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که تا سر حد مرگ اونو   هیکه با چشم خودش شاهد ازدواج مرد ی.. دختر یوونگ ید یدر پ  یعاشق 
و    ادیجز سکوت نداره، سکوت و سکوت  تا بلکه خدا دلش به رحم ب یشکنه اما چاره ا یدوس داره.. م

 ..ایکنه  یچاره ا

 

••• 

 نام ها  ی  نام بنام

 کن اقتدا

 .اصغرزاده ا

 ۱ فصل

 

 

منو به   یای که تمام دن ینبودم عذاب آور بود.. مردپا بند  یکه صبح تا شب رو ی من  یآهنگ برا ی  صدا
بود و    ستادهیا اشیکه حاضر بودم براش جونم رو بدم کنار دن ینام خودش زده بود حاال با لبخند

 دستش کرده بود.  ریدستشو با عشق اس

 رو.  نمیتموم دل و د دیکش یم  شی عاشقش آت نگاه

  دیرس یتا م د یچرخ یو م  دیچرخ  یشد، چشام ناخودآگاه م  یکردم نگاهش نکنم اما نم یم یسع
 بهش. 

 . اوشی رنگ شب س یشدم تو چشم ها رهی دور کمرم نگاهم رو چرخوندم و خ یگره شدن دست با

 ؟ یستادیچرا تنها ا-

 اخم دستش رو از دور کمرم باز کردم و گفتم:  با

 . یجور  نیهم-
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 فت. بار دستم رو گر نیا دستش

 قبول دارم.  نتمیاما من هم ادیکه اصال بهت نم نیبا ا  یبد اخالق-

 خواستم دستم رو هم از دستش خارج کنم که محکم فشارش داد و گفت:   قیعم ینفس با

 .رهیگیشبنم، دلم م ینجور ینباش ا-

 . ایزد و اشاره کرد به سپهر و دن   زیر  یحرص و چپ چپ نگاش کردم. با خنده چشمک با

 مگه نه؟ انیبهم م یل یخ-

فقط با من خوشبخته،   ،اد یخواست بلند داد بزنم و بگم نه نه نه نه.. اون مرد فقط به من م یم دلم
 و سکوت کردم.  دمیآرام کش ینداشتم. فقط آه یاما چاره ا یا گهیاون فقط مال منه نه کس د

شده   اشی دن ریکه آن قدر درگ یمن بود و حواس من به سپهر  به اوشیمدت مراسم حواس س تمام
 بود که متوجه من و دل نا آرامم نبود! 

کردم.. خنده دار بود اما من  یعشقم خواستگار  یرو برا گه ید یکیبودم که  یا وونه ید نی من اول دیشا
بزرگ تر   یدرد  نمیبگه بب یک یرو به عشقش رسونده بودم.. حاال   میخودم سپهرم رو، مرد دوست داشتن

 از درد منم وجود داره؟ 

ذل زد تو   یپر از خوش ییکه سپهر با چشم ها یشد، روز  ی برام تداع یاون روز لحظه ا خاطرات
کنم برم   یبرده و خواست من بدبخت براش خواهر  نشویدختر دل و د هی، چشمام و گفت عاشق شده

 با دختره صحبت کنم!

  د،یاون لحظه، سر تا پا شکستم و تموم شدم.. من اون لحظه ُمردم، پودر شدم و سپهر نفهم  شکستم
 ! دیشکستنم رو، خرد شدنم رو ند  د،یغوطه ور بود که نفهم شی خوشحال  یاون قدر تو

برام    یبه خودم اومدم و نگاه دوختم به اون دو تا زوج جوون که با تمام تلخ تی دست و سوت جمع با
 !ومدنیبه هم م  بیعج

سرد  یرفتم و با وجود هوا رونیبود و دلم طاقت نداشت.. قدم زنان به سمت ب  دنشونیرقص  وقت
 . ستادمیبالکون ا یتو
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 و آرام گفتم:  دمیکش  قیعم یدوشم قرار گرفت.. نفس  یآشنا رو یی با بو یور یکه گذشت پل یکم

 . یمرس-

 و گفت:  ستادیکوتاه کنارم ا یآه با

 .یستادیا نجایسرده، چرا ا-

 هوا و گفتم: ی  شدم به بخار  پخش شده تو  رهیخ

 سر و صدا بود، سردرد گرفتم. یلیداخل خ -

 

 . دیباز به گوشم رس راش یگ یصدا

 ! لیدل  ینگرانتم، ب-

 هم نگران منه. یچه کس نیزدم، بب  پوزخند

 حوصله گفتم:   یو ب خالصه

 نباش! -

بدون نگاه بهش    د،یکش یرخم و آرام آرام نفس م میاش رو متوجه شدم، ذل زده بود به ن رهی خ نگاه
 گفتم: 

 برو تو، زشته برادر داماد نباشه! -

 دلم. یدرد رو با تموم توان هل داد تو شیصدا

 تو. میبر ای گرفت ب یمامان سراغتو م ،یتوام حکم  خواهر داماد رو دار -

 طاقت ندارم. گهیکمکم کن، من دخودت  ایرا مشت کردم و خدا دستم

گرفت و سمت   یکه دستم رو م یبا عجله اومد تو بالکون و در حال  ییبزنم که زندا  یحرف خواستم
 غر زد.  اوشیکشوند رو به س یسالن م
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 تو زشته.  ایب  نجا،یا یکرد ریخودتم گ یار یشبنمو ب  یتو اومد-

 رو به من با لبخند گفت:  بعد

 . ششیبرو پ ره،یگیسراغتو م یسپهر چشماش درد گرفت از بس دنبالت گشت، ه-

عروس و    گاهینا هماهنگم رو سمت جا یآرام زمزمه کردم.. قدم ها یزدم و چشم یمصلحت  یلبخند
کردم   یفکر م  شهیکه من  احمق هم یکرد با همون لبخند برادرانه ا یداماد کشوندم، سپهر نگاهم م

 عشق آلود اما نبود! 

 ش قرار دادم. نهی س یآغوشش فرو رفتم و سرم رو رو یزدم، تلخ تلخ تلخ.. تو  لبخند

 ! الیخی ب گه،ید الیخیمنو برادرانه به خودش فشار داد و من.. ب  اون

 داد.  یتلخ شکست م یبو کمی تبر

 دستم رو گرفت و گفت:  عیرو هم بغل کردم و خواستم برم که سپهر سر ایدن

 دلم برات تنگ شده خواهر کوچولو! دمتیند ادیزمدت  نیبمون کنارم، تو ا-

 کوچولو، خواهر کوچولو! خواهر

 لعنت!  ،یخواهر برادر  یلعنت به تمام نسبت ها یا

 لبخند زدم.  ییزندا ی رهیرنگم رو گرفتم و به نگاه خ   یلباس بلند مشک یگوشه  گمیدست د با

بود اومد   بایتنش ز یتو  بیخوش دوختش که عج  یبا اون کت و شلوار مشک اوشیلحظه س همون
 و رو به سپهر گفت:  ستادیکنارم ا

 اونجا.  دیگفت سالن آمادست، بر لمبرداریف-

خاص   یرو که مشغول صحبت با خواهرش بود رو گرفت و با محبت   ایبا گفتن  "باشه" دست دن  سپهر
 گفت: 

 . منتظره لمبرداری دلم، ف زیعز میبر-
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خرجم کرد    یبا لبخند نگاهش کرد و من آروم دستم رو از دستش خارج کردم.. سپهر دوباره لبخند ایدن
 رفتند. یو همراه خانومش سمت سالن غذا خور 

 کرد.  ر یدستم رو اس اوشیو سوت جوان ها باز بلند شد و دست س دست

 م؟ یشام بخور میبر-

 ذل زده بود بهم.  زیر ی کردم، با اخم نگاهش

 دارم. ن لیم-

 تر شد.  ظی غل اخمش

 .یکه کال نخورد نامیا ینی ریش وهیاز االن.. م نمیا ی دیچته تو امشب، اون از اون که کال نرقص-

 خند زدم. مین

 چشمت رو من بود؟ -

 که گفت:  دمی رو رها کرد و شن  دستم

 !شتهیدل المصبمم پ چیچشمم که ه-

 رفت.  سی سلف سرو زی گره خورده سمت م یو با ابروها دید د،یکردم و د اخم

 

** 

 زد.   یغر م اوشیکه باز داشت سر  س دیبه گوشم رس ییزندا یصدا

 رو در آورده بود. ییکار کرده بود که داد  زندا یچ اوشی س نیدونم باز ا ینم

 رفت گفتم:  یم  رونی صبحانه رو جمع کردم و رو به مامان بزرگ که سمت ب زیم

 ؟ یر ی مان بزرگ کجا م-
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 بزرگ برگشت سمتم و گفت:  مامان

 .اطی تو ح  رمی دلم گرفت مادر، م-

 سرش انداختم و گفتم:  یرو برداشتم و رفتم طرفش، شال رو رو  زیم یرو یبافتن  شال

 وخ. هی یهوا سرده ها گالب خاتون، سرما نخور -

 تکون داد و گفت:  نیخنده سرش را به طرف با

 .شهینم  میزیبرو وروجک، چ-

 و دوباره برگشتم تو آشپزخونه.  دمیشو بوس دهی چروک یخنده گونه  با

 سپهر گذشته بود و فعال از ماه عسل برنگشته بودند.  یدو هفته از عروس  قای روز دق اون

 ! نمشونیافتاد بعد از برگشتنشون هر روز قراره کنار هم بب یم ادمی ی شد وقت ین مخو دلم

اول بنام مامان بود که من و مامان و مامان   ی.. طبقه م یکرد یم یچهار طبقه زندگ یخونه  هیتو  ما
 یکادو ییسوم هم دا یهستند، طبقه  نایا ییدوم هم دا ی.. طبقه میکن  یم  یبزرگ باهم زندگ

  قراره ییزندا یچهارم هم طبق گفته  یشده، طبقه  دهیتوش چ  ای به سپهر داده بود و جهاز دن یعروس 
 به نام اون بشه.   اوشیبعد از ازدواج س

با مامان و مامان   ادی م ادمی یهاشو، از وقت لی از فام ینه خودشو نه کس دم،یوقت پدرمو ند چیه من
 کمک حالمون بود.  شهی از همون اول هم ییکنم، دا ی م یبزرگم زندگ

گفت شبنم عروس   یم شهیهم ییگذشت.. دا یم اوشیاونا با سپهر و س یمن تو خونه  یو شبا  روز
 ! ی.. چه عروسخودمه

نشون نداده بود، همه  یرفتار نامناسب چی.. سپهر تا اون موقع هستیمقصر بخت بد من ن یکس البته
 کار ها و رفتار هاش برادرانه بود، خالص  خالص. ی

فرستاده بود هر آن منتظر   یخواستگار  یدانشگاه مادرشو برا یاز بچه ها یکیکه   شیدو سال پ  یحت
 چیباطل.. ه الی خ ی، اما زهدختر مال منه نیبگه ا رهی جر بده و همونجا دستمو بگ قهیبودم سپهر 
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تونم برم   ی باشه من م  یکه به مامان گفت اگر شبنم راض دمیتازه شن  چینشون نداد که ه یاکثر العمل 
 کنم!  قیکامل ازشون تحق

 !اوردیخودش ن  یآن جا خورد اما به رو کیبا نفرت نگاش کردم که  یروز جور  اون

 !یخودم رفتم براش خواستگار  یتب عشقش سوختم و آخرش خودم با پا  یسال.. ده سال تو ده

هم که بهش گفتم دوست   ینفر  نیپانزده سالم بود، به اولبار که متوجه عشقش شدم فقط   نیاول
 .میبود یم یباهم صم یل یبود که اون زمانا خ میمدرسه ا

 اومدم.  رونیگذشته ب  االت  ی برگشته بود از فکر و خ  دیمامان که تازه از خر یصدا با

 بازم غرق شدن.  ،یباز تو چه فکر -

 حوصله گفتم: یگذاشتم و ب زیم یرو رو دستمال

 نده مامان، حوصله ندارم. ریگ-

 از پشت سرم بلند شد. اوشیس یصدا

 ولش کن عمه، باز هاپ هاپو شده! -

 . دمیحرص برگشتم سمتش و رو بهش توپ  با

 نده بهم.  ریکنمشون ها، گ یاز جا م رمی گیاون موهاتو م امیم-

 گفت:  اوشیو س دیبا خنده لبشو گز  مامان

البته بابا گفت الزم   رم،ی شام دعوت بگ یاومدم عمه و مان بزرگ و برا ومدم،ی دادن به تو ن ری گ یبرا-
 وخ زشت نباشه.  هیمامان گفت بهتون بگم  یول انی م دوننیاونا خودشون م  ستین

 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

 ! افتهیزشت ق-

 شد.  یک ی اوشیس  یقهقهه  یشبنم! با صدا-معترض مامان که با حرص گفت : یصدا
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 که مامان نشنوه زمزمه کردم:  یکنارش رد شدم و آروم طور  از

 کوفت! - 

 به سمت اتاقم پا تند کردم.  بعد

و سپهر از مسافرت   ایدن گهیمتوجه شدم که تا چند ساعت د اوشیمامان و س  یصحبت ها یصدا از
 گرفته. شام دعوت یبرا  ایدن یشب اونا رو به همراه خانواده   ییگردن و زندا یبر م

  ایسپهر و دن  دنیچون واقعا نه حال  کمک کردن داشتم نه دل  د ی ضیبه مر زدمیبود خودمو م  وقتش
 رو کنار هم!

 خطور کرده به ذهنم بود.  یدرد تنها بهانه  دل

 . دمیتنم کش ی و پتو رو رو دمیجور رو تخت دراز کش همان

 شد و گفت: کوتاه به در وارد  یمامان با تق د،یطول نکش ادیز  انتظارم

 دست تنهاست.  ییکمک زندا میپاشو مامان بر-

 گره شده گفتم:  ییاخم ها با

 خودت برو.   ست،یمامان من حالم خوب ن-

 تخت نشست و گفت:  یکنارم رو مامان

 . ینکنه سرما خورد ست،ی چرا حالت خوب ن-

 نه دل درد دارم.-

 از تنم فاصله داد و گفت:  یپتو رو کم مامان

 . یزشته نباش  م،ینبات بهت بدم بر  ییچا هیپس پاشو -

 کردم.  غرغر

 .امیتو برو بهتر شدم م ست، یحالم خوب ن  گمیمامان ولم کن خوب م -
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 حرف اتاق رو ترک کرد.   یتخت بلند شد و ب ی" از روی گفت "خر خودت یکه انگار م یبا نگاه  مامان

 . دمیبلند کش  یو خودم کنار زدم و پوفرفتنش پتو رو کامل از ر با

  خی اطیح  ی رهی رنگ رو کنار زدم و خ ییمویل یپرده  ستادم،یرفتم و کنار پنجره ا  نییتخت پا یرو از
 زده شدم. 

  رهی بود خ  لشیقدم زنان در حال صحبت با موبا شیورزش یکه با اون لباس مشک  اوشیس  یرو نگام
 شدم.  ینم ای لیبود اما من شامل اون خ  ای لیخ  یکه آرزو  یکس دیبود، شا یمرد جذاب اوشیموند.. س

رفت و   ینبود از گوره در م لشیباب م یز یشد، اگر چ  یم  یخوب اال اخالقش، زود عصبان  زشیچ همه
 گرفت.  یم میتصم  یمنطق شه یآروم بود و هم یلیکرد برعکس سپهر که خ  یم دادیفقط داد و ب

 تو نگام.   پرده رو بندازم که نگاهش گره خورد خواستم

از اون همه فاصله هم مشخص بود.. دستش رو باال برد، دو تا انگشت وسط و اشاره اش رو   لبخندش
 خم کرد.   یو سرش رو کم  شیشون یپ ی  بهم چسبوند و گذاشت رو

 ! وانهید

و    نترنتیپناه بردم به ا یکار یکار کنم، از ب یدونستم چ یکوتاه زدم و پرده رو انداختم.. نم یلبخند
 دانلود کردم.  یرمان

 .ییدا یو مطمعن بودم مامان و مانبزرگ رفتن خونه  ومدینم  رونیاز ب  ییسروصدا

 میربع به دو بود که گوش  کیخوندم.. ساعت  شترشویصفحه ب ستیرمان غرق شدم و دو یظهر تو تا
 شد.  انیصفحه نما یزنگ خورد و اسم و عکس مامان رو

 دادم.را خواب آلود کردم و جواب  میصدا

 بله؟ -

 ؟ یالو شبنم، بهتر شد-

 خوبم. کمی-
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 منتظرتن!  یی و زندا  تییدا ای پاشو ب یباشه پس اگر خوب -

 گفتم: کالفه

 حوصلـ..  ام،ی نه مامان نم-

 حرفم و با حرص گفت:   یتو دیپر مامان

 !اری منو باال ن یباز اون رو ا یپاشو ب  رتما،ی گ یاونجا به باد کتک م امید  م-

 ل!بوق اشغا یصدا بعد

 بشه. خوادیم یهر چ  رمی اصال به من چه نم اه،

 از اتاق.  رونی کرد، زدمش به شارژ و رفتم ب  یتموم م  یکم کم داشت باطر  میگوش

جلو   یکاناپه   یآب رفتم نشستم رو  وانیل هیخودم گرفتم با  یسرخ کردم و دو تا لقمه برا سیسوس هی
 و مشغول تماشا شدم.  یینمایس هیرو فلش زدم رو  ،یو یت

بلند   ین ی شدن در ه دهیبلند  کوب ینبودم، با صدا یز ی چ چیبودم که اصال متوجه ه لمیغرق ف  انقدر
 . دمیو از جا پر دمیکش

 کوتاه سمت در رفتم. یقلبم گذاشتم و با پوف  یرو رو دستم

 ا اخم نگاهش کردم. در رو باز کردم و ب اوشیس دنینگاه کردم و با د یکردم حتما مامانه، از چشم فکر

 امر؟ -

 دستش.  یتو ی  ن یابروش رو باال داد و اشاره کرد به س یتا هی

 غذا آوردم برات. -

 رو کج کردم و گفتم:  لبم

 . یناهار خوردم، مرس -

 و گفت:  د یهاشو توهم کش اخم
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 . اریبهونه ن یالک  نارویا ریبگ-

 رو از دستش گرفتم.  ینیس

 برو. گهیخب د-

زدند که   یگفت که متوجه نشدم اما چشماش داد م  ییها زی چ هیلب  رینگام کرد و بعد ز رهیخ  یکم
که دل من گروه   یبهش ندادم، اون حق عاشق شدنم رو نداشت، حداقل تا زمان  یتیدلخوره.. اهم

 بود. یگر ید

  اپن گذاشتم و دوباره یرو یرو همون جور   ینیگرد کرد و سمت پله ها رفت، در رو بستم و س عقب
 .گهید لمیف هینشستم و زدم  یو  یت یجلو

 !ییزندا  ینه حت اوشیکس نبود، نه مامان، نه س چیاز ه یشب خبر  تا

رو   دنشیخدا کنار سپهر بودم و تحمل ند ی شهیکه هم یکه من، من  بهی عج یلیدونستم براشون خ  یم
 کنم! ینم  یلحظه شمار   دنشید یو برا ستمینداشتم حاال چرا اونجا ن

 جز خودم خبر از دل  المروتم داشت!  یک اما

 موندم که باالخره خوابم برد.  یو یت  یهمونجا جلو انقدر

 اطراف پخش بود.  یتو   یو یبود و فقط نور ت کیشدم، هوا تار داری در هراسون ب یصدا با

سپهر پشت در با اون  دنیاز جا بلند شدم و سمت در رفتم، بدون نگاه در رو باز کردم و با د کسل
 برادرانش دلم براش ضعف رفت.  یی  د جادولبخن

 آغوشش رها کردم.  یاراده جلو رفتم و خودمو تو یب

 شده.  ری من بهونه گ یکه خواهر کوچولو نمی ب یم-

 گلومو با هزار زحمت قورت دادم و ازش جدا شدم. ینگفتم، بغض نشسته تو یز یچ

 . ری بخ دنیرس-

 اخم کرد.  یالک
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 ! یاومد دنمید یبرا نکهیحاال نه ا-

 دلم گفتم:  یکوتاه اکتفا کردم، تو یبه لبخند بیغر یسکوت با

  ومدنمینکردم، حاال بخاطر ن یو من اعتراض یدیمن ده سال خودمو تو عشقت غرق کردم ند یلعنت-
 . یحق اعتراض ندار 

 و گفت:  دیکنم دستم رو کش یو فقط نگاش م گمینم  یز یچ دید یوقت

 ان. باال همه منتظر من و تو  میبر  ایب-

 رو از دستش خارج کردم و گفتم:  دستم

 . امیصبر کن لباس بپوشم ب-

 رو تکون داد و با همون لبخند گفت:   سرش

 منتظرتم. -

پشت در برداشتم و از خونه   زیرو از آو  دیکل رون،یتن کردم و رفتم ب یحوصله لباس  یاتاق، ب  یتو رفتم
 خارج شدم، درو بستم و خواستم جلوتر برم که سپهر دوباره دستم رو گرفت و گفت: 

 ؟ یکوچولو، چرا انقدر پکر  نمیبب سایوا-

 نگاهش کردم و گفتم:  یمصلحت  یلبخند با

 ذره کسلم. هی ستم،یپکر ن-

 ابروهاش رو باال داد و گفت:  جفت

 من!  ی  دور  و اون وقت چرا؟ آهان نکنه از-

پر رنگ شده و پر از درد دستم  یباشم با لبخند  یکردم عاد ی لرزه انداخت تو تموم تنم اما سع حرفش
 بلند گفتم:  یبا صدا   میقد نیرو از دستش خارج کردم و ع
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  یبرو ور دل زنت، همون اون فقط م ا یهم داره بچه پررو، ب یبـــــــرووووو بابا، چه اعتماد به نفس -
 برو تا پاچتو نگرفتم. ایب  اد،ی تو برب تونه از پس

 دماغم گفت:  یرو زدی که محکم م یخنده و در حال ری غش زد ز غش

 خودم.  ی  شبنم گل یآها، حاال شد-

 حرص دستش رو پس زدم و گفتم:  با

 اه. گهینکن د-

 .ستادمیدر منتظرش ا یزود تر از خودش از پله ها باال رفتم و جلو  بعد

 تو. میکنارم و همراه هم رفتلبش اومد  یرو یلبخند با

 و با خنده گفت:  دیما رو د یینفر دا نیاول

 ! ینازکش ادیسپهر ب یآ پس بگو منتظر بود -

 خنده گفتم:  با

 !ییعه دا-

بغلش کردم. برعکس   لی م یرفتم، کوتاه و ب ای کردم و سمت دن یبلند با همه احوالپرس   یبا سالم بعد
 و کنار خودش نشوندتم. دیمن اون با محبت حالمو پرس

 

 که دستش رو گرفت و با عشق فشارش داد.  دمینشست و د ای هم اون طرف دن  سپهر

 مشتم فشار دادم. یرو محکم تو دیبرگرداندم و کل رو

 شبنم؟ -

 و با لبخند جواب دادم. ای سمت دن برگشتم

 جانم؟ -
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 : کوتاه زد و گفت یچشمک

 چشماش گج شد بس که نگات کرد!  ابیبرادر شوهر بدبخت منو در کممی-

 کردم..  ر یرو غافلگ اوشیس ی رهیچشم چرخوندم و نگاه خ  متعجب

 دوباره گفت:  ایاخم نگاه ازش گرفتم که دن با

هم سپهر سراغتو از عمه گرفت   یسمت در، وقت  دیپر یم یتو هر بار که در زده شد چجور  یدون ینم-
دنبالت مامانت نذاشت گفت   ادیسپهر اول خواست ب  یومد یو اصال باال ن ینییزود تر گفت پا  اوشیس

دنبالت.. فک کنم  نییاومد پا ع ی گفت بهش که سر یچ  اوشی دونم س یاما نم ستیحالت خوب ن 
 عشقت خوب نشسته تو دلش. ،یعاشقش کرد  یور بدج

 من! یبرا زدی از عشق حرف م یک  نیدم، ببجلو ش ی رهیحرف خ  یب 

 خبر نداره.   یخوشبختانه کس  ایام اما متاسفانه  یخودم ختم  عشق و عاشق  من

هم رفت کنار خواهرش   ایبلند شد و سمت بالکون رفت، دن لشیکه گذشت سپهر با زنگ موبا یکم
 نشست و مشغول صحبت با اون شد. 

 کاناپه نشست.  یکنارم رو اوشیکه س ییا زند  شیبلند بشم برم تو آشپزخونه پ خواستم

 ؟ یبهتر شد-

 کردم. نییرو باال پا سرم

 زانوش گذاشت و گفت:  یرو دستشو

 !شااهللیزبونتو موش خورده ا-

 و گفت:  دیچپ نگاهش کردم، کوتاه خند چپ

 بهم؟ یخند  یبگم نم یز یچ هی-

 نگاهش کردم.  یسوال
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 ؟ یچ-

 نگام کرد و گفت:  رهیخ  یکم

 مراسم جمع و جور .  هی.. ییایخب تولدمه گفتم بهت بگم توام ب یعن ی م،یفردا با بچه ها تو کافه جمع-

 خنده نگاش کردم، منتظر اکثرالعملم بود.. با همون خنده گفتم:  با

 پسر کوچولو! امیم-

منتظره   ر ی وقت ها غ یل ی، خموندم یوقتا واقعا تو کارهاش م  ی.. گاهدیفقط خند کهی ت ای اخم  یبجا
 کرد. یکرد و آدمو شکه م یرفتار م 

 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 بهت.  زنمیفردا ساعت هفت حاضر باش زنگ م-

 باشه تکون دادم و گفتم:  یرو به نشونه  سرم

 . امیم ینجور یفقط من بگما کادو مادو ندارم برات، هم-

 خاص گفت:  یچشمام با لحن  ی رهیخ

 ! یباارزش تر  ییتو خودت از هر کادو-

 . دمیاخم توپ  با

 انقدر چرت و پرت نگو. اوش،یس گهیبس کن د-

 گرفت و گفت:  نییپر کرد، سرش رو پا  بیعج یاش رو غم فتهی نگاه ش یجا

 حرفه! ایدن هیمن  یتو چرت و پرته، برا یبرا-

 بهم بلند شد و سمت اتاقش رفت.   یبدون نگاه بعد

 



 اقتدا کن

18 
 

 بشم.  یاز ته ته دل هق هق سر بدم و خال  خواستمیکه م یاراده گرفت، جور  یگرفت، ب  دلم

 بود که سپهر کنارم نشست و آروم گفت:   اوشیرفتن س  ریغم زدم هنوز به مس نگاه

 برو دنبالش کوچولو!-

 مزمه کرد: نگاهم با بهت ز دنیاشک آلود نگاهش کردم، با د ییچشم ها با

 شبنم؟ -

 خودش زمزمه وار گفتم:  مثل

 حالم بده! -

 اتاق سابقش و درو بست.  یتو می با هم رفت د،یجلب توجه دستم رو گرفت و همراه خودش کش بدون

 چونم گذاشت و سرم رو باال برد. ری رو ز دستش

 چته؟ نمتیبب -

 و آروم گفتم:   دیگونه ام چک یاشکم رو نیاول

 . ستیحالم خوب ن  دونمیدونم، فقط م ینم-

 و گفت:   دیگونه ام کش یتلخ دستش رو رو یلبخند با

 ! یشیخواهر کوچولو، خوب م  یشیخوب م-

 .. سپهر دوباره گفت: دمیکش  قیعم  یگونم رو پاک کردم و نفس یرو یپشت دست اشک ها با

 . یدونیم مطمعنم خودت هم یباارزش  یلی من خ  یکنم، تو برا یبتونم برات م  یهر کار -

 با همون خنده گفتم:   دم،یخند هیگر ونیم

 !دونمیم-

 رو کوتاه فشار داد و گفت:  دستم
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 ؟ یکن  یبخوام قبول م ی ز یچ هیحاال اگه ازت -

 رو داخل شال فرستادم و گفتم:  میشونی پ  یرو ختهیر یموها

 ؟ یچ-

 کرد و گفت:  ر ی مردونش اس یدستا ی دست هامو تو جفت

 فرصت بده، بذار خودشو بهت ثابت کنه. هی اوشیبه س-

 نگاهش موندم.. بدبخت تر از من هم وجود داشت! ی رهی شده خ مات

 فرصت عشق به برادرش بدم.  هیخواست   یکه ناخواسته شده بود تمام باورم حاال داشت ازم م  یمرد

 لب زدم. میتمام درماندگ با

 تونم. ینم-

 و رو شد.  ریزد که دلم ز  یچشمک

 دارم. مانیمن بهت ا ،یتونیم-

 ستادهیکه جلوم ا  یاراده دور تن مرد یرا مشت کردم تا مبادا ب  میگرفتم و دست ها نییرا پا سرم
 حلقه بشه!

 ! نیهم دمیکش یتموم شده بودم، فقط داشتم نفس م  من،

 دنبالم نگرده، از من فقط من مونده ام!" یتموم شدم، کس گهی"من د

 گفت:  دنمیبا د ییزندا م،یو سمت سالن رفت میهم از اتاق خارج شد  با

 شام.  نییا یصدا کن ب   اوشمیشبنم جان قربونت برم س-

 اشاره کرد به سپهر و گفت:  بعد

 برو کنار مهمونا مادر زشته.-
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 رفتم، دنبال کرد.   اوشیز تر سمت اتاق سآرام گفت و با نگاه  منو که دست از پا درا یچشم  سپهر

 

 که گفت در رو باز کردم.  یآرام یبه در زدم و با بله   یتق

 بلند شد و نشست.  ع یمن سر دنیبود، با د  دهیتخت دراز کش یرو

 تو.   ایب-

 شدم و بدون بستن در گفتم:  داخل

 گف صدات کنم.  ییشام، زندا  ایب-

 بست گفت:  یکه درو م یرو تخت بلند شد، سمتم اومد و در حال از

 !یحس کرد مویخال   یخودت جا ای یی ایگف ب  ییزندا-

گوشه  یچشماش برق زد و با لبخند دیکه د دنمویبا مزه گفت که نتونستم خندمو جمع کنم، خند انقدر
 لبش گفت:  ی

 من قربون خنده هات برم!  یاله-

هجده  یبه پسر بچه    نیع یگاه شی سالگ یپسر با تمام س  نیقطع شد و نگاهم ُگر گرفت.. ا خندم
 کرد.  یساله رفتار م 

 دستش کرد و آرام دم گوشم نجوا کرد:  ریکه مچ دستم رو اس رونی برم ب خواستم

 کنه! یداره داغونم م دتیچقدر دوست دارم، نفهم یکاش بفهم -

 نگاه تب دارش لب زدم.  ی رهیخ

 اوش؟ یس-

 خودم لب زد. نی همون نگاه تشنه ع  با

 هوم؟-
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 زدم و به هزار زحمت گفتم:  ایبه در دلو

 ؟یدوسم دار  ینجور یهستم، بازم ا یا گهیکه عاشق کس  د یاگه، اگه بدون-

خواست راست و دروغ حرفم رو از تو چشمام بخونه.. فک  ینگاهم مکث کرد، انگار م یتو هیثان چند
 خش دار گفت:  ییاز نگام بفهمه که با صدا یز یکنم نتونست چ 

 ! یکن  یم یشوخ -

 رو به چپ و راست تکون دادم و لب زدم. سرم

 نه!-

 نشست توشون، با همون حال زار زمزمه کرد:  یکرد، دوباره همون غم لعنت ری تغ نگاهش

 ؟ یک-

 ورت دادم و گفتم: دهنم رو ق آب

 !شی شناس ینم  ال،یخ یب-

 : د یبار بلند تر پرس نیو ا  دوباره

 ؟ یک-

هم پر از  رونی که، ب ستیول کن ن رهی با اخالق گندش تا جواب نگ نیکردم، حاال ا یخدا عجب غلط یا
 مهمون!

 گفتم: یظاهر  یکردم آروم باشم، با آرامش یسع

 .شهیاالن نم اوشیس م یکن یبعدا صحبت م-

 .ییزندا یبزنه که در اتاق زده شد و پشتش صدا یحرف  خواست

 شام.   نیایبچه ها ب-
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 یهم با چهره ا اوشی و س دیبه صورتم پاش یلبخند ییزندا  رون،ی لحظه درو باز کردم و رفتم ب همون
 گرفته از اتاق خارج شد.

 . دیغذا نفهم یاز مزه  یچ یشام کنارم نشست اما حاضر بودم قسم بخورم که ه  زیم سر

شونه هامو    ییاعتنا یچشه، منم مثال با ب  دیکه سپهر با اشاره ازم پرس  یکرد، جور  یبا غذاش باز  فقط
خودش بود و   یگردن خود سپهره.. مقصر اصل  رایتقص یدونستم که همه  یباال انداختم اما خوب م 

 !کنهینم  داشیوقت پ  چیگشت و مطمعن بودم ه یدنبالش م حاال داشت 

 . نیتو ماش میدیبه کمک هم ظرف هارو چ  ایو من و دن میرو جمع کرد زیم هی از غذا به کمک بق  بعد

 !وفتمین اوشیپر از حرف س ینگاه ها ریاز آشپزخونه خارج نشدم تا گ  یمهمون  انیپا تا

 خونه.  میو تشکر برگشت یبه همراه مان بزرگ و مامان با خداحافظ یاز تموم شدن مهمون بعد

کوتاه رفت تا بخوابه، مامان بزرگ هم سمت   یر یبا شب بخ  دیبار یاز سر و روش م  یکه خستگ مامان
 اتاقش رفت اما من بخاطر خواب بعد از ظهر نتونستم بخوابم. 

 اومد.. بازش کردم.  اوشیتلگرام از س تو  یام یرو برداشتم وصل شدم تو نت.. همون لحظه پ لمیموبا

 شبنم؟ -

دروغ و راست سر هم کنم، اگر   یکل   دیدونستم اگه جواب بدم با ینه.. م ایداشتم جوابشو بدم  دیترد
 لرزان نوشتم. یبا قلب شد،یبد م دادمیهم جواب نم

 هوم؟-

 که نوشت.  دینکش یطول

 حرفات راست بود؟ -

 نوشتم.  دیترد یب

 آره. -

 . باالخره نوشت. سهی بنو یدونست چ  ی، انگار نمتا جواب بده دیبار طول کش  نیا
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 ؟ یاون چ-

 حال نوشتم. نیبا ا ،هیدونستم منظورش چ یم

 ؟ یچ یچ-

 اونم دوستت داره؟  گمیم یعنی از حسش؟  یمطمعن -

 !یل یخ آره

 آلود نوشتم. بغض

 دونم! ینم-

 رو باز کردم. سیرو زدم تو گوشم و وو میفرستاد، هندزفر  سیوو

 دوسم نداره، اما تو.. دونمیشدم که م یالاقل من عاشق کس  ،ی تو از منم بدتر -

 و نوشتم. دمیکش  قیعم یآه

 وقته گم شدم تو خودم.  یل یمن خ-

 

 فرستاد.  سیوو  دوباره

 وقته! یلیمنم تو تو گم شدم، خ -

 نکردم.  دایپگفتن  یبرا  یرو تو دستم فشار دادم و حرف یگوش

 ام داد. یپ

 شبنم؟ -

 هوم؟-

 !یکه بفهم  یکن  ینم یکار  هیچرا  یستیاگر از حسش مطمعن ن-
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 گفتم. دروغ

 !ستین  نجایا-

 نوشت.  عیسر

 کجاست؟ -

 دونم، ازش خبر ندارم! ینم-

 تا جواب بده. دیطول کش یکم

 خسته! یل یخستم، خ-

 !ارهیآدمو از پا در م یفی بالتکل-

 روشن کنم. فمویپس تکل  یدون یم نویتو که ا-

 نوشتم. باالفاصله

 ندارم!  یمن حرف ییایکنار ب  طیشرا نیبا ا ی تون  یگفتم که، اگر م-

 نزد. ی نگفت، حرف یز یچ

 تولدش هم سکوت کرده بود.. یکافه برا میروز بعد که اومد دنبالم بر یحت

 شکست.  ی رو م  نیسکوت ماش ی فالح اریآهنگ لحظه ها از ماز فقط

  شرتیت هیچند ساعته   دیخر هیو با  اوردیخرم اما دلم طاقت ن  ینم  یز ی که گفته بودم براش چ نیبا ا 
 رنگ براش کادو گرفتم.  یزرشک

 .ادیبودم به تنش م مطمعن

 سپهر به طعنه گفت:  یشب دور هم هیکه تو  یشد لباس شب و روزش.. طور  شرتیت همون
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بخره چون رنگش   گهید یکیگفتم  ی بهش محتما  دهی برات خر یرو ک شرتیت  نیدونستم ا یاگر م-
لباس رو   دونهی نیکنه فقط هم ی ندونه فک م یکی ،ید یصبح دوباره پوش  یرفت از بس شب شست 

 تو. یدار 

چه لبخند رو هم نداشت   مین یحوصله   یکه حت اوشیاز س یبه طرف دار  یی و زندا دنیخند همه
 گفت: 

 .دیدار  کارشی چ دونهیبچمو، خودش م دینکن  تیاذ-

هم نگام نکرد، عوضش چشم من کامال بهش بود که فقط تو   ی چشم ریز ی حت  اوشیشب س اون
 به دورور نداشت.   یخودش بود و توجه

 بلند شد و رفت سمت بالکن.  لشیزنگ موبا با

 گفت:  ی  که به پشت خط دمیاراده دنبالش رفتم، شن یب

همه وقت   نینکن، ا جادیامزاحمت  ست،یمناسب ن طم یبهت بگم شرا  یدونم به چه زبون یمن نم-
 باهم خرابش نکن.  میدوست بود

 اومده گفت:  نییپا یی بار با صدا نیا اوشیگفت که س یبود و چ یدونم طرف ک ینم

  نیاسمی االن، بابا به وهلل من اصال.. الو،  یکن  یم ینجور یبهت دادم که ا یمن مگه آخه قول و قرار -
 الـ..

 .یلعنت اه

 کرده!  یقاط  یجور  نیبه دختر مردم ا یگفت  یچ-

 که نگاش پر از خشم شد.  دینکش یتعجب برگشت سمتم و طول با

 خدا لعنتم کنه که دل بهت بستم!   ،یاز بس خشک ،یاز بس مغرور  ،ی  توعه لعنت ری همش تقص-

 بار بلند تر گفت:  نیبگم که ا  یز یگرد شده نگاهش کردم و لب باز کردم چ ییچشم ها با
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من    یذاشتیها! خو م یگیچرا بهم م ستی کنارت ن یکه دوسش دار  یکس  یدونیم یوقت  یلعنت هیتو-
 و..  یندار  ویکنم کس الی خاک بر سر خ

 حرفش و گفتم:  یتو دمیبغض پر با

 خیقلب  ،یخوا یفقط جسممو م گه،ید یکی  شیتو باشه روحم پ   شیبشه، خوب بود جسمم پ یکه چ-
بهت جواب پس  دیکردم که حاال با یمن چه گناه نو؟یا یفهم یم ،ی  ا گهیمن به نام کس َ د یزده 

 ! یبدم، فقط عاشق شدم، اگه کارم جرم  پس تو خودتم مجرم

 که بغض کرد.. به زخمت قورتش داد و گفت:  دمیکرد، به چشم خودم د بغض

 !یفهم  ینم ،یفهم  ینم رم،یم یدارم م-

 زدم.   پوزخند

 فهمه منم، من!  یکه حالتو م ی، من! اتفاقا تنها کسفهمم یمن نم-

 صورتم گذاشت و آروم گفت:  یتر شد، دستشو رو کینزد

 نکن.  تمیاذ یفهم  یاگه م-

 دستش گذاشتم و با نگاه به چشماش گفتم:  یرو دستمو

 کردم من.  کارتیچ-

 پر حرارت که روش کاشت گفت:  یدستش گرفت و با بوسه ا یتلخ زد، دستمو تو یلبخند

 ! شتریب نیاز ا  یچ ،یعاشقم کرد-

 و آروم گفتم:  دمیکش رونی از دستش ب دستمو

 .ینکردم که تو عاشقم بش  یمن کار -

 تکون داد و گفت:  سرشو

 براش.  رهیبکنه چه نه دل المصبت هر لحظه م  یطرفت چه کار  یبدون   دیپس با ی تو که خودت عاشق-
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 آروم زمزمه کردم.گرفتم و   نیی رو پا سرم

 آره!-

 کرد گفت:   یکه سرمو بلند م  یجلو آورد، چونه مو گرفت و در حال دستشو

 ؟ یکن یم کاریاگه بهت بگه دوستت داره چ-

 زدم و گفتم:  شخندین

 بهم اعتراف کنه!  خوادیخبر از دل گرفتار من نداره، چجور م   یدونم، اون حت ینم-

 گفت:  دهیباال پر  ییابرو با

 ؟ی ش دار دوس دونهینم-

 زدم.  لب

 نه!-

 چونم برداشت و با حرص گفت:  ریاز ز دستشو

 ! یاقتیل  یعجب آدم  نفهم و ب -

 .د یکش قیگرفت و چند بار پشت سر هم نفس عم  نییسرش رو پا دینگاه دلخورم رو د  یوقت

 شد تو نگام و گفت:  رهی دوباره خ بعد

 ؟ یفراموشش کن یتون  یم-

 .. سوالشو با سوال جواب دادم.ازم داشت  یخوردم، چه انتظار  جا

 ؟ یفراموشم کن یتونیم ؟یتو چ-

 جواب داد. یمعطل  بدون

 وقت!  چیه-
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 بغل کردم.  دستامو

 طور!   نیپس منم هم-

 گفت:  هیخشم دستاشو مشت کرد و بعد از چند ثان با

 شبنم؟ -

 فرستادم.   رونی رو با صدا ب نفسم

 بله؟ -

 لود گفت: التماس آ یلحن با

 فراموشش کن!-

 شدم تو چشماش و گفتم:  رهیخشم خ  با

 توام منو فراموش کن! -

بلند گفتم و  یجا شد.. آخ صورتم که احساس کردم فکم جاب   یزد تو یسرخ شده جور  یچشم ها با
 صورتم گذاشتم! یدستمو رو

کرد.. انگار   ینگام م  رهی نفس زنان و متعجب نگاهش کردم، دستشو مشت کرده بود و خ نفس
 صورتم!  یکرد زده تو یخودشم باور نم

 بهت دستشو جلو آورد و زمزمه کرد.  با

 .. ـیمن، من نم-

متوجه من نبود،   ی پس زدم و برگشتم تو سالن، خدارو شکر همه مشغول صحبت بودن و کس دستشو
 .نییارج شدم و رفتم سمت در.. بدون جلب توجه از خونه خارج شدم و رفتم پا آروم از سالن خ
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خوابم   یک  دمیتخت و انقدر زار زدم که نفهم  یاتاقم هق هقم بلند شد.. افتادم رو یپامو گذاشتم تو تا
 برد. 

  شب خوابم برده بود، بلند شدم لباسامو یشدم.. با همون لباسا  داریبا تموم کسالت از خواب ب صبح
قشنگ روش هک   اوشیس یکرد و رد انگشت ها ی.. صورتم گز گز منهییآ یعوض کردم و رفتم جلو 

 بردم.   نیزدم و به کمک کرم پودر و پنگگ آثارشو از ب  یشده بود.. پوزخند

برداشتم و خواستم  ری ش وانیل هیبعد از سالم به مامان بزرگ رفتم تو آشپزخونه..  رونیاز اتاق ب  رفتم
 وارد خونه شد.  دیخر ی اتاقم که مامان با کل یدوباره برم تو

 م؟یاوه اوه مامان چخبره باز، مهمون دار-

 آشپزخونه و گفت:   زیم یهارو آورد گذاشت رو لینفس نفس زنان وسا مامان

 فردا شب آماده باش.  یآره، برا-

 باال رفته گفتم:   ییابرو با

 ن؟ ی چرا؟ مهمونا ک-

 شالشو از سرش باز کرد و گفت:  مامان

 یکردم دربارشون خونواده  یم ق یداشتم تحق  شی زنگ زدن منم تا چند روز پ  شیخواستگار.. ماه پ -
 .انی خودم بهشون گفتم فردا ب  روزید نکهیو آروم.. تا ا بینج  ن،یخوب

 اپن و گفتم:  یرو  دمیکوب روی ش وانی حرص ل با

 ! یر یگیم  میکه برام تصممگه من بچم  ،یبهم بگ دیمامان االن با-

 خونسرد گفت:  شهیمثل هم مامان

 با ارزش تره!  یز یمن از هر چ یتو برا یخوشبخت  خوام،ی اما منم صالحتو م یست یدلم تو بچه ن زی عز-

 زدم و گفتم:   پوزخند

 .احترام بذار  ممیبه تصم یخوایم مو یاگه خوشبخت-
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 نگام دوخت و گفت:  یتو شوینگاه مشک مامان

 ه؟یچ  متیاون وقت تصم-

 خوام ازدواج کنم!   ینم-

 هاش شد و گفت:  دی خر ییجامشغول جاب الیخ یباز هم ب  مامان

 قسمت باشه! ی هر چ ان،ی حاال بذار ب-

 . دمیخشم غر با

 مامان!-

 . رمی کار دارم به حرف نگ یشبنم برو کل  گهیبسه د-

 . دمیم کوبسمت اتاقم رفتم و درو محکم به  تی عصبان با

 کم داشتم. نویفقط هم یر یو و ریه نیا تو

 .اوشیاز س امیتا پ  ستیبرداشتم.. اوه اوه.. ب  لمویتخت نشستم و موبا یرو

 فقط نوشته بود شبنم، شبنم!  اما ی تا پ ستی تموم ب یبود اما فقط اسممو گفته بود، تو  بیعج دیشا

 هم نکرده بود! یعذر خواه هی یحت  یلعنت مغرور

  یامن و محکم م یشونه  هیکنن. دلم  دایتخت و اجازه دادم اشکام راه خودشونو پ یرو  دمیکش دراز
 هق هق و دردودل تا بلکه آروم بشم. یخواست برا

 . کردمی م یگرفته بود که احساس پوچ  یبه قدر  دلم

 دستمو دراز کردم و برشداشتم.  میگوش  ی برهی و یصدا با

 اومد. امی .. تماس قطع شد پجواب ندادم  زد،یداشت زنگ م  اوشیس

 تو بالکون!   ایب-
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و نگاهش به   ستادهیا اطیح یکه تو دمیتخت انداختم و بلند شدم، پرده رو کنار زدم و د یرو لویموبا
 اتاقمه. یپنجره 

 که دستش مشت شد. دمیجلو تر اومد و د یکنم کم ینگاش م  دید تا

 

 .ینه کار  ینه اشاره ا ، یحرف نه

 کرد. ینگاهم م رهیمشت شده خ یبا دست فقط

 کوتاه دوباره رو تخت نشستم. یرو انداختم و با آه پرده

 !نمی بب ادیقراره برام خواستگار ب فهمهی م یرو وقت اوشیخواست اکثرالعمل س یبود اما دلم م  یوونگید

 گفت جواب مثبت بدما.  یم طونهی ناخودآگاه خندم گرفت، ش افشی ر قتصو از

  هی یزن  کامل برا هیتونم  یوقت نم  چیه گهیان، منم که مطمعنم د یخوب یخانواده  گهیکه م مامان
 مرد باشم و سپهر رو فراموش کنم!

هارو    اریو تمام مع  رمیبگ می کنم عاقالنه تصم  یو خودم به خودم قول دادم سع دیپر کش  لبخندم
 بسنجم. 

کرده   رمیس  یکه خورده بودم حساب  یو پفک پسی بودم، چند تا چ دنید لمیاتاق مشغول ف یشب تو تا
 به ناهار و شام برام نذاشته بود.  ی لیبود و م

رو متوقف کردم و   لمیف لمیشده بود، با زنگ موبا یبودم و از خنده اشکام جار  یکمد یینمایس غرق
 دادم. رو اوشیجواب س

 بله؟ -

 . دیچیگوشم پ یخش دارش تو  یصدا

 گه؟ یم یشبنم عمه چ-

 شده گفتم:  جیگ
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 ؟ یچ-

 .دیکش هوار

 اد؟ی قراره فردا برات خواستگار ب گه؟یم یعمه چ-

 گفتم:  یظاهر  یخونسرد با

 حاال.  یآره! که چ-

 . دیهوار کش دوباره

 ! شمیم  یپس من چ یلعنت ؟ی شبنم که چ ؟یکه چ-

 با زبونم تر کردم و گفتم:  لبمو

 ندارم!  یتو گوشم کار  زنهینشده م یچ یکه هنوز ه یداد و هوار نکن، من با مرد یانقدر الک  اوشیس-

 گذاشتم. لنتیرو سا موی تماس رو قطع کردم و گوش بعد

 . دمینفهم یچ یازش ه گهیبار د نیکردم اما ا یرو پل  لمیف  دوباره

 اومد تو.  ییمن زندا دیی که گذشت در اتاق زده شد و با بفرما یچند

 مهربونش زدم.  یبه چهره  یبلند شدم و لبخند یرو صندل  از

 . ییزندا یخوش اومد-

 با محبت گفت:  شهیمهمونم کرد و مثل هم یلبخند ییزندا

 قربونت برم دخترم، اومدم باهات صحبت کنم.-

 کردم به تختم و گفتم:  اشاره

 باشه. ری خ نجا،یا د ینیبش-

 تخت نشست و گفت:  یرو ییزندا
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  زدیم شی آت  یکه از چشاش اونجور  اوشی به س یگفت  یچ دمیفقط من نفهم  رهی بودنش که خ ری خ-
 .رونیب

 نگاهش کردم که با خنده ادامه داد. متعجب

بهت بگم اگر به خواستگارت جواب    امیشده، گفت ب  یکه گفتم چ شمیاومد پ یحال  هیو با ت یدونینم-
ما هم  یفقط خواستم بدون  یالبته غلط کرده تو حق انتخاب دار  کشهی م شیرو به آت  ایدن یمثبت بد
 هم عاشقه! یاعصاب که حساب یدوماد ب  هیاونم با  میخواستگار

 

 دادم. چیشدم و دستامو تو هم پ  ری زده سر به ز  خجالت

 خنده آلود گفت:  یبا لحن  ییزندا

 قسمت باشه! ی با مامانت هم صحبت کنم، هر چ رمیمن م-

 لب گفتم: ری و ز دمیبلند کش یسرمم بلند نکردم بعد از بسته شدن در پوف ینگفتم، حت  یز یچ

 !اوشیخدا لعنتت کنه س-

** 

زنم به   یکنم و کال گند م  یدست و پامو گم م میستگارخوا  ادیسپهر ب  یکردم اگر روز  یفکر م  شهیهم
اما اون شب آروم بودم، آروم  آروم.. چون نه خواستگار سپهر بود نه من اون دختر ُهل  یهمه چ
 گذشته.

