

 ببین. 

شاپ و حوصله به جایی که اشاره کرده بود، نگاه کردم. با دیدن کافیبی

 م گرفت. دستگاه بستنی، خنده

 دوباره شروع شد ترنم؟  -

 دودستی دستم رو چسبید و با اشتیاق گفت: بریم؟ 

های زیادی در انتظارمونه، گفتم: اول اینکه خرید خوراکیو من با علم به 

 ها رو بذاریم ماشین، بعد. این

 های خرید تو دستمون اشاره کردم. و به کیسه



 طاقت نگاهم کرد. ترنم بی

 نه. تا اون موقع طاقت نمیارم.  -

و به دنبال حرفش، دستم رو کشید و با دو من رو از خیابون رد کرد. 

ش بامزه بود که با وجود دلواپسیم از ته دل و عجله اونقدر حرکات

 خندیدم. 

خندید و با گفتن هر طعم بستنی، آب دهنش رو به پای من میترنم هم پابه

 داد. حالت نمایشی قورت می

ای بود که توّجه افراد مون زیاد بلند نبود، اما حداقل به اندازهصدای خنده

ی سکوت روم دستم رو به نشونهشاپ بهمون جلب بشه. آحاضر تو کافی

 روی بینیم گذاشتم و دست ترنم رو گرفتم. 

کرد، هایی رومون سنگینی میها، هنوز نگاهحین گذشتن از بین صندلی

 اما از بینشون یه نگاه تا زمان نشستن روی صندلی ادامه داشت. 

های ها برگشتم. با دیدن اون چشمبا کنجکاوی به سمت صاحب چشم

گذشت، تر از دو سال از دیدنش میبه و آشنا، ماتم برد. بیشمشکِی غری

دونم تو نگاهم چی دید ای نسبت بهش نداشتم. نمیاما هیچ احساس دلتنگی

آور بود، به لب آورد و سرش که لبخند جذابی که از نظر من فقط چندش

 تکون داد. ″ سالم″رو به عالمت 

زخند بود! با دیدن مرد مسنی تموم احساساتم از دیدن خواهر خائنم، فقط پو

تر شد. نگاه معناداری به نادیا که روبروی نادیا نشست، پوزخندم عمیق

مویی برق ای به مرد کردم که سرش از بیانداختم و نامحسوس اشاره

زد و پولدار و منفور بودن شخصیتش از این فاصله هم مشخص بود! می

ش ه پوشوندن سرخی چهرهمثل سابق، نادیا با اون آرایش غلیظش، موفق ب

ها با ذوق به تفاوت سرم رو به سمت ترنم برگردوندم. مثل بچهنبود! بی



ی لبش ش رو روی گوشهکرد و هر از گاهی، انگشت اشارهِمنو نگاه می

 ذاشت.به حالت فکر کردن می

 خوری نازی؟ بدون اینکه نگاهش رو از ِمنو بگیره، پرسید: چی می 

 خوای، برای من هم سفارش بده.چی خودت میکنه. هرفرقی نمی -

 با لبخند مرموزی سرش رو تکون داد و پیشخدمت رو صدا کرد.

دونستم بخندم یا از های ترنم که تمومی نداشت، نمیبا شنیدن سفارش

های متعجب پیشخدمت فرار کنم. ترنم به صندلی تکیه داد و خجالت و نگاه

 شاتم؟با ژست خاصی گفت: خوشت اومد از سفار

ی مخصوص خودش، مشغول حرف نگاهی به نادیا انداختم که با عشوهنیم

خوام یه چیزی بهت توّجه به سؤال ترنم، گفتم: میزدن با اون مرد بود. بی

 بگم، اما تابلوبازی درنیار. خب؟

ای گفتم: نادیا پشت میز مشتاقانه سرش رو تکون داد. با صدای آهسته

 روبرویی نشسته.

 ش رو از صندلی گرفت و با صدای نسبتاً بلندی پرسید: چی؟ترنم تکیه

هام غریدم: همون که هام آوردم و از بین دندونلبخند زورکی روی لب

 شنیدی.

ترنم دستی به شالش کشید و تو یه حرکت ناگهانی از روی صندلی بلند 

هام خواست به گوش نادیا برسه، گفت: میرم دستشد. با صدایی که می

 رو بشورم.

ای برای دیدن نادیاست، اما فقط هاش بهونهدونستم شستن دستبا اینکه می

 سری تکون دادم و از پنجره به خیابون خیره شدم تا چشمم به نادیا نیفته!

ها رو طولی نکشید که همزمان با برگشتن ترنم، پیشخدمت هم سفارش

برانه صآورد و با سلیقه مشغول چیدنش شد. با تموم شدن کارش، ترنم بی

ازش تشکر کرد و روی صندلی نشست. با صدایی که نفرت توش موج 



زد، گفت: چه سرخاب سفیدابی هم مالیده به خودش! اون مرتیکه کیه می

 کنارش؟

 ای باال انداختم.خبری، شونهی بیبه نشونه

 خواد حرص بخوری!حاال نمی -

 ترنم ظرف بستنی رو به سمت خودش کشید.

 وام بستنی بخورم.خحرص کجا بود؟ می -

 من هم متقابالً با بستنی مشغول شدم که دوباره صدای ترنم بلند شد.

 ولی نازی میگم یه کاری کن این بفهمه ازدواج کردی! -

 ای از جعبه برداشتم و به طرف ترنم گرفتم.کاغذیدستمال

دور دهنت رو پاک کن. شاید خودش خبر داشته باشه، اما تو میگی  -

 ؟چیکار کنم مثالً 

هاش رو ریز کرد و بعد از چند دقیقه گفت: بعید نیست، اما همین که چشم

 انگشترت رو ببینه کافیه!

ی مرتب کردن موهام، در دستم رو به بهونه″ فکر خوبیه.″با گفتن  

فهمید ازدواج زدم، هم میدیدرس نادیا قرار دادم. با یه تیر دو نشون می

ه و هم این انگشتر سنگین برای اون کردم و نتونسته زندگیم رو نابود کن

که عاشق طال و جواهرات بود و اآلن چیزی به جز یه دستبند ساده به 

زد بدله، حکم گلوله رو دست نداشت که اون هم از چند فرسخی داد می

 داشت!

هنوز چند دقیقه از این کارم نگذشته بود که نادیا همراه اون مرد با 

شاپ خارج شدن. آدم ه میشد از کافیای که عصبانیت در اون دیدچهره

 کردم!بدی نبودم، اما در مقابل نادیا باید مثل خودش رفتار می



تر از نصف کیک، دسر و بستنی روی میز در کمال ناباوری ترنم بیش

ی سفارشات رو روی میز گذاشتم و بعد از برداشتن رو تموم کرد. هزینه

 شدیم.شاپ خارج ها، همراه ترنم از کافیکیسه

خوشبختانه با ماشین فقط یه خیابون فاصله داشتیم و من زیاد مجبور به 

 تحمل غرغرهای ترنم نبودم!

خواستم کمربندم رو ببندم، از آینه نگاه دقیقی به پشت سرم زمانی که می

زدم، نادیا تو تاکسی نشسته بود و ما رو انداختم. همونطور که حدس می

ی به عینک دودیش که مطمئن بودم برای اکرد! پوزخند مسخرهتعقیب می

تغییر چهره زده، روی لبم نقش بست. درحالیکه ماشین رو از پارک 

 درمیاوردم، گفتم: اآلن سامی و امیر تو استودیو هستن؟ 

 آره فکر کنم.  -

 فکر نکن. زنگ بزن.  -

 ترنم بدون هیچ مکثی زنگ زد و بعد از چند دقیقه حرف زدن، قطع کرد. 

 نجا هستن. چطور مگه؟ آره. او -

بدون اینکه نگاهم رو از جلو بگیرم، جواب دادم: نادیا پشت سرمونه. 

 خوام با شوهرخواهرش از نزدیک آشنا بشه. می

 ترنم پوفی کشید. 

 دونی، اما یادت نره اون خواهر تو نیست!هرجور صالح می -

ازش  هاحقیقت فقط اون چیزی بود که من گفته بودم و تو تموم این سال

فرار کرده بودم، همونطور که نادیا بعد از به کشتن دادن مامان، خودش 

ی بحث کردن با ترنم رو رو گم و گور کرده بود! با این وجود حوصله

 نداشتم، پس سکوت کردم. 



بعد از حدود یک ربع به جلوی استودیو رسیدیم. ترنم قبل از اینکه از 

مواظب شوهرهامون باشیم، از این ماشین پیاده بشه، با نگرانی گفت: باید 

 شوهردزد هیچی بعید نیست!

 اینبار حق با ترنم بود و جواب من تنها لبخند تلخی بود!

ترنم زنگ استودیو رو فشار داد، من هم جلوی ماشین منتظر ایستادم. در 

تر از یک دقیقه، اول سامی و چند ثانیه بعد، امیر از ساختمون حدود کم

 خارج شد. 

نگرانی به سمتم اومد و دقیق نگاهم کرد. بعد از اینکه مطمئن شد سامی با 

ای کشید و بغلم کرد. روی موهام رو بوسید و با حالم خوبه، نفس آسوده

 صدای آرومی زمزمه کرد: نگرانت شدم. 

کرد، اما ازش جدا شدم با اینکه تو اون لحظه فقط آغوش سامی آرومم می

 ت سرمون تو تاکسیه. و مثل خودش زمزمه کردم: نادیا پش

العمل ترنم بود، فقط دستم رو به العمل سامی متفاوت با عکسعکس

 ی دلگرمی فشار داد و آروم گفت: نگران نباش. نشونه

بدون اینکه دستم رو از دست سامی دربیارم، به سمت امیر و ترنم رفتم. 

 ها هم دست کمی از ما نداشتن.اون

 که تاکسی با سرعت ازمون دور شد. با امیر سالم و احوالپرسی کردم 

ی تاکسی کرد. مطمئن بودم امیر از ماجرای نادیا امیر فحشی نثار راننده

خبری نداره و ترنم هم اآلن چیزی بهش نگفته. با قدردانی به ترنم نگاه 

دار شده کردم که چشمکی بهم زد. خیلی وقت بود که دیگه ترنم رازنگه

 ش حرف کشید!شد از دهنبود و به آسونی نمی

***  

 «شش ماه بعد»



با صدای ممتد زنگ آیفون، شعله رو کم کردم و با عجله از آشپزخونه 

ی به شخص ″لعنت″خارج شدم. بخاطر سرعتی که داشتم، پام پیچ خورد. 

 پشت در فرستادم و با غیظ جواب دادم: بله؟ 

 پستچی هستم خانوم، لطفا چند لحظه بیاید دم در لطفاً.  -

که جوابی بهش بدم، گوشی آیفون رو سرجاش گذاشتم و با شال بدون این

بلندی، موها و قسمتی از بدنم رو پوشوندم. بعد از تحویل گرفتن پاکت 

 کوچیک و امضا کردن دفتر، به خونه برگشتم. 

با کنجکاوی خودم رو به مبل رسوندم و درحالیکه پام رو با یک دست 

ها، ردم. با بیرون ریختن عکسدادم، پاکت رو به سختی باز کماساژ می

دست از تالش برداشتم. برشون گردوندم و با دیدن هرکدوم، احساس 

کردم کسی خنجری به قلبم فرو کرد. نادیا دوباره زهر خودش رو ریخته 

شه، اما نادیا گیره، یه روز تموم میبود! زهری که از نیش مار نشأت می

 نه! 

م باور کنم، اما حقیقت پیش روم بینخواست چیزهایی رو که میدلم نمی

 ذاشت!ای رو باقی نمیاونقدر پررنگ بود که جای هیچ شک و شبه

شاپ بهم نشون داده هایی که چند سال قبل وحید تو کافیبرخالف عکس

ای تحویل نادیا نداده بود، بود، سامی مثل کیارش لبخند یا نگاه عاشقانه

دونست من چقدر اون که میتر حالت کالفه و سردرگمی داشت، اما بیش

 از نادیا بیزارم، پس چرا... 

نیمه موند. بدون اینکه جوابی به وبا صدای زنگ تلفن افکارم نصف

 شخص پشت خط بدم، گوشی رو به گوشم چسبوندم. 

 شی!ی ترنم به دنیا اومده. اگه ببینیش، عاشقش میمشتلق بده خاله. بچه -

زد؟ عشق؟ خاله از چی حرف می م کشیدم.کردهدستی به پیشونی عرق

 کدوم عشق؟  



 دی؟ نازی... پشت خطی؟ چرا جواب نمی -

کردم، شاد باشه و نلرزه، دستی به گلوم کشیدم و با لحنی که سعی می

گفتم: مبارکه خاله جون. راستش شوکه شدم، آخه خواب بودم تا بتونم 

 کامل... 

 خاله حرفم رو قطع کرد. 

 عزیزم؟ شرمنده!از خواب بیدارت کردم  -

نه خاله جون. این چه حرفیه؟ از طرف من بچه و ترنم رو ببوس، من  -

 هم اآلن راه میفتم. 

بعد از خداحافظی با خاله، گوشی رو قطع کردم و تازه متوّجه بوی 

تفاوتی به پیاز و سالنه وارد آشپزخونه شدم و نگاه بیسوختگی شدم. سالنه

ازش باقی نمونده بود، انداختم. زیرش های سیاه چیزی گوشت که جز تیکه

رو خاموش کردم و بدون اینکه ماهیتابه رو داخل سینک بذارم یا تالشی 

 برای از بین بردن بوی سوختگی کنم، به سمت اتاقم رفتم. 

هایی رو که از چند روز پیش برای چنین روزی انتخاب کرده بودم، لباس

انداختم. صورت من چیزی از به تن کردم. نگاه دقیقی توی آینه به خودم 

شد به سمت نادیا نادیا کم نداشت، پس چرا هرکس وارد زندگی من می

ای باال انداختم و بدون اینکه چیزی به آرایش مالیم روی رفت؟ شونهمی

صورتم اضافه کنم، از اتاق خارج شدم. من همین بودم و حاضر نبودم 

 خاطر کسی حتّٰی شوهرم، خودم رو عوض کنم!به

ها و پاکتشون رو داخل کشوی بل از اینکه از خونه بیرون برم، عکسق

میز تلویزیون پنهون کردم و لبخندی روی صورتم کاشتم، مطمئن بودم 

 نادیا همین اطرافه!

ی رانندگی داشتم و نه تو اون وضعیت تواناییش از اونجایی که نه حوصله

 یرم. رو، تصمیم گرفتم تا سر خیابون پیاده برم و تاکسی بگ



هنوز چند قدم از در خونه فاصله نگرفته بودم که با صدای بوقی از جا 

شده برگشتم. با های مشتهام رو روی هم فشار دادم و با دستپریدم. چشم

دیدن نادیا، عصبانیتم جاش رو به آرامش مضحکی داد و ناخودآگاه 

ای به دودیابروهام باال پرید. پشت ماشین شاسی بلندی نشسته بود، عینک

 جویید. چشم داشت و مثل همیشه به شکل افتضاحی آدامس می

تکون دادم و اون که انگار منتظر همین فرصت ″ چیه؟″سرم رو به معنی 

بود، هیکل درشت و چاقش رو که دیگه بنظر جذابیت سابق رو نداشت، 

از ماشین بیرون کشید. عینک دودیش رو باالی موهاش برد و سالم کرد. 

های حجیمش قط سرم رو تکون دادم که پوزخندی روی لبدر جوابش ف

 نقش بست. 

 چه استقبال گرمی! اون هم بعد از چند سال!  -

 خواهی! چه انتظارهایی داری! هنوز هم زیاده -

 شاید، اما این رفتارت با خواهر بزرگترت اصالً مناسب نیست! -

 فقط نادیا بود. وبانیش فقطوهایی که باعثخندیدم، به تلخی تموم لحظه

مرگ خواهر؟ کدوم خواهر؟ برام خواهری نکردی که از دیدنت ذوق -

 بشم یا از دوریت پرپر!

 چند لحظه لبش رو جوید و دوباره سکوت رو شکست.

 تو هم برای من خواهری نکردی.  -

 دید نبود. گرفتم، اما تا چشم میاز تو باید یاد می -

 ی سکوت جلوش گرفتم.به نشونهقبل از اینکه چیزی بگه، دستم رو 

ای در حق تو نکردم، اما هیچ خیانتی اصالً باشه! قبول! من هیچ خوبی -

هم در حقت نکردم. حتّٰی مادرمون رو هم به کشتن ندادم. تو باید از این 

 بابت ازم ممنون باشی، نه طلبکار!



انتظار نداشت کارهاش رو انقدر راحت به روش بیارم. جا خوردنش به 

 تا ننداخت. وشد، اما خودش رو از تکوح دیده میوض

 هرکس یه عمری داره، عمر مامانم سررسیده بود! -

هام کف از وقاحتش خونم به جوش اومد و کاری جز فرو کردن ناخن

 دستم ازم برنمیومد. 

 بابا حق داشت که اسم نادیا رو از زندگیش خط بزنه!

 کنی!دعوتم نمیت که راستی کجا میری؟ برسونمت. خونه

 م رو بهت داده باشم. درضمن... یادم نمیاد آدرس خونه -

تری ادامه دادم: قیمت زیر پاش، با صدای آرومای به ماشین گرونبا اشاره

 ی دیگران استفاده کنم!وحقوق زن و بچهعادت ندارم از حق

 ای زد. قهقهه

ق خودته. سامی وحقوباید بهت بگم نگران نباش، چون این ماشین از حق -

 جان پولش رو داده. 

ها هم متعلق به حقته! اون هیچ خجالتی ادامه داد: حتّٰی پول این لباسو بی

 ها رو هم که حتماً دیدی!عکس

ی شکستن به خودم لرزیدم، اما درمقابل نادیا، هیچوقت اجازهاز درون می

 دادم!نمی

ده. فقط خیلی میها زیاد سامی برای حفظ خوشبختیمون از این صدقه -

کنجکاوم جواب یه سؤال رو بدونم. تو از آویزون شوهر این و اون شدن 

دونم؛ کیارش، اون مرد تو خسته نشدی؟ چندتاش رو که خودم می

 شاپ و حاال سامی. کافی

گی ای باال انداخت و با خونسردی جواب داد: خودت داری میشونه

 و از سامی گرفتم!شوهر. کیارش که شوهرت نبود. من فقط حقم ر



هوای آذر ماه اون سال فرق داشت یا من چیزیم شده بود؟! با اون لباس نه 

 کردم؟ چندان نازک، چرا احساس گرما می

حق؟ کدوم حق؟ تو اصالً سامی رو دیده بودی که حقی هم ازش طلبکار  -

باشی؟ کیارش نامزد من بود، اما وحید که شوهرت بود. خودت بهتر 

 کرد، حکمت سنگسار بود!زت شکایت میدونی اگه امی

 ی تهدید جلوش تکون دادم. دستم رو به نشونه

کنم. پات رو از زندگی من بکش بیرون وگرنه با وحید رو در روت می -

 ی کهنه رو به جریان بندازه!فکر نکنم بدش بیاد یه پرونده

دونم دیدم، زدم و با نیرویی که نمیهاش مینیشخندی به ترسی که تو چشم

 از کجا پیدا کرده بودم، تا سر خیابون دویدم.

بالفاصله تاکسی دربست به مقصد بیمارستان گرفتم. سرم رو به پنجره 

های نادیا فکر کردم. سامی دوباره چی رو ازم مخفی تکیه دادم و به حرف

کرده بود که بخاطرش حاضر به باج دادن به نادیا شده بود؟ این اواخر 

ای بهم نکرده بود، تو توّجهیی ازش ندیده بودم، بیسردی یا رفتار بد

ها هم خبری از عشق و عالقه نبود، اما سامی حق نداشت با نادیا عکس

 مالقاتی داشته باشه، اون هم پنهونی و دور از چشم من! 

با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم. از کیفم درش آوردم و اونقدر 

های کنجکاو راننده س قطع شد. نگاهبه عکس سامی خیره شدم تا تما

یه ″روانم رو به بازی گرفته بود، باآلخره طاقت نیاوردم و با گفتن وروح

گاهش بیوهای گاهخودم رو از شر نگاه″ تر رانندگی کنید لطفاً.کم سریع

 آسوده کردم. 

ساعت به بیمارستان رسیدیم. با اینکه هنوز وقت مالقات نبود، بعد از نیم

 با وجود آشنای عمو، به راحتی به داخل راهم دادند.  اما



قبل از اینکه وارد اتاق ترنم بشم، گوشیم دوباره زنگ خورد. بدون نگاه 

کردن به شماره، خاموشش کردم و تازه اون موقع متوّجه دسِت خالی 

گل یا شیرینی گرد کردم تا دستهاومدنم شدم. لبم رو به دندون گرفتم و عقب

 دیر شده بود، چون در اتاق باز شد و خاله بیرون اومد. بخرم، اما 

 کجا خاله؟  -

 ای زدم. به سمتش چرخیدم و لبخند شرمنده

 اونقدر عجله داشتم که حواسم پرت شد، یادم رفت چیزی بخرم.  -

 خاله با خنده دستش رو پشتم گذاشت و به داخل اتاق هدایتم کرد. 

 که خودت اومدی کافیه. ها چیه؟ همین بیا عزیزم. این حرف -

شنیدن صدای دلنشین شیر خوردن نوزاد و دیدن ترنم با لبخند عمیق، 

درحالیکه جسم کوچیکی رو تو آغوشش داشت، فرصت هرجواب دادنی 

 رو ازم گرفت. 

ای آماده کرده بودم که مبادا از خیلی وقت پیش خودم رو برای چنین لحظه

های اشک قبل از اینکه قطرهبشکنم و کسی چیزی از غم بزرگم بفهمه. 

 روی صورتم جاری بشن، به خودم اومدم و به سمت تخت قدم برداشتم. 

ی ترنم رو بوسیدم و صورت تپل و سرخ بچه رو نوازش کردم و گونه

تبریک گفتم. داغ دلم تازه شده بود و کم مونده بود بغضم بشکنه تا اینکه 

پرسی و تبریک گفتن گرم امیر و مادرش داخل اتاق اومدن و بازار احوال

 شد. 

هاش، تا زمان مالقات، کنار تخت ترنم ایستاده بودم و درمقابل حرف

های زورکی به لب میاوردم. برخالف میلم، نگاهم رو از بچه خنده

ی آرومی بود و فقط یه دزدیدم تا نگاه پر حسرتم رو کسی نبینه. بچهمی

های کوچولوش رو که چشم بار تونسته بودم بغلش کنم. زمانی که تو بغلم



هنوز رنگشون قابل تشخیص نبود، باز کرد و لبخندی که شاید فقط من 

 احساسش کردم زد؛ حس عجیب و خاصی بهم دست داد!

بنا به تصمیم ترنم و امیر، اسم بچه آرش گذاشته شد و من به این فکر 

خودم کنم که با اسم دار بشم، اسمی رو انتخاب میکردم اگه یه روزی بچه

 تناسب داشته باشه! 

تر از پنج دقیقه، پر از باآلخره زمان مالقات رسید و اتاق در عرض کم

تونم بگم بهترینشون، های شیرینی شد. به جرأت میسبدهای گل و جعبه

های رز صورتی و بنفشی بود که سامی خریده بود و همین باعث گل

 شد درمقابل خاله، احساس شرمندگی نکنم!می

عد از تبریک گفتن، نگاه کوتاهی به بچه انداخت و بدون اینکه سامی ب

ی دونستم که عالقهبغلش کنه یا نوازشش کنه؛ کنارم ایستاد. قبالً هم می

 دونستم بخاطر منه یا از اول این چنین بوده. چندانی به بچه نداره، اما نمی

 زنگ زدم جواب ندادی، بعدش هم گوشیت خاموش بود، نگرانت شدم.  -

 خواست بازخواستم کنه؟ هاش خیره شدم. نگرانم بود یا میبه چشم

 بینی اینجام. جای نگرانی نیست. البد باتری تموم کرده. اآلن که می -

های بعدی های کوتاه و سرد من، سامی رو از پرسیدن سؤالجواب

منصرف کرد. بعد از حدود دو ساعت، با اخطار پرستار و اعالم پایان 

یکی خداحافظی کردن. من و سامی جز آخرین ت، همه یکیزمان مالقا

نتیجه نفرات بودیم و اصرارهای من مبنی بر موندن تو بیمارستان بی

 شد و نه خاله!موند، چون نه سامی راضی می

کردم تا با سامی تموم مدتی که سوار آسانسور بودیم، به اطرافم نگاه می

 چشم نشم. توچشم

 زی؟ماشین که نیاوردی نا -

 نه.  -



 خوبه.  -

نداشت. ″ خوام باهات حرف بزنم.می″ای جز معنی″ خوبه″و این 

ی های آسانسور خیره شدم و به محض رسیدن به طبقهتفاوت به دکمهبی

 توّجه به سامی از آسانسور خارج ݭاول، بی

شدم و به سمت در خروجی رفتم. سامی با چند قدم بلند خودش رو بهم 

 رسوند. 

 ی دو گذاشتی نازی؟ مسابقه -

 ی بیمارستان چرخوندم. نگاهم رو تو محوطه

 ماشین کجاست؟  -

حرف ماشین سامی کالفه از رفتارهای ضد و نقیض من، پوفی کشید و بی

 رو نشون داد. 

هام رو بستم تا فرصت هر سؤالی تمام مدتی که سوار ماشین بودیم، چشم

 رو از سامی بگیرم. 

نه شدیم و سامی درحالیکه چینی به بینیش داده بود، به تو سکوت وارد خو

زد، وارد ی ورود به خونه تو ذوق میدنبال بوی سوختگی که از لحظه

تفاوت روی مبل نشستم تا فرصت مناسبی برای آشپزخونه شد. من هم بی

 جدال با سامی پیدا کنم! 

و کنارم  ای طول کشید تا سامی با خنده از آشپزخونه خارج شدچند دقیقه

 نشست. 

 زده شده بودی که غذات سوخته. انگار خیلی از خاله شدن ذوق -

هام حلقه کنه و به آغوشم بکشه، ازش قبل از اینکه دستش رو دور شونه

هام رو با زبون فاصله گرفتم. از این حرکتم جا خورد، اما حرفی نزد. لب

نشدم. ترنم فقط تر کردم و با صدایی آهسته گفتم: اشتباه نکن. من خاله 

 ی منه. دخترخاله



 سامی موشکافانه نگاهم کرد. 

 زنی؟ چرا این حرف رو می -

 ای باال انداختم. شونه

دلیل خاصی نداره. من فقط واقعیت رو گفتم. ترنم همیشه از خواهر بهم  -

 تر بوده، اما خواهر واقعیم که نیست. نزدیک

 با تردید پرسید: بخاطر بچه ناراحتی؟ 

 ندی زدم. پوزخ

زده دونی من از به دنیا اومدن بچه ذوقنه. چرا باید ناراحت بشم؟ می -

شدم، اما فرصت نشد خوشحالی کنم. یعنی ازم گرفتن، حتّٰی سوختن غذا 

 هم به این خاطر بود. 

رفتم، گفتم: اما تو از جام بلند شدم و درحالیکه به سمت میز تلویزیون می

منت بذاری، چون خود تو مسئول هر  حق نداری به خاطر بچه سر من

 بالیی که تو اون تصادف سرم اومده، هستی!

سامی هم پشت سرم بلند شد و با ناراحتی گفت: منت چیه نازی؟ کی 

 ها چیه؟ خوشحالی تو رو گرفته؟ منظورت از این حرف

چشم باهاش، توپاکت رو از کشو برداشتم و به سمتش چرخیدم. چشم

 ز دوباره نادیا رو دیدم. مقدمه گفتم: امروبی

از این حرفم رنگش پرید، اما ظاهر آرومش رو حفظ کرد. الحق که سامی 

 بازیگر خوبی بود! 

 خواست؟ چی می -

 ابروهام باال پرید و حاال این نوبت من بود که موشکافانه نگاهش کنم. 

 خواست؟ مگه باید چیزی می -

 همیشه... دزدید، گفت: آخه اون درحالیکه نگاهش رو می

 صبر کن ببینم. همیشه؟ تو مگه چندبار نادیا رو دیدی؟  -



 وقتی جوابی نداد، خندیدم. 

رسه صورتت رو شاپ! به من که میالبته که دیدیش. اون هم کجا؟ کافی -

پوشونی تا کسی نشناستت! واقعاً آفرین! من که زنتم، اآلن باید بفهمم؟ می

هاش رو برای من که عکسباز دست اون خواهر عوضیم درد نکنه 

 فرستاد. 

هام، آرامشی که بهش تظاهر کرده بودم هم تموم انگار با تموم شدن حرف

شد؛ چون بالفاصله به دنبال حرفم، پاکت رو روی صورت سامی پرت 

ها از پاکت بیرون بریزن. با حرص پام رو کردم که باعث شد تموم عکس

ستم به سمت اتاق برم، روی عکس، روی صورت نادیا گذاشتم و تا خوا

 صدای سامی بلند شد. 

 اون اومده بود...  -

ای توقف کردم و بدون اینکه نگاهش کنم، با صدای سردی گفتم: لحظه

 دیگه برام مهم نیست!

و راهم رو پیش گرفتم. در اتاق رو قفل کردم و همونجا پشت در سر 

 خوردم و روی زمین نشستم. 

من تو اون چند ساعت، از تنهایی و  تا به خودم اومدم شب شده بود و

سالنه به کسی زانوهام رو بغل کرده بودم. از جام بلند شدم و سالنهبی

ی قدی اتاق رفتم. نگاهی به سر تا پام انداختم. از نادیا چیزی کم سمت آینه

 نداشتم، فقط ساده بودم. همین! 

م. صدای ی بابا رو گرفتتوّجه به ساعت، شمارهگوشی رو برداشتم و بی

 آلودش به گوشم رسید. خسته و خواب

 نازی؟ بابا جان؟  -

 شه بیای ایران؟ هرچه زودتر، بهتر. بابا می -

 صداش هوشیار و به همون اندازه نگران شد. 



 چی شده نازی؟  -

 هیچی.  -

هیچی؟ برای هیچی که این وقت شب زنگ نزدی! برای سامی اتفاقی  -

 افتاده؟ دعواتون شده؟ 

 ی ما ارثی بود! ی زدم. انگار سادگی تو خانوادهپوزخند

 چرا چیزی نمیگی نازی؟  -

 سامی رو شناختم.  -

حبس شدن نفس بابا رو از پشت خط حس کردم. صدای لرزونش رو 

 شنیدم. 

