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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

   ابیمنو در    

 ی حاتم آباد فاطمه

 

 

  

 نام خداوند نون و قلم به

 و عشق و غم یآزاد خداوند

 حرف زد! دیکه نبا شهیهم

 !ستین یسکوت کرد.... حرف دل گفتن  دیبا گاه

 :( ♡نگاه به چشمانت، تا ته بغضت را بخواند!  کیآدمش باشد تا با   دیبا

 پارت  240_ابیرمان:منو در نام

http://www.romankade.com/
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 ی:فاطمه حاتم آبادسندهینو 

(ftm.tbt.48 ) 

 خالصه:  

عاشق  گه،ید یدخترا یما هم مثل همه یساله به نام طناز است. دختر قصه  ۱۷ یدختر  یرمان درباره  
چه برسه به   ه،یعشق چ یدون یسنت کمه و اصال نم یلی: تو خ گن یمکه همه بهش  ی. اما تو سنشهیم
  یاقع شهر و نیا یهاعشق یعشقش از همه د،یشا ی! اما طناز عاشقه و حتیعاشق بش  یبخوا نکهیا

 تره!

 ۱۶که  شهی م یکه طناز عاشق پسر  نهیها داره و اون هم اعشق  هیتفاوت بزرگ با بق هیعشق  نیا اما
 سال از خودش بزرگتره!

 #مقدمه

 

متفاوت بود! آنقدر متفاوت بود که هرکه  ایدن یهامن با تمام شاهزاده دیسوار بر اسب سف یشاهزاده
بود آن   نی ! ا؟یکردی م فیکه آنقدر از او تعر یابود آن شاهزاده نیزد و گفت: ا یپوزخند د،یاز راه رس
 !؟یدیکوبی م  هنیکه آنقدر سنگش را به س یاشاهزاده

بود   هیتنها طعنه و کنا انمیمتفاوت بود! سهم من از اطراف گرانیمن از همان ابتدا هم با د ی! زندگیآر 
 و بس! 

را که   ییروزها یبه خاطر دار  زم؛یبر  تی را به پا امیکه حاضرم تمام هست یکس یاز جانم، ا زتریعز اما
که حرف از   دمیشنی از زبانشان م ی! در هر گوشه و کنار زدند؟ی ها که نممردم پشت سرم چه حرف  نیا
و   یاز زندگ  فهمدی! چه م؟ی از عاشق  فهمدیساله چه م ۱۷: دختر  گفتند ی. مزدندی م امیوانگید

اشتم به د  ازیام؛ آخر من چه ن: به خاطر مال و ثروت است که دل به تو دادهگفتندی! مش؟یهای سخت
 مال و ثروت تو؟! 
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  میبرا گری! دندیگوی چه م ستیمهم ن میبرا گریروزها، د ن یمن! امروز و در واقع ا یامروز شاهزاده  اما
توست و   شی اول، پ ی! امروز تمام فکر و ذکرم، درست مانند همان روزهازنندیچه الف م  ستیمهم ن
 !یتو هم در فکر من هست  دانمیم نکهیاز ا  ترن یری ش یز یچه چ

را که چند  ییهاانه یآن تاز ی! حتدارمی تو باشد، دوست م یهرچه را که در کنار تو باشد و درباره  من
 است! لک زده شانی دلم برا شودی م یسال

در  دانمی ! میدیتازه به من بخش  یو زندگ یدوباره داد دیکه به من ام یی! تو نمیزتریعز یتو ا اما
  نی! ِبدان که تا آخریو هست یها بود حرف   نیگرفتمت! اما تو بزرگوارتر از ا دهیناد حقت بد کردم و

 نفس، دوستت دارم! 

 

 1#پارت_

 گفتم:  دم،یپاش  وشیبه صورت دار یالبخند مسخره نکهیبرگه رو هم امضا کردم و بعد از ا  نیآخر

 _اگه اوامرتون تموم شد، من برم؟ 

 گفت:  کرد، ی م کیکه دستش رو به صورتم نزد ی زد و در حال  یلبخند مچهین

 _آره خانوم کوچولو، تموم شد!

 چنگ زدم و از اونجا خارج شدم. زی م یرو پس زدم و کولم رو از رو دستش

فحش دادم که  وشیپالتوم فرو کردم و تو دلم صدبار به دار بی سرد بود. دستام رو تو ج یلیخ هوا
 !رسونمتی کلمه هم نگفت که م ک ی یو حت   رونید ب سرد آور یهوا نیمنو تو ا

 راه رو با اون برم.  یه یدادم بق حی بلند کردم و ترج یتاکس هی یرو واسه دستم

 

 کم بلند کردم و گفتم:  هیخونه تو ذوقم زد. صدام رو   یکیخونه که شدم، تار  وارد

 ؟یی _مامان...مامان کجا
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 _باالم دخترم! 

  وشیبه در اتاق مشترک مامانم و دار  یاضربه  نکهیپشت سر گذاشتم و بعد از ا یک یهارو دو تا  پله
 زدم، در رو باز کردم. 

 ! ایمامان دن نی _سالم به خوشگل تر

 و گفت:  دی به روم پاش   ی*د*م. لبخندیسمتش رفتم و لپش رو ب*و*س* به

 ؟ ی_سالم، طناز خانوم! چطور 

 بزارن، من خوبم!   ی_اگه شوهر جنابعال

 گفت:  د،یکشی موهام م یکه دستش رو نوازش گونه رو  یو در حال   زد یلبخند

 شد؟    یچ ی_راست

 گفتم:   کردم،ی پالتوم رو باز م یهاکه دکمه  یحال  در

کلمه   هی یشوهر با معرفت جنابعال  نیبابا، چهارتا کاغذو امضا کردم، تموم شد و رفت! فقط ا یچ ی_ه
 ! رسونمتیمن تا خونه م ایب ،یاومد نجاینگفت طناز جون تو که به خاطر من تا ا

 زد و گفت:  یاقهقهه 

 بهش!   یجلو همکاراش بپر  ترسهی بزنه! م ی به تو حرف  کنهی بدبخت جرعت نم  وشی_دار

 زدم و گفتم:  یثیخب   لبخند

 باهاشم مهربونم رفتار کنم! اد،یازش خوشم م یل ی_حقشه، خ

 مادرم گرفته شده بود، گفت:  یکه چهره یدرحال 

 _واقعا متاسفم که... 

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط
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! پس  یکن ی م یاحساس خوشبخت وشیکه تو کنار دار نهیمهربوِن من! واسه من مهم ا یِ ل ی_مامان ن
 !گهیانقدر نگو متاسفم د

 رنگش جمع شده بود، به سمتم اومد و گفت:   یعسل یچشما  یکه اشک تو یحال  در

 دختر؟   یدر مهربون _تو چرا انق

 زدم و گفتم:  یلبخند

 جون!  یل ین ی_چون تو مامانم 

 گفتم:  یاز مکث کوتاه بعد

 بزار من برم!  شه،یم یهند لمیداره ف گهی_خب مامان جون، د

برداشتم و به سمت اتاق خودم راه افتادم. وارد   نیزم یپالتوم رو از رو  دم،یلباش د یرو که رو  لبخند
 روبه روم انداختم. ینهیبه آ یاتاق که شدم، نگاه 

پوست   م،یو صورت  یگوشت  یلبا مییبه خرما لیما یمشک یمامانم هستم! موها هیشب  یل یخ من
 یمن سبز! به گفته یو چشما هیمامانم عسل ی! تنها فرق من با مامانم رنگ چشمامونه! چشمادمیسف

 گهی! مزنهی ازش حرف نم  ادیز   ! مامانمدمشیوقت ند چیکه ه ییمامانم چشمام به بابام رفته! بابا
  یل یمنو خ گهیم ی! ولکردهی وقتا دست روش بلند م یکه بعض یاختالف داشته! اونقدر  یل یخ اهاش ب

زندان داشته نتونسته! پدرم تو   یمنو با خودش ببره اما چون سابقه خواستهیم گهیدوست داشته! م
 دونمی که از بابام م یز ی افتاده زندان! تنها چ نیبوده ورشکست شده و واسه هم رانیکه ا یآخر  یساال
 یکه چهره  ندازهیم یپدر  ادی! من عاشق چشمامم چون منو نمشیروز بب   هیکاش  یو ا نهیهم

 مهربونشو به خاطر ندارم!

  ییاخرم یو شلوار اسلش عوض کردم. موها یبافت مشک هیو لباسام رو با  دمیکش یاکالفه  نفس
که قراره با من   یو دوباره به چهرم زل زدم. خوش به حال اون پسر خوشبخت ختمیرنگم رو دورم ر
 ازدواج کنه!

  ی. بدبختدمیکش رونیب  فمیرو از ک میاضی کنار رفتم و کتاب ر نهیآ یافکار خودم خندم گرفت. از جلو از
 !؟یداشته باش یاض یبزرگتر که فردا امتحان ر نیاز ا
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بودم و عاشق رشتم!  یفن یرشته رستان،یو به آسمون زل زدم. سال اول دب  ستادمیپنجره ا پشت
 پر بشه از اسم اون!   ایدن یکه همه جا یمعمار بزرگ! معمار  هیمعمار بشم،  هی  ندهیدوست دارم تو آ

درس  یچرا اما حوصله دونمیو بازش کردم. نم دمیکش یاکه دوباره به کتابم افتاد نفس کالفه  نگاهم
 دن نداشتم!خون

به گوشم خورد که تازه وارد   وشیدار ی. صدارونی پرتاب کردم و از اتاقم زدم ب یارو به گوشه  کتاب
 رو زد و گفت:  شیشگیهم یاز لبخندا  یکی دی. منو که دگشتی خونه شده بود و دنبال مامانم م

تو هم  ستی! بد نجانیا انیُدم کلفتم دارن م یاز دوستا یکی_به به طناز خانوم! برو آماده شو که 
 !یباش  نجایا

 حوصله گفتم:  یب

 شمارو ندارم! یدوستا یمن حوصله  یول  دایببخش یل ی_خ

 کرد و گفت:  ییپر و سر و صدا  یخنده

عمر قراره چشمت تو  هی  م،یبش کیدوست من فرق داره دختر خوب! قراره ما با هم شر نی_ا
 !یزشته تو نباش  ان،یچشماشون باز بشه! در ضمن قراره با خانواده ب

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !امی_خب اگه حوصله داشتم م

 " از کنارم رد شد.؟یی جون کجا یل ی"ن گفتی که م یتکون داد و درحال  یسر 

 2#پارت_

وارد آشپزخونه    یلیکه مامان ن رون ی از آشپزخونه برم ب خواستمی و م دمیهوا سر کش هیآب رو  وانیل
 که انگار دست پاچه بود، گفت:  یشد و در حال 

 ؟ یدیرو ند بای_فر

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه
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 !رهی ! چهارشنبه ها زود مگهیرفته خونشون د شه،ی! االن ساعت ش دمشی_نه ند

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 !زنمی خودم زنگ م خوادیبابا، برو زنگ بزن بهش بگو برگرده! نه نم ی_ا

 !رونیمنتظر بمونه تا جوابشو بدم از آشپزخونه رفت ب  نکهیبدون ا و

بهش لنگه   وشیکه کار دار هیکی مهمه؟! حتما  یلیو مامان ن وشیکه انقدر واسه دار هیمهمون ک نیا
 !!بهیمامان انقدر دست پاچس عج  نکهیا یول

 و رو به مامانم گفتم:  رونی شپزخونه رفتم بآ از

 که انقدر واستون مهمه؟  هیمهمون ک نی_ا

 گفت:  گشت،یکه دنبال تلفن م یحال  در

  یبود خونمون! حاال بدبخت ومدهیتا حاال ن  یول دمشیدوبار د یکی! وشهیدار هیم یقد یاز دوستا یکی_
 واسه شام درست کنم! یز یچ هیبا من هماهنگ نکرد که  وشمیدار نی! اادیبا خانواده ب خوادیکه م نهیا

 باال انداختم و گفتم:  هاموشونه

 غذا سفارش بده! رونی_خب از ب 

 کرد و گفت:   یهی عاقل اندر سف نگاه

 تلفن کو؟ نیبابا ا یکه! ا شهی طناز؟ نم یگیم ی_چ

 برداشتم و به سمتش گرفتم. زیم  یتلفن رو از رو یگوش

 ؟یخور ی چرا انقدر حرص ممامان جان. حاال   ای_ب

 گفت:  گرفت،ی رو م بایفر یکه شماره  یدرحال 

 ! رونیب   یایشب از اون اتاقت ب دیلباس مناسب بپوش که تو هم با هی_برو 
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ها با گفتن "باشه" به سمت پله  نم،یبب بوی غر بیعج  یمهمونا نیکه خودم هم کنجکاو شده بودم ا من
 رفتم و وارد اتاقم شدم. 

ازشون   وشیو دار  یلیکه مامان ن نجور یگرفتم تا زودتر حاضر بشم. ا میهامو باز کردم و تصملباس  کمد
در   وشویحرص دار خواد،یدلم م یلیخ  نکهیباشن! با ا  یخاص یآدما دیپس حتما با کننی م فیتعر
 !دادیاجازه رو بهم نم  نیا یشم اما کنجکاو حاضر ن ی مهمون  نیو تو ا ارمیب

رنگ و َلختم   ییخرما یو موها دمیهم پوش  یو تنگ یبافت سبز رنگ جذب تنم کردم. شلوار مشک هی
نداشت،   یبهم کار  یبپوشم و اگه کس  یکه روسر  ومدیبدم م نیاز ا شهی. همختمیهام رشونه  یرو رو

 !دمیپوش ی نم یهم روسر  ابونیخ  یصد در صد تو

 خودش رو داشت!  تیو معصوم یی بای هم ز شینکنم چون صورتم بدون آرا شیکه آرا دادمی م  حیترج 

رو چند برابر کرده  مییبا ی با چشمام داشت و ز ییبایز ی انداختم. لباس سبزم همخوان  نهیتو آ ینگاه
 بود.

  یکردم و وقتنگاه  لمیموبا یبلند شد. به صفحه لمیموبا یحال برانداز کردن خودم بودم که صدا در
 وقفه جواب دادم:  یب دمیاسم آتوسا رو روش د

 _سالم آتوسا خانوم! 

 ؟ ی_سالم طنازم چطور 

 فقط واسه....  تی مالک  میم نیا نی_باز به من گفت طنازم! بب

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 بچسبونن به اسمتون! دیرو فقط شوهرتون با تی مالک میم نی_بله بله ا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ؟یداشت یحاال کار   ن،ی_آفر

 رون؟ ی ب میبعد مدرسه بر ی_فردا هست
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 قبوله!  ییچون و چرا چیه ی_ب

 و گفت:  دیخند

 !ی_پس حله، تا فردا با

 ! یگل ی_با

  یمهمونا ن یو منو وادار کرد که از اتاقم خارج بشم و ا دی زنگ در به گوشم رس ی لحظه صدا نیهم در
 ت کنم.خان رو مالقا  وشیدار بیعج

 3#پارت 

به سر تا پام انداخت   ی. نگاهسادمیدر وا یجلو  ،یلیها رو پشت سر گذاشتم و کنار مامان نپله  عیسر
 و گفت: 

 ؟ ینداشت ن یتر از ا ی_لباس رسم 

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 راحت َتَرم! نی_با ا

 کرد و گفت:  زی ر چشماشو

 !مین یبیم  تمیمونی _آخر شب پش

  وشیهم سن دار خوردیکه م انسالیم یآقا هیورود مهمون ها حرف مامان نصفه موند. اول از همه  با
همسر   دمیکه احتمال م یداشتنمهربون و دوست  یاخانم با چهره هیباشه، وارد شد و پشت سرش 
 شهسالش با  ستیب  خوردیپسر که حدودا م هیکه  میبا اونا بود یپرسهمون آقا باشه. مشغول احوال
بود و ته  دهیپوش یمشک  نیبه همراه شلوار ج یمشک رهن یبود. پ  یوارد شد. تو نگاه اول پسر جذاب 

به صورتش   بیعج شی قلم ین یبلندش و ب یها. مژهدیکشی صورتش رو به رخ م  بیعج ششیر
! ومدیخوشگل خوشم نم یوقت از پسرا چیبگم خوشگل و تو دل برو بود اما من ه تونمیو م ومدیم

نداشت که البته   یتیرو دوست داشتم که جذاب بودن و خوشگل بودن واسم اهم  ییپسرا شهیمن هم
 رو خراب کرده بود!  زیهمه چ باشی پسر جذاب هم بود اما صورت ز نیا
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  یو من بهش دست دادم! خدا به داد روز  سادیرو به روم وا  یتو فکر بودم که متوجه نشدم ک انقدر
 !!شمیاون موقع اگه کنار گوشم بمب هم بترکه من متوجه نمبرسه که من برم تو فکر! 

  یموند. کت و شلوار خاکستر  رهی و نافذ خ یجفت چشم قهوه ا کیرو که باال گرفتم چشمم تو  سرم
درست کرده بود.   دشیسف رهنی رو با پ  یو تضاد قشنگ  ومدیچهارشونش م کلیبه ه  بیرنگش عج
  دونمی. نمکردی دور گردنش انداخته بود و با غرور و جذبه با پدرم خوش و بش م  یرنگ یاشال قهوه 

کرد   یچشم ازش بردارم! آقامنشانه با مادرم سالم و احوال پرس تونستمی نم کردمی م یچرا اما هر کار 
"سالم خانم   گفتی که م یزد و درحال   یکمرنگ اریمن قرار گرفت، لبخند بس یدرست روبه رو  یو وقت
جوابش رو بدم. به  تونمی زبونم قفل شده و نم کردمی " دستش رو به سمتم دراز کرد. حس مجوان
 رو تو دستش فشرد.  فمیدست ظر یدستم رو به سمتش دراز کردم و اونم به آورم یسخت

  لیو تحل هیبودم و لمس دستشو واسه خودم تجز ساده یبعد از رفتنش همونجا وا یطوالن قیدقا
 منو به خودم آورد:  بایفر یکه صدا کردمیم

 ن؟یسادیوا  نجای_خانم چرا ا

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 به نظرت من خوبم؟ بای_فر

 که انگار از حرفم تعجب کرده بود، گفت:   بایفر

 خانوم؟   یچ یعنی_

 !دم؟ یپوشی م  یتر  یلباس رسم دینبا  ست؟یلباس بد ن نیسر و وضعم خوبه؟ ا نهی _منظورم ا

 رو زد و گفت:  شیشگیهم یاز لبخندا یکی

 ! یماه شد کهیت هی  اد،یبهت م  یبپوش ی_خانوم جان شما هرچ 

 موهام گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 ست؟ ین ختهیموهام به هم ر ؟ی_موهام چ

 شونم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش
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 مرتبه! ی_نه خانوم جان، همه چ

شدم، ناخودآگاه چشمم  که یی رایخونه رفتم. وارد پذ  ییرایو به سمت پذ دمیکش یاآسوده  نفس
 یابروش رو باال انداخته بود، با دقت به حرفا  یتا  کیکه  یشد. درحال ده یسمت اون پسر کش

 . دادی گوش م  وشیدار

کنار   یتک نفره  یاز مبل ها یکی ی انداختم و رو نییبشه، سرم رو پا رمی نگاه خ یمتوجه  نکهیترس ا از
 مامان نشستم.

 چه مرگم شده؟ هویآخه  زنه؟یچرا قلبم انقدر تند م ه؟یمن چ یهاحالت  نیا لیدل

 4#پارت 

گرم گرفته بود. فکر کنم از   یلیخانومه، از اول با مامان ن  نیاسمش مه  دمیکه االن فهم انسالیم خانم
 !شناختنیم گرویقبل هم د

 زد گفت:   یافکار بودم که لبخند نیهم تو

 دخترم؟  یخونی _شما درس م

 فتم: زدم و گ یاخانومانه   لبخند

 !رستانمی _بله من سال اول دب

 رو باال انداخت و با لبخند مهربونش، گفت:  ابروهاش

 زم؟ یعز هی_رشتت چ

 معمار بشم!  خوامی! میاحرفه  ی_فن

 گفت:  یزد و با لحن آروم یلبخند

  هی! خونهیم کیبود! االن داره گراف یمنم رشتش فن  ن یدنبال عالقت! ام یکه رفت یکرد ی_کار خوب 
 کاراش! یبرا کنمی ! من که غش مینگفتن کشهی م ییها ینقاش

 نه؟ یاون ام یعنی. دادی داشت تموم وجودم رو به فنا م یکنجکاو



 اب یمنو در

13 
 

 و من هم دو تا گوش قرض کردم و به حرفاشون گوش دادم:  دیمامان سوال من رو پرس خوشبختانه

 آقا پسر بزرگتون هستن؟ نی_ام

  ینجور یا ری هم به من وابستست! اما ام یل یبونه، خخوش ذوق و مهر یلی! خکمهی پسر کوچ نی_نه ام
باباش. االنم که شده دست   شیخوند و رفت شرکت پ یبود. حسابدار  ییاز اولش هم بابا ری ! امستین

 !ستیهم خونه ن قهیدق کی راست باباش و 

 !نهی تام ندشیکه کارش و آ یدونی از بابتش راحته! م التی_ماشاال! خوبه که خ

واسه   رسهی شرکته اصال نم یکارا  ری . االن انقدر سرش شلوغه و درگهیقیعاشق موس  ریام ی_آره ول 
که اونم اگه  زنهی م یعال انویاما االن ولش کرده! البته بگم که پ رفتی کنه! قبال کالس م یکار  یقیموس

 دونمیم یولدنبال عالقش!   رفتیو م زدیشرکت رو م  نیا د یق  نیوقت داشته باشه! کاش اونم مثل ام
 دلش نشکنه! خوادیشرکت، م  رهی واسه باباشه که م که

 رو زبونم آوردم:   یجمله رو چجور  نیا دمیشده بودم که نفهم  ری غرق صحبتاش درمورد ام انقدر

 _چند سالشونه؟ 

 لبخند گفت:  با

 ن؟ ی_ام

 گفتم:  گم،یم یچ دمی فهمیکه هنوزم نم  من

 ! ری_نه، آقا ام

 سالشه! ۳۲ ری_ام

 : دیپرس  مامانم

 _ازدواج نکرده هنوز؟ 

 خانوم که انگار دلش پر بود، گفت:  نیمه



 اب یمنو در

14 
 

 نی! امه؟ینجور یپسر چرا ا نیا دونمینکردم! اصال نم  دایپ  خوامی رو که م  یهنوز کس گهی! مرهی بار نم  ری_ز
  شونیکی باالخره از  گهیم شهیخبر دارم! قبال هم داشته و هم هیقض نیدوست دختر داره و من از ا هی

نبوده!   یهم با کس  ربا  هی یپسر حت نیندارم! اما ا یمنم مشکل کنم،یو باهاش ازدواج م ادیخوشم م
 برداره! یلج و لجباز  نیدست از ا خوادیم یک  دونمینم

لبام نشست. سرم رو باال گرفتم و ناگهان متوجه  یرو یکه زد لبخند  یچرا اما ناخوآگاه از حرف  دونمینم
 .هینگاه چقدر جذاب و خواستن نی! ادیکوب ی م نمیوار به س وانهیم د! قلبکردیداشت بهم نگاه م ریشدم ام

 

 5#پارت 

شده  یو نه من! دستم رو گذاشتم رو گونم. نکنه صورتم جور   گرفتی اون نگاهش رو از چشمام م نه
  کیو ش  یلباس رسم هیو به لباسم نگاه کروم. کاش  ن یی! سرم رو آوردم پاکنهینگام م  ینجور یکه ا
 ! دم؟یبود که من پوش  یبافت سبز چ نیا ! آخهدمیپوشیم

 !ی ذره عقل تو کلت ندار  هی. لعنت بهت طناز که کردینگام نم  گهید ریرو آوردم باال اما ام سرم

که  با ی" آروم جمع رو ترک کردم و رفتم تو آشپزخونه. فردی"ببخش هی. با دیبه ذهنم رس  یفکر  هی هوی
 گفت:  د،یمنو د

 شده خانوم؟  یز ی_چ

 شد پس؟   یچ یار ی ب یخواستی اون شربتا که م بای_فر

 خانوم!  ارمیب خواستمیاالن م نی_هم

 زدم و گفتم:  یاثانه یخب   لبخند

 رو لباسم!  زهی کن شربتا بر یکار  هی ،یمن که گرفت یجلو ،یشربتا رو که آورد  بای فر نی_بب 

 چشماش رو گرد کرد و گفت:  بایفر

 خانوم جان؟   یچ یآخه برا ؟ی_چ
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 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام

 !ی! دو روزه اخراج یکه گفتم و نکن  ینکار یبه حالت ا ی! وابای فر یدیکه شن  نی_هم

 *د*م و گفتم: یبا لبخند رفتم طرفش و لپش رو ب*و*س* بعد

 ها! حواستو جمع کن!   یار یدر ن  یباز  عی_ضا

 نگران بود، گفت:  افشیکه ق یحال  در

 ! هین ساختگموقع نفهم هی_

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 داره به تو! خوب حواستو جمع کن!  یبستگ گهید نی_ا

لبخند زدم و   هیمهمونا برگشتم.  شی دوباره پ رونی بزارم جوابمو بده از آشپزخونه اومدم ب نکهیبدون ا و
 خانم گفت:  نینشستم. مه میقبل  یجا

 ماهه! کهی ت هیجون. دخترت   یلی_ماشاال ن 

 کردم و گفتم:  ترق یرو عم لبخندم

 شما!   نی_لطف دار

  بای زدم و منتظر موندم تا فر یادانهیشد. لبخند پل  ییرای شربتا وارد پذ ینیبا س  بایموقع فر همون
 بشه.  کمینزد

 چیانجام بده اما ه یاز شربتا رو برداشتم. همش منتظر بودم تا کار  یکی که روبه روم قرار گرفت،   بایفر
با   کلمی حرکت کل ه  هیو تو  د یپاش لغز هویکه  کردمیبارش م راهی نکرد! داشتم تو دلم بد و ب یکار 

 شد!  یکی شربت 

افتاده بود و دورش هم   نی زم ینقشش فرو رفته بود که رو یحرکتش واقعا جا خوردم! انقدر تو نیا از
 خورده! شهیپر شده بود از ش

 به سمتم اومد و گفت:   یبا نگران  یلین مامان
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 ؟ ی_طناز تو خوب

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 ! ستیخوب ن  بایفکر کنم فر ی_من خوبم ول

 و دستش رو گرفت و گفت:   بای فر شی حرفم مامان رفت پ نیا با

 آخه؟ یستی_چرا مراقب ن 

 " گفت و دو تاشون به سمت آشپزخونه رفتن.ید یلب "ببخش  ریز  بایفر

 بود اومد کنارم و با نگاه نگرانش، گفت:   دهیخانم که انگار ترس ن یاز رفتن اونا، مه  بعد

 دخترم؟  ی_خوب 

 زدم و گفتم:  یکج و معوج  لبخند

 _آره خوبم!

 گفت:  وشیدار

 حواسش کجاست!   ستیرو عوض کنم! معلوم ن  بایفر دی_با

 شدم و گفتم:  یعصبان  وشیحرف دار از

خورده! شما هم    زینداشت! حتما پاش ل  یر یکه تقص چارهی ب نی! اکنهی اشتباه م  ش یتو زندگ  ی_هر کس
 !یکن ی شلوغش م یالک

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا کی

 دخترم! گمی_من واسه خودت م

! صدبار بهش گفته بودم من دختر تو  چسبوندی که ته دختر م یتیمالک  میم نیاز ا خوردیبهم م حالم
هستن که خودم هم دلم  ییکسا نجایکه ا فی! حکنهی مرو تکرار  ییکذا یجمله  نی اما اون بازم ا ستمین
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  دخترمبه   یبشه و گرنه جواب دندون شکن دهید وشیمن و دار  نیب  یجلوشون دعوا و بحث  خوادینم
 !دادمیگفتناش م

 بهم فشرده شدم گفتم:  یدندونا یالبه ال از

 نکرده که اخراج بشه!  یاشتباه بای فر د،یبه فکر من باش   ینجور یا خوادی_نم

رو   تشیکه معلوم بود عصبان ی شلوار خوش دوختش فرو برد و در حال یهاب ی ج یرو تو دستاش
 گفت:  کنهیکنترل م

 ! یشد دهیبهش ندارم! تو هم برو لباساتو عوض کن که مثل موش آب کش یخب، کار  اری_بس

 6#پارت_

  دیسف راهنیپ هی. دمیکش یانفس آسودهپشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم و  یک یرو دو تا  هاپله
 یشلوا  کتون و دود هیروش داشت، تنم کردم. شلوارم رو هم با  یمشک یهاطرح مردونه که راه 

رو پشت سرم   شی و بق ختمی دسته از موهام رو جلوم ر هیهام زدم به لب ی عوض کردم. رژ کمرنگ
 !افتادمی روز نم  نیبودم به ا  دهیلباس مناسب پوش  هی. اگه از اول نداختما

  شتریمانع از ب زد،ی شام صدا م یکه من رو برا  یلیمامان ن یبرانداز کردن خودم بودم که صدا مشغول
 موندنم تو اتاق شد. 

هام رو  . قدمستادهیپله ا  نیآخر  نییکه پشت به من پا   دمیرو د  ریبودم که ام  دهیآخر رس یهاپله به
 تم برگشت و گفت: به سم دیپام رو که شن یتر کردم. صداآروم 

 که نشد؟ تیزی چ ؟ی_شما خوب 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 _آااا... بله خوبم!

 زد و گفت:  یمحو لبخند

 _خدا رو شکر! 
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 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه

 شام آمادست!  زی_فکر کنم م

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 وقته آمادست! یل ی_بله، خ

 وقته آمادست؟!  یلیکه خ ی چ یعن ی. یغذاخور  زیو رفت طرف م   دیم چرخبعد به سمت مخالف و

  نیب  یخال   یجا هیرفتم. تنها   یغذاخور  زی بودم، به سمت م جیکه از حرفاش و رفتارش گ یدرحال 
بودم!   ریام یسرم رو باال گرفتم درست رو به رو یخانوم بود. اونجا نشستم و وقت نیو مه   یلیمامان ن
 .بودبود، مشغول خوردن ساالد  شیشون یپ یکه رو  یآروم و با اخم کمرنگ ی لیو خ  کردی نگاهم نم

. فکر کنم خوردمی که محو صورتش بودم، از ساالد م  یو در حال دمیخودم کش یساالد برا  یهم کم من
 ! میشد خودش حس کرد که سرش رو باال آورد و ناگهان با هم چشم تو چشم  ینگام رو رو ینیسنگ

.  دمیهوا َسر کش هیو  ختمیخودم ر یآب برا وانیل هیانداختم و  نیی سرم رو پا ی ع یو به طور ضا عیسر
 شد!  امیدر پ  یپ یهاو باعث سرفه دیگلوم پر یانجام دادم که آب تو یحرکت رو ناگهان  نیانقدر ا

 حرکت متنفر بودم! نیمن ثابت موند. از ا یها رونگاه یشام تو سکوت فرو رفت و همه زیم

 لبخند کج و معوج زدم گفتم:  هیخودم رو جمع و جور کردم و  عیسر

 _من خوبم! 

 تر بود، گفت: خانوم که انگار از همه نگران نیمه

! نیاز ا نمی بود کار دستت بده و ا  کیشربت که نزد یوانای! اون از اون لی_دخترم فکر کنم چشم خورد
 !یاسفند واسه دخترت دود کن هیتره جون به  یلین

 سرش رو تکون داد و گفت:  یلین مامان

 ؟ ییکجا بای ....فربای_فر

 روم شد و گفت:   نگینیوارد دا  بایفر
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 _جانم خانوم جان؟ 

 اسفند دود کن واسه طناز! هی_

 که انگار تعجب کرده بود، گفت:   بایفر

 _چشم خانوم! 

 گفتم:  با،یاز رفتن فر بعد

 _الزم به اسفند نبود! 

 و گفت:   دیخند ریام

  یتو گلوشون و گرنه کس   دیذره هواسشون به دور و بر پرته که آب پر هی  شونی_منم موافقم، ا
 چشمشون نزده!

  ی! اما براکردمی نگاش م  رهیخ  یاونجور  دیحرفش مثل لبو سرخ شدم. چقدر بد شد که فهم نیا از
 گفتم:   ارم،ی جلوش کم ن نکهیا

 !کردمی کار ممن چه دیدونیشما هم حواستون به غذاتون نبوده که م هنکی_مثل ا

 زد و گفت:  یادانه یپل  پوزخند

 حواسشو به غذا بده!  تونهی باشه معلومه که نم رهی به آدم خ یسبز و وحش یله یدو تا ت ی_وقت

 گفت:  یل یکه مامان ن کردمی م لی و تحل هیحرفش رو تو ذهنم تجز داشتم

 که سرد نشه!  دیکن لیگذشت! حاال غذاتون رو م ری_خب خدارو شکر که بخ

 7#پارت_

  میمدرسه که ما مجبور نیگوشه پرت کردم. لعنت به ا هیرو  میگوش تیباز کردم و با عصبان  چشمامو
به   یآب  هی نکهیاتاقم و بعد از ا یبهداشت   سی! رفتم تو سرومیاز خواب بلند بش یزود نیصبح به ا

پشت سر گذاشتم و رفتم تو آشپرخونه.   یک ی. پله هارو دو تا رونی رتم زدم از اتاقم اومدم بدست و صو 
 بود.  نتایکردن کاب زیهم مشغول تم بای صبحونه آماده بود و فر  زیم شهیمثل هم
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 نشستم و گفتم:  زی م پشت

 جون!  بای فر ری _صبح بخ

 که تازه متوجه حضور من شده بود، سمت من برگشت و گفت:   بایفر

 ن؟یشد  دار یب  ی_عه! شما ک

 گفتم:  ذاشتم،یخامه و عسل رو تو دهنم م یکه لقمه  یحال  در

 ! شهیم یاقهیپنج دق هی_

 بودم، گفتم:  دهیرو فهم  شیریگوشه گ نیا لیگفت و مشغول کارش شد. من که دل یآروم آهان   یلیخ

  نیو ا یازت سر بزنه اخراج یاشتباه گهیباره د هیکرده که اگه  دتیا کرده و تهدباهات دعو وشی_دار
 آره؟  دت،یبارم واسه منه که بخش 

 تعجب سمتم برگشت و گفت:  با

 _شما...شما از... 

 و گفتم:   دمیحرفش پر وست

باهات رفتار کنه   ینجور یا وشی! واقعا متاسفم که باعث شدم دارشناسمیم وشوی چون دار دونمی_من م
 کنه! رونتیب  نجایاز ا وشیدار  زارمی نم فتهی هم ب یاما مطمئن باش هر اتفاق

 از آشپزخونه خارج شدم.  ذاشتمیدهنم م یلقمم رو تو نی که آخر ی بعد درحال و

سرم بستم.  یشونه رو برداشتم و بعد شونه کردن موهام اونارو با کش باال عیاتاقم که شدم، سر  وارد
برنامم رو حاضر کردم  خواستم از  نکهیرنگ مدرسه عوض کردم و بعد از ا یاُسرمه یلباسام رو با لباسا

 رون!یها برم بافتاد امروز قراره بعد از مدرسه با بچه  ادمیکه  رونی اتاقم برم ب

غرق   یها. چهره وشیکردم و رفتم دم اتاق مامانم و دار دایرو پ   میتو اتاق گوش چرخ زدن یبعد از کم
 راهمو کج کردم و رفتم تو آشپزخونه.  دمیدر خوابشون رو که د

 باشه؟  رون،ی ب رمیها مشد بهش بگو من بعد از مدرسه با بچه  داریکه ب یل ی! مامان نبای_فر
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 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _چشم خانوم! 

 *د*م و گفتم: یو چروک روش نشسته بود رو ب*و*س* ن یچ یاش رو که کمفتم و گونه سمتش ر به

گندو زدم خودمم  نیبهت نداشته باشه! من خودم ا یکار  وشیدار دمی! قول مگهی_ناراحت نباش د
 ! کنمی جمعش م

 سرش رو تکون داد. یکه اشک تو چشماش جمع شده بود به آروم یزد و درحال یمحو لبخند

برم   دیدستور فرموده بود با اون با وشیشدم که دار یرنگ یمشک  یو سوار آزرا رونیخونه اومدم ب  از
بهش بگه من هر روز صبح   ستی ن یکیتر از مادر واسه من! آخه مهربون  یهیشده دا نمیمدرسه! ا
 چه کار کنم؟! دی با نمیولهول رو بب شازده اب نیا یافه ینخوام ق

 چندشش رو زد و گفت:  یاز اون لبخندا ی کی شهیهم مثل

 _سالم بانو جان! 

! پشت  یر ی کبیا ی! پسره ارمیمعدم رو باال ب  اتیتموم محتو خواستیبانوجان دلم م  گفتی م یوقت
 نازک کردم و گفتم:  یچشم

 شده! رمیچون د شمیممنون م یفت یراه ب  یسالم! اگه لطف کن کی_عل

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 _چشم بانوجان!

ته دلم رو چنگ زد!  یک یشد. انگار  یجور  هیته دلم  هویچشم دوختم.   رونیکردم و از پنجره به ب یپوف
 شدم؟! ض ی حالت تهو دارم؟! نکنه مر کنمی! چرا حس م ه؟یچه حس نیدلم گذاشتم! ا یدستم رو رو

 وار گفتم: و زمزمه  دم یکش قینفس عم  هی

 ! ستیشدن ن ضی_نه طناز! االن وقت مر 

 کرده بود، گفت:  ری برام اج  وشیکه دار یاراننده  سروش، 
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 بانوجان؟  دیفرمود یز ی_چ

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 نفرمودم! یز ی چ ری _نخ

 تر گفتم: م آرو  و

 پروئه فضول! ی_پسره 

رو   هیشدم و وارد مدرسه شدم. چشم چرخوندم و هد ادهی پ نیاز ماش  یحرف چی بعد بدون گفتن ه و
کردم. به سمتش رفتم و کولم رو پرت کردم رو سرش. اون که خمار خواب بود،   دایپ مکتایاز ن  یک ی یرو

 باال و گفت:   دیدو متر پر

 _اه چته تو؟

 و سرم رو گذاشتم رو پاش و گفتم:  دمیدراز کش مکتین یرو

 !ادی_حرف نزن که خوابم م 

 بسته گفت:  یداد و چشماش رو بست. با چشما هیتک   مکتیرو به ن   سرش

 ؟ یموند داریتا نصف شب ب  یچ ی_باز برا

 درست بخوابم! تونستمی! نمدمیپریاز خواب م یاما ه  دمیخواب  ۱۲_اتفاقا شب ساعت  

 برداشت و گفت:  مکتی ن یرو از رو  سرش

 _وا! چرا؟

 !زنه یتهش رو داره چنگ م  یک ی! انگار هیجور هی ! امروزم دلم دونمی_نم

 از جام بلند شدم و گفتم:  یطور ناگهان به

 شم؟یم ضی _نکنه دارم مر

 بهم زد و گفت:   یپس گردن هی
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 !یبش  ضیافتاد مر ادتی که تو  رونیب  میبر می_باز ما خواست

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 چمه! دونمی! نمهیبی _اما حال عج

 بگه که با اومدن مهسا حرف تو دهنش موند. یز یچ  استخویم

 شهیکه هم یاجا داد. با لحن پسرونه مکتین یمنو به اون سمت هل داد و خودش رو به زور رو مهسا
 داشت گفت: 

 _احوال طناز خانوم ما چطوره؟ 

 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه 

 خدا بخواد! ی_سالمتم که خورد

 کرد تو هم و گفت:  اخماشو

 _اه ولم کن طناز، حوصله ندارم!

 گفت:  هیهد

 چته؟  گهی_تو د

من از تو خوشم   گفتی چه مرگشه! نه به اون اوالش که م ستیهم معلوم ن  ماین نیبابا! ا یچ ی_ه
  دیدختر با گهیو اخالقت سخت و مردونس نه به االنش که م یسادیخودت وا یچون رو پا ادیم

 !ادی لحن پسرونت رو بزار کنار خوشم نم نی ا گهیباشه! م  کیرمانت

 8#پارت_

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 اخالقت رو! نیبدبخت! بزار کنار ا گهی_خب راست م

 اخم به سمتم برگشت و گفت:  با



 اب یمنو در

24 
 

 هویاالن  نکهیطرفم نه ا ادی ن تونستیاگه با اخالق من مشکل داشت از اول م گه؟یراست م   یچ ینی_
 نه من نه تو! گهید ای کنار   یزار ی اخالقت رو م ایو بگه  یهمه چ ری بزنه ز

 اخماش رو تو هم کرد و گفت:  هیهد

 ؟ یعن ی دیکات کن نیخوای االن م ؟یچ یعنی_

 کردن!  هیکلمه بود، شروع کرد به گر نیکه انگار منتظر هم مهسا

 گفت:  د،یمهسا رو د یو وقت  دیهمون لحظه آتوسا از راه رس تو

 !غهیعت یَدم َدره پسره   یکن یم هیگر یدار  مای_چته تو باز؟ اگه واس ن

 با تعجب سرش رو آورد باال گفت:  مهسا

 _جان مهسا؟ 

 دور دور!  میبر ادی _آره بابا! گفت بگو مهسا ب

 و گفت:  دی به صورتش کش  یو دست  دیاز جاش پر مهسا

 _پس من رفتم! 

 رو تو هم کردم و گفتم:   اخمام

 !کنهی اخراجت م یبهمن  گهیدفعه د نی_کجا؟ ا

 گرفت و گفت:  گارد

 کات کنه؟  ماین نکهیا ایاخراجم کنه بهتره  ی_االن بهمن 

 تاسف تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه  سرم

به  نیبا خودش چند چنده! من از روز اول بهت گفتم ا ستیمعلوم ن نیپسره رو ولش کن! ا نی_ا
 !خورهی دردت نم 

 و گفت:  دیتو هم کش  اخماشو
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 !یگفت یم نوی_تو سره حسام هم هم 

 و گفتم:  دمیمثل اون اخمام رو تو هم کش منم

 کو گوش شنوا! یآتوسا رو نداره ول  اقتی ! حسام لگمی_هنوزم م

 کم باال برد و گفت:  هیرو   صداش

به  یبشه! تو خودت وسواس دار   یاوک ابی هم با اون پسره کام هیهد یکاراته که نزاشت نی _با هم
 ؟ یچه کار دار  هیبق

 مانتوش رو گرفتم و گفتم:  یقهی

  خوادیرو م هیواقعا هد ابیمطمئن بشم کام خواستمیرو نده فقط م ابیگفتم جواب کام هی_اگه به هد
بکن!  خوادیدلت م ینداره! تو هم هر غلط یموضوع اصال به تو ربط نینه و ا  ای مونهیو پاش م

 !گفتمیم یمن چ  یفهم یبهم بزن! بعدا م  مایبا ن  گمیبدبخت من واسه خودت م

 جدا کرد و گفت:  قشیرو از  دستم

 نیا خوادی دلم م یلی! خ ادیم رتیگ  یهمه اعتماد به نفس ک نیتو با ا نمی بب  خوادی_من فقط دلم م
  ارمی در ب رادی و ا ب یتا من انقدر ازش ع ارهی! فقط خدا اون روزو بنمیرو بب زنهیکه مخ تو رو م یاشازده 

 ! ادیتا حالت جا ب

 پشتش رو به ما کرد و به سمت در مدرسه حرکت کرد.  تی بعد با عصبان و

 زدم:  داد

 نیپشتم باشه! نه مثل ا شهیمطمئن باش انقدر مرد هست که هم شمیکه من عاشقش م ی_اون کس
تمومه   یمرد همه چ هی شمیکه من عاشقش م ی! کسارهی م دیجد یبهونه هیشما که هر روز  یمایآقا ن
 که عرضه ندارن شلوارشون رو بکشن باال!  یسوسول  یپسرا نینه ا

هم پشت سرم راه  افتاد و در    هیبه سمت ساختمون مدرسه حرکت کردم و هد تی بعد با عصبان و
 که از تند راه رفتن به نفس نفس افتاده بود، گفت:   یحال

 !سای وا قهیدق هی! خب یر یطناز! چقدر تند م  ی_وا
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 رو تو دستش گرفت و منو عقب کشوند.  کولم

 و گفتم:  سادمیجام وا سر

!  شهیم می سوسول حسود ی! انگار من به اون پسرهگمیمن واسه خودش م  فهمهی احمق نم ی_دختره 
 بگرده! خوادیکه م یخودشه و گرنه به جهنم! با هر خر  ینده یواسه آ فهمهینم

 صورتم گرفت و گفت:  ی تا دستش رو جلو دو

 _باشه...باشه االن تو آروم باش! 

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 سر کالس.  رنیم رایباال! االن دب میبر  ای_ب

 به دور و بر انداخت و گفت:  ینگاه

 _آتوسا کو پس؟ 

 گفتم:  کشوندم،ی ها مکه اونو به سمت پله  یحوصله دستش رو گرفتم و درحال یب

 کجاست! حتما اونم بهش برخورده که به آقا حسامشون بد گفتم! دونمیم_من چ

 زد و گفت:   یلبخند مچهین

 ! ی! فکر کنم قراره تو خونه بترشیتو تا آخر عمرت با پسرا سر لج دار  کنمی _حس م

 به کتفش وارد کردم و گفتم:  یاآرنجم ضربه  با

 !یفت یب هاغهیعت نیتو هم دست ا زارمیچون من نم  یستی_خب تو هم از من جدا ن

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 !میبنداز یترش یی_پس قراره دوتا

 و گفتم:  دمیخند منم
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 ؟یفکر کرد  ی_بله پس چ

آخر   مکتی دو تا ن  ییافتادم که چهارتا یروز اول  ادیحرف من همزمان شد با ورودمون به کالس.  نیا
کنار   میبا هم دوست بود ییکه از دوران ابتدا هی. من و هدمینشستن انتخاب کرده بود یکالس رو برا
 ما.  یپشت مکت ین میباهاشون آشنا شده بود ییو آتوسا و مهسا هم که تو راهنما  مکتین هیهم پشت 

آتوسا که مشغول صحبت کردن با عسل بود، به جمعمون  قهیو بعد از چند دق میجامون نشست  سر
 شد و گفت:  ریخودش نشست و آتوسا هم پشت سر ما جاگ یل سر جا . عسوستیپ

 داره؟ی_قراِر بعد مدرسه که پا 

 به سمت آتوسا برگشت و گفت:  هیهد

 مهسا که رفت!  ی_ول

 حرف منم به سمت آتوسا برگشتم و آتوسا گفت:  نیا با

 ! ستی ن ندیرو بزنم که مطمئنًا واسه مهسا خوشا  ییحرفا هی خوامی_همون بهتر که رفت. م

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 _من که با مامان هماهنگ کردم! 

 گفت:  هیهد

 _منم هستم! 

آتوسا  م،یزبان از جا بلند شده بود  ری دب ،یورود موسو یبرا  یکه همگ یتکون داد و در حال یسر  آتوسا
 گفت: 

 !میزن یردش حرف م اومد، حاال بعدا درمو یگوگول نی_فعال که ا

 و لوسه!  یواقعا هم گوگول  ریدب  نینسبت داده بود، خندم گرفت! ا یکه به موسو یصفت گوگول  از

 9#پارت_
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 یا. نفس کالفهرونیب میاز مدرسه زد هیچهار زنگ خسته کننده تموم شد و همراه  آتوسا و هد باالخره
 و گفتم:  دمیکش

 رون؟ی ب  رهیبا لباس مدرسه م یها آخه ک_بچه 

 و گفت:  دیکوب شیشونی دستش رو به پ آتوسا

تو   رونی ب  میریهر دفعه که ما از مدرسه م ؟یجمله رو تکرار کرد نیانقدر ا ی_طناز جان خسته نشد
 ! یزنی حرفو م نیهم

 با خنده گفت:  هیهد

 ! یدی اکشنو نشون م یر  نی _و تو هم بعدش هم 

 منم خنده اومده بود، گفتم:  یکه رو لبا یدرحال 

 چرخه ادامه دارد....  نی!" و اگهیجمله رو م نیهم بعدش ا هی" و هدگفتیبود، م  نجای_اگه مهسا هم ا

  یک یحوصله پشت  یکه پاتوق ما شده بود، شد و ب  یچی وارد ساندو  د،یرسیکه به نظر کالفه م آتوسا
 نشست و گفت:  های از صندل 

 کنه!  دایمسخره ادامه پ یچرخه نیتا ا  ستی_حاال که مهسا ن

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ! شیبزن  یار یب  ری گ ویکی ی_آتوسا تو حالت خوبه؟ از صبه انگار دوست دار 

 داد و گفت:  هیگذاشت و سرش رو به اون تک زیم یرو رو آرنجش

 مهساست!  نیاز دست ا کشمی م ی_هرچ

 و گفت:  دیاخماش رو تو هم کش هیهد

 شده مگه؟ ی_چ

 تکون داد و گفت:  یسر 
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  یلیهم خ لیداد که همراهشون برم! اون اوا شنهادیقرار گذاشته بود و به منم پ مایمهسا با ن  روزی_د
مهسا ناراحت   خواستمیمنم باهاشون برم و منم چون م رونی ب رنی م مای که با ن ییوقتا کردیاصرار م 
  مای گفتم تو و ن ابه مهس روز ی د نکهیبودم! تا ا زاری ب  ماین  یهااز نگاه  نکهی جود ابا و  رفتمینشه م

! اونم هزار جور  ؟یکشونی دنبال خودت م یچ یآخه منو برا دیخب بر  رونیب   نیبا هم بر نیخوایم
گرفتم حسام رو هم با خودم   می! اما تصمرونی شدم که باهاشون برم ب یبهونه آورد و باالخره من راض
 ببرم که اونجا حوصلم سر نره! 

 سرش رو تکون داد و گفت:  یبا کنجکاو هیهد

 شد؟   ی_خب چ

 رو آورد، آتوسا گفت:  هامونچ یقرمزش ساندو دیسف  شبندیکه پسر قد بلند با پ یحال  در

که   دونستیجا خورد. فکر کنم اصال نم  یکل  دیحسام رو د یوقت  مای و ن رونیب  میما رفت گهید یچ ی_ه
با مهسا بهم زد و مهسا هم ناراحت شد و رفت.  مایرابطه دارم. اما به هر حال اون روز ن یمن با کس 

و اون   ادیتمام زل زد تو چشمام و گفت که از من خوشش م ییبا پرو مایو حسام. ن مای من موندم و ن
شد!   ریدرگ  مایکرد و با ن   یقاط هوی وسط حسام  نیبره! اتا منو با خودش ب  خواستهی بوده که از مهسا م

 رابطه رو کات کنه! نیا خوادی حاال حسام م

 پرت کردم و گفتم:  زیم  یازش خورده بودم رو  کیگاز کوچ هیرو که تنها  چمیساندو یعصبان 

 مق!اح یدختره  رهی! اما حرف تو َکِتش نم خورهی پسره به دردت نم  نی_من هزار بار به مهسا گفتم ا

 به خودش گرفته بود، گفت:  یپرسشگر  یافهیکه ق هیهد

 دوباره اومد دنبال مهسا؟ مای_پس چرا امروز ن 

 دستش رو به سرش گرفت و گفت:  آتوسا

 منو حسام رو بهم بزنه!  یرابطه  خواستی ! فقط مهی_من از کجا بدونم، پسره دوقطب

 حوصله گفتم:  یب

 !ستی ن یکن ی که تو فکر م ی_همون بهتر که بهم زد! آتوسا حسام اون آدم 
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 چشماشو تو حدقه چرخوند و گفت:  آتوسا

که تو به قول خودت   یبدونم اون خوادی! فقط دلم میر یبگ رادیاون ا نوی از ا ی_تو هم فقط بلد
 !هیچه شکل یشیعاشقش م

 کردم و گفتم:  یاخم

که هر روز تو   یتو نبود نیشد؟ ا یچ  مایکه آخر عاقبت ن  یدی! درمیگینم رادی ا یاز کس ی_من الک
 ه؟یپسر الرج   یلیخ  مایکه ن  یخوندیگوش مهسا م 

 بده حسام هم بد باشه!  مایاگه ن شهینم  لی_دل

 جام بلند شدم و گفتم: از

 خدافظ بچه ها!  ،یشیناراحت م گمیبهت م یز یچ هی! من برم، االن یفهمیبهت بگم نم  ی_من هرچ

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  هیهد

 . امیمنم باهات ب  سایکه! وا ینخورد یچ ی_ه

 گفتم:  رفتم،یم ی که به سمت در خروج   یگفتم و در حال  ینوچ

 .رم یمن م د، ی_شما بمون

با اونجا   یادیز یاز سمتشون باشم، به سمت خونمون که فاصله یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و
 !فهمنی حرف منو نم  نایچرا ا دونمی رکت کردم. واقعا نمنداشت ح

ها باال  از پله خواستمی درآوروم و درو باز کردم. وارد سالن خونه شدم و م دمویکل  دمیخونمون که رس  به
منو به خودش جلب کرد. عقب گرد کردم و به سمت صدا حرکت کردم. صدا از سالن   ییبرم که صدا

 : ومد یم ییرایپذ

از  المی بسته رو خودم شخصا بهتون بدم که خ  نیفقط اومده بودم ا شم،یمزاحمتون نم  گهی_نه د
 بابتش راحت بشه! 

 نبود؟! ریام یصدا نیصدا...ا نیا
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. آب دهنمو دمیرو د ریمتعجب ام یمحکم برخورد کردم. سرمو که باال گرفتم چهره  زیچ هیبه  هوی
 قورت دادم و با ِمن و ِمن گفتم: 

 _س..سالم!

 به قهقهه شد.  لی و ناگهان تبد شدی هاش نشست که هر لحظه بزرگ و بزرگتر ملب  یرو یمحو لبخند

که تا   وشیمردونش چشم دوختم. دار یقهقهه رو بدونم مات و مبهوت به چهره  نیا لی دل نکهیا بدون
 لحظه ساکت بود گفت:  نیا

 جان؟   ریام یخندیم ی_به چ

 و گفت:   دیلپم رو کش ر،یام

 و گشاد انقدر با مزه شده! یاسرمه یهالباس مدرسه نیه کوچولو که تو اجوج نی_به ا

 ! کنمیکه دستاش رو لمس م هی بار  نیدوم نیبه تکاپو افتاد! اون...اون به صورتم دست زد! ا قلبم
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 وارد کرد و گفت:  میشونیبه پ یالپام گل انداخته بود که با انگشتش ضربه  مطمئناً 

 لپاش از خجالت سرخ شده! مدرسه خوش گذشت عمو؟  یتخس و مامان  یجوجه هی_نگاش کن! مثه 

  وشیبا خنده به سمت دار دینگفتم. اون که سکوت منو د یچی شدم و ه رهیبه صورتش خ  متعجب
 برگشت و گفت: 

 نگرفته! من با اجازتون برم! ادیجوجه که انگار هنوز حرف زدن  نی_ا

 شدم.   رهیاز خونمون خ ریو فقط به خارج شدن ام دمینشی حرفاشون رو نم  گهید

 گذاشتم و گفتم:  نمیس یرو دستمو

 ؟ یزن ی انقدر تند م یچ یکه جوجه کوچولو صدات زد! پس چه مرگته؟ برا یدی_شن
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  یلباسام رو عوض کنم، رو نکهیفرستادم و به سمت اتاقم حرکت کردم. بدون ا رونی رو کالفه ب نفسم
دلم  کردمی بهش فکر م شتریب  یاتاقم قرار داشت، نشستم و بهش فکر کردم. هرچ  یکه گوشه  یمبل
افتاده  جونمکه از صبح به   یاچهی دل پ لی! حاال دل دیکوبی م نمیو قلبم تندتر به س خوردی م چیپ  شتریب

 ! دمیفهمی بود، رو م 

  یروزا بود که با خنده و مسخره باز ! تو همون دیرسیهم نم یافتادم که سنم به دوازده سالگ ییروزا ادی
. همون روزا بود که از هم قول مینکن  یرو هم از هم مخف   زها یچ نیترک یکوچ می عهد بست هیمن و هد

اگه  یحت می ! همون روزا بود که به هم قول دادمیو عقد هم شرکت کن  یو عروس  یتو خواستگار  میگرفت
 کوچولو نبود!  ریو مطمئنم حسم به ام می کوچولو خوشمون اومد به هم بگ هینفر  هیاز 

 گم؟یدارم م  ی. اصال معلوم هست چدمیکش  رونیام رو از سرم ب از جام بلند شدم و مقنعه  تی عصبان با
!  چرخه؟یکه داره تو ذهن من م  هیمزخرفات چ نیسالشه؟! پس ا ۳۳ ریخانم نگفت که ام نیمگه مه

 نگفت مدرسه بهت خوش گذشت عمو؟! هیخطاب نکرد؟! مگه با طعنه و کنا مگه اون منو جوجه

  یق یسرد اتاق نشستم. نفس عم  کیسرام یو خودم چهارزانو رو  دمیکوب واریحرص مانتوم رو به د با
 و گفتم:  دمیکش

! پس انقدر شلوغش نکن! یدیپسره رو د  نیکه ا یساعتم نگذشته از وقت ۲۴  ؟یکنی_چرا شلوغش م 
 ادمیُگندش و اون ُاُبهتش خوشم اومده! دو روز که بگذره  کلیمردونش و ه  یط از چهره االن من فق

مختلف گرم کنم تا فکرم دور و بر اون دوتا چشم  یزایسرم رو به چ نهیبکنم ا د یکه با ی! تنها کار رهیم
 نچرخه!   شیقهوه ا

حرفا رو به خودم زدم   نی! من اهی حرفا همش دلدار نیفکر کردم که ا نیو به ا دمیکش یاکالفه  نفس
 حال و احوال خراب رو داشتم؟! نیعمرم ا یتا حاال تو ینبرم! آخه من ک   یتا به عمق فاجعه پ

  رونشیشروع به زنگ خوردن کرد. از اعماق کولم ب  لمی غرق بودم که موبا زیانگافکار نفرت  نیهم تو
گوشه پرتش کردم. دلم  هیحوصله  یب  دم،یصفحش د  یاسم مهسا رو رو نکهیو بعد از ا دمیکش
 دور باشم! کنهیاز حال االنم م تری که منو عصب  یاز هرچ خوادیم

  تی برداشتم و خواستم با عصبان مویداغون گوش ی. با اعصابزدیول کن نبود! پشت سر هم زنگ م اما
 زد:  ادی بگم "چه مرگته" که اون زودتر از من فر
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 پشتشه!  شهی! بهش بگو آه من همدهیروز تاوان کارشو پس م هیبگو  یعوض  ی_به اون آتوسا

  اد،یمکث کوتاه، دوباره با داد و فر هیکه از حرفاش شوک شده بودم ساکت بودم و اون بعد از  من
 گفت: 

بود که االن جواب  نی! واسه همدونمیآره م  ؟یت بودطناز خانوم؟ تو هم باهاش همدس ی_چرا ساکت
تا   نیآشغال با هم دست کرده بود یمایچشم و رو و اون ن  یب  ی! تو و اون آتوسایدادیمنو نم یتلفنا

 !دیبشون اهی منو به خاک س

! کردی تر مو حالم رو آشفته   دیچیپ ی هاش ُمدام تو گوشم مزجه  یرو قطع کرد! صدا  یبعد هم گوش و
 بود؟!  یدختر چه کرد که انقدر آشفته و حرص  نیمروز با اا ماین

باهاش    کیگرفتم برم خونشون و از نزد میتر از منه، تصمداغون یل یحال مهسا خ نکهیفکر به ا با
 صحبت کنم!
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تنم کردم. موهام   یدود یشلوار لوله تنفنگ  هیتا زانوم بود رو به همراه  شیرنگ که بلند  یلیبافت ن  هی
شونم انداختم. با حسرت به   یرنگم رو هم رو ینارنج  فیو ک  ختمیفر شده بود، دورم ر نشونییرو که پا 
شال همرنگ   هی یبرم! با کالفگ  یبدون روسر   ،ینجور ی هم شدی نگاه کردم. کاش م نهییآ یخودم تو
 پام کردم.  دی رس یزانوم م  یروتا   شی رو هم که بلند فمیهمرنگ ک یهاسرم انداختم و بوت  یشلوارم رو

بود،  دنید  ونیزیمشغول تلو وشیکه با دار ی لیوارد حال شدم و روبه مامان ن دم،یها که رسپله  نییپا
 گفتم: 

 ؟یندار  یمهسا! کار  شیپ  رمی_مامان جون، من دارم م

 زودتر از اون گفت:  وشیبگه که دار یز ی چ خواستی زد و م یلبخند  یلین مامان

  لیشما ساعت دو تعط ی! مگه مدرسهیاالن برگشت  نی! خوبه همیبعد بر  ی از راه برس  یذاشتی_م
کجا   یمهسا دار  یخونه یبه بهونه   ستیخونه؟ االنم که معلوم ن یپس چرا ساعت چهار اومد شه؟ینم
 !یر یم

 به سمتش رفتم و گفتم:  مشت شده ییهامحکم و دست  یها! با قدم ختیاعصابم رو بهم ر حرفاش
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  دونستیم شون یهماهنگ کرده بودم و ا یلیمن اگه ساعت چهار اومدم خونه با مامان ن  نکهی_اول ا
خود پندارد؟!  شی کافر همه را به ک گهیکه م  نیدیضرب المثل رو شن نیشما ا  نکهیمن کجام! دومًا ا

برم   بخوامنداره اگه  یل یمهسا و دل یبرم خونه  خوامیم  یعن یمهسا  یبرم خونه خوامیم گمیمن اگه م
اونقدر رابطمون با هم  یلیهرکدوم از دوستام رو بهونه کنم! من و مامان ن ایاونا   یخونه گهید یجا

  یو به بهونه  زنهی کارت لنگ م یجا  هی! پس حتما تو میحرفا با هم نداشته باش   نیخوب هست که از ا
من با مامانم داشتم  نکهیامنم مثل خودتم! سوم  یکن یاالن فکر م که یر یم گهید  یدوستات جا یخونه

 دخالت نکن! ستیکه به شما مربوط ن ینه شما! پس تو مسائل کردمیصحبت م 

آخر به   ی*د*م و با گفتن خداحافظ از کنارش رد شدم. لحظه یرو ب*و*س* یل یبعد لپ مامان ن و
 و گفتم:  دم یچرخ زد،ی م یبه سرخ   تی که از عصبان یوش یسمت دار

بهت   یز ی مهمونات چ  یبهت لطف کردم که جلو  یلیدخترم! خ یگی_درضمن بار آخرت باشه به من م
 نگفتم!

  نیجواب ا دیزدم. باالخره با یاروزمندانه یحرکت کردم. لبخند پ یبعد به سمت در خروج و
 !دادمیم هاشویی پرو

  یاهم شارژ نداره! نفس کالفه می و گوشافتاد که به آژانس زنگ نزدم  ادمیخونه خارج شدم و تازه  از
به  یارفتم. ضربه  کرد،ی کار م  شینشسته بود و با گوش   نیکه تو ماش یو به سمت سروش دمیکش
تو جلد   وخندم گرفت اما خودمو کنترل کردم  افشیق دنیباال. از د دیوارد کردم که سه متر پر شهیش

 داد و گفت:  نیی رو پا شهیموندم! ش  یهمون دختر مغرور و اخمو باق

 ن؟یداشت ی_سالم بانوجان! کار 

 نکنم، لحنم رو مهربون کردم و گفتم: یبه بانوجان اول جملش توجه کردمی م یکه سع یدرحال 

 ؟یببر  یی جا هیمنو تا  شهی_م

 سرجاش صاف نشست و گفت:  عیسر

 فرهمن.. یبا آقا یماهنگه ه ی دی_بله بله! فقط بزار

 گفتم:  دمویحرفش پر وسط
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 ؟ یبدون اطالع دادن به اون منو ببر  یتونی! نمیزنگ بزن  خوادینم   وشی_اصال... به دار

 قرار گرفت و گفت:  یسیاما تو رودروا دیترس یم انگار

 ! دیسوار ش دیی_چرا که نه بانوجان! بفرما

کردم و   یدهن کج  وشیشدم. بعد از گفتن آدرس تو دلم واسه دار نی سوار ماش عی زدم و سر یلبخند
 که از نگاه سروش هم دور نموند!  دمیخند ز یر  زیبا خودم ر
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 و گفت:  ستادیخونه مهسا ا یجلو

 دنبالتون بانوجان؟ امی_برگشت هم ب 

 زدم و گفتم:  یامسخره  لبخند

 هم ممنون! یاومد نکهی! بابت اگردمی _نه خودم برم

 زد و گفت:  یلبخند پت و پهن  د،ید شدی که برقو تو چشماش م  یرحال د

 نداشت بانوجان، اصال شما هر وقت خواس...   ی_قابل

 رفتم و زنگشون رو فشردم. نای مهسا ا یحرفاش گوش کنم و به سمت خونه هیکه به بق  نستادمیوا

 و گفت:  دیچی مامانش تو فضا پ یکه صدا  دینکش یطول

 باال!  ایطناز جون! ب ی_خوب شد اومد

فکرم سخت مشغول  شدم،ی که سوار آسانسور م نطوری! همختس؟یانقدر اوضاع مهسا به هم ر یعنی
  ایبه دن خواستهیکه مهسا م ی مهسا بود! پدر و مادر مهسا دو تا دختر بزرگتر از مهسا داشتن و وقت

  حتو نارا  یعصب یو پدر مهسا در حد فتادهیاتفاق ن  نیهمش منتظر بودن تا پسر بشه اما ا اد،یب
وسط پدر مهسا از   نی! اکنهی ل نمتا بچه رو بندازه! اما مادرش قبو کنهی بوده که به مادر مهسا اصرار م

  یبه گفته  ای  شهیپسرا م هیشب  اتشیاخالق ی! مهسا هم همهکنهی م لیپسر تبد ه یاونو به  یدوران بچگ 
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که دلش از   فهممی موقتا از رفتارا و حرکاتش  یاما بعض خوادیکه باباش م  یاون پسر  شهیخودش م
 !ستین ی راض تی وضع نی نازک تره و خودش هم از ا گهیصدتا دختر د

 پنجم و زنگ درشون رو فشار دادم. یبه طبقه  دمیرس  یک  دمیتو افکارم غرق بودم که نفهم  انقدر

 که ماماِن مهسا درو باز کرد و گفت:  دیطول نکش شتریب هیثان چند

 _سالم دخترم! 

 گفتم:  رم،ی که شرمنده شده بودم از نگاه خ من

 ! سالم.دی_آخ ببخش 

 و دستپاچه گفت:  هول

  ایتو  یگشتم شماره ی. هرچ ادیب  تونهی_اشکال نداره دخترم! زنگ زدم به دوستتون آتوسا اما گفت نم 
! ومدهین رونی و ب  شیخونه رفته تو اون اتاق کوفت دهیکه رس ازدهینکردم! از صبح ساعت  دایرو پ هیهد

! کنهینم  زدرو با  کنمی م یار ! هرکدیبه گوشم رس  یز یچ ه یشکستن  یصدا شی چند لحظه پ نیتا هم
 ! ارهی سر خودش ب ییبال هی ترسمیم

زده از استرسش رو تو دستم گرفتم و  خی یبه اتاقش. دستا  دنمونیشد با رس  یحرفاش مساو انیپا
 گفتم: 

 ! دیبه کاراتون برس دیبه من و بر   دشی_بسپر

 نگرانش رو به چشمام دوخت و گفت:  یچشما

 ... یچجور  دونمینم ،یبه مهسا کمک کرد  شهی _باشه دخترم! تو هم

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 ! ستیبه تشکر ن  یاز یکردم واسه دوستم بوده! ن ی_من هرکار 

 زد و رفت.  یاقدرشناسانه  لبخند

 به در وارد کردم و گفتم:  یآروم یضربه 
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 ن!_مهسا...طنازم، درو باز ک

 کم مکث کردم و گفتم:  هی. دمینشن یجواب

 برگردم پس درو باز کن تا باهات حرف بزنم!  جهیکه بدون نت  امیب  دمینکوب  نجای_تا ا

 ندارم! ی_من با تو حرف

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

  ییدرو باز کن تا جواب حرفا زارم؟ی جواب م  یرو ب یمن حرف یمن باهات حرف دارم! فکر کرد ی_ول
 بکن!  خوادیدلت م یبعد هرکار  ،یر ی رو بگ یکه پشت تلفن بهم زد 

! با دقت جلوتر رفتم و به شدی زدم و وارد اتاقش شدم. باورم نم یاروزمندانه یکه باز شد لبخند پ  در
 گفتم: یدراور چشم دوختم! با ناباور  یجلو یشده ختهیر یهاخورده  شهیش

 وونه؟ید ی_چه کار کرد

 شده بود، گفت:   رهیگوشه خ هیکه به  یدرحال 

 !نهیتو آ  دمیکه کادو تولد بهم داده بود رو کوب  ی_عطر 

تاسف تکون دادم و به سمت مهسا رفتم. کنارش رو تخت نشستم و دستم رو دور    یرو به معن سرم
 هاش انداختم و گفتم: شونه

 _بگو!

 شونم گذاشتم و گفتم:  یبه زور سرش رو رو دم،یو سکوتش رو که د اخم

کن،  هی! احساست رو تو گلو خفه نکن، گر ی! احساس دار یدختر  هی_از خودت ُبت نساز! مهسا تو 
 شده! بگو و شرش رو بکن! یکن چ فی بکش، واسم تعر ادیفر

 مهسا هم همانا!  یهاهی جمله من همانا و شروع شدن گر نیا گفتن

 دادم فعال فقط شنونده باشم! حیکه گذشت شروع به حرف زدن کرد و منم ترج  یکم
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ذاشتم! و  پا گ ریپسرونه گرفتم و تمام احساساتم رو ز یپدرم پسر شدم، اخالقا  یبه خواسته شهی_هم
 گفتهیکه م  ییاون روزا یامروز بهم گفت همه مایحاال امروز به خاطر همون اخالقا کنار گذاشته شدم! ن

خاطر   نیبلکه به ا نمنک یینبوده که من احساس تنها نیواسه ا  رونی آتوسا رو همراه با خودمون ببرم ب
امروز   یعوض یمای! اون نبشه کیبهش نزد  خواستهیم ینجور یو ا ومدهیازش خوشش م مایبوده که ن

 نیفقط به ا رونی ب میکه بر ذاشتهیبهم گفت از اولشم منو دوست نداشته و هر بار که باهام قرار م 
منو  چکسیبشه! طناز دلم ُپره! دلم گرفته! چرا ه کیو بهش نزد نهی خاطر بوده که آتوسا رو بب

  کردمیوقت فکر نم چیدوستم آتوسا! ه نی از بهتر نمیو ا مایاز ن نمی! اون از پدر و مادرم و اخواد؟ی نم
 از پشت بهم خنجر بزنه!  ینجور یآتوسا ا

 شونم برداشتم و دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم:  یرو از رو  سرش

  مایکه صد در صد مطمئنم حس ن  ماستیحس فقط از طرف ن  نی_آتوسا از پشت به تو خنجر نزده! ا
 تهیواقع هی ن یحرفو بهت بزنم اما ا  نیا تیموقع نیا یکه تو ادین خوشت  دی! مهسا شا ستین یواقع

 ما! ایاما تو گوش نداد خورهی به درد تو نم مایبار بهت گفتم ن نی! من چندیقبولش کن دیو تو با
رو به خاطرش خراب  ندتینداره که آ نوی! اما اون آدم ارزش اکننی آدما اشتباه م یاشکال نداره! همه 

 !یکن

 13#پارت_

 ادامه دادم: یلبخند محو با

  نیاز ا شتری ب دمیرو داره! پس من بهت اجازه نم  اقتتیکه ل  تی تو زندگ ادیم ی_مطمئن باش آدم بهتر 
 !میکن زی رو تم  یکه ساخت یجهنم  نیا گهی! حاال هم پاشو با هم دیخودتو به خاطر اون نابود کن

بدون مکث   دم،یرو که روش د  یلیع کرد به زنگ خوردن. اسم مامان نشرو  م یلحظه گوش نیهم تو
 جواب دادم: 

 _جانم مامان جان؟ 

 !میرفت بهت بگم امشب شام مهمون  ادمی ختی انقدر اعصابم بهم ر ی رفتی م ی_طناز، داشت 

 گفتم: یحوصلگ ی! با ب وشیخواهر دار یخونه میبازم قراره بر  نکهیا مثل



 اب یمنو در

39 
 

 !امی_من نم

 تو خونه؟  ی تنها بمون یخوایشب م  ؟یاینم  یچ یعنی_

  امیساعت هفت و هشت م  نامیمهسا ا یتنها انگار بار اولمه! فعال که خونه  یگیم یجور  هی ی_وا
 !ی! نگران نباش مامان نمی بیم یموو نمیشیساعت دوازدهه! من م نیایب  رید یل یخونه! بعدشم شما خ

 گفت:  یلحن آروم  با

 !ی_باشه هرجور راحت 

 هیرو که   ییکردم و دست مهسا یپل  یآهنگ شاد یل یبا مامان ن  یدم و بعد از خداحافظز یلبخند
 گوشه مچاله شده بود رو گرفتم و بلندش کردم. دست به کمر شدم و گفتم: 

خورده هارو جمع   شهیش نیکه اول ا  اریجارو ب   هیاتاق! پاشو برو  نیبا ا ی_نچ نچ... نگاه کن چه کرد
 ؟ی کنیمنو نگاه م یسادی! چرا واگهید االی! میکن

 .ارهیتا جارو  ب  رونیاز اتاق رفت ب  یزون یآو یافه یق با

کردم. اسم  دایرو پ شی گشتم تا باالخره گوش یبلند شد. کل شیگوش یکه صدا دمیموقع د نیهم تو
تولد خودش باشه رو   خ یتار زدمیمهسا که حدس م  یِ رد تماس کردم. رمز گوش  دمیرو که روش د  ماین
  دونمیگذاشتم و شمارش رو هم پاک کردم. م اهیس ستی رو تو ل مایشدم. ن نش یم و وارد مخاطبزد
 تا فراموشش کنه! کنهیکمکش م  یل یاما فعال خ فهمهیروز م  هی االخرهب

رو پاک   شد یمربوط م مایکه به ن  یو خودش و خالصه هرچ  ماین  یعکساش رفتم و تمام عکسا سراغ
 نیشتری ب نیاما ا شهیکردم تا حد مرگ از دستم ناراحت م یکار  نیکردم. مطمئنم اگه بفهمه همچ

 واسش انجام بدم!  تونستم یبود که م یکار 

  یگذاشتم. وارد اتاق که شد نگاه مشکوک زی م یرو رو شی گوش عیدر که به چرخش درومد، سر رهیدستگ
ها شد. منم دست به کار شدم و آروم  خورده  شهیش به من انداخت و بعد هم شروع به جارو کردن

 گوشه گذاشتم تا آخر کارمون بندازمشون دور!  هیرو برداشتم و  شه یبزرگتر ش یهاکه یت
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 گفت:  یاگرفته یافهیرفت و با ق   شیسراغ گوش م،یکرد زی اتاقش رو تم یحساب   نکهیاز ا بعد

اس ام اس   هیحداقل  ایبهم  زدی صدبار زنگ م ییبعد هر دعوا شهینبود! هم یآدم نی همچ مای_ن
 نگفته!! یچی! هفرستادیم  یخشک و خال

ندم، دستم رو گذاشتم پشت کمرش و به سمت حموم   یکه به زور خودمو کنترل کرده بودم تا سوت  من
 گوشه پرت کردم، گفتم:  هیرو به  شی گوش نکهیُهلش دادم و بعد از ا

واست خوبه! منم  ر یدوش آب سرد بگ هیدختر خوب! برو حموم  یر نکن بهش فک گهی_قرار شد د
 . ارمی لباسات رو م

 گفت:  شد،یوارد حموم م  یلیم  یکه با ب یدرحال 

 !یکه اومد ی_مرس

 و گفتم:  دمیخند

  یتون یبرم خونمون! تو هم قول بده تا م  خوامیم ستم،ین گهیمن د رونی ب  یای_فدات، فقط تو از حموم ب
 !یو بهش فکر نکن   یسرتو گرم کن

گذاشتم و از اتاقش رفتم  زیآورو آروم تکون داد و وارد حموم شد. منم لباساش رو تو رخت   سرش
بود که   میگرفتم و برگشتم خونمون. ساعت هفت و ن یتاکس هیاز مامانش  ی. بعد از خداحافظرونیب

متوقفم  یی وارد خونمون بشم که صدا خواستمیرو حساب کردم و م یپول تاکسوارد کوچمون شدم. 
 : کرد

 _طناز! 

 14#پارت_

!  دیدرخشیم  بیشدم که تو نور مهتاب عج یرو به سمت صدا چرخوندم و محو دوتا چشم قهوه ا سرم
 من؟! رِ یشدم! ام وونهید ی! وا ستیمن ن رِ یاون ام
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. یشلوار اسلش خاکستر  هیرنگ تنش بود به همراه  دیسف یهود هیانداختم.  یسر تا پاش نگاه به
بود و دست   لشیدستش موبا هیهم سرش گذاشته بود و تو  یو خاکستر   دیسف بیکاله گپ ترک

لبخند   هیکرده بود و با  زی چشماش رو ر نیح  نیشلوارش فرو کرده بود. در هم  بیرو تو ج گشید
نگامو از تو چشماش   تونستمیموندم. نم تو چشماش رهیخ  دم،ی. به چشماش که رس کردی ممحو نگام 

 ! رمیبگ

 اومد و گفت:  کترینزد یکم

 میقا یبگم جوجه کوچولو! تو چ یچ  دونمی! نمادیبهم، زبونم بند م یزن یبا اون چشمات ُزل م ی_وقت
 سبز رنگ؟  یلهیپشت اون دوتا ت  یکرد

 که حرفام دست خودم نبود، گفتم:  یدهنمو بزور قورت دادمو درحال آب

 سبز رنگ من نداره!  یهالهیت نیتو کم از ا یقهوه ا یهاه لی_ت

! چند قدم ارمی رو زبونم م یچ دم یفهم ی از حرفم متعجب شده بود. حقم داشت! من خودمم نم انگار
کرد و   ی بگه اما اخم  یز یقرار گرفت، دهنش رو باز کرد تا چ میقدم هیتو  یهم برداشت و وقت گهید

 گفت:  یمکث طوالن هیبعد 

 _اشتباهه!

 اشتباهه که اون زودتر از من گفت:  یبعد پشتشو به من کرد و خواستم ازش بپرسم چ و

 !میسوارشو بر ای_ب

 : دم یتعجب پرس  با

 _کجا؟ 

 که پشتش بهم بود، گفت:  همونطور

 ! دییمامانت بهت گفته باشه که شب مهمون ما کردمی _فکر م

 ! ناستیا وشیدار یالیفام یخونه  کردمی اونا بوده و من فکر م یخونه   یمهمون پس
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 گفتم:  میباطن   لیآروم و بر خالف م یصدا با

 !مونمی هم گفتم که خونه م یل ی_من به مامان ن

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا  هیسمتم برگشت و  به

دنبالت! در ضمن من   امیعاشقت شده! خودش گفت ب ی نجور یکه ا ی_مث که بدجور مخ مامانمو زد
 !امیمن نم یدنبالت و تو بگ امی ب  نجایکه تا ا اوردم یوقتمو از سر راه ن

کردم   یجمله آخرش به شدت ناراحت شدم. هر کار  دنی بودم، از شن  یخنث  یکه نسبت به همه چ من
 گفتم:  یآروم  ینتونستم تو جلد اون دختر مغرور و پرو برم و فقط با صدا

 !گردمی و برم  کنمیلباسام رو عوض م  رمی_م

 گفت:  داد،یُهَلم م نیکه به سمت ماش یرو پشتم گذاشت و در حال  دستش

  میمنتظرم و شما تازه ساعت هشت و ن نجای! از ساعت هفته ااوردمی_گفتم که وقتمو از سر راه ن
 !یچقدر منتظر بمونم تا تو حاضر بش  دیدوباره با ستی! معلوم ندیآورد فیتشر

به بغض   ختهی از حرفاش بهم برخورده بود و صدام آم یل یکه خ  یلوکسش نشستم و در حال   نیماش تو
 شده بود، گفتم: 

دنبالم که انقدر وقت با ارزشتون    ادی ب دیگفتیداره به داداشتون م تی_اگه انقدر وقتتون واستون اهم
 !دیرو تو سر من نکوب 

بهش وارد   ی زد و با دوتا انگشتش دماغم رو تو دستش گرفت و فشار   یگشت و لبخند کجسمتم بر  به
 کرد. با همون لبخند کج، گفت: 

 ؟ یجوجه کوچولو! چرا بغض کرد  ی_آخ

  رهیچونم گذاشت و سرم رو باال آورد. خ  ری نگفتم. دستش رو ز یچی رو از دماغم جدا کردم و ه دستش
 تو چشمام گفت: 

دنبالت چون دلم واسه اون جوجه   امی دنبالت اما من خودم خواستم ب ادیب نی م_از اولش قرار بود ا
 تنگ شده بود! یرستانیدب یکوچولو



 اب یمنو در

43 
 

 چه کار کنم! دیبا دونستمی قلبم صدبرابر شده بود نم یهاتپش 

 گفت:  کرد،یرو روشن م   نیکه ماش یچونم برداشت و درحال  ریرو از ز دستش

 یخوا یدنبالت! اصال م ادیب گمیبه بعد به اون م نیاز ا ین یام داری_اما حاال که انقدر مشتاق د
 شمارشو... 

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 دنبالم! ای_نه، خودت ب

 وارد کرد و گفت:  میشونیبه پ یابهم انداخت و با انگشتش ضربه  یمشکوک نگاه

 تو جوجه!  یبانمک  یل ی_خ

 شدم و گفتم:   نهیرو به حرکت درآورد. دست به س ن یماش و

 جوجه؟ یبه من نگ شهی_م

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 چند سالته؟ نمی! ببگهید یا_جوجه 

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 سالمه!  ۱۷_

 رو تکون داد و گفت؛   سرش

من! آخه تو االن  یجوجه  گمیبه بعد بهت م نیاز ا ی! اوکیتر  کیسال از من کوچ ۱۶_خب...حدودًا 
 ! یشیمن حساب م یهم سن بچه

 سفتش وارد کردم و گفتم:  یبه بازو یا. با مشتم ضربه دنیشروع کرد به خند و

 _خودتو مسخره کن، خرس گنده! 

 شده بود، گفت:   دتریو بعد شروع به ماساژ دادن دستم کردم. اون که خندش شد 
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 !ییعمو نمشیمن، دستت درد اومد؟ بب ی_جوجه کوچولو

 و گفتم:  ختم یژل خوردش رو به هم ر یرو از سرش برداشتم و موها کالهش

 _عمتو مسخره کـــــــــــن!

 گوشه نگه داشت و گفت:  هیرو   نیماش

 !!!یچه کار کرد  نموینازن یموها نی_بب 

 زدم و گفتم:  یاروزمندانه یپ  لبخند

 نقطه ضعفت اومد دستم! گهید ؟ ییعمو یحساس  یلی_رو موهات خ 

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 !می_باشه طنازخانم! بچرخ تا بچرخ

 چشم دوختم. رونی زدم و از پنجره به ب یزد و شروع به حرکت کرد. لبخند محو یدیلبخند پل بعد

 15#پارت_

باز کرد واردش شد.   موتیدر رو با ر نکهیو بعد از ا سادیوا ییای کاخ رو دونمینم  ایخونه  هی یجلو
شدم و  ادهیپ  نیدو تا کوچه با ما فاصله داشت! از ماش قایبود که خونشون دق بیعج   یلیخ
مجنون بود، که  دیدرخت ب  هیتر اون طرف  یکاج! کم یرو از نظر گذروندم. پر بود از درختا  اطشونیح
  ییایرو یود هم فضاب  زیم یکه رو ی با طرح چوب قرار داشت. شطرنج چوب ییهای و صندل  زیم رشیز

 کرده بود. لیاونجا رو تکم 

 ما دلبازتره!  یاز خونه  یگفت که کم شدیما بود اما م یخونه یهم اندازه بایبگم خونشون تقر تونمیم

 ییشدم که تو سالن ابتدا یوم یوارد خونشون شدم و همون اول محو آکوار ریام یبه شونه  شونه
که  ریمختلف! ام یهاها و شکل و درشت با رنگ   زیر یهای خونشون قرار داشت. ُپر بود از ماه 

 شده بود، گفت:  ومیمن به آکوار یره ینگاه خ یمتوجه

 !شدی دختر م  دیاون با کنمی وقتا حس م ی! بعض هیهنر یلیبچه خ  نی! کال انهیکار ام نای_ا
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 و گفتم:  دمیرو تو هم کش  اخمام

 پسر بودنش نداره جناب مهندس!  ایبه دختر   یربط  نیو ا قشیره دنبال سلب  دی_هرکس با

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 گرفته باشم!  یمدرک مهندس ادی نم ادمی_

 لبام نشوندم و گفتم:  یحرص درآوردنش رو  یبرا یبه بازوش زدم و از قصد پوزخند یاضربه 

 نبود! شیب یاهیکنا نی! ایکه مهندس باش ادی نم پتمی _اصال به ت

 و گفت:  دی تصوراتم خند برخالف

هم وجود  یاگهید یکه دکتر و مهندس بشن! واال شغال کشی همه دارن خودشونو م هی_همون بهتر! چ
 ه؟ یجوجه فنچ تو رشتت چ یداره! راست

 کردم و گفتم:  یاخم م،یشدیخونشون م یوارد سالن اصل  میکه داشت همونطور

 _جوجه کم بود، فنچم بهش اضافه شد؟ 

 زد و گفت:   شیشونیبه پ یاضربه 

 من! یرفته بودا! قرار شد بهت بگم جوجه  ادمی_آخ 

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 به موهات باشه!  شتری_حواست ب

 زد و گفت:   یچشمک

 _نگران نباش، حواسم جمعه!

شدم.   هیخانوم و بق  نیبا مه یپرسوالو من مشغول اح  میدیجمله به جمع رس  نیبا گفتن ا همزمان
رو پشت سر   شدیم دهیکه وسط خونه د  یچی مارپ یهاجمع رو ترک کرد و پله   ی عذرخواه هیبا  ریام

 !رهی کجا م نمیدنبالش برم و بب خواستیدلم م  ی لیگذاشت و رفت. خ
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 رو صدا زد و گفت:  ریخانم ام  نیموقع مه همون

 طناز رو هم با خودت ببر تو اتاق مهمان لباساشو عوض کنه! ،یر ی تا باال م یمادر، تو که دار  رجانی_ام

 کجش رو زد و گفت:  یاز همون لبخندا یک ی ریام

 !رهیجوجه فنچ! بدو که د  ای_ب

 کرد و گفت:  یخانم اخم ساختگ نیمه

 ه؟یچ گهی_وا! جوجه فنچ د

 از فرصت استفاده کردم و گفتم:  من

 جوجه! کنهی ! همش صدام مکنهیم  تیچقدر پسرت منو اذ ین یب یجون م  نی_مه

 خانم جواب داد:  ن یمحل، زودتر از مه  یمثل خروس ب  وشیدار

 !یشیجوجه هم م هیشب یسیم یوا رمی _واال تو کنار ام

 خانم گفت:   نیبشکنم که مه  وشویگردن دار خواستیلحظه دلم م نیا تو

 مادر، سر به سر دخترم نزار!  ری_ام

 زد و گفت:  یلبخند ریام

 طناز خانم؟  نیاریم فی_چشم مامان جان! حاال تشر

 و گفتم:  دمی خانم خندم گرفته بود، خند  نیخودم و مه نی ب  تی می که از صم من

 خرس گنده!   لی_با کمال م

 روانم کرد و گفت:  یهم اخم یل یکرد و مامان ن دنیخانم شروع به خند نی حرفم مه نیا با

 _طناز! چه وضع حرف زدنه؟

 زودتر از من گفت:  ریام
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 ادیز زای چ نیبه بعد از ا نیاز ا دینکن تی جوجه فنچ! شما خودتونو اذ نیمن و ا نی ب هیباز هی نی_ا
 !نیشنویم

 16#پارت_

مامان قرار   یمورد مواخذه  نیاز ا شتریحرکت کردم تا ب   ریپشت سر ام عیزدم و سر  ییدندان نما لبخند
 . رمینگ

  بی. ترکشدی م دهیشدم که سراسر اونجا د  یمعروف یمحو تابلوها میدیدوم خونشون که رس یطبقه  به
 کرده بود!  لیو واقعا اونجا رو به کاخ تبد کردیم  ییخودنما  بیخونه هم عج یو کرم ییطال

 .شدیم دهید یو مبل راحت ونیزی سالن که توش تلو هیطبقه پر بود از اتاق و البته  نیا سراسر

 از اتاقا رو باز کرد و گفت:  یکی در  ریام

 تو لباساتو عوض کن! نیمن! برو ا  یجوجه   ای_ب

 کرده بودم، گفتم:  زی که چشمام رو ر یبه کمر شدم و درحال  دست

 عوض کنم؟  مویردارم! حاال برم لباس چ برم از خونه لباس ب  یکه اجازه نداد دی_ببخش

 بهم انداخت و گفت:  یهی عاقل اندر سف یافهیق

  نجایهمه راهم تا ا نیا گهید اوردمیلباس ن یگفتیم نییهمون پا ؟یاومد نجای_پس چرا تا ا
 !یومدینم

 لبخند پت و پهن زدم و گفتم:  هی

 ! کنجکاوم!نمی اتاقتو بب امیب خواستمی_م

 گفت:  زد،یخنده تو صداش موج م یکه هنوز ته مونده یسر داد و درحال یاقهقهه 

 ! یابامزه یل یدختر تو خ ی_وا

 گفتم: دم،یکشی سرک م ییا یو رو  بیعج یراهرو نیکه داشتم تو ا  یبغلش رد شدم و درحال از
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 _خب، حاال کدوم اتاق توئه؟

  شدیم یرو لباش بود که به سختلبخند  هیکه  یو در حال  دیرو گرفت و منو به سمت خودش کش فمیک
 گفت:  ش،ینی بب

بهش بکن و هم ازش بپرس لباس مناسب تو  یسالم ه ی! برو هم نهی_اون اتاقه که آخر سالنه اتاق ام
 نه! ایداره 

 تعجب گفتم:  با

 واسه خودم؟  رمی داره که من برم ازش لباس بگ یتو اتاقش لباس فروش نی_مگه ام

 خندش رو کنترل کنه، گفت:  تونستینم گهیکه د اون

که   ییهاکه اگه از لباس دخترونه  کنهی کار م کیبوت هیکنار دانشگاش تو   نی_تو اتاقش که نه! اما ام
داشته   یز ی چ هی دیبده به دوست دختراش! حاال برو شا هیخونه تا هد  ارهیم  ادیخوشش ب ارن،یم

 باشه!

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 !نمیرو بب اتاق تو  خواستمی_اما من م

 که رو لباش بود، گفت:  یرو به چپ و راست تکون داد و با همون لبخند  سرش

 فوضول خانوم!  نی اتاقمو بب ایبعدش ب  شه،یبافت گرمت م نی_تو برو لباستو عوض کن، با ا

 تخس رو به خودم گرفتم و گفتم:  یدخترا یافهیق

 _عمت فوضوله!

به در اتاق وارد کردم و با   یا. ضربهدمیالعملش رو ندعکس  گهیراه افتادم و د  نیبه سمت اتاق ام و
 "، وارد اتاقش شدم. دیی"بفرما  دنیشن

نشسته بود  ی بوم نقاش  هیپشت  نی رو نداشتم! ام یاصحنه  نیچن دنیورود به اتاقش اصال انتظار د با
 بود!  لشیموبا یاز رو رزنیپ هی یچهره دنیو مشغول کش
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 زد و گفت:  ینیری لبخند ش دیکه د منو

 _سالم، طنازخانوم!

 بود، گفتم:   رزنیپ یکه نگاهم به چهره  من

 _سالم!

 ابروش رو باال آورد و گفت:  یتا هی

 _چطوره؟ 

 گفتم:  شد،یم ترقی که لبخندم عم یدرحال 

 العاده است! حرف نداره! _فوق 

 شد و گفت:  ترق یاونم عم لبخند

رو بکشم! اون بنده خدا   شیو نقاش رمیزه خواستم تا ازش عکس بگو ازش اجا  دمشید ابونی _تو خ
 هم قبول کرد!

 خوشم اومده بود، گفتم:  یکه به شدت از نقاش من

 _کارت حرف نداره! 

 به خودش وارد کرد و گفت:  یو قوص کش

 ! شهی_کامل بشه قشنگ ترم م

 پشت بوم بود، گفتم: یو شلوار ل یکاپشن ل  هیشده بودم که با  نیخود ام یکه تازه متوجه  من

 ؟یدیتو خونه پوش  هی لباسا چ  نیا یهی_قض

  یکه باعث شد کم یبه خودش انداخت و سرش و به چپ و راست تکون داد. با لبخند ینگاه
 بشه، گفت:  زیچشماش ر

 رفت لباسامو عوض کنم! ادمیطرحو بکشم  نی_انقدر عالقه و عجله داشتم که زودتر ا
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 17#پارت_

 زدم و گفتم:   یلبخند مچهین

 _عجب! 

 به خودش گرفته بود، گفت:  یمتفکر  یافهیکه ق ی و کاپشنش رو در آورد در حال دیخند اونم

 _نگو چرا انقدر گرمم بود! 

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ یهست  یک گهی_بابا تو د

 به خودش گرفت و گفت:  یامسخره  لحن

 !ینقاش یساله از شهر تهران بزرگ. با تشکر ارسال کننده  کیو   ستیشمس هستم، ب نی_بنده ام

 به شونش وارد کردم و گفتم:  یاضربه 

 ؟ یبزن یگالر  یکارات کو؟ قصد ندار  هیبق گمی_مسخره! م

 نشست و گفت:  رشیتحر ز یم یرو

 بزنم! ینشده که بخوام گالر  ادی_هنوز تعداد کارام اونقدر ز

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 نم؟یکاراتو بب  هیقب تونمی _م

 رو زد و گفت:  نشیریش یاز اون لبخندا گهید یکی

 _چرا که نه!

. سر تا سر  میراهرو رو باز کرد و با هم واردش شد یتو  یاز اتاقا یکی بعد از اتاقش خارج شد و در  و
 اتاق پر بود از تابلو! محو تابلوها شده بودم که گفت: 
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بودم و فقط   دهیآموزش ند یاون دوران به صورت حرفهکه ا نهیواسه ا عنیضا ی ل یخ اشونی_اگه بعض
 ! دمشونیکشی عالقه م یاز رو

 ! نیام انی عال  نای_اما ا

 آروم کرد و گفت:  یرو کم   صداش

 !زنهیبگه! همش منو دخمل بابا صدا م  رخانی رو به ام زای چ نیا ستین  یکی_

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 جوجه فنچ! گهی_اونو ولش کن، اون به منم م

 خنده گفت:  یبعد از کل  نیام

 !چسبونهیم یاکهیت هی! به همه ضهیبشر کال مر نی_ا

 : میباعث شد به سمت اون برگرد ریام ی همون لحظه صدا تو

 ! کننیم بتموی دارن غ خبری ! کالغا برام خبر آوردن دو تا آدم از خدا بیه ی_ه

 و گفت:  دیخند نیام

 ها!خرابه   تیساق ؟یکنی مصرف م ی_کدوم کالغا؟ داداش چ

 جمله خنده رو سر دادم و گفتم:  نیا دنیبا شن  من

 رو عوض کن!   تیموافقم! به نظرم ساق  نی _اوم، منم با ام

 کرد و گفت:  یاخم ساختگ  ریام

 مونده که به حرف شما دو تا جوجه فنچا گوش کنم! نمی_هم

 رو به خودش گرفت و گفت: خنگ  یآدما یافه یق نیام

 که دخمل بابا بودم، حاال شدم جوجه فنچ؟!  روزی_تا د
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 باال انداخت و گفت:  یاشونه  ریام

 !ستی وارد ن یاعتراض گهی که دخمل بابا صدات کنما! پس د یهم خوب! خودت خواست یل ی_خ

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد.  دیفقط خند نیام

 انداخت و گفت:  نیبه ام یا گرانه نگاه سرزنش  ریام

 ن؟ی بری م فیتشر یی _جا

 زد و گفت:  شیشونیبه پ یاضربه  نیام

 لباسامو عوض کنم!  خواستمی رفت! م  ادمی_پاک 

 رو به من گفت:  ریاز اتاق خارج بشه که ام خواستیم و

 داشت؟  یز ی_چ

 تعجب گفتم:  با

 _ها؟

شده بودم دنبالشون   جیگ  ی. من که حسابرونی از اتاق رفت ب نی تکون داد و پشت سر ام یسر  ریام
با   نیاز اون، وارد اتاق شدم. ام  یروی شد و منم به پ  نیوارد اتاق ام ریرفتم و در اتاق رو بستم. ام

 تعجب به سمت ما برگشت و گفت: 

 !لباس عوض کنم خواستمی که م دی_ببخش

 اتاق َلم داد و گفت:  یگوشه یکاناپه یرو ریام

 _خب عوض کن! 

 گفت:  نداخت،یکه شونش رو باال م  یو درحال دیخند نیام

 ندارم!  ی_باشه، من که مشکل
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  ریکه ام رون،یاز اتاق برم ب  خواستمی و م  ری که چشمام از تعجب چهارتا شده بود، سرم رو انداختم ز من
 گفت: 

 ؟ یر یلباس بگ  نیاز ام یخواستیجوجه فنچ؟ مگه نم یر ی_کجا م 

 و گفتم: سادمیدر وا پشت

 ! اریواسم ب  ری_خودت ازش بگ

 و منو آورد تو اتاق. دیبعد دستمو کش یلحظات 

 زد و گفت:   یمتوجه نشه، چشمک ری که ام یجور  نیام

 !رونیاز اتاق برن ب یکنیلباس عوض م یدار  یکه شعور ندارن وقت ای_بعض

 زدم و گفتم: یدیلبخند پل  رِ ی کردِن ام  تیه بودم قصدش اذکه گرفت من

 ازشون داشت! شهینم  یانتظار  گهید فهمنی آدما نم نجوری_خب ا

 کرد و گفت:  یاخم  ریام

 ! دیریگیرو م هاتونی بلبل زبون نی_دوتاتون بعدا جواب ا

  ی. با لحن جدشدینم دهید یشوخ ایتو صورتش خنده  گهید ری. اما اممیکرد دنیشروع به خند ماهم
 گفت: 

 ن؟ی_کو لباسات پس ام

 به سر تا سرش انداخت و گفت:  ی در کمدش رو باز کرد و نگاه نیام

 رو دادم بهش!   هیاومده بود، لباس صورت حانهی که ر شیچند روز پ  نینباشه! هم یز ی چ زدمی _حدس م

 کم نشده بود، گفت:  شیذره از لحن جد هیکه   ریام

 ! یشیتا آخرشب که از گرما تلف م  ؟یچکار کن  یخوای_خب حاال م

 گفتم: شدم،ی خارج م  نی که از اتاق ام یباال انداختم و درحال  یاشونه
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 تا من لباسام رو از اونجا بردارم! یس یدم خونمون وا قهیدو دق خواستی! مگهیتوئه د ری _تقص

 گفتم:  نیو من روبه ام رونیاز اتاق اومدن ب نیام همراه

 ه؟ یکی کدوم  ری _اتاق ام

 از اتاقا اشاره کرد و گفت:  یکی هب

 _اونه!

 گفتم: شدم،یکه واردش م  یزدم و درحال  یلبخند

 !کنهی م تی کال همه رو اذ یان یداداشت که درجر نی ! ایگفت ی_لطف کرد

 نیا هوی! چرا ختیر  نییپا یکه افتاد دلم هر  ری ام یبرزخ یافه ی. چشمام به قدیزد و خند  یچشمک
 شد؟!  یشکل 

 18#پارت_

 گفت:  نیبه ام رو

 !میایما هم م  نیی_تو برو پا 

 به خودش گرفت و گفت:  ی مشکوک یافه یق نیام

 _باشه! 

  کردمیبودم، جرعت نم  دهیُگرخ ریام  یبرزخ  یافه یها رو پشت سر گذاشت و رفت. من که از قبعد پله  و
 اخماشو باز کرد و گفت:  ی وارد اتاقش بشم. کم

 ؟ ین یاتاق منو بب  یخواستینمداخل؟ مگه  یر ی _خب چرا نم

 که نبود؟! یعصب  ریام دنید  لشیبغض گنده تو گلوم جاخوش کرده بود! دل هیچرا اما  دونمینم

 و گفتم:  دمیکش یق ی کردم به خودم مسلط باشم. نفس عم یسع

 ! نییپا  رمی_م
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 تو چشمام، گفت:  رهی برم که دستمو گرفت و خ خواستمی م و

 شد پس؟  یچ  ،ینیاتاقمو بب  یهمه اصرار داشت  نی_ا

زودتر   دیپس با  شدم،یخارج م ی. داشتم از حالت عادکردی حالمو بد م  خورد،ینفساش که به صورتم م 
 ! شدمیخالص م تی وضع نیاز ا

 و گفتم:  دمیکش رونی از دستش ب دستمو

 بعد! ی_باشه واسه 

 هیسرم رو تو  خواستی!  دلم مومدیم رونی ب  شیرفتم. انگار از بدنم آت نییها پابا سرعت از پله  و
 فرو کنم! خیسطل 

 گفت:  نیام دم،یها که رسپله  نییپا

 !ی_چه زود اومد

 لبخند کج زدم و گفتم:  هی یسخت به

 کجاست؟  تون یبهداشت   سی_سرو

گوشه پرت کردم و به سرعت وارد   هیرو  فمی رنگ دراز کرد و من ک  دیدر سف ه یرو به سمت  دستش
حالم رو جا   تونست یآب هم نم  یآب بردم. خنک ری شدم. آب رو باز کردم و سرم رو ز یبهداشت   سیسرو

 نگاه کردم. با دست به صورتم ضربه زدم و گفتم:  نهی! آب رو بستم و به خودم تو آارهیب

جوجه؟!  گهیبهت م ینی بیمگه نم ؟یسال ازت بزرگتره! چه مرگته آخه لعنت ۱۶سالشه!  ۳۳_طناز اون  
 ! ؟یفهمی چرا نم

 حاال چه کار کنم؟ یآب شده بود! وا سیبه لباسم انداختم که خ ینگاه

 گفت:  د،یخانم که منو د نیرفتم. مه  ییرایخارج شدم و به سالن پذ یبهداشت   سیسرو از

 ؟ یشد یشکل  نی_وا طناز، چرا ا

 من، نگران گفت:  یافهی ق دنیهم به دنبالش از آشپزخونه خارج شد و با د یلین مامان
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 ؟یشد  سیچرا خ ؟ی_طناز مادر خوب

خانم   نی و مه   یلیمامان ن  نیبدم! داشتم سر گردون نگاهم رو ب یواقعا مونده بودم که چه جواب من
 گفت:  نییکه اومده بود پا  ریکه ام چرخوندمیم

 شده! سی علومه چرا خنداره! م دنیپرس گهیکه د نی_ا

 حال و روز افتادم! نیاون  به ا یک یاز نزد دهیدوختم. نکنه فهم ریام ینگاه وحشت زدم رو به چشما 

 به سمتم اومد و گفت:   کردی م  ثیکه چهرش رو خب  یز یهمون لبخند ر با

به صورتش   ده یکم آب پاش هیگرمش شده و  دهیکه پوش ی بافت گرم  نیجوجه کوچولو به خاطر ا نی_ا
 ! دهیتا خنک بشه و از قضا حواسش نبوده و آبا به لباسش رس

 خانم گفت:  نیکه مه دمیکش یق ینفس عم  ریام یحرفا دنیشن  با

 دختر؟  یباال لباساتو عوض کن ی_مگه تو نرفت

 زدم و گفتم:  یامسخره  لبخند

 ! نجایمنو آوردن ا شونیدم خونه ا  دمیکه عوض کنم! من تا رس  اوردمی _لباس ن

 و گفت:   دیچرخ  نیخانم رو به ام نیهم

 ؟ یتو لباس نداشت  نی_ام

 !حانهیدادم به ر ادتهی رو که  هی_نه مامان جان، اون صورت 

 هستن! یُاپن یچه خانواده گهید نایا بابا

 گفت:  ریلحظه ام نیهم تو

 ! دمیاتاق من جوجه، من لباس دارم، بهت م میبر  ای_ب

 ... رهمیام یعنیحرف چشمام چهارتا شد!!  نیا دنیشن  با

 افکارم رو پاره کرد:  یخانم رشته  نیمه یصدا
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 ! یرو نکرده بود  رخانی_ام

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 نشو مادر! دواریام ادی_ز

 یبکشم. لعنت  رونی دستم رو از دستش ب خواستیها برد. دلم مبعد دست منو گرفت و به سمت پله و
 !ادی سرم م ییچه بال کنمی که دستات رو لمس م هر بار  یدونی تو نم

 19#پارت_

 یهابود از رنگ یب یدر رو باز کرد و من پشت سرش وارد اتاق شدم. اتاق ترک  میدیاتاقش که رس  به
پوشونده شده بود و   ری حر یاتاق بود که با پرده مشک ینسبتا بزرگ گوشه یپنجره  هی! یو مشک دیسف

  زیم ناو یقرار داشت. رو به رو یو مشک  دیسف  بیترک یپنجره تخت خواب دو نفره  نییدرست پا 
سمت   نی. اخوردیلپ تاب گذاشته شده بود، به چشم م هیاون چند تا کتاب و  یکه رو یامطالعه 
  یمشک یچرم یاپه کان هیاون  ن یینصب شده بود و پا  دیسف اهیس فلیعکس بزرگ از برج ا هیاتاق 

کمد  هی متر هاون طرف  ی قرار داشت. کم یمشک ید یال ا ونیزیتلو هیاون  یقرار داشت که رو به رو 
  هیلباساش باشه و کنار اون هم  گاهیجا  زدمیو البته بزرگ قرار داشت که حدس م یچوب  دیسف

 تموم بود!   یاتاق همه چ نیکتابخونه جمع و جور بود. ا

 گفت:  ر یاتاق بودم که ام محو

 که بهت لباس بدم!   ایارضا شد، ب تی_اگه حس فوضول 

 که دست خودم نبود، گفتم:  یلباس افتاده بودم، با خشم یه یقض ادیکه تازه  من

دوست دخترات لباس   یتو هم برا دونستمی نم نکهیو دوم هم ا ینه و کنجکاو  یفوضول نکهی_اول ا
 !یر یگیم هیهد

 نافذ و براقش، گفتم:  یتو چشما رهیخ  دم،یرس شیقدم هیبه  یقتجلوتر رفتم و و و

 !کنمی رو تنم نم  یدیاون دوست دخترات خر یرو که واسه ی_من لباس 

 اصال دست خودم نبود! نیو تنفر گفتم و ا ضی "دوست دخترات" رو با غ یکلمه
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 صورتش نشوند و گفت:  یکجش رو رو یاز همون لبخندا یک ی کرد و  زی همون حالت چشماش رو ر تو

 ؟یدی اما به ما افتخار نم یرو بپوش   نیلباس دوست دختر ام یخواستی_چطور م 

  نیا لیدوست دختر داره و دل ری ام نکهیو ناراحت بودم از ا یبهش بدم؟ آره من عصب یچه جواب  حاال
دوست دارم و جونم به  من  گفتمی! مگفتم؟یم یبود! اما به اون چ نیکه بدتر شده بود هم هم  یحال

 !!یرابطه داشت  یبا کس دم یفهم یوقت  دیلبم رس

 گفت:   رفت،ی که به سمت کمد لباساش م  یافکار بودم که پشت به من برگشت و درحال نیهم تو

دخترا رو باباشون تعصب دارن، مگه  ی! آخه همهیرو بدونم! تو رو من تعصب دار  لش ی_فکر کنم دل
 من؟!  ینه جوجه 

! نکنه احساس من نسبت  دیدیمن رو نم یجن زده یافهی که پشتش به من بود و ق کنمی م خداروشکر
بهش بفهمونم که اشتباه   یجور  هی دی!! باشمیباشه که بدبخت م  دهی! اگه فهمده؟یبه خودش رو فهم

 ! کنهیم

 نلرزه گفتم:  کردمیم یکه سع  ییبا صداقورت دادم و   یدهنمو به سخت آب

تا   یعنی... یعنیباشم.  یک ی که هر روز با  ستمین  ییمن...من از اون دخترا ؟یگ ی_چرا چرت و پرت م
هستن   یکی که هر روز با  ییدسته دخترا هم متنفرم  و البته از پسرا نینبودم و از ا یحاال اصال با کس 

 رو بپوشم! یکه واسه اونا گرفت  یسلبا  ادی هم خوشم نم نی هم متنفرم! واسه هم

 تو دستش بود به سمتم برگشت و گفت:  رهنی پ هیو   شرتیت هیکه  یو درحال یکالفگ با

 تموم شد؟ تونی_سخنران 

. بعد دست به بغل   رمشی ها رو به سمتم پرتاب کرد که من مجبور شدم بگلباس د،یرو که د سکوتم
 گفت:  یشد و با اخم کمرنگ

کجا   دیرو با یچه حرف  یدونی و نم یابچه  دونمیجوجه فنچ! م  رمیگیم دهیامشبت رو ناد یها_حرف 
نفرم   هیبا   یاما تا حاال حت هیواسشون عاد زایچ نیبزرگ شدم که ا یاخانواده  هی! درسته من تو یبزن 

نتونم از شرم    کردمازدواج  یوقت خواستیه! نخواستم! چون دلم نمنتونم ها  ن نکه یرابطه نداشتم! نه ا
کم بهت   هیخودمه!  رهنی و پ شرتی هم ت شرتیت نیقبال با صد نفر بودم تو چشماش نگاه کنم! ا نکهیا
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به بعد حواست    نیبهتر از اون بافت خفه کنندست! در ضمن از ا  یلیو خ  دشیپوش  شهیبزرگه اما م
رو باز کردم اما    یشوخ رِ باهات سَ  ییمدت کم آشنا نی! درسته تو ایکنی صحبت م یباشه با من چجور 

 ! یار یرو به زبون ب یهر حرف  یاجازه ندار  گهید

 گفت:  شد،یکه از اتاق خارج م یبعد از کنارم رد شد و درحال  و

 !یایو ب  یاتاق منتظرتم تا لباستو عوض کن رونی _ب

تو گلوم جا خوش کرده بود و قصد خفه   یابعد از اتاق خارج شد و در رو بست. بغض خفه کننده  و
گردو رو فرو کرده تو گلوم تا   هیبه زور   یکی  کردمیکردنم رو داشت. انقدر بغضم بزرگ بود که حس م

  اشوصحبت کنه و من، مِن احمق چرا جواب حرف  یور نجیتونست با من ا یمنو خفه بکنه! اون چطور 
 ندادم؟!

اون  ی. من دارم برادمیصورتم کش یگونم نشست رو حس کردم و دستم رو رو یکه رو یاشک یگرم
بزرگ   وشیدار یهاه یعمر با گوشه و کنا هیکه  یانقدر دل نازک شدم؟! من ی! اصال من از کِ کنم؟یم هیگر

 !ختم؟یانقدر به هم ر ریام یچند تا جمله  نیشدم و جواب همشونو دادم حاال چرا با ا

 20#پارت_

اصال دست من   نیو ا شدیم ریاز چشمام اشک سراز  دادمیکه لباساش رو تو دستم فشار م همونطور
تو   رییتغ ی اذره  نکهی. و بدون ادی در به گوشم رس  یچقدر تو اون حالت بودم که صدا دونمی نبود! نم
پشت   وهاش ر قدم یکه درو باز کرده وارد اتاق بشه. صدا یکنم، منتظر بودم تا شخص  جادیحالتم ا

کرد که   کی رو به رو شدم. دستش رو به صورتم نزد ریاخمو و متعجب ام یسرم حس کردم و با چهره 
 گفت:  یعصب یدستش رو پس زدم. با همون چهره  عیسر

 ؟ی کنیم هیگر یچ ی_برا

 گفت:  ادیصداش رو باال برد و با فر د،یرو که د سکوتم

 ه؟ یاشکات چ نیا ل یدل گمیم ؟ی_مگه الل

 گفتم:  وارزجه 
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اشکات   لی دل  یپرسیتازه م یاز دهنت در اومد بهم گفت ی هرچ ؟یدون یتو نم  یعن ی ه؟یاشکام چ  لی_دل
 !ه؟یچ

که انگار از ته چاه  ییو صدا یر بار بهت زده شد. ابروهاش رو باال فرستاد و با ناباو  نیا ریام نگاه
 گفت:  ومد،یدرم

 تو واسه اون حرفا... یعنی_

به  یتو صورتم انداخت و وقت ینگاه گهی. بار ددیموهاش کش یتو یرو خورد و کالفه دست حرفش
 زده بود.موند. نگاش مات و غم رهی بهشون خ د،یبه اشک نشستم رس یچشما

و به خودش   دیو من ناخواسته تو بغلش افتادم. من رو تو آ*غ*و*ش*ش کش   دیدستم رو کش ناگهان
  امیاز بغلش ب  خواستمیشد. باز هم صورتم قرمز شد . م  خی مو به تنم س شی حرکت ناگهان نیفشرد. از ا

 تر به خودش فشرد و گفت: که منو محکم رونیب

نشون  ی خوایدختر؟ چرا م یر ی گیرو نم زت ی اون زبوِن تند و ت یجلو یچ یبرا  ی_تو که انقدر دلنازک
 ؟ی هست یقو یل یخ یبد

بود و حالم   دهیچی پ هامهیر یتو رش ینظ  ی. فقط عطر ب دم یفهمی نم  یچ یبغلش الل شده بودم و ه تو
 رو دگرگون کرده بود و بس!

 ادامه داد: د،یرو که د سکوتم

به  یخوای رو که م  یحرف دی! تو اول باخوردی بهش َبر م یزدی هم اون حرفا رو م یاگهی_به هرکس د
تهمت   هیبه بق یدرسته من به راحت ایحرفو بزنم؟! آ نیدرسته من ا  ایآ  ینیو بب   یمزش کن یار ی زبون ب

 خودم رو بهت بدم! یلباسا خوامیکه من م یشدیمتوجه م یکردی کم صبر م هیبزنم؟! تو اگه 

َسِر   ییداره چه بال  دونستی اون قطعا نم. دیکشیکمرم م یو آروم دستش رو رو زدیحرفا رو م  نیا
من بودم   ن یکارش نداشت اما ا ن یاز ا یمنظور  چی! اون هکردی ! کاش تمومش مارهی جنبم م  یقلب ب

 !شدیکه از حرکتاش حالم بد  م

 آورد و گفت:  نییپا  یرو کم   سرش

 ها!رو که به اشک نشسته  تیزمرد یاون چشما  نمینب گهی_د
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 گفت:  ییبایاز خودش جدا کرد و با لبخند ز منو

 _باشه؟ 

 حرفش تکون دادم. دییمعصوم تو بغلش آروم گرفته بودم، سرم رو به تاک یبچه هیکه مثه  من

 و اشکام رو پاک کرد و گفت:  دیرو باال آورد و رو صورتم کش دستش

 دلنازک من! یجوجه   نی_آفر

. لبخند  دادی لمس کردنشون بدنم نسبت بهشون آالرم مدستاش برق سه فاز داشت که با هر بار   انگار
 کرد و گفت:  تر ق یرو عم  شیخواستن

که االن شام هم حاضر   میبر ایکه بهت دادم رو بپوش و ب ییدفعه لباسا نیتو هم ا رونی ب رم ی_من م
 ! شهیم

امکان نداره بتونم  گهی. دگرفتیلحظه هم آروم نم  هیبعد از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد. قلبم  و
 کنم!!  رونیرو از سرم ب   ری فکر ام

 21#پارت_

بود از خنده منفجر بشم.  کیاتاقش انداختم. نزد نهیبه خودم تو آ یرو که تنم کردم نگاه شرتشیت
تنم   شرت،یت  یرو رو رهنشیپ دم یخند  یُکل نکهیدم! بعد از اانقدر بهم بزرگ بود که توش ُگم شده بو

 چقدر به من بزرگن! نایخدا! ا یکردم. وا

آرنجم   یکا ی رو هم تا نزد رهنشی پ ینایشلوارم گذاشتم و آست یرو تو  شرتشی به سرم زد. ت یفکر  هی
م و به خودم تو  زد یسرم بستم. چرخ  یباال یباال دادم و ُدکمش رو اونجا بستم. موهام رو هم ُدم اسب

بهم    یلیَلش خ  باسواسه خودم ِبَخَرم! ل  یُمدل  نیدست لباس ا هی دیبود! با یانداختم. عال ینگاه نهیآ
گول بزنم! با   تونمی ! از افکارم خندم گرفت. خودم رو که نم ادیهم بپوشم بهم م ی! اصال من گونادیم

حال بِد چند   یبود و همه  نیمثل مورف ری رو به اون رو شد! آ*غ*و*ش ام نی حالم از ا ری ام یحرفا
 رو نابود کرد! شمیپ قهیدق

 اومد که گفت:  ری ام یبه در خورد و پشت بندش صدا یاحال تقه  نیهم تو
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 دختر؟ کاِرت تموم نشد؟  یکن ی _چه کار م

 ما گفتم: لبخند دندون ن هیبه سمت در رفتم و بعد از باز کردنش، با  یخوشحال با

 _تموم شد! 

  یاز لبخندش به خوب نیبود و ا زیبرانگ  نیعقب رفت و سر تا پام رو از نظر گذروند. نگاهش تحس  یکم
با شلوار لوله  شیخاکستر شرتیو ت یمشک  دیسف رهنی. پادیمشخص بود! حقم داشت که خوشش ب

شده   یکه من به لباساش داده بودم، واقعا عال ییهاِست شده بود و با طرح  ب یعج میدود یتفنگ
 گفت:  شد،ی م ترق ی. همون طور که لبخندش عم ودب

 های و مثل هپل رونی ب یایآشفته و لباس گشاد از اتاق م یافهیکه االن با ق  کردمی _داشتم تصور م
 دختر!  یشد  ی. اما واقعا عالیشیم

 کردم و با همون لبخندم گفتم:  ز یرو ر چشمام

 که؟  یانی در جر اد،یهم بپوشم بهم م  یمن گون_اصوال 

 کرد و گفت:  ییپر سر و صدا یخنده

 _اوه، بله بله!

که ما رو   نی. اممیروم شد نگی نیو وارد دا میها رو پشت سر گذاشتپله م،یدی خندیکه م طورن یهم
 گفت:  د،ید

 آوردن!  فیکه باالخره عروس خانم تشر دیپسند رو بفرست  ی_صلوات محمد

 گفت:  ری و ام  نیپدر ام ارسالن،

 تا االن صدبار رفته بود و برگشته بود! شگاهی_واال صد رحمت به عروس! اگه عروس رفته بود آرا

 من شده بود، گفت:  یلباسا یخانم که تازه متوجه   نیو مه میدی حرف خند نیبا ا همه

 دخترم! ی_ماشاءهلل مثه ماه شد 

 زدم و گفتم:  یاقدرشناسانه  بخندل
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 ! نی_لطف دار

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی نیام

 ست؟ ی تو ن رهنی پ نیا ری_ام

 گفت:  نشست،ی م  یزغذاخور یکه پشت م یدرحال  ریام

 منه!   شرتیهم ت ی ک ی_چرا خودشه! اون 

 سرش رو کج کرد و گفت:  نیام

 _شلوار هم؟!