 نگاه رو به خودم انداختم.  نیو آخر ستادمیاتاق ا یگوشه  یقد ی نهیی آ یروبرو

با شال   د،یسارافون سف  ریرز روش و ز یبا گل ها یسارافون مشک ،یمشک یبا صندال  یمشک یل شلوار
 هک شده بود. دیکه روشون مربع ها سف یمشک

عطر به مچ دست و گردنم از اتاق خارج    ینرم کننده.. با زدن کم  یبود با کم یفقط رژ کم رنگ  شمیآرا
 شدم.
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  یگذاشته بود، روسر  شیبه تن داشت که اندامشو قشنگ به نما  یرنگ بلند ی سارافون زرشک مامان
  رونی ب یشده اش کم  تیالیها ی کرده بود و موها جادی ا دشیبا پوست سف  یی بایز قیتلف  شیمشک

 بود.  ختهیر

 زد و گفت:  یلبخند دنمید با

 ! یانقد بزرگ شد  یقربونت بشم من، تو ک یاله-

 .دمیخنده به سمتش رفتم و آروم گونشو بوس با

دوماد تو رو   م،یکن یخودمونو کامل معرف  یاول کار  یخوایمن قربونت برم مامان خوشگل خودم.. م-
 !نهی من نب یبجا

 به صدا در اومد.. فونی.. همون موقع آدمیخندشو گرفت و من بلند خند یلبش جلو دنیبا گز مامان

 سمت اف اف رفت و مامان بزرگ گفت:  مامان

 ومدن؟یچرا ن یپس سهراب و کت-

 " در و باز کرد. انیم گهیبا گفتن  "االنا د مامان

 اومدن و همون دم در با مهمونا خوش و بش کردن. نییهم از پله ها پا ییو زندا ییدا

 !ر یجوان و سر به ز یآقا  هیو  یخانم چادر  دوتا

 بود که توجهمو جلب کرد. یز ی چ نیاول ش یلخت مشک یموها

 . دیکوتاه بغلم کرد و حالمو پرس ییسال خنده رو انیم خانم

 کرد.  یمودب احوالپرس یلیجوان باهام دست داد و خ   یاز اون دختر  بعد

 ی دهیجوان کت و شلوار پوش یآقا  نیهمراه جمع سمت سالن رفتند و حاال من موندم و ا نایا مامان
 . کیش

 شد تو چشمام.  رهی خ یفقط لحظه ا ،یرز قرمز رو به دستم داد و لحظه ا یگل پر از شاخه ها  سبد
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 شد و داخل رفت.  ری اخم کرد، نه چشماش برق زد.. خونسرد دوباره سر به ز نه

 

  ی رهیگذاشتم و خ زیم ینشستم.. سبد رو رو  یصندل  یآشپزخونه و رو یگل به دست رفتم تو سبد
 شدم.  بایز یگال

 آشپزخونه و گفت:  یچقدر گذشت که مامان اومد تو نمدوینم

 . اری ب ییچا  ینیس هیپاشو مامان -

 تازه دم مامان. ییرو پر کردم از چا  یی.طالدیسف  یبلند شدم و داخل فنجان ها  یصندل  یرو از

 و رفتم تو سالن.  دمیکش  قیعم  ینفس

خانم جوان و بعد شاه داماد..  ، یی زندا ،ییسال شروع کردم، بعد مامان بزرگ، دا انی از خانم م اول
 قرار دادم و کنار مامان نشستم. یعسل یرو رو  یخال ینیس

 کرد رو کرد به مامان و گفت:  یصداش م یدیکه مامان خانم حم یسال انیم خانم

  میرو شناخت گهیمدت خوب هم د  نیبا هم صحبت کنند، ما که تو ا یدختر و پسر کم  دیاگر اجازه بد-
  زینبود همه چ یاز مسافرت برگرده و انشاهلل اگر مشکل یدیهم آشنا بشن تا حمبا  شتریهم ب نایا

 بشه.  یرسم

 زد و گفت:  یلبخند مامان

 .دیی فرما یبله درست م -

 رو کرد سمت من و گفت:  بعد

 کن تو اتاقت.  ییپاشو مامان آقا داماد رو راهنما-

شدم.. با دست   رهی خ ومدیسمتم م  نیآروم و مت  ییاز جا بلند شدم و به شازده که با قدم ها یحرف یب
 . میکردم و هم قدم سمت اتاق رفت شیی به سمت اتاقم راهنما

 باز کردم.  درو
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 . دییبفرما-

 کوتاه زد و داخل رفت.  یلبخند

 باز گذاشتم و رفتم تو.  مهین درو

 کرد..  یاطراف رو نگاه م یبود و با کنجکاو ستادهیپا ا سر

 .دین یبش  دیجا راحت هر

 توالت نشست و گفت:   زیم یصندل  یلباش هک شده بود رو یهمون لبخند  آرام بخش که انگار رو با

 . یدار  ییبای اتاق ز-

 نه.  زیبود اما ه یم یصم ومد،یکالمش بدم ن  متی صم از

 زدم و مثل خودش جواب دادم:  یلبخند

 . یلطف دار -

 . دمیو شن که دوباره صداش دینکش یبگه.. طول  یز یتخت نشستم و منتظر شدم چ یرو

 تو؟  ایاول من شروع کنم -

 رنگش گفتم:  یتو نگاه قهوه ا رهیخ

 اول تو..-

 جون داد و گفت:  یکم  لبخندشو

پدرم مشغولم.. دو  نیماش  یدارم و تو گالر  یمعمار  سانسیشدم، فوق ل یسالگ کی و  یتازه وارد س-
 ان.  یمذهب ییجورا هیتا خواهر دارم که هر دو ازدواج کردن و خانواده امم 

 دلم گفتم اره از چادر چارقد مامان و خواهرت معلومه.. حاال نوبت من بود، گفتم:  تو

 یبه گفته  ی عنی دم،یدارم و تک دخترم.. پدرمو تا حاال ند یبدن  تی ترب  سانسیو پنج سالمه، ل  ستیب-
 حکم پدرو برام داره.  ییجورا  هی مییکنم و دا یم یمامانم فوت کرده، با مامان و مامان بزرگم زندگ
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 . دیمکث پرس یتکون داد و بعد از کم سرشو

 !میکنار هم ما بش میتون یبنظرت من و تو م یعنی ه؟یازدواج چ نینظرت در مورد ا-

 باال بردم و گفتم:  ابروهامو

 !دونمینم-

 بامزه و مردونه.  یلیخ  د،یخند

 .می همو بشناس شتریتا ب م یفرصت بد هی گهیاما به نظرم بهتره بهم د دونمیمنم نم  تشیواقع-

 زمزمه کردم.  یمخالفت سرم رو تکون دادم و باشه ا بدون

 نکرد.  یمخالفت یو کس میرو به جمع هم گفت  ممونیتصم

مت پله ها رفتند، همون لحظه ازمون س یهم با خداحافظ ییو زندا ییمهمونا دا یبدرقه  هنگام
کوتاه رو به مامان سمت باال   یبه چشمام و سالم  قیعم  یشد و با نگاه  یوارد سالن ورود اوشیس

 رفت. 

 . دمیتخت دراز کش یسمت اتاق رفتم و رو یخستگ یبهانه  به

 بلند شد.  لمیزنگ موبا یبرد که صدا یچقدر گذشت، کم کم داشت خوابم م  دونمینم

 

 برداشتم.  یاز رو عسل لو یشدم و موبا زی خ مین

 بود، جواب دادم. اوشیس

 بله؟ -

 گرفتش بلند شد! یصدا

 شبنم! -

 بله!-
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 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 پشت بوم، لطفا!  ایب-

 گفتم:  متعجب

 سرما!  نیتو ا-

 آلود گفت:  التماس

 کنم. یخواهش م-

 کردم:  زمزمه

 باشه. -

به دست از اتاق خارج    لیشونه هام انداختم و موبا یرنگم رو رو  یمشک وریرو قطع کردم و پل  تماس
 برداشتم درو آروم باز و بسته کردم. دویبود، کل یک یشدم، خونه غرق تار

مکث کردم، چراغ هاشون خاموش بود، حتما   یکم نایسپهر ا یآروم پله هارو باال رفتم، دم خونه  آروم
 خوابن! 

 ادم. و به راهم ادامه د دمیکش  قیعم  ینفس

 بود.  ینامعلوم ینقطه  ی رهی لبه بوم نشسته بود و خ اوشیس

 رفتم که متوجه ام شد و برگشت سمتم. کشینزد

 .ستادیا میشد و روبرو بلند

 ؟یاومد-

 تو تنش گفتم:  شرتیبغل کردم و با نگاه به ت دستامو

 . یخور یسرما م ست، یتنت ن  یز یچ-

 تر آورد و گفت:  کی تنشو نزد د،یگرفت و جلو کش ورمیآورد جلو، از دو طرف پل دستشو
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 ! ارمیانقدر خوب نباش، کم م-

کردم و  رهی آسمون ت ی رهیخ  دم،یو نگاهمو از نگاه تب دارش دزد دمیلبمو تو دهنم کش ی گوشه
 که گفت:  دمیصداشو شن 

 یآدم کامل برا هی تونهیعشقش کنه نه م نیگزیجا ویکس تونهیعاشق اگه واقعا عاشق باشه نه م هی-
 باشه! یا گهیکس  د

 دوباره دوختم تو نگاهش و گفتم:  نگاهمو

 آره.. پس انتظار نداشته باش برات کامل باشم! -

 تلخ زد و گفت:  یلبخند

 اش با من! هیتو فقط باش بق-

 لب زدم.  قیعم یآه با

 تونم! ینم-

 دوباره خشن شد. لحنش

 .. ای  یمال من ای ،یبش یا گهیبذارم مال کس  د  ینیشبنم تو خواب بب   نیاون وقت چرا، بب-

 باال بردم.   ابروهامو

 ؟ یچ ای-

 پر از درد گفت:  یدستاش گرفت و با لحن  یتو دستامو

 !یکه از ته دل دوسش دار  یمال کس  ای  یمال من ای-

 غم زدم و گفتم: پر از  یلبخند

 که دوسش دارم باشم! یتونم مال کس ی!.. من نموونهید-

 صورتم.  یو گذاشت رو  دیاز دستاشو از دستم کش یکی
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 !یپس مال خودم-

 باز و بسته کردم و محکم گفتم:  چشمامو

.. ستمیدختر کامل ن هیمن  ر،ینگ میتصم  یاحساس  اوشیچه برسه به تو، س ستمیمن مال خودمم ن-
 !نارویا یفهم یم گست،ید یکی  شیروحم پ الم،یذهنم، فکرم، خ 

 بلند گفت:  بایتقر یعقب عقب رفت و با لحن  د،یعقب کش دستاشو

 یمن عاشقتم، تمام فکر و ذهنم شد  یلعنت ،یفهم یکه نم ییتو نیفهمم ا یفهمم من م  یم-
 بهت بگم.. یبه چه زبون  گهیتو،تو،تو.. د

 .دیکش هوار

 عاشقشم، عاشقش! من  هاالناسیا-

 دهنش گذاشتم. یتر رفتم و دستمو رو جلو

 ! یکش یشنوه چرا هوار م یم  یکی زشته  اوشیتوروخدا س ش،یه-

کف  یدهنش بود فشار داد و بوسه ا یدستم که رو یسرخ شده، دستشو باال آورد رو یچشما با
 دستم نشوند! 

 انداختم.  ری لرزون سرمو به ز یگرفته دستمو عقب بردم و با قلب ُگر

 

 بمونم!   ایکنم، برم  کاری دونستم چ ینم

 که گذشت گفت:  هیثان چند

 ممکنه! ریبهش که ازدواج باهات غ  یبا خواستگار محترم، گفت یچه کرد-

 بلند کردم و گفتم:  سرمو
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  شتریبه اون خواستگار محترم فرصت شناخت ب  رم،یبگ م یتونم تصم یمورد فقط خودم م نینه، تو ا-
 دادم.

 .نمیرو س ذارهیم  برویکه گفتم االن سرمو م یترس رو مهمون تنم کرد، جور  ی سرخش لحظه ا نگاه

 دهنم رو قورت دادم و دوباره گفتم:  آب

 خونه!  رمیسردمه، من م-

 مچ دستم رو گرفت و گفت:  عیبرگردم عقب که سر خواستم

 کارو دختر، نکن! نیکنم، نکن ا یبرم اون پسرو  بکشم، به جان خودت م نکن یکار  هیشبنم، -

 دستم رو به زحمت از دستش خارج کردم و گفتم:  مچ

 یتو چه بخوا دم،یرو که درس باشه انجام م یآخر و عاقبت نداره، زور نگو بهم، من هر کار  یوونگید-
 !یچه نخوا

 محکم گفت:  یگرفت و با لحن میچشم ها  یاشارشو جلو انگشت

  یا گهیمال کس  د یتون  یرو بذار کنار، تو نم یبه خودت، شبنم، لجباز   یگند بزن ذارمینم ذارم،ینم-
 خودم!  ،یاول و آخرش سهم خودم ،یبش

 اش و ادامه داد. نهیتخت  س دیمشت کوب با

  یکه نم یک ی  ،یهست یکی که تو عاشق  گمیم گم،یبهش م ویهمه چ رمی م یار ی در ب یبچه باز  یبخوا-
که   یزن کامل براش باش هی یتون  یگم که تو نم  یبهش م ،یاز فکرش خارج بش یلحظه ا یحت  یتون

 ده،یکه انقدر احمق هست که عشق پاکتو ند  یوجود داره، مرد یا گهیتو مرد  د یایتو دل و دن
 .. ـیالو م  یداره با ک یکدوم گور   ستیو حاال معلوم ن دهیمنفه 

دلم رو   یتلنبار شده تو یگوشش، با بغض و درد حرفا یبلند کردم و با تمام توانم زدم تو دستمو
 تو صورتش.  دمیکوب

عشق منه، تموم باورمه، جونم به جونش بسته ست،   ی زنی که داره دربارش زر اضافه م یاون مرد-
براش   خودم رفتم دتم،یتمام مدت جلو چشمش بودم ند  ،یفهم یم ستم،ی لحظه هم ن هینباشه 
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خودشو برادر من   که،ی خواهر کوچ گهیمنو مال خودش کرده بهم م یای که تمام دن یمرد ،یخواستگار 
  ست،یسهم من ن ست،یمال من ن فتهی م ادمی یوقت شهیم  کهی ت کهی دلم ت ،یدرک کن یتون  یم دونه،یم

.. همون مرد ازم خواست بهت  دونهیمنو خواهر خودش م یوقت شمیو زنده م رمیم یهزار بار م یروز 
 اون مرد.. اون.. ،یفرصت بدم، گفتم دوسم دار 

بهت   یچشم ها ی رهی مجال نداد، نفس نفس زنان خ میگلو یادامه بدم، بغض نشسته تو نتونستم
 .هیعشقم ک دهیشدم، مطمعن بودم فهم   اوشیس یزده 

 لرزونش بلند شد. یصدا

 سپهر!-

 تکون دادم و آروم گفتم:  سرمو

 نباش!   اوش،ینمک رو زخم نباش س رم،ی ولم کن بذار به درد خودم بم گهی، سپهر، حاال دآره-

 

 شده! وونهیکه گفتم د دیخند  یم ی، جور هوا قهقهه زد  یمکث کرد و بعد ب یا هیثان

 گفت:  دهیبر دهیخنده بر ونیم

 !ی ستین یمگه نه، بگو که جد یکن  یم یشوخ -

 شد!  یکردم آروم باشم اما مگه م یم یسع دم،یکش  قیعم ی درد چشم هامو بستم و نفس با

 یذل زده بود تو د،یخند ینم گهیبود، اما د ستادهیدرست مقابلم ا اوشیهامو که باز کردم س چشم
 مات شده. یصورتم با نگاه 

 زمزمه کرد:   یمعمول ریغ یصورتم گذاشت، با لحن  ی باال آورد و رو دستشو

 برادر من!  ،یواقعا عاشق سپهر  یعنی ،یعنیتو -

 صورتم برداشتم و گفتم:  یاز رو دستشو

 مگه نه!  مونهیخودمون م  نیرازو بهت گفتم، ب نیکه ا یهست یکس  نیتو اول ،اوش یس-
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 نزد!  ی نگفت، حرف یز یچ

 یبغلش کنم و ها خواستیشد، دلم م  یم نییباال پا  یگلوش ه بیکردم بغض کرده، س یم  احساس
 کنم تا بلکه سبک بشم! هیگر یها

 بازوش گذاشتم و تکونش دادم. یدستمو رو گهیم یز ی نه چ کنهی م ینه کار  دمید یوقت یاز چند بعد

 بگو!  یز یچ هی اوشیس-

 زد..  ادی دستاشو از دو طرف باز کرد و بلند فر ستاد،یبوم ا یعقب رفت، لبه   عقب

 خدااااااااااااااا! -

 !شهیتم االن گلوش پاره مکه گف یجور 

 لرزون سمتش رفتم و از پشت دستش رو گرفتم. ییپاها با

 ها! یوفتی م اوش،یس  نییپا  ایب-

 سپهر از پشت سرمون بلند شد. یبزند که صدا یو خواست حرف دیکش رونی رو از دستم ب دستش

 نجا؟ یچخبره ا-

که تمام حواسش به  اوشیلبام.. س یخواب آلودش ناخودآگاه لبخند رو نشوند رو یصدا ستاد،یا قلبم
 اومد. نییبوم پا یزد و از لبه  ظیغل یلبخندم پوزخند دن  یمن بود با د

 : دیدوباره پرس  سپهر

 نجا؟ یچخبره ا اوش،یس یزن یچرا داد م-

 سمتش رفت و من برگشتم به عقب.  اوشیس

 بود و تمام نگاهش بهش بود. ستادهیا اوشیس  یروبرو یو شلوار ورزش  یمشک شرتییسو با

 بلند شد.  اوشیس یگرفته  یصدا

 فهمه!  یفهمه، نم  یکنم عاشقشم، اما نم یم  ینفهم حال یدختره  نیفقط دارم به ا س،ی ن یز یچ-
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 به من.  دیرد شد و رس  اوشیسپهر از س نگاه

 آخر!  م  یزده به س ینجور یبرادر ما ا نیا یکار کرد یخواهر کوچولو چ-

 مشت کردم و تو دلم گفتم:  دستامو

 !یکرد کاریتو با من چ  ی بهتره از خودت بپرس -

 .ستادیسکوت کردم با چند قدم سمتم اومد و روبروم ا دید یوقت  سپهر

 ! زمی عز یگ ینم یز یشبنم، چرا چ-

 پر از اشکم رو تو نگاهش دوختم و زمزمه کردم.  نگاه

 برا گفتن ندارم!  یحرف -

 اخم کرده دستمو گرفت و گفت:  سپهر

 کنه!  یم تتی اذ اوشیچرا؟ نکنه س-

 اومد طرفمون و با پوزخند گفت:  عیسر اوشیبزنم که س  یدهنو قورت دادم و خواستم حرف آب

که،  س ین شی بابا المصب حرف حساب حال ه،یچ  انیجر  یر یگیکنم.. انگار تو نم  یم تشیمن، من اذ-
  یتونم نفس بکشم بازم نم  یبدون تو نم یلحظه ا ی، من  لعنتمن گمیفهمه، م یعاشقتم نم گمیم

 داره! یخوب  یرابطه   دنیفهمه، کال با نفهم

 کرد خندشو مهار کنه گفت:  یم ی که سع یدر حال سپهر

 . میصحبت کن  مینیما مفصل بش یخونه   نییای وقته فردا شب ب گریاالن د د،یاشخب آروم ب یل یخ-

 . دیموهاش کش ی بلند دستشو شونه کرد و ال یبا پوف اوشیس

 که نگام به حالت موهاش بود گفتم:  یحال  در

 !امی من نم-
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 بلند شد.  اوشیس داد  

 کنه! یم  تتیاذ اوشیس گهیداداش من م نیاون وقت ا ا،ید  ب-

 گفت:  یحرص ی گرفت و رومو برگردوندم تا متوجه نشه اما شد، دوباره با لحن  خندم

 هم داره! دنیآره بخند بخند، حال و روزم خند-

 که خودش هم خندش گرفته بود آروم گفت:   سپهر

 خب بابا انقدر حرص نخور. -

 رو کرد سمت من و گفت:  بعد

 . ییایتوام م-

 بزنم که باز گفت:  یباز کردم حرف  لب

 بخاطر من!   لطفا،-

 ! سین یکه کار  نیکشم ا یهم م دنی تو، من به خاطر تو دست از نفس کش  بخاطر

 تکون دادم و آروم گفتم:  سرمو

 باشه! -

 فوت کرد.  رونی نفسشو ب اوشیلبخند زد و س   سپهر

 تنهاست! ایوقته منم برم خونه دن ری د دیبر گهیخب د-

 ! ایدن ای دن ایدن

 خودت کمکم کن!  ایخدا هوف

 . نییآروم از کنارشون گذشتم و رفتم پا یر ی شب بخ با

 صبح خوابم برد.  یپهلو اون پهلو شدم و باالخره دم دما نیا یصبح ه  تا
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 . رونی کسل چشمامو باز کردم، پتو رو از روم کنار زدم و پاشدم رفتم ب یجاروبرق یصدا با

 هم شونه کردم و بافتم. و بعد از شستن دست و صورتم موهامو  سیسمت سرو رفتم

کنه.. سمت آشپزخونه رفتم که  ی خارج شدم متوجه شدم مامان با تلفن صحبت م   سیاز سرو یوقت
 مامان بزرگ گفت: 

 قرصامو بخورم. نیا اریآب برام ب  وانیل هیننه قربونت برم -

 . دمیآب براش بردم و گونشو محکم بوس یوانیلبخند ل  با

 بفرما گالب خاتون. -

 و گفت:  دی صورتم کش  یرو یبا خنده دست بزرگ مامان

 دخترم. یش  ری عاقبت بخ-

 جمله ش بودم.  نیعاشق هم شهیکرد، هم  شتریلبخندم رو ب  حرفش

 گذاشت و گفت:  زی م یتلفن رو رو مامان

 . رونی ب دیدنبالت برا ناهار بر ادیگفت پسرش م یدیشبنم حاضر شو خانم حم-

 ..دیفهم  یم  اوشیکم داشتم، اگر س نویاوه فقط هم اوه

 کار کنه مثال! یچ خوادیشبنم توام، خو بفهمه م اه

 

 تکون دادم و دوباره سمت اتاق رفتم تا آماده بشم که مامان گفت:  کلمو

 .یلقمه بخور ضعف نکن  هیالاقل  ایب-

 حاال" وارد اتاق شدم و سراغ کمدم رفتم. امی گفتن "م با

تخت گذاشتم.. بافت   یرو  یرنگم رو به همراه شال و شلوار مشک  یرشکز یپالتو  یوارس  یاز کم بعد
 موهامو باز کردم و از باال بستمشون.
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 زدم و منتظر شدم تا خشک بشه. ی ناخون هامو الک زرشک می مال شیآرا  یاز کم بعد

 تو دستش وارد اتاق شد.  یبه در خورد و مامان با لقمه  یتق

 . رهیلقمه رو بخور ته دلتو بگ نیمامانم ا ایب-

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  لقمه

 . نییبرم پا ادیم یحاال من از کجا بدونم ک-

 کرد گفت:  یم شونی که با دقت وارس  یتخت رو برداشت و در حال  یرو یلباس ها مامان

 به پسرش.   دهیشمارتو گرفت، حتما م یدیخانم حم-

 کوچک از لقمم گرفتم و گفتم:  یگاز 

باهاش    خوامیبعد م  دونمیکه من اصال اسم شازده رو هم نم نجاسیحاال قسمت خنده دار ماجرا ا-
 . رونی ناهار برم ب

رنگم رو همراه   یاسپرت مشک ی که کفش ها یکمد رفت و در حال  نییبا خنده سمت دراور پا مامان
 داشت گفت:  یش برم فیک

 خاطره براتون.  هی هشیم نمیا ،گهیخوبه د-

 گذاشتم و گفتم:  زیم  یلقمم رو رو ی نصفه

 نه. ای  شهیم نیحاال اصال بب -

 قسمت باشه" اتاق رو ترک کرد.  یبا گفتن  "هر چ  مامان

ناشناس  افتاده روش نشان از حضرت   یزنگ خورد و شماره  لمیبود که موبا کی به  قهیده دق ساعت
 آقا داشت. 

 را صاف کردم و جواب دادم. میصدا

 د؟ ییبفرما-
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 گوشم. یتو د یچی مردونش پ یصدا

 . رعباسمی سالم شبنم خانم، ام-

 عباس بود.  ریعه، پس اسمش ام  عه

 جواب دادم.  یمیخودش صم  مثل

 . یخوب ر،ی سالم آقا ام-

 . رونی ب میدنبالت بر ام یب  یباش لیبگم اگر ما، راستش مزاحم شدم ممنون، متشکر  یل یخ-

 توالت گذاشتم و گفتم:  زی م یرو رو  آرنجم

 منتظرتم. س،ی ن یبله مادرتون تماس گرفته بودن، مشکل-

 . نییپا  ایب  زنمیجلو درتونم، زنگ م گهیساعت د میپس من ن -

 رفتم سمت در گفتم:   یکه م یبلند شدم و در حال یرو صندل  از

 باشه حتما، فعال. -

 فعال.-

بود   یک د یپرس  یآب خوردم و رو به مامان که م وانیل ک یرو قطع کردم و رفتم تو آشپزخونه،   تماس
 جواب دادم: 

 عباس!   ریآقا ام-

 با خنده رفت و گفت:  یچشم غره ا مامان

 ؟یباالخره اسمشو کشف کرد-

 : زدم و گفتم   یچشمک

 شبنم بانو! گنیبه من م  ،یفکر کرد ی بله پ چ-
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 کرد گفت:  یم  یخال  یکوچک ینی س یها را رو ایکه لوب  یدر بلند شد و مامان در حال  زنگ

 .هیدر ک  نیخب حاال شبنم بانو برو بب  یل یخ-

 رفتم و سمت در قدم برداشتم. رونی آشپزخانه ب از

 ابروهامو باال بردم و لبمو کج کردم. ایدن دنیکردم و با د یچشم نگاه از

 رو لبام نشوندم. یمصلحت یرو باز کردم و لبخند  در

 . زمی جون، بفرما تو عز  ایسالم دن-

 با لبخند داخل شد و گفت:  ایدن

 عمه خونه ست؟ زم،ی سالم عز-

 بله هست بفرما. -

 اشاره کردم و بلند گفتم:  ییرایدستم به پذ با

 جون اومده!   ایمامان، دن-

 چسبوندم! یهم ته اسمش م یچه جون جون نا،ی منو بب حاال

 

 رو با محبت دعوت به نشستن کرد و مامان با لبخند از آشپزخونه خارج شد. ای بزرگ دن مامان

به خودم کردم و بعد از  یقد نهییتو آ یتوجه بهشون سمت اتاقم رفتم و حاضر شدم، نگاه یب
 .رونیکفش هامو برداشتم و رفتم ب نانیاطم

 اومده بود! یبرا چ  دمیهم از جا بلند شد و قصد رفتن کرد.. اصال نفهم ایموقع دن نهمو

 بهم زد و گفت:  یلبخند

 شبنم جان؟  ی کجا شال و کاله کرد-



 اقتدا کن

50 
 

 دادم و گفتم:  لشیتحو یلبخند مچهین

 . رونی ب رمیاز دوستام قرار دارم م یکی با -

 همون لبخند حفظ شده گفت:  با

 خوش بگذره. -

  یو با خداحافظ  دمیافتاد کفش هامو پوش  میگوش یکه رو یکال  سی لب زمزمه کردم و با م ریز  یممنون
 از خونه خارج شدم.

 روبرو شدم.  اوشی گذاشتم با س رونی ب اطی بود که تا پامو از در ح یته بد شانس  ته

 : دینگام کرد و پرس نییبا اخم از باال به پا اوشیس

 ؟ یر یم ییجا-

 مثل ترس تو تموم تنم نشسته بود. یز یچ هیرفته بودم، دونم چرا اما تپش قلب گ ینم

 تکون دادم و آروم گفتم:  سرمو

 آره!-

 برسونمت؟  یخوایم-

 گفتم:  عیسر

 خـ..  زهینه نه من، چ-

 جلومون ترمز کرد. یرنگ  دیسف امیوحرفم تموم نشده بود که ا م هنوز

 لب گفت:  ریکه متعجب ز دمینگاشو برگردوند و شن اوشیس

 ه؟یک گهید نیا-

 شد و با لبخند سمتمون اومد. ادهی پ نیاز ماش  رعباسیام
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 سالم.-

 زدم.  یهل هلک یلبخند

 سالم.-

زدش   رونی که به وضوح رگ گردن  ب اوشی کرد و بعد با اشاره به س یهمون لبخند باهام احوالپرس با
 گفت:  ،هی ک  ریشد و معلوم بود حدس زده ام یم دهید

 ! یکن  یمعرف یخواینم-

 گفتم:   یمصنوع یقورت دادم و با لبخند دهنمو آب

 عباس.. ریآقا ام شونمیمن، ا ییپسر دا اوشیس-

 مودبانه گفت:  یلیدستشو جلو برد و خ ریام

 .تونییخوشبختم از آشنا-

 خشدار گفت:   یدستشو گرفت و محکم فشار داد و با لحن اوشیس

 .نیهم چن-

 !دمیترس  یواقعا داشتم ازش م  گهیخودشو گرفته بود، د  یکه به زور جلو بخدا

 و گفت:  دی دستشو عقب کش ریام

 .میبر گهیما د دیاگر اجازه بد-

 گفت:  لهیپ لهی ش یو ب  یم یرو کرد سمت من و با همون لحن صم بعد

 . زمیسوار شو عز-

 دلم بذارم.  یرو کجا زمشی ! حاال عزایاوه خدا اوه

 . تادسیجلو رو باز کرد و منتظر ا در
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 اومد قدم جلو گذاشتم و سوار شدم.  ی خونش در نم  یزدیکه کارد م  اوشیکوتاه رو به س  ینگاه با

 درو بست و خودشم دور زد نشست.  ریام

 فرستادم. رونی ب یاراده نفسمو با آسودگ یب میکوچه که خارج شد از

 گفت:  عیکه تمام حواسش بهم بود سر رعباسیام

 شده؟  یز یچ-

 

 کردم و آروم گفتم:  نگاهش

 .یچ ینه ه-

 زد و گفت:   لبخند

 ؟ یگیبپرسم راستشو م یز یچ هی-

 توهم گره زدم و گفتم:  دستامو

 بپرس. -

 : دی پرس یرک و جد  یلیخ

 بوده؟  یز یخان چ  اوشیهمون س  ت ییتو و پسر دا نیب-

 چقدر زرنگ بود!  ای داغ کردم، خدا قشنگ

 اراده بود جواب دادم. یمکث که ب  یاز کم بعد

 ، چطور مگه!نه-

 ! دمیکرد، انگار که ارث پدرشو باال کش ینگام م  یجور  هیآخه -
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رو   قتی حق یتا نخندم و بعد از لحظه ا دمیاراده خندم گرفت، لبمو تو دهنم کش یکه زد ب  یمثال  با
 گفتم: 

چون ازم  کنهیفکر م دونه،یخودشو مالک من م  ییجورایاما خب اون  ستین  نمونیب  یز یچ-
 . رمیبگ  میخودم تصم  یحق ندارم خودم برا گهیکرده د یخواستگار 

 و همان طور گفت:  یاصل ابانی تو خ  دیچی پ ریام

 تلخه!  یلیطرفه، خ هیآهان حس  -

 چپم رو باال بردم و گفتم:  یابرو

 !؟یچ-

 نگام کرد و گفت:  کوتاه

 . میحاال کجا بر می.. خب بگذریچیه ،ی چ یه-

 

 به دورور گفتم:  یبا نگاهو   دمیکش  قیعم  ینفس

 . یدونیهر جا صالح م دونم،ینم-

 قشنگش زد و گفت:  یاز اون لبخندا دوباره

اما هر دوبار هم به همون  یباورت نشه اما من قبال دو بار به انتخاب  مادرم رفتم خواستگار  دیشا-
.. آرامش لحنت بدون  یحس کردم فرق دار  دمید یوقت  ،یسر  نیا یختم شد ول یشب خواستگار 

 شبینگاهت، نوع رفتارت همه و همه باعث شد نسبت بهت کنجکاو شم، از د ،یناز و عشوه ا چیه
صبح موضوع رو به مامان  نکهی باهات قرار بذارم و چرا شمارتو نگرفتم تا ا یبودم که چجور  فکرتو 

 یعنیهستم  یو رک  یمن آدم جد  ،یکرد ریمو درگگفتم و اونم با مادرت تماس گرفت.. از االن بگم ذهن
 و باالعکس! گمیراحت بهش م ادی خوشم ب یاز کس

 بغل کردم.  دستامو
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..  یندار  یغرور و اخم و تخم الک  ،یا لهیپ لهی ش یب  یهم که باش ینگاه متوجه شدم، جد نیبله با اول-
 . ادیمغرور بدم م یالک یاز آدما

 دار و شوخ گفت: خنده   یلبخند نگام کرد و با لحن با

 بزرگترا از هر دو طرف بلـهههه! یپس با اجازه -

  ی .. از خندم اونم خندش گرفت و بدمیو بلند خند ارمیبا مزه بود که نتونستم طاقت ب یبه قدر   لحنش
 . دیصدا خند

 .میدیکنه حتما به توافق رس  ی با خودش فک م نهیمارو از دور بب یکی حاال -

 رخش و گفتم:  میشد ذل زدم به ن  یکه از رو لبام محو نم یقورت دادم و با لبخند خندمو

 . نیظاهر ب شهیمتنفرم از مردم هم-

 مکث گفت:  یچراغ قرمز توقف کرد و بعد از کم پشت

 .می کن  یزود قضاوت م  یل یو خ  مین یبی رو م هیوقتا فقط ظاهر قض  یلیمتاسفانه ما انسان ها خ-

جا   یکنم اما قضاوت ب  یکس درد و دل نم چیتو خودم، با ه  زمیری حرفامو معادت دارم  یمن از بچگ-
من   ادیم ادمی یباشه، از وقت یشگی نداشتم که هم  یمیصم ادیاالنشم دوست ز ن ی کنم.. تا هم یهم نم

 بودم و مامان. 

  یکسو دورو اطرافم نم چیبودم که ه  رشی که شب و روزام سپهر بود و سپهر، نگفتم اونقدر درگ نگفتم
 نگفتم و نگفتم و نگفتم! د،یدیاون بود و چشام فقط اونو م  رینگفتم ذهنم فقط درگ دم،ید

 و گفت:  دیچ یپ  یبزرگ ابانی با سرعت تو خ ریام

خدا در حال   ی شهیو هم میدار ادیهم ز لی مدارم، همه جوره، فا قیبرعکس تو من تا دلت بخواد رف-
 .میرفت و آمد

 و خنده گفتم:  ی شوخ به

 نبودم عادت ندارم.  یوقت تو شلوغ چیاوه اوه، منم که حساس، از بس ه-
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 رستوران نگه داشت و گفت:  کی  یرا جلو نیماش  ریام

 خانوم خانوما.  یکن  یعادت م -

 بازش کرد.  عیسر  رونی شد و دور زد، خواستم درو باز کنم که از ب ادهی پ نیاز ماش  بعد

 بفرما. -

سمت   ریشانه ام انداختم و هم قدم ام یرا رو فمیشدم.. ک ادهیمهربونش زدم و پ یبه چهره  یلبخند
 رستوران رفتم. 

 ام کرد. ییکمرم قرار داد و به داخل راهنما  یرستوران رو باز کرد، دستش رو رو  یچوب در

 .میشد  ییبایو وارد سالن ز  میند تا پله باال رفتچ از

 

 توجهمو جلب کرد..    یآروم و گوش نواز  کیهمون اول موز یتو

 رنگ دور تا دور سالن رو احاطه کرده بود. ی زرشک یها یو صندل  یمربع شکل چوب یها زیم

 بود.  یخوش رنگ   یشده بود و کف سالن پارکت نارنج نیتزئ   ییبای ز یکه با لوستر ها یچوب سقف

نشستم و  دیرو برام عقب کش ی صندل عیسر ریو ام میسالن رفت  یگوشه  زیم ن ی هم سمت اول همراه
 به اطراف گفت:   ینشست و با نگاه میبغل گذاشتم.. روبرو یصندل  یرو رو فمیک

 .یبرخالف فضاش طعم غذاهاش هم عال ،کنه یرو بهم منتقل م  یرستوران آرامش خاص  نیا-

سمتمو اومد و دو تا منو رو با احترام جلو رومون  یسر تا سر مشک  یموقع گارسون با لباس همون
 گذاشت. 

 د؟ یدار لیم یچ  د،یخوش اومد یل یخ-

 : د یبه منو پرس یسر تا سر  یبا نگاه ر یو ام میکوتاه زمزمه کرد یدو تشکر  هر

 شبنم جان؟   یدار  لیم یچ-
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 بگم. یدونستم واقعا چ یو منگ مونده بودم، نم جیگ

 رو بستم و گفتم:  منو

 هر کدوم بهتره همونو سفارش بده. نجایا ییایم  ادیدونم، تو که ز ینم-

 خوشحال شد و به دلخواه خودش غذا ها را سفارش داد.  شنهادمیاز پ انگار

 ستپخت خانوم ها. شد و د دهیکش یرانیا یطول غذا خوردن بحث از خودمون به غذا ها تو

 از تموم شدن غذا دور دهنم رو با دستمال پاک کردم و با لبخند گفتم:  بعد

 خوشمزه بود، ممنون. یل یخ-

 لبخند زد.  متقابال

 . میبر  ینوش جان، خب اگر موافق باش-

 داشتم گفتم: یرو بر م فمیکه ک  یدستم مچاله کردم و در حال  یرو تو دستمال

 .میآره حتما بر-

 ه گارسون کرد.ب یا اشاره

 صورت حساب لطفا. -

 منو گذاشت.  یچند لحظه بعد با صورت حساب اومد و برگه رو رو گارسون

رو   لیناخودآگاه اخم کرده موبا اوشیاسم  س دنیخارجش کردم و با د فمی از داخل ک لمیموبا یصدا با
 کردم.  لنتیسا

 منو قرار داد و گرفت سمت گارسون.  یپول غذا هارو ال ریام

 متشکر. برگشت به عقب و دور شد.  یل یخ -با احترام سر خم کرد و با گفتن    گارسون

 قرار دادم و بلند شدم. فمیرو دوباره داخل ک لمیموبا
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 گفت:  میکه شد  نیماش سوار

فردا شب با   یول اهشگیبگردم نما  دیکنارت باشم اما متاسفانه کار دارم و با شتری ب  خوادیدلم م یل یخ-
 دنبالت. امیم یاگر دوس داشته باش م،یبچه ها قرار  فرحزاد دار 

 مکث کردم و گفتم: یکم

 . دمیبه مامان بگم اگر شد بهت اطالع م دیدونم واال، با ینم-

 نگام کرد و گفت:  کوتاه

 ..یهر طور راحت -

 دوباره گفت:  ریبه سکوت گذشت که خود ام یکم

قدر برا خودش  بیرق هیخان هم بگو من ازت خوشم اومده و بهتره منو  اوش ی به اون س یراست-
 بدونه!

 و گفت:  دیحالت چشمام خند دنی.. با تعجب نگاش کردم که با دگهیم یکردم جد فکر

وقت   چیه یخوشم اومدن که اومده ول یعن ی.. یکن یم  یشکل نیکردم بابا چرا چشماتو ا یشوخ -
 .شهیخدا بخواد همون م یرقابت کنم، هر چ  یدوس نداشتم و ندارم با کس

 

 ازش گرفتم و گفتم: نگامو

 ! شهی خود آدم بخواد همون م یاعتقاد دارم هرچ  ا ی لیاما من بر عکس خ -

 .دیآرومش به گوشم رس یصدا

 داره برا خودش.  ی اعتقادات هی یهر کس-

اما من  فتهیقسمت باشه و خدا بخواد همون اتفاق م  ی چکنه هر  یتو فکر م ن یاوهم، مامان منم ع-
 اعتقاد دارم.  یبه خود پندار   بینه.. من عج
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 تفاوتمون!  نیاول-

 جلو بود.   ی رهیخ  یجد یل یرخش که خ  میخنده ذل زدم به ن با

 تا آسمون! نیاش کردم.. زم سهیاراده تو ذهنم با سپهر مقا یب

البته اگه شبنم   اوردمیکردم و حرصشو در م یم  یشلوغ کار   یاالن سپهر کنارم بود مطمعن بودم کل اگر
 قبل از ازدواجش بودم!

 .دمیکش  رونی ب فمی از داخل ک لمویلبمو کج کردم و موبا اوش  یس نکهیبا فکر ا م یگوش امکی پ نگ  ید با

 اه باال رفتند.بغل اسمش ابروهامو ناخودآگ زیقلب ر هی اسم سپهر با  دنید با

 رو باز کردم.   امیپ

 نره خواهر کوچولو!" ادت یما  ی"شب خونه 

 رو با حرص تو دستم فشار دادم و تو دلم گفتم: یگوش

از   شتریکه هر روز داره ب رهی خواهر کوچولو بم نیا یخواهر کوچولو و درد، خواهر کوچولو و مرگ.. اله-
 .شهیم تی قبل اذ

که از کنارمون   ییجور با جور و آدم ها یها نیجلو شدم، ماش  ی رهیحرف خ  یو ب دمیکش  قیعم  ینفس
 داره!  انیبا تموم خوب و بدش هنوز جر  یکردن که زندگ یحس رو بهم منتقل م  نیشدند ا یرد م

خوند و   یم ی گر یپس از د یکیبه خونه آهنگ  دنیپر کرد.. تا رس ییبایرو آهنگ ز  مونیطوالن سکوت
 .شدیرد م

شه درو برام باز کنه  ادهیدر نگه داشت و خواست پ یرو جلو نی ماش ریچهار بود که ام کینزد ساعت
 گفتم:  عیکه سر

 بود. یممنون، روز  خوب  ی.. به خاطر همه چ رمی نشو خودم م ادهینه پ-

 لبخند و دقت کل صورتم رو از نظر گذروند و گفت:  با

 . ری روزت بخ ، یمن ممنونم که اومد-
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 لبخند چشمامو باز و بسته کردم و گفتم:  با

 خدافظ. -

 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 مواظب خودت باش. -

 لب گفتم:  ریجان گرفت و ز  لبخندم

 طور.  نیتوام هم-

برداشتم و    فمیاز داخل ک  دمویرفتم و کل  اطیشدم.. سمت در ح ادهیندونستم و پ زیموندن رو جا شتریب
 بازش کردم.

 رفت.  یبلند کردم و اون با زدن بوق  ریام یبرا یعقب دست برگشتم

باعث شد برگردم   اوشیس یکردم. خواستم وارد سالن بشم که صدا یرو ط کیکوچ  اطیبستم و ح درو
 بشم.  رشیعقب و خ 

 خوش گذشت!؟ -

 

 جواب به سوالش گفتم:  بدون

 ! یگرد ینازک م شرتیت هیهوا با  نی تو ا شهیتو سردت نم-

 شد گفت:  یم  رهیکه به آسمون پر خ  ی فت و در حالاز نگام گر شویعصب نگاه

 تا بناگوش باز بود!  شتیخوش گذشته.. ن دونمیمن که م  یباشه جواب نده، ول-

 هم فشار دادم و گفتم:  یمحکم رو لبامو

 . ییپایهمش منو م یدار  یتو کار و زندگ  اوش،یس گهیبس کن د-

 چشمام شد و گفت:  ی رهی خ  دوباره
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 !ستمی تو که الحمداهلل اندازه سر سوزن برات مهم ن یمن فقط شد یفعال کار و زندگ-

 بحث کردن نداشتم. یشروع شد، واقعا حوصله  باز

وارد سالن شدم و چند تا پله رو باال رفتم. بعد از درآوردن کفشام درو باز کردم و داخل   یحرف بدون
 شدم.

 و گفت:  جن جلوم ظاهر شد نیبسته شدن در ماما ع با

 شد مامانم، خوش گذشت؟  یچ-

 تو دستم گرفتم و با تعجب گفتم:   فمویک

 وا مامان، خو اول بذا برسم بعد. -

 که خودش خندش گرفته بود گفت:  مامان

 دلشوره گرفتم.  یرفت  یدونم چرا از وقت ینم ،یگیراس م دیببخش-

 رفتم گفتم:  یکه سمت اتاقم م  یکنارش رد شدم و در حال از

فردا شام هم دعوتم کرد   یبرا ،ی معمول یناهار ساده و حرفا هی فتادی ن یمثال، اتفاق خاص  ینگران چ-
 . دمیفرحزاد گفت با دوستاش جمعن، منم گفتم بذا به مامانم بگم بهت اطالع م

 که گفت:  دمی مامان رو شن  یاز تنم در آوردم و صدا پالتومو

 برو.  یاگه دوس دار  ،یخوددان-

خواب راحت   هیساعت به  میو زدن مسواک خودمو ن ییعوض کردم و بعد از رفتن به دستشو  لباسامو
 دعوت کردم. 

** 

جز رفتن نداشتم، به  یزنگ زد و خواست برم باال.. چاره ا میهشت شب بود که سپهر به گوش ساعت
از چشماش به سپهر و   شتریکنه، او ب ینم . مطمعن بودم مخالفت نایسپهر ا یخونه  رمیمامان گفتم م

 اعتماد داشت.  اوشیس
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 . دمیرو سرم کش  یرو الک یزرد رنگم رو تن کردم و شال مشک   وریپل

 از خونه خارج شدم.  یدیکل ای لی رنگمو هم پا کردم و بدون برداشتن موبا  یکلفت مشک یها جوراب

  ی.. دلم باز داشت ب دمیکش  قیس عمو قبل از زدن زنگ چند بار پشت سر هم نف   ستادمیخونشون ا دم
 .اوردی در م یمنطق باز 

نگاه سپهر نکنم که مطمعن بودم چشمام لو   یعنوان نگامو گره  چیبود که به ه  نیدر ا میسع تموم  
بود   نیشد و ترسم از ا یخبر داشت متوجه م یکه از همه چ اوشیحداقل حداقل س و،یهمه چ دهیم

 ! ارهیدر ب یباز  وونهیکه د

 

 .ستادمیلرزون زنگو فشار دادم و منتظر ا یدست با

 صورت زد.  یبه پهنا یمن لبخند دنیکه خود سپهر درو باز کرد و با د  دینکش یطول

 تو.  ایب  زم،ی عز یخوش اومد-

 دادم و داخل شدم.  لشیکوتاه تحو ینگاه بهش سالم  بدون

 نبود.  ای از دن یرنگ نشسته بود و خبر   یزرشک  یکاناپه  یرو اوشیس

 کمرم نشست.  یسپهر رو دست

 . امیخواهر کوچولو، منم االن م  نیبرو بش-

 صورتم زوم شد.  یباال اومد و تو  اوشیکه زد نگاه نگران س یحرف با

 نشستم.   اوشیحرف جلو تر رفتم و با فاصله از س یب

 گفت:  دادیقرار م زی م یکه ظرف رو رو یاومد کنارمون و در حال وهیبعد سپهر با ظرف م نیم چند

 کرد.. ییرای از مهمون پذ دیبا یچجور  دونمیمنم نم  ستی ن ایدن گهید دیببخش-

 پاشو رو پاش انداخت و گفت:  بعد
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 .هیشده، دردتون چ  یچ نمیبب   دیخب بگ-

  یز یکدوممون چ چیه دید یدر گردش بود، وقت اوشیمن و س نیاز تموم شدن حرفش نگاهش ب  بعد
 گفت:   اوشیرو به س میگینم

 با توام، حرف بزن.  اوشیس-

 بلند شد و گفت:  نیاز زم  اوشیس نگاه

 ! استیدرد من نفهم بودن بعض-

 حرص نگاش کردم و گفتم:  با

 نباشه! شیکه حرف حساب حال  ی  نفهم کس-

 پوزخند نگام کرد و گفت:  با

 ! ییکه اونم تو-

 گرد کردم و گفتم: چشامو

 تو! ا ی ستین می من حرف حساب حال-

 آروم تر گفت:  یبار با لحن  نیا اوشیس

  نیا ریاما همش تقص شدمیتوام رد نم یهزار متر  یکه، اگه به من بود از فاصله  ستیمن ن ری تقص-
 . دیکوب  نشیکه عاشق توعه زبون نفهم شده. و با دست به س یلعنت

 پرخاش گفتم:  با

 ! شهیبرات آوردم که نم  یموجه لیمنم دل-

 به هوا رفت.  اوشیس داد  

 ! شهی نم دیبه من که رس شهیچرا با اون پسره م-

 و آروم گفتم:  ری به ز سر
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 ! یتو فرق دار -

 داد زد.  باز

  یخرد بشم، ا دیبشکنم، با دی که عاشقتم! آره چون عاشقم با نکهیا ر  یغ ،یچه فرق یلعنت  یچه فرق-
 عشق خاک بر سر  من!  نیلعنت به تو و ا

 بگم که سپهر زود تر گفت:  یز ی استم باز چو خو دمیکش  قیتا نفس عم چند

 . دیکرد جیمنو گ شتری.. شما ب شهینم یچ شهی م یمنم متوجه بشم، چ دیدرست حرف بزن -

 کرد آروم باشه گفت:   یم یکه سع قیعم  ینفس دنیبا کش اوشیسکوت کردم و س من

  یاحمقانه هنوز پا شونیخانم محترم عاشق شده، طرف روحشم خبر نداره بعد ا  نیبرادر من ا نیبب -
 نه.. چرا چون از عشقش خبر دارم!  گهیو بخاطر اون به من م ستادهیعشقش ا

 متعجب سپهر تو نگاه پر از دردم نشست و آروم گفت:  نگاه

 آره شبنم؟ -

 زدم.  لب

 آره!-

 گفت:  درباره

 ؟ یک-

 گفتم:  آروم

 !شی شناس  ینم-

رو که   یو من که دروغ نگفته بودم، بودم؟.. نه! سپهر االن سپهر  دیبه گوشم رس اوشی بلند س  پوزخند
 شناسه! یعنوان نم چیشناسه، به ه  یمن عاشقشم رو نم 

 و گفت:   دیآه بلند سپهر به گوشم رس یصدا
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  با یلیکه عشق خ  دونمیحد م  نیتا ا یو چطور متوجه عشقت نشده ول  هیدونم طرف ک  یمن نم-
 نداره. اقتشوی ل یارزش و هر کس 

و رو به من   دیصورتش کش یدستش رو چند بار رو اوش،یاراده رفت رو صورت س یحرفش نگام ب  با
 گفت: 

وقت به روت   چیه یعل یبه وال  دم،یاما بهت قول م ید یو درد منو کش یتو عاشق شد دونمیمن م-
که تو   دهیدرصد هم احتمال نم هیاصال ذهنش   اد،یوقت سراغت نم  چیطرف ه   یدونی.. تو که مارمینم

  متون یآخه.. شبنم توروخدا انقد عذابم نده، من بدون تو نم  یخوایم یچ گهی د ،یبهش دلبسته باش
 تموم من! بفهم، بفهم!  یکه ناخواسته شد یدرک کن یخوای چرا نم ،یستیکنم، چرا متوجه ن  یزندگ

 

نشه.. بغضمو قورت دادم و بعد از   ری و لبمو محکم گاز گرفتم تا اشکم سرازدستمو به سرم گرفتم  کالفه
 سکوت گفتم:  نیچند م

  ییجورا  هی یعنیخانواده هم اطالع دارن،  یهمه  م،ی با هم آشنا بش شتریقول دادم ب ریمن به ام-
 !میشینامزد محسوب م 

 . دیو رو بهم غر دیفوران کرد، از رو کاناپه پر اوشی س باز

من   یگ یم رسهیهم برا من را انداخته!.. به من که م  یر یام ری.. چه امکهی با اون مرت یتو غلط کرد-
.. د  آخه میای نامزد به حساب م یگی رسه م یتونم باهات ازدواج کنم به اون که م  ینم گمید یکی عاشق 

 .ی زنی م یساز  هیکنم که هر روز  کاری من با تو چ

 : آروم گفتم بای تقر یبلند شدم و با لحن متقابال

  یآره من عاشقم و چون تو خبر دار  ،یدوز یو م  یبر یزنم تو برا خودت م  ینم یساز  هیمن هر روز -
.. باز تو دلت، ته ته یار ی که به روم نم یبخور  هیاگه قسم آ یکنم حت یوقت باهات ازدواج نم چیه

گه، ید یک ی شی توعه و روحم پ ش  یکه جسمم پ  ستم،یکه عاشقت ن ادیم  ادتی ییجا هی یروز   هیقلبت 
 تونم. یعنوان نم چیبه ه اوشی تونم س ینم

 ..زدی کرده بود و نفس نفس م رمیخون بارش رو خ  یها چشم
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 تازه کردم و رو به سپهر گفتم:   ینفس

 کرد. شهیهم نم یتونم، کار   یفرصت بدم اما نتونستم، نم هی اوشیبه س یازم خواست نکهیبا ا-

 از جفتشون خونه رو ترک کردم. یبا خدافظ بعد

 .. ختمینزدم و تا خود صبح اشک ر ی چ یکه لب به ه بماند

  دینوع تهد هیکه نه  امیپ هیوجودت   نیبا ا گهینم یز ی وقت به سپهر چ چیه  اوشیبودم س مطمعن
 براش فرستادم. 