 یعنی چی؟  -

ی تصادفم فهمیدم. چند ماه پیش! سامی اون آدمی چیز رو دربارهمن همه -

بانی تموم این اتفاقات و نازا شدِن من وباعثکردیم نبود! که ما فکر می

 ی محبوب! پیشهسامیه، همون عاشق

 ها چیه؟ حالت خوبه نازی؟ این حرف -

دستم رو روی پیشونیم گذاشتم. داغِ داغ بود! مثل هیزم آتیش! دلم 

تونم خوب باشم، خواست فریاد بزنم چطور باید خوب باشم؟ چطور میمی

تر از آرزوهام بخاطر دخترت نابود شد؟ من داغونوقتی تموم زندگی و 

ها هم مثل تموم اونیم که بشه حرفی ازش زد، اما تموم این حرف

 هام، نگفته تو گلوم خفه شد!خواسته

ام چنگ انداخته بودم، لب زدم: من خوبم فقط از بین بغضی که به حنجره

 ی نادیا دوباره پیدا شده! خداحافظ. زودتر بیا. سر و کله

العمل بابا عجیب بود، مثل تموم و بالفاصله گوشی رو قطع کردم. عکس

 رفتارهای اطرافیانم. چرا عصبانی نشد یا حتّٰی فحشی به سامی نداد؟ 



به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم و پنجره رو تا آخر باز کردم. 

شالق باد سردی که پرده، شالی که روی گردنم افتاده بود و موهای 

ناکم رو که هرلحظه های نمی چشمونم رو به بازی گرفته بود، چشمهپریش

 تر!ی باریدن بودن، خشک کرد و بغضم رو سنگینآماده

کاری کافی بود. مگه من دونستم کارم درست بود یا نه، اما پنهوننمی

قرار بود چقدر عمر کنم که تا بیست و سه سالگی اون رو فدای اطرافیانم 

یه بار به سامی فرصت داده بودم. فرصتی به قیمت تباه  کرده بودم؟! من

شدن آرزوهام، به قیمت حفظ آبروش و حسرت به دل موندن خودم. وقتی 

 اون نخواست، من چرا بخوام؟ 

طلوع آفتاب رو به چشم دیدم، اما چه فایده که این طلوع، غروب زندگی 

 من بود!

ر رو طی کردم، وکوی سوتها، طول و عرض خونهتا شب مثل دیوونه

ها رو از های کاشیهای فرش و طرحی تموم گلای که دیگه جابه اندازه

ذاشت، هایی که خاله برام میهای تلفن و پیغامشده بودم. به زنگ بر

توّجهی نداشتم. منتظر هیچ تماسی نبودم، حتّٰی تماسی از طرف بابا! من 

کابوس لعنتی پایان بده،  کشیدم تا بیاد و به اینفقط انتظار دیدارش رو می

 تر از توانم، سر جنگ با من داره؟! دونستم که سرنوشت بیشاما چه می

آخر شب صدای کلید سامی، پاهام رو متوقف کرد و من تازه اون موقع به 

هیچ حسی به کسی که چندسال تموم احساسم خستگی جسمم پی بردم. بی

هنوز من رو ندیده بود. رو به بازی گرفت، خیره شدم. سرش پایین بود و 

هایی که به ساخت ملودی خاص و ناب تر از هر زمانی، حتّٰی زمانبیش

 کرد، تو فکر بود!فکر می

تر به این تر و بیشبا رسیدن به چند قدمیم و پیچیدن بوی ادکلنش، بیش

نتیجه رسیدم سامی نگران من یا زندگیمون نیست! این حالتش هم مثل 



می که دل نگرون باشه، وقتی برای لباس و ادکلن همیشه فقط تظاهره. آد

 نداره!  

هام نفس عمیقی کشیدم و به همون اندازه که بوی عطرش رو وارد ریه

ی محکمی بهش زدم کردم، به بذِر تنفِر توی دلم، شاخ و برگ دادم. تنهمی

و قبل از اینکه به خودش بیاد یا دستش بهم بخوره، به اتاقی که شاهد 

 هام بود، پناه بردم. لوحیساده

هام رو گرفتم. زمزمه از پشت در اسمم رو از زبونش شنیدم و گوش

خوام اسمم هم برام کردم: از هرچیزی که مربوط به تو باشه، متنفرم. نمی

 آور بشه!تهوع

ی اتاق، روی زمین هام بردارم، گوشهبدون اینکه دستم رو از روی گوش

 هام روی هم افتاد. دون اینکه بفهمم پلکدراز کشیدم. خیره به ماه آسمون ب

*** 

هام رو باز کردم. با دیدن پتویی م، چشمبا احساس درد و تیر کشیدن معده

که روم کشیده شده بود، درد رو فراموش کردم و با اخم کنارش زدم. 

م بالشت زیر سرم عصبانیتم رو تشدید کرد. درحالیکه یه دستم روی معده

 ونیم، از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. بود و اخم مهمون پیش

صدای حرف زدن آروم بابا و سامی مانع از کوبیدن در اتاق شد. با 

های آهسته به سمتشون رفتم، اونقدر غرق حرف زدن بودن و از قدم

طرفی چون دیدی به من نداشتن، متوّجه حضور من نشدن. پوزخندی 

من پشت تلفن گفته بودم سامی هام اومد. بخاطر آروم بودن بابا، روی لب

جای صدای  زد؟ اصالً چرا بهکیه و بابا با این آرامش باهاش حرف می

داد و فریاد بابا، از درد معده بیدار شده بودم؟! مطمئن بودم یه جای کار 

لنگه. چند قدم دیگه به سمتشون برداشتم و حواسم رو معطوف می

 هاشون کردم. حرف



گی چه مشکلی بینتون پیش اومده؟ آخه نازی خوای بسامی جان، نمی -

 گفت چند ماه پیش ماجرای تصادف رو فهمیده. 

تر خبریش معنی کنم، بیشی آخر بابا رو به بیخواستم جملههر جور می

 رسیدم که تو این چند سال، بابا هم مثل سامی فریبم داده. به این نتیجه می

تر از این شاهد خواستم بیشمی نه پاهام توانایی ایستادن داشتن و نه خودم

چرا بیدارم نکردین؟ رسیدن ″های بابا و خرد شدنم باشم. با گفتن حرف

 روبروی بابا و سامی نشستم. ″ بخیر بابا جون.

 تو از کی اینجایی نازی جان؟  -

 ی بابا زدم. پریدهی رنگنیشخندی به چهره

کدوم یک از شه، اما فکر کنم منظورتون اینه ای میچند دقیقه -

 هاتون رو شنیدم!حرف

وقتی نگاه سؤالیش رو دیدم، با چشمکی ادامه دادم: شنیدن یه جمله از 

 هاتون برای فهمیدن دروغ چند ساله کافی بود!حرف

 صدای سامی بلند شد. 

 ها چیه نازی؟ این حرف -

 سرد نگاهش کردم. 

 تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن لطفاً.  -

لرزوند، های غمگین به بابا خیره شدم و با غمی که صدام رو میبا چشم

ذاره یه لحظه کردم پشتم به بابام گرمه، نمیگفتم: من رو باش که فکر می

کنه. سامی بینم از این عوضی دلجویی میهم اینجا بمونم! حاال دارم می

 جان! 

 توضیح... قربونت برم عزیزم. من هم دالیل خودم رو داشتم. بذار برات  -

 م، بابا حرفش رو قطع کرد. با نگاه خیره



ای هم بود، به هرقیمتی زنم. شاید هر پدر دیگهآره خب. حدس می -

شد دختر اجاق کورش خونه نمونه. مهم هم نبود طرِف مقابِل حاضر می

 ی نجاتش یا... دخترش کی باشه. فرشته

 به سامی خیره شدم و با نفرت گفتم: قاتل جونش!

 ابا نگاه کردم که هنوز سرش پایین بود. به ب

فقط برام جالبه. برای زندگی من همه با دلیل و منطق خودشون تصمیم  -

 م؟ گیرن، پس من این وسط چیکارهمی

 بابا جان...  -

 ی سکوت جلوش گرفتم. دستم رو به نشونه

اما جواب سؤالتون. چیزی که باعث شد من بهتون زنگ بزنم،  -

 قا با دخترتون بود.های این آعکس

 بابا گیج نگاهم کرد. 

 دخترتون! نادیا! گفتم که دوباره پیداش شده! -

 ی بابا زدم. لبخند کجی به ناباوری چهره

 من هم مثل شما فراموش کرده بودم یه خواهر دارم!  -

شد، اما چیزی جز صدای دهن بابا برای گفتن حرفی باز و بسته می

د. نگاهش رو از من گرفت و به سامی شهای عصبیش شنیده نمینفس

 دوخت. 

 پدر جون اونجور که شما...  -

های لای که بابا زد، ناتموم موند و من رو به سای سامی با سیلیجمله

شد؛ به هوش اومدنم، چندان دور برد. انگار تاریخ دوباره تکرار مینه

سر  ی کیارش بعد از چند وقت غیبت،خبریم، پیدا شدن سر و کلهبی

ی کیارش و... فقط یه رسیدن بابا، فرود اومدن مشت بابا روی سر و کله

 چیز فرق داشت، این بار از خیانتی که بهم شده بود باخبر بودم! 



نه جیغی زدم و نه التماسی کردم. از جام بلند شدم و به اتاق خواب رفتم. 

بود و های تنم انداختم؛ هنوز همون مانتو و شلوار تنم نگاهی به لباس

ها حسابی چروک شده بودن. عجیب بود که چطور دو روز با این لباس

 تونسته بودم سر کنم. 

های قبلی های دوران مجردیم رو انتخاب کردم و لباسیه دست از لباس

ای از اتاق انداختم. داخل کیف دستی نسبتاً بزرگی، شناسنامه رو به گوشه

دن به صورتم و پاک کردن ی مدارکم رو گذاشتم. بعد از آب زو بقیه

 هام از اتاق خارج شدم. ی زیر چشمشدهآرایش پخش

هاش گرفته بود، ایستادم. با اینکه دلم رو مقابل بابا که سرش رو بین دست

 شکسته بود، اما به حمایتش احتیاج داشتم. 

 م، بریم؟ من آماده -

پا ایستاده با صدام، بابا سرش رو بلند کرد و سامی درحالیکه به زور سر 

 ای پرسید: کجا؟ شدهبود، با صدای کنترل

تفاوت گفتم: حرفم به این به صورت غرق در خونش نگاه کردم و بی

 زودی یادت رفت؟ 

 ی لباسش دوختم. شده روی یقههای ریختهنگاهم رو به خون

 ی من نریزه!مواظب باش خون کثیفت رو جهیزیه -

مئناً اینجور مواقع با حرص ادا و منتظر شنیدن اسمم از زبونش که مط

کرد، نموندم. چند دقیقه بعد، بابا با حالت آشفته و ناراحت از خونه می

 خارج شد. 

 آژانسی این اطراف نیست؟  -

 تونیم سر خیابون تاکسی بگیریم!اگه یه کم قدم بزنیم، می -



های کوتاه بابا، بابا فقط سرش رو تکون داد و دستم رو گرفت. قدم

تر از یک کرد و اینجوری شاید بیشناخواه، سرعت من رو هم کم میخواه

 رفتیم. از سکوتی که بینمون بود، راضی نبودم. ربع باید راه می

 دنیا اومد. اسمش رو گذاشتن آرش.  ی ترنم بهراستی بچه -

 ترین نگاهش رو تقدیمم کرد و با آه عمیقی گفت: مبارکه. بابا غمگین

 خوای چیکار کنی؟ تردید پرسید: با زندگیت میچیزی نگفتم که با 

زد و حاال شده جالب بود! تا نیم ساعت پیش بابا از دالیل خودش حرف می

 بود زندگیم؟ تلخ خندیدم. 

 دار بود نازی؟ سؤالم خنده -

 ای باال انداختم.شونه

 خندم. نه. به بازی روزگار می -

ی خیانتی نکرده باشه. هر تصمیمی بگیری، من پشتتم، اما شاید سام -

شناسی، هیچوقت چشم دیدنت رو خودت که اون دختره رو بهتر می

 نداشت. 

ی من و بابا متفاوت معنی شده بود. پوفی کشیدم نامهشاید "خیانت" تو لغت

و جوابی به بابا ندادم. به سر خیابون رسیده بودیم و تو اون ساعت، پرنده 

 و به هم نزدیک کردم. های مانتوی بافتم رزد. لبهپر نمی

 باهام موافق نیستی نازی؟  -

هام رو زیر بغلم زدم و حرفی ناخواسته اخمی روی پیشونیم نشست. دست

نزدم یا شاید بهتره بگم حرفی برای زدن نداشتم. بابا که هیچوقت اهل 

 تحمیل کردن خواسته و نظر خودش نبود!

 دی؟ جوابم رو نمی -

غ بکشم، اما فقط لبخند محجوبی زدم و خواست وسط خیابون جیدلم می

 زیر گفتم: نه. باآلخره هرکس یه نظری داره!بهسر



ای که با سرعت درحال گذشتن بود، و بالفاصله دستم رو جلوی تاکسی

 تکون دادم و دربستی گرفتم.

تو تاکسی سرم رو به سمت پنجره برگردوندم، چون مطمئن بودم دیگه در 

نم تظاهر به آرامش کنم و اینجوری از پرسیدن تومقابل سؤاالت بابا نمی

 کردم!هر سؤالی خودداری می

توّجه به بابا که مشغول حساب کردن کرایه بود، در خونه رو باز بی

خواستم به داخل خونه بردارم، کردم، اما با دیدن چمدون بابا، قدمی که می

 خشک شد. 

 چیزی شده؟  -

 به سمت بابا برگشتم. 

ی سامی. یهویی دیدم تعجب ردم چمدونتون مونده خونهکنه. فکر می -

 کردم. 

دستش رو پشت سرم گذاشت و به داخل خونه هدایتم کرد، در همون حال 

 ی سامی؟ پرسید: خونه

 ی من نیست!آره. اونجا دیگه خونه -

 یعنی چی نازی؟  -

 با خستگی خودم رو روی مبل انداختم. 

 ا سامی زندگی کنم. واضح گفتم. من دیگه حاضر نیستم ب -

 بازیه؟ مگه زندگی بچه -

بازی نبود که یه ماشین زیر پای سامی نمینداختن که عصبی گفتم: اگه بچه

 باهاش دختر مردم رو زیر بگیره. 

 چی بگم آخه دخترم؟  -

هیچی بابا جون. هیچی! مگه نگفتین هر تصمیمی برای زندگیت  -

 بگیری، من پشتتم؟ 



 داد.  بابا فقط سرش رو تکون

خوام از سامی طالق بگیرم، اآلن فقط انتظار دارم طرف باشه. من می -

 من باشین، نه اون!

ی بارید، همراه چمدونش به طبقهبابا با صورتی که نارضایتی ازش می

باال رفت، من هم بعد از پنهون کردن شناسنامه و مدارکم تو جای امن، با 

 وم شدم. ای که تو کمدم مونده بود، وارد حمحوله

اصالً از رفتار بابا سر در نمیاوردم. چرا انقدر سنگ سامی رو به سینه 

ی کردم آدم بدهمیزد؟ مگه من دخترش نبودم؟ با رفتار بابا، احساس می

داستان منم! با عالقه و محبتی که بابا نسبت به سامی داشت، بعید 

 دونستم که مدارک الزم برای طالق رو از دستم بگیره!نمی

افکاری درهم و اعصابی متشنج از حموم خارج شدم و بدون توّجه به  با

 سردی هوا، لباس نازکی پوشیدم و موهای نمدارم رو دورم ریختم. 

های بابا از گیریتا شب خودم رو با کارهای خونه مشغول کردم تا کناره

 تر احساس کنم. خودم رو کم

رج شدم. اطالعات صبح زود بیدار شدم و بدون سر و صدا از خونه خا

ی طالق نداشتم و طبق چیزهایی که تو اینترنت خونده بودم، زیادی درباره

ترین دفتر الکترونیک رفتم و فرم تقاضای طالق رو پر به سمت نزدیک

کردم. یادآوری نگاه متعجب مرد مسئول زمانی که اسم سامی رو خوند، 

صی نیفتاده بود و باعث شد لبم رو محکم به دندون بگیرم. هنوز اتفاق خا

کردم. وای به حال زمانی که پامون به من باید نگاه مردم رو تحمل می

 دادگاه کشیده میشد! 

کردم نگاه با سری افتاده از دفتر الکترونیک خارج شدم. احساس می

ی مردم به منه، اما من که گناهی نکرده بودم؛ زندگی من هم مثل همه

رقابل تحمل شده بود و راهی جز طالق زندگی خیلی از مردم دنیا برام غی



نداشتم. همونطور که سرم تو زندگی خودم بود، انتظار داشتم کسی هم 

ای سرم رو باال آوردم، اما کاری با زندگی من نداشته باشه. برای لحظه

نگاه کسی روم خیره نبود. نفسم رو با صدا بیرون فرستادم؛ شاید تموم این 

 بافم بود.خیالی ذهن ها زایدهفکر و خیال

ای که با شیطنت زبونش رو درآورده بود، هم تعجب با دیدن پسر بچه

م گرفت. ناخودآگاه یاد آرش افتادم و لبخندی صورتم رو کردم و هم خنده

پوشوند. نگاهی به ساعتم انداختم، هنوز ده صبح بود و تعداد کمی از 

ن، یه دست ها باز بود. بعد از حدود یک ساعت گشتمغازه و فروشگاه

 بازی خریدم. لباس بچه، یه جفت کفش و چند تیکه اسباب

ی ترنم رو فشار بعد از اطمینان یافتن از خونه نبودن امیر، زنگ خونه

ای بابت دادم. خاله با مهربونی در رو باز کرد و ترنم بدون هیچ دلخوری

دونستم این م، به گرمی ازم استقبال کرد و من نمیغیبت چند روزه

تارش رو پای مادر شدن و بزرگ شدنش بذارم یا پای باخبریش از رف

اتفاقات پیش اومده. خوشبختانه خبری از مادر امیر نبود و من با دیدار 

 خاله، ترنم و آرش برای ساعاتی تونستم غم و ناراحتیم رو فراموش کنم. 

ی بدی به قلبم هایی از طرف سامی، دلهرههای ظهر با تماسنزدیک

میل درخواست خاله و ترنم رو مبنی بر صرف ناهار رد شد و بیسرازیر 

کردم. بعد از خداحافظی باهاشون و تأکید بر اینکه به هیچ عنوان امیر 

نباید از اومدن من خبردار بشه، راهی خونه شدم. تعجب و سؤال رو تو 

ای نداشتم. دیر یا زود همه کنندهخوندم، اما جواب قانعهاشون میچشم

فهمیدن و خاله و ترنم هم از این قاعده مستثنی نبودن. رو میحقیقت 

چیز رو به گذر زمان واگذار کنم تا اینکه خودم رو دادم همهترجیح می

 تر از این درگیر کنم!بیش



های ساعت دو به خونه رسیدم و با دیدن ماشین سامی، تازه متوّجه نزدیک

نفس عمیقی کلید رو داخل شدم که چرا از صبح بابا خبری ازم نگرفته. با 

قفل در انداختم. بابا و سامی با صدای در و دیدن من، از جاشون بلند 

 شدن. 

گفتن بابا فرصت سالم کردن رو ازم گرفت. ″ کجا بودی نازی جان؟″

 ی ترنم. تفاوت به حضور سامی، جواب دادم: خونهبی

 و به سمت اتاقم قدم برداشتم. 

توضیح داد که اون دختره چیکارش  صبر کن نازی. سامی جان بهم -

 داشته. بیا بشین اینجا. 

 بدون اینکه بهشون نگاه کنم، جواب دادم: برام مهم نیست. 

 خوای اون دختره رو شاد کنی؟ با زندگیت بازی نکن دخترم. تو که نمی -

 به سمت بابا چرخیدم. 

 چرا هی میگی اون دختره؟  -

ی ادامه دادم: اگه بخاطر خائن ای به سامی عصبی و اشارهو با خنده

 بودنه، باید به این آقا هم بگی، اون پسره، نه سامی جان!

به سمت سامی حرکت کردم و تو یک قدمیش ایستادم که باعث شد سرش 

م نکرد، ای آزردهرو باال بیاره. کبودی زیرچشمش و زخم کنار لبش، ذره

م و به سردی احساس به چشم هاش خیره شداما خوشحالم هم نکرد. بی

گفتم: حتّٰی اگه جسمی هم به من خیانت نکرده باشی، با نادیا مالقات 

خبر! این یعنی خیانت! تو به من خیلی دروغ داشتی. پنهونی، یواشکی، بی

گفتی، این یعنی خیانت! فکر نکن با ازدواج با من، در حق من مردونگی 

تر خودت رو بیشتر و یا لطف کردی. نه جناب! تو فقط با این کارت بیش

از چشم انداختی. اگه به جای این همه زحمت، من رو فقط به بیمارستان 

ی شدم. تو شاید خوانندهرسونده بودی، شاید اآلن منم مثل ترنم مادر می



محبوب کشور باشی، اما این رو بدون، از نظر من هیچی نیستی. اآلن هم 

 از اینجا برو. دیگه حرفی نمونده.

ها ی خودم بلد بودم چطور آدممن هم به شیوه″ بینمت.اه میتو دادگ″نگفتم 

های بلند رو به موقع غافلگیر کنم. دستی به صورت خیسم کشیدم و با قدم

ی آخر نگاه خیسم با نگاه غمگین بابا خودم رو به اتاقم رسوندم. لحظه

تالقی کرد، انگار بابا تازه فهمیده بود چه بالیی سر دختر کوچولوش 

 اومده!

*** 

 «دو ماه بعد»

های حکم دادگاه، هرلحظه بهت و فشار با خوندن هر سطر از نوشته

تر میشد تا جایی که برگه مچاله و تبدیل به توپ هام روی برگه بیشدست

کاغذی شد. تو یه لحظه حالت عجیبی بهم دست داد که جنون از توصیفش 

وسایل داخلش های بوفه و های دکوری تموم شیشهعاجز بود! با مجسمه

 زدم. زدم و خدا رو صدا میرو شکستم. جیغ می

سوزوند چیز برای شکستن تموم شده بود، اما آتیشی که قلبم رو میهمه

ی رومیزی رو کشیدم و هق روی زانوهام افتادم، لبهخاموش نمیشد. با هق

 صورتم رو باهاش پوشوندم. 

روی زمین و اطرافم، های توّجه به خرده شیشهتر شدم، بیکمی که آروم

هام دوباره دراز کشیدم. خیره به سقف با یادآوری حکم دادگاه، اشک

 شروع به باریدن کردن. 

های وکیل برای باخت تو دادگاه آماده خودم رو از زمان شنیدن حرف

 کرده بودم، اما از سامی انتظار نداشتم دست به همچین کاری بزنه. 

اشتم؛ مگر اینکه دلیل منطقی برای زن بودم و طبق قانون حق طالق ند

ها خیلی فرق داشت. جز قاضی بیارم، اما چه فایده که منطق من با اون



ها هیچ دلیل و مدرکی برای خیانت سامی وجود نداشت که اون عکس

تر ی مهربونها رو هم سر عصبانیتم به باد داده بودم. سامی مثل دایهاون

ی ماجرای از بدشانسی من، دربارهاز مادر من رو فریب داده بود، اما 

تصادف هم هیچ شانسی برای برنده شدن تو دادگاه نداشتم. تنها کسی که 

تونست تو دادگاه شهادت بده، نیما بود که اون هم جز محاالت بود. با می

ها انتظار شکایت سامی و صدور حکم عدم تمکین نداشتم. با ی اینهمه

 کم سنگین شد. هام کمادم، پلکدهایی که زیر لب به سامی میفحش

*** 

هام رو باز کردم. دستم با صدای نگران بابا که اسمم رو صدا میزد، چشم

 های سوزناکم بردم، اما بین راه توسط بابا کشیده شد. رو به سمت چشم

 کنی؟ دستت خونیه. چیکار داری می -

شده روش، اخم رو مهمون با تعجب به دستم نگاه کردم. خون خشک

پیشونیم کرد. به اطرافم نگاه کردم و تو یه لحظه هوشیار شدم. دستم رو 

از دست بابا بیرون کشیدم و با شتاب از روی زمین بلند شدم. سکندری 

 م گرفت.خوردم که بابا از شونه

 ست. مواظب باش. اینجا پر خرده شیشه -

. نگاهی به پاهام انداخت که همزمان نگاه من هم به پاهام کشیده شد

تر شبیه پوزخند بود، روی ای که بیشهای صورتی، لبخند مسخرهصندل

های ته سالن هدایتم کرد و گفت: بیا اینجا، لبم آورد. بابا به سمت مبل

 تعریف کن ببینم چی شده.

قندی وقتی حرفی نزدم، بابا به آشپزخونه رفت و چند دقیقه بعد با لیوان آب

هایی که سامی بنوشم، مثل وقت ش روجرعهبرگشت. وادارم کرد جرعه

 ذاشت. دستم مشت شد و لیوان رو پس زدم. قاشق غذا داخل دهنم میقاشق



فهمه، تا آخر عمرم های من رو نمیخواست وقتی کسی حرفدلم می

 داد. سکوت کنم، اما نگاه منتظر بابا این اجازه رو بهم نمی

 سامی عوضی رفته حکم گرفته.  -

 حکم؟  -

 کنم. من آدمش می آره، ولی -

ی سامی رو و بالفاصله گوشی رو از روی میز برداشتم. درحالیکه شماره

ش معذرت گرفتم، تو دلم از مامان بخاطر نجس کردن خونهتندتند می

 خواستم! 

ای ی حرف اضافهبه بوق دوم نرسیده جواب داد و من بدون اینکه اجازه

م: هر قبرستونی هستی، سریع م غریدهای کلیدشدهبهش بدم، از بین دندون

 گم میشی میای اینجا تا من تکلیفم رو باهات مشخص کنم! 

و گوشی رو روی میز انداختم. بابا کنارم روی مبل نشست و درحالیکه 

کرد، گفت: خودت رو انقدر اذیت نکن نازی. من تو موهام رو نوازش می

 یی سرت بیاد. خوام خدایی نکرده بالاین دنیا جز تو کسی رو ندارم، نمی

های اشک بخاطر روی هم گذاشتم که قطره″ باشه″ی هام رو به نشونهپلک

 کسی خودم و بابا دوباره راه خودشون رو پیدا کردن. بی

با صدای زنگ آیفون هر دو از جا پریدیم. بابا با گذاشتن دستش روی 

 م، مانع از ایستادنم شد و خودش با اخمی که روی پیشونیش نشستهشونه

بود، به سمت در رفت. برخالف تصور من در رو با آرامش باز کرد و 

جواب حرف کنار رفت تا سامی وارد بشه. سالم زیر لبی سامی بیبی

موند و اون با تردید قدم به داخل خونه گذاشت، اما با دیدن وضعیت 

 ی خونه، تو چارچوب در ایستاد. آشفته

تونستم کامل زیر نظرش برعکس سامی که دیدی به من نداشت، من می

بگیرم. آرامشی که بابا بهش تظاهر کرده بود، با طوالنی شدن توقف 



ی سامی تو مشت بابا و به سامی از بین رفت و باعث فشرده شدن یقه

 دنبالش پرت شدن سامی به جلوی ورودی سالن شد. 

سامی سرش رو بلند کرد و نگاهش به من افتاد. پوزخندی به تعجب و 

م گذاشتم و گفتم: بفرما تو، دم در گاهش زدم. دستم رو زیر چونهنگرانی ن

 بده! 

هام دور سالن، ادامه دادم: ببین از نمایشگاهی که و با چرخوندن چشم

 درست کردم خوشت میاد؟ 

بعد از چند ثانیه سامی به خودش اومد و از روی زمین بلند شد. تا 

 لوش گرفتم. خواست به سمتم بیاد، دستم رو به عالمت توقف ج

 تو آخه چقدر پررویی؟ من فقط یه تعارف کردم. همونجا بمون.  -

 چیکار کردی با خودت؟  -

بابا به جای من جواب داد: این رو باید از خودت بپرسی. کارت به جایی 

 کنی؟ دست پیش گرفتی که پس نیفتی؟ رسیده که از دختر من شکایت می

دختری بود که من بهت دادم؟ این بود و به من اشاره کرد و داد زد: این 

 زدی؟ ای که ازش حرف میخوشبختی

زیر گفت: باور کنید سامی کالفه دستش رو بین موهاش کشید و سربه

ای خواستم اینجوری بشه. من شکایت کردم، چون راه دیگهمن... من نمی

برای نگه داشتن نازی نداشتم. همین اآلن هم من حاضرم برای 

 کاری کنم. خوشبختیش هر 

 هر کاری؟  -

سامی با صدای من سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد. در جوابم فقط با 

 گیجی سرش رو تکون داد. 

 پس طالقم بده.  -



سامی به خودش جرأت داد و جلو اومد. جلوی پام روی زانو نشست و 

 هام لب زد. هاش قفل کرد. خیره به چشمهام رو با دستدست

 تونیم... دستت بدم. من و تو دوباره می خوام ازمن نمی -

 هام رو بیرون کشیدم و از روی مبل بلند شدم. با عصبانیت دست

 شیم. قبالً هم بهت گفتم، من و تو دیگه "ما" نمی -

 باشه هر چی تو بگی. فقط برگرد خونه.  -

 خوام از ایران برم، یه ماهه که دنبال کارهای رفتنمم. من می -

 بلند شد.  زدهسامی بهت

 خوای بری؟ یعنی چی که بری؟ اصالً کجا می -

دونی چیه؟ بود و نبود اسم تو توی به تو ربطی نداره. اصالً می -

م فرقی نداره، مهم اینه که تو جایی تو قلبم نداری. حاال که شناسنامه

 خوای طالقم بدی، باید رضایت بدی از ایران برم!نمی

 محاله! -

 اال انداختم. ای بتفاوت شونهبی

 مهم نیست. قاچاقی میرم.  -

 فهمی داری چی میگی؟ قاچاقی؟ هیچ می -

 فهمی!فهمم، اما تو نمیآره. من می -

کشیدم تا از خونه بیرونش کنم، به سمتش رفتم و درحالیکه دستش رو می

 هام تموم شد. برو. گفتم: حرف

گر جر و بحث ما رهای ایستاده بود و تا اون لحظه نظابابا که ساکت گوشه

بود، در رو باز کرد و به سامی اشاره کرد، بیرون بره. قبل از بستن در 

گفتم: تا فردا فکرهات رو بکن، یا طالق یا رضایت! فکر زندگی با من 

 رو از سرت بیرون کن، من در هر صورت میرم!