 سر داد و گفت:  یاقهقهه ریام

 ماِل خودشه! گهی_نه؛ شلوار د

 زد و گفت:  یلبخند یل یبود رفتم و نشستم. مامان ن  ریکه کنار ام یخال  یسمت تنها جا به

 جان کجا؟  ری ام کلی تو کجا، ه کلی اندازت شد دختر؟ ه ی_چطور 

 گفتم:  دم،یکشی که واسه خودم برنج م  یدرحال 

 هنم خالقه مادِر من!معمار بشم! ذ  خوامیکه من م ستین  خودی_ب

   کیمتوجه نشن، سرش رو نزد هی که بق  یآروم و طور  ریو مشغول خوردن غذا شدن. ام دنیخند همه
 آورد و گفت: 

 جوجه فنچ!  هی_پس رشتت معمار

 گفتم:  یآروم ی. با صداکنمی متوجه نشه صحبت م یدهنم گرفتم که کس یآب رو جلو وانیل

 خواهد شد! یشتم معمار بله ر  ندهیاما درآ هی_االن که رشتم فن

که لبخند زده. سرم رو   دمیفهم ش ی ُمنهن یشدش و لبا  زی ر یچشم دوختم و از چشما رخشمین به
با   ریاز احساس من نسبت به ام کسچیه خواستمی و مشغول خوردن غذام شدم. نم نییانداختم پا
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عاشق   ی! آخه ککنهی موضوع رو بفهمه مسخرم م نیا یاگه کس  کردمی خودش! حس م یخبر بشه، حت 
 سال از خودش بزرگتره؟! ۱۶که  شهیم یکس

 22#پارت_

خانوم اونقدر غرق    نیو مه یلی. مامان ن میخونه جمع شده بود ییرایاز خوردن شام همه تو پذ بعد
هم سخت مشغول  ریو ارسالن و ام وشی. دارشناسنیرو م  گهیصحبت بودن که انگار صد ساله همد

 هُزل زد  واریبه در و د  کاریکه ب میبود نیاون بودن. تنها من و ام یشرکت و کارا یصحبت درباره 
باهاش   یحرف  تونستمی نشسته بود و من نم یادیز یمن و با فاصله یروبه رو  نی. متاسفانه اممیبود

"  ی"چ ی. سرم رو به معندمیگفت که من نفهم ییزایچ هی با چشم و ابروش  نیحالت ام   نیبزنم! درهم
 یچ فهممی بکنم و با تاسف لب زدم "نم  یخونلب زد. بازم نتونستم لب یز یچ هیتکون دادم که 

 !"یگیم

 خانوم گفت:   نیها حرکت کرد که مه و از جاش بلند شد. به سمت پله  دیکوب شی شونیرو به پ  دستش

 جان؟  نیام یر ی_کجا م 

 کنم! لی رو تکم  میباال نقاش  رمی_م

 و گفتم:   دمیحرفش منم از جا پر نیا با

 ! امی_منم م

 گفتم! یمن چ  دیشده بود و اصال نفهم یلیخانم دوباره مشغول صحبت با مامان ن  نیمه

 راه افتادم و گفتم:  نی سر ام پشت

 !ادیب   یگفتیم  رمی _کاش ام

 گفت:  رفت،ی باال م  ییایو رو  یچی مارپ یهاکه از اون پله  نطوریهم

بود. فکر نکنم اصال متوجه شد که ما   نایشرکت و کارخونه و ا ی_اون که سخت مشغول صحبت درباره 
 ! رهیبگ  رادیاز کار من ا خوادیساله م ۸۰ یرمردایپ  نیمثل ا ادیباال! بعدشم اون ب میاومد
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باال! اما  ومدی باشم. کاش اونم م ریکنار ام  خواستینگفتم. دلم م یز ی به اتاقش چ دنیو تا رس  دمیخند
 !هیل یدراومدم خودش خ یکار ی که از ب نیهم

 پشت بوم نشست. منم کنارش نشستم. نیو ام میشد  نیاتاق ام وارد

 ابروشو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 م؟ یبکن یکار  هیبا هم  یخوایاگه م ره؟ی_حوصلت سر نم 

 چونم گذاشتم و گفتم:  ری رو ز دستام

 دوست دارم! بکش!  ینقاش یل ی_نه من خ

مشغول درست کردن رنگ شد.   کالمی و ب  تیآهنگ ال هی کردن  یرو آروم تکون داد و بعد از پل   سرش
 تو کارش مهارت داره!  یلی. معلوم بود خدیکش یبوم م یآروم آروم رنگارو رو

رو پشت سرم   یکس یهاقدم یو بعد صدادر  یشده بودم که صدا نیو حرکات دست ام ینقاش  محو
 با لبخند گفت:  نیتو اتاقه، ام یک نمیسرم رو بر گردونم تا بب نکهی. قبل از ادمیشن

 !ادیب   یگفتیم  رمیبگو به ام یغول چراغ جادو هم اومد! حاال ه نیا ای_ب

 سرم رو به سمتش چرخوندم و گفتم:  یخوشحال با

 ؟ی_اومد

 به خودش گرفت و گفت:  یهی عاقل اندر سف یافهیق

 _نه، هنوز تو راهم!

 به خودم گرفتم و گفتم:  یپوکر  یافهیق

 _مسخره! 

 ما َلم داد و گفت:  یکاناپه، درست رو به رو یرو
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شما دوتا بچه   یول  شمیروبه رو م ۱۸مثبت   یعاشقونه  یصحنه هیتو اتاق با  ام ی_من گفتم االن که ب
 د؟ یکشیم  ینقاش  دیمثبتا نشست

 پرت کرد و گفت:  ری از قلموهاشو به سمت ام یکی نیام

 ! یاگه تو گذاشت کشمایم  مویبارم من دارم مثه بچه آدم نقاش هی_

 گفت:  کرد،ی م یقلمو باز  یکه با موها  یدرحال  ریام

 پسره؟  نیتو سر ا یزد  یز یطناز تو چ نمی_همون به تو شک کردم! بب

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ یتعجب کرد دنیکش  یدر حال نقاش  دنشیانقدر اوضاش داغونه که االن از د یعنی_

 ابروشو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 !بهیبکشه عج  یاتاق باشه و نقاش  هیدختر تو  هیبا  نکهیاما ا کشهیم شهی رو که هم  ی_نه! نقاش

پرت کرد که درست خورد تو شکمش! بعد  ری بزرگتر برداشت به سمت ام یقلمو هی نیحرف ام نیا با
 گفت: 

 سمت من! ادیبترسه ب گهیکن د یکار  هی_حاال 

 گفت:  ر یو ام میدیسه خند هر

 نه؟!  ایشده  نیهمنش ی که با چه کس  کردمیروشنش م  دی_باالخره با

 گفتم:  ریبحثو ببندم رو به ام نیا نکهیا یبرا

 ؟ یزن یم  انویتو پ  ری_ام

 چرخوندم و گفتم:  ری و ام نیام نیرو ب   جمیاتاق تو سکوت فرو رفت. نگاه گ هیچند ثان یحرف برا نیا با

 زدم؟!  ی_حرف بد

 لبخند کج معوج زد و گفت:  هی عیسر نیام
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 !زنهی وقته نم  یلیخ  زد،ی_م

 _چرا؟ 

جلوش رفتم و  عیکه سر رونیتو هم رفت. بلند شد تا از اتاق بره ب  شتریب ری ام یسوال اخما نیا با
 گفتم: 

 چرا انقدر بهت َبر خورد؟  ه؟یچ ای باز نی ! اگهید زنمی _بگو نم

 نگام کنه گفت:  نکهیا بدون

 ! زنمیواست م  ن،ییپا  نی ایب گهیربع د هی_

 بود سکته کنم، گفتم:  کینزد یکه از خوشحال  یدرحال 

 ؟ یگیم ی_جد

 نگام کنه فقط سرش رو تکون داد و بعد از کنارم رد شد و از اتاق خارج شد. نکهین اهم بدو باز

 23#پارت_

 و گفتم:  دمیچرخ  نیبه ام رو

 _ناراحت شد؟ 

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  نیام

 !به یقبول کرد بزنه واقعا عج نکهی_فکر کنم! اما ا

 گفتم:  یجی گ با

 نزدم که بخواد ناراحت بشه!  ی_من که حرف بد

 تکون داد و گفت:  یکه خودش رو مشغول تابلوش کرده بود، سر  یدرحال 

 فقط...  ری! امینزد ی_تو حرف بد
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 نشستم و گفتم:  م یقبل یجا کرد،یداشت مغز استخونم رو سوراخ م یکه کنجکاو من

 ؟ ی_فقط چ

 سبز رنگم دوخت و گفت:  یرو به زمردها  شیمشک یچشما

 بگم، ناراحت بشه!! یز یاگه من چ دی رس! شا_از خودش بپ 

رو به خاطر    ریممکنه وجود داشته باشه که ام یلی! چه دل؟یچ یعنیشده بود.  ری ذهنم درگ یحساب 
 زدن ناراحت کنه؟!  انویپ

بود که ناخودآگاه    بایز یملود نی گوشم رو نوازش کرد. انقدر ا ینیدلنش یفکر بودم که صدا نیهم تو
صدا  رفتم،ی تر م نییپا یرفتم و هرچ  نییها پامن رو از جا بلند کرد و به سمت خودش کشوند. از پله

رو   ریتر رفتم که اماون سمت  یاونجا نبود. کم چکسیشدم اما ه  ییرای. وارد  سالن پذشدیم ترک ینزد
اون  یهم در سکوت مشغول تماشا  هی. بقزدی م انوینشسته بود و ماهرانه پ  انوی که پشت پ دمید

بودم و   ستادهیکرده بود! همونطور سرپا ا خکوبیخودم م یبود که منو تو جا با یانقدر ز یبودن. ملود
 شدم! ر ی محو حرکات دست ام

 که شروع کرد به خوندن چشمام رو بستم و سرتا پا گوش شدم:  ریام

تو   ادی ب یچکس یمحاله ه ،یعاشق ینداشت، وقت یاحرف تازه چیمن ه یبرا  یزندگ نی"_قبل اون، ا
  وقتچ یپاش، ما رازمون ه یجاش! اون حرف زدناش، طرز نگاش، پشِت در صدا  نهیقلب تو بش

 کاش..."  یفاش، تا تهش بمون شهی نم

 کردن:  دایهام، راه خودشون رو پمن رو گونه یهااشک  د،یآهنگ که رس ینجایا به

 ..." ادیدستم داد، که ُبردم همه رو از  یانگار، چشات چه کار  شمیدارم عاشق م  یوا ی"_ا

شده بودن که  باشیز یکه تموم شد، به سمت ما برگشت. همه اونقدر محو آهنگ و ملود کارش
شروع به دست   میاشک یبا همون چشمابه خودم اومدم و  هیچه کار کنن! زودتر از بق دونستنی نم

بود!  کیآهنگ چقدر به احوال من نزد نیهم کم کم شروع به دست زدن کردن. ا هیزدن کردم. بق 
وقت تموم   چیکاش ه ی! اختمیریکه بهم داده بود، اشک م ینبود اما به خاطر حس  نیگدرسته غم
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  یبی خانم با لبخند عج  نی. مهکردی نگام م یبودم و اونم با لبخند کمرنگ  ریام یتو چشما  رهی ! خشدینم
 رفت و گفت:  ری سمت ام

چقدر خوشحالم   یدون ی! درست بعد اون اتفاق! نمینزده بود   انویپ نیوقت بود دست به ا یل ی_خ
 !یکرد

غم ِکِدر شده  که از زور  ییزد. انقدر لبخندش تلخ بود که دلم رو آشوب کرد. با چشما  یلبخند تلخ ریام
 به من انداخت و گفت:  یبود، نگاه کوتاه 

 جوجه فنچ ازم خواست بزنم! نی_ا

 لبخند دادم.  هیبه من انداخت که من جوابش رو با  یاخانوم نگاه قدرشناسانه  نیمه

 

  نی سرد ماش یشه ی. سرم رو به شمیشد وشیدار نیو سوار ماش میکرد یشمس خداحافظ یخانواده  از
ذهنم رو مشغول  یو حساب  دادی ذهنم جوالن م یخانم تو نیمه  یدادم و چشمامو بستم. حرفا هیتک

چقدر    یدون ی! درست بعد اون اتفاق! نم ینزده بود انو ی پ نیوقت بود دست به ا یل یکرده بود. "خ
هم  زدیچشماش موج م یکه تو یو اون غم   ریام یناراحت   لی دل یعنی!" کدوم اتفاق؟! یکرد شحالمخو

 اطر همون اتفاق بوده؟! به خ

به جز اون   یاگهید یزایکردم به چ ی. سعشدمیم جی گ شتریو ب شتریب  کردم،ی فکر م  شتریب  یچ هر
 فکر کنم. زی اتفاق اسرارآم

و اون  سمی ! دوست داشتم تا صبح همونجا وازدی م انویقشنگ بود! چقدر ماهرانه پ ر یام یصدا چقدر
 بزنه و همراهش بخونه و من محوش بشم!   انویپ

خوند رو زمزمه    ریکه ام یآهنگ ی چشم دوختم و ادامه  رونی ب  یبارون یرو باز کردم و به هوا چشمام
 کردم: 

  ریبه غ کسوچیکه ه یروت حساسم! اگه باعث شد یادیز ییوقتا هیاگه  ست،یمن ن ری"_ تقص
ُپشتتم! تو هم  شهیغم هم الیخ یبرم، ب زارهی، نمدلم مارهیمنه نشناسم! ب یایتو که تموم دن  یچشما

 ..."دادیداد ب یدلو دادم دسِت باد ا اد،یب یدور  نمونینرو ب ییجا
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هم به من حس داره،  ریام یعنیو به سقف چشم دوختم.   دمیلباسام رو تختم دراز کش  ضیاز تعو بعد
 اون آهنگ رو خوند؟! ینجور یهم ای

 و گفتم: دمیپهلو چرخ به

 کتره؟یسال از خودش کوچ ۱۶که  شه یم یعاشق دختر  ینداره! اصال ک  یحس چی_معلومه که به من ه

خودش گفت   نکهیبزنه! ا انویکه قبول کرده پ بهیگفت عج  نیام نکهی! ا؟یامشبش چ یاون رفتارا اما
 !  ؟یاون نوازش هاش چ ؟یزده! اون آ*غ*و*ش گرمش چ انوی به خاطر من پ

 

 پوچ دست از سرم برداشتن و خواب چشمام رو ربود!  یفکرا نیبود که باالخره ا  صبح یکاینزد

 24#پارت_

بود، دوختم.  ستادهیسرم ا یو چشمام رو به اون که باال  دمیاز جام پر مهیسراس یل یمامان ن ادی فر با
سرم   یکه اخمو باال  یلیبه مامان ن یبود سکته کنم. با حالت زار  کیکه نزد زدی قلبم اونقدر تند م

 بود، گفتم:  سادهیوا

 شده؟  ی_چ

 گفت:  تی عصبان با

 شد! ۸ساعت  گهیِد بلند شو از جات د ؟یهست ی_صدبار صدات کردم، آخه مگه تو خرس قطب 

 و گفتم:  دمیاز جا پر یاحالت کالفه با

 چرا زنگ نزد؟  می_پس گوش 

 دست به کمر شد و گفت:  مامان

 بدبخت انقدر زنگ خورد که خاموش شد. نی_ا
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 گفتم: کردم،ی داشتم برنامم رو حاضر م  کهیدرحال 

 شدم! ینجور یا نی_تا صبح خوابم نبرد، واسه هم

 کرد و گفت:  زی رنگش رو ر  یعسل یچشما

 ...یتا صبح با ک  یباز داشت ؟یموند داریتا صبح ب  ی_واسه چ

  دم،یکشی م رونی رنگم رو از مقنعم ب ییخرما یاز موها کهی ت هیکه  یو در حال  دمیحرفش پر وسط
 گفتم: 

 !خوردمی ننداختم! همش تو جام غلت م مینگاهم به گوش می_به خدا ن

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 ؟ ی_وا چرا؟ مگه عاشق 

 کردم و گفتم:  یامسخره ی. خنده دیحرف مامان که به تمسخر گفته بود، رنگم پر نیا از

 ! دمیخواب اد یظهر ز روز یمادر من! فکر کنم د هی_عاشق چ

 مرموز گفت:  یمشکوک شد. با لحن بارنیمامان ا نگاه

 !نای خونه مهسا ا یظهر رفته بود روزی_تو که د

 قورت دادم و گفتم:  ی. آب دهنم رو به سختزنهیگچ م یدیرنگم به سف   کردمی احساس م گهید نباریا

 ! یگی_عا، راست م

 گفتم:  عیسر بعد

 شده، خدافظ! رمی_من د

 دادم؟! ششیبود که من پ یبزرگ  یچه سوت ن ینگاه جستجو گر مامان فرار کردم. ا ری از ز و

لبخند   هیبهم انداخت و با  ینگاه نه یآ یشدم. از تو نیخودمو به سروش رسوندم و سوار ماش عیسر
 گنده گفت: 
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 _سالم بانو جان! 

 گفتم:  یلحن مضطرب  با

 شده!  رمید ؟یفت ی راه ب شهی_سالم. م

 کرد و گفت:  ترقی چندشش رو عم لبخند

 _چشم بانو جان!

پسره بهم نگه  نیا یول رمی چشم دوختم. حاضر بودم بم نیاز ماش رونی و به ب دمیکش یاکالفه  نفس
 بانو جان!

شدم و با دو خودم رو به در  ادهی پ نی از ماش یسرسر  یخداحافظ هیبا  ستاد،یمدرسه که ا یجلو
 یمدرسه شدم و به ساعتم نگاه اطی مدرسه رسوندم. خوشبختانه هنوز در رو نبسته بودن. وارد ح

 که کالس شروع شده!   قستیدق ۲۰! ی. وادادیرو نشون م قهیدق ۵و  ۸انداختم که 

کردن به خونمون   چیسوال پ یناظم هنرستان حرکت کردم و اون بعد از کل ،یدو به سمت دفتر بهمن با
به دستم داد و من  یاکه من خواب موندم، برگه   دیشن یل ی از زبون خود مامان ن نکهیزنگ زد و بعد از ا

 به سمت کالسمون حرکت کردم.

سه طبقه رو بدون   دیکه با میداشت  ی. آخه ما چه گناهومدینفسم باال نم  گهی د دمیدر که رس  پشت
 ! م؟یآسانسور باال بر

گفت و من وارد کالس شدم. دستاش رو تو هم گره   یدییبفرما   اتی ادب ری به در وارد کردم و دب یاضربه 
 زد و گفت: 

 _ساعت خواب!

 گفتم:  دادم،یکه برگه رو به دستش م یزدم و درحال   یلبخند مچهین

 _با اجازه. 

تنها   یپشت مکت ینشسته بود و آتوسا هم ن هیبود که مهسا کنار هد  بیبعد سر جام نشستم. عج و
 کردم، که با سر گفت:  هیبه هد یابود. با ابرو اشاره 
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 . دمیم حی _بعدا توض

 شدم.  ریآروم سرم رو تکون دادم و کنار آتوسا جاگ منم

 از جاش بلند شد و گفت:  اتیادب  ریدب

هم بخون که  بایر زشع هی یو قشنگ استراحت کرد ی_خب طناز خانوم! شما که تا االن خواب بود
 ! ادیدر ب شونیدوستات خستگ

عالقه داشتم و دارم اما االن   یبه شعر و شاعر  شهی!  هم ارمیب  یمن! حاال شعر از کدوم گور  یخدا
 .دیرسی به مغزم نم  یچیه

 گفتم: مهیلبخند نصف و ن  هی با

  دیگیکه شما م منیتازه دو ساعت بود که خوابم برده بود، پس همچ  دیبودم و شا داری_من تا صبح ب 
 ! رسهی به ذهنم نم  یچی خوب استراحت نکردم! و راستش ه

 بود، گفت:  ری گ یل یکه خ  ییکالس داد و از اونجا یانتها واریرو به د اشه یتک   ات،یادب ری دب ،یشکور 

 اومد!  ادتی  دیکم فکر کن، شا هی_

  نیرو که هم یبه مغزم فشار آوردم و ناگهان شعر   ست،یتا شعر نخونم دست بردار ن  دونستمیکه م من
 اومد. از جام بلند شدم و گفتم:  ادمیخونده بودم رو   شیچند روز پ

 اومد! ادمی_

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ! یکه بخون ومدیم تی بود، منتها تنبل  ادتی_

"، شروع به  دیی"بفرما گفت  یتکون دادم و وقت  یجواب بزارم. فقط سر  یدادم حرفش رو ب حیترج 
 پور، کردم:  نی ام  صریخوندن اشعار ق

 ...شودی که نم شودی که نم شودی نم یگاه شود،ی خوب م یول  یکنی گمان نم  ی_گاه

 ... شودیبه دستور م  هیدگر ته یگاه شود،ی خودش جور م  شیبساط ع  یگاه
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 ...شودی مقدمه، گه با دو صد مقدمه ناجور م یخود آن ب شودی جور م گه

 ... شودینگفته قرعه به نام تو م   یاجابت است، گاه یهزار دوره دعا ب  یگاه

 ... شودیتو م یتمام شهر گدا یگاه ست،ین  اریو بخت با تو  ییگدا یگدا یگاه

 ...شودیاز سنگ م یادلم تراشه  یگاه شود،ی خنده دلم تنگ م  یبرا یگاه

 ... شودیم  ریچه زود فرصتمان د  یگذشت، گاه مانیبه خواب بود جوان ییگو

 25#پارت_

لبخند   یدر سکوت فرو رفت و بعد همه شروع به دست زدن کردن. شکور  یاتمام شعر، کالس لحظات با
 زد و گفت:   یبزرگ

 !دینی بش  دییخانم راد، بفرما ی! مرسشودی م ریچه زود فرصتمان د ی_گاه

از حرفاشو   یاذره  نکهیو من بدون ا دادیدرس م یزدم و سر جام نشستم. تمام مدت شکور  یلبخند
 . کردمی م یبفهمم، فقط از روشون جزوه بردار 

هم به سمتم برگشت اما   هینشستم. هد زیم  یتموم شد. از جام بلند شدم و رو  اتی زنگ ادب باالخره
 . و گفتم: فشیتو ک  ذاشتیرو م  لشیمهسا داشت وسا

 ! مشنوی_م

 گفت:  شد،یکه از جاش بلند م یو درحال دیکش یانفس کالفه  آتوسا

 ! ی_بهتره از زبون مهسا خانوم بشنو

بعد به سمت عسل حرکت کرد و هر دو از کالس خارج شدن. مهسا هنوز مشغول جابه جا کردن  و
 مهسا. دست به کمر شدم و گفتم:  یبلند شدم و رفتم جلو زیم  یبود. از رو لشیوسا

 ه؟یچ  هیبپرسم قض تونمی _م

 گفت:  د،یکشیم  رونی ب  فشی رو از ک اشهیطور که تغذ همون
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 فهومه؟ واست نا م  هیانقدر قض یعنی_

 و گفتم:  دمیرو تو هم کش  اخمام

! مگه بهت نگفتم  کردم؟ی م فیخاله سوسکه و آقا موشه تعر یسه ساعت واسه عمم قصه روزی_من د
ارزششو داره که به خاطرش رابطت   مایآخه اون ن ه؟یچ ا یبچه باز نیخبر نداشته؟ ا هیقض نیآتوسا از ا

  ستین یاون پسر  ماین  یقبول کن یخوای مهسا چرا نم ؟ یو چند سالت خراب کن  نیرو با دوست چند
اگه   ی! حتکردینم  یکار  نیذره تو رو دوست داشت، همچ هیذره، فقط  هیاون اگه  ؟یکنیکه تو فکر م 

  هی! اما اون خودش رفته سراغ آتوسا! که اگه تو رو دادیم  یهم بهش جواب منف  دادیآتوسا بهش نخ م
رو با   آتوساقشنگ خودت و  ی! به حرفام فکر کن مهسا، دوستکردی کارو نم نیداشت ادرصدم دوست 

 خراب نکن!  تیبچگونه و از سر عصبان  یرفتارا نیا

 . ادیاشاره کردم که دنبالم ب هیبعد به هد و

.  گفتمینم  یچ ی مانتوم فرو کرده بودم و ه بی. دستامو تو جمیاز کالس خارج شد هیهمراه هد به
 گفت:  ره،یمنو بگ یادا کردی م یکه سع یبه بازوم وارد  کرد و در حال  یابا آرنجش ضربه  هیهد

 !شنومی _م

 نگاش کنم، گفتم:  نکهیا بدون

 ؟ یشنوی م وی_چ

 نشست و گفت:  مکتایاز ن  یک ی یرو م،یهنرستان که شد اطی ح وارد

! نگو به خاطر آتوسا  امروز صبحت یو حال گرفته  شبید یو شب زنده دار  روزتیحال خراب د لی_دل
 ! کنمی و مهساست که اصال باور نم 

 رنگم چشم دوخته بودم، گفتم:  یمشک  یکه به آلستارا ینشستم و درحال  کنارش

 نداره!  یخاص  لی_دل

 نشست و گفت:   نیپام رو زم یبلند شد و جلو مکتی ن یرو از

 طناز خانوم؟  میشد بهی _حاال ما انقدر غر
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 کنج لبم نشسته بود،گفتم:  یکه لبخند تلخ  یدوختم و در حال  هیرنگ هد یاقهوه  یبه چشما نگامو

 کردنم داره؟!  فیمحض مگه تعر ت یکنم دختر؟ خر فیرو واست تعر  ی_آخه چ

 تو هم و گفت:  دیکش  اخماشو

 شده؟  یطناز، ِد بگو چ  یکنینگرانم م ی_دار 

 گفتم:  یمکث طوالن  هیبود دوختم و بعداز  رونیفرخوردش که از مقنعه ب یبه موها نگاهمو

 _من...من...

 گفت:  کالفه

 ! کنهیمن من م ی! هگهی_ِد بگو د

 فرستادم و گفتم:  رونی ب  نفسمو

 _فکر کنم، من...عاشق شدم!

 زده بود، گفت:  یق یلبخند عم ی و درحال دیکش ی جمله از دهن من، سوت  نیمحض خروج ا به

 ! محاله محاله!!؟ی _نه بابا! طناز و عاشق

 نثارش کردم.  یبه زانوش زدم و کوفت یالحنش خندم گرفت و با پام ضربه  از

 و گفت:   دیخنده و ذوق زده از جاش پر با

 یکه دِل تو رو برده! فکر کنم شاهزاده هیک نیخدا! ا ی! واکنمی دق م یطناز دارم از فوضول ی_وا
کلک نکنه با هم  ش؟ یشناسیچند سالشه؟ اصال از کجا م  ه؟یطناز چه شکل یباشه! وا  ییجا ،یسیانگل

 ن؟ یدوست بود

 گفتم:  شدم،ی بلند م  مکتی ن یاز رو یرو گرد کردم و درحال  چشمام

 ! یحرفات خفه نش  نیب  رینفس بگ هی_

 تو دستاش گرفت و گفت:  دستمو
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 تو رو بزنه؟!که تونسته ُمِخ   هیپسره ک نی! ارمیمیم  ی! بابا دارم از فوضول گهیبگو د هی_جون هد

 گفتم:  دم،یکشی رو به سمت ساختمون هنرستان م هیکه هد یلحظه زنگ خورد و من درحال  نیهم تو

 !کنمیم  فیواست تعر یبعد حی _فعال که زنگ خورد، بزار زنگ تفر

 گفت:  ن،یرو زم   دیکوبی که پاهاشو م یکرد و در حال  اخم

مار   ش ی ن نیصاحابتو که ع   ی! خو اون زبون ب یآدمو حرص بد ی_مرده شورتو ببرن که فقط بلد
 ! شمیتلف م یاز فوضول گهی! بابا من تا زنگ دهیک نیتکون بده بگو ا مونهیم

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 !وشهیدار یاز دوستا  یک یبهت بگم که پسر  تونمی_فقط م

 زد و گفت:  یپت و پهن  لبخند

 هاس؟ با مزه  زهیم  زهیر نیاز ا ای  ه؟یکلی قدش بلنده؟ ه ه؟یچه شکل ی_وا

 و گفتم: دمیچرخ  سمتش

 رو دستما! یوفتیم  یکنی_تو رو خدا آرامشتو حفظ کن، سکته م

 بهم زد و گفت:   یپس گردن هی

 ه؟ی! اسمش چگهی_اههه! طناز بگو د

 لبخند محو رو لبم نشسته بود، گفتم:  هیکه  یدهنمو قورت دادم و درحال آب

 ! ری_ام

 دهنش گرفت و گفت:  یرو جلو دستاش

 ه؟ یچه شکل نمی تو روحت! بگو بب ی! انمشیبب خوادیطناز چقدر دلم م ی! وای_وااااا

خودش برگشته. بدون توجه به بال    یکه مهسا به جا میو متوجه شد  میحال وارد کالس شد نیهم در
 به سمت مهسا و آتوسا که مشغول صحبت بودن، رفتم و گفتم:  هیبال زدن هد



 اب یمنو در

78 
 

 !نی شد یکه اوک نمیبی _م

 26#پارت_

 *د و گفت: یبلند شد و لپم رو محکم ب*و*س* مهسا

 کردم؟ ی _من تو رو نداشتم چه کار م

 و گفتم:  دم یرو رو لپم کش دستم

 !ی_اه! چندش! حالمو بهم زد

 و گفت:   دیبه بازوم کوب  یمشت

 ! یندار  اقتی_ل

 . میکرد دنیبعد هر دو شروع به خند و

کنار خودش نشوند   یو من رو رو صندل دیدستم رو کش زد،یم یکه رنگش به قرمز  هیهمون حال هد در
 و گفت: 

 !هیچه شکل نمی_بگو بب 

 گفتم:  یآروم یصدا با

 بعد! یبفهمه! پس بزار برا یز یچ یکس  خوامیفعال نم !هیهد ستیجاش ن  نجای_ا

رو از   ام یو کتاب جغراف دمیبه حرص خوردنش خند ز ی ر زی کرد و روشو برگردوند اون طرف. ر یاخم
 ! اصال حال و حوصلشون رو ندارم!ادی بدم م یعموم  یدرسا نی. چقدر از ادمیکش رونیب  فمیک

رو روشن کرد و   تاید دهی. نرسمیوارد کالس شد و ما هم از جامون بلند شد  ای جغراف  ریدب ،یداوود
 !دونهیرو خدا م ارهیاز کجا م  یهمه انرژ  نیبشر ا نیمشغول درس دادن شد. ا

 چیتو کتابم شدم. ه ی نقاش دنیکتابم رو باز کردم و اتودم رو برداشتم و مشغول کش شهیهم مثل
 رو نداشتم! یداوود نیا یگوش دادن به حرفا یوقت حوصله 
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باال رفته و    ییو با ابروها رونیب دی دستم کش ریکتابم رو از ز هیبودم، هد دنیکه مشغول کش نطوریهم
 آروم، گفت:  ییصدا

 !شهیمن، باورم نم ی! کتابشو نگاه کن! خدایتو همون طناز  شهی_باورم نم 

 ریبه کتابم که دستش بود انداختم و تازه متوجه منظورش شدم! کل کتاب پر بود از اسم ام  یجیگ نگاه
 کارو کردم که خودم متوجه نشدم؟! نیا یمتفاوت! من ک یبا لوگوها

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  کتاب

 . منم آدمم به خدا!رونی_بپا چشمات از کاسه پرت نشه ب

 زد و گفت:  یمتعجب رو از خودش دور کنه لبخند منگ  یافهیاون ق کردی م یکه سع یحال  در

 نسبت به پسرا... شهیطناز! تو هم گنجهی _اصال تو مغزم نم 

 : میهر دو ساکت شد یداوود یبا صدا  نیح  نیهم در

که با درس دادنم مزاحمتون   دی ! ببخشادهیحرفاتون ز  یلی خ نکهیمند! مثل ا_خانم راد و خانم توان
 ! شمیم

! آخه رهی جو نگ  یول رهیآدمو برق بگ ای. خدادنیها شروع کردن به خندتعداد از بچه  هیحرف  نیا با
 !رن؟ی چرا انقدر جوگ یدرس عموم  یرایدب نیا

 گفتم: رم،ی دهنم رو بگ یجلو تونستمی که نم من

کم  هی ! اگه کالس شما فقط مونهی نم  یجز حرف زدن باق  یکالس خسته کننده باشه، راه ی_وقت
 !میدادیداشت حتما بهش گوش م تی جذاب

 یبه چشما  رهینکردم و خ  یدستمو فشار داد که من توجه ره،ی حرفام رو بگ ی جلو نکهیا یبرا هیهد
 ادامه دادم: یداوود

 ! میدرستون بش یفتهی تا ما هم ش دیداشته باش ستونیتدر یوه یتو ش یرات ییتغ هی_بهتره 

 و گفت:  ستادیسرم ا ی! باالومدی خونش در نم ،یزدی کارد م یداوود به
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 ! کننی مشکل ما رو حل م یخانم بهمن   حی ! زنگ تفررونی _بلند شو از کالس من برو ب

که انتظار داشت   یمتعجب داوود  یچشما یبرداشتم و از جلو  مکتین  یزدم و کولم رو از رو  یپوزخند
معلم تو  نیتر از ا یاه نکنه، رد شدم و بعد هم از کالس خارج شدم. عقد رونمیمن التماسشو بکنم که ب

 شمیم ی عصبان یوقت شهیدادم. هم واریرو به د  میزدم و تک نیبه زم یاضربه   می. با کتوندمیعمرم ند
صحبت    ینطور یا یبا داوود دی! نباشمیم مونیو بعدش پش ادیم رونیاز دهنم ب یچ فهممی نم
 خوبه و قبولم داره و گرنه اخراج رو شاخم بود!  ی! فقط خداروشکر که رابطم با بهمن کردمیم

 27#پارت_

 اومد و با اخم گفت:  رونیاز کالس ب  یکه خورد، داوود زنگ

 ! ای_دنبالم ب 

  یکرد. بهمن  فیرو براش تعر هی شد و قض یندادم و فقط دنبالش راه افتادم. وارد دفتر بهمن یجواب
 داد. بعد از صاف کردن صداش گفت:  هیتک زشی انگشتش عقب داد  به مگردش رو با  نکیع

 !می_خب طناز خانم، منتظر

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ؟ ی_منتظر چ 

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 !ی_منتظر معذرت خواه

 ! امکان نداره!!؟یلبم نشست. منو معذرت خواه یگوشه  یپوزخند

 م:رو باال گرفتم و گفت سرم

 !کننیرو بزرگش م  هیدارن قض یلیخ شونیا گهیانتقاد کردم، د شونی_من فقط از کالس ا

که به سمت   یگرفت و در حال زیرو از م شی من موافقه تک یکه معلوم بود خودش هم با حرفا یبهمن 
 گفت:  ومد،یمن م
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 !یکه با معلم و بزرگترت بد صحبت کرد یقبول کن  نویا دیبا  ی_ول

 نبودم!  یدرست بود اما من اهل معذرت خواه حرفاش

 گفتم:  داشتم،ی که چشم از آلستارام بر نم  یانداختم و در حال نیی رو پا سرم

زده باشه! اما من فقط و فقط انتقاد کردم! که اگر   یکه حرف اشتباه  هیکس  یبرا ی_معذرت خواه
 بگم، متاسفم! تونمی م ناراحت شدن فقط شونیا

 گفت:  یپا داره، رو به داوود هیکه متوجه شده بود من مرغم  یبهمن 

 ! ریدخترا جوونن شما به دل نگ نیا ی_خانم داوود

 تاسف تکون داد و گفت:  یبه نشونه یسر  یداوود

 !نمیرو سر کالسم بب  شونیا خوامینم گهی خب اما من د اری_بس

 !ُکشه؟ی انقدر داره خودشو م کیکوچ یاون دو تا جمله یاز تعجب گرد شد. واسه چشمام

 رو به من گفت:  یبهمن 

 بکنم! یمخالفت  تونمیطناز خانم! من نم ریبگ  لی_تحو

از خوندن خودمه پس چه  رم،یگینمره هم م ی! هرچدمی اون گوش نم یوقت به حرفا چیکه ه من
 نه؟!  ایداره سر کالسش باشم  یفرق

 گفتم:  یباال انداختم و رو به بهمن  یاشونه

 !ستی_مهم ن

رو   ختنی و مهسا ر هی"با اجازه" از دفتر خارج شدم. به محض خروجم از دفتر آتوسا و هد هیبعد با  و
 کردم.  فیرو براشون تعر  هیسرم و منم قض

 بهم زد و گفت:  یپس گردن هیهد

 ! دهیکار دستت م زتی_آخرش اون زبون تند و ت
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 گفت:  یالی خی با ب مهسا

 ! حقش بود! ی اعقده یکه ی طنازجون! زن یکرد ی_خوب کار 

 و گفت:   دیخند آتوسا

 م؟ یدونستیو ما نم  یداشت نهیک ی_انقدر نسبت به داوود 

رو   کشوند،ی هنرستان م اطیکه منو به سمت ح  یدست منو گرفت و در حال  هیحرف هد نیدنبال ا به
 ها گفت: به بچه 

 !میایاال، ما هم مب  دیها شما بر_بچه 

برد و   اطیهم منو کشون کشون تو ح هیها باال رفتن. هدتکون داد و به همراه آتوسا از پله یسر  مهسا
 گفت: 

 _بگو!

 زدم و گفتم:  یبودم، خودمو به خنگ دهی که متظورشو فهم من

 بگم؟  ی_چ

 گرفت و گفت:  یحالت تهاجم هیهد

 تو حلقت! کنمی رو فرو م میکتون  ای یگیم ای_

 گفتم:  زد،یخنده توش موج م یکه ته مونده ییسرم بردم. با صدا یسر دادم و دستام رو باال یاقهقهه 

 !گمیباشه بهت م ؟یزن ی_حاال چرا م

 کرد و گفت:  زی. چشماش رو رنمی نشست و منم وادار کرد بش نیزم  رو

 ه؟ ی_چه شکل

 و گفتم:  دمیخند

 قبال!  یفوضول نبود نقدری_بابا تو ا



 اب یمنو در

83 
 

 گفتم:  یجلوشو گرفتم و با همون خنده قبل  عیکه سر ارهیخواست به سمتم هجوم ب   باز

 تو به اعصاب خودت مسلط باش! گم،ی_باشه باشه م

 که خودش هم خندش گرفته بود َسِر جاش برگشت و گفت:  اون

 ه؟ یدختر خوب! بگو چه شکل ی_حاال شد

 گفتم:  ر،ی ام ریشده بود از تصو  که ذهنم پر یشد. در حال  انیچشمام نما یجلو ری ام ریتصو

صورتش رو  شی پهن و مشک ی! ابروهایاقهوه یو چشما یمشک ی! موهایکل ی _قد بلند و ه
  ششی! ته رکنهی و بلندش آدمو مسخ خودش م یمشک یهاکرده! مژه یالعاده جذاب و خواستنفوق

 !یو فقط نگاش کن  ی نی تا صبح بش خوادیانقدر چهرش رو مردونه و خاص کرده که دلت م

 به پام زد و گفت:  یابا پاش ضربه  هیکه هد کردمی م  ریو تو عالم هپروت س  گفتمیم طورن یهم

 منم عاشقش شدم! یکن یکه تو ازش صحبت م  ینجور یکوفت! ا ی_ا

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 ! یو عاشقش نش  شینی ! امکان نداره ببهیواقعا خواستن ری_ام

 چونش گذاشت و گفت:  ریز دستاشو

 خونه؟ ی_چه کارست؟ درس م 

 گفتم:  زد،یچرخ م  ری که افکارم هنوزم دور و بر ام یدرحال 

 دست راست باباشه!  ییجورا هی! کنهیخونده! تو شرکت باباش کار م ی_حسابدار 

 زد و گفت:  یینمادندون لبخند

 داره! خونشون کجاست؟  هی_پس بچه ما

 کنم، گفتم: یرو تو ذهنم تداع ری ام یچشما کردمی م یکه سع یو درحال   دمیکش یق یعم  نفس

 _دو تا کوچه با ما فاصله دارن! 
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 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 اونم تو رو دوست داره؟ نمیچه خوب! بب  ؟ی_جد

هوا کم  ژنینفس کم آوردم! اکس  کردمی احساس ممشتش فشرد.  یسوالش انگار قلبم رو تو نیا با
 من گلوم تنگ شده؟! ایشده بود 

 حالت من شده بود، گفت:  رییتغ یکه متوجه هیهد

 ؟ ی_خوب 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  یسخت به

 _آره!

 که اون سوالو فراموش کرد و به جاش گفت:  دیفهم  ییزایچ هیکنم  فکر

 ش؟ ی شناسی_چند وقته م

 و گفتم:  نیی از نهادم بلند شد! سرم رو انداختم پا آه

 _دو روزه!

 گفت:  یبلند یصدا با

از آوردن اسمش رنگ   ینجور یو ا شی شناسیدو روزه م  ؟ی! طناز تو عقلتو از دست داد؟ی_چــــــــ
 ؟ یکن ی عوض م

 ! فتمی ب یت یوضع نیروز به چن هیخودم هم سخت بود که  یبرا  باورش

 28#پارت_

 گفتم:  ومد،یکه از ته چاه در م ییصدا با

 ؟ینگاه اعتقاد دار   کی_تو به عشق در 

 گفت:  ش ی همون حالت قبل با
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 کردم!  دایحال و روز تو، آره اعتقاد پ دنی_تا امروز نداشتم! اما با د

 هیبهم وارد کرد. انگار هد یاگهید یضربه  شیانداختم که با سوال بعد نییزدم و سرم رو پا یزهرخند
چقدر   ریبه ام دنیبه من بفهمونه رس  پرسهی که م یعذاب من شده بود تا با هر سوال یته امروز فرش

 سخت و دور از تصوره!

 دوباره گفت:   دیمن رو که د سکوت

 چند سالشه؟ گمی_با توام طناز، م 

 دست از سرم برداره، آروم گفتم:  نکهیا یرو نداشتم. برا هیهد یتوان جواب دادن به سواال گهید

 سالشه!۳۳_

و   ادیهر لحظه ممکنه از کاسه در ب کردمی از تعجب گرد شد. انقدر گرد شد که احساس م  چشماش
 گفت:  ی! با ناباور فتهی ب نی زم یرو

 گه؟ید یکنی م ی_شوخ 

 گفتم:  کردم،یکه به سمت ساختمون هنرستان حرکت م یجام بلند شدم و درحال از

 ! تس ین ی_شوخ 

 گفت:  یبلند یو خودش رو به من رسوند. با صدا  دیجاش پر از

 گم؟ یم یچ یفهم ی باباته م یسال ازت بزرگتره! جا ۱۶_طناز  

 صورتش گرفتم و گفتم:  یرو جلو دستم

 امروزو به من زهرمار نکن! نیاز ا شتریپس تمومش کن! ب دونمیرو م  نایا ی_خودم همه 

 زد: داد

اون پسره چه کار کرده که   ستیمحضه! معلوم ن  تی خر  نیا ست،یعشق ن نی_طناز فراموشش کن! ا
 ساده رو خام خودش کرده!  یتو
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 ادیفر هیقابل کنترل سِر هد ری غ یحرف بزنه. با خشم ینطور یمن ا ری پشت سر ام ینداشتم کس  طاقت
 : دمیکش

 ! یفتی تا از چشمام نمن درست حرف بزن! درست حرف بزن  ریام ی_خفه شو! درباره 

 متعجب و دلخورش رد شدم و با دو خودمو به کالس رسوندم.  ی چشما یبعد از جلو و

 کالس که شدم، مهسا با لبخند به سمتم اومد و گفت:  وارد

 طرح گلـ...  نی_طناز ا

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 _بزار واسه بعد!

 که از حالت من تعجب کرده بود، گفت:  اون

 ؟ ی_خوب 

گذاشتم. باز هم   زیم ینشستم و سرم رو رو مکتین یحوصله رو  یجواب گذاشتم و ب  یرو ب حرفش
! کردمی صحبت م  یاونجور   هیبا هد دیاز حد عکس العمل نشون دادم! نبا شتریشدم و ب  یعصب

 صحبت کنه!  یمن اونجور  ریام یاما...اما اونم حق نداشت درباره 

 : گفت ی که م دمیرو شن هیهد یصدا  نیح  نیهم در

 چشه مهسا! ولم کن!  دونمی_من چم

 ! نیریگیمثه سگ پاچه م ییدوتا  ه؟یچته هد گهی_تو د

 _برو بابا! 

ر داشتم دست و حس کردم که کنارم نشست. انتظا  دیچی تو دماغم پ مشیبعد هم عطر مال و
داشتم! اونقدر تند   ینگفت! من چه انتظارات یز ی! اما چکنمی گرش رو پشتم بزاره و بگه درکت منوازش 

  یفقط عصب  شهیهم ازش داشتم! اما من مثل هم یرفتار  نی وقت انتظار چنباهاش برخورد کردم اون
 ! اون حرفا اصال از ته دلم نبود!گمیم یچ  دمیفهمی و نم  دمبو
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! من  هیهم هد یو از طرف  ری طرف فکر ام هیقصد سوراخ کردن مغزم رو داشتن. از  انهی مثل مور افکارم
نزدم!  یکنم! من حرف بد یکه ازش عذرخواه رفتی طاقت قهرش رو نداشتم اما اصال هم تو َکَتم نم

 رو دادم!  ری من فقط جواب بد گفتنش پشت سر ام

 

 

  یکلمه از حرفا هیرو جمع کردم. اگه بگم  لمیکه به صدا در اومد از جام بلند شدم و تموم وسا زنگ
 دروغ گفتم! دم،یرو فهم  یاض یر  ریدب

بود. آروم     نیی و سرم پا کردمی دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد. نگاهش نم هی برم که هد خواستمیم
 گفت: 

با اون حرف انقدر بهم  دونستمی ت رو درک کنم! نم _من تا حاال عاشق نشدم که بتونم حال و احوال
به دل  یز یچ زایچ نیا ی! پس واسه همهیگیم  یچ یفهمی نم  یشیم ی عصب  دونمی! میز یریم
! من به می کنار هم باش دیکه با طهی شرا نیتو ا م،یازت ندارم! ما دوست یو انتظار عذرخواه رمیگی نم

  ری داشت و حاال عاشق ام یپسرا آلرژ  یکه نسبت به همه  ی! اگه تو همون طناز زارم یانتخابت احترام م
 هی ریاگه بفهمم ام یمن تا تهش پشتتم! حت یبدون خوامی! فقط میدیتوش د یز ی چ هیحتما  یشد

 دارم! مانیهم پشتتم چون انتخاب توئه و من به تو ا هیدزِد قاتِل جان

 29#پارت_

و من تو بغلش افتادم. محکم منو به خودش فشرد و من که  دیتموم شدن حرفش دستم رو کش با
 آروم شده بودم، گفتم: 

 اگه سرت داد زدم! دی_ببخش

 از خودش جدا کرد و با خنده گفت:  منو

  یکه معذرت خواه یگرفت ادیآقا  ریهم داره! نکنه از ام  ییتایمذ هیعاشق شدن  نکهی_نه بابا! مثل ا
 !یکن

 " نثارش کردم. تو همون لحظه مهسا گفت: یابه بازوش زدم و "مسخره  یاضربه 
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 چتونه شما دو تا؟  ن؟یراه انداخت  یهند لمی_ف

 گفت:  کرد،یوارد م یاکه به سرم ضربه  یدر حال هیهد

 بپرس!  وونهید نی_از ا

 جوابش رو بدم که آتوسا گفت:  اومدم

 ! ارنی م سامونیسرو ن؟یفتی راه ب دیخوایها م_بچه 

 گفت:  رفت، ی که به سمت در کالس م یدر حال  مهسا

 نرفته! سمون یتا سرو میزودتر بر  دی_طناز خانم که پشتش به اون پسره، سروش گرمه! ما بدبختا با

 به خودش گرفت و گفت:  یز یتمسخرآم یافه یق آتوسا

اون وقت منه بدبخت دو ساله اون  یکنی عوض م یگوش  هی ی! روز یبرات! تو که چقدرم بدبخت رمی _بم
 !کنمی داغونو دارم تحمل م یگوش

 گفت:  مهسا

 !شترهی ب زابتمیال اما لباسات از ملکه  یعوض نکرد توی حرف نزن که اگه دو ساله اون گوش یک ی_تو 

 و گفت:  دیوسط حرفاشون پر هیهد

 _بابا اصال من بدبختم حله؟

کردم و به سمت سروش   یها خداحافظ . از بچه میو بحث رو تموم کرد میدیحرف خند  نیبا ا یهمگ
کردم که اونم  یمصلحت یبود حرکت کردم. سرفه شی داده بود و سرش تو گوش  هیتک نیکه به ماش

رو از چشماش برداشت. نگاه چندشش رو به چشمام    شی آفتاب نکیگرفت و ع  نیرو از ماش  شی تک
 َگل و گشادش گفت:  یاز همون لبخندا یک ی دوخت و با 

 ! ی_سالم بانوجان، خسته نباش 

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام
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 سالم! صد بار بهت نگفتم بهم نگو بانوجان! کی_عل

 که بهتون بگم! ادی_آخه برازنده تر از شما هم هست؟ کمتر از بانوجان سر زبونم نم

شدم. بحث کردن با    نیرو نداشتم در عقب رو باز کردم و سوار ماش هاشی وراج  یکه اصال حوصله من
 نداره! یاده یفا چیبشر ه نیا

 کرد و گفت:   میصورتم تنظ  یرو رو نهی شد و آ  نیماش سوار

 _مدرسه خوش گذشت بانوجان؟ 

 !اد؟ی بدم مکلمه  نیاز ا  فهمهی خفش کنم! چرا نم  خواستیم دلم

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و کوتاه گفتم: یسع

 _بد نبود! 

 نگفت.  یز یبه خونه چ دنی تا رس گهید خداروشکر

 

 

از   یکیرو گرفتم که گفت رفته خونه  یل یسراغ مامان ن بایلباسام از فر ضیاتاقم شدم و بعد از تعو وارد
  دایپ  یچی و رو کردم اما ه   ریز ونویزیتلو یاز مبال ِولو شدم. کاناال یکی دوستاش. ناهارمو خوردم و رو 

 نکردم!

 وقت از روز بخوابم.  نیچه کار کنم. عادتم نداشتم تو ا دونستمی به شدت سر رفته بود و نم حوصلم

 یرو به سرد زییپا یستم. هواقرار داشت نش اطیکه وسط ح یاشدم و رو تاب دو نفره  اطمونی ح وارد
و خودمو رو تاب به حرکت در    دمیتا ِخرِخَرم باال کش  شرتمویی سو پی. زومدیم یو سوز بد رفتیم

 آوردم. 
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پاهام گذاشتم و همونطور که تاب  یتاب گذاشتم و تو شکمم جمع کردم. سرم رو رو یرو رو پاهام
  انویپ یرو رو   دشیبلند و کش ی رانه انگشتاکه چه ماه یر یبه فکر فرو رفتم. به فکر ام کردی حرکت م

 ! خوندی و با احساس م  بایگرم و مردونش که چه ز ی. به صدازدیم  انویو پ  دیکشیم

 یآهنگ یلب شروع به زمزمه  ری کردم. ز یو دوباره اون آهنگ رو پل  دمیکش رونی ب بمی رو از ج میگوش
 اون، کردم:  یکه تموم روح و جسمم پر شده بود از صدا

تو قلب   ادیب ی چکس یمحاله ه یعاشق ینداشت! وقت یاحرف تازه چیمن ه یبرا ی زندگ نی_قبل اون، ا
 شهی وقت نم چیپاش! ما رازمون ه یجاش! اون حرف زدناش، طرز نگاش، پشت در صدا نهیتو بش

 کاش!  یفاش، تا تهش بمون

ها که از پله  نطوریکه سرما تمام وجودم رو فرا گرفته بود از جام بلند شدم تا برم تو خونه. هم یحال  در
 ادامه دادم:  رفتمی باال م

 !ادیدستم داد، که بردم همه رو از  یانگار، چشمات چه کار  شمیدارم عاشق م  ،یوا ی_ا

  ی کم زیسال چ ۱۶گرفتم؟  دهیهمه تفاوت رو ناد نیتو با من چه کار کرد؟ چه کار کرد که ا یچشما ریام
از   یچیکم سن و سالم که ه یدختر بچه هیخودم بکنم؟ من  یفته یتو رو ش  یمن چطور  ست؟ین

  ! اما من چه کارمیمتفاوت از هم دار یایپسر پخته و جا افتاده! ما دو تا دن هی و تو  دونهی نم  یزندگ
هاش صد  تپش نهیبی تو رو م یقلب نفهم که وقت نیچه کار کنم با ا زنه؟یتو پر پر م یکه برا یکنم با دل
 !شه؟یبرابر م

شد.  انی رنگش تو ذهنم نما یا نافذ قهوه  یاتاقم شدم و چشمام رو روهم گذاشتم. بازم چشما وارد
 بود که به جون من افتاد؟! یچه درد نیا

 30#پارت_

هفته مردم و زنده شدم.   هی نیو من تو ا گذشتی م نایا  ریام یخونه میکه رفته بود یهفته از روز  کی
و شبا خواب رو از چشمام گرفته بود. مامان  شدی م ری قرار ام یب  یزبون نفهم ه یبچه  هیقلبم مثه 

  یب ! انقدرکردم؟ی ماما چه کار  ستمی مثل گذشته شاد و شنگول ن  گهیبهم گفته بود که د  یچند بار  یلین
  گذشتیکه م یشتر یب یرو نداشتم! روزها یکار  چیه یبودم که حال و حوصله  ری قرار ام یحوصله و ب
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رو فراموش کنم چون االن   ریام یبه کل تونمیبگذره م گهیکم د هیکه اگه  کردمی فکر م  نیمن به ا
 رو نداشتم!  یقبل طبود و شور و نشا  یکم کمتر شده بود اما روزام همش تکرار  هی ادشی

کردم   یها خداحافظبعد از تموم شدن کالسا از بچه گهید  یکسل کننده  یروزا یروز هم مثل همه  اون
  وشیدار یگنده  نیبا چشم دنبال سروش گشتم نبود! اصال مگه ماش ی. هرچرونی و از هنرستان زدم ب

صدا   روکه اسمم  ییکه ناگهان با صدا  دمیند یز یچ دمیسرک کش ی! هر چش؟ین ی که نشه بب سوزن بود
 شدم:  خکوب یسِر جام م  زدیم

 _طناز! 

نه!  ا یحدسم درسته و صاحب صدا همون محبوب منه   نمینداشتم سرم رو برگردونم تا بب جرعت
 یبودم که اون صدا هسادیسِرجام وا  یطور باشه! همون یتوهم پوچ و تو خال  هی نیا دمیترسیم

 دوباره گفت:  یخواستن

 جوجه فنچ با توام! ی_ه

 من بود! ری ام یناب و دوست داشتن یصدا نیتوهم نبود! ا نیمطمئنم ا من

شد. تو  انی چشمام نما یجلو شی خندون و خواستن یو چهره  دمیسرعت به پشت سرم چرخ  به
 یهاهم تنش بود که عضله یو جذب   یبلند مشک نیآست  شرتیزرد رنگش نشسته بود و ت  یمازارات
بود رو هم    ییهاش طالرنگ که دسته یاقهوه  یآفتاب نکی. عدادیم شی نما یمندش رو به خوب قدرت 

  یدستش بود. شلوار کتون مشک  نکشیع یهاهمرنگ دسته یی ساعت طال هیبود و    هبه چشماش زد
بود محشرش   دهیچ یکه دور گردنش پ  یداشت و در آخر شال مشک پشیبا ت  ییبای ز یهم، همخوان
 کرده بود!

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 دختر خوب؟  یسالم بد یست ی_تو هنوز بلد ن

 گفتم:  ومدیکه از ته چاه در م ییدهنمو قورت دادم و با صدا آب

 _سالم!

 لبش نشوند و گفت:  یگوشه  یکج  لبخند
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 سالم! بپر باال تا اون دخترا با نگاهاشون منو قورت ندادن! کی_عل

گرانه شدم تا از دست نگاه مواخذه  نشیسوار ماش عیکه تا اون لحظه حواسم به اطرافم نبود، سر من
هم به سرعت شروع به حرکت کرد و از   ریکنم. ام دایمدرسه نجات پ یهابچه یهیو بق  امیکالسهم

 . میاونجا دور شد

 به جلو، گفت:  رهی سرش رو به سمتم بچرخونه، خ نکهیا بدون

 _مدرسه چطور بود جوجه فنچ؟

 بودم، کوتاه گفتم:  ری که هنوز تو شوِک حضور ام من

 _خوب بود! 

 سکوت مسخره به حرف در اومدم و گفتم:  هیاز  بعد

 دنبال من؟ ی_تو چرا اومد

 و گفت:  دیخند

اتفاق   نی که انگار ا یهم سکوت کرد نجایو تا ا یسوار شد یف اومدبدون حر  نی_چه عجب! همچ 
 دنبالت! امیشمام و هر روز م  یو من راننده هیع یطب یلیخ

 زدم و گفتم:   یلبخند مچهین

 نبود! ادمی_

 همون خندش ادامه داد: با

  یمهم نینبود موضوع به ا  ادتیحواست کجاها هست که   ستی معلوم ن ؟یهست  یک گهی_بابا تو د
 !یرو بپرس 

حواسم کجاست! حواسم  دونمی! اما من م ستیتو معلوم ن یحواسم کجاست؟! آره برا ستین معلوم
 یداره برا ادتی کردمی که تا امروز فکر م  یی! تورهیم ادم ی زویهمه چ دنتیکه با د ییدنبال توئه! تو

تالشام دود شد و به هوا رفت! آره من  یهمه  دوبارت دن یاما با د شهیاز فکر و ذهنم پاک م شهیهم
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که چشمام به چشمات خورد   ینبودم! از همون شب لعنت  ینطور یشدم! اما قبال ا یدختر حواس پرت
 !کنهیم دادیبا من ب   تیکه فاصله سن ییحواس پرت شدم! از همون شب دل باختم بهت! به تو

 به خودم اومدم:  ری ام یصدا با

 اومدم دنبالت!  یبابا؟ مث که ناراحت شد  یی دختر! کجا ی_ه

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  عیسر

 ناراحت بشم؟ دیبا یچ ی_نه...برا

 و گفت:  دیخند

 باشه جوجه فنچ! میانقدر اوضاعت وخ  کردمی _فکر نم

 : دمیپرس جیگ یحالت با

 ؟ ی_چ

 ابروش رو باال برد و گفت:  یتا هی

که حال و احوال شما   دمیصحبتاشون فهم ی. از ال به الکردی داشت با مامانت صحبت م مامانم  روزی_د
  امیگرفتم ب میشد که تصم نی! ایتو خودت  هیچند وقت هیکه  گفتی مامانت م  یعنی! ستیخوب ن
 !ی خوب بش   دیبه اون مغزت بخوره شا ییآب و هوا هی رونی ببرمت ب

! انقدر از  رمی و گازش بگ ریبپرم بغل ام ایو پرواز کنم  ارمی بال در ب یاز خوشحال  دیبا دونستمی نم
مهم بود که من حالم خوش   ریام یواسه  یعنیحرفش خوشحال شدم که حد و اندازه نداشت!  دنیشن
 ! ست؟ین

 صورتم نشسته بود، گفتم:   یکه خود به خود رو یلبخند با

 که من... یتو اومد یعنی_

 و گفت:  دیحرفم پر وسط
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  ییچه بال نیا ایغلط کردم حالم بد شد! خدا ی و بگ یبش یکنم که از دستم آس تتیکم اذ هیمدم _او
 !یبود که به جونم انداخت 

حرکت دستم   هیبلند قهقهه بزنم. با  یکه با صدا کردیو منو وادار م  زدیم یاحرفارو با لحن زنونه نیا
سر دادم  یاقهقهه  دمیرو که د شی برزخ  یافه ی. قختمیموهاش فرو کردم و اونا رو به هم ر یرو ال به ال
 و گفتم: 

 کردن من به سرت نزنه! تیکه قصد اذ ی_تا تو باش 

 31#پارت_

 داشت موهاش رو مرتب کنه، گفت:  یو سع کردینگاه م نهیتو آ کهیحال  در

طناز خانم من   نیرو موهام حساسم! بب  گمیم یفهمیدست تو دادم! م یمن! چه نقطه ضعف ی_خدا
  دیو هر چه که نبا بندمی چشمامو م هیفرق نداره ک زهی انقدر رو موهام حساسم که هر کس بهمشون بر

 !یکارو کرد نی! پس بار آخرت باشه اارمیرو به زبون م

بود ازش فاصله  یاهفته هیشارژ شده بودم تو جلد همون دختر مغرور و لجباز که  ریام دنیکه با د من
 گفتم:   یگرفته بودم، فرو رفتم و با لبخند حرص درار 

  نیکارو بکن ا نیبهم بگه ا یکی ادی ! من طنازم! درضمن خوشم نمستمین یآقا! من هر کس ری _خب ام
 !دمیکه فکر کنم درسته رو انجام م   یکارو نکن! من هرکار 

بهشون داده بود، فرو کردم و  یسرو سامون  هیموهاش که تازه  یبعد دوباره دستم رو ال به ال و
 .ختمی بهمشون ر

و پشت   می شلوغ بود  ابونیخ هیمتوقف شد. وسط  یبد  یبا صدا نیپاشو رو ترمز فشار داد و ماش هوی
  افشیلحظه از ق  هیفتاد. ا ریترسناک ام یافهیشروع کردن به بوق زدن. چشمم به ق نای سرمون ماش

  افشیق درشد. انق ادهیپ  نیشدم. اونم از ماش ادهی پ نیاز ماش عیبرداشت که سر  زی . به سمتم خدمیترس
  افشیبود و ق ختهیتو صورتش ر  یشیمشک یاز موها کهیت  هیترسناک شده بود که فاتحم رو خوندم. 

  دایادامه پ ت ی وضع نیقدم عقب رفتم. ا هیکرده بود. به سمتم قدم برداشت و من  یخواستن  یلیرو خ 
 !د یدویهم پشت سرم م  ری کردم و ام دنیمن شروع به دو نکهیکرد تا ا
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 : گفتی که م دمیشنیرو از پشت سرم م  صداش

 آورد! نمی نازن یسر موها ییجوجه فنچ چه بال هی  نی_فقط دعا کن دستم بهت نرسه! عه عه! بب

 ادامه دادم.  دنمیو به دو دمیبه ُغر زدناش خند زیر  زیر

رها شده بود!   ابونی هم بودم که وسط خ ری ام نینگران ماش ی. از طرف اوردمیداشتم نفس کم م گهید
گذاشتم. تازه   شدیم نییکه باال پا نمیس یقفسه  یو دستم رو رو سادمیخاطر سِر جام وا نیبه هم

 گفت:  یث یخب یو با صدا دیچ یحرکت دستاش رو دورم پ هیبا  ریکه ام ومدیداشت نفسم سِر جاش م

 آوردم جوجه کوچولو! رتی_گ

گوشم  ریبکشم که محکم تر گرفتم و ز رونیدستش ب  ریکردم خودمو از ز یدهنمو قورت دادم و سع آب
 گفت: 

 کنه؟ی! خرس جوجه رو چه کار میبار بهم لقب خرس گنده داده بود هی ادمهی_

 یها. نفسومدی کلمه هم به زبونم نم هی یقلبم به تکاپو افتاده بود، حت یکیهمه نزد نیکه از ا من
  ی. لعنت به من که انقدر بشدمیخود م  ی . داشتم از خود بخوردیو بهم م کردیداغش از مقنعم عبور م 

 جنبه شدم!

 گفت:  دیمنو که د سکوت

 !دهیو درسته قورتش م کنهیلقمه م  هیجوجه کوچولو! خرس جوجه رو  ید یترس یلی_مث که خ 

ازم سر بزنه!  یمعلوم نبود چه رفتار  گذشتیم گهیکم د هیرو نداشتم.   ریتوان موندن تو بغل ام گهید
 لرزون زمزمه کردم:  ی. با صداکردیم  یقرار  یقلبم بدجور ب 

 ! ابونهیوسط خ  نتیماش ری_ام

 کرد و گفت:  تر ک یرو بهم  نزد  سرش

 ! رسمیجوجه کوچولو! به وقتش به حسابت م یاز دستم در بر  یتونی _فکر نکن م

 بعد منو ول کرد و گفت:  و
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 ! میبر  ای_ب

شده بود! حرارت از کل بدنم   یو دستم رو صورتم گذاشتم. مطمئنًا لپام صورت  دمیکش یاآسوده  نفس
ازشون  یمنظور  چیکه ه ییرفتارا نیبا ا  دونستیچه م  چارهی ب  ری. امدیلرزیو پاهام م ومدیم رونیب

اما  ان؟جنبه   یداره؟ مگه همه مثل من انقدر ب  یر ی! اصال اون چه تقصاره؟یسر من م یینداشت چه بال
هم بودم اما   نیاز ا کتری شده با پسرخاله هام نزد یحالتارو نداشتم! حت نیا یپسر  چیمن در برابر ه

 شدم! ریام یوونهید چارهی شدم! مِن ب  وونهیحالتارو نداشتم! من د نیکدوم از ا چیه

جلوتر   یافتاد که کم ریمتعجب ام یافهی. نگاهم به قابونمیتو خ   دمیبه دور و برم نگاه کردم و فهم هوی
 : دمیلبخند محو پرس  هی. جلوتر رفتم و با کردیبود و به من نگاه م سادهیاز من وا

 ؟ یکنی نگاه م ینجور ی_چرا ا

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ! یشد رهیخ  نی و به زم یسادیوا ت ی قبل یهمونجا دمیاما برگشتم د یایپشت سرم م ی_فکر کردم دار 

 گفت:   یکامال جد یافه یشد و با ق یلحنش جد هوی

 ! کنمی باشه مطمئن باش در حد توانم بهت کمک م  یبه من بگو! هر چ یدار  ی_اگه مشکل

سال از من   ۱۶که  ییمن عاشق شدم؟! عاشق تو گفتمی! مگفتم؟ی بهش م یانداختم. چ نیی رو پا سرم
جنبه با هر بار لمس کردن    یداره اما مِن ب یدوست یکه همه رفتارات رنگ و بو  یی! عاشق تویبزرگتر 

 ! یحس لعنت نیگم از اداشتم ب ی! چشمیم  یبه حال   یدستات حال

 تو چشمام گفت:  رهی چونم گذاشت و سرم رو باال آورد. خ ری رو ز دستش

 !کنمی برادر بزرگتر کمکت م هی_به من بگو! مطمئن باش مثل 

! و من نه؟یچشمام حلقه بست! برادر بزرگتر؟! تو حست به من ا یحرفش اشک تو نیا دنیشن  با
  یسر و ته  چیکه ه یا! با عشق اشتباهم! با عالقهکشمیحس پاک تو رو به لجن م  نیچقدر بدم که ا

 خودم و حس پاک تو نداره! یجز نابود

 چونم بود، گفت:  ریطور که دستش زصورتم کرد و همون کی رو نزد صورتش
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 ؟ یچرا انقدر َپَکر  ؟یطناز  هیخوشگل که تو چشمات جمع شده چ یاشکا نیا لی_دل

و زنده    رمیمیتو م یمن با هر کلمه  یفهمی چرا نم  ؟یکنی با قلب بدبخت من چه م ی! تو دار ؟یطناز 
 !زنم؟یمن دارم برات پر پر م یکنی ! چرا درک نمشم؟یم

 32#پارت_

 گفت:  یکه با لحن آروم دمیصداش رو شن  دوباره

رت برداره! بغض دست از س نی! تا ایتا راحت ش  اری! به زبون باری که تو دلته رو به زبون ب یز ی_اون چ
 بگو و خودت رو راحت کن!

آرامش   نیا ی. و من چقدر تشنه زدی آرامش تو نگاش موج م یایشدم. در  رهیخ شیاقهوه  یچشما به
  نیرو به ا  طونی که عشق به تو اون طناز شر و ش گفتمیم دی! باگفتم؟ی از حسم براش م  دیبا ایبودم! آ

 کرده؟! لیتبد ر یطناز آروم و گوشه گ

دختره   گهی! مکنه؟ی فکر م یخودش چ   شی!! امکان نداره من از حسم واسش بگم! اون وقت پ نه
 !! شمیم  کی کوچ شم،یبزنه من خورد م نمی ! اگه دست رد به سشه؟یم ی! پس غرورم چوانست؟ید

 که گفت:  دمیصداش رو شن  دوباره

 _به من اعتماد کن خانوم کوچولو! بگو!

 دهنمو قورت دادم و آروم گفتم:  آب

 من...من فقط..._

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ! گهیخب بگو د ؟یشد  یتا حاال انقدر خجالت ی_از ک

 و گفتم:   دمیکش یق یبفهمه! نفس عم  یز یاز احساس من چ دیاون نبا نه

که همش   یل یرو ندارم که باهاش صحبت کنم! مامان ن چکسی تنهام! تو خونه ه یلی_من فقط خ 
 هم تنهام!  چارهی خودشه و من ب یسرگرم کارا
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 لبخند محو گفت:  هیمهربون شد. با  نگاهش

 ؟یندار  یز یچ  ی_خب دوست

 شدم و گفتم:  رهی کفشام خ به

 دارن!  یما! خودشون کار و زندگ یخونه   انیهر روز ب توننی اونا که نم  ی_دارم! ول

بود که رنگ    نیا دونستمیکه ازش م یز ی بودمش و تنها چ دهیوقت ند چیکه ه یی ام افتادم! باباباب  ادی
 چشمام متعلق به اونه!

 که تو گلوم جا خوش کرده بود گفتم:  یابغض کهنه با

پشتم بود! شبا   شهی! اگه اون بود همدمشیوقت ند چیکه ه یی_دلم واسه بابام تنگ شده! بابا
تا صبح   دی! با ؟ی! اما حاال چ دمیخوابی گرم و مهربونش م   یو من با لمس دستا کردی موهامو نوازش م 

 زل بزنم! واریبمونم و به در و د  داریب

دل  یپسر  هیاگه بابام بود انقدر کم بود محبت نداشتم که بخوام به  دیدلم بود! شا یواقعا حرفا نایا
  یدنبال کس گهیداشتم و د ی گاه قو هیتک هیدم بزرگتره! اگه بابام بود من سال از خو  ۱۶ببندم که 

رو آورده   ریگاه نداشتم که به ام هی! آره من تک امیدر ب  ییکنم و از تنها هیتا بخوام بهش تک  گشتمی نم
 بودم!

 یماچونم گذاشت و سرم رو باال آورد. دوباره اون چش ری دستش رو ز ریافکار خودم غرق بودم که ام تو
 سبز رنگم دوخت و گفت:  یرنگش رو به زمردها یانافذ و قهوه 

 ست؟ ی پدرت ن وشی_مگه دار

 "نه" به چپ و راست تکون دادم. یلبم نشست و سرم رو به معن یگوشه  یپوزخند

تو  یاقهیفرو کرد. چند دق بشی ج  یچونم برداشت و تو ر یو دستش رو از ز دی رو تو هم کش اخماش 
از دستاش رو   یکی. مدام ومدیبه نظر کالفه م ری! امریو نه ام گفتمی م یز یشد. نه من چ یسکوت سپر 

 . رفتی تو هم م شتری و هر لحظه اخماش ب  کردی تو موهاش فرو م

 سرش رو باال آورد و چشماش رو قفل چشمام کرد. اخماش رو باز کرد و گفت:  باالخره
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 هیبهش تک   یدوست که بتون  هی ایبرادر   هیو همراه واست بمونم!  قیرف هی دمیبهت قول م دم،ی_قول م
 !یباهاش دردو دل کن  ی! بتونیکن

 ادامه داد:   گرفتی که اونو به سمتم م یو درحال دیکش رونی ب بش ی کارت از ج هی

  یک یاصال دلت خواست با  ای ست، یحالت خوب ن  یاحساس کرد  ،یکرد یی_هر وقت احساس تنها 
  ست،یبهم زنگ بزن! هر کجا باشم، هر چقدرم که کار داشته باشم، مهم ن یاگهید  زی هر چ ای  رونی ب یبر 

پدرت رو   یجا تونمی نم دونمی نباش! م نیانقدر غمگ گهی! پس ددمی! بهت قول مرسونمی خودمو م
باشم! پس بهم قول بده  تونمیکه م قتیواست باشم! رف تونمی برادر که م هیپر کنم اما مثل   ستوا
 مرد پشتته! هیچون از امروز به بعد  ی! قول بده که خوب باش ینباش نیانقدر غمگ هگید

 33#پارت_

!  یشیوابسته تر م  یبش ترک یبهش نزد  یکه هرچ زدیم ب یکه قبول نکن! بهم نه  زدیم بی بهم نه مغزم
و حسش فرق    ستیاون عاشق من ن  زدیم  بی! نهیبا اون باش  نیاز ا شتریب یتو جنبه ندار  زدی م بینه

  تابشم  ک یبهش نزد دی! باکشمی م یمن چ  یفهمی خفه شو! تو نم دیکش ادیداره! اما قلبم سرش فر 
 نشه!  نیحالم بدتر از ا

  یهر چ دونستمیاشتباه محضه! م نیا دونستمیشد! م  روزیعقل و دلم، دلم پ  نیتو جنگ ب باالخره
ازش بگذرم!   تونستمی اما نم شهی تر متر و سخت باشم بعدا که بخوام دل بکنم سخت   ششیببشتر پ 

 ماز فکرش ه ی! حتمیاونم از من خوشش اومد و ما با هم ازدواج کرد دی! شا؟یدیاصال خدا رو چه د
  نیا خوامی محروم کنم! نم ریخودم رو از ام خواهمی وجه نم چیممکنه اما به ه  ری خندم گرفت! اصال غ

 رو از دست بدم!  دهیکه با بودنش بهم دست م یناب حس

  نیروز صاحب ا  هیرنگش. آرامش رو تو چشماش حس کردم. کاش من  یاقهوه یزدم تو چشما ُزل
 چشما بشم!

 لبخند محو زدم و گفتم:  هی

 ؟ یباش شهیهم یدی_قول م

  نانیاطم ن یا استخوی! دلم مذارهیو تنهام نم  مونهیم شهیهم ریمطمئن بشم که ام خواستمیم انگار
 از دست دادنش رو نداشته باشم!  یخاطر رو داشته باشم تا نگران
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 گفت:  ی بار باز و بسته کرد و بعد با لحن آرامش بخش هیرو   چشماش

 ! ایداداش دن نیبهتر شمیکه گفتم عمل نکنم! واست م یی _نامردم اگه به حرفا

!  کنمیسوء استفاده م ری! من چقدر پستم که از احساس پاک امدیآخرش تنم لرز یجمله  دنیشن  با
همسر! من دلم  ایمثل برادر، دوست  ستیباشم! برام مهم ن ری کنار ام خوامیاما...اما من فقط م

  دی! شاهیلیخواهر منو دوست داشته باشه واسم خ هیفقط باشه! من عاشقشم و اگه اون مثِل  خوادیم
!  ستیهمسر دوست داشته باشه و قبول کنه! اما واسم مهم ن هیوان وقت نتونه منو به عن چیاون ه
 !هیکه هست واسم کاف نیهم

 دادم و گفتم:  لی لبخند عمرم رو بهش تحو نیتر  بایز

 ! یکه هست ی_مرس

 و گفت:   دیرو محکم کش لپم

 هستم! ینگاه! تا بنا گوشش باز شد! اعتراف کن که من داداش جذاب  ششوی_ن

 و گفتم:  دمیگونم کش  یرو رو دستم

 _دردم اومد!

 و گفت:  دیخند

 دستم خشک شد! ؟ یر یبگ  نویا یخوای_نم

مثه برق    هویدستش نگاه کردم که کارتش توش بود. دستم رو دراز کردم و کارت رو ازش گرفتم.  به
 ها گفتم: گرفته

 به امون خدا! ی! ولش کردنتیماش ری_ام

  نکهیحرکت کرد. منم دنبالش راه افتادم. بعد از ا  نشیزد و با دو به سمت ماش  شیشونیبه پ یاضربه 
 گفت:  ریو ام می دیکش یهر دو نفس راحت  میدیرس  نیبه ماش

 که!   یزار ی _از دست تو دختر! حواس واسه آدم نم
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 ؟یچ  دنشیدزدیاگه م ی_وا

 گفت:  یاابروش رو باال انداخت و با لحن با مزه  یتا هی

که حال و احوال جوجه فنچمون خوب و   نهی! االن فقط مهم ادمیخریترشو مخوشگل یکی _فدا سرت! 
 خوش و خندون باشه! 

 یشدم. کفشا  رهیخ  نیانداختم و به زم نییصورتم گل انداخت. سرم رو پا  فاش یکردم از تعر حس
 شد. و گفت:   کیکه بهم نزد دم یو براقش رو د ی ورن

 ! یشیبامزه م  یلیخ  یکش ی_خجالت که م

و   وانهی! چقدر ددمیپرستی مرد رو م   نیزل زدم. چقدر ا شی سرم رو باال آوردم و به صورت خواستن آروم
 عاشقش بودم! 

 گفت:  کرد،ی رو باز م   نشیکه در ماش   یرو کج کرد و در حال  سرش

 ملکه؟  نی دیم ی_افتخار همراه

 زدم و گفتم:  یَگل و گشاد لبخند

 ندارم!  یاگهید ی_چاره 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

گشادت    یها یالباس مدرسه  ن یبا ا یتونی! میهم دار  یاگهید یاما خوب فکر کن! چاره ؟ی_جد
 !یر ی تا مورد تمسخر خاص و عام قرار بگ یتا خونتون بر  ادهیپ

 زدم و گفتم:  دشیورز یبه بازو یمشت

 _بدجنس!

 گفت:  رفت،یراننده م  گاهیکه به جا  یسر داد و در حال یاقهقهه 

 ! ینی بیپسر بدجنس نذار و گرنه بد م نی_انقدر سر به سر ا
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 شدم و رو بهش گفتم:  نشی ماش سوار

 ؟ یچه کار کن یخوای_مثال م

 زد و گفت:  یاانه ثیخب   لبخند

انجام بدم که بهت شوک وارد بشه  ییهوی دی! بارهیم  فشیکِ  گهیچه کار کنم که د خوامی_اگه بگم م
 جوجه کوچولو! 

 گفتم: یجد یافه یو با ق  دمیسمتش چرخ به

 جوجه؟ یبه من نگ گهید شهی_م

 گفت:  اورد،یرو به حرکت در م  نیکه ماش یابروش رو باال انداخت و در حال یتا هی

 ! گه ید یا_خب جوجه 

 مظلوم کردم و گفتم:  لحنمو

 !کنمی _خواهش م

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 ! گمی بهت نم  گهی_چشم د

کارو   نی*د*م! ایو گونش رو ب*و*س*  دمیچی اراده دستم رو دور گردنش پ ی زدم و ب  یق یعم  لبخند
  ادمی هویهم دست خودم نبود!  نباریو ا دادمیم م انجا کردیخوشحالم م یلیخ  یل یهر وقت مامان ن

  ور افشیانداختم. ق نییخودمو ازش جدا کردم و سرم رو پا  عی! سریلینه مامان ن رهیام نیافتاد ا
 که گفت:  دمیشوخش رو شن  یاما صدا دمیدی نم

که به من  هی بهانه ها چ نیا گهیخب بکن د یمنو بغل کن   یخوایندارم! بابا م  یجان   تیامن  نجای_من ا
 جوجه نگو و فالن؟! 

 ادامه داد: یابا لحن زنونه بعد

 همه رو من چشم دارن! خودت مواظبم باش! ؟ینی بیخدا م ی_ا
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 . ارمی سرم رو باال ب شدی اما هنوزم روم نم دمیبه لحن با مزش خند زیر  زیر

 34#پارت_

 صورتم زد و گفت:   یبشکن جلو هی  گشیدستش به فرمون بود و با دست د هی

! لپاشو نگاه چه سرخم ؟یدختر خجالت هیفازت چ ؟یکشی بعد خجالتم م  یکنی ! منو ماچ میه ی_ه
 !؟یکن ی چه کار م یمتوجه نشد یکه از خوشحال ومدیبهت بگم جوجه بدت م نکهیانقدر از ا یعنیشده! 

 "آره" سرمو تکون دادم.  یبهش نگاه کنم آروم به معن  نکهیا رو باال آوردم و بدون سرم

 !یزن یمن نم  یدست به موها گهیجوجه تو هم د گمی بهت نم گهیشرط داره! من د  هی_خب پس 

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

 ... ی_ول

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 بگو چشم و خالص!  یحساب یو اما نداره! من رو موهام حساسم! مثل بچه   ی_ول

 گفتم: ضی به خودم گرفتم و با غ  ییاخمو یافهیق

 _چشـــــــــــــم! 

 گفت:  کرد،یرو متوقف م  نیکه ماش  یسر داد و در حال یاقهقهه 

 !یکه مردم از گرسنگ   میناهار با هم بزن هی می شو بر ادهی دختر خوب! پ ی! حاال شدنی_آفر

 شدم و گفتم:  ادهیپ  نیماش از

 ؟ یدیم لتوی_موبا

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 چه کار؟  یخوای_م
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 رنگم فرو کردم و گفتم:  یاسورمه یمانتو  بیتو ج دستامو

 نگرانم شده!   یلی_مامانم حتما تا االنم خ

 . ُزل زد تو چشمام و گفت: سادی وا میقدم هیابروشو باال انداخت و تو  یتا هی

 !یبا مندختر؟ گفتم که به مامانت گفتم که امروز  ی_چرا انقدر حواس پرت 

 زدم و گفتم:  ی! من چقدر خنگم! لبخند کج و معوج یوا

 نبود! ادمی_

رو به رومون شد. منم پشت   ییا یو رو  کیرو به چپ و راست تکون داد و بعد وارد رستوران ش  سرش
  دیب یو پر از گل و درخت ها   ییایرو اطیح  هیسرش راه افتادم و وارد رستوران شدم. در بدو ورود 

 دهبه سالن رستوران و اطراف اون جا شدیبود که ختم م  کیبار یجاده هیمجنون رو به روت بود. 
سر درآورده بودن! سر دِر رستوران با   ن یکه از کف زم یرنگارنگ  یهابود از درخت کاج و چراغ  دهیپوش

 شمس".   یالملل نینوشته شده بود " رستوران ب یو فرانسو یسی انگل یخط خوش به سه زبان فارس

  خکوبیآدم رو م شیی بایو مجلل بود که ز  کی. انقدر رستوران شمیوارد رستوران شد ریهمراه ام به
اونجا رو   یی بای روشنش هم ز ییو طال  یکرم  یبزرگ و پر زرق و برق! فضا ی! پر بود از لوسترهاکردیم

از اون کنارش نشستم.  تی نشست و منم به تبع زهای از م ی کی پشت  ری صد برابر کرده بود! ام
 !کردیبا همشون فرق م نیرفته بودم اما ا یادی بزرگ و مجلل ز یهارستوران 

 گفتم:  ریرو به ام  یلباسام افتادم و با حالت زار  ادی هوی

 من! یخدا ی_وا

 و گفت:  دی رو تو هم کش اخماش 

 شد؟  ی_چ

 _لباسام!

ابروش رو با حالت خاِص مخصوص به خودش باال    یتا هینگاهش پر از عالمت سوال بود.   نباریا
 انداخت و گفت: 
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 ؟ ی_لباسات چ 

 !کننینگام م  یچه جور  هیرستوران! نگاه کن بق نیتو ا یداغون آورد یلباسا نی_منو با ا

که توجه همه به  دیخندی . انقدر بلند م دنیبلند شروع کرد به خند یبعد با صداسکوت کرد و  یقیدقا
 از دستش گرفتم و آروم گفتم:  ی شگونیما جلب شد. ن 

 !کننی نگامون م یچجور  هیبق  نی_چته بابا؟ بب 

که حالت چشماش دلم که چه عرض کنم کِل   کنمی غرق در خندش بهم نگاه کرد. اعتراف م یچشما با
 وجودم رو لرزوند! 

 گفت:  زد،یخنده توش موج م  یکه ته مونده ییصدا با

من که من گفتم نکنه خبر سرطان من به گوشت   یخدا یوا  یگفت ی_انقدر با لحن غمناک و سوزدار 
 ! یشد  ینجور یکه ا دهیرس

 ابروهام انداختم و گفتم:  نیب  یگره

 ! ری _زبونتو گاز بگ

 به خودش گرفت و گفت:   یشوخ لحن

 ؟یتو االن نگران من شد   یعنیمن!  یخدا ی_وا

 بزنم که با اومدن گارسون سکوت کردم.  یو خواستم حرف دمیخند  زیر  زیر

 گفت:  یگذاشت و با لحن رسم ریبه ام  یاحترام خاص گارسون

 ...تونیشگیهم  یقربان؟ جا نینشست نجای_چرا ا

 و گفت:  دیحرفش پر وسط

 ه؟یرو کرده! مشکل  نجایا یبار دلم هوا نی_ا

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:  عیبه تته پته افتاد و سر گارسون



 اب یمنو در

106 
 

 ارم؟ یرو ب یشگیناهارتون همون هم  ی! براخوامی_پوزش م

 رستوران رو به سمتم گرفت و گفت:   مونی پر و پ یمنو ریام

 _انتخاب کن! 

که افتاد  یفرانسو یغذاها یرنگ و وارنگ. چشمم به منو یذاهابه منو انداختم. پر بود از غ ینگاه
 عاشقشون بودم! شهیخوشحال شدم! هم  یلیخ

 ( لطفا! Ratatouille)  ی_راتاتو

رو   دادمیم  صیکه مطمئنا من فقط اونو تشخ  ی. با لبخند محودمید ریام یرو تو چشما ن یتحس برق
 به گارسون گفت: 

 با مخلفات!  ی_دو تا راتاتو

 کرد و رفت. با تعجب گفتم:  یم یتعض گارسون

 کرد؟ یرفتار م ینجور یچرا ا نی_ا

 بود، گفت:   شیکه سرش تو گوش یحال  در

 ؟ ی_چطور 

 گفتم:  کنه،ی چه کار م شیبفهمم تو گوش  کردمی م یکه سع یدرحال 

 !ییها یاز مشتر  یکی که انگار نه انگار تو  کردی با تو صحبت م یجور  هی_

 نگاهم کنه، گفت:  نکهیا هم بدون باز

 !ستمیها ن یاز مشتر  یکی _خب من 

 : دم یپرس  یجی ابروم رو باال انداختم و با حالت گ یتا هی

 ؟ یهست یپس چ یستین ی_اگه مشتر 

 تو چشمام گفت:  رهیبار سرش رو باال آورد و خ  نیا
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 _صاحبشم!

 35#پارت_

 حفظ کنم، متاسفانه موفق نشدم!  یحد از گشاد نیکردم چشمامو از ا یسع یچ هر

 و گفت:  دیخند دیمنو د یافه یکه ق ریام

 نکن!  شونیتو رو خدا اون شکل کنهیآدمو مسخ م شینجوریخدا اون چشمات هم ی_وا

 نتونست از شدت تعجبم کم کنه. با ذوق گفتم:  فشمیتعر یحت

 مال خوِد خودته؟ نجای_جدًا ا

 و سرش رو کج کرد و بعد گفت:  دیخند

  خوِد خودمه!_مالِ 

 صورتم گرفتم و گفتم:  یرو جلو دستم

 معرکس! نجایا ریام ی_وا

 زد و گفت:   یجذاب  لبخند

 _به صاحبش رفته! 

 و گفتم:  دمیخند منم

 _رو تو برم!

 گفت:   بش،یتو ج   ذاشتیرو م شی که گوش یشد و درحال  ترق یعم  لبخندش

 ؟ یدیمگه تو اسم رستورانو ند نمی_بب 

  یالملل ن ی خاص سر در رستوران رو به خاطر آوردم! "رستوران ب یکم به مغزم فشار آوردم و تابلو هی
 شمس" 
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 ! ناست؟یا ریام هیلیشمس همون فام   دمی! من چرا نفهماوه

 شک نکنه گفتم:  وبمی کنم تا به مغز مع یکم آبرو دار  هی نکهیا یبرا

  نی! بابات و ام یست یشمس باشه تو ن  شیل یامکه ف نیزم یکره  یخب تنها آدم رو ی! ول دمی_چرا چرا د
و باشه و    دیخورش  یشمسه! بعدم شمس ممکنه به معن شونیلیهم هستن که فام گهیآدم د یو کل

 اصال...

 گفت:  یسرش برد. و با لحن با نمک یباال می تسل یو دستاش رو به معنا دیحرفم پر وسط

 ! می _باشه باشه، من تسل 

 کردم.  دنیشروع به خند ینسبتا بلند  یلحنش خندم گرفت و با صدا از

که  شونی کی. شدنیما رد م زی خفن داشتن از کنار م یهاپ یبا ت پی همون لحظه سه تا پسر خوشت در
 گفت:  یلبخند دخترکش  هیهم جذاب بود، با  یل یبلندتر بود و خ هیقدش از بق 

 _جون تو فقط بخند! 

جذابش   بیرنگش عج  یاو قهوه یآلمان  یکرده بود و موها غیت  شیکه صورتشو ش گشونید یکی
 اون زد و گفت:  یبه شونه یاکرده بود ضربه

 دوست داشتم! شیآرا  یساده و ب یدخترا یهاشو نگاه! من از بچگ  یالباس مدرسه  ی_وا

 گفت:   کرد،ی م ییمرتبش تو صورتش خودنما شی داشت و ته ر یکه قد نسبتا متوسط یسوم

 ؟ یدیم ی! خوشگله افتخار همراهی_چشماشو نگاه کن دان 

بهشون بفهمونم   کردمیم یروحم رو به اونا دوخته بودم و سع یکه تا اون لحظه نگاه خشک و ب  من
 یهاافتاد. صورتش به شدت سرخ شده بود و رگ  ریناگهان چشمم به ام ستم،یحرفا ن  نیکه مال ا

که هر لحظه حس   دادیبود و انقدر به هم فشارش م  گردنش متورم شده بود. دستش رو مشت کرده
اونا   یاما من به جا دنیدی رو نم   ریبشه! اون پسرا انگار اصال ام یاالنه که استخوناش متالش  کردمیم

  رهیگرد شدم به دهنش خ یزد با چشما  شونیکیکه  یاز ترس در حال سکته کردن بودم! با حرف 
 موندم: 
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 گر؟ یج یر ی گی_امشبو چند م

سر   دیکشیعربده م یجور  هیتو دهن پسره فرود اومد.  ریام یکه مشت گره خورده  دینکش  هیثات به
. توجه همه به ما جلب شده بود و اون پسرا هم به غلط کردن  دنیلرزیپسره که از صداش لوسترا م

بدنم  توکه   ییروین یرفتم و با ته مونده   ری سمت ام فتادم،ی افتاده بودن. من که داشتم از ترس پس م
 زدم و با عجز گفتم:  ریام یبه بازو  یمونده بود چنگ یباق

 !شونیکشی_ولشون کن، االن م

 زد:  ادیاز اونا حلقه کرد. فر یکی و دور گردن   دیشک رونیرو به شدت از دستم ب دستش

رو تکرار کن تا تموم استخوناتو خورد   یبه زبون آورد ش یپ قهیکه چند دق یاون کثافت  گهیبار د هی_
 کنم!

زورشون  ومدنیهم م گهیاگه سه تا د چیبود که اون سه تا پسر که ه دهیانقدر بزرگ و ورز ری ام کلیه
 . دیرسی بهش نم

دست بردار   ری رو از اونا جدا کنن، اما ام  ریداشتن ام یها به طرفمون اومدن و سع از گارسون چندتا
 از گارسونا گفت:  یک ینبود. 

 !نا یدهن به دهن شدن با ا ستی ! در شان شما ندیکردن شما ببخش یخام  نای_جناب شمس ا

دش رو تو دستم گرفتم. به سمتش رفتم و دست قدرتمن گهیانگار کور و کر شده بود. بار د ریام اما
 بود، گفتم:  یکه رو گونه هام جار  ییکردم صدام نلرزه و با اشکا یسع

 ! ولشون کن! جون من ولشون کن! کنمی تو رو خدا! التماست م ری_ام

 گفت:   یو با اخم وحشتناک دی خشم به سمتم چرخ با

 ! یخور یبارت باشه که به جونت قسم م نی _آخر

 36#پارت_

حرکت کرد. انقدر مچ دستم رو محکم    یبعد مچ دستم رو گرفت و با سرعت به سمت در خروج و
چرا بند   دونمی مزخرفم نم یاالنه که مچ دستم بشکنه! اشکا  کردمی گرفته بود که هر لحظه حس م
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از  یآزاد یداره برا  یکه سع ی. قلبم هم مثل گنجشکشدنیم یهام جار رو گونه  لیو مثه س ومدنینم
  نکهیو ا ر یام تی از حما رفتیدلم غنج م ی. از طرفدیکوبی م نمیس واریبره، خودشو به د رونیب قفس 

سر اون پسرا   ییبال ریبودم ام دهی بودم. ترس دهیهم ترس  یشد و از طرف  ی رتیبه خاطر من غ ینجور یا
  ریام اسهو ی اتفاقکه اگه  ی! به خاطر من! وا؟یخودش دردسر درست کنه. اونم به خاطر ک  یو برا ارهیب
 ! دمیبخشی وقت خودمو نم چیمن ه فتادیم

  نکهیا یبه جا ری. اممیرستوران شد اطیوارد ح   یک دمیسر و تهم بودم که نفهم   یغرق در افکار ب  انقدر
  هیکاج رد شد و وارد  یدرختا یحرکت کرد. از ال به ال اطیبره به سمت راست ح  یبه سمت در خروج 

 شد. گهید یمحوطه

 هیکاج و بلند  یبودم! پشت اون درختا دهیتو خواب هم ند یرو تا به حال حت  دمیدیکه م یز یچ
 یهااونها پر بود از بوته یمجنون و ال به ال دیب یبود که دور و برش پر بود از درختا ییایرو یجاده

 اسی"  ودب نیا دیکه اون لحظه به ذهنم رس یز ی بودن! تنها چ  دهیچی مجنون پ یدهایکه دور ب اسی
 مجنون شد!" اسیرا نداشت و از عشق  یهمه عاشق  نی تاب ا  دی. بدیچ یشد و به دور او پ دیعاشق ب 

 یهاکه پشت اون پر بود از بوته شدیم دهیتخت دو نفره د هیجاده  یبود! انتها  یب یعج  یصحنه واقعا
 یبود که تو نیااز همه  ترب ی. عجنشستیبه دلم م بی و رز مخلوط شده بود و عح اسی یگل رز! بو
 ! یمشک ی و حت   ینارنج ،یزرد، صورت  د،یمختلف! قرمز، سف  یرز با رنگا یهاها پر بود از گلاون بوته

  رونی صورتم تکون داد و منو از عالم هپروت ب یرو جلو ی دستمال  ریاونجا شده بودم که ام ییبایز محو
 !دیکش

 صودتش کم کنه گفت:  یاز اخم رو یاذره نکهیبدون ا دیسواال رو که تو چشمام د عالمت

 اشکاتو پاک کن! ری_بگ

تخت دو نفره نشست و به منم اشاره کرد که  یرو ر ی. امدمیصورتم کش یرو گرفتم و رو  دستمال
 تخت نشستم و گفتم:  ی. کنارش رونمیبش

 ! افتادی اون اتفاقا هم نم ینطور یا نجا؟یا یومدی_چرا از اول ن

 و گفت:  دیبه سمتم چرخ نیخشمگ
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 ... شنهادیپ انیکه ب  دنیاونجا صف کش  یجناب عال  ینداشتم که طرفدارا بی_من علم غ

 سکوت، گفت:  یطوالن قی. بعد از دقادیکش یاسکوت کرد و نفس کالفه دیحرفش که رس ینجایا به

 از ته دل بخندم!  ایو فارغ از دن نمیبا تو بش های اون مشتر  نیروز ب  هی  خواستمیسرم م  ری _خ

. ناخوآگاه  دمیدی رو م  مرخشیو من ن کردیحرفش سرم رو به سمتش چرخوندم. به من نگاه نم نیا با
حرکت من به سمتم  نی. با ادمیکش ششیته ر یدستم رو به سمت صورتش بردم و دستم رو رو

  شویعنم تونستمی که نم دمیدی چشماش م  یرو تو یبرق هیشد.  رهی سبزم خ  یو تو چشما  دیچرخ
 گفتم:  یآروم  یآوردم و با صدا ن یی بفهمم. دستم رو پا

 من بود!  ری _تقص

و  زدنیخودش چشماش حرف م  یبشه. انگار به جا  زیزد که باعث شد چشماش ر یمحو لبخند
من توهم زده  ای گفتی م نوی! واقعا نگاهش امیکه ما االن کنار هم نهی! مهم استیمهم ن  گفتنیم

 بودم؟!

  ی. سفارشات رو رومیگارسون به خودمون اومد یکه با صدا میبود  نیریش یدو غرق در اون خلسه هر
 گفت:  ری ام نیگذاشت و در همون ح زیم

 _اون طرف اوضاع چطوره؟

 کرد و گفت:  ر یبه ام یبخش نانینگاه اطم گارسون

 ! دیمرتبه جناب شمس نگران نباش زی_همه چ

 ون داد و گارسون رو مرخص کرد.تک یسر  ریام

و بعد خودش   نمیشد. به منم اشاره کرد که راحت بش  ری رو درآورد و چهارزانو رو تخت جاگ کفشاش
چه   دیبا فهموندی با اشاره به من م نکهی. اکردمیمشغول خوردن شد. غرور رو تو تموم حرکاتش حس م 

و   دشخانوا  یاحترامش همراه با غرور خاصش به اعضا یها و از طرف کار کنم و رفتارش با گارسون
و خشن! و من چقدر   یو به موقش جد دیخندیو م شدی! به موقعش شوخ موشیو دار  یلیمامان ن

 رفتاراش رو دوست داشتم! نیا
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 37#پارت_

تخت گذاشته بودن دادم و چشمام رو   یکه رو یراحت یهای رو به پشت امهیاز اتمام غذامون تک  بعد
العاده بود! فوق  نجایکردم. ا هامه یشده بود وارد ر یا العادهفوق  بیرو که ترک اسیعطر رز و  بستم.

 بشه! لیهاش تکم ییبایهم باعث شده بود ز ریوجود ام

که با ژست مخصوص به خودش   دمیافتادم! چشمام رو باز کردم و در کمال تعجب د ادشی! تازه ریام
گرفتم و خودم رو جمع و جور کردم، اما اون   یرو از پشت امه یتک شده به من! رهیسرش رو کج کرده و خ 

 شده بود. رهیداد، به من خ  صیاونو تشخ شدیم یکه به سخت یهنوزم با لبخند

 مکث کوتاه گفتم:  هیلبمو کندم و بعد  پوست

 ؟ یکنی نگام م ینجور ی_چرا ا

 ابروش رو باال انداخته بود، گفت:  ی تا هیکه  یداد و درحال  یرو به پشت اشه یتک

 _چند ساعته؟ 

 : دمیپرس یج یحالت گ  با

 چند ساعته؟  ی_چ

 شد و گفت:  ترق یلبخندش عم  حاال

 ؟ یاوردی لباسارو در ن نی_چند ساعته ا

 .دادیانداختم که ساعت چهار بعد از ظهر رو نشون م م یبه ساعت مچ ینگاه

 !شهیم یده ساعت هی_

 گفت:  کردیرو پاش م  شیبراق و ورن یهاکه کفش   یجاش بلند شد و درحال از

 تو، تو اون لباسا خفه شدم!  ی_پاشو، پاشو که من به جا

 تخت رسوندم و گفتم:  یخودم رو به لبه  یناراحت با
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 ؟ یبر  یخوای_م

 و گفت:  دیخند

 . ین یبش  نحایتا آخر عمرت ا یخوای _نکنه م

 اشاره کرد و ادامه داد: ی با ابروش به پشت بعد

 !یو چشماتو ببند یبد  هیتک ی_به اون پشت

 هام نشست. گفتم: لب  یرو یمحو لبخند

که  یخودخواه یل یمعرکس! تو خ یل یخ  نجایخوب شده بود! کال ا  یلیخ اس یعطر رز و   بی_ترک
 !یکرد یپشت اون همه درخت کاج واسه خودت مخف  نجارویا

 انداخت و گفت: باال  یاشونه

نگران  نجایا ارمتیراه داده! بازم م  اشیی رو هم به محل تنها گهید یکیآدم خودخواه  نی_فعال که ا
 نباش!

 گفتم:  رفتم،یکه به سمتش م یو آلستارم رو هم بستم و در حال یمشک یایبند کتون   نیآخر

 ومده؟ی ن نجایجز خودت ا کسچ یتا حاال ه یعنی_

 شلوارش فرو کرد و گفت:  بیرو تو ج  دستاش

 خبر نداره! فقط خودم و عرفان و البته تو!  نجایاز وجود ا کسچی_ه

لحن   ه یبه حال خوشم نبره با  یپِ  نکهیا ینسبت به من! برا ریاعتماد ام نیبه تکاپو افتاد! از ا  قلبم
 کنجکاو گفتم: 

 ه؟ ی_عرفان ک 

 ان شد. منم پشت سرش رفتم و اون گفت: رستور  یکاج رد شد و وارد جاده اصل یدرختا یال به ال از
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ازش   ی راه انداختم کنارمه و هرچ نجارویکه سفارشارو ازمون گرفت. از اون اول که ا هی_عرفان همون
 !کنهیبا من صحبت نکنه و راحت باشه خودش قبول نم ی که انقدر رسم خوامیم

 دادم و گفتم:  هیکراحتش ت   ی. سرم رو به صندل میشد  نشیتکون دادم و با هم سوار ماش سرمو

 !گرهیج   یلیخ  نتیماش ری_ام

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 _به صاحبش برده!

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ به

به من برده!   یگیبه خودت م شی چسبون یم گمیم یهمه اعتماد به فضا! هر چ  نیبا ا مونی _باو نکش
 نکنه منم به تو بروم که انقدر خوشگل و جذابم! 

 شدت گرفت و گفت:  قهقهش

 ؟ ی_نه بابا! من اگه اعتماد به فضا دارم تو اعتماد به کجا دار 

 به خودم گرفتم و گفتم:  یمتفکر  یافهیق

 _اعتماد به....

 رو کامل کرد و گفت:  حرفم

 _کهکشان!

 شروع به حرکت کرد.  ریو ام میدیبلند خند یدو با صدا هر

 

 

 

 خونه خودشون نگه داشت!  یبودم سمت خونمون بره که جلو منتظر
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 38#پارت_

 و گفتم:  دمیتعجب به سمتش چرخ با

 !گهیَدِم خونمون د یذاشت ی_خب منو م

 گفت:  شد،ی رو باز کرد و همونطور که وار  خونه م شونیی ایدر کاخ رو موتیر با

 !ییخانوم کوچولو! امشبو مهمون ما ری _نخ

 گفتم:  یاحالت کالفه با

 از خونه لباس بردارم!  یذاشتیلباسا باشم؟! حداقل م نیبا ا دی_نکنه من تا آخر شب با

 و گفت:  دیخند

 ؟یمانتوت لباس ندار  ری_ز

 !یتاپ نخ  هی_فقط 

 شد و گفت:  ادهیپ  نیماش از

 !یشلوارتم که گشاده توش راحت  بپوش روش! دمیم رهنیپ هی گهی_خب همون خوبه د

 ابروهام انداختم و گفتم:  نیب  ینیچ

 !مونهی م یشلواره مثِل شلوار کرد نی! اخوامی _نم

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 نداره!  یاز شلوار کرد یمنم واسه تو دست کم ی_خب شلوارا

خودمو بهش رسوندم و دستشو گرفتم و مانع   عیبه طرف سالن خونه حرکت کنه که سر  خواستیم
 نگام کرد که گفتم:  یرفتنش شدم. سوال

 !میکنیهم م  یرو ادهی پ هیمن لباس بردارم!  میبر ای فاصله داره، خب ب نجا ی_خونه ما که دو تا کوچه با ا
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 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ؟ یدنبالت بکشون یخوا یم یچ یبرا گهی_خب خودت برو، منو د

رو از اون    یدرخواست نیکردم که چن تی می! چرا انقدر باهاش احساس صم گفتم؟ی بهش م  دیبا یچ
 داشتم؟! 

 خودم نبود اما بغض راه گلوم رو بسته بود. دست

 صدام نلرزه گفتم: کردمیم  یکه سع  یسرم رو تکون دادم و درحال آروم

 !رمی _باشه خودم م

بهونه بگم که  هیبرنگردم و به  گهیبه سمت در حرکت کردم. با خودم عهد بستم که اگه رفتم خونه د و
 غرورم بشکنه! خواستیانقدر زودرنج شده بودم اما به هر حال دلم نم یاز ک دونمی ! نمامیب تونمی نم

آورد.   رونیدر ب یخودش رو رسوند و سرش رو از ال عیخارج شدم و خواستم درو ببندم که سر  اطیح از
 و خواستم برم که گفت:   دمیبه اون به سمت مخالفش چرخ توجهی ب

 ؟یر ی م یو دار  ری ز یدختر! کجا سرتو انداخت ی_ه

ِن احمق  ! حقم داره مسخره کنه! مکرد؟ی . داشت مسخرم مشهیکردم دود از سرم بلند م  احساس
 رو باور کردم! شی دستش شدم تا بهم بخنده! و من چقدر ساده بودم که دوست چهی باز

 توجه به حرفش به راهم ادامه دادم.  ی صورتم نشسته بود، ب  یکه اشکام رو یدرحال 

" اما سایقدم برداشتم. چند بار گفت "وا یشتر یاما با سرعت ب دمیهاش رو پشت سرم شنقدم یصدا
انقدر   کیکوچ یجمله هیچرا اما از همون  دونمیفش به راهم ادامه دادم. نم بدون توجه به حر

 داشتم که حد نداشت! یناراحت شده بودم و احساس بد

که  دمی. انقدر محکم به عقب کشد یشونم گذاشت و منو به شدت به عقب کش ی دستش رو رو ناگهان
کرد. دلم   خودی و منو از خود ب دیچی پ هامهیپرت شدم تو بغلش. عطر گس و خاصش تو ر

 . دمیکش رونیخودمو از بغلش ب خاطر ن ی دوباده مسخش بشم، به هم خواستی نم

 گفت:  یرو تو دستش گرفت و منو به سمت خودش چرخوند. با لحن به شدت عصبان  بازوم
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 ... یچ ی! برازنمی_مگه من تو رو صدا نم 

 و خورد. با بهت گفت: حرفش ر یصورتم افتاد و ادامه یرو یبه اشکا نگاهش

 ! ؟یکن یم هیگر ی_دار 

  رهیچونم گذاشت و سرم رو باال آورد. خ  ری چشم دوختم. دستش رو ز نیو به زم  نیی رو انداختم پا سرم
 چشمام گفت:  یتو آسمون بارون 

 آخه؟! هیاشکات چ نیا لیدختر؟! دل هوی _ِچت شد 

که دِل سنگ رو آب   یقلبش گذاشت. با لحن  یرو گرفت و رو گمینگفتم. دست د یچ ی و ه دمیگز لب
 گفت:  کرد،یم

 ؟ یکن یم هیگر ی نکن! بگو چرا دار  تشی! تو رو خدا اذکنهیکار م یقلب با باتر  نی_ا

 رو به لباش دوختم و آروم گفتم:  چشمام

 نی! من اکردم یاشتباه م نکهی. اما مثل ایایکه ازت خواستم باهام تا خونه ب می ق یرف  کردمی _من فکر م
 گرفته بودم! یجد  یلیرابطه رو خ 

 گفت:  یلحن محکم با

 من نگاه کن! ی_به چشما

ازشون  یچ یچشمام رو قفل چشماش کنم. ه ییچون و چرا چیه یصداش باعث شد ب  تحکم
 گفت:  یخش دار   ی! با صدادمیفهمی نم

دختر   یکن یخودتو نابود م  ،یو خودت رو ناراحت کن  یز یانقدر به هم بر یک یکوچ  زیبا هرچ ی_اگه بخوا
دنبال تو، مادرت رو   امی ب نکهی! من ظهر قبل از اکردم؟یم  یمن باهات شوخ  یمتوجه نشد یعنیخوب! 
بازم زود   تواما  ذاشتمیو اون با خودش واست لباس آورده! من فقط داشتم سر به سرت م  نجایآوردم ا

  ی! بگیبه خودم بگ یتونست یراحت م  یلیخ  یو بر  یر یگازشو بگ ینجور یا نکهیا ی ! به جایقضاوت کرد
  یدرد واسه خودت بساز  هیو از اون  یرو انقدر بزرگ کن  هی قض نکهی! نه ایایچرا همراهم نم میما دوست

 !یز ی همه اشک بر نیو به خاطرش ا
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رو بزرگ کرده بودم اما دست   هیقض ی لیبود! من خ ر ی آرومم کرد. حق با ام ی بی به طور عج حرفاش
 منو به جنون بکشونه!  تونست یگذار بود که م ر ی اونقدر رو من تاث ریام  یخودم نبود! هر کلمه 

 پشت دستش اشکام رو پاک کرد و گفت:  با

 ؟ یدیفهم ،یکن یم هیو پوچ گر چیسر ه ینجور ی_طناز بار آخرت باشه ا

 بلندتر گفت:  د،یرو که د سکوتم

 ؟؟ یدی_فهم

رو تکون دادم و اونم سرش رو به چپ و راست تکون داد و به سمت خونه حرکت کرد. از    سرم آروم
خاطر خودم پشت سرش راه  نی مغرور انتظار نداشتم ازم درخواست کنه که دنبالش برم، به هم ریام

 افتادم.

 39#پارت_

 به سمتم برگشت و گفت:  میکه شد اطی ح وارد

  زیچ هیسر   دیکم رو اخالقات کار کن! تو نبا هیطف کن دوست ندارم! ل  فیو ضع یاهی_من دوست گر
خوشگل موشگلتو بزن   یاز اون لبخندا یک ی! حاال هم یانقدر اعصاب خودت و منو خراب کن  کیکوچ
 داخل!  میکه بر

 بود و لبخند نزد؟!! ری کنار ام شدیلبام نشست. اصال مگه م ی ناخواه لبخند رو خواه

 

گرم صحبت   ییرای خانم تو سالن پذ نی و مه  یلی. مامان نمیهمراه هم وارد سالن خونشون شد به
 گفت:  زد،ی که تو صداش موج م یصداش رو صاف کرد و با همون غرور و احترام ریبودن. ام

 _سالم بر اهل خانه! 

 هاش نشوند و گفت: لب  یرو د،یرو فهم  شی معن شدی که نم یخانم لبخند خاص  نیمه

 پسرم!_سالم 
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 هم با لبخند گفت:  یلین مامان

 ! ی! خسته نباش رجانی_سالم ام

 کرم رنگشون نشست و گفت:  یاز مبال یک یرو  ریام

 رو از پا درآورد! رمرد یکرد که مِن پ  یطونی دخترت انقدر ش نیخانم، ا یل یام ن_خسته

 گفتم:  یخنده و من که تا اون لحظه سکوت کرده بودم، پرانرژ  ریحرف همه زدن ز نیا با

 ! نیری گینم لیتحو گهی! ما رو دنجامای! بابا منم اکمی _سالم عل

چشماش به وجود اومد و با   یتو ی برق   نه،یبی سرحال م ینجور یمنو ا نکهیکه معلوم بود از ا  یلین مامان
 گفت:  شد،ی م ترق یکه عم  یلبخند

 مامان جان؟  ی من! خوب  زی _سالم عز

 گفت:  زد،ی مامان اونو خاله صدا م یکه به خواسته ری من بخوام جواب بدم، ام نکهیاز ا قبل

چه   نی! آخه ازمیبارم به من نگفت عز هیمن  نی! مامان مهیکنیدختره رو لوسش م  نیا ی_خاله دار 
 !ه؟یتیوضع

 کرد و گفت:  یخانم اخم مصلحت نیمه

 صدات کنه!  زمی زنت عز ریو ملوسم هم داره! برو زن بگ زمی _ُخبه ُخبه! خرس گنده شده توقع عز

  یکی رو کنار  ری لحظه ام هی یاما تو دِل من غوغا به پا شد. مطمئنم اگه حت دنی حرف خند نیبه ا همه
 !کنمیسکته م نمی بب

 خانم به خودم اومد:  نیمه  یصدا با

 ؟ یسادیاطناز جون! چرا سرپا و نیبش  ای_ب

 از جاش بلند شد و زودتر از من گفت:  ریام

 اون خفه شدم!  ی_نه مامان جان! بزار بره لباساشو عوض کنه از صبحه اون لباسا تنشه! واال من به جا
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 حرف گفت:  نیبه دنبال ا  یلین مامان

 باال تو اتاق مهمون!  یگذاشتم. طبقه  فمی_لباسات تو پاکت کنار ک

 گفت:  ریرو تکون دادم و ام سرم

 کجاست؟  نیمامان ام ی! راستامی _با اجازتون منم برم لباس عوض کنم ب

 گفت:  کند،ی که واسه خودش پرتقال پوست م یخانم درحال  نیمه

 ! رونی _با مهال رفته ب

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد. با تاسف گفت:  دیکش  یپوف ریام

  نیدیچرا شما و بابا انقدر بهش رو م ه؟کشی پسر جدًا خجالت نم  نیا ه؟یک گهی_مامان جان مهال د
همسرش نگاه کنه؟ روش   یتو چشما شهیدرصدم ازدواج کنه روش م هیآخه؟ اگه پس فردا بخواد 

نفرو   هیبا  یبگه من قبل تو هر روز طرح دوست شهیکنه؟ روش م  فیگذشتشو براش تعر شهیم
 داشتم؟! 