 !"کشمیخدا خودمو م یبه خداوند  یگفت یا گهی کس  د ایبه سپهر  یز ی "اگر بدونم و بفهمم چ

سر   یبه بهونه  گهید یوقت جوابمو نداد، سر راهم سبز نشد، زنگ نزد، حت چی ه گهینداد.. د جواب
 .خورم یش نم باور کرده بود که من به درد گهی.. انگار دومدیزدن به مامان بزرگ هم خونمون ن 

با اخالقا و رفتاراش آشنا شده   یتا حدود گهیعباس بودم و د ری ماه تمام مشغول رفت و آمد با ام کی
 چیو اهل خانواده اما متاسفانه من به ه  ینبود، خوش اخالق خوش برخورد، منطق یبودم.. پسر بد

دفعه  نیاول  یبرابار که  هینداره اما  یتونم کار  یکردم م ی فکر م  لیتونستم قبولش کنم، اوا یعنوان نم
و بگم   نشی نکردم.. نتونستم راحت سرمو بذارم رو س  دای رو پ  تی آغوشش اون حس امن یبغلم کرد تو

تونستم، من    یعالم و آدم بشم.. نم الیخ ینتونستم سفت تو آغوشم فشارش بدم و ب ا،یدن یگور بابا
به اون چشم   یکس بهتونستم  ی نم  یکنم، حت  سپهر نی گزیرو جا یتونستم کس  یعاشق نم ی وانهید

 کردن. نیگزینگاه کنم چه برسه به جا

 

 . ارمیب یبهش بگم و چه بهونه ا  یدونستم موضوع رو چجور  ینم

 رفتنشو رد کردم و سردرد شد تنها بهونم که از قضا نگران ترش کرد.  رونیب ی روز درخواست ها دو

 .ی  دیخانم حم دمیمامان فهم ی بود که تلفن خونه زنگ خورد و از صحبت ها ازدهیسوم ساعت  روز

 به خونه گفت:  قیدق یرو که قطع کرد با نگاه  تلفن

 . ینیری ش  وهیم دیبرم خر دیفقط با زهی خونه رو تازه جارو کردم تم-
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 گفتم:  متعجب

 گفت؟ یم یچ ید یخانم حم  ،یزن یمامان چرا با خودت حرف م -

 نگاشو دوخت بهم و گفت:  مامان

 . نایوقت عقد و ا نییتا  یبرا نجایا انی.. گفت شوهرش از سفر برگشته شب مزیها، چ-

 گذاشتم و گفتم:  ز یم یرو رو رمی ش وانیل

 عه مامان، من که هنوز نگفتم جوابم مثبته.-

 مامان رنگ متعجب به خودش گرفت و گفت:  نگاه

 هست.  ینکنه مشکل   ؟یچ یعنی-

 :گفتم  عیسر

 هم خوبه فقط.. فقط..   یل یخ  رینه نه اصال، ام-

 : د یکردم و مامان با شک پرس سکوت

 شبنم؟ حرفتو کامل کن.  یفقط چ-

 کرده دستامو تو هم تاب دادم و گفتم:  اخم

 تونم دوسش داشته باشم! یفقط من نم -

خانوادش هم  ،ی  خوب عباس پسر   ری.. امادی دوست داشتن بعد از ازدواج به وجود م ل،یکه نشد دل نیا-
 نکن.  یبهونه تراش   یمحترمن.. الک یلیخ

 کردم.  اعتراض

 بده.  تی عه مامان، لطفا.. به حرف منم اهم-

 اومد و دستمو گرفت.  کمی با چند قدم نزد مامان
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محترم،   ن،یخوب  یخانواده  گمیم خوام،یمن قربونت برم آخه من که بد  تورو نم یدلم، اله زی عز-
 از دس نده.  وت یموقع نیسرشناس.. ا

 و از ته دل گفتم: دمیکش  قیعم  ینفس

 نه مامان نه!-

 فرستاد گفت:  یم رونی که نفسش رو به ب یدستم رو رها کرد و در حال مامان

 . گمیبهشون م یجور   هیخودم  انیخب حاال بذار امشب ب یل یخ-

 حموم شدم.   ی  نگفتم، رفتم تو اتاق و بعد از برداشتن لباسام به قصد دوش گرفتن راه یز یچ گهید

** 

 بود که مهمونا اومدن.. میساعت هشت و ن  شب

 افته اما.. ینم  یو اتفاق   ستین یز یکه چ دادمی م نیبه خودم تسک  یول زدی شور م  بیعج دلم

 که اومدن. میبود سادهیدر منتظر وا یمامان جلو با

 عباس به همراه مادرش و دو نفر آقا.  ریام

  یرو برادرش معرف  یک یبود رو شوهرش و اون   ریام هیشب شتریرو که ب   یمرد نسبتا مسن یدیحم خانم
 کرد و افزود.

 . رهی باالخره امر  خ ادی برادرم بعد از مدتها از آلمان برگشته گفتم اونم باهامون ب-

 لبخند زدم و مامان.. من

 دستش رو گرفتم. دهی.. ترسدیکش ینفس هم نم یکه حت خورم یمونده بود و قسم م مات

 مامان، مامان حالت خوبه!-

  ری صورتشو چنگ زد و ز  یدیبرادر خانم حم دنیبزرگ هم به زحمت از جاش بلند شد و اونم با د مامان
 زمزمه کرد.  ییخدا ایلب 
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 مامان مات مونده بود. نیهم خشکش زده بود و ع  یدیحم برادر خانم نکهیتر ا جالب

 صداش کرد. یدیحم خانم

 شده!  یچ زمی، محسن جان عزمحسن -

که گذشت مامان به خودش اومد و با بهت   یگفتن.. کم ینم  یز ینه اون نه مامان الم تا کام چ  اما
 زمزمه کرد. 

 تو!-

  ر یاز مامان گرفت و ز رشوی و نگاه خ  دیکش ششیته ر یرو یهمون محسن دست  ای یدیخانم حم  برادر
 زمزمه کرد.  یز یلب چ

 هنگ کرده بود رو به آقا محسن گفت:  چارهی عباس که اونم ب ریام

 شده؟یچ  یبگ یخوا  ینم ییدا-

 محسن نگاشو به اون داد و گفت:  آقا

 برم.  دیجون، من با ییاشتباه کردم اومدم دا-

 گفت:  دهیپر یو رنگ یبا دل نگرون  دستشو گرفت و عیسر یدیبرگرده که خانم حم خواست

 شده! یچ نمیتورو ارواح خاک آقا جون بگو بب -

 محسن دستشو مشت کرد و گفت:  آقا

باختم، حاال   زمویاشتباه همه چ هی بخاطر   شیو پنج سال پ ستیدرست ب ش،ی و پنج سال پ ستیب-
 !ستادهی روبروم ا زیاون همه چ

 گفت: که اصال متوجه نشده بود دوباره  یدیحم خانم

 ه؟ یواضح حرف بزن محسن، منظورت چ-

 نگاهش خوند گفت:  یشد تو  یم یکه از چند فرسخ   یمحسن با غم آقا
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 سارا زن  منه! -

 نگران صداش کرد.  ر یسمت قبلش رفت و ام یدیخانم حم دست

 مامان!-

خانومش نگران سمتش رفت و دستشو   تیوضع دنیکه تا اون لحظه ساکت بود با د یدیحم  آقا
 گرفت. 

 نرگس، حالت خوبه!-

 رو گونشو پاک کرد و گفت:  ختهی ر یاشک ها مامان

 . ارمیداخل، االن براش آب م نشیببر-

 آب برگشت.  وانیبعد با ل یبه سمت آشپزخونه رفت و لحظه ا بعد

 .ستادمی و همونجا ا واریدادم به د هیسمت سالن رفتند و من با بهت تک همه

 که گفت:  دمیرو شن یدیخانم حم یصدا

 شبنم دختر توعه!  یبگ  یخوایم یعنیتو،  یگیم  یمحسن چ-

 حرفش قلبم ضربان گرفت، دستام سرد شد و نفسم به شماره افتاد. با

 نگفت!  یچ ی .. هیچیاز طرف آقا محسن شدم اما ه یزور آب دهنمو قورت دادم و منتظر حرف  به

 کنن..  دایبستم و اجازه دادم اشکام راه خودشونو پ چشمامو

  یرو گونم چشمامو باز کردم.. آقا محسن بود که دستشو نوازش گونه رو صورتم م  ینشستن دست با
 کرد. یسرخ شده نگام م  ییو با چشم ها دیکش

 باز و آروم گفت:  لب

 ! یتو دختر من-

 رو دستش گذاشتم و گفتم:  دستمو
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 وقت!  چیه دم،یمو ندوقت پدر چیمن ه-

 

 رو صورتمو پاک کرد و گفت:   یاشکا

 منم، پدرت منم، من. -

 خواستم بغلش کنم که مامان با تحکم گفت:   دم،یخند هیگر ونیم

 شبنم برو تو اتاقت. -

 بار سرش داد زدم.  نیاول یبرا

ُمرده،   یبابام کجاست گفت دمیهمه مدت هر وقت پرس نیچرا؟ چرا برم تو اتاقم، مگه من بچم.. تو ا-
 ! یر یجلومو بگ  یخوایکردم باز م داشی.. حاال که پمیبارم سر خاکش نبرد هی یُمرده اما حت

 یخدا آرزو  ی شهیکه هم یتوجه بهش ذل زدم تو نگاه مرد یبا حرص نگام کرد و من ب مامان
 محبت تو نگاش لونه کرده بود. یکرد و کل ی نگام م رهی خ  رهیداشتم.. اونم خ دنشوید

 کردم.   یتموم نبودناشو خال یهوا و محکم بغلش کردم و از ته دلم هق زدم، عقده  یب

 شد.  یم شتریداد و هر لحظه فشار دستش دور تنم ب  یمنو محکم به خودش فشار م  اونم

 و ازش جدا شدم.   دمیکش قیعم  یکه گذشت نفس  یکم

 دستمو بوسه زد. یصداش کنم دستمو تو دستش گرفت و رو  بابا هیهر ثان  خواستیکه دلم م یمرد

 کاشتم گفتم:  یدستش بوسه م یکه رو یو در حال   دمیدستمو کش عیسر

 بابا؟  یکجا بود-

 . دیو لباش خند  دیچک اشکش

 همون لبخند پر از ذوق گفت:  با

 .. یازم جدا بش یا هیثان  یحت ذارمینم گهیدلم، اما د  زیگمت کرده بودم عز-



 اقتدا کن

71 
 

 کوتاه به عقب گفت:  یبا نگاه  بعد

 . یعباس ازدواج کن  ریبا ام یخوایتو م-

 که مامان بزرگ گفت:  دمیکوتاه کش یآه

 . میدو کلمه حرف بزن نین یبش نی ایب-

 رو به مامان گفت:  بعد

 .ادیزنگ بزن سهراب هم ب -

 سمت سالن و رو کاناپه کنار خودش نشوندم.  دیدستمو کش بابا

 نگفت!  یز ی چ یکس ییست و تا اومدن داکنار مامان بزرگ نش مامان

 شوکه موند. یبابا لحظه ا دنیهم با د ییدا

 رو کرد سمت مامان و گفت:  ظی غل یبا اخم بعد

 چخبره سارا؟  نجایا-

 گفت:  عیبزنه که مامان بزرگ سر یلب باز کرد حرف  مامان

 سهراب.  نیبش-

 سرشو تکون داد و بغل مامان نشست.  ییدا

که  ییمامان بزرگ با صدا نکهیهم قصد نداشت بشکندش تا ا  ی، انگار کسسکوت برقرار شد دوباره
 رو به بابا گفت:   دیلرز یقشنگ م

 شده.  یبگو پسرم، بگو چ-

 گفت:  یعصب ینگاشو دوخت تو نگاه سرخ مامان و با لحن  بابا
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لحظه  هی  یعل یکه به وال یدونستم باردار  یخارج شم منم رفتم اما نم تی برم، گفتم از زندگ  یتو گفت-
  ،یکردم، قسم خوردم، به جون خودت قسم خوردم، به عشقم قسم خوردم باور نکرد یهم ترکت نم 
 .. یباورم نکرد

 گفت:  ییافتاده اشکاشو پاک کرد و دا نییپا یبا سر  مامان

تنت  و رف  یرفت  ،یاما رفت یگفتیاون شب م  زویهمه چ ، یرفت  یاون شب نم ینکرده بود  یتو اگه کار -
 ! زیگند زد به همه چ

 و گفت:  دیتو موهاش کش یکالفه دست  بابا

نگاه سارا افتادم   ادی یوقت یول گهی دروغ م نایرفتم که با مدرک برگردم، رفتم تا ثابت کنم م  یمن  لعنت-
و همه کس عقم گرفت، آره من رفتم، رفتم که نباشم.. نداشتن سارا   زیکه پر از نفرت بود از همه چ

عشق   هینشون   ،بهتر از داشتنش با اون نگاه بود، اون نگاهش نشون از عدم اعتماد داشت  یلیخ
 شکست خورده!  یزندگ  هیتموم شده بود، 

 تنمو سالها ازم دور کرد!  یاشتباه که پاره  هی اشتباه کردم رفتم،  اما

با دستش خودشو باد  یدیفرستاد، خانم حم یلب صلوات م  ریز  یهق کرد و مامان بزرگ ههق  مامان
 کرد.  یتو سکوت به حرفا گوش م یدیحم  یو آقا زدیم

 شده بود. رهی خ  زیرو م  کیبه ساعت کوچ دیشد یبا اخم   ییکرد و دا ینگاهم م رهی عباس خ ریام

 شکست و با بغض گفت:  یدیبار سکوت رو خانم حم نیا

 شد.  یچ میکرد یفکر م یخدا چ یا-

 . دیخند هیگر ونیرو کرد سمت من و م بعد

 ! کنهی قربون خدا برم چه کارا که نم یاله زم،ی دردت تو سرم عز-

 بابا رو رو موهام متوجه شدم.  یبه چهرش زدم و بوسه  یلبخند

 با جا ب جا کردن تنش رو کاناپه گفت:  ییدا
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 .. نـیمنظورم ا  یعنی شه،یم  یحاال چ-

 گفت:  لکسیر  یلیتو حرفش و خ دیپر  بابا

 .مونهیخودم م  شیمادرش بود از االن به بعد پ شیدخترم تا االن پ ،یچ یه-

 سرشو بلند کرد و با بهت گفت:   عیحرفش مامان سر با

 امکان نداره! -

 پوزخند زد.   بابا

 !.ستیو پنج سال برات بس ن ستیب-

 گفت:  ییچشماشو با درد بست و دا مامان

 .میچاره باش هیبه فکر  دیبا  شه،یکه نم یطور  نیا-

 گفت:  بابا

 شه!  دایپ ادی منه تا حاال اون چاره ب شیچاره شبنمم پ  هیکردن  دایتا پ-

 گذاشتم و گفتم:  میشون یآزادامو رو پ  دست

 چخبره! نجایفهمم ا یکرد، واقعا نم جیگ شتر یشما منو ب  یحرفا-

 و بابا گفت:  دیآه کش مامان

 . میمزاحم شد گهید زیچ هی یاما بعدا، االن برا ویهمه چ دمیم  حیمن برات توض -

 و گفت:  یدیرو کرد سمت خانم حم بعد

 بسم اهلل خواهر شروع کن.-

 

 به مامان انداخت و گفت:  قیعم  ینگاه یدیحم خانم
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 . بگم یچ دونمیواال نم-

 دستمو تو دستش فشار داد و گفت:  بابا

 که از االن بگم کارتون سخت شد.  دیقرار بود گل دختر منو برا پسرتون نشون کن نکهیمثل ا-

 و گفت:  دیهمون عمه نرگس با عشق خند ای یدیحم خانم

و قرار عقد   م یقربون جفتتون بشم خودم.. خب بله امشب قرار بود شبنم جونو نشون کن ییتنها یاله-
 .میبذار یو عروس

 گفت:  عیبزنه که مامان سر یسرشو تکون داد و خواست حرف  بابا

 !ستی ن  یاما دختر من راض-

 حرفو زده پرخاش کرد. نی کرد به خاطر اون مامان ا یمتعجب نگاش کرد و بابا که فکر م عمه

 پس!  یگیچرا االن م-

 نگام کرد و گفت:  مامان

 خودت بگو. -

 کرد انداختم و گفتم:  ی نگام م یعکس العمل  چیکه بدون ه رعباسی کوتاه سمت ام ینگاه

 ازدواج کنم. خوامی من، نم-

 باال رفت و عمه گفت:  ری چپ ام یابرو

 ماه با هم.. کی کیدخترم، شما که نزد یگیچرا االن م-

 :تو حرفش و گفتم دمیپر

 ازدواج کنم. خوامینم گمیبود که خب من االن م شتریب  ییآشنا یماه برا کیبله خب اون -

 گفت:  ییو دا دمی آه مامان رو شن یصدا
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 . یفکر کن شتری ب  یخوایشبنم جان نم -

 رو تکون دادم. سرم

 نه.-

 گفت:  یدیحم یانداخت و آقا نییکه انگار دلخور شده بود سرشو پا عمه

 هم تو سرنوشت هم نبودن. نا یحتما ا شه،یقسمت باشه همون م یهر چ-

 گفت.  ی نم یز یاخم کرده بود اما چ ریام

 

 که بابا آروم دم گوشم گفت:  ن ینزد، خونه تو سکوت کامل فرو رفته بود تا ا  یکس حرف چیه گهید

 .میبرو حاضر شو بر-

 نگاش کردم.  متعجب

 کجا؟ -

 زد.  لبخند

 من.  شیپ-

 زمزمه کردم. نگران

 مامان!-

 کوتاه سمت مامان انداخت و گفت:  ینگاه

 .یمن باش  شیشب پ هیکرده، حق ندارم  میهمه مدت تورو ازم قا نیا-

 گفت:  گمینم  یز یچ دید یوقت

 کنار من بـ.. خوادی اگر دلت نم-
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 تو حرفش و گفتم: دمیپر

تو  دنیآرزوهام د نیاز بزرگ تر  یک یهمه وقت  نیبابا، من از خدامه کنارت باشم، ا هیچه حرف نیا-
 !ستیاما امشب نه، حال مامان خوب ن شتیپ  امیبود.. م

 کرد.  وی س شیقانع شده سرشو تکون داد و شمارمو تو گوش بابا

 نرگس باالخره لب باز کرد و گفت:  عمه

 بشه.  ریبخ ختم  زیانشااهلل همه چ م،یبر گهیبهتره ما د-

 و شوهرش گفت:  ریرو به ام بعد

 وقته.  رید د،یبلند ش -

دلخور    اوردم،یکه دلخوره!.. به روم ن  دمیشد تو چشمام، به وضوح د  رهینگاشو باال آورد و خ ریام
 کنه!  یخودم نبود زندگ شیکه دلم پ یعمر با من هیبود که  نیبودنش بهتر از ا

از مامان   یو خداحافظ  میشونیپ  دن  یاز جا بلند شدند، بابا هم متقابال بلند شد و بعد از بوس یهمگ
 خونه رو ترک کرد.  ییبزرگ و دا

 . نداختیهم سمت مامان ن ینگاه مین یحت

نه  ینه حرف  ر،یدست داد اما ام ییبا دا یدیحم یکرد و آقا  یدسته جمع ی نرگس خداحافظ  عمه
 .یز ی نه چ یخدافظ

 گرفته گفت:  ییرفتنشون مامان خودشو رو کاناپه رها کرد و با صدا از بعد

 من گور به گور شده بودم! گردهیم میبنده هاش تقس ن یشانسو ب  یخدا وقت-

 گرفت گفت:  یکه دستشو م یکنارش نشست و در حال  ییدا

 نمیا  ایعاقبت و آخرت نداره ب   رینگ میمن، من که اون موقع هم گفتم زود تصم  زی خواهر من، عز-
 !جشینت

 گونشو پاک کرد و گفت:  یرو یاشکا مامان
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 درد دارم! ینمک رو زخمم نباش داداش، من خودم به حد کاف  گهیتو د-

 و مامان بزرگ گفت:  دیآه کش ییدا

 . شهی مون محکمتش باشه ه یخدا رو گرفت، هر چ یجلو کارا شهینم-

، درو از پشت قفل کرد و اصال  دستشو به سرش گرفت و بلند شد رفت تو اتاق  هی با پوزخند و گر مامان
 نداد. یتیبه باز کردن در اهم  یمن مبن یهم به خواهش ها

نه چندان خوش مامان و بابا رو بدونم اما اونشب موفق نشدم  یخواست گذشته  یدلم م  یلیخ
 به بفهمم.  یز یچ

 و مامان بزرگ رفتم تو اتاقم. ییرو به دا یر ی شب بخ با

  ییهم خاموش شد و باز و بسته شدن در نشون از رفتن دا ییرایپذ یکه گذشت چراغ ها قهیدق چند
 داد. 

 بلند شد. میگوش امکیپ یکه صدا دمیسرم کش یرو رو پتو

 لب گفتم:  ریز

 نباشه!  اوشی س ایخدا-

رو هم  چارهی ب  نیا شعوریناخودآگاه بغض کردم، من  ب رعباسیاسم ام دنیچنگ زدم و با د  ویگوش
 کردم.  چهی باز

 نوشته بود "چرا؟" کوتاه

 خودش کوتاه جواب داد.  مثل

 .میخوردیبه درد هم نم-

 جواب داد. عیسر

 ؟ یدیرس  جهینت نیبه ا  یاون وقت چجور -
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 حوصله نوشتم. یخاروندم و ب   مویشونیپ ی گوشه

 .ستمیکردن ن یکردم، اما من مناسب زندگ یکه فکرشو م یتو خوب تر از اون-

  یبذارم رو عسل  لویکه خواستم موبا  نیقانع شده اما هم گهیراحت شد که د المی نگفت، خ یز یچ گهید
 اومد.  امشیپ

  متیشده که از تصم یدونم چ ی نم  ،یخودت تصورشو بکن  یکه حت  یخوب تر از اون  ،ی"تو هم خوب
، مجبورت نکرده یو کس  ی.. حتم دارم خودت خواستیباش دهیاز من نرنج دوارمیاما ام یمنصرف شد
 شهیکنم هم ی.. آرزو میدیانجام نم ویکار یمدت خوب شناختمت، تا خودت نخوا نیچون تو ا

. مطمعنم خواست  یمحسن  یی  من فقط دختر دا یبه بعد تو برا نیبرات رقم بخوره.. از ا اه ن یبهتر
حکمت    یکار خدا ب چیه یباور کن گهیفک کنم حاال د ،یما به پدرت برس قی خدا بوده که تو از طر

 ."ری . شبت بخستین

 

 هم نگفتم. ری شب بخ یجوابشو ندادم، حت گهید

 .دمیگذاشتم و سرمو با پتو کش یعسل  یرو  لمویموبا

** 

 دستش گرفت و کوتاه فشرد.  یبابا نشستم و اون با سفارش دو تا الته دستمو تو یروبرو

 زم؟ یچخبر عز-

 زدم.   لبخند

تو گذشته   ییو چه اتفاق ها نیهمه مدت کجا بود نیا نی بگ  نیخوایشماست بابا، نم شی خبرا که پ-
 افتاده؟

 . یسکوت طوالن هیچشمام سکوت کرد،  ی رهی خ  بابا

 گفتم:  دوباره
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رفت تو اتاق و درو قفل کرد، امروزم از   شبیمامان که د د،ی سکوت نکن گهیبابا، شما د کنمی خواهش م-
 . دیلطفا بگ دمش،ینشدم ند داریب یوقت

از گارسون که قهوه ها   یلب  ری و لبشو با زبونش تر کرد، دستمو ول کرد و تشکر  ز دیکش قیعم  یآه  بابا
 گذاشت کرد. زیم یرو رو

 دور فنجون قهوه حلقه کردم و منتظر به لباش چشم دوختم. دستمو

 به بخار قهوه گفت:  رهی خ یکه با نگاه دینکش یطول

کرد   یاصرار م یل یرشت.. اهل اونجا بود و خ  میرفت قمیمدت با رف هیخانوم اولم،   نا،یبعد از طالقم از م-
 . نمیبب  کیبرم شهرشو از نزد

بود، همونجا ساکن شدم تا    یخونشون خال یباال یکردن و طبقه  یم یزندگ ییتنها  رشی و مادر پ پدر
 زمان بگذره و برگردم. یکم

احمقانه بود که من مرد  گنده  دیرفته بودم سوپر سر کوچه با سارا آشنا شدم، شا  دیخر یروز که برا هی
داشت، من عاشق شده بودم، عاشق   تی نگاه اما واقع کی که تازه زنمو طالق دادم عاشق بشم، اونم با 

کردم.   دایپ جوون هجده ساله افتادم دنبالش و خونشونو  هی ن ی. عشی شرق ی افهینگاه سادش و ق 
گفتم، بماند که  یرو به مصطف انی فاصله داشتند.. همون روز جر نایا ی مططف یچند کوچه با خونه 

شد و گفت پس   یام خودشم جد یجد  دیکنم اما بعد که فهم یو فکر کرد مسخرش م  دیچقدر خند
 برو جلو! ،یهست  یمعطل چ

چقدر برام   نایبا م   یدونست زندگ یو پوکم خبر داشت، م  کیبود و از تمام ج   قمیشف  قیرف  یمصطف 
 عذاب آور بود.. 

، قبال ازدواج کرده و همسرش فوت شده  دمیدربارشون و اونجا بود که فهم قیشروع کردم به تحق اول
 داره منم از زنم جدا شدم. یالبا خودم گفتم چه اشک

رو گفتم و آدرسمونو هم دادم تا  طی گذاشتم و اول با برادرش صحبت کردم، تموم شرا شیپا پ  ییتنها
  یاونو از بچگ  م،یکن  یگفت تنها خواهرمو از خودمون دور نم یکرد، م ی. برادرش قبول نمقیبرن تحق

خونه  هی نجا یندارم، هم یمارو نداره.. گفتم منم که تهران کار  یو طاقت دور  میبدون پدر بزرگ کرد
و برو و   یدوندگ  یکنم. خالصه بعد از کل  یشروع م نجایکنم کار و بارمو ا یم هیمغازه هم گرا هی رمیگیم
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 یگذشت که سر و کله  ینگفتم، پنج ماه از ازدواجمون م یز ی شدن، اما من به خانوادم چ یراض  ایب
خواست   یکجام!.. اصال هم دلم نم  دهیفهم یشده و چجور  داشیدونستم از کجا پ  یم شد، ن  دایپ نایم

 بود.  دهیفا یقسمش دادم اما ب یکردم کل دشیتهد  یکل نتش،یسارا بب

 

ازش بر   یبره.. هر کار   نییآب خوش از گلوم پا ذارهیگفت نم زنه،یبهم م مویکرد، گفت زندگ  دمیتهد
  یم تی.. گفتم اگه مزاحم خودم و خانوادم بشه ازش شکااوردمیخودم ن یبه رو یول  دمیترس ومد،یم

 کنم.

 کار ساز بوده و رفته اما..  دمیزد، فکر کردم تهد  بشی غ یروز  چند

بره و    ییتعجب کردم سابقه نداشت بدون اطالع جا ست،ی سارا ن دمیشب که از مغازه رفتم خونه د هی
 شبا خونه نباشه. 

 . مارستاننی ب جواب داد و گفت تو بتماس گرفتم که سهرا باهاش 

 فشارش باال رفته بود و حالش خوب نبود.  شش،یپ رفتم

 . دیشد و تو تموم دو روز نگاهشو ازم دزد یبستر   یروز  دو

مادرش.   یاما نه، مرخص که شد رفت خونه  شهیکردم بخاطر حال بدشه، مرخص که بشه بهتر م فکر
  غشیکه ص دونهیرفته سراغش، گفت م  نای کرد و گفت م  خواهش و التماس باالخره لب باز  یبعد از کل

 کردم و ازم بارداره!

 یکردم و باراده! سارا غشیبه سارا گفته بود که ص شیآزما هیو جواب  یجعل ینامه  غهیص هیبا  نایم
 زود باور هم باور کرده بود!

تمام ُخرد شدم.. قسم خوردم،   ی رو باور کرده شکستم، به معن نایتو نگاهش خوندم که حرف م یوقت
.. غرورم لگد مال خوادی مثل من نم یبرم، گفت مرد شی بغض کردم اما باورم نکرد، گفت برم، از زندگ 

هاش،   ده ، سارا بود و خنشد.. رفتم آلمان و همونجا موندم اما تموم شب روزم سارا بود و نگاهش
که جلومو گرفت و نذاشت برگردم..   یرا و در آخر نگاه پر از نفرتش!نفرت هاش، سا یسارا بود و شوخ 
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  امیکرد ب می اصرار راض یبرگشتم و تازه چند روز بود اومده بودم که خواهرم با کل  یبعد از سالها با دلتنگ
 تو اون مراسم و..

 ! ید یکه خودت د بعدشم

 گونه هامو پاک کردم و با بغض گفتم:  ی رو  دهیچک یها اشک

کردم   یبودمش، همش با خودم فکر م دهیبار هم ند هی  یبود که حت یپدر  المی وم مدت فکر و ختم-
انقدر   یگفت، گاه ینم  یز یبراش وجود داشته باشه اما مامان چ  یخاک د یاگه مرده باشه هم با

دلتنگت   یل یگرفتم.. خ یدنبالشو نم گهیو د شدمیم مونیکرد که خودم از سوال  خودم پش یسکوت م 
 !یی ایکه م ،یباور داشتم که هست شهیهم دنتی بابا، با وجود ند دمبو

 سرخ شده دستم را گرفت و محکم فشارش داد.  ییبا چشم ها  بابا

 !یازم دور بش  ذارمیلحظه هم نم هی گهید ا،یدن نی تو ا یمن  دیتو تنها ام-

 نگاهش شدم. ی رهی زدم و خ هیگر ونیم یلبخند

 !یمشک  ی  چشم هاش داشتند، مشکبه  یادیشباهت ز چشام

 کوتاه گفت:  یجو با چشمک  ریتغ  یبرا  بابا

 !؟رهیگ یا گهید ی  نکنه دلت جا ،یخواهر من جواب رد داد یخانوم خانوما چرا به بچه  نمیبب -

 

  یگفتم درد  دلم رو، مطمعن بودم به کس یبهش م دیبا دی گرفت.. شا یکرد اما دل من جد یشوخ   بابا
 ! گهینم یز یچ

 بابا؟ -

 زد.  لبخند

 ؟جانم -

 گفتم:  یا هیکرد، بعد از ثان یبگم.. بابا منتظر نگام م  یچجور  دونستمیمکث کردم، نم  یکم
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 ممنوعه!  ب  یس هی ر  ی بابا، گ رهیدلم واقعا گ-

 با مزه باال رفت.  یچپ باال به حالت  یابرو

 ه؟یممنوعه؟ منظورت چ-

 و گفتم، تموم ماجراهارو از اول  اول. دمیکش  قیعم  ینفس

 فنجانش شد.  ی رهیاخم کرده و متفکر خ بابا

 دستم بود رو کوتاه فشردم و گفتم:  یاز دستم ناراحت شده باشه، دستش رو که تو دمیترس

 ازم!؟ یبابا، ناراحت شد-

 تلخ نگام کرد و گفت:  یبا لبخند  بابا

 ! یگذشت یاز عشقت راحت م دینبا ،یگفتی بهش م  دیبه نظر من با  یدلم نه، ول زی نه عز-

 شدم.  ری ز سربه

گفته من از عشقم گذشتم، اون  ی گفتم بهش.. بعدشم ک یم یبابا،  چجور  کهی خواهر کوچ گهیبهم م-
 قلبم زندست!  یکه نفس دارم تو یتا آخر عمرم، تا روز 

 اون متاهله! زم،یکار اشتباهه عز نیا یول-

 به نگاهش دوختم. نگاهمو

  یکس نم چیه دمیمدت فهم  هیازدواج کنم اما بعده  خواستمیم شی فراموش یکنم بابا، برا کاریچ-
 کس! چی تونه برام اون باشه، ه

 و گفت:  دیکوتاه کش یآه  بابا

 !یازدواج کن یوقتم نتون چیه  دیشا طیشرا نیبا ا-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !یفقط لحظه ا ،یلحظه ا یبرا یکاش برام باشه، کاش فقط سهم من باشه، حت  ی! ولدونمیآره، م-
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 یداشته باشمت.. من برا یلحظه ا یبرا  یساعت  آرزو، شده حت هی یتو  ؛ییجا ، ی.. روز خورمی" قسم م
 کنم! "  یم یآن لحظه زندگ

 

 و گفت:  دیستم کشد یانگشت شصتش رو نوازش گونه رو بابا

 کنم! یبرات از ته ته دلم اون روزو آرزو م-

 بودم!  دهیبود که تو تمام عمرم شن ییآرزو نی تلخ زدم، بهتر یلبخند

 کردم.  زمزمه

 آرزو بود برام! نیبهتر-

 خودم لبخند زد.  مثل

 دختر!  نی بهتر یآرزو برا نیبهتر-

 لب زدم.  دوباره

 بابا!   نیاز طرف بهتر-

 کوتاه و مردونه! د،یخند

 . ختمیامروزمون برنامه ها ر یپاشو که برا زه،ی ری هم برام م یپاشو پدر سوخته، چه زبون -

 .میشاپ خارج شد ی به لب همراهش بلند شدم و بعد از حساب از کاف  لبخند

به  یکرد.. تو تموم عمرم روز  د یو بابا تا تونست برام خر دیبه مرکز خر میدربست رفت یتاکس هی با
 آرامش! ز ی اون روز نداشتم.. تموم خنده هام از ته ته دلم بود و قلبم لبر ی  شخو

ساعت پنج بود   م،یناهار نخورد م یبه هر دومون خوش گذشته بود که به کل فراموش کرده بود انقدر
 زده گفت:  رتی که بابا با نگاه به ساعتش ح

 ساعت پنجه!-
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 گفتم:  لمیمنم با نگاه به ساعت موبا متعجب

 وه زمان چقد زود گذشت. اوه ا-

  لنتیمتوجه سا اوشیکال از مامان و چند تا از س سی دو تا م  دنیکرد و من با د دییحرفمو تا   بابا
 شدم.  لمیبودن موبا

 خونه.  میبر میبخور  یز یچ هی میبر-

 مامان تماس گرفتم و همان طور که منتظر بودم جواب بده گفتم:  با

 گرسنمه! یلیآره خ -

 ها بود " دستم را گرفت و سمت آسانسور کشاند.  یکینزد نیا یز یچ  یرستوران هیبا گفتن  " کاش   بابا

 . دیمامان نگران به گوشم رس یصدا

 ؟ ییشبنم تو کجا-

 م: تو دستمو جلو آسانسور گذاشتم و گفت یها سهیک

 بود. لنت یسا میگوش دیببخش رونم،یسالم، با بابا ب -

 مکث گفت:  یبا کم  مامان

 منتظرتم! ا،یخب زود ب  یل یخ-

 

 کوتاه روبه بابا ،گفتم:  ینگاه با

 فعال. ام،یباشه مامان م-

 بود.  یک ی کوچ یهم کف که فست فود یطبقه  میرا قطع کردم و بعد از اومدن آسانسور رفت  تماس

 خونه کرد.  یدنبالم منو راه ادیکه گفت فردا م یدربست در حال  هیاز غذا بابا با  بعد
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نگاه از اطراف   لمیشدم.. با زنگ موبا رونیب  ی رهیکه هنوز لبخند رو لبام بود خ یدر حال نیماش تو
 مکث کردم و جواب دادم. یکم  اوشیاسم س دنیخارجش کردم، با د  فمیگرفتم  و از داخل ک 

 بله؟ -

 ! یتو چند بار زنگ زدم جواب نداد  ییم، کجاسال-

 و گفتم:  دمیکش  قیعم  ینفس

 ؟یدار  یخونه، کار   امیدارم م  رونم،ی ب-

 . ایمنتظرتم، ب اطیآره، تو ح-

 بگم تماس رو قطع کرد.  یز یخواستم چ تا

 تو دستم فشار دادم.  لوینثارش کردم و موبا یا وونهید

 از دستم گرفت.  داروی جلو اومد و خر دنمیمنتظرم بود، با د اطیطبق گفتش تو ح اوشیس 

 !ینرفته بود دیچخبرته، چن سال بود خر-

 : دم یتوجه به طعنه اش پرس یب

 ؟ یکارم داشت-

 را تکان داد.  سرش

 باهات حرف بزنم. دیبا-

 در مورد؟ -

 اخم نگام کرد.  با

 !انهی خاور م یدر مورد آب و هوا-

 خودش اخم کردم.  مثل
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 ! یمسخرم کرد-

 تونم باهات حرف بزنم اال ال صاب مرده! یم یدر مورد چ آخه دختر من-

 رو قلبش.  دیکوب مشتو

 و گفتم:  دمیکش میشون یرو پ   یدست یعصب

 بهت بگم نه.. نه، نه، نه! دیخدا راحتم بذار، چند بار با ی محض رضا اوشیس-

 مشت کرد و با حرص گفت:  دستشو

 بفهم!  یتتونم لعن یتونم، نم  یمنم چند بار بهت بگم بدون تو نم -

 ! شهیعوض نم یز ی چ یز یخورم، تا آخر عمرت هم به پام عشق بر یمن به دردت نم  اوشی باور کن س-

 لب گفت:  ری و ز دیصورتش کش  یرو یدست اوشیس

 اهلل! االالاهلل -

 و بلند تر گفت:  دی کش قیعم  ینفس  بعد

 !یازدواج کن یخوا یپس چرا م  ینجور یآخه دختر خوب اگه ا-

 گفتم:  متعجب

 ازدواج کنم! خوامی گفته من م یک-

 هم مثل خودم با تعجب زمزمه کرد.  اوشیس

 پس اون پسره!-

 زدم.   پوزخند

 ردش کردم.  شبیاون پسره رو د ،ییپسر دا یخواب موند-

 وار باال رفت. ک یچپش اتومات  یابرو
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 عجب، اون وقت چرا!-

 برداشتم و با آه گفتم:  نیزم  یها را از رو سهیشدم، ک خم

 حه!واض  لشیدل-

 هام کردم.  هیکنارش گذشتم و عطر سردشو مهمون ر از

 

** 

 مامان، لطفا! -

 سرخ شدشو کوتاه باز و بسته کرد و گفت:  یچشم ها مامان

 ! یمتوجه ست،یشبنم حالم خوب ن-

 رو مشت کردم و با بغض گفتم:  دستم

کنم مامان،   یخواهش م ،یمامان، چرا غرورشو شکست یچرا باورش نکرد ست،یحال منم خوب ن-
 بگو! یز یچ هیتورو مرگ من 

 آروم شده گفت:  بای و تقر دی کش قیعم  یآه مامان

  نیمن بود هم یجا  یمنم مطمعن شدم، هر کس ومد،یمنتظرش موندم اما ن یل یمنتظرش موندم، خ-
شکمم منصرف شدم، شب تا صبح   یخواستم خودمو بکشم اما با وجود تو تو  یکرد، اول م  یکارو م 
 دو بار از حال رفتم، احساس مرگ داشتم. ختم،یاشک ر

تهران و    میاون خونه رو فروخت و از اون شهر و خاطراتش دورم کرد.. اومد تمیوضع  دنیبا د سهراب
.. آره من باورش نکردم، هر کس  ومدیوقت ن  چیه ومد،یمن باز شب و روزم شد انتظار و انتظار اما ن

 رفت نـ..  یم دیکرد نبا یثابت م دیکرد اما اون با یمن بود شک م یهم جا یا گهید

 تو حرف مامان. دمیپر

 ! شیخوای نم یبره، خودت گفت   یتو گفت یول-
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  یبر م یکه دستمال کاغذ یحرف بلند شد و در حال   یتکون داد و ب  نیبغض کرده سرشو به طرف مامان
 داشت سمت اتاقش رفت. 

 

** 

 "دو ماه بعد"

 

  نیکه سالها کمش داشتم.. اون روز هم مثل تموم اون مدت با ا یبا پدر  داریروزانم شده بود د  کار
 شده بود!  بیغر بیرفتار بابا عج   یسر  نیتفاوت که ا

 توان درک کردنشو نداره! یباالست و هر کس   یلیکه ارزشش خ زدیحرف م  یاز عشق همش

 شده؟  یز ی بابا، چ-

 مکث گفت:  یگرفت و بعد از کم نییلبخند سرشو پا با

 !شمیاومده بود پ اوشیفقط.. فقط سنشده  یز ینه چ-

 کردنم دست خودم نبود.  تعجب

 وا!-

 خنده دار گفت:  ی مثل خودم با لحن  بابا

 واال!-

 بهت خندم گرفت، دستو رو دهنم گذاشتم و اعتراض گونه گفتم:  ونیم

 ! ؟یکن  یبابا مسخرم م-

 و گفت:  دیکش شی شونیپ یرو  یشد، دست یجد  بابا
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  اوشیس ،یکه تو دوسش دار   ینه کس مونهیکه دوست داره کنارت م  یاز من بشنو دخترکم، کس-
بره.. از اون گذشته  رونی که عشق سپهر از دل و جونت ب زهی ریعشق به پات م  یعاشقته، مطمعنم انقدر 

  ردممنو، من مَ  نیمن.. بب  ز  ینشو عز انتکاریخ شه،یحساب م انتیسپهر االن متاهله، فکر کردن بهش خ 
  یکه بهشون عشق  واقع یشناسم، در مقابل کس یخوب م  یلیخانومارو خ یدرست اما حس و خو 

کرد، گفت   ی. تورو ازم خواستگار یشیم اوشی !، من مطمعنم توام عاشق سدنیناخودآگاه دل م دنیم
قسم خورد و قول داد   یکرده تورو فراموش کنه اما نتونسته، کل یسع  یلیبا خبره و خ زیاز همه چ

 یرو از تو نگاهش خوندم شبنم، کالفگ قتیعاشقت بمونه، نذاره آب تو دلت تکون بخوره. حق شهیهم
.. داره ارهی آدم بالغ رو از پا در ب هیتونست   یم یبرادرش یتو دل بسته  دونهی گفت م  یکالمش وقت

بهش   ،عاشقه  هیتو خون   یوونگیکنه، د یوونگیترسم د یکه کم آورده، م دمیشبنم، د شهینابود م
 داره! اقتشویفرصت بده، اون ل 

 

کردم از مامان و تموم خونوادش نفرت داره اما نه  یحرفارو بزنه، فکر م نیشد که بابا ا  ینم  باورم
 !رفتهی م دیدونست اشتباه کرده و نبا ینداشت.. خودش م

 شده تنگه گلوم گفتم:  قیرف یبغض  با

که   ینی از ازدواج هم فکرم پر بکشه سمت سپهر و بشه بد تر از ا ترسم بعد ی تونم، م یبابا من نم -
 هست!

 دلخور نگام کرد. بابا

 ارادست!  یدختر من انقدر ب  یعنی-

 درد چشمامو بستم، دستمو مشت کردم و آروم لب زدم.  با

 دونم! ینم-

 بابا رو دست مشت شدم نشست.  دست

 نگام کن! -

 وختم.باز کردم نگامو تو نگاه مهربونش د چشمامو
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خودت تکرار کن تا عادتت بشه، کم  یشده هزار بار برا ی روز  نویا ست،یتو ن یسپهر برا ،یتون یتو م-
حالت بد   دنش یبا د گهید ،ینسبت بهش ندار  یحس چیه گهیکه د ین یب یم ،ی کن  یکم فراموشش م

 و دلت قصد آغوششو نداره! زنهیضربان قلبت تند نم شه،ینم

 

حداقل   ،زمشونیخواست بر یقطره اشک داشتند اما دلم نم کیاز  شتریچشمام ب خت،یاشکم ر نیاول
 بابا.  یجلو

 دست آزادم قطره اشکو پاک کردم که بابا دوباره گفت:  با

 .یخواستگار   انیب یو اجازه بد ی گفت منتظره خودت بهش زنگ بزن  اوشیس-

 کردم.  اخم

 . ریمنو بگ ایمونده زنگ بزنم بگم ب  نمیوا، هم-

 . دمیکه منم با تموم حال بدم خند یهوا قهقهه زد؛ جور  یب  بابا

 خنده دستمو محکم فشرد و گفت:  ونیم

 یدیتو فقط بهش اجازه م ستی ن یاونجور  زمیزد به سرت، نه عز یچه فکر  ن یبال!.. آخه ا طونی ش-
 جلو.  ادی جرات نداره ب چارهی که ب یانقدر تو پرش زد ،یخواستگار  ادیب

 و آروم گفتم:  دمیکش  قیعم  ینفس

 بابا من هنوزم دو دلم!   یول-

 مهربون حوالم کرد. یلبخند  بابا

 !ستی ن  سکیکردنو داره، هر چند از نظر من اصال هم ر سکیارزش ر اوشی عشق س زم،ینباش عز-

 گفتم:  یبه شوخ نمونیعوض کردن جو ب  یبرا

 ؟ یاز دستم خالص ش یشوورم بد یخوایم-
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 . دیام را محکم کش ین یبا خنده چپ چپ نگاهم کرد و خم شد ب  بابا

توعه که حتم  یمن خوشبخت یآرزو  نیبزرگ تر  ست،یطور ن  نیکه اصال ا یدونیدلم، م زیعز زی مزه نر-
 ! یرسیبهش م اوشی دارم با س

  شتریرو که روز به روز ب یتونستم فراموش کنم سپهر  یکوتاه و تلخ رو لبام نشست، کاش م  یلبخند
 شد! یم  شیاشق زن و زندگع

 و بهش اطالع بدم.   رمی بگ مویکرد گفت تا فردا تصم  یم  ادمیجلو در پ  یروز بابا وقت اون

آشنا احساس    ییصدا دنیکه شدم با شن  یکردم و رفتم تو، وارد ورود یلبخند و بوسه ازش خدافظ با
 . ختیکردم قلبم ر

 گفت.  یبلند م  یبلند سپهر که با خوشحال  یو صدا  ای دن یها قهقهه

 شکرت!   ایشکرت، خدا ایخدا-

 آغشته به خنده گفت:  یسهراب که با لحن  ییدا یپشت سرش صدا و

 برو گم شو تو، مرد هم انقدر پررو! ای مرد  گنده ب-

 و سپهر!  ایاز ته دل دن یباز هم خنده ها و

اراده سمت   یب  یخواستم هم بدونم.. با اخم  یاونارو تا اون حد خوشحال کرده، نم یدونستم چ ینم
 واحدمون رفتم و داخل شدم. 