عقب به سمت مبل رفتم و بابا در رو به روی سامی بست، من هم عقب

ی میز، به فکر وش انداختم. خیره به تصویر خودم روی شیشهخودم رو ر

ای به خودم رفتم. مطمئن بودم سامی طالقم نمیده و به طرز احمقانه

دادم تا به رفتنم رضایت بده. به هیچ قیمتی حاضر نبودم امیدواری می

هاش یادآور ها و خیابونتهران، شهری که وجب به وجب از کوچه

 که حاال جز تلخی چیزی ازش نمونده بود، بمونم.  خاطرات شیرین زندگیم

 خوای از ایران بری چیکار کنی؟ می -

تر شده بود، خیره شدم. جوابی به صورت بابا که تو این دو ماه شکسته

خوام چیکار کنم؛ دونستم میبرای سؤالش نداشتم، خودم هم هنوز نمی

 امی نباشه. قصدم فقط پناه بردن به جایی بود که رد و نشونی از س

 نگفتی بابا جون.  -

 خوام درس بخونم. فکر گفتم: میبی

 بابا سرش رو به عنوان تأیید تکون داد. 

خوبه. اینجوری سرگرم میشی. من بابت این دو سال که تنهات گذاشتم،  -

کنه، اما قول میدم هرکاری بتونم دونم هیچ دلیلی توجیهت نمیمتأسفم. می

 برات انجام بدم. 

دنبال حرفش، پیشونیم رو بوسید. لبخند بیجونی تحویل بابا دادم که دستم به 

من رو به سمت ″ بیا بریم دستت رو پانسمان کنم.″رو کشید و با گفتن 

 اتاقم برد. 

*** 

با احساس ضعف و معده درد بیدار شدم. بدون شستن دست و صورتم از 

دادم، اساژ میهام رو با دست سالمم ماتاق خارج شدم و درحالیکه چشم

های ی تمیز و بدون تیکهراه آشپزخونه رو پیش گرفتم. با دیدن خونه



شیشه، خواب از سرم پرید و به ساعت نگاه کردم. یک بعد از ظهر بود و 

 زمان قرار مالقاتم با رضایی گذشته بود. آه از نهادم بلند شد. 

ی قلبم گفتن بابا باعث شد هینی بکشم. دستم رو رو″ کی بیدار شدی؟″

 گذاشتم و به سمتش برگشتم. زیر لب گفتم: ترسیدم. 

 برو دست و صورتت رو بشور، ناهار بخوریم.  -

سرم رو تکون دادم که بابا دوباره گفت: مواظب دستت باش دوباره 

 خونریزی نکنه. 

دوباره سرم رو تکون دادم و وارد دستشویی شدم. با برخورد آب به 

شروع شد. به زور، دست و صورتم رو هام دوباره دستم، سوزش زخم

ای که از درد مچاله شده بود، حوله به دست وارد شستم و با قیافه

 آشپزخونه شدم. 

های پیشونیم از هم باز نشد و بابا با دیدن صورتم، به هرکاری کردم خط

حالم پی برد. با حوصله مثل شب گذشته دستم رو پانسمان کرد و من رو 

 قابل خودش نشوند. پشت میز ناهارخوری م

سکوت بینمون رو فقط صدای برخورد قاشق و چنگال با بشقاب 

گاه بابا، تردیدش رو برای زدن حرفی وبیهای گاهشکست، اما نگاهمی

کردم، کاغذی پاک مینشون میداد. درحالیکه دور دهنم رو با دستمال

 پرسیدم: اتفاقی افتاده؟ 

 رضایی زنگ زده بود.  -

گفت کارهات جور شده، فقط مونده نگاه منتظرم ادامه داد: میبابا با دیدن 

 رضایت سامی. 

ام روی میز افتاد. بابا با شدههای خشککاغذی از الی انگشتدستمال

 نگرانی دستش رو جلوی صورتم تکون داد. 

 خوبی؟  -



کردم، سرم رو تکون دادم و درحالیکه با غذای داخل بشقابم بازی می

 هم که تا امروز به سامی وقت دادم. گفتم: خوبه. من 

 اگه راضی نشد، چی؟  -

 هام گرفتم. کالفه بشقاب رو پس زدم و سرم رو بین دست

ببین دخترم... تو چه بخوای چه نخوای، سامی شوهرته. اگه اون اجازه  -

 تونی... نده، تو نمی

 حوصله سرم رو بلند و عصبی حرف بابا رو قطع کردم. بی

ی من دست خودمه. دیگه برام مهم نیست سامی چی زهاتفاقاً اجا -

خواد. من تمام روزهای عمرم رو فدای اطرافیانم کردم تا مبادا می

خوام خودخواه باشم، چون دلنگرونشون کنم، اما دیگه کافیه. من هم می

 های زندگیم با خودخواهی فقط به فکر خودشون بودن. ی آدمهمه

م کرد و با لحن مالیمی گفت: تو دخترمی. بابا چند ثانیه تو سکوت نگاه

خونم که هنوز هم سامی رو دوست هات میخوام. از چشممن بدت رو نمی

 داری، بیا و بخشش. 

ها برای گفتن داشتم، اما از بغضی که راه گلوم رو بسته بود، خیلی حرف

 فقط یه جمله تونستم به زبون بیارم. 

 زنید؟ میشما چرا انقدر سنگ اون رو به سینه  -

زد، لیوانی آب برای خودش بابا که صورتش از عصبانیت به سرخی می

 ای ازش نوشید. ریخت و جرعه

 جواب من این نبود نازی.  -

 اگه به دوست داشتن و بخشیدن باشه، شما چرا نادیا رو نبخشیدین؟  -

 ی عصبیش بلند شد. بابا با بهت نگاهم کرد و طولی نکشید که صدای خنده

 ی... استغفرهللا. یادت رفته اون دختره -



با صدای لرزون گفتم: من هیچی یادم نرفته، اما انگار شما یادتون رفته 

دونستین فهمم چطور با اینکه میتونم، نه سامی. هنوز هم نمیمن بچه

 سامی کیه، حاضر شدین من باهاش ازدواج کنم؟ 

 بابا کالفه دستش رو روی صورتش کشید. 

فهمیدم که کار از کار گذشته بود. تو به سامی دل بسته  من زمانی -

 ذره آب شدنت باشم. بفهم نازی. تونستم شاهد ذرهبودی. نمی

خوام که با نیشخندی که کنار لبم نقش بسته بود، به تلخی گفتم: معذرت می

ی کافی آب هاتون رو به هم ریختم، اما همین اآلنش هم من به اندازهنقشه

 شدم. 

ست؛ من به ی مکث کردم و قاطعانه ادامه دادم: حرف من یک کلمهالحظه

 هر قیمتی شده از اینجا میرم. 

 حتّٰی به قیمت خط خوردن اسمت از زندگیم؟  -

شنیدن این حرف از بابا برام غیرقابل هضم بود. انگار دنیا برای یه لحظه 

ه با هایی کرحمی بابا شکست. دستم رو سد راه اشکایستاد. دلم از بی

شدن، کردم. نفس عمیقی کشیدم و با لبخند هام جاری میلجبازی از چشم

 تلخی کوتاه جواب دادم: آره!

تر شاهد ناباورِی نگاه بابا باشم. با صدای زنگ آیفون اجازه نداد تا بیش 

هایی سست به سمت در رفتم و از آیفون به شخص پشت در نگاه قدم

تار کرده بود، اما نه اونقدری که نتونم هام رو ای از اشک چشمکردم. هاله

های صورتم رو های لباسم، اشکقامت سامی رو تشخیص بدم. با آستین

تر رو جایز ی زنگ در، تعلل بیشپاک کردم و با بلند شدن دوباره

 ندونستم و بازش کردم.  

*** 



ی سامی روی صورتم که مطمئناً بخاطر گریه سرخ شده بود، نگاه خیره

 کرد. با اخم گفتم: کاری نداری در رو ببندم.بم میعجیب معذ

سامی پوفی کشید و به حالتی که انگار حرف زدن در مقابل من 

 ترین کار دنیاست، گفت: نه. من فکرهام رو کردم. سخت

 سینه گفتم: خب؟ بهدست

 هام دوخت. بارید، به چشمنگاه مشکیش رو که دلتنگی ازش می

 تو. اینجا...  شه بیامخب... خب... می -

حرف از جلوی در کنار رفتم تا سامی وارد بشه، معلوم نبود چه خوابی بی

برام دیده که انقدر برای گفتن یه حرف ساده به خودش فشار وارد 

 کرد. می

در رو از عمد با صدا بستم تا بلکه بابا هم از پناهگاهی که تو آشپزخونه 

نکشید که بابا بیرون اومد و برای خودش ساخته بود، دل بکنه. به ثانیه 

ساعت پیش تعارف روی مبل کنارش نشست. با جر و بحِث نیمسامی بی

انتظاری نداشتم که بابا از کنار سامی جم بخوره و یا حرفی به نفع و 

 طرفداری از من بزنه! 

گاه بینی من، سکوت سنگین وبیتاک ساعت و باال کشیدن گاهصدای تیک

ه با پاهام روی زمین ضرب گرفته بودم؛ کاری شکست. کالفخونه رو می

که همیشه ازش متنفر بودم و اگه کسی این کار رو جلوی من انجام 

 گفتم!  داد، کلی بد و بیراه بهش میمی

با حرص از روی مبل بلند شدم که پام با میز برخورد کرد، لگدی به 

بابا بهم ی میز زدم که صدای بدی ایجاد و باعث جلب توّجه سامی و پایه

 شد. 



با خشم به سامی که نگاه نگرانش مدام در حال گردش بین صورت و پام 

بود، گفتم: اگه برای مهمونی اومدی اینجا، پاشو برو بیرون. اینجا کسی 

 مشتاق پذیرایی ازت نیست. 

 زنم. هام رو میسامی با صدای آرومی گفت: تو بشین، من اآلن حرف

 ع کرد به حرف زدن. همزمان با نشستن من، سامی شرو

تونم تنهات بذارم. دم. برای رفتن هم نمیمن قبالً هم گفتم، طالقت نمی -

وتنها بمونی، خیالم راحت نیست. از اینکه تو شهر و مملکت غریب تک

 دم مزاحمتی برای درس خوندت ایجاد نکنم.خودم باهات میام، اما قول می

ی هزارمین بار تو این چند های بابا دیدم و برابرق رضایت رو تو چشم

 وقت اخیر به اینکه من، عروس بابا هستم و سامی پسرش، شک کردم! 

بارید، پرسیدم: پوزخند صداداری زدم و با لحنی که تمسخر ازش می

ت، این بار تنهایی این فکرها رو کردی یا اون روباه مکار، مدیر برنامه

 هم کمکت کرد؟ 

بانیت به خودش گرفته بود، خیره شدم های بابا که حاال رنگ عصبه چشم

و ادامه دادم: یا از بابای من مشورت گرفتی که سامی جان از زبونش 

 نمیفته؟ 

 نازی، عزیز دلم، من هر... -

داد زدم: انقدر اسم من رو به زبونت نیار. درک اینکه حالم ازت به هم 

عشق و خوای؟! تو تونی بفهمی یا نمیخوره، انقدر سخته برات؟! نمیمی

ش کنه، از من تونه یه روز تجربهای که هر زنی میاحساس مادرانه

 گرفتی. حاال چطور انتظار داری من بازم کنارت بمونم؟ 

 کردن، پس زدم. هایی که دوباره با لجبازی صورتم رو خیس میاشک



رم که تهش مردن اگه نذاری تنها برم، به روح مامانم قسم یا قاچاقی می -

تونم یا جرأتش رو ندارم، آب کشم. فکر نکن نمییا خودم رو میتو کثافته 

 از سر من گذشته!

دقایقی به سکوت گذشت تا اینکه سامی با صدای خشداری گفت: باید از 

 امن بودن جای زندگیت مطمئن بشم. 

 ای به بابا از خونه خارج شد. و با گفتن "با اجازه"

نه حرف زده بودم، اما باورم هام اطمینان نداشتم، درسته قاطعابه گوش

کردم، شد سامی با رفتنم موافقت کرده باشه! حال خودم رو درک نمینمی

هم خوشحال بودم و هم ناراحت! خوشحال از فرار و ناراحت از سامی که 

شناسن و بس! نگاه ها رو فقط خودشون میراحت کوتاه اومد! راسته زن

ی خونه بود که بابا به سردی شدهزده و ناباورم هنوز به در بستهبهت

عقلی کردی که سامی رو خسته کردی. اگه بری، برای گفت: انقدر بی

 زنم. همیشه قیدت رو می

ی تهدید جلوم تکون داد و تیر آخر و با پوزخندی انگشتش رو به نشونه

 رو زد. 

 دونی که من هم مثل خودت آب از سرم گذشته! می -

 ها گذاشت.و من رو بین امواجی از بهت تن

*** 

در گذشت و من تو این مدت با رضایی دربهیک هفته از اون ماجرا می

دنبال کارهای رفتنم بودم. سردی رفتار بابا نه تنها پشیمونم کرد، بلکه من 

 تر برای رفتن مصمم کرد. تر و بیشرو بیش

چیز رو بابا دو سال پیش من رو تنها گذاشت و به دست سامی سپرد، همه

ای که با فهمیدن حقیقت پیش ست و سکوت کرده بود، به آیندهدونمی



میومد، فکر نکرده بود. پس من چرا باید دوباره خودم رو قربانی 

 کردم؟ های دیگران میخواسته

هاش های سامی و پیگیریهای رضایی تا حدودی متوّجه تماساز حرف

جهنمی که  خواستم زودتر ازبودم، کارهاش برام اهمیتی نداشت؛ فقط می

اسمش زندگی بود، فرار کنم. پدر و مادر سامی از رفتنم باخبر شده بودن، 

دونستن. نه من و نه سامی حرفی بهشون نزده اما علت اصلیش رو نمی

دادم تصویری که از هم داشتیم خراب نشه. به بودیم، درواقع ترجیح می

 ای در حق من نکرده بودن. ها بدیهرحال اون

هایی که ترنم از ی روی میز خیره شدم و حرفیی سردشدهبه فنجون چا

هام داد، تو گوشم زنگ خورد. لبخند تلخی روی لبپشت گوشی تحویلم می

های نشستم و به نصیحتنقش بست، کارم به جایی رسیده بود که باید می

خیالی از تموم مشکالت زندگیش گذشته بود، کسی که تموم عمرش با بی

ید هم بهترین کار رو اون کرده بود که هیچ غمی به دل دادم! شاگوش می

خودش راه نداده بود، اما غم اون کجا و غم من کجا؟ نباید از ترنم دلخور 

کرد یه دعوای جزئی با سامی داشتم، شدم، اون فقط فکر میمی

 دونست این زندگی از ریشه غلط بوده!نمی

مینه رفتم و آتیشش آهی کشیدم و از روی صندلی بلند شدم. به سمت شو

دیدم، های مصنوعی شومینه میتر کردم. خودم رو مثل هیزمرو بیش

هام رو دور بدنم پیچیدم، چند روز بود شدم. دستسوختم و تموم نمیمی

شدم. از سردی هوا بود یا سردی رفتار بابا؟ که با هیچ راهی گرم نمی

تر و من رو های بابا فقط احساس اضافی بودن رو تو من بیشبرخورد

دونست یا ها رو نمیکرد. بابای عاقل من اینبرای رفتن ترغیب می

 کرد؟کارها رو میدونست و از عمد اینمی

*** 



 «چند روز بعد»

ای از قبر مامان گذاشتم و بدون واهمههای گل رز رو روی سنگشاخه

کثیف شدن شلوارم، روی زانوهام روی زمین نشستم. درحالیکه نگاهم به 

قبر بود، مشغول خوندن فاتحه شدم. دلتنگ بودم و های روی سنگوشتهن

شون مشهود بود. معلوم تر از همهپر از احساسات مختلف، اما گیجی بیش

موندم؛ چند ماه، چند سال یا تا جا محروم مینبود تا کی از رفتن به اون

 آخر عمر! 

کرد، از نفوذ میبعد از حدود دو ساعت با احساس  سرمایی که تو بدنم 

قبر کشیدم و آخرین نگاهم رو روی زمین بلند شدم. دستی روی سنگ

کنه، مادرمه. بهش انداختم. مطمئن بودم تنها کسی که غم من رو درک می

آهی کشیدم و به راهم ادامه دادم. سوار آژانسی که منتظرم بود، شدم و 

 هام رو بستم. چشم

از آخرین روز زندگیش تو شهر و  ای جای من بود،شاید اگه هرکس دیگه

کشور خودش به تفریح و گشتن و دورهمی با دوست و فامیلش استفاده 

های شلوغ و پرترافیک هام رو بستم تا شاهد خیابونکرد، اما من چشممی

ها تصاویر زیادی رو از من داشتن؛ قدم این شهر نباشم. این خیابون

هام، تصادفم، عروس شدنم، هام، گریهلوحیهام با کیارش، سادهزدن

سپرد... رفتنم! هام با سامی و فردا آخرین تصویرم رو به یاد میعاشقانه

تر طاقت بیارم م چکید. نتونستم بیشهای بستهی چشمقطره اشکی از گوشه

 هام رو باز کردم. و چشم

تر شد. دستم رو جلوی دهنم هام بیشبا دیدن برف، ناخواسته سرعت اشک

های عمیق متوالی، کمی هقم بلند نشه. با کشیدن نفسصدای هقگرفتم تا 

خودم رو آروم کردم و با صدایی پر از بغض به راننده گفتم: اگه ممکنه 

 شم. نگه دارین، من پیاده می



از آینه نگاهی به صورتم انداخت و با گفتن "حتماً" سر خیابون نگه 

 داشت. 

شدم. صورتم رو با شال بعد از حساب کردن کرایه، مشغول قدم زدن 

هام گردن پوشوندم، نه بخاطر سردی هوا، فقط بخاطر پنهون کردن اشک

 که هیچ کنترلی روشون نداشتم! 

بارید، قطره اشکی هم از ی برفی که از آسمون میهمزمان با هر دونه

 شد. چشم من جاری می

وروزم شبیه روزی بود که برای اولین بار دست مسخره بود، اما حال

هام با اولین ی کیارش رو دیدم و شکستم! توی هر دوسال گریهبدون حلقه

 برف سال قاطی شده بود! 

کردن، من هم ناخودآگاه وسوسه بازی میبا دیدن مردمی که با شادی برف

شدم و مشتی برف برداشتم. به سمت کسی پرتاب نکردم، فقط با تموم 

شدم. کاش من هم مثل  قدرت، تو مشتم فشارش دادم و به آب شدنش خیره

 شدم! همین برف آب می

تا زمانی که به خونه برسم، با نگاه غمگینم شهر رو از نظر گذروندم و 

های پشت چراغ قرمز، دوباره اشکم سرازیر در آخر از دیدن دود ماشین

های هواش دوست داشتم و نرفته دلم شد! من این شهر رو با تموم آلودگی

 براش تنگ شده بود!

*** 

های قبل از اینکه کلید رو داخل قفل بندازم، دستم رو چند بار روی گونه

ها بهش مبتال شده بودم، داغ و ملتهبم کشیدم. از مرض جدیدی که تازگی

سر در نمیاوردم. تو سرما بدنم داغِ داغ بود و تو گرما به سردِی یخ بود! 

 با نفس عمیقی در رو باز کردم. 

 هام رو درآوردم.کفش سر به زیر وارد خونه شدم و



برخالف همیشه دستم به سمت جاکفشی نرفت، وقتی قرار بود فردا برای 

 معنی بود! هام بیهمیشه برم، قفل و زنجیر کردن کفش

ی کمی با سنگینی نگاه کسی سرم رو باال آوردم. دیدن سامی که با فاصله

سعی در  وجور کنم. با صدایی کهازم ایستاده بود باعث شد خودم رو جمع

 پنهون کردن لرزشش داشتم، لب زدم: برای چی دوباره اومدی اینجا؟ 

وقتی جوابی ازش نشنیدم، دوباره سرم رو باال آوردم. نگاه غمگین و شاید 

م بلرزه. نگاهم رو به زمین دوختم و تا خواستم از عاشقش باعث شد چونه

 کنارش رد بشم، صدای سرد بابا به گوشم رسید. 

 ت شب کجا بودی؟ تا این وق -

پیچ نکنیم، قبل از اینکه جوابی بدم، سامی گفت: بهتره نازی رو سؤال

 ست. خسته

برای یه لحظه دلم آغوش سامی رو خواست تا فارغ از هرچیزی، سرم 

هام ازش ها و بدیخواست بابت تموم حماقترو روی قلبش بذارم. دلم می

شزد کرد؛ اونی که باید خواهی کنم، اما طولی نکشید که عقلم گومعذرت

 خواهی کنه اونه، نه تو. نازِی احمِق عاشق! معذرت

هایی که های سامی بستم و با چشمهام رو تو یه لحظه رو تموم خوبیچشم

هاش نداشتم، بهش زل زدم. شکستن دیگه سعی در پنهون کردن اشک

 !غرورم برام اهمیتی نداشت، چون باور من خیلی وقت پیش نابود شده بود

 کنین!خوب کاری می -

هایی لبالب از اشک به بابا نگاه کردم و ادامه دادم: میرم وسایلم و با چشم

 رو جمع کنم. 

 هنوز قدم داخل اتاقم نذاشته بودم که سامی صدام کرد. 

 بدون اینکه به سمتش برگردم، آهسته گفتم: فردا نیا فرودگاه. 

 قفل کردم. و بالفاصله داخل اتاق شدم و در رو پشت سرم 



 چمدونم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و روی تخت انداختم. 

هایی که یه روز با کلی ذوق تفاوت به لباسهام ایستادم، بیجلوی کمد لباس

های تیره رو انتخاب و شوق خریده بودم، خیره شدم. از بینشون فقط لباس

 کردم. 

ند دست لباس نگاهم به چمدون کشیده شد، اونقدر بزرگ بود که این چ

ها رو روی تخت انداختم و چمدون رو سرجای شد! لباسداخلش گم می

 قبلیش گذاشتم. 

هام رو مچاله از باالی کمد به سختی چمدون کوچیکم رو برداشتم و لباس

و بدون هیچ نظم خاصی توش گذاشتم. نگاهم رو دور تا دور اتاق 

 چرخوندم، اما چیز خاصی به چشمم نیومد. 

نزدیک در اتاق گذاشتم و بعد از برداشتن آلبوم عکس، روی چمدون رو 

 تخت دراز کشیدم.

هایی که اختیاری روشون نداشتم، چندین بار آلبوم رو ورق زدم و با اشک

 با هر عکس، داستان زندگیم رو دوره کردم. 

*** 

با طلوع خورشید که بنظرم دیگه لطف و گرمای سابق رو نداشت، آخرین 

مون با حضور نادیا باقی ا عکسی که از جمع چهارنفرهنگاهم رو به تنه

 مونده بود، انداختم و اون رو سرجای قبلیش گذاشتم. 

قبل از اینکه کسی سراغم بیاد، آبی به دست و صورتم زدم و با آرایش 

هام رو پوشوندم. تو آینه نگاهی به خودم کمی، تا حدودی گودی زیر چشم

رو مرتب کردم. سعی کردم لبخن  انداختم و شال قرمز رنگ روی سرم

داد! کیفم رو روی بزنم، هرچند که فقط صورتم رو مضحک نشون می

 دوشم انداختم و قفل در رو باز کردم. 

 چمدون سبکم رو به دست گرفتم و از اتاق خارج شدم. 



نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم، خبری از بابا و سامی نبود. از 

کرد، لبم رو به دندون گرفتم. کم وارد می فشار و دردی که بغض بهم

 مونده بود اشکم سرازیر بشه که صدای سامی به گوشم رسید. 

 این رو چرا دستت نگه داشتی؟ خسته میشی.  -

و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من بمونه، چمدون رو از دستم 

 گفت؛ وارش رو که میگرفت. صدای زمزمه

 شنیدم. ″ این چرا انقدر سبکه؟ ″

هام رو پنهون کنم، سرم رو بلند کردم و تمام سعیم رو کردم تا غم چشم

سپاره، خواست آخرین تصویری که سامی از من به خاطر میهیچ دلم نمی

های زیادی برای غم خوردن تصویری از یه زن افسرده باشه! من سال

 پیِش رو داشتم! 

 شب بهت نگفتم... با نفس عمیقی پرسیدم: برای چی اینجایی؟ مگه دی

 با ناراحتی حرفم رو قطع کرد. 

 انتظار داشتی برم؟  -

ای باال انداختم و با اینکه قلباً از موندنش خوشحال بودم، اما شونه

 تفاوت گفتم: من هیچ انتظاری ازت ندارم!بی

 ی وسایلت کو؟ بقیه -

داد، خوابی چند شبش میهای سرخش که خبر از بینگاهم رو به چشم

 ختم. دو

هاست. برای چی الکی بارم رو سنگین کنم؟ میرم بقیه نداره. همین -

 خرم. جا، بهترش رو میاون

 نگاه ماتش باعث شد ناخودآگاه بحث رو عوض کنم. 

 بابا کجاست؟  -

 سامی کالفه دستش رو بین موهاش کشید.



 خواد بیاد فرودگاه!نمی -

خورد و برای بار هزارم قلبم گفتن بابا تو گوشم زنگ ″ زنم.قیدت رو می″

 هام رو کف دستم فرو بردم و با لبخند تلخی گفتم: چه بهتر! شکست. ناخن

برای آخرین بار نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم و با آه عمیقی 

 خوام از پرواز جا بمونم. ادامه دادم: دیگه بریم. نمی

فه و مخالفت و جلوتر از سامی راه افتادم تا فرصتی برای حرف اضا

 کردن پیدا نکنه.

*** 

کردم چیزی که فکرش رو میمسیر بین خونه و فرودگاه زودتر از اون 

 طی شد. 

با وجود سرعت کمی که سامی تو انجام دادن کارها و حتّٰی راه رفتن 

 داشت، متأسفانه یا خوشبختانه از پرواز جا نموندم! 

دزدیدم، با سامی می ی پرواز درحالیکه نگاهم رو ازبا اعالم شماره

 صدای آرومی گفتم: خب دیگه من باید برم. 

 به دنبال حرفم هر دو از روی صندلی بلند شدیم. 

م آورد، به اجبار به سامی دستم رو کشید و با فشار کمی که به چونه

هاش خیره شدم. آب دهنش رو قورت داد و زمزمه کرد: مطمئنی چشم

 خوای بری؟ می

ی مثبت تکون دادم. باال ش بردارم، سرم رو به نشونهبدون اینکه چشم از

هام رو نمدار کرد. صدای و پایین شدن سیبک گلوش، ناخواسته چشم

 خشدارش به گوشم رسید.

 خواد زوِد زود برگردی پیشم!باشه، ولی دلم می -



پوزخندی به حرفش زدم، سامی خبر نداشت زنی که روبروش ایستاده، 

ت. با دیدن حالت صورتم، دستم رو گرفت و دیگه اون احمق سابق نیس

 روی قلبش گذاشت.

 زنه! اگه بری... ببین، فقط بخاطر تو می -

هاش فرقی به حال من نداشت، من فقط داشتم راست یا دروغ بودن حرف

رسیدم. دستم با ی احساساتم نسبت به سامی میبه حرف بابا درباره

های داغ و تبدارش هام حرفشد و گوشهای نامنظم قلبش نوازش میتپش

 ها به رفتن فکر کنم! تونستم با وجود اینشنید، نمیرو می

دستم رو از دست سامی بیرون کشیدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم. 

هرچند که تو شلوغی فرودگاه کسی متوّجه ما نبود و با وجود عینک ته 

رافمون ای به اطشناختش، اشارهاستکانی و ته ریش سامی، کسی نمی

 کردم. 

 زشته.  -

طاقت بغلم کرد. ی بینمون رو دوباره پر کرد و اینبار بیسامی فاصله

زد، نجوا کرد: تو زنمی، مال منی. کسی درحالیکه روی موهام بوسه می

 حق دخالت نداره. 

 من ساز و گیتارت نیستم که فاکتور خرید داشته باشم! -

های نستم قفل دستو با حرص از آغوشش بیرون اومدم، اما نتو

مون رو باز کنم. پام رو روی زمین کوبیدم که لبخند محوی روی شدهگره

 لبش اومد.

 قلب تو به اسم منه، این برای من کافیه! -

 ای بهش رفتم و چیزی نگفتم که دوباره خودش به حرف اومد. غرهچشم

 یادت باشه هرجا که باشی، تو زن منی. من... -



هش خیره شدم که حرفش رو قطع کرد. با زبونی که های ریزشده ببا چشم

ی تکراری رو نگو. من ناخواسته تند و تیز شده بود، غریدم: هی این جمله

دیگه قلبی ندارم که تو بخوای جایی توش داشته باشی. اسم تو فقط تو 

 ی منه، مطمئن باش من متعهدتر از تو هستم!شناسنامه

 ه بودن، بیرون کشیدم.هاش که شل شددستم رو از بین انگشت

تر وقت و زندگیت رو با نادیا یا هر زن درضمن من میرم تا تو راحت -

 ای بگذرونی!دیگه

نکرده برو تا خدایی″ش گرفتم و با گفتن زدهی بهتنگاهم رو از چهره

ازش دور شدم و خودم ″ موقعیتت به خطر نیفته. خداحافظ برای همیشه.

 هاشون بودن، رسوندم. دادن بلیط رو به جمعیتی که درحال تحویل

*** 

 «شش سال بعد»

 دستی به مانتوی سفیدم کشیدم و وارد بخش نوزادها شدم. 

های کوچیکشون، مثل شون و دیدن صورت و دستشنیدن صدای گریه

 هام نشوند. همیشه لبخند محوی روی لب

ی هرروز بعد از چک کردن وضعیت نوزادها، سری به طبق برنامه

ن زدم و بعد به سمت اتاق اسکراب رفتم تا برای عمل جراحی بخش زنا

 حاضر بشم. 

کردم، ناخودآگاه تصویر هام رو ضدعفونی میهمونطور که با دقت دست

هام نقش بست. نفس محوی از آخرین نگاه سامی تو فرودگاه مقابل چشم

عمیقی کشیدم و با لبخند مصنوعی که تو این چند سال مهمون همیشگی 

 شده بود، به کمک پرستار مشغول پوشیدن گان و کاله شدم. صورتم 

"ی زیر لب تیغ های الزم با کادر اتاق عمل، با "بسمبعد از هماهنگی ّللاّٰ

 جراحی رو به دست گرفتم. 