 و گفت:  شیدستش یخانم پرتقال رو پرت کرد تو پ  نیمه

 ارشونیکه م ییوقتا یسادست! حت یدوست هیدخترا  نی با ا نیام یکه دوست ی دونیدتم خوب م_خو
شخص مناسب   هی! اون فقط داره دنبال میزن یگپ م یسه نفر  مینیشی خودم و م ش یپ انی م نجایا

 ! ستین یاز اون دخترا جد  چکدومی و رابطش با ه گردهی م ندشی آ یواسه زندگ

 رو که رفته بود، برگشت و گفت:  ینصفه راه ریام

 یدختر  چیرابطشون در چه حده! اما مطمئن باش ه دونمی! مشناسمی_مادِر من! من داداشمو م
رابطشون   خوادی هم کالم شده باشه! حاال م گهیهمسرش قبل از ازدواج با صد نفر د ادی خوشش نم

هم خوشگله، هم  نیام ؟یبشه چ نیام یدخترا وابسته  نیاز ا یک ینباشه! اصال اگه   ایباشه  یجد
بشه  نیو وابسته ام  رهیبگ یرابطه رو جد نیدخترا ا نی از ا یکیو البته پولدار! اگه  پهیتخوش  ،جذابه
  خوامی! من نم اد؟ی سِر اون دختر م ییچه بال یدونیم  ؟یبهش نداشته باشه چ  یحس  چیه نیو ام
 به خاطر من... هچاریب یِ اون ِملود ستین ادتونیمثِل من بشه! مگه  نیام
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نگاهش به من افتاد و حرفش رو خورد. احساس کردم دست و پام ِسر شد و خون به مغزم   هوی
! حتما خودش هم مثل اسمش آرامش بخش بوده! پس ی! چه اسم آرامش بخش ی! ملوددیرسی نم
ست  ! چقدر دونمشی ! آخ که چقدر دوست دارم ببینفر به اسم ملود هینفر رو دوست داره!  هی ریام

 رو خفه کنم! یملود نیخودم ا یدارم با دستا

! غم تمام وجودمو فرا شدیکه باز و بسته م دمیدی! فقط دهنشون رو مدمیشنی حرفاشون رو نم  گهید
  انویپ یواسه ملود ری ام دیبره! اصال شا نیاز ب  یحس خفگ نیبزنم تا ا ادی فر خواستیگرفته بود! دلم م

  یلیخ ی! حتما ملود هبزن انویدست به پ تونهینم گهیاون د ادی و حاال با  زدهیم  انوی! واسه اون پزدهیم
 از من َسر تره! یل یرو جذب خودش کرده! حتما خ  ریخاص و نابه که ام

 40#پارت_

نگران  یدادم و چشمام رو بستم. صدا هیتک واری. دستم رو به دچرخهی کردم سقف دور سرم م احساس
 اومد که گفت:  یلیمامان ن

 طناز؟  ی شد یابلفضل! چ ای_

!  ری! امری نکنه فشارش افتاده" تو سرم اکو شد. ام ریخانم که به سمتم اومد و گفت "ام  نیمه یصدا
  ریام کردمیداشتم که فکر م  یباطل  االتی! چه خامی رستانیدب  یبچه کوچولو هی! من از نظر اون ریام

 ! امیممکنه عاشق من بشه! من اصال به چشمش نم

  یِ ! ملودیملود  رِ ی! امشدی م ترنی و سنگ نی. سرم هر لحظه سنگدمیشنی اطرافم رو نم  یصداها گهید
که بلند شد به خودم اومدم و    یلیمامان ن یهیگر یبود؟! صدا یبتیچه مص نیمن! ا ی! آه خداریام

دست   وزدم و دستم رو ر یکردم تعادل خودم رو حفظ کنم. لبخند مصنوع یچشمام رو باز کردم. سع
 نلرزه، گفتم:  کردمیم  یکه سع ییگذاشتم و با صدا یلیمامان ن

 !نیرفت، هم  جیلحظه سرم گ هیمامان جان؟  یکنی _چرا انقدر شلوغش م

 کرد و گفت:  ی اخم یلین مامان

  ؟یکنیبا خودت چه کار م یچته طناز؟ دار  یگ یچرا نم خه؟یرفت؟ پس دستات چرا انقدر  جی_سرت گ 
رنگت مثل گچ شد؟ چرا  هویخوشحال شدم اما چرا  یکل  یسر حال اومد ریبا ام دمیاالن که د

 شده؟!   یچ یبگ یخوای نم
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چشمم به  کردمی م یکه سع یمبل نشستم تا لرزش پاهام معلوم نشه. درحال  نیترک یرو نزد کالفه
 گفتم:  فته،ی ن ریام یچشما  ری نظ ی کهشان ب

 چرا... دونمیهام افت کرده فکرم مشغول اوناست. من نمخورده نمره هی_

 خانم گفت:  نیو رو به مه دیحرفم پر وسط

هات ُافت کرده؟ تو که عاشق رشتت  ه نمره! آخه مادر بگو چته کارهی بهونه م  هیهر روز  ش؟ی نی بی_م
 جون! نیمه  کنمی! دارم دق میبود

 گفت:  یامامان زانو زد و با لحن آقامنشانه یپا یجلو ریام

 به من!   نشی! بسپرن؟ی_مگه من با شما صحبت نکردم؟ به من اعتماد ندار

روم چشم دوختم.   زدم و به رو به یمامان آروم شد. تلخند ر،یام یبا همون چندتا جمله انگار
من قبل توام   یروز افتادم؟! لعنت نی به ا ییاز زور تنها یواقعا فکر کرد  ؟یدرستش کن یخوایم یجور چه

رو به رو بشم و   تیپس فردا با کارت عروس   دیبود؟! نکنه با ینطور یحال و روزم ا  یتنها بودم! اما ک
اونو به عنوان برادرم قبول کنم؟!  تونمیم کردمی فکر م یکنم! من چجور  یشاد زمی برادر عز  یعروس یبرا

 ! ادیجونم درم نمیرو کنار اون بب  یمن مطئنم اگه کس

 و مردونش منو به خودم آورد:  بای ز یدر افکارم بودم که سمفون  غرق

 پرنسس؟  دیلباساتون رو عوض کن نیخوای _نم

قلبم صدبرابر تندتر   یکنیهر بار که با من صحبت م  یدون ی! میصحبت نکن لعنت ینجور یمن ا با
  دیبا  یکنی صحبت م ینجور یا یاگهیصدات رو بشنوم که با کس د  نیروز ا هیاگه  یدون ی! مکوبه؟یم

 نکن! یباز  ینجور یمن ا ینوا یدرجا خودم رو زنده به گور کنم؟! با قلب ب

 گفت:  د،یمن به خودش رو که د  یره یو نگاه خ   سکوت

 ؟ یازم چشم بردار  یتونی _انقدر جذابم که نم 

نشون بدم!  فیانقدر خودمو ضع هیبق  یزدم و از جام بلند شدم. درست نبود جلو  یجونی ب  لبخند
 ها رو باز کرد و گفت: از اتاق  یکی. در م یباال رفت یپشت سرش راه افتادم و به طبقه 
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 کارت دارم! ا ی_برو لباساتو عوض کن بعد ب

  رونی ام رو از سرم بدر رو بستم. پشت در زانو زدم و مقنعهبزنم وارد اتاق شدم و  ی حرف نکهیا بدون
دادم.  دنی بار یموهام فرو بردم و به اشکام اجازه  یپرتش کردم. دستم رو ال به ال یاو گوشه  دمیکش
گرفته و خش   یبه وجود آورده بود. صدا یز یانگغم یبود و سمفون  دهیچی هق هقم تو فضا پ یصدا

 که گفت:  دمیدارش رو شن 

 ! یقول داد رت ینازت نشه! تو به داداش ام یاشک مهمون چشما گهید ی_تو به من قول داد

برادرم باشه رو دوست داشتم اما اونو فقط و   ریام نکهیشد. ا  شتریجملش سوزش قلبم ب نیا دنیشن  با
بهش بندازه! دلم  کیاه کوچنگ هینفر  هی یحت خواستمی! من نمخواستمیخودم م  یفقط برا

 تمام و کمال ماِل خوِد خودم باشه! ری ام خواستیم

 که گفت:  دمیصداش رو شن  دوباره

 چیکه من ه یکرد و سبک شد! کار  هیوقتا الزمه! الزمه گر  یبعض  هی! گرستین یبد   زِ یچ شهیهم هی_گر
تو گلوم جا خوش کرده و قصد رها   قیبغض عم هیساله که  یوقت موفق به انجامش نشدم. سالها

مرد   دنتو گوشم خونده بو  یندادم چون از بچگ دنیبار یوقت به اشکام اجازه چ یکردنم رو نداره اما ه
 نیاز ا گهی! و هزارتا دزنهی! مرد با بغض لبخند مه؟یواسه چ هیگر یاخونه نی! تو مرد اکنهینم هیکه گر
مرداب که پر از بغض و درده!  هیمرداب!  هی شهینشه دلش م ینکنه و خال  هیکه گر یها! اما کسجمله
وقت اشکاش   چیه اشتهدرسته نذ زنه،ی که پشِت در نشسته و داره باهات حرف م یمرد نیاما هم
  یلیاس! واسم خعاطفه  یاحساس و ب یکه ب  ستین ن یبر ا لیدل نیهاش بشن، اما اگونه یروونه 

 دمینکن! بهت قول م هیگر ینجور یا گهید رتی! پس تو رو جون داداش امنمیبب  زاموی سخته اشک عز
 یزوده که بخوا یل ی! خین ! طناز تو جووهیچ  ییتنها یبره معن ادتیانقدر پشتت بهم گرم بشه که اصال 

و تمام موانع    یباش یقو دیرو به روته! پس تو با  یو خم زندگ چی! هنوز جاده پر پ یبش دیاز االن نا ام
 ! به من اعتماد کن! باشه؟ یر بذار رو پشت س
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از زبون اون در مورد  شیپ  یقه یقلبم! فراموش کردم چند دق شیآت یانگار آب بود رو صداش
فراموش کردم و   زوی ! بازم همه چکنهی م دادیب مونی! فراموش کردم فاصله سندمیشن  یمعشوقش چ

احمقانه   نیا دونمیاون کنه! م ن ی گزیفراموش کنه و منو جا یکنم تا اونو به کل  یگرفتم کار  میتصم
 شهر باشم! نیآدم ا  نیتر الیخو خوش  نیتراحمق  خوامی اما من م استین افکار دن یتر

مردونش که غبار غم   یچهره  دنیاونم پشت در نشسته! با د  دم یدرو باز کردم و در کمال تعجب د آروم
زدم. دست  هیو به چهارچوب در تک   دمیشد! خودمو کنارش کش شیبود، دلم رروش جا خوش کرده 

 رو تو دستام گرفتم و گفتم:  شدیم فمیظر یبزرگش که دو برابر دستا

 کن! هی_گر

 ! دوباره گفتم: زهیتا اشک نر رهی از اشک بود اما معلوم بود داره با خودش کلنجار م زی لبر چشماش

چند ساله دلت   یگیم نکهیا لیدل دونمی ! نم یچرا انقدر گرفته و ناراحت دونمی! من نم ریکن ام هی_گر
غم و  ن یاز ا شتر یاگه ب دونمی! م دونمیرو خوب م یز یچ هی! اما هیچ  یختیو نر یز ی خواسته اشک بر

  یبعض فهممی! درسته سنم کمه اما مریام ستمی! من خر ن یار یدووم نم  ،یهات رو تو دلت چال کنغصه
 ! یبش  یکن! بزار خال هی ! گرزنهی تو چشمات موج م یوقتا چه غم بزرگ

 یچشمش ُسر خورد و راه  یکه لجوجانه از گوشه   دمیقطره اشک رو د هی جملم  نیگفتن آخر با
اون  تونستمی . نم شدیم یصورتش جار  یمهابا رو یاشکاش ب  گهیشد! و حاال د  شیشم یابر یشایرته

خودش هم سخت بود! سرش رو بغل کردم و   ی. انگار برانمیبب  تی وضع نیمرد پرجذبه و غرور رو تو ا
مانتوم   یسیو از خ  دمیکشی م شیمشک  یموها شمیابر یشونم گذاشتم. دستم رو نوازش گونه رو  یرو
 !کنهیم هیکه هنوز داره گر دمیفهمیم

داشته باشه که به خاطرش انقدر اشک   یغم هیر پسر مغرور و مقتد نیا ر،یام کردمی فکرشم نم یحت
 حال و روزش!  نیا دنیمن سخت بود د ی! و چقدر برازهیبر

 یکه گذشت خودشو از من جدا کرد و با پشت دستش اشکاش رو پاک کرد. نگاهش رو روونه  یکم
و    دیکاویوجودت رو م  یهیبود که تا ته ما یی! از اون نگاهادمیفهمی ازشون نم یچی چشمام کرد. ه
 !کردیو رو م ری قلب و روحتو ز

 گفت:  یگرفته اما با لحن شوخ یصدا با
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 خودمون َچِپه شد! یر ی دستگاه آبغوره گ م،یکن ری تو رو تعم یر یدستگاه آبغوره گ می_ما اومد

نگاهش   یچرا معن  دونمیهم! نم ی تو چشما رهی . خمیسکوت کرد هویو  میدیحرفش هر دو خند نیا با
تو   شتریو ب  شتریببرم، اون نگاهش ب  یبه راز چشماش پ کردمیم  یسع شتریب  ی! هرچ دمیفهمی نم رو 

 !کردی تر مو عاشق  تروونهیو منو د  کردی دلم نفوذ م

که پشتش رو بهم   یبه خودش اومد و از جاش بلند شد. صداش رو صاف کرد و در حال   هوی انگار
 که به سمت اتاقش بره، گفت:  کردیم

 سبک شدم!  یل ی_خ

 ! رفتی هم انتظار نم  نیاز ا ریمغرور غ  ر یتشکر بود؟! از ام نیا

 : د یکش رونی محبوبش منو از افکار ب یصدا

 !کنن ی_بلند شو خاله سوسکه لباساتو عوض کن که االن بهمون شک م 

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 د؟اسمام اضافه ش  ستی_خاله سوسکه هم به ل 

 باال انداخت و گفت:  شونه

 اضافش کنم! ستی بگو که حتما به اون ل ادی _اگه ازش بدت م

 وارد اتاقش شد. چرا منتظر نموند جوابش رو بدم؟!  و

 زدم و گفتم:  میشونیبه پ یاضربه 

 !یکم کم به خودت جذبش کن دیازش! با یدار  ی! چه انتظاراتستی_اه طناز بسه! اونکه عاشقت ن 

سمت چپش   یشونه  یگل قرمز رو هیساده که فقط  یابافت سورمه  هیو لباسم رو با  اتاق شدم وارد
با خودش   ی لیکه خداروشکر مامان ن  ییهای هم پام کردم و روفرش یداشت عوض کردم. ساپورت مشک

 بود!  بایو ز  کیساده بود اما ش ی ل یآورده بود رو هم پام کردم. درسته بافت خ
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  کردمی فکر م شتریب یشده بود! هرچ  ریانقدر غصه و درد تو دلش داره درگ  ری چرا ام نکهیاز ا ذهنم
 ! شدمیم  جیگ شتر یو ب شتریب

زده! آه که چقدر احمقه اگه دست   نشیعاشقشه و اون دست رد به س  ری! نکنه امهیبه خاطر ملود نکنه
 من زده!  رِ یام ینه یرد به س

بارم   هیاونو  یداشتم که تا حاال حت یشخص هیکه نسبت به  یحس تنفر  نیبود ا  بیواسم عح واقعا
 بودم! دهیند

به اتاق زدم و منتظر موندم تا به داخل دعوتم   یارفتم. ضربه  ریو به سمت اتاق ام رونی اتاق اومدم ب از
 به در زدم و گفتم:  یا! دوباره ضربه دمینشن  ییکنه. اما صدا

 ؟یلباساتو عوض کرد ر،ی_ام

در رو   دهیجواب نم  دمید یبه در زدم و وقت یا. دوباره ضربه شدمی! داشتم نگران مومدین  ییصدا  بازم
 !ستیکه تو اتاقش ن دمیباز کردم و در کمال تعجب د

درش قفل   دمیاز اتاقا که رس  یکی اونجارو گشتم اما نبود! به  یاتاقا یاز اتاق خارج شدم و همه کالفه
 !شدی کردم درش باز نم  یبود! هر کار 

 به در زدم و گفتم: یاضربه 

 ؟ یینجایا ری! امری_ام

رفتم تا   نییپا یکرده بود! با سرعت به طبقه  ری وجودم رو تسخ یهمه  ی. نگراندمینشن  ییبازم صدا اما
 شدم! خکوبی خندش سِر جام م یشده که با صدا  بیغ ری خبر بدم که ام هیبه بق
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مشغول  ری رسوندم. ام ییرایکردم و خودمو به پذ یرو هم ط موندهی باق یلرزونم چندتا پله یهاقدم  با
مزاحمم  ی! اشکانییپا  میایتا باهم ب نستادیوا یخانم بود. حت نیو مه  یلی گپ و گفت با مامان ن 

 ! کنهی دوستم با من رفتار نم هیمثل   یدوباره تو چشمام جمع شدن! اون حت
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که در اثر فرو رفتن ناخونام تو دستام  یانقدر فشار دادم که آخر سر با سوزشرو مشت کردم و  دستم
 حضورم شد و گفت:  یخانم متوجه نیشده بود، مشتمو باز کردم. مه  جادیا

 !نیبش  نجایا ایدخترم؟ ب ی_اومد

فرستادم و   نییمهمون گلوم رو پا یهزار تکه شده بود و بدتر از اون غرورم بود! بغض مسخره  قلبم
 گفتم: 

 !م؟یبر دیخوای خستم! مامان جان نم یل یخانم! من خ نیمه گهی_نه د

 خانم زودتر از مامانم جواب داد:  نیمه

 دخترم!  دیینجایشام هم   د؟ی_کجا بر

 نگاه کردم و گفتم:  یلیبا عجز به مامان ن بکوبم!  واریسرم رو به د خواستیم دلم

 ام مامان!خسته  یل یمن خ ی_ول

 که تا اون لحظه ساکت بود، گفت:  ریام

 باال استراحت کن تا شب!  یاز اتاقا یک ی_خب برو تو 

تو چشماش نگاه کنم که مبادا دوباره قلب احمقم واسش بلرزه! بدون  خواستی دلم نم یحت گهید
 دازم گفتم: بهش بن  ینگاه مین نکهیا

 با اجازتون...  گهید ن، یاالنشم به زحمت افتاد نی_تا هم

 : د یکرد و وسط حرفم پر یخانم اخم  نیمه

 ! ایحرفا بزن  نینشنوم از ا گهیدختر؟ د هی_وا زحمت چ 

 از جاش بلند شد و مچ دستمو گرفت و گفت:  ریام

 !دیاز اتاقا استراحت کنه، شما هم به گفتگوتون برس  یک یتو  برمشی_من م

 ها برد. و به سمت پله   دیدست منو کش ر یو ام دنیخانم خند نیو مه   یلین مامان
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 و با حرص گفتم:  دمیمچ دستمو کش میاونا که دور شد از

 ! امی_ولم کن! خودم بلدم راه ب

دستم   یکیخودش کشوند. با اون تر مچ دستمو گرفت و دنبال چون محکم  دی اصال صدامو نشن انگار
 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه 

 ولم کن! گمی_م

 بود که محکم خوردم بهش.   یحرکتش ناگهان  نی. انقدر اسادیوا هوی

به چشمام نگاه کرد. اخم   رهی دستمم گرفت تو دستشو خ یک یکه اون  دمیمالیبا دستم سرمو م داشتم
 و چشماشم ترسناک شده بود.  شدیم دهیتو صورتش د یمحو

 بود!  دهیفا یبکشم که ب رونی کردم دستامو از دستاش ب یسع

 گفتم: کالفه

 !ادی_ول کن دستامو! دردم م

 اخم گفت:  با

 _به من نگاه کن!

 بلندتر تکرار کرد: ینکردم! دوباره و با صدا گوش

 _گفتم به من نگاه کن! 

 رنگش دوختم. یاقهوه یهالهیسبز رنگم رو به ت  یرو باال گرفتم و زمردها سرم

 گفت:   زدی خشم توش موج م یهاکه رگه ییصدا با

 قضاوت نکن؟  یز ی _قبال بهت نگفته بودم انقدر زود درمورد هرچ 

 بلند گفت:  دیرو که د سکوتم

 نه!  ای_گفته بودم 
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 ابروهام به وجود آوردم و گفتم:  نیب  یز یر گرهِ 

 !شنونیم هیاالن بق ؟یزنیچته چرا داد م_

 باال کشوند و وارد اتاقش شد و در رو محکم بست.  یبه زور به طبقه  منو

که چشماش رو روهم  یگذاشت و در حال هاشقهیشق یول کرد و به جاش دستاش رو رو دستامو
 گفت:  داد،یفشار م

 ! شنومی_م

 گفتم:  یلرزون  یبلند داد زد که لرز به جونم افتاد! با صدا  انقدر

 ؟یشنوی...میم وی..چی_چ

 گفت:  دادیرو فشار م هاشقهیطور که شق تختش نشست و همون رو

 نه؟! ای _بهت گفته بودم زود قضاوت نکن 

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ؟ی! که چی_خب گفته باش

 تر! بلند شد که از ترس رفتم عقب یمد. انقدر بد و ناگهان خشم از جاش بلند شد و به سمتم او با

داغش به صورتم  یکه نفسا کیصورتم آورد. انقدر نزد کیو صورتش رو نزد سادیبه روم وا رو
 . کردیو حالمو دگرگون م  خوردیم

 به هم فشرده شدش گفت:  یدندونا  یدر کنترلش داشت، از ال یکه سع یخشم  با

  دنیسوال کردن و پرس یبه جا نکهی! از ازارمیقضاوتم کنه ب جای ب یک ی نکهیبچه جون من از ا نی_بب 
 بره متنفرم!   یطرفه به قاض هیکارام از خودم  لیدل

 تو چشمام گفت:  رهیرو تو دستش گرفت و سرم رو باال آورد. خ چونم
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  ریآره امکه  یو دوخت  یدیخودت بر یازم سوال بپرس  نکهیا یبه جا نییتنها رفتم پا یدید ی_چرا وقت
مناسبش   ی تو جا زتی از اون زبون تند و ت یستیارزشم و ِاله و ِبله! بلد ن یو من ب امیتا من ب نستادیوا

 ؟ یاستفاده کن

 فکر و ذهن منو خوند!  ینجور یداره که ا بیاز تعجب گرد شد! نکنه علم غ چشمام
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 گفتم: زد،ی که تو صدام موج م یبهت و تعجب  با

 _تو..تو از کجا... 

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

و   رمیف من تا فرحزاد م یکردم! تو بگ یزندگ یکوفت یایدن نیسالمه دختر! سه دهه تو ا ۳۳_من 
اما تمام رفتارا و حرکاتت رو از حفظم! نه فقط تو،   شناسمتیباشه که م یمدت کوتاه دی! شاگردمی برم

به   نارویا میاش ب  قیکه قراره با هم دوست و رف هیاالن که روز اول نی! پس از همامیاطراف یبلکه همه 
و التماس   هی! از گر زارمیماجرا از خودم، قضاوتم کنه ب  دنیو بدون پرس   جای ب یکس نکهیخاطر بسپار! از ا

  یرفتارا نیاز ا خوادیدلم نم گهی! پس دزارمی اشتباهات و اصالحشونم ب یجابه  نرفتی پذ یبه جا یالک
اما اگه  م،یبا هم تفاوت دار  زایاز چ یل یتو خ و مصلماً  ادهی ما ز یتفاوت سن دونمی ! منمیگونه ازت بب بچه 

دارم و نه   ی ! چون نه اعصاب درست حسابشهیم زیکنه منم کاسه صبرم لبر دادی ها بخواد ب تفاوت  نیا
آبم  کنم،یم  یسقف باهاش زندگ  هی  ریو چند ساله ز ستی هم که برادرمه و ب  نیبا ام  یحوصله! من حت 

واکنش   یاصل  یصدبرابر ماجرا یبه جا  کنمی خواهش م  پس! ارمیجوش م  عیو سر  رهی جوب نم هیتو 
  گهیراحت بهم بگو و بزار با هم د یل یو خاصل موضوع ر رهی و غ  جای ب یدلخور  ی نجور ینشون دادن و ا

 ؟ یاوک م،یحلش کن 

من،  یگونهبچه  ریبه قول ام یرفتارا  نیکرده بودم! با ا ی روادهی بود و من بازم ز یکامال منطق  حرفاش
  یجور  هی  دیحتما خودمو اصالح کنم! با دی! باادی از من بدش ب ری ام شمیمعلومه که روز به روز باعث م

سالمه!   ۱۷بره! اما من فقط  رونی کامال از ذهنش ب یرفتار کنم که فکر و ذکر ملود  نیخانومانه و مت
 یا یو دن  حاتیتمام تفر دی با ینجور یساله رفتار کنم؟! ا یاو خورده  ستی آدِم ب هیمثل  یچطور 

  حاتی تفر گهیکه د ستی! مهم نام یبرب  دیبا  ام؟یواقعا از پسش برم   یعنیرو کنار بزارم!  هامی دخترونگ 



 اب یمنو در

131 
 

ارزشش رو داره!   ری! امرمی هام فاصله بگی دخترونگ یاینداشته باشم و با دن یاگهی د زی هرچ ا ی یآن چنان
 مطمئنم!

 صورتم تکون داد و گفت:  یرو جلو دستش

 خاله سوسکه؟  یی_کجا

واسم  شده واقعا  یقبل چ قهیچند دق اوردی و به روش نم شدیم  یاوک عیسر یاهیبعد از هر قض  نکهیا
 بود!  یداشتندوست 

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

افتاد اوِل اول به خودت   یبه بعد هر اتفاق نی! از ایگ ی! تو راست مکردمی_داشتم به حرفات فکر م
 ! گمیم

 گفت:  داد،یدوتا انگشتاش فشار م نی که دماغمو ب یزد و درحال یینمادندون لبخند

 دخمِل خوب! نی_آفر

 به تختش اشاره کرد و گفت:  ری و بعد ام دمیاز اون خند تی به تبع منم

 رو تخت من استراحت کن! نجای_هم

 و گفتم: نییگل انداخت. سرم رو انداختم پا  لپام

 ...خواستمی_من خسته نبودم، فقط م

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 نبره!  ایت ببره، خواب   خوادی! حاال میبخواب نجایاما ا یستی که هرچند خسته ن نهی ا متیاما جر دونمی_م

 چشمک زد از اتاقش خارج شد.  هی  نکهیسرم رو تکون دادم و اونم بعد از ا آروم

 شتری ب  ی. هرچ دمیملحفه تختش کش یتختش نشستم و آروم دستم رو نوازش گونه رو یرو
 ! شدمیم ریام یوونهی عاشق و د شتریو ب  شتریو ب شتریب  گذشتیم
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  نیمن خوشبوتر یعطر برا نیشک ا ی! بدمیعطرش رو بلع صانهیرو تو بالشتش فرو کردم و حر سرم
 بود!  ایعطر دن

 44#پارت_

 یمن کجام! قفسه ادیب  ادمیتا   دیطول کش یل ی. خدمی زده از جام پر  خیمغز سرم  نکهیاحساس ا با
  دیچکیه بود. از موهام آب مبود که بهم وارد شد یدر اثر شوک نیو ا شدی م نیی به شدت باال پا نمیس

  یطونی ش قچشم تو چشم شدم که تو چشماش بر  یر یزده بود. سرم رو که باال گرفتم با ام  خ یو سرم 
 !زدیموج م

 کار خودش بوده.  دمیآب تو دستش فهم یبطر  دنید با

 سر داد و گفت:  یاخنده دیمنو که د  یوحشت زده  یافهیق

که تا فردا صبح   ومدی! اگه خوابت مومدی! حاال خوبه خوابت نم یزک  یگفت ی_بابا به خرس قطب
 ! پاشو ساعت دِه شبه! یدیخوابیم

 خندش ِکش اومد و گفت:  دیکه د سکوتمو

 بود دختر! هتی از تنب یجزء نمیدلم خنک شد! ا یوا ی_وا

 !کردمیم ی تالف  یجور  هی دیاهل انتقام گرفتن بودم، جوابشو ندادم و به فکر فرو رفتم. با دیکه شد من

زدم و همونطور که از جام بلند   یث یبود. لبخند خب زش ی م یافتاد که رو یچ یچشمم به ق ناگهان
 گفتم:  یبا لحن مظلوم  شدم،یم

 آخه؟  یکن ی م هی_چندبار منو تنب

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 _هر چند بار که دلم بخواد! 

که متوجه  یرو طور   یچی"باشه" ق گفتمیکه با همون لحن مظلوم م  یرسوندم و درحال  زیبه م خودمو
 نشه برداشتم.
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 و گفت:  دیخند

 ...انی که چشماشون سبز هست بعد م یگربه مظلوما شد نی_مثه ا

م بهش برسه و با ق  دمیتختش پر یباال  حرکت هیحرفش کامل بشه و با  نذاشتم از   کهیت هی یچ یکه َقدَّ
 کردم! یچی موهاش رو ق

حرکت موند   یب  قهیچشماش رو گرد کرد. چند دق دنیکه جن د  ییو مثل آدما د یتو دهنش ماس حرف
  یکردم گذاشت. همونطور  ی چیکه موهاشو ق  یینگفت. آروم آروم دستش رو باال آورد رو جا یز یو چ
 شد.  رهیخ نهیگردش به آ یرفت و با همون چشما نهیآ یجلو

 کرده بودم و حاال پوست سرش مشخص بود!  یچیق  کهیت  هیگوش چپش رو  یباال یموها درست

و   شترینشون بده اما هر لحظه اخماش ب یالعملچه عکس  خوادیبفهمم که م تونستمی رفتاراش نم  از
 .ترسوندی منو م  نیو ا رفتی تو هم فرو م شتریب

 گذاشته بود! ری ُدِم ش یکنم اما اونم پا رو یبا موهاش شوخ دیبود نبا گفته

 گفت:  ین یخشمگ یسمتم برگشت و با صدا هوی

 طناز!   زارمی _زندت نم

 کرد.  دنیها فرار کردم. پشت سرم شروع به دودر اتاقش رو باز کردم و به سمت پله  عیسر

 رفتم.خانم سنگر گ   نیخودمو به آشپزخونه رسوندم و پشت مه عیسر

 گفت:  د،ید افهی و ق ختی که منو با اون ر اون

 ! چکهی شده دختر؟ از موهات آب داره م ی_چ

 گفتم: دهی بر دهیزنون و بر  نفس

 منو بکشه! خوادیم ر ی..امری_ام

  ریموهاش زد ز دنیکه تازه وارد آشپزخونه شده بود برگشت و با د  ریحرف من به سمت ام نیا با
 بخند! یخنده. حاال نخند ک 
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 کرد. دنیهم که تا اون موقع به زور خودشو کنترل کرده بود شروع به خند یلین مامان

 اخم تو صورتش رو گرفته بود گفت:  یخنده جا گهیکه حاال د ریام

 چموش! فاتحه خودتو بخون! ی_دختره 

 واسش درآوردم و گفتم:   زبونمو

 ه؟یهو یکه جواب ها یان ی_در جر

 45#پارت_

و منم لبخند حرص   دیکشیکه رو به روم نشسته بود با چشماش برام خط و نشون م ری شام ام  زیم سرِ 
 .دادمیدرارم رو کش م 

داشته باشه! بدجور   یقصد تالف ریکه مبادا ام گرفتمی خانم فاصله نم  نیهم از کنار مه متری لیم هی یحت
 !دمیترسی کارم م  یاز تالف

رو    ریکارش ام نیو با ا دیخندیو م کردینگاه م ریسِر ام یمو رو یخال   یبار به جا هی یاقهیدو دق نیام
 ! کردی تر م یجر 

 .رونیاز آشپزخونه زدم ب  زی تموم شد و بعد جمع کردن م ری ترسناک ام  یشام با نگاها باالخره

 چشم دوختم. رونی محشر ب یویو به و ستادمی پنجره تو حال ا یجلو

 یافهیق دنیها طرفش برگشتم. اون که از درو که پشت سرم احساس کردم مثه جن زده ری ام حضور
 گفت:  یاخم مصلحت هی من خندش گرفته بود، به زور خودشو کنترل کرد و با  یوحشت زده

 باش خانم راد!  یبه کارت ندارم، اما منتظر تالف  ی! امشب کار زارمیجواب م ی_فکر نکن کارتو ب 

 زدم و گفتم: یبود، چشمک ختهیکه ترسم ر من

 منتظرم!  صبرانهی_چشم جناب شمس! ب 

  رونیو به ب سادیبشه. جلو اومد کنارم رو به پنجره وا  زیزد که باعث شد چشماش ر یطان ی ش  لبخند
 چشم دوخت. 
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 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

بار از ته   نی اول یو البته برا دمیخند هاتی طون ی و ش های ها از تِه دلم به گستاخ_امشب بعد از مدت 
 کردم! هیدل گر

 سمتم برگشت و گفت:  به

 ! ی_مرس

 چرخ قند تو دلم آب کردن! جدهیه ونی کام هیکردم  احساس

 دهنمو به زور قورت دادم و گفتم:  آب

 باشم!  یواسه کس مهینصف و ن  قیرف ستمی و من بلد ن  می_دوست

 زد و گفت:   یرنگکم  لبخند

 کوچولو! قیرف ی_بازم مرس 

افتاده  نیزم یکه از تنگ رو یقلب بدبخت که مثه ماه هی بعد از کنارم رد شد و رفت و من موندم با  و
 یتا آرومش کنن، نجاتش بدن! اما افسوس که دارو  کردی و التماس م  دیپریم  نییباال پا   زد،یپرپر م
اونا   او مشغول گفت و گو ب وستیو ارسالن پ وشیبه جمع دار شیپ قهیچند دق نیبخشش همآرام 
 شد!

همسن   ریلبخند رو لبش نقش بسته بود. کاش ام هیبود و   شیافتاد که سرش تو گوش نیبه ام نگاهم
رو از   شی کنارش و گوش رفتمیم  ینجور یبود! ا یاون سرش تو گوش نیام یبود و االن به جا  نیام

  فیبا من صحبت کنه! اما صد ح  شی کار کردن با گوش  یبه جا   کردمیو مجبورش م  دمیکشیدستش م
شرکت و    ری صد و هشتاد درجه با هم متفاوت بود! اون تمام فکر و ذکرش درگ ری من و ام یاینکه د

 نداشت!  یرستان یدب یدختر بچه  هی یهایفکر کردن به سرگرم  یبرا ییکارش بود و جا

 سمتم اومد.  من به خودش شده بود، از جاش بلند شد و به یره ینگاه خ یکه متوجه نیام

بود،  سادهیکه رو به روم وا یرنگش گذاشت و در حال  یشلوار اسلش خاکستر   بیرو تو ج  شیگوش
 زد و گفت:   یچشمک
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 ؟ یکنی نگام م ینجور یکردم ا ری_تو گلوت گ 

 کردم و گفتم:  یساختگ اخم

 ! یکرد ری! تو گلومم گیاتحفه  ستی_آره، ن

 و گفت:  دیخند

 من بود سه ساعت زل زده بود به من! ی_آها پس عمه

 باال رفته گفتم:  ینگاه کرد و با ابروها اطرافمو

 ؟ یکن ی مصرف م یز ی! چنمیبی من که عمت رو نم ؟یگیم ی_جد

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 !چونی _باشه بپ

و که  که پشت خط بود ر یپر ناز  دختر  یشد. صدا شی تراس مشغول صحبت با گوش یرفت تو بعد
 حالم بهم خورد و از اونجا فاصله گرفتم.  دم،یشن

هم مشغول گفتگو  ریو ارسالن و ام  وشیخانم مشغول گپ و گفت بودن و دار نیو مه   یلین مامان
 !نسیزیشرکت و ب  یدرباره

باال برم. منم لب زدم   یبا سر اشاره کرد به طبقه ری. امدمی چرخ ی وسط مثل اسکال دور خودم م نیا منم
ها رو پشت سر  پله یآره رو هم فشار داد و منم با خوشحال ی" چشماش رو به معن؟یای"تو هم م

که قبال قفل    یاقبشم که متوجه شدم در اون ات ری وارد اتاق ام خواستمی باال. م یگذاشتم و رفتم طبقه
 اتاق کشوندن. فعال شدن و منو به سمت اون میفوضول یبود االن بازه! رادارا

معلوم نبود.   یچی بود و ه کیتار ِک یاتاق که درزش باز بود رو هل دادم و واردش شدم. اتاق تار در
کردم و لوستر   دایرو پ  دیکم که جلو رفتم کل هیکنم.  دای برق رو پ دیحرکت دادم تا کل  واریدستمو رو د

 طرح گل رز اونجا روشن شد.
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! کردمی تو خواب هم تصور نم  یرو حت دمیدی که م یز یکنم! چ روشن شدن اتاق کم مونده بود سکته با
من   ریبود که تو لباس عروس کنار ام یکنندش ک  رهیسبز خ  یو چشما یاقهوه یدختر با موها نیا
 بود و دستش رو دور گردنش انداخته بود. ستادهیا

 گهیعکس د هیاما با  نمیکه مثل سوهان روحم بود رو نب  ریاون تصو گهیرو به چپ چرخوندم تا د سرم
  ریام یقرمز رو پاها یلباس دکلته  هیبا  زشیخاص و نفرت انگ  یمواجه شدم! اون دختر با اون چشما

 !ری شده بود به ام  رهینشسته بود و با خنده خ

من   ریز پشت امازشون روبه رو شدم. اون دختر ا گهیعکس د هیرو به راست چرخوندم و بازم با  سرم
هم چشماش رو بسته بود و    ری گذاشته بود و ام ریام یهاشونه  یرو بغل کرده بود و سرش رو رو

 سر اون دختر گذاشته بود! یچونش رو رو

 ! رفتی و تو قلبم فرو م شدیخنجر م گهیعکس د هی دمیچرخی طرف اتاق که م هر

 : گفتیتو ذهنم م یموذ یصدا هی

 ! یندار  ر یتو قلب ام  ییجا چیتو ه یدیاسمش چقدر برازندشه! د یدی! دهی_خودشه! اون ملود

 46#پارت_

 هاوونهیمثل د نطوری. همکردیم ی افکار مغزمو متالش  نی رو به سرم گرفتم و فشار دادم! قطعا ا دستم
 !ختمیری و اشک م دمیچرخ یدور اتاق م 

در کار نبوده که من بخوام   یباز  باختم! اصال  بای و فر  بایز ی به ملود یزود نیرو به هم یباختم! باز  من
 شده که زن داره!  یک یبدبخت که عاشق  هیبودم!  چهی باز هیببازم! من فقط 

 من زن داره!!  ر یاز فکرشم تنم لرز گرفت! ام یحت

 . شدیدهنم گرفتم و هق زدم. قلبم داشت منفجر م یرو جلو دستم

وقت   چیبهم بفهمونه که من ه خواستی و م کردی م یبهم دهن کج وارید یاون دختر رو یعکسا انگار
 نداشتم و نخواهم داشت! ریتو دل ام  ییجا
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گرفتم و بعد از خاموش کردن المپ   واریباال. دستم رو به د ادیب  ری افتاد که هر لحظه ممکنه ام ادمی هوی
 گرفته بودم! یدیو حالت تهو شد رفتی م جیاز اتاق خارج شدم. سرم بدجور گ

  جمی. سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا سرگادیها رو باال مداره پله که دمیشن یرو م  ییپا یصدا
 بدترم شد! چ،یکه نکرد ه یفرق  چیکمتر بشه اما ه

 و تار شد.  رهی چشمام ت یجلو  زیبرم که ناگهان همه چ ری برداشتم تا سمت اتاق ام یقدم

 

 

  نجای. دور و برم رو که نگاه کردم متوجه شدم ادیچ ی دماغم پ ریتند الکل ز یباز کردم و بو چشم
 !مارستانهیب

 تخت گذاشته بود و خوابش برده بود! یدسته  یافتاد که سرش رو رو یلیبه مامان ن چشمم

 و... میبود  نایا ریام ی! ما که خونه کردم؟ی چه کار م نجایمن ا اما

لبخندش،   ر،یدور کمر ام  یملود یحلقه شده یچشمام رد شد. دستا یاز جلو لم یمثِل ف زیهمه چ هوی
 ! ریام یلباس عروسش و کت و شلوار داماد

 کردم نفس کم آوردم. به قلبم چنگ زدم و شروع کردم به سرفه کردن! احساس

 پرستار برگشت.  هیبعد با  هیو از اتاق خارج شد و چند ثان  دیبا ترس از جاش پر  یلین مامان

رو وارد   ژنیتونستم اکس هیدهنم گذاشت و من بعد چند ثان یرو جلو  یسک تنفس مصنوعما پرستار
 کنم.  هامهیر

صورتم    یکه مامانم با غم به رد اشک رو دمیدیو م شدنیهام روون م گونه یبدون اجازه رو  اشکام
 ! کردمیبه خاطر اونم که شده خودمو کنترل م  دیشده بود. با  رهیخ

سرم اومد و اجازه داد ماسک رو از صورتم بردارم. دکتر که مرد چهل و   یدکتر باال قهیاز چند دق بعد
 ساله بود، با لبخند گفت:  یاخورده 
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 ! ختی سرت مثل ابر بهار اشک ر یتا خود صبح باال شبیمادرت د نی_دختر جون ا

 داد:زد و ادامه  ی چشمک بعد

 و بفهمه که حالت خوبه دختر! اد یدر ب ینگران نیلبخند بهش بزن که از ا هی_

گفت که تا بعد   میصورتم نشوندم. دکتر هم بعد از چک کردن حال عموم یرو ی جون و تلخ  یب  لبخند
 .شمیاز ظهر مرخص م

. تو لحظات  ردب یو منو به عالم خواب م کردیکرده بودن، کم کم داشت اثر م  قیکه بهم تزر یبخشآرام 
 : گفت ی که دکتر به مامان م   دمیشن میاریآخر هوش 

اتفاقات   یسر  هیچند مدت  نیوارد شده بوده! احتماال ا  ی! بهش شوک عصب نی مواظبش باش شتری_ب
 بهش استرس وارد بشه! دیافتاده که باعث رنجشش شده! نذار

گنگ  یکه به گوشم خورد صدا یز ی چ نیحرفاشون رو بشنوم و آخر یمانع شد تا ادامه خواب
 مادرم بود!  یهاهیگر

 

 

وخامت   یهنرستان شدم. سروش که متوجه یکه دکتر برام نوشته بود، راه  یاز دو روز مرخص بعد
 نگفت.   یز یبه هنرستان، چ دنیحالم شده بود، تا رس 

دو روز   نیشدم. تو ا رستانی دب اطیوارد ح دوشم انداختم و  یشدم و کولم رو رو ادهیپ  نیماش از
رو رد کنه تا    ادیم دنمیهم گفته بودم که هرکس به د یل یرو خاموش کرده بودم و به مامان ن  میگوش

و اشک  شدمیم  رهیگوشه خ هیها به خودمم نداشتم و ساعت  یحوصله یدو روز حت  نیبره! تو ا
  یکه ذره ذره در حال آب شدنه اما چه کنم که حالم از زندگ دمیدیرو م  یلیوسط مامان ن نی! اختمیریم

 ! خوردیو آدماش بهم م

 گفت:  هیو با گر  دیبه سمتم اومد و منو به آ*غ*و*ش*ش کش . دیکش رونیمنو از افکارم ب هیهد یصدا
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تو اتاقت! چت شده تو آخه دختر؟ مامانت داره از    امیب ی اما نذاشت  دنتیمعرفت سه بار اومدم د ی_ب
 !کنهیه دق مغص

 و گفتم:  دمیکش  رونی حوصله خودم رو از آ*غ*و*ش*ش ب یب

 حوصله ندارم! ه،یبعد هد یحرفا رو بزار برا نی_ا

 راه افتاد و گفت:  دنبالم

طناز اون پسره که دو  ؟یمنو ندار  یحوصله  گهیو چند سالت! حاال د نیچند ق ی! رفهی_طناز، منم هد
هنرستان تا ازت بپرسم  یایبود؟ چقدر جذاب بود دختر! من منتظر بودم ب ریاومد دنبالت ام شیروز پ 

فشارت باال   یحالنکنه از خوش نم ی! بب یمارستان یکه ب دمی! اما از مامانت شن نی چه کار کرد د،یکجا رفت
 ها!آقا بدجور دلتو برده  ریام نیشده! ا نییپا

 گفتم:  بلند یخشم به سمتش برگشتم و با صدا با

 نکن! ری ام ریمن ام  یُمرد! انقدر جلو ری_ام

 گفت:  یبهت و ناراحت با

 ُمرد؟ ری ام یچ یعنی_

 گفتم:  دم،یکش یانفس کالفه  نکهیهم فشار دادم و بعد از ا یرو رو چشمام

 بحثو تمومش کن! نیشدن ندارم! لطف کن ا چیسوال پ یاصال حوصله  هی_هد

 از سمتش بشم، به سمت ساختمون هنرستان حرکت کردم. یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و

 هیسر و تهشون فقط به  یب یدادم و در جواب سواال  یحوصلگی سالم مهسا و آتوسا رو با ب  جواب
 بودم" بسنده کردم!   ضی"مر یجمله

  ریام یالو تمام مدت زل زده بودم به تخته و فکرم حو  شدمی رو متوجه نم  رایدب  یاز حرفا چکدومیه
 !خوردی چرخ م

 47#پارت_
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آوردم و ردش کردم. ردش   یااومده اما هربار بهونه دنمیبار به د  نیچند ریام  گفتی م  یلین مامان
 یچهره   یادآور یمن! با  دنینکرده به همسر محترمشون بر نخوره که چرا اومدن د ییکردم تا خدا

!  زمیاشک بر یکس  یجلو نکهیبودم از ادوباره اشک تو چشمام حلقه بست. متنفر  ،یملود یبایفر
. به محض خروجم از کالس دستم رو  رونی از کالس زدم ب ر،یدب یاز جام بلند شدم و بعد از اجازه  عیسر
شدم که  یبود که عاشق مرد  یچ  چارهیدادم. گناه مِن ب  دنیبار یدهنم گرفتم و به اشکام اجازه  یجلو

 زن داشت؟! 

صبر کردم تا   کمی ام خشک کردم. و بعد صورتم رو با مقنعه   دمیرو به صورتم پاش  خیبار آب  نیچند
 بره و بعد به سمت کالس راه افتادم.   نیچشمام از ب یسرخ

اثراتش رو   یجور  هیو بعد  ختمیری ها اشک مشده بود! تو خلوت خودم مدت  نیروزا کارم هم  نیا
 هیداشتم گر  شیپ یقهیا من تا چند دقواقع یعنیکه  کردمی که خودم هم شک م کردمی پاک م

 !گذرهی م  یطناز بدبخت چ نیتو دِل ا دیفهمی کس هم نم چی! هکردم؟یم

متوجه بشه که من  تونستیم ی شدم. چه کس رهیگوشه خ هیهدف به  یکالس شدم و دوباره ب وارد
 !رفتمی فرو م رای دب نیغاِز ا هیصد من   ینقِش گوش دادن به حرفا یتو ینجور یا  یدارم؟! وقت یچه حال

رشته و درس خوندن   نیعاشق ا یروزگار  هیغاز؟! من که   هیبرام شده صد من  را یدب  نیا یحرفا یک از
 بودم!!

 

 

از  هیکوتاه از کالس خارج شدم. معلوم بود هد یخداحافظ هیرو جمع کردم و با  لمیکه خورد وسا زنگ
هنرستان   اط ی ! از حگمیبهش م یچ  دمیبودم و نفهم  یاندستم دلخوره اما من چه کار کنم؟! بازم عصب

مهمون   ضپام رو پرتاب کردم. بغ  ی نکردم. کالفه سنگ جلو دایگشتم سروش رو پ یزدم و هرچ رونیب
خودمو به خونه برسونم، خودمو تو اتاقم حبس کنم و   ترع یگلوم شده بود و دوست داشتم هر چه سر

 نکردم!  دایزار بزنم! کالفه باز هم اطرافمو گشتم اما سروش رو پ

 یصدا ه یو بعد  نیماش هیبوق ممتد  یبرم که صدا ادهیرب راه تا خونه رو پ  هی نیگرفتم ا میتصم
 منو سر جام متوقف کرد. زد،یمردونه که اسمم رو صدا م
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صدا   نیا  دنی! من با هر بار با شنشناسمیخودم م یاز صدا  شتریرو ب   رایمردونه و گ یصدا نیا من
 !شمیو زنده م  رمیمیم

نخواسته بودم  مینداشتم سرمو بچرخونم و باهاش رو به رو بشم. از اون شب که خونشون بود قدرت
کرده و زن داره!  از قلب و ذهنم پاکش کنم! اون ازدواج شهیهم یبرا خواستمیچرا که م نمش،یکه بب

کنه!  لرو قبو  تیواقع نیا خوادی چرا قلب زبون نفهمم نم  دونمی پس دوست داشتنش گناهه! اما نم
 ندارم؟! ری تو قلب ام ییجا نیترک یباور کنه که من کوچ خوادی چرا نم

 دیباشم! با یقو دی. من بادمیکش یق یکه اسمم رو صدا زد، دستام رو مشت کردم و نفس عم گهید بار
 رو فراموش کنم! ریام

  دیکوبی. انقدر تند تند مارمیبود از زور استرس قلبم رو باال ب کینزد دنشیو از د  دمیسمتش چرخ به
 !رونیاالنه که از دهنم بپره ب  کردم،یکه هر لحظه احساس م

گوشاش کوتاِه کوتاه بود و فقط   یکوتاهشون کرده بود. تا باال  یه موهاش که مدل آلمانشدم ب  رهیخ
  دشیتو بدن ورز  بیبلندش بود. کاپشن قرمز چرمش عج  یسرش مهمون موها یاز باال یقسمت

 داشت.  شیمشک  شرتیبا ت   ییبای ز یو هماهنگ کردی م ییخودنما

 کرده بود! لی رو تکم زیهم همه چ شیرنگ ل یدود  یلوله تفنگ شلوار

 زد و گفت:   کرد،ی و رو م ریرو ز   چارهیکه قلب طناز ب  ییاز اون لبخندا یکی

 مجبور شدم کوتاهشون کنم!  یکه شما به بار آورد یکار _مدل موهام چطوره؟! با اون خراب

 ادامه داد: د،یرو که د سکوتم

  یب  کاریمن ب ی! فکر کردیرد کرد  سه بار اومدم مالقاِت توعه کله خر، هر دفعه منو ؟یضی_بچه تو مر
 !دیریشما بعد شمام نپذ یدنید امیآرم هر روز پاشم ب

 بار ابروش رو باال انداخت و گفت:  نی سکوت کردم و ا بازم

 _خدا بخواد زبونتم مشکل دار شده؟!

 گفتم:  یصدام نلرزه، با لحن خنث   کردمیم یکه سع یفرو بردم در حال یرو با هزار بدبخت بغضم
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 ! ایمن ن دنیبه د گهی_لطفا د

 نشوند و گفت:   شیجذاب و خواستن یچهره یرو  یاخم

 بپرسم چرا؟  تونمی _م

 گفتم: رفتم،ی مانتوم کلنجار م  یکه با دکمه  یانداختم و در حال نیی رو پا سرم

 کس از جمله شما رو ندارم!  چیه یفقط حوصله  یچ ی_ه

  رهی چونم گذاشت و سرم رو باال آورد. خ ری شد. دستش رو ز کمی که نزد دمیرو د  شی چرم مشک یکفشا
قلب  یاصال برا  نیو ا  خوردیم  چیپ  یکیهمه نزد نیرنگش شدم. دلم از شدت ا یاقهوه  یتو مخمال

 جنبه و زبون نفهمم خوب نبود.  یب

العمل من تعجب کرده بود، با لحن  . اون که از عکس دمی دستش رو پس زدم و خودمو عقب کش عیسر
 گفت:  یآروم

 کرده باشه؟!  تتیگفتم که بخواد اذ یز یکردم که ناراحتت کرده باشه؟! اون شب من چ ی_کار 

 غد و مغرور من بود؟! ریلحن مظلوم و دلخور متعلق به ام نیمن! ا یخدا

 باهاش چشم تو چشم نشم، گفتم: کردمی م یکه سع یحال  در

 !نمت یبب  خوامی وقت نم  چیه گهیفقط برو، د_

 بعد راهمو کج کردم و به سمت خونه راه افتادم. و

 48#پارت_

  گهیبار اون د نی. اسادی. خودش رو به من رسوند و رو به روم وادمیپشت سرم رو شن  دنشیدو یصدا
 گفت:  شیری . با همون سر به زکردی به من نگاه نم

منو   یخواینم  گهیاما حاال که د هیچ  لشیدل دونمی نم نکهیبالت! با ادن  ادی_من به سروش گفتم امروز ن 
 تا خونه برسونمت!  دونمیخودم م  فهیوظ   ی! ولستی ن  یباشه اصرار  ،ینی بب
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  ریپشت ام وفته،یجوجه اردک که دنبال مامانش راه م  هیرفت. منم مثل  نشیبعد به سمت ماش  و
عطرش رو وارد  ریدل س هیبار   نیآخر یحقم بود که برا نیشدم. ا  نشیحرکت کردم و سوار ماش

 داشته باشم! رشوی ذخ میو بدبخت ییتنها یروزا یکنم! انقدر که برا هامهیر

کالم   یب ی قیموس شکستی سکوت رو م نیکه ا یز یو تنها چ میدو تو سکوت مطلق فرو رفته بود هر
. نه! االن وقتش دیچک  نییچشمم پا یوشه قطره اشک مزاحم از گ هیدادم  هیبود. سرم رو به پنجره تک

 حالمو بفهمه!   دینبا رینبود! ام

تا بخندم؟!   زارهی ! چرا سر به سرم نمکنه؟ی نم  ییسکوت کرده! چرا ازم دلجو ینجور یچرا ا ریام یراست
 ! کنه؟یم  ییکور اخماش رو صورتش خودنما یچرا گره 

اومد و   دنتیو چندبار واسه د نی نباشه! چند ی! خودت خواستشینی نب یطناز! تو خودت خواست یوا
 !؟ یهم ازش دار  ییاون وقت انتظار دلجو ،یباهاش حرف زد  ینجور یحاال هم ا ،یپسش زد

ما فقط و    یک ینزد نیا نکهیزن داره؟! مگر نه ا  ریام نکهیبهت طناز، لعنت بهت! اما...اما مگر نه ا لعنت
 !شهیخودم م  یُمردگفقط باعث دل 

تو   یطور ن یو من مثل احمقا هم سادهیخونمون وا یهاست جلومدت  ریام دمیخودم اومدم و د به
 نشستم!  نیماش

نفس بهم دست داده بود. آخه من   ینامرد قصد داشت همونجا خفم کنه! دوباره احساس تنگ بغض
 بزارم و برم؟!  شهیآرام جانمو واسه هم تونستمی م یچجور 

 تلخند گفتم:  هیبهش نگاه کردم و با به اشک نشستم  یهای جنگل  با

 ! شهی هم ی_خداحافظ، برا

رحم   یلحظات ب  نیاونم تو ا ینگاه انداخت و فقط سرش رو تکون داد. حت میبهم ن  یروح  یحالت ب با
عشقت و    شی پ یر ی ! تو که پس فردا مچارهی طناز ب نیاز حال و احوال دل ا یدون یشده بود! تو چه م
به   یسالگ  ۱۷منم که تو سن  نیوجود داره! اما ا ایتو دن ی اصال طناز  رهی م ادتیو   یکن ی دوباره بغلش م

 !دمیرس ایته دن
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  یمن ب ی دستا دونمی رو با زحمت بستم. نم  نیگذاشتم و در ماش رونی ب نیلرزونم رو از ماش  یپاها
 بود!  نیسنگ یادیدر ز نیا ایجون شده بود 

 بشم. نی بود پخش زم کیرفت و نزد ی اهیبه سمت خونه بردارم که چشمام س یقدم خواستمیم

  نی زم یو رو دمیند یچیه گهیرو به چپ و راست تکون دادم و دوباره خواستم حرکت کنم که د سرم
بود که با دلهره  شیناب و خواستن   یموند صدا یتو ذهنم واسم باق قیکه از اون دقا یز یافتادم. تنها چ 

 !زدیو ترس اسمم رو صدا م 

 

 

 شده بود.  ختهیسرم آو یبود که باال یسرم  دم،یکه د یز ی چ نیرو باز کردم و اول چشمام

چشمام رد   ی تلخ از جلو قی! باز هم اون دقامارستانهیب  نجای! اشناسمیالکل تند رو خوب م  یبو نیا من
  نیرحم شده بود با ا  یفقط سر تکون داد! چقدر ب یخداحافظ یکه به جا ریرحم ام یب یشد. چهره 

 من!  یچاره ی قلب ب

 !گشتیبرنم  ای دن نیوقت به ا  چیه گهیو د شدیچشما بسته م نیچشمام رو بستم. کاش ا دوباره

 

 جوجه فنچ؟ یشد داری_باالخره ب

 !زنمیبه سرم برخورد کرده! حاال توهم صداشم م یز یچ هیافتادم  ابونیکف خ  یمن! حتما وقت یخدا

 چشمام شد.  یناب و مردونش دوباره راه یصدا  یادآور یاز  اشکام

 : کردمی حس م  ترکی بار صداش رو نزد نیا

 لیدل یخوای ! خب حداقل اگه نم ؟یگ یدختر خوب؟! چرا بهم نم هیخوشگلت چ  یاشکا نیا لی_آخه دل
کنارت باشم! بخندونمت تا   قیرف هی ا یبرادر  هیمثل  یذار یچرا نم ،یو حال خرابت رو بگ هاهیگر

 !یکن هی مثل ابر بهار گر ینجور یا شهیرو که باعث م  ی اون غم یفراموش کن 
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قلبم   ی. دستم رو رودمیچشمام رو باز کردم و صورت غم زدش رو درست رو به روم د یسخت به
 گفتم:   دهیبر دهیگذاشتم و هق هقم اوج گرفت. بر

 _مامان...مامانم...کج...کجاست؟ 

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

کم استراحت   هی! مادرت خسته بود، من موندم ، به زور رفت یهوشی! دو روزه ب مهی _دو روزه حالت وخ
 کنه!

 گفتم:هق هقام  ونیو م دمیسرم کش  یرو رو مارستانیب دیسف یملحفه 

 برو!  نجای_از ا

 گفت:  یدلخور  یصدا با

! ؟یهست یشده که انقدر از من فرار  یبهم بگو چ ،یزود قضاوت کن  نکهیبارم که شده بدون ا هی ی_برا
  نیا لیدل  یبه من حق بد یحت  نکهی! چرا بدون ا؟یشد اول از همه به من بگ  یمگه قرار نبود هر چ 

! طناز صد بار بهت گفتم زود قضاوت نکن! تو رو جان  ؟یر ی گیم میطرفه تصم هیاز منو بدونم  تیزاریب
 شده؟!  یبگو چ ریام

 بند اومده بود، گفتم: میکه گر یو درحال  دمیکش ن یی رو از سرم پا ملحفه

 ! من...من...ستمین  زاری _من...من از تو...ب

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 ! بهم بگو!ینی منو نب گهید یخوایم یچ یشده؟! بهم بگو! حداقل بزار بدونم برا  ی_پس چ

 هم موفق نبودم، گفتم: یلی صدام نلرزه، که خ کردمیم  یکه سع یدهنمو قورت دادم و درحال آب

 همسرت از دستت ناراحت بشه! خوامی _من فقط نم 
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 رو گرد کرد و گفت:   چشماش
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 !؟ی_چ

 و گفتم:   دمیسرم کش ی رو رو دیسف ی. دوباره ملحفه دمیزدم و پشت بهش چرخ   یپوزخند

!  یخودت اون شب گفت نویهم صحبت بشه! ا یاگهیهمسرش با دختر د ادیخوشش نم   یزن چی_ه
 پس برو! 

. سادهیرو حس کردم که مقابلم وا  شیکه در حال دور زدن تخت بود. سا دمیهاش رو شن قدم یصدا
رو واسم به  یب یعج  یمخلوط شده بود و حال و هوا مارستانیالکل ب  یبا بو ش ی عطر ناب و خواستن
 وجود آورده بود. 

 ! ملحفه رو کنار زد و گفت: دمیشن یم کمیهاش رو نزدنفس  یصدا

 !ه؟یک گهیهمسرم د ؟یکنیواسه خودت بلغور م ی_چ

 لبام نشوندم و گفتم: یزهر رو  یبه تلخ یلبخند

 !دمشی! خودم دی_ملود

داره!  رتی رو خانومش غ  یلیتو هم رفت. هه! حتما خ ی ه طور وحشتناککه اخماش ب دینکش  هیثان به
 !! یملود رِ یمن نه! ام  رِ یمن! نه! ام رِ ی خانومش! خانومش! خانوِم ام

 نشه!  یهام جار گونه  یرو بستم تا اشکام رو چشمام

 : د یچیبه غمش تو گوشم پ  ختهیآم  نیخشمگ یصدا

 !؟یدیرو کجا د ی_اون وقت ملود

فقط منو صدا   دیاسم عشقش! اون با دنیسخت بود! شن ریاز زبون ام یاسم ملود دنیبرام شن  چقدر
 ! ؟یرسونی چرا مرگ منو نم ایبزنه! خدا

 : د یچیصداش تو گوشم پ  دوباره

 !؟یدیرو کجا د  یملود گمی_با توام! م
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! انقدر سوهان روح و روان و  قلبم  اریمن اسمشو ن یانقدر جلو یدهنمو باز کنم بگم لعنت خواستمیم
 نشو!

 بغضمو قورت دادم و گفتم:  اما

 _در اتاق باز بود، عکساتون اونجا بود منم...

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 کارآگاه! یکرد  ی! چه کشف بزرگگمیم کی ! بهت تبریدی_آها پس عکسامونو د 

  اره،یکه به زبون م یابا هر کلمه  هفهم ی ! چرا نم رفتی و تو قلبم فرو م شدیخنجر م  هاشه یو کنا گوشه
 !کنهیمنو نابود م یچاره ی قلب ب

  نی! همیشی طناز خانم! امروز عصر مرخص م  یای ب دیبه بعدشم با نجایاز ا ،یاومد نجاشی_حاال که تا ا
 ! چطوره؟! ینیبب  کیرو از نزد  یتا ملود برمتی م نجایامروز، از هم 

تا عشق  عشقم رو از   کردی ! داشت منو دعوت مگفت؟ی م  یوحشت چشمام رو گرد کردم! اون چ با
  بردی که چقدر بدبختم؟! داشت منو م نمیخودم بب یتا با چشما کردی ! داشت منو دعوت منم؟یبب کینزد
 هاشون باشم؟! شاهد قربون صدقه   کیاون تا از نزد شیپ

 لرزون گفتم:  یرو به چپ و راست تکون دادم و با صدا سرم

 !نمشیبب خوامی _نه...من نم

 زد و گفت:   یپوزخند

نرو! اما تو  یطرفه به قاض هی_صد بار، هزار بار، ده هزار بار بهت گفتم زود قضاوت نکن! بهت گفتم 
  میبه بعدشو من تصم  نجایاز ا ،ی گرفت میطرفه تصم هیخودت   نجاشویگوشات فرو نرفت! حاال که تا ا

 !یو تو هم حق مخالفت ندار   رمیگیم

برگرده   نکهیو بدون ا سادیآخر وا یاز اتاق خارج بشه اما لحظه  خواستیفتاد. مبعد به سمت در راه ا و
 و نگام کنه، گفت: 
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عذر و   چیه گهیپس د ،یایکه عصر همراه من م کنمی ! باهاش صحبت مادی_االناست که مامانت ب 
 ! ستین یابهانه 

 که با برخورد پرستار بخش مواجه شد. دیدر رو به هم کوب بایبعد از اتاق خارج و شد و تقر و

من بود رو تو دستام فشار دادم و به   یروزا شاهد دردا و زجرها نیچندش آور، که ا دیسف یملحفه 
  نیا دونمی! مارمیرو ندارم! من کم م یشک من توان مواجهه با ملود یدادم. ب  دنیبار یاشکام اجازه 

 !  رمیمی م گهیبار د

 

 

. افکار مزاحمم قطعا  دادمیمشتم فشار م یم رو بسته بودم و ناخونام رو توچشما ری مدت تو مس تمام
دستش رو دور گردنش بندازه و با ناز بهش   ریام دنیبا د  یملود نکهیقصد کشتنم رو داشتن. فکر ا

.  کشوندیبکاره منو تا مرز جنون م   شیشونیپ یرو یب*و*س*ه*ا* شیرفع خستگ یسالم کنه، و برا
به   نیو قصد نابود کردنم رو داشت. با توقف ماش دادیهزار جور افکار رنگ و وارنگ تو ذهنم جوالن م

بغضمو فرو بردم و چشمام رو باز کردم و در کمال تعجب متوجه شدم که ما تو بهشت   یسخت
 !مییزهرا

  مین نکهیاو بدون  دیگالب خر  شهیش هیدسته گل رز قرمز به همراه  هیاز پسرک دست فروش  ریام
 دونمیاز اون، پشت سرش راه افتادم. م تی ها شد. منم به تبعاز قطعه  ی کیبه من بندازه وارد  ینگاه
  یمشک نگقطعه س یرو رو یاسم ملود نکهیچرا از ا دونمیپست شده بودم اما نم  قیتو اون دقا  یلیخ
 خوشحال بودم! دم،یدیم

شده که االن   یبار عاشق کس  هیقبال  ری که ام شدیم آورادی بهم  نویچون ا کردیاز قلبم درد م یاگوشه اما
 !مونهیعشقش م  یو تا ابد هم پا  ستین  ایدن نیتو ا
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 گهی. چهرش ددادینشسته بود و مزارش رو با گالب شستشو م یبا دقت و حوصله، کنار مزار ملود ریام
 روح شده بود. یاخم نداشت اما کامال سرد و ب 
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شد تا   یبه سکوت سپر  یقینشستم و شروع به خوندن فاتحه براش شدم. دقا یکنار مزار ملود منم
به من نگاه  نکهیبود، لب باز کرد و بدون ا یمزار ملود یرز رو  یهاکه در حال پر پر کردن گل  ریام نکهیا

 گفت:  یبه مزار ملود  رهی کنه، خ

گاه   هیمنو تک شهیاه از من بزرگتر بود اما همم کی. اون میبا هم بزرگ شد ی_دختر عموم بود! از بچگ
  خواستی و ازم م گفتی به من م  شدیکه م یز یهر چ ی. از همون دوران بچگ دونستی خودش م

که با   یی وقتا یکوه پشتش بودم! حت  هیداد مرد بودن رو! منم مثل  ادیپشتش باشم! اون به من 
! من عاشقانه  کردمی و عموم رو متقاعد م   کردمیم یطرفدار  یمن از ملود شدی بحثش م  وانوادشخ

سنمون باالتر رفت   یمنو دوست داشت! وقت یاگهیاما اون جور د دمیپرستی تک خواهرم رو م 
 افه،یکم نداشت! ثروت، ق یچ یه یرفتاراش شده بودم! ملود  رییو تغ  هاشت ی حساس یمتوجه
  یل یمن جواب رد داد! من خ دیامخواستگاراش به  یبه همه ی با اصل و نصب، ول ادهخانو الت،یتحص

 ! خواستی که اون م یدوسش داشتم اما نه اون جور 

قشنگ رو   یرابطه  نیعشق بگذره گوش نکرد! التماسش کردم ا نیا ری ازش خواستم از خ یچ هر
 !کنمیمنم عاشقشم و فقط دارم انکار م  گفتیکالم بود و م  هیخرابش نکنه اما اون حرفش 

فقط به چشم خواهرم نگاه   ی! من به ملودکردی که اون فکر م  یمن عاشقش بودم اما نه اونجور  آره
 ! یاگهید زی نه چ کردمیم

  نی حس از ب نیا ین یمدت که منو نب هی! میکن یاز هم دور  دیبا فتهی افکار از سرت ب نیگفتم تا ا بهش
  دیکفش و گفتم با هیِن احمق پامو کردم تو ! اما اون قبول نکرد، التماسم کرد، به پام افتاد! اما مرهیم

! تمام ارتباطم رو با  شورخاطر درس و دانشگاه رو بهونه کردم و رفتم خارج از ک نی . به هممیدور باش
 بشه! ییمدت هوا نیقطع کرده بودم که مبادا تو ا یملود

 خش دارش ادامه داد: یو با صدا دیکش یمزار ملود یرو یحسرت دست با

و با    بایاز اون دختر ز گهیگرفته. د دیشد یافسردگ یبرگشتم متوجه شدم ملود یسال وقت _بعد از دو 
که غذاش رو هم با زور و دعوا  ری و گوشه گ یدختر منزو هینبود! شده بود  یکماالت گذشته خبر 

 ! خوردیم
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راه انداخت و هزار جور فوش و ناسزا بارم کرد و منو  ون یو ش هیرفتم زن عموم گر  دنشیبه د یوقت
رو به اون حال و روز   چارهی ب یرفتم و ملود  یاتفاق دونست! حقم داشت! من با خودخواه نیمقصر ا
 انداختم!

اونا گذاشته  یگوشه زانوهاش رو تو بغلش جمع کرده بود و سرش رو رو هیوارد اتاقش شدم،  یوقت
 متنفر شدم! میلحظه از خودم و خودخواه هیغر شده بود که مدت ال نیبود. انقدر تو ا

سرش رو بلند کرد و منو   یتو؟!" اما وقت ادین  یزد و گفت "مگه نگفتم کس ادیفر دیدر رو که شن یصدا
  ریبه سمتم اومد و منو تو بغلش گرفت. حرکاتش غ  دشهی شه یعمر منتظر بچه  هیکه  یمثل مادر  د،ید

که  ییهازجه  با! فشردی به من م شتریو ب  شتر یو خودش رو ب دییبوی م صانهیبود! عطر تنم رو حر یاراد
  نیتا ا یوونگ ی! من فقط خودمو زدم به درینشدم ام وونه یبهم گفت "من د کرد ی دل سنگ رو آب م

خونه  رو تو   یلعنت یخواستگارا ن یتا هر روز ا یوونگیآدما دست از سرم بردارن! من خودمو زدم به د
 قبول ندارم!" ایدن  نیرو تو ا  چکسیمن به جز تو ه ری! امنمینب

! اون واقعا عاشقم بود اما من شدیبه هم فشرده م شتریو ب   شتریهر کدوم از حرفاش قلبم ب با
و تو اون  کردی بهش حس نداشتم! عذاب وجدان داشت نابودم م  خواستی که اون م  یاونجور 
 بود!  یو اونم ازدواج با ملود رمیبگ میتصم هیفقط تونستم   تیوضع

شاد  یهمون ملود دیبرگرده، با شی زندگ یبه روال عاد د یخودشو جمع و جور کنه! با  دیگفتم با بهش
 ! کنمی گذشته بشه و در اون صورته که من باهاش ازدواج م یو سرزنده 

 ادامه داد: کردی ها رو پرپر مگل  هیطور که بقزد و همون  یتلخ  لبخند

نگاهش رو   مین هی یکه همه آرزو یسابق! همون یماه شد همون ملود هی! تو طول شهی_باورت نم
 ...اقتیل  یاما مِن ب کرد،یم یبه من هر کار  دنیرس یوار عاشق من بود و برا وانهیداشتن! اون د

 دنیو چقدر د کردیم هیگر  ری بار دوم بود که ام ی سر داد. برا هیگر دیحرفش که رس ینجایا به
 . اوردیقلبم رو به درد م هاشهیگر

 شونش گذاشتم و گفتم:  یجام بلند شدم و کنارش نشستم. دستم رو رو از

 ! یکن فیرو تعر اشه یبق خوادی نم ی ش یم تیکه ناراحتت کردم! اگه اذ دی_ببخش
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 شد و اشکاش رو پاک کرد. سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  رهی آسمون خ به

نفر بگم تا آروم   هیبه  دیمرداب! با هیشده به   لیعمره تو دلم مونده و تبد هیکه   ییحرفا نیبگم ا دی_با
 بشم!
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گرفتم و با تکون دادن سرم بهش فهموندم که منتظر   فمی ظر یرو تو دستا دشیمردونه و کش  دست
 انداخت و گفت:  نیی . سرش رو پا دنمیشن

سالم بود و فقط به فکر   ۲۶. اون موقع من دیفرا رس  یوسروز عر کردمی که فکر م یزودتر از اون یل ی_خ
کنم که  یزندگ  یعمر قراره با دختر  هیداغون نشه. واسم مهم نبود  نیاز ا شتری ب یبودم که ملود نیا

 بهش حس ندارم! دیکه با یاونجور 

بودم! با    دهیند یرو اونجور  یعمرم ملود یسرحال بود. اصال تو یلیخ یملود مون،یروز عروس  صبح
من شده بود اما  یسرد یو چند بار متوجه نی! چندمیمختلف گرفت یعکسا یو کل  هیذوق منو برد آتل 

دوست   نو که تو م ی! بهش گفته بودم که من اونجور ادیکنار ب  نایا یبا همه دی بهش گفته بودم که با
ف و صد سال هم با سق هی ریز م ی! بهش گفته بودم اگه بریدوست ندارم و فقط مثل خواهرم ،یدار 

! کنمیوقت به عنوان همسرم بهت نگاه نم چیواسم و من ه یسابق یبازم همون ملود میکن  یهم زندگ
.  کردیم ملهر روز اخالق سرد من رو تح دیام نیو با ا  شهیکه بگذره درست م کمی گفتیاما اون م
من عسل   هیکه با  یآدم خشک و جد هیسابق هم نبودم! شده بودم  ریواسش اون ام گهید یمن حت
 کیلبخند بزنم اما من لبخند که چه عرض کنم،  هیتا من  کردیم  یخوردش! اون هر کار  شدیهم نم

رو دوست نداشتم، واسم مثل خواهر نداشتم  دنشی! عذاب کشرفتی اخمام از صورتم کنار نم قهیدق
 کنه! رونیام زده بشه و بتونه منو از فکر و ذهنش باز رفتار خواستمی بود، اما م

گردنش برجسته شده بود و از   یهاکه رگ  ی دستام بود رو مشت کرد و در حال یکه تو دستش
 گفت:  د،ی باری چشماش خون م

 خونه، تو چشمام نگاه کرد و گفت:  میبر میخواستیو م  میاز سالن خارج شد یوقت  ،ی_شب عروس

 ؟ یمنو به عنوان عروست دوست داشته باش  یتونی _هنوزم نم 
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تمام بهش گفتم که تا ابد   یرحم یازم زده بشه تا بتونه دل بکنه با ب  دیکه هنوزم متقاعد بودم با من
 به عنوان عروس و عشقم تو قلبم نداره!  ییجا چیه

لرزونش گفت، آرزوش بوده   ی! با صداکنمی ر عمرم فراموش نم رو تا آخ   شیکه تلخ یزد. لبخند  لبخند
  ای دختر دن نیخوشبخت تر دهیرقصی! گفت امشب که تو بغلم منهیخودشو تو لباس عروس کنار من بب

! گفت  رفتی و قدم به قدم عقب م گفتی ها رو مجمله نی! اخوادی نم  یز یچ ای از دن گهیبوده! گفت د
رو تو مشتش حس    یحال امروز خوشبخت نیاما با ا نهی سنگ یلی من پسش زدم واسش خ نکهیدرد ا

 چه کار کنه!  خوادیم دمیفهم ی و مِن احمق نم  دی تر رفت تا به اتوبان رستر و عقب کرده! عقب

سر داده بود و من هم با   هیبچه پنج ساله گر هیمرد مثل  نی! ادیلرزیم هیهاش از زور گرشونه گهید
 چشمام رو صادر کردم!  دنیبار یاشکاش، اجازه دنید

 مردونش گفت:  یهق هقا ونیم از

 بهش خورد و....  نیماش  هی_خودشو پرت کرد وسط جاده و 

 چارهی ب یملود  یاون برا یو نذاشت حرفش رو کامل کنه! حاال منم پا به پا دیامونش رو بر هیگر گهید
رو تحمل کرده بود!   یچه زجر  دمیفهمی بودم و م  رو حس کرده ی! درد عاشق دادمیسر م هیو عاشق گر

 انگار اشکامون قصد تموم شدن نداشت!

که  یگذاشتم و ازش طلب بخشش کردم! به خاطر حس تنفر  یسنگ مزار ملود یرو رو دستم
  یرفته بود! تنها جرم اون عاشق  ایناخواسته نسبت بهش تو دلم نشسته بود! اون پاک و معصوم از دن 

 طرفه! کیبود! عشق 

 : دی کش رونیمنو از افکارم ب  ریام یگرفته یصدا

 خواستمی_طناز تو باورم کن! باور کن من فقط به خاطر خودش باهاش سرد برخورد کردم! من فقط م 
کنه که از اعماق وجودش دوستش داشته باشه  یزندگ یبا کس خواستمی من نکنه! م رو حروم شی زندگ

 ودسال خواهرم ب  ۲۶بهش نداشتم! طناز اون خواهرم بود!  یحس  چیکه ه یمثل من!  نه من ینه پسر 
  رتیبه عنوان همسرم بهش نگاه کنم؟! روش حساس بودم، غ تونستمیسال م  ۲۶بعد  یو من چجور 

 خواستمی! بخدا نم نیمن کنه! هم یرو فدا  شیعمر و جوون  خواستمی برادر! من نم هیداشتم اما مثل 
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 قراره دونستمی! اما چه مشی بشه و بره دنبال خوشبخت د یاز من ناام خواستمیبشه! فقط م  ینجور یا
 !فته؟ی اتفاق ب نیا

. سرش رو بغل کردم و دستم رو نوازش گونه رو  دمیرسیبه دادش م  دیبود و من با میواقعا وخ  حالش
 و گفتم:  دمیموهاش کش

  ایدن نیاز ا یبوده تو جوون  نیبوده! سرنوشتش ا  ینجور ی! سرنوشت اون دختر اری ام یستی_تو مقصر ن 
نکن!    تی پس انقدر خودتو اذ یستیراحته! باور کن تو مقصر ن  یل یبره! مطمئن باش االن جاش خ

 و شاد بشه! رهیروحش آروم بگ  تیخوشبخت دنیبا دهم  یخوشبخت شو تا ملود

شونم   یهاش مشخص بود. سرش رو از رو شونه دنی از نلرز نیحرفام آروم شده بود و ا دنیشن  با
 مواج چشمام گفت:  یهایتو جنگل  رهیبرداشت و خ

 حالمون خوب باشه!  ییبمون! بزار دوتا قمی! رفکنهیکه بدجور آرومم م یزنیم ییسالته اما حرفا ۱۷_تو 

بزنه!    ادیرو فر ری بپره و هزار بار عشقم نسبت به ام  رونی قصد داشت ب جانیاز شدت ه قلبم
 تر شده بودم!بخندم! سبک شده بودم، آروم شده بودم! عاشق ا یکنم  هیگر دونستمینم

  نکهیهم با ا ریادم و حاال اممثبت تکون د یلبخند زدم و سرم رو به نشونه می اشک یهمون چهره  با
 بود. یمن ناب و خواستن  یچهره چقدر برا نی! و ازدیمردونش غرق اشک بود، لبخند م  یچهره 

 52#پارت_

 گفت:  تکوند، ی شلوارش رو م  ی که خاک رو یاز جاش بلند شد و در حال  ریام

 ! میبهتره بر  گهی_فکر کنم د

 رو آروم تکون دادم و گفتم:  سرم

 !امیممنم  ی_تا تو بر 

گذاشتم و  یسنگ سرد مزار ملود یحرکت کرد. سرم رو رو نشیتکون داد و به سمت ماش یسر 
 وار گفتم: زمزمه
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چقدر درد و زجر داره! تو   یدونیطرفه سخته! م کیعشق  ی دونی! میدیکش یتو درد عاشق  ،ی_ملود
! ستی نباشه کمتر ن شتریاگه ب یکه تو داشت  یاز حس ریحس من به ام دونمیو م یبود ری عاشق ام

عاشقم بشه که بدون من نتونه! منم   یجور  هیعاشقم بشه! دعا کن   ریدعا کن ام ،یکمکم کن! تو پاک 
سربلند بشم! پس  شتیخوشبختش کنم که پ یجور  ه ی دمیجونمو واسش بزارم! قول م دمیم قول

 !یقول بده کمکم کن 

 دم. بار اسم خاصش رو لمس کردم و اونجا رو ترک کر نیآخر یبرا

زد و شروع به حرکت کرد. تو اون کاپشن قرمز رنگ چرم که معلوم   یلبخند ریکه شدم، ام نی ماش وارد
 بود از اون روز عوضش نکرده، واقعا محشر شده بود!

 . با تعجب گفتم: زنهیکه لبخند م  دمیافتاد، فهم نیچشمش که چ دور

 ؟ یخندی_به من م

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 هست که بخوام به اون بخندم؟! نیتو ماش یاز من و تو ک  ری_غ

 به بغل شدم و گفتم:  دست

 ؟ یخندی_من کجام خنده داره که بهم م

 شد و گفت:  ترق یعم  لبخندش

 به من! معذب شدم خب بچه! ی_آخه سه ساعته زل زد 

 گفتم:  یآروم  ی. با صدانییگل انداخت و سرم رو انداختم پا  لپام

 ! یبود دهیپوش شیکه دو روز پ ییکه چرا لباسات همونا کردمی فکر م نی_فقط داشتم به ا

 موهاش فرو برد و گفت:  یرو تو دستش

 بودم، نرفتم خونه که بخوام لباس عوض کنم! مارستانی _چون از اون روز ب

 گرد، به سمتش برگشتم و گفتم:  یبار با چشما نیا
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 خونه؟  ی_چرا نرفت 

 سبقت گرفت و بعد گفت:  نی ماش هی. از ین ی اونو بب شدیم یزد که به سخت یمحو لبخند

 _چون نگران جوجه فنچمون بودم! 

 من! یخدا  ینگرانم بود؟! وا ری به تکاپو افتاد! ام قلبم

 خاطر گفتم:  نیبه هم شد،یحال خوشم م یمتوجه  دینبا

 جوجه فنچ؟ یبه من نگ گهی_مگه قرار نشد د

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 !یبه قولت عمل کرد ی من دست نزن  یبه موها گهید یتو که قول داد ستیبرات! ن رمی _بم

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ! کردمی باال! داشتم سکته م دمیرو سرم! من سه متر پر  یختی_خب تو آب ر

وارد   میشونیبه پ یابا دست ضربه  نگام کنه، نکهیبود، بدون ا شی که حواسش جمع رانندگ طورهمون
 کرد و گفت: 

 ج.وج.ه.فن.چ! یکردن انتخاب کن یرو واسه تالف یا گهیراه د  یتونستی_م

 فنچ رو از قصد بخش بخش گفت تا منو حرص بده و موفق هم شد. با حرص گفتم:  جوجه

 از حرص خوردنت دلم خنک بشه! کمی زمی تا بهمشون بر  ستیموهات بلند ن گهی_چرا د

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 ! یکه خودت آب داد هی_دسته گل

 !یدیکردم! تو کل سرتو مثل باغچه با چمن زن تراش   یچیرو ق  کشی ت هی_من فقط 

  زد،یخنده توش موج م یکه هنوز ته مونده ییراه انداخت و با صدا  ییپر سر و صدا یحرفم قهقهه  از
 گفت: 



 اب یمنو در

157 
 

! همه ابونیتو خ  امیب  یهمونجور   یخواستینکنه! کله ما باغچه نبود که شد! نکنه م _دست شما درد
 بگن طرف اسکله! 

 و گفتم:  دمیخند

 !یذاشت یکم بلندتر م هیاون باالهاش رو  ی_نه ول

 موهاش فرو برد و بعد گفت:  یدستش رو البه ال دوباره

 !شهی_غصه نخور بلند م

 53#پارت_

 بره!  شمیاز پ ر یام خواستی دلم گرفت. دلم نم یخودیب ستادیخونمون که ا یجلو

 تو چشمام گفت:  رهی خارج بشم که دستم رو گرفت و مانعم شد. خ  نشی از ماش خواستمی م ری به ز سر

 ؟ ی ختیمن ازدواج کردم انقدر بهم ر یکردیفکر م نکهی_چرا از ا

 یبهش بدم؟! بگم منم مثل ملود یبپرسه! حاال چه جواب  یسوال  نیبخواد همچ  کردمی فکرشم نم یحت
 و عاشقشم؟! ستمیبلد ن  یراه و رسم دوست

 گفت:  د،یرو که د سکوتم

 !د؟یکش مارستانی که کاِرت به ب  یختی _چرا انقدر بهم ر

  دیبفهمه! اما نبا لشویاز چشمام دل خواستی . انگار مدیکاوی وجودم رو م یه ینافذش تا ته ما نگاه
 ! دیفهمیم

 لب دروغم رو به زبون آوردم:  ریو ز  نیی رو انداختم پا سرم

و من دوباره تنها    یبا من دوست باش خوادی همسرت دلش نم یازدواج کرده باش  ی_فکر کردم وقت
 !نیهم شم،یم

 بودم!  زاریب  میچقدر از دروغ گفتن به تنها عشق زندگ و
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 ! دمیرو نفهم لشیکه دل دیکش یقی دستم برداشت و نفس عم یرو از رو دستش

 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش عیکردم و سر یسرسر  یلب خداحافظ ریز

 شد و گفت:  ادهیهم پ ری کمال تعجب ام در

 _کجا؟ 

 تعجب گفتم:  با

 !گهی_خونمون د

 گفت:  رفت،ی که سمت در خونمون م یرو قفل کرد و در حال نی ماش در

 _منم دعوتم خونتون!

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 ؟ یگیم ی_جد

 زد و گفت:   یچشمک

 ؟ یناراحت شد هی_چ

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 _نه بابا!

 

 

  یلیخ دنی دیم یمنو اونجور  نکهی خانم سالم دادم و اونام از ا  نیو مه یلیبه مامان ن یشور و انرژ  با
هم  ر ی . امدمیبود رو د ریکه طرف حسابش ام یلیبه تشکر مامان ن ختهیخوشحال بودن. نگاه آم

 !ری مامان داد و من چقدر خوشحال بودم از حضور ام لیتحو  یآقامنشانه لبخند
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کجاست؟!"  نی"ام دیپرس ریام یو ارسالن هم کردم و وقت وشیبا دار  یسالم و احوال پرس یسرسر 
 شده باشه! یاما مطمئن بودم عصب دمیدیرو نم  ریام ی رفته دربند! چهره متوجه شدم همراه مهال

 پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم.  یرو با ذوق و خوشحال  هاپله

هم  ی. ساپورت مشکختمیهام رشونه یتنم کردم و موهام رو باز رو یتوس یهابا راه  یابافت سرمه هی
  یبه خودم انداختم و وقت نهی تو آ یرنگم رو هم پام کردم. نگاه یاسرمه یها  یتنم کردم و روفرش 

 زدم. رونیمرتبه از اتاق ب  ز ی مطمئن شدم همه چ

  یهم که تو اون مدت کل یل ی. مامان ندمیخندیو م  کردمیکمک م  بایبه فر ز ی م دنیتو چ سرخوش
 سر شوق اومده بود! یمن حساب  یه یروح نیا دنیشده بود، حاال با د فیضع

چشمک فرستاد که منم لبخند   هی دور نموند و با لبخند واسم  ریاز چشم ام میو سرخوش  یشحالخو نیا
 دادم. لیبهش تحو  ییدندون نما

 

 گفت:  ریرو به ام یل ی ناهار مامان ن  زیم سر

 مدت اصال حواسم به موهات نبود! نی! اادایمدل مو هم بهت م نی_ا

 رو از دوغ پر کرد و با خنده گفت:  وانشیل ریام

 که طناز خانم واسم پخته! هیآش گهی_د

 مثل قاشق نشسته خودش رو وسط انداخت و گفت:  وشیدار

 .ارهیبه بار ب  یخرابکار  هی رهیهر جا که م دی! بانهیبش تونهیبچه آروم نم نی_کال ا

رفت! اگه   ن ی. اشتهام به کل از ب دهنم برده بودم رو تو بشقابم برگردوندم یرو که تا جلو ییغذا قاشق
 صحبت کنه؟!  ینجور یدرمورد دخترش ا یآدم نیچن ذاشتیوقت م چیبود، ه نجایخودم ا  یبابا

 گفت:  یحالم شده بود، با لحن خاص یگرفتگ یکه متوجه  ریام
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و  هایی ها، دو رواون اختالص یجناب فرهمند؟! خرابکار  یخرابکار  نی گ یکارا م نی_شما به ا
من و طناز که   نی بود ب  یشوخ هیفقط  نی! اگزهیو ککشونم نم دنیکه همه انجامش م  ییهای رباخوار 

 !دونمینم یو اونو خرابکار  ستمیناراحت ن  هیقض نیمن اصال هم از ا

کرد! مثل   ت ی ادادم. اون از من حم لیتحو ریلبخند به ام هیاز بشقابم گرفتم و تموم عشقم رو با  چشم
حضور داشت فقط طعنه و   نجایکه ا یبه ظاهر پدر  نیوقت نبود و سهم من از ا چیکه ه یپدر! پدر  هی

 بود! هیکنا

 چشماش رو روهم فشار داد و اشاره کرد که غذام رو بخورم.  ریام

 که ده برابر شده بود مشغول خوردن غذا شدم.  ییلبخند و اشتها با

 54#پارت_

شد. انقدر با چشمم   نشیزد و سوار ماش  یبا لبخند چشمک   ریرو بدرقه کردم و ام هیو بق ری دم در ام تا
شد و چند لحظه بعد اون نقطه هم  لی تبد کینقطه کوچ هیرو دنبال کردم که آخر سر به  نشیماش

 محو شد!

 اتاقم شدم و ناخوآگاه لبام به لبخند باز شد! وارد

 

رو   میمدت کم کار نیبه تخت خوابم رفتم تا صبح سرحال به هنرستان برم و ا شهیزودتر از هم  شب
 جبران کنم!

رو از چشمام  و خواب  دادیرنگ تو سرم جوالن م یاجفت چشم قهوه  هیاما  دمیرو سرم کش پتوم
 گرفته بود.

کردم.   وی و شمارش رو س دمیکش رونی تختم ب یبهم داده بود از کشو مونیرو که روز اول دوست یکارت 
پا   یرو رو می! پس گوششدیدست دلم رو م زدمینزدن! اما اگه زنگ م ایزنگ زدن   نیدودل بودم ب

 ! برد؟یگذاشتم و دوباره چشمام رو بستم. اما مگه خوابم م میتخت

 "؟یدار یبدم! کوتاه نوشتم "ب  امیگرفتم بهش پ  میآخر تصم دست
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 !دهی. حتما خواب ومدیواسم ن  یگذشت اما جواب قهیدق پنج

  یز یچ  یعکس هی کردمیکردم دعا دعا م  داشیپ یدنبالش گشتم و وقت نمیتلگرام شدم و تو مخاطب  وارد
 نبود! جهی نت یاز خورش گذاشته باشه و دعاهام هم ب 

رنگش واقعا  یمشک  یآفتاب نکی تنش بود و ع ی رنگ  یخاکستر   شرتیش سو از عکسا  یکی تو
پرپشت و   یموها دنینشسته! با د نی بود و مشخص بود تو ماش مرخشیالعاده بوده! عکس از نفوق

دلم اومد اون موهارو   یژل زده بود، دلم واسش ضعف رفت. من چجور  یخاصش که با ظرافت خاص 
 کنم؟!  یچیق

 شدم.  رهی خ یشدم و باالخره ازش دل کندم و به عکس بعد  رهیبه عکسش خ هاساعت 

  شرتیباز بود و ت  نشیهاش تا وست ستنش بود که دکمه  یآب یهابا چهارخونه یاسورمه رهنیپ
به همراه   یمشک  یو گوش  شیبا لباسش درست کرده بود.دستبند چرم مشک ییبا ی ز یهارمون  شیمشک

  یعکسش سه رخ بود و انگار با گوش نی. اومدنیم مبه ه بی هم عج شیاقهوه یمشک یآفتاب نکیع
 .زدی حرف م

 !دادیم  یجذبه و ابهت خاص هیهم بهش  شی آفتاب نکیاز پشت ع یحت  اخمش

 شده بود.  یخواستن  بیرو تا آرنجش باال زده بود و عج  نشیآست

  یسرش با حالت خاص  یباال یسرش بود و موها یباال  یگوشش کوتاه تر از موها یتا باال موهاش
موها رو   نیرحم بودم که ا یب  یل یحق داره انقدر رو موهاش حساس باشه! من خ ری باال زده بود. ام

 زدم!   یچیق

 ! چقدر چهرش رو مردونه و خاص کرده بود!دادمیجون م  ششیته ر یکه برا آخ

 چشمک زد.  میگوش  یباال امشیعکساش بودم که ناگهان پ محو

 شدم.  هامام یلرزونم از تلگرام خارج شدم و وارد پ ی. با دستا رونیم بپره ب بود از دهن   کینزد قلبم

 !"اوردمی"به جا ن  امیکوتاه بود اما همونم باعث شد به وجد ب  یل یخ  امشیپ

 و نوشتم "افسونگرم!" دمیخند  زیر  زیر
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 که نوشت:  دم یکنم! اما در کمال تعجب د تشیکم اذ هی خواستمی و م شدیاسمم افسونگر م  یمعن

 جوجه فنچ؟" ی"چطور 

 " ؟یمنو شناخت  یکردم "چجور  پی منم؟! تا دیکجا فهم از

 شهیم باتیاسم ز یمعن دونمیکه من م ییصد بار مردم و زنده شدم "تا اونجا ادیب  امشیپ تا
 افسونگر!"

  امی!! پدونستیاسم منو م ینکشم! اون معن غی ج یدهنم گرفتم تا از زور خوشحال  یرو جلو دستم
  یبر  دی باشم "برو بخواب جوجه فنچ، فردا با عشیمط  یحرف   چیه یاومد که باعث شد ب یاگهید

 هنرستان!"

شده   پی تا  ریام یبا دستا  امایرو به خودم  چسبوندم. اون پ  می" گوشری زدم و با گفتن "شبخ یلبخند
 از بغل کردنشون. بردمیو من چقدر لذت م دادیاونو م یبود و رنگ و بو

 !میخوابد  قیها عم"شب خوش" چشمام رو بستم و بعد از مدت  دنیبا د د،ی که تو بغلم لرز لیموبا

 55#پارت_

. لپ سرخش  دمید یلیمامان ن یرو تو چشما   یبا اشتها تمام صبحانم رو خوردم و برق خوشحال صبح
 زدم.  رونی از خونه ب باهاش  ی*د*م و بعد از خداحافظیرو ب*و*س*

 خوش به سروش سالم دادم و اونم در جوابم گفت:  یرو با

 _سالم بانوجان! 

 . میشد نیزدم و با هم سوار ماش ی. لبخند پت و پهن ختیری از بانوجان گفتنش اعصابم بهم نم  گهید

 پخش شد:  نیماش  یکه آهنگ محبوبم تو فضا دینکش یرو بهش دادم تا آهنگ بزاره و طول فلشم

تو   ادیب یکسچ یمحاله ه یعاشق ینداشت، وقت یاحرف تازه چیمن ه یبرا  یزندگ نیقبل اون ا"_
 جاش!"   نهیقلب تو بش
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و   زدیبود م رونی موهام که از مقنعه ب کهیت هی ری بردم. باد ز رونی و دستم رو ب دم یکش  نییرو پا پنجره
با   کردیم ی و سع دیخندی من، م یحال و هوا دنیبه وجود آورده بود. سروش هم از د یجالب  ریتصو

 ! امیدن نیدختر ا نیترمن خوشبخت   کردمی روزها فکر م نیکنه! ا یخونآهنگ هم

  مکتایاز ن یکی رو که رو  هیهنرستان شدم. هد اطیکردم و وارد ح یاز سروش خداحافظ  یخوشحال با
بلند سالم دادم که باعث شد چشماش   یو با صدا دمیو به سمتش رفتم. بغلش پر دمینشسته بود، د

 از تعجب گرد بشه!

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 تا حاال؟   یدیبابا؟ آدم ند هی_چ

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

  یلوم هست کدوم گور ! معیدیجواب نم زنمی هم بهت زنگ م یهرچ یرفت ی_دو روز گورتو گم کرد 
 !؟یبود

 راستم انداختم و گفتم:  یچپم رو رو پا یپا

 بودم! مارستانی_ب

 بلند گفت:  یصدا با

 _دوباره؟

 مثبت تکون دادم. یو سرم رو به نشونه دمیخند

 !مارستان؟یب یرفته بود یواسه چ وونه؟ی د یخندی_پس چرا م 

چونم زدم و با لبخند تمام   ریدستم رو ز پام گذاشتم.   ینشستم و کولم رو رو مکتیزانو رو ن  چهار
 با تعجب گفت:  دم، یکه رس یملود هیکردم. به قض فیرو از اول براش تعر ری ام یماجرا

 زن داره؟! ری ام یعنی_

 کردم.  فیرو کامل براش تعر چارهیب یملود یه یرو به چپ و راست تکون دادم و قض سرم
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 که تو فکر فرو رفته بود، گفت:  یدر حال هیهد

 ماجرا داره! یشما کل یآقا ری ام نی_پس ا

 مثبت تکون دادم و گفتم:  یرو به نشونه  سرم

  مارستانی ب  رفتمیشدم! اگه نم ینجور یما توش باشه؟! منم ا ریبده که خ  یَشر   هیخدا  گنیم یدی_د
 بوده! ی چ ری و ام یملود نیب دم یفهمی وقت نم  چیه

 که دنبالش وارد ساختمون هنرستان بشم، گفت:  کردی و منم وادار م شدیکه از جاش بلند م یحال  در

 !یبپرس  ریرو از ام هیاز همون اول قض یحقته! تا تو باش  ادی سرت ب ی_تو که هر چ

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 هیآخه   ه؟یاون دختر کجان من عاشقتم ، بگو که  ریپام و بگم ام ری غرورمو بزارم ز ی_نکنه انتظار دار 
 توام! یگیم یز یچ

 به سرم زد و گفت:  یاضربه 

 ! دهیکار دستت م تی _آخرش اون غرور خرک 

 56#پارت_

  ی. محبتاشدمی م ریام یعاشق و دلبسته شتریو ب  شتریو من هر روز ب گذشتی ها مو شب   روزها
 یجلو  ومدیخبر م  یروزا که ب  یو تعصبش رو من! بعض رتیهاش، غ اخماش، خنده ش،ی رپوستیز

 ی. اس ام اس هامیخوردی ناهار م ییایرو  یرستورانش و اون جا  ییدوتا میرفتی هنرستان دنبالم و م
  یطوالن یهاتلفن  مونم،یکه صبح خواب م ریام یصبح و غرغرها یوقتمون تا دم دما  یوقت و ب

سالن، تمام وقتشو با  و ار وشیبا دار  یبحث کار  یخونشون و اون به جا میرفتیکه م  ییمدتمون، روزا
آرومش   تونمی و اعتقاد داشت فقط من م گفتی به من م گرفتی که دلش م  ییوقتا گذروند،یمن م
زدنمون،  گهیو تو سر هم د دادیرو از داد و ب   یلیمامان ن ییخونمون و دوتا  ومدیکه م ییوزاکنم! ر
خونمون و تا صبح واسم  ومدی داشتم و شب امتحان م ریکه تو درسام گ یی. روزامیکردی م شیآس

 ! کردی م یر ی اشکال گ
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گذروندم!  ری و فکر ام  ادیرو با  قشیکه من هر دق یسال  کی! دیسال رس هیو گذشت تا به   گذشت
  روح،ی ب  یل یخ دیکند، شا  یلیخ  دی! شاگذشتی م یچجور  دونمی که اگه اون کنارم نبود، نم  یی روزا
 دادهروح من   یب  یبه زندگ یخاص   یرنگ و بو هیا اون کنارم بود و با بودنش ! امکنواختی  یلیخ  دیشا
 بود!

  یتولد نیاول خواستمی من بود و م ریام یسالگ  ۳۴ساله و امروز هم تولد  ۱۸من شده بودم طناز  حاال
 خواستمیوقت فراموشش نکنه! و البته م  چیکه ه رمیواسش جشن بگ یجور  ه یکه کنارش هستم رو 

هم   ریام کردمی مدت حس م نیمدت عاشقش بودم! ا نیروز مهم، بهش اعتراف کنم که ا نیتو ا
رو از هم   مونیشگیو هم یحس خوب با هم بودن ابد  نی! پس چرا استیحس ن یبه من ب  سبتن
 !م؟یکن  غیدر

 

تولدم بود، شدم و به سمت   یبرا وشیو دار  یلیتولد مامان ن یرنگم که کادو یمشک یپورشه  سوار
اما فعال  م یری جشن بگ یکافه، دو نفر  هیتولدش رو تو  خواست ی حرکت کردم. دلم م  نایا ریام یخونه

 زود بود!

 

  یچند نفر رو برا م،یخانم، همون طور که از قبل قرار گذاشته بود  نیبا مه یاز سالم و احوال پرس بعد
  یخودم طراح  دیبشه رو با  نیچطور تزئ نکهیا یاستخدام کرده بودن ول ناتشی کردن خونه و تزئ  زیتم
 !کردمیم

 شک کرد به نقشمون!  رمی طناز! فکر کنم ام ی_وا

 خانم برگشتم و گفتم: نی تعجب به سمت مه با

 ؟ یچ ی_برا

جور   هیرسه! بعد  ب  رتریهم بهش دادم که د یخودیب دی خر یاصرار کردم زود باش برو و کل  ی_آخه ه
 ! کردی نگام م یمشکوک

 به سرم زدم و گفتم:  یاضربه 
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 !گهیبرده باشه مطمئنًا بهم م ییبهش زنگ بزنم! اگه بو دیباشه! بزار  دهی_خدا نکنه فهم

 رو لمس کردم.  ریتکون داد و منم با لبخند ازش فاصله گرفتم و اسم ام یسر 

 : د یچی تو گوشم پ رسوند،یروزا منو به اوج م نیگرم و مردونش که تو ا یکه صدا  دینکش یطول

 طناز خانوم! کم،ی _سالم عل

 !دادیم دیبهم ام یتو زندگ  یبود و کل یپر انرژ  شهیسال هم هی نیلبم نشست. تو طول ا یرو  یلبخند

 ! احوال شما؟ رخانی_سالم ام

 هنرستان؟  یچرا نرفت ؟ی_چطور مطور 

 چرا االن بهش زنگ زدم؟!  !یبزرگ ی! چه سوتیوا

 بهش بگم!  دیبا یچ دونستمی و حاال نم زاره ی از دروغ به شدت ب  ریخاطر آوردم که ام به

 گفتم هنرستان نرم که واسه تولد اون حاضر بشم! گهیاز دوستام بود، د یکی _راستش تولد 

 صداش گرفته شد.  یکردم کم  حس

 _تولدش امشبه؟ 

 _اوهوم!

 لب زمزمه کرد:  ریکه ز  دمیرو شن   صداش

 !هیشانس ما نمی_ا

 ؟ یگفت  یز ی_چ

 گفت:  عیسر

 خونه!  یدیخونه بهم تک بزن بفهمم رس  یدی_نه با خودم بودم! برو به کارات برس! شب رس

 ! با ذوق گفتم: اشیِکش اومد از نگران لبخندم
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 !ی_چشم قربان! مواظب خودت باش، ب*و*س، با

 . دیچ یو گوشم پبوق ممتد ت یکرد و بعد صدا یکوتاه یخداحافظ 

 خانم گفتم:  نیباال انداختم و رو به مه یاچش شد؟! شونه هوی دونمی نم

 !دهینفهم  یز ی راحت، چ التونی_خ

 از مستخدما شد. یکیو مشغول دستور دادن به  دیکش یاآسوده  نفس

 

 

هم  نیهم اومده بودن و ام وشیو دار یل یخونه تا کادوها آماده بود. مامان ن نی از غذا و تزئ زیچ همه
 بود. دن یمشغول لباس پوش

عطر ناب و مردونش   یشدم تا لباسام رو عوض کنم. به محض ورودم به اتاقش بو ری وارد اتاق ام منم
 . دیچیپ هامه یتو ر

بود. اما   ناشیاز آست ترم یو پارچش ضخ  خوردی م نیرو به تن کردم که جلوش چ  رمی حر  یمشک رهنیپ
 طرحش رو جذاب کرده بود! ن یو هم  ذاشتیم شیبود که دستام رو به نما   یطور  ناشی طرح آست

  ریاز ام میسالگ ۱۸تولد  هیرو که هد  ییطال یبای و ز فیرنگم هم پا کردم و پابند ظر یقد نود دود شلوار
 .ختمیهام رشونه  یرو هم پام کردم و موهام رو رو میو مشک  یورن  یهای بود انداختم. روفرش

 مرتبه با عطرم دوش گرفتم. زیمطمئن شدم همه چ یزدم و وقت  یچرخ نهییآ یجلو

 57#پارت_

برقارو   عی شد سر اطی که وارد ح  ری ام نی. ماشوستمیپ هیرو پشت سر هم گذاشتم و به جمع بق  هاپله
  کلشویوارد شد ه یگرفته بودم دستم تا وقت ی. برف شادمی و پشت در منتظرش موند میخاموش کرد
 کنم. از تصورش هم خندم گرفت!  یک ی یبا برف شاد

 کرد و گفت:  کیبه من نزد یخانم خودش رو کم نیمه
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و کادو   میگرفتی ساده م کیک هی! واسه تولدا میکردی کارا نم نیخونه از ا ن یها بود ما تو ا_مدت 
 نیا یمن عوض شده و هم حال و هوا ریام یحال و هوا ی! اما با اومدن تو هم کلنیهم م،یدادیم

 خونه!

 گفتم:  یآروم ی! با صدانشیبب تونستی خانم نم  نیزدم که مه یلبخند یک ی تار تو

 منم عوض کرد! یزندگ ری_ام

 نموند!  یخانم به من باق  نیجواب دادن مه  یبرا یمهلت گهید ری با ورود ام و

 ساعت تازه هشت غروبه!  ؟یزود نی به ا نیخوابد دی_گرفت

هم  هیکردم. بق  یسرش خال یرو رو  یجملش، لوستر رو روشن کرد و من کل برف شاد نیاتمام ا با
 !دیکش یسوت م یهم با سرخوش نیو ام خوندنی و شعر تولدت مبارک م  زدنی دست م

ازش   دمشیکه د ی. راستش از وقتزدیمهال رو هم با خودش آورده بود و اونم با خنده دست م  نیام
 بود! ادی نازش ز کمی بود اما  یخوشم اومد! دختر خوب 

مبل رو برداشت و سمتم پرتاب کرد و   یاز کوسنا یکیاز رو صورتش پاک کرد و  هاروی برف شاد ریام
 گفت: 

 !یاز دوستات دعوت  یک ی_که تولد 

 سر دادم و گفتم: یاهه قهق

 _مگه دروغ گفتم؟ 

خونه   نات یتزئ  یهیها و بق بادکنک دنیبا د ری. اممیرفت   ییرایو با هم به سالن پذ دنیخند یهمگ
 و گفت:  دیکش یسوت

 !نی_چه کرد

 و گفت:   دیخانم خند نیمه

 طناز جونه! یقهی_سل
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 نگاهم کرد و گفت:  زی آم نیتحس  ریام

 !ایشیم یز یچ هی ینخور  ی_ترش 

 زدم و گفتم:  یینمادندون لبخند

 معمار بشما!  خوامی م ی_نا سالمت

 زد و گفت:   یچشمک

 _بر منکرش لعنت! 

روم دعوت کرد تا شام   نگینیخانم هم ما رو به دا نیبه اتاقش رفت تا لباساشو عوض کنه و مه  ریام
  هیکم مونده بود قلبم با روم شد،  نگینیوارد دا ریکه ام یو وقت  ادیب  ریتا ام می. همه منتظر بودمیبخور

 !ر یجهش بپره تو بغل ام

که گردنش انداخته بود، با   یر ی ! زنجیدود نیتنش کرده بود به همراه شلوار ج   یرنگ یسرخاب  شرتیت
 کرده بود! لی تکم زویداشت و دستبند چرمش همه چ یساعتش همخوان 

 ! دیچی پ مین یکه کنار من بود، نشست و عطر نابش تو ب یخال   یزنان وارد شد و تو تنها جا  لبخند

 شام! دییبه من؟ خب بفرما نی_چرا همه زل زد

 زد و گفت:  یالبخند مغرورانه ارسالن

 پارچه آقاست! هی_آخه پسرم ماشاال هزار ماشاال 

 صورتش گرفت و گفت:   یدستش رو جلو ریام

 جناب شمس!   دیکنی _شرمنده م

 .میمشغول خوردن غذا شد و میدی حرف همه خند نیا با

 



 اب یمنو در

170 
 

روش    یکاله تولد بچگونه که عکس باب اسفنج هیرو آورد و منم   کیخانم ک نیاز خوردن شام، مه  بعد
که  میدیبا مزه شده بود! انقدر بهش خند  افشیکه چقدر ق دونهیگذاشتم و خدا م ری سر ام یداشت، رو

 بهم رفت و گفت:  یاآخر چشم غره 

 گهیم یکاله چ نیا افهیو ق  کلیه  نیگستاخ! آخه من با ا یدختره  یعام و خاص کرد ی_منو مسخره 
 رو سر من! 

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 ! نستایتو ا کنمیعکستو پخش م رم،ی گیهم باهات م یسلف هیتازه االن  ؟یفکر کرد ی_چ

 گفت:  یاخم ساختگ با

 مونده!  نمیهم ؟یچ گهی_د

 ر گردنش انداختم و به زور باهاش عکس گرفتم.کنارش رفتم و دستم رو دو عیسر

 دستش فرار کردم.  ری و عکس رو پاک کنه اما من از ز رهیبگ مویبزور گوش   خواستیم

 و من گفتم:  دینوبت به فوت کردن شمع رس باالخره

 هم بلند!  یکی دونه تو دلت،  هی_آرزو کن! 

که تو  یچشماش رو باز کرد و مهال با همون ناز   هیزد و چشماش رو بست. بعد از چند ثان یلبخند
 گفت:  زد،ی صداش موج م

 جان!  ریبلندتو بگو ام ی_خب حاال آرزو

 کرد و گفت:  زی چشماش رو ر ریام

 که برآوردش کن!  کنمیم دیکه تو دلم گفتم رو بازم تاک ییهمون آرزو ای_خدا

 به شونش زد و گفت:  یاضربه  نیام

 !یکنی کنجکاومون م یبرادر من! دار  ستی_قبول ن
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خونه  یدست و سوت ما تو فضا  یجواب بده شمعارو فوت کرد و صدا نکهیزد و بدون ا یاقهقه  ریام
 .دیچ یپ

 58#پارت_

چند   ری! ام دمیبرداشتم و تو صورتش کوب  کیبرش ک هیشدم و  کی نزد ریآروم به ام ،یاون شلوغ تو
 و بعد به سمتم برگشت و گفت:  ساد یحرکت وا  یب هیثان

 نه؟ خارهی ناز خانم امشب مث که تنت م_ط

به خنده  ختهی آم یصورت آغشته به خامش از خنده در حال انفجار بودم، با صدا دنیکه از د من
 گفتم: 

 کن!  تشیاذ گهیم یحس هی نمتیب یخورت ملسه خب! اصا م تی_اذ

 به چپ و راست تکون داد و گفت:  یسر 

  ییهوی! من یکنی کار رو واسه خودت سخت م یِد دختر دار  اد؟یاون حس سراغ من نم  ی_فکر کرد
 ! کنمای م یتالف

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! کوستی_هرچه از دوست رسد ن

گفت و مشغول پاک کردن صورتش شد. کنارش نشستم و انگشتم رو به لپش    یز یآم دی" تهدی"باشه 
 گفتم:  یبا سرخوش و بعد خوردمش.  دمیبود کش  یکیکه ک

 خوش مزه بود! یل یخ نی_ا

 با لحن مخصوص به خودش گفت:  مهال

 ؟یکه خورد ی_وا طناز جون! شور نبود اون

 کردن و من گفتم:  دنیحرفش همه شروع به خند نیا با

 بود! یر یبود که تا حاال خوردم! چون ام ی کی ک نیتر_خوش مزه 
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 سر داد و گفت:  یاقهقهه ریام

 دختر! یاوونه ی_تو د

 بشنوه، گفتم:  ر ی که فقط ام ییصدا با

 توام! یوونه ی_آره، د

از   ییهااما رگه  هیچ دمیفهم یچشمام دوخت. تو نگاهش نم  یهای رو به جنگل شیاقهوه  یهالهیت
 ! انگار نگران بود!کردمیترس رو توش احساس م

داشته باشم   نویقدرت ا دیامشب با فکر نکنم! من یمنف ی زایکردم به چ یانداختم و سع نیی رو پا سرم
به   یبرا  دیوقتا هم زنا با یقدم جلو بزارن! گاه دیکه مردا نبا شهیاعتراف کنم! هم ریکه عشقمو به ام

دارن! تا اگه  تا نگهش   خوانشیبه مرد مورد عالقشون بفهمونن م  دیدست آوردن عشقشون بجنگن! با
ما زنا غرورشون رو کنار بزارن و اونا هم بتونن   یبا ابراز عالقه ومد،یاون مرد مغرور بود و اول جلو ن
 عشق و عالقشون رو ابراز کنن! 

هم منو دوست داره و از   ریدو طرفه باشه تا غرور زن له نشه و من مطمئنم که ام دیعشق با نیا البته
 ! رهیگی ما قرار م یو به رور یدیجد  یامشب به بعد زندگ 

 : گفت ی که م نیام یصدا با

 _حاال نوبت کادوهاست!

با لبخند دست  ریرنگ گرفته بود که ام یکاپشن چرم مشک  هی ریام یبرا نیاومدم! ام  رونی فکر ب از
 برادرش رو فشرد و گفت: 

 دخمل بابا!  ی_به زحمت افتاد

 صداش رو نازک کرد و گفت:  نیام

 خرس گنده!  نیا کنهی سخره ممنو م نی _باباجون بب

 و گفت:  دیخند ارسالن
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 !گهید یی_دخمل بابا

 کرد و گفت:  یخانم اخم مصلحت نیمه

 بچمو! د ینکن تی_اذ

 هم که تا اون موقع ساکت بود، گفت:  مهال

 ! فهیلط  شیروح کمی من فقط  نِ ی_ام

 مهال داد! لیتحو ی هم لبخند خاص نیام

 رو گرفت و گفت:  دیبا تعحب کل  ریبود. ام دیکل هیکه  دیارسالن رس یبه کادو  نوبت

 پدرجان؟ هیچ گهید نی_ا

 ژست از خود مچکرشو گرفت و گفت:  ارسالن

ازش خوشت   یل یو خ میدید هیتو زعفران  شیکه چند روز پ هیبگم کاخ دونمینم ایآپارتمان  دیکل نی_ا
 توش! یار یاومد! از امروز به بعد تمام و کمال به نام خودته باباجون! انشاءاهلل زودتر عروستو ب 

اون جمله حال و  دنیانداخت و تشکر کرد. معلوم بود با شن  نیی سرش رو پا ری آخر ام یجمله با
 باشم، قند تو دلم آب شد! ریام یروز خانم خونه هی نکهیهواش گرفته شد! اما من از ا

 ازش خوشش اومد! یحساب  ریگرفته بود که ام ریواسه ام دیجد یانویپ هیخانم هم  نیمه

 ریداشت واسه ام بایز  یلیخ  عتیطب  هیتابلو فرش دستبافت که طرح  هیهم   وشیو دار  یلین مامان
 تشکر کرد و معلوم بود ازش خوشش اومده!  یکل  ریآورده بودن که ام

و   دیآقامنشانه تشکر کرد. نوبت به من رس ریست انگشتر و دستبند واسش آورده بود و ام هیهم  مهال
  یادکلن فرانسو نیدیشد. با د هاهیمشغول درآوردن هد ریدادم. ام ریرو به ام هامهیمن پاکت هد

 زد و گفت:  یق یلبخند عم

 عاشق عود ابسلوام؟!  یدونست ی_از کجا م

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند
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 ؟ یگیم ی_جد

  د،یکشیم  رونی داده بود ب یتو خودش جا نی که اسمش رو به الت یمشک دیکه گردنبند مروار یدرحال 
 گفت: 

 دوسش دارم!  ی لی_آره واقعا خ

که اونو گردنش   یبه گردنبند چشم دوخت. سمتش رفتم و گردنبند رو گرفتم. در حال نیبعد با تحس  و
 گفتم:  نداختم،یم

 انقدر ازش خوشم اومد که نتونستم نخرمش! دمید نویا یاما وقت یداشت نایاز ا یک ی دونمی_م

 به صورت من که پشتش بودم گفت:  رهی رو باال آورد و خ   سرش

 !بایقشنگه، ز یل ی_خ

 !زدیصدام م  بای ز یوقت دادمیبار واسش جون م  هزار

 

 

آهنگ فول  هی  منیهم تو اتاق نش نی بودن و ام  کیو ک یمشغول خوردن چا  ییرای تو سالن پذ بزرگترا
  یبود. کم کش ی هم در آرامش مشغول خوردن ک ریبود! ام دنیشاد گذاشته بود و با مهال  مشغول رقص

 شدم که دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:  کشینزد

 هو؟ ی  ی_کم حرف شد

 و گفتم:  دمیجام بلند شدم و دستش رو کش  از

 ! می_پاشو برقص

 رد کرد و گفت: رو گ  چشماش

 شو جون عمت!   الیخیب  و یکی نیا یسرم آورد  ییقلم مونده فقط! امشب هر بال هی نی_هم
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 و دوباره گفتم:  دمیدستشو کش شتریو ب دمیخند

 ! می_پاشو برقص

 کرد و گفت:  زی ر چشماشو

 ! ارهیمن ب  یکس جرعت نداشت اسمشو جلو چیکه ه یسر من آورد ییای سال تو بال هی نی_تو ا

 59#پارت_

 گفتم: کردمی عوض م تیآهنگ ال هیکه آهنگ رو با  یو درحال دمیخند

 _مگه بده؟

رو پشت کمرم   گشیدستم رو تو دستش گرفت و دست د هینه باال فرستاد و   یبه معن ابروهاشو
 . میبا آهنگ شد یشونش گذاشتم و آروم مشغول همراه یگذاشت. منم دست آزادم رو رو

ها قشنگ با آهنگ هماهنگ شده بود و منم با خودش همراه کرده بود که دوست داشتم ساعت  انقدر
 بشه! هامهیوارد ر شتریو ب   شتریتو بغلش بمونم و عطر نابش ب

 گفتم:   یا لحن آرومرو تو شونش فرو کردم و ب سرم

 ! ری_ام

 مثل من آروم گفت:  کرد،ی م یطور که ماهرانه با آهنگ همراه  نیهم

 _جانم؟ 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 کنم!  یاعتراف  هی خوامی_م

شونش  فرو کرده بودم اما حرکت نوازش گرش پشت کمرم و   یچون سرم رو تو دمیدیرو نم چهرش
 تمام حرکاتش رو حفظ بودم!  گهیمدت د نیلبخند زده! تو ا دادیصداش نشون م

 !طونک؟ی ش ی_باز چه کار کرد
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 کردم. آروم  زمزمه کردم:  ترشک یرو پشت گردنش گذاشتم و به خودم نزد دستم

 _عاشقتم! 

که   دیتوشون د یچ دونمی شد به چشمام و نم رهیش دور کرد. خکم از خود هیو منو    سادیحرکت وا از
 !دمید هاشله یرو تو ت  ی دوباره اون موج نگران

 رو تو دستام گرفتم و گفتم:  دستاش

نه! اما  ای ینگاه اعتقاد دار  هیبه عشق تو  دونمی عاشقت شدم! نم دمتی_من از همون شب اول که د
دستم دستت  یباهات چشم تو چشم شدم، وقت یمن تو همون نگاه اول، همون روز تو خونمون، وقت

 اگهاون همه حال خرابم فقط و فقط واسه تو بود!  ریدل نه صد دل عاشقت شدم! ام هیرو لمس کرد، 
من  ری! امیکرد  از دستت دادم و تو ازدواج کردمی شدم از غم تو بود چون فکر م   یبستر   مارستانیتو ب
  هیتو  ریرو گذروندم! ام میزندگ یهاه یو ثان هاقهیروزا، ساعتا، دق  نیسال که با تو بودم بهتر هی نیتو ا

بود   یمن آروم و معمول یزندگ  یشب  میتو وارد زندگ  نکهی! قبل از ایمن داد یبه زندگ گهید یرنگ و بو
تمام وجودم حس کردم! بودن کنار تو انقدر  عشق رو با   یمن معن میشد میتو وارد زندگ یاما از وقت
  هیحاضر بودم جونمو بدم تا فقط دو ثان یبر  شمیاز پ یخواستی م یو خاص بود که وقت  ییایواسم رو

 !یباش  شمیپ  شتریب

 کردم و ادامه دادم: ترک یرو بهش نزد خودم

مردم  می مشترک داشته باش یبا هم زندگ میاگه بخوا دونمی! مکنهیم دادیب مونیفاصله سن دونمی_م
مگه نه؟!   میمندبه هم عالقه یوقت  ستی! اما مهم نارنیدر م  ثی پشت سرمون هزار جور حرف و حد

 !یحس متقابله! بگو که عاشقم  نی! بگو که ایبگو! بگو که تو هم منو دوست دار  ریام

 

از   شیپ هیچند ثان  نی بود! تا همسکوتش چقدر مرگ بار   نیو ا کردینگاهم م رهی کرده بود و خ سکوت
مثل خوره داشت تمام وجودمو  یهم منو دوست داره! اما حاال حس  ریعمق وجودم مطمئن بودم که ام

 ! حس نخواسته شدن! حس پس زده شدن!خوردیم

به سمت عقب برداشت. سرش رو به چپ و راست تکون   یو قدم  دیکش رونی رو از دستام ب  دستاش
 داد و گفت: 
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 ! دمیترسیم نی_از هم

 بار تکرار کرد: نیچند زد،ی که انگار با خودش حرف م  یوار و جور  زمزمه

 _اشتباهه! اشتباهه! اشتباهه!

دم و  مهسا بو یکه خونه  یهم به کار برده بود! همون شب گهیبار د هی"اشتباهه" رو  ییکذا یجمله نیا
  رمیگکه با اومدنش غافل  یشده بود! همون شب رهیاون اومده بود دنبالم! همون شب که تو چشمام خ 

 اشتباهه؟! یچ دمیفهم یکاش م  یکرده بود و ا

 اخم کرد و گفت:  هویبه سمتش برداشتم که ازم دورتر شد و  یقدم

ما فقط و فقط   نیب یخونه دفن کن! رابطه نیتو هم  نجا،ی_احساساتت و اون عشق مسخرت رو هم 
تموم   شهیمن و تو بوده واسه هم نیب  یپس امشب هر چ  یساده بود اما تو نخواست یدوست هی
 ! شهیم

 60#پارت_

از سالن خارج بشه که با سرعت به سمتش رفتم و با   خواستی کرد! م دنیو پاهام شروع به لرز دست
 گرفتن دستش گفتم: 

با   تی کیهمه نزد نیرفتارات، ا نیپس ا  ؟یدوسم ندار  یبگ  یخوای م یعنینکن!  ینجور یبا من ا ری_ام
 ! ه؟یچ ینشونه  ستیعشق ن یاگه نشونه ت،یم یهم صم نیمن، ا

 و گفت:   دیکش رونیخشم دستش رو از دستم ب با

!  انی م یصم  کن،ی به هم نزد قی! دو تا رفمیبود قی! منو تو با هم رفت؟ی به خر یخودتو زد  ای ی_تو خر 
 یاز مرد یو توقع ندار  یهست یرستانی بچه دب هیاشتباهه محضه! تو  شهیاحساست از ر نی! استن؟ین

 !؟یزار  هیبه گر  کنهی شروع م شهی م یز یچ هیبشم که تا   ی رستانیدب یدختر بچه  هیمثل من که عاشق 

! مگه نه  ختمی تو حساس بودم! من فقط از غم نداشتن تو اشک ر یشده بود! من فقط رو رحمیب چه
 دختر غد و مغرور بودم!  هیمن قبل تو  نکهیا

 گفت:  یشد و با لحن آروم کمینزد
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در کار باشه! دخترا تو سن و سال تو صد بار عاشق    یعشق کنمی _عشقتو چال کن! هرچند فکر نم
  گهیبگم د  دیهم با مونیبچه جون! و اما در مورد دوست رهی م ادتی گهیعدش فارغ! دو روز دو ب شنیم

 جوجه فنچ رو ندارم!  هی یبچه گونه یرفتارا یحوصله گهیچون من د میدیادامش نم

عشق    گفتی ! به عشق پاک من مزنهی خنجر به قلبم م یچجور  دیفهمی و نم گفت ی و م گفتیم
چرا حال و   ستمیبخدا قسم که عاشقم که اگه ن یعاشق بشم؟! ول تونمی بچم و نم گفتی زودگذر؟! م

 ! ه؟ینجوریهوام ا

  ریواسه تو ام شمیفرهمند و منم م وشیدار یواسه من طناز دختر خونده  یشیبه بعد تو م  نی_از ا
 و بس! خوش گذشت!  نیشمس پسر ارسالن شمس! هم

 ... رفت

 .... رفت

 ... .رفت

اصال حواسشون به ما نبود و سرخوش   خوردن،یکه م ی دن یو مهال افتاد که بر اثر نوش نیبه ام نگاهم
 ! دنیرقصیم

  یز یچ ی کس دیگرفتم تا مانع از افتادنم بشه! امشب نبا واری! دستم رو به دمی اونا بود یما جا کاش
 بفهمه!

  وشیکه مشغول بحث با ارسالن و دار ریام دنیکشوندم و با د ییرایلرزونم رو تا سالن پذ یهاقدم
 وجود نداشت!  ینبود! اصال انگار طناز  الشمیخ  نی. ع ختی ر  نییپا یبود دلم هر 

 عاشقش شدم؟! چرا انقدر احمقم؟!   شتریب کردمی! چرا احساس مشدم؟ی ازش متنفر نم چرا

  نیو اونجا نشستم. مشغول صحبت با مهرسوندم   یلیمامان ن یخودم رو به مبل کنار  یهزار بدبخت  با
 تا حالم رو بفهمه. کردیخانم بود و چقدر خوب بود که به من نگاه نم 

که براش گرفته بودم هنوز گردنش بود! صداش تو   ی. گردنبندری شد سمت ام  دهیچشمام کش دوباره
 !"بایقشنگه ز یل ی"خ دیچ یگوشم پ
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 .... بایز

 .... بایز

 .... بایز

پارک   میبا هم بر ستیوقت قرار ن چیه گهید یعنی! ؟یصدام کن   بایز یخوای وقت نم چیه گهید یعنی
تو اتاقم تا    یایشبا نم گهید یعنیهنرستان دنبالم؟!   یایخبر نم  یوقت ب  چیه گهید یعنیرستوران؟!  ای

  یعنی! م؟ینک  یاسم ام اس باز  یواشکی ستی وقت قرار ن  یوقت و ب گهید یعنی!  ؟یتو درسام کمکم کن 
 تموم شد؟! زیهمه چ

و تا باهام چشم تو   دینگام رو حس کرد که به سمتم چرخ  ینیتو چشمام جمع شد و انگار سنگ  اشک
 ! دیبه سمت مخالف چرخ عیچشم شد، سر

 !شدمیکاش امشب الل م ینگاه سابق نبود و ا گهید نگاهش

 61#پارت_

 کهی ت هی. انگار کردیم  ینیم سنگقلب یرو یز یچ هیسر خوردم.  نی زم یاتاقم شدم و پشت در رو وارد
 قلبم  گذاشته بودن تا خفم کنه! یسنگ رو

. چرا امشب اون حرفا رو زدم؟! چرا انقدر احمقم که فکر  کردمی م هیو گر دمیکوبیمشت به دهنم م با
 پا گذاشتم؟! ری عاشقمه؟! چرا غرورمو ز ری ام کردمیم

که بر اثر پاره شدن لبم، تو دهنم  یخون  یکه آخر با حس کردن شور  دمیبه دهنم مشت کوب انقدر
 نیپسم بزنه؟! چرا به ا ریفکر نکردم که ام نیدرصدم به ا هی. چرا دمیکار دست کش نیبود، از ا ختهیر

 !خواد؟ی فکر نکردم که اون منو نم

 یدیبهت گفت بچه؟! د یدی! د؟یهست  یرستانی بچه دب هی آخرش بهت گفت که تو  یدیطناز! د یدید
 به عشق پاکت گفت عشق  زودگذر؟! 