 دنیکرد با د  یپاک م یرو فرش دستباف خودش نشسته بود و داشت سبز  ن یزم یبزرگ رو مامان
 من لبخند زد و گفت: 

 دخترم.  یخوش اومد-

 .دمیمحکم گونشو بوس شهیرفتم و مثل هم جلو

 جونم.  یفدات شم مامان-

 . رهیبه سوپ رو گاز بزن مامانت رفت دوش بگ یخدا نکنه ننه، من قربون تو بشم تک دخترم، سر -
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سوپ را   ات یمحتو ریدرگ یرو کاناپه انداختم، رفتم تو آشپزخونه و با فکر   فمویکوتاه گفتم و ک  یچشم
 را کم کردم.  رشی چند بار بهم زدم و ز

 کردن.  یچرا انقدر سر و صدا م نای سهراب ا یدیتو نفهم -

 جواب دادم. کالفه

 نه مامان بزرگ متوجه نشدم.-

 برداشتم و سمت اتاقم پا تند کردم.   فمویک

 

 شام دعوتمون کرده! یبرا ا یپنج بود که مامان وارد اتاقم شد و گفت دن ساعت

 جشن گرفتن! شیبه خاطر باردار شه،یچرا؟ چون داره مامان م حاال

رفتم سپهر    یمطمعن بودم اگه نم یخواستم برم ول  ی، نماراده بود یکه رو لبام نشست ب  یپوزخند
 دنبالم!  ومدیم

 به خودم بودم.  رهیو خ  ستادهیا یقد نهییآ  یساعت بعد جلو دو

 .یتا پا مشک  سر

 ! یو شال و جوراب مشک  یمشک وریبه همراه پل  یمشک یل شلوار

خط چشم کوتاه  هی شمیچپم رها بودند و کل آرا یدست رو شونه  هیرنگم هم   یلخت مشک یموها
 . یبود با رژ مات صورت

 که به انگشترم وصل بود شل تر بشه. ی کوتاه ری جلو تر آوردم تا زنج  یکم دستبندمو

 . ایشبنم ب-

 نرم کننده و عطر از اتاق خارج شدم.  یدر جواب مامان گفتم و بعد از زدن کم یا باشه

 نشسته بودم که تموم فکر و حواسش به خانوم باردارش بود.  یمرد یربع بعد روبرو کی
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 . دیچی پ یتو گوشم م  یه صداش

خانومم برات   ،یخور یم وهیحالت خوبه، عشقم م زمیبالش بذار، عز زمیعز ؟یدار  اجیاحت یز ی چ زمی عز-
 خانومم جات راحته، خانومم.. خانومم.. خانومم! ارم،ی ب ییچا

 م بدتر شده بود!بد  حال

  یرفت و سع یزنش م  یروزام اون بود و اون حاال جلو چشم همه داشت قربون صدقه شب و  من
داشته باشم   ویمنم کس دیهم برخورد.. چرا نبا ادی ز یلیکرد حالش بد نشه!.. به غرورم برخورد، خ  یم

 که تمامش سهم خودم باشه و از محبت کردن بهم دست نکشه!

 شدم.  زیم یساعت کوچک رو  ی رهی ازشون گرفتم و خ  نگاه

 . دنیاز راه رس اوشی به همراه س ایدن یساعت بعد خانواده  مین

 نگامو متوجه شد و سرشو بلند کرد.  ینیکردم، سنگ یاخمو طوالن اوشی عمد نگامو رو س از

 نگاهمو سمت مامان چرخوندم.  عیسر

جرات نگاه کردن  گهیکردم اما د  ینگاهشو درک م یکرد، به خوب  ینگام م رهی بار اون بود که خ نیا
 بهشو نداشتم. 

 . دیچرخ  یپروانه دورش م نیع  ایسر پا بند نبود و مامان دن یاز خوشحال ییزندا

 . ییرایمشغول پذ ای با پدر عروسش مشغول صحبت بودند و خواهر دن ییدا

 فکر بود. یتو   یبه دست ساکت نشسته بود و مامان حساب حی بزرگ تسب مامان

 .ا یلحظه ب  هیسارا جان -

 حوالش کرد و بلند شد سمت آشپزخونه رفت.  یمامان لبخند ییحرف زندا با

افتاد و  ی من بدبخت نم  ادیمطعنن سپهر هم  ومدم،ی و با خودم گفتم کاش نم دمیکالفه کش یپوف
 . ومدیدنبالم نم 

 بود نگا کردم.  رمی کنارم با تعجب به سپهر که با خنده خ ینشستن کس  با
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 خواهر کوچولو!  یچرا اخم کرد-

 باشم. یکردم عاد یشدم اما سع یخوب متوجه م ی لی رو خ اوشیزدم. نگاه س یمصلحت  یلبخند

 کنه! یذره سرم درد م هی ،یچ یه-

 قفل دستش کرد. دستمو

 باشه!   ینکرده مشکل  ییخدا دیخب برو دکتر، شا زم،ی عز-

 نترس بادمجون بم آفت نداره!  شه،ی نم میزی نه بابا من چ-

 کرد.   چپ نگام چپ

 !ی پرون  یم کهی ت دایجد-

 رو پروندم.  یاصل ی  کهیزدم و ت   یپوزخند

 کنه! ی، داره نگامون منگذشته دلتنگ شده قهیچند د نکهیبرو کنار زنت مثل ا-

 کالمم نشد، دستمو ول کرد و گفت:  شی متوجه ن سپهر

 هاشم هستم! یچاکر دلتنگ ییدلتنگمه، خودم تنها شهیزن من هم-

دستم مشت شد، پاهام سر شدند، ناخونام تو گوشت دستم فرو رفتند و بغض به قصد  ،ستادیا قلبم
 خفه کردن تو گلوم جا خشک کرد. 

 

 شست تو گلوم!  یمرد زن و بچه دار م  هیکرد بخاطر  یم یدادم، غلط اضاف قورتش

رو   زیم  ای هر دنخوا  بایبلند شدم و رفتم تو آشپزخونه، به همراه د نایکمک به مامان ا یبه بهونه  
 .میو همه رو دعوت به شام کرد میدیچ

 هیعطر سردشو بهم هد یمنو اشغال کرد و بو یبغل  یصندل  اوشیکه س یعمد ای بود   یدونم اتفاق ینم
 داد. 
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  یگرفتنا ل ی کردم به قربون صدقه ها و تحو یم یو مشغول شدم، سع دمیخودم کش  یسوپ برا یکم
 نکنم. یتوجه  ایسپهر به دن

 . نییرفتم پا  یبهانه و عذر خواه ی ساعت غذا خوردن هم تموم شد و من با کل میبعد از ن  باالخره

تحمل اونجا برام سخت بود. بماند که مامان چقدر بهم چشم غره رفت و خط و نشان  گهید واقعا
 .دیکش

 . دمیرو کاناپه دراز کش  ییرایتو پذ دمیاز سرم کش  شالمو

 اراده بود و درد واقعا مهمون سرم شده بود.  یب  ختندی ر یکه رو گونه هام م ییها اشک

 همون حالت موندم که زنگ در به صدا در اومد. یدونم چقدر تو ینم

 .هیتونستم حدس بزنم ک ینم

 به دست روبرو شدم. ین یس اوشیدرو باز کردم که با س  ینگاه از چشم بدون

 تو؟  امی ب تونمیم-

 م.سر راه کنار رفت از

 . ایآره آره ب-

 در آورد و داخل شد.  کفشاشو

 رو سمتم گرفت.   ینیس

 فرستاد.  توینیری ش وهیمامان سهم م ینموند-

 رو از دستش گرفتم.  ینیکوتاه زدم و س یلبخند

 . یمرس-

 حرف سمت سالن رفت و رو کاناپه نشست.  یب

 ؟ یخور ی م یز یچ-
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 گرفتش بلند شد. یصدا

 ! نیبش  اینه ب-

گذاشتم و رفتم تو سالن، روبروش نشستم و نگامو به صورت ناراحتش   ز یم یرو  یرو همون جور   ینیس
 دوختم.

 شده؟  یز یچ-

 زد.  قیعم یپوزخند

 نه اصال!-

 . دمیچپمو باال بردم و دوباره پرس یابرو

 ؟ یپس چرا ناراحت-

 انداخت.  ری و سرشو ز دیموهاش کش یدستشو ال قیعم یآه با

 بعد نگاه سرخشو باال آورد و زمزمه کرد. نیم چند

 شبنم! -

 داد.  یاز تو قلبمو تو مشتش گرفته بود و فشار م یکی کرد، انگار   تیبدش بهم سرا حال

 و پر درد گفتم:  آرام

 لطفا بدترش نکن! ست،یحالم خوب ن-

 دستش. یک یبه کف  اون   دیدستشو مشت کرد و کوب هی

 کمم تو منو درک کن! هی ست،یمنم حالم خوب ن-

 

 مقدمه گفتم:  یب
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 بابام؟ ش یپ یرفته بود-

 از تعجب به خودش گرفت.  یسرخش حاله ا نگاه

 مکث گفت:  یا هیخواد انکار کنه اما اون بعد از ثان  ینگاش فکر کردم م دنید از

 بگن!  یقرار نبود به کس یآره ول -

 !ستمین یمن هر کس -

 .نی و دلنش  بای زد، ز  لبخند

 ! یتو همه کس-

  ی  بود، واقع  یواقع ،یو نه مصلحت یدونم چرا اما منم لبخند زدم. لبخندم نه تلخ بود نه اجبار  ینم
 به دلم نشست، اصال حالمو عوض کرد!   یلی! حرفش خ یواقع

و منم چه بخوام چه نه باالخره مقابل عشق  میبود ی احساسات یلیانکار نبود که ما خانوما خ  قابل
 دونستم! ینم  یآوردم اما ک یکم م اوشیس

کرد   ینگام م رهیخندونش خ  یبا همون لبخند و چشم ها  اوشیانگار کار خودشو کرد چون س لبخندم
 . یپلک زدن   یبدون حت

 تو هپروت؟  یآقا پسر، رفت -

 تر شد. قیحرفم به خودش اومد و لبخندش عم با

 شبنم؟ -

 تکون دادم.  رموس

 بله؟ -

 ازت کنم! یخواهش هی شهیم-

 رو پام انداختم و دستمو دورش حلقه کردم. پامو
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 ؟ یچ-

 دهنشو قورت داد و گفت:  آب

 ست؟ یپ ییایفردا باهام م-

 ست؟ یپ-

 ؟یآره خب، چرا تعجب کرد-

 من کردم.  من

 دونم خب آخه فک نکنم مامان..  یآخه من، من واقعا، نم -

 تو حرفم.  دیپر

 کنه! ی نم  یعمه مخالفت  اوش،ی جون س اریبهونه ن -

دوباره   دیسکوتمو که د اوشی اما واقعا دو دل بودم، س گهینم  یز یمطمعن بودم مامان چ خودمم
 گفت: 

 هوم، قبول؟ -

 موقع بود. سرمو تکون دادم و گفتم:  نیجواب بدم بهش پس همون فردا بهتر  خواستمیمن که م حاال

 باشه! -

 

** 

از رو تخت برداشتم و   مویکه هنوز خواب از چشام دور نشده بود کوله پشت یو آماده، در حال  حاضر 
 . رونیرفتم ب

 کفشام به سمت در پاتند کردم.  دنیاز خونه خارج شدم و بعد از پوش نیپاورچ  ن،یپاورچ 
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  نیدرو آروم بستم و سمت ماش رون،ی باز رو کامل باز کردم و رفتم ب مهیگذشتم و در ن یبرف   اطیح از
 رفتم.  اوشیس

 سالم.-

 زد.  لبخند

 . ری صبح بخ  زم،ی سالم عز-

 کرده بود. ری آزاد نشد، انگار گ  دمیکش  یبا لبخند دادم و خواستم کمربندمو ببندم اما هر چ جوابشو

 کرده؟  ریباز گ -

 کنم هرز شده. آره فک -

تقال باالخره موفق شد آزادش کنه، سرشو   یبابا" کامل خم شد سمتم و بعد از کم  یبا گفتن  "ا اوشیس
که بلند کرد نگاهش درست مقابل نگام قفل شد و نفسمو به شماره انداخت، حال خودش هم دست 

 . دیصورتم چرخ  یاز من نداشت، کم کم نفس هاش کشدار شدند و نگاش تو یکم

 جلو اومد که با بهت زمزمه کردم.  صورتش

 !اوشیس-

 دهنش رو قورت داد و مثل خودم زمزمه کرد. آب

 چرا من انقدر دوست دارم!-

کم رنگ رو لبام نشست! من محتاج   یزدند، لبخند یم  ادیشدم تو چشماش که عشقش رو فر  رهیخ
 داشتم بهش.  ازیبودم، ن یعشق واقع نیا

 بمش بلند شد. یصدا  دوباره

 ! شمینبودنت درده شبنم، فکر نبودن نباش که نابود م-
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از هم باز   ی، لباش ه صورتش قرار دادم، چشماش پر از تعجب شدند   یاراده دستمو جلو بردم و رو یب
 دستم قرار داد و فقط نگام کرد. یبگن اما نتونست! آخر سر دست لرزونش رو رو یز یشدند چ

نگاهش و حرفاش   نیا یبود، اون وقت برا  اوشیس یلحظه از ذهنم گذشت کاش سپهر االن جا  هی
کنم  رونش ی هنوز نتونستم از فکر و دلم ب یکردم، وقت یم کاریو.. من داشتم چ دادمیجونم رو م 

 ! گهید یک یبرم کنار  خواستمیم

 بود!  ینبود؟.. بود، بخدا که بد تر از بد ذات یته ته بد ذات نیا

 و با بغض و درد آروم گفتم:  دمیدستمو کش زد،یدو دو م ینگران  اوشیباز کردم، ته نگاه س چشمامو

 تونم.  ینم  اوش،یتونم س ینم-

 شدم.  اده یپ نی کمربندمو باز کردم و از ماش باالفاصله

 _ _ _ _ \ 

 

 بشقاب بودم.  ی رهی و خ زدمیساالد رو بهم م  اتیچنگال محتو با

 کردم. یرو تحمل م ایسپهر به دن یقربون صدقه ها دیباز با یه چجور فکرم به فردا بود ک تمام

اما امسال با سال   عتیبه دل طب میزدیم یدسته جمع گهیبود و طبق هر سال د نیفرورد زدهیس فردا
 نشسته بود و قصد جونم رو داشت! نمیس یدرد که تو  هی یبه بزرگ یگذشته فرق داشت، فرق  یها

 یکار  گهیبود و من با تموم حال بدم بلند شدم تا کمکش کنم اما د  لیوسا ییجابمشغول جا  مامان
 نبود که انجام بدم. 

 برم تو اتاقم که در خونه زده شد. شهیمثل هم خواستم

 بابا متعجب لبخند زدم. دنیدر رفتم و بازش کردم، با د سمت

 شده بابا؟ یز یسالم، چ-

 با لبخند چشمک زد.  بابا
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  یاما هر چ رمی رو به شام دعوت بگ بایدختر ز هیفقط قصد داشتم امشب نشده،  یز یخانم چ ری خ-
 دم خونشون!  امیجواب نداد مجبور شدم ب  لشویزنگ زدم موبا

 

 

 سرمو خم کردم و گفتم:  یهمون لبخند کم  با

 !امیم شمیبه چشم حضرت آقا االن سه سوته حاضر م یا-

 سمت اتاقم رفتم.منتظرم" عقب گرد کرد و من  ن یبا گفتن  "تو ماش   بابا

دلم رو فشرد،   یلحظه ا نشیغمگ یکردم که مامان وارد اتاق شد، چشم ها ی مانتومو تنم م داشتم
 رفتم و دستاشو گرفتم. کشینزد

 ؟یمامان؟ چرا ناراحت هیچ-

 دستامو کوتاه فشرد و گفت:  قیعم ی با آه مامان

ازت خواهش   تونمیحد م نی، اما در انرو و باهاش در ارتباط نباش  رونی تونم بهت بگم با پدرت ب ینم-
آغوش پدر بزرگت کردم،   دنی عمر بدون چش هی.. من بهت بد کردم شبنم، نباش  ریکنم که ازم دلگ

  خترم،.. ببخش منو دیاجازه ندادم لذت بودن پدر رو تجربه کن ،یرو بچش ینذاشتم طعم عشق پدر 
 دوست دارم!  ایو قد دن یز ی رام عزکه چقدر ب یدون یخودت خوب م

 و گفتم:   دمیلرزونش بغض کردم، سفت در آغوشش کش یصدا از

 منم که بدبختم! نیا ،یندار  یر یآروم باش مامان، تو تقص-

 منو از خودش جدا کرد و گفت:  یکم 

خوبه شبنم، خوشحالم   یل یاون خ ،یمثل محسن دار  ییکه بابا ین یخوشبخت تر ، یستیتو بدبخت ن-
 ابدا!  ستم،ینگرانت ن گهیکوه، د  هی نیپشتت باشه ع  تونهیم ،یکه باورش کرد

 و با چشمک گفتم: دمیرو صورتشو پاک کردم، گونشو بوس یها اشک
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 !یکرد فی ازش تعر گمیبه بابا م-

 چپ نگام کرد و آروم زد رو دماغم. چپ

 برو نمکدون، منتظرش نذار!  ایب-

 خم کردم.  یلبخند سرمو کم با

 اطاعت سارا بانو، فعال! -

 اتاق و بعد از خونه خارج شدم.  از

 منتظرم بود.  نیطبق گفته ش تو ماش  بابا

 فرداش..  نکهی شبا غافل از ا ن یشب هم شد جزو بهتر اون

.. 

مسن و جا افتاده بود و تازه  یمردکه  ییاون سال برادر زندا م،یشد رونی ب یهفت بود که راه ساعت
هاشو پرداخت کنه همه رو مهمون کرده   یو بده رهیتونسته بود باغ لواسشونو از دست طلبکاراش بگ

 بود.

 باغ قدم زد.  یبود و تو الیخ  یشد ب  یسرد بود اما م یبود، هوا کم  یبزرگ و پر دار و درخت  باغ

 جمع رو هم نداشتند. یند بلکه اصال حوصله و سپهر نه تنها خوشحال نبود ایخالف تصورم دن  بر

که اصال تو جمع نبود   یبلکه نگران سپهر  ا،یاراده نگران شدم، نه نگران دن یحوصله بودند ب یب  یجور 
 بود.  رهی نقطه خ کیو با اخم فقط به 

پا اون   نیشدم، انقدر ا  مونیرو بپرسم اما بعد پش شیحوصلگ  یب ل یبار خواستم برم کنارش و دل چند
 پا کردم که کالفه شده دوباره برگشتم تو باغ. 

  قتیسمتشون رفتم، دور هم نشسته بودند و جرات حق   ومد،یدرختا م  نیبچه ها از ب یخنده  یصدا
 کردند.  یم یباز 

 به کنارش اشاره کرد و گفت:  دنمیبا د ییدختر  برادر زندا فرزانه
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 ؟یادس یچرا سر پا وا زمی عز نیبش  ایب-

 از پسرا نشست.  یکی توجه به من کنار   یهم از روبرو اومد و ب  اوشیموقع س همون

 و گفت:   دیبغلش رد شدم و کنار فرزانه جا گرفتم.. با نشستن من فرزانه دستاشو بهم کوب از

 .. بعد با اشاره به خودش ادامه داد:میخب، حاال از اول شروع کن-

 رو.  یچرخونم بطر  یمن م-

  یپسر چشم رنگ هی یبعد از چند دور روبرو یرو چرخوند و بطر   ینگفت، بطر  یز یکس چ چیه
 .ستادیا

 گفت:  یو فرزانه با لودگ دیخند جمع

 !قتیحق  ای باز هم چرخ روزگار رو شما توقف کرد، جرات  الدیخب آقا م -

 بم گفت:   ییخنده دار فرزانه رو نگاه کرد و با صدا  یبا حالت الدیم

 من خرم که عقلمو دادم دست شما بچه ها.. جرات!-

 لبش گفت:  یپوزخند گوشه  هینگاهش کرد و با   یبا اخم کم فرزانه

 ! اری صداشم در ب  ،یخر  یحاال که خودت اعتراف کرد-

  دیکوب میلنگه کفشش رو از پاش در آورد و مستق  الدیجمع م یسکوت شد و بعد با قهقهه  هیثان چند
 تو سر فرزانه..

رو مجبور    الدیو باالخره م ومدینثارش کرد.. از موضعش کوتاه ن یشعور یگفت و ب  یآخ محکم فرزانه
 . ارهیخر در ب یکرد صدا

 کرد.  دیچقدر حرص خورد و تهد چارهیب

اما اون تو باغ نبود و کال  ستادی ا اوشیس یجلو  یرو چرخوند و بطر   یبود که بطر   الدینوبت م حاال
 کرد.  یم ریس   یا گهید یجا
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 .دی رو صورتش کش یحواسش جمع شد و دست  شی تلنگر بغل دست با

 ! قتیحق  ایجرات -

 انداخت و گفت:  الدیحوصله سمت م یکوتاه و ب ینگاه اوشیس

 . قتیحق-

 : دیمکث پرس یبا کم  الدیم

 !؟یکرد یفکر م یداشت یبه چ شی پ چند لحظه نیهم-

 

 یلحظه از سرد هینگام کرد که  یحس   یبا ب ینگاهشو چرخوند سمتم، جور  دیبلند کش   یپوف اوشیس
 !د ینگاهش تموم تنم لرز

 که گفت:  دمیگرفتم و شن  نییلرزون پا  یبا قلب نگامو

 ! یعشق لعنت هیبه -

شد. از جاش بلند شد و در   یکیبود   اوشیکه مخاطبش س ییدا یاوووو گفتن بچه ها با صدا یصدا
 رفت.  یی " کوتاه سمت دایدی تکوند با "ببخش یکه پشت شلوارشو م  یحال

اتفاق   هیتو راهه،  یاتفاق هیبود که به جونم افتاده بود اما مطمعن بودم که  ی دونستم چه حس  ینم
 ! ندیناخوشا

 دم که فرزانه دستمو گرفت. جا بلند ش از

 !میهست یکجا دختر؟ تازه تو اوج باز -

 و ازشون دور شدم. دمیکش  رونی " دستمو از دستش بامیزدم و با گفتن  "م یمصنوع یلبخند

 . رنیم  یسمت در خروج ییو زندا ا یسپهر و دن  دمیکنم که د دایرو پ   اوشیو س ییچرخوندم تا دا چشم

 .دیکش  یرو م ای توجه بهش دست دن  یو سپهر ب زدیتند تند حرف م ییزندا
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 .دن یشروع کرد به بار یز ی لحظه هوا گرفته شد و کم کم بارون ر همون

تو   یادیاما انگار ز ادیکرد طرفم م یزمزمه م  ییها زیلب چ ری که ز یبد در حال  یبا حال  ییکه زندا دمید
رنگ مات بود و خدا    یگذشت.. نگاهم رو در بزرگ مشک و از کنارم دیحال خودش نبود که اصال منو ند

که  یگرفت جور  یداشت شدت م یکردم سپهر برگرده اما نه، آرزوم برآورده نشد.. بارون ه یخدا م
 همه رو مجبور به فرار داخل خونه کرد. 

دلم  دادم،ینم تیبرم تو اما اهم  خواستیکه م دمیشن  یمامان رو م  یشبنم شبنم گفتنا یصدا
  یخوندم و دور خودم م  یشرشر بارون شعر م  ریز  یحالم خوب بود تا با قهقهه و خوشحال  خواستیم

 کرد.  یم یوونگیگرفت و پا به پام د  یبا دست عاشقانه که دستمو محکم م دم،یچرخ

 . دیمحکم دستمو گرفت و کش یلبام نشست که دست یمحالم رو یتلخ از آرزو یلبخند

 !یخودت  کله خر تر از تو بازم-

 . زدیکشوند و با اخم غر م یبود که با حرص منو سمت  خونه م  اوشیس

 به جونم غر زد. اوشیکه سر تا پا آب بودم بد تر از س دنمیکه تو خونه گذاشتم مامان با د پامو

تو اتاقش و چند دست لباس داد تا لباسامو عوض کنم، موهامو با سشوار  میکمک کرد رفت  فرزانه
 تختش نشستم. یخشک کردم و رو

 بخوابم اما گفتم زشته بدون اجازه رو تخت دراز بکشم. خواستیم دلم

 .رونی برداشتم و بلند شدم رفتم از اتاق ب لمویموبا

خم شده   ینرده ها قرار داده و کم یبود و جفت دستاشو رو ستادهیتو بالکون پشت خونه ا اوشیس
 بود.

 و بارون موند. رونیب  ی رهیو کوتاه نگام کرد و دوباره خ یچشم ری که متوجه شد، ز ستادمیا کنارش

 مجبورم کرد سوالمو بپرسم. مینگرون دل

 کجا رفتن؟ ای سپهر و دن-
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 حوصله جواب داد.   یو ب خالصه

 .دونمینم-

 ناز کردنش گرفته. نمیا تیوضع  نی، حاال تو ااز پشت بکوبم فرق سرش  لمویموبا خواستیم دلم

آشپزخونه  یتو نایو برگشتم تو سالن.. همه دور هم نشسته بودند و مامان ا دمیکش  قیعم  ینفس
 مشغول تدارک ناهار بودند.

 .خی بشکه آب  هیکه زنگ خورد انگار منو انداختند داخل  ییدا لیموبا

  هیاز ثان یشدم که در کسر  ییدا  ی رهیشم داشتم چهار تا هم قرض گرفتم و خ لرزون دوتا چ یقلب  با
 من! یابوالفضل" گفتنش شد ناقوس مرگ برا ای" یو صدا دیرنگش پر

 

 نانمیکه هست مربوط به سپهره.. مطمعن بودم و اطم یشده اما مطمعن بودم هر چ   یچ دونستمینم
 کامل. ی وونهید هیباالخره کار دستم داد، شدم 

که کم کم از حال رفتم و تو بغل مامان سقوط  دمیکش غی تو جاده تصادف کردند انقدر ج دمیفهم  یوقت
 کردم. 

 بودند. ستادهیبودم و مامان و بابا باال سرم ا مارستانی که باز کردم تو ب چشم

 خش دار زمزمه کردم. ییصدا با

 سپهر!-

 کردن. دایصله اشک هام راه خودشونو پباالفا  و

 گذاشت گفت:   یم میشونیپ  یکه سرشو رو یبا غصه نگام کرد و مامان در حال  بابا

 سپهر حالش خوبه نگران نباش!  زم،ی دردت تو سرم عز-

 ! یبود، عال یلحظه اش بود عال هی یسپهر حالش خوب بود، خوب تر از خوب.. اصال خوب برا آره
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راحت ترکش    یلیکنارش نبودند، خ  گهیحالش بد باشه، فقط زنش و دخترش دشده بود که   یچ اصال
 نبود، بود؟ یز ی که چ نیکرده بودند! ا

زد،   ینم ی متحرک شده بود و صبح تا شب الم تا کام حرف یمرده  هیزنده موند اما به ظاهر،   سپهر
 انگار که از اول صحبت کردن بلد نبود!

  هیسپهر  می دیفهم ایبود که بعد از چهلم دن  ییآب شده بود از غمش. اوج دردسر اونجا چارهیب  ییزندا
 کنار ما باشه! خوادینم گهیجدا گرفته و د  یخونه 

برادرش در آورده    یدونست از کجا سر از زندگ یکه نم یمات فاجعه ا  اوشیشد، س ری شبه پ هی ییدا
 . خوردیو غصه م زدی ها با خودش حرف م وونهید نیبود ع

 شد.  یو آب م  دیکش یدرد م  ییزندا یو پا ب پا دیجوش  یکه نگو، خود به خود اشکاش م  مامانو

دونستند   یو بابا م اوشیبکنه.. راز منو فقط س یمن فکر  ی چارهینبود به دل ب یوسط کس  نیا حاال
 برام بکنه!..  دیکار با  ی دونست چ یخودش بدتر از من بود و بابا هم نم  اوشیکه س

آدرسشو  یی و زندا ییهم از مامان و دا یذره شده بود، هر چ هیسپهر  یمرداد ماه بود، دلم برا لیاوا
گذرونه..   یم  شویزندگ یونت داره و چجور دونند کجا سک یکدوم نم چیقسم خوردند که ه دمیپرس
 نداشت.   یکه وضع خوب یاطالع از سپهر  یاز دم خاموش بود و همه ب  لشیموبا

  یکتاب رمان یتنوع و وقت گذران یبرا یکتاب، گاه شگاهیروز به اصرار بابا باهاش رفتم نما اون
 شدم باهاش.   یو سرگرم م  دمیخریم

  ی راه  ادهیمفصل به خواست خودم پ یعصرونه  هیو بعد از   دمیخر  ییروز دو تا رمان عاشقانه.جنا اون
 خونه شدم. 

شده بود و    ری ثابت موند که انگار چند صد سال پ ینگاهم رو مرد ابونی تو خ دمی چ ی رو که پ  چیپ نیاول
 شکسته!
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 یتو چند متر  ستادهیمرد ا نیشد ا ی مات موندم، باورم نم  زنه،ی احساس کردم قلبم نم یلحظه ا یبرا
سال از هم  یکه مطمعن بودم سالها  ییو حال بهم زن، با اون اخم ها دهیمن سپهر خودم باشه.. ژول

 ! شنیباز نم

سرشو بلند کرد و تا نگاهش بهم افتاد  ستادم،ینامطمعن سمتش رفتم و روبروش ا ییقدم ها با
 لب زمزمه کرد:  ر یمتعجب ز

 شبنم! -

 که تو دستش بود رو گرفتم. یی ها سهیجلو بردم و دو تا ک دستمو

 ! ستیازت ن یسپهر؟ چرا خبر  یخوب -

 بود! یل یبره خودش خ  دیبهم راهشو نکش  تیاهم یکه ب  نی نگام کرد، هم رهی نگفت، فقط خ یز یچ

 : دم یپرس دوباره

 طرفاس؟ نیخونه ت هم-

 تکون داد.   دییمکث فقط سرشو به عالمت تا یکم  با

 جا کردم و دستشو گرفتم.ها رو تو دستم جاب  سهیک

 که نداره! یرادی مهمونت باشم، ا خوامی م م،یباهم بر ایپس ب -

 لبخند زد، محو  محو! هی فقط

 رنگ. دیسف  کیدر کوچ هی یجلو می دیرس  نیو بعد از ده م  میهم قدم برداشت کنار

 برداشت و درو باز کرد.  بشیرو از ج  دیکل

آشپزخونه   هیو  ییرای پذ هیآپارتمان که نه تنها  هیرفت باال..  یو م  خوردیمکه پله  کیکوچ یورود هی
 شد!  یهم نم شتریدر کل چهل متر ب یبهداشت  سی که با سرو ینقل ی

 . کیو ش  یبود، نقل   زیتم اما
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گاز افتاده  یرو یکرد و در قور   یاپن گذاشتم و سمت گاز رفتم، آبجوش قل قل م  یها رو رو سهیک
 ام بود.  رهی داده بود به اپن و خ هیخاموش کردم و برگشتم سمت سپهر که تک رشویبود. ز

 شدم.  رشی خنده سمتش رفتم و دست به بغل مثل خودش خ با

 شده؟  یز ی چ ،یکن ی نگام م  ینجور یچرا ا-

 و دستشو گرفتم.  دمیکش قیعم  ینزد، نفس  یحرف   بازم

  ارم،یسپهر، دارم کم م رمی می.. دارم مدنتیترکه از نبودنت، از ند یبگو، دلم داره م  یز یچ هیجان شبنم -
 همون سپهر کوه!  ،یهمون سپهر دوست داشتن  ،یبگو که هنوزم برام همون سپهر 

 شده بود ته ته گلوم. یکی شدم دست خودم نبودند، بغض ابر کوچ یجار  یها اشک

هاش باالخره از هم جدا شدند و هر کلمه که از  سپهر جلو اومد و اشک هامو پاک کرد، لب دست
 شد.  یشد انگار که روح من از تنم جدا م یدهنش خارج م

و کوه مانند   یاون سپهر قبل گهیکشه، من د یمتحرک که فقط نفس م  یمرده  هیمن ُمردم شبنم، -
 شدم چه برسه به تو!  بهیبرا خودمم غر یحت گهید ستم،ین

 وجود ندارم!  گهیباور کن د ستم،یدم، نواقعا نابود ش گهیاالن د من

 رو دستش گذاشتم و بغضمو به زحمت قورت دادم.  دستمو

و به همون اندازه   یبه همون اندازه دوست داشتن ،یمن هنوزم همون  یکنم سپهر، تو برا یباور نم -
 عشق!..

کس  چی م، همرد پر از نا گفته ها بود، مطمعن بود نیشد تو بند بند نگاهش حس کرد، ا  یرو م درد
 خودش!   یشناخت، حت  یمن نم یاونو اندازه 

 روحش گفتم:  یب یتو چشم ها رهیخ  یبار جفت دستاشو گرفتم، با نگاه نی جلو بردم و ا دستامو

که داره ذره ذره   یاتفاق هیافتاده،  یا گهیاتفاق د هی ست،ین  ایحرف بزن سپهر، درد تو فقط مرگ دن -
بود برات نه، اون اتفاق تلخ همه رو از پا در آورد    یبتیمرگ همسرت کم مص گمیکنه.. نم  ینابودت م

..  یبمون  ینجور یتا آخر عمرت ا  یتون  یمن، تو که نم  زی که داشت، اما عز یطی مخصوصا با اون شرا
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 گهید اوشی س شه،یو غمت آب م  یشد، مامانت داره از دور  ری شبه پ هی یینشون بده، دا یالاقل خود
منو که نگو،  خورن،یغصه م ییزندا  یمامان و مامان بزرگ دارن پا به پا ست،ین  سابق اوشیاون س

 توروخدا نکن من مـ... ینجور ی، نکن اازت نبود.. سپهر  یچند وقته که خبر  نیمردم برات تو ا

کالمش جونمو تا   یها قتیسرخ شده و  حق یچشم ها شه،یداد زد که گفتم االن گلوش پاره م  یجور 
  یاومد احساس م یم رونی هر کلمه که از دهنش ب یواقعا مردم.. وقت گهیلبم رسوند، اون لحظه ها د

داشت،  لهگ ایکل دن یکه به اندازه  یسپهر  یمردم، جونم رفت برا شهیو زنده م رهیم یکردم هزار بار م
از اون خونه   یز من از خودش حتو رسم روزگار گله داشت، ا  یوفاش گله داشت، از زندگ یب  یایاز دن

 نهی وفاش بود، از همه و همه گله داشت و گله هاش ک یب  اری هاش با  یکه چند مدت شاهد عشق باز 
 خودت کمکمش کن! ایشده بودند ته قلبش و خدا

 

سقوط کردم و دستمو جلو دهنم گرفتم تا از پخش   نیکه دو زانو رو زم  یجور   ارمیطاقت ب نتونستم
 کنم! یر ی ق ام جلوگهق ه یشدن صدا

 !دیکش یم قیپشت سر هم نفس عم  یو ه زدیچند متر اون ور تر کالفه و پر خشم قدم م سپهر

 و حالم افتضاح بود! دیترک  یداشت م دلم

 خواستم حرفاشو بزنه.. کاش! یکاش ازش نم  دمش،ید  یوقت نم چیه کاش

خواستم برم   فمیو ک  سهیجا بلند شدم، با پشت دست اشک هامو پاک کردم و بعد از برداشتن ک از
 مانند سپهر که گفت: "کجا؟" ادی فر ی  سمت در که صدا

 بشم!   خیشد سرجا م  باعث

سرخ شده اش  یبود و با چشم ها ستادهیا میدهنمو قورت دادم و برگشتم طرفش، تو دو قدم آب
 کرد! ینگام م

 که تونستم بگم فقط "آروم باش" بود! یز ی.. تنها چدمیواقعا ترس  دم،یترس ازش

  ینفس دن  یهم قرار داد و با چند بار کش یچشماشو رو  یحرفم انگار کار خودشو کرد. لحظه ا همون
 بار آروم  آروم! نیدوباره نگاهم کرد اما ا قیعم
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 کرد و گفت:   سیبا زبونش خ  لبشو

 تونم باهات آروم بشم!  یکه م یهست  یتنها کس-

  یل یکه زد از ته ته دلش بود، خ یبود، حرف   نیتر یبرام تکرار نشدن هیاون ثان قه، یلحظه، اون دق اون
 نیعنوان ا چیخواستم به ه یباازرش تر از هزاران دوستت دارم و عاشقتم!.. کنارم آروم بود و من نم

مرد که   نی.. اشهاز احساسم خبر داشته با نکهیباهام آرامش داشت بدون ا  رم،یآرام بودنو ازش بگ
.. آرام زد یبار داشت برام از آرام بودن در کنار من حرف م  نیاول یدل و جانم حاال برا یشده بود همه 

 که حاضر بودم بخاطرش جونمو بدم! یبودن

 داشتند رو پس زدم.  زشی در ر یحبس شدمو رها کردم و اشکامو که سع   نفس

 .. با تمام وجود بغلش کردم.. دیآغوش کشجلو اومد تنمو تو  دستش

 نداشتمش! گهیوقت بود د یل یکه خ  یقلب یدوباره لرزه انداخت تو حرفش

 بمون کنارم شبنم، بمون! -

 موندم، تا آخر  آخرش! یم

  یداشت بهم پناه م یگ چارهیاون فقط از سر ب  دیبهم نداشت، شا  تیجز خواهر  یسپهر حس دیشا
  یشد، اونم عاشقم م  یحسش عشق نبود اما من حاضر نبودم پا پس بکشم.. باالخره م دیآورد، شا

 خواستم، چون دوست نداشتنش رو بلد نبودم!  یشد چون من م

کند  یدر گلو که خفه م یشود همان بغض  یدوست نداشتنت م یفهم یکه م ی رسد روز  ی"باالخره م 
 درَدم!"

 

- - - -  - - -  -  - 

 

 ||شش ماه بعد|| 
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 و حالم به شدت بد بود.  دندید یسرخ شده ام تار م  یکرد، چشم ها یتنم درد م متما

 ! قیشف ق یسنجاق گلوم شده بود و قصد تنها گذاشتنش رو هم نداشت.. شده بود رف نیسنگ یبغض

 زد.  یالک  یداغونش وارد اتاق شد و لبخند ی  هیبا همون روح  مامان

 حالت بهتر شد؟ -

 بود!  هیحال من به خوب شب یدم چشمامو بستم.. آخه کجاکه جوابشو ب نیاخم بدون ا با

مامان، نه  یبرام مهم نبود، نه ناراحت یچیه گهی!.. ددم یو انگار نشن  دمیاش رو شن قیآه عم یصدا
 !ی چ یه ی  چ یه  ،یچینگاه پر از غم  بابا، نه قلب درد مامان بزرگ و.. ه

 رفته بود، تمام منم با خودش برده و قصد پس دادن هم نداشت..   سپهر

که بعد از اون روز   یاوش یبود، س  اوشیمن  سرگردان باز هم تنها شده بودم و مقصرش هم س من،
  یاون حرفارو زده و نم تی .. هزار بار اومد، هزار بار خواهش کرد، گفت از سر عصباندمشیند گهید

  ن،نداشت و م یا دهیبرام فا شی مونی بود.. پش رید یل یبود، خ رید هگیبشه اما د ینجور یخواسته ا
 ! یو خال  یتموم شده بودم، ته گهید

 دنبالم نگردد، از من فقط من مانده ام!" یتمام شده ام، کس گری"من د

.. 

لبخند    ستادم،یتند سمتش رفتم و روبروش ا یی. با قدم هادمیاز هم باز کردم و بلند خند دستامو
! یاش داد م افهی داشت و ق  زد که آروم 

 ذوق خواستم بغلش کنم که اخم کرد، کف جفت دستاشو گرفت سمتم و آروم لب زد:  با

 نه!-

شد.. ترس افتاد به جونم،  کیهمه جا تار هویدست هام شل افتادن بغل تنم و  د،یپر کش  لبخندم
 نفس نفس زنان داد زدم: 
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 سپهر!-

 

 عرق بود و حالم بد!  س  ی.. تمام تنم خ دمیپرداد خودم از خواب  با

حالم   یآب کم ی  آشپزخانه شدم.. خنک  ی  جا بلند شدم، اتاق رو ترک کردم و به قصد خوردن  آب راه از
 را جا آورد. 

آغوشش رو داشت و من..  یگذاشتم. تمام تنم تمنا زیم  ینشستم و سرم را رو یصندل یجا رو همان
 داشته باشمش! یفقط کم ،ی توانستم کم ی کاش م

 !"یکن هیبه من هد  یفقط کم ،یخورد اگر خودت را کم یبر نم  ایدن یجا چی"به ه

.. 

که خبر از عشقم  یعشق  دیفهم ی گفت عاشقشم.. وقت اوشیکه س یکنم، وقت یاشو تجسم م افهیق
که   یسپهر  دمیخودم د یبا چشم ها دم،یتمام شکست.. د ینداشت خودش است شکست، به معنا
 !ختیبا تمام قوا فرو ر خت،ی تازه خودش را جمع و جور کرده بود باز ر

 که همراه سپهر تمام شدم.  یزدند و من ادی را فر  یمانیپش اوشیس یها چشم

 

 "کم نه! 

 ... خواهمتی م ادیز

 ، یتو باش  م،یهاکه در تمام خاطره آنقدر

 ... یبمان ،یببوس ،یبرقص   ،یبخوان ،یبخند  ،یبدو ،یبزن  قدم

 فعل ماندنم." نیکه من چقدر عاشق ا یدانب و
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 کشه.. یکنه، آه م ینگام م  نی.. غمگرهیزنه، م یسر م ،اد یم مامان

  ،ی.. قطعرمی گ یم میهاش کم کم تصم دنیمامان و آه کش یتموم غصه خوردن ها ونی!.. ممن
 !یواقع

•• 

 : د یگو یمتعجب م بابا

 واقعا؟ -

 . دمیتکون م  سرمو

 واقعا!-

 . رهیگ یو دستمو م  ادیجلو م دستش

 ؟ یبه مامانت گفت -

 . دمیفشار م مویشونیدستم پ یک یاون  با

 بهش!  گمیم-

 ؟ یک-

 روز قبل از رفتنم!  کی-

 کنه. یم اخم

 ! شهیم تیاذ-

 کنم. یم بغض

 شم!  یم  تیمنم دارم اذ-

بنده و.. من  یکشه، م یبنده و آه م  یم ده،یبنده و دستمو فشار م یبنده، م  یدرد چشم هاشو م با
 !یل یبدم، خ  یلیخ
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.. 

 ! یلیسخته، خ یلیباشم و خ  الیخ ی بغض نکنم، ب زم،یدارم اشک نر یکه سع یبلند مامان و من  یصدا

 کنه. ینگران نگاهم م ییبا چشم ها  اوشیو س ادیو مامان با حرص سمتم م شهیهوا باز م یب در

از   دیام، با بهیمن غر ،یبگ یز یکلمه به من چ کی دیتو نبا ،یبر  یخوا ی دختر، کجا م یسر شد رهی خ-
 .. ها.. نگام کن شبنم، با توام!یکار کن  یچ یخوای و اون بشنوم م نیا

 دوزم.  یروحمو تو نگاه پر از اشک و حرصش م یب یها چشم

 . یکن یدونستم مخالفت م یم-

 زنه. یداد م باز

  یساعت هم ازم دور نشد کیهمه سال  نیتو ا ،یبر  یخوا یکنم، کجا م  یخب معلومه که مخالفت م-
 آخه دختـ... ؟یکه چ ب،ی.. تک و تنها و غرگهیشهر د هی یبر  یخوایحاال م

 کنه! یبابا از پشت حرف مامان رو قطع م یصدا

 ! رمی خودمم باهاش م ره،ی تک و تنها نم-

 

 محبت!  یعشق باشه، کل یم که ته ته نگاه بابا کلکن یکنه و بابا.. نه! باور نم یبا غضب نگاش م مامان

 کاش حدسم اشتباه نباشه!  ایزنه و خدا یتند تند م  قلبم

 _ _ _ 
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  یمصنوع یزنه رو سر شونه ات و با لبخند و اخم  یخدا م  یدیکه درست تو اوج ناام شهیم یگاه
هات باالخره به دستت  یبرات دارم، وقتشه پاداش صبور   یقشنگ یمن، اتفاقا یبنده  ی"هگهیم

 برسه!"

چمدون به   یهمون وقت پاداش گرفتن  من بود وقت  قایدق هیاون ثان قه،یروز، اون ساعت، اون دق اون
  ین یریش یا ی.. خواب بودم؟ رودمی رفتم و سپهر رو، همون سپهر قبل رو د  رونیدست تنها از در خونه ب 

 نکند!  یشدنم کار  داریب  یبرا  یو کاش کس بود

 شده بودم..  یاالت یمن خ ایداشت؟!  لبخند

 دستش بود و آمده بود که بماند؟!  یساک مشک هی

 شود جانم! باور کنم؟  یزنم و جواب صدا کردن  اسمش م یم لب

خواهر کوچولو بودم براش،   هیگفت جانم! نکنه برگشتم به چند سال قبل؟ همون وقتا که فقط  سپهر
  یخوام برگردم، نم یشد، همون وقتا که.. نه، نم یم ی رت یه به خاطر برادر بودن برام غ همون وقتا ک

 خوام خواهر باشم براش. 

 . ستدیا یم میدرست روبرو اد،یم کینزد

 ؟ یر یم یکجا دار -

 .دمی سرم رو تکون م عیسر

 جا!   چیجا، ه چیه-

 خواستم برم! ی برم، سپهر برگشته بود، حاال من کجا م ییقصد نداشتم جا گهیواقعا د خب

 رفتن ندارم!" یبرا  ییجا گریمن د ییای، تو بشود  یمن به تو' ختم م یها ری "تمام مس

 کنه.  یکشه و با سر به داخل اشاره م یاز دستم م چمدونو

 برو تو. -

 . رمیو داخل م  رمی گ یزحمت نگاه از چشم هاش م به
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سپهر   دنیکنه و تعجب اش با د یبابا از منصرف شدنم تعجب م خوره،یام زنگ م ل یلحظه موبا همون
 !رهی م نیکامل از ب 

با غصه  یینوع نگاهش فرق کرده، دا ییدونن، همه.. که من نفس ام وصله بهش و چرا زندا یم همه
 ! ستین اوشیکنه و س ینگاهم م

 !ستی که ن شهیم یروز  چند

 ! ستیبخدا مهم ن ست،ین مهم

 ییو زندا  نمینش یشود.. کنار مامان بزرگ م  یام مانع م یو ذات خجالت نمیکنارش بش  خواهمیم
 کند.   یمامان را به آشپزخانه دعوت م

  زنهی.. نگاهش دو دو مشهیکنه و وارد م یهراسان و هول از برگشتن پسر اش به شدت درو باز م ییدا
 کنه! یو اونم مثل من باور نم 

 ..شهیقدم م  شیپ دنش یبه آغوش کش یره و سپهر برا   یم جلو

 من بودم! ییدا یکنن و کاش جا  یهمو بغل م سفت

 تشنمه! ی لی کنه و خ یتعارف م وهی مامان م نه،یسنگ یل یبعد جو خ قهیدق چند

 .ستادهیکشم و مامان پشت سرم ا یپر آب سر م   یوانی به آشپزخونه.. ل برم یو پناه م شمیم بلند

 شبنم؟ -

 . ذارمیم نکیس یرو وانویل

 بله؟ -

 

 . ادیتر م کینزد یکم

 سپهر برگشته!-
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 خندم.  یم

 !نمی ب  یآره مامان، دارم م-

 !ظیکشه، غل یم آه

 ! ستی ن اوشیس-

 کشه. یپر م  لبخندم

 خبر ندارم ازش!-

 .گهیآدم مسخ شده م کی  نیباز ع مامان

 دلخوره ازت!  تیی زندا-

 کنم.  ینگاش م  یسوال

 ؟ یچ یبرا-

و    شیآت شه یزنه.. حرفش م یسرش خودشو باد م یو با شال رو دهیبه چپ و راست تکون م سرشو
 خشک! زمیه شهیدلم م

 از سپهر دور بمون! -

 چشم هاش. یزنم تو یکالم ذل م  نیتر یبرو برگرد با قطع  یب

 محاله!-

کوتاه حالمو خوب   ییتنها هیگذرم و االن فقط  ی. از کنارش مزنهیم  خیو تموم تنم  شهیسرد م نگاهش
 کنه. یم

 شم.  یواحد خودمون و رو کاناپه ولو م  رمی توجه به جمع م بدون

 و خب اون روز، روز شانس من بود و تمام.  ادیزنگ در به صدا در م دنینفس کش کی یفاصله  به

 تو؟  امیب-
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 از تو خوانده تر!  ی! ک ایتموم شده در دل و جان، ب  ایتو، ب  ای و ب دارمیکامل باز نگه م درو

 ن؟ یی پا یچرا اومد-

 .دم یجوابشو م صادقانه

 کنم!  یباور نم -

 .ستهیم یسر پا وا جلوم

 و؟ یچ-

 کنم. یبا زبونم تر م  لبمو

 برگشتنتو!-

  رم،یمیچشمام و من اون لحظه م ی زنه تو یذل م سته،یا یجلو تر، درست روبروم م  ادی م زنه،یم  خندلب
 !"یباور نکن  ی: "من بخاطر تو برگشتم، حق ندار گهیم یوقت رم یگ یو دوباره جون م رمی میم

 من برگشته بود، من! بخاطر

 ! دیباور نکن ی، حاال همن که گفتم اون روز روز شانس منه  خب،

..  رهیگیآره دستمو م ،ره یگیدستمو م نهیبی تونم.. سردرگم بودنمو که م یبگم اما نم یز ی چ خوامیم یه
، اون فرق داشت  یل یاما اون روز، اون روز خ فتادیاتفاق م یل یکه قبال ها هم خ یعاد یلیکار خ  هی

زن   نیتر  ختشبکه در آغوشم بکشه که منو خو ره،یبرگشته بود بخاطر من، برگشته بود که دستمو بگ
، از عطر تنش، از محبت کردناش، از دوست داشتنتش، از از از..  از بودنش  رهی عالم بکنه و نفسم بگ

  کیبشه شر  خواستیخواست مال من بشه، سهم من بشه، م یکارا.. مرد من م یل یو خ زایچ  یلیخ
 یرساطاقت ف  یکنه، درست مثل شربت عسل تو گرما نیری برام ش مویو چند وقت زندگ میزندگ

 تابستان! 