تو این پنج سال اونقدر به دیدن زخم و خون عادت کرده بودم که دیگه 

 داد. ف بهم دست نمیای خون، حالت تهوع یا ضعمثل گذشته با دیدن قطره

ای ایجاد کردم. با تیغ جراحی بدون اینکه خم به ابرو بیارم، برش دیگه

های سبزیجات یا گوشت ازشون این کارها از منی که بخاطر بریدن تکه

 کردم، بعید بود! خواهی میمعذرت

نفسم رو بیرون فرستادم و به خودم گوشزد کردم؛ "از فکر مرغ و هویج 

 ن جون دو نفر زنده تو دستته!"بیا بیرون، اآل

ی نوزاد، ی فکر و خیاالتم با بلند شدن صدای گریهبعد از چند دقیقه، پرنده

 پر کشید. 

درخشن نگاهی به نوزاد هایی که مطمئن بودم از خوشحالی میبا چشم

انداختم و با دقت به پرستار سپردمش تا بند نافش رو ببره. بعد از بخیه 

وص، نوزاد رو که داخل پتو پیچیده بودن بغل کردم زدن با دستگاه مخص

 و به مادرش نشون دادم. 

دردی که تحمل کرده بود قابل انکار نبود، اما لبخند بی جونی با دیدن اون 

جسم کوچیک که با جیغ، اتاق عمل رو روی سرش گذاشته بود، روی 

 هاش نقش بست!لب

با خستگی خودم رو  هام، به سمت اتاقم رفتم وبعد از عوض کردن لباس

هام رو فشار دادم، دوباره باید سردردی روی مبل انداختم. با دست شقیقه

رو که این اواخر از یادآوری سامی و خاطراتش به سراغم میومد، تحمل 

 کردم! می

 کالفه به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. 

باز هم احساس خیره به جمعیتی که حتّٰی با چند سال زندگی کردن بینشون 

ی باالیی مانتوم رو باز کردم کردم، اشکم سرازیر شد. دکمهغریبگی می



ش دوباره سر باز کرده بود، و دستم رو روی گلوم که بغض چند ساله

 فشار دادم. 

من هنوز بعد از شش سال، به تنهایی، به ندیدن سامی و بابا عادت نکرده 

 ارم؟ خواستم تا آخر عمر دووم بیبودم؛ چطور می

پرسیدم؛ بعد از من زندگیش خبری از سامی نداشتم و گاهی از خودم می

 چی شد؟ 

هام هوای ابری به دلتنگیم دامن میزد و بدجور امونم رو بریده بود، لباس

رو عوض کردم و بعد از گرفتن مرخصی، به سمت ماشین رفتم و مستقیم 

 رسوندم. ای که هیچکس توش منتظرم نبود، خودم رو به خونه

های بیرون، خودم رو با گریه روی تخت انداختم و سرم رو با همون لباس

 بین بالشت پنهون کردم. 

م سرزنش کردم، شاید اگه برای اولین بار خودم رو بخاطر فرار احمقانه

 کردم، اآلن تا این حد تنها نبودم!خبر سوئد رو ترک نمیپنج سال پیش، بی

*** 

بی ماالمال از غم و حسرت به بیمارستان رفتم. صبح با جسمی خسته و قل

روحم که لبخند محو پریده و بیکرده و صورت رنگهای پفچشم

همیشگیش رو نداشت، توّجه پرسنل بیمارستان رو به خودشون جلب کرده 

شون اهمیتی برام نداشت. خیلی وقت بود که تصمیم بود؛ اما نگاه خیره

نه بازی کردن نقشی جذاب و دروغ  گرفته بودم برای خودم زندگی کنم،

 برای نمایش به دیگران! 

 عصر بعد از سر زدن به بیمارها، راه اتاق خودم رو پیش گرفتم. 

گفتن کسی ایستادم. هرچند که صاحب صدا شادی ″ نازی جان، یه لحظه.″

و هیجان همیشه رو نداشت، اما همین که من رو به زبان فارسی و به اسم 

ود، نویدبخش حضور سویل بود؛ دختر کوچیک صدا کرده ب



ای که با وجود آشنایی کم و دیدارهای کوتاهی که تو صرف داشتنیدوست

ناهار در کنار هم و سالم و احوالپرسی خالصه شده بود، عجیب باهاش 

 کردم!احساس راحتی و صمیمیت می

ی ها و صورتش که دست کمی از چهرهبه سمتش چرخیدم و با دیدن چشم

 ت، ماتم برد و حرف تو دهنم موند. من نداش

ی جونی دستی به صورتش کشید و فاصلهبا دیدن حالت من، با لبخند بی

 م انداخت. بینمون رو با چند قدم پر کرد. دست دور شونه

 بینم که تو هم مثل من تصادفی شدی! می -

هاش رو پنهون حتّٰی اون لحن شوخ مصنوعیش هم نتونست نگرانی چشم

 کنه!

 تونیم باهم حرف بزنیم؟ تردید گفت: می با 

 با سکوت من، دستش رو جلوی صورتم تکون داد. 

 کجایی؟  -

آره عزیزم. ″به خودم اومدم. دستم رو پشت سرش گذاشتم و با گفتن 

 به سمت اتاقم هدایتش کردم. ″ حتماً.

*** 

 گذشت.حدود یک ربع از زمانی که وارد اتاق شده بودیم، می

ی غرق های راحتی نشسته بودیم، نگاهی به چهرهمبل روبروی هم روی

گاهی هم کرد، ش بازی میدر فکر سویل انداختم. درحالیکه با حلقه

جویید. پوفی کشیدم و از جا بلند شدم. کنارش روی مبل هاش رو میناخن

 جا گرفتم، دستش رو که توی دستم گرفتم به سمتم چرخید. 

 ارستان مشکلی پیدا کردی؟ خوای بگی چی شده؟ تو بیمنمی -

 سرش رو به طرفین تکون داد. 

 پس چی؟  -



نگاهش رو روی دیوارهای اتاقم که پر از عکس نوزاد بود چرخوند و در 

 آخر روی صورتم متوقف شد. 

 آب دهنش رو قورت داد و با صدای لرزون گفت: اومدم که خالصم کنی. 

 گیج پرسیدم: خالصت کنم؟ یعنی چی؟ 

 پایین انداخت و چیزی نگفت. سرش رو 

 تر بگو. منظورت چیه؟ چه کاری از دستم برمیاد؟ سویل جان، واضح -

خوام از دست این بچه دزدید، با تردید گفت: میدرحالیکه نگاهش رو می

 خالص بشم!

م روی شکمش نشست و دستم، دستش رو که روی شکمش زدهنگاه بهت

 شده بود، گرفت. مشت

طاقتی گفتم: تو که مشکل وت سپری شد تا اینکه با بیچند دقیقه تو سک

 تونی مرخصی بگیری. مالی نداری، اگه بخاطر درس و تخصصه، می

هاش رو پاک کرد. دستش رو از دستم بیرون کشید و با پشت دست اشک

 آه کشید.

 تونم این بچه رو بزرگ کنم! من تنهایی، بدون سهیل نمی -

 چرا تنهایی؟  -

 دونم. ای نامعلوم، زمزمه کرد: نمیخیره به نقطه

 کالفه پوفی کشید. 

 دونی؟ مگه قرار نبود سهیل بیاد پیشت؟ یعنی چی که نمی -

 های اشکیش رو بهم دوخت. چشم

 کدوم سهیل؟ اون حتّٰی حاضر نشد صدای من رو بشنوه!  -

هق گفت: مِن احمق زنگ زدم صورتش رو تو آغوشم پنهون کرد و با هق

فطرت گوشیش رو جواب داد، حتّٰی دم، اما اون شیطون پستبهش خبر ب

 خواد باهام حرف بزنه!نذاشت حرفم رو بزنم. مستقیم گفت؛ سهیل نمی



 پشتش رو نوازش کردم. 

آروم باش عزیزم. برات خوب نیست. دوباره زنگ بزن، شاید خودش  -

 گوشی رو برداشت. باهاش حرف بزن!

 سرش رو به طرفین تکون داد.

 عوضی گفت دیگه زنگ نزنم!  اون -

 دست از نوازشش برداشتم. 

 منظورت کیه؟  -

از آغوشم بیرون اومد و با صدایی گرفته جواب داد: نامادری پلیدش! اون 

 از اول هم از من خوشش نمیومد! از ماجرای شاهین به بعد هم بدتر شد.

گرفتم و با اینکه کنجکاو شده بودم بدونم شاهین کیه، اما زبون به دهن 

 تنها پرسیدم: خواهر یا برادری نداره که بهش زنگ بزنی؟ 

 سرش رو تکون داد.

 به باباش زنگ زدم.  -

 خب؟!  -

 گیره!گفت وکیل سهیل باهام تماس می -

 با گیجی نگاهش کردم. 

 وکیل برای چی؟!  -

شه انگار به وکیل سپرده کارهای طالقمون رو انجام بده! باورم نمی -

خواد غیابی من رو طالق بده. همچین کاری باهام بکنه. می سهیل بخواد

 من حتّٰی... 

 ی بغضش، حرفش نصفه موند. با شکستن دوباره

موهاش رو نوازش کردم و برای دلداری دادن بهش، گفتم: از کجا معلوم 

 راست باشه؟ شاید سوء تفاهمی پیش اومده باشه! 

 پوزخند زد.



 واد من رو طالق بده!خآره حتماً. سهیل ندونسته می -

حرفی برای گفتن نداشتم! هم ذهنم درگیر زندگی و مشکالت خودم بود و 

 های سویل شوکه شده بودم. هم از حرف

هایی که نفرت هاش رو پاک کرد و با چشمبعد از چند دقیقه سویل اشک

زد، به عکس نوزادی که درست روی دیوار روبروییش توشون موج می

 کنی این بچه رو از بین ببرم؟ د و گفت: کمکم مینصب شده بود، زل ز

 نه.  -

 م جا خورد.از جواب سریع و قاطعانه

دونی چندتا زن قبل از اینکه حرفی بزنه یا سؤالی بپرسه، ادامه دادم: می

کشن که جای تو باشن؟ بتونن حتّٰی یه لحظه مثل تو حسرت این رو می

 مادر بودن رو تجربه کنن؟ 

های زد، گفت: من مسئول حسرتتفاوتی توش موج میبا لحنی که بی

 مردم نیستم!

با اینکه تو این چند سال خودم رو پیش بهترین متخصصین درمان کرده 

بودم و دیگه نازا نبودم، اما حرفش چندان به مذاقم خوش نیومد! با لحنی 

 های مردم نیستم!مثل خودش جواب دادم: من هم قاتل بچه

تا فردا فکرهات رو بکن، من اینجا کسی ″و با گفتن چند لحظه نگاهم کرد 

 به سمت در اتاق رفت. ″ شناسم!رو نمی

شه، بهتره تو قبل از اینکه از اتاق خارج بشه، گفتم: نظر من عوض نمی

 فکر کنی!

های سویل متوّجه عشق و به دِر بسته خیره شدم. قبالً از البالی حرف

زد، ی سهیل حرف مینی که دربارهی بینشون شده بودم و حتّٰی زماعالقه

هاش و خوشحالی صداش، عجیب من رو دلتنگ سامی کرده برق چشم

 بود. 



چیز من رو یاد سامی مینداخت، حرف از روزها همهدوباره سامی! اون

عشق که چیزی نبود! شاید وقتش بود به این جدایی اجباری و فرار چند 

و زندگی سامی دارم یا نه! اصالً دونستم جایی تم پایان بدم، اما نمیساله

چیز برای منی که حتّٰی از رو در رو دونستم چطور باید برگردم. همهنمی

شدن با بابا و اتفاقات بعدش هم واهمه داشتم، سخت بود! نفسم رو آه مانند 

ی بیماری رو از داخل قفسه برداشتم و برای بیرون فرستادم و پرونده

 ش کردم. طالعهمشغول کردن فکرم، شروع به م

*** 

 «چند روز بعد»

دونستم باید چیکار کنم. با اینکه معذب وسط سالن ایستاده بودم و نمی

ی لوکس و بزرگی بود، اما چیز جدید و جالبی برام نداشت که خودم خونه

 رو با تماشا کردن بهشون سرگرم کنم!

نی که تق کفش و به دنبالش صدای زباآلخره بعد از چند دقیقه، صدای تق

 شباهت به سویل نبود، بلند شد. بی

 سالم عزیزم. خوش اومدی.  -

به سمت صدا چرخیدم و با لبخند تشکر کردم. لبخند دلنشینی روی 

صورت نگرانش نقش بست و به سمتم اومد. درحالیکه دستش رو برای 

 دست دادن جلو میاورد، گفت: من آیال، مادر سویل هستم. 

ی با نمکش روی با لبخندی که بخاطر لهجه دستش رو به گرمی فشردم و

 صورتم نقش بسته بود، گفتم: خوشبختم. 

کرد، ی باال هدایت میدستش رو پشتم گذاشت و درحالیکه به سمت طبقه

فهمم سهیل چرا این تصمیم رو گفت: سویل تو اتاقشه. خیلی نگرانشم. نمی

 گرفته. 



ادی نداره، به کمکت سرم رو تکون دادم که دوباره گفت: سویل دوست زی

 خیلی احتیاج داریم!

با اینکه منظورش رو خوب متوّجه نشده بودم، اما سرم رو به عنوان تأیید 

تکون دادم و برای اینکه حرفی زده باشم، گفتم: هر کاری بتونم، انجام 

 میدم. 

 م رو بوسید و من رو جلوی در اتاق سویل تنها گذاشت. گونه

زدم که بعد از چند ثانیه، در اتاق باز و قامت سویل ای به در با تردید تقه

 نمایان شد. 

 م، نوازشش کردم. حرف بغلم کرد، با نمناک شدن شونهبی

 شه!آروم باش عزیزم. با گریه چیزی درست نمی -

ش رو هم تشدید کرد. با صدای پایی اما حرفم آرومش نکرد که هیچ، گریه

از آغوشم بیرون اومد و با یه دستش شد، با عجله ها نزدیک میکه به پله

ش دستم رو گرفت. با صدایی هاش رو پاک کرد و با دست دیگهاشک

 خوام کسی من رو این شکلی ببینه.گرفته گفت: بیا تو. نمی

 تعارف روی تخت سویل نشستم. وارد اتاق شدم و بی

نگاه اجمالی به اتاقش انداختم؛ دور تا دور اتاق رو کمدهای دیواری و 

ای از اتاق میز های پزشکی پر کرده بود، گوشههای مملو از کتابقفسه

تحریر و کنار تخت، میز آرایشی از جنس وسایل چوبِی داخل اتاق قرار 

ای بود و تنها چیزی که تونست توّجهم رو به داشت. در کل اتاق ساده

صورت برعکس روی میز خودش جلب کنه، قاب عکسی بود که به

 د. گذاشته شده بو

عکس کنجکاوی بدجور امونم رو بریده بود، اما قبل از اینکه دستم به قاب

کرد، به اتاق برسه، سویل درحالیکه صورتش رو با حوله خشک می

 برگشت. 



ای که داخل اتاق وجود داشت، نشست. حوله رو کناری روی تنها صندلی

ک هاش شد و این نشون از شهای دستگذاشت و مشغول بازی با انگشت

 و تردیدی داشت که مطمئناً وجودش رو دربرگرفته بود. 

وقت بود که از دونستم تو این موقعیت باید دلداریش بدم، اما من خیلی می

دونستم دقیقاً چی باید بگم! تو سکوت به سویل کردم و نمیها دوری میآدم

خیره شدم تا اینکه باآلخره بعد از چند دقیقه خودش سر حرف رو باز 

 کرد. 

م فکر کردم. من بچه رو های تو و خانوادهاین چند روز خیلی به حرف -

 کنم، اما... سقط نمی

 دلیل ضربان قلبم باال رفته بود. زمزمه کردم: اما چی؟ بی

 تونم دوستش داشته باشم! اما نمی -

روح این جمله رو گفته نقدر سرد و بیو به دنبال حرفش آهی کشید. او

بعد از چند ماه، با حس حرکت جنین یا حتّٰی به دنیا بود که شک داشتم 

هاش رو گرفتم و با ای بهش پیدا کنه؛ با این حال دستاومدنش، عالقه

لبخند تصنعی روی لبم گفتم: مطمئن باش بعد از به دنیا اومدن بچه، 

 شه!نظرت عوض می

 ای باال انداخت. تفاوت شونهبی

اما امیدوارم هیچ شباهتی به سهیل نداشته دونم. شاید حق با تو باشه، نمی -

 باشه!

 تونستی باهاش حرف بزنی؟  -

هام بیرون کشید. هاش رو از دستسرش رو به طرفین تکون داد و دست

هایی که عکس رو برداشت، با چشمبه سمت میز آرایش رفت و قاب

شد چیزی ازش فهمید، بهش خیره شد. بدون اینکه نگاهش رو از نمی

 حالت نازی! بگیره، زمزمه کرد: خوش بهعکس قاب



 با تعجب پرسیدم: برای چی؟ 

 چون ازدواج نکردی.  -

عکس گرفت و به صورتم دوخت. اختیار خندیدم که نگاهش رو از قاببی

 دست چپم رو باال بردم.

 نزدیکه هشت ساله که من ازدواج کردم! -

 ابروهاش باال پرید. 

 دیدمش. واقعاً؟ شوهرت کجاست؟ هیچوقت ن -

از ذهنم گذشت؛ تا اآلن حتماً باید دیده باشیش، اما با لبخند تلخی، کوتاه 

 جواب دادم: اینجا نیست. ایرانه. 

چهره فارغ عکس رو به سمتم گرفت، مردی خوشسری تکون داد و قاب

کرد و سویل که هایی عاشق به سویل نگاه میاز دنیای اطرافش، با چشم

ها شده بود، با لبخندی از ته دل به دوربین رشتهتو اون لباس سفید شبیه ف

 تر رو ازم گرفت.  زل زده بود. صدای سویل فرصت تجزیه و تحلیل بیش

ی تو شکمم هم یه این عکس رو نگه داشتم تا هرروز به یادم بیارم بچه -

 دلیل من رو مثل آشغال از زندگیش پرت کنه بیرون!روزی ممکنه بی

اشتم و سویل رو که غمگین کنارم روی تخت عکس رو روی میز گذقاب

 نشسته بود، بغل کردم.

 با این فکرها خودت رو اذیت نکن!  -

بعد از چند دقیقه از آغوشم بیرون اومد و با پوزخند گفت: باید به سهیل 

حق بدم، من چند سال پیش بخاطر یه انتقام احمقانه وارد زندگیش شدم؛ اما 

دیدم. فقط منتظرم چند سال بگذره تا این دونه چه خوابی براش اون نمی

 بچه بزرگ بشه!

 ی بچه چیزی به سهیل بگی؟!خوای دربارهبا تردید پرسیدم: نمی



ی لبش نقش بسته بود، جواب داد: اگه سهیل رو با پوزخندی که گوشه

 دیدی، سالم من رو بهش برسون! 

 صدای در زدن، فرصت جواب دادن رو ازم گرفت. 

به دست وارد اتاق شد و با صدایی که نگرانی ازش  مادر سویل سینی

 بارید، قهوه و شکالت بهمون تعارف کرد. می

گذشت و سکوت سنگینی در اتاق ای از اومدن مادر سویل میچند دقیقه

ی اتاق و لبخندهای گاه و حاکم شده بود. ایستادن مادر سویل گوشه

کرد، اما مل میی اضطراب و استرسی بود که تحدهندهگاهش نشونبی

سینه ایستادنش باعث شد با گفتن بهی سویل و دستنگاه عصبی و خیره

 اتاق رو ترک کنه. ″ ها.تون سرد نشه بچهقهوه″

 صدای بسته شدن در با صدای پوف کشیدن سویل یکی شد. 

ها رو به دستم داد و خودش کنارم روی تخت سویل یکی از فنجون

شیدم و برای عوض کردن جو سنگین ای از قهوه رو نونشست. جرعه

 بره ها!حاکم بر اتاق گفتم: معلومه مامانت بدجور ازت حساب می

هاش رو با خستگی باز کرد و با لبخند محزونی گفت: دلم برای چشم

ی سوزه. بیچاره خیلی بهم گفت ما با خانوادهتر از خودم میمامانم بیش

 باآلخره راضی شد!سهیل تفاهم نداریم، اونقدر اصرار کردم که 

گذشت با پوزخند تلخی ادامه داد: شاید اگه از چیزهایی که تو ذهن من می

 خبر داشت، اآلن وضعیتم این نبود!

تر از اون بودم که بخوام حوصلههاش سردرنمیاوردم، اما بیاز حرف

 سؤالی بپرسم. 

به فنجون توی دستم خیره شدم و زمزمه کردم: هیچوقت زندگیت رو با 

دها و حسرِت گذشته خراب نکن. سه چهار سال عمر من با پرسیدن شای



"چرا"هایی از خودم به هدر رفت که هنوز که هنوزه جوابشون رو پیدا 

 نکردم!

 صدای آرومش به گوشم رسید. 

 تونم!نمی -

 ام نوشیدم.ی سردشدهای از قهوهی دیگهجرعه

 سعی کن. -

دلیل کرد عاشقته، بیمی سویل با بغض گفت: اگه شوهرت، کسی که ادعا

 زدی؟ کرد، همین حرف رو میولت می

 چند ثانیه نگاهش کردم. 

تر از تو دونی، اما مطمئن باش اگه بیشتو از زندگی من چیزی نمی -

 تر از تو هم نبوده!سختی نکشیده باشم، کم

 به دنبال حرفم از روی تخت بلند شدم.

 کجا؟ ازم ناراحت شدی؟  -

 گه دیروقته. باید برم خونه. نه عزیزم. دی -

 از روی تخت بلند شد و دستم رو گرفت. 

 ریم بیمارستان. امشب رو بمون اینجا. صبح باهم می -

ترم کنار سویل ممکن بود جر نیاز به تنهایی و خلوت داشتم و موندن بیش

 ش رو بوسیدم.و بحثی رو بینمون ایجاد کنه! گونه

هام رو مطالعه کنم. مواظب از مریضی یکی نه عزیزم. باید پرونده -

 نیت باش.خودت و نی

 م زد. ای به گونهمتقابالً بوسه

 بینمت!باشه. پس صبح می -

 با ذهنی مشغول از مادر سویل خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. 



تا شب با تماشای فیلم خودم رو سرگرم کردم، هرچند که چیزی جز 

 نشدم. تیتراژ شروع و پایانش متوّجه 

ای که سراغم اومده بود، به قرص خواب پناه خوابیآخر شب بخاطر بی

ش جسم خسته و های شبانه تأثیرش رو خنثی کرد و نتیجهبردم، اما کابوس

 ی سر صبحیم شد!کردههای پفچشم

*** 

ی برفی روبروی بیمارستان بودم ی سالن مشغول تماشای منظرهاز پنجره

دور گردنم از جا پریدم. دستم رو روی قلبم  که با حلقه شدن دست کسی

های زد گذاشتم و به عقب برگشتم؛ درمقابل چشمکه از ترس تندتند می

خندون سویل تنها سرم رو به عنوان تأسف تکون دادم که با خنده پرسید: 

 ترسیدی؟ 

 ای باال انداخت. عاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم که شونه

 ریختن به سرم زد! دیدم تو فکری، هوس کرم  -

حرفی نزدم و دوباره به سمت پنجره برگشتم. صدای سویل از پشت سرم 

 بلند شد. 

 چرا تو فکری؟  -

های گنگ و نامفهوم دیشب ای که از کابوسسعی کردم نسبت به دلشوره

 توّجه باشم. به جونم افتاده بود، بی

 م. دونم. خستهنمی -

 دیشب نخوابیدی؟  -

 هام اشاره کردم. رنگی به چشم، با لبخند کمبه سمتش چرخیدم

 بنظرت؟  -

 خندید و با ذوق گفت: عوضش من به جای تو هم خوابیدم!

 ابرویی باال انداختم. 



 ها. چی شده؟ خونه کبکت بدجور خروس می -

هاش رو غنچه کرد و بعد از چند ثانیه گفت: اوم... فکر به انتقام لب

 کنه. خوشحالم می

 م زد. می به شونهی آروضربه

 ها رو ول کن. یه سؤال بپرسم؟این حرف -

 سرم رو تکون دادم. 

 ی زندگیت بدونم. چرا اینجا تنهایی؟ خوام دربارهمی -

 ها که هرکدوم چند تا سؤال تو آستینشونه. خوبه گفتی یه سؤال. این -

های گردشده نگاهم کرد و با تعجب گفت: جانم؟ این چند ثانیه با چشم

 رف رو از کجا درآوردی؟ ح

 خندیدم و دستش رو گرفتم.

ت ترسم بچهدیگه دیگه. بیا بریم یه جا بشینیم تا برات تعریف کنم. می -

 هاش کج بشه!خدایی نکرده چشم

های سالن انتظار رفتیم. با اینکه هیچوقت خوشم با خنده به سمت صندلی

به حرف زدن با نمیومد کسی از ریز و درشت زندگیم باخبر بشه، اما 

هام رو کسی احتیاج داشتم و تو اون موقعیت چه کسی بهتر از سویل؟ لب

 با زبون تر کردم و با صدای آرومی شروع کردم به حرف زدن. 

شیش سال پیش بخاطر یه سری مشکالت تصمیم به جدایی از همسرم  -

جوره راضی نشد. با تهدید به فرار و خودکشی گرفتم، اما اون هیچ

ره قبول کرد من تنها به سوئد برم. زمانی که پام به خارج رسید به باآلخ

چیزیه که بخوام درکش تر از اونیقین رسیدم زندگی بدون سامی سخت

های اول تنهایی کنم! هدفم دوری از سامی و درس خوندن بود، اما ماه

هایی ها و بستهاونقدر بهم فشار آورد که افسردگی گرفتم. از طرفی نامه



فرستاد، امونم رو بریده بود؛ نه جرأت باز کردنشون رو سامی برام میکه 

 داشتم و نه دل بیرون انداختنشون رو!

داد، زدم. با آهی از هام گوش میلبخند تلخی به سویل که با دقت به حرف

نخورده باقی موندن! به ته دل ادامه دادم: هنوز که هنوزه همونطور دست

کرد، کارهای اقامتم تو آلمان سوئد زندگی می ای که توکمک وکیل ایرانی

تر از یک سال درست شد. تو اون چند ماه خودم رو با یاد در عرض کم

گرفتن زبان آلمانی سرگرم کردم و آخر سر بدون اینکه به سامی یا 

گذره ای خبر بدم، به آلمان اومدم. از اون روز پنج سال میهیچکس دیگه

 و دیگه خبری از... 

 شد.ل سد بزرگی راه گلوم رو بسته بود و مانع از حرف زدنم میبغض مث

ش اینبار نوبت به آغوش کشیدن من توسط سویل بود، سرم رو روی شونه

 ی ریختن دادم. هام اجازههیچ خجالتی به اشکگذاشتم و بی

سویل با صدایی که ناراحتی توش مشهود بود، گفت: تو که انقدر به من 

زنم، خودت چرا تو این چند سال به سامی زنگ میگی با سهیل حرف ب

 نزدی؟ 

دلیل من فقط ترس و نگرانی از پس زدن و خواسته نشدن بود، اما 

 ای در این باره به سویل بگم. نتونستم کلمه

شدم و قرارتر میکردم، به جای آروم و سبک شدن بیهرچقدر گریه می

ی یک لحظه بلکه طلبید! براتر حضور سامی رو میتر و بیشدلم بیش

 برای هزارمین بار آرزو کردم؛ کاش اآلن به جای سویل، سامی پیشم بود! 

سویل هم انگار مثل من دلداری دادن بلد نبود و شاید هم شوکه شده بود که 

داد! باآلخره با آوردن بیمار جز نوازش کردن من، کاری انجام نمی

غوشش بیرون اومدم و تصادفی و به دنبالش پیج کردن سویل به ناچار از آ



کردم، با صدای گرفته گفتم: برو هام رو پاک میدرحالیکه با دست، اشک

 عزیزم. اآلن بهت احتیاج دارن! 

 اون هم با تکون دادن سرش، ازم دور و خیلی زود از دیدگاهم محو شد. 

تا پایان زمان کاریم، به سختی تو محیط بیمارستان که دوباره از نظرم 

هام بدون بل تحمل شده بود، موندم و بعد از تعویض لباسمنفور و غیرقا

اینکه منتظر سویل بمونم یا از کسی خداحافظی کنم، از بیمارستان خارج 

 شدم. 

به دم در خونه رسیده بودم، اما هنوز هم اون احساس خفگی رو داشتم! 

تر و کلید رو داخل قفل انداختم، اما فضای تاریک و هوای سرد خونه بیش

تر بهم یادآوری کرد که کسی منتظرم نیست و باعث شکستن بغضم بیش

 که مثل سنگ سخت و مثل شیشه شکستنی بود، شد!

هام ضربه میزد، هام مثل باران به گونهوارد خونه شدم و درحالیکه اشک

هام رو به طرفی پرت کردم! وارد سرویس با خشونت هرکدوم از لباس

صورتم پاشیدم. توی آینه به  بهداشتی شدم و چند مشت آب سرد روی

های آب هم قابل تشخیص هام از بین قطرهتصویر خودم خیره شدم؛ اشک

بود! با بعض نالیدم: من شیش سال سختی رو تحمل نکردم که آخرش این 

 باشم! 

م چکید. با عصبانیت مشتی آب به آینه ای روی گونهقطره اشک دیگه

م نباشم. برای یک خوردهکستی شتر از این شاهد چهرهپاشیدم تا بیش

 لحظه، تصویر آخرین نگاه سامی تو ذهنم نقش بست. 

 لعنت بهت سامی! -

حماقت محض بود، اما برای خاموش کردن آتیشی که از دلتنگی از قلبم 

شد، سرم رو زیر آب سرد گرفتم! اون هم تو اون هوای سرد سرازیر می

 شد! و برفی که حتّٰی داخل خونه هم سرما احساس می



کرد از دستشویی خارج شدم و با سر و صورتی که آب ازش چکه می

خورد پتویی رو دور خودم هام از شدت سرما به هم میدرحالیکه دندون

پیچیدم. نیاز مبرمی به خواب و آرامش داشتم، اما مشخص بود که تو اون 

 رسیدم! کدومشون نمیشرایط به هیچ

های لرزون کشو رو باز کردم. دست سالنه به سمت کمد رفتم و باسالنه

ها بود به هر آب دهنم رو با صدا قورت دادم و دستم پاکتی رو که سال

 کردم، لمس کرد. نحوی ازش دوری می

م رو ی سینهخواست قفسهضربان قلبم به حدی باال رفته بود که انگار می

ی فکر دم این آخرین بار باشه که به سامبشکافه! با خودم گفتم؛ قول می

م تموم میشه و تا چند هاش رو بخونم، دلتنگی چندسالهکنم! اگه حرفمی

 سال سراغش نمیرم! 