 کردن رو هم نداشتم! هیحق بلند گر یپاهام گذاشتم و هق زدم. من حت یرو رو سرم
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  یآهنگا واسم جا کنمی وقتا فکر م   یکردم. بعض یآهنگ پل هیو  دمیکش رونی ب فمی رو از ک لمیموبا
 !!کننی رو پر م  ستنی کنارم باشن و ن دیکه با ییآدما

 شد:  یصورتم جار   یزانوهام گذاشتم و با پخش شدن آهنگ، اشکام دوباره رو یرو دوباره رو سرم

اومد و زود به قلبم  ریاون که د  خودم،ی "_رفت و تنها شدم تو شبا با خودم، دلهره دارم و از خودم ب
برو ول  ی ر یهر جا مقسمته فاصله از همو،  ینشست، رفت و با رفتنش قلب من رو شکست! انگار 

 نکن دستمو، نذار باور کنم رفتنت حقمه، نذار دور شم از خودم از خدا از همه...

  ،یکه آرامش یدونیتو خودت خوب م ُبرم،یاز همه آدما م یتو بر  خورم،یم نی ول نکن که زم  دستمو
ن دستمو، نذار  برو ول نک یر ی قسمته فاصله از همو، هرجا م یانگار  ،یبه هر خواهش یبا من بمون  دیبا

 باور کنم رفتنت حقمه، نذار دور شم از خدا از خودم از همه....

  سمویخ ی من که افسرده و خستم، من که واسه کنارت بودن رو همه چشما ،ی و رفت  یکه دل ُبرد تو
 بستم...

اومد و زود به قلبم  ریاون که د خودم،ی و تنها شدم تو شبا با خودم، دلهره دارم و از خودم ب   رفت
 نشست، رفت و با رفتنش قلب من رو شکست..."

 نی! چقدر مطمئن بودم از ادمیلباسارو پوش  نیا یو به خودم زل زدم. با چه ذوق ستادمیا نهیآ یجلو
 حمق!! چقدر احمق بودم، ازنهی بابت که پسم نم 

 داشت:  یو چقدر با حال امشبم همخوان دیچ یدوباره تو گوشم پ آهنگ

تمومه، با    ایی تنها گهیو با خودم گفتم د دیبار از ته دل خند نیو واسه اول دیانگار دلم لرز دمی"_تو رو د
که حالمو عوض کنه، همون که واسه من وجود اون   وونهیمن همونه! همون د یخودم گفتم آره خدا

 دوسش دارم عوض شده... دیفهم یچرا وقت دونمی متولده، ن

  گهید س،ی خ ادتیچشمام به   شنیم  ستی واست مهم ن  ست،ی ن ادتیامروز اسم منم  یحت گهید
 ... ستیحواست ن ست،یواقعا به حال و روز من حواست ن یانگار 

  ،یکه آرامش یدونیتو خودت خوب م ُبرم،یاز همه آدما م یتو بر  خورم،ی م نی ول نکن که زم  دستمو
 .... یبه هر خواهش یبا من بمون  دیبا
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برو ول نکن دستمو، نذار باور کنم رفتنت حقمه، نذار دور شم  یر یقسمته فاصله از همو هرجا م  یانگار 
 از خدا از خودم از همه...

  سمویخ ی شمامن که افسرده و خستم، من که واسه کنارت بودن رو همه چ ،ی و رفت  یکه دل ُبرد تو
 بستم..."

 کردم:  پیلرزونم براش تا یدستا با

 !"کنمی"_من غلط کردم گفتم دوست دارم، فقط مثل قبل باهام دوست باش، خواهش م 

ساعت، دو ساعت، سه ساعت و چهار ساعت منتظر موندم اما جواب نداد! ساعت پنج صبح بود و   کی
لبم پاره شده   یو نوک دماغم قرمز شده بود! گوشه  چشمام گود افتاده بود ریکرده بودم که ز هیانقدر گر

 دنیاز د دم متحرک شده بودم! خو یبودم و مثل مرده  دهیکه خودم به دهنم کوب ییبود در اثر مشتا
سال از خودم بزرگتره و من به   ۱۶شدم که  یک یبود که عاشق  یگناه من چ ایخودم وحشت کردم! خدا

 بچم؟!  هیچشمش 

 جواب بده که خوابم برد.  دیزل زدم تا شا میچقدر به گوش  دونمی نم

 62#پارت_

 ! ی_طناز 

 _جونم؟ 

 سر به سرت بزارم!  خواستمی ناراحتت کردم! منم تو رو دوست دارم اما فقط م  دی_ببخش

 !ری _عاشقتم ام

 طن... شتری_من ب

 ! نیماش  ری من رفت ز ری! امدمیخودم از جا پر  غیج  یصدا با

 ریمن! ام یخدا ی! وادمی. من خواب دشدیم نیی قفسه م  گذاشتم که از زور ترس باال پا یرو رو دستم
واسش افتاده  یبود! نکنه اتفاق بد یاما کوتاه  نیریش یایتو خواب به من گفت دوسم داره! چه رو

 ! دمیخواب وحشتناک رو د نیکه ا
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چشمم به  هویگذشت اما جواب نداد!  یطوالن قیرو برداشتم و شمارش رو گرفتم. دقا  لمیموبا عیسر
 میکه به ن یاچارهی ! غافل از طناز بدهی! حتما االن خوابدادیرو نشون م میساعت افتاد که پنج و ن

 ! دهیاز خواب پر  اشی دوباره با رو ده،یکه خواب دهیساعت نکش

  ،یلعنت یبر   رونی موهام فرو کردم و سرم رو فشردم. چه کار کنم که از ذهنم ب یسردم رو البه ال  دست
 چه کار کنم؟!

 

  کردمی رستورانش و مجبورش م میرفتی که م ییو رو کردم. روزا ری رو برداشتم و عکسامون رو ز لمیموبا
و با هم  میقدم بزن  بونای که مجبورش کردم تو خ ی! روز رمی تا ازش عکس بگ رهیهزار جور ژست بگ

  الدر ح ابونیجناب شمس رو تو خ نی نفر جانش هی هو ی که  دیترسیم نی! چقدر از امیپشمک بخور
اشک مهمون چشمام شد. چقدر به هم  دمیدونفرمون که رس ی! به عکسانهیپشمک خوردن بب 

 که منو نخواست!   فیح ی! ولمیومدیم

 ! یهام عجب پارادوکس تلخگونه  یلبم و اشکام رو یرو  لبخند

! اما  ختیری بهم م  شتر یاعصابم ب کردمی بهش فکر م  شتریب ی گوشه پرتاب کردم. هر چ هیرو  میگوش
 فراموشش کنم! تونستمی کاش م یا

  ریپرواز کردم. مطمئنم ام میو به سمت گوش  دمیها از جام پرمثل جن زده   میروشن شدن گوش با
 جوابمو داده!

خورد و حالت تهو گرفتم! ساعت    چیدلم پ کرد،یم ییخودنما   امی" که اول پیک گرام "مشتر  دنید با
 ! گه؟یم ی چ نجایا یغاتیتبل امیپ  نیصبح ا  شیش

 که من دارم؟! هیچه حال نی. ادمیکوب میشونیرو به پ دستم

 چشم دوختم. متعجب گفت:  یلیباز شدن در اتاقم سرم رو باال آوردم و به مامان ن با

 ! یدار یاصال چه عجب تو ب ؟یچرا لباساتو عوض نکرد ه؟یچه سر و وضع نی_ا

 زدم و گفتم:  یتلخند
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 گذاشته بودم رو زنگ که خواب نمونم! موی لباسا خوابم برد! گوش نی انقدر خسته بودم با هم شبی_د

 و باال انداخت و گفت: ر  ابروهاش

 صبحانت رو بخور!  ای ب یدار ی! خب حاال که بیشدینم داری تو ب  کردی خودشو خفه م  تی_واال هر روز گوش 

کرد    زیچشماش رو ر هویاز اتاق خارج بشه که  خواستی تکون دادم و م دییتاک یسرم رو به معن  آروم
 و گفت: 

 شده؟  ی_لبت چ

 کردم؟!  یکه خودزن دهیرس ییکارم به جا  گفتمی! مگفتم؟یبهش م  یلبم نشست. چ یگوشه پوزخند

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 شدن!  یشکل نیترک خوردن  و بعد ا گهیلبام خشک شده بود، بعد د کمی_

 بهم انداخت و گفت:   یهی عاقل اندر سف نگاه

 _منم باور کردم!

 رم؟!دلم بزا یکجا گهید نویاز اتاق خارج شد! ا و

 

 

 

 _سالم بانوجان! 

که به بانوجان   شدیم یسال کی جوابشو بدم سوار شدم.  نکهیبهش انداختم و بدون ا یارهی خ نگاه
 واسم آزار دهنده شده بود! زی گفتنش حساس نبودم اما امروز همه چ

 کرد و گفت:  میصورتم تنظ یرو رو نهیآ

 شده بانوجان؟  ی_لبتون چ
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 که دست خودم نبود، گفتم:  یت یعصبان با

  میج نیس ی که منو اول صبح یا! بعدشم مگه تو داروغهی نیب یبانوجان بد م  یبه من بگ گهیبار د کی_
 !؟یکن یم

  شی" گفت و راه هنرستان رو در پیدیاز من نداشت آروم "ببخش  یبرخورد نی که انتظار چن   سروش
 گرفت. 

 63#پارت_

 _طناز! طناز باتوام! 

. با حرکت ابروهام بهش گفتم  کردیاشاره م  یعرب  ریدب ،یچرخوندم که به سپهر  هیرو به سمت هد سرم
 به اون چشم دوختم:  یسپهر  یکه با صدا هیچ

 ؟ یکن ی م ری_خانم راد، تو هپروت س

 ! ارمیبه زبون م یچ دمیفهمی نداشتم و نم یدرست اعصاب

 کنم! ری از شما اجازه نگرفتم که کجا س دی_ببخش

 رو با انگشتش باال داد و گفت:  نکشیزد و ع  یکج  لبخند

 !دیری امتحانتون رو بگ یبرگه  دییبفرما  ستی_اگه زحمتتون ن

 نیرو از دستش گرفتم. چقدر سر ا میقبل داده بود یکه هفته  یامتحان یجام بلند شدم و برگه از
که  یستی ب یداد تا متوجه شدم! نمره  حشونیدر با حوصله واسم توضچق ریقواعد مشکل داشتم و ام

رو خط   مرهن  نیدور ا دیبا گهید دونمیبود که م  ریفقط به خاطر حضور ام کردیم  ییبرگم خودنما یباال
 بکشم!

 و البته خستم شد! چارهی ب یدوباره مهمون چشما اشک

که از اول  یی هاح ی ! زنگ تفرحی زنگ تفر نیزمان شد با نواخته شدت آخرهم مکتین  یمن رو نشستن
که خودم   یم یساعت و ن کیو کل   کردمی م یهنرستان زندان یبهداشت   سیتا آخرش خودم رو تو سرو

 !زدمی و زار م   کردمی م یرو اونجا تالف  داشتمیرو سر کالس نگه م
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  دمیرس یتا وقت ستین یر یام گهید  نکهیفکر ا یحت !دمیرس  ایبه آخر دن  کردمیسالم بود اما حس م ۱۸
  هی شهی ! اما همکردی م میامروز درس و مشق چطور بود؟!" روان یخونه بهم زنگ بزنه و بگه، "طناز 

عمر واسم   خرتا آ گفتمی اگه از حسم براش نم دی! شاستی ن  ریخود کرده را تدب  گهیهست که م یاجمله
  ی! مگه گناه من چخواستمی رو تمام و کمال واسه خودم م  ری! اما من امموندیم  یو همراه باق قیرف هی

 ! ؟یبود جز عاشق 

و   دیدستم رو کش  تیبا عصبان  هیبشم اما هد یبهداشت سی سرو یجام بلند شدم تا دوباره راه از
 . با اخم گفت: نمیبش  مکتیوادارم کرد که دوباره رو ن

خوش گذشت، مثل اسکال بغض    ری تولد ام مپرسیخودم خفت کنم؟! ازت م  ایچه مرگته  یگی_م
 وانمی! خو بگو چه مرگته، دهیگر ری ز یزن یم هاوونهیمثل د ،یدوسش دار  یبهش گفت گمی! میکن یم

 !یکرد

 و مهسا گفت:  وستنیبه جمعمون پ هیهد یصدا دنیو آتوسا هم که پشت ما بودن با شن  مهسا

 گفته که ناراحتت کرده؟  یز ی چ ری_ام

 ششونیهمه پ نیکه ا ی! منذاشتمی نم ونیرو با مهسا و آتوسا در م ریام یهیقض  وقتچ یکاش ه یا
داشتم بهشون   یاعتماد کرد و بهش دلبسته و وابسته شد، حاال چ یبه هر کس دیادعا داشتم که نبا

  قدرمدت ان نیبودم و ا یرگرمس ه یطرفس؟! بگم براش   هیو حس من  خوادیمنو نم  ریبگم؟! بگم ام
اون همه ادعات کجا رفت   گنی! اون وقت اونا نم شم؟ی وابستش شدم که االن دارم از غمش نابود م

 طناز خانم؟!

 دهنمو قورت دادم و با ِمنُّ و ِمن گفتم:  آب

بره خارج از کشور!  خوادیداره! م  یسفر کار  هیبهم گفت که...گفت که اونم عاشقمه! فقط   ری...امری_ام
 ! شهی منم دلم براش تنگ م

دروغگو و    یبودم از آدما  زاری که بهشون گفتم! و چقدر ب  یشاخ و دم یاز دروغ ب دیجونم به لبم رس و
 چه بسا از خودم!! 

 که از کالس خارج بشن، گفت:  دیکشی که دست مهسا رو م  یزد و درحال یاقهقهه آتوسا
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 دم،یکه من د یر یمخشو بزنه! نترس بابا! اون ام یکیره اون طرف  که ب  یترسیم نی_فکر کنم تو از ا
 !ندازهینگاهم نم مین یدختر  چیشده به ه فتتیش  یجور ی

به جز خودم   نویا یبه من نداشت و چه کس   یحس چیه  ری! امکردی درک نم  کسچ یلبخندم رو ه یتلخ
 ! دونست؟یم

پناه   یبهداشت  سیاز جام بلند بشم و به سرو خواستمیو آتوسا که از کالس خارج شدن، منم م  مهسا
 دوباره دستم رو گرفت و مانع خروجم از کالس شد. کالفه گفتم: هیببرم که هد

 ! ه؟یچ گهی_د

 زد و گفت:   یپوزخند

فقط واسه  یعنیدرد گنده توشه!   هی فهممی که م کنمیو منم باور کردم! من به چشمات نگاه م  ی_تو گفت
 !؟یخت یبهم ر ینجور یا ریاز ام یدور 

که رفاقتش بهم ثابت شده  هیبهتر از هد یصحبت کنم و سبک بشم و چه کس ی کی با  خواستیم دلم
 بود؟!

 گفتم:  شد،یروون م صورتم  یکه اشکام رو یگذاشتم و درحال  زیم  یرو رو سرم

  یرستان یبچه دب هیاز نظرش فقط  یدیطرفه بود؟! د هیحسم  یدی! دهیهد یدی_پسم زد، نخواستم! د
 بودم؟!

گذاشت و حاال رخ   زی م یاز من سرش رو رو تی و اونم به تبع دیکمرم، نوازش گونه کش یرو رو دستش
 گفت:  ی. با لحن آروممیبه رخ شد

پارک و رستوران رفتنا،  ا،یقشنگش، پشتت در اومدنا، اس ام اس باز ی_پس اون رفتاراش، حرفا
 همش کشک بوده؟ 

 لرزونم گفتم:  یصدا با

! گفت من نتونستم دوست  انیم ی دوستا باهم صم یبوده! گفت همه یدوست ی_گفتش همش از رو
 رحم شده باشه؟! ین انقدر ب م  ریام یکن ی به حس من گفت  زودگذره.  باور م هیباشم! هد  یخوب
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 به خودش فشرد و گفت:  منو

 نکن!  الیدختر انقدر فکر و خ یکن یخودتو داغون م ی_دار 

 گفتم:  ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 داغون شدم! ه،ی_داغون شدم هد

 64#پارت_

ازش، چراغ   مینداشتم! تنها دلخوش  ریاز ام یخبر  چیو من ه گذشتی م ییهفته از اون روز کذا کهی
به اون چراغ   زدمیبود و من مثل احمقا زل م شد،ی م نی که آنال ییوقتا لشیعکس پروفا یسبز گوشه 

 روزا!  نیا بودمشده  یاوانهیو چه د بردی تا منم بخوابم! اما خوابم نم دهیتا خاموش بشه و بفهمم خواب

 گفت:  یل یکه مامان ن کردمی رو عوض م  ونیزی تلو یکاناال حوصلهی ب

 !؟یساالد ماکارون  ایبهتره  هی! به نظرت مرغ با ساالد الونجایا انیم نایجون ا نی_امشب مه

که هر لحظش با   یاهفته کی بعد از   یعنیکردم بغضم رو فرو بدم.  یرو مشت کردم و سع دستم
 !نمش؟یحاال قراره بب  د،یجونم به لبم رس  رینبودن ام

 صورتم تکون داد و گفت:  یرو جلو دستش

 ؟ی ساالد ماکارون  ایبهتره  هیالو گمیم ؟یی_کجا

 زدم و گفتم: یلبخند محو  شی ادآوری بود! از  یعاشق ساالد ماکارون ریام

 بهتره!  ی_ساالد ماکارون 

 وار ادامه دادم:زمزمه  و

 دوسش داره!  ریبهتره! چون ام یل ی_خ
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مثل   کرد،یم  خواست،یدلش م یو هر کار  کردی نماز من اطاعت   گهیوقت بود د  یلیسرکشم که خ قلب
رنگ  یکوتاه خاک نیآست رهنیپ هی ! منو وادار کرد تا دیکوبی م نمیزبون نفهم خودش رو به س یبچه هی

 ذاشتمرو داخلش گ رهنی و پ دمی هم پوش یو دمپا گشاد ی مشک یتنم کنم و شلوار ل  یمشک یبا گلها
و   ختمیهام ردوست داشت رو شونه  ریرو هم بستم. موهام رو همونطور که ام می و کمربند چرم و مشک 

 زدم. ومد،یم رونی ازشون ب یز یروزا به جز سالم و خداحافظ کمتر چ نیهام که ابه لب  یرژ کمرنگ 

 

بود!  دیاز استرس شد  نیگرفته بودم و فکر کنم ا دیدر رفتم، حالت تهو شد یاستقبال که جلو یبرا
 نیرو بهم بزنه! و ا مونیدوست تونهی بشم و بگم نم زون یاز سر و کلش آو شهیمثل هم خواستمیم

 !هیمعن  یکه واسم مهم نبود، غرورم بود و اصال در حضور عشق، غرور ب یز ی وسط تنها چ

خانم فرو    نیکردم. چشمم به در بود و تو بغل مه یبه در بود و با ارسالن سالم و احوال پرس چشمم
خونمون   یبعد از وارد شدن ازش اون رو بست! چشمم به در بسته  نیبود که ام یرفتم. چشمم به در 

 !ن رفته بود ییرایکه همه به سالن پذ ی. چشمم به در بود، درحال دادمی دست م نیبود و با ام 

ده شد و اشکام  بود! قلبم بهم فشر ومدهین ریاز اون وارد نشد! ام ریبود که ام یچشمم به در  هنوزم
  گفت،یو م  کردی م یبهم دهن کج  یرو تار کردن. بغض راه گلوم رو بسته بود و اون در لعنت دمید

 خونه بشه!  نیازش وارد ا ستیقرار ن یکس گهیامشب د

  بایکه فر یاوه یظرف م خواستی شدم. دلم م ییرایلرزونم وارد پذ یهارو مشت کردم و با قدم  دستم
بچه  ری! اما مگه اماوردن؟یمنو ن ر یو سر تک تکشون بکوبم و بگم که چرا اممشغول تعارفش بود رو ت

 ! نهیمنو نب خواستیبود، چون م ومدهی ! نادیبود؟! خودش نخواسته بود ب

 : دیچ یاشوان تو گوشم پ یصدا

 دوسش دارم عوض شده؟!" دیفهم یچرا وقت دونمی "_نم

 ! چرا؟!!! ؟یدوست دارم، عوض شد یدیفهم  ی! چرا وقت رجان؟یام چرا

 65#پارت_
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  نیاز دهن مه یاوارد بشه! گوشم منتظر جمله ریباز بشه و ام دیشب چشمم به در بود تا شا تمام
  یز یخانم چ نیباز شد و نه مه  یاما نه در  اد،یم  رتریو د  کشهیکاراش طول م  ری خانم بود که بگه ام

 گفت! 

 فتم: سر غرور مسخرم رو کنار گذاشتم و گ آخر

 پس؟  ومدهیچرا ن  ری خانم ام  نی_مه

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ؟ ی! چطور ازش خبر ندار یتر ک ینزد ری_واال دخترم تو که از ما به ام

 ِمنُّ ِمن کردم و بعد گفتم:  یکم

 ...یعنی...گهیدعوامون شد، بعد د کمی_آخه 

 زد و گفت:  یلبخند

 !رهی نم یکیاول سراغ اون  چکدومی_آها دوتاتون کله گنده، ه

و   نیا لی که تحو ییتکون دادم و چقدر از دروغا دیتاک  یزدم و سرم رو به معن یامهی نصف و ن لبخند
 بودم! زاریب دادم،یاون م

 شد و گفت:  ترق یعم  لبخندش

  یآشت دمی م یب یترت هین خودم اونجا، م نیای ! حاال فردا شب شما بامیکم سر درد داشت، گفت نم هی_
 !دیکن

 دیشد  یچنگ زد! مگه زمستون پارسال سرماخوردگ ی کی لبم نشوندم اما دلم رو انگار  یرو  لبخند
 من! دنیند ینداشت و با اون حالش بازم اومد خونمون؟! سر درد بهونش بود برا

شدم. در رو بستم و همونجا پشت در نشستم و  یبهداشت  سیگفتم و وارد سرو ی" آرومدی"ببخش
کم دارم؟!  ی! مگه من چه؟یاز من فرار ینجور یمن انقدر بدم که اون ا یعنیشروع به هق زدن کردم. 
 ! نه! من بچم! من از نظر اون بچم!ست؟یخوب ن پمی زشتم؟! اخالقم بده؟! ت
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که نشون  نا یخانم ا  نیمه یصدا سر و  دنیکنم اما با شن هیو گر نمیداشتم تا صبح همونجا بش دوست
  یو با حوله صورتم رو خشک کردم. وقت  دمیبه صورتم پاش  خیچند مشت آب  عی سر رنیدارن م دادیم

  یخانم و ارسالن خداحافظ  نیخارج شدم و با مه یبهداشت سی مرتبه از سرو ز ی مطمئن شدم همه چ
 گفت: که جلوم اومد، همونطور که دستم تو دستش بود، آروم  نی. امکردم

  ریام ،یکن یم هیگر ییتو دستشو یر یم  نجایا ینجور یاومده که تو ا شیپ  ریتو و ام نی ب یچ دونمی _نم
که اون  ف ی! حرهی شرکتم نم یو خودشو تو اتاقش حبس کرده و حت رهیگیهم اونجا مثه سگ پاچه م
شد همون شب تولد   یمطمئنم هرچ یاومد ول  شی شما پ نیب  یچ ادی نم ادمیشب حالم خوب نبود و 

فردا شب مشخص   زینداره! به هر حال همه چ یشده که دوم  یسگ هیاز اون روز  ریشد! چون ام ریام
 !فهممی من نم دی! درضمن شما دو تا هم فکر نکنشهیم

به من فکر   ر یام یعن یعالمه عالمت سوال تو ذهنم تنها گذاشت!  هیزد و رفت و منو با  یبعد چشمک  و
 شده باشه؟! ینجور یاونم به خاطر عشق به من حالش ا شهیم  یعنی! کنه؟یم

  رحمی سرد و ب یداشت اونجور   یلیداشت پسم بزنه؟! چه دل یلیاگه اون منو دوست داره چه دل اما
دلم بزارم؟! نکنه از احساس   یرو کجا نی نده؟! حاال امرو   امامیداره جواب پ  یلیباهام رفتار کنه؟! چه دل

 برده؟! ییبو ریمن به ام

 ! حالت خوبه؟؟یسادی_طناز! چرا وسط خونه وا

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  عیسر

 _آره آره! خوبم!

 ها حرکت کردم که گفت: به سمت پله و

 !شهیکه اصال باورم نم نیدعوات شده! شما اونقدر با هم خوب بود ری با ام ی_نگفته بود

 چشماش گفتم:  رینظی ب  یتو عسل رهی زدم و خ یکج  لبخند

 !شهیبحث کوچولو بود که فردا شب حل م هی_باورتون هم نشه! 

 بود! ک یبحث کوچ هیکاش واقعا  یا و
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 زد و چشماش رو به هم فشار داد.  یلبخند

 ...ی و شب زنده دار  ریام یمن موندم و عکسا و

 66#پارت_

 تر!" حوصلهی ب  یکم  یدلبر، پنج بار "شنبه" است، حت یب یها"پنجشنبه 

که دل برده بود و رفته  یدلبرم فرستادم! دلبر  یرو برا ام یپ  نیسند فشردم و ا یدکمه یرو رو دستم
رو هم   اشیرو هم ببره! مهربون ادشیخاطراتش رو هم ببره!   رهیبود حاال که داره مرفته  ادشیبود! اما 

 ببره!

 

و    یزبیباهام فر  کردم ی و مجبورش م یشهرباز   بردمیرو به زور م  ریکه ام ری بخ ییهااون پنجشنبه  ادی
 سوار بشه! ییرنجر و ترن هوا

 یبازوها  یو من سرم رو رو نمایس میرفتی که غروباش رو با دلبر م  ری بخ ییهااون پنجشنبه  ادی
آخرش ازم   ی! وقت دمیفهمی نم  لمیاز ف یچیو ه بافتمی م الی خ لمیو تا آخر ف  ذاشتمیم  ضشیعر
!" و دنیواسه خواب  دهیبازوهات جون م یول دونمی رو نم  لمی"ف گفتم،یچطور بود؟!" م لمی" ف  دیپرسیم

عاشق قهقهه   واروانهیو من تا حاال گفته بودم که چقدر د دادیجمله قهقهه سر م   نیا دنیبا هربار شن
 زدناش بودم؟! 

 

 !گهیغروبه خب برو لباساتو بپوش د شی ! ساعت شی_طناز! تو که هنوز آماده نشد

  یچ  دمینفهم یمغزم پرتاب کردم و آروم سرم رو تکون دادم و وارد اتاقم شدم. حت  یرو به انتها افکارم
دوباره باهم دوست   ایبشه؟! امشب  یامشب قراره چ دونستمی ! تو دلم غوغا به پا بود و نم دمیپوش
 ...ای میشیم

خونه بزنه   از یابهونه هی! سرده؟! اصال نکنه دوباره به کنه؟ی ! دعوا مکنه؟یم  یمحل  ی! بهم ب ؟یچ ای
 !نه؟یتا منو نب  رونیب
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  یک دمیو من انقدر غرق تو افکارم بودم که نفهم  میستادیپشت در خونشون ا  دمیباز کردم و د چشم
 !! میاومد نجایو تا ا میشد  نیسوار ماش

 

که   شهی ! نکنه نباشه! هشت روز مکردی نم  میاریهام سست شده بود و شدم و قدم اطشونی ح وارد
 دلم واسش تنگ شده؟!  فهمهی ! چرا نمدمشیند

 

مرتبش رو   شهیهم شیر! تهشناسمیتلخ چشماش رو م ی! آره خودشه! من قهوه دمشیباز شد و د در
 !شناسمیدارش رو م حالت  ی! موهاشناسمیم

 !!دیفهم شهی ازش نم یچ ینوع نگاهش رو نه! ه  یول شناسمیرو م  زشیچ همه

 !ومدیبهش م یآب  شرتیکرد و چقدر اون ت یسالم و احوال پرس وشیو دار ی ل یبا مامان ن مانهیصم

نامنظم قلبم، و   یهااز تپش  شدی م نییباال پا  نمیس ی. قفسه ستادیو رو به روم ا ستادمیروش ا روبه
 بود!  نیزم یکره  یآدم رو نیترال یخی اون انگار ب

 ری! امهیکه مصنوع  زدیلبخند داد م نیلبش نشوند. اما ا یرو یرو به سمتم دراز کرد و لبخند دستش
و نکنه از وجود   برهی رنج م  یز یکه از چ دمیفهمی ! مستی که حالش خوب ن دمیفهم ی من خوب نبود! م

 ! برد؟ی من رنج م

 هیلرزونم رو تو دستش گذاشتم و انگار برق سه فاز از تنم گذشت! دستاش داغ داغ بود! انگار   دست
 رو لمس کردم! ش یآت یکوره

 گفت:  یلحن آروم  با

 _سالم طناز خانم!
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که روز اول خونمون   یر یبود! شده بود همون ام بهیبرام غر  ری"طناز خانم" از زبون ام دنیچقدر شن  و
نداره! حالش   یع یحالت طب ریتفاوت که معلوم بود ام نیقدر دور! با ا همون به،یقدر غر ! هموندمشید

 خوب نبود! مطمئنم!

کردم.   یهم سالم و احوال پرس   هیبه خودم اومدم و با بق کردیصداش که منو داخل خونه دعوت م  با
 دنیبار  یاما اجازه  ،یمنم بارون یچشما یمظلوم شده بود وجنگل بیچشماش امروز عج یاقهوه

 نداشت! 

 

شمس   ریام شهیو اون م وشیدار یطناز دختر خونده  شمیاون شب گفت، من م ری اومد! ام ادمی حاال
 !دیفهم یم نوی! و کاش قلب نفهمم استیما ن نیب  یچیه گهیپسر ارسالن! آره! د

 67#پارت_

  ریذهنم از ام ی تا کم کردمی و رو م ری تلگرامم رو ز یهاکانال یفرو کرده بودم و الک میرو تو گوش  سرم
 بود! دهیفای دور بشه، اما ب 

بود! احمقانه    وشیمشغول بحث با ارسالن و دار یچشمم حواسم بهش بود که چقدر جد یگوشه از
تا آخر عمر!   شدم،یم قیرف  ری با ام یپسر بودم و به راحت  خواستی اما اون لحظه دلم م دیرسی به نظر م 

  رونمیاز افکار مزاحم ب کرد،یکه من رو به اتاقش دعوت م نیام یکنارم بود! صدا شهیهم ینجور یا
 !دیکش

به دل  ب یعج شییخرما  یتنش بود و حالت موها ی رنگ  یدوختم. دورس خاکستر  نیبه ام چشم
 نیرو کامل کرده بود! ام زیهم همه چ ششیکننده بود و ته ر رهیبلندش واقعا خ یها.مژه نشستیم

سال از من  ۱۶شد که من عاشقش نشدم؟! چرا عاشق برادرش شدم که  یتموم بود، اما چ یهمه چ
سالش بود و سنش بهم  ۲۱بود، با اون بودن!  یهر دختر  یکم نداشت و آرزو  یچی ه نیامبزرگتره؟! 

هم بود! من از نظر اون بچه نبودم اما چرا   کیبود، چون سنمون نزد هیبهم شب  شتریکارامون ب خورد،یم
 وجود نداشت؟!  نی که تو ام دمید ریتو ام یشقش نشدم؟! چعا

 مخصوص به خودش گفت:  یهاصورتم تکون داد و با خنده   یرو جلو دستاش

 ! ینظر بد  خوامیزدم م دیطرح جد  هیتو اتاق  میبر  ای تموم شد، ب  زتی ! اگه آنالی_بابا قورتم داد
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 بود!  ریام ن،یهم مهم بود! کاش ام  رینظر من واسه ام کاش

و پشت سر   ختمیرو دور ر هیچ  دمیفهمی سر و تهم که خودم هم نم یرو تکون دادم و افکار ب مسر
امشبش که   یهااز نگاه یوا یچشم تو چشم شدم. نگاهش! ا ری آخر با ام یراه افتادم. لحظه  نیام
ِچش شده   ر یشده بود؟! ام نیچشماش چرا انقدر تلخ و غمگ ی! قهوه دیازش فهم  شدی نم  یز یچ چیه

 بود؟!

 .میمتوقف شد نیخانم، هم من و هم ام نیمه  یبا صدا م،ی پله که باال رفت نیاول از

بحث کار و شرکت و   گهیها برو باال، بسه دمادر، پاشو تو هم با بچه رجانیها! امبچه دی_صبر کن 
!  یبه اندازه کاف یشرکت هست ! از صبح تا شب تو اون یکار  ری انقدر درگ یکارخونه! خودتو خفه کرد

 ها برو باال!پاشو با بچه

 . کردمی م یلباسم باز  یهیو با حاش  نیینگاه کنم! سرم رو انداخته بودم پا  ری نداشتم به ام جرعت

 کرد و گفت:  یمصلحت یسرفه  ریام

پروژه  هیدر مورد  می! فعال هم دارستمیبچه ن گهیها برو باال! من که دبا بچه  یگ ی_مامان جان خوبه م
 ! میکنی مهم بحث م

سقوط نکنم! چه   نیزم  یگرفتم تا رو واریشد و تو قلبم فرو رفت! دستم رو به د یشتر یبچه ن یکلمه
! چرا انقدر  ؟یستیها نشاهزاده یه یمن! چرا مثل بق  دیسوار بر اسب سف یشاهزاده یشد رحمی ب

 ! ؟یزنی م هیگوشه و کنا

 . امیب   رونی هپروت بباعث شد از عالم  نیام یصدا

اونجا واست بهترم هست! هر روز با هم سن  شگاه،یباشه ببرمت آسا ادمیپدربزرگ سالخورده!   ی_آخ
 خوبه؟! م،یزنی بهت م یسر  هیها آخر هفته میایهاتم م! ما بچهیخند یم یگ یو ساالت م

 !شدیهم باز نم  کیلبخند کوچ هیلبام به  یکردن اما من حت دنیحرف همه شروع به خند نیا با

 گفت:  ری به من انداخت و بعد رو به ام یخانم نگاه کوتاه نیمه



 اب یمنو در

195 
 

! پاشو مادر،  دیستیهست با هم ن  یاهفته هیکم بحثتون شده! منم متوجه شده بودم  هی_طناز گفت 
 !یقهر کن  یکه بخوا یستی به قول خودت بچه ن

 نبود! یعینبود! مطمئنم طب   یعیها طبخنده  نیو ا به قهقهه شد  لیو کم کم خندش تبد دیخند باالخره

 رو صاف کرد و گفت:   صداش

باال! فکر کنم طنازجان   رمیم شمی ! چشم من پا میدوز ی و م  یبر ی مادر من! واسه خودت م هی_قهر چ 
 !میمونده که به شما گفته ما با هم قهر شییدوران ابتدا یهیهنوز تو روح 

نشنوه   یتا کس  دمی! بلندتر خنددمیو خند دم یو خند دمی ! خنددمی. منم خنددنیو خند دنیخند همه
 نفهمه خورد شدن قلبمو!   یتا کس دم یشکستن قلبمو! بلندتر و بلندتر خند یصدا

 

که وارد   نی. اممیحرکت کرد  نیو به سمت اتاق ام میها رو پشت سر گذاشتسه در سکوت پله  هر
 گفت:  نیمچ دستم رو گرفت و رو به ام ریه اماتاقش شد، خواستم پشت سرش وارد بشم ک

 ! میا ی_تو برو ما هم االن م

رحم قلبم تنها    یب یدر اتاق رو بست و حاال من و شاهزاده یطان ی زد و با لبخند ش   یچشمک نیام
 !میموند

 و گفت:  د یبه روم پاش   یپوزخند

به  شدیدعوامون م قامونیبا رف  میبچه بود ر یبخ ادشی  یمن باهات قهرم؟! وا  ی_جدا به مامانم گفت
وقته از  فرهنگ لغاتم   یلیقهر خ یکلمه گهی! اما االن بزرگ شدم! دامتیقهر قهر تا روز ق میگفتیهم م

سن و سال توام  هممنم  یو با افکار مسخرت فکر کرد یا! بچهیاحذف شده! اما تو نه! تو هنوز بچه
! نه طناز! افکار  زمیناراحتت کردم عز دیببخش ؟یچکه   یمنت کش امیکه امروز قهر کنم بعد فردا ب

فرهمند!   وشیدار ی! دخترخونده ی هست یآدم معمول هیگانت رو بزار کنار! بهت گفتم تو واسه من  بچه 
 !یمامان من داد لیتحو هیمزخرفات چ نیا دونمی ! من نم؟یاوک

 سر داد و گفت:  یاخنده
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  شیپ میرفتی م شد،یدعوامون م قامونیبا رف میماهم بچه بود ادمهیگونست! رفتارات بچه ی_همه
 !دادیم مونیآشت ومدیبعد مامانه م م،یکردی م شویمامانش چغول 

 حرفاش...   شیو امان از ن  خوردی صورتم آورد و نفساش به صورتم م کی رو نزد صورتش

 نکن!  یکی س خواهشا منو با خودت وقته اون دوران رو گذروندم! پ  یلی_طنازخانم! من خ 
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 ... رفت

خونه به  یهاکه ستون دیو وارد اتاقش شد و آن چنان در رو به هم کوب ختی رو به قلبم ر  زهرش
 در اومدن!  دنیلرز

! چرا فم؟ی انقدر ضع ششیبارم کنه؟! چرا پ خوادیدلش م یچرا الل شدم؟! چرا اجازه دادم هرچ من
خانم گفتم ما با   نیبه مه  یحرفارو بزنه! اصال من ک نیخانم نخواستم ا نیبهش نگفتم که من از مه

  رمیهمه تحق نینفهمه من عاشق پسرش شدم! چرا گذاشتم ا خواستمی ! من...من فقط مم؟یهم قهر
 پاهاش لگد مال کنه؟! ریکنه؟! چرا گذاشتم غرورم رو ز

 

 چرا هنوز عاشقشم؟!!!!  

 

 شدم. پشتم رو نگاه کرد و گفت:   نیلرزونم رو برداشتم و وارد اتاق ام  یهاقدم

 ر؟ ی_کو ام

 !زدی م شیاسمش هم قلبمو آت  ی! حتریام

 _رفت اتاقش! 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 پس؟  ومدی_چرا ن



 اب یمنو در

197 
 

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !یاز خودش بپرس یتونی_م

 رفت و گفت:  شی و به سمت بوم نقاش" گفت  یالی خینگاهم کرد و "ب مشکوک

 _چطوره؟! 

 خودمم نداشتم! یحوصله  ی بودم اما االن حت یبوم و رنگ و نقاش عاشق

 گفتم:  حوصلهی ب

 _قشنگه! 

من   ریکه ام  ییچشم دوختم. جا باشونیفوق العاده ز اطی اتاقش رفتم و به ح یبعد به سمت پنجره  و
 کرده بود!  یسال اونجا زندگ ۳۴

شدم. رنگ    رهیخ شیاقهوه  یهام گذاشت که به سمتش برگشتم و تو چشماشونه یرو که رو دستش
 ! دادم؟ینسبت م ریرو به ام دمیدیکه م  یهرچ دایمن بود و چرا جد ریام یچشما  هیچشماش چقدر شب 

 گفت:  یلحن آروم  با

نگاهشون هم  از  یحت گهیرابطه داشتم! د یادیز یکنم اما من با دخترا  یفوضول  خوامی _طناز نم
حست   لی نسبت بهش دارن! طناز من از همون او یچه حس کننینگاه م  یکیبه   یبفهمم وقت تونمیم

 یادیز یمثل طرز نگاه مهال به منه! من با دخترا  ریبودم! طرز نگاه تو به ام دهی رو فهم  رینسبت به ام
  زیکه دنبال پول و هزار جور چ  دونمیمنو به خاطر خودم دوست نداشتن و م چکدومشونیبودم اما ه

! و اگه میکنیو چند سال که بگذره با هم ازدواج م میبودن! اما مهال نه! منو مهال واقعا عاشق هم گهید
من و   ی! حلقه ؟ین یب یحلقه رو م نیفقط به خاطر درس و مشق مهالست! ا میتا االن ازدواج نکرد

  نیترواسه من قشنگ یسادست ول  یلیهم دست اونه! سادست، خ  یشکل   نیهم یک یمهالست! 
 !استیدن یحلقه

  حتتینص هی مثل بق خوامی رو! من اصال نم   ریحست نسبت به ام فهممی م یرو بهت گفتم تا بدون نایا
حالت   فهممی! اما االن که مکنمی! چون حست رو درک مزارمی کارا ب نیدخالت! چون خودم از ا ایکنم 

  نویا یحواستو پرت کنم که متاسفانه موفق نشدم! ول یکم خواستمی چه کار کنم؟! م دیبا  دونمیبده نم
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دوست رو    هیمثل  یتونیاومد، م ش یپ  یهستم! اگه دلت گرفت، اگه هر مشکل  یخوب یبدون شنونده 
 باشه؟! ،یمن حساب کن 

 !است ی نپارادوکس د نیتر تلخ  نیا دی! شایزنیو لبخند م یاکرده بغض

کرد و   یپل  یکالمی تختش. آهنگ ب ینشست و من رو یصندل   یسرم رو تکون دادم و اون رو آروم
رو! و چقدر خوب بود که  چارهیطناز ب  کردیشد و چقدر خوب بود که درک م ینقاش  دنیمشغول کش

 ! رحمشی بشم! برعکس برادر ب   تی تا اذ زدی نم یحرف 

شدم و چقدر   یبوم نقاش یرو  نیام یچونم گذاشتم و محو حرکات دست ماهرانه  ری رو ز دستام
! چرا  ری! باز هم امانویپ یرو ری! درست مثل حرکات دست امدادیحرکات به من آرامش م  نیا یتماشا

 !شه؟ینم  یلحظه ذهنم ازش خال هیلحظه، فقط  هی

 : گفتیجمله افتادم که م هی ادی

 !"یستی ن انهیوحشام، چه "_چه احمقانه زنده 

 ... یستین

 کاش...  یحال خراب طناز رو! ا  یدیدیو م یکاش بود ی! ایستیو ن یستین

 69#پارت_

دادن و  امی ! کارم شده بود هرشب بهش پخوردی حالم از خودم بهم م گهیهفته گذشته بود و د کی
! حق یبد امی بهش پ  یحق ندار  گهید گفتمی ! هر روز به خودم مزدی نم نیهام رو س امی پ یاون حت

 ! رفتی م ادمی زویهمه چ شدی اما دوباره شب که م یکن  کیکوچ نیاز ا شتریخودتو ب  یندار 

  یشب بود! حت  ۹کتابم باز نکرده بودم و االن ساعت  یال  یترم داشتم و حت انی م یاض یامتحان ر فردا
 دنیکش  یبه نقاش کردمی وع مشر  کردمیهم که بازش م  یبه کتابم دست بزنم! وقت خواستی دلم نم

 !ریبه ام شدی توش که تهش ختم م

 بودم رو جلوم گذاشتم. دهیکش  روزیکه د  ینقاش

 کردم!  یبود که طراح  ی اچهره  نیاول نیو ا رفتمی چهره م  یها بود طراح! مدت ریام یچهره 
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 پستش کردم و کپشنش نوشتم:  نستایا یعکس گرفتم و تو  ازش

 !" ستین  یاز ذهن من پاک شدن ت،یهامحبت  ت،یهای اما خاطراتت، مهربان یستی"_تو ن

  کردی قلب و گل کامنت م یکی ام،ی طراح نیاز اول  کردیم  فیتعر یک یمحبوبم کامنت باران شد!  پست
 ! ست؟ی"او" ک دیپرسی م یگر یو د

 هم نکرد!  کی پستم را ال ی"او" حت و

"او" را به  کینشان از ال نستاگراممیصفحه ا  نییشدم که ناگهان قلب قرمز پا رهیخ امی غم به طراح  با
من نشون  یبه کارها یاکشنی ر  هی! بعد از دو هفته باالخره شناختمی من داد! و من دست از پا نم

 داد! 

بود رو از حفظ   ویس میکه تو گوش یارو برداشتم و شماره لمیکارهام دست خودم نبود! موبا گهید
بهم  یحس هی دو هفته هزاران بار باهاش تماس گرفته بودم و جواب نداده بود اما االن  نیگرفتم! تو ا

 !دهیبار جواب م  نیا گفت،یم

 بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق و.... کی

هاش رو از پشت تلفن  نفس  یاما صدا گفتی نم یز یمن! چ ی! تماس رو وصل کرد! خداشدینم  باورم
 دم و بازدمش بودم!  یسمفون نیو من چقدر دلتنگ ا دمیشنیم

 بگم! با تته پته گفتم: دیبا یچ دونستمی بند اومده بود و نم زبونم

نگو فقط قطع   یچ یقطع نکن! ه ی! قطع نکن! تو رو خدا حاال که بعد از دو هفته جواب دادری_ا..ام..ام
 قطع نکن! ینفساتو بشنوم ول  ینکن! بزار صدا

 حرفام شد! یزجه و هق هق قاط  یک دم ینفهم و

! هر شب مردم و زنده شدم اما ی! من مردم و زنده شدم لعنت یسنگ! دلی! نامردری ام یرحمی ب  یل ی_خ
راحت تو    یلی! هر شب با عکسات تا خود صبح حرف زدم و تو خ یاوردیخودتم ن یبه رو  یتو حت

به من فکر   نکهیو زار زدم اما تو بدون ا میرفتیکه با هم م یی! هر روز رفتم جاهایبود دهیاتاقت خواب
!  دینفهم  یاما از درون نابود شدم و کس  دمیهمه گفتم، خند ی! جلویخودت بود  یمشغول کارا یکن
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سنم کمه اما  نکهیبا ا ی! مگه نگفتکنمی درکت م فهمم،یخوب حرفاتو م  یسالمه ول ۱۸ یگفتیه نممگ
 دوستتم؟! ن یبهتر

 زدم:  زجه

!  ؟یدیسابقمونو خواستم ند یگفتم غلط کردم و ازت دوست  ی! چرا وقت؟یدی_پس چرا التماسامو ند 
! تو اصال قلب ؟یدیپاسخمو ند یب  ی! پس چرا تماسا؟یدیوقتمو ند  یوقت و ب یامای پس چرا پ 

 !؟ی! تو اصال آدم؟یدار 

اما  ریشده بود! ام  لیتبد البیو اشکام به س سوختیحرف زدن نداشتم! گلوم به شدت م  ینا گهید
! دیکشی نفس م ی! انگار به سخت کردی نفساش نامنظم شده بود! انگار گلوش خس خس م یصدا

 م: صدام رو آروم کردم و گفت

  یبگو کجا  ریبودم نه؟! ام چتیارزشم! از اول باز ی! بگو کجام که انقدر ب تم؟یزندگ ی_فقط بهم بگو کجا
 !رون؟یب یپرت کرد  اتیکه مثل آشغال منو از دن تمیزندگ

 

 _دوست دارم! 

 

کرد!  دنی رو فراموش کرد! دستام ِسر شد! پاهام شروع به لرز دنیتپ یاهیخشک شد! قلبم ثان  اشکام
 زد! خ ی تنم مور مور شد! سر تا سر وجودم  یموها

 گفت دوست دارم؟! ریمن! ام یخدا یبرزخ؟! وا  ایُمردم؟! تو بهشتم  ای! زندم  دارم؟یب  ای خوابم

 

 وونتم،ید تم،یرواننکن، من دروغ گفتم! دوِست ندارم! عاشقتم!  هیگر گهیمن، د یبای _طنازم، ز
 ! خوامتی ! به موال مخوامتیم
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  ری و ز وفتهیاز دستم ب یخوردم که باعث شد گوش  نیتوان نگه داشتن وزنم رو نداشت! به زانو زم پاهام
 رو تار کرده بود! دمید یفقط جلو ،یچ ایاز سر شوق بود  دونمی نم  نباریتختم بره! اشکام ا

 من بود؟!  ریام یواقعا صدا نیو ا دمیکش رونی تخت ب ریرو از ز میگوش  یبدبخت با

 

 ؟ یحرف بزن! طناز جون به لب شدم! خوب  یبود؟! ِد لعنت یچ یشد؟! صدا ی_طنازم؟ طناز!!! چ

 

 آدم سکته زده نداره! هیاز  یچون حال من دست کم  ستین دهیچ یقدر ها هم پسکته زدن اون یتئور 

 لرزونم گفتم:  یصدا با

 !نم؟ی بی دارم خواب م ری_ام

 اتاقت دلم برات تنگ شده!  یدم پنجره   ای ! بیدار یمن! تو ب یبایدِل من! نه ز ز ی_نه عز

 اتاق من بود؟!  یمن پشت پنجره  ریام

 !دمیوفامو د یب ی! شاهزادهدمیرو د   رمی دو خودم رو به پنجره رسوندم و ام با

 !؟یکن یچه کار م نجایتو ا ری_ام

 !نجایا ومدمی_من هر شب تا صبح م

 دهنم گرفتم و گفتم:  یرو جلو دستم

 !دمت؟یوقت ند چی_پس چرا من ه 

 ! ومدمیم نمیماش  یک ی نی_چون با ا

 نداشتن!  یسرتقم قصد تموم یهااشک

 ! نمیبی دارم خواب م کنمیکه من هنوزم فکر م   ای! بری باال ام  ای_ب
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 یو زنده شدن رو با پوست و گوشت و استخونم حس کردم! صدامردن  یبرسه به اتاقم معن  ریام تا
. سمیسرپا وا تونستمی از زور لرزش پاهام نم  گهیو د دمیشن یلیرو با مامان ن  ش یسالم و احوال پرس 

 مونشد! ه انیتو چهارچوب در نما رمی خودم رو به تختم رسوندم و نشستم. در باز شد و قامت ام
رو که با اون   ییبود و من چه شبا لشیبود که عکس پروفا دهیرو پوش  یچهارخونه آب یاسورمه رهنیپ

 عکس به صبح رسوندم!

 !شد ی صورتم روون م یرو  یخوشحال  یبار از رو نیمزاحمم ا یجام بلند شدم و حاال اشکا از

دستش رو   یسی صورتم رو گرفت و خ  یو با پشت انگشتش رد اشک رو  سادیوا میقدم کی تو
 یناب و خاص، با صدا یبودم! با لحن  دهیاون رو ند هی زد که تا به حال شب  ی*د! لبخندیب*و*س*

 مردونه و جذابش گفت: 

 !ینکن طناز  هیگر ینجور یوقت ا چیه گهی_د

  کهیت ه ی نیو ا شهیپاره م نمیس یاالن قفسه  کردمیکه حس م  دیکوبیم نمی اتقدر محکم به س قلبم
  یدنیناب و د بیلبم عج  یصورتم و لبخند رو  ی! پارادوکس اشک روشهیپرتاب م رونیبه ب  چهیماه

 گفتم:   د،یلرزی که از زور شوق م  ییشده بود! با صدا

 ! ستمیبزن تو گوشم تا بفهمم خواب ن  یکی_

و   دیمنو تو آ*غ*و*ش*ش کش ی شد و به طور ناگهان  رهیچشمام خ  یتو سکوت به جنگل یاه یثان چند
 گفت:  د،یکشی موهام م یهمونطور که دستاش رو ال به ال

 ! بای کردم ز تتیاذ یلی _منو ببخش طنازم! خ

 

 ! دم؟ی جونم رو براش م   کنهیصدام م  بایمن گفته بودم هر که بار ز و

 

 !؟یکارو کرد نیمن ا  ماری ! چرا با قلب ب؟ی! چرا پسم زدر؟ی_چرا ام
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 ! لرزهی. تمام تنت داره منی بش نجایا ای! ب ای! بریدل ام ز یبهت عز گمی بهت نفسم، م گمی_م

 خودمو بهش رسوندم و با ترس گفتم:  عیتختم نشوندم و خودش به سمت در رفت. سر یرو

 !؟یتنهام بزار  یخوای ! دوباره م؟یبر  یخوای _کجا؟! م

صورتم آورد. سرش رو کج کرد   کی و سرش رو نزد دیصورتم کش  ریحر یبزرگ و مردونش رو رو دست
 و گفت : 

 _منو ببخش که انقدر عذابت دادم طنازم! 

 لرزونم گفتم:  ی! با صداریآخر اسمم، اون هم از زبون ام  تی " مالکمی"م نیا دنی لذت داشت شن چقدر

 _تو رو خدا نرو!

 آروم فشار داد و گفت:  شد،یخودش هم نم یسردم رو که نصف دستا یدستا

!  یبخور   رمی بگ یز یچ هیواست از مامانت  خوامی! مرمی جا نم  چیجان دلم! من بدون تو ه رمی _نم
 !دهیرنگت پر

  یو سرم رو رو  چوندمی تختم نشوندمش. دستم رو دور بازوش پ یو به زور رو  دمیرو کش دستش
 گذاشتم. ضشیعر  یبازو

 خوب باشم! دمیباش! کنار من باش! قول م نجای_تو ا

 جدا کرد و به جاش اونو گرد شونم انداخت. منو به خودش فشرد و گفت: رو از بازوش  دستم

! تو  دمتیدی هنرستان م یتا بر  یومدی! هر روز که از خونه در می_خدا لعنتم کنه! چقدر الغر شد
که چقدر    دمیفهمیچشمات گود رفته! م ری که چقدر ز دمیفهمیم یاقهیدق  کیکوتاه  میهمون تا

 بکنم! خدا لعنتم کنه! تونستمی نم  یغلط چیلباسات بهت گشاد شده! اما ه

 ابروهاموانداختم و گفتم:  ونیم یگره

 !شمیناراحت م یگ یم ینجور ی! اری حرفا رو نزن ام نی_ا

 و گفت:  دیموهام کش شم یابر یرو رو دستش
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 عروسک من؟!  ی_آخه تو چرا انقدر ساده و مهربون

 چشماش گفتم:   یخواستن یتو قهوه  رهی و خ   رو باال آوردم سرم

 ! ر؟ی ام ییواقعا تو نی_ا

 رو به هم فشار داد و گفت:   چشماش

 ! ممی_خوده عوض

 به شونش زدم و گفتم:  یاضربه 

 من درست صحبت کن! ریعمته! با ام  ی_عهههه! عوض

 و گفت:   دیبلند خند یصدا با

 دختر؟! یمن چه کار دار  یچاره یب ی_به عمه 

 گذاشتم و گفتم:  ششیته ر یرو رو دستم

دل   زی! چرا عز؟یچرا دو هفته جونمو به لبم رسوند ؟ی ! چرا اون روز پسم زدیینجایا شهی_باورم نم 
 طناز؟ چرا؟!

 71#پارت_

 و گفت:  نیی رو انداخت پا  سرش

 !یف یواسه من ح  ،یفی تو ح ی_طناز 

و براقش   یاقهوه یهاله یتو ت  رهیچونش گذاشتم و سرش رو به سمت خودم چرخوندم. خ ریرو ز دستم
 گفتم: 

 ! ؟یچ یعنی_

  یداغش چسبوند و ب*و*س*ه*ا* یچونش برداشت و به ل*ب*ا* ری زد و دستم رو از ز یمحو لبخند
 کوتاه روش نشوند که باعث شد کل وجودم بسوزه!
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 همون لبخند محو گفت:  با

! یتو هنوز جوون  یسال بزرگترم ازت! ول ۱۶سالمه!  ۳۴من  ی! ول تهیسالته! تازه اول جوون ۱۸_تو فقط 
  دنیم تی! به نظرت رضا ؟ی! خانوادت چارنی در م ثیبعدشم مردم پشت سرت هزار جور حرف و حد

با   یبخوا! تو اگه ینی بی وسط تو فقط ضربه م نیا ی! طناز ؟یسال ازت بزرگترم ازدواج کن  ۱۶که   یبا من
  طنتیاول، برق ش یروز، همون روزا هیشد اما  یچ دمی ن نفهم! من...میشیم  فیح  یمن ازدواج کن

با خودم عهد   ،یو حرصم داد یختی موهامو به هم ر نیهمون شب که تو ماش دم،یرو که تو چشمات د
 هی! رقابت باهات واسم لذت بخش بود! اما از ومدیکنم! از حرص در آوردنت خوشم م یبستم تالف

! رسهیجونم به لبم م  ادی اگه خم به ابروت ب دمیکنم! د تتیاذ ادیدلم نم گهید دم یبه بعد د یروز 
گول بزنم، من واقعا   تونستمی باورش واسم سخت بود طنازم، اما من عاشقت شده بودم! خودمو نم

سالم انجام   ۳۴  مرتو ع  یو هزارتا کار که حت دم،یاز ته دل خند ختم،یکنارت آروم بودم! کنارت اشک ر
عاشقت شدم، به  دمیفهم یخوش بودم! وقت یل یدادم! من کنارت خوش بودم، خ نداده بودم رو انجام

هر جور   خواستمی و من م یکردی م  ینی عقب نش یازت دور باشم اما تو داشت خواستمی وجه نم چیه
چقدر برام   دمیشن ترو از زبون  یملود هیقض مارستانیتو ب یوقت دونهیشده نگهت دارم! و خدا م

دو تا دوست! من  میو شد یبرت گردونم و برگشت تونستمی ال شدم چون مخوشح  یبود! ول  بیعج
تو از بودن با من لذت   دمیدیم  یاز سرم خط بزنم اما وقت دیازدواج با تو رو با دونستمی اون روزا م

تو هم به من  دونستمی نم ماباشم! ا میاجازه رو دادم که کنار تنها عشق زندگ نیبه خودم ا یبر یم
 یکه دوسش دار   یبا کس ی تا روز ازدواجت کنارت باشم و وقت خواستمی! م یدار  یحس  نیهمچ

خوشحال باشم که کنار محبوبش   میاز ته قلبم واست خوشحال باشم! واسه عشق زندگ یازدواج کرد
  یما وقت! ابای بود ز  یمعن یتو واسم ب یب  یچون زندگ  رم،یخودم بم  ییخوشبخته! و بعد هم تو تنها

  یفی تو ح گمی ! هنوزم میشدیعاشق من م  دینگرانت شدم! تو نبا یشب تولدم از حست واسم گفت
! من ر؟یدل ام زیحرفامو عز یفهم ینه من! م اد،ی که همه جوره بهت ب یازدواج کن یک ی با  دیطناز! تو با

  دم،یدیم اماتو یپ یاما هر روز وقت  یو عشق منو فراموش کن  یکردم تا از من زده بش  یباهات بد رفتار 
تا جوابت رو ندم!   دمیکشیم یچه زجر  یدونی ! نمختیری اعصابم به هم م دمیدی هات رو متماس 

 !دادمی اما به خاطر خودت جوابتو نم خواستمت،ی من با تموم وجودم م

  بره،یچه که به آ*غ*و*ش مادرش پناه مب هیشدن! مثل  ری هام سرازلج بازم دوباره رو گونه یاشکا
ستبرش گذاشتم. با هق  یشونه  یو سرم رو رو  دمیچی پاهاش نشستم و دستم رو دور کمرش پ یرو

 هق گفتم:
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ازدواج کنم  یاگهیاگه با کس د ی! فکر کردشمیم فی تو ح یمن ب شم،ی نم فیمن با تو ح ری_ام
چند  نیا  ریعاشق توام! ام یلعنت یای دن نیچون من فقط تو ا شمی ! به خدا که نمشم؟یخوشبخت م

واسه   ریتا من خوشبخت باشم! اما تو بگو آدم بدون عشقش خوشبخته؟! ام یروز به قول خودت نبود 
که کنار هم  مییبگن! االن فقط مهم من و تو خوانیم  ی! بزار هرچگنیم یچ هیبق  ستیمهم ن من
 ! رمی ام امی ! من با تو تا ته جهنمم ممیآروم

 72#پارت_

 یشدن قفسه  نییبه خودش چسبوند. باال و پا شتریموهام فرو کرد و سرم رو ب یرو ال به ال دستش
 نامنظم قلبش بود؟! یهااون هم به خاطر تپش  ینهیس

 رو تو موهام فرو کرد و گفت:  شی نیب

 !؟ی با من باش یخوای که م ی_طناز بودن کنارت آرزومه، اما مطمئن

 کردم:  زمزمه  آروم

تا   ادیب ش یپ  یمشکالتن! هر مشکل گهی! اون که دیر ی خودتو ازم بگ  یتونیخودتم نم  یحت گهی_د
 !ستی واسم مهم ن فتهیبخواد ب  یهر اتفاق گهیکنارت باشم! د خوامیتهش هستم! من فقط م

آلوده به  ری ! آ*غ*و*ش امدیموهام کاشت، به سراسر تنم گرما بخش  یکه رو ینرم ی*و*س*ه*ب
 ! کرد؟یبود که انقدر آرومم م نیمورف

 بکنم تا خوشبختت کنم طناز من!   یهرکار  دمی_قول م

نگاهش   نکهیبدون ا کردم،یم یباز  رهنشیپ یکه با دکمه  یبرداشتم و در حال   نش یس یرو از رو سرم
 کنم، گفتم: 

با   ینکن چون اونجور  غیخوشبخت، خودتو از من در ای من راحت باشم  نکهیوقت واسه ا چی_ه
  هیجهنم منو هم با خودت ببر!  یبر  یروز مجبور شد هیاگه  ی! حت یکنی خودت منو پر پر م یدستا

بلکه   سوزم،یمطمئن باش من نه تنها م ی! اگه تو تنها بر هاسوزه ی طناز گناه داره اونجا م  یوقت نگ
 !چیه ر،ی ام چمی ! من بدون تو همونهی نم  یازم باق ادگاری یهم برا یاکستر خ
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تو کهکشان چشماش شدم و اون انگار   رهی رو دو طرف صورتم گذاشت و سرم رو باال آورد. خ دستاش
 چشمام بود! یغرق در جنگل

 بشه!  رابی نگاهم کنه تا س ییجدا یدو هفته نیا یبه اندازه خواستی م انگار

 آورد و گفت:  نییاش رو پابعد دست یلحظات 

 بهتره من برم! گهی_خب د

 رو باال بردم و گفتم:  ابروهام 

 _کجا؟! 

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 ! نجا؟یتا صبح بمونم ا یخوای! نکنه م گهی_خونمون د

 گفتم:  ی. با لحن سرتق دمیرو انداختم دور گردنش و محکم بهش چسب دستم

تا جبران   ی بمون  دی! تا صبح که سهله، تا دو هفته با؟یبزارم بر  یزود نیآوردم، حاال به ا رتی _تازه گ
 نبودنت بشه!

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 بهمون!  کنهی_پاشو بچه جون، بزار برم! االن مامانت شک م

 و گفتم:  دمیبهش چسب ترمحکم 

  ییشبا یمثل همه فتهی دم! توام وضنخون امی چ یدارم ه  یاضی_بزار شک کنه! اصال من فردا امتحان ر
 !یکن  یر ی که امتحان داشتم تا صبح اشکال گ

 زد و گفت:  یدار ! لبخند کش نهیعقب برد تا بتونه صورتمو بب یکم منو

! بنده خدا فکر کرده اومدم درس بکنم تو اون مغز د یاومدنم رو نپرس لی_پس نگو چرا مامانت دل
 عاشقت!
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 و گفتم:  دمیخند

 ! ست؟یمغز خودت مثال عاشق ن  ی_آخ

 باال انداخت و گفت:  یاشونه

 !یکن ی م دییگفتم توام تا یچ هیقلب عاشق بودا! منم  مای_قد

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 !کنمی م دشییمن تا  یبگ  ی_تو هرچ

دست بلندم کردم و شروع کرد دور   هیو با  د یچی حرکت منو رو تخت انداخت و پتوم رو دورم پ هی با
  کردمی خواهش م نشیراه انداختم و ب ادی داد و فر زدم،یقهقهه م کردم،یو داد م غی ! جدنیاتاق چرخ
  هیبا   یلیو مامان ن د در اتاق باز ش  هوی! دیچرخی دور اتاق م  شتر یو ب دیخندی! اما اون منییکه بزارم پا

  ریزده بود، وارد اتاق شد. ام  رونیکه از حدقه ب  ییبود، با چشما ینی ریکه توش دو تا شربت و ش  ینیس
 افتاد. نیزم  یشده بود رو دهیچی که دورم پ ییگذاشت و پتو نییمنو پا  عیسر

 رو گرفت. با خنده گفت:   یلیصورت مامان ن  یبهت و تعجب  رو یکم لبخند، جا کم

 ! گه؟ید  دیخونی _مثال درس م 

 گفت:  گرفت،ی م  یلیرو از دست مامان ن   ینیکه س یزد و درحال یلبخند ریام

 سراغ درس!  میریطنازخانم بود! االن م هی تنب  نی_نه خاله جان! ا

ام گذاشت مطالعه زیم یرو رو  ینیس  ری باال انداخت و با خنده از اتاق خارج شد. ام یاشونه   یلین مامان
 و گفت: 

 !رونیب  ندازمی! گفتم االن از پنجره میدار  یاهی_چه مامان پا

 و گفتم:  دمیخند

 خوشحال بشه!  نهی بب ینجور یحقم داره منو ا چارهیدو هفته ساکت بودم که ب  نی_من انقدر تو ا

 زد و گفت:  یمحو لبخند
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 ! نهیبیم ینجور ی_از امروز تا آخر عمرش هم تو رو هم

 گفتم:  دم،یکشی م  شربتم رو سر وانیکه ل  یتا بناگوشم باز شد و درحال شمین

 !ن؟یکرد  هیانجام دادم که شما منو تنب  ییاستاد، من چه کار خطا دی_ببخش

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 _دل بردن از عاشق دلخستتون!

کرد.  دنیشد و دنبالم شروع به دو  یشیکه دوباره آت  ختمی و موهاش رو به هم ر  دمیبلند خند یصدا با
 !دیرسی ما تا آسمون هفتم م یهاخنده  یشک اون شب صدا یو اونم دنبالم و ب دمیدویمن م

 73#پارت_

 : ریام

 

  نییو آروم آروم نوازششون کردم. انقدر باال و پا دمیرنگ موهاش کش ییخرما شمیابر یرو رو دستم
  زویچ همه م،یدختر با اومدنش به زندگ نیپام خوابش برد! ا یرو  یکرد که از خستگ یطونی و ش  دیپر
که بهش دارم رو تا به   ینواختم داد! حس  کیو  روحیب  یبه زندگ یاگهید یرنگ و بو  هیداد!  رییتغ

 قشنگه! یل یکه هست خ یحال تجربه نکردم اما هر چ

  یچی . حاال که انتخاب کرده با من باشه هدمیصورت نازش کش یدستم رو نوازش گونه رو پشت
انقدر سرش رو   هاش،ی طون ی کردنش تو ش یراومدنام، همراه ! با محبتام، پشتش دزارمی واسش کم نم

هم   شم،یم قیپدرش رو نداشته! واسش هم رف یبان یسال پشت  ۱۸که اصال فراموش کنه  کنمی گرم م
 رو داشته باشه!  یزندگ  نی ! طناز من حقشه که بهترزارمی واسش کم نم ی چی همسر! ه مپدر، ه

 کنار گوشش زمزمه کردم:  آروم

 !ی_طناز خانوم، طناز 

خدا   کرد،ی نگام م ینجور یا  یرو باز کرد و زل زد به چشمام. وقت شیناز و خواستن یچشما آروم
 !شدی به پا م  ییکه تو دلم چه غوغا دونهیم
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 لبام نشوندم و گفتم:  یرو  یلبخند

 !شهی م  رتی_پاشو که د

 گفت:  یچشماش رو بست و با لحن خواب آلود دوباره

 ! ادی_خوابم م

 و گفتم:  دمیرو آروم کش  لپش

 ؟ یامتحان باش  یسر جلسه دی! مگه ساعت ده نبامهی_پاشو دخترجون! ساعت نه و ن 

آوردم و اروم  زمزمه  نیی شد و سرم رو پا ترق یصورتم عم  ینگفت. لبخند رو یچ ی و ه  دیپهلو چرخ به
 کردم: 

 که... دمیانقدر قلقلکت م  ای یشی االن بلند م  نیهم ای_

 گفت:  دیخمارش رو مال  یاز جاش بلند شد و نشست! چشما عیسر

 ! پاشدم!ری_نه تو رو خدا ام

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 کردم ازت طناز خانم! دای پ  ی_عجب نقطه ضعف

 گفت:  یمظلوم رو باال داد و با لحن  نشییپا لب

 _باهات قهرم! 

 زدم و گفتم:  یینمادندون لبخند

 !ینکن  یکار منو دست  یموها ی_تا تو باش 

 بره که دستش رو گرفتم و گفتم:  ی بهداشت   سیحالت قهر از جاش بلند شد و خواست به سمت سرو با

 من نگاه کن! ی_طناز تو چشما
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و طرف صورتش گذاشتم و به طرف  نکرد و همونطور حالت قهرش رو حفظ کرد. دستم رو د نگاهم
هام با مخمل صورتش برخورد کردم که مژه کیخودم چرخوندم. سرم رو اونقدر به صورتش نزد

 آروم و نافذ گفتم:  یل یلحن خ هی. با کردیم

داد   م،یاگه تو روز، با هم دعوا کرد ی ! حتیبا من قهر کن یهم حق ندار  یبه شوخ یوقت حت چی_ه
 ! ؟یدیفهم  ،یبا من قهر کن ی! حق ندار یجز تو بغل من بخواب  ییجا یشب حق ندار  م،یزد ادیفر م،یزد

  نیا دنی! صورتش سرخ شده بود و من چقدر از خجالت کشکردمینامنظم قلبش رو حس م  یهاتپش 
 ! بردمی دختر لذت م

 که دوباره سرش رو با دستم باال آوردم و گفتم: گفتی نم  یز ی و چ نییرو انداخته بود پا  سرش

 !؟ی! باشه طناز یچه جد یحاال چه شوخ ،یهرچقدر هم دعوامون باال گرفت، حق قهر با منو ندار _

 دهنش رو قورت داد و گفت:  آب

 !م؟ی_مگه ما قراره با هم دعوا کن

 زدم و گفتم:   شیهمه سادگ نیبه ا یلبخند

در کار بوده و دوباره   ییدعوا رهی م  ادشونی! دو روز بعدم کننیبا هم دعوا م  ایدن یهازوج ی_همه
! قول بده ینکن  تی و خودت رو اذ  یناراحت نش  عیسر یک ی قول بده با هر بحث کوچ ی! ول شنیم یاوک
 ! آخه من طاقت قهر شما رو که ندارم خانم کوچولو!یکه شد، قهر نکن  یهرچ

 بندازه که با دستم مانع شدم و گفتم:  نییسرش رو پا خواست ی بار صورتش سرخ سرخ شد و م نیا

 خوشگل؟! یلبو سرخ شد   نی_چرا ع

 . آروم ل*ب زد: کردی ل*ب*ا*م چشم دوخته بود و به چشمام نگاه نم به

 ! کشمی خجالت م  ی نجور یا ر، ی_بزار برم ام

 و گفتم:  دمیخند

 !یکه بزارم بر  یکنی _بگو قهر نم
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 چشماش رو باز و بسته کرد و گفت:  آروم

 ! کنمی وقت باهات قهر نم   چی هوقتِ  چی_ه

 زدم و گفتم: یق یعم  لبخند

 !رتهی دختر خوب! حاالم برو آماده شو که د نی_آفر

که رو لبم   یشد. لبخند یبهداشت سیازم دور شد و وارد سرو عیبود که سر دهیخجالت کش انقدر
دوست   شتری! من اونو از خودمم ب خواستمی دختر رو م نینشسته بود رو دوست داشتم! من واقعا ا

 ! ناسی بهتر قیحسرتش رو بخورن! طناز من ال  ایکه کل دن سازمیبراش م   یزندگ هیدارم! 

 74#پارت_

 : طناز 

 

؟! کم مونده بود اون کردن منو داشت وونهیقصد د ریشدم و در رو بستم. ام ی بهداشت سی سرو وارد
 شدم؟! جنبهی انقدر ب  یرو دستش! من از ک  فتمیوسط از ذوق غش کنم ب

که  ییهاه یثان نیواسم ا یروز  هیتا حرارت بدنم رو کم کنه!  دمیمشت آب خنک به صورتم پاش  نیچند
!  رشی ازم بگ چکس یه ذارمی شده نم یافتنیبود اما حاال که دست  یافتن یندور و دست یایرو هیتوشم 

کنن اما آسمونم ی با ازدواج ما مخالفت م   ایل یخ دونمی! مجنگمی بودن م  ریکنار ام یاز امروز سخت برا
 ! کشمی دست نم ری من از ام ادیب  نیبه زم

لباسام رو عوض کردم.   عیتو اتاق نبود و من سر ریخارج شدم و خداروشکر ام یبهداشت   سیسرو از
و خنده گذشت. اما مطمئنم نمرم کمتر از    یبه شوخ شیو بق  میردکار ک  یاضیفقط دو ساعت ر شبید
  اروشکرفکر متمرکز داشتم که خد  هیو  هیروح  هیبه   ازیچون درسارو از قبل بلد بودم و فقط ن شهینم  ۲۰

 درست شد!  ز ی همه چ ریبا اومدن ام

 

 بود، شدم.  ر یکه در حال صحبت با ام یلیمامان ن  یصدا یاتاقم خارج شدم و متوجه از
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 بشم!  دیچشم تو چشم نشم که مبادا از خجالت سرخ و سف ری کردم با ام یآشپزخونه شدم و سع وارد

صبحانه نشستم و باز هم   زیسالم دادم و اونم با لبخند جوابم رو داد. پشت م یل یبه مامان ن  آروم
 و مشغول خوردن شدم.  دمیتست مال نون  یشکالت صبحانه رو رو  ری بدون نگاه کردن به ام

 

  یخامه و عسل با نون بربر  یلقمه نیا ایاون چرت و پرتا ب  یدختر جون؟! به جا یخور ی م هی_اون چ
 صبحونه!  گنی! آخه به اونم میانقدر الغر شد گهید نهیرو بخور! هم

 من با خنده جواب داد:  یبه جا  یلین مامان

 گوش کنه! من که زبونم مو در آورد انقدر بهش گفتم! دیشا ی_شما بگ

 رو جمع کردم و گفتم:  لبام

 چشه؟!  نای_مگه ا

 گفت:  داد،ی که به زور لقمه رو تو دهنم جا م یدرحال  ریام

 یمقو زیچ هی دیبا یامتحان بد یبر  یخوایابروعه! آخه اونا قوت داره؟! االن م ست،ی_چشم ن
اومد جزء   یاز ک  نای! شکالت صبحانه و نون تست! اصال اه؟یچ گهید ایسوسول باز نی! ایبخور 

 صبحونه؟!

 و گفتم:  دمیرفته بود، خند  ادمیرو  دنیکه به کل خجالت کش من

 ! یر یبگ رادی ا نایکه از ا رهیازت نم  نیهم جز ا یافکارت واسه عهد بوقه! انتظار  ،یشد ریپ گهی_تو د

 رو باال برد و گفت:  ابروهاش

 _عه! که من افکارم واسه عهد بوقه! باشه طناز خانوم! دارم واست! 

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 ! دمی_آخ آخ نگو! ترس
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و   هیجد  اریبس  اریبس  ریام دیتهد دونستمی کرد و سرش رو آروم تکون داد و فقط من م زی رو ر  چشماش
 کارم ساختس! 

 

و خامه و مربا!  ری ! عسل و کره، خرما و شدادی و به زور به خوردم م رفتگیبزرگ برام م  یهالقمه
 !زدمی که سال تا سال ل*ب بهشون نم ییزایچ

 تونمی ! اندازشون دو برابر دست من بود! اما به جرعت مشدی تو دست من جا نم یکه حت هاشملقمه
 عمرم بود! یصبحانه  نیبگم بهتر

 

 کرد و گفت:  دایدوباره جرعت پ د،یمنو د یسروش که سرحال و میزد رونی از خونه ب یسرخوش  با

 _سالم بانوجان! 

بخواد   نکهی! چه برسه به ا دادی رو هم با ترس و لرز م یسالم معمول یگرفت! دو هفته بود که حت خندم
 بانوجانم بهش بچسبونه! 

 !رسونهی گفت که من رو م ریو ام می بهش سالم کرد هردو

 و به سمت هنرستان حرکت کرد. میشد نشی ماش سوار

 به ساعتش انداخت و گفت:  ینگاه

 !یمونده! انقدر که ِلفِتش داد قهی_فقط ده دق

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !دمیخواب  ری_به من چه خب! شب د

 زد و گفت:  یگشاد لبخند

 ! میپرواز کن میخوایکه م نی_کمربندتو ببند، سفت بش
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 : گفت یتتلو اومد تو ذهنم که م از آهنگ  کهیت  هیحرفش  نیا با

 !"ادیکه من دوست دارم کفتر ز  میبا هم پرواز کن  ای"_ب

 دور نموند! ریلبخندم از چشم ام نیو ا دمیخند شی ادآوریبه  از

 ی! دستم رو گذاشتم روارمی بود قلبم رو باال ب کیکرد که نزد ادیرو ز نیسرعت ماش نیهمچ  هوی
 فرمون بود با ترس گفتم:  یکه رو شیدست

 برو!  واشی_تو رو خدا 

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 ! ؟یدی_ترس

 تکون دادم و گفتم:   دیتاک  یرو به معن سرم

 _آره بخدا! 

 شد و گفت:  ترق یعم  خندش

 دارم تو رو به موقع برسونم!  فهیچشماتو ببند چون من وظ  یترس ی_اگه م

دنده گذاشت و دست خودش   یبود که دستم رو رو  ریام نباریکه گفت چشمام رو بستم و ا همونطور
 به دستم وارد کرد و گفت:  یدست من. فشار آروم یرو هم رو

 نترس خانوم کوچولو! یچیام از همن زنده  ی_تا وقت

 که طرح لبخند روش جا خوش کرده بود چشم دوختم!  مرخشیرو باز کردم و به ن چشمام

 

 کنارم بود؟!...  ری ام یداشت وقت یس چه معنتر  و
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آرامش بخشم  یبردارم که سمفون  یشدم. خواستم قدم ادهیپ  نیکردم و از ماش  یخداحافظ  ریام از
 بروم و با لبخند گفتم: نی اسمم رو صدا زد. به سمتش برگشتم و سرم رو از پنجره داخل ماش

 _جونم؟!

 و با خنده گفت:  دیرو کش  لپم

 _جونت سالمت خوشگله! 

 گفت:  ریتا بناگوشم باز شد و ام شمین

که چه  یم کار کردم تو شرکت. ک یکم کار   یلیچند وقت خ  نیدنبالت! ا امیب  تونمی _من برگشت نم
 یفکرم مشغول بود کار  رفتمیاگه هم م رفتمی که شرکت نم شهیم یاعرض کنم، کال دو هفته

 دور دور! میدنبالت بر امیکنم، فردا شب م  یدگیکم به کارا رس   هی! حاال برم کردمی نم

ومده بود. با  دلم به وجود ا یاون ته تها یحس شاد هیدنبالم، اما  ادی نم ریناراحت بودم که ام نکهیا با
 گفتم:  یلبخند محو

 بود؟  ری بهتره بگم چرا دو هفته ذهنت درگ  ایشرکت؟  ی_چرا دو هفته نرفت

 کرد و با همون لبخندش گفت:  زی رو ر  چشماش

اون دو هفته هم ازش دور بودم، دلم تنگش   کنه،یم یداره با روح و روانم باز   یرحمی افسونگر ب هی_
 بود!

بود!  دیمن جد یبرا ریام نی! اکردمی پرواز م یرو شونم نبود از خوشحال  نمیسنگ یشک اگه کوله  بدون
 بود!  یبود، ناب بود، دوست داشتن یخواستن

 !شمارمیرو م هاه ی_تا فردا شب ثان

 بود!  یونه چقدر دوست داشتن! و اون چال گومدی مردونش م یلبخند چقدر به چهره  و

و من رو متوقف کرد. به سمتش   دینفر دستم رو کش  هی هویهنرستان بشم که  اطی وارد ح خواستم
 بودن.  ستادهیکه کنارش آتوسا و مهسا ا دمیرو د هیبرگشتم و هد
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 بگه که آتوسا زودتر از اون گفت:  یز یخواست چ هیهد

 آقا از خارج برگشتن؟!  ری_باالخره ام

 زدم و آروم سرم رو تکون دادم. یکج و معوج  لبخند

 و گفت:  دیخند مهسا

 ! مینیبیشاد و شنگول م یطور  نی_خب خداروشکر! باالخره ما تو رو بعد دو هفته ا

 جوابم فقط لبخند بود.  بازم

 !گم؟یدروغ م یاز خودم وقت یو حت زارمی بودم چقدر از دروغ و دروغگو ب گفته

 

 

اومده بود. کنارش   رونی از من زودتر ب هیهنرستان شدم. هد اطی دادم و وارد ح  تی رو با موفق امتحان
 رفتم و با لبخند گفتم: 

 _چطور بود؟ 

چه  دونهیرو خدا م هیبق گهینمره نگرفتم! د میداشتم، ن ی_بد نبود، فقط سوال آخر رو اشتباه محاسبات 
 ؟یخوب داد  ؟یکردم! تو چ

 زدم و گفتم:  ییدندون نما خندلب

 !شمیهزارمم کمتر نم  کی ستی_از ب

 آورده باشه گفت:  ادیرو به  یز ی انگار که چ هوی

 ! کرد؟ی چه کار م نجایا ری! امی_راست

 کردم. فیتعر هیلبخند رو لبم نشست و تمام ماجرا رو واسه هد شبید یادآور ی با

 گفت:  یدهنش گرفت و با خوشحال  یرو جلو دستش
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 دوست داشته؟!  یکردیمدت که بهش فکر م نی تو تمام ا ریام یعنی! شه یخدا باورم نم ی_وا

 محکم بغلم کرد و گفت:  هیتکون دادم و هد  دیتاک  یرو به معن سرم

 !خوااااامیم  ینیری _من ش

 گفتم:  کردم،ی که خودمو ازش جدا م یو در حال دمیخند

 منو خورد نکن! یبت! تو فقط استخونا دمی م ینی ری_باشه بابا! ش 

 گفت:  یخوشحال با

 شه؟یم  ی_حاال چ

 پام وارد کردم و گفتم:  یبه سنگ جلو یاکفشم ضربه  با

  نوینگفت اما از حرفاش ا میمستق  ریام نوی! البته امیازدواج کن میخوای ما...خب ما م یعنی_خب من...
 ! دمیفهم

 شد و گفت:  یجد هیهد

! بعدشم ؟ یسال ازت بزرگتره ازدواج کن  ۱۶که  یر یبا ام ده یمامانت اجازه م ؟ی_به خونوادت فکر کرد
 ! ؟یفکر کرد نای! به ایرستانی! سال دوم دبی هم نگرفت پلمی! تو هنوز دشه؟یم  یدرست چ

 رو آروم تکون دادم و گفتم:  سرم

! اما من پا پس  کردمی هم دوسم داره بهشون فکر م  ریبفهمم ام  نکهیقبل ا یهرشب، حت بای _آره! تقر
مخالفت کنه واسم  خوادیهم م ی ! حاال هر کسمیمیو وا سمیقول دادم تا تهش وا ری! به امکشمی نم

 !ستیمهم ن

 شونم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 تا تهش پشتتم! یر یبگ  یمی _هر تصم

 !یدوست  نیبود حس داشتن همچ  بای چقدر ز و
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 کنهیم فیکافه واقعا محشره و آدم کِ  نیا نیزای. دمیشد  مونیشگیپاتوق هم ونا،یها وارد کافه وچهب  با
 !نهیتوش بش 

 . میداشت نشست  یعال  یویبزرگش که و یهااز پنجره  یکی  کنار

کامال با ما   گهیاونجا که از قضا صاحب کافه بود و اسمش باربد بود، و د یو تو دل برو  پیتخوش  پسر
که رو باربد کراش زده بود   هی. هدرهی داشت، با لبخند به سمتمون اومد تا سفارشامون رو بگ یی آشنا

  بایجذاب بود که تقر  قدراول از همه با لبخند سالم داد و باربد هم آقامنشانه جواب داد. البته باربد ان
 ! میممون روش کراش زده بوده

 نیجوابم رو داد. اصال از ا نیافکارم خندم گرفت و با همون لبخندم به باربد سالم دادم و اونم مت از
 !بارهی پسر کماالت م 

 و مردونش گفت:   رایگ یبا صدا باربد،

 !؟یشگی_همون هم

 گفت:  هیزودتر از بق هیهد

 !میایاز خجالتش در ب یحساب  میخوای بده م ینی ریبه ما ش خوادی! امروز طنازجون منیمع ی_نه آقا

بشه. با همون لبخند و   انینمل فش یرد یهازد که باعث شد دندون یلبخند خاص و جذاب باربد
 گفت:  زد،ی از خنده که تو صداش موج م ییهارده

 !؟یبد یخوای م یچ ین یری _خب طنازخانم! ش

 بگم که مهسا زودتر از من گفت:   یچ کردمی فکر م نیبه ا داشتم

 باربد جون! آقاشون از خارج برگشتن!  یچ ی_ه

 !دیبلند خند یبهش رفتم که اونم با صدا یاحرف مهسا چشم غره نیا با

 زد و گفت:  یکوتاه یمن قهقهه  یافه یق دنیهم با د باربد
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 !دیآقا دار دونستمی _مبارک باشه! نم

 زدم و گفتم:  یامسخره  لبخند

 قسمت خودتون بشه!  شاالی_ا

ها هم که  رو گاز بزنه! بچه نیبود از خنده زم  کینزد لکس،یخونسرد و ر شهیحرف من، باربد هم نیا با
 کم مونده بود از خنده تلف بشن!  گهید

 گفتم:  یج یحالت گ  با

 _وا! چتون شد شما؟! 

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:  باربد

 که آقا دار بشم؟!  نیقسمت من بشه؟! ا یچ قای_دق

 لبخند جمعش کردم و گفتم:  هیدادم! خودم هم خندم گرفت اما با  یبزرگ  یسوت چه

 !یعن یبود قسمت خودتون بشه که...که ازدواج..نه..   نی_نه منظورم ا

 دستش رو باال آورد و گفت:  باربد

 گرفتم منظورتو! ،یبد حی توض خوادی نم ،ی_اوک

 زدم که باربد گفت:  ییدندون نما لبخند

 !ه؟یخبر  ی_حاال جد

 باال انداخت و گفت:   ییابرو آتوسا

 ! شونهی ! پس فردا عروسه؟یخبر  یپرسی _باع! تازه م

 و من رو به باربد گفتم:  دنیخند همه

 ! شما توجه نکن! گنیم  ادیچرت و پرت ز نای_ا
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 رفتن سفارشا رفت. زد و بعد از گ  یامهی نصف و ن لبخند

 به شونم زد و گفت:  یارفتن باربد آتوسا ضربه با

که   یکی ش  نی! صاحب کافه به ارهی گیسفارش م ادیپسره چرا خودش م نیا  دمیوقت نفهم چی_ه
 !ره؟یسفارش بگ ادیخودش ب  دهیم یهم کافه داره! چه معن گهید یجا نیچند  دمیهست من شن 

 گفت:  مهسا

سفارش   یول دمیخودشو د  نجایاومدم ا مای روز با ن هی! من بهی عج یلی_آره بخدا واسه منم خ
 !رهی گیخودش سفارش م میهربار با هم اومد ی! ول گرفتی نم

 ادامه داد: آتوسا

  زش یبشر همه چ نی! اصال اگرفتی خودش بود اما سفارش نم  نکهی_اتفاقا منم با حسام اومدم با ا
راه انداخته  ی چه بگو بخند یدی! اون روز انقدر خشک و سرد باهامون رفتار کرد که نگو! حاال ندبهی عج
 بود!

 با تعجب گفت:  مهسا

سالم  هیتا  ادیجونش در ب  خواستی ! منم اون روز بهش سالم دادم به زور جوابمو داد! انگار مقای_دق
 بده!

 کرد و گفت:  یاخم مصلحت هیهد

 !دایزن ی حرف م ینجور یدر باره کراشم ا ادیبسه! خوشم نم  بتی_غ

بهش دارم! بعد از   یبی حس عج هی نمی بی باربد رو م یوقت شهیو من به فکر فرو رفتم. هم دنیخند همه
که دوباره    نی! اما همرهیم ادمی نمش یمدت که نب  هی یول  رشهیتا چند وقت فکرم درگ نمشیب یم نکهیا
 ه!یپسر فوق العاده مرموز و خواستن نی! ارهینم  رونیتا چند روز فکرش از سرم ب  نمشیبیم

 

 بشه؟! گهید یک ی ری فکرم درگ  رمی عاشق ام ی وقت دهیم یو چه معن
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اتاقم شدم. فردا پنجشنبه بود و خداروشکر   یتشکر کردم و راه یل یاز خوردن شام از مامان ن بعد
به خوندن   یاز یبود. پس چندان ن یتحان زبان بود و من زبانم عال امتحان نداشتم. شنبه هم که ام

 ریاسم ام دنیخاموش و روشن شد. با د میگوش یطور غرق افکارم بودم که صفحه نینداشتم. هم
 لبام نشست.  یرو  یلبخند

 لبام اومده بود، گفتم:  یکه ناخودآگاه رو یاتصال رو لمس کردم و با لبخند یدکمه

 آقا! ری_سالم ام

 گفت:  شیو خواستن یپرانرژ  یصدا با

 _روماهت خوشگله!

 شد و اون ادامه داد:   ترق یعم لبخندم

 _امتحان چطور بود؟ 

 درس خوند و امتحانم بد داد؟! ییبنده خدا هیبا  شهی_مگه م

 _عه پس دست اون بنده خدا درد نکنه! 

 شما؟! یدار  ی_از حال و احوال اون بنده خدا خبر 

 _بله خوبه، سالم داره خدمتتون!

 _بهش بگو دل من تنگشونه! 

 زد و گفت:   یدلچسب یقهقهه 

 !ها شهیم میداره به اون بنده خدا حسود گهی_د

 ! شه؟یم تی ! به خودتم حسودیاوونهیتو د ری_ام

 من تنگ شده! یکه دلت برا ی_عه! پس اعتراف کرد 
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 تختم نشستم و گفتم:  یرو

 ! یدمو کشتم بس که گفتم دلم برات تنگ شده اما شما جواب نداددو هفته خو نی_من که تو ا

 گفت:   تی خارج شد و با جد ی از حالت شوخ  لحنش

 !زم؟ی بحثش رو وسط نکش، باشه عز گهیتموم شد، لطفا د گهید ییکذا ی_طناز اون دو هفته

 گفتم:  آروم

 _باشه! 

 . کردمیهم حس م یاز پشت گوش یرو حت  لبخندش

 ! یح زود پاش ! صب بای _برو بخواب ز

 تا شب بخوابم!   خوامی_من فردا م

 گفت:  یلحن متعجب  با

 _چرا اون وقت؟!

 زدم و گفتم:  یباال بلند  لبخند

 ! شمی و زنده م  رمیمی دنبالم م یایب  یخوای_چون اگه صبح پاشم تا شب که تو م 

 ! حاالم برو بخواب!ایحرفا نزن نیاز ا گهی_عههه! خدانکنه! د

 مظلوم کردم و گفتم:  لحنمو

 زورگو! ی_چشم آقا

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 !ری دخمل خوشگلم! شبت بخ نی_آفر

 ! ری_شب بخ 
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بود و من عادت   ازدهی. تازه ساعت بردی کردم بخوابم اما خوابم نم یو سع دمیتختم دراز کش تو
 موقع بخوابم! نینداشتم ا

  یکه کس  دمیدیدوستام رو م  یداشتم پستا  ینجور یشدم. هم نستاگرامیرو برداشتم و وارد ا لمیموبا
 !ارمیبود از تعجب شاخ در ب  کیاسم اون شخص نزد دنیداد. با د کوئستی بهم ر

 کرده بود؟!! دایمنو از کجا پ  جی! پنیمع باربد

 یباعث شد تا دکمه یز یچه چ دونمی و نم یدوراه نی کرد. مونده بودم ب  دنیشروع به لرز دستام
accept جشیکه پ  دینکش   یرو بزنم! افکار مزاحم سراغم اومدن و منو وادار کردن تا فالوش کنم. طول  

 واسم باز شد! 

به سراغم   دمشیدی که هر بار که م یبه سراغم اومد! همون حس  یبی عکسش حس عج دنید با
 !ه؟یحس چ  نیا دونستمینم   قایو من دق ومدیم

 ینهی باز بود و س  رهنشیپ یهاتنش بود. دکمه ید یجذب سف  رهنی بود و پ دهیخواب  نی زم یرو
دستش رو به گردنش  هیسرش گذاشته بود و  ریدستش رو ز هی. ومدیبه چشم م بیستبرش عج

 یرنگ یا. ساعت نقرهکردی آدم رو مبهوت خودش م بی گرفته بود. چشماش رو خمار کرده بود و عج
چهرش رو   ششیبود! ته ر با یبلندش واقعا ز یها! مژهومدیم لشیبه استا  بیج دستش بود که ع

 بود!  تی جذاب  یمردونه و خاص کرده بود. باربد خدا

اصال دست خودم نبود! نگاهم به کپشن  نیشده بودم و ا رهی ربع بود که به عکسش خ کی دیشا
 پستش خورد که نوشته بود: 

اطرافش وجود دارد که  یقشنگ یچرا که هاله  دارم،یاز همه دوست م شتریبزحل را  هاارهیس انی"_م
 است! دهیاو را به آ*غ*و*ش کش 

 !باترندیهستند، از همه ز یگر یکه در آ*غ*و*ش د ییها، آنهاآدم  انِ یم

 را!  اراتیس یحت کند،ی م  باتریرا ز زیکه همه چ ستیادهیپد دن، یآ*غ*و*ش کش به

 شد!"  یخواه یخاک یکره نیا یفرشته  نیباتری تو در آ*غ*و*ش من ز یروز  خورمیقسم م و
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 ! ه؟یداره، اما اون مخاطب ک یشک مخاطب خاص یکپشن ب  نیبه تکاپو افتاد! ا قبلم

 داره؟! یباشه! به من چه ربط  خوادی م یمن! چه مرگم شده؟! هر ک یخدا

سر و ته   یافکار ب نیمرگم شده؟! ا پرتابش کردم! من چه یارو خاموش کردم و به گوشه   لمیموبا عیسر
  یاگهی بودم و فکر کردن به شخص د ری من عاشق ام نکهی! مگه نه اومد؟یم رونیمغزم ب  یاز کجا

 به اون بود؟! انتیخ

نکردم! من فقط کنجکاو بودم بدونم   انتیخ  ریبود! نه! من به ام بهی اسمش هم برام غر ی! حت انتیخ
 اون متن رو نوشته! یک یباربد برا

مانع   یب یو غر  بیحس عج هیافکار مزاحم دست از سرم بردارن اما  نیباربد رو آنفالو کنم تا ا خواستم
 شد! سرم رو تو بالشم فرو کردم و با خودم تکرار کردم: 

 ! ریفقط ام  رم،یعاشق ام  رم،ی _من عاشق ام

 78#پارت_

 یتا باال  شیرنگم که بلند  یمشک یمجلس یبه خودم انداختم. مانتو ینگاه  نهیبار تو آ نیآخر یراب
رنگ    یگلبه ریشال حر هیبه همراه  یمشک یو شلوار راسته یگلبه رهنیپ هیبه همراه  دیرسی زانوم م

  رونیشالم ب یهم کردم و موهام رو از گوشه  یمختصر   شی! آراکنهی م میکه مطمئنم تا آخر امروز روان
کردم و   یحرکت عطرمو رو سرم خال  نیرو هم پام کردم و به عنوان آخر میچرم مشک یگذاشتم. کفشا
  یدنبالم و به محض خروج از خونمون ماذارات ادی خودش ب نیبا ماش  ری. قرار بود امرونی از خونه زدم ب

 .دمیخوشگلش رو دم در د

 گفتم:  یشدم و پرانرژ  نیاش لبخند وارد م با

 !رخانی_سالم ام

 جوابم رو داد و من چشمام به موهاش افتاد. با اعتراض گفتم:  یپرانرژ  اونم

 !؟ی! چرا دوباره موهاتو کوتاه کردرررری_ام

 گفت:  اوردیرو به حرکت در م نیکه ماش  یدرحال 
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 _زشت شده؟!

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ...یول  ادیبهت م  یل ی_نه اتفاقا خ

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 !؟یچ  ی_ول

 !زمیبهمشون بر تونمینم گهی_د

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 ! تاشهیاز مز نمی_ا

 زدم و گفتم:  یثیخب   لبخند

 ! زمی حالتشو به هم بر  تونمی م مینجوری_هم

 کرد و گفت:  یمصلحت اخم

 حالت گرفته!  ینجور یبهشون تا ا دمی! سه ساعت ژل مالزارمی _امشب دستت بهشون بخوره زندت نم

 سرم و گفتم:  یگرفتم باال میرو به حالت تسل  دستام

 !؟یزن ی_باشه باشه! حاال چرا م

 گفت:  داشتی رستوران خودش نگه م  یکه جلو یدرحال 

 رو بزنم؟!   یعروسک ناز  نیهمچ ادی_مگه من دلم م

 انداختم. نییلپام گل انداخت و سرم رو پا فشی رتع از

بود، پشت   ختهیر  رونی و سرم رو با دستش باال آورد. با دقت موهام رو که از شالم ب  دیسمتم چرخ به
 . دیگوشم فرستاد و شالم رو جلو کش
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 گفت:  کرد،یکه به شدت خنده دارش م ،یلحن کوچه بازار  با

 !نهی طنازمو بب یموها ی_خوش ندارم کس 

 و گفت:  د یرژم کش  یدستمال برداشت و خودش رو هی

 کردنتم بزار واسه خونه شوهرت!  تانیپ  تانیش نی_ا

که به   رمیکه شال حر دمی! منم خندرهی خندش بگ ریباعث شد که ام نیو هم دیبار ی صورتم حرارت م از
 شدت ُسر بود دوباره عقب رفت. با اخم گفت: 

 !یتر بود نی سنگ  شیدیپوشی نپوش! امشبم کال نم شال رو نیا گهی_درضمن د

 گفتم:  م،یشدی م ادهیپ  نیکه از ماش نطوریهم

 !یزن ی_اووو! چقدر امشب ُغر م

 و گفت:  دیخند

 ! یانقدر خوشگل نکن ی_تا تو باش 

 قند تو دل من آب کردن! ونیکام هیو  میدیدو خند هر

 میایب شهی شدم. خودم ازش خواسته بودم هم  ریتخت جاگ یو من رو میرفت  ییایهمون محل رو به
اون رفت. حاال  شیبلند شد و پ ری و ام رهی اومد تا سفارش بگ ریرستوران خودش! دوست ام

 . نمیرو بب پش یبهتر ت  تونستمیم

  یبا کفشا  شیدود نیبه تن داشت. شلوار ج  یجذب مشک شرتیبه همراه ت  یمشک یچرم  کاپشن
  کریبا ساعت غول پ  شیمشک دیبه وجود آورده بود و گردنبند مروار  ییبایز یهماهنگ شی مشک ی ورن

  دهیچیپ می نیب  یتو نیگرفته بودم هم از تو ماش که خودم ییعطر عود ابسلو یست بود. بو  شیمشک
 بود! یخواستن  بیبود عج 

سرم   یصحبتاش با عرفان تموم شد به سمتم اومد و رو تخت نشست. شالم رو از رو   نکهیاز ا بعد
 تم و گفتم: برداش
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 کرد! می! روان شی _آخ

 گفت:  یالحن بامزه با

 !شی نیاز سنگ یشیم تی اصال اذ نهیشالت سنگ  نیبرات! چقدرم که ا رمی ! بمی_آخ

 کردم و گفتم:  یاخم

 _خودتو مسخره کن! 

 شالم رو دوباره سرم کرد و گفت:  ،یاما جد اون

 ! نتیبی م ارهیسفارشارو ب  ادی _بپوشون موهاتو االن عرفان م

 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه 

 بداخالق ندوست! ری_من ام

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

اول  نیکه هم گمیحاال بهت م نیحساسم! از هم زایچ نی_منم طناز لجباز دوست ندارم! طناز من رو ا 
 کن! تی! پس خودت رعاشمیم یزود عصبان  یل یخ  یراه بدون

ناراحت شدم!  ری از لحن ام یفقط کم ،یگذاشت و رفت. کم ها رولحظه عرفان اومد و سفارش  همون
  یو سرد اون حرفارو زد. قاشقم رو برداشتم و مشغول باز  یجد  یلیلحنش اصال دوستانه نبود و خ 

  وحالم ینجور یمتوجه نشد که ا ی. حت خوردی توجه به من غذاش رو م یهم ب ری کردن با غذام شدم. ام
 گرفته!

موهام برداشت و   یکرد و شالم رو از رو کیخودش رو به من نزد ری برد ام  عرفان ظرفارو نکهیاز ا بعد
فرق داشت،   شیکه صدو هشتاد درجه با لحن قبل  یموهام کاشت. با لحن آروم یرو یاب*و*س*ه

 گفت: 

فقط واسه خودم باشه!  اتی ! دوست دارم خوشگلیرت ی من! من حسودم و غ یبای_دلخور نشو ز
! فقط مال یداداشم باشه! تو فقط مال من ای قمیاگه اون نگاه رف یرو تو باشه! حت  هینگاه بق  خوامی نم

 من طناز! 
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رو   ریو عشق ام دیکوبی م نمیمهابا به س یدوختم. قلبم ب شیاقهوه  یهالهیرو باال آوردم و به ت سرم
 زدم و آروم، مثل خودش، گفتم:  ی. لبخند محوزدی م ادیفر

 ! شمیم یکه تو بخوا یبزرگ شدم! بهم زمان بده! هرطور  ینجور ی واسم سخته! از اولش هم کمی_

 زد و گفت:   یدخترکش لبخند

 ! دمی_زمان که سهله، جونمم واست م

 !موندمی م  ریو من تا ابد تو آ*غ*و*ش ام کردی کاش زمان توقف م  و

 و گفت:  دیکش رونیب  بشی رو از ج  لشیموبا

 ! چسبهیم یسلف هی_االن 

 تکون دادم.  دیو سرم رو به تاک دمیخند

 لبخند زد و عکس گرفت. ریچونم گذاشتم و ام ریرو ز دستم

 79#پارت_

 رو مقابل صورتش گرفت و گفت:  یگوش

 دل آدم خوش بشه! یزدیلبخند م هی! یآدمو بخور  یخوا ی ! با اون اخمات انگار میا_اوه! چه جذبه

 تا عکس رو واسه خودم سند کنم، گفتم: گرفتمیرو از دستش م  لشیکه موبا یو درحال دمیخند

دادم   حیلبخندام فقط واسه شماس ترج  نکهیکنم! با توجه به ا ری شِ  نستایتو ا خوادی عکسو دلم م نی_ا
 اخم کنم!

 که موفق نشد، گفت:  رهیرو از دستم بگ لشیموبا کردی م یکه سع یحال  در

 !نمیپستش کنم؟! بده من بب  خوامی م  یچ یعنی_

 رو به دستش دادم و گفتم:  یرو سند کردم و گوش  عکس

 ! جمیندارم تو پ بهی_نگران نباش! همه آشنا هستن! غر
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 ابروهاش انداخت و گفت:  نیب  یگره

 !فتهی ب  یعکست دست کس   ادی! خوشم نمی_هرچ

 و گفتم:  دمیرو کش  لپش

کنه! منم دلم  یجرعت نداره با عکسم کار   یکس یازت! بعدشم تو بغل دستم ترسمی _اخم نکن، م 
 ! ننیعادت کنن منو کنار تو بب  دیبه بعد با نی! از اننتی همه بب خوادیم

 از اخماشو کم کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد. از جاش بلند شد و گفت:  کمی

 ! می_پاشو بر

 گفتم: یاگرفته یافهیوا رفت. با ق لبخندم

 !؟یزود نی_به هم

 زد و گفت:   یکم رنگ لبخند

 !گهیدور دور د  می_قرار شد امشب بر

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 !نم؟ی _من پشت فرمون بش

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 ! نیتو بش ست،ی ن ای_اگه مقصد اون دن

 اومدم و گفتم:  نییاز تخت پا یخوشحال با

 ! امیهم م ای_اگه با تو باشه من اون دن

  یو با وسواس شالم رو رو  نداختیکه موهام رو پشت گوشم م  یزد و در حال یی رای مردونه و گ ندلبخ
 گفت:  کرد،ی سرم مرتب م

 طناز خانوم!   دمیکردنات رو هم م ی دلبر  نی_بعدا جواب ا
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 . دیخجالت زدم خند یافهیبه ق  رینگفتم و ام یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم

 گفتم:  ری و من پشت فرمون نشستم. رو به ام میهم از رستوران خارج شد با

 _کجا برم؟!

 و گفت:   دیکش  نییرو پا پنجره

 بام تهران! می! بعدشم برخوادیدنج، من دلم قهوه م یکافه  هی می_بر

 و گفتم:  دمیخند

 _شکمو!

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 ! مای قهوه داشته باش دی تو خونمون با شهیباشه هم  ادتی! یدارم به قهوه طناز  ادی_من اعت

 بهم دست داد!  یپوست ری ز یباشم، خوش ری مشترکمون با ام یتو خونه  یروز  هی من  نکهیاز فکر ا یحت

  ری که عاشقش بودم و هر دو با ام  یکردم. آهنگ یپل یبردم و آهنگ نیماش ستمیرو سمت س دستم
 : میشروع به زمزمه کردن با اون آهنگ شد

! همه کسم من افتمی تو م ادیباز  نمیب یرو که م یاصال، هر کس ادی_دلواپسم، جز تو به چشمم نم
 ! افتمی تو م ادی و  نمیبی رو که م  یدوست دارم به خدا قسم، هر کس

دنده گذاشت و دست خودش   یفرمون برداشت و رو  یدستم رو از رو  ریام د،یقسمتش که رس  نیا به
 دستم وار  کرد و با آهنگ زمزمه کرد:  به یدستم. فشار آروم یهم رو

مال ما دوتاست،   ای با تو جفتم من، دن  یوقت ،یینجایتو ا یمن گفتم نه، وقت رهی اومد جاتو بگ ی_هر ک
 !ستین  ایرو هیواقع  نایا ،یینجایتو ا یوقت

 منم با آهنگ هم صدا شدم:  حاال

مثه ما دو تا   گهید ،یه من دار ب   یاز نگات معلومه چه حس ،ینازت وابستم کرد انگار  ی_اون خنده 
 !ست ین ای رو هیواقع نایا ست، ین  ایدن یجا چیه
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 و با آهنگ زمزمه کردم:  دمیچرخ ری!!!( توقف کردم و به سمت امونایکافه )و یجلو

 !ضمیبهت مر ی_روان 

 ! ضمیهوا از رو قر ی_ب

 !زمیر یتنه شهرو به هم م هی  ،ی_اگه تو از من دورش

 ! ی_اسممو داد بزن، بگو هنوز با من 

 ! یکنی از من دل نم یاگه ازم دورش  ی_حت

 ! میکنار هم خوش باش  نطوری و من دعا کردم تا ابد هم میزد یلبخند

و حس   نجایا ومدمیم ریبود که با ام یبار  نی. اولمی شد ونایو وارد کافه و  میشد ادهیپ  نیماش از
 باربد... دنی! نکنه دوباره با دنجایشدم از اومدن به ا  مونیپش هویچرا  دونمی داشتم. نم  یبی عج

 حالل زادست! چقدرم

بود    بیعج ر یاومد. اما نگاهش به ام زی من به سمت م دنیو باربد با د مینشست یشگیهم زی م پشت
 !دمیفهمی اون نگاه رو نم یو من معن

 گفتم:  ریام آقامنشانه جواب داد. رو به شهیلبخند سالم دادم و اون هم مثل هم با

 تو تهران خودمون! گهیمعروف د یکافه  نیکافه و البته چند نیهستن، صاحب ا  نیجناب مع شونی_ا

بود!  بیکرد. رفتار باربد اما عج   یزد و با باربد دست داد و سالم و احوال پرس یالبخند مردونه  ریام
 ! کردی رفتار م ریلبخند با ام یاذره  یو بدون حت یخشک و رسم

 80#پارت_

شب بود و کافه خلوت بود.   ازدهی کی . ساعت نزدمیرو خورد میکه سفارش داده بود یادو قهوه  هر
  رونی بود و به ب ستادهیکافه ا یهااز پنجره  یکی  یبا فاصله از ما رو به رو یچشمم به باربد افتاد که کم

و   ختخوش دو  بیعج  شی مشک یبه تن داشت و شلوار راسته یبرند دیسف  رهنی زل زده بود. پ
بود و با ساعتش ست شده بود. به نظر کالفه و آشفته   یاز نظرم عال  شی چرم مشک یخاص بود. کفشا
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 یو کالفه دست  دیکار کش نی. دست از اکردی رو باز م رهنش یپ یهادکمه   یکی  یکی و داشت  ومدیم
 !دیباریاز سر و روش م یو درهم  ی. کالفگ دیخوش فرمش کش یموها یالبه ال

 به خودم اومدم:  ری ام یصدا با

 !؟یی_کجا

 زدم و گفتم:  یکج و معوج  لبخند

 ! نجامی_هم

 گفت:  خورد،ی از قهوش رو م یاکه جرعه  یحال  در

 رو مطرح کنم! یخواستگار  هیفردا قض خوامیخونتون. م  میای_ فردا مادرت دعوتمون کرده که ب
! توام قول ام ی من کوتاه نم یسال ازت بزرگترم! ول ۱۶چون من  کننی با من مخالفت م یل یخانوادت خ
 !یناز ط شهی م دایما دو تا بهم پ دنیواسه رس یراه هی! باالخره ینکن  تیکه شد خودتو اذ یبده هر چ

 گفتم:   یتمام وجودم رو فرا گرفت. با نگران  استرس

 ! ؟یندن چ تی وقت به ازدواج ما رضا چی! اگه ه؟ی! اگه مخالفت کنن چریام ترسمی _من م

 بود، گذاشت و گفت:  زی م یزدم که رو خی دست  یگرش رو رو تیحما دست

 ! فقط به من اعتماد کن!ینترس طناز  یچ ی_تا من کنارتم از ه 

العاده  فوق یچشمم به باربد افتاد که با چشما هوی زدم و  یق یگرم شد از بودنش! لبخند عم دلم
  گهید نیهزار رفت! ا یچشم از پنجره برداشته بود و حاال به من زل زده بود! ضربان قلبم رو نشیغمگ

 بود؟! یچه نگاه

! انگار داشت با چشماش التماس  دیباری از چهرش م یآشفته بود، غم و خستگ نکهیعالوه بر ا حاال
 انداختم. نیی معذب شدم و سرم رو پا رشی ! از نگاه خدمیفهمی التماس رو نم  ی! اما من معنکردیم

 گفتم که به من اعتماد کن!  ی_طناز 
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دوختم. من چقدر پستم! چقدر پستم که االن نگران نگاه  نمینازن ریرو باال آوردم و چشم به ام سرم
 !زارهیواسه مراسم فردا م مینگران یحالم رو پا  نیمن ا ریآشفته و غم آلود باربدم و ام

 گفتم:  ین لرزون لح با

 !م؟یبر شهیم ری_ام

 ! زدمیدامن م یحس لعنت  نیبه ا دی! نباشدمی دور م نجایاز ا دیبا

که  دمیباربد رو د شدمی که بلند م  یچشماش رو به هم فشرد و از جاش بلند شد و من هم درحال ریام
داره به  یچ یمرد غم زده برا  نیکرد و پاهام سست شد. ا  دنی. دستام شروع به لرزومدیبه سمتمون م
 !داره؟ینگاه از من بر نم  یاو چرا لحظه ادی سمت ما م

 

 چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟!  تونمی _طناز جان م

از غم تو چهرش وجود   یاثر  چ یکه حاال ه میدیچرخ  یبا تعجب به سمت باربد ریمن و هم ام هم
توهم زدم! نکنه اصال   شیپ یمن تا چند لحظه ! نکنهکردی به ما نگاه م ینداشت و کامال با خونسرد

 ! بهتر! اصال بزار خوب باشه!ده؟یاحمق من اشتباه د یوجود نداشته و چشما یغم

 

 من مهم بود؟!!  یچرا خوب بودن باربد برا و

 

 متعجب انداختم و رو به باربد گفتم:  ریبه ام  یکوتاه نگاه

 !دیی_بله بفرما 

 زد و گفت:  یسرد لبخند

 _تنها!



 اب یمنو در

235 
 

که همون  یبه وجود اومد. آب دهنم رو قورت دادم و در حال  ری ام یابروها ن یب  یز یر یبار گره نیا
 گفتم:  ری رو به ام  کرد،یم  یحس سرکش درونم به مغز و قلبم حکمران 

 من اومدم! یرو روشن کن نی تا ماش زمی _عز

با اخم نگاهم کرد و سرش رو به چپ راست تکون داد و خواست از کافه خارج بشه که  هیچند ثان  ریام
 گذاشت و گفت:  ریام یشونه  یباربد دستش رو رو

 جناب...   دیخوش اومد یل ی_خ

 _شمس هستم!

 !کردمی کاش درخواست باربد رو قبول نم یلرز به تنم انداخت و ا نشیخشمگ یصدا

 ! نمتونیبازم بب  وارم دیجناب شمس! ام  دیخوش اومد یل ی_خ

 بود، گفت:  زیکه انگار تمسخرآم یهاش نشوند و با لحنلب یرو  یلبخند مصنوع  ریام

 ! طعم قهوتون فوق العاده بود!امی_البته که م

 رو به من گفت:   ریزد و ام یا لبخند آقامنشانه  باربد

 منتظرتم! نی_تو ماش 

  نیخشمگ  ینجور یرو ا  ریج شد. تا به حال اماز طرف من باشه از کافه خار  یمنتظر جواب نکهیبدون ا و
 کاش درخواست باربد رو قبول نکرده بودم!  یبودم و ا دهیند

 81#پارت_

 باربد به خودم اومدم. یصدا با

 طنازجان! نی_بش

 گفتم:  یابه روش نشستم و با لحن دست پاچه  رو

 !ن؟یکارم داشت  نی_گفت
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 شباهت نبود، زد و گفت:  یکه به پوزخند ب  یلبخند

 ! شش؟یپ ی بر  ی_انقدر عجله دار 

 گفتم: هول

 ...من!یعنی_نه نه...

 رو باال آورد و گفت:  دستاش

  زایچ نیو ا یحرفاتون راجبه خواستگار  یاتفاق  کردم،یرو نگاه م   رونی! داشتم بستی! مهم نالیخ ی_ب
 ۱۶ شونیا  دمی! شن یدار  یحساس هیروح  دونمیو م  شناسمتیوقته م یل ی! طنازجان من خدمیرو شن 

  اوتنه! و تجربه به من نشون داده تف ایکه من روانشناس هستم  یبدون  دونمیسال ازت بزرگترن! نم 
که من عاشقشم و عشق  یاالن تو دلت بگ  دی! شاارهیبه وجود م  یرو تو زندگ یباال مشکالت بزرگ  یسن

اونقدرام که فکر   یزندگ یشیمتوجه م یمشترک بش یوارد زندگ یحرفا! اما وقت   نیو از ا کنهی معجزه م
باشن به   شتهوسط اگه زن و مرد از هم درک ندا نیداره! ا یادیو مشکالت ز  ستیساده ن یکردیم
برسه!   ییکارشون به جدا یحت  دیرو تحمل کنن و شا  طیشرا توننی نم ادشونیز  یاختالف سن لیدل

رو   زایچ نیکه ا  دمیانسان صالح د هیبه عنوان  شما رو ندارم اما یشخص یمن قصد دخالت تو زندگ
 خوب فکر کن! منم ی! اما به حرفایر یگ ینم یاشتباه  میو تصم  یهست یدختر عاقل دونمیبه شما بگم! م

حرفا رو زده بود، تمام خشمم رو با نگاهم به وجودش منتقل   نیجز باربد ا یاگهیاگر هرکس د مطمئنا
اجازه رو به    نیچرا اون حس سرکش درونم ا دونمی نداره، اما نم یربط چیبه تو ه گفتمی و م کردمیم

 !دادیمن نم

 زدم و گفتم:  یامهی نصف و ن لبخند

از   یو احوالم دست کممدت ازش دور بودم و حال  هیو   رمی اما من عاشق ام تون یی_ممنون از راهنما
تا بودنش و اختالف و دعوا! به هر  کنهی داغونم م شتریآدم ُمرده نداشت! حاالم مطمئنم نبودنش ب هی

 ! شبتون خوش!تتونیحال بازم ممنونم از ُحسن ن

  یتو یحالت  چیفرو کرد. ه بشی ج یسرش رو تکون داد و از جاش بلند شد و دستاش رو تو تنها
از حد   ادیبشر ز نیجواب شب خوشم رو هم نداد و ا  یبود. حت یو کامال خنث  شدی نم دهیچهرش د
 مغرور بود!
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بود   یحس چ نیا دونمیاز کافه خارج بشم، برگشتم و بهش نگاه کردم. نم  خواستمی آخر که م یلحظه 
 که به باربد داشتم!

بهش نگاه کنم حتما آبرو    یاونجور  گهید هیکردم دوباره چشماش کالفه و سر درگمه! اگه چند ثان حس
 شیگرفتگ نیا ی. دلم گرفته بود و معندمیکش ی قیاز کافه خارج شدم و نفس عم عی! سرشهیم یز یر

 !؟ی! چه مرگته لعنتدمیفهمی رو نم 

و   زدیم یو به رو شدم. صورتش به سرخ ر  ری ام یبرزخ یحرکت کردم و با چهره   ری ام نیسمت ماش به
زده بود. دستاش رو مشت کرده بود و از چشماش خون  رونی ب هاشقهیقیگردن و ش یهارگ 
 !دیباریم

که زد  یتموم تنم به لرزه افتاد! دهن باز کردم تا حالش رو بپرسم که با داد تیتو اون وضع  دنشید از
 شدم! خکوبیسر جام م

 گفت:  یبود چنگ انداخت و با لحن به شدت وحشتناک ختهیر رونیموهام که از شالم ب نیب

 !؟یموهارو افشون کرد نیالدنگ ا ی_واسه اون پسره 

 : دیکش ادیفر د،یرو که د سکوتم

 ! جواب منو بده!؟ی_ِد مگه الل

 صدام مشهود بود، گفتم:  یکه تو  یترس و لرزش با

 _نه بخدا! اصال...اصال حواسم نبود!

 : د یکش ادیزد و فر یصدادار   پوزخند

شالت   ریالمصبت ز یموها نیمن تو کافه بودم ا ی_صدبار بهت گفتم به من دروغ نگو!!!! چرا تا وقت
 !؟یکشی ! خجالت نم؟یکرد شونشونیپر ینجور یا یبود؟! حاال واسه اون عوض

کارو نکردم! من  نیمن ا یتو که خودت شاهد ایهام روون شدن! خداگونه یرو   البیمثل س اشکام
  یکه درست رو دمیرو پوش  یشال لعنت نیبودم که حواسم به موهام نباشه! اصال چرا ا  جیاصال انقدر گ
 َسَرم نمونه؟! 
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 کرد و گفت:  بهش وارد  یرو تو دستش گرفت و فشار  بازوم

واسش   ی نجور یکارت داشت که ا یکارت داشت اون پسره، هان؟! چ یطناز! چ زی_اشک تمساح نر
 ! ؟یکردی م یدلبر 

 اعتماده؟! یانقدر به من ب  ری ام یعنیاشکام بند اومد!  گهیاز بهت و تعجب گرد شد! د چشمام

 و گفتم:   دمیکش رونیبازوم رو از دستش ب  یبدبخت با

 _منو برسون خونه!

 و گفت:  دیکش یاکالفه  فسن

 _اول جواب منو بده!

 : دمیکش  غیج

  یتنها بمون   زارمی نم  یگفت یم ی! اگه به من اعتماد نداشت؟ یاعتماد ی_منو برسون خونه! انقدر به من ب 
 باشم!  نجایا خوامینم گهی! منو ببر خونه! دیاالن انقدر به من تهمت بچسبون نکهینه ا ششیپ

 و گفت:  دیموهاش کش یال به ال یدست کالفه

 !میبا هم صحبت کن دی_آروم باش، با

 !!ادیاما ناراحت و دلخور بودم، ز من

 !شنیرد م  نجایکه دارن از ا نایماش نیاز ا یک ی ریز  ندازمیخودمو م  رمیم ا یمنو برسون خونه  ای_

 کرد و گفت:  یاخم

 ! سوار شو!میبا هم صحبت کن دی! با من کل کل نکن طناز! گفتم بایکنی _تو غلط م
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 هی یبودم و گرنه امکان نداشت باهاش همراه بشم! جلو دهیشدم. ازش ترس  نی سوار ماش  یلیم یب  با
  کیبود که بوت نیتر از اون ا  بیبود! عج  بیعج نیباشه نگه داشت و ا  کیبوت ومد یمغازه که به نظر م 

 موقع شب باز بود!  نیا

 پام گذاشت و گفت:  یخارج شد. پاکت رو رو  کیپاکت از بوت هیبا  ری بعد ام یلحظات 

 _بازش کن! 