 من!  یباشه، کنار من، برا خوادی م شهیهم یباشه، برا خواد یباور کنم، برگشتنشو باور کنم که م  گفت

کنه اما باور نکردم، گفت تو تموم اون شش ماه   یصحبت م  ییباور نکردم، گفت شب با دا  یول  گفت
کرده بود اما بازم باور نکردم..  فیبراش تعر اوشیکه س  یفکر و ذکرش من بودم و عشق نا تموم
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کدومو باور نکردم، باور نکردم و اون با   چیگفت اما من  احمق ه زایچ یلی گفت، گفت، گفت.. خ
 انگار گفت:  نگاهش

 ! شهی عجله نکن، باورت م -

 

_  _ _ 

 

 . دنیلرز یدهنم بود و دستام بدون تعارف م یاسترس، استرس.. قلبم تو استرس،

 که وارد اتاق شد کامال احساس کردم نفسم گرفت.  ییدا

 گم،یمخالف منو سپهر  اما بازم م  ییکنه، اونم مثل زندا یمثل قبل نگام نم  گهینشست و د یصندل یرو
جز   ستندیکس برام مهم ن  چیو ه  زیچ چیه  ست،یکنم که مهم ن یالزم باشه هزاران بار هم تکرار م

 نبود، نبود! یسپهر، فقط و فقط سپهر.. اون باشه هر ک

 کنه. یحرف هاشو با گفتن  اسمم شروع م  ییدا

.. مطمعنم یدیو چقدر عذاب کش  یدار  یدونم که تو نسبت به سپهر چه حس یشبنم جان، من م-
 و حاال..   ستادهیتا آخر پاش ا  رهیگ یم یمی تصم یو وقت هیمنطق یل یسپهر خ

 . دهیکنه و ادامه م یتازه م   ینفس

اما به خود سپهر   یبکن یخوای کار م یو چ شهیم یدونم چ یباهات ازدواج کنه.. نم خوادیم گهیحاال م-
اگر   د،یبازم خود دان  یول میستیازدواج ن نیبه ا یتو راض مامان یهم گفتم نه من، نه مامانش و نه حت

 اگر نه که خب عاقالنه ست!   ستیدر کار ن یزور  دیخوشبخت بش  یخوا یتو هم م

که در مقابل سپهر ندارم!   یز یاز چ ،یی دا یزن ی حرف م یدار  ی!.. کدوم عقل، کدوم منطق.. از چعاقالنه؟
 من مقابل اون سرتاپا قلبم، قلب، قلب، قلب! تمام!

 نه،یو خب هدف منم هم هیجوابم چ دونهیمطمعنم م  شه،یکالفه از جا بلند م  ییزنم و دا  ینم یحرف 
 !شه یخالصه م  یمن تو ک نیبدونن دل و د ایبذار بدونن، بذار کل دن 
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.. 

 

 چشم بهم زدن.. یبه فاصله  د،یرس

 اون لبخندش جونمو بدم.  یبا لبخند نشسته بود که حاضر بودم برا  یکس  نارمک

و مامان بزرگ.. اخم نداشتند اما شاد هم نبودند و گفتم که قبال، مهم  ییزندا ،ییبابا، دا مامان،
 ! ستین

 ! یمصنوع یل یخ  یل یبود، خ یو لبخند مامان مصنوع زنهیروبروم بهم چشمک م  یشده   نیتزئ ی سفره

تند   یبه خوندن خطبه و قلب من سر جاش نبود! ه کنهی " شروع ممیبا "بسم اهلل الرحمان الرح  عاقد
 شد! یو دور م   دییدو یتند م

 

 !ظیسوال "بله" رو گفتم، بلند، رسا و غل  نیاول یتو

 شده بود!  زیداشتنش صبر کنم، لبر یتونستم برا ینم گهیداره، د یحد  صبرم

دست هاش شد، به عنوان شوهر، به عنوان  ریاز جواب دستم اس از سپهر هم سوال کرد و بعد عاقد
 ! زیمرد، به عنوان همه کس و همه چ

نبودن، از ته ته دل نبودن و خب همون  یکدوم واقع چی گفتند، کادو دادند و ه  کی کردن، تبر بغلمون
 مهم نبود! دیدون  یطور که م

 !میداررفتن ن یبرا یی کنه و فعال جا یقرآن ردمون م ری از ز مامان

 .زنهیم نوی کنه قفل ماش یصحبت م ییکه با دا یبدون رها کردن دستم در حال  سپهر

 هم بودم!  یل ی"خوشبخت باش"! بودم، خ گهیو آروم م سته یا یکنارم م مامان

آرام شد و لبخند   شیراحت شد، چشم ها الشیکه خ دمیبود و به وضوح د یواقع  ی  واقع لبخندم
 شد!  یکوتاهش واقع 
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 : گهیبا تکان سر م  ییدا

 بسالمت.  ن،یخب بر یل یخ-

فقط چند ساعت دور دور تو    م،یبر یدور  یجا ستی و قرار ن میکن  یم یلبخند از همه خداحافظ با
 . دیشام دو نفره و لذ  هی دمیو شا  ابونایخ

 . دمیشونه اش قرار م  یکنم و سرمو رو یدور بازوش حلقه م دستمو

 : گه یخنده دار م  یلحن با

 ! مای ریمی م میکن ینکن دختر، تصادف م -

 .گمیکوتاه م یآه با

 با عزته!  ی  مردن کنار تو مثل صد سال زندگ-

و چشمام ناخودآگاه بسته  ستهی ا یقلبم م نه،یش یسرم م یکنه و بوسه ش رو  ینگام م  یچشم ریز
 ! شهیم

 

 .ذارمیراحتم نم شهیم نیی وقته داره تو مغزم باال پا  یلیذهنم که خ یآروم اما سوال تو آرومم،

 .گمیدلهره م یکل با

 ! یو جوابمو درست بد یپرسم قول بده ناراحت نش یسوال م هیسپهر -

 پرسم.  یجان کندن سوالمو م یزنه و من با کل  ینم یحرف 

 !یکه گفت یی ها ت یبا واقع ،یی ایو دخترت کنار ب ای با مرگ دن یتو چطور تونست -

 !ستیاصال ن  ست،ین  یخوب ینشونه  ن یسرعت ماش شیافزا

.. اخم نداشت اما دستش که محکم دور فرمون  نمیش یکنم و صاف م  یشونه اش بلند م یاز رو سرمو
 .دادیکامال از درون پر از طوفانش خبر م ن یاز حد ماش  شی حلقه شده بود و سرعت ب
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 کنم.  یصداش م   آروم

 سپهر!-

 کنه.  یزمه مآروم زم یهوم

 کنم.  یصداش م   دوباره

 سپهرم! -

 .گهیم ونیهذ انگار

.. پاک پاک  ، اون خطا نکرده بود گفت  یدروغ نم  ا،یاشتباه کردم.. دن  یلیمن اشتباه کردم شبنم، خ-
مردم، کاش منم باهاشون   ی، پاک تر از گل! باورش نکردم شبنم، اون روز.. کاش منم همراهشون مبود
 خوابـ..  یشدم، کنارشون آروم م یرفتم، تموم م  یم

 زنم.  یبغض داد م با

 بسه سپهر، بسه! -

 کنه. یتوقف م ابونی و در آخر کنار خ دهیرو کاهش م نی که کم کم سرعت ماش شهیحال بدم م  متوجه

 عامل هق هق از ته دلم.  شهیپر از اشکم و آغوش امنش م یسمتم، چشم ها گردهیبرم

 تمیچشم، اذ یمن تازه دارم طعم بودنتو م وونهید ،ی از مردن حرف بزن ی، حق ندار سپهر  یحق ندار -
 نکن سپهرم، تو رو خدا! 

 . شهی آرومش کنار گوشم بلند م  یو صدا رهی گ یسرم قرار م یاش رو چونه

بهم  یقول هی ای !.. اصال بدیببخش ،د یگم، ببخش ینم یز یچ گهیآروم باش جونم، باشه د ،ششش یه-
 وقت.. قول؟  چیه  م،یوقت از گذشته حرف نزن چیه گهید م،یبد

 . دمیو سرمو تکون م شمیآغوشش جدا م از

 قول!-
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رو   یخوشبخت   ایبندم و خدا یچشمامو م شه،یسپهر پاک م یکشم و اشکام با دستا یم  قیعم  ینفس
 تورو به تموم مقدسات!  ر، یازم نگ

 

•• 

 . ینگاه پر از عشق و تموم نشدن  هیمفصل و  یشام دو نفره  هی

 اون. یاز ته دل من و مردانه  یها لبخند

  گهی.. اون االن دهیرفتند و خب اشکالش چ  یسمت دست هاش م یمن که ه یای ح  یب یها دست
 شوهرمه!

 مونه! ینم  ییدسر و چا یبرا ییو جا شهیتموم م غذا

فرسته  یکه موهامو داخل شالم م  یو در حال ارهیدستشو باال م م،یبر خوامی ازش م ومد،یم خوابم
 .دهیم لم ی" آروم تحوی"باشه ا

  هیدستش و کتش محافظ تنم.. ر  ری.. دستم اسکی اتوبان خلوت و تار کی یتو ن،یعقب ماش  یصندل
 آروم نفس هاش..  یهام غرق عطرش و گوشام پر از صدا

مشخص بود   یروشن هوا کم کی و نگاه از صورتش که تو تار شنیخواب م می هام باالخره تسل چشم
 خوابم و.. یخوابم، م یم رن،ی به خواب م رن،یگ یم

 

  _ _ _ 

 

 ۲ فصل

 

 ! ادیز ی لیدرد دارم. خ سر
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 کنم. یچشمامو باز م یو ال  دمیبه چپ و راست تکون م سرمو

 کنم.  یت بازشون م و به زحم  شنیکنه.. چشمام دوباره بسته م یعرق ام، تموم تنم درد م  س  یخ

 ترک ترک شدن..  ید یسرما یتو نکهیا نی سوزن، ع یهام م لب

 و من کجام؟ سپهر کو؟  ستین  یندازم، کس یبه دورورم م  ینگاه

سوزن   ریسپهر اس یدستا یبودن تو ری اس ی!.. دستام بجاست ین  نیعقب ماش یصندل  هیاصال شب  نجایا
 سرم بودند! 

عطرش پر شده بود  یهام بجا هی شده بود و ر دهیتنم کش یکت  سپهر رو یبجا  یرنگ دیسف  ی مالحفه
 الکل!  یاز بو

 تونم.  یخوام بلند بشم اما نم یم

 ! ستیخودش ن   یجا  زیچ چیافتاده، چرا ه یسپهر، چه اتفاق  ش ی خواد برم پ یم دلم

 

 اخمو.  یپرستار   شه،یوارد اتاق م یکس

 پرسه.  یخودم حالمو م  تیدستگاه و وضع یو بعد از چک کل ادی تر م کیبازم نزد یچشم ها دنید با

 کنم:  ینبودم.. زمزمه م  خوب

 سپهر!-

 . گردهیبعد با دکتر بر م یو چند  رهیم رونیاز اتاق ب شه،ینم متوجه

 .ستمیشم و باز هم خوب ن یم نهیهم توسط دکتر معا  باز

 که به هوش اومده! دی کامله، به خانوادش اطالع بد شی اریبرگشته، هوش شیات یعالئم ح -

 هوش بودم؟ چرا؟  یهوش اومدم، مگه ب  به

 پرسم.  یم عیبره که سر  خوادی م دکتر
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 بودم؟  هوشیمن چرا ب -

 . نهیش  یچشماش م ی از تعجب تو یا حاله

 اد؟ ینم ادتی-

 .دمیتکون م نیبه طرف  سرمو

! بدون  رهیحرف م  یکنه و ب یم ادداشتیدستش  یبرگه   یتو ییها زیکنه، چ ینگام م  رهی و خ یطوالن
 .رهی جوابمو بده م نکهیا

 ناراحت.   ییخندان و چشما یی.. بابا با لب ها شهیوارد اتاق م یچشم به هم زدن باز کس  یفاصله  به

 دخترم؟  یشبنم، خوب -

 .گمیبغض م با

سپهر بودم، من.. من  کنار شبیمن د ست،ی خودش ن یجا   زیچ چیشده، چرا ه  یبابا، چ ستمیخوب ن-
 بودم، من چم شده بابا؟  هوشی گه ب یکنم، چرا دکتر م  یکار م   یچ نجایاون بودم و حاال، ا شیپ

 .رهی گیو دستمو م نهیش یم یصندل   یرو  کنارم

که   ستی ن نجایسپهر هم ا ،یهوش یاز سه روزه که ب  شتر یتو االن ب ،یدید ایحتما رو  زمی دخترم، عز-
 نگران نباش!   شه،یکنار تو بوده باشه، حالت بهتر م شبید

اومده بود،  شهیهم یبرا گهیبابا سپهر د م،ی! اون اومد، کنارم بود، ما باهم ازدواج کردای! کدوم روایرو-
بوده و شروع نشده تموم    ینیری ش  یایکه بمونه، که نره! بابا، نگو، نگو که فقط خواب بوده، نگو که رو

 !رمی می که م یدونیم  رم،یم یشده، نگو بابا، م

 !دزدهیو نگاهشو م کشهیآه م گه،ینم  یز یو چ  رهیگیگونه هامو م یرو یبا اخم اشک ها  بابا

 هق ام تموم اتاقو در برگرفته..  هق

  ادمی ی چیدونم! ه یچرا؟ نم یببخشمش ول خوادیازم م ره،ی، قربون صدقم مکنارم ادیم هیبا گر مامان
 افتاده کامال برام گنگه!  یشده و چه اتفاق یچ  ست،ین
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 !یا یکردم، اونم چه زندگ یرو زندگ میهوش ی که من تمام مدت ب گهیبابا بهش م اد،ی دوباره م دکتر

 :گهی با لبخند کوتاه م دکتر

 سازه که آرزوشو داره! یرو م  ییایناخودآگاه رو یهوش  یب  یمغز تو ه،یع یطب-

 پشت سر هم!  یه شه،یبرام تکرار م  حرفش

 سازه که آرزوشو داره" یرو م ییای"مغز رو

  ست،یباز هم ن ست،یآرزوشو دارم، مغزم، دلم، تنم و تموم وجودم، بند بند جونم آرزوشو داره و ن آره
 !شهیمثل هم

 

•• 

و دست من رها شده، از   دهیکش ده، یمانع رفتنم بشه، چمدونمو کش خواستهیتو راه پله م گهیم مامان
 شدم!  یکاش نم  ی.. مردم و زنده شدم که ادهیپشت سقوط کردم و سرم ضربه د

 هم از سپهر نبوده چه برسه به اومدنش و قول ماندنش!  یرد یحت

 خسته!   یلیشدم، خ  خسته

 خودم تکرار کردم.  یپشت سر هم برا یکردم.. ه یکم آوردم، داشتم دق م دم،یبر

خوام، دلم  ی عشقم رفت رو نم  دنی رو که با وجود فهم  یخوامش، کس  ینم گهیکنم، د ی"فراموشش م
 !"خوادینم خواد،یتپه، وجودم بودنشو نم یبراش نم  گهید

 .ستیبرام مهم ن گهیخوام.. د ینم

کنم، با تموم وجودم   یزندگ خوامی م گهیگوشه گز کنم و غصه بخورم.. د هی خوامی برم، نه م خوامیم نه
 کنم. یزندگ خوامیم

 _ _ _ 
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 هم دردسره ها!" تی "نکن دختر، تو خوش حال گهیبزرگ م مامان

 شدم!" یکه "اه، تف تف  زنهیبوسم و باز غر م  یچروک شدشو م یلپ ها محکم

  یبعد از مدت ها اون شب دعوت عروس نکهیبخاطر ا  دیدونم چرا سر خوشم.. شا یو نم خندمیم
 واقعا الزم داشتم. میروح  یوب بود، برا خ م،یداشت

 تو، تو، تو! یحت شه،یو تموم م رهی و م ادیکه م  یهر ک یگور بابا گهید

.. 

 سر شونه هام. یشده رو ختهی آزاد و ر یزانو و موها  یزرد رنگ تا باال لباس 

 کم و رژ پر رنگ.  شی ستش.. آرا فیو ک یپاشنه دار مشک  کفش

 چشمک برا خودم. هیدوش با ادکلن و  هی خب،

 .ادی اتاق به صدا در م در

 ؟ یشبنم حاضر نشد-

 . رمیو سمت در م  دارمیتخت بر م  یبلندمو از رو یو مانتو شال

 . میچرا حاضرم بر-

 !لهیتکم  زیندازم و خب همه چ یسرم م یشالم رو رو زنم،ی پوشم و بندشو گره م یم مانتومو

و با هم از خونه   شنیمن و مامان بلند م دنیمبل نشستند، با د یرو  و مامان بزرگ هم حاضر ییزندا
 .میشیخارج م 

اومدن پله داخل  نییدم در منتظرمون هستند.. مامان بزرگ نفس نفس زنان از پا اوشیو س ییدا
 خواد نگاه ازم برداره! یانگار نم  اوشیو س نهی ش یم  نیماش
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هم کنارش قرار   ییدا نه،یشی چرخونه و پشت فرمون م یدستش م یتو چو یی سو ییتذکر زندا با
 . میشیم ری عقب جا گ یصندل یزحمت رو  یهم با کل ییو من و مامان و زندا رهیگیم

 پاشنه دار را برو!  یبا اون کفش ها  ایبه خواب رفته بود و حاال ب ادیچپم از فشار ز یپا

  یل یخ ییتاالر باال بره.. زندا  یکرد از چند تا پله  یمامان بزرگ رو گرفته بود و کمکش م یبازو مامان
 کمک من کنه کله پا نشم! یکی حلقه کرده بود و حاال  ییدا یدستشو دور بازو  کیش

  ینثارش م ییکمکم کنه.. با چشم غره برو بابا خوادیم اره،یو بازوشو جلو م ستهیا یکنارم م اوشیس
بازومو   عی سر اوشی بخورم که س نیزم  خوامی و م خورهی م چیدارم پام پ  یکه قدم بر م نیکنم اما هم

 . رهیگیم

 .شمیپر از خندش مواجه م یتشکر کنم که با چشم ها خوامیکنم و م  یتازه م   ینفس

 زهرمار!-

بازوم سر   یداره بروز نده، دستشو از رو یکه سع یو در حال شهیم تیبه لب هاش هم سرا  خندش
 . رهیگیو دستمو م  نییپا دهیم

 آخه! یمگه مجبور -

 کرد.  یداشت به کفشام و طرز راه رفتنم اشاره م میمستق ریغ

 !زنمیشل م نی جا تنگ بود پام خواب رفت برا هم نی بلدم راه برم، تو ماش -

 "!ی"خودت  گهیو انگار با خودش م دهیبه چپ و راست تکون م سرشو

 گفت پاشو! یآهنگ داشت بهم م  یشلوغ بود و صدا  سالن

 مواجه بشم. اوشیمامان و نگاه خنده دار س یخواستم با چشم غره  ینم اما

 . ندازهیم کهی و ت  نهیش یکنارم م اوشیس

 !یدیپوش  ینم  نمیهم-

 کنم.  یتو چه آخه اما سکوت م بگم به خوامیکنم، م یاخم نگاش م با
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 .گهیدوباره م گذرهیکه م یکم

 الاقل شالتو بنداز رو پاهات!-

 کنم.. یچپ نگاش م چپ

 . گهیم باز

 آخه!  نیشما دخترا دار هیدونم چه مرض یشن به پاهات، من نم رهی عالم و آدم خ ادی خوشت م-

 . گمیحرص م با

 !ادیتو رو سننه، آره خوشم م-

 ! شم یاز وسط دو نصف م زیکوبه رو م  یم کنهیبلندم م  شهینگام کرد که گفتم االن پا م یجور 

شدن   یرت یغ ن ی سالن رفت و اووف، هم رونی از جا بلند شد، سمت ب تی مشت کرد و با عصبان دستاشو
 تو سپهـ...  یشد جا یم یتورو کم داشتم.. حاال چ

 !الشیلعنت به خودش و فکر و خ رم،ی گ یگاز م لبمو

 

.. 

 

 .دیطول کش یادیز ی کم اوشیس ومدنیدونم چقدر گذشت فقط ن  ینم

 . شمیهوا بخورم" از سالن خارج م رمیو با گفتن "م شمیجا بلند م از

 .ستین  اوشیاز س یبزرگ دور تا دور باغ نه چندان بزرگ رو احاطه کرده و خبر  یها چراغ

 .دیکش یم  گاریزنان و آروم آروم جلو رفتم، بغل حوض بزرگ، پشت به من نشسته بود و س قدم
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 .دمیکش رونی انگشت هاش ب یالرو از الب   گاری!.. کنارش نشستم و سگاریس

 نکش!-

 مچ دستش رو گرفتم.  ع ی جا بلند شد که سر از

 ! یلوسا قهر کن نیع  خوادیحاال نم   ن،یبش-

  یتو هی.. چند ثاننیپک رو زد و انداخت رو زم  نیو از دستم گرفت، آخرر  گاریکنارم نشست و س دوباره
 . دیآروم و خش دار پرس ییسکوت گذشت که با صدا

 ؟ یاز دستم دلخور -

 : دمیشده رو صورتم رو کنار زدم و پرس ختهیر ینشدم، موها متوجه

 ؟ یچ یبرا-

 و گفت:  دیکش ششیته ر یرو ینگام کرد، دست یو طوالن  قیعم

 رفت! یگفتم، نم  یبه سپهر نم  یز یاگه من چ-

 زدم.   پوزخند

  یدونست، نم یکه نم یبود، تا وقت  یخبر  یب یکه تو یخواست نره، تا زمان  یم یتا ک  ؟ی تا ک-
  هی یگفت  ی. توام نم ریحاال چه زود، چه د فته،یاتفاق اگه بخواد، م اوش،یس الی خیدونست که من.. ب 

 هی ،عاشق شدن نبود  سکیرفت!.. اون آدم موندن و دوباره ر  یم رفت، یگفتم، بازم م  یخودم م یروز 
 .شهیبار شکست خورده و حاال حاال ها جمع نم

 . دمیچشماش ادامه م  ی رهیکوتاه خ  یآه با

و   ادیبا گول زدن خودم که م   اهاش،یخوام با رو ینم گهیهم نشدم، اما د ی االتی دم، خ یشعار نم-
هر چقدر خواستم و نشد،  گهی کنم.. بسه د یزندگ یعشق واقع هی شهیو م مونهیم ره،یگیدستمو م
  یدونست، خوبم م یدونست، م  یکنم که نم ی تمام مدت، باور نم اوش،یمنو س دی!.. نددیکردم و ند

صدام   کهی دونست و خواهر کوچ  ینکرد، م  یدونست و کار  یدونست من عاشقشم، م یدونست.. م
خوام، نه خودشو، نه  ینم گهی.. حاال دیخواستگار دونست و ازم خواست برم براش   یزد، م یم
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  یخوام، واقعا نم ینم گهیکدومو د  چیبرادرانه هاشو، ه یعشقشو، نه باور کردنشو، نه بودنشو و نه حت 
 !امخو

 

پر از عشق، پر از بودن و  ،یپنهان  یحس خوب شدن، پر از دوستت دارم ها هیپر از  چشماش،
 خواستن، پر از نفس به نفس باهات بودن! 

اگه چند سال  یکرد حت  یداشت و صبر م یداد، دوست م یکرد، عشق م  یموند، باور م یم اوشیس
 !دیکش یطول م

 .دمیهم تاب م یدزدم و دستامو تو یم نگاهمو

 داخل. میرفت  یسرد شده بود و بهتر بود م یکم هوا

 صدام زد.  اوشیبلند بشم که س از جا خواستم

 شبنم؟ -

 برگردوندم سمتش. نگاهمو

 بله؟ -

 نرم گفت:  یمطمعن و کم  یو بدون تعلل، با لحن  دیکش  قیعم  ینفس

 ؟ یمنو باور کن یتون  یحاال م-

  یو بعد از کم دمیبه دندون کش  موینیی رو داشتم اما باز هم جا خوردم، لب پا  یسوال  نیهمچ انتظار
 مکث گفتم: 

 م؟یبعدا حرف بزن  شهیم-

 کوتاه باز و بسته کرد و باز غر زد. چشماشو

 آخه! رسه ینم  یبعدا لعنت نیبعدا، بعدا، بعدا.. چرا ا-
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 تو" از کنارش گذشتم و رفتم داخل. رمی با گفتن  "سردم شد، م شم،یکنترل خنده ام از جا بلند م با

رقص مشغول  ستیجوون وسط پ یو تعداد دادیبزرگ کنار در سالن ده شب رو نشون م  ساعت
 بودند.  یپاکوب

از پشت دور تنم   ی.. دستدمی کش یخواست برم وسط و برقصم اما واقعا خجالت م یدلم م  یلیخ
 تونه باشه!  یم  یک اوشیحلقه شد و خب جز س 

 کنه.  یگردم سمتش و اون با چشم به جلو اشاره م یم بر

 یی.. داشهیخندان و نگاه مامان پر از تعجب م ییو نگاه زندا میریم نایمامان ا شیقدم هم پ هم
 . ارهیلب م ی" رویبه اون راه و مامان بزرگ با خنده "اهلل اکبر  زنهی خودشو م

 _ _ _ 

 

سهراب   ییمقدمه گفت که دا یگذشته بود، صبح سر صبحانه مامان ب  یهفته از اون شب عروس دو
 ! یخواستگار  یخونمون برا انیگفته شب م

رو با خودم مشخص   فمی تونستم تکل ینزدم.. کاش م  یگذاشتم و حرف  زیم یدستم رو رو یتو ی لقمه
 یرو نداشتم.. م یچ یکشش ه گهیدونستم اما واقعا د یکنم، چه مرگم شده بود رو خودم هم نم

 براش داشته باشم. یو حداقل برنامه ا فتهیروال ب یرو  میخواستم زندگ

 رو جلوم گذاشت و گفت:  ری ش وانیل مامان

 !یبگ یز یچ یخوا  یشبنم، نم-

 مقدمه گفتم: یب  یلیحلقه کردم و خ  وانی رو دور ل دستم

 ؟ یمامان تو هنوز بابا رو دوس دار -

 گفتم، زمزمه کرد: یخورده نگام کرد، انگار که کامل متوجه نشده چ کهی

 ؟ یچ-
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 تکرار کردم.  سوالمو

 ؟ یتو هنوز بابا رو دوس دار  گمیم-

 کرد گفت:  یرو جمع م زیکه تند تند م یکرد، از جا بلند شد و در حال هل

 نپرس. یالک یسواال م،یکار دار  یپاشو پاشو کل -

 بلند شدم و رفتم سمتش. یصندل  یحرص از رو با

..  دیاریهم نم یکه به رو دیمغرور اما انقدر دیانکار نکن، هر جفتتون عاشق هم یک یمامان، برا من -
  یازدواج م اوشیبابا، منم با س شی پ یاصال بذار اتمام حجت کنم برات سارا خانم، هر وقت تو برگشت

 کنم!

بهش آشپزخونه رو ترک کردم و رفتم تو    تیبزنه که بدون اهم  یگرد شده خواست حرف ییچشم ها با
 اتاق. 

  زیم یاز رو  لمویمطلوب مهر صورتمو نوازش کرد.. موبا یهوا رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم، پرده
 تخت نشستم.   یتوالت برداشتم و رو

 سبز رنگ رو لمس کردم و باهاش تماس گرفتم.  یکال از بابا داشتم، دکمه  سیم

 بوق جواب داد.  نیسوم با

 جانم دخترک؟ -

 پدر، احوال شما؟  یسالم آقا کیعل-

 . دیچ یگوشم پ یخندش تو یصدا

 ؟یچرا جواب نداد طونک، ی سالم ش-

 . رمی و دوباره سمت پنجره م شمیجا بلند م از



 اقتدا کن

135 
 

دو تا جوون تازه به دوران  نیدونم چرا شما دو تا ع یکردم.. من نم  یداشتم با خانم مادر بحث م -
 شی کنه، چرا پا پ یخب آخه پدر من، تو که از چشمات عشق فوران م د،یکن  یبرخورد م دهیرس
 . تورو جون شبنم بابا! ای زنه، ناز داره، غرور داره، شما جلو ب .. مامانیذار ینم

 

 .گهیمکث م  یبا کم  بابا

 گفته؟ یز یمامانت چ-

 کشم. یبلند م  یپوف

 به قلبتون برد! یپ شهی از نگاه جفتتون م د،یبگ  یز یکدومتون چ چیه  ستیاصال.. الزمم ن-

اونم درست اون شب، شب   ذاره،یم شی که پا پ گهی، مشنوم  یآه بابا رو به وضوح م یصدا
 من! یخواستگار 

•• 

 

 .گهیبا خنده م  رمیگیم ییدا یرو که جلو  ییچا ینیس

 آخه! یکش یچرا انقدر زحمت م م،یهست یشگیجان ما همون هم ییبابا دا-

 .زنهی غر م ییخنده و مامان بزرگ سر دا یم  بابا

 !ینکن سهراب که با من طرف  تی دخترمو اذ-

 رو پاش.  زنهی با عصا م  یبره و مامان بزرگ به شوخ یباال م  میو به عالمت تسل با خنده دستاش ییدا

 . خرمی رو به خودم م ییو نگاه پر از محبت زندا نمیش  یمامان م کنار

 .شهینم دهیاز صورتم کش اوشی کشونه به اصل مطلب و نگاه س یحرف رو م  یحرفه ا یل یخ ییدا

 پرسه. ینظرمو م ییکنه و زندا ینگام م مامان
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 دادم! یاومدن هم نم یبود که اجازه    یمشخصه، اگه جوابم منف نظرم

 !چهی پ یگوشم م ی" مامان بزرگ تود یبلند "خوشبخت بش  ی زنم و صدا یم  لبخند

  یو بلندم م  رهیگی.. دستمو مادیحلقه به دست سمتم م   یجعبه   ییکنه و زندا  یبا محبت نگام م   بابا
و حلقه رو از داخل   ادی رو دستم کنه، اونم از خدا خواسته کنارم م خودش حلقه خوادی م اوشیکنه، از س
 کشه. یم  رونی جعبه ب

 کنه! یو حلقه رو دستم م گهیکوتاه رو به بابا و مامان م یاجازه  با

 ..  شهیدست و مبارک باشه بلند م یصدا

 بوسه.  یصورتمو م  ییبا خوش رو ییزندا

 . دیانتخاب کن دیخودتون با هم بر  تونوینامزد  یحلقه  شااهللیا-

 شم.  یآغوش مامان غرق م یزنم و تو یبه صورتش م  یلبخند

 . نمیش یم اوش یکنم و در آخر بغل س یتعارف م ینی ریش

 !هیزیهم خوب چ ای و ح رمیگی م دهیناد رشوینگاه کوتاه و خ  دم،یکه اجازه نم رهیدستمو بگ خوادیم

 .شهیزنم به بابا، متوجه منظورم م  یم ذل

 .گهیو مامان بزرگ م ییکنه و با نگاه به دا یتازه م   ینفس

 کنم. انیرو ب   یمطلب هیخواستم  یبا اجازتون م -

 .گهیم ییکنه و مامان بزرگ با خوش رو  ینگاش م ییدا

 بگو پسرم راحت باش، به هر حال شبنم دختر توام هست! -

 .گهیم یمصنوع  یبا لبخند  بابا

 ! هیا گهی د زیخوشبخت بشه اما حرف من در مورد چ  شااهللینه مادر جان، شبنم که تاج سر منه و ا-
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  ریبگه و همشم ز یچ خوادیبابا م  دهی! مطمعنم فهم شمیو انگار نم شمیمامان رو متوجه م ی رهی خ نگاه
 سر منه!

 : گهیم یدو دل یپاهاش و کم  یی جابه بابا که اون با جاب میسکوت ذل زد یتو همه

 خودمو سارا رو مشخص کنم! فیخواستم تکل یم-

 . رهیگیجبهه م عیسر مامان

 رو؟   یچ فیتکل -

 بهش. دوزهینگاشو م   بابا

ازت خواهش کنم   خوامینگاه هامون.. م فیدلم، تکل فیخودم، تو، تکل فی .. تکلیهمه چ فیتکل -
 !شمیپ یبرگرد

 !رهیگیمامان رنگ م یو گونه ها شهیپررنگ م لبخندم

 ! ستی برام مهم ن ییمامان بزرگ رو دوس دارم و اخم دا لبخند

 درست بشه!  زیکن همه چ  یکار  هیخودت  ایو خدا کشهی با نگاش برام خط و نشون م مامان

 اف اف بلند شد. یبزنه که صدا یدل دل کردن خواست حرف  یمامان با کل  

 و مامان از جا بلند شد.  میبهم انداخت  ینگاه متعجب

 فت و جواب داد. ر فونی آ سمت

 د؟ ییبفرما-

با بهت زمزمه   هیک  دنیپرس یکه م  ییسمتمون و در مقابل سوال مامان بزرگ و دا دیشده چرخ خشک
 کرد: 

 سپهر!-
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 .. ضربان گرفت؟ نه! قلبم

 نه! ستاد؟ی.. انفسم

 نه!  دن؟ی.. لرزدستام

 نه، نه!  نه،

 .. آروم بودم، آروم  آروم اما.. در ظاهر، فقط در ظاهر! یچیه

 فشنگ از جا بلند شد و خونه رو ترک کرد. نی ع ییزندا

 من بود! ی رهی تماما چشم شده و خ اوشیاز جا بلند شده بودند و س همه

بزنه  میوونگیخراب بشه، باز رگ د  زیو باز همه چ  نمشیبب  نکهینداشتم اال ترس.. ترس از ا یحس چیه
 !زیهمه چ ر یباال و خودم بزنم ز

 دستم نشست. یرو  اوشیس دست

 شبنم؟ -

 بود، مثل من! دهیترس  ییجورا  هی.. زدندیکردم، چشماش دو دو م نگاش

 گفتم:  دمیکه کش قیعم  یلب هام نشوندم و با نفس  یو کوتاه رو یاجمال  یلبخند

 ! ارمیخوام کم ب  ینم  گهینگران نباش، د-

 و سمت در رفتم.. دمیکش دستمو

 قصد خشک شدن نداشتند.  ییزندا یدورش جمع شده بودند و اشک ها اطیح یتو همه

  ،یچی.. جلو نرفتم، سالم ندادم، بغلش نکردم، هدمیو نگاهشو سمت خودم کش ستادمیمامان ا کنار
 ! یحس چیو بدون ه خی نکردم.. فقط نگاش کردم،  یکار  چیه

 خش دار گفت:  ییو با صدا  دیرو کش ییدست زندا د،یدزد نگاشو
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به استراحت دارم، اگر اجازه   یدیشد  اجیاالن احت دم،یمن حالم خوبه و بعدا سوال هاتون رو جواب م-
 !دیبد

عاشقشم، به اون   دیکه فهم یشونه اش زد و ذهن من رفت به گذشته، به اون روز  یآروم رو ییدا
و.. در آخر   وانیشکست، تابلو، گلدون، ل  زویکه داد زد، شکست، شکست، شکست.. همه چ یلحظه ا

 غرور من! 

 . دیو آروم پرس  ستادیا روبروم

 ؟ یخوب -

 رفت و لب هام از هم باز شدند.   اوشینگاش کردم، دستم ناخودآگاه سمت دست س رهیخ

 خوب!   یلیخوبم، خ-

 رفتند داخل! ییهمراه زندا یواکنش ایحرف   چیرفت و بدون ه اوشیسمت س  نگاهش

 

 _ _ _ 

 

 لباش ظاهر شده بود گفت:  یدستامون رو  یگره  دنیکه از د یو با لبخند ستاد یروبرومون ا ییدا

 الزمه. دیدون یکه م یو حلقه و.. هر چ شیخودتون، آزما یکارا بمونه به عهده  یخب مابق-

 من ادامه داد:  یبه چشم ها یبا نگاه  بعد

 !شهیم ز یتر چون صبر پسر من داره کم کم لبر عیسر کمیفقط -

 اعتراض گونه گفت:  اوش یو س  دمیخند من

 بابا!-
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نگفت.. مامان و بابا مشغول صحبت بودند و کاش بابا   یز ی شونه  اش و چ  یبا خنده زد رو ییدا
 و مامانو سمت خودش بکشه!  ارهیدر ب یسمج باز 

 .زدیخونشون شد و مامان بزرگ پشت سر هم مامان رو صدا م هیرو به بابا راه یر ی با شب بخ ییدا

 داشت! یخوب یعزم رفتن کرد و لبخندش برام معنا  بابا

 جالب نبود. ادیکه سکوتش ز یاوش یرفتند، حاال من و موندم و س همه

 چشماش دوختم.. ی باال بردم و تو نگاهمو

 اد؟ یخوابت نم -

 م.صورت یرو دیباال آورد و نوازش گونه کش دستشو

 !یسپهر دستمو گرفت یجلو  یشدم وقت  یچه حال یدون ینم-

 گفتم:  یظاهر  یهم فشردم و با آرامش یمحکم رو لبامو

 ی هیکه قض یباور کن   خوامیم ،ینگا کن  بیرق هیعنوان به سپهر به چشم  چیخوام به ه ینم  اوشیس-
 ! یا گهی د زی چ چیمن فقط برادر توعه، نه ه یسپهر تموم شده.. اون االن برا

 بست، سرشو گرفت رو به آسمون و دستمو محکم فشرد.  چشماشو

اراده قلبم رو پر کرد از   ی گوشم نشست و زمزمه اش ب کیلبش نزد ن،ییلحظه بعد سرشو آورد پا  چند
 آرامش. 

 ست، چه برسد به بودنت!" یتنها عطرت هم کاف میها  یحوصلگ یب  ی"و برا

 

_ _   _ 

 

 بابت واقعا خوشحال بودم! نیو از ا دمیبار هم ند کی  یسپهر رو حت  میکارا بود ریکه درگ یمدت  تمام
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 هی دنشیانگار که با هربار د  نمش،ی بب دمیترس یهراس داشتم، واقعا م دنشی خودم نبود، از د دست
 رفتم.  یم یشد و من کم کم تا مرز نابود یاز وجودم کم م  یز یچ

.. 

 و.. همه و همه!  یحلقه، سفارش لباس نامزد دیخر ش،ی برق و باد گذشت.. آزما  نیع زیچ همه

 دور تند!  یزده بود رو   مویکه خدا اون قسمت زندگ انگار

به بودن سپهر    شیناراحت بود و مطمعن بودم ناراحت یداد ول یکه اصال بروز نم  نیبا ا اوشیس
 گذشته!  نشونیب یافتاده و چ یچه اتفاق قایدونستم دق یمربوطه اما نم 

دست تو دست هم قدم زنان و غرق سکوت با   ،یروز قبل از عقدمون.. تو پارک جنگل کیکه  نیا تا
 زدم.  خی زد.. قشنگ احساس کردم که  خیروبرو شدم که سر تا پام  یصحنه ا

 دختر، غرق خنده! کی.. با سپهر

  یدختر م هیبا  ایبودم  دهیسپهرو د نکهیاداشتم.. نه از  جهی زد و احساس سرگ یدهنم م یتو قلبم
که   بیس کی برابر اصل!.. انگار  یزد، کپ   یمو نم ای اون دختر با دن نکهیا یبلکه برا دیخند  یگشت و م

 از وسط دو نصف شده! 

 کنه! دارمی نبود ب  یکرده بودم و کس ریکابوس گ  کی یکردم، انگار تو  ی نم باور

 شبنم، شبنم حالت خوبه؟-

 داد.  یدستمو فشار م یکرد و دستش ه  ینگران نگام م  اوش،یسمت س دمیبهت چرخ  با

 خشک شده امو از هم باز کردم.  یها لب

 !اوشیس-

 کوتاه گفت:  یسرشو تکون داد و با آه  یبگم.. با کالفگ یخوام چ   یم دیفهم

 آره، آره! -

 هق هق ام دست خودم نبود!  اریچشمم سر خورد و اخت  یاز گوشه  یاشک قطره
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 و درو باز کرد.  دیکش نیدستمو سمت ماش اوشیس

 ! دمیچش یواقعا بد بود، احساس درد رو با تموم وجودم م حالم

کرد!.. اجازه داد  یگفت، نه کار  یز یکلمه نه چ کیهم  اوشیکردم و س  هیبند گر کیخود خونه  تا
  ی چون فکر م دمیدونم شا یکردن نداشتم، نم هیگر یهم برا یواضح  لیبشم و جالب تر که دل  یخال

 گرده!  یبه روال قبل بر نم گهیشده و د وانهیکردم سپهر د

از من  یهم دست کم ییو زندا ییدا چارهینداشتم.. ب هیبه اون قض یهر حال که حس خوب به
 نداشتند اما خب کو چاره؟

 _ _ _ 

 

  یتو ین یبی و م  ییایبه خودت م  هوی  ،یچجور  یفهم یبردت که اصال نم یم شی پ یجور  یگاه یزندگ
  یکه م ی!.. حاال من، من یدونست  یم  تیزندگ  میتا نیاون لحظه رو محال تر یکه روز  یهست یط یشرا

که لب هاش لبخند داشت و چشماش پر بود از غم  اوشیکنار س  ییتنها  ایسپهر  ای گفتم تا عمر دارم 
 کنار قرآن بود.  یحلقه ها  ی رهینشسته بودم و نگاهم خ

  یکردم، من داشتم سرنوشتم رو با مرد یکار م  ی.. داشتم چدیسوال را تکرار کرد و دل من لرز عاقد
  نیهمچ می عاقالنه نگاه کن میبهش نداشتم و بخوا یکردم که عاشقم بود و.. من نه، حس یم میتقس

  یر سپهر اون جو دنیکرد که د  یو رو م ری دلم رو ز یجور  یحس هم نبودم!.. نگاه عاشقش گاه یب
 !میکه دوسش دار یمونه نه کس یکه دوسمون داره کنارمون م  ینکرده بود.. و به قول بابا کس  مییهوا

به   ایرو  یکه تو یآروم دادم.. درست برعکس بله ا یل یدلم فرستادم و جواب بله" رو خ یتو  یصلوات
 سپهر داده بودم!! 

 کلمه ُمرد!  یواقع  یسپهر، سپهر.. تموم شد، به معنا سپهر،

 رهی به نگاه خ ی.. لبخندنهیش یانگشت ام م یتو نیتک نگ یو حلقه  رهیگیدستمو م اوشیس دست
 شهیام م  ینگاه چپک ی جهی!.. نتزنهیدستم م یپروا رو  یکه ب یاز بوسه ا رمیگ  یزنم و گر م یاش م

 چشمک دلبرانش! 
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 . رمیگ  یدست و سوت نگاهمو باال م یندازم و با صدا  یانگشت اش م یرو تو حلقه

  یبر م  کی و بعد از کادو و تبر  انیو مامان بزرگ و.. همه و همه جلو م ییو زندا  ییو بابا، دا مامان
 .شونیقبل یگردن سر جا

و بودنشون واقعا خوش حالم کرده  کردم اما بودند   ینرگس و همسرش هم اومده بودند، باور نم عمه
 بود.

کتش خارج کرد و اسم  بیاز داخل ج لشویکه قصد رها کردن دستمو نداشت موبا  یدر حال اوشیس
 رو بهم منتقل کرد.. یحس بد هی یگوش یصفحه    یشده رو ویس

 "!نیاسمی"

 

 ! دمیآشنا بود، انگار که قبال شن یادیز اسمش

  یدونم از نگام چ یقرار داد و نگاهشو چرخوند سمتم، نم زی م یرو برعکس رو  لینداد، موبا جواب
 خوند که اخم کرد. 

 شبنم؟ -

 و دستمو از دستش خارج کردم.  دمیکش  قیعم  ینفس

 ؟ یچرا جواب نداد-

 دستمو گرفت و بدون نگاه به چشمام گفت:  دوباره

 !ستیمهم ن-

 بردارم بکوبم فرق سرش!  لشوی خواست موبا ی!.. دلم میل یشدم، خ یعصبان 

و با رقصمون تموم شد، تموم شد و تمام مدت دل  دیطول نکش شتریب  یکوچکمون چند ساعت جشن
 کرد! یرو نم یز ی اتفاق بد داشت و فعال چ کی انگار که خبر از   د،یکوب یمن نامنظم م
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و   اوشیس  لیاز زنگ خوردن مکرر موبا یعصبان  ،یخواب  یو ب ستادنینه شب، خسته از سر پا ا ساعت
  ریسه ساله و پ یکه ارزش ندارن، رنجور مثل بچه  یک ی کوچ یها زی جواب ندادنش، ناراحت از چ

 ها رو.. مرگ مامان بزرگ!  یتونست کامل کند تموم اون ناخوش  یم ز یچ هیهفتاد ساله تنها 

زدم و   خ ی که هممونو شوکه کرد، نفسم بند اومد و مات موندم!. سر تا پا  یموقع ا  یب  یقلب  ستیا
 نشد!  ری قطره اشک هم از چشمام سراز کی یحت

کنم و باالخره کم   هیشبنم.. نشد، نتونستم، نخواستم.. نخواستم گر چارهیهم ب دی نه شا اوش،ی س چارهیب
 فشرده شد! اوشیس یبازوها ونیآوردم، شکستم، هق هق ام کل خونه رو در بر گرفت و تنم م

 

کس خونه نبود و همه جا غرق   چیآغوشش موندم، ه یحال تو یزار زدم که همون طور ب  انقدر
 روبروم!  یاه یبود و نگاهم مات س  اوشیس یبازو  ی.. سرم رویکی تار

دوباره   اوشیس  لیاس ام اس موبا نگید یرفتند که با صدا یهم م یکم کم داشتند رو چشمام
 : دم یخشک شدمو از هم باز کردم و آروم پرس یشدم، لب ها  اریهوش

 ه؟ یک-

 با سوال جواب داد.  سوالمو

 ؟یبهتر -

 . دمیبار با تحکم پرس  نیشدم، خودمو از آغوشش جدا کردم و ا یعصبان دوباره

 ه؟ یگفتم ک-

 مثال آروم گفت:  یگرفت و با لحن  دستمو

 از بچه ها! یکی-

 :گفتم آشکارا  یو با حرص  دمیکش  قیعم  ینفس
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به تو    دیدختره؟ چرا با نیا هیاصال ک ،یزنگ زد جواب نداد ی !.. چرا هر چنیاسمی ایاز بچه ها  یکی-
 زنگ بزنه!

 

 کرد گفت:   یم تیتموم موهاشو به باال هدا یکه با کالفگ  یبار خودش دستمو رها کرد و در حال نیا

مدت از دستش  هیزنگ زنگ زنگ..   یخواد، کچلم کرده، ه  یم یدونم چ یدونم، باور کن نم  ینم-
باز   شیگفته نامزد کردم، از چند روز پ  یشعور   یدونم کدوم ب یراحت بودم حاال باز شروع شده، نم 

 !یور  یهم نداره ها فقط در  یشروع کرده، حرف درست حساب 

 .گمیذارم و زمزمه وار م یصورتم م یدستامو رو جفت

 دوستت داره! -

 !شهیاز خشمش بلند م پر یصدا

 ! غلط کرده -

 گم.  یدارم و باز م یبر م دستامو

 دوستت داره! -

 کنه. یدستش م ریبار با حرص چونمو اس نیا

 جز تو، حق فکر کردن به منم نداره، چه برسه به دوست داشتنم! ی گفتم غلط کرده، کس -

 گم. یزنم و با پوزخند م  یپس م دستشو

که جرأت   یاون دوستت داره، حتما راهو براش باز گذاشت ره،یم شی پ زیمگه به خواست تو همه چ-
 با وجود نامزد کردنت دست از سرت بر نداره! کنهیم

کنه، کنار گوشم،  یهوا و پر خشونت بغلم م یو ب  کشهیو پر از خشم م  قیعم ینفس  بنده،ی م چشماشو
از آرامش نبرده شمرده   ییکه بو یبا لحن  اره،ی به گردنم و نفسمو بند م خورهیکه نفس هاش م یجور 

 : گهیشمرده م
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 پررو!  ،یدختره  نیچه، برسه، به ا دم،ید یخودمو، هم، نم ،یبا وجودت، من، حت  ،ی لعنت ی  تو، تو-

نفس   یو آرامش آغوشش، از صدا  یضربان قلبش، از گرم یلرزه، از صدا یو تنم م   رهیگیم  ینفس
دوست داشتنش قلبم   یکنم، جا داره، برا فیتوص یا گهیجور د دیبذار ال،یخ  یاش، از.. ب ه دنیکش

 جا داره!

 

•• 

 

 بزرگ رفته.. هفت روزه که رفته و کار مامان شده سرم و قرص آرام بخش!  مامان

  یحام  هیبرام،  یحام هیشده   اوشی روزه که بابا از کنارمون تکون نخورده و هفت روزه که س  هفت
 عاشق!  محکم و

بازم سر کار هم هوامو داشت، با تمام   رهیبگ  یفقط سه روز تونسته بود از کارش مرخص نکهیوجود ا با
 قوا! 

 هم بود، اما انگار نبود! واقعا نبود! سپهر

.. 