تر شبیه هایی که برای خودم میاوردم، کامالً مسخره بود، بیشبهونه

دادیم! هایی بود که زمان بچگی، موقع شکستن روزه به خودمون میقول

گی یا گرسنگی به سراغمون گفتیم این آخرین باره، اما همین که تشنمی

 میومد، دوباره روز از نو، روزی از نو! 

های داخل تردید رو کنار گذاشتم و روی صندلی، پشت میز نشستم، نامه

ای رو که سامی برام پاکت رو روی میز ریختم. از بینشون اولین نامه

فرستاده بود برداشتم. از شدت هیجان و استرس لبم رو به دندون گرفتم و 

 کت رو باز کردم. پا

 نازی عزیزم سالم. »

اعتماد باشی، اما حق نداشتی بدون دونستن حق داری نسبت بهم بی

هایی تحویلت داده، اما دونم نادیا چه دروغحقیقت، من رو ترک کنی! نمی

ی خودش سر و سامونی به زندگیش بده. اون فقط دنبال پول بود تا به گفته

ش مریضه. دنبال گفت بچهاما میدونم، راست یا دروغش رو نمی



گفت بابات طردش کرده و حتّٰی حاضر نیست یه االرثش بود، اما میسهم

 نگاه بهش بندازه، چه برسه به دادن پول و ارث! 

رسیدن به تو آرزوی بزرگی بود که من فقط مدت کوتاهی تونستم 

شم! من دونم ازم ناراحتی، اما به اینکه رفتی قانع نمیش کنم. میتجربه

 «تر برگرد خونه تا... گم؛ زوداینجا بدون تو هیچم! خودخواهانه می

ی نامه شد، نامه رو مچاله کردم ها و تاری دیدم مانع از خوندن ادامهاشک

هام پوشوندم. من با زندگیم، با و به طرفی پرت کردم. صورتم رو با دست

 دادم! هاش گوش میسامی چیکار کرده بودم؟ کاش به حرف

*** 

 های ملتهبم رو با درد باز کردم! صبح با صدای زنگ تلفن چشم

با تعجب نگاهی به اطرافم انداختم، نشسته روی صندلی خوابم برده بود، 

چیز یادم ها همهاما من که بیمارستان شیفت نبودم پس چرا... با دیدن پاکت

 م شروع به لرزیدن کرد. اومد و چونه

سختی بغضم رو قورت دادم و گوشی رو  ی تلفن بهبا صدای دوباره

 برداشتم.

حالم خوب نیست. ″به سختی کلمات رو کنار هم چیدم و چیزی شبیه 

تحویل منشی بخش دادم و بدون اینکه ″ تونم بیام بیمارستان.امروز نمی

 منتظر حرفی از جانبش بمونم، گوشی رو قطع کردم. 

نستم انجام بدم از پریز های متوالی تلفن تنها کاری که تودر مقابل زنگ

 کشیدن تلفن بود!

از دست دادِن شغلم دیگه اهمیتی برام نداشت، من سامی رو از دست داده 

ٰی اوایلش برای  ّبودم! ناخواسته اون رو قربانی درس و شغلی کردم که حت

 خودم درد و عذاب بود! 



های سامی فکر کردم. تک حرفای نشستم و به تکتا عصر گوشه

کور سوی امیدی رو ته دلم ″ گم زودتر برگرد خونه.انه میخودخواه″

روشن کرد، اما با یادآوری اینکه شیش سال از زمانی که سامی این جمله 

گذره، آهی از ته دل کشیدم! اصالً از کجا معلوم کسی به رو نوشته می

 جام نیومده باشه؟! 

دارم های تبسرم رو روی زانوهام گذاشتم و قطره اشکی از الی چشم

م چکید. فکر اینکه اسم زنی جز من کنار سامی بیاد، قلبم رو روی گونه

 سوزوند!

داد که کسی رو به زندگیش راه بده؛ به هرحال عقلم به سامی حق می

 شیش سال زمان کمی نبود... اما قلبم، مخالف سرسخت منطقم بود!

ه با صدای زنگ ممتد در خونه با رخوت از جا بلند شدم و بدون اینک

چراغی رو روشن کنم، به سمت در رفتم. باز کردن در همانا و به آغوش 

 کشیده شدنم توسط سویل همانا. 

 چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ ُمردم از نگرانی.  -

 از آغوشش جدا شدم و با صدای گرفته گفتم: بیا تو. 

ش روی صورتم، سرم رو پایین انداختم و بدون زدهدر مقابل نگاه بهت

 نتظر سویل بمونم قدم به داخل خونه گذاشتم. اینکه م

م رو روی مبل صورتی رنگ انداختم و بعد از چند دقیقه سویل تن خسته

 اومد کنارم نشست. 

 حالت خوبه؟  -

هاش دونستم ناراحتی چشمش دوختم. نمیشدههای آرایشنگاهم رو به چشم

ن هم مثل وروز منه یا وضعیت خودش، اما هر چی که بود اوبخاطر حال

 من با ظاهرسازی سعی در پنهون کردن غم عظیم قلبش داشت! 

 سرش رو به صورت سؤالی تکون داد که ناخواسته لب زدم: بهترم! 



 بریم بیرون قدم بزنیم؟  -

تونستم به سامی فکر بدی نبود! حداقل عالوه بر خونه، تو خیابون هم می

 از جا بلند شدم. ″ شم.میرم حاضر ب″فکر کنم! سری تکون دادم و با گفتن 

 هوا سرده. لباس گرم بپوش! -

حرف وارد اتاق شدم و طبق سفارش سویل، پالتوی نسبتاً ضخیمی به بی

 م رو با شال پوشوندم. کردهتن کردم. موهام رو با کاله و صورت پف

دست تو دست سویل، تو سکوت هر دو با افکار مختلف مشغول قدم زدن 

ی بارونی که روی صورتم چکید، ساعت با قطرهشدیم. بعد از حدود نیم 

ایستادم و به آسمون خیره شدم؛ سویل هم به صورت خودکار ایستاد و رد 

 نگاهم رو دنبال کرد. چشمکی زد و با خنده پرسید: بدوییم؟ 

و قبل از اینکه جوابی از جانب من بشنوه، دستم رو رها کرد و شروع 

ه و شادِی غیرطبیعیش بودم که برای گر قهقهکرد به دویدن. با بهت نظاره

 ای ایستاد و از اون فاصله داد زد: بیا دیگه. لحظه

ای که همراه مادرش به سرعت از کنارم رد شد، تازه یاد با دیدن بچه

 وضعیت سویل افتادم و مثل خودش داد زدم: صبر کن. 

دم و هام سرعت داقدرت دویدن نداشتم، اما با تمام توانی که داشتم به قدم

زمانی که به یک قدمی سویل رسیدم، با تشر گفتم: این کارها چیه؟ یه کم 

 ت باشی، بد نیست. به فکر خودت و بچه

ای غم تموم اجزاش رو پوشوند، ش که برای لحظهتوّجه به چهرهو بی

دستش رو کشیدم و بدون اینکه نظر سویل رو بپرسم راهم رو به سمت 

 کردم. ای نزدیک اون حوالی کج کافه

هام که هم بخاطر عصبانیت و ناراحتی و هم بخاطر بارش بارون که قدم

کم داشت تبدیل به برف میشد، سرعت گرفته بود، سویل رو وادار کم

 کرد به خودش بجنبه! می



ترین جای کافه باآلخره بعد از ده دقیقه به مکان مورد نظر رسیدیم. دنج

شی داشت، انتخاب کردم و طبق بخرو که هم خلوت بود و هم گرمای لذّت

دونستم؛ کیک شکالتی با قهوه سفارش ی سویل میاون چیزی که از سلیقه

 دادم. 

ای نامعلوم خیره شده م گذاشتم و به سویل که به نقطهدستم رو زیر چونه

 زنی؟ بود، زل زدم. با صدای آرومی گفتم: چرا به سهیل زنگ نمی

 سؤالم رو دوباره بپرسم. نگاه متعجب و سؤالیش باعث شد 

ای نداره. من هم حاضر نیستم بخاطر با نفس عمیقی جواب داد: دیگه فایده

 اون غرورم رو بشکنم. 

 تر از حال و روز اآلنته؟ غرورت مهم -

 من جز این بچه و غرور چیزی برام باقی نمونده! -

 هام رو ریز کردم. چشم

 یعنی چی؟  -

چیز تموم شد! امروز کرد: یعنی همه سرش رو پایین انداخت و زمزمه

 ی دفتر زندگی من و سهیل بود! خیلی... آخرین برگه

 اومدن پیشخدمت باعث شد سویل برای چند لحظه سکوت کنه. 

 با پوزخند صدادار سویل دوباره بهش خیره شدم.

 خیلی راحت طالقم داد!  -

وار زمزمههام فشار دادم و در همون حال م رو با انگشتهای خستهچشم

فهمید، اآلن گفتی؛ شاید اگه میی بچه رو بهش میگفتم: بهتر بود قضیه

 کنارت بود. 

 اگه قراره من رو بخاطر بچه بخواد، همون بهتر که نفهمید! -

 به صورتش خیره شدم.



این بچه همونقدر که به تو احتیاج داره، به وجود پدرش هم نیاز داره.  -

 اهی خودتون تباه نکنید!ش رو با غرور و خودخوآینده

سویل پوفی کشید و بعد از چند دقیقه گفت: خوِد تو چرا اآلن اینجایی؟ غیِر 

 اینه که چند ساله بخاطر حفظ غرورت از شوهرت دوری؟ 

 لبخند کمرنگی به خاطر رک بودنش روی لبم نقش بست. 

اما ای باال انداختم و خونسرد گفتم: من بخاطر غرورم اینجا نیستم، شونه

 تونی هرجور که دوست داری فکر کنی!تو می

 گذره. سهیل کیلو چنده؟!خیالی گفت: این روزها میبا لحن بی

 ش رو نوشید.ای از قهوهجرعه

 برای چی امروز نیومدی بیمارستان؟  -

هام رو دور فنجون حلقه کردم و از حسرت روزهایی که بدون دست

 فرستادم.  سامی گذروندم، نفسم رو آه مانند بیرون

سویل با خنده سرش رو تکون داد و به شوخی گفت: معلومه بدجور 

 ها!هات غرق شدن کشتی

 گناه بوده! ای زدم و با تأسف گفتم: سامی بیلبخند زورکی

 یعنی چی؟  -

دستی به صورت خیسم کشیدم و جواب دادم: یعنی من این همه سال به 

 م! خاطر یه شک احمقانه زندگیم رو به باد داد

 پس گاوت دوقلو زاییده.! -

ای نثار سویل کردم. خندید و بعد از "دیوونه"میون گریه خندیدم و زیرلب 

 خوای چیکار کنی؟ ای پرسید: حاال میچند ثانیه با لحن جدی

دونم. شیش سال گذشته؛ های بارون زل زدم و گفتم: نمیاز پنجره به قطره

 نه!  معلوم نیست هنوز سامی من رو بخواد یا



ای تو سکوت سپری شد تا اینکه سویل صدام کرد. نگاهم رو از چند دقیقه 

 های درشتش زل زدم. پنجره گرفتم و به چشم

 جونم؟  -

تونم عکس سامی رو ببینم؟! کنجکاو اهمی کرد و با تردید پرسید: می

 شدم. 

ای مات شد که سویل تندتند گفت: خب تو هم عکس نگاهم برای لحظه

 دیدی!سهیل رو 

دستی به صورتم کشیدم و در مقابل نگاه مشتاق و سنگین سویل به ناچار 

 گفتم: عکسش رو ندارم. 

م رو ای صورت سویل درهم شد و من مجبور شدم جملهبرای لحظه

 تر کنم. کامل

 ای نیاوردم. من از ایران جز مدارک و چند دست لباس چیز دیگه -

. با دودلی گفتم: البته شاید سامی سویل سرش رو به معنی تفهیم تکون داد

 رو بشناسی!

 سویل مشتاقانه پرسید: پزشکه؟ 

هام نقش لبخند کمرنگی از تصور سامی تو لباس سفید دکترها روی لب

 بست. 

 ست!نه. چطور بگم آخه؟ سامی... سامی خواننده -

شده چند ثانیه نگاهم کرد و به حالتی که انگار با های باریکسویل با چشم

زنه، چند بار اسم سامی رو زمزمه کرد و در آخر با دش حرف میخو

صدای بلندتری رو به من گفت: سامی شاکری که نیست، چون از وقتی 

 شناسمش، ایران نبوده. نکنه سامی رستگاره؟ من می

ی سویل زدهسرم رو به عالمت تأیید باال و پایین کردم که صدای هیجان

 بلند شد.



ی تونی از طریق اینترنت تا حدودی دربارهمی خب اینطوری که تو -

 سامی مطلع بشی!

هام باز شد و لبخند های سویل، اخمهمزمان با تجزیه و تحلیل کردن حرف

 هام شکل گرفت. دلنشینی روی لب

ی نخوردهای به بشقاب دستسری تکون دادم که سویل خندید و با اشاره

 خوری، بریم. یکیک روی میز گفت: من میل ندارم. اگه نم

ی موافقت تکون دادم و بعد از پرداخت هزینه، دست تو سرم رو به نشونه

 دست سویل از کافه خارج شدیم. 

برخالف یک ساعت پیش بارون بند اومده بود و حتّٰی خبری از برف 

 کردم! نبود! احساس سبکی می

 های تند و بلندهرچند که سویل توّجهی به وضعیت خودش نداشت و قدم

ای برای آروم راه رفتن داشت، اما نگرانش بودم و پا درد رو بهونهبرمی

 کردم! 

چند ″اواسط راه با دیدن تلفن عمومی، دست سویل رو رها کردم و با گفتن 

 ی تلفن رفتم. های تند به سمت باجهبا قدم″ دقیقه صبر کن.

خل جیب خوشبختانه بخت باهام یار بود و از چند ماه پیش، کارت تلفنی دا

 پالتوم جا مونده بود! 

دلم برای "الو الو" گفتن بابا، سکوت بعدش و حتّٰی آهی که قبل از قطع 

 کشید، تنگ شده بود! کردن تلفن می

ی خونه ی بابا رو گرفتم و درحالیکه از شدت هیجان لب پایینیم رو شماره

 های دست چپم روی باجه ضرب گرفتم وبه دندون گرفته بودم با انگشت

 های بابا کردم! ی شنیدن صدای نفسخودم رو آماده



شدم که صدای زن کم ناامید میها داشتم کمتر شدن تعداد بوقبا طوالنی

زد به گوشم رسید. دست راستم شل و نفس میای درحالیکه نفسغریبه

 هام رها شد! گوشی تلفن از الی انگشت

شده به سمت سویل های سستشده و معلق با پاتوّجه به سیم تلفن آویزونبی

برگشتم. اونقدر حواسش گرم گوشیش بود که متوّجه حضور من نشد، با 

 صدایی که از ته چاه بیرون میومد، لب زدم: بریم؟ 

سویل سرش رو بلند کرد و با دیدن صورتم با نگرانی پرسید: رنگت 

 پریده. حالت خوبه؟ 

 آره. بریم!  -

پرسید و این دقیقه یکبار حالم رو میسویل در ظاهر قانع شد، اما هرچند 

 داد. خبر از نگرانیش می

ای برای سویل گرفتم و خودم رو به سر خیابون با اصرار زیاد، تاکسی

 سختی به خونه رسوندم. 

ش صدای اون کردم همهداد و احساس میسکوت خونه بدجور آزارم می

تلویزیون رو پیچه! برای از بین بردن این احساس بد، زن تو گوشم می

ها رو باال و پایین هدف کانالروشن و صداش رو تا آخر بلند کردم. بی

 کردم این بود که اون زن کی بود؟ کردم و به تنها چیزی که فکر میمی

ساعت، خسته از افکار بیهوده از جا بلند شدم و درحالیکه از بعد از نیم

دن پالتوم افتادم! شدت گرمای خونه عرق کرده بودم، تازه به فکر درآور

ای نداشت. کالفه هام هم درمقابل عرق، چندان فایدهعوض کردن لباس

 پوفی کشیدم و حوله به دست وارد حموم شدم.

ی بابا زنگ زیر دوش به تموم اون دفعاتی که تو یک سال گذشته به خونه

زدم، فکر کردم؛ هیچوقت خبری از صدای زن غریبه نبود! با فکر به می

 ید بابا تجدید فراش کرده باشه، بند دلم پاره شد!اینکه شا



ی تنم روی با هزار فکر و خیال از حموم بیرون اومدم و با همون حوله

هام رو بستم، اما دریغ از چند دقیقه تخت دراز کشیدم. با خستگی چشم

 خواب! 

 تاپ روی میز افتاد. کالفه روی تخت نشستم که چشمم به لپ

تاپ رو برداشتم و قبل از اینکه ، لپتن با خودمبعد از کلی کلنجار رف

ی جستجوی گوگل رو باز کردم. با پشیمونی به سراغم بیاد، صفحه

زد و سرعت اسم سامی رو تایپ کردم؛ قلبم از شدت هیجان تندتند می

ی وجودم چشم شده م باقی نمونده بود! همهی سینهچیزی تا شکافتن قفسه

 وندن خبری از سامی بود! بود و منتظر دیدن عکس یا خ

سامی رستگار بعد از شش سال، سکوت خود را با آهنگ احساسی »

 «شکست.″ عشق تو صدام″

قبل از اینکه لرزش دستم رو کنترل کنم، آهنگ روی پخش آنالین رفت و 

بار، نه دوبار، بلکه با شنیدن هر کلمه از صدای غمگین سامی، نه یک

 هزار بار شکستم! 

 مثل غم توی بارونه"عشق تو صدام 

 زندگیم شده شب و روزای وارونه

 دونهاز حال من کسی چیزی نمی

 وقتی نیستی خونه، خونه ساکت و آرومه

 شب تو خیالم، سر تو روی زانومه

 تو زندونهبرگرد بیا به خونه، خونه بی

 بهونه برگرد پیش این دیوونه برگردبیا بی

 نه برگردحتّٰی یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقو

 بهونه برگرد پیش این دیوونه برگردبیا بی

 حتّٰی یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقونه برگرد



 پیش این دیوونه برگرد"

کردم سامی این آهنگ رو بعد از شیش سال مسخره بود، اما احساس می

شد مدت زمان سکوت سامی با مدت زمان برای من خونده! مگه می

 تفاق یکی باشه؟!  مون فقط برحسب افاصله

 خونی"از تو چشام همه حرفامو می

 دونیغیرممکنه بگی هیچی نمی

 مونی"اما چشمات میگه دیگه نمی

ای نازک جلوی دیدم رو گرفته بودن به هام که مثل پردهاز الی اشک

 عکس سامی با حسرت زل زدم!

 "رفتی اما هر وقت اگه راهتو گم کردی

 برگردی شینم تا توهر شب تو خوابم می

 تو زندونه"برگرد بیا به خونه، خونه بی

تاپ رو کناری گذاشتم و با شتاب از روی دیوانگی محض بود، اما لپ

هام رو هام رو پاک کردم و چمدون، اشکی حولهتخت بلند شدم. با گوشه

از زیر تخت بیرون کشیدم؛ درحالیکه چند کلمه از آهنگ سامی رو زیر 

هام و هرچیزی رو که دم دستم بود، دّقت لباسکردم، بیلب تکرار می

 داخل چمدون گذاشتم!

*** 

با لبخند نگاهم رو از تابلوی بیمارستان گرفتم و سوار تاکسی شدم. مطمئناً 

ای جای من بود، استعفا از شغلی که بخاطرش چندین سال هرکس دیگه

 کننده نبود! ای رو تحمل کرده بود انقدر خوشحالهر سختی

تصمیم ناگهانی منی که حتّٰی روزهای تعطیل هم، روزم رو تو همه از 

کردم، متعجب بودند! در این بین فقط سویل بود که با بیمارستان شب می

 گِر خداحافظِی من از بقیه بود! لبخند مهربونی نظاره



ش رو مدیون سویل دونست شور و هیجانی رو که داشتم، همهخدا می

های آلمان نگاه اش با لبخند عمیقی، به خیابونهبودم! به امید جبران خوبی

 ها مهمون نگاهم هستن! کردم. شک نداشتم که آخرین باره این خیابون

چیزی که فکرش رو مسافت بین بیمارستان تا فرودگاه زودتر از اون

 کردم طی شد.می

هام از صندوق ی تاکسی و برداشتن چمدونبعد از حساب کردن کرایه 

های فرودگاه باال رفتم! تحویل دادن شعف خاصی از پله عقب، با شور و

 ساعتی طول کشید و خوشبختانه پرواز تأخیر نداشت! چمدون و بلیط نیم

ی آخر، قبل از اینکه سوار ی پرواز از جا بلند شدم. لحظهبا اعالم شماره

هوامیما بشم، به سمت عقب برگشتم و با غرور نگاهم رو بین جمعیتی که 

شون برام آشنا نبودن چرخوندم! نگاه متعجب و تمسخر هیچ کدوم

کردن برام مهم آمیزشون که مطمئناً من رو تو ذهنشون دیوانه فرض می

نبود! اینکه کسی به بدرقه کردنم نیومده بود و حتّٰی کسی هم تو تهران به 

استقبالم نمیومد اهمیتی نداشت! فقط یک چیز تو زندگی من مهم بود؛ از 

 ط سامی و بابا برای من مونده بودند و این خودش یه دنیا بود! این دنیا فق

در طول پرواز اتفاقات یک هفته پیش رو مرور کردم؛ خودم هم باورم 

شد چطور در عرض یه هفته تونستم کارهای برگشتنم به ایران رو نمی

فهمیدم کردم، اما اول باید میشماری میانجام بدم. برای دیدن سامی لحظه

 ون صدا کی بوده! صاحب ا

، هواپیما تو فرودگاه مهرآباد تهران بعد از حدود شیش ساعت پرواز

لرزید کارهای مربوطه نشست و من درحالیکه از استرس دست و پام می

 رو انجام دادم. 

ی بابا گرفتم و از ترس فراموش شدن و تاکسی دربست به مقصد خونه

 هران متوّجه نشدم! های تپس زده شدن، چیزی از تغییرات خیابون



*** 

نگاهم رو از تاکسی که از کوچه خارج شد گرفتم و با تردید به در 

ای که شیش سال پیش، با خودخواهِی تمام فقط با یه چمدون کوچیک خونه

 ازش خارج شده بودم، خیره شدم! 

چیز خونه در ظاهر مثل سابق بود؛ مدل آیفون، رنگ در و حتّٰی مدل همه

های توش خبری نداشتم، اما به خودم ها! از آدم یا آدمهای اتاقپرده

رو به عنوان ″ ها″هایی که جمع بستم، قانون وجود دادم آدمامیدواری می

 جمع بودن کلمه نقض کنن!

ی آیفون رو فشار دادم؛ وقتی بعد از چند باآلخره دل به دریا زدم و دکمه

ی و با احتساب فاصلهدقیقه جوابی نشنیدم، نگاهی به ساعت مچیم انداختم 

ساعتی ایران و آلمان به این نتیجه رسیدم که بابا این موقع از روز باید 

 شرکت باشه. 

هام که بالتکلیف کنار جدول مونده بودن، قدم برداشتم. به سمت چمدون

ترم رو گرفتم، اما قبل از اینکه تصمیم به انجام ی چمدون بزرگدسته

 کاری بگیرم، در خونه باز شد. 

آب دهنم رو با صدا قورت دادم و به سمت در برگشتم؛ با دیدن زن 

ی چمدون ای که چادر گلدار به سرش داشت، دستم روی دستهغریبه

 زده!فشرده شد و نگاهم بهت

هاش رو چند بار از روی های نسبتاً درشتی داشت، چشمزن که چشم

اومد. به سمتم تعجب باز و بسته کرد و بعد از چند ثانیه انگار به خودش 

 اومد و دست چپم رو گرفت.

 خودتونید خانوم جان؟  -

ی بابا برام سؤال بود! با اخم غلیظی دستم رو از هنوز حضورش تو خونه

 دستش بیرون کشیدم و با لحن نسبتاً سردی گفتم: من نازیم، اما شما... 



 کاوید قطع کردم.ی حرفم رو با نگاهی که از سر تا پاش رو میو ادامه

گرم ببازه، خیلی راحت بدون اینکه خودش رو زیر نگاه سنگین و مؤاخذه

 ی آقا میام اینجا. گفت: من برای کارهای نظافت خونه

هاش ریز کردم که هام رو برای فهمیدن راست و دروغ بودن حرفچشم

 ی چمدونم برد.دستش رو به سمت دسته

 لی خوشحال میشن.بفرمایید خانوم جان! اگه آقا بفهمن برگشتین، خی -

 وقتی دید هنوز سرجام ایستادم، با دست آزادش بازوم رو کشید. 

 غریبی نکن! بیا تو.  -

کرد و یه بار صمیمانه و از اینکه یه بار جمع و با احترام خطابم می

 مفرد، نفسم رو کالفه بیرون فرستادم. 

ازش هام به روم بیارم، جلوتر بدون اینکه چیزی از سنگین بودن چمدون

 وارد حیاط شدم! 

ای از برف پوشیده شده هایی که با الیهدیدن حوض کوچیک و درخت

بودن لبخندی روی صورت اشکیم آورد! انگار تازه به اوج دلتنگیم پی 

برده بودم! هنوز تو حال و هوای خودم بودم که با نشستن دستی روی 

 م از جا پریدم. شونه

هاش که انگار تمومی حرفهام رو با حرص بستم و گوش به چشم

 نداشت، سپردم. 

هاتون رو گذاشتم تون چمدونخانوم جان بفرمایید تو! هوا سرده! با اجازه -

 داخل اتاقتون! 

ابروهام باال پرید! از چین و چروک صورتش میشد فهمید سن و سالی 

 ازش گذشته، بهش نمیومد به این اندازه توان و قدرت داشته باشه! 

 قتی شما... راستش از و -



هاش بدون اینکه چیزی بگم دستش رو پس برای پایان بخشیدن به پرحرفی

تر از کنارش گذشتم! حتّٰی بدون نگاه حوصلگی هر چه تمامزدم و با بی

 ش رو تصور کنم! باز موندهتونستم دهان نیمهکردن بهش هم می

رو  از ورودی سالن یک راست به سمت اتاقم رفتم و قبل از اینکه درش

باز کنم، خطاب به اون زن که از حیاط تا به اینجا پشت سرم قدم برداشته 

 خوام تنها باشم. بود گفتم: می

و بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش بمونم، وارد اتاق شدم و در رو 

 بستم!

 تموم وسایلم بدون هیچ تغییری سر جای خودشون قرار داشتن.

رو که به صورت برعکس  به سمت میز آرایش رفتم و قاب عکسی

ی سامی زمان برای نفرهگذاشته بودم برگردوندم. با دیدن عکس تک

ای ایستاد و من رو به روزهایی برد که با ترس از عاقبت احساسات لحظه

 کردم! م نسبت بهش خودخوری میزدهتازه جوونه

روی تخت نشستم و گوشی همراهم رو از جیبم درآوردم. عکس سامی رو 

ی پیش، شب و روزم باهاش سپری میشد، مقایسه ی که از هفتهبا عکس

های ریزی کردم. البالی موهاش تار موهای سفید و روی صورتش چین

حال باز هم جذابیت سابقش رو حفظ کرده بود!  کرد، با اینخودنمایی می

 چقدر زمان زود گذشت! 

ایی تو دونستم جعکس رو سر جاش گذاشتم، هنوز نمی آهی کشیدم و قاب

 ی بابا دارم یا نه! از روی بیکاری به در و دیوار زل زدم! خونه

ساعت، صدای باز شدن در حیاط و به دنبالش صدای بعد از حدود نیم

ماشین بابا بلند شد. ضربان قلبم از شدت هیجان و استرس باال رفت و 

 توانایی اینکه از سر جام بلند بشم رو ازم گرفت. 



ا باعث شد از ترس تو خودم مچاله بشم. هنوز گفتن باب″ چی″صدای 

ای نگذشته بود که در اتاق با شتاب باز شد و به دنبالش مردی که ثانیه

شباهت کمی به بابای من داشت، تو چارچوب در نمایان شد! دهنم برای 

گفتن حرفی باز و بسته شد، اما صدایی جز صدای قورت دادن آب دهنم 

 درنیومد! 

حرف به سمتم اومد. تو یه تم لبخند غمگینی زد و بیبابا با دیدن حال

زده و بیجونم رو های یخکم به خودم اومدم و دستحرکت بغلم کرد. کم

ش تکیه دادم و به ی سینهدور کمرش حلقه کردم. سرم رو به قفسه

 هاش گوش سپردم.  گله

کردم دختری به اسم زدی، فراموش میاگه این اواخر بهم زنگ نمی -

 ی دارم! ناز

هرچند که حرف بابا به مذاق خوش نیومد، اما شنیدن صداش بعد از چند 

 هام آورد. جونی روی لبسال لبخند کم

گفتن اون زن از بابا جدا شدم. روی نگاه کردن ″ غذا حاضره.″با صدای 

به بابا رو نداشتم، اما خجالت رو کنار گذاشتم و با اخم پرسیدم: این زن 

 کیه؟ 

م گذاشت و با لبخند مهربونی گفت: طوبٰی خانوم رو زیر چونهبابا دستش 

 ای یه بار برای نظافت و غذا درست کردن میاد اینجا. هفته

 لبخند خجولی زدم و زیر لب گفتم: خوبه!

طوبٰی خانوم عصر بعد از خوردن ناهار رفت و من یقین پیدا کردم که 

 اون نسبت خاصی با بابا نداره! 

 ای من، همراه بابا سری به خاک مامان زدیم. هبا وجود بیتابی

عجیب بود که بابا راجع به دوست و آشناها یا حتّٰی سامی حرفی به زبون 

 دادم فعالً سؤالی نپرسم! نمیاورد و من علیرغم کنجکاویم ترجیح می



بابا بعد از برگشتن از سر خاک، به حموم رفت و من خودم رو با دیدن 

جبش بودم سرگرم کردم! با صدای زنگ تلفن، وبهخونه که دلتنگ وجب

های داخل حیاط بگیرم، جواب دادم: الو بدون اینکه نگاهم رو از برف

 بفرمایید؟ 

 وقتی صدایی از پشت خط نیومد تازه متوّجه شدم چه گندی زدم! 