پام چنگ زد و خودش   ینگفتم! با حرص پاکت رو از رو یز یرو به سمت پنجره گردوندم و چ  سرم
سرم رو به    تی. با عصبان دیکش رونی از توش ب یرنگ نخ یشال مشک  هیبازش کرد و در کمال تعجب 

رو سرم کرد و    یو شال مشک دیکش  نیی موهام پا یرنگم رو از رو  یسمت خودش برگردوند و شال گلبه
 رو کامال داخل شال فرو کرد.  مموها

  ینیخشمگ یلب با صدا ریانداخت. ز رونیو شال نحس امشبم رو از پنجره ب  دیکش یق یعم  نفس
 گفت: 

 نرو! دیواسه خر ییزایچ نی سمت چن ی وقت حت چیه گهی_د

بعد متوجه شدم به سمت بام تهران    یرو به حرکت در آورد. لحظات  نیکردم و اون هم ماش سکوت
 نمونده بود!  یذره از ذوق سر شب برام باق هی یحت گهیو د رهیم

 : شدیباربد تو مغزم اکو م  یحرفا

االن تو  دی! شاارهیود مبه وج یرو تو زندگ یباال مشکالت بزرگ   ی"_تجربه به من نشون داده تفاوت سن
  یمشترک بش یوارد زندگ  یحرفا! اما وقت  نیو از ا کنهی که من عاشقشم و عشق معجزه م یدلت بگ
زن  اگهوسط  نیداره! ا یادیو مشکالت ز ستیساده ن یکردی اونقدرام که فکر م  یزندگ یشیمتوجه م

  دیرو تحمل کنن و شا ط یشرا توننی نم ادشونیز  یاختالف سن لی و مرد از هم درک نداشته باشن به دل
 برسه!" ییکارشون به جدا یحت

بحث و دعوا داشته   ریبا ام ینجور یا ادیب  شیکه پ  یکیکوچ یاون راست بگه و من سر هر مسئله  نکنه
 !رسونهی هم منو به مرز جنون م ری ام یفکر دور  یبا اون ازدواج نکنم؟! نه!! حت دیباشم؟! نکنه با
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خارج   نی از ماش  یحرف چیرو متوقف کرد و بدون ه نی ماش ریبودم که ام ضمی در افکار ضد و نق غرق
که با   دمشیدی رو نداشتن! م  میارینشسته بودم و پاهام توان   نیطور تو ماششد. اما من همون

 : ت ! دست آخر دِر سمت من رو باز کرد و جلوم زانو زد و گفکشهی و دائم نفس کالفه م رهی خودش درگ

  یعصبان   دمتید یاون شکل ی_طناز من باهات تند برخورد کردم، قبول دارم اما به من حق بده وقت 
 خوامی حساسم! گفته بودم م  زایچ  نیامروز بهت گفته بودم رو ا نیبشم! بهت گفته بودم، هم

اعصابم   ی اون پسر رو قبول کرد شنهادیپ نکهیط واسه من باشه، فقط من! اما اول از افق  اتیخوشگل
! دمتی! بعدم که با اون سر و شکل درفتی و اون طناز جان گفتناش بدجور رو اعصابم م  ختیر بهم

 !؟ی طناز  یدیبهم حق نم

 ادامه داد: دیرو که د سکوتم

که ازم سر   ییزای ! چستیاما باور کن دست خودم ن کنم ی چه کار م فهممی نم  شمیم یعصبان  ی_وقت
  ینکن  میوقت عصبان چیکن ه ی! پس سع ستیدست خودم ن ادیم  رونیکه از دهنم ب ییو حرفا زنهیم

 مهربون بمونم!   ریهمون ام شهیتا هم

انقدر آرامش بخش بود که کم آوردم و   ریتوان صحبت کردن نداشتم. لحن ام یعنیسکوت کردم!  بازم
نکرد و   یاز من معذرت خواه ریچقدر از دستش دلخور بودم! ام شیردم چند لحظه پفراموش ک 

واسم  ی عنیحرفارو زد  نیکه ا  نیهم یچون اون مرد مغرور من بود! ول  رفتی هم ازش نم یانتظار 
 قائل بود!  یادیارزش ز

 یتو یتلخ نگاش دوختم. دلخور  یچشمام رو به قهوه   یدست سردم نشست جنگل  یکه رو دستش
 من! یو غم تو چشما زدی چشماش موج م

 گفت:  آروم

 _چه کارت داشت؟ 

از   یز یگرفتم چ می! پس تصمکردی خون به پا م   دیفهمی باربد م  یاز حرفا یز ی چ ریشک اگه ام یب
 اما لب به دروغ باز کردم!  زارهی از دروغ ب  ریام دونستمی م نکهیبهش نگم و با ا  تیواقع

 !میبود قراره با هم ازدواج کن دهیها شنه بگه! از بچ کی بهم تبر خواستی _م
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 اما صداش خش دار بود. دمید یانداخته بودم و چهرش رو نم نیی رو پا سرم

  تونستی ! اونو که با حضور منم مک؟یتنها باهات صحبت کنه؟! واسه تبر خوادی گفت م نی_واسه ا
 انجام بده!

زارم و چقدر پستم  یگفته بودم! چقدر از دروغ گفتن ب  ریکه به ام یشاخ و ُدم  یگرفت از دروغ ب  بغضم
 ! گمیدروغ م نمیزتریکه به عز

 بغض تو گلوم شد، گفت:  یکه متوجه  ریام

 ! من به خانوم کوچولوم اعتماد دارم!کنمیخب! بغض نکن! باور م  لهی_خ

 !زدیاد به من مهم حرف از اعتم ر یخودم که انقدر راحت دروغ گفتم و ام یشدم از خودم! از پست زاری ب

  یاشکام َسَرم رو بغل کرد و رو دن یبا د  ریصورتم روون بشن و ام  یافکار باعث شد اشکام رو نیهم
 زمزمه کرد:  یگذاشت. با لحن آروم  نشیس

 نکن!  هی! گفتم که حرفات رو باور کردم، پس گرری دل ام زینکن عز ه ینکن طنازم، گر هی_گر

 

 بود؟! یکاف  ُمردمی من اگه از شدت عذاب وجدان م و
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 : ریام

 

بند   شیَ . ِگرکردمی گذاشته بودم و آروم آروم سرش رو نوازش م  نمی س یسرش رو رو یطوالن قیدقا
و   کردی حسا رو بهم منتقل م نیاز آ*غ*و*ش*م جداش کنم چون بهتر خواستی اومده بود اما دلم نم

 وجود نداشت! یاگهید یجا چیآرامش ه نیا

 گوشش زمزمه کردم:   کینزد آروم
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انقدر   یک ی کوچ زی با هر چ دی! نبایباش یقو دیتو با زدلمی ! عزخوامی نم فی_من خانم زودرنج و ضع
 ! یبش  یعصب

 تو چشمام گفت:  رهی برداشت و خ نم یس یسرش رو از رو 

  یگیم ی من ُزل زد یچشما! تو یکندی موهام رو از َسَرم م ی! داشتک؟یکوچ  زیچ  یگیم نی_تو به ا
! فقط صدات رو یهم نداد حیبه من فرصت توض  ی! حتکردمی م یداشتم واسه اون پسره دلبر 

 !که؟یاز نظر تو کوچ  زایچ  نی! واقعا ایعالمه تهمت و انگ بهم چسبوند هیتو سرت و  یانداخت

 

گرفته  دهیمن اشتباه کردم اما طناز هم کم مقصر نبود! بهش گفته بودم حساسم و حرفم رو ناد آره
نظر من براش مهم باشه!  یحت  نکهیقبول کرده بود، بدون ا ییتنها یرو برا بهی مرد غر هیبود! دعوت 

ونه با  نت ترسمی ! مشهیم شتریب  مینگران گذرهیکه م یخودش بود. هر روز  یتند رفتم اما مقصر اصل 
از نظر اون صحبت   دیبودن! شا بندیعمر آزاد بزرگ شده و براش سخته پا هی! اون ادیاخالق من کنار ب 

! من اونو فقط  هیعذاب آور زیکه قراره همسرش باشم چ ی من یباشه اما برا یعاد  زیکردن با اون مرد چ
وقت   چینگرانم! اگه ه ید! اما از اختالفات بعستین  یادیز زی اصال چ نیو ا  خوامیخودم م یواسه

 باشه...  خوامینتونه اونجور که من م

 و گفتم:  دمیکش شیصورت مخمل  یگونه رو. دستم رو نوازش دیکش  رونیمظلومش منو از افکارم ب  نگاه

  ایرو برادرم   ی! من گفتم حتیقبول دارم! اما قبول کن که تو هم اشتباه کرد ی_من تند رفتم طناز 
نظر من هم   یهست! تو حت ی ک  ستیپسره که معلوم ن نیچه برسه به ا گهی هم حساسم، د قمیرف

 بشم؟! یاز دستت عصبان  یدی! حق نمیدینپرس

 چونش گذاشتم و گفتم:  ریشد. دستم رو ز یشالش مشغول باز  یانداخت و با گوشه  نییرو پا  سرش

تو خودت باشه؟! مطمئن باش اگه   زی! نریکه تو دلته رو بزن! حرف بزن تا سبک بش یی_طناز حرفا
دروغ   هی ی تا بخوا شمیخوشحال م شتریباشه من ب  ندیهرچند که ناخوشا یرو بهم بهم بگ  تیواقع
  تکه داره عذاب یکن ی م یرو ازم مخف  یز یچ هی یدار  فهممی ! میعصب ایکه من مثال ناراحت نشم  یبگ
 ! بگو طنازم، بگو!دهیم

 دوخت. آروم گفت:  رو به چشمام نش یناز و غمگ یچشما
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رو مطرح   یخواستگار  یهیقض یخوای ! هنوزم فردا شب م؟یامشب هنوزم رو حرفت هست  ی_با اتفاقا
 ! ؟یکن

سردش رو تو دستام گرفتم. آروم    یبهش زدم و دستا یاما لبخند محو  چوندیمنو پ ییجورا هی نکهیا با
 گفتم: 

 حرفم بزنم آخه عروسک من؟!  ری ز دیَمرده و حرفش! چرا با گنی_م

  نیبودن در ع یخجالت  نیا یفته یشد. چقدر ش   یهاش نشست و لپاش صورتلب  یرو یناب  لبخند
 بودنش، هستم! طون ی تخس بودن و ش

بستم و همونطور دست در دست طناز، تو بام   نویشد. در ماش ادهیپ  نیرو گرفتم و از ماش دستش
 . میزدی تهران قدم م 

اون پسر فقط خواسته باشه به   شهیمن نبود! مگه م ر یتقص نیشک داشتم و ا  طناز یبه حرفا یکم
 بگه؟! کی طناز تبر

که تو قلب طناز جا داره منم، فقط  یداشتم! مطمئنم تنها کس  مانیمجهول بود اما به طناز ا واسم
 من!!!! 

ت در  که طناز در سکوت و دس ن ینبود. هم یخبر  شمی چند لحظه پ تی شده بودم و از عصبان  آروم
 خوب رو به من منتقل کرده بود!  یبود و تمام حسا یکاف زدی دست من قدم م

 در آورد و آروم گفت:  فشیاون رو از ک  لش،یبه صدا در اومدن موبا با

 _مامانمه!

 "جواب بده" رو لبام نشوندم و اونم تلفنش رو جواب داد.  یبه معن  یلبخند

روز با عشق   هی کردمی فکرشم نم  یتوش بزرگ شدم! حت یکه از بچگ  ییشدم به تهران بزرگ! جا  رهیخ
 باشه!   کتری سال هم از من کوچ ۱۶! چه بسا که اون عشق امیب  نجایبه ا میزندگ

 طناز به خودم اومدم:  یصدا با

 خونه!  میم کم برگردک گهی_مامانم گفت د
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 به ساعتم انداختم و گفتم:  ینگاه

تو خونه رات   گهیمامانت بودم د یخدا! اصال حواسم به ساعت نبودا! ساعت دو نصفه شبه! من جا  ای_
 ! دادمی نم

 و گفت:  دینبود که خند یخبر   ششیپ قهیانگار از حال خراب چند دق اونم

 دارم؟!  یاهی پا نی_بده مامان به ا

 و باال انداختم و گفتم: ر  هامشونه

 بانو! میسوختی شما م یتو دور  مینبود که ما االن داشت هی_اصال و ابدا! اگه مامان شما انقدر پا

 به بازوم زد و گفت:  یاو ضربه  دیخند

 بانوجان بسه! گهی! همون سروش بهم مادی! بدم مه؟یچ گهی_بانو د

 گفتم:  م،یرفتی م نیکه به سمت ماش   یسر دادم و در حال یاقهقهه 

 ازش استفاده کنم! یباشه در موارد ضرور  ادمی!  ادی_خب پس بدت م

 باال داد و گفت:  شوین ییپا لب

 _بدجنس!

 ! ومدیحالتاش خوشم م  نیمن چقدر از ا و

 

پدال گاز فشردم و به   یمطمئن شدم وارد خونه شد پام رو رو یکردم و وقت ادشیخونشون پ  یجلو
 ه حرکت کردم.سمت خون

 هنوز بر نگشته! دونمیکه م ینیخاموش معلومه همه خوابن به جز ام یچراغا از

از فکرم   یاناز طناز لحظه  ی. چشمادمیتخت دراز کش یلباسام رو ضیاتاقم شدم و بعد از تعو وارد
 خاص سبز رنگ رو دوست داشتم! یو من چقدر اون چشما شدی محو نم
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 84#پارت_

بود! همون عکس دو   نستاگرامیکه به چشمم خورد  پست طناز تو ا یز ی چ نیرو برداشتم و اول لمیموبا
 ! میکه با هم انداخته بود یانفره 

 عکس رو پست کرده بود!  نیبه حرف من گوش نداده بود و ا  بازم

رو از    یافکار منف ستیطناز ن  جیتو پ یابه یشخص غرفکر که  نیکردم خودم رو آروم کنم و با ا یسع
بود   یمردک همون پسر  نیآشنا اخمام تو هم رفت! خودش بود! ا یابه یغر دنیسرم دور کنم اما با د
 ! پس اسم اون مردک باربده!!نی! باربد معمشیدیکه امروز تو کافه د

 پست کامنت گذاشته بود:  ریز 

 !"ردیحماقت به خود نگ ینگ و بوبه شرط آنکه ر باستیز شهی"_عشق هم

! اصال ه؟یبود؟! منظورش از حماقت چ یمردک ک نیبود! ا  ینامنظمم نشون از فشار عصب یهانفس 
 !کنه؟ی چه کار م نجایمردک ا نیپس ا ستین جشیتو پ یا به ی مگه طناز نگفت غر

 برخورد کرد و هزار تکه شد! واریپرتاب کردم که به د یارو به گوشه لمیموبا یعصب

 !ه؟یطناز چ ی پسر تو زندگ نیبفهمم نقش ا دیبا

 

                                 **** 

 

 : طناز 

  یو استرس ری و ام یدو ظهر بود و تازه از هنرستان برگشته بودم. امروز انقدر در مورد خواستگار  ساعت
خونمون تا   ادیگفته بود هر طور شده تا شب م هیکرده بودم که هد فیتعر هیکه امروز داشتم واسه هد

لباسام رو   نکهیا ونگوشه از اتاق انداختم و بد هیکنم. کولم رو  دایپ  ییرها ال یاز فکر و خ  یمن کم
 میکم دلدار هیخودش   خواستیرو گرفتم. دلم م ریام یرفتم و شماره  میسراغ گوش عیعوض کنم، سر
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تو   دادیم ری ام لیکه خبر از خاموش بودن موبا ی زن پشت گوش یبده تا از استرسم کم بشه اما صدا
 ذوقم زد!

 

 

نبود!   یخبر   ریاومده بود خونمون اما از ام هیکه هد شدیم  یساعت کیهشت غروب بود و  ساعت
 !دادیجواب نم  یخاموش بود و تلفن خونشون رو هم کس  لشیموبا

که مشغول دستور دادن  یلیاق بمونه و خودم وارد آشپزخونه شدم و به مامان نخواستم تو ات هیهد از
 بود، گفتم:  بایبه فر

 _مامان جان! 

 سمتم برگشت و با لبخند گفت:  به

 زم؟ ی_جونم عز

 نجا؟ یا انیب خوانی م  نایخانم ا  نی_مه

 _آره چطور مگه؟!

 گفتم:  دیترد با

 هم باهاشون هست؟! ری_ام

 انداخت و گفت: ابروش رو باال  یتا هی

 باز دعواتون شده؟! نمی نه! بب ایامشب باشه  دونهی خدا م گهیکه بود، د شهی_هم

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرمو

 خاموش بود، نگران شدم!  شی _نه بابا! فقط گوش
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شد؟!" و   یبا چشم و ابرو اشاره کرده که "چ هیسرش رو تکون داد و من به اتاقم برگشتم. هد متعجب
 منم گفتم: 

 !یچ ی_ه

 باال انداخت و گفت:  یاشونه

 بره! ادش یرو هوا بزنه و فرداش  یحرف  هیکه  ستی بچه ن   ری_حتما شارژش تموم شده و گرنه ام

 گفت:  گرفت،یقرمزم رو به سمتم م ر ی که لباس حر یحال  در

 ! نهیبی م ی جنگل  تیوضع  نیبا اتو رو   رسهی بپوش االن سر م  نویا ای_ب

 . دمیرو از دستش گرفتم و پوش رهنمیزدم و پ   یلبخند مچهین

 شلوار؟!   ایبه نظرت دامن بپوشم  هی_هد

 و گفت:  دیخند

 دختر! مگه دهه شصته؟!  هیچ گهی_دامن د

 نثارش کردم و گفتم:  یگردن  پس

 !خوره؟یمن کجاش به دهه شصت م ی_دامنا

 انداخت و گفت:  دیرسی باالتر م یحت  ایزانوم و  یتا رو شیکه همشون بلند ییهابه دامن ینگاه

 !کنهیپاهاتو قلم م یرو بپوش نایا یکرد فیتعر ریکه تو از ام یز ی ! با چ؟یبپوش   نارویا یخوای م ی_جد

 ابروهام انداختم و گفتم:  ونیم یبه بازوش زدم و گره یاضربه 

 ت کنا!_در مورد شوهر من درست صحب 

 و گفت:  دیخند

 _تعصبو برم! حاال خو شوهرت نشده!
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 گفتم:  دم،یکشی م رونی کرم رنگم رو از کمد ب ی که شلوار نخ  یحال  در

 خوبه؟!  نی_ا

 !ی! َدتس اوک یبی ب سی_

لبام   یرو  یکمرنگ اریرژ سرخ بس  ری ام تیکامل لباسام، با توجه به حساس  ضی و بعد از تعو دمیخند
هام شونه یرو شهیهم مهمون چشمام کردم. موهام رو هم طبق عادت هم   یو خط چشم دمیکش
 و گفت:  دیجلو اومد و لپمو کش هیبه خودم انداختم که هد نه یتو آ  یو نگاه ختمیر

که منم دوست دارم درسته قورتت بدم،   نیبات برخورد کنه! ا  یشما حقم داره اونجور   یآقا ریام نی_ا
 بدبخت که پسرم هست! ریامچه برسه به اون  گهید

 به بازوش زدم و اومدم جوابش رو بدم که زنگ خونه به صدا در اومد. یاضربه 

داشت داخل   وشیرفتم. دار نیی ها پاو خودم با سرعت از پله نهیگفتم تو اتاق بش  هیبه هد یسرسر 
 بود. ستادهیتر به انتظارشون اعقب  یو مامان کم   کردی خونه دعوتشون م

 به سر و وضعم انداخت و با لبخند گفت:  یکه نگاه ستادمیا یل یمامان ن کنار

 !یکرد تانیپ تانی_چه خبره؟! چقدر ش

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !ینجور ی_هم

 نموند.  یحرف زدن مامان باق  یبرا یخانم، فرصت نیورود مه  با

! شدیوارد شدن! باورم نم  نی خانم و ارسالن و ام نی که بسته شد تازه متوجه شدم که فقط مه در
 حرفاش دروغ بود؟! یهمه  یعنیحرفش؟!  ری زد ز  ریام یعنی

 که گفت:  دمیمامان رو شن یصدا  تنها

 جان کجاست؟! ری _پس ام

 بود!  ومدهیبهونه آورده بود و ن هیحرفاشون رو بشنوم! حتما  یهینخواستم بق گهید و
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رو مطرح   یخواستگار  هیحرفمو باور کرده و امشب قض ری من چقدر ساده بودم که فکر کردم ام و
 حضور داشته باشه!  نجایحاضر نشده بود ا  ی! اون حتکنهیم

 85#پارت_

 : ریام

 

که آوازش تو شهر   یاکافه نی همچ شهی! اصال مگه منجاستیبود! هم ادمی  یرو به خوب آدرسش
 برد؟! ادی رو از  دهیچ یپ

نشستم! امروز و قبل از  می که اون روز با طناز نشسته بود یز یکافه شدم و پشت همون م ردوا
گرفتن   یمشخص بشه! منتظر بودم تا مثل اون شب خود باربد برا زیهمه چ فی تکل  دیبا یخواستگار 
 بره، گفتم:  خواستی آخر که م یسفارش دادم و لحظه یااومد. قهوه یاگهیاما شخص د ادیسفارش ب 

 ! ستن؟ین نی _جناب مع

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا کی

 اومده؟! شیپ  ی_مشکل

 !شناسنیشمس باهاتون کار دارن، خودشون منو م  ی آقا دی_نه! بهشون بگ

کردم   ی. سعادیکامال خونسرد به سمتم م یاکه با چهره  دمیبعد باربد رو د یتکون داد و لحظات یسر 
زدم و باهاش سالم و   یاز جام بلند شدم و به اجبار لبخند شدنیآرامش خودمو حفظ کنم و با رس 

 کردم.  یاحوال پرس

 شد و گفت:  رهیکامل تو چشمام خ  یبه روم نشست و با خونسرد رو

 جناب شمس؟!  دیبا من داشت ی_کار 

 گذاشتم و سرم رو جلوتر بردم و گفتم:  زیم یدو آرنجم رو رو هر
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 ! ه؟یتو و طناز چ نی_ب

بمونه کار   یباق  شی و تو جلد خونسرد رهی تعجبش رو بگ یجلو کردیم یسعداشت   نکهیا دنیفهم
 من، نبود!  یحداقل برا ،یسخت

 داد و گفت:  هیتک شی به بغل شد و به صندل دست

 ! فهممی _منظورتون رو نم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

! میبا هم ازدواج کن گهیمدت د هی طناز و قراره  یمن امشب قراره برم خواستگار  ن،یمع یآقا دینی_بب 
جواب سر باال بهم داد!    ییجورا  هیاما  نیکه اون شب شما باهاش چه کار داشت دمیمن از طناز پرس
 نستاگرامیا یشما صفحه ای! ن؟یکنی م ن،یکنی صحبت نم   یخصوص اتونیمشتر یشما که با همه

محترم   یآقا  ستمی من خر ن! د؟یزاری براشون کامنت هم م  یو حت دیکنی رو دنبال م اتونیمشتر یهمه
 رو روشن کن!  زیهمه چ  فیامشب تکل نیپس لطفا هم

  نیافتاده ب یاز گره  نیو ا شدیم دهیرد خشم د یفقط کم ،یسرد و خونسردش کم  یتو چهره  حاال
 ابروهاش مشخص بود!

 نشست و گفت:  صاف

 _طناز جان... 

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 _خانم راد!

 همشون خورد بشن! کنه،ی خشم به دندوناش وارد م  یکه از رو یکردم ممکنه با فشار  احساس

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

داشتم. اون   ییآشنا شونیبا ا شیمن هستن و من کم و ب  یکافه یشگیهم یهای_خانم راد از مشتر 
و    دیبزرگتر شونیسال از ا ۱۶و متوجه شدم شما   دمیشنی داشتم حرفاتون رو م  یشب به صورت اتفاق

  یلیخ تو رابطه  یگوشزد کنم که اختالف سن شونیاز اونجا که من روانشناس هستم فقط خواستم به ا
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انسان خودم رو   هیو هزار جور مشکل بشه! من فقط به عنوان   یر یگذاره و ممکنه باعث درگ ریتاث
 رو بهشون بگم! زایچ نیموظف دونستم تا ا

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

 !ن؟یاعتماد یاول کار بهشون ب  نیجناب شمس! نکنه از هم فهممی رو نم  تونی همه نگران  نیا لی_ دل

 بلند شد وخواست از کنارم رد بشه که مچ دستش رو گرفتم و اون هم متوقف شد.  زمزمه کردم:  و

رو   هاتحت ی که تو قلب طناز جا داره منم، پس نص یتنها کس ن، یباشه جناب مع  ادتی شهیهم نوی_ا
 خامت بشه! دیکن که شا فی رد گهید یکیببر واسه 

 لبش جا خوش کرده بود، گفت:  یکه گوشه  یپوزخند با

به بعد   نیاز ا دمی اما بهت قول نم رمیگیم دهیناد یامشبت رو چون مهمونم بود یهای احترام ی_ب
رو خام خودم کنم، من  ی! در ضمن من نخواستم کسنمیساکت بش ینجور یهم نمیبب یاحترامی اگه ب

  روکا  نیبود من هم شونیا یهم جا یاگهیکه درست بود رو انجام دادم و اگر هر کسه د یفقط کار 
 که طناز جان... رهی گیخندم م  نی! فقط از اکردمیم

 زد و گفت:  یخند تک

  هیروانشناس بهتون توص هیموضوع رو از شما پنهان کردن! به عنوان  نیانوم راد اخ  د،ی_آخ ببخش 
 !نیوقت ادامه ند چی رو که با دروغ شروع بشه رو ه یزندگ کنمیم

 و رفت!  دیکش رونیبعد دستش رو از دستم ب و

آخرش خونم رو به جوش آورده بود! خوب  یگذاشتم و از کافه خارج شدم. حرفا زی م یقهوه رو رو پول
! به هر حال  رهی به من زد، حالمو بگ زی آم هیکامال خونسرد و کنا یکه با لحن  ییتونسته بود با اون حرفا
 ایکنه  قلرفتار کنه تا آرامش بهش منت یچجور  دیبا هرکس با  دونستیاون روانشناس بود و م 

 حرصش بده!

احت بودم که به من دروغ گفته بود! مگه من صدبار بهش نگفته  نار یاز طناز  نایا یاز همه  شتریب
بشم،   یعصب  ایمن ناراحت  یبگ تویاگه واقع یاگه فکر کرد ی! مگه نگفتم حتزارم؟ی بودم که از دروغ ب 

 بگو!  تویبازم واقع
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 شده بود!  ری! ددادیپشت فرمون نشستم و چشمم به ساعت افتاد که هشت رو نشون م تی عصبان با

  ینیری گرفتم و بعد از اون به ش کیدسته گل نسبتا بزرگ و ش  هیرفتم و  یبه گل فروش   سرعت با
تا   دیطول کش یربع   کیخدا شلوغ بود،  یشه یهم یفروش ینیری ش نیکه ا ییرفتم و از اونجا  یفروش 
 گرفتم و بعد به سمت خونه حرکت کردم.  لیرو تحو های ناپلئون

 جواب دادم:  دمیمامان رو که د یمحض ورود به خونه، تلفن خونه به صدا در اومد. شماره  به

 _جانم مامان جان؟ 

 چرا خاموشه؟! لتیپس پسرم؟ موبا یی_کجا

 !امیم شمیبخرم! االن حاضر م  گهی د یک یاز دستم افتاد خورد شد، وقت نکردم  شبی! آها! دلم؟ی_موبا

 ! ای_باشه، فقط زودتر ب 

 کنه! ری تم و تلفن رو قطع کردم. خدا امشب رو به خ" گفی"چشم

 86#پارت_

 : طناز 

 لبخند زنان گفت:  هیجمع رو ترک کردم و وارد اتاقم شدم. هد  یدیببخش با

 !؟ینگران بود یخودیب یدیاومد، د یدی_د

دو رگه شده بود،  تیبغض و عصبان  یکه از رو ییچنگ زدم و با صدا زیم ی رو از رو لمیموبا کالفه
 گفتم: 

 !ومدین هیهد ومد،ی_ن

 گرد شده گفت:  ییهااز من جا خورد که با چشم  شتریانگار ب اون

 !؟ ادیمنتظر بزاره و بعد ن نجایتو رو ا هی! مگه الکومدی _غلط کرد که ن

 بار گرفتم اما بازم خاموش بود! نیهزارم یرو برا   شیلعنت یشماره 
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 .می خورد شد و هم گوش  نهیپرت گردم که هم آ نهی رو به سمت آ میگوش

 و گفت:  دی کش یبلند نیه هیهد

 !؟یکن یم  ینجور یا ی! براچومدیاحمق؟! به درک که ن  یدختره  یکنی م کاری_چ

به من و   یخورد شده و بعد نگاه  ینه یبه آ یشد. اول نگاه انیتو در نما نیدر باز شد و قامت ام هوی
 دوخت! نی زم  یرو نهیآ یانداخت و دوباره نگاهش رو به تکه خورده ها هیهد

 به خودش اومد و گفت:  عیسر هیهد

 _سالم، حال شما خوبه؟!

 کرد. یسالم و احوال پرس  هیبا تعجب سرش رو تکون داد و با هد نیام

 شهیهم یموها  نکهیشده بود! مخصوصا ا یستنخوا بی رنگ عج ی آب  نیبافت قرمز و شلوار ج نیا با
 حرف نداشت!  تشیحالتش رو رنگ زده بود و واقعا جذاب خوش 

 : د یرو به من پرس  یبا نگران نیام

 ! نجا؟ی_چه خبره ا

 و گفتم:  دمیموهام کش نیب یدست کالفه

 خورد شده! نهیکه آ ینی بی! میچ ی_ه

 و گفت:  دیخند

 !ُگرخهیکه م نهی رو بب  نجایا ادیب  رمیهم خورد شده! االن داداش ام ی_حتما اتفاق 

 زد و گفت:   یبهش نگاه کردم که چشمک متعجب

 !شه؟یم شه،یبدون داماد که نم ی_مراسم خواستگار 

 خبر داشت! با ِمنُّ ِمن گفتم:   زی از همه چ نیام پس

 ! ومده؟ی_پس...پس چرا ن



 اب یمنو در

254 
 

 داد و گفت:  هیدر تک  به

تا   دونهیاما نتونستم! خدا م ارم یدر ب  ری ام یسال خودمو کشتم تا سر از کارا کی و   ستی ب نی_من تو ا
 !رسهیم گهیربع د هیاالن که مامان بهش زنگ زد، خونه بود و گفت تا   یاالن کجا بوده ول 

 بهت و تعجب گفتم:  با

 خبر دارن؟! هیخانم هم از قض   نی_مه

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

که   یکیوسط رخ نده! من  نیا یکش  سیو گ  سی! فقط دعا کن گزهی_نه بابا! امشب واسه همه سوپرا
 رو موهام حساسم!   یلیخ

 و  و من گفتم: میدیخند هی حرف من و هد نیا با

 _چه خوش رنگ شده!

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 مهالست!  قهی_سل

 گفت:  نیموقع زنگ در به صدا در اومد و ام همون

 جناب داماد بد قولتون!  نمیا ای_ب

 به سمت در هولم داد و گفت:  هیهد

 ! کنمیرو جمع م  نای_تو برو منم ا

 . میرفت نیی ها پااز پله  نیو به همراه ام دمیبه روش پاش یاقدرشناسانه  لبخند

هاش  باز بود،  که چند تا از دکمه  ید یسف  رهنی رنگ و پ یتو اون کت و شلوار نوک مداد ریام دنید با
هم تو دست راستش   ینی ریتو دست چپش و جعبه ش یقلبم به تکاپو افتاد! دسته گل بزرگ و خاص 

 نگاهش رو من ثابت موند! کرد،ی م یسالم و احوال پرس وشیبود. همونطور که با دار 
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 ه خودش اومد و به سمتش برگشت: ب   یلیمامان ن یصدا با

 !؟ی ن یری گل و ش نیا هیجان؟! مناسبتش چ ریام یدی_چرا زحمت کش

دختر   یمجلس خواستگار  ینیر ی گل و ش نیکه ا کردیدرصدم فکر نم  کی یمن حت  یچارهی ب مامان
 !دونشهی یکی

 زد و گفت:  یلبخند ریام

 خدمتتون! کنمی! عرض م ستین یا_حاال عجله 

به سالن  هی دادم. اون اما خشک و سرد جوابم رو داد و همراه بق یبه سمتش رفتم و سالم کوتاه  آروم
از صبحه   نکهیمن دلخور باشم از ا نکهیا یبود؟! به جا  یچ گهیرفتار د نیا لی رفت. دل ییرایپذ

 ! ره؟یگی م افهیاومده، اون واسه من ق ریخاموشه و حاالم که د  شیگوش

 یکه اشک گوشه یخانم در حال  نیشدم. مه ری جاگ ری خانم و ام نی مه یبه روو رو  یل یمامان ن کنار
 گفت:  کرد،ی چشمش رو پاک م

 ! نمتیبب تیروز تو کت و شلوار دوماد هی شاالیمادر! ا یشد  پی_چقدر خوش ت 

 خانم گذاشت و گفت:  نی دست مه یدستش رو  رو ریام

 مامان جان! ستی ن ری _اون روز د

 !دیرو د یبرق شاد  شدی خانم م  نیمه  یشد و از چشما یدل من چراغون تو

 با لبخند گفت:  ارسالن

رو باهات مطرح کنم! خوب شد که امشب بحثش رو   هیقض نیا خواستمیجان من م   ری_اتفاقا ام
 هستن که... هیقض انی جانم در جر  وشی! دختر دکتر تابش! داریشناسی! الهه رو که میدیوسط کش

 و گفت:  دیخشم وسط حرف پدرش پربا   ریام

منم جوابم رو بهتون   نیگذاشت  ونیبا من در م   وشیرو هم شما هم آقا دار هیقض نیا گهیبار د کی_
 ! میدر موردش صحبت نکن گهی گفتم! پس خواهشًا د



 اب یمنو در

256 
 

الهه دختر دکتر   دونستمیو ارسالن، هر دو گرفته و مغموم شد و من اون روزا چه م وشیدار یچهره 
 داره!!! چارهیمِن ب  یتو زندگ  یتابش بعدها چه نقش بزرگ
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خانم هم تو آشپزخونه مشغول بودن. ارسالن  نیو مه  یل یشام بود و مامان ن زی م دنیمشغول چ بایفر
 ل حرف زدن در مورد کار!خدا مشغو یشهی هم که هم وشیو دار

 یچشم  ریگوشه ساکت و آروم نشسته بودم و مشغول کندن پوست کنار ناخنم بودم! اما ز هی منم
که به سمتم  دمیگفت و بعد قدم هاش رو د نیدر گوش ام یز ی بود که آروم چ یر یحواسم به ام

 !کوبه یتر مبهش صد برابر محکم   یکی . قلبم هنوزم با هر بار نزدومدیم

 و آروم گفت:  ستادیا جلوم

 کاِرت دارم! اطی تو ح  می_پاشو چند لحظه بر

حرکت کردم. دست خودم   اطیبهش نگاه کنم، بلند شدم و جلوتر از اون به سمت ح  نکهیو بدون ا  آروم
 نبود اما از دستش دلخور بودم! 

به سکوت گذشت   یا. چند لحظه دمیهاش رو پشت سرم شنقدم  یو صدا ستادمیمجنون ا دیب یجلو
 که بازوم رو گرفت و منو به سمت خودش برگردوند. 

 گوشم پچ زد:  کنار

 !؟ی_چرا نگفت 

 که تو صدام مشهود بود، گفتم:  یتعجب و ناراحت  با

مردم و زنده شدم؟!  نجایمن ا  یهم بهت بگم؟! نگفت  یز یچ تونستمیرو نگفتم؟! اصال مگه م ی_چ
 ! ؟یکن  تیمنو اذ  ادی! خوشت م ؟ی! که عذابم بد؟یکردرو خاموش   تیگوش  یچ یبرا

 خشم بازوم رو که هنوز تو دستش بود فشار داد که آخم بلند شد. با اخم و تشر گفت:  با

کردم که بار   تی تو رو اذ یرو اون زبون درازت! من ک  یار ی چرت و پرتا م نی_دفعه آخرت باشه از ا
چرا خاموش بود؟!   میبچه گانت بردار! گوش یرفتارا نیدومم باشه؟! خجالت بکش طناز! دست از ا
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  ستتپ  ری تر از تو رو زاحمق یکه ی مرت هی یچرا؟! چون زر زرا یپرس ی! مواریبه د  دمشیکوب شبید
از زبون خودش   زوی چاون مردک تا همه  شیبود! رفته بودم پ نیکردنم هم هم رید لی ! اتفاقا دلدمید

 بهم گفت!   زویچشماتو گرد نکن! آره همه چ یبشنوم! اونجور 

 : د یکش ادیرسمًا فر و

!  یراستشو به من گفت اما تو طناز بازم به من دروغ گفت بهی! اون غریاحمق بازم دروغ گفت  ی_اما تو
پسره که  نیکه ا یگ یو با خودت م یدیم لمیمشت دروغ تحو هیکه هر دفعه  یکنیمنو خر فرض م 

 !ن؟طناز، ها یفکر کرد یمن چ یمن بهش دروغ گفتم! واقعا در باره  فهمهی عاشق و کور و خره، نم

 ریام خواستمی . گند زدم! اما فقط مرفتی و صدامون داخل نم میدور بود یشکر که از در ورود خدارو
 گفتم که اونو خر فرض کردم؟!  ی! من کنیناراحت نشه، هم

 صورتم بر اثر اشک با دستام برخورد کرد. آروم گفتم:   یسی رفتم و خدهنم گ یرو جلو دستم

 ! ینش یناراحت و عصب  خواستمی ...من فقط مخواستمی _م

 رو تکون داد و گفت:  هامشونه

من فقط نسبت   یگفتیرو به من م هیرفتارات بچه گانست! اگه از اول اصل قض گمیم نی_ِد واسه هم
خوردم کرد،    هاشهیو کنا کهیهم ت م،یروز هم از دست اون عصبان ! اما امشدمیم  یبه اون مردک عصبان

 طناز! یاعتماد کرد یبه خودت ب  شهیکارت منو واسه هم  نیهم دروغ تو! با ا

 چنگ زدم و گفتم:  رهنشیپ به

چرا...چرا   ، ینش یعصب   ای! من اگه نگفتم نگران خودت بودم که ناراحت ؟یرحم شد  ی_تو چرا انقدر ب
 ! ؟یکنی فکر نم نیبه ا

بهم گفت؟! گفت اول   یچ یدون یم کهی به غرور من! اون مرت یفکر احمقانت گند زد نی_اما با ا
که با دروغ شروع بشه رو  ی! گفت بهت دروغ گفته؟! گفت زندگ ؟یاعتماد ی انقدر بهش ب  تی زندگ
 طناز، آره؟!  یخوایم نویقت ادامه نده! تو او چیه

 زل زدم تو چشماش و گفتم:  یناباور  با
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 کنار؟!  یمنو بزار  یخوای تو م  یعنی...یعنی_

 بار چشماشو باز و بسته کرد و بعد گفت:  کی

پشت سرمم   گهیو د رفتمی که دوست دارم! وگرنه م فیطناز! ح ادی که جونم واست در م فی...ح فی_ح
 هان؟!  ،یببر  نیرو تو من از ب یاعتماد یحس ب  نیا یخوایم ی! چطور کردمی نگاه نم

نشون  یعکس العمل  چیگذاشتم. اما اون ه نشیس یرو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو رو  دستم
 نداد. آروم گفتم: 

درکم کن! من  ری م! امکرد  ی! اصال به قول تو بچگتونمی من بدون تو نم ری! امگمی دروغ نم گهی_بخدا د
بارو بهم فرصت   نیبگم! ا دینبا یبگم کِ  ویچ  دیبا یکِ  دونمی نم ستم،ی سالمه! مثل تو عاقل ن ۱۸فقط 
 بده!

به وجود اومد و آخر سر، آروم زمزمه   نمونیب  یکمرم حس کردم. سکوت طوالن  یدستاش رو رو یگرم
 کرد: 

 دوست ندارم!  فی نکن! من دختر ضع  هی گر ،ینکن طناز  هی_گر

 خودمو ازش جدا کردم و اشکام رو پاک کردم.  عیسر

 ! کنمی نم هیگر گهی_د

 و گفت:  دیصورتم کش یگونه روحرکت من خندش گرفت و دستش رو نوازش  نیا از

 !ی_خوشگل شد

 انداختم که سرش رو جلوتر آورد و گفت:  نیی ! سرم رو پافشیدلم غوغا به پا شد از تعر تو

 ! هیمختص به خودم باشه نه بق اتیخوشگل  نیا دمیم حی _اما ترج

 شدم و گفتم:  رهی رنگش خ یاقهوه یهاله یت تو

 شبا فرق داره! هی_امشب با بق 

 و گفت:  دیرو کش  لپم
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 ! ستی_فقط امشب! از امشب به بعد بهونه قبول ن 

 شد و چال لپش فرو رفت! ری د املب گفتم که باعث لبخن ری" زی"چشم

  یبه رو یز یچ گهید شدی تموم م یو خوش  یکه به خوب  ییبعد از هر دعوا ریچقدر خوب بود که ام و
 ! داشتمی تر ممهربون رو دوست  ری ام نی! و من چقدر اکردی رفتار م یعاد یل یو خ اوردیخودش نم 
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که کنار   یر یمن نشسته بود با لبخند به ام  یخانم که رو به رو  نیبود که مه دهیبه اتمام رس  بایتقر شام
 من نشسته بود، گفت: 

 جون کنجکاو شدم!  یل ین ی! من جاه؟یچ ین یری مادر مناسبت گل و ش ی_نگفت

 و گفت:   دیهم خند یلین مامان

 رو!  هیقض  دمیخودمو کنترل کردم که دوباره نپرس  یل ی_آره بخدا، تا االنم خ

 زد و گفت:  یا نه لبخند آقامنشا ریام

 !دیآرامش خودتون رو حفظ کن نیاما شما قول بد گمی_من مناسبتش رو م 

 روم در سکوت مطلق فرو رفته بود!  نگینیو دا ومدیدر نم  یصدا از کس حاال

بهش   ی دستم گذاشت و فشار آروم یرو زی م ری که متوجه استرس من شده بود، دستش رو از ز ریام
 وارد کرد. 

 گفت:  دیبا ترد  یلین مامان

 باشه! ری _خ

 تر کرد و گفت:  ق یلبخندش رو عم ریام

 !رهی _خ

 بعد از جاش بلند شد و گفت:  و
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 کنم! یامشب طناز رو از شما خواستگار  خوامیخان من م وشیدار ی_با اجازه 

 یزل زده بود و از چشما ریبا بهت و تعجب به ام  یلیسکوت جمع آزاردهنده شده بود! مامان ن حاال
 ! دیباری م تی خشم و عصبان   وشین و دارارسال

  نیو ا دمیفهمی ازش نم یز یچ کردمی م یسع  یفرق داشت! هرچ هیخانم اما طرز نگاهش با بق نیمه
 !کردیم تمیاذ

 آخر ارسالن با خشم از جاش بلند شد و گفت:  دست

  دمیهمه واست زحمت نکش نی! من ا؟یگیم یدار  یچ ی فهم یم چیپسر؟! ه ی_تو عقلتو از دست داد
 !زیبه همه چ  یکه حاال گند بزن

 داد زد:  بایتو چشماش و تقر ختیخانم تموم خشمش رو ر نیمه

 _ارسالن!

 خانم برگشت و گفت:  ن یبه سمت مه  ارسالن

 نگفتم فقط... یز ی_اگه تا االن چ

 زد:  ادیخانم بلندتر فر نیمه

 نه من نه تو! گهید یار ی که تو فکرته به زبون ب یز یاز اون چ گهید یکلمه کیخدا اگه   ی_به خداوند

 میکردی که فکر م میچقدر ساده بود ری ام ینشست و من و حت یصندل یبا خشم دوباره رو ارسالن
 فقط الهه دختر دکتر تابشه!  گذرهیخانم م  نیکه تو سر ارسالن و مه یز یچ

 گفت:   یلرزون و عصب یبا صدا یل یبار مامان ن نیا

باره  نیدر ا  یز یوقت چ چیه گهی! لطفا د رمیگیم دهینشن  یمهمونم بود نکهیا یامشبت رو پا  یا_حرف 
 نشنوم!

 شده بود دوختم و لب زدم:  رحمی امشب ب بیکه عج یلیغم نگاهمو به مامان ن با

 _مامان!
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 شد و گفت:  انی صورتش نما یرو  یظیغل اخم

مثل   ریتو و ام  یجنس دوست  کردم ی _خجالت بکش طناز! من به تو اعتماد داشتم! منه احمق فکر م
 !؟ یمن نگاه کن یتو چشما شهی! واقعا روت ماسهیتو و هد  یجنس دوست 

 گفت:  ریانداختم و ام نیی رو پا سرم

عاشق   یاگه ی! ما هم مثل هر پسر و دختر دفهممی رو نم تتونیهمه عصبان  نی ا لیخانم من دل   یلی_ن
 !ی اگه ید زیو قصدمون ازدواجه نه چ میهم شد

 گفت:  کردیاز خشم رو به آدم منتقل م یکه موج ییو با صدا  یعصبان  یلین مامان

من  یتو چشما ی! من طنازمو دست تو امانت سپردم! حاال با وقاحت زل زدری_از تو انتظار نداشتم ام
 ! ؟یکن یم یو ازم دخترمو خواستگار 

 انداخت و گفت:  نییسرش رو پا  ریام

 ! ن؟یدونی گناه م نوی_من فقط عاشق طناز شدم، شما ا

 گفت:  ریو چشم تو چشم با ام ستادیا ریام  یقدم کیتو  مامان

 ینه شوهرش! چه ورد یباباش ی! جا یسال ازش بزرگتر  ۱۶! ؟یبا طناز دقت کرد  تیسن ی_تو به فاصله
شده، کور و کر   فتتیش  ینجور یکه ا یه؟! چه کار کردکه خامت شد یمن خوند  یتو گوش دختر ساده 

 ! ؟یخودت حروم کن یدختر منو به پا یخوای شده؟ تو م

 از جام بلند شدم و گفتم:  تی عصبان با

انقدر از آقا بودنش صحبت   روز ی که تا د یر ی با ام یتون یم یمامان! چطور   یزنیم هیحرفا چ نی_ا
 !؟یحرف بزن   ینجور یا یکردیم

 شد و گفت:  رهی خشم به چشمام خ با

 !یبکن   یچه غلط یخوایم  یفهمی نم  یپسره کورت کرده! کور شد نی_ا
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  نطوریخودمه که امشب داره ا یداشتنمهربون و دوست  یلیهمون مامان ن نیا کردمی نم باور
 !کنهیصحبت م   ینجور یا دونشی یکی و با دختر  گهیم راهیبد و ب  ریبه ام رحمانهی ب

 تا اون لحظه ساکت بود به حرف اومد:  خانم که نیمه

! اگر جواب  کننی مجازات نم ا ی خیتوب نشونهیکه ب یدو تا انسان رو به خاطر عشق پاک ای دن یجا چی_ه
دوتا جوونه!  نیا نیبه پسرم رو ندادم و سکوت کردم فقط به حرمت عشق ب هاتونی احترام یب

عشق پاک    نیدارم! پس خواهشا شما هم به حرمت هم مانیکه خودم به پاک بودنش ا یعشق
 ! دیریجلوش رو نگ 

 زد و گفت:  یپوزخند  یلین مامان

 حماقت محضه! ست،ی اسمش عشق ن نی_ا

 بعد جمع رو به مقصد اتاقش ترک کرد! و

 برن! که مثل آتش فشاِن در حال فوران بود اشاره کرد تا   یخانم هم به ارسالن نیمه

 هم گفت:  وشیگفت و دار وشیدر گوش دار یز یچ ارسالن

 ! میکنی _فردا در موردش صحبت م

عالم به دلم  یهاچه کار کنم! تمام غم دیبا دونستمی بودم و نم سادهیمنم مثل مجسمه اون وسط وا و
 حالت تهو گرفته بودم!   ادیهجوم آورده بودن و از شدت استرس ز

 شونم نشست به سمتش برگشتم و اون با لبخند گفت:  یگرش که رو  تیحما یدستا یگرم

به آسمون بره من هستم! من تا    نیزم اد،ی ب نی! آسمون به زمیطناز  ایوقت به دلت غم راه ند هی_
تر از   یکه هر روز قو  یبد هیتهش هستم! پس اخماتو باز کن! بخند، از ته دلت بخند تا به من روح

 با مشکالت بجنگم!  واسه به دست آوردنت روزید

  ریصحبت کنه و من نخندم! لبخندم از ته قلبم بود و عشقم رو به ام  ینجور ی ا ریام شدیمگه م اصال
 .زدی م ادیفر
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 کرد و با خشم از کنار ما رد شد و از خونه خارج شد.  یخداحافظ   وشیاز دار ارسالن

 و گفت:  ستادی خانم کنارمون ا نیمه

 بازم طرف شمام! فتهیُ که ب یا من هر اتفاقندارم ام  هیبه بق ی_کار 

 به مادرش زد و من تا دم در بدرقشون کردم. یا لبخند قدرشناسانه  ریام

ثبت   نسیحتما تو گ   دیبه من گفته بود که داستان عشق ما دو تا رو با یبا شوخ نیآخر ام یلحظه 
که اونا رفته بودن و من  شدی م یربع   کیلبام نشسته بود. اما حاال  یلبخند رو ی کنن و لحظات کوتاه

 بودم! ستادهیا اطی همچنان تو ح

. دست به بغل  رو  دمیرو د وشیو به سمت صدا برگشتم و دار  دمیرو پشت سرم شن  ییهاقدم یصدا
 و گفت:  سادیبه روم وا

با دختر    دیبا ری! امیرو به هدر بدزحمات ما  ی! تو حق ندار یازدواج کن  ریبا ام دمی _بهت اجازه نم 
 کن! رونیارزشت ب یو ب   کیدکتر تابش ازدواج کنه، پس فکرشو از اون مغز کوچ

 گفتم:  د،ی لرزی م  یکه از زور خشم کم ییرو تو وجودم به وجود آورد. با صدا یم یحرفاش خشم عظ  با

  یکه به من دستور بد ستمیمن طناز رادم، نه طناز فرهمند! من دخترت ن یفراموش کرد نکهی_مثل ا
  یتو زندگ  یی جا  نیترک یو تو کوچ کنمی چه کار کنم چه کار نکنم! من با هرکس که دلم بخواد ازدواج م

 خان!  وشیدار یکن فیتکل  نییمن تع یبرا یکه بخوا یمن ندار 

  لیتکم  گهیامروزم د تیاز کنارش رد شدم و وارد اتاقم شدم. ظرف تشیبعد بدون توجه به عصبان و
 رو نداشتم! وشیبا دار  شتریتوان بحث و جدال ب گهیود! دب

  یلیاز اون مامان ن یاثر  چیجلوم ظاهر شد. ه یلیافکار بودم که در اتاقم باز شد و مامان ن نیهم تو
 بود!  یعصبان  یلیبود! خ ی ! عصبانشدی نم دهیمهربون تو چهرش د

 !دمیدیرو م  نشیخشمگ یاتاقم، واضح تر چهره یک ی اومد و من حاال، تو تار جلوتر

 طناز؟!  یکشی ! تو واقعا خجالت نمفهممی کردنتو م  تانیپ تانیش نیا لی _حاال دل

 و گفتم:  دمیوسط حرفاش پر  کالفه
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  خوامیخجالت بکشم؟! مگه گناه کردم؟! من فقط عاشقشم! م ی_بس کن تو رو خدا مامان! از چ
 جرمه؟!  نیباهاش ازدواج کنم! ا

 ون داد و گفت: رو به چپ و راست تک  سرش

 احمق اون همسن باباته!  ی_دختره 

 تو هوا تکون دادم و گفتم:  دستمو

که   هیعدده! مهم عشق و حس خوب هیکنار مادر من! سن فقط  زیافکار مسخرت رو بر نی_تو رو خدا ا
وقت تجربش نکرده بودم!  چیبودن دارم، ه ری که من از با ام یدارن! احساس گهیها کنار هم دانسان

 ! ست؟ی ن یکاف  نیمامان من کنار اون آرومم، خوشبختم، هم

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 !شه؟یم ی ! درست چ؟یسالته! درست چ ۱۸! تو یگیم  یچ  یفهمی چشمات کوره نم ،ی_تو االن داغ

 بر خورده؟!   ییهمه آدم که هم ازدواج کردن هم درس خوندن به جا نی! اخونمی _درسمو م

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

از   دیبا یبا اون پسره ازدواج کن  یخوای ! اگه مامی منم کوتاه نم ،یستین میمستق یسراط  چی_تو به ه
 بدم!  تی دواج رضااز نیباش که من به ا دیام نیطناز خانوم! به هم یمامانت رد بش یجنازه  یرو

موهام فرو کردم. همون  یتخت نشستم و دستام رو تو یو رفت. کالفه رو دی بعد در رو به هم کوب  و
 و گفت:  رونیاومد ب  یبهداشت  سیاز سرو سی خ ییبا سر و رو  هیلحظه هد

 ؟ ی_خوب 

 تکون دادم و گفتم:  ی! سر نجاستیا هیرفته بود هد ادمیکل  به

 ! شمی نم نی_آره بهتر از ا

 شونم گذاشت و گفت:  یکنارم نشست و دستش رو رو هیهد

 به سرم زد! یفکر  هی دمیرو شن دادتونیداد و ب ی_از همون موقع که صدا
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 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 !؟ی_چ

 به خودش گرفت و گفت:  یمتفکر  یافهیق

 !شهیازدواج نم نیبه ا  یوجه راض چیکه مامانت گفت به ه یدی_شن

 _خب؟! 

 کرد و گفت:  زی رو ر  شماشچ

 !هیازدواج اجبار یبرا نی والد تی _و حتما رضا

 _خب!

 ! شیتو عمل انجام شده بزار دی_با

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ! ؟یچ یعنی_

 کرده بود، گفت:  زی که چشماش رو ر همونطور

 _پدرت!

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! فهممی _منظورتو نم

 به بغل شد و گفت:  دست

زندان  یشرکت ورشکست بوده و سابقه هیوجود داره که از قضا صاحب  ایراد تو دن  انی _چند تا ک
 داره؟!

 ادامه داد: د،یرو که د سکوتم
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 یمحضر و اجازه  ادیسالها که کنارت نبوده ب نیتمام ا یبه ازا یخوای و ازش م   یکن ی م دای_پدرت رو پ
  یو کس نیرو تو عمل انجام شده قرار داد هیبق  دیهم که شما دو تا عقد کن یازدواج رو صادر کنه! وقت

 بزنه! یحرف  تونهی نم

 گفتم:  یلحن آروم  با

 !شهینابود م یلی مامان ن ینجور ی_اما ا

 گفت:  شد،ی شونم گذاشت و همونطور که از جاش بلند م  یرو رو دستش

 ! شهی م یاوک  نهیشما دو تا رو بب یِ خوشبخت  ی_مطمئن باش مامانت وقت

که  یمشکل پدرم بود! پدر  نیحل ا دی! تنها کل گفتی هم نم راهیمنو به فکر فرو برد! کم ب هیهد یحرفا
 به دلم مونده بود!  دنشیسالها حسرت د
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 شکست.  لمیموبا امکیپ یبا صدا  نمونیمطلق ب  سکوت

 "_به دوست داشتنت 

 ! متهمم

 کنم ی جرم افتخار م  نیا به

 به فراموش نکردنت ... و

 میآرزو و

 است که مجازاتم نیا

 ابد در گردِش خوِن تو باشد...  حبِس 
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که، من  یدینکن، شن الیدنبالت، پس انقدر فکر و خ امیبخواب جوجه فنِچ من، فردا عصر م   ریبگ
 !"ری دوست دارم، شب بخ 

 

 کردم:  پیتا

 ...ی هست یوجود ندار، تو خود خوشبخت  یتو و خوشبخت  نیب  ی"_تفاوت

 

 من" یبایز  ر،یشبخ 

 

 به شونم زد و گفت:  یاضربه  هیشد، هد  انیلبام نما یلبخند که رو طرح

 بود؟!  دتونیسوار بر اسب سف ی_شاهزاده 

 و گفتم:  دمیخند

 _آره خوِد دلبرش بود! 

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 !ادیچقدرم صفت دلبر بهش م  مونهی م الیکه مثل گودز کلشی! با اون هر ی_اوهوع! همه نه و ام

 کردم و گفتم:  یمصلحت اخم

 ...ی! درباره یه یه ی_ه

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 خانم متعصب! دی_ببخش

انداخت و   لشیبه موبا یشروع به زنگ خوردن کرد. نگاه هیهد لیو موبا میدیحرف هر دو خند نیا با
 گفت: 
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 شد! یچ  یخواستگار   جهینت نهیبب  خوادی _مهساست! م

 و با خنده گفتم:   دمیتختم دراز کش رو

 بشه!  لیتبد یکش سی و گ سیبه مراسم گ یبود مراسم خواستگار  کیفقط نزد ،یچ ی_ه

 به تراس رفت و مشغول صحبت با مهسا شد. کردی نثارم م ی" اوونهیو همونطور که "د دیخند

 دن کرد. شماره ناشناس بود!شروع به زنگ خور لمیدر افکارم بودم که موبا غرق

 اتصال رو فشردم:  یمکث کردم و بعد دکمه یکم

 _بله؟!

 _سالم دخترم! 

 ارسالن نبود؟! چقدرم مهربون شده بود! یصدا نیا

 _سالم، حال شما خوبه؟

  فرستمیاز همونجا م  یهنرستان ول یر یصبح ها م  دونمی! منمتیفردا بب خواستمی دخترم! م ی_مرس
 !کنمی باهات داشتم که مطرحش م یک ی کار کوچ هیمنم  م،یدنبالت، ناهار رو با هم بخور انیب

 "الو" گفتن ارسالن به خودم اومدم. یو با صدا دیچ ی" تو گوشم پستیطمع ن  ی"سالم گرگ ب  یجمله

 _ِاممم... راستش من...

 هستن!  انیجان هم در جر وشی! داررمیگی وقتت رو نم ادی_ز

درخواستش رو قبول   میباطن  لی تو سرشونه! بر خالف م ییهانقشه هیدو تا  نیشک نداشتم ا گهید
 کردم و تماس رو قطع کردم. 

 برگشت و من گفتم: هیهد

 سه ساعت با مهسا؟!  یگفت یم ی_چ

 رو تو هوا تکون داد و گفت:  دستاش
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 یکه آتوسا زنگ زد! اصال کلمه امیرو در آورد اومدم ب یخواستگار  یته و تو نکهیبابا! بعد از ا یچ ی_ه
 دو تا بشر ساختن!  نیفوضول رو از رو ا

 و گفتم:  دمیخند

 !شدمی_واال منم بودم کنجکاو م

 آروم گفت:  هیهد

 هم گفت!  گهید ز یچ هی_آتوسا 

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ؟ ی_چ

 ازدواج... دینبا ریکه تو و ام گهی! گفت هنوزم میکرد  یکه به خودتم زد قاط یی_همون حرفا

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

امشب اعصابم خورد هست، تو دوباره اون بحثو وسط   یکاف یجون، قربونت! من به اندازه هی_هد
 کرد!  ریچه کارم داره! به کل ذهنمو درگ ستیهم معلوم ن اروی نینکش! ا

 هاش به وجود آورد و گفت: ابرو نیب  ینیچ

 ! ارو؟ی_کدوم 

 کردم و اون متفکر گفت:  فیارسالن رو براش تعر یهیقض

 اونجا!  یبر  یکرد ی قبول م دیمنصرف کنه! نبا متیتو رو از تصم خوادی _مطمئنًا م 

 گفتم:  کردم،ی که لباسام رو عوض م یباال انداختم و درحال  یاشونه

 ! شدیم عیضا یلیقبول نکنم، خ شدی_خب نم 

 . به سمتش رفتم و گفتم: دیتکون داد و رو تختم دراز کش یسر 

 منه! ی! اونجا جانمیپاشو بب  ی_ه
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 و گفت:  یکرد ینچ نچ

 !ه؟یحرفا چ نیمن مهمونما! ا ی_نا سالمت

 رو تو هم کردم و گفتم:   اخمام

 !برهیخوابم نم   نی_من رو زم

لم رو از دست دادم و افتادم تو بغلش! محکم منو به خودش کار تعاد نی که با ا دیرو کش دستم
 چسبوند و گفت: 

 بغلت کنه شبا!  ینجور ینفر ا هی یعادت کن دیبه بعد با نیتنگ خودم بخواب! از ا  ای_ب

 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه 

 ولم کن!  ،یکن یخفم م ی_مسخره! دار 

 فاصله گرفت تا بتونه تو صورتم نگاه کنه. یو کم  دیخند

  دی! بایشیله م  رتیبگ  کیبغل کوچ هیدو برابر منه بخواد  کلشی که ه ریمنم! فکر کن، ام نیا نی_بب 
 ! یعادت کن

 لمیکه موبا میدیکوبیهم م یسر دادم و همونطور تو سر و کله یادوباره محکم منو بغل کرد. قهقه  و
 به صدا در اومد. 

 گفت و ادامه داد:  ی" کشدار شی"ا هیهد

 ام هست!چه حالل زاده ای_ب

 تعجب گفتم:  با

 ! میگفت ری _ما که به هم شب بخ 

ناشناس   یرفتم. شماره   لمیبه سمت موبا زد،ی که حرف از لوس بودن ما م هیتوجه به ُغر زدن هد یب و
 گفتم:  هیبه هد دمیرو که د
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 _ناشناسه!

 _حتما ارسالنه باز! 

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرمو

 کردم!  وی_نه بابا! شماره اونو که س

 بار متفکر نگاهم کرد و گفت:  نیا

 _خب جواب بده!

 اتصال رو فشردم.  یتکون دادم و دکمه  دیرو به تاک سرم

 _بله؟

                                                               .... 

 _الو؟

  اوردمیهم نبود اما به خاطر نم  بهیکه چندان غر ییها! نفس دیرسی نفس هاش به گوشم م یصدا فقط
 بود!  یک

 ! ن؟ی_صدامو دار

  یبی هاش حال عجنفس  یرو مقابل صورتم گرفتم. صدا  یگوش د،یچ یبوق ممتد که تو گوشم پ یصدا
 به خودم اومدم:  هیهد یکرده بود! با صدا قیرو بهم تزر

 بود؟!  ی_ک

که   دینکش یو طول دمینکنم. کنارش خواب  رشیکردم فکرمو درگ  یاکتفا کردم و سع ی"دونمی "نم به
 چشمام گرم خواب شد.
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که کار هر   ی . سوار شدم و بعد از سالم و احوال پرسدمیزدم و سروش رو مقابل در د  رونیهنرستان ب  از
 روزش بود، گفت: 

 جناب شمس؟  شی پ میریم میکه دار دیهست انی_در جر

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 اونجاست؟  وشمی_دار

 باال انداخت و گفت:  یاشونه

 فقط به من گفتن برگشت شمارو ببرم شرکت جناب شمس!  شونیا دونم،ی _نم

مرمر کرم رنگ  یهاشرکت بزرگ با سنگ   ینزدم. جلو ی به مقصد حرف  دنیتکون دادم و تا رس یسر 
! سر در شرکت با  فتادیآخرش کاله از سرت م  یطبقه دنید ی. حدودًا شصت طبقه بود و براستادیا

 شمس"! کینوشته شده بود "شرکت خدمات الکترون  یاو البته محو کننده   بای خط خوانا و ز

  یو بعد از سالم و احوال پرس  ستادیساله جلوم ا یاشرکت شدم که مرد حدودًا چهل و خورده  وارد
 کرد.  تیظرم بوده و منو به اتاق ارسالن هداگفت که منت

 !یو تماشاش کن   ینیفقط بش  یبود که دوست داشت کیانقدر مدرن و ش  شرکت

 راست وارد اتاق ارسالن شدم. کیهماهنگ شده بود،   یو همونطور که از قبل با منش   میاتاق شد وارد

و تعارفات رو به روش نشستم. از قبل غذا سفارش داده بود و دو پرس   یاز سالم و احوال پرس بعد
ها متنفر بودم و دوست داشتم زودتر سراغ اصل مطلب   ی نیمقدمه چ نیجوجه جلومون گذاشتن. از ا

 بره!

 غذام اشاره کرد و گفت:  به

 !زنمی ات م! منم کم کم حرفامو باهیا_غذاتو بخور دخترم! از صبحه سرت تو درس و مشق بوده خسته

غذا تو دهنم گذاشتم که  یزدم و قاشق یاما لبخند خوردمی از همه، از دخترم گفتنش حرص م شتریب
 شروع کرد به صحبت: 
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 سر اصل مطلب!  رمیاول کار م نیپس هم ادی صحبتا خوشم نم نیو ا  ینی_من از مقدمه چ

 !میبود  دهیعقمورد با هم، هم هی نیحداقل تو ا خوبه

 داد:  ادامه

 باهات معامله کنم!  خوامیبهت بدم! م  شنهادیپ ه یتا   نجایا یایب _گفتم

 تو دهنم رو قورت دادم و گفتم:  یزور نوشابه، لقمه با

 _معامله؟!

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 !یکن ی و قبول م یهست  یدختر عاقل  دونمی_م

اون رو به سمتم  د،یکشی م رونی ُکتش ب بیرو از ج  ید یکه کاغذ سف  یرو آروم کرد و در حال   صداش
 گرفت و گفت: 

 !ه؟ی! نظرت چ ری امضا در برابر پسرم ام دی_چک سف

و به سرفه افتادم. احساس کردم االنه که خفه بشم!   دیحرفش نوشابه تو گلوم پر نیا دنیشن  با
 *ن*م زدم تا نفسم جا اومد!یمشت به س*  نیچند

 تو چشماش زل زدم و گفتم:  یناباور  با

 !ن؟یخوای م ی_شما از من چ

 زد و گفت:   یزشت  لبخند

و هر موقع که  یسینوی توش م یخوایکه م یو هر مبلغ یر یگ یچک رو م ن یدخترم! تو ا یچ ی_ه
 ! یکنیپاسش م  یبخوا

 آورد و گفت:  کمیرو نزد  سرش

 !رسونهیبهت سود م ری از ام شتریب یل یخ  نی_مطمئن باش ا
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! عطر تلخش نفرت رو به وجودم منتقل خوردیبه هم م یمرد نیبه همچ  یکی داشت از نزد حالم
 رنگ، چنگ زدم و از جام بلند شدم.  یمبل چرِم مشک  ی. با خشم کولم رو از روکردیم

 بگم که اون زودتر از من گفت:  یز یچ خواستم

معامله سراسرش واسه تو  نی! اه؟یرو هم بهت بدم! ها؟! نظرت چ نیچک ام  نیعالوه بر ا تونمی _م
 سوده! 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

! اما جناب شمس،  دیببر شی کاراتون رو پ یهمه  دیتونیبا پول م دی_واقعا براتون متاسفم که فکر کرد
 دیکه دار  دی! نه دنبال پول و ثروت شما! شما انقدر پست رم ی! من عاشق امدیبا پول خر شهیعشق رو نم 
! شما واقعا دیکنیمعامله م  کتونی پسر بزرگتون رو با پسر کوچ دی! داردیزاری م  متیرو پسرتون ق

 ! واقعا واستون متاسفم!د؟یانسان

از خشمش رد شدم و در اتاق رو باز کردم تا ازش خارج بشم که ناگهان با   زی لبر یچشما یاز جلو و
 مواجه شدم! ریام یبه خون نشسته یچشما

مشت کرده بود. انقدر محکم مشتش رو به هم کاغذ تو دست راستش بود و دست چپش رو  یسر  هی
 دستش از هم بپاشه! یاالنه که استخونا کردمی که هر لحظه فکر م دادیفشار م

 با شدت کنار زد و گفت:  منو

 ! امیتا من ب  نی_برو تو ماش 

 : دیبگم که رسما عربده کش ی ز یباز کردم تا چ  دهن

 !امیتا من ب ن ی_حرف نباشه! گفتم برو تو ماش

بودم که سرم رو تکون دادم و اون وارد اتاق شد و در رو به شدت بهم  دهیحالتش ترس نیا از انقدر
 . دیکوب

 قدم بردارم!  تونستمی و نم  دیلرزیشدت استرس پاهام م از
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آب کنارم    وانیل هیکه متوجه حال خرابم شد، با  یرسوندم و روش نشستم. منش  یرو به صندل خودم
خشک شدم    یرو به لبا وانیلرزونم ل یلب کردم و با دستا ری ز یو اونو به دستم داد. تشکر  ستادیا

 وارد اتاق شد، گفتم حتما...  ریکه ام ی! اونجور ومدیازشون نم ییبود صدا  بیچسبوندم. عج

 از جام بلند شدم و گفتم:  دهیخارج شدنش از اتاق ترس با

 _من...من حالم خوب نبود...بعد... 

آشفتش کرد. با   یموها یدستش رو ال با ال  یکیسکوت باال آورد و اون   یه نشونه رو ب دستش
 به خشم گفت:  ختهیآروم اما آم  ییصدا

 ! ای_دنبالم ب 
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 میشده بود! ن  دهیکه رنگ دستاش سف دادیبود و انقدر محکم فشار م دهیچ یرو دور فرمون پ دستاش
و نه من جرعت حرف زدن   زدیم یخلوت توقف کرده بود و نه اون حرف  یکوچه ه یکه تو  شدیم یساعت

 داشتم! 

 زدم و آروم لب زدم:  ای آخر دلو به در دست

 !کردمی بابات چه کارم داره وگرنه قبول نم دونستمیمن نم  ری_ام

 و داد زد:  دیبه فرمون کوب یبود تا خشمش فوران کنه! مشت  یحرف من کاف نیهم

طناز! اون از  یفرض کرد ی! تو منو چ یمشورت با مِن خر نکرد هیات که ارزشم بر  ی_من انقدر ب 
 ! اتیاز پنهان کار نیدروغات ا

 زد:  ادیو فر دیبه فرمون کوب  یمشت دوباره

 آره؟! ،ی_منو خر فرض کرد

به   قشیگردن و شق یها. رگ دمیلرزی به خودم م دی که مثل ب دیکشی م ادی بلند فر یبا صدا انقدر
 متورم شده بود که هر لحظه امکان پاره شدنشون وجود داشت! یقدر 
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 لرزون گفتم:  ییصدا با

 ! یکنی انقدر حرص نخور، سکته م ری_ام

 ! چرا؟!؟ید ینم تیمن اهم یذره به حرفا هی_به درک! بزار سکته کنم! تو چرا 

 دست بزرگش گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 ... خواستمی بگه! من... من... من نم خوادی م یچ دونستمی _بخدا من نم 

 

 سکوت باال آورد و گفت:  یرو به معن  دستش

 هان؟! ،یآدم بش  یخوایم  ی! ک یگیرو م نای _بسه، بسه، بسه! هر بار هم

 ابروهام انداختم و گفتم:  ونیم یگره

 بگه!  خوادی م  ینداشتم بدونم بابات چ بی! من که علم غیکنیاز حد بزرگش م  ادیز یدار  گهی_د

رنگ  یاسورمه یمانتو یقه یحرکت   هیبه سمتم برگشت و تو  ی نیبش یپ  رقابلیغ  یخشم و سرعت با
داغش با   ی صورتم قرار داشت و نفسا  یمتر  میکه صورتش تو ن یمدرسم رو تو مشتش گرفت. درحال

 گفت:  سوزوند،ی وجودم رو م یه یو تا ته ما  کردی صورتم برخورد م

! یکن یم  یازم مخف زویهمه چ ای  یگیبه من دروغ م ایکه تو   نهیطناز! درد من ا ستین نی_درد من ا
! آره من پشت در  شدمینم  یبابام انقدر عصب  دنید یبر  یخوا ی که م یگفتیبخدا اگه از اولش به من م
 !کرد؟از همه داغونم  شتریب یچ ی دون یم یشدم، جوش آوردم ول  ی! عصب دمیبودم و همه حرفاشو شن

! حال خرابم  کردی بود، داشت خفم م دهیمانتوم که به گردنم چسب یقهیاز ترس بند اومده بود و  زبونم
 بهم وارد کرد و گفت:  یهام رو تو دستش گرفت و تکونرو ول کرد و به جاش شونه  قمی دیرو که د

ه که بهم نگفت کوبمی م نمیکه انقدر سنگش رو به س یدختر  نی_بابام زل زد تو چشمام گفت، چرا ا
طناز   ینیب ی! مدیخوری کرده؟! چون بچست! چون به درد هم نم یمن؟! چرا ازت مخف  شی پ ادی قراره ب

  مورددر  خوانی که م یکه همه به خودشون اجازه بدن هر جور  یکنی م یکار  هیخانوم؟! با رفتارات 
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گن شما به ما وارد بشن و ب یشخص میبه حر یدیما نظر بدن! تو با رفتارات بهشون اجازه م یزندگ
 !دیایهم نم

 !دیبه فرمون کوب  یرو ول کرد و دوباره مشت هامشونه

 بگم که با پدرت قرار دارم؟!   ریبه ام دیکه با دی درصدم به فکرم نرس  هی  یزدم اما چرا حت گند

ندادم و هر کار که دلم خواسته انجام   ح یتوض  یکه انجام دادم به کس ییکارا یوقت برا  چیمن ه خب
 بدم؟!  رییروزه خودمو تغ  هی  یدادم! حاال چه جور 

 کنم؟! یچه کار کنم؟! غرورمو بزارم کنار و معذرت خواه دیاالن با دونستمی نم  یحت

 فرمون گذاشت و من به فکر فرو رفتم! چه کار کنم؟!  یرو رو  سرش

 شونش گذاشتم و آروم زمزمه کردم:  یبگذره تا آروم بشه. دستم رو رو  یکم گذاشتم

  ایبهت خبر بدم  دیکه با دیدرصدم به مغزم نرس هی یداد که برم مالقاتش حت  شنهادیپدرت پ  ی_وقت
ندادم! هر کار   حیتوض  یبزرگ شدم! واسه کارام به کس ینجور یباهات مشورت کنم چون از اولش هم
واسه  تمبهت نگف نکهیکردن عادت کردم! باور کن ا یزندگ ینجور یدلم خواسته انجام دادم و حاال به ا

 بزرگ شدم و عادت کردم!  ینجور یواسم، فقط من ا یارزش ی نبوده که تو ب نیا

شد و دستاش رو به سمت مقنعم برد.   کمیشد. نزد رهیرو از رو فرمون برداشت و به چشمام خ   سرش
  رونیاز گرفتم. بازم موهام از مقنعم بو موهام رو داخل مقنعم فرو برد. لبم رو گ دیمقنعم رو جلو کش

 بود! حق داره از دستم دلخور بشه، نداره؟! 

 . آروم گفت: دیکش  رونشیدندونام ب نی لبم گذاشت و از ب یرو رو دستش

 !؟یبدبخت چه کار دار  نی_به ا

 .شدی نم دهیتوش د  تی عصبان گهیآروم شده بود! د لحنش

 انداختم و لب زدم:  نیی رو پا سرم

 ! ستین یکه تو دوست دار  یاز رفتارام اونجور  چکدومی ! هیزم دلخور باشا ی_حق دار 
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 منو نخواد!  گهید ری به گلوم چنگ زد! نکنه ام بغض

 چونم گذاشت و گفت:  ری رو ز دستش

رنگتو   ییخرما یالمصبتو واست تنگش کنم که انقدر اون مخمال یمقنعه  نیا اری نخ و سوزن ب هی_فردا 
 ! فتهیجز من نگاهش بهشون ب یاگه کس شمیم وونهی! دیز ی نر رونیازش ب 

 انقدر خوب بود؟!  ری! چرا امدادیحرف زدن نم یاجازه  بغض

 شد رو با سر انگشتش پاک کرد و زمزمه کرد:  ریکه از چشمم سراز یاشک قطره

ما دخالت   یخصوص یبه خودش اجازه بده تو زندگ  دی هرکس که از راه رس خوادی _من فقط دلم نم
  ی فهمیحق دخالت نداره، م چکسی من و توعه! پس ه یزندگ  نیباشه! ا خوادیم  یکنه! حاال اون هر ک

 ! نینده، هم هیدخالت رو به بق نیا ی! با رفتارات اجازه گم؟ی م یچ

 لباش نشوند! یرو یسرم رو تکون دادم و اون لبخند آروم

 93#پارت_

و   دیبه روم پاش  یو من دستم رو دور بازوش حلقه کردم که لبخند ستادیرستوران خودش ا یجلو
 . میهم وارد رستوران شد یشونه به شونه 

 گفتم:  ری. رو به اممیشد ری و رو تخت جاگ میرفت  مونییایراست به پاتوق رو  کی

 تو!  نیمقنعم رو درارم! بخدا از صبه مخم داغ کرد ا نجایمن ا نیدیشما اجازه م  اگه گمی_م

 باال انداختم و گفتم:  یاو سرش رو به چپ و راست تکون داد. شونه دیخند

 ! رم؟یگ ی! َبده ازت اجازه م؟یخند یچرا م  ه،ی_خب چ

 گفت:  شد،یکه از جاش بلند م یحال  در

 . ارمیغذا ب رم ی حساب من خودم م  نی! با استی_نه بد ن
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و   دمیکش رونیبه سمت سالن رستوران حرکت کرد. مقنعم رو از سرم ب   ریزدم و ام ییدندون نما لبخند
اشکال نداشت! چون  یرنگ تنم بود، ول  یمشک شرتی ت هیرو مخ مدرسم رو هم در آوردم.  یمانتو
 کنه! شی نبود که بخواد عصب نجا یا ریجز ام یکس

 کردم.  هامهی سرم بود رو وارد ر یکه باال ییدادم و عطر رزا  هیخت تکرو به ت سرم

 به خودم اومدم.  ریام یهاقدم یشده بودم که با صدا اسیرز و   یبی عطر ترک مست

 گفت:  ومدیکه غذا به دست به سمتم م یزنان در حال   لبخند

 م؟ یماه عسل کجا بر ی_دوست دار 

 ت: کرد و گف یسوالش خندم گرفت. اخم مصنوع از

 جوجه اردک؟!  یخندیم ی_به چ

 جلو دادم و گفتم:  نموییپا لب

 ! یی_جوجه اردک تو

 و گفت:   دیتخت نشست و لپم رو کش رو

 ! ندرال؟یس یبر  ی_آره جوجه اردک منم اونم از نوع زشتش! حاال ماه عسل کجا دوست دار 

 و گفتم:  دمیخند

 !ای _دور دن

 زد و گفت:  یخند تک

 _حتما در هشتاد روز!

 زدم و گفتم:  یکش دار  لبخند

 _آره شک نکن! 

 زد و گفت:  یمحو لبخند
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 خانوم کوچولو!  برمت،ی هم م ای _دور دن

 : دیچ یبه خندش تو گوشم پ ختهیآم یانداختم. صدا  نییسرخ شد و سرم رو پا لپام

 !یکش یخجالت م   یوقت یش یم گریج  یل یخجالت بکش، خ شهی_هم

 !رونی از تو دهنم بپره ب جانیبه تکاپو افتاد. کم مونده بود از ه قلبم

رو موهام کاشت و آروم   یارو دور شونم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند. ب*و*س*ه دستش
 زمزمه کرد: 

 ! با؟ی کنم ز یخانوادتو راض ی_آخه من چطور 

 ها ازش جدا شدم و گفتم: جن زده  مثل

 !دیراه به ذهنش رس نیدوستم ا هیهد یعنی دارم،  یراه هی! من یانداخت  ادمی_خوب شد 

 من خندش گرفته بود، گفت:  ی از حرکت ناگهان  اونکه

 _آروم باش!

 و گفتم:  دمیخند

 موضوعو بهت بگم! نیرفت که ا ادمیکه تو شرکت افتاد به کل   یی_خب با اون اتفاقا

 جلوم گذاشت و گفت:  ذاروغ

 هم راه حلتو بگو. نشی! بفتادهی_بخور تا از دهن ن 

 غذا تو دهنم گذاشتم و گفتم:  یقاشق

 مشکل پدرمه! منم... منم باهاش موافقم!  نیتنها راه حل ا گهیم هی_هد

 ادامه دادم: دمیرو که د  سکوتش

نو به عشقم برسونه! مطمئنم قبول تموم نبودناش م یبه جا خوامی کنم، ازش م دای_اگه بتونم پدرمو پ 
 دوست داشته! یل یاون من و خ گهیم شهی! مادرم هم کنهیم
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 دستم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 اما... ،یبود طناز  دهیفکر به ذهن منم رس نی_ا

 !؟ی_اما چ

 زنده نباشه!  دی! اصال...اصال شا؟ینی همه سال پدرتو بب نیبعد ا  یخوایم ی_اما مطمئن 

 ابروهام انداختم و گفتم:  ونیم یگره

بارم که شده تو عمرم پدرم   هینگاهشم! حق ندارم  هیمن انقدر محتاج  ی_حق نداره زنده نباشه! وقت
بشم به چشماش؟!   رهی چقدر دوست دارم خ یدونی! اون نمرده! مطمئنم زندست! مری! نه امنم؟یرو بب

برم تا    فروبارم که شده تو بغلش  هی دخوایرنگ چشمام رو از اون به ارث بردم! دلم م گهیمادرم م
 بفهمم حس پدر داشتنو!

 دادیو اجازه م کردی و من تو آ*غ*و*ش*ش فرو رفتم. آروم آروم موهام رو نوازش م  دیرو کش دستم
 بود...  بایز  یلیبود! خ  بای داشتن خوب بود! ز ریکنم! چقدر ام  یخودمو تو آ*غ*و*ش*ش خال
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بودم. شال   دهیپوش  یو کاپشن چرم مشک  یمشک  نیبه خودم انداختم. شلوار ج  نهیتو آ ینگاه دوباره
رو هم دور گردنم  میمشک  دیسرم انداختم و چون هوا سرد بود، شال گردن سف یرو هم رو میمشک

 انداختم.

شده بود!  دایو حاال پدرم پ گذشتیهفته م هیکنه،  دا یخواسته بودم پدرم رو پ ری که از ام یروز  از
هست که از  یپنج سال گفتی م  ریرو دوباره راه انداخته بود و اونجور که ام شی ودروسازشرکت خ

بوده که دوباره   نیکه واسش پاپوش دوخته بودن و واسه هم دهیشن  گفتی زندان آزاد شده! م
  یپنج سال حت نیکنه! اما چرا تو طول ا یتونسته خودشو جمع و جور کنه و شرکت رو مجددا راه انداز 

 که ادعا داشته عاشقشه! یم سراغ دخترش رو نگرفت؟! دختر بار هی

که مثل   یلیاز مامان ن  یکنار زدم و بعد از خداحافظ کردی م میداشت روان  روزیرو که از د  یافکار 
 !وفتهیشالم از سرم ب  شدیو باعث م دیوزی م یاز خونه خارج شدم. باد سرد رم،ی کجا م  دینپرس شهیهم
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.  دیسرم کش یشد و با اخم شالم رو رو ادهیپ  نیاز ماش دنم یخونه توقف کرده بود، با د  یکه جلو ریام
 باره بحث کنه! ن یکه تو چهرم مشهود بود مانع شد تا بخواد دوباره در ا یاما اضطراب 

که نصف صورتش رو پوشونده بود به چشماش   یآفتاب  نکیبه تن داشت و ع ی قرمز آب  بیترک یهود
 زده بود.

و به سمت   میشد  دمیفهمی و من نم ومدیم نجایبا اون ا یی جدا یرنگش که روزا دیسف یتافه سان سوار
و از زور   شدی آروم نم  یاهیبود! قلبم ثان بهیپدر برام دور و غر ی. چقدر واژهمیشرکت پدرم حرکت کرد

 !فتمی استرس کم مونده بود پس ب

 . آروم گفت: دمیدستم نشست به سمتش چرخ یکه رو ریام دست

 هان؟! م،یبر گهیروز د هی ستی_اگه حالت خوب ن 

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 راحت بشه! الم یامروز تموم بشه! بزار خ زی _نه! بزار همه چ

راد"  انی"ک دن یجز د زیچ چیآروم بشم! اما ه یکرد تا کم  یپل  یتیال کیرو آروم تکون داد و موز  سرش
 ! کردی منو آروم نم

 

منتظر بمونه و خودم تنها وارد شرکت شدم. دوست داشتم تنها باشم تو   نیخواستم تو ماش  ریام از
 ! کردمی حس م  میکمبودش رو تو زندگ یلیکه خ یبا مرد دارید نیاول

 گفتم:  ومدی لرزون که انگار از ته چاه در م ییو با صدا ستادمیا یمنش  زیم یجلو

 _با جناب راد کار دارم!

 به من انداخت و گفت:   ینگاه میسرش شلوغ بود، ن ایکه گو یمنش

 !ن؟یداشت  ی_وقت قبل

 گفت:  کردی و رو م  ریکاغذ رو ز یسر  هیکه  یتکون دادم و اون در حال  ینف   یرو به معن سرم
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 ...یسرشون شلوغه، نم شونی_ا

و مردونه وسط حرف   رای به شدت گ ییساله از اتاق خارج شد و با صدا یاودًا چهل و خوردهحد یمرد
 و گفت:   دیپر یمنش

 که.... یاون شرکت یپرونده  ی_خانم سحراب 

شد! شک نداشتم اونم همون  رهیتو چشمام خ  یمن حرف تو دهنش موند و با ناباور  دنید با
 یهم رنگ و موها یهاچشم نی مرد با ا نیشه! ارو داشت که من داشتم! شک ندارم خود  یاحساس
 کننده پدر منه!  رهیو خ پی مرد خوش ت نیجذاب پدر منه! ا شیته ر نیرنگ و ا ییخرما

 شده بود! رهیشد، اما اون مرد همونطور ناباور به من خ  ریچشمم سراز  یاز گوشه  یاشک قطره

 گفت:  یسکوت باالخره لب از هم گشود و با همون ناباور  هیاز چند ثان بعد

 بابا؟!   ی_طناز...طنازم خودت

! بهم دمشیدی که م شدیهم نم قهیکه جمعا پنج دق  یمرد نیاسمم از زبون ا دنی حسرت بود شن  چقدر
خودمو پرت کنم تو بغلش و عطر محشرش رو وار    خواست یاگه بگم دلم م نیدیم یالقب عقده 

و اون مرد هنوزم تو شوک   شدیصورتم روون م یه به عطرش کنم؟! اشکام دونه دونه روتشن یهاهیر
 بود!

 یقهیکه به  یون ی! پاپومدیخوش دوخت بود و به تنش م   بیرنگش عج یاو شلوار سورمه کت
خوش پوش واقعا پدر من   یاد یمرد  ز نیو ا دادیوصل بود سنش رو جوون تر نشون م رهنشیپ

 بود؟!
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صورتم نشوند. اشکام رو پاک کرد و با لبخند   یبه سمتم برداشت و دستش رو باال آورد و رو یقدم
 گفت:  یمحو

 نکن قشنگم! ه ی! گرزمی نکن عز هی_گر
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خودم رو تو بغل مرد رو به روم انداختم و عطرش   یکنجکاو و جستجوگر منش یهاتوجه به نگاه  بدون
 ۱۸ نیا یعقده خواستمی به خودم فشردمش و انگار م  شتریو ب  شتریکردم. ب هامه یرو با ولع وارد ر

 کنم!  یرو خال  یسال دور 

 کرد.  تیمردونش گرفت و منو به سمت اتاقش هدا یرو تو دستا دستم

 به اشکش نشوند و گفت:  ختهی رو صورت آم یلبخند ناب  میاتاق که شد وارد

 دخترم!  ن،ی_بش

ها بود که سال یپدر  ایشدم به مرد رو به روم که گو  رهی چرم اونجا نشستم و خ یاز مبال یک ی رو
 به دلم مونده بود!  دنشیحسرت د

 لب زدم:  آروم

! یکه حسرت نوازش پدرشو داشت، نگرفت یاچاره یبارم سراغ دختر ب  هیاما  ،ی_پنج ساله آزاد شد
 ! یعاشقش یکرد ی که ادعا م یدختر 

 انداخت و اونم آروم لب زد:  نییرو پا  سرش

 دنبالت بودم!  هیسا هیمثل  شهیاما هم  یباور نکن  دیبودم! شا  شتیپ شهی_هم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 یو صبح ها با حسرت صدا دمیخواب  میناپدر یهاهی! چون هر شب با طعنه و کنا کنمی _آره باور نم
 گفتن پدرم خونه رو ترک کردم!  ری صبح بخ

 رو باال آورد و گفت:  دستش

با   میهر روز ساعت هفت و ن دونمی دنبالت بودم! انقدر رو کارات زوم بودم که م  شهی_باور کن هم 
 یپسر  هیروزا  یبعض دونمی! میگردی هنرستان و با همونم برم  یر ی م تی به قول خودت ناپدر یراننده 

 دونم ی! مهیچ تی م یصم یاسم دوستا دونمی! مهیدنبالت که هنوز موفق نشدم بفهمم ک ادیم
رابطت با   دونمیرستوران! م دیریها مها و چهارشنبه کافه  و جمعه دیری ها با هم مو دوشنبه  هانجشنبهپ
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ساال   نیتموم ا ! منیوقت با اون ی! چون وقت و بهیدنبالت جد ادیوقتا م  یکه بعض یاون پسر 
 طنازم! یبودم و تو متوجه نشد شتیپ

 گفتم:  ومدیکه انگار از ته چاه درم ییرفتارا و حرکات منو از َبر باشه! با صدا شدی نم  باورم

 انقدر تو حسرت داشتنت بسوزم؟!  ی! چرا گذاشت؟ی_پس چرا خودتو بهم نشون نداد

 و گفت:  نیی رو انداخت پا  سرش

. ازم درخواست کرد که سراغت  دنم یاز زندان آزاد شدم، اومد د دیمادرت فهم ی وقت ش،ی _پنج سال پ
منو واست پر کرده و تو اصال به  یاون مردک جا  گفتی! م یشیم ییهوا ین ی! گفت تو اگه منو ببامین

! من خواستمی نم نوی! من اکنمیخراب م تویفقط زندگ  تی تو زندگ امی! گفت اگه بیکن ی من فکر نم
وقت به خودم اجازه   چیو ه کردمی فقط از دور نگاهت م  نی! واسه همخواستمی و مدخترم یخوشبخت

 رو خراب کنم!  تی ندادم زندگ

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 !کنهیخراب نم  وی زیوقت چ   چیفرزندش ه ی_بودن پدر تو زندگ

 بود! نیاز حد سنگ ادیز  یدختر و پدر  نیجو ب نیاومد و ا شی پ نمونیب  یسکوت

 لب زدم:  آروم

 !ن؟یجدا شد  یلی_چرا از مامان ن 

 ادامه دادم: دمیرو که د  رشی خ نگاه

 حقمه! نیبدونم! ا خوادیواسم نگفت! دلم م نتونیاز شما و رابطه ب یز یوقت چ   چی_خودش ه

 گفت:  ینیلحن غمگ با

 ! کنمی م فیدخترم! واست تعر یتو بخوا ی_هرچ

 منتظرم بود. رو به مرِد مغموِم رو به روم گفتم:  نییابودم! اون پ ریام نگران

 !م؟یبزنم، بعد با هم صحبت کن یتلفن به کس  هی شهی_م
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بود. از جام بلند شدم و کنار پنجره رفتم و   تی لبخند رضا یاطراف چشماش افتاد که نشونه  یز یر نیچ
 : دیچ ی نابش تو گوشم پ یکه صدا  دینکش یرو گرفتم. طول ریام یشماره 

 ؟ ی_جونم طناز 

 !کنه؟ی صحبت م ینجور یا یوقت شمیو زنده م رمیمی بودم م گفته

 !رجانی_ام

 شده؟! یز ی _جانم؟ چ

 !گردمی! تو برو به کارات برس، من خودم بر م کشهیکم طول م هیمن با...با پدرم  ی_نه فقط حرفا

 سکوت کرد و بعد گفت:  هیثان چند

 ! رسونمیخودمو م یاقهیار دارم، حرفاتون که تموم شد زنگ بزن ده دقک  یکم هی_اتفاقا شرکت 

 وقتت تلف شده امروز!  یبه اندازه کاف گردم،ی خودم برم ر،ی_نه ام

 کرد:  قیاز آرامش رو به وجودم تزر یمهربونش موج  یصدا

اونجا آبغوره   ینی خانوم کوچولو! بهم زنگ بزن، مواظب خودتم باش! نش شهی_من وقتم با تو تلف نم 
 ! ایریبگ

 و گفتم:  دمیخند  آروم

 _چشم قربان!

 ! ؟یندار  یدخمل خوب! کار  نی_آفر

 _مواظب خودت باش! 

 ! خداحافظ. شتری_تو ب

 _خداحافظ!
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ه بود و با لبخند  داد هیتک زیقطع کردم و پشت سرم برگشتم که با پدرم رو به رو شدم که به م مویگوش
 ! کردینگاهم م

 _خودش بود؟!

 : دم یپرس یجی گ با

 ؟ ی_ک

 تر شد و گفت:  قیعم  لبخندش

 !دمتونیبار با هم د نیکه چند  ی_همون پسر 

 انداختم و آروم لب زدم:  نیی رو پا سرم

 _اوهوم!

شدم و همه تن گوش شدم تا   ری شونم گذاشت و دعوت به نشستن کرد. کنارش جاگ یرو رو دستش
 رو بشنوم!  یل یشون با مامان نماجرا
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 به رو به روش، شروع به حرف زدن کرد:   رهیخ

که خونشون دو کوچه باهامون فاصله   یو دوست داشتن  ی سالم بود! عاشق دختر چشم عسل  ستیب - 
  ،یعاشق چشم ابروش شد گهیهست که م یاجمله هیازش نداشتم!  یشناخت  چی داشت شده بودم! ه

که  خواستمشی شده بودم! اما دست خودم نبود! انقدر م یل ین یمن بود! عاشق چشم و ابرو تیحکا
  شیکم و ب گاهی گاه و ب  یبار باهاش چشم تو چشم شده بودم و تو همون نگاها نی! چندتحد نداش 

ازدواج  نکهیوسط وجود داشت! اونم ا نیمشکل بزرگ ا هی! اما خوادی بودم که اونم منو م دهیفهم
 دواجبا دخترعموم که از قضا سه  سال از خودم بزرگتر بود از دیما اجبار بود! من با یتو خونواده یسنت
ازش   یرو حرف پدربزرگم که سن تونستنی نم  یول  دونستنیم نویا لی! دوسش نداشتم! کل فامکردمیم

دوسم داره و  گفتی ! مدادینم یت یدوسش ندارم اما اهم دونستی گذشته بود، حرف بزنن! خودشم م
  یعسلچشم  یل ین شی! اما من دلم پشهیدرست  م ز یهمه چ میکن یکم بگذره و با هم زندگ هیاگه 

ساله سر  کیو   ستی ب انیکه ک دینکش یوسط اما نظر من مهم نبود و طول نیبود! ا ری محبوبم گ
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  رونیسرم ب   رو از  یلین ادیبتونم  نکهیا یو چهارسالش نشست! برا ست یب یعقد با دخترعمو یسفره 
  نیخوام از ای گفتم م د،یرو ازم پرس لشیدل یو وقت  میبر گه یشهر د هیکنم از دختر عموم خواستم تا به 

 شهر و آدماش دور باشم! 

دوست داشتنم   یکه ادعا ییدخترعمو یبود و به جا یلیو خاطر ن   ادیبا  شدمیم  کی وقت بهش نزد هر
اما اون روزا جوون بودم و   امی ب یاز نظرت آدم پست دی! شاکردم یخودم رو تصور م   یبای ز یل یرو داشت ن
 چیهکه  یپسر! پسر  هی! میبچه شد هیمن و دخترعموم صاحب  یسالگ ۲۲تو سن   نکهیعاشق! تا ا

مادرش بود، اما دوسش داشتم! هرچقدر که به مادرش عالقه   هیبه من نداشت! کامال شب  یشباهت
 دیتنها ام شی مشک یرنگ و موها یاقهوه  یپسر بودم! اون پسر با اون چشمانداشتم، عاشق اون 

که به مادرش داشتم رو هم ازش   یاز عشقم بود! حاال همون محبت کم  یمن تو اون زمان دور  یزندگ
! دختر  دادمیم م،یگذاشته بود  ارادی که اسمش رو ک یتوجهم رو به اون پسر  یو همه  کردمی م غیدر

  کیمرد سرد و بد اخالق که از قضا سه سال هم از خودش کوچ هیبا  یعموم کم کم خسته شد از زندگ 
! اما مطالق بود نیبه ا ینبود! درخواست طالق داد و منم راض میهم مستق یسراط  چیتر بود و به ه

بودم که  یاه و سه سال ستیرو از دست بدم! اون زمان من پدر ب ارادمیک خواستمی وجه نم  چیبه ه
بودم تا پسرمو ازش   یر یگیپ  ریکه درگ  یسالش بود! بعد از طالقمون، وقت کیپسر   یوونهیعاشق و د

خودش و   ل یرفت! هم اسم و فام  نیزم  ریشد که انگار آب شد و ز بیغ یشب فرار کرد! جور  هی رم،یبگ
  ونیمرد در م هی یرو عوض کرده بود تا دست من بهشون نرسه و من مطمئن بودم پا ارادمیهم ک

 زن ساخته نبود! هیاز  ییکارا به تنها نیبود! چون ا

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 کنم؟! فیرو بعدا واست تعر شی بق یخوای _خستت کردم نه؟ م 

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 ! نیرو بشنوم، البته...البته اگه شما بخوا شی بق خوامی _نه، م

 زد و ادامه داد: یکمرنگ  لبخند

رو   یلیذهنم رو مشغول کرده بود که به کل ن  ارادیک ی _چند سال بعد برگشتم تهران! انقدر فکر دور 
! همونقدر  دمیرو د  یلیبازم ن  میپدر یبه تهران و برگشتن به خونه  دنمیفراموش کرده بودم! اما با رس 
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! بازم دلم هواشو کرد! انگار بعد از چند سال دوباره  یهمونقدر جذاب و همونقدر دوست داشتن  ،بایز
 زنده شد!  نمیعشق آتش
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که به   یبودم هنوز ازدواج نکرده و به خاطر حس دهیاز دوستاش شن یکیبود! از   یدختر حساس یلین
هم  یحساس یه یتک دختر اون خونواده که از قضا روح دونستمیم یمن داشته منتظرم بوده! از طرف

  ۳۷فقط  م، بار ازدواج کردم، امکان نداره با من همراه بشه! اما من جوون بود هیداره، اگه بفهمه من 
اگه  یل یاما مطمئن بودم ن  گذشتی از من م یبودم و کمتر کس پیسالم بود، خوش برو رو و خوشت 

خاطر    نی! به همارهیاسمم رو هم نم گهیپسرم دارم د هیو  مدت ازدواج کردم نیبفهمه من تو ا
 که ی کس یکه پا یچند سال زندگ  نیشناسنامم رو عوض کردم و از خونوادم خواستم به خاطر ا

که  ییهم از ازدواج سابقم نزنن! از اونجا یو حرف یخواستگار   انیدوسش نداشتم حروم شد، واسم ب
خبر نداشت و من تک فرزند خانواده بودم و   هیاز قض یو کس  میسر و صدا ازدواج کرده بود یب  یلیخ
  کردمیم که فکر  یز ی! زودتر از اون چیخواستگار  انیبودم حاضر شدن باهام ب  زی واسشون عز  یلیخ

دوست داشتم اما  یلیرو خ  یلیمثل سابق نبودم! ن گهیفراهم شد اما من د یلیمقدمات ازدواج من و ن
وقت و   یهای قرار ی ب نیا یکه حد نداشت! مادرت متوجه شدم یم ارادمیاوقات انقدر دلتنگ ک یبعض

با هم   یلی ! باالخره من و نچوندمشی پی م ییجورا هی دی پرسی رو ازم م  لشیدل ی و وقت شدیوقتم م یب
!  یلی! دوسش داشتم، خمیداشت ی قشنگ  یزندگ میکه هر دو عاشق هم بود ییو از اونجا میازدواج کرد
  یل یوقت به ن  چیو ه شدمی م قراری و ب حوصلهی و دوباره ب کردی رو م  ارادمیک یوقتا دلم هوا  یاما بعض

  م،یکه اختالف داشته باش شدیمموضوع باعث  نی! همدادمیرفتارام نم نیا یبرا یجواب درست حساب
داد!    یل یخدا تو رو به من و ن نکهیاما اون اختالفات چندان هم بزرگ نبود! چند سال گذشت تا ا

هم   یلیبه ن  یو البته کم یبود هی به من شب  یلیبه من نداشت تو خ  یشباهت چیکه ه ارادیبرعکس ک
  داشتم که حاضر بودم  دوستتونباشم! انقدر   وونتیتا من د شدی باعث م نی و هم یشباهت داشت

 !زمیرو به پاتون بر میتموم زندگ

 و گفت:  دیکش یآه

که از  یارادیک  ادیتو  دنیوقتا با د یبودم! درسته گاه ن ی زم یمرد رو نیتر_اون روزا من خوشبخت 
! گرفتمیاما با بغل کردن تو آروم م  شدمیم ری و دلگ فتادمیبودمش م دهیسالش بود، ند کیکه  یوقت
م، دست مادرت  یرو بغل کرده بود ارادیکه ک یمنو همسر سابقم در حال  یاز عکسا یکی روز  هی نکهیتا ا
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هر   دونمینم  ایکرده بود  داشیپ  لمیداخل وسا دیبود! شا دهیبه دستش رس یچجور  دونمیافتاد! نم
مهربون و دوست   یلیقشنگمون شد! ن یزندگ یاما به هر حال اون عکس باعث نابود گه،یجور د
 چیمن ه کهدادم  حی ! هر چقدر واسش توضنیآدم شکاک و بدب  هیشد به  لیه تبدشب هیمن  یداشتن
اگه بهش   گفتی! مکردی به دخترعموم نداشتم و مجبور بودم که با اون ازدواج کنم اما باور نم  یاعالقه
که ازش کرده بودم، بهم   یکار ! به خاطر پنهان گهیم ی وسط چ  نیبچه ا نینداشتم پس ا یاعالقه
و دار   ریباشه! تو همون گ ونیدر م یاگه یشخص د یشده بود و هنوزم بهم شک داشت که پا  نیبدب
که از پدرم ارث برده بودم ورشکست شد و تو اون اوضاع که   یسالت بود، شرکت ۲که تو فقط   یوقت

به فنا رفت!  میهفته کل زندگطالق کرد! در عرض دو  یرو سرم آوار شده بود، مادرت تقاضا  زیهمه چ
ساله  ۴۰  انیو ک رهی بگ  ازمافتادم زندان موفق شد حضانتت رو  نکهیمادرت طالق گرفت، به خاطر ا

  یانیسال افتادم زندان! ک ۱۱شرکت باال رفته بود که حد نداشت و من  یها یافتاد زندان! انقدر بده
هاش! دو بار پدر شده بود واسه بچه  دیکشی م بود که دلش پر  یاساله  ۵۱ انی که از زندان آزاد شد، ک

که مادرت    دمیکردم و فهم دایبود تو و مادرت رو پ یهر دوشون محروم بود! با هر بدبخت دنیاما از د
 ازدواج کرده! ینام  وشیبا دار

 آراستش نشست و ادامه داد: شی ته ر یرو  یاشک

  یفقط کم ،یتا کم رمیدختر نازم رو تو بغلم بگ دیکشیسالت بود و من دلم پر م ۱۳_اون موقع ها تو 
متوجه شد و مانعم شد! پدرت بودم،   یلیبشم اما ن کی کنه! خواستم بهت نزد میقلب خستم رو ترم
  ماشاتفقط از دور ت نی آرامشت بهم بخوره، به خاطر هم خواستی اما دلم نم  ومدیجونم واست در م

 که دختر نازش رو به روش نشسته! شهیباورش نم یساله حت  ۵۶  انِ ی ک نیو امروز ا  کردمیم

کرد که من  دنیچشمام شروع به بار یدستم نشست، منو به خودم آورد! از ک یکه رو یاشک قطره
 متوجه نشدم؟!

 98#پارت_

و پاکشون کرد. سرم رو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و آروم    دیاشکام کش یرو  ینشست و دست  کنارم
 زمزمه کرد: 

 نکن دختر قشنگم! ه ی! گرزمی نکن عز هی_گر

 مثل خودش آروم زمزمه کردم:  منم
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 همه بال سرت اومد؟!  نیکه ا یکرده بود ی_مگه تو چه گناه

 زد و گفت:  یتلخند

به اون ازدواج   دی! نباموندمیم که دوسش داشتم یکس  یپا دیحقم بود! با ییجورا  هی! اما دونمی _نم
 هام!از بچه  یعمر حسرت دور  هیسال زندان و  ازدهیبودنم شد  فی! تاوان ضعدادمیتن م یاجبار 

 به آ*غ*و*ش*ش فشردم و لب زدم:  شتریرو ب خودم

! از امروز به  دم یمدت کم حسرت داشتنتو نکش  نی! تو اامیم دنتیبه د شهی! همزارمی تنهات نم گهی_د
 !ی تنها بمون  ارمزی بعد نم

 خودم داشت، گفتم:  یبا چشما یب یکه شباهت عج  ییتو چشما رهی ازش فاصله گرفتم و خ یکم

 _دوِست دارم! 

شک اشک شوق بود! دستم رو به سمت لباش برد و   یتو چشماش حلقه بست که ب   یاشک
 گفت:  یناب و دوست داشتن یروش نشوند. با لبخند یگرم و خواستن ی*اب*و*س*ه

رو دلم   یبابا صدام بزن گهیبار د هی نکهیحسرت ا کردمی فکر م شهی! همزدلمی _منم دوِست دارم عز
هامو کنارم داشته باشم اما االن تو بچه  تونمی وقت نم  چیه گهید کردمیفکر م  شهی! هممونهیم
 رو هم کنارم داشته باشم!  ارادمیک یروز  هیو کاش   یینجایا

 زدم و گفتم:  یلبخند

  هیبرادر بزرگتر واسم حسرت بوده! کاش  هیداشتن  شهی ! همنمیدوست دارم داداشمو بب  یل ی_منم خ
 ! میکنار هم باش ییسه تا یروز 

 رو به خاطر آورده باشه، گفت:  یز یو آروم دستم رو نوازش کرد. انگار که چ  دیخند

 ؟یکرد دایمنو پ یاصال چجور  ؟یاومد نجای شد که ا ی! چی_راست

 ِمنُّ ِمن گفتم:  یکم  با

 ادتونه؟ یرو که   نیدیکه چند بار با من د ی_اون...اون پسر 



 اب یمنو در

292 
 

 سرش رو تکون داد و من ادامه دادم: دیتاک  یلبخند و به معن با

 اما... م،یازدواج کن میخوای! ممیهم ندار ی! قصد بدادیز  یلی! خمیرو دوست دار گهی_هم د

 خت و گفت: ابروهاش اندا ونیم یگره

 !؟ی_اما چ

 و گفتم:  دیکش یو آه مانند  قیعم  نفس

! راستش ادهیز مونیازدواج مخالفن! چون تفاوت سن  نیاون با ا یو هم خانواده  یلی_اما هم مامان ن
 سال از من بزرگتره! ۱۶ ریام

 توجه به چشماش که گرد شده بود، ادامه دادم: یب

که آدما   ستیمهم ن نیکه آدما از کنار هم بودن احساس آرامش کنن؟! مگه ا  ستیمهم ن نی_مگه ا
  یبسازن و بخندن؟! بابا مگه خودت درد دور  یکنن و کنار هم لحظات خوب لی رو تکم گهیهم د
 !ی رو تجربه کرد نایما که خودت ااز عشقت؟! ش  یچقدر سخته دور  یدون ی! مگه نم؟یدینکش

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

 _آره تجربه کردم! 

 دستش گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

منو  ی خوشبخت  یگیمحضر و امضا بزن سند ازدواج ما رو! مگه نم ای_پس خودت کمکم کن! تو ب
! من تونمی نم  ری! من بدون امری رو از من نگ  یخوش ن یخوشبختم، آرومم! ا ر ی ! من کنار ام؟یخوایم

 ! رمیمی! بخدا مرمیمی م  ریبدون ام

 رو دو طرف صورتم گذاشت و گفت:  دستش

خوشبخت    ینجور ی! اگه ازمیبابا! باشه عز زدلیصحبت نکن عز ینجور یحرفارو نزن دخترکم! ا نی_ا
 ! ی! فقط تو آروم باش و بهم قول بده که کنارش خوشبخت بشکنمی و امضا م ام یم یشیم

 صورت غرق در اشکم نشوندم و لب زدم:  یرو  یبخندل
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 !دمی_قول م

 گفت:  شد،ی تر م  قیکه لبخندش عم یحال  در

 !یایب دنمیبه د شهیهم  یقول بد دی_اما با

 گفتم:  دم،یخزی که دوباره تو آ*غ*و*ش*ش م یو در حال دمیخند

 منو از شما جدا کنه! تونهینم  چکسیه گهیخودت! د یدونه ی یک یشدم دختر لوس  گهی_من د

 ...دیو خند  دیو خند  دیخند بلند

 هاش رو دوست داشتم!ناِب خنده یِ سمفون  نیمن چقدر ا و

تماس گرفتم تا به   ری و من با ام میداد تی از هم رضا ییصحبت و درد و دل باالخره به جدا   یاز کل بعد
از شرکت خارج   نکهیبود، با من دم در اومد و به محض ا ریام دنی. بابا هم که مشتاق دادیدنبالم ب 

 پامون نگه داشت. یجلو  ریرنگ ام د یسف یسانتافه م،یشد

در سکوت هر دو به هم  یطوالن یرو دور زد و خودش رو به ما رسوند. لحظات  نی شد و ماش ادهی پ ریام
 !دهیم ینگاه چه معن نیعمق ا دونستمی شدن و نم   رهیخ

دستش رو فشرد. سالم و احوال   ی دستش رو به سمت پدرم دراز کرد و اون هم به گرم ریآخر ام دست
 !شناختنیسال بود همو م انیبود که انگار سال  یمی با هم انقدر گرم و صم شونیپرس

شد. پدرم دستم رو آروم    نیکرد و وار  ماش یاز پدرم خداحافظ ری. اممیبه رفتن گرفته بود میتصم گهید
 گفت:  فشرد و

  نی! مهر امیراض  یِ نه، اما از االن راض ای بدم  تی ازدواج رضا نیبه ا دی_اگه تا االن شک داشتم که با
 !یشی پسر بدجور به دلم نشست و من مطمئنم که باهاش خوشبخت م

 زدم و گفتم:  میبه وسعت خوشحال  یلبخند

 دنبالتون! میای _پس فردا م

 رو هم گذاشت و گفت:  چشم
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 _منتطرتونم!

 

 . میبه سمت خونمون حرکت کرد ری ازش دل کندم و با ام خرهباال

 99#پارت_

و از کمر به بعد چاک خورده بود رو به تن   دیرسی تا مچ پام م شیکه بلند یسه رب نیآست  یمشک لباس 
کرده   جادیبا لباس ا  ییبایز یرنگم همخوان یبه خودم انداختم. گردنبند مشک   نهیتو آ یکردم و نگاه 
  شیآرا ریما یها تی کرده بود. با توجه به حساس لی تکم زوی پاشنه بلندم همه چ یورن  یبود و کفشا

 صورتم نشوندم.  یرو یمیمال

ساده اما   یمشک  یو روسر  دمیپوش  رهنمی پ یرو دیرسی زانوهام م یبراقم رو که تا باال  یمشک یمانتو
سرم   یکنم! عطرم رو هم رو  یداخلش مخف کردم تا حد ممکن موهام رو یبراقم رو به سر کردم و سع

 کردم و خودم از بوش مدهوش شدم!  یخال

 !نشستی بود و به دل م کیش  بیساده بودن عج نیساده بود اما در ع  پمیت

از اندازه و همون قدر احساس عذاب وجدان پنهان   شی ب  یداشتم! حس خوشحال  یب یعج  احساس
 کنارم بوده!  قیدوست و رف هیسالها مثل  نیکه تو ا  یلیاز مامان ن  میکار

ست با   ی ورن  یدست فیرو پس زدم و ک  یعقد کنم، افکار منف  خوامی پدرم م یبا اجازه  نکهیفکر به ا با
مشغول گشت و گذار با دوستاش    یلیمامان ن موقع از روز  نیکه ا ییکفشام رو هم برداشتم و از اونجا

  دنی. با ددمی در د یرو جلو  ریام یراحت از خونه خارج شدم و به محض خروجم ماذارات   الیبود، با خ
 حبس شد! نمیس یخودش نفسم تو

  یهاش تا وسطاکه دکمه  دیجذب سف  رهنیبه تن داشته به همراه پ یاچهارخونه یشلوار توس کت
گردنش انداخته بود  یرنگ یانقره  ری ! زنجذاشتیم شیهاش رو به نماعضله بی باز بود و عج نشیس

 با ساعتش داشت.  یبی عج یکه همخوان

 چشمک داد.  هیزدم که اونم جواب لبخندم رو با  یق ی لبخند عم دنشید با

 گفتم: ینشستم و پرانرژ  کنارش
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 _سالم شادوماد!

 زد و گفت:  یناب  لبخند

 !میقد ی_عروسم عروسا

 ابروهام انداختم و گفتم:  نیب  یگره

 _وا مگه من چمه؟! 

 گفت:  اورد،ی رو به حرکت در م نیکه ماش  یحال  در

 سالم شادوماد! یچ یعنی! ییایح  هی ،یشرم هی_

 به شونش زدم و گفتم:  یاضربه 

 _برو بابا! 

 گفت:  یرو به چپ و راست تکون داد و با لحن خاله زنک  سرش

که من   یانقدر خوشگل کن دهی م ی! اصال چه معن ایح  یب ی_واه واه واه! چه خوشگلم شده دختره
 تو رو بدزده؟!  یک یهمش نگران باشم 

 زدم و گفتم:   شیشونیبه پ یاضربه 

که واسه آدم هوش و   یر ی بگدوش  تی و با اون عطر لعنت یبزن  پیخودت انقدر ت دهیم ی_چه معن
بشه بهت نخ بده که من قتلگاه  زونتی دختر از بغل تو رد بشه آو هی یچیحواس نمونه! من که ه

 ! کنمی درست م

 سر داد و گفت:  یبلند یقهقهه 

و واسه اون غش و  نهی بی موش کوچولو رو م هیمن فقط  ی_هر چقدرم دخترا به من نخ بدن چشما
 !کنهیضعف م

 و گفتم:   چوندمی گوشش رو پ کرد،ی شرکت پدرم توقف م یکه جلو همونطور
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 _موش کوچولو هم به القابم اضافه شد؟! 

 ...دیو خند  دیو خند  دیخند بلند

 بودم!  میمرد زندگ یهامن چقدر عاشق خنده و

 

  یو خوش  کردم ی نگاه م  نیتو ماش  شیخال   یدنبال پدرم رفته بود و من به جا ریام شدیم یاقهیدق چند
  نی روزا من خوشبخت تر نیشک ا  ی! بمیزندگ یدو مرد تو نیدلم زده بود از وجود ا ری ز یوصف نشدن 

 دختر جهان بودم، نبودم؟!

 یرو یاو ب*و*س*ه دیخارج شدم و اون منو به آ*غ*و*ش*ش کش نی پدرم از ماش دنیرس  با
 ! نشستیساعتا به دلم م  نیا بی کاشت و لقب فرشته بهم داد و عج میشونیپ

خودش و هر سه به سمت   نیو پدرم هم سوار ماش  می شد  ریام  نیسوار ماش  ریبعد من و ام یقیدقا
 . میمحضر حرکت کرد

 100#پارت_

که به انتظار ما   دمیدر محضر د یو مهال رو جلو نی و در کمال تعجب ام میستادیمحضر ا یجلو
 بودن! سادهیوا

تن کرده بود و   یمشک یوار لوله تفنگرنگ و شل یبه همراه شال مشک  دیسف یجلو باز نخ  یمانتو مهال
امروز روز عقد   ستیخندم گرفت. معلوم ن دنشیصورتش نشونده بود! از د ی هم رو یظ یغل شیآرا

 داشتم! یتر  ظی غل شینبود منم آرا ریام یهات ی مهال! به هر حال اگر حساس ایمنه 

 دلم زد!  ریز ی از خوش یب ی عج یچهی عقد دل پ یادآور ی با

 . آروم  زمزمه کرد: می با هم کرد یگرم  یبا لبخند به سمتم اومد و سالم و احوال پرس مهال

که مادرت    یطی شرا نیچه برسه به تو که تو ا گهیدخترا روز عقدشون دلهره و استرس دارن د ی_همه
 تا کنارت باشم!  ارهیخواستم منو ب  نیاز ام نی! واسه همستی کنارت ن

 رو فشردم و آروم گفتم:  دستش
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 ! رمیمی ! واقعا دارم از استرس میکه اومد یمرس_

  یو آب دیقرمز و سف یکه طرح ها  یرنگ یاسورمه  رهنیشدم. پ  نیام یزد و من تازه متوجه یلبخند
خوش فرمش   شهیهم یبه تن کرده بود و موها یرنگ یدود  نیروش داشت، به همراه شلوار ج یسنت

کردم و چقدر خوب بود   ی. به سمتم اومد و با اون هم سالم و احوال پرسکردیم  ییخودنما بیهم عج
 بود!  نجایمهال ا که

شونم گذاشت و   یکنارم اومد و دستش رو رو ریمشغول صحبت با پدرم بودن که ام نیو ام مهال
 گفت: 

  یشبا ارز   یلی! تو خ یصحبتا دار   نیو ا  یو هزار جور آرزو واسه مراسم عقد و عروس  یدختر  دونمی_م
ارزشت   میکنی عقد م میدار انهی سر و صدا و مخف یب  ینجور یخودت فکر نکن که اگه ا  شیطناز! اصال پ 

 نیا یآدما  لکه ک رمی واست بگ  یعروس  هی دمیقراره تموم آرزوهات به باد بره! قول م ای نییاومده پا
درست    زی طنازم! پس ناراحت نباش! مطمئن باش همه چ یینایبهتر قیشهر حسرتشو بخورن! تو ال

 !نمیکنار خودم بب  یتو لباس عروس  زدلمویمنتظرم تا عز  صبرانهی و من ب شهیم

لبام نشوندم و تموم عشقم رو از چشمام بهش   یداشتم رو ریکه به ام یبه وسعت عشق یلبخند
 منتقل کردم! 

 تم: گرفتم و گف فمی ظر یبزرگ و مردونش رو تو دستا دست

ندارم! قبال هم  یناراحت ایوقت احساس کمبود  چی_واسه من فقط بودن کنار تو مهمه! من کنار تو ه
  یقبول کردم با تو ازدواج کنم، منتظر هر اتفاق  ی! من وقتامی بهت گفته بودم، من با تو تا ته جهنمم م

 !رمی تا کنارت باشم، ام خرمیرو به جون م نایا یبودم و همه 

متوجه  هی بق  یکه با صدا میبود رهی هم خ یبا لبخند و عشق تو چشما قهیدق ای  هیثان نیچند دونمینم
هم که ازشون خواسته بودم تو مراسم حضور   هینوبت ماست! همون لحظه، آتوسا و مهسا و هد میشد

کم  رسماز است یو خنده که کل یو شوخ  ی سالم و احوال پرس یو بعد از کل دنی داشته باشن از راه رس
 .میکرد وارد اتاق مخصوص عقد شد
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بشه و تا    یابد یخوشحال  نیشروع به خوندن کرد و من از ته قلبم خوشحال بودم و آرزو کردم ا عاقد
 خوشبخت باشم!  ریآخر عمر کنار ام

بغض به گلوم حجوم آورد   یاهمه منتظرن تا از زبون من بله رو بشنون! لحظه  دمیخودم اومدم و د به
 یکار  نی! اگه بفهمه من چنستین  نجایازدواج من، ا دنی آرزوش بود د شهیکه هم یلیمان ن ما نکهیاز ا

 کردم، حاضره منو ببخشه؟! 