 کشم. یحوصله سشوار م  ی و موهامو ب ستمیا یتوالت م  زی م یآلود، حوله به تن روبرو خواب

 !اوشیتونه باشه جز س  یم یو ک  شهیتخت خاموش روشن م یرو لمیموبا

 . دمیجواب م نم،یش یتخت م  یکنم و رو ی رو خاموش م  سشوار

 سالم.-

 آرومه. یادیز یخش دارش کم  یصدا

 ! یخواستم قطع کنم گفتم حتما خواب یسالم، م کیعل-
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 . ذارمیچشمام م  یکشم و آرنجمو رو یم دراز

 کردم.  ی، داشتم موهامو خشک منه-

 قشنگ.  یلی کنه، خ یکشه و اسممو قشنگ صدا م  یم  قیعم  ینفس

 شبنم؟ -

 !شنی چرخم، چشمام ناخودآگاه بسته م یپهلو م به

 هوم؟-

 !رهی گ ینفس م  دوباره

 ! یکاش تو بغلم بود-

 !یلعنت رم،ی گ یُگر م باز

 . گمیگونه م اعتراض

 !اوشیس-

 . زنهیم غر

 ها مثال!  یچته، زنم-

 .گمیبا همون خنده م ره،ی گیم خندم

 بسه! ونیباشه حاال بخواب، هذ-

 و انگار دلخور شده.  کشهیبلند م  یپوف

 ! ریخوب، شبت بخ  یل یخ-

 کنم.  یخوام دلخور باشه، صداش م ینم

 اوش؟ یس-
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 جان؟ -

 .گمیخونده بودم رو براش م  نستایا یکه تو  یقشنگ ی جمله

  نیا دیاز خودش تورو بخواد، شا شتریباشه ب یکه کس نی ا .. ه؟یچ ای دن یتو زیچ  نیقشنگ تر یدون یم-
 ! یبشه ته ته خوشبخت

 هستم! یمن تو ته ته خوشبخت حاال

 . زنهیرفته صدام م  لیتحل  ییبا صدا شه،یکه نفس هاش تند تند م شمیفهمم، کامال متوجه م یم

 شبنم؟ -

 . دمیآروم م جوابشو

 بله؟ -

 کن! اتاقتو باز  ی پنجره

 

 .گمیبلند م  بای بهت تقر با

 !وونهید-

 . گهیکالفه م یلحن با

 زود باش! شم،یتر م وونهی باور کن بغلت نکنم د-

 !شهیبزنم تماس قطع م یحرف   خوامیم تا

 گفت!  یتو سرم نکنه جد  خاک

 سمت پنجره! رمیکنم و م یاول درو آروم قفل م شمیبلند م  عیسر

 !ستادهی پشت پنجره تو بالکون ا اری تمام ع ی وانهید
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  ستیتنم ن یز یچ مهینصف ن یجز حوله  نکهیداشتن ا ادیو بدون به  زنمیآروم به گونه ام م یچنگ
 کنم.  یپنجره رو باز م 

 مجسمه مات بمونه! نیکه ع نیداخل و خب حاال قرار بود بغلم کنه نه ا ادیم عیسر

 . دمیتکون م بازوشو

 چته؟-

 . زنهیو لب م  دهیمدهنشو به زور قورت  آب

 !یچ یه-

 لحظه اش بود، کال هنگ کرده!  کی یبرا  یچیه

 . شهیم دهیو نوازش گونه روش کش ادیسمت صورتم م دستش

 کشه که.. ینم  یطول

.. مشت  رمی گیعقب و چند بار پشت سر هم نفس م  دمیاش هل م نهیبه زور از س بره،ی م نفسم
 . زنمیاش م نهیس یرو یمحکم 

 !وانهید-

نم دارم و چند بار   یموها یالالب  برهیکنه.. دماغشو م یم  ریبازوهاش اس  ونیو تنمو م رهیگیم مشتمو
 آروم بشه.  یکه کم ینفس، نفس، نفس تا زمان یکشه، ه یم قیپشت سر هم نفس عم 

 .گمیآروم م  گذرهیکه م قهیدق چند

 زشته!  فهمنیم  اوش،یبرو س-

 .کنه ی گوشم زمزمه م کنار

 داشته باشمت! خوامیم ، یزنم  افشونه،یزشته ق-

 .گمیمنظور م  یحرص و ب با
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 زنم زنم نکن، من هنوز زنت نشدم!  یه-

 . دمیاش فشار م نهی س  یو سرمو محکم رو  کشمی آروم م ینیگفتم، ه یفهمم چ یم هوی

 .شهیخنده آلودش بلند م یصدا

 شبنم! -

 . زنمیم غر

 زهرمار!-

 . دمیدهنش قرار م  یکنم و دستمو رو یسرمو بلند م عیکه سر خندهی بار بلند م نیا

 ! شنونیم وانه،ید شیه-

 .گهیبا همون خنده م  باز

 ! شتیاومدم پ ،یبشنون، زنم-

 تیو با جفت دستاش موهامو از هر دو سمت به پشت گوشام هدا رهیگیم دهیچپ چپمو ناد نگاه
 یکه تو  یچشمام آروم و با تمام احساس  ی رهیو خ  میشونیبه پ دهیم ه یتک شویشونیپ  کنه،یم

 :گهیچشماش لونه کرده بود م

 !"دیآ یبه چشم  دلم نم یز یمحدودم کن، به دوست داشتنت، باور کن، جز تو چ -"

 

 _ _ _ 

 

 ه؟یچ  ایممکن تو دن زی چ نیمحال تر-

 : گمیو آروم م  زنمیرومو هم م شیپ یقهوه  نیغمگ یلبخند با
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انجام   شهی محال ها رو هم م نیمحال تر  یحت  ست،یمحال ن ایتو دن  زیچ چیباور کن بابا، ه ،یچ یه-
 داد! 

 مات به روبروش گفت:  ی داخل فنجون رو هم زد و با نگاه یاز من آروم قهوه  دیبه تقل  بابا

 تونه اما حاال.. یگفتم آدم اگه بخواد م  ی کردم، م  یفکرو م  نیهم  یزمان  هیآره.. منم -

 . کنهیو نگاهم م کشهی کوتاه م یآه

 شده بابا؟  یز یچ-

 .دهیو کوتاه فشار م  رهیگ یم زی م یاز رو دستمو

 مامانت!-

 .دمیتکون م نیبه طرف  سرمو

 ! نیداره هم اجیبه زمان احت بابا، مامان عاشقته، محاله قبولت نکنه.. اون فقط   ارینه.. کم ن-

 .گمیو من باز م  کنهی سکوت م بابا

بدون سپهر بتونم، بدون اون نفس   یاصال امکان نداره روز  گفتمیبا خودم م  شهیمنو بابا.. هم نیبب -
  ن،ی !.. حاال هم ببیدیگذروندم، به چشم د یکه رفت رو چجور  ییروز ها ید یمرگ بود، د دنمیکش
  بابا، ستمیمحتاجش ن گهیبرام وجود نداره، قلبم، روحم، تموم وجودم ازش پاک شده، د یسپهر  گهید
بالم که تونستم..  ی به اسم سپهرو، ترک کردم.. خوش حالم، واقعا به خودم م یاد یعتترک دارم، ا گهید

 مطمعنم! ،یتونیمن تونستم بابا، توام م 

 کنم.  یچشمامو بسته و باز م  نانیو من با اطم زنهی لبخند م  بابا

.. 

 

 خانم محترم برسونمت!-

 : گمیتوقف کرده م نیکه کنارم با ماش اوشیبه عقب و رو به س گردمیخنده بر م  با
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 برو ننتو برسون بچه پررو! -

 : گه یم دارهیاز رو موهاش برم شویآفتاب نکیکه ع یخنده و در حال یم

 ! خورهی بر نم ییرو بده خانم، به جا   یدور دور حساب هیافتخار -

 .گمیژست م  یو با کل شمیسوار م زنم،یدور م نویو ماش  دمی ابروهامو باال م جفت

 ! یمهمونم کن یبستن  هیکه  یبه شرط -

 

 :گهیم زنهیکه روش م یو با بوسه ا رهیگیم دستمو

 به چشم، شما جون بخواه! یا-

 . شهیکنه و از کوچه خارج م یم حرکت

 ؟ یومدیاز کجا م-

 :گمی کنم خالصه م یکه ضبط رو روشن م یبرم و در حال  یجلو م دستمو

 بابا بودم.   شیپ-

 .برم یباال م  یکم  کنم و صداشو یم  یپل یآهنگ

 بگو شبنم! یز یچ هی-

رخش    میبه ن رهی خ  یو با نگاه  دمیدر م ی هیچرخم سمتش، کمرمو تک یکنم و م یبغل م دستامو
 .گمیم

 ؟ یمثال چ-

 .گهیکنه و م  ینگام م  کوتاه

 نگاه و ژست و اداهاتو بدم! نیسهم خودم تا جواب ا یبشه تمام کمال بش یمثال ک-
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 کنم.  ینثارش م  یا وانهیبه بازوش و د کوبمی آروم م مشتمو

 . گهیمکث م یو بعد از کم  خندهیم کوتاه

 صحبت کنم! یعروس یبا بابا درباره  خوامیم یجد یجد  یول-

 !دهیچهلم مامان بزرگ هنوز نرس م،یماهه نامزد کرد  کی.. ما تازه اوشیس-

 .کنه یضبط رو کم م یو صدا کشهیبلند م  یپوف

صبرم   گهیجهنم، ده روز هم روش اما بعد چهلم د  م،یسال نامزد بمون کی میبخوا میباشه.. مگه بچه ا-
 !ادی جوش م

 پررو بود!  یل یکنم و خدا وک یچپ نگاش م چپ

.. 

 .زنمی و لبخند م  رمی گیرو از دستش م  یبستن وانیل

 . یمرس-

 . ذارهیقاشق پر داخل دهنش م کیو  کنهیحواله ام م  یچشمک

 !زنهی سره غر م ک یکردنم  ریاز د یو شاک رهی گیتماس م مامان

 بهمون! زنهیاز پشت محکم م نیماش هیکه  میبر  خوامی م اوشیو از س  کنمی رو تموم م  یبستن

  یعصبان  اوش ی نخوره.. س شهیتا سرم به ش رمیگیکشم و دستامو محکم به داشبورت م  یبلند م ینیه
 .گهیو رو بهم م  شهیم ادهیپ

 . نیبمون تو ماش-

  یرو صندل فمویکرد ک  یجر و بحث م   اوشیدختره که داشت با س هی دنیبرم و با د  یعقب م سرمو
 .ستمیا یم اوشیو کنار س رمی.. سمتشون مشمیم ادهیو پ  ذارمیم

 آخه!  یخوایم یو خودت، چ یتر از تو خودت  یروان ،یا وانهیتو د-
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 :سمپر  یحوصله م یب

 همو؟  نیشناسیم-

 : گهیکنه و م  یدختره به نظرم آشنا بود، با پوزخند نگام م ی افهیق

 !میعاشق معشوق بود یدوره ا هی یناسالمت م،یشناس یبله که م-

 : گهیموهاش و خالصه م یال برهی.. کالفه دستشو ماوشی سمت س گردمیو برم   دمیچپمو باال م  یابرو

 ! نیاسمی-

بودن.. دوباره سمت دختره   شونیا نیاسمیپس  ره،ی باال م  کی هام به طور اتوماتبار جفت ابرو نیا
 ام شده.  رهی بد خ  یکه با نگاه گردمیبرم

 !ادی نه.. چطوره بکشونمت دادگاه تا حساب کار دستت ب یستیتو ول کن ن -

 : گهیم اوشی پر از تمسخر به س یو بعد از باز کردنشون با نگاه بندهیم یلحظه ا چشماشو

 ! یجناب قاض یحرف دارم برا یمنم کل ست،ین یفکر بد-

 

 بلند شد.  اوش یبره که داد س نشیسمت ماش  خواست

 راتو نکش برو!   یجور   نیهم اد،ی افسر ب زنمیکجا خانم مثال محترم، صبر کن زنگ م-

ارش خارج کرد و با افسر  شلو بی از ج  لشویموبا نیاسمی یبه خون نشسته  یدر مقابل چشم ها بعد
 تماس گرفت. 

 خواست عق بزنم!  یبد بود که دلم م ی.. حالم به حدمیهم اونجا آواره شد شتریساعت ب کی

 چقدر حرص خورد!  اوشی س چارهیب

به تنم موند اما واقعا  یشده بود، بماند که مامان چقدر غر زد و خستگ کی خونه هوا تار میبرس تا
 جواب دادن نداشتم! یحوصله 
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 رابطه داشته! اوشیواقعا با س یعن یبود،  نیاسمیفکرم به حرف  تمام

 تونستم رد بشم! یهم نم یسرسر  یکرد ول  نانیشد به حرفش اطم یبود و نم  وانهید دختره

 بدم.  امی پ اوشیکردم فکرمو مشغول کنم اما نشد، نشد.. نشد و باالخره مجبورم کرد به س یسع  یلیخ

 اوش؟ یس-

 تا جواب بده. دیکش طول

 !خوردمیخانومم داشتم شام م  دیجانم؟.. ببخش-

 پرسم. یجا ازش م ک یکشم و تمام سوال هامو  یم  قیعم  ینفس

 ،یراستشو بگو، حالم بده.. چرا جوابشو نداد اوشیقبال؟ تورو مرگ من س یرابطه داشت  نیاسمی تو با -
  تی اصال چرا ازش بخاطر مزاحمت شکا ،یچرا مقابل حرفاش سکوت کرد ؟یباهاش نبود   یچرا نگفت

 ؟ یکن  ینم

 ندارم!  لیکرد بلند گفتم م یشام صدام م یکردم و در جواب مامان که برا سند

 نشد!  یساعت! خبر  مین قه،ی دق ستیربع، ب کی.. ومدین  یبودم، اما جواب   یگوش  ی رهیمنتظر خ  

اومد   اوشی کوتاه باز شد و س یهم فشردم و خواستم زنگ بزنم که در اتاق با تق  یدندونامو رو یعصب
 داد. هیداخل.. درو بست و از پشت بهش تک

 تخت بلند شدم و سمتش رفتم. یاز رو تی عصبان با

 ساعته منتظرم! میتو، ن یدیچرا جواب نم -

 

 !ره یخ  ی رهیچشمام، خ  ی دستاش کرد و ذل زد تو ر یمو اسدستا جفت

عنوان  چیبه ه  دم،یفهم یکه با چشماش بخواد باهام حرف بزنه اما من واقعا حرف نگاهشو نم انگار
 ! دمیفهم ینم
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 !اوشیس-

 شکنه! یکه گفتم االن استخون هام م یمحکم، جور  یلی کرد.. خ بغلم

 آروم اما پر از حرص گفت:  یینفس هاش، با صدا یکننده  وونهی، با هرم دگوشم کنار

 ! یدیجونتو قسم م یالک  یزایآخرت باشه بخاطر چ  یدفعه -

 یدی!! اگر دیچی کنم شبنم، ه یم دینداشتم، تاک یرابطه ا  چیه شیروان پر  ی.. با اون دختره من
و   یامو باور کردبود که مطمعن بود تو حرف نیا یهاش سکوت کرده بودم فقط برا یور  یدر  یجلو
  راز من س  ییحالت بده.. چرا؟ خطا یشبنم، گفت  یکردم باورم نکن  یست.. فکر نم  ونهیاون د یدونیم

 ؟خوامت؟ کمم برات شبنم؟ آره نفس؟ هوم یکم م دم؟یزده؟ کم عاشقتم؟ کم بخاطرت عذاب کش

خوب بود،   ی لی .. نفس.. نفس..! من حکم نفس رو داشتم براش و نه.. کم نبود! بخدا کم نبود، خنفس
وار عاشقم   وانهیکه د ی.. سهم من بود؟.. آره، فقط من! مردیدوست داشتن ی لیعاشق بود، خ   یلیخ

 بود مال من بود، فقط و فقط من!

 !ترش یب  یل یخ  دیاشته باشم، شاتونم دوسش د یتونم.. آره م  یو م بلعمیعطرشو م رم،یگیم  نفس

 

 _ _ _ 

 

 یشده  دهی بر یکه نصفه  یگذشت.. سه روز بعدش سپهر با دختر  یهفته از چهلم مامان بزرگ م  دو
 !یعروس ایجشن  ،یمراسم چ یبود عقد کرد و رفتند کاشان.. بدون ه ایدن

  اوش،یمن! دست تو دست س یمن، حت یعروس و ما.. حت  یخانواده  م،یعقدش هممون بود موقع
 ازدواجش شکستم و حاال..  نیاول یکه تو یبدون نگاه به مرد ،یواقع  یکنارش، با لبخند

 ازدواج سپهر هم بودم و خب خوشبخت باشند!!  نی!!! من تو دومشهیم باورتون

.. 



 اقتدا کن

157 
 

 تکون خوردن نداشت.   یمامان سرما خورده بود و نا م،یدعوت داشت  نایا ییدا یخونه  شام

به دست وارد خونه شد و پشت   وهیم یها سهیک اوشیکه س میدیچ یرو م  زیم میداشت ییزندا با
 !سرش هم بابا 

 کرد.  یم  کاری چ نجای!! اون ابابا

 ! ادیکه خبر داشت مباز به استقبالش رفت، انگار   ییاهلل" بابا با لبخند از جا بلند شد و با رو ایبا " ییدا

 

 حواله ام کرد.  ی چشمک یواشکی اوشیمبل برخاست و س  یشتاب زده از رو  مامان

 .دی با جمع کوتاه بغلم کرد و حالمو پرس  یآشپزخونه خارج شدم.. بابا بعد از سالم احوالپرس از

 بودم، خوب ترم شدم! خوب

 !! یمیقد یل ی! خیمیعشق قد هی ینم خورده  یداد.. بو یم  یخوب یبابا اون شب بو  بودن

 غیدر  یب  یبود و محبت ها ییبابا و دا یمعمول ی حرف ها  فتاد،ین  یبعد از شام اتفاق خاص تا
 !اوشیس

  یهوا و قشنگ، با نگاه یب  یلی.. بابا، خوهیربع به ده، موقع خوردن م  کیاز شام، درست ساعت  بعد
 شهیش یدستشو گرفت، بلندش کرد، جعبه از جا بلند شد.. سمت مامان رفت و  ،ییمعنادار رو به دا

و پر   هبم شد ییمامان گرفت و با صدا یاز داخل کتش خارج کرد و درشو برداشت.. جعبه رو جلو یا
 گفت:  یاز خوش 

 ینداشتم، تو هنوزم همون سارا ی سال جز فکرت کار  یو اند  ستیب نینه تموم ا ا ی یسارا.. باور کن-
 ! شهیتا به هم  ،یمونیمنم م یو برا  یدوست داشتن یبای همون ز ،یمن

 بدون اجازه از مامان دستشو باال گرفت و انگشتر رو داخل انگشتش فرو کرد.  بعد

 من!! تی حق مالک  یعنیحلقه  نیاز حاال به بعد ا ست،یمهمم ن ،یکرد کاریچ تویقبل  یدونم حلقه  ینم-

 شکرت! شکرت، هزار مرتبه  ایو خدا دیهوا چک یمامان ب  اشک
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 _ _ _ 

 

وقتمونو   یخودمون راحت دو هفته ا یخونه  دنیمامان و چ یخونه  ونیدکوراس ری تغ ه،یزی جه  دیخر
 گرفت.. 

 !دیعباس هم به دستمون رس ریام ی کارت عروس یهول هولک یو بدو بدو ها یدار عروس  ریاون گ یتو

 کارت با پوزخند گفت:  دنیبا د اوشیس

 مرغا!  یبردن قاط فیبه به جناب خان هم باالخره تشر-

 کنترل شده گفتم:  یخنده ا با

 !یبدبخت دار  نیبا ا ی.. تو چه پدر کشتگاوشیس-

 چپ نگام کرد و گفت:  چپ

 ازش آقا.. زوره!  ادیخوشم نم -

لبام سرمو از سر تاسف به چپ و راست تکون دادم و خواستم   یلبخند شده رو یهمون خنده  با
 هوا بغلم کرد.  یسمت در برم که از پشت ب 

 حاال! دیکجا خانوم خانوما.. بود-

 دستش که دور کمرم حلقه شده بود. یزدم رو  آروم

 مثال. میکار دار یولم کن حضرت آقا، کل -

 شونم فشار داد و گفت:  یرو چونشو

 ! شهیم غیآغوش توعه که ازم در نیاهست،  شهیکار که هم -
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 سمتش، دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:  دمیاز دور کمرم باز کردم و چرخ دستاشو

 !یهم هست یحاال تازه ناراض   یکن یفرت و فرت بغلم م یه قه، یحاال خوبه دم به د-

 موهام و... یدستشو بلند کرد، برد ال هی

آره خود  خودت.. وجودت، بودنت، داشتنت، هرم نفس هات، حس   ،ییتو گنیکه م نیری "حس ش
هوا.. دوست داشتن   یب ،یدستات، نگاه پر از عشقت.. باور کن تمام من شد ی  خوب آغوشت، گرم

باش و منو غرق   شهیده ساله!.. باش، تا هم یاحمقانه  یارزد به عشق  یچند ماه ات، م  یساده 
 با تموم قهر ها، باش، باش، باش!" ،یزندگ  یتموم نمک ها ها، با یبودنت کن!.. با تموم دلخور 

 

  _ _ _ 

 

داد  ی!. چرا بروز نم گمیمدت، احساسمو م نیاز حال خوب.. کجا بود تموم ا شمی .. پر م رهیگیم دستمو
  یخوشبخت  نیگوشمو پاره کنه اما ا یکه پرده  یجور  زد،ی!. داد ماوشیخودشو!. چرا زود تر نگفت س 

 کرد!! یم  میرو زود تر وارد زندگ

 دور تند! رهی .. قلبم مزنهی دستمو بوسه م پشت

 !!یو چه مهمون دوست داشتن  نهیشیانگشت هام م یالهاش الب  انگشت

 شلوغ! یل یشلوغه، خ  باغ

دستم مسئول باال نگه داشتن  دامن  یکیو اون  نمهیریدست عشق ناخوانده اما ش  ریدستم اس هی
 لباسم!

 ونیدست و سوت م یشده و صدا اسیپر از  نیهوا پراکندست.. زم ی، عطر و گل رز تواسپند یبو
 ! شهیآهنگ گم م

 !یو شاباش و شاد یکوبیکنن، رقص و پا  یم یمجلس گرم یحساب  اوشی س یتا از دوستا چند
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 به گردنم و نگم از حسم براتون!  خورهی نفس هاش م یگرم

 شبنم؟ -

 یلبم فقط حفظ ظاهره وگرنه حالم خرابه، خراب! نه از اون خراب ها یچرخم سمتش، لبخند رو یم
 بد، نه.. خراب  خوب!

 کنم.  یم زمزمه

 هوم؟-

 ! غی ج غی آهنگ و ج یشنوه!.. خوب معلومه با اون صدا ینم

 . کنهی صدام م  دوباره

 شبنم! -

 . زنمیم لب

 جانم؟ -

 .گهیم یو بدون خود دار  دهیفشار م دستمو

 شه؟یم یخونه، چ  میبر میمهمون هارو ول کن نیاگه ا-

 خرابم، بدترم نکن!   ینکن!.. به حد کاف ،یلعنت  نکن

هاش بلند بشم و هر دو   یونگید  ینبود پا ب پا دیوگرنه بع د،یرو نگه داره که به دادم رس  ییزندا خدا
 !میتا خود خونه بدوئ

 وجودم خنک شد.  ی!.. کمشی و آخ دهی ل رو دستمون مآب پرتقا یها وانیل ییزندا

 تو صورت هم! دیانقدر نر ،د یریبگ  لیمردمو تحو کممی-

 ! رمیم یو من سرخ شده چشم غره ا  خندهیم اوشیس
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حال خراب   یمونم و حرف ها یمهمون ها و دوباره من م  شیپ  گردهیهم با خنده دوباره بر م ییزندا
 ! اوشیکن خوب  س

.. 

 

 _ _ _ 

 

 قرمز رنگ! یا رهیهرمز.. جز ی رهی.. قشم.. جزرانیا

 ها! یرو به غروب و رفت و آمد کشت   یآب دنیهرمز، محو د یتنگه  یباال

 گرم!  یمطلوب و آغوش  یهوا

 پشت نفس!  نفس

 ! الیفکر و خ بدون

که تمام اون زمان کوتاه آروم آروم بدون دعوت اومده و   ی جز عشق  یدغدغه!.. بدون داشتن فکر  بدون
 به کام! یا ینیری مهمون ناخوانده و ش شده

..  ندینش یموقع اش به دل م یاست، آمدن ب نیری ش ندیگو یهمان که م ؟یا دهی"مهمان ناخوانده شن
 !"دیکه آمدنت گوشت شد و به تن  خسته ام چسب یهمان ،ی نیری همان ش قایتو دق

 .. ناخوانده و دل چسب!آره

 خوام که بدونه! یدونه، نم  یشده و نم  نی داشتتش عج دوستت

 ! ستیفهمه! از نگام، کارام، رفتارام! خب خنگ که ن یگفت، کم کم م دیکه نبا زویچ همه

 !! ست؟ی.. گفتم که مهم نشه؟یگفتم که سپهر باز داره بابا م  خب

 که مامان و بابا شدن دو تا جوون پر شور!.. گفتم که خوش حالم، خوبم، پر از عشقم!!! گفتم
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آغوشش، عشقش، بودنش، نگاهش، نوازشاش،   اوش،یماه، س یچند و اند قاین که حاال، دقبهتو گفتم
 حرفاش، رفتاراش شده تمام من.. من شدم اون و اون شده تمام من! من، من، من!

 ! م؟ی وقته ازدواج کرد چند

 !! نگفتم

 هفتاد و سه روز و چهارده ساعت!!  قایدق

 ! هیو هفت ثان قهیدق ستی!.. بقیدق قیدق

 ! صدمشم با شما! قیاز دق نمی.. اخب

 گهید شی شده اما مگه مهمه؟!! نه خب اصال، مهم بودنشه، حاال کجا و چجور  رید یعسلمون کم  ماه
 !الیخ یواقعا ب  ال،ی خیب

 .می!!.. آره، بر م؟ی.. برنهیشی کنار گوشم م اوشیس یو بوسه  رهیبه سمت باال م  شونیپر موهام

 کنم. یمو دور بازوش حلقه مو دست میشیم بلند

 یکل م،یدیخند یکل م،یداد هیحال خوب به هم هد یداشتم، کل دیو خر یبازار گرد یکل م،یبود خسته
 بودن!  یخوب بودن، عال  یکل  طنت،یش

کنم   یآغوش گرم!.. که آرزو م هیخواب خوش، تو  هی.. می استراحت کن ی هتل و کم میوقتشه برگرد حاال
 وقت!  چینشه، تموم نشه، ه غیدر

که وقت داشته باشم..   یبه شرط  ه ی.. فکر خوبییجا ی،کالسیسرگرم بشم، برم باشگاه گهیم اوشیس
 و و و ... یر یشده بودم، همش بشور، بردار، بذار، جارو، گردگ یوسواس  یلیبود اما خ   بیعج

 شد ماشااهلل!  یهم که نم تموم

 اونا!  یهم شده بود باال اوشیس یغرغرا

 باشه.  ری بچه بدم بهش سرش گرم شه کم با خونه درگ هی دیبا خودش گفت با  دمیبار شن هی

 و طلبکار گفتم:  ستادمیجارو به دست پشت سرش ا  یدسته  ،ادمهی
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 حضرت آقا؟  دیفرمود یچ-

شونه ام  یجارو رو رو یکه دسته  ستادنمیحالت ا  دنیسمتم، با د دیو چرخ دیکوتاه کش ینیه
کنترل شده دماغمو آروم   یکردم، با خنده ا  یدستمم به کمرم بود، با اخم نگاش م هیگذاشته بودم و 

 و گفت:  دیکش

 خانم، با خودم بودم!   یوسواس یچ یه-

 و درو قفل کرد از پشت!  سیداخل سرو دییکردم و خواستم بزنمش که در رفت.. رسما دو  زیر چشمامو

 و پشت سر هم!  زیر کیمن موندم و غر زدن  حاال

 

 _ _ _ 

 

 

 .رهی و م زنهی م یفرستم.. چشمک  یم  اوشیس یهوا برا یتو یدارم و بوسه ا یرو بر م  دیخر یها سهیک

 درو ببندم که...   خوامیو م  رمی م اطیکنم، داخل ح یباز م درو

 ! زنمینه لبخند م  شه،ینه حالم بد م خب،

 !!!گذرمیو از کنارشون م دمیجفتشون م لیکوتاه تحو یسالم

  یبدون واکنش حت دنش،یاز د یبدون خوشحال  ،یلبخند چی!.. از کنار سپهر، بدون هشهیم باورتون
 ! شمیکنار زن باردارش، رد م دنشیدلم با د یتو

 .. منو سننه!زدندیگرفته بود و با هم قدم م دستشو

لباس هام مشغول درست کردن سفارش    ضیو بعد از تعو  ذارمیاپن م یرو رو دی خر یها سهی.. کخب
 .شمیناهار م یخان برا اوشیس
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 !ی قابلمه آش ترش  کی... با ادیوسواس به خرج دادنام مامان م وسط

 ! یلیخ  چسبه،ی ! مخورمیپر م یکاسه   کیو  فتهیآب م دهنم

 کنه!.. بازم به من چه!  مانیزا  نجایسپهر خانومشو آورده ا گهیم مامان

 آماده شد. ارممیندازم و خب ماست خ  یمباال   یشانه ا الیخ  یب

 سرخ شدن هستن! یدم و مرغا آماده  یرو ذارمیرو م  برنج

 !دهیشبنم حالت خوبه؟ انگار رنگت پر-

 کمرم درد داره، چند روزه!  یفقط کم ست،ین  میزیو واقعا چ برمیتوهم م ابروهامو

 !یکن  یبه جونم که از بس کار م فتنیم اوشیمطمعنم با س گم،ینم اما

 رو کاناپه. مین یشیم میریتوت و گردو م یو کم  ییچا وانیو با دو تا ل  رمی گیلبخند دستشو م با

 با هم! ن یکنه، خوب یم  کاریحرفا مامان، بابا چ  نیا الیخ یب-

 ، خب هزار بار شکر که خوبن، شادن، عاشقن! پروژکتور  شهیمامان م یچشما

 به سپهر و زنش! کشهی و مامان باز بحث رو م میکن ین در صحبت مدر و او نیاز ا یکم

 .شمیم کالفه

 !!؟یبگ یخوایم ی اههههههه، مامان، چ-

 حرفم بود گفت:  نیکه انگار منتظر هم مامان

 !ستی که ن بهیغر ن،یلیباالخره فام  ر،یبرا شام دعوتشون بگ  ییفردا پس فردا نیزشته هم گمیم-

 کم دارم!  نویباال، بله هم  دمیچپمو م یابرو

 .. عمرا!نه
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 خوام بفهمه تا چه حد از وجودش نفرت دارم!  یکنم، نم  یم  سکوت

 ! یلیعشق و نفرت وجود نداره، کوتاهه، خ  نی ب یفاصله ا ،یدون یم

 پلک زدن! یبه اندازه  دیشا

 سپهر بندازه!  ادیمنو  که یز یاز از از.. از هر چ شم،یمتنفرم، از سپهر، از وجودش، از خود  چند سال پ من

عاشق  هی یاز سر غرور له شده   ته،ینه، از سر واقع ستیدردام ن  نی تسک ایبودن  یاز سر عقده ا نفرتم
 ! یروان

 به غذا ندارم! یل ی.. اخمام هنوز تو همه و چرا مادیناهار م یبرا اوشی ساعت بعد س کی و  رهیم مامان

 هم نداره! یلیاما دل ،یلیخ  یلیام، خ  ی!.. عصب لیاز م غ ی قاشق اما در کیپشت اصرار که الاقل   اصرار

هاشو دوس دارم،   ینگرانمه، دوس دارم، نگران اوشیبندم، س یکشم و چشمامو م یکاناپه دراز م  یرو
 حس زن بودن، حس ناب دوست داشته شدن!   ده،یبهم حس غرور م

 . رهیگیو دستمو م  نهیش  یکاناپه م نییپا

 ؟ یکردم، از من دلخور  تتیشبنم، اذ-

 یچشما یقربون دل مهربونت بشم؟ بگم شبنم فدا  ییتنها یکنم... بگم؟ بگم اله یباز م چشمامو
  یکه اگه بگم باز دعوام م گمیآرام بخشت، بگم؟!! نه.. نم یلحن صدا یبرا رمی نگرانت بشه، بگم بم

 !یکن

 : گمیو م  ذارمیصورتش م یدستمو رو یکیچرخم، اون  یو به پهلو م زنمیکوتاه م یلبخند

 ؟یکردنم بلد تیتو مگه اذ-

تن   یبرا یبا تو بهشته، نفس امی و دن بندهی چشماشو م  ذاره،یم  شیشونیپ یو رو  برهیباال م دستمو
 لیکه دل یار ی!! حاال چون به روم نم یدیخوب هم فهم  یلی.. خ یدیفهم ،یدونیم دونمیو مدرموندم 

 حضرت آقا!  ستین
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 تمام وجودمو! کنهی کنه، وجودش آرومم م یبغل م زنه،یم بوسه

  زیخوردم و چرا چرا چرا... همه چ  یبودم، چرا حالم خراب بود، چرا حرص م یکه چرا عصب  رهیم ادمی
 کال!  ره،یم ادمی

 دغدغه!  ی زندان تنش! آروم و ب  یخوابم گرفته، تو ره،یبازوهاش اس ونیم تنم

 خب! یومدیالمروت، زود تر م یکم!!! کجا بود یلی"باور کن جان دلم، کم داشتمت، خ 

... بذار بازم بگم، کور شده بودم، رفتم  یمن راهمو اشتباه م ستااا،یتو ن ریبذار اعتراف کنم، تقص البته
! حاال بخند، بخند تا  دمتیفهم ریباورت کردم، د رید  دمت،ید ری! ببخش منو جان دلم، ددمید ینم

 !"رمی جون بگ

••• 

 

 پر از ناز زن سپهر رو مخمه!  یو چرا صدا  رمیگیپوست م وهیمثال دارم م  ،ییکنار زندا نمیش یم

 بود؟ آهان فرشته!   یسپهر، اسمش چ زن

 همش اداست! ایدرد داره  واقعا

 هست؟!!  ست،یکن شبنم، درد داشته باشه هم مهم ن ولش

 !وهیو سپهر تو هول و والن و من هنوز مشغول پوست گرفتن م  یینه.. زندا خب

 ! نجایا امیکه مجبورم کرد امشب ب  اوشیلعنت به س اصال

 ! فتهیبه تکاپو م ییسپهر و زندا و اونم مثل شهیخارج م یبهداشت سی از سرو ییدا

 ومد؟ یچرا ن  اوشیو س  لکسمیمن باز هم ر و
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 هیراه دهیو سپهر که فرشته رو تو آغوشش کش ییو دنبال دا کنهی م یبا عجله ازم عذر خواه ییزندا
 !شهیم رونیب

 !!شنیم مارستان یب  هیراه نایا ییو اونا هم همراه دا رونی ب انیسر و صداشون مامان و بابا هم م از

 من موندم و من! حاال

  میبر خوادی م دونهیرو که م هیو قض رسهیبعد م قهیتو راهه.. چند دق گهیو م  اوشیبه س  زنمیم زنگ
 !مارستانیب

 !وانهید شمیباال! باز م زنهی م میرگ عصب باز

 :گمی کوبم و م یاش م نهیس  یرو  یمحکم مشت

 !امینم ییبرو، من جا یبر  یخوایم-

 .رهی گیدستمو م متعجب

 شده؟  یز یباز شبنم، چ هیچ-

 . زنمیهوا داد م یب

نشده.. فقط من از اون نفرت دارم، ازش نفرت داررررررم، متنفرم ازش..   یچینشده، اصال ه یز ینه چ-
کس!  چیه  ست،یکس ن چیه یتو دلش برا  یمحبت چی مرده، تموم شده!! ه ست، ین  میاون سپهر قد

  هیکه شب نهیفقط واسه ا کنهیبه زنش محبت م ین یبیدوس داره، اگرم مخودخواه شده، فقط خودشو 
 !!! ر یوالغ  ر،یوالغ  است،یند

تو اتاق، درو   رمیکشم و م یم  رونیب  اوشیتمام از دست س یتینفس زنان دستمو با عصبان  نفس
چسبم.. درد  یو با جفت دستام سرمو محکم م میشنی م  رم،ی به هم و سمت تخت م کوبمی محکم م
 ! ادیز  یلیداره، خ

و    رهینم  ییجا ره،ی بغلم کنه و بگه نم  ادیآغوششو داره، کاش ب یکشم و دلم هوا یتخت دراز م یرو
 !ذارهی فقط کنارمه، تنهام نم 

 کم کم، آروم آروم!  شه،یم سیکنن و بالشتم خ ی م دایباالخره راه خودشونو پ  اشکام
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 سردم شد! هویکنم و چرا  یل مبغ دستامو

که حاال نباشه هالکم...  رهیم یبعد تنم تو آغوش مرد یو چند شهیچراغ اتاق خاموش م شه،یباز م در
آروم   د یها دامنمو گرفته و با  یکه تازگ  ییها یجونم وصله به جونشو تمام باورمه! با تموم بدخلق

 کس!  چیرو نداره، ه  اوشیمن و س یکس ارزش بهم زدن رابطه  چی!.. هدیباشم، با

لذت بودنش، داشتنش، وجود پر از   شم،یو غرق لذت م زنه یبوسه م کشه،یبو م  کنه،ینوازش م  موهامو
 محبتش! 

 به چشماش، ناراحت بود، کامال واضح! شمیم رهیروشن اتاق خ  کی کنم و تو تار یباز م چشمامو

 : گمیو آروم م دمیم  شیشونیپ ی  هیتک مویشونیکشم، پ ی دمو باال م خو  یکشم و کم یم یق یعم  نفس

 خواستم ناراحتت کنم!   ینم خوام،یمعذرت م -

 

  اوشیخش دار س یکه صدا گذرهیسکوت م  یتو یکم  کنه،ی و صورتمو نوازش م کشهی کوتاه م یآه
 شکنه.  یسکوت رو م 

 چیبه ه خوادی منم هست.. دلم نم یتو ناراحت ی!.. ناراحتامیدن یهمه  ،یکه تمام باورم  یدون یم-
  دونمیمنم م ،یکنم از سپهر نفرت داشته باش یدرکت م نم،یهاتو بب  یبودن و دل نگران یعنوان عصب 

.. تو کرد  شکه انکار  شهیباشه برادرمه، هم خونمه، نم  یهر چ ست،ین یمرده اما چاره ا ی اون سپهر قبل
نداره.. االن آرامش   یکنم.. باشه سپهر پدر بشه به من و تو ربط  ینم یکار  رم،ینم ییآروم باش، من جا

 رو دارم! ا یکنم، تو خوب باش من دن یعوض نم گهیتو آغوشتو با صدتا حس خوب د

 دلمه! یجهان تو یبوسه و حاال آرامش همه  یم  مویشونیپ

••• 

 

 ساعت چهار صبح دختر سپهر و فرشته متولد شده! گهیم مامان

 ! نیزنم، فقط هم  یلبخند م کوتاه
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 به من چه! گمیدلم م یتو   یکنم و نه حت ینه اخم م شم،یم یعصب نه

 لبخند و حفظ آرامش! فقط

 ! زیچ چیرو نداره، ه اوشی من و س یارزش اخم و ناراحت  زیچ  چیکه بهتون ه گفتم

از حدش به  شیو مامان از شباهت ب  شهیلب هاش محو نم یز رولبخند ا  یی خوشحاله، دا ییزندا
 !.. خب، مبارک باشه!گهیسپهر م 

 از حد! ش یسپهره، ب هیشب  یلیو آره، خ  دمیکه فقط عکسشو د یجانان.. دخترک شهیم اسمش

با    رم،یبا تمام حوصله م رم،ی.. مکنه ی و همه رو دعوت م  رهی گیمفصل م یجشن  ییزندا  گذره،یروز م ده
 ! رمیبا کادو م  اوش،یو لبخند س تی مامان، با رضا

 

••• 

 

طلبتش، تا   یم شهیهمان که تن  درمانده ام تا به هم ،ی جان دل، تو همان خوب تر از خوب یدان ی"م
  ییجز آغوش  من، جا  یرا ندار  ییجا ،ی ستی! تو اهل رفتن نیمان یدانم، م یجان، تا آخر  آخر... م یپا

 چه نه!!"  میچه بخوا م،ی گری! ما سهم هم دنیرا ندارم جز آغوش  تو! بب

... 

 لرزم!  یاما م ستااا،یلرزم، سردم ن یم

 !ستیرو که نگو، خدا لعنتش کنه که ول کنم ن جهی دارم، مدام سرفه پشت سرفه و سرگ تب

 . نهیش یبا قرص و شربت کنارم م اوشیس

 .ارهیم نییبخور، تبتو پا  نارویا ایب-

باال   ینیس یبه معدم همون جا رو دهیاما نرس دمیآب قورتش م یو با کم  رمیگ یرو از دستش م قرص
 . ارمیم
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 . زنهیهم غر م یو همون جور  دهیکمرمو ماساژ م اوشیس

 منـ...  یادا بده، حاال ه یحرف گوش نده، ه یبا حوله بخواب، حاال ه  ایب ر یحاال باز برو دوش بگ-

 به جونم!  یزنی باال سرم غر م ینشست رغضبیم  نیحالم بده چته ع  یبابا بسه، به حد کاف -

 : گهیتو آشپزخونه و از همون جا م برهی رو م ینیچسبم، س یو سرمو م زنمیحرص دستشو پس م با

 دکتر.  میپاشو حاضر شو بر-

 کشم. یکاناپه دراز م یو رو گمیبلند م   ینوچ یلجباز  با

  هیاز ثان یو در کسر  نهیش یداغم م ی  شونیپ  یکنم، بوسه اش رو یدوباره کنارم احساس م  حضورشو
 .شمیم  دهیآغوشش کش یتو

تخت و از داخل کمد  یرو ذارتمیم ره،ی کنم، بلند شده و سمت اتاق خواب م یچشمامو باز م  یال
 کنه! یبلندم م  رهیگیکنه و بعد از حاضر شدنش دستمو م ی.. خودش همه رو تنم مارهیلباسامو در م

 ترسم! یمقاومت ندارم و تا سر حد مرگ از آمپول م جون

 

 .ستهیا یدر م  یجلو یپستچ  کیکه هم زمان  کنهیدرو باز م  اوشیس

 ؟یسالم، منزل خانم شبنم داوود-

 : گهیم اوشیو س  دمیسرمو تکون م من

 د؟ ییبفرما-

 : گهیو م کنهی رنگش خارج م یبزرگ مشک  فیکوچک از داخل ک یبسته ا  یپستچ

 .شونهیا ی بسته برا نیا ان،یب دی لطفا به خودشون بگ-

 کشم. یجلو م  یکم شالمو

 ه؟ یخودم هستم، بسته از طرف ک-
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 . رهیگیبسته رو سمتم م  یپستچ

 . دیجا رو امضا کن نیدونم خانم، آدرس فرستنده نداره، لطفا ا ینم-

 کنم. یرو که گفته بود رو امضا م ییو جا رم ی گیبسته رو م اوشیکوتاه رو به س  ینگاه با

 ممنون.  یل یخ-

که دستمو  یدر حال  اوشیو س  شهیکنم" با موتور دور م یبا تکان سر و گفتن  "خواهش م  یپستچ
 پرسه:  یکشه م  یم نیسمت ماش 

 ؟یسفارش داد یز یچ-

 !نمیش  یم نی ماش یصندل   یو رو دمیتکون م یبه عالمت نف  سرمو

 .نهیشیم  زنهیبنده و خودش هم دور م  یدرو م  اوشیس

خوره به جون بند بند استخون هام    نیدرد ع بندم،یو چشمامو م دمیم هیتک ی صندل هیبه پشت سرمو
 افتاده و قصد رها کردنم نداره!

 : گهیم اوشیکنه و س یحرکت م  نیماش

 ه؟ یچ مین یباز کن بب-

 :گمیبسته و آروم م چشم

 بعدا!-

 !دمیلرز یم رونی حال نداشتم، از درون گرمم بود و از ب واقعا

 

Channel : 

 رو برام جهنم کرد.  یکه سه روز زندگ  یفصل  یسرما خوردگ هی

 سر حال تر.  یگذشته و کم یخوب بود، بهتر از روز ها  یلی چهارم، حالم خ روز
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دوش   هیاشتم، با معمول افتادم به جون خونه و تا ظهر عالف شدم.. جون ناهار درست کردن ند طبق
 تن خستمو رو کاناپه ولو کردم.  ییچا وانیل کیو بعد از خوردن  یحساب 

که   میبود ری بود توجهمو جلب کرد.. انقدر اون چند روز درگ یعسل  یکه بغل کاناپه رو یک یکوچ ی بسته
 ناشناس رو فراموش کرده بودم. یبسته  نیبه کل ا

 خی دنشونیچند تا عکس داخلش، با د دنیردم و با درو کاناپه و بازش کردم.. آره بازش ک نشستم
 نی!.. اون اهل ااوشی! سشهی! اصال باورم نمشهیکردم، مردم، رسما مردم و زنده شدم و.. نه! باورم نم

  ینم  اورمنه!.. ب ی! اون خوبه، بخدا فقط براستین یو نامرد  انتیمن اهل خ اوشی! سستیکارا ن
  یتونن واقع ینم ستند،ین یعکسا فتوشاپه!.. آره، آره واقع نی!.. اخورمیدارم قسم م ای .. لعنتد؟یکن

 تونن!  یباشند، نم

 

 !ست؟یخورن؟!.. حالم خوب ن  یچرا تکون م  وارا ید شم،یجا بلند م از

 بابا، خوبم، خوب  خوب! چرا

 لرزه، چرا.. چرا.. یچرا تنم م زنم،ی چرا نفس نفس م ره،ی م جیچرا سرم گ پس

  یل یگنگ  برام، خ زی.. همه چگهیمبهم که اسممو م  ییو صدا شهیفشرده م یکی آغوش  یانگار تو تنم
 گنگ!

کنم و   یکنم، لب هامو از هم باز م یرو رصد م اوشینگران س یبرم و چشم ها  یتب دارمو باال م  نگاه
 : زنم یلب م

 دروغه!-

 !!گه؟یم یچ  خورن،یتکون م لباش

شنوم، صداش به گوشام   یبلند.. داد بزنه.. نم  یلیفهمم!.. کاش بلند تر حرف بزنه، خ یفهمم، نم ینم
 شنوم!   یست، نم بهیغر
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نگرانش و.. همه و   ی، کاراش، عشقش، چشما! از خودش خورهیکشم.. حالم ازش بهم م  یعقب م  تنمو
 همه! 

 دور!!! یل یبره، دور شه، خ  کاش

 م، فقط خودم! تونم حال خودمو خوب کن یفقط خودم م االن

 شه،یم  یو عصبان کنهینگاشون م زنه،یو بهتش م  کنهی تو دستش، نگاشون م رهیگیهارو م  عکس
 و..  کنهی نگاشون م

 باور نکن، باور نکن شبنم!  گهیچشمام، نگاهش پر از حرفه، پر از التماس که م  یشده تو رهیخ  حاال

 رو!  ازشی تا پ ر ی نه.. من باور کردم، همه رو باور کردم، س اما

  نیا اوشیس یواضح تر!.. مطمعنم، مطمعنم تو گذشته  نی!!.. خب چرا نداره که، مدرک از اچرا؟
بوده که ردپاش هنوز پاک نشده، بوده  ده،یرو م   ییکارا نی دختره بوده، بوده که به خودش جرأت همچ

 سرم رفت!  ه،یکاف ی! بسه لعنتگهیبوده که... اه بسه دعکسا به وجود اومدن،  نیکه ا

.. حاال خوبه یر ی دلگ اوشینبوده که حاال از س یگذشته ات کس یکه بوده، مگه تو تو میریاصال گ بوده،
 شب و روزت سپهر بود و سپهر و حاال.. 

من..   یود ولبا اطالع ب زیخبر داشت، از همه چ اوشیآره دل من تو گذشته معتاد سپهر بود اما س آره
فقط تو!!.. اگر فقط من   ،ییگفت نه، فقط تو یکرد، م  یدونستم، انکار م  ینم  یچی دونستم، ه ینم

 !میاز زندگ  خوانیم یچ گن،یم یچ یلعنت  یعکسا نیبودم و من، پس ا

 

  ی.. اشکام راهارهیمنو به خودم م نهیش  یصورتم م یکه تو ینسبتا محکم  یلیو س اوش ی بلند س یصدا
 !یل یترسناک ان، خ اوشیس یسرخ شده  یو چشم ها شنیم

انگشت  یالکشم، انقدر محکم که الب ی و م رمی گیو با جفت دستام موهاشو م تی حرص و عصبان با
 از مو! شنیهام پر م 

 کشم. یم  غیج
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جلوم ها!! پاشو برو، برو از جلو چشام  ینشست ییتو، با چه رو یکش یخجالت نم  شعوریبد  ب-
 وقت!  چیه نمتی بب مخواینم ،اوش یس

 !رهی م اوشیو س  زنمینفس م نفس

 ! رهیم واقعا

 شکنم! یشکنم، فقط م  یبه جون خونه و م فتمیبار م  نیا

 ها!  نتیکاب  یو درشت داخل بوفه و رو زی گرفته تا لوازم ر یعسل یرو یقندان و شکالت خور  از

 ! رسهیبا ترس به گوشام م  ییمامان و زندا یو صدا شهیم دهیخونه پشت سر هم کوب در

 ! نمیشیدوش م ری و با لباس ز ندازمیحال و تلو تلو خوران خودمو تو حمام م یب

  ،یبغلم کن دیبا ،ی باش  دی!! االن با؟ییکجا یو لعنت دمی م هیتک کیبندم، سرمو به سرام یم چشمامو
  یدونم ول ینم  یدونم لعنت  ی.. نمدیبا ،یکن  میحال دیبا  ،یداد بزن  دیباورت کنم، با یکن  یکار  هی دیبا
 کن، نذار دل سرد بشم، نذار! یکار  هیو   ایب  ا،یب

 

 _ _ _ 

 

کنارم نشسته و  اوشیتخت ام.. س یکنم.. تو اتاق خواب، رو یهراسون چشم باز م اد،یالکل م  یبو
 اخم داره!.. 

 شنوم!   یو صداشو نم  شهیباز و بسته م ییزندا یلبا

 .ادیبازم سمتم م یچشما دنیو با د  شهیبه دست وارد اتاق م  لیموبا مامان

 !گهیم یچ شمیهم متوجه نم  باز

 .گمیو م  دمیدهنمو قورت م آب
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 !رونی ب  دیبر-

 !شهیتر م دیشد اوشیکنن و اخم س یم گهیبه همد یبا تعجب نگاه ییو زندا مامان

 . گمیم دوباره

 !رونیب د یکنم بر یخواهش م-

 با تو نبودم، تو بمون!  ی.. لعنت رمیگیدستشو م عیاز جا بلند بشه که سر خوادیم اوشیس

 تو نه!-

 کنه!  یم یشنوم که معذرت خواه   یو م ندازهیم ییسمت مامان و زندا ینگاه

نگاهشو  نم؟یب یو درست دارم م  نهیشیکنارم م دوباره   اوشیبندن، س یکنند و درو م یرو ترک م اتاق
 از من؟ اوش؟یدزده؟ س یم

 باور کنم؟ نه! محاله! 