دونستم چی باید بگم! سکوت کردم تا اینکه صدای مبهوت ترنم از نمی

 پشت خط بلند شد. 

 نازی؟ این همه سال کجا بودی دختر؟  خودتی -

هام رها م باز شد و به دنبالش پرده از بین انگشتشدهناخودآگاه دست مشت

 شد.

 با خوشحالی گفتم: بله که خودمم. انتظار داشتی کی باشه؟ 

 برخالف من ترنم آه کشید. 

هیچکس! واال انتظار نداشتم گوشی رو تو برداری، حتّٰی اآلن هم فکر  -

 بینم! کنم دارم خواب میمی

خوای برگردم تا فکرت رنجیده از احساسات ترنم، با دلخوری گفتم: می

 درست از آب دربیاد؟ 

 اش بلند شد. اینبار صدای خنده

 کنه! هنوز هم همونی! تا میگی باالی چشمت ابروئه، خانوم قهر می -

 خندیدم؛ حرف حق جواب نداشت! 

 رها؟ امیر و آرش چطورن؟ ها رو ول کن. چه خباین حرف -

ها خوبن. اتفاق خاصی تو زندگی من نیفتاده که بخوام تعریف کنم! اون -

 تو بگو. این چند سال کجا بودی؟ 

 طوالنیه!  -



دونی، من عاشق حرف زدن با تو چه اشکالی داره؟ خودت که بهتر می -

 ام عشقم!

 با خنده گفتم: جای امیر خالی. 

 پیش شوهرته.  نه بابا! اون که اآلن -

ترین م رو روی نزدیکشدهخنده روی لبم خشکید، بدن کرخت و سست

 مبل انداختم. 

 نازی؟ کجا رفتی؟  -

م رو با زبون تر کردم و با صدای آرومی گفتم: شدههای خشکلب

 جام! راستی چی پرسیدی؟ همین

 کردم!و بالفاصله خودم جواب دادم: این چند سال چیکار می

ه سعی در پنهون کردن لرزشش داشتم، شروع کردم به حرف با صدایی ک

 ی کارهایی که تو چند سال اخیر انجامش داده بودم! زدن درباره

کرد و براش ترنم هر حرفی از جانب من رو به سمت سامی منحرف می

 سر و ته هستن!هاش چقدر بیفرقی نداشت حرف

کرد، اما اونقدر میهای ترنم داغ دلم رو تازه هرچند که بعضی از حرف

 سرگرم حرف زدن باهاش شدم که گذر زمان رو فراموش کردم. 

ی مون، به ترنم تأکید کردم که به هیچ وجه دربارهدر پایان مکالمه

برگشتِن من به کسی حرفی نزنه، اما اون فقط با خنده جواب داد: بهتره 

 هات رو باز نکنی، به من اعتباری نیست! چمدون

ترنم خداحافظی کردم و زمانی که گوشی رو سر جاش  با دلخوری از

 گذاشتم، تازه متوّجه حضور بابا روی مبل کناریم شدم. 

هام رو شنیده باشه، لبخند خجولی زدم و خودم از تصور اینکه بابا حرف

 رو روی مبل جمع کردم. 



هام ازش من با حماقتم اونقدر از بابا فاصله گرفته بودم که بابت حرف

ترین تفریحم باال رفتن از کشیدم! اون هم منی که قبالًها کوچکیخجالت م

 سر و کول بابا بود! 

 ای دوختم که صدای بابا بلند شد. نگاه غمگینم رو به میز شیشه

 ترنم بود؟  -

 ی مثبت تکون دادم. بدون اینکه بهش نگاه کنم، سرم رو به نشونه

 باید آرش رو ببینی، بزرگ شده! -

زدن نداشتم؛ از روی مبل بلند شدم و درحالیکه سعی حرفی برای 

های بابا نگاه نکنم گفتم: میرم یه کم استراحت کنم. کردم به چشممی

 م. خسته

 بابا تکونی خورد و دستم رو گرفت. 

 اول شام بخور بعد.  -

نامحسوس دستم رو از دستش بیرون کشیدم و زمزمه کردم: میل ندارم. 

 شب بخیر!

های بلند خودم رو به اتاق رسوندم. نیاز ابا نموندم و با قدممنتظر جواب ب

 خبرِی خواب رو ترجیح دادم! شدیدی به حموم داشتم، اما دنیای بی

*** 

ای طول کشید هام رو باز کردم؛ چند ثانیهصبح با صدای ممتد آیفون چشم

تا موقعیتم رو درک کنم و به یادم بیاد که دیگه آلمان نیستم و خبری از 

 ای که سال به سال کسی گذرش به اون نمیفتاد، نیست! خونه

مالیدم، هام رو با دست میبا رخوت از سر جام بلند شد و درحالیکه چشم

نگاهی به مستقیم به سمت در رفتم و بدون اینکه از طریق آیفون نیم

شخص پشت در بندازم، با فکر اینکه شاید طوبٰی خانوم باشه، در رو باز 

 کردم. 



ل از اینکه از جلوی در کنار برم، با احساس بوی آشناِی عطِر سامی، قب

 هام باز شد. خواب از سرم پرید و چشم

م مبهوت دستم رو جلوی دهنم گرفتم و نگاهی به سر و وضع آشفته

 انداختم! 

گفتن سامی رو شنیدم، اما قبل از اینکه جوابی بدم، ″ باآلخره برگشتی.″

 اتاقم رفت. من رو کنار زد و به سمت 

ی کوتاه بود، با حرص در خونه رو از اینکه احساستش در حد یک جمله

 بستم و به دنبالش رفتم.

هام تو دستش سینه با سامی که چمدونبهزمانی که به در اتاقم رسیدم سینه

 بود، برخورد کردم. 

قبل از اینکه چیزی بپرسم، با نیشخند گفت: خوبه هنوز بازشون نکرده 

 بودی! 

تو یه حرکت هر سه چمدونم رو با یه دست گرفت و با دست آزادش  و

 دستم رو گرفت. 

 بار از دستم فرار کنی! ذارم اینمیریم خونه. نمی -

و من رو به دنبال خودش کشوند! حرفش مثل حرف پلیس به یه زندانِی 

دونستم اون وقت صبح اون همه انرژی رو از کجا فراری بود! نمی

اونقدر ذهنم گیج و آشفته بود که از کارهای سامی  آورده؛ از طرفی

نتیجه موند و در آخر با سردرنمیاوردم! تقالهام برای آزاد کردن دستم بی

 صدای زار و نسبتاً بلندی اسمش رو صدا زدم. 

هامون قفل هم بود! چند تر شد، اما هنوز هم دستکمی فشار دستش کم

 ورچیدم.  انداختم و با لبثانیه خیره نگاهم کرد که سرم رو پایین 

 راهم کردی! چته تو؟ سر صبحی اومدی زا به -

 سامی نفس پرحرصش رو روی صورتم فوت کرد. 



 راه کردن رو برات معنی کنم!  دهن من رو باز نکن نازی! نذار زا به -

اما ″ خوای بگی؟باز کن ببینم چی می″ با اینکه خیلی دوست داشتم بگم؛ 

ی سامی فقط گفتم: دستم رو سابقهوجود عصبانیت بیتو اون موقعیت با 

 ول کن. 

 تا دوباره بری؟  -

در برابر صدای ناراحت سامی و لحنی که فقط و فقط توش دلخوری موج 

 میزد؛ دهنم بسته شد! 

خبرم لعنت کردم؛ موقع و بیای خودم رو بخاطر برگشتن بیبرای لحظه

رسه، ولی آدم به آدم کوه نمی اما باآلخره که چی؟ از قدیم گفتن کوه به

دونم چرا با وجود دیدم، اما نمیرسه! دیر یا زود من سامی رو میمی

 ای از جانبش داشتم! شدن، انتظار برخورد عاشقانهزدهی پسدلشوره

هامون داد، از فکر بیرون اومدم و سؤالی با تکونی که سامی به دست

 نگاهش کردم. 

 کجایی؟ بریم خونه! -

به شنیدن حرف زور یا بهتره بگم زورگویی از جانب سامی عادت 

 جا نمیام! نداشتم! عصبی گفتم: من هیچ

 تر از من گفت: تو َغ... سامی عصبی

 ی من قطع کرد. های گردشدهی حرفش رو در مقابل چشماما ادامه

 کنی سامی! طاقت داد زدم: خودت غلط میبی

ه. تو راست میگی! اینکه اجازه ش غرید: آرهای کلیدشدهاز بین دندون

ی خودمون عزیزم؛ چون دادم بری، غلط اضافه بود! حاال هم میریم خونه

 شناختی نیستم! ای که میمن دیگه اون سامی

هاش میزد هیچ هایی که چشمگفت با حرفهایی که زبونش میحرف

 ای نداشت! همخونی



 ها جایی نمیام! چه جالب! من با غریبه -

 کجی تحویلش دادم که متقابالً دریافت کردم!  و لبخند

 ها دووم آوردی؟ نه بابا! پس چطور این همه سال بین غریبه -

قبل از اینکه جوابی بدم، تو حرکت ناگهانی خیلی سریع چادر گلداری رو 

که مطمئناً متعلق به طوبٰی خانوم بود به سرم انداخت و دوباره با گرفتن 

  دستم گفت: حاال درست شد!

خواست! با خنده گفتم: عجیب بود که تو اون موقعیت دلم شیطنت می

 گمشو! مگه خودت خواهر مادر نداری؟ 

و سامی از وضعیت سوءاستفاده کرد و من رو به بیرون از خونه کشوند! 

قبل از اینکه به خودم بیام، من رو سوار ماشین کرد و قفل مرکزی رو 

 زد. 

 ماشین به حرکت در اومد!

به سر و وضعم انداختم، دمپایی خرسی، پیراهن کوتاه و نازک نگاهی 

 صورتی رنگ و در آخر چادر گلدار تیپم رو تکمیل کرده بود! 

دید، مطمئناً تنها صفتی که به ذهنش اگه یکی من رو به این شکل می

 رسید؛ دیوانگی بود! می

 تر خزیدم و تا رسیدن به مقصد حرفیاز ترس آبروم روی صندلی پایین

رفته از سرعت نزدم. انگار سامی هم به این سکوت راضی بود که رفته

 کرد! تر میرانندگیش کم

جا به با پیچیدن ماشین توی کوچه، ناخواسته سرم رو باال بردم و از همون

 شدیم، خیره شدم! تر میمون که هر لحظه بهش نزدیکخونه

م نشست، هرچند که هابا ورود ماشین به حیاط، لبخندی ناخواسته روی لب

هام بود و این خاطرات تلخ کمی تو اون خونه نداشتم، اما یادآور عاشقانه

منی رو که چند سال تو غم و تنهایی زندگی کرده بودم به وجد میاورد! 



ی در نشست که سامی گفت: تو که انقدر از دیدن دستم رو روی دستگیره

ر خونه و زندگی زده شدی، از فرودگاه یه سر میومدی ساینجا ذوق

 خودت! 

 و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من بمونه، در رو کوبید و رفت. 

م کرده بود، چون به جای اینکه ناراحت یا دیدن سامی انگار دیوونه

 تر شد! هام عمیقعصبانی بشم، لبخنِد روی لب

ی سامی به خودم اومدم و از ماشین پیاده شدم. با احساس نگاه خیره

رفت های توی دستش به سمت سالن میش سامی رو که با چمدونسرخو

 کنار زدم و پا به داخل خونه گذاشتم. 

جزء جزء خونه خاطراتی رو به یادم میاورد که فقط دوست داشتم برای 

 یه لحظه دوباره حسشون کنم! 

 خوای سر پا بایستی؟تا کی می -

ی که صورتم رو هایبا صدای سامی بهش خیره شدم و تازه متوّجه اشک

 خیس کرده بودن، شدم. 

تر کرد؛ هام رو بیشصورت مهربونش با اون نگاه و لبخند، سرعت اشک

 مقدمه گفتم: میرم دوش بگیرم! اومده بیبرای فرار از وضعیت پیش 

ی هاش رو که رنگ خنده به خودشون گرفته بودن به نشونهسامی چشم

 تأیید باز و بسته کرد. 

*** 

ای رو که داخل حموم بود و مطمئناً متعلق گرفتن تنها حوله بعد از دوش

 هیچ وسواسی دور بدنم پیچیدم و وارد اتاق خواب شدم. به سامی، بی

دونم چرا با وجود اینکه سامی ها بدجور بهم چشمک میزد! نمیکمد لباس

های قدیمیم به تن کنم! هام رو آورده بود، دوست داشتم از لباسچمدون

کردم صدایی از اتاق به بیرون نفوذ پیدا نکنه، در کمد سعی می درحالیکه



هام که بدون هیچ تغییری توی کمد کنار هم رو باز کردم و با دیدن لباس

 منّظم و مرتب از چوب رختی آویزون بودند، دستم رو روی دهنم گذاشتم. 

تفاوت داد سامی اونقدرها هم که نشون میده بیوسایل خونه نشون می

ی سفید با طرح و تو این چند سال به فکرم بوده! بلوز و شلوار ساده نیست

کردم، به خودم نهیب زدم: قرمز رنگ برداشتم و درحالیکه به تن می

هایی که برات فرستاده خسته نباشی! تازه به این نتیجه رسیدی؟ اون نامه

 داد؟ ها رو نشون نمیبود این

 داخل حوله پیچیدم.  خیال افکار بیهوده شدم و موهام روبی

راِه رفته تا در اتاق رو دوباره برگشتم و کشوی میز آرایش رو باز کردم. 

دستی رو لوازم آرایش داخل کشو کشیدم، قصد آرایش نداشتم... اما لوازم 

آرایشی که تا اآلن منقضی شدنشون حتمی بود مثل شیش سال پیش سر 

 بخش بود!جاشون بودند، برام لّذت

پنهون کردن لبخندم نداشتم! من برای جبران و دوباره ساختن تالشی برای 

برگشته بودم، نه برای عذاب دادن خودم و سامی! از اتاق خارج شدم و با 

سر و صداهایی که از آشپزخونه میومد، راهم رو از سالن به اون سمت 

 کج کردم. 

 همزمان با برگشتن سامی، من هم وارد آشپزخونه شدم. 

ای تو هم قفل شد، سرم رو پایین انداختم و از شدت حظهنگاهمون برای ل

 هیجان لبم رو گزیدم. 

ی زیرلبی گفت. به ″عافیت باشه″سامی فنجون رو روی میز گذاشت و 

تعارف روبروی سامی پشت میز ی گفتم و بی″ممنون″تبعیت از خودش 

 نشستم. 

 میز با خامه، عسل، شکالت صبحانه و چند نوع نون پر شده بود. 



هام رو دور فنجون حلقه کردم که سامی با ابرویی باال انداختم و دست

تون، اما دیگه ای گفت: نصف شب فهمیدم اومدی، اومدم در خونهخندهتک

نشد بیام سراغت. تا صبح جلوی در منتظر موندم تا بابات رفت شرکت. 

 دیگه وقت نشد اون چیزهایی رو که دوست داری بخرم!

خواست سامی رو اذیت کنم! با شتم، اما خیلی دلم میحرفی برای گفتن ندا

کردم گرفته باشه گفتم: ترنم نباید حرفی میزد! ببین صدایی که سعی می

بین ما هیچ عشق و احساسی نمونده. من هم بخاطر تو برنگشتم! چرا 

 دوباره اومدی یه زخم کهنه رو زنده کنی؟ 

ل پیش خودت گفتی؛ تو کمی به سمتم متمایل شد و با آرامش گفت: چند سا

 رو با خودم جمع نبندم! 

اونقدر خنگ نبودم که منظورش رو نفهمم! خوب این یعنی سامی هنوز 

 هام روی هم فشرده شد!ی بعدیش لبهم من رو دوست داره، اما با جمله

خواد برای من فیلم بازی کنی خانوم حاال هم سرت رو باال کن، نمی -

 دیدم! هات رو دکتر! خودم برق چشم

 کردم، چی شد! چی فکر می

ی حرص و هیجانم تونستم انجام بدم، خالی تنها کاری که برای تخلیه

 ی سامی بود! ی چایی روی پیراهن مردونهکردن فنجون سردشده

هر دو همزمان با شتاب از جامون بلند شدیم. نگاه خندون سامی بین 

ا تکونی که صورت پر اخمم و پیراهن کثیفش در حال چرخش بود! ب

سامی خورد، به خودم اومدم و با دو از آشپزخونه فرار کردم؛ اما سرعت 

ترش باعث شد فرارم به جایی نرسه و از پشت سر تو آغوش سامی بیش

 فرو برم.

با اینکه بخاطر رو شدن دستم جلوی سامی تا حدودی عصبانی بودم، اما  

م ه سامی به شونههام نداشتم! با فشار آرومی کهیچ کنترلی روی خنده



های پیراهنش که درست در آورد به سمتش چرخیدم و نگاهم از دکمه

های مشکی خندونش مقابل دیدم بود به صورت جدیش و در آخر به چشم

 رسید. 

 اعتراف کن.  -

 های گشاد شده از تعجب پرسیدم: به چی؟ با چشم

 تر آورد. صورتش رو نزدیک

  به اینکه... بخاطر من برگشتی! -

 صدا خندیدم. بی

 صدای طوبٰی خانوم من رو به ایران کشوند!  -

سرم رو روی قلبش گذاشت و کنار گوشم زمزمه کرد: پس من میگم؛ دلم 

 چیزی که فکرش رو بکنی! تر از اونبرات تنگ شده بود، بیش

دونستم به کوبش قلبش گوش کنم یا به نجوای آرومش! بدون شک، نمی

زِن زمین من بودم! از خوشحالی اشک تو  تریناون لحظه خوشبخت

 هام جمع شد؛ با بغض گفتم: من رو بخاطر گذشته ببخش! چشم

چند لحظه صدایی از سامی درنیومد تا اینکه با نوازش موهای نمدارم که 

 از حوله بیرون زده بود، صدای مهربونش به گوشم رسید. 

 گذشته رو فراموش کنیم!  -

 دوست دارم! تر ادامه داد: و آروم

*** 

مون بین من و سامی وجود ی زیادی از جدایی شیش سالههای ناگفتهحرف

شدنی نبود! اونقدر گرم حرف زدن بودیم که تازه داشت که تموم

ی های ظهر به یاد بابا افتادم و با یه تماس تلفنی برگشتنم به خونهنزدیک

پدر جون و  سامی رو بهش اطالع دادم و همین تماس باعث شد به یاد

ی کوتاه مادرجون بیفتم! سامی با اصرار زیاد من، باآلخره با چند جمله



خبر از سوئد رفتم، سامی برای پایان بهم فهموند بعد از زمانی که من بی

هایی که پشت سرم بود به ناچار ماجرای تصادف رو گفته دادن به حرف

 تر شده!می پدرجون و مادرجون با سامی کو از اون به بعد رابطه

روز برای ناهار به بیرون رفتیم و تا عصر تو پاساژهای مختلف اون

خرید کردیم! سامی مثل گذشته با عینک و کاله به قول خودش تغییر 

داد و گاهاً باهاشون عکس داد و به طرفدارهاش امضا میچهره نمی

 گرفت. می

ه ای برای پدر جون و مادر جون خریدیم و ببه اصرار من، هدیه

دیدارشون رفتیم! هر دو از دیدنم شوکه شدند، اما بعد از چند دقیقه، محبت 

 مون برگشت. و صمیمیت به جمع کوچیک چهارنفره

شب بعد از سر زدن به بابا خسته، اما شاد به خونه برگشتیم و من تو 

آغوش گرم سامی شب رو با آرامشی که تو این چند سال گمش کرده 

 بودم، سحر کردم.

*** 

 «ند ماه بعدچ»

مثل هر روز، سامی من رو به بیمارستان رسوند و خودش به استودیو 

ی رفت. هر چند که زیاد به کار کردن من راضی نبود، اما وقتی عالقه

 من رو نسبت به شغلم دید مخالفت رو کنار گذاشت. 

کشان کردم. خمیازهبا اینکه هنوز اول صبح بود، اما احساس خستگی می

تر نتونستم سر ض کردم و وارد بخش شدم، اما تا ظهر بیشلباسم رو عو

 پا بایستم. با وضعیتی که داشتم بعید نبود تو اتاق عمل خوابم ببره! 

بعد از گرفتن مرخصی با تاکسی راهی خونه شدم و با تماس به سامی 

ش احساس مطلعش کردم. عجیب بود با اینکه شب زود خوابیده بودم، همه



ردم تا جایی که به محض رسیدن به خونه بدون تعویض کآلودگی میخواب

 لباس خوابیدم. 

هام رو به سختی باز کردم؛ با دیدن با حرکت دستی روی موهام چشم

م گذاشت و با خیز بشم که دستش رو روی شونهسامی خواستم تو جام نیم

 صدای آرومی گفت: بخواب عزیزم. 

ای پرسیدم: ساعت رفتهم کشیدم و با صدای گکردهدستی به صورت پف

 چنده؟ 

 پنجه. چند ساعته باال سرت نشستم.  -

دادم، پرسیدم: م رو ماساژ میروی تخت نشستم و درحالیکه با دست شونه

 مگه کی برگشتی؟ 

 م نشست. دستم رو کنار زد و دستش روی شونه

 همون موقع که زنگ زدی راه افتادم.  -

 نی سامی نشست. ای که کشیدم، اخم روی پیشوبا خمیازه

آلودی؟ صبح که به زور بیدار شدی، اآلن حالت خوبه؟ چرا انقدر خواب -

 هم... 

 حوصله حرفش رو قطع کردم. بی

 خوابم میاد دیگه. گناه که نکردم.  -

خواد، تا یه هوا گفتم: من بستنی دلم میش خندیدم و بیزدهی بهتبه چهره

 ریم بیرون!زنم حاضر شو، بآبی به دست و صورتم می

ش فقط سری تکون داد. وارد دستشویی شدم و در جوابم با همون چهره

 آب سرد رو باز کردم. 

م تو آینه خیره پریدهمشتی آب سرد به صورتم پاشیدم و به صورت رنگ

تونستم درک کنم، اما هنوز شدم. تغییراتی رو که تو بدنم ایجاد شده بود می



صورتم پاشیدم و با ذهنی آشفته از  ای آب بهمطمئن نبودم! مشت دیگه

 دستشویی خارج شدم. 

کشید. ی تخت نشسته بود و انتظار من رو میسامی حاضر و آماده گوشه

بعد از مرتب کردن شال و آرایش کردن که فقط تو رِژ لِب کمرنگ 

 خالصه میشد همراه سامی از خونه خارج شدیم. 

ی نفهمیدم! سامی هم دست اونقدر ذهنم درگیر بود که چیزی از طعم بستن

شده روی کتش کمی از من نداشت، چون تا به خودش بیاد بستنِی آب

 کاری کرده بود!کثیف

حرفی از درمانم به سامی نزده بودم و اون مطمئناً به باردار بودنم شک 

دونستم خودم کردم باردارم، اما نمیکرد! خودم تا حدودی احساس مینمی

 این مسئولیت هستیم یا نه! ی پذیرش یا سامی آماده

های نامنظم تا خود صبح نتونستم چشم روی هم بذارم و از صدای نفس

 سامی هم به راحتی میشد فهمید اون هم بیداره! 

خوابی حاضر و آماده از خونه خارج های قرمز از بیهر دو با چشم

شدیم. جلوی بیمارستان از سامی خواستم همراهم بیاد. با اینکه تو 

خوندم، اما نه اون قصد پرسیدن داشت و نه من هاش سؤال رو میچشم

 ی توضیح دادن! حوصله

ای جز پرسنل بیمارستان و بیمارها ممنوع بود، اما هم با ورود فرد دیگه

 وجود من و هم بخاطر موقعیت سامی، نگهبان با ورودش مخالفتی نکرد. 

ای گیجی گوشه بعد از انجام تست بارداری اورژانسی که سامی فقط با

 گر بود، با هم تو سالن منتظر جواب نشستیم. نظاره

سامی دستم رو گرفت و با لحن نگرانی گفت: چه بالیی سرت اومده 

 ها برای چیه؟ نازی؟ این آزمایش



زنه و از دونستم سامی بخاطر گذشته هیچوقت حرفی از بچه نمیخوب می

ع هم نداشتم که بخواد به ها حالت تهوی زنطرفی من حتّٰی برخالف بقیه

 این موضوع شک کنه! 

 دستش رو فشردم. 

 ست! باور کن! چیز خاصی نیست! فقط یه شک ساده -

قبل از اینکه بخواد حرفی بزنه، پرستار اسمم رو صدا زد و سامی قبل از 

 من بلند شد و به سمت پرستار رفت. 

 تبریک میگم!  -

ستش انداخت و سؤالی به سامی نگاه کوتاهی به جواب آزمایش توی د

 پرستار نگاه کرد. 

 شین! پرستار با خنده گفت: آقای رستگار، شما دارین پدر می

کردم، خشکم زد! سامی بینی میخودم با وجود اینکه چنین چیزی رو پیش

 که جای خود داشت! 

 بعد از چند ثانیه سامی زیر لب گفت: اما آخه... 

! قبل از اینکه حرفش رو ادامه بده گذرهدونستم چی تو ذهنش میخوب می

مون خواست کسی از گذشتهبا چشم و ابرو بهش اشاره کردم! دلم نمی

ای برای سوژه شدن بین پرستارهای بخش باشه! بویی ببره و این بهونه

ی لبش نقش سامی نامحسوس سرش رو تکون داد و با لبخندی که گوشه

 ن مژدگانی به پرستار داد. بسته بود چند اسکناس تا نخورده رو به عنوا

به سمت من که انگار به صندلی پالستیکی راهروی بیمارستان چسبیده 

حرف از روی صندلی بلند شدم بودم اومد و دستم رو گرفت. به کمکش بی

 و با هم از بیمارستان خارج شدیم. 

 گرم بود! ِهای سامی گرمی من، دستزدههای یخبرخالف دست



من تازه یادم افتاد که باید برم سرکارم! قبل از اینکه سوار ماشین شدیم و 

 سامی ماشین رو روشن کنه، گفتم: صبر کن! 

 ی کوتاهم رو توضیح بدم! نگاه پر سؤالش باعث شد جمله

 باید برگردم بیمارستان. کار دارم.  -

 ی سامی درهم شد. قیافه

 با این وضعیت؟  -

 بیمارستان. جوری که نمیشه سر خود نرم خب همین -

ای رو از دست بدم از ماشین پیاده شدم سری تکون داد، بدون اینکه ثانیه

و به سمت بیمارستان رفتم. بعد از کلی کلنجار رفتن موفق به گرفتن 

 مرخصی به مدت یک هفته از رئیس بخش شدم! 

تو راه برگشت به خونه، نه سامی تالشی برای شکستن سکوت کرد و نه 

 من.

باعث شد دوباره به شیش ″ خب؟″ن به خونه سامی با گفتن به محض رسید

سالی که برام کابوس و درد بود برگردم، اما ترسی که با لحن جدیش به 

 قلبم سرازیر شده بود با دیدن صورت مهربونش جاش رو به آرامش داد! 

هام بغلم رفت سامی بعد از شنیدن حرفبرخالف اون چیزی که انتظار می

″ با این کارهات من دیگه نیازی به دیدن بهشت ندارم!″کرد و با گفتن 

تر من رو به این باور رسوند که اون تصادف آغاِز تر و بیشبیش

 ِی من بوده! دوباره

*** 

تر از چند ساعت خبر بارداریم به خبرنگاری ترنم، تو کل در عرض کم

و مادر هاشون تبریک گفتن و آخر شب بابا، پدر فامیل پیچید! همه با تماس

 سامی و ترنم به دیدنم اومدن. 



ی ورود خوشحالی خودشون رو به هر نحوی پدر و مادر سامی از لحظه

کردن و دیگه نگاهشون به سامی مثل صدقه رفتن ابراز میاز جمله قربون

 نگاه پلیس به یه مجرم نبود! 

تونستم داد که من حتّٰی نمیهای عجیب و غریبی پیشنهاد میترنم اسم

 ّجه بشم اسم دختر هستن یا پسر! متو

ش حرف با نگاه گرم و خیرههای بابا که بیبرق خوشحالی رو تو چشم

کردم. شادی اطرافیانم باعث میشد که تموم تالشم مواظبم بود، احساس می

 دونستم بکنم.رو برای حفظ جنینی که حتّٰی هنوز جنسیتش رو نمی

*** 

 «هشت ماه بعد»

م داشتم، وارد ا شال سعی در پوشوندن شکم برآمدهبا احتیاط درحالیکه ب

 بخش نوزادها شدم. 

های کوچیکی که دور تا دور بخش بود چرخید، م روی تختزدهنگاه ذوق

های آهسته کنار هر ی کوتاه بینمون رضایت نداد! با قدماما دلم به فاصله

ند ی معصومشون رو که تو خواب گاهی لبخها رفتم و چهرهکدوم از تخت

 زدند از نظر گذروندم. می

تونم نوزادم رو ببینم و تر از یک ماه دیگه، من هم میفکر به اینکه کم

 تر لمسش کنم، لبخند عمیقی روی صورتم نشوند!بیش

 با لگدی که بچه زد "آخ" آرومی گفتم و دستم روی شکمم نشست. 

خانوم شاهی که از پرستارهای مهربون بخش بود و مشغول یادداشت 

 کردن چیزی بود، توّجهش بهم جلب شد و با نگرانی به سمتم اومد. 

 شما نباید زیاد سر پا بایستید.  -

ای بشینم. و به دنبال حرفش دستم رو گرفت و کمکم کرد روی صندلی

 لیوان آب رو به سمتم گرفت که با تشکر زیر لبی از دستش گرفتم.  



 حالتون خوبه خانوم سپهری؟  -

خنک رو نوشیدم و با لبخند بیجونی گفتم: آره. فقط آقا ای از آب جرعه

 کنه!پسرم چند روزه خیلی شلوغی می

 ابرویی باال انداخت. 

 چه وروجک شیطونی!  -

خواهی ی گوشیم بلند شد. با معذرتقبل از اینکه جوابی بدم، صدای ویبره

لیوان آب رو به دستش سپردم و گوشی رو از کیفم خارج کردم. با دیدن 

 اراده، جونی دوباره گرفتم و از بخش خارج شدم. ی سامی بیمارهش

قبل از اینکه گوشی قطع بشه، جواب دادم. اولین چیزی که به گوشم 

 رسید؛ صدای پوف کشیدن سامی بود! با خنده پرسیدم: چی شده؟ 

 دیر جواب دادی، نگرانت شدم!  -

ادم و در همون برای یکی از دکترها تکون د″ سالم″ی سرم رو به نشونه

 حال به سامی جواب دادم: حاال که طوری نشده! 