روز همه    هی! مطمئنم ستین یانداختم و بغضمو قورت دادم. امروز وقت غصه و ناراحت نیی رو پا سرم
 !شهیدرست م زیچ

 و آروم زمزمه کردم:   دمیکش یق یعم  نفس

 پدرم، بله! ی_با اجازه 

 بود!  یجمله خال  نیاسم مادرم تو ا یچقدر جا و

 باال رفت! کمونی جمع کوچ یدست و سوت تو یصدا  ر،یگفتن بله از جانب ام  با

  بیکه پشت اون ترک ییبای و ز کی ش  یلیساده اما خ نگیر یبا لبخند به سمتم برگشت و حلقه  ریام
ست اون که پدرم از قبل گرفته بود رو به   یحک شده بود، رو دستم انداخت. حلقه  ری اسم طناز و ام

 انداختم. ری دستم داد و من هم اون رو دست ام

 ناب چشماش بودم! یعاشق قهوه بیو من عج  شدی م دهید یبرق خوشحال   ریام یچشما تو

و کنار گوشم   دیش کشنفر پدرم به سمتم اومد و منو تو آ*غ*و*ش* نیو اول میجامون بلند شد از
 گفت: 

 !کنهی داره! مطمئنم خوشبختت م اقتتویل  ری! امنمتی_آرزومه تو لباس عروس بب 

 ! دمیسال حسرتشو کش ۱۸که  یاپدرونه  یهاتوجه  نیزدم و دلم گرم شد از ا یق یعم  لبخند

و آتوسا و مهسا به سمتم  هیمهال و بعد هم هد بیبه ترت نیرفت و بعد از ام ری به سمت ام پدرم
 گفتن.  کیاومدن و تبر

 آروم گفت:  آتوسا
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 !نیخوشبخت بش   دوارمیو ام زارمی_هرچند با ازدواجتون هنوزم مخالفم اما به نظرت احترام م 

 دادم فقط تشکر کنم!  حیزدم و ترج  یلبخند

مهال و  و پدرم به خاطر کار شرکت ازمون جدا شد و به سمت شرکتش رفت.   میمحضر خارج شد از
  نیبا هم عشق و حال کنن و به هم  ییعروس و دوماد امروزو تنها دیهم معتقد بودن که با نیام

 کردن.  یازمون خداحافظ کیتبر یخاطر اونا هم بعد از کل 

داخل   ریدادن و حاال من و ام تیو خنده باالخره به رفتن رضا یصحبت و شوخ  یهم بعد از کل هابچه 
 .میحرکت کرد  ریو به سمت رستوران ام مینشست  نیماش

 101#پارت_

 .میرفت  مونیراست به سمت پاتوق دنج و دوست داشتن کیو   میرستوران شد وارد

 گفتم:  ری محض ورود مانتو و شالم رو در آوردم و سرخوش رو به ام به

 من گرممه!  اد،ی_به عرفان جونت بگو ن 

تو    رهیسر تا پام رو از نظر گذروند و آخر سر خ یا. لحظه دیرو به چپ و راست تکون داد و خند  سرش
 سانت باهام فاصله داشت، گفت:  کیکه  ی چشمام، در حال

ساده  نی! همکننی م شیکه هزارجور آرا گهیاز صد هزارتا دختر د باتری ! زبای! ساده، اما زی_خوشگل شد
 طنازم!  باستیبودنت ز

و خودش رو   کردی م ییبدجور خودنما چهی ماه کهیت هی ن یقلبم رو بدجور از دست داده بودم و ا افسار
 !دی کوبی م نمیس واریبه د

 موهام! یال به ال گشیپشت کمرم نشست و دست د ریدست ام هی

موهام بود، سرم رو به خودش   یکه ال به ال یبا دست کرد،ی که آروم آروم کمرم رو نوازش م  همونطور
 سردم چسبوند.  یشونی رو به پ شی شونیتر کرد و پ کیو نزد کینزد

بسته بود و انگار آروم بود اما   ریام  یحبس شده بود! چشما نمیزده بود و نفسم تو س   خیتا سر تنم  سر
 بپره!  رونی از دهنم ب دمیترس یو م  دیکوبی تندتر و تندتر م هیقلب من هر ثان
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 ی. منم چشمام رو بستم و سعنشیس یرو رو گمیگذاشتم و دست د ریدستم رو پشت گردن ام هی
 ! رمی واسه خودمه آرامش بگ گهیکه از امروز به بعد د یکردم از مرد

وجودم پر شد از آرامش و   یهیکه من آروم شدم و تا ته ما  میتو اون حالت بود قهیچند دق دونمی نم
 .شدی م شتریو ب شتریب ر ی عشقم به ام هیهر ثان

حس کردم و چشم باز کردم که ازم فاصله   میشونیپ  یهاش رو رولب   یکوتاه، گرم یلیکوتاه، خ  یاهیثان
 موهاش فرو کرد و با لبخند گفت:  ی! دستش رو ال به الدیکش  یقیگرفت و نفس عم 

 تو بود دلبر! ری ! همش تقصستی_االن وقتش ن

 با ناخونام شدم.  یانداختم و مشغول باز  نییسرخ شد و سرم رو پا  هامگونه

. منو به خودش فشرد و  میبرد و روش نشست  رو دور شونم انداخت و منو به سمت تخت دستش
 گفت: 

 دختر خوب! کشهی_آدم که از شوهرش خجالت نم 

 شد.  رهی با دستش سرم رو باال آورد و تو چشمام خ  و

 ! دونستمی خجالتم رو نم  لی بود و من هنوز دل  طونیش  چشماش

  ی. سرم رو روآوردم و تو شونش فرو بردم و دستام رو هم دور کمرش حلقه کردم  نیی رو پا سرم
 شونش گذاشتم و آروم لب زدم: 

 و خاصه!   یناب و دوست داشتن یلی_قشنگه! خ

 سرم گذاشت و گفت:  یرو رو چونش

 ؟ ی_چ

 رو دور گردنش  گذاشتم و آروم تر لب زدم:  دستم

 _آهنگ ضربان قلبت!

 و گفت:   دیخند کوتاه
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 خانوم!  طونی ش  دمیهاتو بعدا بهت م یدلبر  نیاب ا_جو

 و گفتم: دمیآروم خند منم

 ! ینبود طونی _قبال انقدر ش

 با لحن من گفت:  اونم

 مثل شما نداشتم! ی_قبال همسر 

و رو   ری شدم دلم رو ز  ریمن از امروز همسر ام نکهیفکر ا یجمله! حت نیا دنیخورد از شن چیپ دلم
 ! کردیم

 و گفتم:رو باال آوردم   سرم

 _گرسنمه!

 کرد.  دنیبلند شروع به خند یسکوت کرد و بعد با صدا هیثان چند

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 ؟یخندیم ی_به چ

  زد،یکه تو صداش موج م یخنده ا یبا ته مونده  اورد،ی کتش رو در م  یجاش بلند شد و در حال از
 گفت: 

! شنومیعاشقونه ازت م  یجمله هیگفتم االن  ،یشد رهی باال، تو چشمام خ یتو سرتو آورد یجور  هی_
 ! یرو به فنا داد  نمونیب یگرسنمه! قشنگ حس عاشقونه  یگفت  هویبعد 

 و گفتم: دمیمنم خند حاال

 ! کنهیگرسنم باشه مغزم کار نم  ی_خب چه کار کنم، گرسنمه! وقت

 لبخند گفت:  با
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کار کن خانوم   تی ! قشنگ رو آشپزکنهی نم گرسنم باشه مغزم کار نمم م،یمورد با هم تفاهم دار نی_تو ا
 !ارمیکوچولو! حاال بزار برم غذا ب

 یکه تا وسطا رهنشیپ یهاکردم تا بهش برسم و دکمه  یقد بلند یخودمو بهش رسوندم و کم  عیسر
 گفتم:  ی باز بود رو بستم و بعد با اخم تصنع نشیس

که نزاشتن!  یواسه قشنگ شون،یالمصبا رو گذاشتن که ببند نی! اای هاتو باز بزاردکمه  نمینب گهی_د
 که... زاشتنی وگرنه اصال دکمه نم

 در کنترلش داشت، گفت:  یکه سع یاو با خنده دیحرفم پر وسط

 !م؟یدونستی و ما نم ی_انقدر غر غرو بود

 دکمه رو هم بستم و با همون اخم گفتم:  نیآخر

دارم هم  رتی ! من هم مثه خودت غیصاحابا رو ببند  یاون ب گهید یخواستم بدون یول  ر،ی _نخ
 گرسنمه!  ار یحسودم! حاالم برو ناهار ب 

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 ! ایکن ی _اصال خوشگل با شوهرت صحبت نم

 رو درآوردم و گفتم: زبونم

 _دوسدارم! شوهر خودمه! 

 . ارهیده رفت غذا بهم با خن ریبعد به سمت تخت رفتم و روش نشستم و ام و

 

مغرور و    ری و اون ام میخوندیباهاش م هاوونهیو مثل د میکرده بود یپل یراه برگشت آهنگ شاد تو
! بارون  شدمی نم  ری که من از نگاه کردنش س دیرقصی و م خوندیبا آهنگ م یجور  هیپرابهت حاال 

  نیبود! و چقدر ا یع یطب دیشد یبارونا  نیبود و ا زییبود! پا  یدنیو د  بایز  بیگرفته بود و عج یدیشد
 !کردی رو عاشقانه تر م  نمونی ب یفضا ییهویباروِن 
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 و گفت:  ستادیخونمون ا یجلو

 ! مینیچند جا خونه بب  م یدنبالت بر امی_فردا م

 زدم و گفتم: یپهن  لبخند

 _باشه! 

 کردم و گفتم:  نیشدم و از پنجره سرم رو داخل ماش ادهیپ  نیماش از

 !شهی_دلم برات تنگ م

 زد و گفت:  یق یعم  لبخند

 !یشیآب م  سینکن! االن خ ی_برو تو جوجه! انقدر دلبر 

 نشم! نیتر از ا سیوارد خونه شدم تا خ   عیسر یو بعد از خداحافظ  دمیخند منم

 102#پارت_

 برداشتم تا به سمت خونه برم که زنگ در به صدا در اومد.  یقدم

 برگشته و کارم داره درو باز کردم و با لبخند گفتم:   ریام نکهیفکر به ا با

 ندا...  موی_طاقت دور

  نیبدون چتر، با ا  د،یبارون شد نی! تو اکرد؟ی چه کار م نجای! اون ادیحرف تو دهنم ماس  دنشید با
 کرده بود؟! دایمارو پ یاربد از کجا آدرس خونهسر و وضع آشفته! اصال ب

  یروش داشت به همراه شلوار اسلش توس یز ی ر دیسف یهاجذب که نخل  یکوتاه مشک نی آست رهنیپ
شده بود و معلوم بود مسافت   فی کث یبارون حساب نیتو ا دشیسف  یها یبه تن داشت. کتون یرنگ

و باربد   کردی م ییبدجور خودنما بش،یرنگش و اون گردنبند عج یااومده! ساعت نقره  ادهیرو پ یطوالن
 بود! پی تاز حد خوش  ادیز
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 ها؟!باز بودن دکمه نیا دادیم یباز بود و چه معن نشیاونم تا وسط س یهادکمه

 باِز باربد؟!  یهادکمه یمن رو تیحساس  دادیم یاز اون چه معن شتریب و

و    دیپوشیدار م نیو آست  یرسم یلباسا  شهیدست چپش جلب شد. هم یرو یاهی به خالکوب  توجهم
 بودم! دهی دستش ند یهارو رو ی خالکوب  نیتا به حال ا

 بود!  کسانی با آب   کلشیو در واقع کل ه  دیچکیرنگش آب م  ییخوش حالت خرما یموها از

 ! گفتی نم یز ی شده بودم و اونم چ  رهیاحمقا بهش خ  مثل

 و دستپاچه گفتم:  هول

 _سالم!

جواب  نکه یبود و تو دست راستش بود، به سمتم گرفت و بدون ا  بایز  بیکه عج دیگل رز سف دسته
 سالمم رو بده گفت: 

 ! مبارکت باشه!یعقد کرد  دمی_شن

خش   یتشکر هم نکردم! محو صدا یدسته گل رو ازش گرفتم و اون رفت! حت  یک دمیمن نفهم و
شده بودم و هزار تا سوال   رهیخ  شی خال  یبه جا  یبرده بود! با بهت و ناباور دارش شده بودم و ماتم 

 بود:  نیا  نشیکه مهم تر رفتیجواب تو سرم رژه م یب

 بگه؟!"  کیعقد منو بهم تبر  دی"چرا باربد با

سر و وضع آشفته و حال   نیکرده؟! ا دایما رو از کجا پ یاز کجا خبر دار شده؟! آدرس خونه  اصال
! کنه ی درصدم به تو فکر نم هی! نکنه...نکنه...نه طناز! َتَوهم نزن! اون ده؟یم یخرابش چه معن

 ! نجا؟یا ادیب  دیپس...پس چرا با

 _طناز! 

نگاه به دسته گل  هینگاه به من و  هیسرم رو باال آوردم و دستپاچه سالم دادم.   یلیمامان ن یصدا با
 انداخت و گفت: 
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 ؟ یبر ی م فیتشر یی ا_ج

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 ...بعد...بعدش...رونی ها رفته بودم ب_نه...ام..راستش، راستش من با بچه 

 نه؟!  یبود ری ام شی_پ

 زدم و گفتم:  یکج و معوج  لبخند

 _نه...گفتم که..من...

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

من   یدختر! ول  یآب شدم! تو عقل تو کلت ندار  سی ! برو کنار بزار برم تو خشناسمی_من تو رو م
من  یاز رو جنازه  دی! بای! کور خوندیکه همسن باباته ازدواج کن  یکی و با  یخودتو بدبخت کن زارمینم

 ! یرد بش

 ریدرگبود! نه  ریدرگ یاگهید ی. اما من فکرم جاشدیو وارد خونه م زدی لب غر م ر یبا خودش ز همونطور
 !ری ام یو نه حت ندهیبود و نه ترس از آ یل یاز مامان ن یعذاب وجدان پنهان کار 

 " بود! نیو اون "باربد مع  دیچرخی نفر م  هی  یمن فقط حوال  ذهن

رزا   نیپنجره گذاشتم. نگه داشتن ا یرو تو پارچ آب و جلو دیسف  یاتاقم شدم و اول از همه رزا وارد
 از باربد تنفر داشت؟!  ریام نکهیبود؟! مگر نه ا ری به ام انتیخ

اما منصرف شدم! بازم اون حس سرکش درونم سراغم اومده بود!  زمیبردم تا رزها رو دور بر دست
 ! شدی باربد زنده م دنیکه هر بار بعد از د  یهمون حس سرکش و مزاحم

 دستام گرفتم. نی تختم نشستم و سرم رو ب یرو س یخ  یهمون لباسا با

 : دیچ یسرم پ یتو یتکرار  یه مرگم شده؟! سوالچ من

 بشه؟!  یاگه یشخص د ر ی ذهنم درگ رم،یعاشق ام یوقت دهیم یمعن چه

 103#پارت_



 اب یمنو در

306 
 

پنجره   یجلو  دیسف  یکه به چشمم خورد رزها یز یچ نی از جام بلند شدم. اول ی ب یبا سر درد عج  صبح
  یاز عطر رزا عطر آشنا شتریرو بهشون چسبوندم و ب مین یبود! از جام بلند شدم و به سمتشون رفتم. ب

که نبود، بود؟!   بدعطر بار  نیو آشنا بود! ا نیدلنش یادیعطر ز نیعطر...ا نیشد! ا هامهیوارد ر یاگهید
دوختم  می گوش یدل کندم و چشم به صفحه  دیرازآولود سف یکه زنگ خورد از عطر ناب زرها لمیموبا

! تمام  دادم؟ یو جواب نم   گرفتی بار بود که تماس م نی! چندمکردی م  ییروش خودنما ریکه اسم ام
 شد!  ریبه دلم سراز ایبد دن یهاحس 

به  یا! ضربهچرخهی باربد م  یدر اومدم و تمام فکر و ذهنم حوال ریبه عقد ام روز یچقدر پستم! د من
 صورتم زدم و با حرص گفتم: 

پس چرا مغز حرومت دور باربد   یرو دوست دار  ریماحمق؟! اگه ا ی_چه مرگته طناز؟! چه مرگته دختره
 !؟یپس چرا باهاش عقد کرد ی! اگه دوسش ندار چرخه؟یم

در   ریام یدوست نداشته باشم؟! من جونم برا  رویمن ام  شهی! مگه مگم؟ی دارم م یمن! چ یخدا یوا
 ای! خداشم؟یم  یطور  نی! چرا با هر بار فکر کردن بهش اگه؟ی م  یوسط چ نی ! اما...اما باربد ارهیم

 خودت نجاتم بده!

 شروع به زنگ خوردن کرد. لمیموبا گهیدست دست کردم که بازم تماس قطع شد و حاال بار د انقدر

  د،یچ یکه تو گوشم پ ری ام یگرم و دوست داشتن یو تماس رو وصل کردم. صدا  دمیکش یق یعم  نفس
 !امی عوض انتکاری خ هیشست. من هام ن گونه  یاشکام رو

 طنازخانوِم خوشگِل خودم!  کم،ی _سالم عل

 هق هقم به گوشش نرسه!  یدهنم گرفتم تا صدا یرو جلو دستم

 گفت:  دیبا شک و ترد دیرو که د سکوتم

 ! اد؟ی_طناز! صدام م

 فکر کنم؟! چرا انقدر پستم؟!  گهید یک یتموم شب رو به  ری به خودم اجازه دادم با وجود ام یچطور 

 بزن!   یحرف هی! ِد یکنی نگرانم م ی_طناز دار 
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 هیتخت پرت کردم. من  یرو رو لی و موبا دمیتماس کش  یقرمز رنگ قطع کننده  یدکمه یرو رو دستم
حرکت از پارچ درشون آوردم و از    هیحمله ور شدم و با  دیسف  یاحمقم! به سمت رزها هی! میعوض

 تشون کردم!پر رونی پنجره ب

 کردم:  پی تا ریلرزونم واسه ام ینداشتن! با دستا یمسخرم قصد تموم یاشکا

 خونتونم!  یجلو گهیساعت د  میتا ن رون،ی ب میدنبالت بر امی _امروز خودم م

 ! نکنه بهم شک کرده!دهیباربد رو فهم یه ی! نکنه قضومدین یخورد اما جواب نی س امیپ

 ! ری ! فقط امیر یرو جبران کن! تو فقط عاشق ام  شبیطناز! حساس نشو! برو دنبالش و د نه

  عیرو برداشتم و سر  نمیماش چییو تنها به زدن عطر اکتفا کردم و سو دمیلباس پوش عیحواس و سر یب
 !رمیقرار نگ یلی مامان ن یی از خونه خارج شدم که مورد بازجو

 !دیکشیم  ری ت بی نه شام خورده بودم و نه امروز صبحونه و معدم عج شبید

.  دیچیتو کوچه پ کای الست غیج یسرعتم باال بود، صدا نکهیو به خاطر ا ستادمیا  نایا ریام یخونه  یجلو
زدم و بعد به در  یبندش تک زنگارسال کردم و پشت  ری بود رو به ام دنمیرس  غامیکه حامل پ  یامیپ

 از خونه خارج بشه.  ریچشم دوختم تا ام

 ! نکنه شرکته! اما امروز که جمعست!اد؟یچرا نم  پس

 شد.  انینما ر یکه در باز شد و قامت ام زدمیدست و پا م   ضمیافکار ضد و نق  تو

و   یآب بی ترک شرتیرنگ به تن داشت و سو یبه همراه شلوار اسلش مشک یرنگ یاسورمه  شرتیت
 رو هم دستش گرفته بود.  شیاهسورم

باربد    روزید  دیفهمی م ری درصد ام  کیدرصد، فقط  کی. اگه دیافتاد تنم لرز ظشیکه به اخم غل نگاهم
! خون  ؟یمن گل گرفته و من قبولش کردم چ یبرا دیفهمی! اگه...اگه مکرد؟یمن بوده چه کار م شیپ

 ! حقم داشت، نداشت؟! کرد؟ی به پا م

 شد و کنار دستم نشست.  نیبگه سوار ماش یز ی چ نکهیا بدون
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کلمه  هیمنتظره من  دونستمی م یترسناک تر بود! به خوب  زیسکوتش از همه چ ن یکرده بود و ا سکوت
 صحبت کنم تا مثل آتش فشان فوران کنه!

 گفتم:  یادهنم رو قورت دادم و با لبخند مسخره آب

 ؟ ی_خوب 

 گفت:  بارهیم شی از چشماش آت  کردمیکه حس م یبه سمتم برگشت و در حال  خشم با

دادم، جواب  امیکه ازت جدا شدم بهت پ  روزی! دیما افتاد  ادی! چه عجب! ؟یخوب  یپرس ی _تازه م
بهم  یشد  داریب  زمیدادم که عز  امیدوباره پ  ده،یحاال جواب م ده،ی! گفتم حتما خستست، خواب ینداد

  ه،رو چک نکرد شی ! گفتم حتما رفته شام بخوره، گوشیزنگ بزن کار واجب دارم، بازم جواب نداد
دادم، جواب  امی دو باره پ ،ی! بهت زنگ زدم، جواب ندادی! منتظر موندم، جواب نداددهیجواب م ادیم

نگ زدم جواب ! زیو جواب نداد یبود نیدادم، آنال امی پ نستا،ی! تو تلگرام تو واتساپ تو اینداد
 ! ینداد

و تماس رو   ی! دوباره زنگ زدم، افتخار دادیحتما حواسش نبوده! صبح زنگ زدم جواب نداد گفتم
داره، باهاش خوب صحبت کن!   یاقانع کننده لیآروم باش حتما دل ریبا خودم گفتم ام ،یوصل کرد

 !یقطع کرد تویبلکه گوش یخوب صحبت کردم، نه تنها جواب نداد

 زد: ادیو فر دیداشبرد کوب  یبار مشتش رو رو نی ا شد،یصداش هر لحظه بلندتر م که یحال  در

 ! ؟ی! چرا جواب نداد زنهیکار واجب داره که انقدر زنگ م هیشعور حتما  یاحمق ب  نیا ی_ِد نگفت

 گفتم:  زد،یکه تو صدام موج م یلرزش  با

 _م...من...من داشتم...من فقط...

 : دیکش  ادیو رسما فر دیحرفم پر وسط

 !؟یگرفت  دهیو تماس رو ناد  امیهمه پ نیکه ا یکردیم  یچه غلط ی_داشت
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 یچونم رو تو مشتش گرفت و با صدا ری شد که دست پر قدرت ام ری قطره اشک از چشمام سراز هی
 به خشم گفت:  ختهیآم

  یخودیب نکهی! مثل آدم بگو سرت کجا گرم بود؟! نه ا؟یکن یم هیمثل بچه ها گر شهیم یز ی چ هی_چرا تا 
 ! یز یاشک تمساح بر

 رو دور مچش حلقه کردم و آروم لب زدم:   فمیظر دست

 ! ادی_دردم م

 گفت:  کرد،ی دلم رو آشوب م  بی که تو هم بود و عج ییرو ول کرد و دستم رو پس زد. با اخما چونم

 بشنوم! لشوی_منتظرم دل 

بود،  یاگهیشخص د ریو انقدر فکرم درگ دمیدیو تماساتو م امای تمام پ گفتمی! مگفتم؟ی م یچ
 گرفتم؟! دشونیناد

 انداختم و آروم گفتم:  نیی رو پا سرم

نتونستم جواب بدم! شبم انقدر خسته بودم خوابم برد و صبحم که زنگ  م،ی! مهمون داشتدی_ببخش
! بعد که حواسم اومد سر جاش  کنمی چه کار م دمیفهمی شده بودم و اصال نم دار یتازه از خواب ب یزد

 و شرمنده شدم!  دمیتماساتو د

  زاری طناِز دروغگو ب نیدروغ گفتم! و چقدر از ا نمی زتری گفتم! مِن احمق بازم دروغ گفتم! به عز دروغ
 بودم!

 انداختم. د،یکشی م  یو عصب قیعم یهااخم نداشت و فقط نفس  گهیکه د  رخشم یبه ن ینگاه

  یقصد خفه کردنم رو داشت! چجور  شتریو ب شتریکه به گلوم چنگ انداخته بود هر لحظه ب یبغض
 ! ؟یدروغ بگ نتیزتریعشقت، عز  رت،ی دلت اومد به ام

 زدم گذاشت و آروم لب زد:  خی یدستا یتش رو روکه گذشت، دس هیثان چند

 شدم، دست خودم نبود!   ری اونم درست تو روز عقدمون ازت دلگ ،یدیجواب نم  دمید ی_وقت
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بود اما  ی ادیاز زبونش ز نمیهم دنیبود و مغرور! شن  ر ی. امدادیم یمعذرت خواه یحرفش معن نیا
  دونمی! و مکردمی م  یعذرخواه  دی! مِن احمِق پست باکرد ی م یمعذرت خواه د ینبود که با یاون کس

 !نمیبی هام رو م و دروغ  هایتاوان تموم پنهان کار   ست،یهم دور ن یلیکه خ  یروز 

 به خودم اومدم:  شیدوست داشتن  یصدا با

 دور دور! ی! قرار بود امروز شما ما رو ببر ؟یسادی_خب چرا وا

که با وجود   ادی! از خودم بدم م فتادهی ن  یاتفاق چیر هرفتار کرد که انگا  یگرفت و جور  دهیناد  بازم
 !کردمی فکر م یاگهیبه شخص د یمرد نیهمچ

برم! سرگردون   خوامی کجا م دونستمی نم  یرو به حرکت در آوردم. حت  نیزدم و ماش  یجون  یب  لبخند
 که گفت:   دمیچرخی م ابونای تو خ

چون طرف قرار داد  ینیخونه رو بب   نیا یایزنگ زدم تا بگم ب روزی! دگمیکه م ی آدرس نی_برو به ا
! منم خواستم فروشمیم یاگهیبه شخص د  دیرینگ میاگه االن تصم گفتی بفروشش و م  خواستیم

خوشت    ی! االنم مجبور دمشی خودم خر نی! واسه همیاما جواب نداد یو نظر بد شی نیبب   یایتو ب
 نداره!  یبه منم ربط اد،یب

 گوشه نگه داشتم و برگشتم سمتش و دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم:  هیرو   نیماش

تو   ریغ کسوچ ی! بخدا من دوست دارم! من هی! از رفتارام ناراحت نش؟یوقت ازم زده نش چیه شهی_م
 !چکسیدوست ندارم، ه

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 شهی! من هم؟یمن دوست دار  ری رو غ یگفتم کس ی ! من ک ؟یگی! چرا چرت و پرت م؟یگیم ی_چ
 بهت اعتماد داشتم و دارم و خواهم داشت، طنازم! 

حسو    نیهم  قای! من دق؟یمن! تا حاال شده از زور عذاب وجدان دلت بخواد خودتو دار بزن یخدا
 داشتم! 

 لب زدم:  آروم
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 پشت فرمون؟!  ین یتو بش شهی_م

 و گفت:  دیخند

 !نمیشی ! باشه من م رشیز یدور دورا! زد یمنو ببر  یخواستروز  هیها! فقط  هی_عجب آدم 

و منو تا مرز   شدی مدام تو گوشم اکو م یی! صداهاشیشوخ  یحالم بد بود که جواب نداشتم برا انقدر
 : بردی جنون م

 !"یپست انتکارِ یخ هی"تو 

 هم گذاشتم. یچسبوندم و چشمام رو رو نیسرد ماش یشه یرو به ش سرم

 رو روشن کنم!   نیضبط ماش خواستی دلم نم یمرگبار بود و حت  سکوت

که با صورتم برخورد کرد، چشمام رو باز   ریام یهامتوقف شد. نفس  نیچقدر گذشت که ماش دونمی نم
 ناب چشماش. آروم و با لبخند لب زد:  یشدم به قهوه رهی کردم و خ

 ؟ ی_خواب بود

 مثل خودش آروم گفتم:  منم

 _نه!

 فاصله گرفت و گفت:  یکم

 تا االن سکوت مطلق بودم! ی_بابا من فکر کردم خواب

 نگفتم. ابروهاش بهم گره خورد و گفت:  یچیزدم و ه  یجون  یب  لبخند

 ! ؟ی_ازم ناراحت

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 _نه!

 ! ؟ی_پس چرا انقدر کم حرف و َپَکر 
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 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 احمقم! هی! من کنهی م یکه تو رو عصبان کنمیم یکار  هی شهی _از خودم ناراحتم! هم

 چونم گذاشتم و با اخم گفت:  ری رو ز دستش

 ! ؟ید ی! فهم یکنیصحبت م  ینجور ی_دفعه آخرت باشه در مورد خودت ا

شد و به سمتم اومد. در سمت منو باز کرد   ادهیپ  نینگفتم. از ماش یز یانداختم و چ نییسرم رو پا بازم
 و گفت: 

 مادمازل؟! نی دیم ی_افتخار همراه

رو به سمتم گرفت و من    ضشیعر یشدم. بازو ادهیپ نی لبخندم پر رنگ تر شد و از ماش یبار کم نیا
 دستم رو دور بازوش حلقه کردم. 

 که واقعا فوق العاده بود! میشد یاهم وارد خونه  یبه شونه  شونه

توش به چشم  خچالیو   یکامل نبود و تنها چندتا صندل شیداخل دمانیبود که چ  یدوبلکس ینهخو
 یجداگونه داشت. طبقه یبهداشت سی دو خوابه بود و هر کدوم از اتاقا سرو ن ییپا ی. طبقهخوردیم

 بود.  ییرایپذ هیشده از سه خواب و   لیدوم هم تشک

 کار ماهر بود!  نیتو ا بیمن عوض بشه و عج یتا حال و هوا کردیم یهرکار  ریام
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 تا سر بکشه، گفت:  داشتیآب برم یبطر  خچالیکه از داخل  یرو باز کرد و در حال   خچالیدر  ریام

! شدیروزه نم هیخودت باشه و البته که  یقهیبه سل دیرو هم بخرم که گفتم با   لشیوسا خواستمی _م
 ! میراحت باش میگذاشتم که اگه رفت و آمد داشت یموقت نجاستی ا ینی بیهم که م یینایا

 آب رو از دستش گرفتم که گفت:  یسمتش رفتم و بطر  به

 آب بخورم!  خواستمی م یول  دا،ی_ببخش

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی
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 !هیزی! خجالتم خوب چ؟ی_تو بطر 

 و گفت:  دیخند

 رو!  ی! بده من اون بطر الیخ ی_ب

 رو باال انداختم و زبونم رو در آوردم و گفتم:  ابروهام 

 !ری ازم بگ یتونی_اگه م

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 دختر جون!  خارهیتنت م  نکهی_مثل ا

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 _چجورم!

 کردم.  دن یو شروع به دو دمیکش  یغیشد و با دو به سمتم اومد که منم ج ی طانی لبخندش ش حاال

  ریدستش رو ز هیانداخت و  رمی هم دنبالم، تا باالخره از پشت گ ریو ام دمیدویدور خونه م دورتا
و مشتام رو به  کردمی و داد م غیرو دور شونم، و از جا بلندم کرد. ج  گشیزانوهام انداخت و دست د

 نداشت!  یاثر  چیبازوهاش ه یمن رو یبزاره، اما مشتا   نییتا منو پا دمیکوبی بازوش م

رو    قایاز مبال گذاشتم و خودش هم دو تا زانوهاش رو دو طرف کمر گذاشت و حاال صورتش دق یک ی رو
 .اوردید م رو درونم به وجو یب یو حالت عج   کردیصورتم بود و نفساش  با پوستم برخورد م یبه رو

 زد و گفت:  یطان ی ش  لبخند

 آوردم! رتی_گ

 گذاشتم رو چشماش و گفتم:  دستمو

 !ترسمی نگام نکن م ینجور ی_ا

 سر داد و گفت:  ییبلند باال یقهقهه 
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 _جووون تو فقط بترس!

آورد و   نیی چشماش برداشت. با لبخند سرش رو پا یو از رو دیچی رو دور مچ دستام پ دستاش
 موهوم کاشت و گفت:  یرو یاب*و*س*ه

 ! یشیم نیانگشت بهت بزنم پخش زم هیکنم و گرنه  تتیاذ ادیدلم نم  فی_ح

  نییسرش رو عقب ببره که دستم رو پشت گردنش گذاشتم و سرش رو پا  خواستی و م  دمیخند
 یور یکردم و اون چشماش رو بست و من ب*و*س*ه*ا* کیآوردم و لبام رو به چشماش نزد

 تو چشماش گفتم:  رهی بعد ازم فاصله گرفت و من خ یقی چشماش کاشتم و دقا

 عاشق چشماتم؟!  یدونستی_م

 گفت:  د،یکشی صورتم م یکه انگشتش رو نوازش گونه رو  یزد و در حال یمحو و خاص لبخند

 من! یبای ز ستی_االن وقتش ن

بازوش   ینشستم. سرم رو رو ازم فاصله گرفت و نشست. منم خودم رو جمع و جور کردم و کنارش  و
 گذاشتم و گفتم: 

 ! ری_ام

 رو دور شونم حلقه کرد و گفت:  دستش

 ! ری_جون ام

 م؟ یکن  یکنار هم زندگ نجایا امیب میکن یزودتر عروس شهی_م

 گفت:  کاشت،ی موهام م یرو ی*ا*که ب*و*س*ه  یبه خودش فشرد و در حال  شتریب منو

هر چه زودتر بفهمن که ما عقد   دی من با یتو و هم خانواده یهم خانواده م،یری مراسم بگ می_اگر بخوا
 !؟ی ترسی ! تو که نممیکرد

 دستش گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم
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  نیمن از ب یهمه دلشوره نیتا ا میزودتر ازدواج کن خوامی ! فقط مترسمی نم ی چ یاز ه ی_تا تو هست
 بره!

 سرم گذاشت و گفت:  یرو رو چونش

به من بگو تا با مامانم صحبت کنم که دعوتتون کنه و همونجا   یرو داشت  شی _پس هر وقت آمادگ
 !میرو به همه اعالم کن هیقض

 یحت گهی ازدواج کنم تا د ریزودتر با ام خواستمیگفتم و چشمام رو بستم. در واقع م ی"باشه" ا آروم
 دونستمی اما واقعا نم رمیوار عاشق ام وانهیدرصدم فکرم سمت باربد نره! من مطمئن بودم د کی

 ! هیحسم به باربد چ

  ریهرچه زودتر با ام دیکه مطمئن بودم! پس با ریحسم به باربد مطمئن نبودم اما از حسم به ام از
 !کردمی ازدواج م

 

 

و هر چقدر اصرار کردم که   رهیم اده یشون پخونمون نگه داشت و گفت تا خون  یرو جلو نیماش  ریام
 حرفارو نداره!" نیبرسونمش قبول نکرد و گفت، "دو تا کوچه فاصله که ا

که اصال به   یجلوم رو گرفت و با پوزخند  یلیبردم و وارد خونه شدم. مامان ن  اطی رو داخل ح  نیماش
 گفت:  ومد،یمهربونش نم یافهیق

 داخل! ارهیب  فیتشر یگفتی _م

 نگفتم! یز یانداختم و چ نیی پارو  سرم

 از کنارش رد بشم که صداش متوقفم کرد:  خواستم

مادرت   ای د ی! بایتو با اون ازدواج کن زارمینم  رمی ازت سر برنه! من بم ییاگه خطا گذرمی _طناز ازت نم
 رو! اون پسره  ا ی یرو انتخاب کن

 به سمتش برگشتم و گفتم:  کالفه
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ازدواج ما  یشهر بود اما حاال که پا  نیپسر ا  نیبهتر ریام روزی_تو رو خدا بسه مامان جون! چطور تا د
  ینیبی ! چرا نم؟ی! چرا انقدر خودخواه شدن؟یدیرو نسبت م  یبه اون هر لقب  د یاومده وسط شما دار
بد    ریسر ام  تو فقط پش یرو که کنارش دارم؟! چرا چشماتو بست یحال خوب  ین یبی عاشقشم؟! چرا نم 

 ! تو رو خدا بس کن! ؟یگیم راهی و ب

  تیها رو پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم. ظرفاز سمتش باشم، پله یمنتظر جواب نکهیبدون ا و
 بود!  لیتکم یکاف  یامروزم به اندازه
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تر و  سرخ  یلیرنگ مامان ن شد،ی خارج م  ریکه از دهن ام یاو با هر کلمه گذشتی که م قهیدق هر
  یلی از مامان ن یاونا هم دست کم یافهیافتاد که ق وشی! چشمم به ارسالن و دارشدی تر مسرخ

 نداشت! 

از جاش بلند شد   تی با عصبان یل یمامان ن دادیکه خبر از عقد ما م ر،یام یجمله از سو نیگفتن آخر با
از   یلیشد با س یم و بلند شدن من مساومبل بلند شد  یاز رو عیبرداشت. سر زی و به سمت من خ

 ! یلیمامان ن یسو

! رفتیم  یاهیچشمام س  یقیدقا یسر شد و برا یسمت صورتم به کل کیمحکم بود که  یلیس انقدر
 : کردیکرده بود و مدام تکرار م  دایپ یدیشد  یلفظ یر ی خانم با مامان درگ نی به خودم که اومدم مه 

 ! یمنطقی ! تو واقعا ب یمجازاتشون کن  نیواسه ا یدوتا جوون عاشق همن! حق ندار  نی_ا

 یو گه گاه کردی و مواخذش م  دیکشی داد م ریکه مدام سر ام دمیچرخوندم و ارسالن رو د چشم
 !کردی م شی هم همراه وشیدار

  کیکه  ییها که خورده بودم و هم به خاطر داد و هوار ی لیشده بود! هم به خاطر س دیشد جمیسرگ
 !شدی هم آروم نم  قهیدق

 نسبتا بلند گفتم:  یی سر تمام توانم رو جمع کردم و با صدا آخر

 _بسه! تو رو خدا بسه!

 !کردنیجمع به وجود اومد و حاال همه به من نگاه م یتو  سکوت
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 قورت دادم و ادامه دادم:   یدهنم رو به سخت آب

هست؟! اما شماها   ست،ینکردم! من...من فقط عاشق بودم! عاشق بودن که گناه ن ی_من کار اشتباه 
 نیفکر کرد ا یک ی اسمش رو گذاشت عشق  زودگذر،  ی کیعشقو!  نیا دیدرک نکرد چکدومتونیه

هم لقب احمق رو به من داد! اما من واقعا عاشق   گهید ی ک یبا پول بخرش،  خواستی و م هیعشق پول
چون کنار   ستمین  مونمیپدرم عقد کردم و پش ینکردم! من با اجازه  یاشتباه  بودم و هستم! من کار

 حالم خوبه!  ریام

 !سوزوندی تا ته قلبم رو م یلیو اخم مامان ن دادیبهم قوت قلب م ری ام لبخند

آخر تو چشمام نگاه   یمبل چنگ زد و خواست از خونه خارج بشه. لحظه یآخر پالتوش رو از رو دست
 کرد و گفت: 

 اونو!  ای یکن ی منو انتخاب م ایبال هم بهت گفته بودم _ق

 اشاره کرد و ادامه: ریبا دست به ام و

نه   کنمیشرکت م  تی نداشته باش! نه تو مراسم عروس یانتظار  چیازم ه ی_و حاال که اونو انتخاب کرد
  یپا تو خونه  یو تو هم بعد ازدواجت حق ندار   زارمینه پامو تو خونت م کنمیبهت کمک م   دیتو خر

رو هر   خمدختر گستا گهیتا د یکن ی! برو با پدرجونت خوش باش! هر چه زودتر هم ازدواج م یمن بزار 
  دکیکه فقط اسم مادر رو به  یبهت بکنم، به عنوان مادر  تونمی که م  ی! تنها کمکنمیروم نب یروز جلو

 ! نی! همهیکمک مال  ،ی ستیواسش قائل ن  یارزش  چیو ه کشهیم

 رفت... و

 داغون شدم! یچطور  دی! رفت و نددی! رفت و شکستن و خورد شدنم رو نددیمنو ند یهاو اشک   رفت

موجود   هیحس  بی و من عج کردی خانم هنوزم داشت پچ پچ وار با ارسالن جر و بحث م نیمه
 خونه داشتم که مادرم ترکم کرده بود! نیرو تو ا یاضاف

حضور دارن، تو  نجایا ییاالن کجام و چه کسا نکهیتوجه به ا یشونم قرار گرفت، ب  یکه رو ریام دست
 کردم.  هیوار شروع به گر وانهیآ*غ*و*ش*ش فرو رفتم و د

 کارش آرامش بخش بود! نیو چقدر ا کردی اما، تنها نوازشم م اون
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بود از   سیافتاد که خ  شرتشیاومدم و چشمم به ت رونیاز آ*غ*و*ش*ش ب  چقدر گذشت که دونمی نم
 من!  یاشکا

 گفت:  یصورتش نگاه کردم و اون با لحن پر آرامش  به

کوه  هیاگه همه تنهات گذاشتن من تا آخرش مثل  یحت دمیدرست بشه! قول م یهمه چ دمی_قول م
 پشتت باشم!

لبخندش محو   یون هم لبخند زد و من در انحناصورت غرق در اشکم نشوندم و ا  یرو یمحو لبخند
 شدم!

 107#پارت_

و  ستادینگاهم که شد، کنارمون ا ی. متوجه کردیخانم افتاد که با لبخند نگاهم م نیبه مه نگاهم
 گفت: 

و مهال هم  نی! اممیخوری شام م  ییکه همه قهر کردن رفتن! خودمون سه تا هی شام! بق زی سر م دیای_ب
 . رونی که رفتن ب

 زدم و گفتم:  یلبخند

 چرا؟ د؛ی _فقط شما با ما موافق

 گفت:  یبا لحن آروم  زنه،یکه انگار داره تو خاطرات دست و پا م  یدوخت و جور  نیبه زم چشم

فرق داشت اما عاشق بودم! واسه  میجنس عاشق دیمنم مثل شما دو تا عاشق بودم! شا یروزگار  هی_
 ! یهرکار  کنم،یم  یکار خاطر عشقم هر 

خاطر رو به    نیاونم حس منو داشت! به هم ایدوختم که گو ریشدم! نگاهم رو به ام جیحرفاش گ  از
 خانم گفتم:  نیمه

 ! د؟یما رو بهم برسون دیخوای م گه،ینفر د هیشما به خاطر عشقتون به   یعن ی! ؟یچ یعنی_

 زد و گفت:  یمعنا دار  لبخند
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 !قای_دق

 : د یپرس ری بار ام نیا

 داره؟! ی_خب عشق شما به ما چه ربط 

 و گفت:   دیخانم خند نیمه

 ممنوع!  یفوضول گهی_د

روم هلمون  نگین یگذاشت و به سمت دا ریرو پشت ام گش یدستش رو پشت من و دست د کی و
 داد و گفت: 

 که غذا سرد شد!  می_بر

سر و ته، تو جمع سه نفره و آروممون مشغول غذا خوردن شدم و   یب یکه پر بود از سوال ها یمغز  با
پارادوکس تلخ و   نیو مادرش و چه تلخ بود نبودن مادرم در کنارم! و ا ریام یها  تیچه خوب بود حما

 ساعتا به جونم افتاده بود! نیتو ا ن،یریش

آرزو    ری که ام یی! از دخترهامیصحبت کرد یو از هر در  میکرد یط ادهی پ ری خونمون راه رو با ام تا
عاشق   یاد یز نکهیمن که پسر دوست داشتم! از ا یداشت باباشون باشه و من مامانشون! از غرغرها

و مسخره   مو پارک داشت یرفتن به شهرباز  یکه برا یکردن! از ذوق دیمتنفر از خر ری کردنم و ام دیخر
 ! ریشدن من توسط ام

 ... بای ز یلیبود، خ   بای تمومش ز اما

کاشتم که  ریام یگونه یرو یاب*و*س*ه عیو من قدم رو بلند کردم و سر میستادیخونمون ا یلوج
 کرد و گفت:  یاخم  ریام

 ابون؟ یوسط خ  هیچه کار نی_ا

 و گفتم:  دمیخند

 دوست دارم ب*و*س*ت کنم!  ی_خالف که نکردم! شوهرم
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 و گفت:  دیخند اونم

 منطق!  ی_لجباز و ب 

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !کردمی منطق نبودم که با تو ازدواج نم  ی_اگه ب

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 _بله بله!

 شد و گفت:  یجد بعد

تا زودتر   یعروس یدنبال کارا میوفتی! از فردا هم میخور ی _حاالم برو زودتر تو خونه، هوا سرده سرما م
 !یامانت جر و بحث داشته باش با م یکه هر روز نخوا میازدواج کن

 گفتم:  یلحن غمناک با

 !کنه؟ی ما شرکت نم  یعروس  یلیمامان ن  یعنی_

 شد و گفت:  رهیخ  دیدرخشی تو آسمون م ییبایماه که به ز به

 ! شهی ! بسپرش به خودش! درست مدونهی _خدا م

به سمت    رمی وارد خونه شدم و ام  ،یو بعد از خداحافظ میزدم و باالخره از هم دل کند یمحو لبخند
 خونشون برگشت.

ها رو پشت سر گذاشتم و وارد اتاقم شدم. به محض  در سکوت مطلق فرو رفته بود. آروم پله خونه
افتاد که تو خونه جا گذاشته بودمش و حاال در حال زنگ خوردن بود. اسم   لمیورود چشمم به موبا

 از اتفاقات با خبر بشه! خواستیو حتما م  کردیم  ییخودنما  لیموبا یرو هیهد

" بود رو براش فرستادم و بدون توجه  دمیم حی حوصله بودنم" و البته "فردا توض ی"ب  یکه حاو یامیپ
رو خاموش کردم و با همون  لمیبود، موبا هیکه از طرف مهسا و آتوسا و البته هد  یسکالیتا م  ۳۰به 

 و به فکر فرو رفتم.  دمی تخت خواب یلباسا رو
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سال ازم  ۱۶که  یدرست بود؟! اونم با پسر  یسالگ ۱۸در انتظارم بود؟! ازدواج تو سن  یادهنیآ چه
  ریمس نی ا انیپا ای! اصال آ؟یکه جونم به جونش بند بود چ یلی! مامان نشد؟ی م  یبزرگتره؟! درسم چ

 !ه؟یخوشبخت

 : شدی مغزم اکو م یتو ری ام یحرفا

 کار کن!"  تی "_رو آشپز

رو بچرخونم؟! من چه کار کردم تو    یزندگ هی تونمی بلدم که روش کار کنم؟! اصال من م یمن آشپز  اصال
و درس خوندن؟! هر وقتم که اومدم خونه    قامی رفتن با دوستا و رف رونیبه جز ب  یسال زندگ  ۱۸ نیا

 ! رم؟یبگ ادی یاز خونه دار  یز یتالش کردم تا چ  یمرتب بوده و غذا هم آماده! اصال من ک زیهمه چ

 !اد؟یتجربه کنار ب  یبا طناِز ب  تونهی حساس م  ریما

 108#پارت_

 ازدواج کنم!  ری فردا قراره با ام قایماه گذشت و حاال دق کی

که   ییاومد و ازش درخواست کرد به احترام اون روزا ی لیمامان ن دنیافتادم که پدرم به د یروز  ادی
عاشق هم بودن و من حاصل همون عشق بودم، تو مراسمم شرکت کنه و در عوضش مجبور شد قبول  

 بود!  زیواقعا غم انگ نیکنه که خودش تو مراسم حضور نداشته باشه و ا

 مادرم! ایپدرم رو کنارم داشتم   دیبا ایبود که  یمن از اولش جور  یزندگ

شدم. امروز منو از صبح زود با   رهی اومدم و بهش خ  نروی که جلوم تکون خورد از هپروت ب هیهد دست
نداشته باشم! و   ر یبا ام یارتباط چ یرو هم ازم گرفته بودن تا ه  لمیآورده بودن و موبا رونی خودشون ب
 !میبود نایا هیهد  یخونه   یحاال همگ

!  الیخ یهسا بتو فکرش؟ بابا م  یکه انقدر رفت  یدور باش رجونت ی از ام یتونی روزم نم هی! ارو؟ی یی_کجا
 رو بده بهش تا دق نکرده!  شیاون گوش

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  مهسا

 تو حلق هم تا آخر عمر! دیریمطلقه! از فردا م ی_عمرا! امروز دور 
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 اما آتوسا گفت:  میدی حرف همه خند نیا با

 ! به نظرم ازدواجتون غلطه!ی_طناز هنوزم وقت دار 

به ازدواج  می تصم  ریکه من و ام یتا سرش داد نکشم! از روز  دمیکش یق یرو بستم و نفس عم چشمام
 !شمیم وونهیدارم د گهی! درهی و رو مغز من راه م کنهی جمله رو تکرار م نیمدام ا میگرفت

 زودتر از من گفت:  هیبگم که هد یز یچ خواستم

همو دوست   نای! ایر یاعصاب طناز رژه مجمله رو  نیبا ا یها! چرا ه شهیم تی زیچ هی_آتوسا تو هم 
که دعوت   یگرفتن! بعدشم اون همه خرج تاالر و مراسم به درک، اون همه مهمون  مشونمیدارن، تصم
 واسشون؟!  مونهی آبرو م  ؟یکردن چ

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  آتوسا

 شونیاالنش به خاطر اختالف سن نیهم ی! فکر کردارنی پشت سرت حرف در م یبکن  ی_مردم هر کار 
که به خاطر بستن دهن مردم   ی پشت سرشون؟! معلومه که آوردن! بعدشم ازدواج  اوردنیحرف در ن 
 ! رهیهمون بهتر که صورت نگ  رهی صورت بگ

 بلند نشه گفتم:   کردمیم  یکه سع ییشد و با صدا  زیخشمم لبر گهید

  ری! من و امره؟ی ! چرا تو مخت فرو نمم؟یریبستن دهن مردم مراسم بگ یبرا میخوای گفته ما م  ی_ک
 ! ؟یبفهم  یتونیم م،یعاشق هم

 زد و گفت:   یپوزخند

ِاِله  یکه فالن یکردی م حتیما رو نص یرو نداشتم طناز! تو که همه   یتیخر نی_اصال از تو انتظار همچ 
سال از خودت   ۱۶که  ی ازدواج کن یک ی با  یخوای ِبِله باش نباش، حاال خودت م یباش دوست نشو، فالن 
 غازه نه؟!  هیبزرگتره؟! مرغ همسا

 و گفتم:  دمیکوب  نشیرو به س دستم

از تموم رفتارا و حرکاتش مشخصه! اما  نیعاشق منه! ا ر یهست به نام عشق! ام یز یچ هیوسط  نی_ا
احساسشون  زودگذره!  دمی فهمی چون م ن،یباهاشون نگرد گفتمیکه من م ییاون پسرا یهمه
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!  رهبا اونا فرق دا ری! امگهید یک یباهاتون باشن و بعدشم برن سراغ  خوانی واسه دو روز م مدونستیم
 !یازدواج داد نه دوست شنهادی از اولش به من پ ریام

 تر شد و گفت:  قیعم پوزخندش

مثل تو! معلومه  ی ازدواج کنه؟! اونم جوون ری پسر پ هیبا  شهیحاضر م ی_آخه احمق کدوم دختر 
تا   کنمیم ی! و لحظه شمار نمیازدواج رو بب  نیدوست دارم عاقبت ا یلیخ  ی!  ولدهیازدواج م شنهادیپ

 ! یمن برس ی که به حرفا ادیب  یروز 

 دستش رو باال برد و گفت:  مهسا

  نی! اگه؟ید  یکنی طنازو م یبدبخت  یرسما آرزو ی! دار ؟یآتوسا؟! پاک عقلتو از دست داد یگیم ی_چ
 رو دارن! ری نگاه از سمت ام  مین هی یدخترا آرزو ی! همه؟یگیم  ریپشت سر ام هیت و پرتا چچر

 گفت:  یاز جاش بلند شد و با لبخند حرص درار  آتوسا

! طناز دوستمه، دوسش دارم، نگرانشم! عشق به کنمی رو نم   یکس  یبدبخت  یوقت آرزو چی_من ه
خودش، سند   ی! طناز داره با دستاستین  یمشترک کاف  یزندگ  هیدادن  لیازدواج و تشک یبرا ییتنها

 !کنهی رو امضا م شی بدبخت

 تو چشماش گفتم:  رهیاز جام بلند شدم و خ  یعصب منم

 مونم،یم ر ی ام ینرو! من پا یاسک من یانقدر رو اعصاب نداشته ،یو دوسم دار   یدوستم یگی_اگه م
خودتو از چشمام    م،یحرفات شب قبل عروس  نی! پس تو با اکنمی م یشده باهاش زندگ  یمتیبه هر ق
 ننداز!

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 بهت گفتم!   یمن ک نی _باشه طناز خانوم، اما بب

 گفت:  هیحرکت کرد. هد هیبعد به سمت اتاق هد و

 _کجا؟ 

 مرگمو بزارم! یکپه   رمی_م
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 گرد شده گفت:  یبا چشما مهسا

 ی! مسواکتو زد؟یبخواب یخوای! حاال ساعت نه مشهیهم یدار ی_نه بابا! همه نه و تو! تو که تا سحر ب
 !؟یرفت یی! دستشو؟ییعمو

د اتاق  وار خواست ی آخر که م ینثارش کرد و لحظه ییدستش رو تو هوا تکون داد و "برو بابا" آتوسا
 بشه رو به ما گفت: 

  نی! درسته با امیدار شگاهیچون فردا صبح زود نوبت آرا دیبخواب دیری _به نظرم شماها هم زودتر بگ
خرپول اجارش   هیکه  یتو تاالر باغ  یمراسم ن یاز همچ ی ازدواج مخالفم اما با مراسمش اصال! اصال ک

 ! مگه نه طناز خانوم؟!چکسی! هگذره؟ی کرده م

  ریگفت که به خاطر پول ام یزبون  یانداخت! با زبون ب کهیزد و وارد اتاق شد. بهم ت  یک بعد چشم و
کم پول   وشیدار یاحمق باشه؟! آخه مگه من تو خونه  تونهی آدم چقدر م هی باهاش ازدواج کردم! 

 آتوسا و امثالش متاسفم! ضیذهن مر یداشتم؟! واقعا برا

 109#پارت_

 و اون گفت:  دمیشونم قرار گرفت، به سمتش چرخ  یمهسا که رو دست

رو با اون دوست پسر الدنگش بهم   ونشیکه م کنهیرو م ییروزا ی_از حرفاش ناراحت نشو! داره تالف
  ی! ولیکارو باهاش کرد نیاز سر لج ا کنهیبود! فکر م   یاون پسره چه هفت خط فهمهی ! احمق نمیزد
  نیبهتر  ری! مطمئن باش امفهممیم یه بود و تو نجاتم دادبه باد داد مویزندگ ما یعمر ن هیکه  یمن

 خوشبختت کنه چون فقط اونه که تو قلبت جا داره! تونهی که م هیشخص

 شد.  انی چشمام نما یرنگ باربد جلو یا قهوه یچشما یالحظه 

 تو قلب من جا داره؟!  ری فقط ام یراست به

 

! ر؟ی من گفت پ ریکرده بودم! به ام داینسبت به آتوسا پ  یبه گلوم چنگ انداخته بود. حس بد بغض
کردم قطره اشکم رو پس   یپشت سرش انقدر بد گفت؟! دستم رو مشت کردم و سع  یبه چه جرعت
 نشه! یهام جار گونه  یبزنم تا رو
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 کردم.  زونیآو نییسرد تراس گذاشتم و سرم رو رو به پا ینرده یرو رو دستم

 زد:  ادی فر بایو تقر دیبا ترس منو عقب کش مهسا

 ! ن؟ییپا  یخودتو پرت کن یخواستی ! موونه؟ید یکردی م  یچه غلط ی_داشت

و مهسا هر دو با بهت نگاهم  هیخنده! هد ر یگرد شده نگاهش کردم و بعد بلند زدم ز یچشما با
 گفتم:  زد،ی از خنده توش موج م  ییهاکه هنوز رگه  ییو من با صدا کردنیم

غرق   یکه قراره از فردا تو خوش  یدرست زمان  م،یشب قبل عروس  دیبخدا! آخه من چرا با دیاوونهی_د
 ! ن؟ییبشم، خودمو از تراس پرت کنم پا

 و گفت:  دیکش یانفس آسوده هیهد

 ! ختی دختره چرت و پرت گفت که پاک اعصابمونو بهم ر نی واال! انقدر ا دونمی_چم

 بود، وارد تراس شد و گفت:  دهیمهسا ترس  یکه با صدا هیهمون موقع مامان هد در

 افتاده؟!  ی! اتفاقشده؟ی_چ

 و گفت:  دیخند هیهد

 _نه مامان جان! فقط سه تا خل و چل افتادن به هم! 

 و گفت:  دیهم خند هیهد مامان

 ! دیفردا زود پاش دیهمتون با د،ی بخواب دی_خب حاال بر

و دوباره    دمیغرق در خوابو د یآتوسا م،یکه شد هی. وارد اتاق هدمیو وارد خونه شد میتکون داد سر
 همون حس بد نسبت بهش درونم به وجود اومد.

!  فتهی پتو بردم تا چشمم به چشمش ن ری نقطه از آتوسا تشکم رو پهن کردم و سرم رو ز نی دورتر
ها ! خداروشکر بچه فتمیب  گفت،ی م شیپ قهیکه چند دق یمزخرفات  ادی دنش یبا د خواستمی نم
 روز مجبور نبودم با آتوسا چشم تو چشم بشم!وقت گرفته بودن و تو طول  یاگهید شگاهیآرا
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 ی. صداومدیخوِد صبح چشم رو هم نذاشتم! انقدر استرس و دلهره داشتم که خواب به چشمام نم  تا
و مزخرف   ی زنگ ساعت که بلند شد، به سرعت قطعش کردم و از جام بلند شدم!  امشب چقدر طوالن

 بود!

ها رو تو  به بعد شب  نیاز ا نکه یفکر به ا یزدم. حتبه صورتم  یشدم و آب  ی بهداشت سی سرو وارد
 !اوردمیبه وجد م  رسونم،ی به صبح م ری آ*غ*و*ش ام

ها بود. با لبخند  کردن بچه داریکه مشغول ب دمیرو د هیخارج شدم که مامان هد یبهداشت   سیسرو از
 هی! فتهی اتاق ن یعذاب آور گوشه  یکردم نگاهم به دختر چشم مشک یگفتم و سع ریصبح به خ 

دلم   گهی د یخودشو از چشمم انداخت که حت  یمن و آتوسا! اما چجور  میبود ییچه دوستا یروزگار 
 !مونهی فقط به حرمت چند سال دوست گمی بهش نم  یز یتو چشماش نگاه کنم و اگه چ خوادی نم

 

ها هم و بچه  ومدیدنبالم م ری ام یو طبق قرار قبل  میتشکر کرد  هیاز خوردن صبحانه از مادر هد بعد
 . رفتنیکه نوبت گرفته بودن، م یشگاه یخودشون به آرا

 شد.  انیجلومون نما ریام یسانتافه  م،یدیدر که رس یجلو

شونش گذاشتم و گونش رو    یشد و به سمتم اومد. دستم رو رو ادهیپ نیاز ماش  دنمیمحض د به
 *د*م و آروم لب زدم: یب*و*س*

 _سالم!

 عسل زد و گفت:   ینیری به ش یلبخند

 _سالم خانوم کوچولو! دلم واست تنگ شده بود!

هم سالم و احوال  هیبا بق  ریو ام  مینموند و از هم جدا شد ری جواب به ام یبرا یوقت هیهد یسرفه  با
 لبش جا خوش کرده بود، گفت:  یکه گوشه یکرد. آتوسا با پوزخند یپرس
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! مگه چندتا دختر ساده و یتور پهن کرد ییشازده؟ خوب جا یمارو زد قیرف  نیمخ ا ینجور یهم_
 که خام تو بشه! شهیم  دایپ ایدن نیاحمق و البته خوشگل تو ا

 لبش گفت:  یبود، و البته پوزخند گوشه دیکه ازش بع یبا آرامش ریام

 !دم؟یشما رو نشن  یصدا یی_صدات چقدر آشناست شما! جا

 گفت:  ی. با حالت تهاجم دیصورت آتوسا پر  از رنگ

 آژانس منتظره! گه،ید دیها زود باش! بچه دیکنی اشتباه م ر،ی _نخ

حرکت   نیکردن و به سمت ماش یها هم با تعجب از ما خداحافظ به سرعت سوار آژانس شد و بچه  و
 کردن.

 و گفتم:  دمیچرخ ر یتعجب به سمت ام با

 ه؟یچ هی_قض

 و گفت:  دیخند

  دونمی! نم هیمزاحم تلفن  کردمی مختلف زنگ زده بود و من فکر م یهابار به بهانه  نیچند ،یچ ی_ه
 ! امروز که حرف زد صداش رو شناختم!زدیزنگ م یآورده بود که ه ر یمنو از کجا گ یشماره 

 

 !ه؟یآتوسا چ یرفتارا نیا یاز تعجب گرد شد! معن چشمام

 110#پارت_

کامال ساده  خواستی م ریدم انداختم. مدل موهام همونطور که امبه خو شگاهیآرا ینه یتو آ ینگاه
 یموهام رو یه یسرم به شکل گل رز درست شده بود و بق یاز موهام باال یک ی بود! قسمت کوچ

 بود!  بای ساده بودن ز نیساده بود اما در ع یلیهام رها شده بود. خشونه
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 نیشده بود و باز هم ا نیرنگارنگ تزئ  زیر یهارنگ بود و باالتنش با گل  یر ی ش  بای عروسم تقر لباس 
ها کدوم از لباس عروس  چیبود اما به ه بای ز بی پف کرده بود و عج نییبود! از کمر به پا  ریام یقهیسل

 کرده بود!  باشی متفاوت بودنش ز نیشباهت نداشت! و هم 

داده بود و  رییشسته بود که فوق العاده چهرم رو تغ صورتم ن یرو  یمیمال شیآرا ری هم به اصرار ام باز
واسش   ییجورا  هیکرده بود و  شگریحضور نداشت اما تمام سفارشاتش رو قبال به آرا نجایا ریدرسته ام

 اتمام حجت کرده بود!

 دورم زد و گفت:  یچرخ شگریآرا

  ششیآرا دونمیشوهرت انقدر حساس بود که نم نی! واال ایماه شد کهیت هی_ماشاال هزار ماشاال مثل 
طرحش شلوغ نباشه، ِال نباشه ِبل نباشه که کال دستم رو بسته بود! برگشتم  ادینشه، موهاش ز ظیغل

 !دمینگام کرد که ترس  یجور  هیچه کار که  شیاریب یخوایم شگاهیآرا گهیبهش گفتم د

 و گفتم:   دمیبلند خند یصدا با

 !ری _از دست ام

 و گفت:  دیخند اونم

شوهرتم حق داره  ی! طفل یبش  یخوشگل نیساده به ا  یو مدل مو شیآرا نی با ا  کردمی _واال فکر نم
 انقدر نگرانت باشه!

سرم   یشنل تور مانندم رو رو   عیسر شگریبه صدا در اومد و آرا شگاهیزنگ آرا یلحظه صدا همون
 کرد.  یانداخت و منو تا دم در همراه

 قلب همانا!  ختنی شدن در همانا و ر باز

  یمشک ونی ! پاپکردی م ییجذب بود و خودنما بیبه تن داشت که عج  یو شلوار براق مشک  کت
ژل  شهیهم  یداشت و موها یبی تناسخ عج شی ورن یبراق و کفشا یبراقش هم با ساعت مشک

کوتاه   شهیاز هم شی دوست داشتن یشا یو خاص شده بود! ته ر  یشتنبار واقعا دوست دا نیخوردش ا
  نیکه ا دونستی کنه که من مانعش شدم! آخه خودش نم غشونیهفت ت  کامال خواستی تر بود و م

 !رفتیمردونش در م یچهره  نیو نفس من واسه ا کردی چقدر چهرش رو مردونه و خاص م  شایته ر
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و حالم رو    کردی جلو اومد و حاال نفساش  با صورتم برخورد م  یصورتم ثابت موند. کم  یرو نگاهش
 . آروم لب زد: کردی دگرگون م

 !کنمی خون به پا م فتهی چشمش بهت ب ی_امشب اگه کس

 کردم و گفتم:  یز یر اخم

 !فته؟ی چشمش به عروس ن یامشب کس شهی_مگه م

 وند و گفت: حرکت بازوم رو گرفت و منو به خودش چسب هی با

 به تو بد نگاه کنه با من طرفه!  یکارا ندارم! هر ک نیبه ا ی_من کار 

 کرد و گفت:  یمصلحت یسرفه  شگریآرا

 ! یشمام چقدر خشن گه،یشبه د هی_حاال 

 .میشد شگاهیبردار مجبور به ترک آرا لمی ف یو با تذکرها میدیحرف هر سه خند نیا با

با   ییبایکه به ز یهم به سمت ماذارات یو شونه به شونه آقامنشانه دستم رو تو دستش گرفت  ریام
 .میشده بود، حرکت کرد  نیمن داشت، تزئ رهنیپ یهابا گل   یبی که رنگاشون شباهت عج ییهاگل

رو داشتم   یاها حس پروانهلحظه نیمن باز کرد و کمکم کرد تا سوار بشم و ا ی رو برا  نیدر ماش ریام
 ! کنهیرو با پرواز کردن تجربه م یدر اومده و تازه داره لذت زندگ  لهیکه تازه از پ

 

 .میکه از قبل اونجا رو رزرو کرده بود میشد یاه یآتل وارد

  یزد و ما رو به اتاق اصل یما لبخند دنیبود و به کارش هم وارد بود، با د ی که دختر جوون  عکاس
 دعوت کرد.

و من   کشوندی م یوونگ یرو به مرز د ریکه ام دادی عکس انداختن م یرو به ما برا  ییطرح ها شنهادیپ
 ! دمیخندی اخموش م یافهیق دنیاز د

 : کردیپچ پچ م مدام
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 !نیا شی نه پ مییتنها  ییکه دوتا هیکارا واسه وقت نی_ا

 !شدیتر و عکاس خندان تر م ی عصبان  ری و ام دمیخندی من هر بار بلندتر م و

وسط   نی. امیخارج شد هیداد تا به کارش خاتمه بده و ما هم از آتل تی آخر باالخره عکاس رضا دست
کار و   ساری و ف دیکه فالن کارو بکن  دادیو مدام بهمون ِتز م داشتی بردار دست از سرمون برنم  لمیف

 ! دینکن

رو به حرکت در   ن یکه ماش یفجر شد و در حال مثل کوه آتش فشان من ریام میکه شد  نیماش سوار
 گفت:  اوردیم

 وسط... استغفراهلل!  نیا دیای پرو! کم مونده بود بگه ب ی_عه عه عه! دختره

 تر شد و ادامه داد: یو اون جر  دم یبلند به حرص خوردنش خند یصدا با

زرت و زرت به من   یخفش کنم! تو هم ه رمیکه دوست داشتم اونجا بگ یوا ی! ایبخند دمی_آره با
 ! یخندیم

 گفتم:  زد،ی خنده توش موج م  یهاکه رگه ییصدا با

 _حاال خوبه عکاسه دختر بود، اگه پسر بود فکر کنم خونش حالل بود!

 !ارمیسرش ب ییچه بال دونستمی _اگه پسر بود که م

 گفت:  ریو ام  دمیخند  بازم

 من حرص بخورم؟! ادی مخوشت   یلیامروز؟! خ ی_قرص خنده خورد

 گفتم:  یجلو دادم و با حالت لوس نموییپا لب

 کنم؟!  هیگر یخوای_م

گذاشت و دِل من رو   شیرو به نما رشی نظی لب هاش نشست که چال لپ ب یرو یق یعم  لبخند
 آشوب کرد. 
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لبش بود،   یروش نشوند و همونطور که دستم جلو یا رو به سمت لبش برد و ب*و*س*ه  دستم
 گفت: 

 ! یکن هیگر یکنیم  جای_تا من هستم تو ب 

 یگذاشت و همونطور که با انگشتام باز  نیماش یدنده  یدستم رو رو ریزدم و ام  یمنم لبخند ناب حاال
 به سمت تاالرمون حرکت کرد.  کردیم

 111#پارت_

تا   غیبشم. همه دورمون جمع شدن و با دست و ج   ادهیپ نی رو گرفت و کمکم کرد تا از ماش دستم
که تو چشماش حلقه بسته بود، دور سرمون اسفند   ی با اشک یل یکردن. مامان ن مونی داخل باغ همراه

 کنان گفت:  نی ف نی. منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و فخوندی لب م ری ز ییو دعاها چرخوندیدود م

دست از   کردمی نداشت! تا امشب دعا م دهیمنصرفت کنم، فا متیتالش کردم از تصم ی_هرچ
راحت سرمو    الیکه من با خ یانقدر خوشبخت بش کنمی اما از امشب به بعد دعا م یبکش متیتصم

 بزارم... 

 خوشگلش رو پاک کردم و گفتم:  یو با دست اشکا دمیحرفش پر وسط

از من  خوادی م یک  ی! تو نباش ارمینوه برات ب یمامان جونم! من قراره کل ا ی حرفا نزن نیاز ا گهی_د
 مراقبت کنه؟!

خانم   نیچرخوند. مه ریاسفند رو هم دور سر من و هم ام گهینشوند و بار د باشی رو صورت ز  یلبخند
 کرد.  یخوشبخت  ی*د و آرزویهم به سمتمون اومد و هر دومون رو ب*و*س*

 اصال مهم نبود! نیازمون استقبال کردن و ا یشکاما به خ وشیو دار ارسالن

. با لبخند تک تکشون رو بغل  ومدنیو البته آتوسا افتاد که به سمتمون م هیچشمم به مهسا و هد تازه
و   کهیوقت ت چیدادم به آتوسا فقط دست بدم! ه حی اما ترج میهم رفت یقربون صدقه یکردم و کل 

 وقت!  چیه کنم،ی رو فراموش نم   روزشید یهاهیکنا

شده بود اما از اعماق وجودم دوسش   میکه تازه وارد زندگ  یبود! فرد یخال  بی نفر اما عج  کی یجا
 ! شدی جدا نم   یلیوقت از مامان ن چیاگه ه شدی راد بود! چقدر خوب م انیداشتم و اون ک
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ها هم و اون  میکرد یپرسو باهاشون سالم و احوال   میسر زد زهایبه تک تک م ریهمراه ام به
 ! گفتنیم  کیازدواجمون رو تبر

و   کهی از ت یکه حت  ییها! حرف زدنی م ییهاکه پشت سرمون حرف  دمیشنی رو م هاشونی بعض یصدا
  ین یبشی رو پ نایا یهمه ریاما من و ام ختیریرو به جون آدم م یشتر یآتوسا هم زهر ب یهاهیکنا

 میکردیکار رو هم م نیو ا میپشت سرمون حرف زد بلند بخند یهر ک میو قرار گذاشته بود میکرده بود
 حرفاشون برامون مهم نبود! یاذره  یبود که حت  ادیچقدر ز دنمونیشوق رس  د یفهمی کس نم  چیو ه

که سرخوش با   میشد ییو محو پسرها و دخترها، خانم ها و آقاها میعروس و دوماد نشست گاهیجا تو
 ! دنیرقصیگ مآهن

  یکرده بود، به همه اشاره کرد تا اون وسط رو خال مونی که از صبح آس یلمبردار یکه گذشت، ف یکم
 ! میکنن و به ما اشاره کرد که وسط بر

  یداشت و چه بسا امشب که شب عروس  یبی برام حس و حال عج شهیکه بخش شد هم یقیموس
 خودم بود! 

شونش گذاشتم. اونم دست  یکردم و دست چپم رو رو  ریام یدست راستم رو قفل انگشتا یانگشتا
شروع به    میدوست داشتن یقیچپش رو پشت کمرم گذاشت و آروم آروم به همراه رقص نور و موس 

 . میکرد دنیرقص

  بایز یعشق ا شیتو چه کنم؟! پ  ینرم نرم طاقت نداره دلم دلم، ب گهیدلم م هیبرم برم   گهیدل م هی"_
 ،یتو هست یتوام هرجا هرجا، ترکت نکنم، سلطان قلبم تو هست ادیبا   ا،یدن ای دن کهی کوچ یل یخ  با،یز

 یوستی با من پ ،یبه قلبم تو بست  یار ی مانیپ ،یدلم را شکست یدروازه ها

 نرم نرم  گهیدلم م هی برم برم،  گهیدل م هی

 تو چه کنم  ینداره دلم دلم، ب طاقت

 ا یدن  ایدن کهی کوچ  یلیخ با،ی ز بای ز یعشق ا شیپ

 یدلم را شکست یدروازه ها ،ی تو هست  یتوام هرجا هرجا، ترکت نکنم، سلطان قلبم تو هست ادی با
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 ..."یوست یبا من پ ،یبه قلبم تو بست یار ی مانیپ

 

  یو اون هم نگاه از جنگل دیدرخشی امشب م بیناب چشماش که عج یبودم به قهوه رهیمدت خ  تمام
با    یاما چشمامون به خوب می! سکوت کرده بودمیزدی! انگار با چشمامون حرف م گرفتی چشمام نم 

 !کردنی هم صحبت م

گذاشتم و چشم  نشیس یبار سرم رو هم رو نی. اذاشتمی کم نم  شیو منم تو همراه دیرقصی م  بایز
قلبش بودم که   یها! من اما محو تپش کردی ه مو منو با خودش همرا  دیرقصیبستم و اون همچنان م

مرد پشت منه! منم  نی! از امشب به بعد ارسوندیو منو به اوج م شدیم ختهی عارف آم یبا صدا
 !زمیریتمام عشقم رو به پاش م   زارم،ی واسش کم نم

  

! هم بود  بایدست و سوت و کف بلند شد و من محو لبخندش شدم! ز یصدا د،ی رس انیکه به پا آهنگ
 اخمهاش و هم لبخنداش!

 112#پارت_

برداشت و اون رو پر از غذا کرد و  یقاشق  ریهمه مشغول انتخاب غذا بودن. ام  بای سرو شد و تقر شام
 گفت: 

 تو دهنت!  ادیب ماههیهواپ نی! ایی_وا کن دهنتو عمو

 رو آروم فشار دادم و گفتم:  گشیخندم گرفت! دست د اوردیکه در م ییاداها از

 اون قاشقو زشته! مگه من بچم؟! نییپا  اری_ب

 کرد و گفت:  زیآورد و چشماش رو ر کمیرو نزد  سرش

 من... ا ی یخور یقاشقو م نیا ا ی! حاالم یخودم ی_آره تو بچه موِش کوچولو

 باال آوردم و گفتم:  میتسل  یرو به معن  دستام
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 _چشم چشم! بده بخورم!

 و در همون حال قاشق رو تو دهنم گذاشت و گفت:  دیخند

 !یترسی ازم م ادی _خوشم م

 زدم و گفتم:  یطان ی ش  لبخند

 !یکچل  ین یبب یصبح پانش  هوی_

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 من دست بزن!  یبه موها  ی_جرعت دار 

 زدم و گفتم: یح یمل  لبخند

 !زنمی _دست م

 گفت:  داد،یرو بزور به خوردم م  یا گه یکه قاشق د یدرحال 

 !ین یرو هم بب   جشی _خب دست بزن تا نت

 فرستادم و گفتم:  نیی غذا رو پا یزوِر نوشابه لقمه با

که انقدر  یکرد سهی! بابا چه خبره؟! دهن منو با خودت مقاایخفم کن میشب عروس  یخوای _مث که م
 ! ؟یکنی قاشقو پر م

 اد و گفت: سر د یاقهقهه 

 !کنمی م تتی من! دارم تقو ز ی_نه عز

 !ره یاوج بگ  شتریبه شونش وارد کردم که باعث شد خندش ب  یاکردم و ضربه  یمصلحت اخم
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و بعد  می بر نایخانم ا نیمه یاول به خونه یخداحافظ  یو قرار بود برا میشد هان یسوار ماش  یهمگ
که از صبح   یی ! روزاشدیقند تو دلم آب م افتادمیخودمون م یخونه ادی یوقت ی خودمون! حت یخونه

 ! بود! چه قدر قشنگ و خاص زدی و پدرم هم بهمون سر م  میدیچی رو م  لیوسا ری تا شب، با ام

زد و    یطانیلبخند ش  ریبردم و روشنش کردم. با پخش شدن آهنگ ام نیماش ستمیرو سمت س دستم
 گفت: 

 !م؟یچون یرو بپ  هی_نظرته بق

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 ! نا؟یمامانت ا یخونه  میبر ستی_مگه قرار ن

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 ! رتری ذره د هی یول  م،یری_م

 زدم و گفتم: یلبخند منم

 !میکه بر هینجوری_پس اگه ا

  چیبه پرواز در اومد و مطمئنا ه نیگاز فشار داد که ماش  یپاش رو رو  یکرد و جور  ادی ضبط رو ز یصدا
 . دیرسی هم نم نیکس به گرد ماش

 با آهنگ کردم:  یگرفتم و شروع به همخوان رونیب  نیسر خوش دسته گلم رو از ماش  منم

راحت باش، اگه بود عوض بشه با    زمی فرق نکنه با حرفاش! عز یطی که تو هر شرا هی"_خودت بگو ک
  نی خودت باشه، درست ع نیباشه، درست ع یآدم هین  م ریمن جاش! خودت بگو مگه ممکنه به غ

حِس   نیتو فقط باش! ا کنم،یآره غوغا م کنم،ی م دایشهرو ش نیا کنمی م دایخودت عاشق! آره تو رو پ
 نترس، تو فقط باش!  یز یچ چیاز ه گه یکه باشه نفس، د یعشقه نه هوس، تا وقت 

حِس عشقه نه  نیتو فقط باش! ا کنم،ی آره غوغا م کنم،ی م دایشهرو ش  نیا کنم،ی م دایتو رو پ آره
 نترس، تو فقط باش!" یز یچ چیاز ه گهیهوس، د
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هم لبخند   ری و ام کردمی تو هوا رها م یکی  یک یبود رو  نی که پشت ماش ییبادکنک ها یسرخوش  با
 : کرد ی م یو با آهنگ هم خوان کردیم  یدنده بود باز  یدستم که رو یزنان با انگشتا

حِس عشقه نه  نیتو فقط باش، ا کنم،ی آره غوغا م کنم،ی م دایشهرو ش  نیا کنم،ی م دایرو پ "_آره تو
 نیا کنم،ی م داینترس، تو فقط باش! آره تو رو پ  یز یچ  چیاز ه گهیکه باشه نفس، د یهوس، تا وقت 

باشه نفس،    که یحِس عشقه نه هوس، تا وقت  نیتو فقط باش، ا کنم،ی آره غوغا م کنم،ی م  دایشهرو ش
 نترس، تو فقط باش! یز یچ چیاز ه گهید

 بلند گفتم: یگذاشتم و با صدا ششیته ر یزدم و دستم رو رو یلبخند

 !کنمیم دایشهرو ش  نیا کنم،ی م  دای_آره تو رو پ

 با لبخند تو چشمام نگاه کرد و گفت:  اونم

 تو فقط باش! کنم،ی _آره غوغا م

 ! با تعجب گفتم: دی چ یتو فضا پ  کیالست غ یج  یترمز فشار داد و صدا یپاش رو رو هوی

 ؟ یسادی_چرا وا

 گفت:  شد،ی م ادهیپ  نیکه از ماش یو در حال  دیخند

 ! یفهمی_االن م

! حتما تا  لمبرداریف  یپشت سرمون نبودن، حت نای کدوم از ماش چیو پشت سرم رو نگاه کردم. ه برگشتم
 جیآب هو وانیبا سه تا ل   ریخندم گرفت و همون لحظه ام  افشی بود! از تصور قحرص خورده   یحاال کل
 شد! چشمام رو گرد کردم و گفتم:  نیوارد  ماش  یبستن

 !ه؟یچ گهید نای_ا

 گفت:  داد،یرو به دستم م  وانایاز ل یکی که  یو در حال  دیخند

 !هیبستن جی_آب هو

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام
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 !نهیری ش یی_نه بابا! فکر کردم چا

 و گفت:   دیو لپم رو کش  دیخند

 !هاشه یخانوم! کار خودت سخت تر م طونی نکن ش ی_چشماتو اونجور 

 به شونش وار  کردم و گفتم:  یاضربه ی مصلحت یاخم  با

 !اینبود  ای ح  ی_قبال انقدر ب

 رو خورد و گفت:   شیبستن جیاز آب هو یاجرعه  سرخوش

 ستم!به بعد ه نی_از ا

 رو با خنده به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 ؟ی _حاال چرا سه تا گرفت

 زد و گفت:  یلبخند

 واسه خودم!  یکی _دو تا واسه تو، 

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 !ای_فکر کنم جا به جا گفت 

 صورتم آورد و گفت:  یتر شد و سرش رو جلو قیعم  لبخندش

 !یبش  تی تقو دی_نه اتفاقا، درست گفتم! تو با

 حرکت  لبام دوخته شد ! هیکنم که با  یاعتراض خواستم

و اون دستش رو پشت گردنم گذاشت و   رهنشی! دستم رو چنگ زدم به پدیکوب ی وار  م وانهید قلبم
 به خودش چسبوند ...   شتریمنو ب
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 و با لبخند به صورتم چشم دوخت.   دیشد و سرش رو عقب کش  یراض باالخره

 انداختم و گفتم:  نیی ! سرم رو پا ومدیم رونیتمام بدنم حرارت ب  از

 ! ابونیوسط خ  هیچه کار نی_ا

 که گفت:  دمیرو شن  طونشی ش یصدا

ساعت سه نصفه شب، پرنده   ابون،یخ  نیشده بود، گفتم پاکش کنم! در ضمن تو ا یجی _لبات آب هو
 !زنهی م پر ن

 تعجب سرم رو باال آوردم و گفتم:  با

 وقت بازه؟  نیمغازهه تا ا نی_پس چرا ا

 گفت:  شد،یم دهیکه کمتر ازش د یتوجه به سوالم، با لبخند یب

 جوجه فنچ؟!  ی_چرا انقدر سرخ شد

 و گفتم:  دمیخند

 تو! ی_از دست کارا

 رو به حرکت در آورد و با لبخند گفت:   نیماش

 دندون دوست ندارم! ی! من زن ب زهی ری_انقدر حرص نخور دندونات م

 چشم دوختم.  رونیکردم و به ب یساختگ اخم

 گفت:  یتر و آروم تر  طونی لحن ش با

 _بداخالق و اخمو که اصال دوست ندارم! 

بلند بشه. آروم   ریام یخنده یاگفتم و سرم رو به سمت پنجره چرخوندم که باعث شد صد  ی"شی"ا
 دستم رو فشرد و گفت: 

 !؟یباهام قهر کن  یالک  یحق ندار  ی_قبال بهت گفته بودم حت
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تر شد و   قی ناب چشماش، سرم رو آروم تکون دادم. لبخندش عم یتو قهوه  رهی رو چرخوندم و خ سرم
 گفت: 

 ! ادیحرفو چند بار تکرار کنم، بدم م  هی نکهیکارو تکرار نکن! از ا  نیوقت ا چیه گهی_پس د

 !زدیکه تو صداش موج م یتحکم  ایلبش نگاه کنم  یبه لبخند رو دونستمی نم

سرم رو تکون دادم. اونم دستم رو به سمت   دیتاک یزدم و بازم به معنا یامهی لبخند نصف و ن ناچاراً 
 وار گفت: روش کاشت و زمزمه  ی*ا*لباش برد و آروم ب*و*س*ه

 ! نی_آفر

پامون کشتن و  یجلو یدر منتظر ما بودن. گوسفند یو همه جلو میشد ادهیپ ن یهمراه هم از ماش به
 .می شد اطی و وارد ح میخونش رد شد  یما از رو

 گفت:  چرخوند،ی طور که اسفند دود رو دور سرمون ماومد و همون کمونینزد نیام

 بودم واسه تو راه! ختهیبرنامه ر یمن کل ن؟یشد بیغ  هویشما دوتا  دیچوندی _کجا پ

 گفت:  ذاشت،یاسفند دود م ینیس یتو   یکه تراول یدر حال  ر یو ام  دمیتنها خند من

 !میگرفتی از شما اجازه م دیدور دور، با می_رفته بود

 بود، گفت:  ستادهیما ا کیکه نزد مهال

 ! ستین یتکرار شدن  گهی! امشب واسه شما دوتا دنیکرد ی_نه اتفاقا خوب کار 

شد که تو  یهر چهار نفرمون نشست و من تازه هواسم جمِع افراد یلب ها یحرف لبخند رو نیا با
 مشغول رقص بودن!  اطیح

 دستم رو گرفت و گفت:  ریام

 ! بانو؟ نی دیم ی_افتخار همراه

 از اعماق وجودم زدم و گفتم:  یلبخند
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 _البته شازده! 

و اونا   میبرد و اونا راه رو باز کردن و ما وسط اونا قرار گرفت تی من رو به سمت جمع ریمن، ام دییتا  با
 دور تا دور مارو پر کردن! 

و دورش رو   دنیکشی و سوت م  غی ج ریام یشده بود! دوستا یدن ید ریآهنگ تند بود و رقص ام تمیر
 پر کرده بودن!

که دورم رو گرفتن   دمیدیدوستام رو م  یمخصوصا وقت داد،یبهم مزه م هاهیها و ثانلحظه   نیا بیعج
 !رقصنی م یو با سرخوش 

و همون   دیآهنگ، دو دور چرخ  تمیحلقه کردم و اونم همراه با ر ری آخر دستام رو دور گردن ام دست
 !میستادیا لحظه آهنگ تموم شد و ما هم از حرکت

وصف  ی و سوت مهمونا خوش  غیرو به وجود آورده بود و ج  یعود اسفند دود، عطر دلچسب یبو
 !کردی م قیرو تو وجودم تزر ینشدن

 

 

به جاش   ری خانم جلوش رو گرفت و ام نیخم شد تا دست مادرش رو ب*ب*و*س*ه اما مه ریام
کرد.   تی ند و ازش طلب حاللتو آ*غ*و*ش*ش مو ی*د و مدت طوالنیمادرش رو ب*و*س* یشونیپ

بود! انگار   بی بعد از اون به سمت ارسالن رفت و اون رو هم در آ*غ*و*ش گرفت. رفتار ارسالن اما عج 
باشه ناراحت و نگران بود و تو طول مراسم چند  یعصبان  نکهیاز ا شتریلباش لبخند بود! ب یوبه زور ر

خانم بدون توجه، حرفاش رو پشت گوش   نی اما مه کرد،ی خانم بحث م  نیمتوجه شدم که با مه یبار 
 بود!  بیواقعا عج نیو ا  انداختیم

نکنن و تا   تیاز همه درخواست کرد تا خودشون رو اذ ری تموم شد و ام یمراسم خداحافظ باالخره
 نکنن!  یهمراهخونه مارو 

 !میکردیمشترکمون حرکت م یباهم، به سمت خونه ،ییدوتا ر،ی من و ام حاال
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! چشمام رو بستم و به رهیبگ یدادم و اجازه دادم باد موهام رو به باز  هیتک  یصندل   یرو به پشت سرم
 !نمکیم  یو زندگ کشمی نفس م م،یفرد زندگ ن یزتریفکر کردم که از امشب تا آخر عمر کنار عز  نیا

برد و از    اطی رو داخل ح  نیماش  ریو ام میدیرس مونیدوست داشتن یافکار بودم که به خونه  نیهم تو
شد و به سمت من اومد و در رو برام باز کرد. دست به دستش دادم و با لبخند از  ادهیپ  نیماش
 شده بود امشب! یبدجور خواستن  ریام یشدم. برق چشما ادهیپ  نیماش

 و به عقب برگشت.  ستادیا ریام م یخونه حرکت کن  یبه سمت سالن اصل میخواستی آخر که م یلحظه 

 تعجب گفتم:  با

 _کجا؟! 

 بود، گفت:   نیماش  یکه سرش تو یدرحال 

 بهت داده؟!  نارویا ی چه خوشگلن! ک نای_ا

 صورتم گرفت.   یرو جلو دیسف ی بعد دست گل رزها و

 گوشم اکو شد:  یاسم تو کیدست گل تنها  دنید با

 !"نی"باربد مع 
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 صورتم تکون داد و گفت:   یگل رو جلو دست

 !؟یی _الو! کجا

 لبام نشوندم و گفتم:  یرو یامسخره  لبخند

 !نجای_هم

 گل رو به دستم داد و گفت:  دست

 داره!  یعطر خاص هیبهت داده؟!  نارویا یک  ی_نگفت
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برده   ادیچطور عطر باربد رو از   ر ی. امدیچ یپ هامه یکردم و عطر باربد تو ر کینزد مین یگل رو به ب دسته
 بود؟!

 لب زدم:  آروم

 از دوستام داده! یکی_

 دروغ گفتم! نمیزتریبه عز م،یدروغ گفتم! شب عروس  گفتم؟! آره دروغ

 !اره؟یمن گل ب یبرا دی! اصال چرا بادم؟یگذاشت که من ند نی دسته گل رو تو ماش نیا یباربد ک اما

 !کنمیاز حد دارم به باربد فکر م شیمن! بازم ب یخدا

 جلوم رو گرفت و گفت:   ریدست گل رو دور بندازم که ام خواستم

 دور؟! ینداز ی م یرو دار  یقشنگ نیدختر؟! دسته گل به ا یکنی _وا! چه کار م

  هیمبل انداخت و بعد وارد آشپزخونه شد و با  یدسته یکتش رو درآورد و رو  ریندادم و ام یجواب
وسط    زیم  یرو قایبه حال برگشت و گل هارو داخل اون گذاشت و گلدون رو دق یستال یگلدون کر

 سالن گذاشت! 

 ! ذاشت؟ی اون گال از طرف باربده، بازهم اونا رو اونجا م دیفهمیم اگه

 به شونم  زد، به خودم اومدم. ریکه ام  یاکه با ب*و*س*ه  زدمی به گلدون، تو افکارم دست و پا م  رهیخ

  گشیزانوهام و دست د  ریدستش رو ز هیزد و   یشدم. لبخند رهی و تو چشماش خ  دمیسمتش چرخ به
 هام حلقه کرد و من رو به سمت اتاق برد. رو دور شونه 

بود، شروع به باز   دیبع  ریکه از ام یاتخت نشوندم و خودش پشتم نشست. آروم و با حوصله یرو
 کردن موهام کرد.

 زمزمه کرد:  همزمان

کرده بودن خوشگل   بیغر بیعج  شیکه هزارجور آرا ییاونا ی! از همهیخوشگل بود  یلی_امشب خ
 !یدیدرخشی م شیآال یساده و ب یستاره هی ! درست مثل یتر بود
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 گفتم:  یلحن لوس با

 ! ؟ینگاه کرد هیبه بق  ی_براچ

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 ! یاز اونا بهتر بود گمیم کنم،یم فتوی_حاال خوبه دارم تعر

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 !یگاه کن ن هیبه بق  دی! اصال تو نبای_هرچ

 به سرم زد و گفت:  یاانگشتش ضربه با

 ! بافمی دارم موهاتو م نم،یوول نخور بب قهی_دو دق

 ذوق گفتم:  با

 !؟ی_مگه بلد

 رو لباش لبخند نشسته، گفت:  زدمی که حدس م یدرحال 

 !ای_شوهرتو دسته کم گرفت

  دمیدیموهام رو م یرو به روم بود و به خوب  نهیبعد دست از موهام برداشت و رو به روم نشست. آ و
 بافته شده بود!  ریکه به دست ام

 و رو پاش نشستم. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:  دم یذوق تو بغلش پر با

 ! یکه هست ی_مرس

و من ناخواسته سرم رو   دیرو به رخم کش لپش یاعجاب آور رو یزد که اون گودال ها یق یعم  لبخند
 *د*م.یجلو بردم چال لپش رو ب*و*س*

صورتم رو   یجا یآورد و جا نیی چشمام دوخت و کم کم سرش رو پا یخمارش رو به جنگل یچشما
 غرق ب*و*س*ه کرد. 
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از حضورش و عطر ناب تنش و چه خوب بود   افتادیبه تکاپو م شتر یو ب شتریهر ب*و*س*ه قلبم ب با
 !تپهیاون م یکه قلبت تنها برا یبه مرد دنیناب رس حس

 115#پارت_

 . کردیم تمیبود، اما اذ میهرچند مال شد،ی م دهیکه از درز پنجره به چشمام تاب  ینور 

 رنگ رو به روم!  یر ی ش  ونیدکوراس نی بود ا بیآروم چشمام رو باز کردم و عج آروم

 یبود که باال یکه به چشمم خورد دوتا قاب عکس نسبتا بزرگ  یز ی چ نیاز جام بلند شدم و اول آروم
 تخت نصب شده بود! 

  یرو  شیآفتاب نکیبود و ع  ختهیصورتش ر  یرو  سشیخ  یکه موها یر یاز ام دیو سف  اهیعکس س قاب
 ! کردی م ییبرهنش خودنما یتنه  میتو ن بیعج دشیورز یهاچشماش بود و عضله 

طرف   کیبه تن داشتم و موهام  یاز من که تاپ ساتن و بند یدیو سف اه یهم عکس س کنارش
 بود!  ختهیصورتم ر

 !رهی مشترک من و ام یخونه   نجای! اآره

ما  تونهی کس نم چیه گهیشدم و د یک ی ری رسما با ام شبیاز د نکهیبهم دست! از ا یرپوستیز  یخوش
 دو تا رو از هم جدا کنه!

 کرده بود! داریدوش حموم بود که منو ب  یصدا  نیتخت بلند شدم و ا یاز رو آروم

 . نمیصبحانه رو بچ ز ی م اد،یم رونیاز حموم ب ری گرفتم تا ام میتصم

نوع مربا که خودش   نیکم نذاشته بود! چند یز ی چ یلیرو باز کردم و خداروشکر که مامان ن خچالی در
 !ری درست کرده بود، به همراه عسل و خامه و کره و پن

رو به طور مرتب برش زدم و کنارش    ریپن  ی. قالب دمیچ  یخاص  یقه یو با سل زی م یتکشون رو رو تک
  زیبه همراه خرما هم به م ریش وانی هم بهشون اضافه کردم. دو تا ل  اری گردو گذاشتم و البته گوجه و خ

 فه کردم.صبحانه اضا

 تستر گذاشتم و منتظر موندم تا آماده بشه.  یتست هارو تو نون



 اب یمنو در

345 
 

 بود!  ری حتما کار ام نی بود و ا ینون بربر  زیم  یبود چون رو جالب

 هارو هم برش دادم و داخل سبد کنار نون تستا گذاشتم. یبربر  نون

 از حموم خارج شده. ری ام دمیدر اتاق که اومد فهم یصدا

 مرتبه! زیو موهام رو پشت گوشم فرستادم و مطمئن شدم همه چ م دیپر نهیآ یجلو عیسر

 بود.  ستادهیا زی که پشت به من و رو به م دمیرو د ریبه آشپزخونه برگشتم ام یوقت

 شده بود!  یخوردن ب یزانوش بود به تن داشت و عج  یکه تا باال یرنگ یاو شلوارک سورمه شرتیت

نسبت دادم خندم گرفت! به سمتش رفتم و دستم رو دور کمرش حلقه زدم و آروم    ریکه به ام یصفت  از
 گفتم: 

 شازده! ری _صبح بخ

نگاهم دوخت و آروم مثل   یخوش رنگ چشماش رو به جنگل یحرکت به سمتم برگشت و قهوه هی با
 خودم گفت: 

 مادمازل! ری _صبح شمام بخ

 ادامه داد: ریام نم،یتا روش بش فتمری م هایاز صندل  یکی و همونطور که به سمت  دمیخند

 !یو رو نکرده بود یداشت یاقهی_چه سل

 شد.  ریهم کنارم جاگ ریها نشستم و ام یاز صندل  یک ی رو

 چونم زدم و گفتم:  ریرو ز دستم

 !نمیبچ   ییبایز نیصبحانه رو به ا  زی من فقط بلدم م ی_راستشو بخوا

 ابروش رو باال انداخت و من ادامه دادم:  یتا هی

 اما... نمیشام و ناهار رو هم بچ زی _البته بلدم م

 که به خودش گرفته بود، گفت:  یاافه یهمون ق با
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 !؟ی_اما چ

 زدم و گفتم:  یض یعر  لبخند

 شام و ناهارشو بپزم!  ستمی_اما بلد ن

 به بغل شد و گفت:  دست

 گه؟ید یکنی م ی_شوخ 

 به خودم گرفتم و گفتم: یه ی عاقل اندرسف یافهیق

  رمی بگ ادی ییزای چ هیکردم  یماه سع هی نیگفتم! البته تو ا یجد زم،ی ندارم عز ی_نه من که با تو شوخ 
  یدونیسوخت! نم  گشیدرست کنم که اونم ته د یماکارون هینداد! فقط تونستم  یاجه یکه اونم نت
 !دیبهم خند  یچقدر سرم غر زد و آخرم کل یلیمامان ن

 به خودش گرفت و گفت:  یهی عاقل اندرسف یافه یهم مثل من ق ریام

هستم که اگه غذا آماده  ییشکمو هستم و از اونا اریبس  اریکه من بس  یینداره! از اونجا ی_خب اشکال 
  خورم،یودتو م خ  ست،یغذا حاضر ن دمیهر وقت اومدم خونه و د کشم،یم  شینباشه، شهرو به آت 

 !؟یهوم؟! موافق

 سفتش زدم و گفتم:  یبه بازو یاضربه 

 _عمتو بخور! 

 به خودش گرفت و گفت:  یچندش وار  یافهیق

 !ادی خوشم نم ره،ینه! اون پ یوا ی_ا

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 ! ییای ح یب  یل ی_خ

 سر داد و گفت:  ییبلند باال یقهقهه 
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 که هست!  نهی_هم

 ابروهاش انداخت و گفت:  نیب یز یر یگره  بعد

بهش    یلیپر زرق و برقت کمه که از قضا من خ یصبحونه   نیتو ا یز یچ هی! یرو جا انداخت یز یچ هی_
 عالقه دارم!

 گفت:  رسم،ی نم یاجهی به نت دیکه د ریصبحونه نگاه کردم و آخر سر ام  اتی به محتو یکم

 ! شه؟یم  ییچا ی ! اصال مگه صبحونه بیاوردین یی! چا یی! چاای_خنگ شد

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 دوست داره خودش بره درست کنه! یدوست ندارم، هرک یی_من چا

 رو گرد کرد و گفت:   چشماش

 ! ی_چشمم روشن! زبون درازم که شد

 کردم و گفتم:  زیر چشمامو

 بلند شده، نه؟! یادی موهات ز نکهی_مثل ا

 کرد و گفت:  زی چشماش رو ر اونم

 که بلند شده باشه! میری_گ

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 _عاها! پس مراقبت کن ازشون، نگرانشونم! 

 جوجه فنچ؟! یکنی م  دی_منو تهد

 هشدار بود! هیفقط  نیا  ن،یدار اری_نه بابا اخت

 زد و گفت:  یطان ی ش  لبخند
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 ! نطوری_که ا

اومدم و   رون ی برداشت که من با دو از آشپزخونه ب  زیاز جاش بلند شد و به سمتم خ یبه طور ناگهان و
 انداخت و منو روش انداخت و شروع به قلقلک دادنم کرد! رمیاز مبال گ یکی  یآخر سر جلو

 116#پارت_

 !ومدی نفسم باال نم گهیبودم که د دهیخند انقدر

 گفتم:  دهیبر دهیبر

 ! ری_تو...رو...خدا..بسه..ام

پاش گذاشتم  یرو مبل نشست. منم سرم رو رو یاروزمندانهی و با لبخند پ دیاز قلقلک دادنم کش دست
 و گفتم: 

 !ستیقبول ن  شترهی_نامرد، تو زورت از من ب

 و گفت:  دیخند

 که هست!  نهی_هم

 کرده بود! ریکلمه گ نیامروز سوزنش رو ا انگار

 رز که درست رو به روم قرار داشت، افتاد!  یگل ها یون حاوناگهان چشمم به گلد  و

 !نیهم باربد مع  باز

! ِد ینخورد  یچی صبحونه بخور، ه گهیذره د هیدختر؟! حالت خوبه؟! پاشو، پاشو برو  دی_چرا رنگت پر
 ! فشارت افتاده حتما!گهیپاشو د

غم  یبود که چشما  زیم یرو یافت فشار نبود! به خاطر اون گال  ایمن به خاطر ضعف  یدگی پر رنگ
 ! اوردیم ادمی دارید نی باربد رو تو آخر یزده
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 نی. انقدر ادمیکش رونیحرکت از جام بلند شدم و دسته گل رو تو مشتم گرفتم و از گلدون ب هی با
که درونش بود   یکرد و آب  جادیا یبد یافتاد و صدا زیم یرو یستال یبود که گلدون کر یحرکت ناگهان 
 شد.  ریتو خونه سراز

 متعجب گفت:  ریام

 ! ؟یکنی کار م ی_چ

که داشتم   ییروی به سوالش جواب بدم، به سمت تراس رفتم و درش رو باز کردم و تمام ن نکهیا بدون
 پرتاب کردم.  رونی رو خرج کردم و گل هارو ب

از دست خودم   تیعصبان  لشیدل  زنهی م یکه مطمئن بودم به سرخ یو صورت می تند و عصب یهانفس 
 !!هیاسمش چ دونمی دارم که نم  یحس خاص  هیباربد  یادآور یبود! من هنوزم با 

 رفت!  یاهیکه به بازوم وارد شد، چشمام س یافکار بودم که ناگهان از درد نیهم تو

 بود!  دهیبود که بازوم رو تو دستش گرفته بود و با فشار منو از تراس داخل خونه کش ریام نیا

 نیبود ا دهیشده بود! نکنه فهم  رهیوحشتناک به چشمام خ   یکه بازوم تو دستش بود با اخم همونطور
 گال از طرف باربده! 

 که از زور درد تو چشمام جمع شده بود، گفتم: یلرزون و اشک  ییصدا با

 !ادیم...در...درد...م_د..دست

از درد   شتری ! ب دیباری م شی ازش آت تیخشم دستم رو رها کرد و امان از چشماش که موقع عصبان  با
کلمه حرف بزنم تا مثل آتش فشان منفجر   هیمنتظر من  دونستمی! مترسوندمی دستم چشماش م
 لرزونم، لب زدم:  یبشه! با همون صدا

 _من...باور کن...اون...اون گال...

 : دیکش  ادیفر ناگهان

 تو تراس؟!  یلباسا رفت نیبا ا یکشی _خجالت نم
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 صداش بلند بود که چشمام رو محکم رو هم فشردم و لرز به تنم افتاد!   اونقدر

لرزون از زور   یکردم و مردمک ها دایچونم قرار گرفت جرعت باز کردن چشمام رو پ  ریکه ز دستش
 لرزون از زور خشمش دوختم! یترسم رو به مردمک ها 

 گفت:  یو عصب  ی در پ  یپ  ینفس ها با

تو رو تو   یدی اجازه م ی! چرا به هر خر ره؟ی حساسم، چرا تو ُمِخت نم زایچ نی_صدبار بهت گفتم رو ا
 !نه؟یبب   تیوضع نیا

خبر نداره،    هید! خداروشکر کردم که از اصل قضنگاهم به تاپ و شلوارکم افتاد و آه از نهادم بلند ش تازه
 خودش بود! یبعد باربد رو و شک ندارم نفر بعد کشت،ی و گرنه اول منو م

 رو گرفتم و آروم لب زدم:   اوردیکه به چونم فشار م دستش

 _ب...بخدا...حواسم نبود!

و به من کرد و  . پشتش ردیکش رونیچونم رو رها کرد و دستش رو از دستم ب ری فرو ناپذ یخشم  با
به موهاش زد که انگار اون چنگ رو به قلب    ی. دست آخر چنگدیکشی م قیبلند و عم یدائمًا نفس ها

 ! دیمن زد و به طرف اتاقمون حرکت کرد و در رو محکم به هم کوب

قلبم که کم  ی ! دست گذاشتم رودیچ یپ  یبی زانوهام درد عج یافتادم. تو نیزم یسست شد و رو  پاهام
به   یلعنت نیا شدی م یپرتاب بشه! نگاه پر نفرتم رو به تراس دوختم. چ رونیبه ب  نمیمونده بود از س

 !بود؟ی م اطیباشه رو به ح  رون یرو به ب   نکهیا یجا

 ! دم؟یکردن که خودم نفهم  دنیشروع به بار  ی. چشمام از کختی پام ر یرو  یاشک قطره

انقدر  یعنیوقت اهل قهر کردن نبود!  چیکه ه ری! امکنهی هر م باهام ق  ر یکه ام هیبار نیاول نیا
 ! چهیهق هقم تو خونه نپ  یدهنم گرفتم تا صدا یکردم؟! دستم رو جلو شیعصبان 

 بشه؟!   ینجور یمشترکمون ا ی روز اول زندگ   دیبا چرا

 احمق!  هی! یاحمق هیبهت طناز! تو  لعنت
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 سرد، زانو زده بودم، از جام بلند شدم.  کیهمون سرام یساعت که همونجا، رو کیبعد از  باالخره

  دمیترس ی! م کردمی برم تو آ*غ*و*ش*ش اما جرعت نم زدمی هنوزم داخل اتاق بود و من پر پر م  ریام
 َپَسم بزنه!  دمیترسی کنه! م یبهم کم محل دمیترس ی! منشی خشمگ یاز چشما دمیترسی از واکنشش! م

  های از صندل یک ی یوارد آشپزخونه شدم و رو  اورد،یو نفسم رو بند م شدیه به هم فشرده مک یقلب  با
غذا درست   ستمیبلد ن  ی! مِن احمق حت دادی صبح رو نشون م  ۱۱نشستم. چشمم به ساعت افتاد که 

 !ارمیاز دلش در ب  یجور  هیکنم تا 

 خفه گفتم:  ییو با صدا دمیرو به سرم کوب مشتم

 _لعنت به تو طناز!

از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.   یل یم یزنگ تلفن بلند شد. با ب  یافکار بودم که صدا نیهم تو
 تو گلوم به وجود اومد! یمی بغض عظ دم،یتلفن د یرو که رو یل یمامان ن یشماره 

 

                             ***** 

 : ریام

تا    دم،یخودمم از صداش ترس یکه حت دمیدرش رو بهم کوب یکه وارد اتاق شدم و اونجور  یالحظه  از
زل زدم! بازم تند رفتم! دختر  رونی و به ب  ستادمیپنجره ا یجلو نطوریساعت گذشته هم کیاالن که 

  شتریو ب  شتریب شدی که از دهن من خارج م  یا! با هر کلمه دیلرزی از ترس داشت به خودش م چارهیب
  خوادیدلم م اد،ی م ادمیملتمسش   یچشما یسرش! وقت زدمی و اما من بازم داد م فتادی لرز به تنش م

اون گال رو با اون حال خراب از گلدون  دمید ی! اما دست خودم نبود! وقتارمیسر خودم ب  ییبال هی
  ییبه شدت عطر آشنا هبا اون گال ک خوادی م نمیتعجب کردم! دنبالش رفتم تا بب   یلیخ  د،یکش رونیب

 با اون سر و وضع رفت داخل تراس!  دمیچه کار کنه که دداشت، 

 طناز شده!  یره یکه خ دم یرو د  ییرو به رو هیپسر همسا یچشمام رو گرفت وقت  یجلو خون

که زنم  رتمیغیبه طناز نگاه کنه! طناز ماِل منه! مگه من ب یکس جز من حق نداره اونجور  چیه
 ظاهر بشه؟!  هیبق  یچشما  یجلو  یاونجور 
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که به  ییزایتو خونه و چ دمشی طناز رو از داخل تراس کش یچجور  دمیبودم که نفهم  یعصبان انقدر
  یهر خر  یجلو دیبزنم تا بفهمه نبا ادیفر خواستی! فقط دلم مهیچ دمیفهم یاصال نم  اوردمیزبون م

خدا هم قسم   به  یگفت حواسش نبوده و حت تیبا مظلوم یهر جور دلش خواست لباس بپوشه! وقت
  کنمی و من درک نم  بردی نگاه اون پسره منو تا مرز جنون م یادآور ی یدلم براش سوخت اما حت  خورد،

واقعا   نیپوشش رو درست کنه و ا  خوامی ! من فقط ازش م کنهی م ییاعنتا یمن ب یچرا طناز به حرفا
 !ستین یادی ز زیچ

 خواستمی که م نی. از جام بلند شدم تا تلفن رو بردارم اما هم دیکش  رونیتلفن منو از افکارم ب  یصدا
 طناز متوقفم کرد:  یدر اتاق رو باز کنم، صدا 

 ! ؟ی_سالم مامان جون، خوب

                                                               .... 

 گرفته! صدام نیسرد بود، فکر کنم سرما خوردم، واسه هم  کمی  شبی_من؟! خوبم، د

                                                               .... 

 ! من واقعا خوبم! فقط...؟ینگران ی_نه آخه واسه چ

                                                               .... 

 من... یعنیکار کنم!  یچ دی با دونمی _من...من نم

حساسه رو   یل یخ  ریمامان! ام یدون یغذا درست کنم! م ستمی من بلد ن ،یدونیخودت که بهتر م  خب
 ناراحتش کنم! تو بگو چه کار کنم؟! خوامی ! نمزایچ نیغذا و ا

                                                               .... 

 هی شهیهم کردمی انتخاب م من اگه درس و دانشگاه رو  دی انتخاب خودم بود! مطمئن باش نی_مامان ا
  یبود! مامان من عاشقشم! درسته من از زندگ  ریاز ام یو اون دور  کردی م  ینیقلبم سنگ یرو  یبزرگ زیچ

وقت   چی نبودم ه ششیبکشم اما مطمئنم اگه پ یسخت دیبا  یلیخ  دیو شا دونمی نم  یز یمشترک چ
تو حسرت    شهیکه هم ریدختر ساکت و گوشه گ هی شدمی ! مشدمی قبل نم یاون طناز شاد و سرزنده

  یازم راض ر یتا ام امی کنار م ایو با تمام سخت کنمی و تالشم رو م  ی! اما حاال تمام سعسوزهی عشقش م
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  شیپ  نجا،یمن ا دیکن ور! بادیکمکم کن خوامی و از شمام م  کنمی رو م میکه بتونم سع ییبمونه! تا اونجا
 خوشبختم! ر،یام

                                                               .... 

 مامان قشنگم! حاال تو رو خدا بگو ناهارو چه کار کنم؟! یکن ی درکم م دونستمی_م

                                                               .... 

 جون! مامان ی! مرسادمهینبود! خوب  ادمیآره! اصال  ی_وا

                                                               .... 

 مامان خوشگلم؟! باشه تو هم مراقب خودت باش، خداحافظ!  کردمی _من اگه تو رو نداشتم چه کار م

 

بود! به خاطر خوشحال نگه داشتن من داشت تالش   نیری لبام نقش بست! حرفاش ش یرو  لبخند
 شده بودم! رحمی و من چه ب  کردیم

 118#پارت_

 : طناز 

درس   یمثال برا م،یگرفتینفره م ۴ یِ دورهم هیرو که با آتوسا و مهسا و هد  ییرفته بود روزا ادمی
 جز درس خوندن! میکردی م یخوندن اما هرکار 

رفته بود به  ادمی! میکردی درست م تزایو واسه غذا هم پ میشدی جمع م گهیهم د یروزا خونه اون
بهم  نویا یل یکرده بودم و مامان ن دایپ  تزایتو درست کردن پ یمهارت خاص ایسبب اون دورهم 

 کرد! یادآور ی

آماده کردم و شروع کردم. از خدا خواستم خوب در  میداشت خچالیموادش رو که خداروشکر تو  عیسر
 گند نزنم! ریام یجلو مونیتا روز اول زندگ ادیب
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از   یکی  یو رو دمیکش یاداخل فر گذاشتم و درش رو بستم. نفس آسوده تزارویلبخند ظرف پ  با
 شدم.  ری جاگ های صندل

 که سمتش نرفته بودم! شدیم  یرو برداشتم تا ِچِکش کنم. دو روز  لمیموبا

 .از همشون تشکر کردم  یکی  یکی حجوم آورد و من  میبه گوش   کاتیاز تبر یلیروشن کردن ِنِتش س  با

به   کیبه ازدواج ما و تبر شدیو پست ها مربوط م  های از استور  یشدم و باز هم موج نستایا وارد
 خاطر ازدواجمون! 

 قلبم رو به هم فشرد! بیافتاد که عج یهم از همشون تشکر کردم و ناگهان چشمم به پست باز

 !کردی آدم رو مجذوب خودش م  بیعج دیشکیرو به رخ م دشیورز یهابرهنش که عضله یتنه مین

درحال  ایگرفته بود که گو شی نیب  یتو دستش گرفته بود و اون رو جلو یرو بسته بود و انار   چشماش
 از حد جذاب بود! ادیمرد ز نیو ا زدی به آدم چشمک م  بیجذابش عج یهابو کردنش بود! مژه

 شد!  یته دلم خال یبه کپشن پست که افتاد انگار  چشمم

 !"لداستیمن شب  یبه بعد هرشب برا  نی! امشب، و از استین لدایساَلم  یشب طوالن"_

 ۱۳. دادی ظهر رو نشون م کیبه ساعت انداختم که  یساعت قبل! نگاه  ۱۳به ساعتش انداختم.  نگاه
کجا بودم؟! دست در   قایشب! اون ساعت من دق ۱۲شب، شِب گذشته!   ۱۲ساعت  شدی ساعت قبل م

 مشغول رقص بودم!  ریدست ام

ازش چشم بردارم! دستم رو  تونستمی که نم یچشم دوختم به عکسش! جذاب بود، اون قدر  دوباره
 شد!  لی تبد یعکس به قلب قرمز رنگ   نیی پا دیعکس فشردم و قلب سف  یدوبار رو

رو تو چهرش حس   یبی چشماش بسته بود اما غم عج نکهیظرم گرفته بود؟! با اچهرش از ن  چرا
 ! کردمیم

 من چرا نگران باربد بودم؟! و

شده   رهی عکس خ نیاطرافم به ا یا یفر که بلند شد به خودم اومدم! چند وقت بود که فارغ از دن  یصدا
 همسرم رو فراموش کرده بودم؟!  ر،ی که من ُکلِّ فکر و ذکرم شده بود باربد و ام گذشتی بودم؟! چقدر م
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 پرتاب کردم. یارو به گوشه میگوش  تی عصبان با

 . بوش که خوب بود!دیچیدماغم پ  ری و بوش ز دمی کش رونیرو از فر ب  تزای دقت و آروم ظرف پ با

ظرف مخصوصش گذاشتم و از آشپزخونه خارج   یفر چهارگوش بود، تو ینیرو که به خاطر س  ییتزایپ
 شدم.

دو نفر بزرگ بود،  یبرا یادی که ز یدوازده نفر  زیم  یرو رو  تزایروم شدم و ظرف پ نگینیدا وارد
 !نمیناهار بچ  یرو برا  زیم نی که داخل آشپزخونه است، ا یز یم یبه جا خواستیگذاشتم. دلم م

  نتیکاب  یِسِتش رو از تو یها وانیبه همراه ل یستالیکر یهاوسط گذاشتم و پارچ  تزارویپ  ظرف
 هم بهش اضافه کردم.  خی یو مقدار  ختمیها نوشابه رپارچ  یبرداشتم و تو

اضافه کردم و سس گوجه و سس   زی به م هاوانیکه پر بود از نوشابه رو به همراه ل فیظر یهاپارچ 
  نی! به همشدی که با شمع روشن م  یغذا بودم وقت زی اضافه کردم. عاشق م ز ی رو هم به م یفرانسو

 یهابل و م ی غذاخور  زی که با م یسلطنت یهاشمعدون یبودم، تو  دهیرو که از قبل خر ییهاخاطر شمع 
 ِست بود گذاشتم. یسلطنت

 و لوسترهارو خاموش کردم.  دمی ها رو کشفندک روشنشون کردم. تمام پرده  با

 روشن بود!  هاشمع  یخونه فقط به واسطه حاال

 .ستادمیا شد،ی دوم ختم م یکه به طبقه  ییهاراه پله  ری اتاقمون که ز پشت

  ریمواجه شدم! ام ری ام یخال یو در اتاق رو باز کردم. اما در کمال تعجب با جا   دمیکش یق یعم  نفس
 از اتاق خارج شد که من متوجه نشدم! ینبود! اصال ک

 و تراس، همه جارو گشتم اما نبود! اطیح  ،یبهداشت یهاس ی دوم، سرو یطبقه یهااتاق  تمام

 ! دم؟یاز خونه خارج شد که من نفهم  یک
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خونه! نبود که  نیسوزن نبود که بخواد گم بشه تو ا ریبه اتاق برگشتم و همه جارو گشتم. اما ام  دوباره
 نبود!

از اتاق   عیتو قفل در منو به خودم آورد. سر دیچرخوندن کل یکه صدا زدمیافکارم دست و پا م  تو
 رفتم. یخارج شدم و به سمت در ورود

 گفتم:  نیخشمگ  یلرزون و کم یی. با صدابستی پشتش به من بود و داشت در رو م  ریام

 ! نصفه عمر شدم! ؟ی_کجا بود

 !دمیقرمز رو تو دستش د یلبخند به سمتم برگشت و من تازه رزها با

صورتم   یکه تو دستش بود رو نوازش گونه رو  یکه دو شاخه گل یو در حال  به سمتم برداشت یقدم
 گفت:  د،یکشیم

 خانوم خونه گل بخرم!  ی_رفته بودم برا

 از تعجب گرد شد! با ِمنُّ ِمن گفتم:  چشمام

 ! ی! من...من فکر کردم تو با من قهر می_اما...اما ما...ما با هم دعوا کرد

موهام  ینرم و لذت بخش رو  ی*ا*و منو به خودش فشرد. ب*و*س*ه دیچی رو دور بازوم پ  دستش
 کاشت و گفت: 

هم حق قهر کردن  ی به شوخ  یهاست! قبال هم بهت گفته بودم حت! قهر ماِل بچه گه؟ید هی_قهر چ 
 !یندار 

 رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:  دستم

 !؟یدیکوبدرو به هم  یتو اتاق و اونجور  ی_پس چرا رفت

 پچ زد:   آروم
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  یل یبودم، خ  ی! من قهر نبودم، فقط عصبیدوختی و م ید یبری _از همون اول که شناختمت هم زود م
که دست خودم نبود و مطمئنا   زدمی م ییحرفا هیو  کردمی باهات رفتار م یجور   هی موندمی! اگه مادیز

 ! داوریم یمون یو هم بعدا واسه خودم پش کردی هم تو رو ناراحت م

 و پربغض زمزمه کردم:   آروم

 !دی_ببخش

 موهام کاشت و گفت:  یگرم و ناب رو ی*ا*ب*و*س*ه دوباره،

تو تراس اما تو    یحواست نبود و با اون سر و وضع رفت دونمی ! مزدلمینداره عز دهیتنها فا دی_ببخش
 !یدیاون َمرده رو ند فیکث ینگاه ها

! سرم رو از تو اغوشش بلند کردم و چشمم به رگ گردنش افتاد که متورم شده بود! زد؟یحرف م یک از
 رنگ عوض کرده بود؟!  ینجور یا شیادآور یبا   یکه حت زدیحرف م یک یاز نگاه ها

 سرم رو به خودش چسبوند و گفت:  دوباره

ورده خ  هیپس  شم،ی م یزود عصب یدون یم کنم،یم  یزود قاط یدونیحساسم، م یدون ی_تو که م
 جمع کن، باشه جوجه فنِچ من؟! شتری مراعات کن، حواستو ب

 شدم و گفتم:  رهیناب چشماش خ  یقهوه به

! باور کن اصال حواسم یازم ناراحت بش خوادیحواسم به خودم باشه! دلم نم شتریب  دمی_باشه، قول م
 نبود!

 زد و گفت:  میشونیبه پ ی*ا**و*س*هب

 !ستیدست خودم ن ی چیبشم ه  یحواستو جمع کن، من اگه عصب شتری ب  ی_اشکال نداره، ول

 ری! امرسوندی و منو به اوج م کرد ی م قیمحبت و عشق رو به دلم تزر بیب*و*س*ه*ه*ا*ش عج و
 قدرشو بدونم...  تونستمی کاش م  ی بود و ا ری نظی واقعا ب
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 قرمز رو به دستم داد و گفت:  یرزها

 دختر؟! یدرست کرد ی! چیراه انداخت  یی_چه بو

 سرش راه افتادم و گفتم:  پشت

 !نی خودت بب  ای_لباساتو عوض کن ب 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 !رسمی_چشم! االن خدمت م

ها رو داخل گلدون روم شدم و گل  نگینیبعد با لبخند به سمت اتاق حرکت کرد. من هم وارد دا و
تو  شهی ! همونطور که همییا ی و رو بای بود! ز لیتکم  زیبود گذاشتم. همه چ ز ی که وسط م یستال یکر

 !دمیدی آرزوهام م

 منو به خودم آورد.  ریسوت ام  یکه صدا زدمی افکارم دست و پا م  تو

 گفت:  ذاشت،ی م شی و مرتبش رو به نما فیرد یهاکه دندون یکه با لبخند خاص  دمیسمتش چرخ به

 !؟یدیرو چ  زیم نی_نه بابا! تو ا

 زدم و گفتم:  یض یعر  لبخند

 ! گهید دهی! خانوم کدبانوت چده؟یچ  ی_پس ک

 باال انداخت و گفت:  یاشونه

 _جووون! نخورمت کدبانو!