 لرزه!  یدلم م ندازه،یم هیسا بغض

  یخوام بهش بگم باورش دارم، م  ی ، باهاش دردودل کنم، مبگم  یز ی خوام چ یخوام حرف بزنم، م  یم
خوام بگم تموم باورمه، که شده  یم ،اد یبر م   یبگ ی.. هر کار  یب یدونم از اون دختره  یخوام بگم م

 جونم، اصال شده همه کس ام! یفس تورگ هام، ن  یخون تو

پاشن رو   یدزده انگار نمک م   یخوام بگم نگاهشو که م  یخوام بگم اخم کردناش برام مرگه، م یم
 بگم... خوامی دلم، م یها کهیت  کهیت

 حرفا دارم بگم اما..  یلیخ

بود، آره خودش بود، دستمو  نی سم ایچرا؟  دیدون یم !..شهیخوره و حالم بد م  یاش زنگ م لیموبا
 رفت و...  رون،یول کرد و رفت از اتاق ب 

 حس!   یتموم شدم، سر تا پا ب  دیشدم، باور کن  تموم

 کردم، فقط نگاه! ینگاه م  شی خال یقدرت پلک زدنم نداشتم، فقط مات  مات به جا یحت
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 _ _ _ 

 

و   ی  که نمک زندگ میداشت کی کوچ یزن و شوهر  یدعوا هیبه ظاهر خوب بود، مثال ما  زیچ همه
 !ست ین یمهم یمسئله 

 گرده!.. من، منم مثل هر روز  خونه و غذا و...  یسرکار و بر م رهی مثل هر روز م اوشیس

دونه موقع درست کردن غذا بغض چند هزار بار مهمون گلوم  یم یاما ک المیخ  یدر ظاهر ب آره،
 !.. شهیم

 !!! شن یو بعد مهمون سطل زباله م  خچالیکنم اول سهم  یکه درست م یی دونه غذا ها یم یک

 رو داره!   اوشیس یشده   غیآغوش در یلرزه و تمنا یمعتاد ها م نیدونه شبا تنم ع  یم یک

چرخونم بغلش کنم و با   یکنارمه سرمو م اوشیس نکهیا الیهوا به خ  یدونه نصف شب ب یم یک
کشم و   یاز ته دل م ینیناخودآگاه انگار که تازه عمق فاجعه برام مشخص شده ه شیخال  یجا دنید
 مونم!  یم شی خال یها محو جا  وانهید نیع

 خوادیزدن م ادی دلم فر نمیبی کاناپه م یرو رو  اوشیو پتو و بالشت س شمیم داریخبر داره صبح که ب  یک
 !ادی که گلوم پاره شه و نفسم بند ب یجور 

 بد شده! از از از... اوشی! از سمیخبر داره؟!! از من! از زندگ یک

  ویهر ک می .. قلبم، قلب لعنتخوره ی حالم از خودم بهم م ومده، یبه من ن یانگار عشق و عاشق  دیدون یم
 پسش فرستادن! پایت هیخواست با 

 داره!شانس ن ست،یزور که ن  گه،ی! خب دنخواستنش

 اونا رو هم ندارم!  گهیو اشکامم خشک شدن، د نمیش یسرد آشپزخونه م کی سرام یرو

 کشم..! یکشم و م یکشم و م یم آه
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  ی! حاال مطمعن شدم، وقتیجد ی  کردم، جد  یوقته ها، داشتم روش فکر م یلی گرفتم.. خ یمیتصم هی
بغلشو ندارم، محبت هاشو، دوست   گهید یوقت ست،ین شمیپ گهیدلش د ی وقت نه،یا میزندگ

 پس بهتره تمومش کنم، تموم! ستیبود و نبودم به چشمش ن گهید یداشتناشو، عشقشو!.. وقت

 

•• 

 

 ؟ یخانم شبنم داوود-

 . شمیجا بلند م از

 بله؟ -

 .دیرو امضا کن   نجایلطفا ا-

 کنم! یکنم، امضا م یدارم.. امضا م  یبرم و خودکار رو بر م  یم شیلرزونم رو پ  یها دست

 دارم؟!! یکنم و بگم چه احساس یامضا م  دیکن باور

 نه!؟!  هیحس  بد یل یخ د،یش  یپرت م  یر یسراز هیاز   هویتو خواب  دیدید

 ترسناک، پر از وحشت و دلهره! یاون لحظه همون حس رو داشتم، همون جور  قایدق

 خوردم!  یاومد، تلو تلو م یباال نم نفسم

 گوشم اکو مانند بلند شد.  یآقاهه تو یصدا

 رسه دستشون!  یدرخواست م  یبرگه  گهیتا سه روز د-

 فقط سه روز! گه،یسه روز د تا

 من تا سه روز بر پا بود، فقط سه روز! یزندگ حاال

 من سردمه؟  ایزنم.. هوا سرده؟  یم رونیتشکر از اداره ب  بدون
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  یم قینم و چند بار پشت سر هم نفس عمک یلرزم.. دستامو بغل م یدونم، به هر حال از درون م ینم
 کشم! 

هر چند من اون لحظه جز درد   ره،ی گ یآلوده، حس قدم زدن رو ازم م یها و هوا نیبوق ماش یصدا
 نداشتم! یا گهیاحساس د چیه

  لیم یپرسه ب  یو حالمو م زنهی لبخند م دنمیبود، با د اطیح  یتو ییخونه، زندا  رمی دربست م هی با
 رو هم ندارم!  یو حال لبخند زورک  دمیجوابشو م

 !گهیهم نم  یز یچ یکنه ول یتراشم و باور نم یکه براش م  یمسخره ا یبهونه  شهیم سردرد

 بخوره!  ست یقرار ن  یکس یوقت  ست،ی از ناهار ن یتو خونه، خبر   رمیم میمستق

 .کشم یتخت دراز م  یندازم و رو یم یهر کدومو سمت  لباسامو

 !شهیدارم، انگار معدم داره سوراخ م جهیحالت تهوع و سرگ  احساس

 !یچ یدونم، ه ینم یچیه گهید ین یدونم،  ینم ق ینخوردم؟.. دق یز یچ  ییاز چا ری روزه غ چند

 _ _ _ 

 

 ، شد سه روز، بخدا سه روز شد! روز  سه

از خونه   ینگاه  مین ایکلمه  چیبدون ه شهیمثل هم اوشیزد، حالم خوب نبود!.. س یتو دهنم م قلبم
 خارج شد.

 خوردم و با شال محکم سرمو بستم.  رینون پن کیکوچ یلقمه  کی

و چشمامو   دمیدراز کش دیکش یرو به آغوش م اوشیوقته تن س  یلیکه خ یی جا قیکاناپه دق یرو
 تونستم بخوابم! یبستم.. گفته بودم که تا صبح نم

شد که گفتم االن سقف  دهیبهم کوب یباز شدن در اومد و بعد جور  یدونم چقدر گذشت که صدا ینم
 رو سرم!  ادیم
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و بازومو   ادیدستش سمتم م  یکاغذ مچاله شده تو  هیبا  اوشی... سنمیشی کاناپه م یرو هراسون
  یکنم و راستش از چشماش م  یکوتاه زمزمه م یکنه!.. آخ  یو بلندم م دهی محکم فشار م  ره،یگیم

 !ادی ز یل یخ  دم،یترس

 غره:  یچفت شده اش م  یدندان ها نیو از ب رهی گ یرو باال م کاغذ

 ه؟یچ نیا-

 کنم.  یزمزمه م  آروم

 ؟ یچ-

 .گهیبلند تر م  یلیبار خ  نیو ا  دوباره

  هیبرا من؟ شبنم طالق! آره؟!!   یآررره؟ سرخود شد ؟یخوایشبنم؟ هاااا! طالق م هیچ نیا دمیپرس-
 نکردم! یکی با خاک   نجارویبگو تا ا  یز یچ هیبگو،  یز یچ

 ندارم که بگم! یز یگم، چ ینم  یز یکنه و چ ینفس زنان سکوت م نفس

 ! یاونم فقط کم شه،یگذره آروم م یکه م یکم

کنه و چند بار پشت سر هم دستشو  یپرت م  یعسل یمچاله شده رو رو  یکنه، برگه  یول م  بازومو
 کشه!  یم  ششیته ر یرو

 . شهیم یعسل یاغذ رونگاهم زوم ک  نم،یش یکاناپه م یو رو رمیگ  یبازوم م  یرو دستمو

 من! یو بسته شدن ناخودآگاه چشم ها یز یشکستن گوش خراش چ یصدا

  کهیتونم ت  ینم گهیتونم، د یکنه و نم یقلبم رو کامل نابود م اوشیس یصدا  ره،یگ یکم کم لرز م تنم
 وقت! چیتونم، ه یوقت نم  چیهاشو جمع کنم، مطمعنم ه

 .شهیم نیی سرم باال پا یتو  یه صداش

 ! دمیباشه، طالقت م-
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 ۳فصل

 "چند ماه بعد"

 

•• 

چند ساعت   یتازه، کنار حوض پر از آب.. برا یها یها، بغل شمعدون ی"جا بذار خودتو، کنار اطلس
 ام، باور کن!" یهم راض یساعت یبرا  یخودتو فراموش کن، من به داشتنت حت

کم  دی خلوت و خورش یزنم به کوچه   یو ذل م نمیش یداخل بالکون م یصندل یبه دست رو ماگ
 که کم کم قصد رفتن داره. یحرارت

کنم..  یخواد از جا بلند بشم، همون طور آروم آروم قهوه مو مزه م یدلم نم اد، یزنگ تلفن م یصدا
آزاد و قدم زدن داشتم اما  یبه هوا یدیشد اجیاحت ،یرو   ادهیبه زور وادارم کنه برم پ  ادیب  یکی کاش 

 کو حوصله! 

 کنه.  یو از همون دم در صدام م شهیوارد خونه م مامان

 نگرانمه!  یلینگرانمه، خ  چارهی ب  دم،یبلند م  جوابشو

 و دود و دم و نداشتن اعصاب راننده ها و.. ال و بل! کی کنه، از تراف  یباهام صحبت م  داره

 ؟ یه، از چذهنمو آزاد کن خوادیباز م الی خوش خ مامان

دلم   یکرد که ردش تا عمر دارم رو یچ یق  یجور   نمونویب ی! تموم کرد، رابطه  اوشیبهتون؟... س نگفتم
 مونه! یم قیهم عم  یلیمونه! خ یم

 ! ینگاه مین ینه حت ،ینه جواب  ،ینه سوال  ،یحی زد، نه توض یگفت، نه حرف  یز یچ نه

 !غی در غ،یسمتم بندازه اما در ینگاه مین دی نگاش کردم تا شا یلیذل زدم بهش، خ   یلیخ

ها اما  زنهیکنم، م ی ندارمش، حسش نم گهید شهی کدوم قلب؟ باورتون م ؟ی!! هه! چه قلبقلبم؟
 ! ستین
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کشه، اما  یتنگ، نفس م هیگرفتنش و کردنش تو  انوسی که از اق کیکوچ یماه هی نی.. ع ؟یچ نیع
 کنه! ینم  یزندگ

خورم، بغل    یم وهیکنم، م یم یباهاشون شوخ  نم،یش یخورم، کنار مامان بابا م   یزنم، غذا م یم  لبخند
و... و   کین کی پ میریآخر هفته ها م رون،ی ب میریم ن یبا ماش م،ین یب یم لمیف نمیشیدستشون م

اشک   م،ته گلوم، گرفتن نفس هام، نامنظم زدن قلب هینی گفته سنگ یگفته، ک یخالصه، بغض؟.. نه! ک
 به بغض و شکستن  بعدش داره!!!  یسردرد هام ربط  ونم،یدر م کی یاه

 وانهید نیگفته رفتم ع یکنم.. ک یگفته شبا خودم خودمو بغل م  یگفته من حالم خوب نشده.. ک یک
  لمویبا خودم گرو آوردم و موبا رهنشویگفته پ یرو بالشتم.. ک زنمی و شبا م دمیها از مارک ُادکلنش خر 

 رو صفحه!  ادی م کیریکنم عکسش چ یکه باز م

شد،   ینجور یشد که ا یاومد، چ میسر زندگ ییبده چه بال  حی برام توض ادیگفته ب یگفته؟!! هر ک یک
 دونه؟!! یم یچرا؟!! کس

 

 ! ی!.. چه سوال مسخره اهه

 ! نیبدون نیخوایشد بعد شما از کجا م یدونم چ یخودمم نم من

مامان آهنگ مورد عالقشو گذاشته و داره تند تند کاهو خرد   شم،یو از بالکون خارج م شمیجا بلند م از
 ! کنهیم

 دارم.  یخرد شده از داخل ظرف بر م  اریخ  یا کهی و ت نمیش یآشپزخونه م یصندل یرو

 : گهیکنه و م یآهنگ رو کم م یصدا مامان

 چه خبر خانم؟-

 ندازم. یهامو باال م  شانه

 با شما کار داشت! ر،یغامگیزنگ زد رفت رو پ  ییزندا ،یچ یه-

 و گفت:  ختی خرد شده رو داخل ظرف ر یکاهو ها مامان
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 شما براش گرون تموم شد!  یکنه، اومدنمون از اون خونه و ماجرا یاونم داره دق م چارهی ب-

 کنه مرور خاطرات برا من سمه، سم!  یبه مامان حال  ادی ب  یکی و  رمی گیلپمو گاز م یداخل گوشه  از

••• 

 

 بزنم.  رونیوسوسه ام کرد از خونه به قصد قدم زدن ب یز ییپا یهوا باالخره

 خلوت قدم زد.  ابونیخ  هی ایتو پارک  شهی اما م ستیپاک ن هوا

که صاحبش   یدادن، مثل گنجشک زندان یرو بهم انتقال م  یحس خوب یز ییپا یخش برگ ها خش
 کنه!.. یزنه و آزادش م  یهوا به سرش م یب

و هوا قصد  دهیزنم، ساعت پنج رو نشون م یچرخم و قدم م یخودم م یاز چند ساعت برا شتریب
 شدن رو داره.  کیتار

 خلوته و من حواس پرت! ابانیخ

  دایپ نیماش  هی یاز کجا سر و کله  دونم یرد بشم که نم ابونیاز خ  خوامیکنم و م یبغل م دستامو
 شکست! یجام م هیبود وگرنه کم کم  نیی و خداروشکر سرعتش پا شهیم

 شه. یبه سمتم دراز م یبلند بشم که دست خوامیو م  رمی گ  یم نیبه زم دستمو

 خانم، حالتون خوبه؟  دیببخش-

 ! شمیم رهی کرد خ ینگاهم م یکه با نگران یکنم و به خانم جوان  یبلند م  سرمو

 .گمیو م  رمیگ یدستشو م ،ارم ی زنه اما به جا نم  یآشنا م  نیهوا و نور ماش یک یتو تار افشیق

 نشده! یز یچ-

 

 .گهیتعجب آلود م یو با لحن شهیخم م  شتریب
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 شبنم؟ -

 : دمی گفتند پرس  یم یز یکوتاه رو به چند نفر که دورمون جمع شده بودند و هر کدوم چ ینگاه با

 همو؟  میشناسیم-

 و کمکم کرد بلند بشم. دیشک دستمو

 منو. ی انتظار ندارم زود بشناس  ،یاز اولم خنگ بود-

 باز کرد و گفت:  نویدر ماش  بعد

 . مارستانیحاال سوار شو، ببرمت ب-

 . مارستانیب برهیگفت خودش منو م ی عذر خواه یبا کل  تیبست و رو به جمع  درو

 هوا گفتم: ی که شد ب   نیماش سوار

 ! تایب-

 راه انداخت و گفت:   نویباز ماش شی ن با

 ؟یدیکنه؟ بد ضربه د  یدرد م تیی !.. حاال جایست یخنگ ن ادمیز نی نه خوشم اومد، همچ-

 و گفتم:   دمیجلو کش  شالمو

 خلوت!  ابونیشد تو خ  دات یاز کجا پ هویهنگ کردم  ییخدا ینبود، ول ادی نه بابا سرعتت ز-

 کرد و گفت:  ادی ز نویسرعت ماش یخنده کم با

 رفته بودم مهتا رو از مهد بردارم! ،شمیرد م ابونی از همون خ شهیهم-

  یسه ساله رو صندل ایدختر حدود دو  هی دمید دمی عقب اشاره کرد، چرخ ی با چشم به صندل بعد
کنه... انقدر آروم که اصال متوجه حضورش   ینگاه م رونویسر و صدا ب  یمخصوص کودک نشسته و ب

 نشدم!

 زده گفتم:  ذوق
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 دخترته؟  ،یاله-

 آره، نفس مامانشه!-

 . دمیجلو بردم و آروم گونشو کش دستمو

 خدا حفظش کنه برات، کپه خودته ماشااهلل! -

 کوتاه نگاهم کرد و گفت:  تایب

 ؟ ی.. تو چخبر، ازدواج نکردیسالمت باش-

 !دیباور کن   دیبا د،ینوز مجرد بودم، باور کن.. من؟ نه! من هازدواج؟

 کوتاه گفتم:  یآه با

 نه!-

 با خنده گفت:  تایب

 !هیشوهر یاثرات ب ،یکش یحاال چرا آه م-

 .دهیکنم و اون با همون خنده سرشو به چپ و راست تکون م  یچپ نگاهش م  چپ

  ادشی نمت،یکرد من امروز بب  یفکرشو م  یک  خبره،یبعدش ب  هیثان کیآدم از   گنیشبنم راس م  یول-
 ! میکرد   یم یدوران مدرسه چقدر خراب کار  ری بخ

 .گمیم کی کوچ یلبخند با

 کردم!  یتو رو جمع م یها یکه فقط گند کار  چارهیمنه ب ، یکرد یم یخراب کار -

 کنه! یم دییو با سر حرفمو تا  زنهی م قهقهه

حال منو  میهواش به زندگ  یبا ورود بکه   ی، سرزنده و پر از شور زندگبود یدختر شوخ و شاد  تایب
 خوب کرد.  یفقط کم ،یکم



 اقتدا کن

185 
 

فردا باهاش قرار   یکه برا ی خونه شدم در حال هیراه تایچکاپ کامل به اصرار ب  هیو  مارستانی از ب بعد
 برد.   یم یادیکه وقت ز میحرف گفته ناگفته با هم داشت  یگذاشتم، به قول خودش کل

 

••• 

 

 !"دهمیهست، برسم اطالع م یادیز  ی"حالم را نپرس، از من تا حال خوب فاصله 

 !اوشیس ینستایا یارسال پست

 خونمش! یبار م هزاران

 من؟!  نیبا حال خوب فاصله داره!.. چرا؟ شده ع  ست،ی خوب ن  حالش

رابطمونو تموم کرد، خودش نخواست،   یحرف  چیه  یآخه چرا؟ خودش تموم کرد، خودش ب خب
فهمه   یزنه، چه م  ی. خودش سرد شد، خودش تنهام گذاشت و... حاال داره از حال بد حرف منگفت.

 از بد حال بودن داره!  یچه درک ،یچ  ینیفهمه حال بد  یاون، چه م

 و واو به واو!  قیکنم، دق فشی تونم توص یم  یمن بهتر از هر کس ن،یاز من بپرس  نیایبد رو ب  حال

که از آب دور   یخراب شده... مثل ماه  ونشیبارون و آش  ر یگنجشک تنها که مونده ز هی" حال بد مثل 
 بهتر بگم مثل من که دور موندم از تو، تو، تو!" ایمونده 

 !الت یو ماگ قهوه و بالکون و من و... تو نه! فقط خ یز ییپا یهوا

  ،یبا درد رفت ،یبد رفت ،یهوا رفت ی و ب یعاشق کرد ،ی!.. اومدیار یسرم م یدار   ییبهت، چه بال لعنت
 ! یچرا رفت دمیاصال نفهم ،یرفت  لیدل  یب  ،یپر از بغض رفت 

و   نهیشیشونه هام م  یرو ییپتو خوره،ی از کنار چشمام سر م کیکوچ  یبندم، قطره اشک یم چشمامو
 عطر باباست!  یبو
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 یو دستم که تو دنشیآه کش یصدا  ره،یگیدستمو م نه،یش یم یصندل یکنم که کنارم رو یم حس
 !شهیدستش فشرده م

 تو! میپاشو بر  شه،یسردت م -

 کنم.  یهامو از هم باز م  لب

 سرما ها عادت داره!  نیوقته زمستونه، تنم به ا یلیدلم خ یهوا-

 من!  یلعنت یآه بابا و باز اشک ها یصدا  باز

 ده بودم! رو فراموش کر  تایمن به کل قرار با ب یو خدا خورهیزنگ م لمیموبا گذره،یم یکم

 .. 

 

 :گهیشنوم که مامان آروم به بابا م یبندم و م یبند کفش هامو م  دارم

 !رونیکشوندش ب یدختره رو م نیبده ا  ریباز خدا خ -

 . رمیم  نییقصد اومدن نداره، تمام چهار طبقه رو با پله پا یو آسانسور لعنت زنمیم  رونی خونه ب از

 :گهیبا چشم غره م مینیش ی.. روبروش که مزنهیهزار بار زنگ م تا یشاپ ب یبرسم کاف تا

 ! ییایحاال هم ن  یخواست یم-

 :گمی زنم م یکه گونه شو بوسه م یو در حال رمیگ  یاز بغلش م  دخترشو

 که خنگم!  یدون  یباور کن فراموشم شده بود، م-

 پرسه:  یو با اشاره به گارسون م رهی چشم غره م باز

 ؟ یخور یم یچ-

 .رمیگیدستم م یتپل مهتا رو تو  یدستا
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 نداره.  یفرق-

کشونه به دوران مدرسه و انقدر موضوع ها رو با   یو بحث رو م دهیسفارش م  کی ک زی تا الته و چ دو
 از خنده!  رمیگ یکنه که دل درد م یم فیمزه تعر

 

به  زنه یو زنگ م اوردهین نی ماش  گهیم تایشده.. ب ک یهوا تار م،یخندیو م  میگیساعت تمام م دو
 داداشش.

 ! ذارهیبرم اما مگه م ادهیخوام پ  یم

 . زنهی چراغ م یرنگ  یو هفت نقره ا ستیدو م،یشیشاپ خارج م یتک زنگ برادرش مهتا بغل از کاف با

 .رنی م هڗسرم ر یها تو  نی بوق ماش بوق

 . میریبرادرش م نیو سمت ماش  کشهی دستمو م تایب

 . میشیسوار م دارشونیاز د یاز معارفه و ابراز مثال خوش حال  بعد

به  یکشم و لبخند یم قیعم ی اراده نفس یخوب عطر سرد رو به خودش گرفته، ب یبو نی ماش کل
 . زنمیغرق در خواب م  یمهتا

 . رهیجلو تا دخترشو بغل بگ  ارهیچرخه عقب و دستاشو م یم تایب

 . کرد تتیاذ د یعروسکو، ببخش نیبده من ا-

 .گمیو م  ذارمیآغوشش م یرو آروم تو مهتا

 ساکت تو بغلم نشسته بود. چارهی کردن بلده، ب تیبچه اصال اذ نیا-

.. نگاه گاه به گاه برادرش  رهی لب قربون صدقه اش م ریو ز دهیبا خنده دخترشو به خودش فشار م  تایب
 یکشونه به درس و رشته  یبحث رو م  شه،یکنه، متوجه م یمعذبم م یشده کم  یکه باربد معرف

 و کار و ال و بل..  یدانشگاه
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رو   شی کیلباس زنانه و مردانه داره که  کیحاال دو تا بوت  یخونده ول  یحسابدار  گه،یخودش م  از
گرفت    یاگر پدرش دستشو نم نکهیو ا گهیم  یکار  یرو خودش... از ب   یکیگردونه و   یدوستش م

 محال بود به اونجا برسه.

کم  چیبود که ه یتنها دختر  تایتونم بگم تو کالس ب یبود، قاطع م یعال شونی خانوادگ  یمال تیوضع
 آورد!  یهم م یادیتازه به قول خودش ز چی نداشت که ه یو کسر 

خواستم حالتو بپرسم، خوش   یفقط م گهیتو راه خونه هستم م گمیم یو وقت رهی گیتماس م مامان
 بگذره!

 نداره، فقط حالت خوب باشه! یب یع  یاومد رمید یعنی

برم خونه، مهم  یکجا باشم و ک  ست یبراشون مهم ن گهیچقدر حالم بد بوده که د دین یها!.. بب چارهیب
 فقط حال خوبمه و بس!

 . گهیکنه و باربد با خنده م یم  نییباز قرار تع تایشدن ب  ادهیپ موقع

شما رو   یفکر نکنم خانواده رو گهیاهل گردشه، د یادی خواهر من ز نیشبنم خانم، ا دیشد چارهی ب-
 !ننی بب

 ! خوانیم نویمنم هم یخبر نداره خانواده   چارهیخندم و پسر ب یم کوتاه

ندازم و براشون  یم  دیکل رم،ی کوتاه سمت در م یو با تعارف رمیگیکه باهاش تماس م  نیا دیتاک با
 . دمیدست تکون م 

 باربد که نشون رفتنشونه.  نیماش کیالست یشدن در و صدا بسته

 گرفته، قصد جلو رفتن ندارن.  شونیباز  یز ییپا یشبا نیشبه و ا میهفت و ن ساعت

کنم به زدن نرم کننده به  یو شروع م  نمیش  یتخت م یلباس به تن رو ،یدوش حساب  کیاز  بعد
 !یکار ی و ب یکار ی دست و صورتم و بعدش الک زدن ناخون هام.. ب

 کنه.. یشام صدام م  یبندم و مامان برا یرو دور موهام م  کیکوچ حوله
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مثال  شهیو چند تا قاشق زرشک پلو مرغ م  رمیم  رم،یدل خوش کنونشون م یبرا رم،یندارم اما م  لیم
 شامم!

 

 _ _ _ 

 

 : گم یزنم و م یخنده دستشو پس م  با

 ! اوشینکن س -

بار محکم رو دستش  نیکشه.. ا یو لپ بچه رو م ارهیدوباره دستشو جلو م  ست،یبدهکار ن گوشش
 کوبم.  یم

 !خورهیم ری داره ش ین یب  یعه نکن خب، نم -

 .گهیکنه و م یبار دور شونه هام حلقه م نیا دستشو

 باباش شکموعه، قربونش برم!   نیع-

 چرخونم. یه صورتم سمت صورتش مخند با

 !رهیهم م یچه قربون صدقه ا ،یننه قز  نیع یشد-

 .گهیو م دهیم میشونی پ ی هیتک شویشونیپ

 !یزندگ یشد، خب قربون شما هم برم همه  تیحسود ،یخان باج  هیچ-

  ،یزندگ ی!!! همه یزندگ ی... خب قربون شما هم برم همه یزندگ یقربون شما هم برم همه  خب
 ! یزندگ یهمه 

  دم،یآره ترس دم،یزنه، انگار که ترس  ی... قلبم تند تند م نمیش  یتخت م  یکشم و رو یبلند م ینیه
 ! دمیهم ترس یلیخ
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 یخودم اشک ها دم،یم یکنم، خودم به خودم دلدار  یخودم خودمو بغل م  رم،ی گ یبغل م  تنمو
  یمرهم خودم، خودم برا مشیخودم، خودم م یها ییهمدم تنها شمیکنم، خودم م یخودمو پاک م

 خودم!

صدا و   یب  یهق هق شهیاش م جهی پر از بغض که نت یخنده  هیهم خنده داره...  یل یداره، خ خنده
 !یتموم نشدن  یسکسکه 

 !"دیهوا در گلو خند یناگهان بغض ب  د؛یدل لرز د؛یاشک لغز د؛یچرخ  ی"زندگ

••• 

 

حاال   الی خ  یو شبام... ب  گذرهیکه روزام مثال شاد شاد م  یماه کیگذره،  یم  تایماه از بودن با ب کی
تو    زنیر یکه درد رو م  ییآدم ها ستند،یکم ن"  یحالتونو خراب نکنم، نگم از شبا براتون اما به قول گفتن

 !ستیلب هاشون ن یرو شیب یا ی دلشون و لبخند نقاش 

کشونن که انگار از روز تولد تو وجودت    یخودشونو تا اعماق دلت م یجور  هیکه   ییدرد ها ستندین کم
 بودند!

راحت وسطشون نشسته و با پوزخند داره   الی که بغض با خ یون یدر م کی ی نفس ها ستند،ین کم
 کنه!  ینگاهش م

 کیلرزن، بدون داشتن  یلرزن و باز هم م یلرزن و م یم یکس  یکه از شدت ب  ییتن ها ستندین کم
 !قهیچند دق  یبرا  یحت  آغوش گرم

 گرم کردنشون!  یبرا یندارند حت یا یکه دست گرفتند و حاال حام ییدست ها ستندین کم

  یکه انگار م ییجون  و هق هق ها  یکه تنها همدمشون بالشت ب یشبانه ا  یاشک ها ستندین کم
 خوان خفه کنند!

 ! قیشف قی غار و رف  اریگلوت، شدن  خی ب دند یکه حناق شدند و چسب یناگفته ا یحرف ها ستندین کم

 !ستندی ... اصال نستندین کم
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 و بزن و بکوب!  یو شاد  یزنند، شوخ  یخندند، قهقهه م  یم

 امان از شب! یشده شب، ا حاال

لعنت بهش!..   ی!.. اشهیهوا از گلوت خارج م  یبالشت و آه ب یرو یذار یم نی نماد یبا لبخند سرتو
  گهیمگه د گم،یرو م  الی جمع اش کن!.. فکر و خ  ایحاال ب شه،یشروع م دنیاز همون آه کش زیهمه چ

 که نگم براتون!  انیذهنت م یتو  ییها زیچ ک ی یعنیصاحب ها!..   یدارن ب  یدست بر م 

 ! ستندیامثال من و تو کم ن ستند،ین کم

  زن،یر یکنن، اشک م  یکشن، بغض م یدارن، آه م الی دارن، مشکل دارن، بغض دارن، فکر و خ درد
 !"گهیکنن و.. و و وهزاران َو د یکنن، با خدا دردودل م یهق هق م یواشک یخورن،  یغصه م

  یب  زیخودمم از همه چ  دیدونم باور کن ی.. نمگذرن؟یو م  الستیآدم هام، شبام واو  نیاز هم قایدق منم
 ! دهید ییبرام چه خواب ها گهید یو زندگ  شهیم  یدونم چ یرم، نم خب 

هوا  نکهی کنه، با ا یآب حالمو خوب م یخنک شه،یدستم رد م یبرم و موج آب از رو یجلو م دستمو
که مامان و  یمسافرت دو روزه دارم، مسافرت نینسبت به ا یحس خوب   ست،یاما من سردم ن  هیشرج 

 . امیکردن ب میبه زور راض تایب

زنه و تا   یزنه.. چند روزه که زنگ م  یناشناس زنگ م یو باز همون شماره  رهیم  یک یداره رو به تار هوا
 دونم!  ینم ه؟ی.. کدارهیجواب ندم دست بر نم  یوقت

 زنم که...  یحدس م یعنی

 که...  دیکن یشما هم فکر م  د،یزن  یهم مثل من حدس م شما

 !شمیبشم تموم م  نیخرابم، خراب تر از ا یکاف به حد  د،ینکن میی! هوادینگ نه،

 دم! یدم، بخدا جواب نم ینم جواب

 د؟ یتماشا کن دویغروب خورش دیقصد دار-

 .دمی... سوالشو با سوال جواب مشمیکران  جلو روم م  یب ی رهی کنم و باز خ ینگاهش م  کوتاه
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 داره؟  یبی ع-

 .نهیشی کوتاه م  یکه کنارم با فاصله ا شمیم متوجه

 ! یهم عال یل ینه، خ-

 و من و کاش تو!! دیموج و غروب خورش  یحالم بود، صدا  یبرا نهیگز نیاون لحظه بهتر  سکوت

 شکنه! یرو م بایکشم و باربد باز سکوت ز یم  قیعم  ینفس

 نسبت بهتون دارم.  یاحساس بد-

 گردم سمتش. یهوا و متعجب بر م  یب

 :گهیکشه و م  یبورش م شیته ر  یرو یحالت نگاهم با خنده دست دنید با

 هیانگار   د،یتو خودتون  یلیمدت که شناختمتون خ نی کنم تو ا یاحساس م   ینه به اون منظور، ول-
 !شهیکه مطمعنم تا آخر عمر فراموشتون نم  یز یچ هی اره،یاز تو داره بهتون فشار م یز یچ

 . رمیگ یپوزخند نگاه ازش م  با

 ن؟ یخوند یروانشناس-

 شنوم.  ی تک خندشو م یصدا

 پس حدسم درسته! -

 .گمیو مطمعن م  حی صر

 نه!-

 شکنم. یبار من سکوت رو م  نیکنه.. ا یگذاشته که سکوت م  ریروش تاث یلی صراحت کالمم خ  انگار

مونه،  یروت م  ایتا آخر دن  رشیو تاث  فتهیزود م ای ریوجود داره که د یاتفاق هی  یهر کس یزندگ یتو-
و   یبسوز   یبه قول ای  یسکوت کن  یمجبور  ،یبکن  یتون ی نم یو تو کار  خورهیخوره وجودتو م هی نیع

 ! یبساز 
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 شونه تو صدات!؟ یدرباره ش هم بغض م میمستق ریکرده که صحبت غ تت یاذ یجور  نیا یچ-

 

 کشم، از شما حاال شدم تو! یم  قینفس عم باز

بار جواب   ن یناشناس، ا یخ از همان شماره پاس  یو نوزده تا تماس ب   دمیدستم فشار م یتو لمویموبا
 .دمیم

 بله؟ -

 .گمیدوباره م اد،ی نم  یجواب  باز

 د؟ ییبفرما-

 هم سکوت و سکوت و در آخر بوق ا شغال! باز

پرده در مورد من و  یتو گذشتتون وجود داره که انقدر ب  یاتفاق  هیبنظر من شما هم   د،یدون یم-
 .دی کن  یگذشتم قضاوت م

 .گهیم  عیو سر تند

 نه نه، من قضاوت نکردم، فقط حدس زدم. -

ام   رهینگاه خ دنی... با دشنیم دهید یهوا مشک  یکیتو تار  شیقهوه ا یکنم، چشم ها یم نگاهش
 .شهیکه دستش مشت م نمیب  یم  یچشم ریو ز زنهیکوتاه م یلبخند

 !دهیکار دستت م یکه بفهم نیا زود و بدون یل یاحساس خ-

حال صحبت کردن ندارم،   گهید نیراستشو بخوا گم،یهم نم یز یاما چ شم،یمنظورش نم  متوجه
 داشته باشم!  الی از دست فکر و خ یالبته اگر مجال یبخوابم، فقط کم  یبرم خونه و کم  خوامیم

••• 
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 !ستین لمیباب م  یلیخ دنشیکه د شمی روبرو م یراه برگشت، تو قهوه خونه با کس  تو

 !شهیروبروم سبز م   شه،یتر از هم کیش ی، با ظاهر عباس  ریام

حاال   ایپرسم اما اون عمدا  یکنم.. من حال خانومشو م یم یباهاش احوال پرس  نینماد یلبخند با
کوتاه من    حی نه اما به توض ایطالقم هست  انی دونم در جر ی.. نمارهینم  اوشیاز س یاسم یز یهر چ
  ی.. خودش هم با دوستش سفر چند روزه کار شهیبا دوستام اومدم سفر چند روزه قانع م گمیکه م

 هم عجله داشت.  ی ل یاومده بود و انگار خ

گاه کرد.. در آخر با ن چمیسوال پ یکل یبه قول خودش کنجکاو ای یرفتنش باربد به قصد فضول با
 ، خودش هم خنده اش گرفت و سکوت کرد.من یو پر از خنده  ی چپک

 کشه.   یو شالشو جلو م ندازهیآغوش باربد م  یبا غرغر دخترش را تو تایب

 ! ارمی باال ب خوامیبود توش، م  یآش چ نیحالم خراب شد بابا، ا-

 کرد گفت:  یجا مکه مهتا رو تو آغوشش جاب   یدر حال باربد

 نشده پس! مونیچرا ما طور م،یجان، ما هم از همون آش خورد  تایب-

 و گفت:  دیبا حرص، باز شالشو جلو کش تایب

 االنه کـ... یدونم، حالم بده، وا یدونم، نم ینم-

 . یبهداشت س ی سمت سرو دییحرفشو خورد و دو ی هیبق

  یراه تای انداختم و دنبال ب یبود نگاه  رهیخ  تایبه باربد که اونم متعجب به رفتن ب  یتعجب نگاه با
 شدم.

 . زدیصورتشو تند تند آب م داشت

 دستم پشتشو ماساژ دادم. با

 حالت خوبه؟ تا،یچت شد تو ب-

 .زنهیلب غر م ریبنده و ز یرو م   ریش
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 بذار برسم خونه، دارم برات!  د، یخدا لعنتت کنه حم -

 کنم.  یگاش م خنده ن با

 کنه آخه! کاری چ چارهی ب  دیحم  ،یگیم یدار  یچ  تایب-

 .گهیو م رهی گیاسترس بازومو م با

 شبنم فکر کنم باردارم! یوا-

 !شنیو چشمام ناخودآگاه گرد م شهیمحو م  خندم

 وااا!-

 :گهیدر مهار کردنش داره م یکه سع یو در حال رهیگ یحالتم خندش م از

 حدسه!  هیفعال  تا،یها جان ب   یبه باربد نگ  یز یچ یچرا ماتت برد دختر، ول-

کرد دوباره شروع کرد به فحش باران کردن  یشالش صورتشو خشک م یکه با گوشه  یدر حال بعد
 شوهرش! 

 یادیو من مهتا بغل شدم همسفر باربد خان که ز دیخواب  نیپشت ماش  تایتا تهران رو ب ری مس تمام
بودن باالخره بعد از دو   بیاون عج لیو دل  زدیم یمعمول ری غ یده بود و حرف هاش بیغر بیعج

 هفته برام مشخص شد!

و نه باربد رو   تایمهتا نه ب  یبعدش که دعوت شدم به تولد سه سالگ یاز اون روز تا دو هفته  بعد
 آقا برام آورد. دی.. کارت دعوت رو هم حمدمیند

طبق حدس اش باردار بود و حالش افتضاح بد، اما با اون همه تولد مهتا رو عقب ننداخت و طبق   تایب
 براش گرفت که اون سال من هم جزو مهمان ها بودم. یگفته اش مثل هر سال جشن مفصل 

نرفته و از چند روز قبل   ییوقته جا  یل یبچه  که خ هی نیساعت هفت به بعد بود اما من ع یبرا مراسم
 ، در آخر با خنده گفتم:کرد  یراه به راه متعجب نگاهم م  یر  از ساعت پنج حاضر بودم.. مامان همنتظ

 ؟ یکن ینگاهم م ینجور یدم، چرا ا ایمامان، شاخ دارم -
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 .نهی شیکاناپه م یو کنارم رو کشهیکوتاه م  یپوف

 شده؟  یاالن چ ،یتهمه عجله نداش نیا ییرفتن به جا یمدت تو برا نیواال من در عجبم، تو تموم ا-

 .دمی شکنم جواب م یکه انگشت هامو تلق تلق م  یمکث در حال  یکم  با

 تر برم برسم به مراسم. عیکه سر ستیاسترس دارم انگار، دل تو دلم ن یجور  هیدونم مامان،  ینم-

و اصرار   یبا تمام خستگ  شم،یکنه.. موقع رفتن با بابا روبرو م ی باهام صحبت م یو کم  رهیگیم دستمو
 رسونه.  یو خودش منو م  شهینم یبه رفتن خودم راض   یمن مبن یها

 . زی و تم  کیش  ییالیو یخونه  ه یدور نبود،  ادی ز ریمس

که در راهه  یاتفاق  هیانگار  شه،یلحظه هم آروم نم  کیکنم و قلبم چرا  یم یلبخند از بابا خداحافظ با
 !ستیجالب ن یادیز

 کنم.  یکشم و به سمت سه تا پله پاتند م  ی م قیتا نفس عم چند

 .رسهیبه گوش م یمیآهنگ مال یبازه و صدا مهین در

 سالن نسبتا خلوته و انگار مهمان ها هنوز کامل نشدن. ،رم یکنم و داخل م یکامل باز م درو

و  گهی مهربان بهم خوش آمد م یساله، با لبخند انیم  بای خانم تقر کی نهیب ی که منو م یکس  نیاول
 به نشستن. کنهیدعوتم م

  یباهام روبوس ده،یجلوه م  بایز یل یخ  لشویرنگش استا ی لباس بلند مشک رسه،ی سر م تایموقع ب همان
 : گه یم ییبا اشاره به اتاق روبروکنه و  یم

 .شهیشلوغ م   انیاالن مهمونا ب ا،یبرو لباساتو اونجا عوض کن ب -

 گردم سالن.  یلباس هام دوباره بر م ضی و بعد از تعو رم ی باز و بسته کردن چشمام سمت اتاق م با

آشپزخونه   یتو رم،یگ یمادر شوهرشه م دمیرو از همون خانم نسبتا مسن که بعدا فهم تایب  سراغ
 ها و غر زدن سر خدمتکارا بود. لیوسا ییجامشغول جاب
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 ؟ یخوا یکمک نم -

 :گهیم  رهی گیم شویشونیپ یکه عرق رو  یسمتم و در حال  چرخهی لبخند م با

 . رسنیهمه م گهیاالن د ن،ینه قربونت برم تو برو بش-

 .رهی گیدستمو م میاز سر تا پا قیدق یبا نگاه  بعد

 !یچه ماه شد-

 .شهیباربد از پشت سر بلند م  یبگم که صدا یز ی چ خوامیم

 جان؟   تایب-

نگاهم  ره ی چند لحظه خ دنمیبا د ستاده،یپشت سرم ا دیخر یگردم سمتش، مهتا بغل با کل  یم بر
 . کنهیم

 سالم.-

 کنه.  یجا مو مهتا رو تو آغوشش جاب  ذارهیم  نی زم یها رو رو دیخر

 .نیخوش اومد  یلیسالم شبنم خانم، حالتون خوبه؟ خ -

 خندان!  ییبا چشم ها یجور  ک یام شده،  رهی خ یجور   کی تایو ب  دمیکوتاه جوابشو م یلبخند با

  یخنده، م  ی.. مکنهیم یخوشگلش دلبر   یو مهتا با آن لباس نبات  شنیکم تمام مهمان ها جمع م کم
 و..  خوابهیرقصه، تو بغل باباش م 

خودم شده بودم،   یرها شده بودم، برا الی چند ساعت از فکر و خ یبرا ،یعال  یبود، عال  یال ع زیچ همه
 که... یخودم بودم تا زمان یخوردم.. در کل خودم برا ی م وهیم دم، یرقص یم دم، یخند یگفتم، م یم

مهتا شدم، نشستن باربد کنارم با زنگ   دنیمثال رقص ی  رهیداخل دهنم قرار دادم و خ  یپر نارنگ  کی
 شد.  یکی اف اف 

جواب لبخندم رو داد و در    دم،ینشعت گرفته از حال خوبم به سمتش چرخ یکوتاه اما واقع یلبخند با
 داد با نگاه سمت مادرش گفت:  یرنگشو باال م  دیسف  شرتیت نیکه آست  یحال
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 بعد! یذاشتم برا یمسئله رو م نی، اشد  ینم  چیکاش مامانم پاپ-

 : دمیکوتاه از متوجه نشدن منظورش پرس  یاخم  با

 ؟ی مسئله؟ چه مسئله ا-

 صداش کرد.   دیبزنه که آقا حم ی لب باز کرد حرف باربد

 باربد جان، با شما کار دارن.-

 سمتم. دی دوباره چرخ د،یبا تکان سر رو به آقا حم  باربد

 االن. امیم د،یخش یب-

 رفت.  یلب زمزمه کردم و اون با زدن لبخند  ریز  یکنم یم خواهش

 !دیگنج  یذهنم نم  یدرصد هم تو کی یاونجا حت  دنشیاومد که د یبعد با کس قهیو چند دق  رفت

 کرد!  شیمعرف  یجور  نیا

 !اوشیکردم امشب مهمونم باشه، آقا س  شیکه به زحمت راض  دمیجد  قیرف-

چشم  ادیو دلتون نم  دیش  یم ینامعلوم  ینقطه  ی رهی فکر، خ یتو نیریم بی عج یزمان هی نیدید
  یاومد نگاه از نگاه مات شده  یبودم، دلم نم یمن اون لحظه همون جور  قای.. دقدیو پلک بزن دیبردار
 من! نیع  قایبردارم، اونم مثل من، دق اوشیس

 اومد، حالم خوب بود؟  یباال نم نفسم

 ! یتر از عال یبودم، عال  یعال  آره

  ینم ی ز ی چرا چ اوشیدادم، س یخوردند و من فقط سر تکان م  ی لبخند تکان م باربد با یها لب
اومد بغل   یباربد شد، ک   قیرف یزد، چرا فقط اخم داشت، اصال اون ک  ینم  یگفت، چرا الم تا کام حرف
کنم،   یفهمه دارم کم کم مثال فراموشش م یچرا نم ست،ی فهمه حالم خوب ن  یدستم نشست، چرا نم 

 جلو چشمم باشه! دیباشه، نبا کیبهم نزد دیافهمه نب  ینم چرا

 



 اقتدا کن

199 
 

، کال انگار هوا نبود، تنفس برام سخت شده  من اصال مناسب نبود  طیگذره اما شرا یدونم چقدر م ینم
 نداشت! ینشسته بود که انگار اونم حال خوب یمن مرد یبود، تو چند سانت 

کنه و از همه  یو ال و بل، آهنگ رو قطع م کیو باز شدن کادو ها و تبر کی ک دنیبعد از بر باربد
 به حرف هاش توجه کنند.  قهیکنه تا چند دق یدرخواست م 

 بهش و چرا نگاهش سمت  منه؟   شنیم رهیخ همه

 چرا؟.. شش؟ یخواد برم پ یشنوم؟.. ازم م  یزنه و درست م  یلبخند م کوتاه

 کنه! یباره تکرار م کنم که درخواستشو دو ی نگاهش م متعجب

 منه!  ی رهی بار خ نیهمه ا نگاه

احساس   ی رو به خوب اوشینگاه س هین یسنگ شم،یو از جا بلند م دمیقرار م یعسل  ینصفه رو رو وانیل
 بدون تعارف! لرزه،یکنم، قلبم داره م یم

 خودت کمکم کن!  ای کنم و خدا یهامو هماهنگ م  قدم

شد؟.. چرا   یو چ  شهیجوابش م یمصنوع  یکنه.. لبخند ی نثارم م یچشمک تایو ب ستمیا یباربد م  کنار
چرا سرخ    اوشیس یکنه؟.. چشم ها ینگاهم م ینجور یشدن بهم؟.. باربد چرا ا رهی خ یجور  هیهمه 

 شدن؟..

 . گمیکنم و آروم رو به باربد م یخشک شدمو از هم باز م یها لب

 ؟ یچ-

 .گهیو م دهیکش م  لبخندشو

 حواستون نبوده شبنم خانم..   نکهیمثل ا-

 کنه! یدرخواست عمرمو ازم م نیچرخه و خنده دار تر  یدوباره سمتم م  تایکوتاه رو به ب یبا نگاه  بعد

منو به عنوان همسر کنار خودتون  دیکنم.. حاضر یم یجا دارم ازتون رسما خواستگار  نیمن هم-
 د؟ یریبپذ
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 ، باربد کجا! .. آخه من کجا دی.. بهم حق بدگهیخنده دار نبود؟.. بود د  یی.. باربد؟.. خدامن؟

 بازم خنده داره! شه،یبازم نم  گه،ید  یباربد نه و کس حاال

خوام که  ینم  شه،ینم اد،ی کنار من جور در نم اوشیس  ریغ  یرک حرفمو بزنم بهتون، کس دیبذار اصال
من هنوز عاشقشم، آره آقا جان هنوز تو جون و تنم  آره هنوز فراموشش نکردم، آره  وونم،یبشه!.. آره د

داره، هنوز من،   ششوآغو یتپه، هنوز تنم تمنا  یوجود داره، هنوز با منه، همه جا!.. هنوز قلبم براش م
 بدون اون کمم، کم!

 .گهیچرخم سمتش، دوباره م یکنه، م یو آروم صدام م ستهیا یکنارم م تایب دم، یدهنمو قورت م آب

 و قربونت برم! بگ یز یچ هی-

آزاد  یهوا کیبه   دیکاش درکم کنن، کاش بذارن برم، االن شد ست،یکنم، حالم اصال خوب ن یم اخم
 خفه شم! خوامی انگار م  ارم،یدارم، دارم نفس کم م اجیاحت

برم   ینگاهمو باال م شه،یم یدست  ریبگم که مچ دستم محکم اس یز ی چ خوامیو م دمیهامو تکون م  لب
 .زنهیکشه که باربد صداش م یبودمش، دستمو م دهی ند یکه تا حاال اون جور  یرسم به مرد یو م

 پسر؟  یکن یکار م یچ یدار  اوش،یس-

 !برهیسالن م رونیکشه و سمت ب  یمچمو م یهمون طور عصبان  سته،یا ینم

بعد با لباس هام   یگرده، چند  یو خودش بر م  نیتو ماش دهیباز هولم م یهمان لباس ها، موها با
 ندازه تو آغوشم! یو همه رو م  ادیم

که داره راه  یکنه و با تمام سرعت  یروشن م نویباربد ماش یو بدون توجه به صدا زدن ها شهیم سوار
 افته!  یم

  رهی و م رهیو م  رهی م اوشی.. سشهی واکنشم نم   ایباعث تعجب  یز یماتم، انگار که مسخ شدم و چ  مات  
 کنه!  یپل ترمز م  کی یرو ، یپرت یجا هیدر آخر 

از گلوم   یمحکم و نا خودآگاه یکنه، آخ یمحکم باهاش برخورد م میشونیرو داشبورت و پ  رمی کله م با
 !امیو تازه به خودم م شهیخارج م 
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کنه..  یو سرمو بلند م ادینفس هاش، دستش که جلو م یعطرش، حضورش، صدا ی.. بواوشیس
 !کنهیلب زمزمه م ری ز یز یو چ شهیم میشونیپ  ی رهیخ

 

، ورم کرده بود و کاش بتونم صبور باشم، که نرم تو آغوشش   یکم ره،ی م میشونیاراده سمت پ  یب دستم
 معرفت نبودنت نابودم کرد!  ینبودنشو نکنم، که نگم ب ی هیکه گال

 کنه..  یبره و دور فرمون حلقه م یکشه، دستشو عقب م یم آه

 بده! ت یکه اهم هیخوره و ک  ی م  پشت سر هم زنگ لم یگذره، موبا یم یکم

 بگو! یز ی چ هی یو خب لعنت دهیدوازده شب رو نشون م نیماش ساعت

 ! ؟یبهش جواب بله بد یخواست  یواقعا م-

با باربد ازدواج  خوامیفکر کرده با خودش؟.. که من م  یمن.. چ یکنم و خدا  یشده نگاهش م جیگ
 از دل من! یدونیم یجان، تو چ وانهیکنم؟.. آخه د

 خودش.  یو بعد صدا قشی نفس عم  ی.. صدارمیگ یحرف نگاه ازش م یب

 ؟ یبگ یز یچ یخواینم-

دونم از کجا شروع   یکه نم نجاستیدارم اما مشکل ا ادی حرف ز قتایکنم و خب حق  یبغل م دستامو
 !یکن ی باز هم سکوت م ای رمیگ یم ینه.. جواب ایهست  دنیشن یبرا یدونم گوش یکنم، اصال نم 

 کشم. یبار منم که آه م نیا

 شکونه! یسکوت رو م اوشی س باز

 کنم! ینم دایبراشون پ  ی دارم، جواب ادی حرف ز  یگ یحتما با خودت م-

 شم.. باز اخم داره و هنوز چشماش قرمزه! یاش م رهیگردم و خ یبار بر م  نیا

 پس جواب سواالمو بده!  ،یدون یتو که م-
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 خودم! نیست، سردرگمه، ع  کالفه ده،یهم فشار م  یمحکم رو چشماشو

 . پرسهیشب دوباره م یک یتار ی رهی دزده، خ یم نگاهشو

 واقعا قصدت ازدواج با باربد بود؟ -

 . دمیهم فشار م ی حرص لب هامو رو با

 به خودم مربوطه!-

 کشه!  یکه نه، هوار م داد

 لعنت بهت! -

 کشم.  یم  ادیخودش فر مثل

چرا  اوش؟ی چرا س ز،یبه همه چ یگند زد ی! متوجه؟ی کرد  کاری چ یفهم  یتو.. تو! م ایمنم  یلعنت-
هنوز   جم؟ی شده؟ هنوز گ یدونم چ یمن هنوز نم یفهم یم ؟یکن  یکارارو م  نیشد؟ چرا ا ینجور یا

  یتموم شد.. عقلت م زیهمه چ  یسر چ  دمیهنوز نفهم  دم،یرو باهات نفهم  یارتباط اون دختره لعنت 
  ؟یکه چ یکن  ی!.. حاال باز خواستم میخودت خراب کرد  ،یکشه که خودت تموم کرد یشعورت م رسه،
  گهیخودت، منو تو د ی  ازدواج کنم، اصال به تو چه؟! تو برو به زندگ  خوامیخواد بشه.. آره م یم یچ

 !یتو، تمومش کرد م،یتموم شد

لرزه، سر   یتنم م ده،یکه احساس حالت تهوع بهم دست م کوبهیزنم.. قلبم انقدر تند م ینفس م نفس
.. چند بار پشت سر هم نفس  دمیتا پام!.. سرم در حال انفجاره، با جفت دستام محکم فشارش م

 آروم بشم!  یفقط کم ،یکشم تا بلکه کم یم قیعم

 رسه.  یبه گوشم م اوشیآروم س  یصدا

 شبنم؟ -

به اسم شبنم وجود   یوقته کس  یلی! خ ستیوقته ن ی لی.. کدوم شبنم؟.. شبنم تموم شده، خ شبنم؟
 نداره، شکسته، خرد شده! 