 دونم چرا خیلی نگرانتم. دیگه نرو بیمارستان! نمی -

ها رو دوست دارم! بعدش هم دلیلی برای نگرانی وجود ولی من بچه -

 نداره!

من که نمیگم دوست نداشته باش، فقط با این وضعیتت بخاطر دیدن چند  -

 ها!یقه راه نیفت تو بیمارستانتا نوزاد دم به دق

رفتم، گفتم: چه دل ها پایین میاز بیمارستان خارج شدم و درحالیکه از پله

 پری هم داری! من فعالً برم خونه که خیلی خوابم میاد! 

های ش به گوشم رسید. در همون حال که به حرفباآلخره صدای خنده

 ای شدم.خالی دادم، جلوی بیمارستان، سوار تاکسیسامی گوش می

خوای یه برو عزیزم! مواظب باش! سوار ماشین مطمئن شو! اصالً می -

 کم صبر کنی خودم بیام دنبالت؟ 



 زنم! فعالً. دیگه سوار ماشین شدم! رسیدم خونه حتماً بهت زنگ می -

نگاهی به ذاشتم، بدون نیمدر همون حال که گوشی رو داخل کیفم می

 .صورت راننده، آدرس رو گفتم

بعد از بارداریم بنا به خواست قلبی خودم از بیمارستان استعفا داده بودم؛ 

هر چند که سامی خوشحالیش رو بروز نمیداد، اما مشخص بود که از این 

 کارم راضیه! 

هایی که در حال خروج از ی ماشین تکیه دادم و به بچهسرم رو به پنجره

 مدرسه بودن خیره شدم. 

ص شدن جنسیت جنین چند ماه فرصت برای فکر با اینکه از زمان مشخ

کردن داشتیم، اما هنوز اسم مناسبی برای بچه انتخاب نکرده بودیم! 

خواست اسمی انتخاب کنم که با اسم خودمون هرچند که قبالً همیشه دلم می

دلیل هایی که بقیه پیشنهاد داده بودن بیمتناسب باشه، اما هیچ کدوم از اسم

باور پیدا کرده بودم که باید اول بچه به دنیا بیاد و بعد  نشست!به دلم نمی

 شه براش انتخاب بشه! از اون اسمی که برازنده

ی من گذاشته بود، هر چند که کار سختی سامی انتخاب اسم رو به عهده

بود، اما از این بابت ازش متشکر بودم! برای خودم هم عجیب بود که 

خواست بخوابم! تو همین فکرها لم میچرا حتّٰی با گذشت چند ماه فقط د

 هام روی هم افتاد. کم پلکبودم که کم

*** 

هام رو باز کردم، هنوز بخاطر خواب، با احساس پرت شدن به جلو چشم

م نشم. گیج و منگ بودم، اما نه اونقدری که متوّجه افتادن شال روی شونه

افم کردم نگاهی به اطرهمونطور که شال رو روی سرم مرتب می

انداختم. هوای تاریک و محیط سرسبز اطرافمون که هیچ شباهتی به 

 تهران نداشت، دلم رو لرزوند. 



با صدایی که سعی در کنترل لرزشش داشتم، رو به راننده که سرش رو 

روی فرمون گذاشته بود و چیزی از صورتش مشخص نبود گفتم: آقا... 

 اینجا کجاست؟ 

و من تو اون تاریکی چیزی جز یک  با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد

 زدن نتونستم ببینم! جفت چشم آبی که عجیب برق می

 یه جای خوب!  -

خواستم به خودم هاش دوختم؛ هرجور مینگاه ترسونم رو دوباره به چشم

بقبولونم که شخص روبروم کیارش نیست، نتونستم! مگه تو این دنیا 

و صداش کپی برابر اصل  تونست مثل کیارش باشههای چند نفر میچشم

 های لرزونم فقط یه اسم بیرون اومد.با اون باشه؟! از بین لب

 کیارش؟  -

تر شد و از صندلی جلو به سمتم متمایل شد. با هاش بیشبرق چشم

 خوشحالی جواب داد: جان کیارش؟ 

ی در خودم رو به سمت در کشوندم و دست لرزونم روی دستگیره

هام هام یخِ یخ بودن و تالشه بودم که انگشتنشست، اما اونقدر ترسید

برای باز کردن در به جایی نرسید! نگاهم رو که از اشک تار شده بود 

 روی صندلی چرخوندم؛ اما خبری از کیفم نبود! 

 گردی؟ دنبال چی می -

جیغ زدم: دنبال گوشیمم تا به سامی زنگ بزنم بیاد من رو از دست تو 

 ذاشتی احمق؟نجات بده! کیفم رو کجا گ

های آبیش از بین رفت و خودش رو از بین دو با شنیدن حرفم ،برق چشم

 صندلی جلو به سمت من کشید. 

صورتش رو نزدیک کرد و با لحنی که ناراحتی توش مشهود بود گفت: 

 ی تو! م! دیوونهمن احمق نیستم! من فقط دیوونه



چه میزد، امونم رو از ترس زبونم بند اومده بود و از طرفی لگدهایی که ب

تر من رو نگران بریده بود. عرق سردی که بدنم رو فرا گرفته بود بیش

م فکر کنم یا دونستم به بچهکرد! شرایط بدی بود؛ نمیی تو شکمم میبچه

 های کیارش گوش بدم! به فکر آبروم باشم و یا به حرف

 دونی تو این چند سال چی به من گذشت نازی؟ هیچ می -

بریده هام صورتم رو پوشوندم و بریدهتر شدن صورتش، با دستیکبا نزد

هق گفتم: با... من... ک...اری... نداش...ته باش. خواه...خواهش... با هق

 کنم! می

بعد از چند ثانیه با صدای باز شدن در از جا پریدم. کیارش در سمت من 

هام رو روی کرد؛ ناخودآگاه دسترو باز کرده بود و منتظر بهم نگاه می

تر ببینه، شکمم گذاشتم. کیارش سرش رو پایین آورد تا صورتم رو دقیق

مطمئن بودم صورتم که از ترس سفید شده کامالً معلومه! نگاهش از 

تر روش پیچید تا های کوچیک من بیشصورتم به شکمم رسید و دست

ٰی های ناتوان و لرزون حتّ بتونم ازش محافظت کنم! اما من با اون دست

م رو به طور کامل مخفی کنم؛ چه برسه به تونستم شکم برآمدهنمی

 مراقبت! 

نمای روبروم نداشتم و این خودش ی آدممن هیچ سالحی در مقابل دیوونه

 باعث میشد از اول خودم رو بازنده بدونم! صداش من رو به خودم آورد.

سرش بیاره!  تونه بالییوقت نمیآدم اگه یکی رو دوست داشته باشه هیچ -

 شناختی! از من نترس نازی! من همون کیارشیم که می

هاش همون یه ذره آرامشی رو که به زور پیدا کرده بودم ازم حرف

ای نبود که کیارش سر من نیاره؟ اون خیلی راحت گرفت. مگه بدبختی

خواست آرامش ی من رو از هم پاشونده بود و حاال دوباره میخانواده

 ره. دستش رو به سمتم دراز کرد.زندگیم رو بگی



جاییه که با عشق تو این همه سال سِر پا پیاده شو نازی. ببین اینجا همون -

 مونده! یادته قرار بود اینجا زندگی کنیم؟ 

فهمیدم؛ فقط یه جمله تو ذهنم تکرار میشد. هاش نمیدیگه چیزی از حرف

 ″ یادته قرار بود اینجا زندگی کنیم؟″

ای بستم و با یادآوری محیط سرسبز اطرافمون برای لحظههام رو چشم

 فهمیدم شمالیم و منظور کیارش همون ویالی کذاییه! 

ی انرژیم موندهبا نشستن دست کیارش روی بازوم به خودم اومدم و با ته

 داد زدم: ولم کن کثافت! برای چی من رو دزدیدی؟ 

کشیدم و از روی  های کیارش، دستم رو محکم بیرونبا شل شدن انگشت

ناچاری از ماشین پیاده شدم. چند قدم برداشتم و با دیدن همون ویال، تموم 

 هام اومد. خاطرات خوب و بد برای یه لحظه جلوی چشم

ی وجودم رو گرفته بود، چراغ روشن ویال با وجود ترسی که همه

ناخودآگاه پاهام رو به اون سمت کشوند! شاید دلیلش این بود که حس 

کردم چراغ روشن ویال از خالی نبودنش خبر میده! شاید کسی بود که می

 تونست به من کمک کنه! می

با پاهای بیجونم به سختی خودم رو تا ویال رسوندم. جلوی در، برای 

ی سیاه و ی وجودم رو گرفت، اما سایهای تردید همهداخل شدن لحظه

تر بهم کر بیشمخوف کیارش که درست پشت سرم ایستاده بود، مجال ف

 نداد. 

باز ویال باالتر از سیاهی که رنگی بود! تردید رو کنار گذاشتم و در نیمه

 رو باز کردم. 

 مسخره بود، اما صدای قیژ قیژ در هم تو اون لحظه برام ترسناک بود! 



تر میشد. تموم داشتم بهت و ناباوریم هم بیشبا هر قدمی که به جلو برمی

مزدیم با کیارش گرفته بودم و دست من نبود هایی که دوران ناعکس

 شده روی دیوارها نصب شده بودند. قاب

ای که تو مراسم نامزدیم همراه با نادیا، کیارش روبروی عکس چهارنفره

هایی رو که از پشت سر و وحید گرفته بودیم، ایستاده بودم که صدای قدم

 بهم نزدیک میشد شنیدم. 

به پشت سر چرخیدم، اما با دیدن زن آشنایی  با امید به نجات پیدا کردن 

ای از کبودی پوشونده بود و صورتش پر از هاش رو هالهکه اطراف چشم

 مردگی و زخم بود، ناباور به سمت کیارش چرخیدم. خون

کیارش فارغ از صورت زنی که مطمئناً هنر دست خودش بود بهم خیره 

 که این نادیاست!شد. با خشم بهش توپیدم: اینجا چه خبره؟ نگو 

متری ی شاید چند سانتیقبل از اینکه کیارش جوابی بده، صدایی با فاصله

 من رو از جا پروند.  

 ها منتظرت بودم نازی! تر از اینچرا خودمم! زود -

ی نزدیک های صورتش از اون فاصلهبه سمتش چرخیدم و دیدن زخم

یم بود یا چی که دونم بخاطر باردارباعث شد صورتم مچاله بشه. نمی

ای حالت تهوع بهم دست داد و دستم رو مقابل دهنم گذاشتم. نادیا از لحظه

ی لبش با نگاهش که از این حرکتم ابرو باال انداخت و با پوزخندی گوشه

تر بود، سر تا پام رو کاوید! نگاهش روی شکمم طوالنی خنجر هم برنده

عقب رفتم و کیارش تو شد و دستش برای لمسش جلو اومد که با ترس به 

 یه حرکت دست نادیا رو گرفت و هلش داد. 

ی پله آخی گفت و با یه دست موهای نادیا از برخورد صورتش با گوشه

 پریشون شرابی رنگش رو کنار زد. 

 نازی بیا بشین! سر پا موندن برات خوب نیست!  -



صدای کیارش باعث شد نگاهم رو از نادیا بگیرم و بهش که به مبل 

 کرد، نگاه کنم. ناریش اشاره میک

حسابی نداشت، اما تو این وهرچند که کیارش انگار دیگه عقل درست

دونستم به سمت مورد حق باهاش بود! با شجاعتی که از خودم بعید می

کیارش رفتم، اما در آخرین لحظه راهم رو به سمت مبل روبروش کج 

 کردم. 

 مبل مچاله بشم.  نگاه خیره و عجیب کیارش باعث میشد روی

اومده چطور لبخند رو کردم که وضعیت پیشزیر چشمی به نادیا نگاه می

ی روبروش برشی از طوریکه انگار صحنهمهمون صورتش کرده بود به

 فیلم کمدیه! 

خواستم لمس کنم ببینم واقعیه یا شی؟ من فقط میچرا انقدر نگران بچه -

 دونی... میبالشتی چیزی نبسته باشه به شکمش. آخه 

 گفتن کیارش قطع شد. ″ خفه شو.″ی نادیا با جمله

کرد ی لبش رو پاک مینادیا درحالیکه با آستین کثیف بلوزش خون گوشه

ای که تو شکم نازیه، با خونسردی گفت: باشه خفه میشم! اما یادت نره بچه

 پدرش تو نیستی، پس انقدر نگرانش نباش! 

 اد. کیارش سرش رو به طرفین تکون د

 اون بچه فقط مال نازیه.  -

 و نگاه عجیبی بهم انداخت و پرسید: مگه نه نازی؟ 

 رفته پرسیدم: منظورت چیه؟با صدای تحلیل

قبل از اینکه کیارش جواب بده، نادیا با صدایی که تمسخر توش موج 

 ی یکی دیگه بشه! میزد، گفت: اونقدر عاشقته که حاضره بابای بچه

اعتراضی به حرف نادیا کنه، قدمی به سمتم برداشت کیارش بدون اینکه 

 ی نازیه! یه دختر ناز مثل خودش! و با مالیمت گفت: اون فقط بچه



ی من پسره، خودش هم بابا داره. عصبی داد زدم: نکنه زده به سرت؟ بچه

 گذرم! فقط کافیه پام برسه بیرون. بار ازت نمیاین 

ون بده، تو آرامش فقط حرف اما کیارش بدون اینکه واکنش خاصی نش

 خودش رو میزد! 

لرزیدم و نادیا با این وسط فقط من بودم که از ترس و عصبانیت می

 چرخید! ی لبش نگاهش بین من و کیارش میپوزخند گوشه

هاش باهم تاک ساعت که انگار عقربهسکوت سهمگین ویال رو تیک

گذشت از فکر که میای شکست و من با هر ثانیهمسابقه گذاشته بودن، می

 شدم. مردم و زنده میسامی هزار بار می

ساعت حدود دوازده شب بود که باآلخره کیارش تکونی به مردمک 

حرکت به من خیره بود! اونقدر هاش داد که تو اون چند ساعت بیچشم

زیر نگاهش، سرم رو پایین انداخته بودم که گردنم خشک شده بود. 

ی که افتاده بود کالفه بودم و از آخر و عاقبتش وضعیت بدی بود؛ از اتفاق

 ترسیدم!می

ای کشیدم و بدنم رو که خشک شده بود صاف با رفتن کیارش نفس آسوده

کردم. نیاز مبرمی به خواب و استراحت داشتم و از طرفی دلم ضعف 

رفت! دستی به شکمم که بچه مدام لگد میزد کشیدم، اون هم مثل من می

 ت! آروم و قرار نداش

گفتن نادیا سرم رو بلند کردم و به کیارش که با ″ آخی! چه مهربون!″با 

 سینی غذا از آشپزخونه خارج میشد نگاه کردم. 

نگاهی به نادیا به سمتم اومد و سینی رو روی میز جلویی کیارش بدون نیم

کرد که انگار جز من و خودش کسی اونجا من گذاشت، طوری رفتار می

 ً  گرفت! وجود نادیا رو نادیده میوجود نداره! علنا



رنگی به کیارش زدم که اون با فکری که به سرم زد، به اجبار لبخند کم

 هم متقابالً لبخندی تحویلم داد! سینی غذا رو به سمتم کشید. 

 کنی!غذا بخور نازی. ضعف می -

ی تأیید حرفش تکون دادم و با با همون لبخند کذایی سرم رو به نشونه

کردم به دور از خصومت باشه، گفتم: میشه من و نادیا سعی میلحنی که 

 خوام استراحت کنم. رو تنها بذاری؟ می

ی پله نشسته بود، چرخید. برای اینکه نگاهش روی نادیا که گوشه

خوام ازش کنه، میهام اذیتم میرضاستش رو به دست بیارم، گفتم: لباس

 لباس بگیرم! 

ای زیر لب ″ باشه.″م زل زد و بعد با گفتن کیارش نامطمئن چند ثانیه به

 از مبل بلند شد. 

با خوشحالی به دور شدنش خیره شدم، اما با کاری که کرد از عصبانیت 

 مانتوم رو چنگ زدم! 

 نازی رو اذیت نکن، وگرنه...  -

 نادیا با پوزخند حرف کیارش رو قطع کرد.

 کنی! لورده میوتر لهوگرنه من رو بیش -

 دونی! که میخوبه  -

 ها باال رفت. و به دنبال حرفش از پله

های دستم بازی کردم؛ نفس عمیقی کشیدم و از روی کالفگی با انگشت

دونستم چطور سر حرف رو با نادیا باز کنم تا اینکه خودش با تمسخر نمی

 ت خراب شد؟ پرسید: نقشه

 ای؟ بدون اینکه به روی خودم بیارم، جواب دادم: چه نقشه

 نداشت نگاهم کرد. ″ خر خودتی.″ای جز ادیا با نگاهی که معنین



ای تونستم ازش مخفی کنم، از طرفی هر شخص دیگهزرنگ بود و نمی

فهمید! غرور رو کنار گذاشتم و هم جای نادیا بود، مطمئناً قصدم رو می

 به ناچار گفتم: کمک کن از اینجا برم! 

 گذره؟ مگه بهت بد می -

 و صدا زدم که خندید.با حرص اسمش ر

تونم کمک کنم فرار کنی. دیدی که کیارش در رو قفل کرد، کلید هم نمی -

 جا اسیر نبودم! با خودش برداشت! من اگه راه فرار بلد بودم، چند ماه این

 با بهت پرسیدم: چند ماه؟ 

 نگاه جدیش نشون میداد که پای دروغ یا شوخی وسط نیست! 

تونستی فرار اومدم، در قفل نبود. تو راحت میاما آخه موقعی که من  -

 کنی! 

های نادیا دیدم. صداش که از بغض به وضوح نم اشک رو تو چشم

 لرزید، به گوشم رسید. می

 تونستم، اما قیمتش برام خیلی گرون تموم میشد! می -

ی اشکی که روی صورت زخمیش چکید، آخش در اومد و با اولین قطره

 ست صورتش رو پاک کرد. بالفاصله با پشت د

ترسیدم صدامون به گوش تونستم آروم صحبت کنم و از طرفی مینمی

کیارش برسه؛ از روی مبل بلند شدم و به زحمت کنار نادیا روی پله 

ای دستم برای به آغوش کشیدن نادیا جلو رفت، اما قبل از نشستم. لحظه

 سخت، خودم به اینکه متوّجه بشه، دستم رو پس کشیدم! تو اون موقعیتِ 

 دلداری احتیاج داشتم، هر چند که وضعیت بد نادیا هم قابل توصیف نبود! 

چکیدن، های نادیا که پشت سر هم مینفس عمیقی کشیدم و خیره به اشک

ها شد، دیگه هم برام مهم دونم چی تو گذشته باعث اون اتفاقگفتم: من نمی

همدیگه، من و وحید  نیست، اما مگه تو و کیارش چند سال پیش بخاطر



هاتون حذف نکردین؟ پس چرا اآلن من به جای اینکه پیش رو از زندگی

 سامی، سر خونه و زندگی خودم باشم، اینجام؟ 

نادیا که هیچوقت حاضر نمیشد کسی اشک هاش رو ببینه، با همون 

ش بهم زل زد و با صدایی که بخاطر گریه شدههای نمدار و سرخچشم

ها بهت بگم! درسته برات مهم شاید وقتشه که از گذشته گرفته بود، گفت:

 نیست، اما باید بهت بگم! 

 ای به سکوت گذشت تا اینکه نادیا شروع به حرف زدن کرد.چند دقیقه

ها حسودیم نشد؛ اما ی بچهزمانی که تو به دنیا اومدی، برخالف بقیه -

ت بود، برام جالب ت با من متفاوخب خوشحالم نشدم. اینکه تو کامالً قیافه

بود! فقط همین! اما هیچوقت نتونستم یا بهتره بگم سعی نکردم باهات 

ی من و ی خوبی داشته باشم، تو هم هیچوقت نزدیکم نشدی! رابطهرابطه

های ی دو تا خواهر، شبیه دوری و دوستی بود! سالتر از رابطهتو بیش

وزهات رو زیادی گذشت تا من وارد دانشگاه شدم، تو با ترنم ر

تر گذروندی و من با پسرهای اطرافم! درسته تو خیلی سنت از من کممی

 بود، اما حتّٰی بعدها هم هیچوقت ندیدم با پسری دوست باشی. 

های صورتش خشک شده با مکثی که کرد، نگاهم رو بهش دوختم؛ اشک

 کرد! بود و لبخند محوی روی صورتش خودنمایی می

های عمومی دیدم! ه کیارش رو تو یکی از کالسسال دوم دانشگاه بود ک -

های رنگیش تو رو دروغ چرا؟ اولین بار که دیدمش موهای روشن و چشم

به یادم انداخت! بعد از چند جلسه فهمیدم ورودی جدیده و یه سال از من 

ی تر! گذشت و گذشت تا آخر ترم به خودم اومدم و دیدم دلباختهکوچیک

 کیارش شدم! 

م رو روی خودش دید، لبخند محوش، محوتر شد و بعد زدهبهتوقتی نگاه 

کم پسرهای اطرافم از چند ثانیه سکوت دوباره ادامه داد: از ترم بعدش، کم



کم شدن تا جایی که تو ذهن و قلبم فقط اسم کیارش حک شد! خدا هم 

ست، چون تا ترم آخر با وجود اینکه انگار قبول داشت این عشق ممنوعه

ن یکی بود، اما دیگه هیچوقت با کیارش همکالس نشدم؛ حتّٰی هامورشته

ها رو برای کردم بهترین لباسهای عمومی! اما همیشه سعی میتو درس

دانشگاه بپوشم تا اگه من رو دید توّجهش بهم جلب بشه! تا شاید به چشمش 

 بیام!

تر هاش پیچیده نبود، اما هضمش برام سخت بود! درد شکمم بیشحرف

توّجه به نگاه نادیا که مدام بین شکم و ترسوند، بیود و من رو میشده ب

 پیچید، پرسیدم: خب بعدش؟ صورتم می

 ای نامعلوم خیره شد. به نقطه

های مختلف به دانشگاه سر بعد از فارغ التحصیل شدنم مدام به بهونه -

زدم، اما دیگه هیچوقت کیارش رو ندیدم! بعد از گذشت دو سالی که می

هاش به ری از کیارش نبود و بعد از اون خواستگاری وحید و محبتاث

 ی زودگذر بوده. خودم قبولوندم که عشقم به کیارش فقط عالقه

با آهی از ته دل ادامه داد: حاضرم قسم بخورم که بعد از ازدواجم با وحید 

ای که بعد از سفر شمال برگزار دیگه به کیارش فکر نکردم، اما مهمونی

هاش روی تو و ی کیارش و نگاهچیز رو خراب کرد! دیدن دوبارهشد همه

ور کردن خاکستری که ته بدتر از اون، وقتی من رو نشناخت، برای شعله

قلبم چال کرده بودم کافی بود! با این حال خیلی سعی کردم از کیارش دور 

خواست آبروی کسی بره یا وحید رو که اون همه بمونم. اصالً دلم نمی

آمد دو وبدون هیچ انتظاری بهم محبت کرده بود برنجونم. رفتسال 

خانواده زیاد شده بود و من هربار بعد از برگشتن به خونه به خودم قول 

ی بعدی به هر قیمتی که شده تو مهمونی شرکت نکنم، اما تا دادم دفعهمی

ی بعد رسیده بود و دورهمی جدید تو راه بود. به خودم میومدم هفته



نشستم تا آرایش کردم و جلوی آینه میها به انتخاب لباس فکر میساعت

دیدم، اما خودم رو به نفهمی های وحید میکنم. برق نارضایتی رو تو چشم

های کیارش روی تو، احساسات مختلفی به زدم! هربار با دیدن نگاهمی

سراغم میومد که برام تازگی داشت. حسادت به تو! لعنت فرستادن به 

ش! نفرت از خودم که با فکر کردن به کیارش به وحید خیانت کیار

ها، کردم! خواستگاری کیارش و جواب مثبت تو و رضایت خانوادهمی

خیلی برام غیرمنتظره بود، اما برای اینکه وحید رو نسبت به خودم 

کرد! شب ریختم تو خودم و خودخوری میچیز رو میمشکوک نکنم همه

های کیارش خیال باشم و نگاهم تو چشمو کردم تا بیبرون تموم تالشم ربله

نیفته، موفق هم شدم، اما بعد از ماه عسِل شما دیگه نتونستم. شب و روز 

ی وحید با کیارش! بعد از کلی فکر کردن تصمیم کارم شده بود مقایسه

ی پیدا کردن شغل به شرکت کیارش سر خبر از بقیه، به بهونهگرفتم بی

تم در این مورد به کسی چیزی نگه و اون با اینکه بزنم، ازش خواس

هاش بسپره تا برام تعجب کرده بود، اما موافقت کرد و قول داد به دوست

شغل مناسبی پیدا کنن؛ چون شرکت خودش نیاز به کارمند جدید نداشت. 

ها مشخص بود که چندان خوشش نمیاد من دور و برش باشم و این حرف

بار به شرکتش و نرفتم و هر چند روز یکست، اما از رفقط بهونه

شناختمش دیدم، رفتم تا اینکه یه روز رامین که از طریق دانشگاه میمی

خبر از ی من بیتوّجه به اشارهاز بدشانسی اون هم من رو شناخت و بی

جا شروع به معرفی ما به همدیگه کرد. موقعیت سختی بود، اما راه همه

های من مشکوک شد، اما جلوی رامین حالت فرار هم نداشتم. کیارش به

چیزی به روی خودش نیاورد. بعد از رفتن رامین در مقابل نگاه 

روزش رو  گر کیارش مجبور به اعتراف شدم! هیچوقت نگاه اونمؤاخذه

زده و در عین حال سرزنشگر! بعد از شنیدن کنم؛ بهتفراموش نمی



کاو بقیه من رو از شرکتش هام با داد و فریاد در مقابل نگاه کنجحرف

بیرون کرد! از اون روز به بعد کیارش از من و هرجایی که من بودم، 

خواست چیزی باعث فراری شد! روی تو حساسیت داشت و نمی

های مکرر تحت فشارش ناراحتیت بشه، اما من اونقدر با زنگ زدن

روِز  اونناخواه رفتارش با تو تغییر کرد! ش کردم که خواهگذاشتم و کالفه

برفی که دعواتون شد، من تو ماشین جلوی شرکت بودم و به کیارش 

تونم بگم کیارش هیچوقت دست از پا خطا نکرد، زنگ زدم! به جرأت می

 جز یه بار! 

ی شدهی خشکجای حرفش که رسید سکوت کرد و چشمهبه این 

ی قلبم رو هاش زخم کهنههاش دوباره جوشید. با اینکه حرفچشم

 خواست تموم ماجرا رو بدونم! سوزند اما دلم میمی

هاش هستم، با درد ی حرفبا سکوتم به نادیا فهموندم که منتظر شنیدن بقیه

 هاش رو بست و شروع به حرف زدن کرد.چشم

وحید بخاطر ماموریت چند روز رفته بود اراک... به زور، کیارش رو  -

گناهی نکرده بود که ی خودمون. هرچند که اون اصالً کشوندم خونه

 بخوام به تو بگم، اما چند تا تهدید الکی کارساز بود تا بترسه و بیاد.

ی هاش رو باز کرد و به عکس پاره شدهجای حرفش که رسید، چشمبه این

من و کیارش که قسمتی ازش سوخته بود و به کمک چسب دوباره به هم 

ها ه داد: اون موقعلرزید اداموصل شده بود خیره شد، با صدایی که می

کردم! اون روز هم مست بودم، اما نه دور از چشم وحید مست می

اونقدری که هوشم سر جاش نباشه! کیارش اومد و با عصبانیت هر چی 

دونم اون لحظه ای که نمیاز دهنش در اومد، تحویلم داد. من با خونسردی

ر خالص رو ی آخر تیتر عصبیش کردم و تو لحظهاز کجا اومده بود بیش

زدم! لیوان پر روی میز رو به اسم آب تحویل کیارش دادم و اون در 



عرض چند ثانیه قبل از اینکه بفهمه چی شده، تموم محتویات لیوان رو تا 

آخر نوشید! حجم اون لیوان اونقدری بود که هوش کیارش رو از سرش 

 ببره! 

دونم با نمی لرزید، ادامه داد: اون لحظهبا صدایی که از شدت بغض می

کم داره سست میشه، به چه عقلی وقتی دیدم کیارش تو اون وضعیته و کم

تر مست کردم. جای اینکه سعی کنم هوشیارش کنم، خودم هم بیش

زده و اونقدری که وقتی به خودم اومدم و چشم باز کردم صورت بهت

ی آغوشبانی اون هموهام بود! با اینکه باعثناباور کیارش جلوی چشم

خواهی کرد و رفت! به شرمانه و تلخ، من بودم، اما کیارش ازم معذرتبی

ای که تو خفا اتفاق افتاده بود! چند روز آبروییتر از بیهمین سادگی! ساده

ای که به لجن از اون ماجرا گذشت و من تو اون مدت فقط به زندگی

مثل  کردم، وحید از سفر برگشته بود و با محبتکشیده بودم فکر می

هایی رو که آورده بود، بهم داد! اما مثل سابق من رو همیشه سوغاتی

زده نکرد! دنیا برام تیره و تار شده بود و من روی نگاه خوشحال یا ذوق

دیدم، ش رو روی خودم میکردن به وحید رو نداشتم! وقتی نگاه عاشقانه

گی کنم؛ تونم باهاش زندکردم نمیکشیدم! دیگه احساس میفقط عذاب می

 تونستم فریبش بدم! کردم نمیهرچقدر هم که سعی می

هایی که شنیده توّجه به من که از شدت درد حرفنفس عمیقی کشید و بی

ی چوب، خشکم زده بود، ادامه داد: به کیارش زنگ زدم و بودم مثل تیکه

رفتین قرار گذاشتم. به دونستم با هم میشاپی که میبا اصرار زیاد تو کافی

شاپ و از من و کیارش عکس عکاس زنگ زدم و ازش خواستم بیاد کافی

توّجهی که بهش دادم کنجکاوی نکرد و کارش رو بگیره! با پول قابل

خواهی کردم و خوب انجام داد! تو اون مالقات من از کیارش معذرت

هاش شرمندگی رو چیز رو فراموش کنه! تو چشمازش خواستم همه



با لبخند قبول کرد که کسی از این ماجرا بویی نبره  دیدم، اما اون هممی

ها رو با پیک برای وحید فرستادم و تو که خب به نفعش بود! عکس

وقت تا به اون روز وحید رو اونقدر مون منتظرش نشستم! هیچخونه

 عصبانی ندیده بودم! حق هم داشت؛ کم چیزی ندیده بود! 