 میبلند شد و هر دو کنار هم نشست ریام یکار، قهقهه  نی به بازوش زدم. با ا یاکردم و ضربه  یز یر اخم
 لب گفتم:   ریو من ز

چشمت زد! حاال معلوم  یک دونمی ! من نمایمودب و آقا بود یلی! قبال خیشد  ایح  یب  یلی_اصال خ 
 ... ستین
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 و گفت:  دیحرفام پر وسط

 !؟یکن ی غرغر م  رزنای مثل پ یگیم ی_چ

 گفتم:  یاون! با اخم مصلحت یدست خودم درد گرفت تا بازو شتریسفتش زدم که ب  یبه بازو یاضربه 

 ! دستم درد گرفت!ونهمی غرغرو عمته! اه! بازوت مثل سنگ م رزنی_پ

 !خوردمیشد و منم از دستش حرص م  شتریخندش ب  شدت

 ! دادی و اون قهقهه سر م شدمیم  دیو من سرخ و سف  دادیمنو حرص م خورد،یکه غذا م همونطور

 و گفتم:   دمیکش یپوف

و   یکرد تی ! انقدر منو اذکهیفضا رو با شمع و گل چه خوشگل و رمانت  نیاز خنده! بب یر ی_حاال نم 
  گنی! مزننیشمع و گل و پروانه هم دارن بهمون پوزخند م   نیخوردم! ا  یچ دمیکه اصال نفهم  یدیخند

 دوتا خل و چلن!  نیا

 گفت:  زد،یکه تو صداش موج م یاخنده یو با ته مونده دینوشابش رو سر کش وانیل

 !م؟یستی! مگه نگه؟ید می_خل و چل 

 و گفت:   دیبلندتر خند د،یمنو که د  یمصنوع اخم

 ! یشیتر م یخوردن   ،یخور یحرص م  یحرص دادنت! اصال وقت دهی م یچه حال یدون ی_آخ که نم

 

 !میتو خونه کرد دنیو شروع به دو  دمیاز جام پر عیبرداشت و من سر زی بعد به سمتم خ و

 

 که شاخ و دم نداشت!  یوونگیو د میهم بود یوونهید
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 بلند کرد. نیحرکت منو مثل َپِر کاه از رو زم  هیانداخت و با  رمیگ باالخره
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 رو دور گردنش چفت کردم و گفتم:  دستام

 باال ها!   ارمیروت م م،یاالن غذا خورد ن، ی_تو رو خدا بزارم زم

ابروم رو باال   یتا هیمن!  ینشست و با تعجب زل زد به چشما  یمبل  یو رو  ستادیاز حرکت ا هوی
 انداختم و گفتم: 

 ! دنییبه دو  یپا شد ن،ییغذا بره پا  نیا قهیدو دق یخب؟! نذاشت هی_چ

 و گفت:  دیمتعجبش خند یافه یهمون ق با

 _چندش! 

 کردم و گفتم:  یمصلحت اخم

 _عمته!

 داد و گفت:  هیمبل تک یرو به پشت  سرش

 تاوان بده! دیبا  چارهی اون ب میکنی ! ما دعوام م؟یمن چه کار دار  یچاره یب ی_بابا به عمه 

آروم و   یصورتش نگه داشتم و با صدا یمتر  میرو گذاشتم دو طرف صورتش و سرم رو تو ن دستم
 گفتم:  ینیخشمگ

 بود با اون چشماش درسته منو قورت بده؟!  کینزد یکه شب عروس  چارستی تو ب ی_عمه

 به شکمش زدم و گفتم:  یداد که من مشتسر  ییبلند باال یقهقهه 

 _چه خوش خنده هم شده آقااا!

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 !؟یکنار تو بود و خوش خنده نبود طناز  شهی_آخه مگه م

 شده بود! مییروزها تمام دارا نیکه ا ییهاشدم به چشم  رهیخ

 چشماش کاشتم و گفتم:  یرو ی*ا*ب*و*س*ه اری اخت یب
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 !مه؟یچشمات کل زندگ  یدونستی_م

 رو به خودش چسبوند و گفت:  سرم

 !؟یشنویم  ی_خوب گوش کن! چ

 شد. لب زدم:  انیصورتم نما  یلبخند رو طرح

 آرامبخِش قلبت!   یِ _سمفون 

 سرم گذاشت و گفت:  یرو رو چونش

 !زنه؟ی نم  گهید یروز نباش هیاگه   یدونستی! مزنه؟یقلب فقط به خاطره توئه که م نیا یدونستی _م

 !لرزوندی فکر کردن بهش هم تنم رو م یشد. حت ریچشمم سراز یاشک از گوشه یاقطره 

 ! یکنارم نباش  هیثان هیکه  نیفکر به ا یحت شهی! حالم بد میحرف از نبودن و رفتن بزن ی_حق ندار 

به خودش گرفت تا جو رو عوض    یلرزون و حال خرابم شده بود، لحن شوخ  یصدا یکه متوجه  ریام
 کار مهارت داشت! نی هم تو ا بیکنه و عج 

  خوردم،ی شرکت! قبال ناهار رو همونجا م رمی صبح م ۸حدودًا ساعت   نیکه چه عرض کنم! بب هیثان هی_
  طونی! شستمی ن یساعت ۱۰ هیشرکت! کِم کِمش   رمی خونه و بعدش دوباره م امیاما به لطف شما ناهار م

 !؟یچه کار کن  یخوایخانوم، تک و تنها تو خونه م

 و خندونش که افتاد، منم لبخند زدم و گفتم: طونی ش یبه چشما نگاهم

 !ستمی خونه ن ۲_خب من که تا ساعت 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 !؟یراست  یکرد کاری ! هنرستان رو چی_خوب شد گفت

  انداختم و گفتم: باال یاشونه
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به شناسنامه ندارم که اونا بخوان  یاز ین گهی_خب راستش من که از قبل ثبت نام کرده بودم و د
! ادی ب ش یپ یمشکل کنمی ! پس فکر نم گهیبفهمن من ازدواج کردم! امسالم که تموم بشه کنکور دارم د

 رو نگن! هیقض یها هم گفتم فعال به کسبه بچه 

 و گفت:  د یبه موهام کش یدست

  یخوایکه م یابه درست که اون رشته  یسفت و سخت بچسب دی_خب خداروشکر! پس امسال با
منو درست کن، بعد برو   یمن مهم تره ها! گفته بودم که شکموام! اول غذا ی! و البته غذایقبول بش

 سراغ درست!

به  یاخندش شد. به جاش ضربه باعث  نیکه موفق نشدم و هم رمیاز بازوش بگ  یشگونیکردم ن  یسع
 شکمش زدم و گفتم: 

تو دردت   ی ول شمی ! بدتر خودم ناقص م یمونیمثه قلوه سنگ م ،یدست بزن  شهیجاتم نم چی_به ه
 ! ادینم

 هاش گفت: همون خنده  با

 ! دهیحال م ،یکنی نوازشم م یانگار دار  چ،یه ادی _دردم که نم

 رو به چپ و راست تکون دادم و اون گفت:  سرم

 !؟یکن ی شمال هنرستان رو چه کار م  میکه قراره بر  یاهفته هی نی_واسه ا

مسافرت و    میبر میخوای م یگفتم، گفت با هنرستان هماهنگ کرده که مثال خانوادگ یل ی_به مامان ن
 !ساریو فالن و ف  فتهیاز درسش عقب ن دونمی گفتن که نم یاونا هم کل

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 نشه!  ۲۱ ری معدلت ز  کنمی م یکار  هیاز شمال ، خودم  می_بزار برگرد

 ها! ستهی_وا! سقف نمره ب 

 و گفت:  دیخند
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جمع کن که فردا صبح زود حرکت    لتوی! حاالم پاشو برو وساکیو  ستیبشه ب کنمی م یکار  هی_من 
 ! هامونه ی روز اول زندگ ی! ناسالمت رون؟یب  میبر یاه یپا یکه جمع کرد لتوی! وسامیکنیم

 *د*م و گفتم: یرو ب*و*س* گونش

 نباشه؟! هیکه پا هی_ک

 پاش بلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم. یبدم از رو  یعکس العمل یبهش اجازه نکهیبدون ا و
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 و گفت:   دیحرکت، رژ رو از دستم قاپ  هیبا  ریلبام بکشم که ام یرنگ رو رو  یرژ صورت خواستم

 ! یتو خونه استفاده کن یماسماسکا رو فقط حق دار  نی_ا

 کردم و گفتم:  جادیابروهام ا نیب  یز یر یگره

 ! ی_رودل نکن

 زد و گفت:  یض یعر  لبخند

 _نگران نباش! 

رو    شیکاپشن چرم یقهیو  دیبه موهاش که سه ساعت بهشون ژل زده بود،کش یبعد، دوباره دست و
 مرتب کرد و گفت: 

 ! می_بر

 نگاهش کردم. سرش رو تکون داد و گفت:  رهیبه بغل  شدم و خ دست

 جذابم نه؟! یل ی! خ؟یکنی منو نگاه م یسادی! چرا واگهید فتی _راه ب

جذاب بود!  یل ی! خگفتینگاهم رو بهش دوختم. راست م یو همونجور  دمیرو تو هم کش  اخمام
تو تن   کردیم  ییخودنما بیعج  شی به تن داشت و کاپشن چرم مشک   یرنگ یآب بلند   نیآست شرتیت

 !کرد ی واقعا آدم رو به خودش جذب م  شیمشک نی! شلوار جدشیورز
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 !کردی م ییازدواجمون تو دستش خودنما یو حلقه دادی بهش م یخاص  یو انگشترش جذبه  ساعت

موهاش فرو کنم و به همشون  ی دستم رو ال به ال خواستی ژل خوردش محشر بود! دلم م یموها
 تموم بود!  زیمرد همه چ نی! اکردیمرتبش دلم رو آشوب م شهیهم  شی! ته رزمیبر

 به سمتم برداشت و گفت:  یقدم

 ! ؟ی_چته تو؟! چرا اخم کرد 

 به بغل  تو چشماش زل زدم و گفتم:  دست

  ینجور یا  ،یزنیموهاتو ژل م نهیسه ساعت جلو آ  ،یکنی م  یو خودت خالعطرو ر شهی_چطور تو ش 
 رژ بزنم؟!  هی دیاون وقت من نبا ،یزن ی م پیت

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 _حسود خانوم! 

 کردم و گفتم:  ظی رو غل اخمم

  یوقت  زهیبر یُهر که دل آدم   ینکن شونینجوریکه ا تراشمی _آره من حسودم! اصال االن موهاتو از ته م
 !کنهی نگاشون م

 لبخند خاص، منو تو بغلش گرفت و لب زد:  هیاومد و با  کمینزد

 قبول کن من بدون مو هم جذابم!  یمن! ول ی_قربون دلت برم، خانوم کوچولو

 به بازوش  زدم و گفتم:  یمشت

 بهت نظر داشته باشه!  ی_چشمش کور شه هر ک 

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 ! شاالاای_ا

 اومدم و گفتم: رونی از بغلش ب زی همون اخم ر با
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 _چه خوششم اومده!

لب   یبرداشت و آروم رو  شیآرا زی م یهام رو از روهم رنگ بود با لب  بایکه تقر یشد و رژ   کینزد بهم
 و گفت:  دیهام کش

 _خوب شد خوشگل خانوم؟!

که   نیکم رنگ بود و اصال معلوم نبود اما هم  یلیرچند خنگاه کردم. ه نهیزدم و به خودم تو آ  لبخند
 بود! یکارو کرد و به نظرم احترام گذاشت واسم کاف نیا ریام

  یتا رو شی که بلند یمشک یبه همراه مانتو یبه خودم نگاه کردم. کاپشن چرم مشک  نهیتو آ گهید بار
رنگم رو که هم رنگ    ی! در آخر شال آبیمشک  نیزانوهام بود، به تن کرده بودم به همراه شلوار ج

 .میاز خونه خارج شد ریموهام انداختم و به همراه ام  یبود، رو  ریام شرتیت

و من محو حرکاتش بودم. مگه   کردی م یخوانهم ن یشده تو ماش یسرخوش، با آهنگ پل ریام
 بود؟! نیا از ری غ یز ی چ یخوشبخت

خونتون  یرو که تو تو  یاون شب رهینم  ادمی! هنوزم ی واسم، هم بخون یبزن   انویهم پ دی_امشب با
 خاص بود! یل ی! خیخوند

 هاش نشوند و گفت: لب  یرو د،یکشی هاش رو به رخم مکه چال گونه  یلبخند

ه بود و کرد ریبود که ته قلبم گ یی_خاص بود، چون واسه تو خوندمش! خاص بود، چون حرفا
و  ی! خاص بود چون تو مخاطب تک به تک کلماتش بود تونستمی بهت بگم اما نم خواستمیم

 !شدی به عشق تو نواخته م  شیقیموس

 سمتش برگشتم و آروم لب زدم:  به

 ینجور ی آروم، هم ینجور ی! هم م؟یبمون ینجور یتا آخرش هم شهی! مر؟یام  ی_تو چرا انقدر خوب
 خوشبخت!

 تر کرد و گفت:   قینابش رو عم لبخند

 !رهی حس و حال خوبمون رو ازمون بگ تونهی نم  یچی هست، ه نمون ی عشق ب  ی_تا وقت
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 ! ده؟ی واسمون کش ییهاچه نقشه ای دن میدونستیدلم گرم شد از حرفش. اما اون روزا چه م و

 122#پارت_

 گرفته بود واسم!  یازش روسر  ییکه اون شب کذا  ستادیا یک یبوت  یجلو

 لبخند گفت:  با

 صحبتا!  نیشمال و ا  میبر میخوایو حاالم که فردا م  یکردن دیعاشق خر دونمی! مدیخر میشو بر ادهی_پ

 زدم و گفتم: یلبخند منم

 ها! بهی ازش، عج یکردنم تو متنفر  دی_و همون قدر که من عاشق خر

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

و مهالست آوردمتا! و گرنه منو   نی ام کیبوت نجای! البته چون ادیخر رمی _آره بخدا! واسه خودم بزور م
 ! ایسادگ نیبه ا  رمینم  دیهم خر یبکش

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام

 _همون پس!

 . میحرکت کرد  کیو به سمت بوت میشد ادهیپ نی و بعد هر دو با لبخند از ماش 

 اول از همه چشم مهال بهمون افتاد و با لبخند به سمتمون اومد. م،یکه شد کیبوت  وارد

صورتش   ی رو  یظی غل شیبود و آرا دهیپوش یاکرم قهوه  یپلنگ یسوخته به همراه روسر  یاقهوه  مانتو
 !الیخی انقدر ب نی انقدر حساس و ام ری دو برادر! ام ن یهمه تفاوت ب  نیبود ا بینشونده بود. عج 

 مهال به خودم اومدم. دستم رو تو دستش فشرد و با لبخند گفت:  یصدا با

 !ی_به به عروس خانم! خوش اومد

 دستش رو فشردم. یزدم و به گرم یهم لبخند من
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 زد و گفت:  ریام یبه شونه یاضربه  مهال

 دوماِد اخمالو!  ی_خوش اومد

 زد و گفت:  یلبخند مچهی ن ریام

 _چرا اخمالو؟!

 گفت:  دویخند مهال

 !یار یچشماشو از کاسه در ب یخواستی م کرد،ی به طناز نگاه م  یهرک شبی د_واال

 تر شد و منو به خودش فشرد و گفت:   ضیعر ری لبخند ام حاال

 !ه؟ی_دوست داشتم، مشکل 

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم  مهال

 !شی دی_ندزدنش حاال انقدر سفت چسب

 کردم و گفتم:  یمصنوع اخم

 نکن! ت ی_عه! شوهرمو اذ

 ! گهید نهیهم کنه،ی رو هم! خدا در و تخته رو جور م نی هم هست یرتی_چه غ

دو نفر به هم  نیا بیاومد و عج  رون ی ها باز پشت رگال لباس  نیما، ام یو با صدا میدیسه خند هر
 !ومدنیم

هم  یدیسف  رتشیکرده بود. ت  باترشیز شی مشک یهابه تن داشت که خزه یکرم رنگ یمخمل  یپالتو 
 کرده بود. لیرو تکم پش یبود و ت دهیپالتو پوش  ریز

  یل یموهاشون حساس بودن و خ  یرو  یبود که حساب نیداشتن و اونم ا یبی دو برادر شباهت عج نیا
 !ذاشتنی واسش وقت م 

 گفت:  یبا لبخند جذاب نیام
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 خوش گذشت؟! شبی!دنجان یا سمونی_به به! عروس دوماد خوش ف 

 کرد و گفت:  ی اخم مصلحت ریام

 ! ومدهیبه تو ن  شی_فضول

 با لبخند گفت:  مهال

 ها! به نظر من سر به سرش نذار!  هیرت یداداشت بدجور غ  نی_ا

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  ریسر داد و ام یاقهقهه  نیام

از کدوما خوشت   نیطناز بب ای! بمی کنه و بعد بر دیخر یکم هیطناز  میما اومد د،ی ریوقت ما رو نگ  ی_الک
 ! اری وردار ب اد،یم

 گفت:  نیام

 ! میشام در خدمت باش ه؟یا_حاال چه عجله

 لباس بود، گفت:  یاز رگال ها  یک یو رو کردن  ریکه مشغول ز ریام

 فیرستوران خودم، شمام تشر  میبا طناز بر میخوای. م میدر خدمت شما باش میتونی _شام رو ما م 
 ! هوم؟!دیاریب

 و گفت:  دیرو تو دستش گرفت و به سمت خودش کش  ریام یبازو نیام

و   یک ی بپوشه نه تو! بعدشم ن خوادیاونا داداش! بزار طناز خودش انتخاب کنه، اون م الیخ ی_ب
 مگه نه مهال؟! م،یاهیپرسش؟! ما پا

 و گفت:  دیهم خند مهال

 _البته!

 بعد به سمت من اومد و گفت:  و

 !ادی نشونت بدم، حتما خوشت م میآورد دیچند تا کار جد میبر  ای_ب
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 زدم و همراهش شدم.  یلبخند

 

  نیو ام ر ی شلوار برداشتم و هر دو با لبخند به سمت ام  هیو  یمانتو به همراه دو تا روسر  هی باالخره
 یحسود  نکهیبود! نه ا نشونیکه ب یت یمیکه سخت مشغول حرف زدن بودن. دلم گرفت از صم  میرفت

  شیماه پ  کی که تا  یبودمش! برادر  دهیوقت ند چیکه ه یکنم، نه! اما دلم برادرم رو خواست! برادر 
 !شدی عوض م  زهایچ یلی خ  دیکه اگه االن کنارم بود شا یاز وجودش خبر نداشتم! برادر  یحت

ها مطمئن شد لباس  یو رو کرد و وقت  ریرو که برداشته بودم رو ز ییهالباس  ریو ام میستادیا کنارشون
 زد.  تی رضا  یاز رو یمناسبه لبخند

 رو به سمت خودش چرخوند و مشغول حساب کردن شد.  خوانکارت 

 جرعت مخالفت باهاش رو نداشت!   یکالم بود و کس هی ریخواست مانع بشه اما حرف ام نیام

 

 .میدیو خند میکرد یشوخ  یو کل میصحبت کرد  یدر و از هر  میکنار هم نشست هاساعت 

 از جاش بلند شد و گفت:  ریآخر ام دست

 !میچون فردا صبح مسافر می زودتر بخواب دیرستوران، ما هم با میبر دیشب شد، پاش گهی_خب د

 شونم گذاشت و گفت:   یرو یدست مهال

 !زدلمی عز ی_به سالمت

 و گفتم:  دمی به روش پاش یلبخند

 قسمت خودت بشه!  شاالیا ،ی_سالمت باش

 گفتن:  نی دو با ام هر

 !شاالی_ا
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 شد.  ریمن و ام یباعث خنده  نیهم و

 با لبخند گفت:  ریام

 ! یادگار یکه ثبت بشه به عنوان  رم یبگ  یسلف هی دی_بزار

 گرفت و گفت:  یژست نیام

 !میهامون بزرگ شدن نشونشون بدبچه  یکه وقت ری _آره داداش، بگ

 به چپ و راست تکون داد و گفت:  یتاسف سر  یبه نشونه  ریام

 !یز ی چ یخجالت هی! ای_چه پرو هم هست

 به بازوش زد و گفت:  یاضربه  نیام

 ! ریچنده؟! عکسو بگ لویداداش! خجالت ک الیخ ی_ب

 

 رو گرفت!  مونیزندگ  یعکسا نیاز قشنگ تر یک ی زد و تا سه شمرد و بعد  یلبخند ریام

تلخش رو   یهنوز چهره یکه زندگ ییبود! روزها مونی و ناب زندگ نی ریش یآور روزها ادیکه  یعکس 
 بهمون نشون نداده بود! 

 123#پارت_

رو   نشیماش نیو ام میشد ریام یسوار سانتافه یو  همگ میبه رستوران بر نیماش هیبا  میگرفت میتصم
 گذاشت.  کیبوت  یجلو

 هم کنارش. من و مهال هم عقب. نیپشت فرمون نشست و ام ریام

لمس   یبرا  دیدلم پرکش بیدنده جا گرفته بود و عج یبود که رو  ریام یدنبال دست مردونه چشمم
 دنده بود! یاون، رو  یدستا ریمن ز  یدستا یدستاش! جا
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مردم  یهی و مثل بق میدنج رو انتخاب کرد یگوشه هیو   میساعت ده بود که وارد رستوران شد حدوداً 
 رستوران دنج و خاص بود! نیا ی. هرچند همه جامینشست زهای از م یک یپشت 

 ازمون سفارشات رو گرفت و ما رو ترک کرد. عرفان

 یی! چه غوغامیش نشسته بودپشت ریبه همراه ام ش،یسال و چند ماه پ کیافتاد که  یز یبه م چشمم
  یمنو داخل سالن اصل ریبارم شد که ام نیو آخر نیبه پا شد اون روز! همون روز، بعد اون دعوا، اول

 رستوران آورد!

قرار   نجای ا یپشت اطیداشت، اما پاتوق ما که درست تو ح  یو عال کیدرجه  ون یواقعا دکوراس نجایا
مثل   ییای رو  یجا هیرستوران  نی ا یپشت اطیکه ح کنهی فکرشو م یکجا؟! اصال ک نجایداشت کجا و ا

 اونجا رو داشته باشه؟!

لمسشون کنه! کاپشن چرمش رو    خواستی و دلش م ریام یسمت بازوها رفتی همش کج م  چشمام
! چقدر وابسته شده گذاشتیم  شیبازوهاش رو به نما بی عج یآب یدر آورده بود و اون لباس لعنت

 ازش رو نداشتم! یسانت مین  یطاقت دور  یمدت زمان کم که حت  نیتو ا  ریبودم به ام

 یهاکه مشغول حرف زدن باهاش بود، گرفت و قهوه  ین یکه حلقه شد دور بازوش چشم از ام دستم
 دوخت!  هام ی نابش رو به جنگل

شده   باشیز یهامترجم چشم ی و من از ک  زدیبه لب نداشت اما لبخند تو چشماش موج م  لبخند
 بودم؟!

دستم که دور بازوش حلقه بود گذاشت و آروم فشردش و من غرق لذت شدم.   یچپش رو رو دست
 مرد، مرِد منه! مرِد خوِد خودم! نیا شدی هنوزم باورم نم 

 

مشغول صحبت بودن و من و مهال   خوردن،یهمونطور که غذا م ریو ام نیرو که آوردن، ام سفارشات
 هم با هم! 
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  یفقط کم ،ی کم دی! شامیشده بود  یم یبا هم صم یادیو من و مهال ز میبا هم صحبت کرد یهر در  از
  یرو که تازه به بودنش پ یبرادر  یجا تونستی وقت نم  جیاما ه کردی خواهر نداشتم رو پر م یجا

 درصد! کی ی! حت رهیبرده بودم رو بگ 

 

به رفتن   میتصم یشد و همگ ادآوریبهمون مسافر بودنمون رو  نیبود که ام میو ن  ازدهی  ساعت
 .میگرفت

برن و خودمون هم به  نیام ن یتا از اونجا به بعد رو با ماش میگذاشت کیبوت یرو جلو  نیو ام مهال
 .میسمت خونه راه افتاد

 دنده بود گذاشتم و گفتم:  یکه رو ریدست ام  یرو رو دستم

 !مردمی_داشتم م

 : د یپرس آروم

 !؟ی_چ

 و گفتم:  دمیمخمل مانند و کم پشِت، پشِت دستش کش یموها یگونه رورو نوارش  شصتم

 _معتاد شدم!

 بار ابروهاش رو با تعجب باال فرستاد و گفت:  نیا

 ! فهممی _منظورتو نم

 زدم و گفتم:   یلبخند 

! به رمیمی! ازت دور باشم م تیسانت میتو ن دنی_معتاد شدم به بودنت، به لمس کردنت، به نفس کش
  یاگه... اگه من اشتباه ،یتنهام نزار  یاگه از دستم ناراحت شد ی! قول بده، قول بده حترمیمی خدا م

 !ترسمی تو م نبدو ییوقت تنهام نزار! من از تنها چی! هتجربمی سنم کمه و ب نکهیا یکردم بزار پا
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به خودم اومدم  یمتوقف کرده بود! وقت اطیرو داخل ح  نیماش یک ریو ام میبود دهیرس  یک  دمینفهم
 قلبش گذاشت و آروم لب زد:  یکه سرم رو در آ*غ*و*ش گرفت و رو

  ییچرت و پرتا نگو! اگه قرار به جدا  نیاز ا گهیپس د زنهیقلب فقط به خاطر تو م نی_گفته بودم که ا
 قلبه!  نیا رهیمی که اول م یباشه اون 

پاهاش نشوند و من دستم رو دور کمرش حلقه کردم.  یو رو  دیبعد من رو به سمت خودش کش و
 جهان بود!  یِ ملود  نیباتری قلبش الحق که ز یهاتپش  یِ سمفون 

شد و من هم سرم رو تو شونش  فرو بردم و   ادهیپ ن ی بودم، از ماش ریام زونی که من آو همونطور
 فرو بردم.  هامه یعطرش رو تو ر

و از زور ترس محکم گردن پدرشون رو   رنی که بغل باباشون م یادوساله یهابودم مثل بچه  شده
 ! رنیگیم

 پچ زدم:   آروم

 !رهیکمرت درد بگ یبغلم کن ستمینگران ن گهی! دیلی _چه خوبه تو مثل گور

 تخت گذاشت و گفت:  یاتاق شد و من رو رو وارد

 !میکه شد مینبود لی_دست شما درد نکنه! گور

 و گفتم:   دمیکش رونی کاپشنش رو ب یهان یجام بلند شدم و خودم آست از

 آقااا! کلتمیه نیا یخوبن! من که کشته مرده یالغرمردن  یپسرا نی! نکنه اگهیخوبه د لی_گور

 

 کاشت.  میشونیرو پ ی*ا*گفت و بعد ب*و*س*ه ی"جووون"

 

 !؟یخون ی_واسم م

 .میدوم شد یطبقه  یتکون داد و به همراه هم راه دیتاک یرو به معن   چشماش
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مبل   ینشست و من رو انویپشت پ ریو ام  میاونجا قرار داشت، رفت ری ام یانویاز سالن که پ یاگوشه به
 کنارش!  یراحت

  یاو هم زمان شروع به خوندن کرد و من با هر کلمه  دیکش  انویپ یرو رو  دشیبلند و کش  یهاانگشت
 ! رمی که چه عاشقانه، عاشق ام بردمی م یپ نیبه ا شتریب  گفت،یکه م

 هیرو تو چشمامو بست؟! تو  شهیاز تو مگه هست؟! مگه م باتریدلم از دست رفت، آخه ز دمی_تو رو د
 حرفام دسِت خودم!  ستین گهیتو دلم، مِن مغرور به تو عاشق شدم، د یاحساِس ناب 

ها کوچه  یس یهوا رو، خ نیهامون! دوست دارم اقشنگه خنده ابون،یشهرو بارون من و تو و خ  گرفته
 ..."اروی گرم  یرو، دستا
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 !؟ی_طناز! اومد

 انقدر زود آماده شد؟! ی! اصال خودش چطور زد؟یبار بود که صدام م نیچندم

تو   یسرم انداختم و نگاه یو رورنگم ر یپاچه شال توسحول و دست   دم،یکه صداش رو شن گهید بار
 به خودم انداختم.  نهیآ

 رونیب ی! موهایو کفش توس فی به همراه شال و ک یمشک  یشلوار لوله تفنگ  ،یمشک  ری حر یمانتو
 زدم.  رونیاومده از شالم رو دوباره داخل شال فرستادم و از اتاق ب 

 شدم و گفتم:  اطیعجله وارد ح  با

 !دمیلباس پوش یچجور  دمیکه اصال نفهم ی_انقدر غر زد

 که به دست داشت، زد و گفت:  یرنگ یابه ساعت نقره یاضربه 

بلند   خواستی ! مزنمی دارم صدات م شهی! ساعت ُنهه! من از ساعت ش؟یبه ساعت نگاه کرد چی_ه
 !یبش

 نشستم و گفتم:   نی حرص داخل ماش با
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 !یساعت وقت داد می! اون وقت به مِن بدبخت فقط ن یش یحاضر م یدار  شهی_خودت از ساعت ش 

 گفت:  شد،یخارج م اطی که از ح ی ُرل نشست و در حال پشتِ 

 میتونی ! خب چه کارت کنم من! تا ظهر که نم یکردم! تو بلند نشد دارتیمن! من صد بار ب زِ ی _عز
 !میشیبهمون تلف م  خورهیاالن هوا گرمه، آفتاب م شمینجور ی! همنجایا میبمون

 دادم و با چشم بسته گفتم:  هیتک  یصندل   یرو به پشت رمس

 !ینگه داشت داریتوئه که منو تا نصف شب ب ری _تقص

 رو گرد کرد و گفت:   چشماش

  شتریب  یباز دوباره گفت م،یبخواب می واسم بخون! بعدشم که من گفتم بر یها! خودت گفت  هی_عجب آدم 
 بخون و فالن!

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 تو بود! ری_هنوزم معتقدم که تقص

 زد و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  یلبخند

 _چرا؟!

 !شهینم  ری _چون صدات قشنگه آدم ازش س

 ...دیو خند  دیو خند  دیخند بلند

 خندش!  یصدا یکننده جادی ا یصوت یمن چه عاشقانه غرق شدم تو نخ به نخ تارها و

 

 

تا   ستادیراه ا  نیب یسنت یقهوه خونه یجلو ری! اممی بود و هنوز صبحونه نخورده بود ازدهی  ساعت
 . میبخور یز یچ
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 !دهیپوش  یچ نمیشد، تازه تونستم درست بب  ادهیکه پ  نیماش از

  یتوس شرتیرنگ به تن داشت و سو  یخاک  بیج شی به همراه شلوار ش یرنگ  یخاکستر  شرتیت
 رنگش رو هم دور گردنش گره زده بود. 

هم به سمت سفره   یو دستام رو قفل دستاش کردم و همونطور که شونه به شونه ستادمیا کنارش
 گفتم:  میرفتی خونه م

 !دزدنی رو م  پای _خوشت

 زد و گفت:  یض یعر  لبخند

 ! ید ی_چه عجب، ما رو د

 رو که قفل دستم بود، فشردم و گفتم:  دستش

 !شدی زور خواب چشمام باز نمکه از  دای_ببخش

 دست آزادش دماغم رو گرفت و فشرد. با خنده گفت:  با

 خوابالو! ی_فنچ کوچولو

و    دیچیپ مین یب  ریز  یناب و خاص یقهوه  یشد با ورودمون به قهوه خونه. بو یجملش مساو انیپا
و مظلوم و   یاقهوه یافتادم! چشما ادشی و گرفت! حالم هم گرفت! بازم  دی! دلم لرزدیدلم لرز بیعج
خودش جلومون قهوه  یکه خودش با دستا یچشمام نقش بست! وقت یحال نافذش جلو  نیدر ع
 !زدیخوش فرمش طرح م یهالب  یکم رو یلیکه خ یی. از همون لبخندازدی و لبخند م ذاشتیم

 که دست تو دست همسرم بودم! یی نجایا یاز سرم برنداره؟! حت هم قرار بود فکرش دست  نجای! اباربد

 یو اما من به جا  گرفتی ها رو مبود که سفارش  یاملت سفارش داد و مشغول صحبت با فرد ریام
و باهامون    شدی جلومون حاضر م  یخاص  لیآراسته و با استا شهیکه هم دمیدی رو م یاون مرد باربد
 !کردی خوش و بش م 

 صورتم تکون خورد، به خودم اومدم! با لبخند گفت:  یکه جلو ریام دست
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 دختر؟! یی_کجا

که   ییخاصش؟! تو فکر چشما ل یباربد؟! تو فکر لبخنداش؟! تو فکر استا یبودم؟! تو فکر چشما کجا
که االن رو  یبه مرد انتی! خ انت؟ی بود جز خ یافکار چ نی ! اسم اشد؟ی مظلوم م بیاوقات عج یبعض

رو دارم! ادعا دارم    شیعاشق یکه ادعا یبه مرد  انتیکه همسرمه! خ یبه مرد انت ی خ به روم نشسته!
از   یچ  ی! پس...پس باربد لعنتتونمی نم ری! اما واقعا من بدون امتونمی لحظه هم بدون اون نم هی

 !داره؟ی! چرا چشماش دست از سرم بر نمخواد؟ی جونم م

 _الو! دختر خانوم! حواست کجاست؟! 

فقط   رم،یجذاب و مردونش منو به خودم آورد. افکارم رو پس زدم. من فقط عاشق ام  یاصد گهید بار
 ! رمی عاشق ام

 _جونم؟!

 ! ؟یکن یم  ری_کجا سِ 

 زدم و گفتم:  یبند مین  لبخند

 !نجای_هم

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 کرد! خی_پس صبحونت رو بخور که 

 جلومون گذاشتن؟!  نارویا یبود که متوجه نشدم ک ری فکرم درگ چقدر
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 به رشت! میدیرس   یطوالن یکردن مسافت یبعد از ط  باالخره

 بود و خاص! بایداشت! ز  یهمخوان ب یسرسبز رشت عج یو با فضا دی باری نم نمک م بارون،

 یر توسط مردزد و د  ی. تک بوقستادیبود، ا ادیمسحاتش ز یاز کم شتریب  یکه کم  ییالیو یجلو
 باز شد. انسالیم
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 شدم.  الیو  یگذاشت و من مشغول تماشا  اطی رو داخل ح  نیماش

هم   نجایبود که ا بیرو پوشونده بود و عج   اطیبا ارتفاع کوتاه دور تا دور ح با،ی سرسبز و ز یهادرخت 
 بود!  ریام  یمربوط به عالقه  نایشک ا یحضور داشتن و ب   اسی رز و  یهاگل

ها نصب درخت  نیکه ب شدیم دهیتاب د هیها بلند تر شده بود و اون سمت تر، ارتفاع درخت  یکم
 شده بود.

قرار   یچوب یهای و صندل ز یم رشی که ز خوردیاون درخت ها به چشم م نیب  یمجنون  دیب ن،یهمچن
 بود!  بایداشت و واقعا ز

 از جنگل نداشت!  یدست کم اطیح نیا

 داریسرا ییجورا هیباغبون و  دمیکه حاال فهم انسالیو مرد م ری ام یسالم و احوال پرس یصدا
 برداشتم و چشم به اونا دوختم.  اطیزدن ح  دیبلند شد و من دست از د نجاستیا

 بود، محترمانه گفت:   یکه اسمش عل انسالیم مرد

 خانم جان! دی_خوش اومد

 .میحرکت کرد الیو  یبه سمت سالن اصل  ر یزدم و تشکر کردم و بعد به همراه ام یلبخند

 کرد و گفت:  ییرو دور کمرم حلقه کرد و من رو به داخل راهنما دستش

 بانو!   دیی_بفرما

  یخونه نما  یداخل نیزایدور از انتظار نبود! د یسالن نیهمچ ،یاطیو وارد شدم. از همچون ح  دمیخند
 ! نشستیبه دل م ب یداشت و عج یچوب

 از حد جادار و بزرگه! ادیطبقش هم ز کی یحت  کردمیطبقه بود و من فکر م دو

 دوم رفت. یکرد و به طبقه   یوسط خونه رو ط  یچی مارپ یهاها رو برداشت و پله ساک  ریام

 از اتاقا شد و منم پشت سرش.  یکی هم پشت سرش حرکت کردم و اون وارد  من

 گفت:  ذاشت،یم یاها رو گوشهکه ساک  همونطور
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 _چطوره؟! 

 گفتم: ابرومو انداختم و  یتا هی

 العاده است! _فوق 

 زد و گفت:  یامغرورانه لبخند

 _به صاحابش رفته! 

 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه 

 ! زهینر ری_سقفو بگ 

 _نه نگران نباش! 

 ها رفتم و درش رو باز کردم. از ساک  یک یرو به چپ و راست تکون دادم و به سمت  سرم

 ها رو باز کرد و گفت:  یوار یاومد و در کمد د ریام

 منو!  لیرو و البته وسا  لتیوسا نی پچ نجای_ا

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! نیبچ  لتوی_به من چه! خودت وسا

و شلوارش رو برداشت و   شرتیو حوله و ت دیکش رونیدست من ب ریکرد و ساک رو از ز یمصلحت اخم
 گفت: 

 دخمل خوشگلم! نیمرتب کن! آفر نارویحموم ا رمی دختر جون! تا من م اری _رو حرف شوهرت حرف ن

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 !یی_چشم بابا
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  یو با نظم خاص  یک ی یک یو  دمی کش  رونیها رو از تو ساک ب سر داد و وارد حموم شد. لباس  یاقهقهه 
رو غذا و نظم و    ریاممدت کم، متوجه شده بودم  نیکردم. تو هم  زونیآو یوار یاونارو داخل کمد د

 بابت ناراحتش کنم. نیاز ا خواستمی حساسه و نم یل یخ بی ترت

تخت گذاشتم تا بعد از   یدست لباس به همراه حولم برداشتم و رو هیشد،  یدو تا ساک که خال  هر
 .رمیبگ  یاز حموم، دوش ری خروج ام

  حی جداگانه داره اما ترج یبهداشت  سیهم سر زدم و متوجه شدم که هر کدوم سرو گهید یهااتاق  به
 که تو اتاق خودمون بود، استفاده کنم!  یدادم از همون حموم

  ایدر الیو  نیافتاد! پس پشت ا ا یپنجره رو کنار زدم و چشمم به در یاتاق خودمون برگشتم و پرده  به
 صداش نشدم؟!  یمتوجه یبود و من چجور 

بهتر   یز یو چه چ هیبخش خصوص  نیشده بود، متوجه شدم که ا دهیکه دور تا دورش کش  ییهانرده  از
 بودم؟! ایکه عاشق در یواسه من نیاز ا

سرم   ی. بارون هم بند اومده بود و من دوباره شالم رو رو ایبرگرده برم کنار در ری گرفتم تا ام میتصم
 کار بود! نیدرست تر ریام یهات ی آقا و حساس یانداختم. چون با وجود عل

راه به  نیوجود داشت رو نشونم داد  و گفت ا  الیکه پشت و یک یآقا راه بار ی شدم و عل اطی ح وارد
 . شهیختم م ایدر

 126#پارت_

  ینامفهمو یهاها با انگشتم طرح شن  یبخشش نشستم و روآرامش  کرانِ یب   یِ رفتم و کنار آب  جلوتر
روز هم ازش دور    کی یکه حت یل ی! مامان نیلیدلم گرفت. دلم تنگ بود واسه مامان ن لیدل  یزدم. ب

 نبودم و حاال روز سوم بود که کنارش نبودم!

هام رو در آوردم و پاهام رو  . کفشکردی م  قیرو به وجودم تزر  یآرامش خاص ایدر یهاموج یصدا
 لذت بخش بود! بیو عج کردی خورد م به پاهام بر  ای ها گذاشتم. با هر بار خروش، آب درشن  یرو

زد و   یشد. لبخند انی چشمام نما  یجلو ری شونم نشست سرم رو باال گرفتم و قامت ام یکه رو یدست
 رو به سمتم گرفت و گفت:  میگوش
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 _خودشو کشت!

اتصال رو لمس کردم و   یشد. دکمه انیچشمم نما  یرو از دستش گرفتم و اسم پدرم جلو میگوش
 دادم و با کمک اون از جام بلند شدم. ری دست به دست ام

 _سالم دخترم، حالت چطوره خوشگل بابا؟!

صداش آرامش تمام وجودم   دنیپدرونش اما با هر بار شن یهابرام عادت شده بود قربون صدقه  گهید
 . گرفتی رو فرا م 

 ؟ ی_سالم بابا جون، من خوبم، شما چطور 

 خوبه بابا؟   ری! امزمی منم خوبم عز یباش _تو خوب 

 و گفتم:  دمیکش ششیبه ته ر یدست داشتم،ی ها قدم برمشن  یرو  ریکه کنار ام همونطور

 _خوبه! 

 زد، "سالم برسون" و من ادامه دادم: لب

 !رسونهی _سالم م

 ! کردمیهم حس م یلبخندش رو از پشت گوش یحت

 بابا؟! دیدی_به سالمت رس 

 !میدیکه رس شهیم یساعت  هی_آره باباجون، 

پدرم تو گوشم  یپاش کرد و صدا یساحل نشست و منم وادار به نشستن رو یهاشن  یرو ریام
 : دیچ یپ

ها آرزوم بوده، برادرت رو که سال  نیتو و برادرت تو تمام ا یخداروشکر. خوشبخت  ،ی_به سالمت
تو خوشحال و   نکهیکه چقدر خوشحالم از ا یتصورش رو کن یتونی نم  یکجاست اما حت دونمی نم

 ! یخوشبخت

 و خمارش شده بودم اما ازش فاصله گرفتم و آروم لب زدم:  میشونیمهر شده بود رو پ  ریام یهالب
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 خوشگلم!  یخوشحالم از داشتنت! دوِست دارم بابا یل ی_منم خ

! مراقب خودت باش، زمیزع شمی مزاحمت نم   نیاز ا شتریدختر گلم! خب برو ب  شتری_من ب
 خداحافظت باشه!

 حرکت داد و گفتم:  ریام  یبازو ی_دستم رو رو

 ! شما هم مراقب خودت باش باباجون، خدانگهدار! یزم یبابا؟! شما عز هی_مزاحم چ

وقفه دو طرف صورتم رو تو دستش گرفت و منو به سمت خودش   یب  ریرو که قطع کردم، ام  تماس
شونش  گذاشتم.  یکاشت. سرم رو از دستاش آزاد کردم و رو میشون یپ یرو ی*ا* و ب*و*س*ه  دیکش

 لب زدم: 

 ! ادی_خوابم م

 شدم. اونم آروم لب زد:  دنشیخند یکه تکون خورد، متوجه  نشیس یقفسه

جا من    ،یخوابالو! حاال خوبه ساعت ُنه پاشد میخوابی زود م  میخوری _پاشو برو حموم، بعد شام م
 !؟یگفتی م یچ یبود

 بهش فشردم و خمار لب زدم:  شتریرو ب سرم

 بخوابم! نجایهم خوامی! میدیخوب م ی! بو رمی ! نمخوامی _نم

 . دیموهام کش  یسرم کاشت و دستش رو نوازش گونه، ال به ال یرو یا*و*س*هب

 !ستین  خواب یجا  نجای_پاشو خانوم کوچولو، ا 

 یکرده بود. کم کم، صدا رمیبدجور اس  ریحرفا خمار خواب شده بودم و عطر تن ام  نیاز ا شتریمن ب اما
که  دینکش یو طول دمیفهمی رو هم نم  ریام یصدا یبرام گنگ و نامفهوم شد و حت  ایدر یهاموج

 چشمام گرم خواب شد.
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 : ریام
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  ش یمخمل یموها ی. دستم رو نوازش گونه رودمیتخت خوابوندمش و پتو رو روش کش یرو  آروم
  بی! عجادیز یل ی! دوِسش داشتم، خبای شدم. معصوم بود و ز رهی خواب خ یو به چهرش تو  دمیکش

سال از خودم   ۱۶بشم که  یعاشق دختر  یروز  کردمی فکرش هم نم یبود! حت  بیهم عج  یل یبود، خ
 نکهیرو دوست داشته باشم، چه برسه به ا یدختر  یابتونم ذره  کردمی فکر نم  یباشه! من حت  کتریکوچ

بود که   یبود! از نظر من عشق فقط عشق یمزخرف  یعشق از نظرم کلمه شهیعاشق بشم! هم ینجور یا
نه!   نیاز اونا دوست دارم! مامان مه شتریطناز رو ب  کنمیبه پدر و مادر و برادرم داشتم! اما حاال حس م 

  گاهیطناز پر رنگ تر از جا گاهیکه جا بهی تو قلبم داشته و داره اما واسم عج یخاص گاهیجا شهیاون هم
 پدر و برادرم تو قلبمه!

تا از خواب  دمی. دست کشدیکه پلکاش لرز دمیصورت نازش کش یدستم رو نوازش گونه رو پشت
بد  خواستمی اما نم  شدمی نم ر ی س کردی م قیکه به دلم تزر ینش، محبتنشه. از نوازشش، بود داریب

 خواب بشه!

که من بچه بودم    یآقا که از زمان یشدم. عل اطیکردم و وارد ح یها رو طکنارش بلند شدم و پله از
 زد و گفت:   یمن لبخند  دنیها بود که با دمشغول جا به جا کردن گلدون کرد،ی کار م نجایا

خودتون  نی عادت دار دونمی ! مخچالیگذاشتم تو  دمیرو خر نیکه سفارش داد ییهای _ماه
 واستون!  کردم ی وگرنه خودم آمادش م د،یدرستشون کن

 مهربونش زدم و گفتم:  یبه چهره  یلبخند

 ماه بانو کجاست؟! ی! راستکنمی درست م شویآقا، خودم بق  ی_دستت درد نکنه عل

 رو پاک کرد و گفت:   شیشون یعرق نشسته رو پ  نشیپشت آست با

  فیتشر نیخوای م دونستمی اون کمک دستش باشه! شرمنده آقا، نم شی_دخترم حامله است، رفته پ
 که برگرده! زنمیامشب زنگ م نیهم ن،یاریب

 باال آوردم و گفتم: رو  دستم

 بزار بمونه همونجا!  ست،ین  یاز ی_ن
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 به گردنم داشت!  یمرد که حق پدر   نیا یبودم از خوشحال   یو من راض یزد از خوشحال   یبرق چشماش

  ییآالقزل یهای ماه  خچالی یکج کردم و دوباره برگشتم تو خونه. وارد آشپزخونه شدم و از تو راهمو
کردنشون شدم. عاشق   زیآقا گرفته بود و معلوم بود تازه هم هست برداشتم و مشغول تم یرو که عل 

 کنم!  دایپ ی هم باعث شده بود تو درست کردنش مهارت خاص نیبودم و هم  یکباب یماه

 گذاشتم. نتی کاب یرو رو یچوب یها خ یشستمشون و س ی با وسواس خاص  هایک کردن ماه از پا  بعد

  یرنده شده و نمک و فلفل و زردچوبه و کم یهااز یو ماست به همراه پ  مویبرداشتم و توش آبل یظرف
 بره.  نیبدش از ب  یرو توش خابوندم تا بو  ها ی و ماه ختمیخورد شده ر یاهم فلفل دلمه

 بکشمشون.  خیآماده شد، به س ینارش گذاشتم تا وقتها رو هم ک خیس

که شروع به کارکرده   یاز وقت می ساعت و ن  کیرو شستم و نگاهم به ساعت افتاد که حدودًا  دستام
 !گذشتی بودم م

 شد با برخوردم به طناز!  یجاش انداختم و برگشتنم مساو یرو باز کردم و رو  شبندمیپ

زانوهاش بود. شلوار   یتا رو شی تنش بود که بلند یصورت یهابا گل  یمشک یاحلقه  نی آست رهنیپ
قدش بلندتر بشه!  یباعث شده بود کم  هاشی رو فرش  ییبود و دمپا دهیهم پوش یرنگ  یآب نیج

موهاش   یهاش رها کرده بود و عطر شامپو با عطر خدادادشونه  یرنگش رو رو ییخرما یموها
 ! کردیش م خود   ریمنو اس بی و عج بودشده   بیترک

 دستش گذاشتم و گفتم:  یبود.دست رو   دنشیبه دماغش افتاد که با دست مشغول مال چشمم

 شده؟! ی_چ

 رو تو حدقه چرخوند و گفت:   چشماش

 !مونهیکه مثل قلوه سنگ م ای! دماغم خورد به  بعضیچ ی_ه

 و گفتم:  دمیکش مینیبه ب  صانهی. عطر موهاش رو حردمشیسر دادم و تو آ*غ*و*ش*م کش یاقهقهه 

 !یهم تحمل کن  زاروی چ  نیا دیبا ،یخوایم  ل ی_شوهر خوش استا
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 نوک انگشتاش نرم نرمک، کمرم رو نوازش کرد و گفت:  با

 ! ؟یکردی چه کار م  ی_داشت

 پام نشوندم و گفتم:  ینشستم و اونم رو زی پشت م  ها،ی از صندل یک ی یرو

 ! کردمی _داشتم بساط شامو حاضر م

 و گفت:  دیکش یآشپزخونه سرک تو

 آقاا؟!  یدرست کرد یدرست کنم! حاال چ دیبا یکه شام چ  کردمی فکر م  نی_اتفاقا داشتم به ا

بار تنها به  نیصورتش رو غرق ب*و*س*ه کنم اما ا  خواستیدلم م زدی آقا صدام م یوقت
 اکتفا کردم و گفتم:  ش یشونیپ یرو ی*ا*ب*و*س*ه

 !یدرست کنم که انگشتاتم باهاش بخور   یکباب  یماه خوامی _م

 و گفت:  دیاخماش رو تو هم کش یآن به

 ! رمیگی حالت تهو م خورهی متنفرم! بوش بهم م ی_من از ماه

 کردم و گفتم:  جادیابروهام ا نیب  یز یر یگره

 ! یخور یآدم م ی! مثل بچه میندار هارمیسوسول باز  نی! اکنهی فرق م  هیبا بق  نی_ا

 و گفت:  رو غنچه کرد لباش

 !خورمی ! نمخوامی _نم

 دستم دماغش رو فشردم و گفتم:  با

 !گمیچون من م یخور ی و م یخوای _م

 به بازوم  زد و گفت:  یمشت

 _زورگو! 
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 و گفتم:  دمیخند

 ؟ یاز خواب پاشد ی_ک

 درهمش گفت:  یافه یهمون ق با

 !شهیم  یساعت می_ن

 رو تو موهاش فرو بردم و گفتم:  سرم

 خودم! یبازوها  نیب  نجاست،یحموم، جات ا  یر یم یوقت شه، یخوش بو شده دختر! هم ی لی_موهات خ

 

 128#پارت_

 نیداشت و هم خجالتشو! ا هاشوی طون ی دختر هم ش نیانداخت. ا نیی سرخ شد و سرش رو پا لپاش
  یبهش ِکِشش دارم که حت ی نجور یره که ادا یچ دونمی گرفته بود! نم یدختر بدجور قلبمو به باز 

ساله  یاو خورده یمرد س هیحرفا از زبون  نیا ادیمسخره به نظر ب  دیبه نبودنش فکر کنم! شا تونمی نم
 بود!   تیبود! عشق من به طناز واقع  تیاما واقع

رو، اون  یملود یموها شهیرو جمع کردم و با کش بستم و شروع به بافتنش کردم. هم موهاش
خواهر بود!  هیواسم مثل  شهی! اون همبافتمیخودم م میکردی م  یو باز   میکه بچه بود ییوقتا

 شد!  ینجور یشد که ا یچ دونمی مهربون دلسوز! نم یخواهر 

  یرو یبه سمت خودم چرخوندمش و موها موهاش رو هم بستم و نییپا یز ی که شد با کش ر تموم
 صورتش رو پشت گوشش زدم و گفتم: 

 !کنمی م یرو هم همونجا اوک  های و ماه میکنیروشن م  شی همونجا آت ا،یلب در می_پاشو بر

 چسبوند و گفت:  میشون یبه پ یشونی رو جلو آورد و پ  سرش

 یز یداشتم، چ یآروم بود، همه چ زی و رو شد! قبل تو همه چ  ریز میزندگ  ؛یشد  میوارد زندگ ی_از وقت
اما   شدیاوقات خسته کننده م ی! بعضکنواختیبود و  یتکرار  میزندگ تمیبود! ر کنواختیکم نبود اما 

و تو   شتممحو چشمات شدم، دستم رو تو دستت گذا   ،یکه پا تو خونمون گذاشت  یاز همون روز اول
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! من از همون شب اول بهت دل دادم! از همون دیبهم، دلم لرز یادو آقاوار سالم د شیآروم فشرد
و اون تو  کردی آرومش م  زیچ هیو فقط  دیکوبی و رو شد! قلبم محکم تر م ر ی ز میشب به بعد زندگ

  یاز جلو نافذتو  یاقهوه  یچشما کردمی م یقبول کنم عاشقتم اما هرکار  خواستمی نم لی! اوایبود
رو از   میکه زندگ ی! مرسیکه هست  ینگاه! اما حاال مرس  هی! عاشق شدم اونم تو شدی چشمام محو نم

 ! یدرآورد  کنواختشیاون حالت 

 ازم فاصله گرفت و تو چشمام زل زد و ادامه داد:  یکم

 !وونتم؟ید یدونستی! مشم؟ی عاشقت م  شتری ب یدیکه انجام م  یبا هر حرکت  یدونستی_م

اراده لبام به لبخند باز شد و   یناب بود و معلوم بود از ته قلبشه! ب بود، نی ریش  حرفاش
 ازش فاصله گرفتم و لب زدم:  یلپ هاش نشوندم و کم یرو قیعم ی*ا*ب*و*س*ه

چون عادت ندارم با زبون دوست داشتنم رو به   ارم،یبه زبون نم قهیکه دوِست دارم و هر دق  یدونی_م
کنم پس   قیبفهمونم! عادت دارم با کارهام و رفتارام دوست داشتنم رو به دِل طرف مقابلم تزر یکس

 !یاز زبونم بشنو نویا ینتون گهیحاال حاال ها د دیخوب گوش کن، چون شا

 گفتم:  رای گ یکردم و آروم و با لحن ترق یهام رو عملب  یرو  لبخند

 ! نمی_دوِست دارم نازن

بود، ناب و    بایشد! ز ختهینابمون با هم آم یهاخنده یِ و ملود  دمیهاش خندو من با خنده دیخند اون
 و آرامش داشت!   ی خوشبخت  یرنگ و بو  یملود نیخاص بود! ا

 

 اما زودگذر... قیعم  یآرامش

 

                                    **** 

 : طناز 

 و گفتم:  دمیرو در هم کش افمیبرداشتم و ق هاخ یرو به همراه س های ظرف ماه  
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 !اریرو ب   نایخودت ا  ایجون، ب ری_َاه َاه! ام

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 دستم ُپره؟  ین یبیمگه نم  اری! خودت ب ایسوسول شد یلی_بابا خ 

 گفتم:  یو نفت و فندک بود انداختم و با حالت زار  زمیبه دستش که توش ه ینگاه

 !دهیبو م  نای_آخه ا

 گفت:  یطانیرو با خنده به چپ و راست تکون داد و با لحن ش   سرش

 ! شونی فکر کن که قراره بخور گهید قهی_به چند دق

  جمع کردم و گفتم: . لبامو باالمی شد یپشت اطی هم وارد ح یبهش رسوندم و شونه به شونه  خودمو

 بخورم؟!  گهی د زیچ هیمن  شهی_نم

 کرد و قاطع و محکم گفت:  یز یر اخم

 _نه!

 نگفتم. یز یچ ایبه در دنیبزنم و تا رس یجرعت نکردم حرف  گهیبود که د  یلحنش جد انقدر

 

  اطیدرخت داشت رو تو ساحل گذاشته بود و داشت به ح یرو که طرح تنه ییهای آقا صندل  یعل 
 آقا گفت:  یو رو به عل ختی ر های صندل  نیرو ب  هازم یه  ری. امگشتی برم

 که؟ ینزد نجایدخترت به ا ی_خونه 

 انداخت و گفت:  نییآقا سر پا  یعل

 راه هست!   یدو ساعت هی نی _نه آقا، با ماش

 ت: آقا گذاشت و گف  یعل یشونه  یدستش رو رو ریام
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 ! ششونیپ یبر  یتونیهستم م نجایا یتا وقت نی_بب 

 رو باال آورد و گفت:   سرش

 کار دا... یکل  نجایکه! ا شهی_نه آقا، نم

 و گفت:  دیحرفش پر وسط

 که گفتم! حاالم برو زنگ بزن آژانس باهاش برو! نی_حرف نباشه! هم

 زد و گفت:  یاآقا لبخند پدرانه  یعل

 کِمت نکنه آقا! ی_خدا از بزرگ

 زد و گفت:  یبخش  تی هم لبخند رضا ریام

 ! یکنی کرد جبران م مانیدخترت که زا شاالی_ا

حرکت   اطی که به سمت ح یو در حال  دادیدرونش رو نشون م یزد که شاد  یقی آقا لبخند عم یعل
 گفت:  کرد،یم

 _چشم آقا، رو چشمم!

دختر و همسرش بود و چه  ید اما دلش پبو نجایکه ا میشد یمرد یره ی خ ری بعد رفت و من و ام و
 ! شیشاد  دنیلذت بخش بود د

 به شونم زد و گفت:  یاضربه ریام

 روشن کنم!  شویتا آت نیبش  ای_ب

رو هم   های ها نشستم و ظرف ماه یاز صندل  یکی یکرد، گرفتم و رو  یآقا ط یکه عل یاز راه چشم
 پام گذاشتم.  یجلو

 و با فندک روشنشون کرد.   ختی نفت روشون ر یو کم دیهم چ یرو رو  هازم یهم ه ریام
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! شدیخاصش قند تو دلم آب م ل ی و استا دهیورز کلیه  یهمسرم! از تماشا یاز تماشا  برومی م لذت
 خوب بود! یادی من ز رِ یام

 129#پارت_

 مظلوم گفتم:  یاسمت دهنم گرفت و من با چهره  یماه یاتکه 

 !الیخ یه! تو رو خدا بخوردم حالم بد شد یمن هر وقت ماه  ری_ام

 و دستش رو جلوتر آورد و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 _بخور!

عق زدن  یگرفته، چشمام رو بستم و دهنم رو باز کردم. خودم رو برا ی پا داشت! با حال هی مرغش
ضخم  یطعم خوبش! نه بو  نیبود ا بیرو تو دهنم گذاشت عج یماه یآماده کرده بودم، اما وقت

 و نه طعمش بد بود! در واقع فوق العاده بود! دادیم

 رو باز کردم و با لبخند گفتم:  چشمام

 بود!  یعال  نکهی_ا

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  ریام

 ! یدرآورد ی! فقط تو سه ساعت اداباز دونستمی_م

 ! خواستمی رو نم  ریام نیلحنش سرد بود و من ا یکم

 رو به سمتم گرفت و گفت:   یماه خیس

 بخور!  ری طعمش خوبه، بگ یدیحاال که د  ای_ب

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 !خوامی _نم

 رو کالفه به هم فشرد و گفت:   چشماش
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 چرا؟! گهی_د

 رو جمع کردم و گفتم:  لبام

 _خودت بزار دهنم!

 رو گرد کرد و گفت:   چشماش

 !؟یا! مگه بچه دو ساله؟یچ گهی_د

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! خوامیم  یدهنم بهم مزه داد، حاالم همونجور  یکه گذاشت یالقمه هی_اون 

 که لبخندش رو مهار کنه، گفت:  کردی م یکه سع یحال  در

  ینبود میمستق ی سرات چیبود که تو به ه نی_ِد بچه جون، من اگه اون لقمه رو گذاشتم دهنت واسه ا
 توهم بدم؟! یمن غذا  یاشام بخورم، مگه تو بچه  مخوای من خودم م ،یخوردی و نم

 به بغل شدم و گفتم:  دست

 ! نهیشی لرزشم م یپا خورهی خربزه م  ی! هر کیر ی زن نگ خواستی _م

 پاش نشستم و ادامه دادم: یرفتم و رو  ریبلند شدم و به سمت ام  میصندل یبعد از رو و

 دهن تو، تو بزار دهن من!  زارمی_من م

 گفت:  و  دیخند باالخره

 ! برو بچه جون! گه؟ید هیچ ای خز باز نی_ا

 به سمت دهنش بردم و گفتم:  یماه یاتوجه به حرفش، تکه یب

 _باز کن دهنتو عمو جون! 

رو تو دهنش گذاشتم و اون انگشتامو تو   یگفت و دهنش رو باز کرد و من ماه یلب استغفرالله ریز
 زد! سشونی دهنش نگه داشت و ل 
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 و گفتم:  دم یکش رونی رو ب دستم

 !ه؟یچ  ای چندش باز نی_َاه! ا

 داشت ادامو دراره، گفت:  یکه سع یو در حال  دیخند  زیر  زیر

 !نهیشی لرزشم م یپا خورهی خربزه م  ی_هر ک

 کردم و گفتم:  زیر چشمامو

 آقا!  ری _باشه ام

رو بخورم دستش رو گاز گرفتم.   ی ماه  نکهیکند و به طرف دهنم گرفت که من بدون ا یاز ماه یاتکه 
رو   گشیقصد ول کردن دستش رو ندارم، دست د دید یحرکت نگاهم کرد و وقت  یثابت و ب هیچند ثان

 گذاشت و به عقب هلم داد و گفت:  میشون یپ یرو

 !مونهی ! دندونات مثل خنجر می_دستمو شکست 

 رو درآوردم و گفتم: زبونم

 _دوست داشتم!

 رو باال برد و گفت:  ابروهاش

 ! باشه!ی_که دوست داشت

 دنیو شروع به دو دم یپر نییپاش، پا  یاز رو عیخاطر، سر  نیکنه و به هم ی تالف خوادی م  دمیفهم
شک اگه دستش بهم   یسرمه! ب پشتِ  ریام دمیبه پشت سرم نگاه کردم و د  نیکردم. در همون ح
 برسه دخلم اومده!

کرد   ریگ یز یچ هیپام به  هوی! دمیدی جا رو نم چیه بایبود و تقر  کیو هوا تار می دور شده بود شیآت از
 خوردم! نی و بدجور زم

 شد!  سیخ  کلمیکل ه میبود  ایکه کنار در ییو از اونجا  د یچی دست و پاهام پ یتو یبد درد

 : دم یرو کنار گوشم شن  رینگران ام یبعد، صدا یلحظات 
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 آخه حواست کجاست دختر؟!  شد؟ی _طناز! چ

رو    شیبرد و گوش بشیج  یشونم گذاشت و منو به سمت خودش چرخوند. دست تو یرو رو دستش
. سرش رو  دمیزانوهام گرفت و من تازه شلوار پاره شدم رو د یدرآورد چراغ قوش رو روشن کرد. جلو

 تکون داد و گفت:  به چپ و راست

 ؟ یکنی با خودت! چرا جلوتو نگاه نم یچه کار کرد نی_بب 

 بغض کردم و گفتم:  کنن، یکه پدر و مادرشون دعواشون م  کیکوچ یهابچه  مثل

 !دمیدی بود! جلومو نم  کی _خب...خب هوا تار

 سکوت باال آورد و گفت:  یرو به نشونه  دستش

 _باشه باشه! حاال تو خودتو ناراحت نکن! 

 بعد ادامه داد: و

 ! ؟یبلند بش یتونی _م

 !کنهی درد م یل ی_زانوهام خ

بلند کرد. دستم رو دور گردنش حلقه کردم و   نی زم یحرکت منو از رو هیسرش رو تکون داد و با  آروم
داد و  یبهم ماه  یحرف چیه یخودش نشوندم و ب  یپا یحرکت کرد. رو مونی قبل  یاون به سمت جا

 لب نزد!   یچیمن خوردم. اما خودش به ه

 گفتم:  آروم

 ! ؟یخور ی نم یچی! چرا ه؟ی_ناراحت شد

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 _اشتهام رفت!

 گفتم:  یناراحت با
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 ! ینخورد یچ ی_اما تو که ه

 و گفت:  دیکش یاو کالفه قیعم  نفس

 !ستی_مهم ن

 حرکت کرد.   الیبعد بلند شد و منم بلند کرد و به سمت و و

  یحرف چی دست لباس برداشت و خودش بدون ه هیتخت گذاشت.  یاتاقمون شد و من رو رو وارد
کمک کرد تا لباسامو بپوشم. چشمش که به زانوهام افتاد، سرش رو به چپ و راست تکون داد و 

 . دمیلب گفت که نشن ری ز یز یچ

 تخت بلند شد و به سمت در حرکت کرد که گفتم:  یلباسام، از رو  ضیاز تعو بعد

 ! ؟یر ی_کجا م 

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 !ارمیب  لوی_وسا

 ! یخور ی مشده! سرما  سی _لباسات خ

 !زنهی چرا اما حس کردم داره پوزخند م دونمی نگاهم کرد. نم  رهی سمتم برگشت و خ به

 بگه برگشت و رفت! یز یچ  نکهیباز هم بدون ا و

 شد؟! مگه من چه کار کردم؟!  ینجور یرفتارش ا چرا

و چشمام رو بستم و   دمیهاش رو شنقدم یافکار غرق بودم که صدا نیچند وقت تو هم دونمی نم
 خودم رو به خواب زدم. 

 130#پارت_

 هیبه من نگاه کنه، با  نکهینظرش گرفتم. بدون ا ریاتاق شد و من درز چشمام رو باز کردم و ز وارد
  ضیتنش کرد. بعد از تعو یاگه ید شرتیو ت دیکش رون یرو گرفت و اونو ب  شرتش یت یقهیحرکت 
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  یچ هایتوجه ی ب  نیا لیگلوم رو فرا گرفت. دل یم یشد  و بغض عظ  یبهداشت  سیشلوارش وارد سرو
 بود؟!

 

 دنشیبودم تا دوباره با د دهیخارج شد. به پهلو خواب ی بهداشت س یگذشت و بعد از سرو هیچند ثان
 !شی توجه یاز ب  رهیدلم نگ

موهام نشست و من عالوه بر   یتخت شدم. دستش رو  ینشستنش رو یکه فرو رفت، متوجه تخت
 ! دیتنم، دلم لرز

ضد و  یرفتارا  لی و منو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت. و من هنوزم دل دیکه کنارم دراز کش دینکش یولط
 ! دمیرو نفهم  ضشینق

 

 

 باعث شد تا من کم کم چشمام رو باز کنم.  نی و هم  دیتابی از درز پنجره به صورتم م  آفتاب

که دورم    رهی آوردم و متوجه شدم دست ام نییپهلوم حس کردم و سرم رو پا  یرو رو یز ی چ ینیسنگ
 حلقه شده.

  یو آروم تر دستش رو از رو دمیپشت دستش کش یِ کم پشِت مخمل یموها یدستم رو نوازش وار رو  
پهلوم برداشتم و از جام بلند شدم. برگشتم و نگاهم رو بهش دوختم. تو خواب هم جذبه داشت و  

 .کردی م  ییاخماش تو صورتش خودنما

 و بعد از اتاق خارج شدم.  دمیموهاش کش نیآروم برو  دستم

رو باز کردم و چشمم به تخم  خچالی رو پشت سر گذاشتم و خودم رو به آشپزخونه رسوندم. در  هاپله
 درست کنم! مروی گرفتم واسه صبحونه ن  میها افتاد و تصممرغ 

 تا؟!دو تا؟ سه  ؟یک یبزارم؟!  ری ام یبود! چندتا تخم مرغ برا نجایمشکل ا اما
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و نمک   تابهی ماه  یهم واسه خودم شکستم تو یکی و  ریباال انداختم و دو تا تخم مرغ واسه ام یاشونه
 که ُشل باشه!  یهم بهش اضافه کردم. گذاشتم خوب سفت بشه چون متنفر بودم از تخم مرغ

و کره و   ریپن   ی. کمی. نون تست، به همراه بربر دمیرو چ  زیگاز بود، م یکه تخم مرغ رو  نیهمون ح در
گاز رو خاموش   ری خواست بخوره. ز ری اضافه کردم تا اگر ام زیخوردن هم به م یگردو به همراه سبز 

هنوزم   ریکه ام دمیاتاق شدم و در کمال تعجب د یخودم راه  ست،ین ریاز ام یخبر  دمید یکردم و وقت 
 بود! دیبع  شد،ی م داریسحر ب یکله شهیکه هم  یر یاز ام نیخوابه! و ا

 بازوش گذاشتم و گفتم:  یکنارش نشستم و دستم رو رو آروم

 ! رجانی...امری_ام

 به خودش داد اما چشماش رو باز نکرد. سرم رو جلوتر بردم و گفتم:  یتکون 

 !؟یبلند بش یخوای ! نم رآقای_ام

 هاش رو از هم باز کرد و گفت: پلک  آروم

 ! ادی_خوابم م

  ۱۱! ساعت اوردم یواقعا داشتم از تعجب شاخ در م گهی! ددیرو سرش و دوباره خواب   دیبعد پتو رو کش و
 بود! داری ب ۷ شهیهم  ریبود و ام

 و گفتم:  دمیصورتش کنار کش   یرو از رو پتو

 ! گهی! پاشو دیشیسحر پام  یکله شهی_تو که هم

 بودم، گفت:  دهیند ری که تا به حال از ام یشماش رو باز کرد و با لحن خواب آلودچ دوباره

 دختر! جون من بزار بخوابم! یخوابی از ب رمی میدارم م برد،ی خوابم نم شبی_د

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

! حاال که من ؟یکرد داریمنو ب ی و تو چجور  ومدیمن چقدر خوابم م روزید ستین  ادتی! نمی_پاشو بب 
 ! یبخواب یصبحونه درست کردم حق ندار 
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 چشماش کرد.  دنیاز جاش بلند شد و شروع به مال  کالفه

 آلود خنده دار شده بود!آشفته و خواب تی وضع نیساله تو ا  ۳۴  رِ یام واقعا

که احساس کردم تمام گرد و خاک اطراف   دیکش یاازه یو خم دیچشماش کش دنیدست از مال باالخره
 !دنیبلند شروع کردم به خند یو با صدا رمیخندم رو بگ  ینتونستم جلو گهی! ددیرو بلع 

 گفت:  رفت،یم  ییکه به سمت دستشو یرو به سمتم پرتاب کرد و در حال  بالشش

 _به عمت بخند!

 رو مرتب کردم و گفتم:   شرتشیت یقهیو به سمتش رفتم.  دمی پر نییتخت پا یرو از

 چرا به عمم بخندم؟!  ی_تا تو هست

 بهم رفت و من با خنده گفتم:  یمصنوع یغره چشم

 نکرده!  خ ی تا صبحونه  ای_زود ب 

 شد و منم به سمت آشپزخونه حرکت کردم.  ییرو تکون داد و وارد دستشو  سرش

 

 

 لقمه رو تو دهنش گذاشت و گفت:   نیآخر

 خب! یکردی درست م  شتریب کمیدو تا تخم مرغ آخه!  نیا دیبود طناز! به کجام رس یچ نی_ا

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام

 ! یشینم  ری س زایچ نی! معلومه با ایگنده کرد کلتوی! از بس که هی_حاال خوبه نصِف ماِل منم خورد

 و گفت:  دیخند

 ! شمی نم  ری س زایچ نیکه با ا یبدون   دی! باین یبیمنو م کلیه ی_تو که دار 
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 و کره اشاره کردم و گفتم:  ری ظرف پن به

 آوردم! نیواسه هم  ناروی_ا

 گردو درست کردم و به سمتش گرفتم و گفتم:  ر ینون پن یابعد لقمه  و

 شکموخان!  ای_ب

کرد! با تعجب   دنیبهش نگاه کرد و بعد بلند بلند شروع به خند  یرو از دستم گرفت و لحظات لقمه
 گفتم: 

 ؟ یخندی م ی_به چ

 ند و گفت: رو تو دستش چرخو لقمه

 !که؟ی که انقدر کوچ ی_مگه واسه بچه لقمه گرفت

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 !شهیاون تو دهن من بزور جا م  که؟ی _اون کجاش کوچ

 بلندتر شد و گفت:   خندش

 واسه تو بزرگه نه من! نیازت! ا ترسهی نکن آدم م  ی _بابا چشماتو اونجور 

 گفتم:    یبا لحن پر ناز  کردم،ی لقمه درست مکه واسه خودم  ینازک کردم و در حال یچشم پشت

 ! خورمی _اصال نخور، خودم م

 که خواستم لقمه رو داخل دهنم بزارم، از دستم قاپش زد و خورد!  نیهم و

 

 بود اون روزها!!  ییو چه روزها میدی کار هر دو خند نیبا ا 

 131#پارت_
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و مناظر و  میکرد دنیرشت د یبود! از همه جا  یواقعا عال  میکه رشت بود یاهفته کی اون
 بود و آرامش بخش! ری نظ یب  اشی هاش و البته درجنگل 

 منتظرش بودم.  ونیزیتلو یو منم جلو گرفت ی داشت دوش م ریو ام میبود ده یحاال تازه از راه رس و

هنوز  که  دمیبه موهام کش یمتوجه شدم از حموم خارج شده. دست دم،یسوت زدنش رو که شن یصدا
 بپوشم که سرما نخورم.   ینم داشت. از جام بلند شدم تا روسر 

 زدم و گفتم:   یمشغول خشک کردن موهاش بود. لبخند ر یاتاق که شدم، ام وارد

 باشه آقا!  تی_آف

 مخصوصش انداخت و گفت:  یجا یرو رو حوله

 خانوم!  ی_سالمت باش

 گفت:  ریبرداشتم، که ام یروسر 

 ! ؟یکنی کار م ی_چ

 سرما بخورم!  ترسمی م سه،ی _موهام خ

 نشوندم و سشوار به دست گرفت و گفت:  شیآرا ز یم یجلو  یصندل یرو

 !؟یتنبل یل یخ یدونستی _م

 و گفتم:  دمیخند

 ذره اون ور ترم!  هی_از تنبل 

بهشون زد   یارو به چپ و راست تکون داد و مشغول خشک کردن موهام شد. دست آخر شونه  سرش
بپرم بغلش و ب*و*س*ه  خواستی محو حرکاتش شدم. دلم م نهیو مشغول بافتنشون شد. از تو آ

 منم!  ایدختر دن نیترخوشبخت  کردمی بودم و حس م اشیتوجهاش و مهربون  نی بارونش کنم! عاشق ا
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کرد و خودش هم به سمت شرکت حرکت کرد. به محض   ادهیهنرستان پ یمن رو جلو  ری ام شنبه؛
کردن.   یو آتوسا و مهسا به سمتم اومدن و شروع به احوال پرس  هیهنرستان، هد اطی ورودم به ح

 !اوردمی از زور خنده داشتم نفس کم م گهیو من د گفتنی و مدام چرت و پرت م دنیخندیم

 

  ریقبلش که درگ یهاهفته و البته هفته هی نی. تو امیسر کالس حاضر بش  میخورد و مجبور شد  زنگ
 ادمیگذشته رو هم  یهاتمام درس  بایاز درسا عقب افتاده بودم و تقر یبودم حساب یمراسم عروس 

واسم معلم   یکه بتونه کمکم کنه و حت ییکه قول داده بود تا اونجا ریرفته بود! اما دلم گرم بود به ام
هر   خواستی از خودم حساس بود و م  شتریب  ریکه سال آخر بودم، ام یی! از اونجارهیبگهم  یخصوص 

 دانشگاه قبول بشم و من واقعا ممنونشم! نیتو بهتر یعال یطور شده من با رتبه 

 

کردن و من مطمئنشون کردم که   چمی و روابطمون سوال پ  ری در مورد ام یها کلبچه حی تفر یهازنگ  تو
 وسط به جز آتوسا همه خوشحال بودن! نیو ا میندار یمشکل چیبه و هرابطمون با هم خو 

. مهسا  میبرس  اطیتا به در ح میزدی قدم م اطی تو ح میزنگ آخر خورد و به همراه هم داشت باالخره
 شونش جا به جا کرد و گفت:   یکولش رو رو

 کافه! میبر یچوندی پی_دختر دلم برات تنگ شده بود! کاش امروزو م

 به بازوم زد و گفت:  یاضربه هیهد

 !میبر چونی امروزو بپ مت،یدیهفتست ند هی! گهی_راست م

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! امیب تونمی االن اومده دنبالم! بعدشم ناهار خونست! نم  ریکه! ام شهی_نم

 و گفت:  دیکوب شیشونی پدستش رو به  مهسا

 !یایب  یتونی وقت نم   چیکه ه ینجور ی_بابا ا
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 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

شرکت، اون موقع  گردهیبر م ست،ین  ری که! بعد از ظهرا ام میحتما بعد مدرسه بر  ستی_حاال واجب ن
 !میریم  رم،یگی ازش اجازه م

 که تا اون موقع ساکت بود، چشماش رو گرد کرد و گفت:  آتوسا

  یار یبدبخت رو درب وشیچشم اون دار یخواستی ها م_نه بابا! تو و اجازه گرفتن؟! تو که اون موقه
 ! یکه تا حاال کجا بود  دیپرس یسوال م هی یوقت

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

و من دلم  میمشترک رو شروع کرد یزندگ هی ریمن االن فرق کرده! من و ام تی وضع  ی_اگه درک کن
 کنم! یمخف  میزندگ   کیرو از شر یز یچ خوادی نم

  ری ام نیکردم و به سمت ماش یها خداحافظ درآوردن حرصش زدم و از بچه  یبرا  یبعد لبخند پررنگ  و
 حرکت کردم. 

 _سالم!

 رو به سمت خونه به حرکت درآورد. نیزد و جواب سالمم رو داد و ماش  یض یعر  لبخند

دستم. همونطور که به جلو چشم دوخته بود،  یدنده گذاشت و دست خودش هم رو یرو رو دستم
 گفت: 

 _هنرستان چطور بود امروز؟! 

 دادم و گفتم:  هیتک نی ماش یصندل   یرو به پشت سرم

 ! اوردمیر در نماز درسا س  چکدومی_بد نبود! فقط من از ه 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 _چرا؟!

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه
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بودم و فکرم   زای چ نیو ا یعروس  یکارا ریقبلشم که درگ یهاهفته سر کالسا نبودم و هفته  هی_چون 
ن  وقت خوند نکهیسر کالس تمرکز کنم و گوش بدم نه ا تونستمی م  یمشغول بود نه درست و حساب

 داشتم! 

 رو آروم تکون داد و گفت:   سرش

  یواست معلم خصوص  ییمایتا هیبعدشم  کنم،ی که خودم بتونم کمکت م یی_نگران نباش! تا اونجا
 مدت جبران بشه! نیکه ا  رمیگیم

روش نشوندم و   ی*ا*اون دستش رو سمت لبم بردم و ب*و*س*ه یبار من به جا نیزدم و ا  لبخند
 گفتم: 

 !ستمین یچ ینگران ه ی_تا هست

 

 و ناب بود! بای ز بیزد و غرق شدم تو چال لپش که عج  ی ُپر معن یلبخند
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لباسامو عوض   نکهیام. بدون اآورد که گرسنه ادم یدلم زد و بدجور  ریغذا ز یبو  میخونه که شد وارد
 بشنوه گفتم:  ریکه ام یی، سمت آشپزخونه رفتم و با صداکنم

 خونه؟ یاومد  ی! اصال کِ ؟یبلد ی_نه بابا! تو هم آشپز 

 : د یاز تو اتاق به گوشم رس صداش

 بلدم!  ییزایچ هیخودم رستوران دارما! باالخره  یام خانوم! بعدشم ناسالمتخونه کی_من ساعت 

که دلم  ی شدم که داخلش بود! وا ییاهایالزان یمتوجه بود رو باز کردم و زیم  یکه رو یرکس یپ  ظرف
 ضعف رفت از عطر و بوش!

 درش رو گذاشتم و از آشپزخونه به سمت اتاق حرکت کردم.  دوباره

 و گفت:  دیبه موهاش کش یفارغ شده بود، دست شرتشیت دنیکه تازه از پوش  ریام
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 ! خورهی رو م کهیو گرنه روده بزرگه روده کوچ  میناهار بخور می_لباساتو عوض کن که بر

 لباسام دوباره به آشپزخونه برگشتم.  ضی تکون دادم و بعد از تعو دیتاک یو سرم رو به معن دمیخند

  ختمیبشقابم ر یآوردم و رو خچالیتو بشقابامون بود. سس گوجه رو از  ایالزان دنیمشغول کش ریام
 گرد و گفت:  یاخم  ریکه ام

 توش؟  یز یریم هیاون چ گهیبودم، د ختهی_رب توش ر

 آغشته به سس رو تو دهنم گذاشتم و گفتم:  یایاز الزان یاتکه 

 خوش مزه تره!  ینجور ی_ا

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 ضرر داره! یچرت و پرتا واسه سالمت نی_ا

 و گفتم:   دمیقلپ از نوشابم رو سر کش هی

 دو روزه! ای دن ال،یخ ی_ب

 واقعا معرکه بود!   ریو دسپخت ام میرو به چپ و راست تکون داد و مشغول خوردن شد  سرش

 

 !میکرد یکف مال ی رو اساس گهیو همد می از خوردن غذا به همراه هم ظرفا رو شست بعد

 سرش گرفت و گفت:  یدستاش رو باال ریام باالخره

 !یکرد یکی با کف  کلموی ! کل همی_آقا من تسل 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !ی_پس کم آورد

 زد و گفت:  یطان ی ش  لبخند
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 فکر کن!  ینجور ی_تو ا

  یب هیکرد! چند ثان  یسرم خال یپشت سرش بود و ناگهان کل آب رو رو یآب وانیل نکهیغافل از ا و
 گفتم:  غیحرکت موندم و بعد با ج

 !ری ام یبد یل ی_خ

 گفت:  اورد،یرو در م  شبندشیکه پ  یسر داد و در حال یاقهقهه 

 جوجه فنچ! یلباساتو عوض کن که سرما نخور  ای_زود ب 

 به سر و وضعم انداختم و آه از نهادم بلند شد.  یبعد از آشپزخونه خارج شد. نگاه و

کاناپه   یلباساش رو عوض کرده بود و رو  ریرو در آوردم و از آشپزخونه خارج شدم. ام  شبندمیپ منم
 گفت:  رهیچشم بگ  ونیزی از تلو نکهیبدون ا د،یکه دبود. منو  ونی زی تلو یمشغول تماشا

 برم شرکت!   دیواسه من که بعدش با  اریفنجون قهوه ب  هی  ی_لباساتو عوض کرد

 گفتم و به سمت اتاقمون حرکت کردم.  ی:چشم"ِ کش دار 

حرکت   ر ی و به سمت ام ختمیلباس، مجددا به آشپزخونه برگشتم و دو فنجون قهوه ر  ضیاز تعو بعد
 زد و تشکر کرد. یکاناپه نشستم و فنجون رو به دستش دادم. لبخند  یرش روکردم. کنا 

 رو مرور کردم.  میکه تو شمال گرفته بود  ییرو برداشتم و عکس ها  میو گوش دمیاز قهوه نوش یاجرعه 

و جذاب   ومدی! واقعا بهش مذاشتیکاله گپ م یشده بودم وقت  پشی بود! عاشق ت ری از ام شترشیب
 !کردی ترش م 

  شرتیت  ری . اممیآقا بر یدختر عل  دنیبه د میخواستیکه م  میگرفت یافتاد که وقت ییبه عکسا چشمم
هم سرش بود و  شی. کاله گپ مشکیبه تن داشت به همراه شلوار اسلش خاک یرنگ یمشک
 !شدمی نم  ریعکساش س  دنیرو محشر کرده بود! از د پشی ت  دشیسف یهای کتون

 افتاد و با لبخند گفت:  لمیچشمش به موباهم  ریام

 !گهی! بسه دیمنو بس که نگام کرد ی_خورد
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 به بازوش زدم و گفتم:  یمشت

 !کردمی ! داشتم به گل و درختا نگاه مکردمی _من که به تو نگاه نم 

 از قهوش خورد و گفت:  یاخنده جرعه با

 ! نیعکسه رو بب  نیا ایطناز، ب ی! راستیگ ی_آره تو راست م

 شد و عکس رو جلوم گرفت.  شیبرداشت و وارد گالر ز ی م یرو از رو  لشیموبا

 افتاد. دنش،ید میروز رفت هیبود و   ریچشمم به اون سِگ زشِت چندش که متعلق به دوست ام دوباره

 ابروهام انداختم و گفتم:  نیب  یگره

 !؟یچرا عکس انداخت نی_از ا

 و گفت:  دیخند

 ! اد؟یبچه! دلت م  نیچه نازه ا نی_بب 

 در هم کردم و گفتم:  افمویق

 ! کجاش نازه آخه؟! نی_همه نه و ا

از   یسرش گذاشته بود و قسمت ی رنگ چرم یکاله گپ خاکستر  ریبه عکس انداختم. ام ینگاه دوباره
 یهاچال لپ  انگری نما یزده بود که به خوب   ییبود و از اون لبخندا ختهی ر شیشون یپ  یموهاش رو رو

 بود!  باشیز

 لبام اومده بود، گفتم: یاراده رو یکه ب  یلبخند با

 !هیجنابعال ی_ناز اون چال لپا

از جاش بلند شد و به  ریبگه که تلفن خونه به صدا در اومد. ام  یز یسر داد و خواست چ یاقهقهه 
 سمتش رفت. 

 رو قطع کرد و گفت:  گذشت که تلفن  قهیبودم! چند دق ری ام یبایز یاما غرق در عکسا من
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 !م ی_کاِرت در اومد طناز خانوم! شب مهمون دار
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 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی_ک

و بعد با لبخند    دیرو سر کش موندشی اش رو برداشت و باق فنجون قهوه  زیم ی سمتم اومد و از رو به
 گفت: 

 !نایو داداشم ا نایو مامانم ا  نای_مامانت ا

تو چهرم نشست.   یلبخند، نگران یکه جا دینکش یکردن مهمونا خندم گرفت. اما طول یطرز معرف از
 حالتم شده بود، گفت:   رییتغ یکه متوجه  ریام

 !؟یشد ی_چ

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 بلد...  یچیدرست کنم؟! من که ه ی_من...من...خب من چ

 گفت:  یبا لحن مهربون  کرد،ی که دستش رو دور کمرم حلقه م   یو در حال دیحرفم پر وسط

 خونه رو بکش!  یزکار یشما فقط زحمت تم م،یدیشده حاال! خب غذا سفارش م ی بابا! گفتم چ ی_ا

 چشماش زل زدم و گفتم:  تو

  یدرست و حساب  ستمیرو بلد ن یکار  چی! من...من ه؟ی با من ازدواج کرد نکهیاز ا یست ین مونی_پش
 انجام بدم، به جز ناراحت کردن تو! 

 لبام گذاشت و با اخم گفت:  یاشارش رو رو  انگشت

 ! بار اول و آخرت بود!ایچرت و پرتا بگ  نینشنوم از ا گهی! دسی_ه
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موهام کاشت و بعد به سمت   یرو ی*ا*نگفتم و اون ب*و*س*ه یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم
 اتاقمون حرکت کرد. 

 

و    کردمیم  یمبل نشسته بودم و فقط با فنجون قهوم باز  یحرکت رو یه من بک شدی م  یساعت مین
وقتا باور   یآراسته و مرتب از اتاق خارج شد. بعض   ییاتاق بود. باالخره با سر و رو یهم تو ریام
و   زد ی! چشمک یو آراستگ یشاداب نیسال از من بزرگتر باشه! اثرات ورزش بود ا ۱۶  ریام کردمی نم

 گفت: 

 ! خورنی دارن با نگاشون مارو م ای_بعض

 و گفتم:  دمی . خنددیچ یپ  مینیب  ریکه شد عطرش ز کمینزد

 دارن! ییاعتماد به نفس باال امی_بعض

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 یاالی با خودت از اون فکر و خ ین ی ! نشامیممنوع! من برم شرکت فعال، امشب زودتر م  ی_زبون دراز 
 ! قشنگ خونه رو برق بنداز، مثِل ُکِزت!ایمزخرف بکن

 کردم و گفتم:  یمصنوع  یاخم

 ! من ُکِزتم؟! رررری_ام

 گفت:  رفت،یکه به سمت در م   یسر داد و در حال یاقهقهه 

 بزن! ای_حاال ب 

دادم.   هی. در رو پشت سرش بستم و به در تک میکرد  یبدرقش رفتم و با لبخند از هم خداحافظ به
 کلش رو مرتب کنم؟! ی! چجور یلیخونه انداختم. بزرگ بود، خ به دور تا دور ینگاه

هم  نجاشیتا هم  ریشروع کنم! ام ییجا هیاز  دینبود! باالخره با ختهیبه هم ر یادیکه ز خداروشکر
 غذا درست کنم! ستمی که بلد ن اوردیکرد که به روم ن یبزرگوار 
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 نسبتا بلند گفت:  ییاتاق با صدا یاز تو ریدر که به صدا در اومد، ام زنگ

 بزن! فونوی برو آ ای_طــــناز! مهمونا اومدن! ب

 گذاشتم و دستپاچه به سمت در رفتم. ینیس ی استکان رو تو نیآخر

در بود رفتم تا   یکه رو به رو یقد ینه یآ یرو هم باز کردم. جلو یرو فشردم و در ورود فونیآ یدکمه
 مطمئن بشم ظاهرم مرتبه!

  یرنگ یخاک یهامانند بود به تن کرده بودم که طرح   ری زانوم بود و حر یتا باال شی که بلند یرهن یپ
رو هم که   میرو فرش یهایی بودم و دمپا دهیهم پوش یروش خورده بود. شلوار دمپا گشاد کتان مشک 

 ست بود پام کرده بودم.  رهنمی با پ

 نیا یهم تو نیناراحت نشه چون ام ری بودم ام دواری هام رها کرده بودم و امشونه یرو  رو موهام
 حضور داشت!   یمهمون

 نداشته! ینگفت، حتما مشکل  یز یکه حاال که چ گفتی بهم م شدی اگر ناراحت م  هرچند

 مهمونا به خودم اومدم و به استقبالشون رفتم.  یسر و صدا با

تو آ*غ*و*ش*ش   یخوش پوش وارد خونه شد و منو به گرم شهیخانم مثل هم نیاز همه مه اول
 . میکرد یو باهم سالم و احوال پرس دیکش

بود!  ب یبه تن کرده بود و نگاهاش عج یاز اون ارسالن وارد شد. کت و شلوار خوش دوخت  بعد
 بود! یجور خاص هی! دیفهم یز ی ش چ از چشما شدی نم

 هم وارد شدن. یو مهال  شونه به شونه نیبا اون، ام یبعد از سالم و احوال پرس 
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 ختهی ر رونی فر خوردش رو از کاله شنل ب  یبه تن داشت و موها یشنل مانند به رنگ صورت  یلباس مهال
  بایهم ز شیصورتش نشونده بود اما از نظر من مهال بدون آرا  یرو  یظیغل شی آرا شهیبود. مثل هم

 بود!

وارد شد.    نیو بعد از مهال، ام میکرد  یبهش دست دادم و خواهرانه با هم سالم احوال پرس یگرم به
 یجذاب بود! موها بیبود و عج  دهیپوش یمشک شرتی ت  رشی به تن داشت که ز  یرنگ  یآب  یکت ل
  یآراسته بود. به اون هم دست دادم و با هم سالم و احوال پرس ییبایژل خوردش رو به ز شهیهم
 اضافه شد. هیو بعد، اون هم به جمع بق  میکرد

بابت واقعا خوشحال بودم و مطمئن    نیو از ا هیجد نیبود که رابطش با ام  نی مهال نشونگر ا حضور
 ترش بود، حاال خوشحاله! کینگران روابط برادر کوچ شهی هم که هم ریبودم ام

 . ریشد با ورود ام یمساو ییرای به سالن پذ  ورودم

رو که تو اتاق بوده رو صرف درست    یبه تن داشت و معلوم بود تمام مدت یاسبز مغز پسته شرتیت
 کردن موهاش کرده!

به آشپزخونه برم که دوباره   ییآوردن چا یبرا خواستمیکرد و من م یگرم  یهمه سالم و احوال پرس با
 زنگ خونه به صدا در اومد.

 گفت:  نیحرکت، ام  نیو با ا کنهیبا عالمت سرش نشون داد که خودش در رو باز م ریام

سالم   یایاستقبال مادر خانومت، اون وقت سه ساعت بعد از اومدن ما م یر ی! خودت مری_باشه آقا ام 
 ! باشه!یکنیم

 .دنیخند ریاز جمله، ام هیگفت و بق ی"ِ کشدار نی"ام یصلحتحرف، مهال با اخم م نیا با
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! چقدر خوب  ارمیب ییو بعد واسه همه چا انیهم ب وشیو دار یل یدادم صبر کنم تا مامان ن حیترج 
موج   باشی ز یتو چشما یکه مهربون یاالن پدرم همراه مامان بود! پدر  وشیدار  یاگه به جا شدیم
 ! زدیم

 بود!  یخال   زمیراد، پدر عز انی ک یامشب جا چقدر
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به خودم اومدم. به  یلیو مامان ن  ری ام یسالم و احوال پرس یافکار بودم که با صدا نیهم تو
خودم رو توآ*غ*و*ش*ش انداختم. چند روز بود که   یلیمامان ن  دنیسمتشون حرکت کردم و با د

 روز؟!    ۱۲  ایروز،  ۱۱روز؟  ۱۰بودمش؟!  دهیند

 !میفشردی رو م گهیو فقط هم د میاز هم جدا بش خواستی دلمون نم چکدومیه انگار

 گفت:  وشیآخر دار دست

 ! دینکن شیهند لمیف گهی_بابا بسه د

وارد سالن  یو همگ میاز هم جدا شد یبه حرفش ندادم و به سخت یجواب  یلیخاطر مامان ن  به
 . میشد ییرایپذ

مهمونا شدن و منم به سمت آشپزخونه رفتم و  یهیبا بق   یمشغول احوال پرس وش، یو دار  یلین مامان
 شدم.  ییچا ختنیمشغول ر

 از جاش بلند شد و گفت:  نیرو دور بچرخونم که ام ییوارد جمع شدم و خواستم چا  دوباره

 ! نیبش  ای_بده من زن داداش، تو ب

 لبخند گفتم:  با

 ! ارمی _نه بابا! خودم م

 رو از دستم گرفت و گفت:  ییچا ین یبه زور س نیام

 ! اری_رو حرف برادر شوهرت حرف ن

  ریو همون لحظه ام دمیخند ریام یهاجمله با جمله  نیشباهت ا  یادآور یجمله چقدر آشنا بود! با  نیا
  هیرو با  ین یرفت و س  نیبرداشت و بعد به سمت ام زیم یرو از رو ین یری از جاش بلند شد و ظرف ش
 حرکت ازش گرفت و گفت: 
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تو خونه به   ،یگیفاز کار کردن گرفته واسه من! تو اگه راست م نم،یبب نیداداش، بش ی_شما مهمون 
 مامان کمک کن! 

 گفت:  نشست،یمهال م یکه رو مبل کنار  ی و در حال دیخند نیام

 پسر ارشدتون نذاشت! م،یکار کن می بارم که ما خواست هیمامان خانوم؟  ینی بی_م

خانم و هم    نیمه یهابود اما هم نگاه  بینگفت! عج یز یشد و چ  رهی خ ریخانوم با عشق به ام نیمه
 !کردمی بود که درک نم یز یچ هی درک بود! تو نگاهشون  رقابلیارسالن واسم غ

همه گرفت، خواست ظرف شکالت رو دور   یرو جلو  ییچا ینیو س  ینی ریظرف ش ری ام نکهیاز ا بعد
 گفت:  وشیبچرخونه که دار

 !دارهی بخواد خودش برم ی آقا! هر ک  ری ام نی_بش

 سرش رو تکون داد و اومد و کنار من نشست.  دیزد و به تاک یهم لبخند ریام

 همه جفت جفت شده بودن و مشغول صحبت با هم بودن.  بایتقر

 آورد و گفت:  کی هم سرش رو نزد ریام

 ! مراقب خودت باش امشب!ایخوشگل شد_

 از بازوش گرفتم و گفتم:  یز یر شگونی ن  ننیکه بقبه نب  یجور 

 ! شنوهیصداتو م  یکی _خجالت بکش، 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 دوست دارم هر کار بخوام بکنم!   ،یبکنم! زنم خوامی_خب بشنوه! مگه جرم م

تا بساط شام رو   میساعت، من و مهال به آشپزخونه رفت کیو بعد از گذشت حدودا  دمیخند  زیر  زیر
از همه، از جاش   یهم بعد از نظرسنج  ری خانم بلند بشن. ام نیو مه   یلیمامان ن  میو نذاشت میآماده کن

 بلند شد و با رستوران تماس گرفت و غذا سفارش داد. 
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 تو سبدها بود، گفت:  یسبز  ختنیکه مشغول رکه مهال   شمردمیبشقابا رو به تعداد م داشتم

 _طناز شمال خوش گذشت؟ 

 درآوردم و گفتم:  نتی ها رو از کاب قاشق و چنگال یشدم و جعبه  خم

 !نهیری واقعا هم مثل عسل ش گنیخوب بود! ماه عسل که م  یلیخ  ی_آره جات خال 

 زد و گفت:  یلبخند

 قسمت خودم بشه!  شاالی_ا

 و گفتم:  دمیخند

 !شاالیا شاال،ی_ا

 گفت:  ریبعد، ام قهیزنگ خونه به صدا در اومد و چند دق نیح  نیهم در

 _طناز خانوم! غذاهارو آوردن!

بشقابا رو از دستم گرفت   ریروم شدم. ام  نگینیرو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم و وارد دا  بشقابا
 و گفت: 

 .نمشونیچی _بده خودم م

زد و سرش رو   یگونش کاشتم که اونم لبخند یکوتاه رو یاب*و*س*ه  یزدم و واسه قدردان یلبخند
که   یو جور   دیمهال عقب کش یمصلحت یصورتم کرد تا ب*و*س*م رو جبران کنه که با سرفه  کینزد

 شد.  زی م یها روبشقاب دنیمشغول چ فتاده،ین  یانگار اتفاق

 نیش رو نگه داشته بود و من، هم خندم گرفته بود از ااز خنده سرخ شده بود اما به زور خود  مهال
  زیم دنی مشغول چ ینبود و با خونسرد الشمیخ  نیع  ریبودم! اما ام دهیو هم خجالت کش  تیوضع
 بود.

که مهال هم پشت سرم وارد آشپزخونه  دینکش یانداختم و وارد آشپزخونه شدم. طول نیی رو پا سرم
 گفت:  دهیبر دهیکرد و بر دایبهش رفتم که خندش شدت پ یاخنده! چشم غره ری شد و زد ز
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 تو حس! دی...خدا...خوب مچتون رو گرفتما! قشنگ رفته بودی_وا

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 !ی_هنر کرد

 ریداد و خودش رو مشغول کار نشون داد. امخندش رو قورت   ریکه با ورود ام دی خندی داشت م هنوزم
 به من زد و آروم لب زد:   یچشمک

 _ولش کن! 

 دادم و اونم آشپزخونه رو ترک کرد.  ریها رو به دست امقاشق یو جعبه  دمیخند  زیر  زیر

 کرد و گفت:   یمصنوع یاخم مهال

 ؟یدیپشت من گفت که خند ی_چ

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! ایکن ی که تو مسائل زن و شوهر  دخالت م ست ین  ی_اصال کار خوب

  نکهیروم بردم و بعد از ا نگینینوشابه رو به دا یحاو یو پارچ ها  دمیرفت و من خند یاغره چشم
 . وندنیرو صدا زد تا به جمعمون بپ هیبق  ریشد، ام لی تکم زیم دنیچ
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ارسالن و  یِ نگران طور  یهاشده بود! نگاه نیجو سنگ بیدر سکوت مطلق خورده شد و عج  شام
هم متوجه   ریام دونمی ! نمکردیم  وانمیداشت د گهیخانم د نیمه یو عاشقانه  ب یغر ب یعج یهانگاه

 من فقط َتَوُهم زده بودم! ا یها شده بود نگاه نیا

گذاشت و   ییظرفشو نیها رو داخل ماشظرف  ریو ام م یرو جمع کرد زی م ریو ام  نیکمک مهال و ام با
  نکهیپخش کردنشون رو به عهده گرفت. بعد از ا  تیو مهال مسئول ختمی ر ییهمه چا یمن دوباره برا

صحبت   ولشدم. مردا با هم مشغ   ری و کنار مهال جاگ وستمیپ  هیکارم تو آشپزخونه تموم شد، به جمع بق
شده   یخانم اوک  نیتازه با مه ر،یمن و ام یدعوا سر عروس یه یکه بعد از قض یلی کردن بودن و مامان ن 
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که تو شمال  ییبود، مشغول حرف زدن بود. منم به درخواست مهال مشغول نشون دادن عکسا
 شدم.  م،یگرفت

 

و بعد از رفتن   میقشون کردتا دم در بدر ریبه رفتن گرفتن. به همراه ام میشب بود که همه تصم مهین
 شد و با لبخند گفت:   ریهم رو به روم جاگ ریاز مبال نشستم و ام یکی یاونا رو

 ! تموم شد! یهمه استرسشو داشت نیکه ا یاز مهمون  نمی_ا

 و منم با لبخند گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 گرفتمیمن حتما اون وسط ُافت فشار م ن،یبخشت نبودآرام  ی_آره تموم شد اما اگه تو با اون لبخندا
 ! ومدیسرم م ییبال هیو 

 و من ادامه دادم:  دیخند

! اما از فردا تمام  یایو باهام کنار م یر یگیم دهیاشتباهاتمو ناد ی! همهیدار  یروح بزرگ   یل ی_تو خ
که تو  یخونه رو خوب انجام بدم و خالصه هر کار  یکارا  رم،ی بگ ادی یتا آشپز  کنمی و تالشمو م یسع

چقدر عاشقانه  یبفهم خوامیرو جبران کنه! م یکه در حقم کرد ییمحبتا نیا کم یرو خوشحال کنه و 
 وقت تو عمرم انجام ندادم! چیبزنم که ه ییدوستت دارم و حاضرم به خاطرت دست به کارا

بازوش گذاشتم. آروم   یت و دستش رو دور شونم حلقه کرد و منم سرم رو رولبخند کنارم نشس با
 زمزمه کرد: 

سال از   ۱۶شدم که   یبود که عاشق دختر   بی! طناز واقعا واسم عجیواسه من خوب شمینجوری_تو هم
  یاحساس خاص هیبهت  دمت،یکه من از همون روز اول که د نهیا تیاما واقع کترهی خودم کوچ

 من!  یبای داشتم! واقعا خوشحالم از داشتنت ز

 من!  یِ شده بود تمام زندگ ریپاش بود گذاشتم و آروم فشردمش. ام یدستش که رو یرو رو دستم

 

                                 **** 
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 _سال_بعد کی#

ه بود و  بسته شد  نیشده بود! کل خونه آذ  یبهش انداختم. عال یگذاشتم و نگاه کیک یرو رو هاشمع 
دوسشون داشت،   ریو البته ام کنمشونی خوب درست م یل یخ  کردمی حس م  یکه به تازگ ییغذاها

  یدوست داشت رو ری بودم و همونطور که ام دهیروم چ نگی نیداخل دا زیم یدرست کرده بودم و رو 
به تن کرده بودم که از شونه تا کمرم باز   یانداختم. لباس کرم رنگ  نهیتو آ یبودم. نگاه دهیشمع چ زیم

!  رمیکم نذاشته بودم! واسه ام شمیبود! تو آرا بایبود. ساده بود و جنسش از ساتن بود. اما واقعا ز
 ! میواسه مرد زندگ

 ها بود!شمع  نیبخش خونه ا  ییبرقارو خاموش کردم و حاال تنها روشنا 

 . ستادمیا ری ظار امبه انت یرو برداشتم و پشِت دِر ورود  یشاد برف

خودش رو داشت!  یهای ن یریو ش  های که تلخ  یسال ک ی! ریسال گذشته بود از ازدواج من و ام کی
 یادیخوب بود! ز ریخوب بود! ام ی! زندگ یو البته عشق و خوشبخت های و بلند های و پست های سخت

  رهی ار که به چشمام خاز تماشا کردنش! هنوزم که هنوزه، هر ب شدمی خوب بود و من غرق در لذت م 
بزرگوار بود و البته  ریکوتاه و زودگذر چون ام م،یدعوا داشت کسال،ی نی! تو افتهی دلم به تکاپو م شهیم

  ایمیمسئله! به قول قد نیبشه و چقدر خوشحال بودم از ا یطوالن  ذاشتی بود و نم زاری که از قهر ب
 دوست داشتم! ریرو در کنار ام  ینمک یزندگ نیو من چقدر ا هیدعوا نمک زندگ

و   کردی م فیازم تعر شتریو ب  شتریروزها ب نیا  ریمن پخته تر شده بودم و ام کسالی نیا تو
 ! کردیهاش رو خرجم معاشقانه

امروز صبح متوجه   نیاتفاق افتاده بود که هم هیو هم  ریهم سالگرد ازدواجمون بود، هم تولد ام  امروز
 تو وجودم خبر داد!  ریاز خون ام  یمعطب دکتر شدم و اون از وجود فرزندکه وارد  یشدم! درست وقت

  یشد! هرچ  قیاز وجودش به دلم تزر یمنتظره بود اما کم کم احساس ناب  ریبودم! غ  جیواقعا گ اولش
بود حس مادر شدن، و باورش واسم  یب یبود و من اونو دوست داشتم! حس عج   ریبچه از ام نیباشه ا

 سخت بود! 

 دیقبول شده بودم و هنوز نرفته به دانشگاه با  یمعمار  ی عال یبا رتبه ر،ی فراوان ام یهاکمک  با
 ! گرفتمی م  یمرخص
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عاشق   ریاز من, ام شتریچون ب شهی خوشحال م دونستمیخبر رو امشب بهش بدم و م  نیا خواستمیم
 ها بود!بچه 

 

  دایلوستر رو پ  دیکل  هیرو تو در چرخوند و وارد خونه شد. بعد چند ثان  دیکل ریبودم که ام  افکار نیهم تو
 من! یسرش از سو یرو یبرف شاد ختنی شد با ر یاون مساو یاز سو دیکرد و فشردن کل 
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که به چشماش افتاد، ترس به جونم افتاد! اخماش تو هم بود و صورتش به شدت کالفه بود.  چشمم
و   دمیرو واسش باال کش پشیتنش بود که صبح خودم ز  یقرمز  شرتیرش آراسته بود! همون سوظاه

موهام کاشت! موهاش هم آراسته بود اما امان از چهرش!   یب*و*س*ه رو یاون هم به خاطر قدردان
رو از   هایبرف شاد  یهم بود انگار و داشت با کالفگ ی! عصباندیباری از چهرش م یو در موندگ یگکالف
 !کردی صورتش پاک م یرو

 شدم و گفتم:  کشیکردم لبخند بزنم! نزد یسع

 _تولدت مبارک! 

 گفت:  یبهم بندازه با لحن به شدت سرد ی نگاه مین  نکهیا بدون

 ! ی_مرس

 که خودمو بهش رسوندم و گفتم:  کردی به سمت اتاقمون حرکت م  داشت

 که... ییپختم! غذاها ک ی واست ک ای_کجا؟! ب 

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 _خودت بخور! من غذا خوردم! 

 راهش رو گرفتم و لب زدم:  یبه گلوم چنگ انداخت. جلو بغض

 که نرفته؟!  ادتی_امروز...امروز سالگرد ازدواجمونه، 
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 زد و گفت:   یپوزخند

 ! سالگرد بدبخت شدنمونه!ی_آره آره! خوب شد گفت 

محبوِب من نبود! انگار فقط   رِ ینبود! ام یشگیهم  رِ یام ر،یام نی! افتمیمونده بود تا از تعجب پس ب  کم
 نبود!  یبود! از اون روح مهربون خبر  ر ی جسمش متعلق به ام

شدم که   یپشت سرش رفتم و تازه متوجه پاکت  یمنو کنار زد و وارد اتاق شد. با در موندگ تی عصبان با
 . دیکش نییرو پا  پشیو ز شرتشی تخت و بعد چنگ زد به سو یپرتش کرد رو

داخلش بود. مطمئنم   یچرم  متیگرون ق یسمت پاکت رفتم و داخلش رو نگاه کردم. ساعت مچ به
 نیاز ا ریام انیاطراف یهمه بای متنفر بود و تقر یز ساعت چرم ا رینبود چون ام ریام یقهیبه سل

 موضوع با خبر بودن! 

 ده؟یواست خر یک نوی_ا

 بهم نگاه کنه گفت:  نکهیا بدون

 _َعَمم!

 و جلوش رفتم و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 چته؟! یبگ شهی_م

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 نداره!  یربط  چی_به تو ه

 بود! رحمی ب یاد یز  ریام نیاشکام دست خودم نبود! ا گهید

 لرزون گفتم:  ییصدا با

 _امروز رفته بودم دکتر...

 و گفت:  دیحرفم پر وسط



 اب یمنو در

418 
 

 بخوابم! حوصلتو ندارم!   خوامی م رون،ی _برو ب

 من نبود!  رِ یمرد ام نیرفتارو! نه! ا  نیا کردمی! باور نم شیرحم   یبه هم فشرده شد از ب قلبم

آروم بشه که مچ دستام رو   دی شونش  گذاشتم و خواستم ب*ب*و*س*م*ش تا شا یرو رو دستم
تخت برخورد کرد و بعد   یگرفت و منو به عقب هل داد و من تعادلم رو از دست دادم و پهلوم با لبه 

 افتادم.  نی زم یرو

که   دادمیم صی رو تشخ ریرفت. چشمام تار شده بود اما ام یاه یچشمام س دیچی دلم پ ریکه ز یدرد از
 . زنهیسرم زانو زده و اسمم رو صدا م یباال یبا نگران 

 و تار شد! رهیچشمام ت یجلو ایکه از دهنم خارج شد"بچم" بود و بعد دن یز یچ  تنها

 

 

 

الکل   یبود. بو زونیسرم آو یبود که باال یکه به چشمم خورد سرم  یز ی چ نیچشمام رو باز کردم و اول 
 بودم!  مارستانیو حدس زدنش سخت نبود! من ب دیچ یپ  مینیب  ریز

کاش همشون  یبه گلوم چنگ انداخت! ا یم یچشمم رد شدن و بغض عظ  یاز جلو لمیف هیمثل  اتفاقا
 خواب بوده باشن!  هی

 زدم.که چشمام رو بستم و خودم رو به خواب   دمیرو شن   ییهاقدم یصدا

آروم کردنش قدم برداشته بودم، پس   یرو که برا یبود که من یرحم   یهمون مرِد ب یصدا، صدا نیا
 زد!

 شده! ی چ دیگی _دکتر چرا نم

 ... یآقا زنمیحرفو م نی_متاسفم که ا

 _شمس هستم!
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اتفاق بچشون سقط   نیشمس اما خانومتون باردار بودن و با ا یآقا زنمی حرفو م  نی_بله! متاسفم که ا
دوباره مادر شدن صفر   یبگم شانسشون برا تونمی م بایکمه و تقر شونیشده و متاسفانه شانس باردار

 وارد کرده! شونیبه ا یجد  بیبوده و آس دیضربه شد نیدرصده چون ا

شد و بار ها و بارها تو گوشم اکو   دهیکوبدکتر مثل پتک به سرم  ی! جمله دمیشنی صداها رو نم  گهید
 شد!

دوباره مادر   ی"بچشون سقط شده!" "بچشون سقط شده!" "سقط شده!" "سقط شده!" "شانسشون برا
 دوباره مادر شدن صفر درصده!" "صفر درصده!" یشدن صفر درصده!" "شانسشون برا

که دکتر اتاق   دادی رو م نیا دیها نوقدم  یکه از چشمام روون شد و صدا ییهاخودم نبود اشک  دست
 هنوزم تو اتاق حضور داره! ریبود که ام نی نشون گر ا  یعطر لعنت  نیرو ترک کرده و اما ا

 گرفته گفت:  ییکه با صدا دمیرو کنارم  شن  صداش

 طنازم؟!  یدار ی_ب

 شده بود!  ری گرفته و داغون بود که انگار صد سال پ یبه حد صداش

دستشو پس زدم و جهت   یاراد ریکه غ دیسرم کش یدستش رو رو دم،ی نم  یجواب  دید یوقت
 و گفتم:   دمیسرم کش یو پتو رو رو  دمیمخالفش چرخ

 ! نمتیبب خوامی ! نم رونی _برو ب

 شونم نشست و آروم لب زد:  یرو دستش

 _من...من ا...

 و زجه زدم:  دمیحرفش پر وسط

 !رونی ! ازت متنفرم! برو برونی _برو ب

 خنجر شد و تو قلبم فرو رفت:  دیلرزیم کردمی که حس م ییصدا

 نکن! هیگر گهی! فقط درونیب  رمی _باشه، باشه م
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 بود!  ریمحو شدن عطرش نشونگر ترک اتاق توسط ام و

متنفر نبودم! فقط ناراحت بودم! دلخور بودم! اون بچمو ازم گرفت، شانس    ریگفتم! من از ام دروغ
 میاز احساسم بهش کم نشده بود! ناراحت  یابود که ذره  بی دوباره مادر بشم رو هم گرفت اما عج نکهیا

چطور   ریمگرفتنم بود! ا دهیبود! به خاطر پس زده شدنم بود! به خاطر ناد   شی توجه  یبه خاطر ب
 رو با من کنه؟!کا نیتونست ا

 137#پارت_

 و گفت:  ستادیسرم ا یباال دکتر،

 !دیکه سرده استفاده نکن ییوجه از غذاها چیو به ه دیکنی گرم استفاده م  عاتیهفته ما کی_تا 

 گفت:  ری به ام رو

  یکه کار ضرور   یبلند بشن به جز مواقع دیاز جاشونم نبا ی هفته استراحت مطلقن! حت کی_در ضمن، 
دارن  یکه کم خون  شونیا یبرا  نیداشته باشن و ا دیشد  یز یصورت ممکنه خونر  نیا ریدارن، در غ

 خطرناکه!   یلیخ

 گرفت و ادامه داد:  ریکه تو دستش بود رو، رو به ام یاسرش رو تکون داد و دکتر برگه  یبه آروم ریام

و حتما به   دیری براشون بگهمکف  یطبقه  یداروها رو از داروخانه نیمرخصن، فقط ا گهید شونی_ا
 !ادین  شیپ  یتا مشکل دیموقع بهشون بد

 تکون داد و از اتاق به منظور گرفتن دارو خارج شد.  یباز هم سر  ریام

 دوباره به سمتم برگشت و گفت:  دکتر

 ؟ یحالت تهو ندار  ای  جهی _دخترم االن سرگ

 حالم! یب  کمی_نه، فقط 

 زد و گفت:  یلبخند

 . ستین یکردم، مشکل  قیکه بهت تزر هیمسکن یبه خاطر داروها  تی حال  ی_ب
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 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 سوال ازت بپرسم؟  هی تونمی _م

 تکون دادم و اون گفت:  د یتاک یرو به معنا سرم

 _تو چند سالته دختر؟ 

 گفتم:  یلرزون یرو فرو خوردم و با صدا بغضم

 سالمه!۱۹_

 کرد و گفت:  کی سرش رو بهم نزد یکم

 اتفاق افتاد؟  نیشوهرت دعوات شد که ا_با 

  یاکنترلشون کردم و با لبخند مسخره  یاشک تو چشمام جمع شد! اما با بدبخت شب،ید یادآور ی با
 گفتم: 

 ! نیخورد، افتادم زم  زی پام ل کردم،ی م زی_نه، داشتم خونه رو تم 

 باال انداخت و کفت:  یاشونه

! کردی م نی و خودش رو نفر  گفتی م راهید و ب سرت به خودش ب یشوهرت تا صبح باال شبی_آخه د
 دوِست داره! ی ل یاما قدرشو بدون، خ

سر دادم. اگه دوسم داره  هیبعد اتاق رو ترک کرد و من که تا اون زمان خودم رو کنترل کرده بودم، گر و
بود؟! اگه دوسم داره چرا پسم زد؟! چرا به سالگرد ازدواجمون گفت    یچ شبشیاون رفتار د لیپس دل

 برخورد کرد؟! ینجور ی! مگه من چکارش کردم که باهام ا؟یسالگرد بدبخت

رفتاراش   ن یا یبرا  یلیدل  دی! حتما بانهیبب   ینجور یمنو ا خواستمی رو از صورتم پاک کردم. نم  اشکام
 م!! مطمئنارهیداشته باشه! حتما از دلم در م

 یبزنه کمکم کرد تا از رو یحرف نکهیتخت گذاشت و بدون ا یداروها رو رو کی اتاق شد. پالست وارد
  ی! انگار روزه زدی کلمه هم حرف نم  کی  یتخت بلند بشم. خودش کمکم کرد تا لباسام رو بپوشم اما حت 
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که خنجر   ی! و امان از اخمش! اخم بردی م یوونگیسکوتش منو تا مرز د نی سکوت گرفته بود و ا
! من که کار  ؟ یوقت باهام مهربون نشه! اما به چه جرم چی ه گهی! نکنه درفتیو تو قلبم فرو م  شدیم

 ناراحت باشم نه اون! دیاالن من با ینکردم! حت یاشتباه

 یبغلم رو گرفت و کمکم کرد واسه ری پام گذاشت و کمکم کرد تا بپوشمشون و بعد ز یرو جلو  کفشام
 راه رفتن. 

حرکت نشسته  ی رو باز کرد و کمک کرد تا سوار بشم و بعد خودش پشت فرمون نشست. ب نی ماش در
 بود!   نیسنگ نمونی جو ب ب یشده بود. اخماش کماکان تو هم بود و عج  رهی بود و به رو به رو خ

 رو شکست و گفت:  نمونیسکوت مرگبار ب  باالخره

 اون بچه سقط شد!  نکهیاتفاق اما خوشحالم از ا نیم بابت ا_متاسف

 !فشردی م شتری و ب شتریقلبم رو ب  گفتیکه م یاهر کلمه با

نه!  یرو که تو مادرش باش  یابچه یدوست دارم ول  یلی ! نه! اتفاقا بچه خادهای از بچه بدم ب نکهی_نه ا
 هی نیخاطره که ا نیو صد البته که مقصرش منم و به هم یمادر بش یتونی نم گهید نکهیمتاسفم از ا

به کنارت   ی اترحم و عذاب وجدان! و گرنه عالقه  یاز رو یی جورا هی یدونی! مکنمی هفته ازت مراقبت م
 بودن ندارم! 

  ریمرد ام نی! اکردی م ینیقلبم سنگ یاز حد رو ادی کلمات ز نیهم نداشتم! ا ختنیقدرت اشک ر یحت
 نبود!نبود! مطمئنم 

کرده بود و انگار   ر ی! نفسم اما تو گلوم گگفتمی بهش م دیبا یچ دونستمی بند اومده بود و نم زبونم
 بود!  رحمانهیاز حد ب  ادیکلمات ز نی قصد خروج نداشت! ا

بهش انداخت. به سمتم   یداشبرد برش داشت و نگاه یکه شروع کرد به زنگ خوردن، از رو  لشیموبا
 گرفت و گفت: 

 جواب دادن نداشتم. یچند بار زنگ زد، حوصله  شبیاز د _مامانته!

 گفتم:  ومدیکه از ته چاه در م ییرو پس زدم و با صدا دستش
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 یکس خواممی ام، نممن حامله دونستیکس نم چینگو! ه یز ی _خودت جواب بده! اما از شاهکارت چ
 از ماجرا خبر دار بشه!