 . دمینم جواب
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 کنه. یبلند تر صدام م یبار کم  نیو ا  دوباره

 شبنم؟ -

 . گهیم باز

 نگام کن! -

 .گمیگرفته از داد زدن م ییصدا با

 بشه! یکه چ-

 کنه. یمو بلند م و سر رهیگیدستش چونمو م یکیسمت خودش، با اون  کشهی و م رهی گیم  بازومو

کنم، مطمعنم، من  یبغلش م فتهی به چشماش ب کی اگر نگاهم از نزد دیبندم، باور کن یم چشمامو
 !ارمیشناسم، طاقت نم   یخودمو خوب م

 منو!  نی شبنم؟.. بب-

بار   نی و ا رهیگ یدوباره بازومو م ذاره،یعقب برم که نم خوامی کنم و م یاز دستش خارج م بازومو
 صبر، فقط صبر!   ایو خدا شهیم میشونی پ ی هیتک  ش یشونیپ

 

 بگم؟  یکن یگوش م-

 .گمیخودش آروم م مثل

 وقته سر تا پا گوشم! یل یخ-

 بار!  نیهزارم یکشه، برا  یکشه، باز آه م  یم آه

 ..شبنم -

 .گهیکنه و دوباره م یم  مکث

 !.. قبول؟ یچی ، هنگو  یز یکنم، تا تموم نشدن حرفم چ یفقط خواهش م گم،یم-
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 !یزندگ یقد همه  ا،ینه؟.. قد دن ایچشمامه و گفته بودم دلتنگشم  ی رهیکنم، خ  یباز م چشمامو

 زنم. یلب م آروم

 قبول!-

زندون تنگ   هی شهیدرد، م شهیحناق، م شهیو حرف هاش م  بندهیم بنده،یبار اونه که چشماشو م نیا
 ! ارهیر سفت و محکم که نفسمو بند م، انقدکشه یکشه تو آغوش، سفتم م  یو تنمو م کی و تار

که حالم   یدون ینه، شکستم، م یکه محکم و رک گفت نی، بعد از اعشقت به سپهر  دنیمن.. بعد از فهم-
خودم.. ناخودآگاه   یکنم برا دای پ  نیگزیجا هی تونمیبود.. با خودم گفتم منم آدمم، باالخره م یچجور 
بود که حرف از   نفقط او کرد،یتا اون موقع فقط اون بود که ابراز عالقه م ن،یاسمیشدم سمت  دهیکش

 یهم کم نداشت.. نه ظاهر  یز یبود اما چ یبند و بار  یکه دختر ب شمی.. منکرش نم زدیعشق و عالقه م
 !گهید زیچ  چیو نه ه ینه اخالق

تم موضوع رو  خواس  یرفت و م  یم شی طبق روال پ زی گذشت، همه چ یماه تمام از رابطمون م کی
مست کرد، حالش  نیاسمی دوستانه  یشب تو دورهم  کیکنم و به خانواده ها هم بگم..  یجد

شد.. بردمش خونش، چشماشو باز کرد و خواست   یبد که چشماش باز نم ی، انقدر افتضاح بد شد 
بازم تو حال خودش نبود...  یکردم ول ارشی هوش یزحمت کم یو کل  موی و ل خی کنارش، با آب  نمیبش
قبال ازدواج کرده!.. باورش   دمیاز خونوادش، از گذشتش.. اون شب فهم ش،ی حرف زد، از زندگ یکل
  ست،یاون ن شیسخت بود اما با خودم گفتم خب باشه، جرم که نکرده، دل منم کامل پ یادی ز یکم
 بشه بهش وابسته بشم!  یحاال چ و ستیاصال ن  یعنی

بگم که مطلقه ست!.. اون شب گذشت،   ینداشتم به کس میحرفش.. تصم گذاشتم رو سرپوش
شدم..  جی زد که گ  یحرف ششیروز که رفته بودم پ کیهم شده بود،  شتریب یرابطمون مثل قبل حت 

که خانواده ها اطالع داشته باشند!.. اولش قبول نکردم اما   یتا زمان  میمحرم بش م،یبخون غهیگفت ص
شبا هم  شتری از اون روز به بعد ب م،ی شد که باالخره کم آوردم.. محرم شد چمی ر پاپکرد، انقد اصرارانقدر 

 که گفت بارداره! یموندم تا.. تا.. تا وقت  یم ششیپ

  یدونست چ  یکه نم وانهید هیکامل..  یروان هیکرد، شدم   یکنم، انگار مغزم کار نم کاری دونستم چ ینم
 غلط! یدرسته چ یکنه، چ  یکار م
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 !ارمشیب  ایدن  خوامیکفش که اال و بال م هیبرو سقطش کن، قبول نکرد، پاشو کرده بود تو  گفتم

به   بره،یکنه، آبرومو م  یم تی کرد، گفت ازم شکا دمی.. تهدشهینم دامیو پ  رمیکنم، م  ی ترکش م گفتم
 !!گهیخانوادم م

 ! شیآب و آت  نیبودم ب مونده

کار کردم با خودم، با   یچ دمی فهم یتازه داشتم مکرد، من  یروم اثر م  زیانگار داشت همه چ تازه
 ! ندمیبا آ  م،یزندگ

 که تو خونه مامان جرئت حرف زدن باهامو نداشت!  یافتضاح بود، جور  حالم

 کردم.  افتی ازش در امیپ  هی نکهی گرفت تا ا ینم یزد اما جواب یزنگ م قهیدم به دق نیاسمی

 نشده، بچه تو شکمش مرده!  لیگفته بود قلب بچه تشک دکتر

 خوش حال شدم!  یل ی.. خوشحال شدم، خیبود ول   کفر

 رفت..  نی اسم یو  سقط شد  بچه

 !یز ینه چ یامی نه پ ینبود، نه زنگ داشیمدت پ هی تا

به دل گرفته،  نهیازم ک نیاسمی خبر نداشتم   یول یمدت بعد حالم بهتر شد، شدم همون آدم قبل هی
 !میتظر گند بزنه به زندگ من

 ! برگشت

 تا اون روز که اون بسته رو فرستاد و .. امی پشت پ  امیپشت زنگ.. پ زنگ

آبروم جلوت بره تمومش کنم،   نکهیا یگرفتم خودم ب   میکه تصم یانقدر  دم،ی ترس یکن شبنم م باور
 رابطه رو! نیخودم ببرم ا

 گذاشت کف دست تو! یم اوردیبا مدرک م زویبود، وگرنه همه چ نیاسم ی خواست

  نکهی.. منم تمومش کردم، بدون ا یبه سرم که تو درخواست طالق داد  رمیبگ  یبودم چه گل مونده
 ! یبفهم یز یچ نکهیآبروم جلوت بره، بدون ا
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 !ست؟یکشه و چرا هوا ن یم  قیعم  نفس

 تونم نفس بکشم؟!   ینم چرا

 !برهی تنگ، داره نفسمو م یلیگه، خمعلومه، گفتم که بهتون زندون حرفاش تن خب

 ! رسهی بار گنگ  گنگ به گوش هام م نیا صداش

.. بدون تو برام مرگه!..  ارمینتونستم طاقت ب  یکه بهش اعتقاد دار  ییاما شبنم، به همون خدا-
 !شهینم  ،یتموم باورم، نباش  ، یکه بشه، تو.. تموم من شهینم شه،یتو نم یتونم، ب یکه نم یمتوجه

حالم دست   گهیتونم.. د ینم گهیکه تا اون زمان طاقت آورده و د شهی.. حتما مشه؟ینم شه،ینم نباشم
 ...گهید ست،یخودم ن

 !شمیمتوجه نم یز یچ گهیو.. د شهیهام کند م نفس

 

••• 

 

 دستم! یدماغمه و سرم تو یتند الکل تو یبو  مارستانم،یب تو

  ی.. نمخورهیو لب هاش تکون م   ستادهیسرم اباال  دم،یم  صی رو تشخ اوشیاما س نهیبی تار م چشمام
 شنوم! 

 ! ادیز ی لیو تشنمه، خ دمیخشک شدمو از هم فاصله م یها لب

که   ی.. کمکنهیم  قیتو سرمم تزر  یآمپول کنه،یشنوم.. سرممو چک م یاونم نم یو صدا ادیم  پرستار
 شنوم. یصدا ها رو م  شه،یحالم بهتر م  گذرهیم

 !دیزی و لعنت بر  ادیآب م  یبا بطر  اوشیس
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 بودند و درست وسط قلبمو سوراخ کردند!  زیدزدم و حرفاش بد ت  ینگاه ازش م  نم،یش یم

 سوزه! یهم م  قیعم یلی سوزه، خ یم

 !نییپا ادیاجازه م یچرخونم و اشک  نفهم ب  یم اوشیسمت مخالف س  سرمو

 فهمه؟! یکشم، حالم بده و چرا نم ی و محکم م شهیدستش م ری آزادم اس دست

 زنه. یگرفته اش باز تو گوشم زنگ م یصدا

که نخواستم  یشبنم مهم  ،یتا چه حد برام مهم یدون  یم  ،یدون یدونم که م یدلم.. م زی شبنم، عز-
که بخاطرت شب و روز   یبردم!.. مهم  شتیخودمو پ یکه خودم آبرو  ی، مهمببره  شتیآبرومو پ  یکس

به  هیازت جدا شدم سا یکه از وقت یمهم  ارم،ی زدم تا به دستت ب  شیکه به آب و آت ینداشتم.. مهم
بشم  ی پاساژ باربد بشم و اتفاق ی هیدادم تا همسا  مویکه تموم سرما یدنبالت بودم.. مهم هیسا
 کیکردم به  یم  یکه با عجز و التماس هر روز خدا مامانو راض  یمهم ارم،یتا سر از کارش در ب  قشیرف

که   یز یمهم تر از چ یل یخ  ،یزنگ بزنه به خونتون و از حالت با خبر بشه.. شبنم.. تو برام مهم یبهانه ا
دلم.. باور کن،   زیبرات تموم شدم، برات مردم.. اما شبنم، عز گهیدونم د یدونم، م ی!!. میفکرشو بکن

 .. با تو!!ندمی آ کردم.. با خودم، با یکردم، لجباز  یکردم، خام یبفهم که نفهم

خواستم مثال فراموشت کنم اما خبر نداشتم، از عمق فاجعه   ی!.. میکردم بش یباور نم  ،ی من نبود مال
وجودم، توم    یهمه  یشد یدیفهم  ینم  ،یکردم که تو خون و جونم رخنه کرد یخبر بودم.. باور نم  یب

 پاکت کرد!  شهیو نم یحل شد

 ! دیکه نبا یز یشد چ ن،یا شد

 گاه! یگاه و ب یآه ها نیکشه و لعنت به ا یکشه، باز هم آه م یم آه

 ،ی و کم دن یخواست.. داد زدن، شکستن، هوار کش یکرد، دلم هق هق م یداشت خفه ام م بغض
 آرام شدن! ی کم دیشا

 ! شهیم  داشونیو مامان و بابا از کجا پ  دمیهم فشار م یمحکم رو چشمامو
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  رنیام م ل یکردنم و جواب ندادن موبا ریبا د نکهی.. مثل اشهیهم باعث تعجبشون نم  اوشیس دنید
و   مارستانی به من، به ب  رسنیو م زنن یرفتم.. بهش زنگ م   اوشیبا س گهیو باربد م  نایا تایب یدم خونه 

 نبود!.. واقعا نبود!  یمهم  زی خب فقط فشارم افتاده بود و چ

.. 

که تو   ییگرم.. تو بالکون، من، با حرف ها که نه، با درد ها ییسرد و چا یچهار صبح.. هوا ساعت
با   ،یکه سمت قلبم نشونه رفت  ییها ریتو، با ت  ییاهدا یتنها؟! نه.. گفتم که با درد ها ،یخت یجونم ر
 تو!  یو.. باز ب  یپنهون یی، با اشک، با هق هق هابغض 

 

کرده   یته ته دلشون رو خال  یشونو پر کنند که نگاه   ییتنها خوانی م ی"زن ها زمان گنیم یدیشن
  ،یگفت یکاش نم   دمت،ید یکرد، کاش نم یکرده اما.. کاش نم  یباشه!".. آره، نگاهت ته ته دلمو خال 

 گرفتم! یکاش جواب سواالمو نم 

 بد شکستم!  شکستم،

 بسم اهلل! یتون  یهامو جمع کن، اگه م شهیخرده ش  ایب  یتون  یاگه م حاال

 _ _ _ 

 

 

 روز گذشته؟.. خبر ندارم! چند

 شدم تو اتاق، مثل قبل!  حبس

!.. الل شدم، دهیو جون داد.. اما چه فا هیقسم آ تای زنگ زد، باربد زنگ زد، ب اوشی اومد، س تایب
  گهیدادنم ندارم، د  حیجون توض گهی!.. ددی.. هر جور راحت د؟یکن ی شکستم، تموم شدم!.. باور نم

 ! یچ یرو ندارم، ه  یچی ه یحوصله 
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کس!.. اصال  چیاز ه اد،ی بر نم یاز کس  ی.. شکستم و کار چه نه، من تو خودم شکستم  دیباور کن چه
  یزخم م برن، ی تو دست و پاهاشون، م رنی هام خطرناکن، م شهیخرده ش اد،یکس طرفم ن چیبهتره ه
 کنن!

 طرفم، من خطر ناکم، خطر ناک شدم، خطر ناکم کردن!  دییاین

••• 

 

 ؟یروح شدم.. خب باشه!.. که چ یشدم، ب  دهیرنگ پر گهیم مانما

 که قبل من... یباشم؟!! واسه مرد  بای ز یک یخوب باشم، برا  یک یبرا

  نییذهنم باال پا یتو ی!.. حرف هاش هشهیبخدا نم شه،ینم  ی!.. ولخوامی نم  اد،ی ب ادمی  خوامینم
 . کنهیو حال بدمو بدتر م شهیم

 هست؟!  ست،ین  یکه رنگ یاهی رنگ باخته و باال تر از س  امیدن

باردار   نی اسمیگفت  اوشی، اون لحظه که سبهتون نگفتم زوی چ هی دیدون ی.. م دنیته کش آرزوهام
که تمام منو تمام کرده اما بازم دست   یبچه از مرد هیبوده با خودم گفتم کاش منم ازش بچه داشتم.. 

 وخواد بره، جاش سفت و سخت شده  ید بند وجودم هست و نم بازم هست.. تو بن ست،یبردار ن 
 کشه!  یرفتنش قطعا منو م 

 یرو کم داشتم.. اومدن خانواده   زی چ کیفقط  یار یو بد ب یوجود اون همه تنش، اون همه بد حال  با
 !یخواستگار  یباربد برا

 بار کار از خنده گذشته بود و رو دور قهقهه بود!  نیا خب

درد  هی یچرا شد  ،یخوا یم یباز چ  زویهمه چ یدیشد، تو که فهم یچ یدی پسر جان تو که د آخه
 درد هام!  یهمه  نیب

 

 _ _ _ 
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 پناه ببرم که  نبودنت برام مهم نباشه؟!!" ای دن ی"به کجا

 فهمه!  یدردمو نم  یو چرا کس ارم یکنم.. از خودت به خودت پناه م ی!.. دارم از خودت سوال منی بب

 کنن! یبند بند وجودم داشتنتو تمنا م  د،ی!.. باور کن ستیخوب ن  حالم

 زادی زبون آدم  ست،یکار کنم خوب، دست من که ن ی!.. چرهیفهمن، نبودنت تو کتشون نم ینم
بگو که  یفقط قربونت جور  ،یستیکن.. بگو که ن شونیحال ای ب  یتون یتو م  شه،ینم شونیحال
 تونم! ینم گهیطاقت ندارم، د گهینشه، بخدا د ادتریز شونیتاب یب

 یدلم داره م شن،یم  ریشدم!.. اشک هام از دو طرف گونه هام سراز وانهیو د دمی م وارید ی هیتک  سرمو
وزنه گذاشتن؟!.. من تو  هینگار رو قلبتون که ا شهیانقدر حالتون بد م ،ییوقت ها هیتو  دیدیترکه.. د
تا   ؟یداره، تا ک یتحمل هم حد  چاره،ی کار کنه ب ی!.. خب چاوردیبودم، قلبم داشت کم م طیاون شرا
 کجا؟ 

و   ذارهیم یعسل  یرو رو  ریش وانیل  زون،یو اشک ر دهیمن لباس پوش دنیبا د شه،یوارد اتاق م  مامان
 . ادیطرفم م

 ؟ یکجا حاضر شد ؟یمنو بکش یخوایباز شبنم؟.. م هیچ-

 . دهیو تنمو محکم تو بغلش فشار م گهیلب م  ریز  یکنم.. نچ یهق هق خودمو تو آغوشش رها م  با

 که! یدردت به جونم آخه چت شده باز تو، چشمت زدم خودم؟.. خوب شده بود-

 .کنم ی صداش م  هیگر ونیم

 مامان؟ -

 .ذارهیسرم م یرو دستشو

 ه؟ یامان، چجانم م-

 . دمیشونه اش م ی هیتک صورتمو
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 برم خونه! خوامیم-

 .دهی کنه و منو از خودش فاصله م یمکث م  یکم

 خونه؟.. کدوم خونه؟ -

 .گمیکنم و م یصورتمو پاک م  یپشت دست اشک ها با

 !اوشیمنو س یخودم.. خونه   یخونه -

 کنه. یم اخم

 شبنم؟ یکدوم خونه؟ کدوم زندگ  د،یطالق گرفت  اوشی.. تو و س؟یشد وانهید-

 

 .گمیهق هق م ونیو باز م برمیدستامو باال م جفت

..  گهینداره د یقلبم صبور  ترکه،یاز نبودنش، دلم داره م رمی میمامان، مامان، مامان!.. حالم بده، دارم م -
خواد   ینم  کردم یفکر م خواد،ینبودنمو م  اوشیکردم س  یبود که فکر م نیاگه، اگه تا حاال نرفتم برا ا

  یباشه مامان، دلم براش پرپره، باور م  خوامی باشم، م خواد ی.. م ستین  ینجور یباشم اما نه مامان، ا
 ! رمی من، م رمی .. م؟یکن

 . رهیگیو مامان بازومو م  دمی محکم فشار م  مشتمو

 نکن! ،یشینابود م ،ینجور ینکن دخترم، نکن با خودت ا-

  یکم د،ی با نداشتنش.. درکم کن شم،یمن، من با نبودنش نابود م  زیکشم.. مامان من، عز یم  بازومو
 فقط، لطفا! 

 ! رمی!.. بخدا مرمی !.. آره مرمیم

!.. حتما  زهیکنم اما همه جا تم ی!.. آره تعجب مزی کامل و تم ه،یدارم، هنوز خونه همون جور دیکل هنوز
 ! اوش  یکار خود س

 و..  تو اتاق، تخت نامرتبه رمیم
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 ی.. لباس من، ُادکلن من، توزنمی خواد دست از سر چشمام برداره م یکه نم یا هیگر ونیلبخند م هی
 با عکسم! دم، یخواب  یکه خودم م ییتخت، درست جا

 سوزه! یم  یلیسوزه، خ  یکشم و چشمام م  یتخت دراز م یپشت رو از

 کردم کال! یساعت چنده؟!. شب و روزمو قاط  ذارم،یم میشون یپ یرو آرنجمو

 بره! خوادیم دیو خورش  مهیکنم، ساعت پنج و ن یپالتوم خارج م  بیاز ج لمویموبا

 خسته ام، تموم تنم خسته است! یل یبندم، خ  یم چشمامو

 با دخترش! دم،یسپهرو د اطیتو ح ینگفتم بهتون، اومدن ،یراست آ

 خودش! هیشده، شب بزرگ

 جواب! ی م و بآرو یسالم فقط

 !..دهیمونده بود، انگار که روح د مات

 عطرش!  یبو   اوش،یس یکشم، اوووم بو یم قیکنم و نفس عم یبغل م  بالشتو

 !ستمیآخه؟!!.. خونه ن دیخوایم یخدا چ  یزنگ در و ا یصدا

 !لمیبار زنگ موبا نیبابا! ا یدارن و.. ا یزنگ زنگ زنگ.. باالخره دست بر م  یه

 ه؟ یخونه، باز چ رمیآخه؟.. گفتم که م یخوایم  ی.. خب چمامانه

 بخوابم! خوامیگفتم که خسته ام، م دم،ینم جواب

خواب آروم دارم، اصال   هیبشم، حالم بعد از مدت ها خوبه،  داریخواد ب  یکنه، دلم نم یصدام م  یکی
 کنن! داریکه خوابه ب ویداره کس یخوابم، چه معن ننی ب یبشم؟!. مگه نم  داریچرا ب

 !ارهیپشتش حالمو جا م ی  کنم.. خنک یبالشت پنهان م  ریچرخم و صورتمو ز یپهلو م به

 بلند بشم بغلش کنم اما نه! خوامی!.. دلم براش تنگ شده، ماوش  یس یکنن، صدا یهم صدام م  باز
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که   یکه عاشقشم باشم، کنار مرد ی کنار کس  خوامیبهتون بگم.. آره من اومدم خونه، م  ویزیچ هی دیبذار
 بخشمش! ی!!. آره! نمهیاز نظر من نابخشودن اوشیبگم اشتباه س نمیاما.. اما ا ستمینباشه ن 

 !ستیبخشش ن لیدل  ششیپ رفتنم

  یبخشمش!.. بد اشتباه یبخشمش، نم  ینم  یخوامش ول  یدوسش دارم، تا سر حد مرگ م من
بشه!.. رفتم که باشم، که   خاموش نشده.. فکر نکنم هم شم یسوختم، سوختم و هنوزم آت شهیکرده، از ر

 !نیهم ن،ینشم! فقط هم یکه دلتنگش نشم، که روان  نمش،یباشه، که بب

من بدون   ی رهی .. خاوشیکنم.. س یو چشمامو باز م  ذارمیبالشتو کنار م ره،یگی بازومو م  یبار کس  نیا
 بغلم کن، دلتنگتم، بغلم کن! ،یپلک زدن!.. مات نمون لعنت

 شبنم؟ -

 .گهیباز م  دم،یبه چپ و راست تکون م سرمو

 شبنم؟ -

 چته خوب! شبنم شبنم شبنم! یرسه بغلم کنه ها، ه  یاهلل ها!.. شعورش نماالشبنم و.. الاهلل  یا

 

 یو.. آره، باالخره بغلم م رهیگیدستش دستمو م یکیکنه، اون  یو صورتمو نوازش م   ادیجلو م دستش
کشم و کاش زمان همون جا   یم  قیدارم به آغوشش!.. نفس عم اجیفهمه که احت یکنه!، باالخره م 

 شد! یمتوقف م

  یعنیدونم آروم بودم،  ی.. فقط مایساعت  کی قه،یدق  کیمونم،  یآغوشش م یدونم چقدر تو ینم
 نوزاد تو بغل مادرش! کی  نیآروم شده بودم، ع 

 !ییبلند دا یبار صدا  نیزنگ در و ا  باز

 شد خوند! یکه از نگاه همه م یز ی !.. تنها چتعجب

  یسر از پا نم  ییاز چند ساعت صحبت و دور هم جمع شدن قرار شد بر عقد دوباره و زندا بعد
 گفت!  یم ییها زی لب چ ری ز یکرد و ه ینگاهم م قهیدم به دق چارهی شناخت!.. ب
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که  دیدونم چقدر پرس  یبود و نم دهی.. مامان کنارم خوابنایا ییدا یبرا یمهمان ناخوانده ا میشد بش
 گفتم هستم، مطمعن مطمعن!  نانی نه و من هر بار با اطم  ایمطمعنم  ممیاز تصم

براش   یسرطانه، درمان نیکنه.. ع  یکه وادارت نم ییبه چه کار ها یگاه ه،یبد درد ی دلتنگ د،یدون یم
 ! یخودتو بخون یفاتحه  دیبا ی گرفتارش بش ست،ین

 _ _ _ 

 

 

 !شهیآره، مطمعنم!، محشر م نه؟یشی.. به تنت مرهیگیچشممو م یرنگ ی شمی راهنیپ

 حواست هست؟!  دمت،یند شبی و د شمیمغازه م وارد

 ! یفهم یم دلتنگتم،

 . رمیگیم راهنو یو پ  گمیم زتویسا

دلتنگتم متوجه  گمی.. مامیم ی ول دونم،یم یاما به کدوم بهونه؟. کار دار  شتیپ  امی ب زنهی سرم م به
تو!.. دلخور نشو    ییایب  ینتونست دونمیدر اتاق قفل بود، م دونمیخوابم برد و م  ییایتا ب شبی.. د؟یا

 !شهیببخشمت، نم  شهی جانم، دلم ازت پره، نم

هنوز باهام   تایگفتم باربد، بهتون نگفتم که ب یباربد دو مغازه فاصله داره.. آ راست  کیبا بوت  کشی بوت
ازدواج و طالقمو ازش پنهون کرده   نکهیبه برادرش جواب رد دادم نه، واسه ا نکهی.. نه واسه انهیسرسنگ

 هم دختره!  شیتو راه ینرفته بچه   ادمیتا  یبود!.. راست

 کردن! دی خر  یجا هم کل نیجوان که انگار قبل از ا یخانم و آقا کی، داره یمشتر  شم،یم کیبوت  وارد

 . دشونیکل خر شهیم یدیسف  شرتیکرم کتان و ت شلوار

 !دندیجفتشون خند  دنمیقربون چشمات بشم که با د ییتنها یو اله شمیاز خروجشون وارد م بعد
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و   نمیشیم یصندل  ی.. کنارت روادیقشنگ قشنگ ات اصال به چشم نم یآرومم در مقابل حرف ها سالم
 یرو ذاشتمی !.. اون وقت االن راحت سرمو م دمیفهم  یکاش نم  اوش،یس یگفت  یبهم نم   یچی کاش ه

اما هنوز  یکه سفارش کرد ی.. از کار و بارت تا شامزیکردم، از همه چ یشونه هات و باهات صحبت م
  یازت داشته باشم اما قلبم و ذهنم اجازه  خوادیکه دلم م یدت و بچه اآماده نبود!.. از خودم و خو

 ! دنی شدنت رو نم  دهیبخش

هم! تو جدا، من جدا  یو ب  میفکر کردم، سه ماهه ما باز هم کنار هم یشب قبل از خواب کل  ،یدونیم
 و..

تو آغوشت   ام یکنارت.. ب  امیکنم که هر شب به سرم زده از اتاق خارج بشم و ب یانکار نم  یآره لعنت  آره،
تا دم در هم   یوقت ها حت  یلیتنت، درست تو بغلت.. آره خ یبخوابم، با هرم گرم نفس هات، با بو

 اومدم، قفل درو هم باز کردم اما نه، باز هم نتونستم، باز هم نشد!

 !یشی گفتم محشر م یدید اد،یم گفتم بهت  یدیو د یکن  یتنت م  راهنویپ

که برات   ییکه!.. چه قربون صدقه ها یاما خبر از دلم ندار  گهینم یز یزبونم چ یعن ی گم،ینم یز یچ
 بد!  یل یخ  ،یتو، بد کرد  گم،ی!.. باز هم ماوشی.. سفینشد و ح  فیرد

 

 .یدیجلو صورتم تکون م دستتو

 دارم.  کیخودمم تو بوت  رهنیپ نیاز ا گمیتو، م  ییکجا-

 .دمی داخل شال م موهامو

 !گهیشد د یکه کادو نم دمیخریخوب باشه.. اگه از خودت م-

 . ین یش  یو باز کنارم م  یزنی لبخند م کوتاه

 کادو؟ به مناسبته؟ -

 کشم. یتنت م یرو یدست

 احساس کردم برا تن تو دوخته شده! دمشید یدونم، وقت ینم-
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 . یگیو م یذار یشونه ات م  یرو سرمو ،ی خندیم  شتریبار ب نیا

 !یفدات بشم که به فکرم  یی من تنها ،یبه فکرم-

 !! ؟یندار  مونیاز وضع زندگ ی.. چرا گله ااوش؟یس یکن  ینم  تی کشم و چرا شکا یم یق یعم  نفس

  میتا زخم قلبم خوب که نه ترم خوام ی که زمان م یدون ی .. م؟یکه بد کرد یدون ی.. م؟یکن یم درکم
  ه،یکه باشم کاف نیدونم جان دلم، هم یدونم، منم م ی شکستم، خرد شدم.. آره م یدون یبشه؟.. م

 ! هیکاف یباش 

 برم.  دی دارم و با یبر م سرمو

 .شهیبرسم شامم آماده نم  ریبرم، د گهیمن د-

 . یر یگیبلند بشم که دستمو م خوامیم

 خانومم. میریبمون با هم م-

 ! یخوب یل یخ  اوش،ی س یو چقدر به چشمم خوب  مونمیم منتظرت

 !نیاسم یبرام حکم نفس رو داره و خدا لعنتت کنه  داشتنت

 

 _ _ _ 

 

 . عیسر یل یاومد و رفت، خ دیع

 برق و باد.  نیع

خوب و دلم هنوز   یلیباز هم خوبه، خ   اوشیو س میکن یبدر م  یرو مثل هر سال دسته جمع زدهیس
 درد دارم!  زخمه، هنوز
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  یرفتنم م  رونی کردم و ب یخودمو مشغول م  نایو رمان و غذا پختن و ا لمیتا شب تو خونه، با ف صبح
 نداشت!  دنینفس کش یباد کرده بود و نا یبه دکتر رفتن.. حساب  تای شد ماه به ماه همراه ب 

 یو چقدر حرفش وسوسه ام م میر یفاکتور بگ شویخوبه اگر باردار یل یگفت شبنم مادر شدن خ یم یه
 !طانیکرد و لعنت بر ش 

 کنم.  یلب آهنگ مورد عالقتو زمزمه م ریکنم و ز  یاتو م  رهنتویپ

 !ییایمنتظرتم که ب هیبه ثان هی کل خونه رو در بر گرفته و ثان یکه سفارش ناهار داد یفسنجون یبو

 کنم! ی هامو پر از عطرت م  هی تو کمد و ر زارمیم رهنتویپ  شه،یتموم م کارم

 ناشناس.  ی.. شماره خوره یام زنگ م لیموبا

 دیبهم بگه کل خوادیکه م ییحرف ها گهیباهاش قرار بذارم، م خوادی ازم م یبهت بگم، خانوم  دینبا
 ! مهینجات زندگ

 رفتن! یبرا شمیمردد م نهیاسمی خواهر  فهممی م یکنه و وقت یکنم خودشو معرف یم  اصرار

 اصرار و باز هم قسم که حتما برم! کنه،ی م هیگر خوره،یم قسم

 ! شهیدور.. قطع کردن تماس با ورود تو همزمان م یکم یشاپ یکاف  یبعد از ظهر تو شهیم قرارمون

 .ی گیبه دست با لبخند م  لی من  موبا ی رهی و خ  یکش یم  قیعم  نفس

 ! یکرد کاری دلم ضعف رفت از بوش، چ-

پارچ از    ست،ی.. حواسم ننمیچ  یرو م زی کاناپه و مثال دارم م یرو مذار یرو م ل یزنم، موبا  ینم یحرف 
 . ادیم رونی که از گلوم ب یمحکم  غ یو ج شهیدستم ول م

 . یر یگیم  بازومو

 طرف! نیمواظب باش، از ا زم،ی عز  ستی ن یز یچ-

 بشه!  یباز قراره چ  ایو خدا  نمیبش یصندل  یرو  یکنی م کمکم



 اقتدا کن

218 
 

فهمم تو   یاز طعمش نم  یز یو من که چ  یکش یاعصابمه.. خودت غذا رو م ی  بد رو   یجارو برق یصدا
خبر   ،یجونم   یدونیو م ی زنیدستمو بوسه م ،یکن یکه با عشق تشکر م یفهم ی.. خب حتما م؟یچ
 یاما تو بفهم، بفهم که شد یکنم که متوجه بش  یهم نم یبهت، کار  گمی.. نم؟یتموم وجودم یدار 

 رگ هام، بفهم!  یتوخون 

••• 

 

 زمستان! یچله  یفرو کردن اونم تو خیآب  ی که تموم تنمو تو انگار

 حالم بده! ست،ی و دست خودم ن  دمیجواب سالمش رو به زور م نم،یش  یم روبروش

 .ادیو تورو خدا حرف بزن، االن جونم باال م دهیسفارش نسکافه م خودش

 .گمیو م دمی تو هم تاب م دستامو

 ! ستیمن واقعا حالم خوب ن ن،ی بگ یز ی چ نیخوا  ینم-

 . گهیمکث م یکشه و با کم  یم  قیعم  نفس

 !زیهم خبر دارم، از همه چ زی.. از همه چ نیاسمی کی خواهر کوچ  لدام،یهمون طور که گفتم من -

 !کنهیو دوباره بازشون م  کنهیتازه م  ینفس  بنده،ی م چشماشو

 .گهیخانم دوباره م لدایو  کنهی حالمو بهتر م  ینسکافه کم هیگرم

رو ندارن،   یچی خواهر من و امثالشون ارزش ه د،یبهم نزن   تونویزندگ ،ز یمتاسفم!.. بابت همه چ-
 ! یچیه

 کنم. یبا زبونم تر م  لبمو

پس انتظار حال خوب رو از من نداشته   نیدون یم زو ی خانم، اگر همه چ لدای نیبگ  نیخوایم یچ-
 !نی باش

 .قیعم  یو باز هم نفس ادیم  نییچشم خانومه پا یاز گوشه  یاشک قطره
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 دونم اما شما نه!..  یم  زویشبنم خانم، من همه چ-

 .گمیم کالفه

 ه؟یمنظورتون چ-

 !.یدیناام یبو ده،یدرد م یو لحنش بو  دهیفشار م شویشونیپ

و دوست و سفر و عشق و حال.. آخرشم با ازدواج با   نیاز اول هم سر به هوا بود، عشق ماش  نیاسمی-
  یطالق گرفت و باز هم همون کارا دیکامل کرد.. به سال نکش شویسر و پا بدبخت یپسر الت ب هی

نداشت.. گذشت و گذشت تا   یمنم روش اثر  یاومدن و حرف ها ی !. بابا و مامان از پسش بر نمیقبل
جمع کنه!  شویکه خودشو زندگ  یآدم حساب  هیبار با  نیخواد ازدواج کنه، ا  یگفت باز م نکهیا
 !..اوشیس

نداد، گفت نه   تی رضا  نیاسمیاما  میکن قیکنم، بذار دربارش تحق  ینم  سکیر گهیبار د نیگفت ا بابا
 کس حق دخالت نداره و ال و بل!..  چیه

باهاش دعوا گرفتم اما کو  ادمه،ی اش شده و ازش بارداره!.. اون روزو  غهیمدت بهم گفت ص هی بعد
بچه سقط شد و    یهر چ ای یاما حاال از رو خوش شانس ارتش ی م ایکفش که به دن هیگوش شنوا، پا تو 

مست اومد خونه،   گهید یشبا یلیمثل خ  شی زد و باز برگشت.. چند شب پ بشیمدت غ  هی نیاسمی
 یچ  یدونیکنه.. م یکارارو م نیا شی سرش غر زدم که چرا با زندگ یلبردمش تو اتاقش و باز ک

 من باز رفته سراغ عشقش، باز کنارشه!   اوشیگفت؟.. گفت س 

،  اون زن داره ولش کن!.. باهام دردودل کرد ا،یبه خودت ب  ن،یاسم یمهمونش کردم و گفتم  یلیس هی
 حرف ها.  یل یگفت، خ زای چ یل یگفت و گفت و گفت.. خ ،یبار و تو عالم مست  نیاول یبرا

 .گهیم هیسرخ شده از گر ییو با چشم ها رهیگیم دستمو

 ! دیحاللش کن  ست،ی حالش خوب ن  نیاسم یشبنم خانم، -

 کشم.  یعقب م دستمو

 ؟ یخراب کرده رو؟ با چه عقل  مویکه زندگ یکس-
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 . رهی گیپشت دست اشک هاشو م با

 کنم!  یازتون، خواهش م خوامیبجاش معذرت مکرده، من  یکرده، خام یبچگ -

 . ستیخواهرش ن هیاصال شب  ،شم ینگاهش م ی رهیخ

 !دمیکش یمدت چ  نیمن تو ا دیدون یم-

 .گمیو من م  رهیگیم ن یینگاهشو پا  شرمنده

نبودم اما حاال.. حق نداشت با   اوشی س یخانم، من اون موقع تو زندگ لدای گذشته به کنار  یکارا-
 بندازه، حق نداشت! ییجدا  نمونیمنو شوهرمو خراب کنه، حق نداشت ب  یایدن دیتهد

 . رهیگیو دستمو م شهیبلند م  عیاونم سر شم،یجا بلند م از

 کنم، حرفم هنوز تموم نشده. ینه خواهش م-

 . دارمیبرم  فموی کشم و ک یم دستمو

 .دمیها رو شن یدن یخوام بشنوم، شن ینم گهید-

 دارم و.. یقدم رو بر م نیاول

 !چهیپ  یتو گوشم م صداش

 نبود! اوشیس یاون بچه، بچه -

 

 بوده؟!  یک ی، حالل نبودن.. پس بچه نبودن غهیمگه ص ؟یچ  یعنی.. نبود؟

 . گمیچرخم سمت اش و آروم م یبهت م  با

 ؟ یچ-

 . رهیگیو جفت بازوهامو م ستهیا  یطرفم، روبروم م  ادیم
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نبوده، خواهر نفهم من باز گول شوهر سابقشو   اوشیس یگوش کن بهم شبنم جان، اون بچه بچه -
گردن  ندازهی م ادیگناه م یب یبعدشم که اون بچه  خوره،یگـ... م هی یخمار  یو تو عالم مست  خورهیم
 و..  اوشیس

 .دمیلرزونمو تکون م یها لب

 !شهیباورم نم  شه،یباورم نم-

 . دهیتند تند سرشو تکون م یه لدای

  یاز رو جوون ینبود شی زندگ یکه تو تو یزمان هی.. آره شوهرت قتهیحق  ن  یع یباور کردنش سخته ول -
  یبا قهر و تلخ کام یکه بخوا ستین  یاونقدرا هم طوالن یشو شبنم، زندگ الیخ یکرده.. ب یاشتباه هی

 رو که تماما شده تو.. فقط تو! ی.. ببخشش، ببخش شبنم مردشی بگذرون

 .گهیام م  یاشک یچشم ها ی رهیکنه و خ یول م بازوهامو

خرابش   یسفت بچسب، نذار کس   توی.. زندگرو نداره   یچی خواهر من ارزش ه  گم،یبار گفتم، بازم م هی-
هاتو راحت رد نکن، زود تموم   ی خوش   ست،ین شی نامرده و رحم و مروت حال ی لیخ  ای کنه، باور کن دن

 از حسرت!  یبا کوله بار  یمونی و بعدش تو م شنیم

 .گهیآروم م یل یبار خ نیو ا دهیجفت انگشت هاش چشم هاشو فشار م با

 مواظب خودت باش! -

 ! رمی و منم م رهی.. مره ی م شه،یکنارم رد م از

 . رمیم اده یزنان تا خونه پ  قدم

  یها و روز ها یناکام یها رو، همه  یتلخ ی!.. همه زویمه چ، هتمومش کنم  خوام یبگم.. م یز یچ هی
رو، حق هم   یحق خوشبخت م،یخوش رو دار   یزندگ هیحق    اوشیکنم، منو س ی بد رو.. آره تمومش م 

 رو! گهید

 ؟کردم  ریمرد من؟!! د  یهست یبرسم خونه شب شده و چرا شاک تا
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تمام و   فی تکل دنت،یبخش فیخودمون رو روشن کنم، تکل  فینبودم، رفته بودم تکل یبد یکن جا باور
 کمال داشتنت رو! 

 کم! یلیکم دارمت، خ  اوش،یس گهیکامل داشته باشمت، خسته شدم د گهید  خوامیجان من، م  آره

ش  تو نبوده خوشحال شدم، آره عشق من با تمام وجود خو یبچه  دمیفهم یکنم که وقت یانکار نم  آره
 م؟یکار کن  یحال شدم و حاال چ 

 ! ستیدر کار ن  یو شام  یکرد اخم

 .یر یگیرو از دستم م بیآب س وانی و ل  یکن یمتعجب نگاهم م نم،یش  یم کنارت

 .گمیو آروم م  خورمیقلوپ م چند

 داشتم، حواسم به ساعت و هوا نبود! یکار واجب -

 . یپرسیو مثل خودم آروم م یذار یم یعسل  یرو رو یخال  وانیل   ،یکن ینگاهم م رهیخ

 ؟ یچه کار -

 .دمیرو با سوال جواب م سوالت

 جواب ندم؟  شهیم-

 یچند  خوامیتو آغوشت هست؟.. م  ییو جا یشی ام م  رهیسکوت فقط خ  یتو ،یکنیم  سکوت
 مهمونت بشم!

 دونم، از باز موندن دستات مشخصه و ضربان قلب نامنظمت رو دوست دارم!  یم  یکن یم تعجب

 و عطر تنت! ونتیدر م ک ی یها نفس

  یالالب رهی دماغت م شن،یو دستات باالخره دور کمرم حلقه م دمیات فشار م  نهیس  یرو شتریب سرمو
 !دنتیتند تند بو کش یموهام و صدا

آروم و مطمعنم االن چشمات بسته است، حاضرم شرط ببندم و   یهوم شهیکنم و جوابم م ی م صدات
 شناستت؟. یبهتر از من م  یک
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 .یگیمکث م یبار با کم نیکنم و ا یهم صدات م باز

 بگو! ، یجانم خانوم من، جانم زندگ-

 

 نه! ایدونم بگم   یدلم! نم دو

 بگم! یدونم چ یاصال نم تشیواقع

.. لب هات گرم و  نهیش یصورتم م ی دستت نوازش گونه روو   یکن یسرمو بلند م   ،ین یب  یکه م سکوتمو
 !شهیم ییو دلم باز هوا ادی فرود م میشونیپ یپر از احساس رو

 کنندست!  وونهیتنت د یپشت نفس و چقدر بو نفس

و تو بگو،   ستمیکدومو بلد ن  چیبگم، کلمه ها رو گم کردم، ه یدونم چ یو نم  دمی محکم فشار م دستتو
همه رو!.. انگار   م،یگذشته رو فراموش کن  ایبگم ب  یبکشم، چجور  شی رو پ یحرف فراموش  یبگو چجور 

  ی شدهخوش بو، حوض تازه پر  ی ها یکنار اطلس  ش،یچند ساعت پ  نیهم م،ی که تازه با هم آشنا شد
 شهیسماور همکه رو  ییها ییبا استکان چا  ،اط یح یمامان بزرگ، درست کنار تخت گوشه   یخونه 

 مگه نه؟ اد،یبه هم م  یلیو نگاهمون خ دهیقل قل کنان نن جون دم کش

 ! یکن یتو صدام م  یوقت  باستی ز یل یو اسمم به نظرم خ یزن یکنار م  موهامو

 شده؟  یز یچ ؟یخوا ی م یز یچ ،یدار  یزنم و چته تو؟ چرا نگاه بر نم   یلبخند م کوتاه

که المصب  ستیمن ن  ریتونم حرفمو بزنم.. تقص یبندم، با چشم بسته راحت تر م  یم چشمامو
 ! کننی م  جیچشمات، آدمو گ

  یتو و من.. با گذشته ا م،یفراموش کن ای بهت، آره مرد من، آره عشق من، آره ب گمیباالخره م گم،یم
بهت   م،یشی .. آره جان دلم، من و تو ما نممیسازیخوب م  یلی خ م،یسازیکه م یا ندهیفراموش شده و آ

 ! میشیمن و تو محشر م دم،یقول م

 

••• 
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 داره؟  یحرف   یوجود و کس ی.. با همه یکه تماما سهم من ییتو یبرا سم،ینو  یتو م یبرا 

بهت   دینه!.. آخه چرا با  یکنیو باور نم یکه االن مات من موند ییتو اوشم،یس سمینو  یتو م یبرا
شکرت..    ایو خدا کنهیکه تو جون من رشد م یبچه ا  یبابا ،یشیبابا م  ین، دار دروغ بگم جان م
 هزاران بار شکرت. 

آخه، مگه بابا   یبگو، چرا سکوت کرد یز یچ هی اوش،یو س دمیات م نهیس ی ه یتک موین یشیخنده پ  با
 شدن بده!

و من قربون  قربون صدقه رفتنت برم   یزن یتند تند موهامو بوسه م یه ،یکن یهوا و سفت بغلم م یب
 َمن!  یَمرد  بابا شده 

.. 

 من! یو چهار ساعته  ستیشدن نگهبان ب  ییو زندا مامان

  ریش  یکیبرام اون  رهی گیم وهیآبم ی کی آبگوشت!..  یکی ارهی گوشت م یکی جگر،  ی ک ی پزه،یسوپ م یکی
 !دمیترکبگه بسه بابا   رونی ب  ارهیترسم بچه سرشو ب یم  دیموز!.. باور کن

 بذارمشون! نیزم یتونستم رو یپاهام ورم کرده بود که نم گهی آخرم انقدر د یها ماه

رفت تا   یم یاز وقت  اوشیکردن.. س  ی و حال و هوامو عوض م ومدنی م یبا دو تا دختر هاش گاه تایب
 زد.  یساعت زنگ م میساعت به ن مین  ادیکه ب یزمان

هات دلمو آروم   یکه، دل نگران یزنگ نزن اما خبر ندار  قهی که انقدر نگران نباش، دم به دق زنمی غر م آره
 خوش تر؟!! نیاز ا یفقط خودم و چ  ،یکه تو، فقط سهم من یقو یل ی هشدار خ هی کنه،یم

 

وجود هر   ی مهیکه ن ییاز وجود موجود کوچولو ترسم،یم یوجودم، دروغ چرا کم  یهمه  یدونیم
حداقل کم رنگ بشم و تو.. چه  ای  امیبا وجودش به چشمت ن ترسمیآره، م ترسمی!.. مترسمیدومونه م

ترسم خواب  یترسونه!.. م یهات هم منو م یکه خوب  ی.. انقدر خوبیخوب جواب ترس هام رو داد
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دخترکمون که اسمش رو سر خود    ی رهی و حاال من و تو، کنار هم، خ ستمی! خواب نستمیو نه، ن  مباش
 طلبت َمرد  من! یک ینداره،  یو اشکال  یب کردانتخا

و فکر   یشناسنامه رو جلوم گرفت   یکنم، با چه ذوق یباور کن تا عمر دارم اون روز رو فراموش نم یول
 بره!  ادتی رو تا آخر  یکه نوش جان کرد یا یینکنم تو هم طعم دمپا

!..  حسودم؟! آره یکن  یصدا م  تیمالک  میفهمم اسمش رو همراه م یو فکر نکن نم  یکن یم بغلش
 اصال آقا جان، من حسودم!

و چقدر اون لحظه   رمشی از بغلت بگ خوادیمن" دلم م نیلی"شا ای" نمیلی"شا یگیبا عشق م یوقت
 !شهیم میحسود یدون  یدونم م یو م شهی نگاهت پر از خنده م

 کنم برات!  یم ینداره، به موقع تالف بی ع حاال

... 

 

کنم و   ینگاهت م رهی.. خ یر یگیو دستمو م  یکن یجا مرو تو بغلت جاب  نیلیشا  م،ین یش  یهم م کنار
 چرا انقدر دوستت دارم!

از   شنیآشنا بود اما چشمات باز هم پر م یادی!".. حرفم برات زی"تمام من زنمیو لب م  یزن یم چشمک
 ! یتو.. تمام من اوشم،یس گمیعشق و بازم م

 گه یم عکاس

 !دینگاه کن نیلطفا به دورب -

با خنده   نیل یکه شا ییبایز ی!.. عکس سه نفره کیو چ ن یسمت دورب میگرد  یدو هم زمان بر م هر
 من!  یجفتتون نفس ها یدستشو کرده تو دهنش و من فدا

 • 

رو هم   یساده ست جان دل، مگه جز تو' من کس یلی.. سوالم خ؟یبه چ یدون  یکنم، م ی"دارم فکر م 
 دارم که فکرم رو مشغول کنه! 
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 تو..  فقط

 ..وت

 لبخندت 

 چشمات 

   عطرت

 صدات 

   صدات

   صدات

 صدات!" آخ

••• 

 ماند!" یفقط عشق است که م ا،یدن  یها زی تمام چ نی"و ب

 .اصغرزاده ا

 

 ان یپا

99'8 '15 

19:37 

•• 

 

 .نپ
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 هاتون، ذوق و شوقتون!  یازتون! از وجودتون، دلگرم یمرس

که خرجش کردم   یرمان هم باالخره با تمام عشق  نینوشتن.. ا یبرا دیدیم زهی تشکر که انگ ای دن ایدن
 ! دیتموم شد و با تمام وجود آرزو دارم دوسش داشته باش

 حق!.. ای گهید یدست به قلم  هیتا  فعال

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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