باورت نشه، اما وقتی وحید با پوزخند تلخی رو به من گفت: شاید 

ی ها رو با عصبانیت روی صورتم پرت کرد، یادم اومد نباید چهرهعکس

ها مشخص میشد! حرف طالق رو که آوردم، کیارش تو عکس

چرا قبول کرد! ازش خواستم حرفی به کسی نزنه و من خودم وچونبی

ی که چیزموضوع رو به مامان و بابا بگم! کارهای طالق زودتر از اون

 کردم انجام شد، اما...فکرش رو می

 با طوالنی شدن سکوتش به خودم جرأت دادم و پرسیدم: اما چی؟ 

نفس سنگینش رو بیرون فرستاد و با صدای لرزونی گفت: دو روز مونده 

ی دادگاه که حالم بد شد. چند روزی بود که عالیمی رو تو بود به جلسه

حالیم میت بودم! حالت تهوع و بیاهدیدم، اما نسبت بهشون بیخودم می

زدم چه مرگم دادم! خودم حدس میرو به استرس و خستگی نسبت می

داد! باآلخره شده، اما از تصور واقعی بودنش حس مرگ بهم دست می

طاقت نیاوردم و رفتم آزمایشگاه، چون به هرحال دیر یا زود دادگاه 

 خواست! ی آزمایش ازم میبرگه

هاش روی های اشک از گونهانداخت و درحالیکه قطرهسرش رو پایین 

ش راه پیدا کرده بودن ادامه داد: وقتی جواب مثبت رو دیدم دنیا رو چونه

م مطمئن نبودم پدر بچه کیه! درسته سرم آوار شد! من با اون کار احمقانه

تر از اون رسوا بشم! هنوز تو خواستم بیشاشتباه کرده بودم، اما نمی

کنم، هرچند که وحید  تونستم سقطشکردم و نمیحید زندگی میی وخونه

فهمید! تصمیم کردم نمیهیچ توّجهی بهم نداشت، شاید اگه کاری هم می



ی آزمایش جعلی برام درست کنه! بعد از گرفتم یکی رو پیدا کنم تا برگه

ها به خونه رفتم و فرداش به راحتی آب چند ساعت زار زدن تو خیابون

های دوران دبیرستانم که برادرش تو کالسیطریق یکی از هم خوردن از

ی جعلی درست کردم! کارش با وجود حساسیت کار خالف بود برگه

 شده بود! دادگاه روی آزمایشگاه، خیلی ظریف و حساب

 وقتی نگاه متعجب و مبهوت من رو دید، تلخ خندید. 

م با مهر طالق سیاه مهپدر تو شکمم، شناسنای بیبه این ترتیب با یه بچه -

های وحید خوندم و مات موندم از هایی رو تو چشمشد! روز آخر حرف

حسی که یه زمانی عشق بود و دیگه چیزی جز نفرت توشون دیده 

 شد! نمی

با آهی از ته دل ادامه داد: وحید خونه رو به اسمم کرده بود، اما 

جا بمونم، ونکردم اگه اتونستم اونجا زندگی کنم! احساس مینمی

ی مأموریت بودن وحید، دیوارهای خونه روی سرم آوار میشن! به بهونه

ی بابا. با اینکه خونه نبودی، اما وسایلم رو جمع کردم و اومدم خونه

جرأت نکردم سراغت رو بگیرم تا اینکه با کیارش از خرید برگشتین! 

ت! شک کنترلی روی نگاهم نداشتم و کیارش اصالً این رو دوست نداش

ی علی چپ خوندم، اما خودم رو به کوچههای تو هم میرو از چشم

دونست، اما مطمئن بودم که حتّٰی اگه زدم! کیارش از بچه چیزی نمیمی

پدر واقعی اون بچه هم باشه، هیچ جایی تو زندگیش نداره! زندگی 

کس کس نداشت، هیچکیارش، تو بودی! اون بچه جایی تو زندگی هیچ

کشید! با پولی که داشتم برای خودم یه خونه اجاره ومدنش رو نمیانتظار ا

 کردم تا چشمم به تو و کیارش نیفته! کردم، خودم رو اونجا حبس می

رنگش با های بیتر به سفیدی زد و از بین لبروح نادیا بیشصورت بی

ی تنهاییم فرورفته بودم که صدای آرومی ادامه داد: من اونقدر تو پیله



جو از ودیر متوّجه تصادف تو شدم! اومدم بیمارستان و با پرس خیلی

بخش تازه فهمیدم مامان هم بستری شده، با اصرار و التماس اجازه دادن 

چیز، حس خبر از همهبرم اتاقش. وقتی تو اون حال و روز دیدمش، بی

حسادت به سراغم اومد! حسادت به تو که چقدر عزیزی و مامان 

ال و روز افتاده! به خیال خودم برای اینکه خوشحالش بخاطرت به اون ح

 دار میشه، اما... کنم بهش گفتم داره نوه

آبرو" گفتن ی بیهق گفت: جوابم "دخترهجای حرفش که رسید با هقبه این

تر های روش هر لحظه صافها که خطمامان بود و بوق ممتد دستگاه

 میشدن!

 د. م لرزید و صورتم خیس از اشک شچونه

 دونستم چیکار کنم! درد روح و جسمم با هم قاطی شده بود و نمی

م گذاشت، پس زدم. از جا بلند شدم و دست نادیا رو که روی شونه

تونستم صاف بایستم به کمک دیوار درحالیکه از شدت لگدهای بچه نمی

به سمت مبل رفتم. صدای نادیا دوباره بلند شد، اما دیگه توانایی شنیدن 

هام گذاشتم، اما هنوز هم هام رو روی گوشای نداشتم! دستیگهچیز د

 شنیدم!صداش رو می

خواستم مامان بمیره! چند ای جز فرار نداشتم، اما باور کن نمیچاره -

گور کردم، اما با وجود اون همه تالش از شر اون بچه وسال خودم رو گم

ناچاری به اون مرد کشید، از سر کم داشت ته میهام کمخالص نشدم. پول

مون بود و مسایهشاپ دیدی! قبالً هنزدیک شدم، همونی که تو کافی

بار نفر سوم رابطه نباشم، دونستم زنش مرده، با خودم گفتم حداقل اینمی

اما وقتی تو رو با اون ظاهر شیک و آراسته و بعدش با سامی دیدم؛ 

یزی نبود! اگه وحید دوباره به این نتیجه رسیدم که خیانتم به وحید کم چ

 گشتم! پوشیدم و میرو داشتم، شاید بهتر از تو می



های نادیا هنوز های آخرم بود، اما لبهام مقطع شده بود، انگار نفسنفس

 خورد! تکون می

فقط بخاطر گرفتن ارث پدری و کمی اذیت کردن تو، به سامی نزدیک  -

خیابون و شنیدن شدم! یه چک برام کشید و تمام! بعد از دیدنت تو 

هات ترسیدم! راستش تهدیدهات کارساز بود! رفتم و با اون پول حرف

برای خودم زندگی ساختم، اما بعد از چند سال وقتی کیارش من رو تو 

 فروشگاه دید، شروع کرد به آزار و اذیت! 

 هق کرد. دوباره هق

به  دونست. حق هم داشتمدام دنبالم بود و من رو مقصر جداییتون می -

تونستم خون منی که بعد از تصادِف تو ندیده بودش، تشنه باشه! خودم می

ای بود که تو این گلیمم رو از آب بکشم بیرون، نگرانیم فقط برای بچه

دنیای شلوغ، من رو دوست داشت و بدون اینکه سراغی از باباش بگیره، 

از خواست آسیبی بهش برسه یا چیزی کرد! دلم نمی"مامان" صدام می

 ست! ها بچهم بفهمه، هرچند که هنوز برای این حرفگذشته

تونستم لبخند تلخش رو احساس کنم! از درد یک جا بدون نگاه به نادیا می

ایستاده بودم و توان حرکت نداشتم، از پشت سر صدای نزدیک شدن آروم 

م های نادیا بود که روی شونههایی به گوشم رسید و بعد از اون دستقدم

ست. با لحنی که هیچ غرور و تمسخری توش وجود نداشت، گفت: نش

 خوام من رو ببخ...ازت می

م شل شد. صدای هاش از شونهش با آخ بلندی تموم و دستاما جمله

نفس زدن کسی از پشت سر میومد، اما مطمئن بودم صدا، صدای نفس

خصوص که ی خوبی پشت سرم نیست بهدونستم صحنهنادیا نیست! می

های خفیفی هم میومد؛ اما به خودم نفس زدن، صدای نالهالوه بر نفسع



م رو که انگار از ارتفاع باال افتاده بود، جرأت دادم و بدن کوفته و خسته

 به کمک دیوار برگردوندم. 

با دیدن نادیا پاهام سست شد و با زانو روی زمین افتادم، چاقویی پشت 

ش رنگین شده بود! چهار ری شدهسرش فرورفته بود و زمین از خوِن جا

ی دست و پا خودم رو به سمتش کشوندم و با ترس دستم رو روی شونه

نادیا گذاشتم، با گریه صداش کردم که صدای کیارش از باالی سرم بلند 

 شد. 

 ولش کن نازی! اون باید بمیره!  -

 با تردید سرم رو باال بردم و به کیارش که با خونسردی بهم زل زده بود،

ای درهم ای نگاهش رو از صورتم گرفت و با قیافهنگاه کردم. برای لحظه

 گفت: به اون دست نزن نازی! 

رد نگاهش رو دنبال کردم و به دستم که از خون نادیا قرمز شده بود، 

هام از رسیدم. خیلی وقت بود دست به عمل جراحی نزده بودم و چشم

سراغم اومد و بدنم شروع به  عادت دیدن خون افتاده بود! دوباره ترس به

 لرزیدن کرد! 

خوردن و خون نگاهم بین دست خونیم و لب های نادیا که مدام تکون می

ای احساس از دهنش جاری میشد، در حال چرخش بود که برای لحظه

کردم بدنم سر شد؛ لگدهای جنین جاش رو به دردی داده بود که هر لحظه 

 تر میشد! بیش

جاری شد، روی زمین افتادم و صورتم درست مقابل  با خونی که از بدنم

صورت نادیا قرار گرفت! ناخودآگاه دست نادیا رو که مثل دست خودم 

های لرزونش، بیجون دستم رو فشار لرزید، گرفتم. با همون انگشتمی

 داد! صدای مقطعش به گوشم رسید.

 م...راقب دخ...ترم باش!  -



هاش خیره به صورتم مونده چشمحرکت شدن صورت نادیا درحالیکه بی

ی انرژیم جیغ موندهبود و همچنین سرد و شل شدن دستش، باعث شد با ته

هام بسته بشه نگاه ناباور کیارش رو روی بلندی بکشم! قبل از اینکه چشم

 خونی که ازم جاری میشد، دیدم. 

*** 

نم م رو باز کردم، خواستم تکونی به بدهای به هم چسبیدهبا رخوت پلک

 بدم که از شدت درد لبم رو به دندون گرفتم. 

چیز رو به یاد آوردم. بدون لمس تر طول نکشید تا همهچند ثانیه بیش

تونستم خالی بودنش رو احساس کنم، اما دستم روش نشست شکمم هم می

 و مشت شد!

هقم فضای اتاق سفید رو که هام بالش زیر سرم رو خیس کرد و هقاشک

های بیمارستانه، پر کرد. با باز شدن در و دیدن اتاقی از اتاقمشخص بود 

تر شد! با صدای م بیشسامی که سر تا پا مشکی پوشیده بود، شدت گریه

 مون!گرفته فقط یک کلمه نالیدم: بچه

ی چند سال برای من گذشت، سامی تکونی به بعد از چند ثانیه که به اندازه

 اده بود، داد و به سمت تخت اومد. حرکت ایستخودش که مثل مجسمه بی

 هام گذاشت.هاش رو روی شونهبا مالیمت دست

 آروم باش نازی. اتفاقی نیفتاده.  -

تونی بگی چیزی نشده؟ م شدیدتر شد. با دلخوری گفتم: چطور میگریه

 مون مرده! بچه

 های سامی درهم شد. اخم

 !ترهمون از من و تو سالمکی همچین حرفی زده؟ بچه -

م قطع شد و ناباور پرسیدم: دروغ میگی تا دلم رو ای گریهبرای لحظه

 خوش کنم، نه؟



 قبل از اینکه سامی جوابی بده، در اتاق باز و به دنبالش بابا وارد اتاق شد. 

ش هاش از خوشحالی درخشید و لبخندی روی صورت خستهبا دیدنم چشم

 نشست. 

 حالت خوبه نازی؟  -

مندانه رو به بابا گفت: پدر جون شما بدم، سامی گله قبل از اینکه جوابی

 به نازی بگین که پسرمون صحیح و سالم تو اتاق نوزادهاست! 

 در کمال تعجبم بابا خندید.

 چرا من بگم؟ بهتر نیست هم نازی بچه رو ببینه و هم بچه مادرش رو؟  -

اتاق  سامی با تکون دادن سرش به عنوان تأیید، بدون اینکه چیزی بگه از

خارج شد و بابا روی صندلی کنار تخت نشست. نگاهی بهش انداختم، 

ای ای به تن نداشت، اما ته ریش چند روزهبرخالف سامی لباس مشکی

کرد! جرأت کرد و برام سؤال ایجاد میروی صورتش خودنمایی می

 م بودم! پرسیدنش رو نداشتم و از طرفی نگران بچه

ای به در اتاق زده شد و سامی و به دنبالش قهباآلخره بعد از چند دقیقه ت

 پرستاری همراه با تخت کوچیک وارد شدن. 

کردم! هام رو باز میتر چشمتر میشد، من هم بیشهرچقدر پرستار نزدیک

 ی روبروم خواب نیست!چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم صحنه

، دقیقاً بین بهت و ناباوری من، پرستار بچه رو که بین پتوی آبی رنگ

همون پتویی که خودم برای بچه انتخاب کرده بودم، پیچیده بودن تو 

 آغوشم گذاشت و با گفتن تبریک از اتاق خارج شد!

ریخت و بچه در کمال هام روی پتو میحالم قابل توصیف نبود! اشک

 خورد! ناباوری من، آروم تکون می



بند اومد و مطمئن  مهای بچه، گریهبا تذکر سامی و بابا و باز شدن چشم

تر از هر چیزیه که تا اون موقع تر و دلچسبی روبروم واقعیشدم صحنه

 از عمرم دیده بودم! 

هایی رو که تو اون چند ماه کشیده بودم با دیدن تموم اون استرس و سختی

ای و مشکی نوزاد پر کشید و جاش رو به آرامش مطلق چشم های تیله

 داد! 

گل ل نگاهم رو از بچه گرفتم؛ پدر جون با دستهمیبا باز شدن در، بی

هاش نشسته بزرگی توی دستش همراه با مادر جون که نم اشک تو چشم

 بود، وارد اتاق شدن. 

گل روی میز، با مهر و محبت پدر جون جلو اومد و بعد از گذاشتن دسته

 پیشونی من و بعد پیشونی بچه رو بوسید. 

رحالیکه صداش از خوشحالی، شاید هم مادر جون مادرانه بغلم کرد و د

 لرزید، تبریک گفت. بغض می

بعد از چند دقیقه، آقایون اتاق رو ترک کردن و من به کمک مادر جون به 

 بچه شیر دادم. 

کردم، همونطور که نگاهم به بچه بود و موهای مشکیش رو نوازش می

 پرسیدم: چه اتفاقی افتاده مادر جون؟

چشم از بچه بگیرم. غم تموم اجزای صورتش سنگینی نگاهش باعث شد 

گرفت، رو پر کرده بود! به سمتم اومد و درحالیکه بچه رو از آغوشم می

 ها نیست! گفت: بهتره استراحت کنی، اآلن وقت این حرف

گفت؛ دیگه نادیایی یاد دست سرد و نگاه آخر نادیا افتادم! یه حسی بهم می

لش کنم! حرف آخرش مدام تو سرم خواست قبووجود نداره، اما دلم نمی

یشد! لبخندی ای که هرگز ندیده بودمش قلبم فشرده مپیچید و بخاطر بچهمی

 هام نشست! به تلخِی بازِی عجیِب دنیا روی لب



*** 

های نزدیک بعد از چند ساعت، با شروع زمان مالقات تموم فامیل

میشد، اما یک اومدن. با اینکه برق خوشحالی تو چشم همه دیده بهیک

 موجی از ناراحتی هم تو اتاق احساس میشد! 

ی تر بخاطر سر و صدای ترنم بود، با صدای گریهی اتاق که بیشهمهمه

بچه آروم گرفت! ترنم با لبخند شیطانی روی صورتش به سمت تخت اومد 

و برخالف حالت صورتش با احتیاط بچه رو بغل کرد! درحالیکه برای 

داد، از روی پتو نگاهی به سر تا پاش میآروم شدن بچه، تکونش 

 انداخت. 

ی اخالقش حاضرم شرط ببندم که تو جذابیت به سامی رفته، ولی درباره -

 تونم کمکتون کنم! تونم حرفی بزنم! اما چون آدم مهربونی هستم، مینمی

 ابرویی باال انداختم و پرسیدم: چه کمکی؟ 

 با ذوق خندید و بچه رو به آغوشم سپرد. 

 اسمش رو انتخاب کنم!  -

ای به ترنم رفت و با مهربونی رو غرهقبل از اینکه جوابی بدم، خاله چشم

 به من گفت: تا اآلن حتماً اسم انتخاب کردین، بگو عزیزم! 

توّجه به اطرافش با لبخند بهم نگاه همه به سمتم کشیده شد. به سامی که بی

ار باز و بسته کرد و با هاش رو چند بزل زده بود، نگاه کردم. چشم

نگاهش بهم اجازه داد تا اسم بچه رو بگم! به سختی نگاهم رو از سامی 

هایی که تو ذهنم باال و پایین گرفتم و به بچه خیره شدم. از بین تموم اسم

 میشد، فقط یک اسم بنظرم مناسب بود! "امید" 

و با ای به زندگی من و سامی بخشیده بود امید با اومدنش رنگ تازه

هاش حرکاتش تو شکمم باعث شده بود تا در مقابل کیارش و دیوونگی

 دووم بیارم! 



 نفس عمیقی کشیدم و با لبخند زمزمه کردم: امید! 

 صدای دست زدن بقیه همزمان شد با صدای اخطار پرستار! 

یک رفتن بهجور که اومده بودن، یکبعد از اتمام زمان مالقات همه همون

 و سامی! و فقط من موندم

ی لبش، امید رو بغل کرده بود، گفتم: میشه رو به سامی که با لبخند گوشه

 با هم حرف بزنیم؟ 

ی پیش از لبش پاک با این حرفم لبخند از روی سامی که تا چند ثانیه

 نمیشد، پر کشید. 

در مقابل نگاه کنجکاوم به ناچار سرش رو تکون داد و امید رو روی 

د از مرتب کردن پتوش به سمتم اومد و تخت مخصوصش گذاشت. بع

 کمکم کرد روی تخت دراز بکشم. 

خوام که های مشکیش گفتم: نمیمچ دستش رو گرفتم و خیره به چشم

 بخوابم! 

خوای ی تخت نشست. کالفه پرسید: چی رو میسامی پوفی کشید و گوشه

 بدونی؟ 

 جا شدم. بهکمی روی تخت جا

 چیز! همه -

 خه چیزی نبوده که بخوای بدونی! باور کن... با مالیمت گفت: آ

چیز خواد همهدوباره نگاه نادیا جلوی چشمم اومد، با بغض گفتم: دلم می

رو فراموش کنم؛ هر چی که بوده و نبوده! اما... اما باور کن اول باید 

 بفهمم چی شده! 

 سامی با دیدن حالم، موهام رو نوازش کرد. 

 ! باشه عزیزم. آروم باش فقط -



ی تأیید تکون دادم. سامی دستی به دستش رو پس زدم و سرم رو به نشونه

 صورتش کشید و بعد از چند دقیقه شروع کرد به حرف زدن. 

های مشکوکی شده بودم، اما جالب چند وقتی بود که متوّجه تعقیب ماشین -

ت اینجا بود که هروقت تو پیشم بودی دنبالم راه میفتادن! بعد از چند بار دق

ها، کیارشه! فقط هربار برای ی اون ماشینی همهکردن فهمیدم راننده

کنی با یه ماشین و ظاهر جدید میومد! چند بار به شرکتش رفتم و ردگم

کرد، اما بعد قول داد رفت و کتمان میتهدیدش کردم؛ اولش زیر بار نمی

کم این موضوع رو دیگه پیداش نشه که همینطور هم شد! من هم کم

رفتی و ی تو که همیشه با تاکسی میای دربارهاموش کردم و نگرانیفر

 میومدی نداشتم! 

 با طوالنی شدن مکثش پرسیدم: چرا بهم نگفتی؟ 

 ش رو به صورتم دوخت. نگاه خسته

خواستم هیچ کدومتون رو از دست بدم یا آسیبی بخاطر وضعیتت. نمی -

 بهتون برسه! 

 طاقت پرسیدم: خب بعدش؟ بی

روزی که کیارش تو رو دزدید، چند بار به خونه زنگ زدم، اما اون -

وقتی جواب ندادی با خودم فکر کردم شاید خسته بودی خوابیدی، یادت 

رفته بهم زنگ بزنی! بعد از دو ساعت دلم طاقت نیاورد و اومدم خونه؛ 

وقتی دیدم نیستی دنیا روی سرم آوار شد! همونطور که سراغت رو از 

رفتم، به سمت بیمارستان رفتم. هیچکس ازت خبر نداشت و من گبقیه می

 ترسیدم بالیی سرت اومده باشه یا دوباره رفته باشی! می

 ناخودآگاه از دهنم پرید. 

 وا! -

 سامی کوتاه خندید. 



 واال!  -

ای ادامه داد: تنها شانسم این بود که اول از همه و بعد از مکث چند ثانیه

جو کردم! زود شناختت و گفت؛ سوار تاکسی وپرساز نگهبان بیمارستان 

ی تاکسی رو تا به حال ندیده بوده و حالتش زیاد عادی شدی، اما راننده

های جلوی بیمارستان مطمئنند و دونی تاکسینبوده! خودت که بهتر می

های نگهبان ته دلم رو خالی کرد! به شناسنشون! حرفمعموالً نگهبان می

رفتم و موضوع رو باهاشون در میون گذاشتم. موقعی ی پلیس سمت اداره

که ازم پرسیدن به کسی مشکوکم، تازه یاد کیارش افتادم! با توضیحاتی که 

 دادم شروع به پیگیری کردن. 

 دوباره حرفش رو قطع کردم.

 از کجا فهمیدین من شمالم؟  -

 ها به دری بابای کیارش رو از بابات گرفتیم و با پلیسآدرس خونه -

شون رفتیم. چند بار زنگ زدیم، اما کسی جواب نداد، تا اینکه خونه

ها رو دید ترسید، اما خواهر کیارش با یه دختر بچه اومد. وقتی پلیس

هایی که وقتی ماجرا رو فهمید؛ سریع آدرس ویالی شمال رو داد. با حرف

رو هایی یقین پیدا کردیم که کیارش تو ها یه جورمیزد هم من و هم پلیس

دزدیده و برده شمال! شبونه راه افتادیم و صبح، قبل از طلوع آفتاب 

ای که جلوش پارک شده بود، به ما رسیدیم! چراغ روشن ویال و تاکسی

گفت باید با احتیاط وارد ویال بشیم، اما جایی! پلیس میثابت کرد تو اون

و  قبل از اینکه ما تصمیمی بگیریم در ویال باز شد و کیارش ترسیده

 پریده خارج شد. رنگ

چند دقیقه او سکوت سپری شد تا اینکه سامی با صدای خشدار گفت: شاید 

باورت نشه، اما کیارش اونقدر حالش خراب بود که به جای فرار به 



سمتمون اومد و کمک خواست! حتّٰی موقعی که بهش دستبند زدن هیچ 

 واکنشی نشون نداد! 

بود، با صدای گرفته پرسیدم:  هام خیس شدهبالش زیر سرم از اشک

 بعدش؟ 

تونستم صبر کنم، با ماشین تو رو به بیمارستان تا اومدن اورژانس نمی -

 رسوندم اما... اما نادیا قبل از رسیدن ما تموم کرده بود! 

هقم، امید رو بیدار نکنه، اما دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای هق

. با گریه گفتم: گفت مواظب سامی دستم رو کشید و من رو بغل کرد

 دخترش باشم! اآلن اون بچه، مادر نداره! 

سامی درحالیکه پشتم رو نوازش می کرد، گفت: انقدر خودت رو اذیت 

ها گذشته، باید به فکر آینده بود! اون بچه اآلن جاش نکن نازی! گذشته

 خوبه! 

*** 

 «چند ماه بعد»

بار ود و هر چند دقیقه یکی امید که غرق خواب بای روی گونهبا بوسه

 های آهسته از اتاق خارج شدم. لبخند میزد ، با قدم

در رو با احتیاط بستم و بعد از سفارش به طوبٰی خانوم و سپردن امید 

 بهش با خیال راحت از خونه خارج شدم. 

تر از نیم ساعت به بهشت سر راه چند شاخه گل خریدم و در عرض کم

 زهرا رسیدم. 

من و نادیا هیچوقت دل خوشی از هم نداشتیم، اما من به این  هر چند که

 های یواشکی عادت کرده بودم! های هفتگی و حرف زدنسر زدن

چند قدم به سر خاک نادیا مونده بود که با دیدن مردی که کنار سنگ قبر 

 هام ناخودآگاه آهسته شد! نشسته بود، سرعت قدم



ن ایستادم و آهسته زمزمع کردم: با بلند شدن مرد و چشم تو چشم هم شد

 وحید؟ 

 تلخ خندید.

 خودمم! نگو انقدر پیر شدم که نشناختیم!  -

ها رو روی سنگ قبر گذاشتم. تمایلی به حرف لبخند زورکی زدم و گل

 زدن با وحید نداشتم، اما اون دوباره سر حرف رو باز کرد. 

 دار شدی! مبارکه! شنیدم بچه -

خواهی بهت دوباره گفت: من... من یه معذرتتشکر کوتاهی کردم که 

 بدهکارم!

م تو سؤالی نگاهش کردم که ادامه داد: بابت اون پیشنهاد احمقانه

 شاپ! کافی

حرف نگاهش کردم که ادامه داد: باور کن اون روزها حالم دست خودم بی

 نبود! تو همیشه تو چشم من، مثل یه خواهر مهربون بودی!

رنگ باز شد! وحیِد روبروم، دوباره ندی هر چند کمهام به لبخکم لبکم

شناختمش. نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم: همون آدمی شده بود که قبالً می

 آرام چطوره؟ 

 تلخ خندید.

 اون هم خوبه!  -

ی خودت دوستش داشته با تردید پرسیدم: قول میدی همیشه مثل بچه

 باشی؟ اگه یه زمانی نتونستی، من...

 و قطع کرد. وحید حرفم ر

شی، هروقت که خواستی ی من هم هست و تو خالهی نادیا بچهبچه -

 تونی ببینیش! می



های آبی آرام و موهای مشکیش و متوّجه منظورش نشدم؛ چشم

ای که مثل خصوصیات کیارش بود، جایی برای پدری خصوصیات دیگه

قط از روی وحید باقی نگذاشته بود! شاید حقیقت تنها این بود که وحید، ف

عشقی که به نادیا داشت، اون حرف رو زد! هر چی که بود حاال آرام 

ش ثبت شده شناسنامه داشت و اسم "وحید"  به عنوان پدر تو شناسنامه

 بود. 

 بین بهت "حتما"ً زیرلبی گفتم و وحید با خداحافظی آرومی رفت. 

کارش  به سنگ قبر خیره شدم، کی باورش میشد نادیا با اون همه غرور،

خوندم، به یاد کیارش افتادم؛ با نطور که فاتحه میبه اینجا بکشه! همو

اینکه در حقیقت قاتل نادیا بود، اما بخاطر جنونی که دچارش شده بود، 

 حکم قصاص براش صادر نشده بود.

باورش سخت بود، کیارشی که روزی مشهورترین مهندس شهر بود، حاال 

گذروند و تنها کسی که به اه روانی میی عمرش رو تو آسایشگباید بقیه

 رفت خواهرش، کیانا، بود.دیدنش می

کردم؛ چرا که بخاطر با تموم اتفاقاتی که افتاده بود، کیانا رو تحسین می

 برادرش حاضر نشده بود همراه پدر و مادرش ایران رو ترک کنه.

تقاص بدی کردن کیارش و نادیا رو چه کسی پس داده بود؟ کیارش یا 

شون، آرام که محکوم بود به زندگی کردن بدون پدر ادیا؟ یا شاید هم بچهن

 و مادر حقیقیش!

تونستم رسید که میآهی کشیدم و از کنار قبر پا شدم. شاید روزی می

های آبیش با تر با آرام کنم، اما برق چشمی دیدار بیشخودم رو آماده

رچند که اون بچه ترسوند! ههمون یک باری که دیده بودمش من رو می

جا قربانی یه ماجرای تلخ بود، اما خبر از همهگناهی نداشت و خودش بی

 گفتن نرسیده بودم!من هنوز به اون عشقی که بین خاله و خواهرزاده می
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 ممنون از وقتی که برای خوندن این رمان گذاشتین.

 



ه زندگی سویل فصل دوم این رمان با نام "غرورم را دوست دارم" راجع ب

 هست.

 

 ای از این رمان: خالصه

سویل از روی سرگرمی با شاهین دوست میشه، اما بعد از مدتی شاهین با 

 کنه!ترین دوست سویل ازدواج میصمیمی

سویل برای گرفتن انتقام به سهیل، پسرعموی شاهین، نزدیک میشه،  اما 

 خواد پیش نمیره... چیز اونطور که میهمه

سهیل عاشق هم میشن، اما درست چند روز مونده به عروسیشون سویل و 

 فهمه که سویل برای گرفتن انتقام بهش نزدیک شده!سهیل می

 

ی مربوط به فایل رمان "غرورم را دوست دارم" به زودی تو اطالعیه

 کانال و پیج نویسنده قرار خواهد گرفت.
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