انگار   یل یبگه شروع به حرکت کرد. اما مامان ن یز یچ نکهیداشبرد پرت کرد و بدون ا یرو رو  لیموبا
 .زدی کردنمون رو داشت! مدام زنگ م وانهیقصد د

  نیداشبرد چنگ زد و از ماش یرو از رو   لشینگه داشت و موبا یاکالفه شد و گوشه   ریآخر ام دست
  لیو موبا  دیکوب نیرو به زم لشیموبا یاور جواب بده اما در کمال ناب خوادیخارج شد. فکر کردم م 

که لرز به تنم افتاد. خوشبختانه اون اطراف خلوت بود و   دیکش یادیشد و پشت بندش فر کهی هزار ت
 دونستمی بودم و نم  جیکردم. گ هینشد اما من از ترس شروع به گر ری حرکت ام نیا یمتوجه  یکس
 بود؟!  یاز بودن کنار من انقدر ناراحت و عصب ریام یعنی! ختیبه هم ر مونیشبه زندگ هیشد که  یچ

 رفتمی فرو م ریو تو آ*غ*و*ش ام شدمی م  داریکابوس ب  نیاز ا ادیهمش کابوس بود و من با فر کاش
 ! کردی و اون آرومم م

 

 محض بود!  تیاتفاقات واقع نی افسوس که تمام ا اما

 138#پارت_

 . دمیتخت مرتب کرد و من روش خواب یبالش رو رو بپوشم و بعد  یراحت یهم کمکم کرد تا لباسا باز

 لباساش رو برداشت و به سمت در اتاق حرکت کرد.  یرو عوض کرد و کمد رو باز کرد و همه لباساش

 و با تعجب گفتم: رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 ؟ یبر ی _اونارو کجا م

 به من گفت:   ینگاه مین بدون

 !امیم یصدام بزن  یداشت  یبه بعد اونجام. کار  نی! از ای_اتاق بغل 

 گفتم:  دیلرزی که از زور بغض م ییصدا با
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 ! مگه من چه کارت کردم؟!؟ یکنی م ینطور ی_چرا ا

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا  هیسمتم برگشت و  به

 رو ندارم!تحمل تو  گهیاحمقانت! من د یگانت، با کارابا حرکات بچه   ات،ی! با لوس بازی_خستم کرد

  یدوباره راه خودشون رو باز کردن و ب میلعنت یها. اشکدیبعد از اتاق خارج شد و در رو بهم کوب و
بار   هی یکه حت یخوشحال کردنش! هرکار  یکردم برا موی . من که تمام سع ختنی هام رگونه  یمهابا رو
واسه  فقطو دم نزدم  دمیکش ی انجام دادم! سخت ریعمرم انجام نداده بودم، واس خاطر ام یهم تو

 یعنیکه تحملم رو نداره؟!  زدیم نی کم گذاشتم که اون حرف از ا ی! من چنمی لباش بب یلبخند رو نکهیا
 تحملم؟!  رقابلی من انقدر غ

طاقت   گفتینم شهی! مگه همرهی ازم بگ  یتا سراغ  ومدینم  یحت  ریهقم فضا رو پر کرده بود اما ام هق
  یقطره اشکم رو به خاطر اون حروم کنم؟! پس چ هیحق ندارم   گفتی نم شهیاشکامو نداره؟! مگه هم

 خوبمون؟! یشد اون حرفا؟! کجا رفت اون روزا

 کردم که چشمام خسته شد و خوابم برد...  هیچقدر گر دونمی نم

 

 

 

  یکه حت یاآرزوم بود اون بچه  یدونست یواسه نوازش موهات؟! م کشهی دلم پر م یدونی_م
و ب*ب*و*س*م*ش؟!   رمی و چند وقتشه رو تو آ*غ*و*ش*م بگ هیچ تش یجنس دونستمی نم
ازشون؟! دارم به   کنمی نازت شده واسم حسرت و خودمو محروم م یزل زدن تو چشما  یدونستیم

 یبه خودم ظلم کنم اما به تو نه! دوِست دارم! ببخشم، واسه همه دیا! نه! شکنم؟ی جفتمون ظلم م
 واسه جفتمون بهتره!  ینجور یاز من دل بکن! ا کنمی کارام، ببخشم! خواهش م

 

خواب بود!   نمی! آره، حتما ادمیدی رو باز کردم و با ترس به اطرافم نگاه کردم. بازم خواب م چشمام
 !نی ریش  ییای بود، رو  ایرو
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رو   دمیمرحم بخش قلب درد د یصدا بستم،یشته بود و هر بار که چشمام رو م هفته گذ هی
خواب هم صورت   یتو یاز خودش نبود! اون حت یخبر  شدمی م  داریاز خواب ب یاما وقت دم،یشنیم

 !دادیمهربونش رو نشونم نم 

اما   ،ذاشتی و خودش دهنم م کردی و واسم شام و ناهار درست م  رفتی هفته بود که شرکت نم  کی
تا    نشستیکه رو به روم م یبود ازم! اما تمام مدت ی! انگار فرار کردی نگاه! به صورتم نگاه نم  هیاز  غیدر

کنارم   شتریب یاهیثان فقط  نکهیا  یبرا خوردمی بودم، اما تا تهش رو م  لیم یب  نکهیبهم غذا بده، با ا
رو برداشته بودم و   هاشرهنیاز پ  یک ی انهی و من مخف  دیخوابی باشه! شبا تو اتاق کنار اتاقمون م

! بد عادتم کرده بود! عادت  دمیباری و تا صبح م  گرفتمی اونو تو آ*غ*و*ش م ریام یهرشب به جا
شمام عطر  و بعد از است مگردنش فرو کن یبخوابم و سرم رو تو گود ضشیعر  یبازوها یداشتم رو

  میبود! تنها دلخوش دهیهم پر رهنش ی پ یعطرش از رو یهفته حت هیتنش بخوابم اما حاال بعد از 
تو  دونستمی که م یر یو البته ام دمیدیم  برد،یصبح خوابم م یدم دما یبود که وقت  ییخوابا نیهم
 اما روحم پر از زخم و درد بود! درد نداشتم گهید بای ! بهتر شده بودم و تقرکشهی خونه نفس م  نیهم

 طرفه رو هم نداشتم!   کی یهااون نگاه گهید یهم به شرکت رفته بود! از امروز حت ری امروز ام و

برداشتم و شروع به خوردن کردم.   خچالینون از  یاخودم رو به آشپزخونه رسوندم و تکه  یبدبخت با
 ! کردی و حالم رو بد م دشی م دیباعث ضعف شد کردمی که مدام مصرف م  ییهاقرص 

و من به هر  زدی وقت زنگ م   یو وقت و ب گرفتیمدام سراغم رو م  یلیهفته مامان ن هی نیا تو
از   یشک کرده و بدبخت ییزایچ هیاما کامال واضح بود که به  کردمی که بود، دست به سرش م  یصورت 

سرد شده که نتونستم  ری ! انقدر رابطم با اماد؟یب  نجایبه ا  وشیبزرگتر که امشب قصد داشت با دار نیا
هفته انقدر به هم  هی نیخونه رو مرتب کنم نداشتم و تو ا نکهیموضوع رو بگم! اصال حال ا نیبهش ا

 بود که حد نداشت! ختهیر

رو به مامان  هیچون حتما قض شدی ما نم خونه رو مرتب کنه ا ادی بگم تا ب بای به فر تونستمی م کاش
! ومدی. کم کم داشت اشکم در مادیرو هم سراغ نداشتم که بگم ب یاگهیکس د چی! هگفتی م  یلین

واسم زجرآور بود!  ریام یها یو سرد های برام سخت شده بود! تحمل کم توجه  یزندگ   نیتحمل ا
از خواب   جهیو صبحا با سر درد و سرگ  دمیخوابی م یو اشک و زار   هیشده بود جهنم! شبا با گر امیدن

چشمام گود   ری از مرده ها نداشت. رنگم به شدت زرد شده بود و ز یدست کم افمی. قشدمی بلند م
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رو سست    اهامو پ  دیچ یپیدلم م ری هوا ز یبود که ب ی! بدتر از همه درد زدیم  یافتاده بود و به کبود
 ! کردیم

 

  ییروش خودنما هیشروع به زنگ خوردن کرد. اسم هد  میکه گوش زدمیحمقا زار م مثل ا داشتم
 کس رو نداشتم!  چیه یو در واقع حوصله دادمی هاش رو نمبود که جواب تلفن  ی. چند وقت کردیم

 139#پارت_

 : دیچی اتصال رو فشردم و صداش تو گوشم پ یبار اما دکمه  نیا

 ! ؟ید ینو نم م یشعور، حاال جواب تلفنا ی_احمق ب 

 و توان جواب دادن بهش رو نداشتم! ختمیری صدا اشک م یب

  نیایم رمی تو و ام م،یدیچ یها برنامه کوه نوردما فردا با بچه نیبانو؟! بب یدی_الو! افتخار صحبت نم 
رفت بهت بگم   ادمیکه اصال  دمتی! انقدر ندادیب خوادی م  ابمیذوق دارم! کام  ی لیطناز خ ی! واگه؟ید

 ؟یشنویکرده! الو...طناز؟! صدامو م یازم خواستگار 

صدام هول شده بود  دنیکه با شن  هیهق هقم باال رفت. هد ینتونستم خودمو کنترل کنم و صدا گهید
 گفت: 

 !یافتاده؟! ِد جواب بده لعنت یشده؟! اتفاق  شی زیچ  ی! کس؟یکنیم هی گر ی_چته دختر؟! دار 

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 ! ایتو رو خدا ب ست،یحالم خوش ن  ه،یهد شمیپ  ای_ب

 گفت:  یدستپاچگ با

 ! رسونمی_باشه باشه! االن خودمو م
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صحبت   یکس  شی گذاشتم و به هق زدنم ادامه دادم. عادت نداشتم از مشکالتم پ زی م یرو رو میگوش
  یتا خال  گفتمی م  یکیبه  دی! باکردی م ین یقلبم سنگ یحرفا رو نی! ااوردمیداشتم کم م گهیکنم، اما د

 نفس کم آورده بودم! مگه من چند سالم بود، مگه چقدر توان داشتم؟! گهی! دشدمیم

 

 دنیرسوندم و با د فونی تا زنگ خونه به صدا در اومد. خودم رو به آ دیطول کش یساعت  مین حدودا
 . دیرس یکرد و به در ورود یرو ط اطیکه ح دی نکش یدرو باز کردم. طول هیدر هم هد یافهیق

 : دیپرس یحال نزار من به شدت جا خورد و با نگران دنید با

 با خودت طناز؟! ی_چه کار کرد

من آرامش  یآ*غ*و*ش برا نیکردم. اما ا هیرو تو آ*غ*و*ش*ش انداختم و شروع به گر خودم
 !زدی بال بال م  ریفقط واسه آ*غ*و*ش ام وونهیتن و قلِب د نینداشت! ا تی نداشت، امن

 و گفت:  دی به موهام کش ی. دستنمیبرد و کمکم کرد تا روش بش   یراحت یاز مبل ها یکی به سمت  منو

 به روزت اومده طناز؟!  ی_چ

.  ختیمن اشک ر یکردم و اون هم پا به پا فیرو واسش تعر   ریتولد ام ییماجرا از اون روز کذا تمام
 دستم رو تو دستش گرفت و فشرد و گفت: 

 !رفتی در م ری که جونت واسه ام یی! تو؟یتا االن دووم آورد یبرات! چطور  رمی _بم

 هق هق گفتم:  با

تحملم   تونه ینم گهیازم خسته شده! م گهی! مفهممیرفتاراشو نم  لی! دلهیهد شمی م وونهی_دارم د
 شبه ازم زده بشه؟!  هی  شهیبود؟! مگه م چرا اون روز صبحش انقدر باهام خوب یکنه! ول

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 افتاده! یچه اتفاق فهممی ! نمدونمی _نم

 رو فشردم و گفتم:  سرم
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نگاه بهم بندازه تا ته ماجرا رو    هی! نجا؟یا ادیشب ب خوادی م  یلیبزرگتر که مامان ن نیاز ا ی_بدبخت 
 !خونهیم

 کرد و گفت:  یاخم

 ازش؟! یکن یمخف یخوای م یچ  یهش بگو! برا_خب ب 

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

! من  رمی ازش طالق بگ کنهیبفهمه مجبورم م  یلی_دوِسش دارم، هنوزم دوِسش دارم و اگه مامان ن
سقف با   ه ی ریدلم خوشه که ز نی! حداقل االن به اتونمی اون نم یجدا بشم! من ب ر یاز ام خوامی نم

 ! مینداشته باش یا اونم، هر چند که رابطه 

 دستم گذاشت و گفت:  یرو دستش

هفته؟ دو هفته؟ دو ماه؟ دو سال؟ تا آخر عمر؟!  هی! ؟یادامه بد ینجور یا یخوای م  ی! تا کِ ؟ی_تا کِ 
 ! یکنی! فقط خودتو داغون میار ی! کم میکشی! نمشهیمگه م

 ده بود، گفتم: از اشک ش زی که دوباره چشمام لبر یحال  در

 !کنهیداغونم م شتریب  شی_دور

 به خونه انداخت.  یو نگاه دیکش یاکالفه  نفس

تا کاراتو واسه  کنمی ! تا آخرشم پشتتم! االنم خودم کمکت مزارمیبهش احترام م  نهیا متی_اگه تصم
  ینجور یکه تو ا یر یام نی! استی روز دو روز ن  هی! اما طناز! خوب بهش فکر کن! بحث یکن  فیشب رد
! طوی شرا نی ا یتحمل کن  یتونیم  یتا کِ  نیرو از رو بسته! خوب فکر بب  ریشیشم یکنی م فیازش تعر

 !یف یح  یل یخ  ،یفی به خودت ظلم نکن طناز! تو ح
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درد داشتم و کار کردن واسم سخت بود   یکمکم کرد تا خونه رو مرتب کنم. هرچند هنوز هم کم هیهد
 کردم.   شیاما خودمم همراه

 تر بود. غذاها راحت  یه یشام هم مرغ درست کردم چون از بق واسه
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رو واسم   یرنگ جلو باز   ینشوندم و خودش لباس صورت شی آرا زی م یجلو یصندل  یآخر، رو دست
 . ینفت  یآب  یانتخاب کرد به همراه شلوار دمپا گشاد ل 

نشوند و کرم پودر رو برداشت و خواست به    یدوباره منو رو صندل هیکه عوض کردم، هدرو  لباسم
 صورتم بماله که گفتم: 

 ؟ یکنی _چه کار م

 و گفت:  د یرو به صورتم مال  کرم

 !فهمهی که م نتیبب  ینجور ی! مامانت ایشد تیِّ _دور از جونت مثل مِ 

به   یترک خوردم زد و دست یهم به لبا یتکون دادم و اون به کارش ادامه داد. رژ کمرنگ دیبه تاک یسر 
 و گفت:  دیموهام کش

 معلومه! تی دگی_حاال بهتر شد. هرچند که هنوزم رنگت پر

 لباساش شد.  دنیو بعد مشغول پوش دیکالفه کش ینفس هیزدم و هد یمصنوع یلبخند

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 ! ؟یبر  یخوایحاال ساعت هشت شب، شام نخورده م یدیهمه زحمت کش نی_کجا؟ ا

 گونم کاشت و گفت:  یرو یا*و*س*هب

 واسم!  یکنیدرست بشه، جبران م ریتو رابطت با ام  شاالی_ا

 بره، گفتم:  خواستیآخر که م یزدم و لحظه  شی از اعماق وجودم به مهربون یبار لبخند نیا

 بفهمه! یز یموضوع چ نیکس از ا چیه خوامی ! نمای نگ یز یموقع به آتوسا و مهسا چ  هی ه،ید_ه

 رو به هم فشرد و گفت:   چشماش

  زنم،ی! مواظب خودت باش طناز، خودم هر روز بهت زنگ م گمی نم  چکسی راحت! به ه  التی_خ
 !یو بهم نگ  یداشته باش یاگه کار  یونیمد
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 .میکرد  یزدم و ازش تشکر کردم و بعد با هم خداحافظ  یجون  یب  لبخند

 

رو باز کردم و   یرو فشردم و درب ورود فونیآ یساعت ُنه بود که زنگ خونه رو فشردن. دکمه حدوداً 
از   ی! حتگفتی راست م هیافتاد. هد نهیخودم تو آ ری . نگاهم به تصوستادمی خودم به انتظارشون ا

 مشخص بود! میدگی همه کرم هم رنگ پر نیپشت ا

و اون منو تو آ*غ*و*ش*ش   دمی به خودم اومدم و به سمتش چرخ   یلیسالم کردن مامان ن یصدا با
که به گلوم چنگ انداخته  یبغض لعنت نی*د. دست خودم نبود ایموهام رو ب*و*س* یو رو دیکش

هفتس گرفتار چه  هیاومد که  ادمیدوباره  اشیمهربون یادآور ی و  یلیمامان ن دنیبود. انگار با د
 شدم!  یبتیمص

 بهم انداخت و گفت:  یارهی خ نگاه

 !دهیمامان جان؟ انگار رنگت پر ی_خوب 

 زدم و گفتم:  یمصنوع یلبخند

 !نهیکم سرماخوردم، واسه هم هی_

  ینگفت. با اون هم سالم و احوال پرس یز یچ گهید وشی مشکوک بهم انداخت اما با ورود دار ینگاه
 نه شدم.کردم و هر دو وارد خو

 که به سمت آشپزخونه در حرکت بودم، گفتم:  یحال  در

 واستون!   ارمیم ییچا هیمنم  د،ی عوض کن ی_تا شما لباساتون رو با لباس راحت 

 گفت:  یلین مامان

  لیکار و بارش رو تعط  امیب میخوای ما م دونستی! بچم هر وقت م ستیخونه ن   ریکه ام بهی_عج 
! من زود در موردش قضاوت کردم،  هیپسر خوب   یلیخ میطناز از حق نگذر یخونه! ول   ومدیم کردیم
 ! دیچقدر خوشحالم که شما دو تا با هم خوشبخت یدونی نم
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 یچاره یبود مادر ب الیهام شدم. چه خوش خ گونه یکه تو دستم بود رو فشردم و اشکام راه یاستکان
 من!

 رو پس فرستادم و گفتم:  بغضم

و گرنه حتما زودتر   د،یایب دیخوای _صبح زود رفت سر کار، من خواب بودم، نشد بهش بگم که م
 !ومدیم

تا بغضم رو   دمیکش قیعم یبه باد نره! نفس هیتا زحمات هد دمیاشکام کش  یبرداشتم و رو  یدستمال
 بردم.  ییرایرو به پذ یچا یپس بفرستم و بعد استکان ها

فکرش مشغول  یسکوت! انگار حساب  نیبود ا  دیبع وشیفتم و از دارگر وشیو دار یل یمامان ن یجلو
 در هم بود!  افشیهم ق ی بود و کم

 

 

 نبود! یخبر  ری دوازده شب بود و هنوز از ام ساعت

که من   ری بپرسه در مورد ام یسوال  یلی خودم رو تو آشپزخونه حبس کرده بودم تا مبادا مامان ن منم
 نتونم جواب بدم! 

 نسبتا بلند گفت:  ییاز همونجا با صدا  یلیآخر مامان ن  دستِ 

 ! ومد؟ینم ۱۰ساعت  شهیشوهرت طناز؟ مگه هم نی_پس کجاست ا

 نلرزه گفتم:  کردمی م یکه سع ییصدا با

 ...نیواسه هم دهیکم طول کش هی_حتما کارش 

  یلیو مامان ن دمیکش ی"نی"ه دنیه جن دک ییوارد آشپزخونه شد و من مثل کسا یلی مامان ن هوی
 گفت: 

 ! ؟یدی_چته دختر؟ چرا انقدر ترس
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 زدم و گفتم:  یکج و معوج  لبخند

 !یچ ی_ه

 رو به سمتم گرفت و گفت:   تلفن

 .میبر دیکم کار داره خونه، زودتر با هی وشی دار اد،یزنگ بزن بهش بگو ب هی ای_ب

 رو ازش گرفتم و گفتم:   تلفن

 ! زنمی من بهش زنگ م دی نیبش  دی_باشه شما بر

 ابروشو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 حالت خوبه؟  ی_مطمئن 

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 _آره! خوبم! 

 سرش رو تکون داد و از آشپزخونه خارج شد.  کرد،ی نگاهم م یجور  هیکه هنوز  یحال  در

  یبا فکر کردن بهش هم ضربان قلبم رو ی! حتر؟یتم. زنگ بزنم به امبه تلفن تو دستم انداخ ینگاه
 ! رفتی هزار م

گوشم   یرو رو یسبز رنگ رو فشردم. گوش  یدست دست، شمارش رو گرفتم و دکمه  یبعد از ُکل  باالخره
 !کردی م یتاب   یب شتریقلب من ب خورد،یکه م یگذاشتم و هر بوق

که   شیدوست داشتن یسال رو داشت اما باالخره صدا  کیمن حکم  یچقدر گذشت که برا دونمی نم
 : د یچیگوشم پ  یروح شده بود، تو یروزا سرد و ب  نیا

 _بله؟

 نابش رو گرفته بود؟! ی"جانم" ها ی تا حاال "بله" جا یکِ  از
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 لرزون و گرفته گفتم: ییصدا با

 ! ؟یکرد  ری چرا د ؟یی_کجا

 به تو مربوط باشه! کنمی _فکر نم

 که بود قصد کشتنم رو داشت!  یشک هر ک یب فشرد،ی گلومو گرفته بود م یک ی انگار

 داغون تر از قبل گفتم:  ییصدا با

 ! می! منتظر توئن تا با هم شام بخورنجانیا نای_مامانم ا

 زمزمه کرد:  زد،ی حرف م  یکه انگار داشت با کس یحال  در

 !امی_االن م

 بعد بلندتر گفت:  و

 خونه! ام یساعت چند ب ستیمعلوم ن  د،یشامتون رو بخور ام،ی ب تونمیکه نم  امیی _امشب جا

 رو قطع کرد. یمن باشه، گوش  یاز سو یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و

 من بود؟! به خدا که نبود! یچاره ی حِق قلِب ب  یرحم یهمه ب نیا

 اشتم و آروم لب زدم: برد ییرایلرزونم رو به سمت پذ یهاقدم

 ! می! گفت ما شاممون رو بخورادیم ریکم کار داره، د هیامشب  ری_ام

خودش   یشک کرده اما به رو  ییزایچ هیدر هم رفت. معلوم بود به  یلیمامان ن یاخما گهیبار د نیا
 !ارهینم

 !زیم دنیچ یهاش به آشپزخونه پناه بردم به بهونه فرار از نگاه  یبرا
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در مورد روابطم   یتا ازم سوال رفتمینم  یل یمامان ن یدر سکوت صرف شد و من تا حد ممکن جلو شام
 نپرسه!  ریبا ام

  ومدهیهنوزم ن رینصفه شب بود و ام ۳رفتن و حاال ساعت  وشیو دار  یلیمامان ن کیساعت  باالخره
 !بود

 !کردی م وونمیکرده بود و داشت د دایجور فکر به مغزم هجوم پ هزار

داشت   یفکر  هی. فشردمی در نشسته بودم و سرم رو تو دستام گرفته بودم و م ی رو به رو یکاناپه  یرو
 ! ستیکارا ن  نیمن اهل ا رِ یباورش کنم! ام خواستمیوجه نم  چیاما به ه خوردی مثل خوره مغزمو م

  نی . خودم رو به پشت پنجره رسوندم و ماشدهیصدا م ی افکار بودم که متوجه شدم در ورود نیهم تو
شد و به سمت خونه حرکت کرد.   ادهیپ  نیکه از ماش د ینکش یشد. طول  اطیکه وارد ح  دمیرو د ریام

 ! کردی تو دستش بود که افکار آزاردهندم رو تو ذهنم پر رنگ تر م  یپاکت

شونهد    یم. بهم نگاه نکرد و خواست از کنارم رد بشه که دستم رو روخونه که شد جلوش رفت وارد
 ستبرش گذاشتم و گفتم:

 ؟ ی_تا حاال کجا بود

 کرد و گفت:  یاخم

 نداره! ی_قبال هم گفتم! به تو ربط

چه   ریام رهنی پ یعطر رو نی! اختیری بود، اعصابم رو بهم م  دهیچ یپ  مینیب  ریکه ز یامرموِز زنونه  عطرِ 
 ! کرد؟ی کار م

 : دن یکش ادیکردم و شروع کردم به فر یشد که قاط یچ دونمی نم

  انتیبه من خ  ی! تو دار تیاومده تو زندگ  دی! چون آدم جدی! آره حق دار ؟ی_از من خسته شد
 ! یکنیم

افتادم! با  نیزم  یزد که رو یل ی به صورتم س یآخر از دهنم خارج شد جور  یجمله  نکهیمحض ا به
 زد:  ادیخشم فر
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 _حرف دهنتو بفهم احمــــــق!

حس کردم تموم  یاکه لحظه دیدر رو به هم کوب  یبعد از کنارم رد شد و وارد اتاق شد و جور  و
 خونه به لرز افتاد!  یهاپنجره

که   بود نیبه صورتم هجوم آورده بود، به خاطر آوردم. انقدر دستش سنگ  یلیرو که از زور س یدرد تازه
 اول صورتم ِسر شده بود و حاال شروع ُزق ُزق کرده بود. 

بود و نه به خاطر درد  دهیچی دلم پ  ریخوردن ز نیکه در اثر زم یرو سر دادم. نه به خاطر درد هیگر
نگاهش   هیرو که واسه  ی! مندیدی شده بود و منو نم   رحمی که انقدر ب یر ی! بلکه به خاطر ام یلیس

 یچ  یتلعن یوقت شب کجا بود و اون عطر زنونه   نیو اون معلوم نبود تا ا زدمی داشتم پرپر م 
 !رهنش یپ  یرو گفتیم

که  یاز جام بلند شدم و خودم رو به اتاق رسوندم. به اتاق یسرد چنگ انداختم و با بدبخت  نیزم به
 ما بود، اما االن... یشاهد معاشقه  یروز 

 

کردم و همراه با    یپل یچنگ زدم. آهنگ یپاتخت یرو از رو لمیپرت کردم و موباتخت   یرو رو خودم
 : ختمیآهنگ زمزمه کردم و آروم آروم اشک ر

  یدل ب نیحاال! بزار راحت بشه! ا  نیهم یر یم شه،یتموم م  یگیباال! م ی"_دوباره بازم، صداتو برد
 شد عادتم! گهیهرشب، د یهای دار یطاقتم، ب

 اون صورِت ناز و با لبخند!  ارم،یب ادیبه   خوامی م ندت،یآ یِ نکن جونم، برو پ  هیگر

از   میبر دی با گهید م،ی...هر دو مقصرمونویشِب زندگ  هی ی زد شی و...آت  رونیخونه زنده ب  نیاز ا میرینم
 دیبا گهید م،ی...هر دو مقصرمونوی شبه زندگ هی یزد شی و...آت  رونی خونه زنده ب  نیاز ا میری...نم نجایا
 ..." نجایاز ا میبر

 : د یچی که جاش رو از من جدا کرده بود و هق هقم تو فضا پ یر یانداختم به بالش ام چنگ

 نی! دوباره بازم، تِه ا؟یمتیرو، آخه به چه ق گهیهمد دی ق میزنی م ،یلعنت یهاجهی "_دوباره بازم، سرگ
 آدم خسته! نیخستم، تو از ا تی وضع نی رابطه بنبسته، من از ا
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اشوان عجب   یمن و صدا یهاه یگر یو زار زدم و سمفون  دمیکوب ریام  یخال یرو به جا هاممشت
 شده بود امشب! یتلخ و زجرآور  یسمفون 

 میبر دیبا گهید م،ی...هر دو مقصرمونویشِب زندگ هی یزد شی و...آت رونیخونه زنده ب  نیاز ا میری"_نم
  گهید م،ی...هر دو مقصرمونویشبه زندگ هی یزد شیو...آت رونیخونه زنده ب  ن یاز ا میری...نم نجایاز ا
 ..."نجایاز ا میبر دیبا
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 _واقعا تو رو زد؟! 

 گفتم:  ومد، یکه از ته چاه در م  ییرو تو دستم جا به جا کردم و با صدا یگوش

 ! دادیعطر زنونه م یبو   رهنشی! پکنمی من اشتباه نم ه،ی_آره! هد

 غمزده گفت:  یبا لحن هیهق هقم رو از سر گرفتم. هد دوباره و

 ! حاال االن کجاست؟ یکنیخودتو نابود م ینکن تو رو خدا طناز! دار  هی_گر

 هقم رو پس زدم و گفتم:  هق

شخص    یبفهمم واقعا پا تونستمی ! کاش م کنمیدق م ینجور یمن ا هیحتما شرکته! هد دونم،ی _نم
 نه!  ای ونهیدر م یاگهید

 گهیحداقل د ینجور ی! ارهی کجا م نیدنبالش بب فتیکن! فردا صبح راه ب بشی _خب...خب فردا تعق
 ! یفهمی رفتاراشو م نیا لیدل

 !کردمی م  نکارویهم  دی! باگفتی نم  َبَدم

 .رهیگ یکردم و اونم گفت که دوباره باهام تماس م ی خداحافظ هیهد از

راحت تر از همه بود رو آماده کردم تا فردا    دنشیکه پوش یسمت کمد لباسام رفتم و مانتو و شلوار  به
برام   یل یو مامان ن  وشیکه دار ینی اجازه نداد تا ماش ریبرم! ام ری آماده بشم و دنبال ام عی صبح سر

و خودش    ارمی نجا بیاونا ا یرو از خونه یز ی چ دیچون اعتقاد داشت نبا نجایا ارمیگرفته بودن رو ب 
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که من دنبالشم!  دیفهمی و م شدی م عیضا رفتمی سانتافش رو داده بود دستم. اگه با اون دنبالش م
 !رفتمی با آژانس م   دیپس با

 

 

 

صبح شد و از    شی. باالخره ساعت شختیری داشت اعصابم رو به م وارید  یتاک ساعت رو کیت
 !شهیرفتن آماده م یداره برا ریکه ام دیفهم  شدیم ومد،یتاق ما رونیکه از ب  ییصداها

در اومد، به  یصدا یسرم انداختم و وقت یرو  یلباسام رو عوض کردم و هول و دستپاچه شال عیسر
 آژانس زنگ زدم. 

شدم و کفشام رو پام کردم. به محض خروجم از   اطیوارد ح  عیخارج شد، سر اطیکه از ح  ری ام نیماش
رو بهش نشون دادم و گفتم   ریام  نیپام نگه داشت و من سوارش شدم و ماش یخونه، آژانس جلو
 پشت سرش بره. 

از دلم آشوب بود!  یاگوشه هیراحت بود اما   المیشرکت بود و من خ ریواسم آشنا بود! مس ریمس نیا
که بخواد قرار بزاره صبح زود قرار   یخوشحال نباش! کس دای"ز گفتیگوشم م یتو ییصدا هی
 !"زارهی نم

کل روزشو تمام و   هیو گفتم کرا  میافکار از راننده آژانس خواستم همونجا منتظر بمون نیخاطر هم به
 !کنمی کمال پرداخت م

 و چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم! ومدیبودم، به شدت خوابم م دهیتمام شب رو نخواب چون

. خودم رو جلو  دیبه کل خواب از سرم پر شدی که از شرکت خارج م ریام دنیبودم که با د داریو ب خواب
  یبود و قلب من ب ازدهیبا فاصله حرکت کنه. ساعت حدودا  ریو به راننده گفتم که پشت ام دمیکش
 !فتهی ب  یندیاق ناخوشاقراره اتف  دونستی ! انگار مکردی م یقرار 

 . سادیو راننده آژانس هم با فاصله اونجا وا ستادیا یاکافه  یجلو
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  نجایشدم. از ا  میکافه وجود داشت، قا یکه رو به رو ییآژانس رو حساب کردم و پشت شمشادا پول
 ینشسته بود و اخماش تو هم بود. کاپشن چرم زها ی از م یک یداشتم. پشت  دید ریکامال به ام

 مشخص بود. رشیرنگش از ز  یتوس شرتیباز بود و ت  پشیتنش بود و ز یرنگ یاسورمه

و   شتری! هر لحظه بفشردی دستش بود و قلبم رو م یبه همراه همون ساعت چرم مشک یمشک انگشتر
مشغول بود و کامال مشخص بود که منتظر   شی ! با گوشاوردیبد به دلم هجوم م یهااحساس  شتریب

 !هیکس

 

 !ختیقلبم فرو ر شد،ی م کینزد ریکه با لبخند به ام یشخص دنیبا د ناگهان
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مقابلم! اون زن، با اون   یصحنه   دنیاز د ومدی. نفسم باال نمدمیکوب نمیرو مشت کردم و به س دستم
خوش فرمش نشونده بود،  یهالب  یر نازش  که روکننده با اون لبخنِد پ رهیخ  یِ درشت و آب  یچشما
 من چه کار داشت؟! رِ یبا ام

بلوندش رو   یسرش گذاشته بود و موها یبه تن داشت و کاله خزه دارش رو رو یرنگ یاقهوه  یپالتو
حق داشت از من خسته بشه و عاشق اون بشه! نه،   ریبود! جذاب بود و ام  بایبود! ز ختهیر رونیازش ب 

 کارو بکنه! ن یحق نداشت! هر چقدرم که اون خوب باشه، حق نداشت با من ا

به  دیوقت تو حرکاتم ناز نداشتم؟! شا چی! چرا من هزدیپر ناز  اون زن حالمو به هم م یهاقهقهه 
 ساده بودنمه! نی عاشق هم  فتگیم شهیازم خسته شد! اما اون که هم ریخاطر بود که ام نیهم

  ای شتریب  دمیشا ایسال ۲۸حدودا   خوردیکه هر دو از جاشون بلند شدن و اون زن که م دینکش یطول
 دراز کرد.  ری دستش رو به سمت ام یخاص   لی کمتر باشه، با استا

منم که حاال دش یمردم رو در حال دست دادن با زن  نمیصحنه رو! تا نب نیا نمی رو بستم تا نب چشمام
 بود!

  کردی حرکت م  نشیداشت به سمت ماش  ریهر دو از کافه خارج شدن. ام دمیرو باز کردم و د  چشمام
 که سراسر ناز بود، گفت:  ییکه اون زن با صدا
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 خوشحالم خوشت اومده! اد،یبه دستت م  یلیساعت خ  رجان،ی ام ی_راست

جدول،   ی. ُسر خوردم و رودمیرو نشن ریجواب ام گهیتوان نداشتم. پاهام سست شده بود و د گهید
  ی! انقدر ب کشتی داشت خودش رو م چارمی . قلبم! قلب بدیلرزی پشِت شمشادا نشستم. تمام بدنم م

 کنه! ستیکه هر لحظه ممکن بود ا کردی م یقرار 

 !شدیچشمام محو نم  یاون دختر از جلو یبایفر یلحظه هم چهره هی یحت

به خودم   یهم نداشتم اما وقت  هیتوان گر  ی حرکت همونجا نشسته بودم و حت ی چند وقت ب دونمی نم
گذر زمان نبودم و انقدر تو افکارم غرق   ی! جا خوردم که متوجهرفتی م  یکیاومدم که هوا رو به تار 

 ! رمیحال م  زدارم ا یلعنت یعالوه بر صبحونه ناهار هم نخوردم و بر اثر اون قرصا دمیبودم که نفهم

 دمیرو که به چشم د ییزایچ خواستمی و شروع کردم به راه رفتن. نم ستادمی پاهام ا یرو یسخت به
 ! شدمی م داریکابوس بود و ب هی نیباور کنم! دوست داشتم ا

 !شدمی بلند نم   یکابوس لعنت نیاز ا زدمی به صورتم ضربه م یهرچ اما

  هایو بعض کردنی نگاه م زدیم  یل یبه صورتش س هاوونهیکه مثل د یبا تعجب به دختر جوون مردم
 بدبخت! یدختِر نوزده ساله نیا ! ترحم هم داشت حال و احوالزدیتو نگاهشون ترحم موج م

 ! تحملش رو نداشتم! رفت ی مغزم راه م یمردم رو یو سر و صدا هان یماش یهابوق  یصدا

 درجه بلند کردم. نیرو تو گوشم گذاشتم و صداش رو تا آخر یهندزفر 

  دونستی ! انگار مکردی م یروزها با من همدرد نیاشوان ا بیو عج دیچ یاشوان تو گوشم پ یصدا
 دارم!  ازین  یو به دلدار  فتهیاتفاقا واسم ب  نیقراره ا

 َخش دارش گوش سپردم:  یبه صدا رفتم،ی همونطور که راه م 

! از اون همه خاطره دل  یراه دستامو ِول کرد  نیتو ب ،ینسبت بهم سرد  کنمیچند وقته، حس م هی"_
با تو   گهید کهی ! تارخندهی ون نمرابطه به تاِر مو بنده! چشات تو عکسام نی چند وقته ا هی! یکند
 !"ندهیآ

 هام روون شد: گونه یباالخره بغضم شکست و اشکام رو د،یآهنگ که رس ینجایا به
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باور کنم   دی سوء تفاهم بوده در واقع، شا یگیدل داده! م  بهیغر هی"_بگو همش خوابه، که عشِق من به 
  دیسوء تفاهم بوده در واقع، شا یگ یدل داده! م بهیغر هیبازم مِن...بگو همش خوابه، که عشِق من به 

 باور کنم بازم مِن ساده!"

 رو سر دادم:   هیبلند گر یبار با صدا نیآسفالت داغ گذاشتم و ا یزانو زدم و سرم رو رو نی زم یرو

  نیو بخند! دوباره تو، دوباره من، حال خراب ا نیمنو بب  یاروز نی"_دوباره تو، دوباره من، حال خراب ا
 و بخند!"  نی منو بب یروزا

  ریام ریاشوان و تصو یاما من به جز صدا گفتنی م یز ی دورم جمع شده بودن و هر کدوم به چ مردم
 !دمیدیم یز یو نه چ  دمیشنیم یز ینه چ

 

 زدم و از جام بلند شدم و به راهم ادامه دادم.  پسشون

و به   شدی بود! چشمام از زور اشک باز نم کی تار  ِک یساعت چند بود اما تار دونمی ! نمدمیخونه رس به
 .دمیدی زور جلومو م

در هم و  یابا چهره   ریرو تو قفل چرخوندم و وارد شدم. به محض ورودم، ام د یلرزونم کل یدستا با
 خوادیم شهیمثل هم دیفهم شدی . از احواالتش مستادی جلوم ا  تی سرخ شده از زور عصبان ییهاچشم

  مامنگفت و به چش یچیافتاد ه می اشک یو چشما میچشمش به سر و وضع خاک یبزنه اما وقت ادیفر
 شد!  رهیخ

 هم بدجور سوهاِن روح شده بود واسم، امشب!  اشوان

ا  از جمع ب  میتو گلومه، همش فرار یبغض هیچند وقته  هیداره حالم،  هی"_ُزل نزن تو چشم من که گر
هنوز  ستمیآماده ن ؟ییمعرفت معلومه کجا ی شب خواِب راحت تنها آرزومه! ب هی زنم،ی خودم حرف م 

 تو بارون واسه اشک چشامون!"   ییتو با )اون( تنها دنِ ی! واسه دییواسه جدا

 کردم:  یشونش گذاشتم و با اشوان همخوان یو سرمو رو رهنشیانداختم به پ چنگ

باور کنم بازم   دیسوء تفاهم بوده در واقع! شا یگیدل داده! م بهیغر هی_بگو خوابه، که عشق من به 
 مِن ساده!" 
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 گفت:  یابه شدت گرفته یاز خودش جدا کرد و با صدا منو

 ! ؟یموقع کجا بود نی_تا ا

 144#پارت_

 و گفتم:   دمیکش رونی رو از دستاش ب  دستام

 _من کجا بودم؟! 

و ال به   زدمی قهقهه م هاوونهیشروع کردم به قهقهه زدن! مثل د  یبه شدت بلند یصداو با  یاراد ریغ
 : کردم ی هام مدام تکرار مقهقهه یال

 _من کجا بودم؟! 

با وحشت به من    ری. امکردمی جمله رو تکرار م نیو ا زدمی و وحشتناک قهقهه م   دمیچرخی خونه م  دور
آخر زده بودم و   میشده بودم! به س وونهیعقلم رو از دست دادم! آره! د کردی. حتما فکر مکردی نگاه م

 ! دم؟یکش یمن امروز چ  دیفهمیاون چه م

هام رو  زانو زدم و پشت سر هم مشت  نیزم  یو زجه! رو غی و ج هیشد به گر لی هام تبدقهقهه ناگهان
 .دمیکوبی م نیبه زم

 گرفته گفت:  یِ زخم  یسمتم اومد و مشتام رو گرفت و با همون صدا به

 ؟ یکجا بود یگی _چت شده دختر؟! چرا نم

 و گفتم:  دمیهام رو به شونش  کوببار مشت  نیا

! تو ؟یبود  یک  ِش ی! پ؟ی! تو امروز صبح کجا بود؟یتو لعنت ای_من؟! من کجا بودم؟! من کجا بودم 
نه؟! اون عطر زنونه هم ماِل همون بود؟! واسه همون به من که  یاون بود شیپ شبمی! د،یکجا بود

همه   ود! انقدر ز؟ینی اشک تو چشمام بب یخوای نم  یگفتی م یروز  هیکه  ی! به من؟یزد یل یعاشقتم س
 رفت؟!  ادتی زیچ

 کرد بلندم کنه:  یرو گرفت و سع دستام
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 برو استراحت کن! ست،ی _پاشو، حالت خوب ن

 زدم:   غیرو پس زدم و ج دستاش

  نیگزیو عشق اونو جا یعشق منو ُکشت ی! از کِ ؟یباهاش آشنا شد ی! از کِ ؟ی _جواب منو بده! از کِ 
! چرا ؟ید یکارت کردم؟! چرا جواب نم  ی! مگه من چ؟ی واست کم گذاشتم لعنت ی! مگه من چ؟یکرد
 !؟یساکت

 : د یکش ادیفر اونم

 ! پاشو برو تو اتاق انقدرم چرت و پرت نگو وگرنه... گهی_بسه د

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

  گهی! کدوم بچه؟! من که د؟ی کشی تو گوشم؟! بچمو م یزن ی ! دوباره م؟یزنی ! کتکم م؟ی_و گرنه چ
 ندارم! شوییتوانا

 زدم و ادامه دادم:  یتلخند

رو! چرا   یلعنت یزندگ نیا نمیو نب  رم یا بم بازم بزن! بــــزن! انقدر بزن ت  یبزن! به خاطر اون عوض  ای_ب
 !گهیبزن د ای! ب ؟یگینم  یچ ی! چرا ه؟یسادیوا

نشست! از جاش بلند شد و به سمت   یب یغم عج هی چرا اما احساس کردم تو چشماش  دونمینم
 .دمیکوبیم  نی و مشتام رو به زم زدمی م غیج  یآشپزخونه رفت. من اما همونطور 

 آب و ژلوفن برگشت. وانیل هیکه از آشپزخونه به همراه  دینکش یطول

کردم پسش بزنم اما به زور چونم رو تو دستش گرفت و قرصو تو دهنم هل داد و آب هم پشت  یسع
 بندش. 

کلمه حرف بزنم. انقدر   هی تونستمی نم  یحت گهیو د  سوختی زده بودم که گلوم به شدت م  غی ج انقدر
 .دیکشی م ری بودم که سرخ شده بود و استخوناش ت هدیمشت کوب  نیبا دستام به زم 

داشتم. ضعف  ختن یو حاال فقط قدرت اشک ر دمی سرد دراز کش کیسرام  یحال، همونجا رو یب
 نمونده بود! یواسم باق  یبود و توان دهیچی تو کل بدنم پ  یدیشد
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اما   گفتی م یز یکه چ دمیدیم  ری از ام یمحو ریچشمام تار شد و فقط تصو  یجلو زیکم همه چ کم
 و تار شد! رهیچشمم ت یجلو زینگذشت که همه چ یز ی! چشدمی حرفاش نم  یمتوجه

 

 

به امون  د یهفته ولش کن هیهفته تحت مراقبت باشن، اما نگفتم بعد  کی_درسته من به شما گفتم 
  هم ُافت فشار داره با شینخوردن! خب آدم معمول ی چیروزه که ه  هیحداقل  شونیخدا که! مطمئنم ا

 هم داشتن! نی که سقط جن شونیچه برسه به ا گهید ت،یوضع نیا

 

اتاق  نجاینبود! ا مارستانی ب نجایسرم افتاد. اما ا یچشمام رو باز کردم و چشمم به سرم باال درز
 خودمون بود!

 دکتر به گوشم خورد:  یصدا  دوباره

  دیکن  اطیاحت شتریبهشون وصل کردم و حاال خداروشکر حالش بهتره، اما شما هم ب ینمک  ی_سرم قند
! دور از  ن؟ی نگاه به صورتش انداخت  چی! هارنیبعد بتونن دووم ب  یدفعه ستی جناب شمس! معلوم ن 

که واسش نوشتم رو به   ییحواستون بهش باشه و داروها شتریکم ب هیُمرده ها شده!  هیجونش شب 
 ! دیوجه فراموش نکن چیرو هم که به ه یمقو یو غذاها نیموقع بهش بد

بعد   یق ی. چشمام رو بستم و دقاشدی م  کیکه داشت بهم نزد دیخش دارش به گوشم رس یصدا
 من تپشش صد برابر شد! ی نوا یموهام نشست و قلب ب یدستش رو

 ! رفتی متون شدم، داشت از دستم مموقع شب مزاح نیا دی! ببخشی_چشم خانم صالح 

 بود، شب خوش! فمی_وظ 

  ییموهام گذاشتم. همونجا یبعد هر دو از اتاق خارج شدن و من چشمام رو باز کردم. دستم رو رو و
روش    ریگرفتم. عطر ام مین ی ب یآوردم و جلو نییاز موهام رو پا کهیلمسشون کرد. اون ت ریکه ام

 شده بودم! وانهینشسته بود! و من چه احمق و د
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شد. به سمتم اومد و   انیتو چهارچوب در نما ری هام نشست و همون لحظه قامت امگونه  یرو  اشکام
  هیچشماش گود افتاده بود و سمت راست صورتش  ریکنار تخت نشست. چشمم به صورتش افتاد. ز

  یلرزون  یتم که از درد اخماش تو هم رفت. با صداصورتش گذاش  یکبود شده بود! دستم رو رو کهیت
 : مگفت

 شده؟!  ی_صورتت چ 

 شد و گفت:   رهیچشمام خ  تو

 دردت اومد؟!  یلیتو گوشت زدم خ ی_وقت

 کرده بودن. سرم رو تکون دادم و گفتم:  دنیمثل ابر بهار شروع به بار اشکام

 بود!  شتری_درد قلبم ب 

 قلبم گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستش

 !زنهی و دم نم  کنهی! داره جون مکنهی ! هنوزم درد مکنه؟یم  یتابی چقدر ب  ینی بی_م

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

 ! میکن  یبا هم زندگ میتونی نم گهی_منو ببخش طناز اما ما د
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 چونش گذاشتم و سرش رو باال آوردم. تو چشماش زل زدم و گفتم:  ریرو ز دستم

 !؟ی_دوِسش دار 

! پس دوِسش داشت! دستم رو مشت کردم و به  دیانداخت و نگاه ازم دزد   نییسرش رو پا دوباره
  سوختی. مسوختیهام روون بودن! قلبم اما مگونه یلجبازم هنوزم رو  یملحفه چنگ انداختم. اشکا

 ش اومده بود!که سر  ییاز بال
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که  دمیپاش رو شن  یهاقدم یبعد، صدا قهینگفتم و چند دق یز یچ گهیو د دمیسرم کش یرو رو پتو
خواب با من   ییاز همون شِب کذا دونستی خوابم برده! نم کردی ! حتما فکر مکردی اتاق رو ترک م

 قهره!

از   سکالیم  نیبود، برداشتم. چندگذاشته  یپاتخت یاونو رو ریرو که حتما ام لمی رو کنار زدم و موبا پتو
 نیکه ا یی آهنگام رو آوردم. آهنگا  ستیتوجه به اونا ل  یداشتم و البته آتوسا و مهسا! ب هیطرف هد
باخته  گهی د یکی دل به  هرو ک یرحم  یاون مرد ب  یآهنگا جا نیروزا ا نی. اکردی رو پر م  امییروزا تنها 

چه  دونمی و اگه نبودن نم  زدمی! باهاشون حرف م کردمی م ی آهنگا زندگ نیبود، گرفته بودن و من با ا
 ! ومد؟یسرم م ییبال

 شد.   ریچشمم سراز یهم از گوشه  یو همزمان اشک دیاز آهنگا لغز یکی یرو دستم

بهشون مبتال  یروز  هیکه  کردمیفکرشم نم  یحت دادم،ی گوش م نایبه ا یسرگرم یکه برا  ییروزا اون
 بشم و حرفاشون رو با پوست و گوشت و استخونم درک کنم! 

 : ختمیصدا اشک ر یآروم و ب  دادم،ی اشوان گوش م یکه به صدا  نطوریسقف چشم دوختم و هم به

راحت بخوابم! بسه  یتو داغون دونم یم  یوقت تونم،یآبم! نم یرو یشکسته  قیقا  هیمثل  م،ی"_غرِق گر
! آخه  گهیخرابم! بسه د یل یخرابم، خب من خ یل یرو نده انقدر عذابم! من خ یباز  نیتموم کن ا !گهید

وقته، ما دو   یلی! خ یر دنبالتم تو فکر فرا هی! مِن مغرور مثِل سا؟یار یرو به روت ن یز یچ یخوای م  یتا کِ 
 !"میقسمت نذار یِ پا م،یقسمت نذار یِ پا ای ! بمیو نسبت ندار میسقف هی رِ ی تا ز

و سکوت کرد! ازم نگاهشو  یدوِسش دار  دمیکه ازش پرس  افتادمی م نیا ادِ ی یوقت دیکشی م ری ت قلبم
 مهربوِن من! شه یشده بود، مرِد هم رحم ی انداخت! چه ب نیی و سرش رو پا دیدزد

 بس!  اشوان بود و ینبود که به دادم برسه! فقط صدا یهقم فضا رو پر کرد مثل هر شب اما کس  هق

کرده و   خی تو دستام  ی! بن؟یبعد از ا یحالم تو در چه حال  نهیمن ا دار،یدائم ب مار، یب  وار،یبه د رمی"_خ
آخرا، بسه   نیا شناسمتیکه نم یمردم خندون، داغون از تو، عوض شد ِش ی! پینمونده صحبت  گهید
 ماجرا!" گهیبسه دعوا تمومه د ه،یگر

هر روز   گهیبرم! حداقل د دی! باشیتو زندگ  میاضاف هی دوِسش داره و من  ریتموم شد! ام گهی! دآره
 دل بکنم؟!  مهیکه تموم زندگ  یاز کس ی! چجور ؟ی! اما چجور نمیب یخودم نم  یخورد شدنم رو با چشما
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. هق زدم و بازم اون دادیعطر تنش رو م یبالشش چنگ زدم و سرم توش فرو کردم. هنوزم بو به
 : دیچی پغمناک تو فضا  یسمفون 

شهر حسود، که برامون شده  ینبود، انگار چشممون زدن آدما  التمی خ  نیع یول  دمی"_زخم زبون شن
نکن، مِن دلبسته رو  ابونیرو ولگرِد خ  وونهی! مِن د؟یعنی یتو هم مثل من یمعن  یرابطه ب  نیا

  من، رم یمن، واسه جفتمون بم رمی و نه م یر ی نه تو م یکه ساخت  یبرزخ  نیدلخسته و داغون نکن، از ا
 من!" رمی! بمیوا

  یب  نمیتا نب رمی ! مرمیامشب که با سکوتش نشون داد دوِسش داره! م نیرو گرفتم! هم ممی! تصمآره
 تو قلبم بمونه! شهیهم  یمهربون برا ریتا همون ام رمی رو! م اشیرحم 
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تازه،   یِ سبز  ر،یمحبوِب ام یِ قورمه سبز  آماده بود! زیشدم. همه چ  رهیفاصله گرفتم و بهش خ  زیم از
من با   رِ یام گهید نکهی! اکردی م ین یقلبم سنگ یرو یز یچ ه ینوِن تازه، دوغ کم چرب؛ اما   ن،یریماسِت ش 

 !شهینم یکه از طرف من باشه، خوشحال و راض  یمحبت

اتصال رو فشردم و باهاش سالم و   یبود! دکمه هیشدم. هد رهی که زنگ خورد، به صفحش خ لمیموبا
 کردم.  یاحوال پرس

خبر داشت و   شی کم و ب هیاز قض هیرو بگم اما چون هد شبید یه یقض یبه کس خواستی نم دلم
غم زدش به گوشم   یبدم. صدا حیرو داده بود، مجبور شدم واسش توض ریام بی تعق شنهادیخودش پ 

 که گفت:  دیرس

 ! ؟یچه کار کن یخوای _حاال م

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 ! رونی برم ب شی از زندگ  دیبرم! با دیبکنم؟! با تونمی _چه کار م

 شد:   یبار صداش عصب  نیا

 جات؟! ادیتا اون دختره راحت ب رونیب  یبر   شی_از زندگ
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 به احوال خودم زدم و گفتم:  ی تلخ  پوزخندِ 

 اونه! ِش یو پ  ستیمن ن ِش ی که پ رهی! مهم قلِب امکنه ی رو عوض نم یز یبود و نبود من چ گهی_د

 گفت:  نشیخشمگ  یهمون صدا با

 !یاون دختره بکن  میتقد یدو دست تویزندگ یخوای! چقدر راحت میزنی حرفارو م  نی_چقدر راحت ا

که  خوردی م ی! حال روز من به آدمزدم؟ی حرفارو م  ن یتر شد. راحت؟! من راحت ا قیعم  پوزخندم
  یکه با بدبخت یقلبم نشسته بود و بغض  یکه رو یدرد  ین یاز سنگ دونستیچه م هیراحته؟! هد
 لرزونم! یپشت صدا کردمی پنهانش م

 لب زدم:  آروم

 برم، خدافظ! دی_من با

  دهیکش یحاِل منو جز خودم؟! ک دی فهمی م  یرو قطع کردم. ک  یبمونم گوش یمنتظر جواب نکهیبدون ا و
 دردو که بخواد درکم کنه؟! نیبود ا

 

صورتم نشونده  یرو یکم  شی. آراینفت   یتنگ آب یِ به تن داشتم به همراه شلوار ل  یرنگ  یصورت لباس 
 نبرده بود! نیروح و داغون صورتم رو از ب یوجه حالت ب  چیبودم اما به ه

خندم گرفته بود! کارم شده بود گوش دادن به آهنگ و زار زدن! انگار مرض داشتم که   تمیاز وضع گهید
و  هاقهی دق نیکردم تا خوب به خاطر بسپرم ا یبار آهنگ رو پل نی! اما ادادمی خودم رو عذاب م

 رو!  هاهیثان

 م،شیعوض م یگیدستامو! م یر یگیم  رم،یمن م یدیجلو رامو! فهم   ری! نگستین یبار شوخ  نی"_ا
 ازت خستم!" یلی خ گه،یاز من! شرمنده من د یخوای فرصت م

بعد وارد خونه شد و من جلوش رفتم. با  یقیبه گوشم خورد و دقا اطیبه ح نشیورود ماش یصدا
 شدم و آروم سالم دادم. اونم آروم تر از من جواب داد.  رهیملتمسم بهش خ یچشما
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! لشیو استا پی ت یبه تن داشت. دلم رفت برا یدود نی به همراه شلوار ج یرنگ یامغز پسته  شرتیت
 !شیاز فکر کردن به دور دیدلم لرز

 

 لب زدم:  یلحن ملتمس با

نکنم! فقط بزار   تتیاذ دمی! قول م؟یو باهام باش  یفکر نکن  یچیامشب، فقط امشب به ه شهی_م
 کنارت باشم! میکه با هم خوب بود ییامشب مثل شبا

تو   رهی که دوباره سرش رو باال اورد و خ دینکش   یانداخت. طول نییتو هم رفت و سرش رو پا اخماش 
 چشمام گفت: 

 !گردمی و برم  کنمی_لباسامو عوض م 

 !شدی م ی شب قشنگ دیبار بود! با نیآخر نیلبام نشست! ا یرو یتلخند

  دیچی پیبود روشن کردم. صداش تو گوشم م یغذاخور  زی م یرو که رو  ییهارو برداشتم و شمع  فندک
 چقدر غذا خوردن با نور شمع رو دوست داشت!  گفتیکه م

! دعا کن گهی نگو د یز ی نگاه و بعد، خدانگهدارت! چ ریدِل س هیباره!   نیآخر نیهارو روشن کن! ا"_شمع 
 از تو فکِر تو درام!" نی برام! دعا کن بعد از ا

و قلبم هزار    ریشد. اشک من هم سراز کهی افتاد و هزار ت ن یزم یو روکرد   ریو به بشقاب گ دیلرز دستم
 ! کهیت

همه  نینبوده ا ینه تو نه من! تصادف گهی! دانتهیخ یبو  نیا شکنن،یظرفا که م نیتنم! ا رهی گی"_ُگر م
! رمیگیبار، تقاص جفتمونو از تو م نیبشه ا یهرجور  یول رمی میم  رم،ی دلگ ییعادت، منم مثل تو از تنها

  نجا،یازت ا مونهی که م یز یچ  هاتو هر قطره، تن هیتو اما، تو رو ُکشتم تو هر گر یشدم به پا   ریپ  نکهیبا ا
 اون عطره!"  یچندتا تار مو و بو هی

از اتاق خارج شد و جلو اومد. ازم خواست از اونجا دور بمونم و خودش با جارو مشغول جمع   عیسر
 شد.  هاشهین خورده ش کرد
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نشست و هر دو در سکوت   هایاز صندل  یک ی یمن، رو  یکه به سالن برگشت. رو به رو دینکش یطول
در   ریام یدها یو تمج  فیاز تعر ی عاشقانه نبود! خبر  یهااز حرف  یخبر  گهی. دمیمشغول خوردن شد

گال با بشقاب به گوش  برخورد قاشق و چن یمورد دستپختم نبود! فقط سکوت بود و سکوت! تنها صدا
 شده بود!  یزجر آور  یو عجب سمفون دیرسیم
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 دمیدی رو م یافتاد. دختر و پسر جوون  نکیگذاشتم. نگاهم به س ییظرف شو نی رو داخل ماش هاظرف 
هاشون تا آسمون خنده  یو صدا دنیپاشیآب م گهیو به هم د دنیخندی ظرف شستن م نیکه در ح
 !  دیرسیهفتم م

 ها نبود! از اون خنده یخبر  گهید اما

 

زد و ازم گرفتش! اما   یآشپزخونه خارج شدم و فنجون قهوه رو به سمتش گرفتم. لبخند کمرنگ از
و  نشوندی پاش م  یو منو رو گرفت ی فنجوِن قهوه دستم رو م یکه به جا یینبود از اون روزا یخبر 

 ! کردی زش م موهام رو نوا

بود و من   ن یری . عطر حضورش شم یصدا مشغول خوردن قهوه شد ینشستم و هر دو آروم و ب  کنارش
  فینگه! اما ح یچ یو بخوره و ه  نهی و اون فقط بش نمی بچ زی واسش م  ینطور ی حاضر بودم هر روز هم

 از حرکاتش معلوم بود! نیو ا خواستینم گهیکه اون د

  یکردم و سرم رو رو  کینزد ری خودم رو به ام  یگذاشتم و کم زیم یکه تموم شد، فنجون رو رو قهوم
ننشست   گشیهام چون دست دگونه یدوباره روون شدن رو میلجباِز لعنت  یهابازوش گذاشتم. اشک 

 موهام!  یرو

م کرد و  شد به اشکام. اخ   رهیبازوش و خ یشد در اثر اشکام.  سرم رو بلند کرد از رو  سیخ دستش
 گفت: 

 نکن!  هی_گر

 اشکام رو پاک کردم و گفتم:  عیسر
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 من!  ِش ی! پنجای! فقط نرو! امشبو بمون همکنمی نم هیگر گهی! ددی_باشه! ببخش

 لبام گذاشت و آروم ِپچ زد:  یرو رو دستش

 نکن!  هی! فقط گرسی_هـــــــ

 بازوش گذاشت.  یو سرم رو رو  دیمبل دراز کش یبعد سرم رو در آ*غ*و*ش گرفت و رو و

به دو هفته بود که منو  کیکردم. نزد هامه یوارد ر صانهیرو فرو کردم تو موهاش  و عطرش رو حر  سرم
بازوش بزارم،    یسر رو نکهیا یبه دو هفته بود که من به جا  کیاز وجود خودش محروم کرده بود! نزد

 بار بود! نیآخر نیبود! ا یال وقت تالفبود! حا یو خواب از چشمام فرار  ذاشتمیبالش م  یسر رو

 . دمیچسب  ریبه ام چسبه،ی که به مادرش م  یزدم به لباسش و مثل نوزاد چنگ

سرت رو تو بغلم  فرو   یوقت گفتیم شهی. همدادیرو م دنشیمنظم قلبش خبر از خواب یهاتپش 
 . برهیخوابم م  عیاز بودنت و سر  شهیدلم گرم م یکنیم

منو دوست نداشت که بخواد از وجوِد من  گهیزود خوابش برد؟! نه! اون د نیهم واسه هم حاال
 !رهی آرامش بگ

 

عطرش! حس آرامش   یتک تک نفساش! ذره به ذره  ی ره ی ذخ ی! براموندمیم  داریاما تا صبح ب من
 که کنارم نبود!  ییروزها یآ*غ*و*ش*ش! برا

 

 

هم کنارم نبود! حتما صبح زود رفته   یر یصبح بود! ام ۱۰رو باز کردم و نگاهم به ساعت افتاد.  چشمام
 بودم و حتما بعد از اون خوابم برده بود!   داریتا اذان صبح ب ادمه یبود شرکت و من 

 !دمیبار ند  نیآخر یشد که رفتنش رو برا فیح چه

 ه بودمش!بست  روزیرفتم که د  یجام بلند شدم. به سمت چمدون از
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 !زدمی م رشیز  دیرفتن بود و نبا  وقت

 ی. به دور تا دورش نگاه کردم و صداسادمیو به همراه چمدونم وسط خونه وا دمیرو پوش لباسام
 که قصد بند اومدن نداشتن! ییهاو اشک   دیچی پیگوشم م یاشوان بود که تو

! تو  یدیپر  ،یشد ییشِب هوا هی  یا! مثِل پرنده یدیرو باختم، ند ی"_همه جوره سوختم و ساختم! باز 
بودم برات، االن هنوز  یک  یفهمی م یروز  هی! یرحم یکه من، تنها برم تو اوِج ب  یخودت باعث شد

 !"یفهمی نم یداغ

  یتو دیسف یبه سانتافه  دمیزدم. دست کش رونینگاه رو به اتاقمون انداختم و بعد از خونه ب  نیآخر
 ! گرفتهی نظر م   ریو منو ز ومدهی اون روزا باهاش دم خونمون م فتگی که م ی. همون اطیح

 ! اما، افسوس!دمیپری کابوس بود و از خواب م هی نیا کاش

 

 نگاهام رو به دِر خونه انداختم. نیزدم و آخر  رونی خونه ب از

 کاش... ی. اگردوندی دنبالم و برم م ومدیکاش م ینبود! ا ریداستان من و ام انِ ی پا نیکاش ا یا

 148#پارت_

بگه در رو باز کرد و   یز یچ نکهیچهرم بدون ا دنیبا د یلی و زنگ رو فشردم. مامان ن دمیخونمون رس به
 به استقبالم.   اطی خودش اومد تو ح

 گفت:  شد،یم دهیو نشاط د یکه توش شاد ییصدا با

 دلم واست تنگ ش.... ،یاومد ی_سالم مادر، خوب کرد 

و چمدوِن تو دستم افتاد و حرفش رو قطع کرد. حاال با   دهیو رنِگ پرگود رفته  یبه چشما چشمش
 گفت:  زد،یکه تو صداش موج م ینگران

 ! ؟ی_طناز! خوب
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 یو خودم رو انداختم تو آغ*و*ش*ش. سع  رمیرو از سر بگ هیبود تا دوباره گر یجمله کاف نیهم
جواب   ییبا چه رو دونستمی شده و من نم یچ دیپرس یداشت آرومم کنه اما مادر بود و نگران! مدام م

 سوالش رو بدم!

 .دمی دادم و چمدون رو به سمت خونه کش تیاومدن از آ*غ*و*ش*ش رضا رونی به ب باالخره

 سرم اومد و گفت:  پشت

 ! یکنیجون به سرم م یافتاده؟! دار  یچه اتفاق یگیشده دختر؟! چرا نم ی_چ

 گرفته گفتم:  ییصدا با

 دعوام شده!  ری _با ام

 . سادیرو بهم رسوند و رو به روم وا  خودش

 !یو قهر کن یشوهرتو ول کن  یک یکوچ  یبا هر دعوا د ی! تو که نباهیع یزن و شوهر طب نی_دعوا که ب

از درد از دست دادن بچم به خودم   یوقت  یمن! کجا بود یچاره ی! چه ساده بود مادر ب ک؟یکوچ یدعوا
مادر شدن ندارم؟! کجا   ییتوانا گهیتمام گفت که د یرحم ی با ب  دکتر یوقت ی! کجا بود دم؟یچی پیم

زن رو   نکه او یوقت  یاون بچه سقط شده؟! کجا بود نکهیخوشحاله از ا  گفتی م  ریکه ام یوقت یبود
 ! دم؟یکنارش د

به اتاق  دنیکردم خودمو تا رس  یاون صحنه بازم اشک به چشمام هجوم آرود اما سع یادآور ی با
ها باال بردم. در همون که بود اونو از پله یچمدون رو جمع کردم و با هر بدبخت یکنترل کنم. دسته

 گفتم: یل یبه مامان ن نیح

 بخوابم! خستم! لطفا بزار تنها باشم! خوامیمامان اما م  دی_ببخش

 .ها باال رفتم و وارد اتاقم شدممنتظر جواب باشم، از پله نکهیبعد بدون ا و

و  دنیخندیدورتا دور اتاق بودن! م دنیکه مشغول دو دمیرو د یمحض ورودم دختر و پسر  به
 !کردنی م دیرو تهد گهیهمد
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که   کردیبود و اعتراف م  ستادهی پنجره ا  نییبه دست پا لی که موبا دمیرو د یپنجره رفتم. پسر  لب
 روزها رو دوست داره! نیا یدختِر مغموم و غم زده

از دستش  یخورد و گوش  نیاون کلمات به زانو زم دنیکه از ذوق شن دمیدی رو م یاما دختر  نجایا
 افتاد! 

با پسر مورد   دنیبر اثر دو یکه از زور خستگ ی! دختر دمیدی رو م  یباتر یز یاون طرف تر صحنه یکم
 وابش برده!همون پسر با آرامش خ یعالقش دور تا دور اتاق، حاال رو پا

 خوش! یزود گذشت اون روزها چه

  یب تونستمی بود! چطور م ریخاطرات ام ادآوریشهر برام  نیا یجا یخونه و البته جا  نیا یجا یجا
 ! اصال مگه امکان داشت؟!ارم؟ی اون دووم ب

  یکی  یکیخاطرات،  ریشدم به سقف. تصو رهی و خ دمیتخت خز یلباسام رو عوض کنم، رو نکهیا بدون
 دل کندن نداشت!  یی! قلبم تواناریاز چشمام سراز هیو گر شدی چشمام رد م یاز جلو

 

بود! حتما نگرانم شده بود! حتما ازم  ری . حتما امدمیکه زنگ خورد، مثل فنر از جام پر لمیموبا
 !ششیکه برگردم پ خواستیم

  دایرو پ  لمیتا موبا تمخیر  رونیرو ب   اتشیرسوندم و تموم محتو  فمیخودم رو به ک یچجور  دونمی نم
 کنم.

 شد و تو قلبم فرو رفت! یشتر ین هیکردم اما اسم هد داشیپ

دادم که اومدم خونمون. اونم گفت که حتما   حی جوابشو دادم و خالصه و کوتاه بهش توض یلیمی ب  با
 . زنهیفردا بهم سر م 

بگم! ناچار   یز یچ هیبه هد تونستمی نداشتم اما نم یچون حوصله  نمیرو بب  یکس خواستی نم دلم
 سفارش، قطع کرد! یقبول کردم و اون هم بعد از کل
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  نجای! با اخواستی خودمون رو م یواسه شام صدام زد اما اشتها نداشتم. دلم خونه یل یمامان ن شب
اس ام اس هم بهم نداد! حتما خوشحال شده   هی یحت ریبود که ام نیشده بودم و بدتر از همه ا بهیغر

راحت با اون دختر قرار    الیبا خ  توتستی خودم رفتم! حاال کارش راحت شده بود و م نکهیاز ابود 
 بزاره! 

 !ومدیاز فکر کردن بهش هم نفسم بند م یخونمون! حت  ارهینکنه اون دختره رو ب اما

و بهش سالم   دمیرو د وشی. داررمیقرص بگ یل یو از مامان ن  نییمجبورم کرد تا برم پا دیدرد شد سر
 هیو کنا  شیبود که ن  بینگفت! عج یز یچ گهیداد و د یدادم. اونم متقابال سالم کوتاه یکوتاه

 !ومدیوگرنه حتما از خجالتم درم ست،ی! اما معلوم بود که حالش خوش نزدی نم

 

خوردم و   ی. تنها قرصرفتی نم  ن ییاصرار کرد، لب به غذا نزدم چون از گلوم پا یلیمامان ن  هرچقدر
 گفت:  یل یخواستم از آشپزخونه خارج بشم که مامان ن 

 ! ری_زنگ زدم به ام

 ادامه داد: د،یبگم، منتظر موندم تا ادامه حرفشو بزنه. اونم که سکوت منو د یز ی چ نکهیا بدون

 ! نگرانت بود!یینجای_بهش گفتم ا

که انقدر ادعا داشت منو دوست داره و اون همه هم با  ی لیاتاقم شدم. مامان ن   یزدم و راه  یپوزخند 
! معلوم بود که  هیچ نجا یمن اومدم ا نکهیا لینگفته بود که دل ریبه ام  یمخالف بود حت ریازدواج منو ام

 نزد؟!  زنگباهاش دعوا هم نکرده! واقعا جالبه! نگرانم شده بود؟! پس چرا به خودم  یحت

 

 و زانوهام رو تو شکمم جمع کردم.  دمی تخت خز یدوباره رو 

 ! انداختی م ری ام ادیعذابم! گوشه گوشش منو  یاتاق شده بود ملکه نیا

 برد. که قرص اثر کرد و خوابم  دینکش  یکردم چشمام رو ببندم و طول  یسع
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 149#پارت_

  یکه از جلو  ییهانیماش یبودم. به همه  ریشده بودم و مدام منتظر اومدن ام ره ی خ  رونیپنجره به ب  از
 کنم اما نبود!  دایرو داخلش پ  ری ام دیتا شا شدمی م رهی خ شدنیخونمون رد م 

 فراموشم کرده بود! یزود نیمعرفت شده بود! به هم یب

بودم که  دواریخودم رو بهش رسوندم. هنوزم ام عاید، سر که خاموش و روشن ش میگوش یصفحه
 بود!  هیداشته باشم. اما باز هم هد ریام یاز سو یامیپ

 خونتونم!" گهیساعت د هی"_تا 

  یادهیچه فا  نجایپرتاب کردم و دوباره برگشتم پشت پنجره. اومدن تو به ا یارو به گوشه   لیموبا
 برده بود!   ادیمنو از  یبه کل ای! که اونم گوشدمی نفر آروم م هیداشت؟! من فقط با اومدن 

 !هیلی به در خورد و بعد باز شد. به خودم زحمت برگشتن ندادم. معلوم بود که مامان ن یاضربه 

 که گفت:  دمی گرفتش رو شن  یصدا

 !؟یخودتو بکش  یخوای دختر! م ی_تو که دست به صبحونت نزد

کاش زودتر   ی. ادادیبدجور عذابم م نمونینگفتم. سکوت مرگبار ب یز یو چ دمیکش یاکالفه  نفس
 کنم و سبک بشم! ه یکم گر هیبتونم  مییتا حداقل تو تنها رفتیم

 شونم گذاشت و آروم گفت:  ی. دستش رو روشدی م کی که بهم نزد دمیشنیهاش رو م قدم یصدا

 سراغت! ادیبهتر م  یکی ،ی ر ی گیطالق م ری! از امدهیکه به آخر نرس ای_دن

 گفتم:  هیسراسر کنا  ی زدم. با لحن یسمتش برگشتم و پوزخند به

خط   ریبا نگاهات واسه ام یچطور   ادتهینه؟!  ادتهیازدواج!  نیبا ا یمخالف بود  یلیخ  یروز  هی ادمهی_
فرد مناسب واسه  ری ام یبه من ثابت کن  یکه تونست یشد؟! خوشحال  ی! حاال چ؟یدیکشی و نشون م

 به طالق!  یشد یو انقدر زود راض  یگینم یچی که بهش ه نهیازدواج نبوده؟! واسه هم

 و گفت:  دی رو تو هم کش اخماش 
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! تو عقلتو از دست  خوره؟ی خوشحال م یمن به آدما یافهی ! من خوشحالم؟! ق؟یگ ی_چرا چرت و پرت م
 ! یداد

 زدم:  داد

که  یزدی م شی که اونقدر خودتو به آب و آت ییشدم! اما تو وونهیدادم! اصال د _آره عقلمو از دست
که دختر بدبخت من با اون   یکه چه کار کرد یدیدادم سرش نکش هی یباهاش ازدواج نکنم، چرا حت

 ! نجا؟یحال و روز خونشو ول کرده اومده ا

 سکوت گفت:  هیانداخت وسکوت کرد. بعد از چند ثان نییرو پا  سرش

 زنگ زده بودم بهش اما... نیواسه هم  وزری_د

 !؟ی_اما چ

 بگه، زنگ خونه به صدا در اومد.   یز یرنگش رو بهم دوخت و تا خواست چ  یعسل نگاه

 حرفش رو ول کرد و رفت!  یاز خدا خواسته ادامه اونم

دعوا کنه اما  ری با ام  یلیمامان ن خواستی تخت نشستم و به موهام چنگ زدم. من دلم نم یرو
دنبالم و بشه همون آدم سابق! باورش برام سخت   ادیتا ب ارهی رو به خودش ب ریام خواستمی حداقل م

 و با رفتن من کنار اومده بود!  زیهمه چ ریبود که انقدر زود زده بود ز

 شده بودم؟! یتحمل من انقدر براش سخت بود؟! انقدر واسش تکرار  یعنی

وارد شد. خواستم بهش سالم کنم که پشت سرش   هیو هد دمیر چرخ در که اومد به سمت د یصدا
 هیدلم رو سر هد یهاتمام عقده  خواستی آتوسا و مهسا هم وارد شدن. اخمام تو هم رفت. دلم م

 رو نگو؟!  هیقض  یکنم! مگه بهش نگفته بودم به کس  یخال

که  یاومد و با پوزخند . اما به جاش آتوسا به سمتمگفتی نم  یز یانداخته بود و چ نییرو پا  سرش
 لبش جا خوش کرده بود، گفت:  یگوشه

 _سالم، طناز خانوم! 



 اب یمنو در

457 
 

کشبدم تا بتونم خشمم رو کنترل کنم. جواب سالمش رو دادم و بعد مهسا به سمتم و  یق یعم  نفس
که دستش رو به سمتم دراز کرد تا باهام دست بده اما دستش رو پس زدم   هیاومد و دست آخرم هد 

ها خودش بود که به بچه   ریرفتار اما تقص نیجواب سالمش رو هم ندادم. دست خودم نبود ا  یو حت
 داده بود! برخ

  نیبزاره و اونم هم زی م یو شربت آورد و ازش خواستم که اونا رو رو وهیواسمون م بای لحظه فر همون
 کارو کرد و بعد اتاق رو ترک کرد.

 شدم. رهی خ  نایه به ماش پشت پنجره رفتم و دوبار م،یشگیعادت هم  به

 آتوسا خنجر شد و تو قلبم فرو رفت:  یجمله

چقدر  ادتهی! ی! حقم دار ؟یتو چشممون نگاه کن شهیروت نم  ه؟یطنازجون؟! چ یسادی_چرا اونجا وا
دستمال  هیو بعد مثل  خوادتی واسه دو روز م گفتمی بهت م ادتهی! خورهی به دردت نم   ریبهت گفتم ام

 کو گوش شنوا!  دور؟! اما ندازتیم

و که با تشر اسم آتوسا رو   دیبه گوشم رس هیهد یرو مشت کردم و اشکام رو پس زدم. صدا دستم
 صدا زد. 

 اما دست بردار نبود! آتوسا

  یتو چشمام زل زد ادتهی! یکه به حرفام برس  میگفتم منتظر اون روز ادتهیجون! بزار بگم!  هیهد هی_چ
شد؟!  ی ! پس چفته؟ی اتفاق نم یگ یکه م ییزایچ نیوقت ا چیو ه میعاشق هم  ریمن و ام یو گفت

روز   چند! حاال نیبازم خوب دووم آورد گمیسال؟! بابا من که م هیمشترکتون؟!   یچقدر گذشت از زندگ
 !وهی بدبخِت ب  یدختِر نوزده ساله هی یشیم گهید

  کردنیتن با آتوسا دعوا مبودن که داش هیمهسا و هد نیشد و ا ری حرف اشکام از چشمام سراز نیا با
 !دیخندی اما اون سرخوش م

 گفتم:  زدیکه نفرت توش موج م ییسرِد پنجره و با صدا یشهیرو چسبوندم به ش  سرم

 !رونی ب  دی_بر

 گفت:   یلرزون  یبا صدا هیهد
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 ...خوای _طناز من نم

 زدم:  ادی. فردمی جدا کردم و به سمتش چرخ شهیرو از ش  سرم

! از نمیبب   افتویاسمتو بشنوم نه ق خوامی تا آخر عمرم نه م گهی! داریهم اسم منو ن گهی_خفه شو! د
 !رونیب  دیهمتون متنفرم! از اتاق من بر

 150#پارت_

 .شدیم دهیآتوسا هنوزم پوزخند د یگرفته بود اما تو چهره  هیمهسا و هد یچهره 

 و تکرار کردم:  دمیبه سمت پنجره چرخ  دوباره

 ! نمیبب ییشماهارو جا یبه صورت اتفاق  خوامی نم گهید ی! حترونی ب  دی_بر

 : دی چ یمهسا تو گوشم پ  یشونم نشست و پشت بندش صدا یرو یدست

  ی! ببخش اگه اتفاقمیو نگرانت م ی! باور کن ما دوِست دارسیننو هیمن و هد یآتوسا رو پا ی_حرفا
  یهم اتفاق میما از موضوع خبردار شد نکهی! اما ادیگفته شد که نبا ییو حرفا افتادی م دیافتاد که نبا
 مقصر نبود! هیبود و هد

 لبام نقش بست و تنها گفتم:  یرو  یپوزخند

 ! رونی _برو ب

نشستم. سرم مثل کوره داغ شده   نیزم  یبسته شدن در اومد. ُسر خوردم و رو یبعد صدا یلحظات 
 . دیچیپی آتوسا تو سرم م  یبود و مدام حرفا

 

بدبخِت   ی!"  "دختِر نوزده سالهوه یبدبخِت ب ی!"  "دختِر نوزده سالهوهیبدبخِت ب  ی"دختِر نوزده ساله 
 ی!"  "دختِر نوزده سالهوهی بدبخِت ب ی!"  "دختِر نوزده سالهوهیبدبخِت ب ی!"  "دختِر نوزده سالهوهیب

 !" وهیبدبخِت ب 
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  یلیو از جام بلند شدم و تمام وسا دمیکش  ادیفر هاوونهی مغزم اکو شد که مثل د یجمله تو نیا انقدر
 کهی پرت کردم و به هزار ت نییپا   زیم یرو از رو نهی. با دوتا دستم آختمیر نیی بود را پا  زیم یکه رو
اونا زانو   یرو نو م شهیپرشده بود از خورده ش نیزم ی . رودیچی تو اتاق پ یبد  یشد و صدا لیتبد

 نمیس  یکه رو ی. نه از درِد پام! بلکه از درددمی. زجه زدم و داد کشدیچ یپام پ یتو یزدم و درد بد
 ! کردی م ینیسنگ

  غیمن به شدت جا خورد. من اما مدام ج تیوضع  دنیوارد اتاق شد و با د مهیسراس یلین مامان
 !کردمی م هیو گر دمیکشیم

 شد!  اهیچشمام س  یجلو زیکار ادامه دادم تا کم کم از حال رفتم و همه چ نیبه ا انقدر

 

سرم   یبود که باال یکه به چشمم خورد، سرم  یز ی چ نیوچشم باز کردم و اول دیچی پ مین یب  ریالکل ز یبو
 بود. زونیآو

 ! ریهم واسم شده بود ُپر از خاطره از ام مارستانیب یبودم و حت  مارستانیب

که تو خونه افتاد! به   یآتوسا و اتفاق یهاحرف  یادآور ی. مخصوصا با  کردیحالم رو بد م  نجایا طیمح
 هیتخت تک  ینشسته بود و سرش رو به دسته یصندل یکه رو  یلیدور و برم نگاه کردم. به جز مامان ن 

 نبود! زیاتاق نفرت انگ  نیتو ا یو خوابش برده بود، کس داده بود

اگه   ی! حتنه؟یتا منو بب  ومدیحداقل م دیمن هنوزم همسرش بودم؟! نبا نکهیکجا بود؟! مگر نه ا  ریام
 ارزش شده بودم؟!  یانقدر واسش ب گهینزنه و سکوت کنه؟! د یحرف 

بودم که  فیهام روون شد. ضعگونه  یو اشکام رو دمیسرم کش  یرو رو مارستانیب دیسف یملحفه 
  نشستیهم م ای زن دن نیتر یقلب قو یغم اگه رو نیبودم اما ا فیضع دی! شاکردم؟ی م هیمدام گر

  قیبودم، به وجودم تزر وونشیکه د یکه از پس زده شدنم توسط مرد ی! حس بداوردیاونو از پا در م
 !ومدیاز دستم بر نم یکار  هیبه جز گرکارو کرده بود و من  نیشده بود، با من ا
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سرم کنار زد و با غم  یشد. ملحفه رو از رو  یلیشدن مامان ن داریهق هقم باعث ب یکنم صدا فکر
بودم رو اون زار زار   هوشیرو که من ب یشد. چشماش سرِخ سرخ بود! انگار تمام مدت   رهیبهم خ   یبی عج
 کرده بود! هیگر

از اتاق   دیکرد و اون که حال و احوال منو د دایشدت پ میبه خون نشستش گر یهای عسل دنید با
 خارج شد که پرستار رو خبر کنه. 

 به اتاق شدم. خوب که دقت کردم، متوجه شدم اون فرد پدرمه! یورود کس یرفتنش متوجه  با

 : گفت  یامحض  ورودش به سمتم اومد و دستمو تو دستش گرفت و با لحن به شدت غمزده  به

 نکن عروسک بابا!  هیگر ینجور ی_ا

 گفتم:  کرد،ی که دِل سنگ رو هم آب م ییهاو زجه  هیرو فشردم و با گر دستش

و مثل سابق   ادیکه سر عقل ب   ی صحبت کن  ریبا ام یر ی! چرا تو نم؟یکنی نم ی کار  چی_بابا تو چرا ه
ارم! نزار رابطمون  چقدر دوسش د یدونیشبه از من خسته بشه؟! تو که م هی  شهیبشه؟! آخه مگه م

 خراب بشه!

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

 کرد!  شیکار شهینم گهیخودشو گرفته! د می_اون تصم

 گفت:  یل یمن با خشم رو به مامان ن تیوضع دنیلحظه پرستار وارد اتاق شد و با د همون

 نیکه ا دی کنی چه کار م دی! شماها دارستیواسش خوب ن  یو زار  هی_صدبار تکرار کردم استرس و گر
 !کنه؟یم  هیدختر مثل ابر بهار گر

 به سرمم وارد کرد و گفت:  یو بعد آمپول  

 همراه داخل اتاق بمونه! هی_لطفا 

 دستم رو فشرد و آروم لب زد:  پدرم

 دلمونو خون نکن دختر!  هاتهیلطفشو... با گر  ی_زودتر خوب شو تا جبران کن
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 !کردم؟ی جبران م دیرو با  ی! چدمیحرفشو نفهم  یبعد از اتاق خارج شد و من معن و

 

 رفتم...  یخبر ی کرده بود، اثر کرد و من دوباره به عالم ب قیکه بهم تزر  یکم، آرامبخش کم

 151#پارت_

  د،یشک مارستانیکه آتوسا اون حرفا رو زد و من به اون حال و روز افتادم و کارم به ب  یروز از وقت دو
 . گذشتیم

که  یهم ازش نداشتم! با هر اس ام اس یخبر  نی تر کیکوچ ی و حت دمیدی رو نم ریپنجم بود که ام روز
بود و هر   یغات یتبل   امیاما نبود... همش پ ره،ی ام کردمی. چون فکر مشدی حالم بد م  ومدیم میگوش یرو

نبود!  یه هم خبر یاز هد گهید  یرو خورد کنم! حت لمی موبا خواستیها دلم م امی پ نیا دنیبار با د
جمله از   نیو نه اسمتو بشنوم و اونم انگار منتظر هم نمت ی بب خوامینه م گهیخودم بهش گفتم د

 نیها مخصوصا آتوسا ا! حق نداشت به بچهیلیسمت من بود تا بره! هنوزم ازش دلخور بودم! خ
اگه زنگ  دونستمی تماس از سمتش بودم! هرچند م هیچرا هنوزم منتظر   دونمی موضوع رو بگه اما نم

 !ادمهیبدونم که به   خواستی اما انگار دلم م دمی بزنه جوابشو نم

 روزها اما انگار همه منو فراموش کرده بودن...  نیا

شده بود جنگ و دعوا    وشیو دار ی ل یروزا کار مامان ن نیزدم و سرم رو به بالش فشردم. ا  یجام غلت  تو
و انقدر وضع    دمیشنی داد و هوارشون رو م یو فقط صدا هیدعواها چ نیا ل یدل دمیفهمی و من نم

 از مامان بپرسم! لشویخودم بد بود که حوصله نداشتم دل

هنر    ی لیو اگه خ واریتخت و زل زدن به در و د یرو  دنیشده بودم! کارم شده بود خواب  افسرده
 ! اما نبود!نمیرو بب  ریام دیتا شا رفتمی و لب پنجره م شدمیپا م کردمیم

و توش غذا  گرفتی به زور دهنمو م یل ی. اما مامان نزدمیلب به غذا هم نم یحت گهیروزا د نیا
 اما دست خودم نبود! کردمی! داشتم اونم داغون م کردی م هیکار زار زار گر نیا نیو در ح  ختیریم

اتاق از سوت و   نیکردم تا حداقل ا یاز آهنگامو پل ی ک یرو روشن کردم.  لمی پنجره رفتم و موبا کنار
 :ختمی! باهاش زمزمه کردم و اشک رادیدر ب  یکور 
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! ای ب ا،ی ب ا،ی ب  ا،ی ! بایی! قرار نبود آخه تنها ییهمه جدا نی! قرار نبود آخه ا؟ییمن معلومه کجا یوونهی"_د
  ا،یمجبور و، ب  یبش یبندازتت دور و، واسه هر اشتباه   هوی جاش  یو، نبود آدِم مغرور نیا یبلد نبود

 !" ایب  ا،یب  ا،یب

 چشماش از پشت عکس و زمزمه کردم:  یرو  دمیکش دست

 یزدی برات م دمیرقصی که دلم بدجور شده تنگت؟! م ییخوش رنگت! کجا ی"_دلم تنگه واسه چشما
 !"یساز یشهر خاطره م هیواسه  ست،ی حواست ن ،یهرساز 

کردم و با زجه و هق هق به خوندن ادامه دادم.  حتما   یتوجه  یباز شدن در اتاق که اومد ب یصدا
 بود!  یلیمامان ن

کن، آبرو   یقرار ی کن، به ظاهر ب  یکار  هی! الاقل بمون ی مونی تو قلِب من م ،یدون ی"_تو که خودت م 
  یقرار ی کن، به ظاهر ب یکار  هی! الاقل بمون یمونیمتو قلِب من  ،یدون یکن، نرو! تو که خودت م یدار 

 کن، نرو!"  یکن، آبرو دار 

 ! عطِر خودش بود! مطمئنم عطر خودش بود!دیچیدماغم پ ریز  ییعطر آشنا یبو

که انگار ِکِدر شده   یاناِب قهوه  یبه سمتش برگشتم. خوِد نامردش بود! اون چشما یُبهت و ناباور  با
 نامرِد خودم بود!  رِ یبود، ام ستادهیمرد که مقابل من ا نیبود، ماِل خودش بود! ا

چهرش داغون به نظر   بیبه تن داشت و عج   نیبه همراه شلوار ج یکرم رنگ  شرتی! تشدی نم  باورم
برم   خواستی ا م ! حتمیک ینزد نیمن هزار بار جون داد از ا یجنبهی و قلب ب  ستادی! کنارم ادیرسیم

 گردونه! مطمئنم!

 !زنهی به قلبم خنجر م  یچجور  ارهی که به زبون م یابا هرکلمه دیباز کرد و ند لب

دستت!  رسهی م هیاحضار گهیبهت بگم که امروز رفتم و درخواست طالق دادم! چند روز د نجای_اومدم ا
انجام بشه،  یاگه طالق توافق نی ! ببیرو جا نخور  هیاون احضار یدیاومدم خودم بهت بگم که اگه د

  شیاآزم  هی! شهیو وقتمون هم تلف نم شهیم فیزود کارا رد  یلیباشن، خ  یهر دو طرف راض  یعنی
 که تو.... یداره واسه عدم باردار 

 انداخت. با بغض گفتم:  نیی رو خورد و سرش رو پا حرفش
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 !ت؟یکردن من از زندگ رونیواسه ب ی_انقدر عجله دار 

 شد و گفت:   رهیدارم خشک ا یچشما به

خوب بود اما از نظر من نه! تو  زی از نظر تو همه چ دیشا  م،یکردی م یمدت که با هم زندگ نی_طناز ا
کردن با تو واسم  ی! زندگاوردمیخودم نم یمن کنارت حالم خوبه اما در واقع من به رو یکردی فکر م 

  یلیخ   منوتمون بهتره! درضمن الهه واسه جف م،یری درکت کنم! اگه طالق بگ تونمی سخته چون نم
 بده!  تی طالق رضا نیبه ا یدوست داره و مطمئنم باهاش حالم خوبه! تو هم اگه منو دوست دار 

بعِد من قراره به آخر اسم اون   کردمی فکر م نیبه ا یوقت شدی پاره م  کهی اسمش الهه بود! قلبم ت پس
 "جان" بچسبونه! 

 و بغض تو گلوم! کردی م ینی! درد رو قلبم سنگ شدیاز دهنم خارج نم  یحرف 

 زمزمه کرد:   آروم،

 _خداحافظ!

 رفت... و

 حاِل خرابمو!  دیمنو! رفت و ند ختنیفرو ر دیو ند  رفت

 من! یهابود تو اتاق و زجه   دهیچیاشوان پ یفقط صدا حاال

 نیحال من بدتر از ا  ار،ی ب ادتینه؟! فقط  ای  ادیم ادتیرو  یلعنت یاون همه خاطره  ار،یب  تادی"_
  ار،یب  ادتی! فقط سادمیبود وا یهر ک  یکه به خاطرت تو رو یار،من یب ادتیتِه داستانم!  گهید شهینم

 از چِشمت افتادم!"  ینجور یمن خودم باعث شدم که ا

 روزا خوندم:  نیزدم و با اشواِن همدرِد ا زجه

  ادتیمنو  ، یخورد یاز زندگ ،ی! هرجا کم اورداریب  ادتیمنو  ییتنها یحس کرد  ییهرجا ی"_تو شلوغ
 !" اری ب ادتی ار،یب
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 152#پارت_

 : ریام

! دلم رفتی مغزم رژه م یهم گذاشته بودم. صداها رو یزده بودم و چشمام رو رو هیتک  وارید به
 !شدی که نم  فیبزنم تا همشون ساکت بشن اما ح یادیفر خواستیم

  دی! انگار قصد داشت مغزمو سوراخ کنه بس که دردش شدکردی نم  یروزا کم کار  نیدرد هم که ا سر
که   یابه جز الهه! الهه ادیکس جرعت نداشت طرفش ب  چی شده بودم که ه اریتمام ع یوونهید هیبود! 

 روزها همه جا حضور داشت و افسوس که...  نیا

 

  وشیخانم و دار یل یاون سمت تر ن یرو به روم. کم واریشدم به د رهی رو باز کردم و دوباره خ چشمام
 اونا، کنار من بابام.  ینشسته بودن و روبه رو 

 حال خراب! نیبود ا بیچرا انقدر حالش بد بود! عج  دونمی ! نمادینبود ب یراض  نیمه مامان

! ستمینگرانش ن گفتمیبود و دروغ بود اگه م ومدهیمن نبود! هنوز ن یِ از دختِر چشم زمرد یخبر  اام
 ...ادی ز یلینگرانش بودم، خ 

 قدم بزنم.   یلعنت یراهرو نیتو ا ی گرفتم کم  میگرفتم و تصم واریرو از د امه یتک

بود که چشمم به کفشاش افتاد!    نییپا گذاشتم و همونطور سرم پا ری بار طول راهرو رو ز نیچند
 خودش بود!

  رِ یآشفته و در هم بود! ز یواقع یشدم. داغون بود! به معنا  رهیرو باال آوردم و تو چشماش خ  سرم
بود! الغر شده بود! اونقدر که  ادیز یهیاز گر شکیچشماش گود افتاده بود و کبود شده بود که ب 

  واز گچ نداشت  یصورتش معلوم بود! رنگش دسِت کم یهافرو رفته بود و استخونهاش گونه
 بود! دنیبار یچشماش آماده 

 بود و بلد نبود در ظاهر خوب باشه که غرورشو حفظ کنه!  یکی بود! ظاهر و باطنش   نیدختر هم نیا
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تلِخ   یغرق در قهوه نابش بودم و اون یهای ! من غرق در جنگلمیچشم از هم بردار میقصد نداشت انگار
 چشمام!

 دوست داشت! بخونم تا ازم دل بکنه و بره:  شهیکه هم ی واسش بخونم! همونجور  خواستیم دلم

که   یروان ه یبا  ،یمثه تو با ِچشم رنگ  ی کیسازه!  نی! من فکر و ذکرم پرِت استمی تو ن یای "_من آدِم رو
راهن همه پاهام، از بس   یِ افسردم! من زخم  رمی! من با خودم درگستمیتو ن یا ی! من آدِم روسازهی نم

 یُزل نزن تو وونهی! دیکنیکه آخرم سقوط م ،یپرتگاه هیخوردم! کناِر من لِب   نیزم  یتو هر راه
 !"؟یکن ی سکوت م گمی م  یچشمام! چرا هرچ

هم   یاسنامهشن یاسممون از تو شهیهم یوقتش بود! وقتش بود تا برا گهیرو صدا زدن و د اسممون
 خط بخوره! 

 

 رهی مظلومش بهم خ یبه خودم اومدم که طناز، خودکار به دست، با چشما یشد اما وقت یچ  دمینفهم
 رو گرفته بودم! ممینظرم عوض بشه و ازش بخوام باهام بمونه اما من تصم دیشده بود تا شا

 لرزونشو جلو آورد و امضا زد!  یانداختم و اونم دستا نیی رو پا سرم

 

َتِه خطه! دستامو ول کن   نجایآرومم، اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم، ا یی! تنهانهیا ممی"_آره تصم
 تو رو!" خوامی نم گهیبرو! د

 

  فی! ح ختیری کاغذ م یرو دیاشکاش بود که دونه دونه، مثل مروار نیکاغذ بود و ا یدستش رو هنوز
 بود!  فیبود اون اشکا! ح

 

عمره با خودشم  هیکه  ،یاز کس یتو دار  یتو بَده! چه انتظار  یهوا برا نیمن نسوز! ا ی! به پافتهی"_ح
 به هم زده؟!" 
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شد تو چشمام.   رهی و خ ستادیآخر ا  هیبزنه اما ثان رونی ب  یاتاق لعنت نیکنارم رد شد و خواست از ا از
 ...دی! باکردی منو فراموش م  دیاما با ،ییجدا یروزا یکنه برا رهیذخ  رموی تصو خواستی انگار م

 

که رنجوندم،   یفاصله واسه هر دومون سخته! بشنوم، کس نکهی! با انیبعد از ا ی"_قول بده، بخند
 دوباره از َتِه دل خوشحال و خوشبخته!"

 

ود  آلوده به اشک و معصومش رو ازم گرفت و از اتاق خارج شد. انگار هنوزم منتظر ب یچشما باالخره
 ... دی! باسپردی م یو منو به فراموش  رفتی م دیتا ازش بخوام که نره! اما اون با

 

                                 **** 

 : طناز 

 گذاشتم. رونی بود، ب  ریکه شاهد طالق من از ام زیاز اون اتاق نفرت انگ پامو

! اومده بود کرد؟ی چه کار م نجایاافتاد! اون  یآب یله یجفت ت هیرو باال گرفتم و ناگهان چشمم به  سرم
 یاز کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و چشما تفاوتی ! خواستم بنه؟یبب  کی منو از نزد یتا بدبخت

 کرد و گفت:  زی نافذش رو ر

از  ری! امیابچه یاحمق باش  نکهیاز ا  شتری! البته بیاحمق ی لی! تو خشیتو زندگ   یومدیم دی_از اولم نبا
چرا   یدونیم  ی! راستادیکه ازت خسته بشه و سراغ من ب  یبودی م یمنتظر روز  دی اولم مال من بود و با

 ! نجا؟یاومدم ا

 ادامه داد: یبا لبخند پرناز  دیرو که د سکوتم

کارا   نی! اما نه بچه جون! من واسه انمی بب کیتو رو از نزد یاومدم بدبخت یبا خودت فکر کن  دی_شا
چقدر دوسم   ینیب ی! م؟ین یبیعقد کنم! م  یو دائم یرسم  ریامروز با ام  نیتا هم نجایم اوقت ندارم! اومد
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دور انداخته  الآشغ هیکه مثل  ییتو نیمنو نداره! و ا یهم طاقت دور  هیثان هی یحت گهیداره؟! د
 !یشد

 تو چشاش گفتم:  رهیو خ  ختمینفرتم رو تو صدام ر تمام

 ! منتظر خراب شدنش باش! یمن ساخت یزندگ یهاخرابه  یرو رو تی _تو زندگ

  زیاون زِن نفرت انگ یبعد از کنارش رد شدم و به سرعت از اونجا خارج شدم. تا اون لحظه جلو و
! زهِر  کردی ! قلبم درد مختنی هام فرو رگونه  یاشکام رو گرفته بودم اما حاال بدون اجازه رو یجلو
 ود! قلبم رو نابود کرد!کاِر خودش رو بلد ب یاون زن بدجور  یهاحرف 
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 : یراو

 

صورت    یاش بر روگونه دی مروار یهاگرفته بود و اشک  یحالتش را به باز خوش  یموها م،ینس
و حق   دیدی فراوان تار م یهی توان نداشت! از گر گرید اشی روان بود! چشمان زمرد اشی مخمل

 بود، نداشت! ختنیکه دائما در حال اشک ر یمتحرک یاز ُمرده  یروزها دسِت کم  نیداشت! طناِز ا

بود از مرِد  ری مقصدش کجاست! آنقدر دلگ دانستیو نم  داشتی لرزانش را برم یهاقدم  هدفی ب
 که حد نداشت!  کرد،ی توجه نم یاگِر چشمان ملتمسش بود اما ذره که نظاره  یرحم ی ب

را   یلعنت یو از او بخواهد بماند و آن برگهمرد را تکان دهد  یهابزند، شانه  اد ی فر خواستی م دلش
 !دانستی نم زی را جا  شتریدار شده بود و التماس ب  حهیامضا نکند اما غرورش جر

 کرده بود! قیتزر اشچاره یبه قلب ب  یکه آن دختِر چشم آب یاز زهر  دیکشی م  ریت  قلبش

سوار بر   یاو و شاهزاده یعاقد برا  یکه روز  کردی را مرور م  یعقد یهاخطبه داشت،ی که برم یقدم هر
و   کردی تصور م یخوانده بود! اما حال همان شاهزاده را در کنار آن دختِر چشم آب  دشیاسب سف

 !خواندی آنها م یخطبه را برا نیکه ا یعاقد

 نمانده بود! دوست داشت زودتر به مقصد برسد! یباق   فشیجسم ضع یبرا یتوان گرید
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که حاال    ی! همسر دید رحمشی مشترک او و همسر ب  یرا مقابل خانه  را باال گرفت و خودش  سرش
خوانده شده بود!  ی او و آن دختِر چشم آب نیعقد ب یبا او "هم سر" نبود! حتما تا به حال خطبه گرید

"دختِر    و در افکارش او را اوردی اسمش را به زبان ب خواستی دلش نم یحت چارهی که طناِز ب یدختر 
 یکه زمرد نیا یبه جا شیهااگر او هم چشم دیکه شا دیشیاندی م نی! او به اخواندی " میچشم آب
 خبر نداشت! زیچ چی! اما او از هکردی او را رها نم  ریبود، ام یباشد، آب

 

  دیاراده اشک در چشمانش لرز یاو و مرِد محبوبش بود، ب  یشاهد معاشقه  یکه روز  یاخانه  دنید با
 : د یچی "اشوان" در گوشش پ یداو ص

! برگرد  ادیفر  میاز بس زد میرابطه جنگه همش دعواست! خسته شد  نیکردم باز، ا وونهیتوئه د ادِ ی"_
"  ابیمن بودن! برگرد "منودر رِ یُمشکال تقص نی" که آشوبم! اابی"! برگرد "منودراب یکن "منودر یکار  هی

 که از چشم تو افتاده!"  یمِن ساده! اون

 

 

  یراه دراز را تا آنجا ط  نیا اده،یکه او هم پ شدیم دهید یگرفته و درهم مرد یتر اما چهره طرف  آن
 یبرا ی! دلتنگیدلتنگ  دیشا ایعادت و  یبود! از رو  نجایخودش بخواهد ا  نکهیکرده بود! او هم بدون ا

از حس آن   بودآگاه   یسخت نبود! به خوب شی! باورش براشی مغموِم رو به رو یِ دختِر چشم زمرد
 ستادهیا شانیدوست داشتن یخانه یبود که او هم جلو  یعیدختِر پاک و ساده نسبت به خودش! طب 

 و محو آن باشد!

 

که   شیدختِر مغموِم رو به رو یاو و الهه خوانده شده بود اما قلب او هنوز هم برا نیعقد ب  یهاخطبه
دستانش را از هم دور کند و دخترک   خواستی! دلش مدی کوبی م د،یدی پشت به او کرده بود و او را نم

اما   خواستی مرا در آ*غ*و*ش خود بفشارد و ب*و*س*ه بر سر و صورتش  بنشاند! دلش تِن او را 
  ش،یپ ی قیدقاهمسرش نبود و بدتر از همه آن بود که  گریها! او دخواستن  نیا یبود برا رید گرید
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کنار الهه نشستن را! به محض اتمام عقد   اوردیاو کرده بود! قلبش اما تاب ن  نیگزیرا جا  یدیهمسر جد
 متوجه نبود مقصدش کجاست! دیرس  نجایقدم تند کرد و از محضر خارج شد و تا اکنون که به ا

 : دیچ یپ یاشوان در گوش او هم م یصدا حال

 ی! هِ ؟یآروم به ک  یگی ! من نباشم درد و دل هاتو م؟ی روم بششبا آ  بافهیمثِل من موهاتو م ی"_ک
 آبروت!"  زهیکردم همش تا که نر  یبه روت، خودخور  اوردمیازت اما ن  دمید یبد

 154#پارت_

مسخره نبود!  شیبرا  ختنیبار اشک ر نیرا پاک کند. ا شیهاتا اشک  دیکش  ششیته ر یرو دست
 ببارد!  یدور  نیبه پاِس ا شیهاچشم دادیحق م

که خودش   ی! کبود زدی که بدجور در ذوق م خوردیبه چشم م یم یعظ  یِ کبود ششیباالتر از ته ر یکم
! شدیم خودی محبوبش بلند کرده، از خود ب یکه دست رو آوردی م ادیبه  یآن بود! وقت  یباعث و بان

 خواهدبود که ب حرف ها ن  نیکرد! آخر او آدم ا یخود شد و شروع به خودزن  یآن روز هم از خود ب
 محبوبش بهتر است! یبرا  کردی که فکر م  یبلند کند اما امان از اجبار! اجبار  یکس  یدست رو

که   یلی! دلکردی فکرش را م  ریکه ام یلیامر ممکن بود اما نه به آن دل نیترآن دو درست  نی ب ییجدا
بود که آنها را از هم  ری دسِت تقد نیکدام از آنها خبر از آن نداشتند! اما ا چیکه ه یراز بود! راز  کی

 راه بود! نی اما بهتر دسخت بو ییکار دستشان ندهد! جدا نیاز ا شتریجدا کرد! جدا کرد تا آن راز ب

 

بود! حِس عذاب وجدان تا پوست و استخوانش رسوخ کرده بود! در   ریاما سخت با خودش درگ ریام
محبوبش بلند   یدست رو نکهی که گرفته بود شک نداشت و مطمئن بود درست است اما ا ی میتصم

به  ی برا دیکشی ! دلش پر م دادیمادر شدن را از او صلب کرده بود، زجرش م ییکرده بود و توانا
مادرش    یداشت و دخترک چشم زمرد انیجر شیهاکه خون او در رگ  یکودک دنیکش شآ*غ*و*

 بود!

! زدی و دم نم دیشنی صبح م یهق هقش را تا دم دما   یکه دخترک در آن خانه بود، صدا ییروزها 
! دادیدخترک م یحال ی و نشان از ب شدی صدا قطع م شدی م شی صبح گرگ و م یکه هوا یدرست وقت 

  ی! براکردی و از او طلب بخشش م   پرداختی و به نوازش او م  رفتی سرش م   یباال  ریهمان زمان ام
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  رای ز رفت؛یم  دیاو مقصر نبود در مرگ آن کودک! آن کودک با نکهیلبندشان! اما غافل از اکودک د گمر 
  یبود اما صالح هر دو  رحمی ب ری! دسِت تقدیاو رقم زده بود! آر  یسرنوشت را برا نیا ریکه دسِت تقد

 ! خواستی آنها را م

 بود! شیرو به رو یبا دخترک چشم زمرد ای اما، گو ریام یهازمزمه

 یبهت پشت کردم؛ چون تو هم مقصر  ای "_منو ببخش اگه دستامو برات ُمشت کردم و وقت سخت
 ُبرد؟!" یو ک  نمونیخوب ب  ی! روزاخودی ب یهاخب! بهونه 

 نیشک جواب ا یُبرد؟!" ب یآن دو را چه کس نیخوِب ب  یآنها بود! "روزها یسوال هر دو نیا یآر 
 سوال تنها الهه نبود!

 

 

روح آن دو به هم بود!  یک ینزد  لی به دل نیا دیبود و شا دهیچی آنها پ یاشوان در گوش هردو یصدا
نبود! مانند    یوقت از هم جداشدن چیبه بعد از هم دور بود اما روح آن دو ه  نی جسم آن دو از ا دیشا

ود به وجود  ز  که یدلبستگ نیا لی همان ابتدا! از همان ابتدا هم روح آن دو با هم در ارتباط بود و دل
 بود! نیآمد هم هم

شک    یترک کردند و ب یهر کدام آن مکان را به مقصد سپردند،ی م یقیکه گوش به آن موس یحال  در
 داستان آن دو نبود! انیپا نیا

 ِف ی! حفمون ی من! ح ِف ینخوام بهت بگم بمون! ح هی! سنگدلنمونیخاطراِت ب ِف یمن، ح  ِف ی"_ح
 خاطراتمون!"

 

 داستان آن دو نبود.... انیپا نیا اما
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 ! دستمو مشت کردم و گفتم: خت یریواقعا داشت اعصابم رو به هم م گهید

 ! دیریمنو بگ یجلو  دیتونیبرم، شما هم نم خوامی _من م

 گفت:  تی با عصبان زدیم  یکه چشماش به سرخ  یلین مامان

 دختر؟! رهیآخه؟! چرا حرف تو کلت نم یبر  یخوای _کجا م 

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

از دوستاش اونجا   یکی درسمو اونجا ادامه بدم! بابام خودش گفت که  خوامی! مسیبرم پار خوامی _م
  رم،یکارا رو هم بابام خودش درست کرده! منم فردا م ه ی! واسم دعوت نامه فرستاده! بقکنهیم  یزندگ

 ؟یز ی ریانقدر اعصابمو به هم م یدار  یچرا روز آخر 

 دستاش گرفت و گفت:  نیمبل نشست و سرش رو ب یرو کالفه

 !یکن ی _چقدرم بابا، بابا م

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 دهیعشقشو ناد یرفته چجور   ادتی! من دوسش دارم، عاشقشم! ستمی_آره! چون من مثل شما ن
 ؟یدیبه گند کش  تونویزندگ یلج و لجباز  هیو سر  یگرفت

 و گفت:  دی رو تو هم کش اخماش 

از   نارویما؟! پدرت قبل از من ازدواج کرده بود! بچه داشت! ا یاز زندگ یدونیم ی ! تو چ؟یلج و لجباز _
 !؟یومدیکنار م زای چ نیبا ا یکرده بود! تو بود  یمن مخف

 پاش زانو زدم و گفتم:  یجلو

 !کردمی نابود نم  مویمسخره زندگ ی زایچ نیبودم سر ا یک ی _آره! من اگه عاشق 

 شد و گفت:   رهیچشمام خ  تو
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 !؟یجدا شد ری! پس چرا از ام ؟ی_جد

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

با تو ازدواج کرد، از دختر عموش طالق گرفته بود! بعدشم، اون از اول عاشق تو بود نه   ی_بابا وقت
  گهیون دشده بود! ا گهید یکیعاشق  ریدختر عموش! مجبور شده بود باهاش ازدواج کنه! اما...اما ام

 منو دوست نداشت...من...من..

 صورتم روون شد.  یو اشک رو دیترک  میحرفو بگم و بغض لعنت یادامه نتونستم

چنگ   رهنشیمنو تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و شروع به نوازشم کرد. به پ د،یکه حال منو د  یلین مامان
 زجه زدم:  کرد،ی که دل سنگ رو آب م یزدم و با لحن 

شهر منو   ن یها، رستورانا، اصال کل اکافه  ابونا،ی خونه، خ  نیرو ندارم! اتاقم، ا نجای_مامان من تحمل ا
  نیتحمل کنم! تو رو خدا بزار برم! بزار برم و از ا نجارویا تونمیمامان! نم  رمی می! دارم مندازهیم ریام ادی

بتونم با   د یحداقل شا  ینجور یا فراموش کنم اما  رویام تونم یوقت نم چیه دونمیخاطرات دور بشم! م
 ! امی نبودنش کنار ب

 گونم نشوند و با بغض لب زد:  یمادرانه رو ی*ا**و*س*هب

 ! زکمیبرات، عز شهی_آخه دلم تنگ م

 گفتم:  فشردمی خودم رو به آ*غ*و*ش*ش م شتریگرفت و همونطور که ب یشتر یشدت ب هامهیگر

دوست و   یمامانم باش  نکهیاز ا  شتری! از اولش کنارت بودم! بیمامان شهی_منم دلم واست تنگ م
و   رمی می! هر روز مشمیدارم نابود م نجایباور کن ا یتحمل کنم؟! ول تویدور تونمی ! مگه میهمراهم بود

 مامان! شمیزنده م

 زد و گفت:  هق

 ! ؟یزود برگرد یدی! قول میمادر! برو اما قول بده مواظب خودت باش زی _برو عز

 شد، دوباره گفت:  یردم! سکوتم که طوالنک  سکوت

 ؟ یو برگرد یزود خوب بش یدی_قول م
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 غرق در اشکش لب زدم:  یهای به عسل  رهیجدا شدم و دستش رو تو دستم گرفتم. خ ازش

  نیبه ا کنمی خفم کنه! فکر نم  خوادی وقتا م  ی! بعضکنهیم  ین یسنگ یلیقلبم نشسته خ یکه رو ی_درد
 باشه!   یخوب شدن ایزود

 صورتم گذاشت و گفت:   ی. دستش رو روکردمی حس م ی که تو چشماش نشسته بود رو به خوب یغم

 !کنمیتو دق م ی_تو رو به جونم قسم مواظب خودت باش، من ب

 روش نشوندم و گفتم:  ی*ا*آوردم و ب*و*س*ه دمیخشک  یهالب  یرو جلو دستش

 !دمی_قول م

 

 

 

 

 هیبراشون تکون دادم و بعد به سمت مقصد حرکت کردم.  یستبار آخر به سمتشون برگشتم و د یبرا
شب خواب  هی ی! حتشدمی و من هر روز شکسته تر م  گذشتی جدا شدم م ری که از ام یهفته از روز 

  نویو ا شدمی! داشتم نابود مریزل زدن و مرور خاطراتم با ام  واریآروم نداشتم! کارم شده بود به در و د
کنار اون دختِر چشم  ریاالن ام نکهیفکر به ا یبکنن! حت  تونستنی نم  یار اما ک  دنیدیهمه به چشم م

 !کشوندی م یوونگ یمنو تا مرز د زهی نفرت انگ یِ آب

! تا کمتر به  نمیتا نب  رفتمی م دی! بارفتمی م رانیاز ا دیرفتم. آره! با  یپله برق یو رو  دمیکش یق یعم  نفس
 تو قلب من بود! ری! امشدی جوره از من دور نم   چیه ری! امشد؟یباشم! اما مگه م ادشی

  ی سرم گذاشتم و رو یو جمع و جورم رو باال کیکردم. چمدون کوچ دایپ  مویشدم و صندل  مایهواپ وارد
 نشستم.  میصندل

کردم که   دایشد و واقعا خوشحالم که پدرمو پ یاما باالخره راض ی لیکردن مامان ن یبود راض سخت
رو گرفته   ری ام یاون خونه، مخصوصا اتاقم رنگ و بو  یکنه! همه جا تمیپشتم باشه و حما ینجور یا
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 دهیکش درد! انگار اونم مثل من کردی درک م نوی! و چه خوب بود که بابا ادادیبود و نبودنش عذابم م 
 بود!

که اومده  نمی رو بب  یر یام دیفرودگاه چشم چرخوندم تا شا یآخر، همه جا ی! تا لحظهکردی درد م قلبم
اما چه خوش   دهیخانوم بهش رس  نیمه قیخبرا از طر  دونستمیاما نبود! م نه،یبار منو بب  نیآخر یبرا
 سپرده بود!  یمنو به فراموش شهیهم ی! اون براادیبه بدرقم م کردمی بودم که فکر م الیخ

 

که خودش نبود اما   یر یاز ام یکنم! خال  یذهنم رو خال ی فقط کم  ،یهم گذاشتم تا کم یرو رو چشمام
 خاطراتش همه جا حضور داشت! 

 156#پارت_

از حضورش! حضور   گرفتمی صورتم! آرامش م یهم رو یقلبم  نشست! لبخند محو  یاراده رو یب دستم
آوردمش و   رونیکه بعد از طالقمون از دستم ب یاکه با نخ دور گردنم انداخته بودمش! حلقه یاحلقه

نکردم!  امن اونو از خودم جدا کردم! من اونو از خودم جد کردنی بودن که فکر م الی همه چه خوش خ
 کردم!  ترشک یفقط به قلبم نزد

سارن تو گوشم  یبعد، صدا یقیرو لمس کردم و دقا کیموز  یتو گوشم بود و تنها عالمت پل یهندزفر 
 ! ارهیدر ب  . چه خوب بلد بود اشک مِن زخم خورده رودیچ یپ

! یکن  یهردوتامون عاشق یبه جا  رم،یم یجور  هی! یکن  یزندگ  المیبا خ یبمون  رم،یم یجور  هی"_
! انصاف  یآرزو کن  دنمویدوباره د رمی م یجور  هی! ؟یرو کن  یدار  یبه بعد چ نی شناختم تو رو! بگو از ا

 !" نمنموند، نشد دوباره تو چشات نگاه کنم، نگاه ک ی کنم؟! فرصت یبا دلم خدافظ ی! چجور ستین

رو   یک ی شده بود و چقدر دلم آ*غ*و*ش  لیبدون توجه به اطرافم به هق هق تبد هامه یگر حاال
 نبود! یکه آرومم کنه اما کس خواستیم

د  تو بو ریتقص  ییخدا یمتاسفم، ول  امی کار هر دومون به هم بفهم، منم به خاطر کوتاه رهی"_گرفت و گ
 معرفت... یمعرفت، ب  یب
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  یچالمو ب یوقته کند  یلی زخم بالمو؟! هواسم هست که خ یبار ببند هی! شد ؟یبارم حالمو بپرس  هی شد
 معرفت... 

  یمعرفت، ب  یتو بود ب   ریتقص یی خدا یمتاسفم، ول  امیدوِست دارم بفهم، قبول به خاطر کوتاه من
 معرفت!" 

 

 

کنم. عکسشو بهم نشون داده بود.  دایشدم و چشم چرخوندم تا دوست پدرمو پ  سیفرودگاه پار وارد
بود،  دهیپدرم د  یعکس منو قبال به واسطه  ایکردم. اونم که گو داشیاونجارو گشتم و باالخره پ  یکم

 برام تکون داد و من به سمتش رفتم.  یدست

 

 

  یمنو عوض کنه اما حت  یحال و هواتا   شدیوارد م یو اون از هر در  مینشست نشی بعد تو ماش یقیدقا
که نبودم   یو اون مدت   گفتیپدرم واسم م ادیز ی! از عالقهنشستی لبام نم یهم رو  یلبخند مچهین

 ! کردیدور نم  ریکدوم از حرفاش فکرم رو از ام چیاما ه دهیچقدر زجر کش

اما   نمشیبب  تونستمیم یگه گاه  دیبودم، شا رانیاومدم! حداقل اگر ا نجایبه ا  نکهیبودم از ا مونیپش
 حاال... 

نگفت.   یز یچ گهیسکوت کرد و د د،یحاِل منو د یاسمش هامونه، وقت دمیپدرم که حاال فهم دوست
 کردم:  یرو تو گوشم پل  کیچسبوندم و موز نیسرِد ماش یشه یمنم سرم رو به ش

قدِر من! خداحافظت،   من کنارته بعِد من! خداحافظت، فقط خودش هواتو داره ی"_خداحافظت، خدا
 دوباره اشکمون درآد!" یآخر  نینکن، ا یکار  هیبرات!  مونهی من م رِ ی خ یدعا

 

 بشم. ادهیو با لبخند ازم خواست که پ ستادیخونش ا یجلو
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 !هیدقت نکردم خونش چه شکل  یکه حت ری حالم بد بود و فکرم درگ انقدر

 که باالخره سکوتو شکست و گفت:  میدیرس یچ یمارپ  یهاپله یجلو

کار در   نیخودته دخترم! پدرت انقدر به گردِن من حق داره که ا اریباال تمام و کمال در اخت ی_طبقه 
فقط   یهم داشت ینکن! هرکار  یبیخودته و اصال غر  ی! پس فکر کن خونهستین  یچ یبرابر محبتاش ه
صبحا   قط! فامی م یصدام بزن  هی  یکسر داشت کم و  یکردم! خالصه هرچ یاوک خچالتم یبه خودم بگو! 

 هستم!  گهی د شیکه سر کارم، بق  ستمیظهر ن  ۲تا ساعت 

 هام نشوندم و گفتم: لب یرو  یلبخند زورک تنها

 ممنونم!  زی _بابت همه چ

 زد و گفت:  یلبخند

ها تن گهید یاونجور  اد،یبعد م یرفته مسافرت! هفته یچند روز  هی! در ظمن خانومم فمهی_گفتم که وظ 
 !یستیهم ن

 ها حرکت کردم. اکتفا کردم و بعد به سمت پله یهم به لبخند باز

 157#پارت_

بود که رو به   یقد یکه توجهم رو جلب کرد، پنجره  یز یچ  نیپرتاب کردم و اول یارو به گوشه چمدونم
 یویمشخص بود و و یبه خوب فلی ! برج ارونیشدم به ب رهیدر قرار داشت. پشتش رفتم و خ  یرو
آرزوم بود اما   ییجورا هی! سیپار امی دوست داشتم ب  یلیخ  یروزگار  هی ادمهیواقعا حرف نداشت!  نجایا

که چندان ازم دور   یفل یبرج ا دنی از د یکه حت  نجایا امیب  یت یموقع نیکه تو چن  کردمی فکرشم نم یحت
 نداشتم!  یذوق  چینبود، ه

 نداشت!  یت یجذاب چیبود و ه یخاکستر   ریمن بدون ام یایشده بود! دن یمعن  یواسم ب زیچ همه

 هیاتاق هم داشت که توش  هیمتر بود و   ۷۰ خونه حدودا  ییرایانداختم. حال و پذ یخونه نگاه به
با   خوردیبه چشم م  یاتاق تخت خواب یبود. تو  یانداخته بود و البته دورش خال یمتر  شیفرش ش

  دیسف  و یاز نارنج  یب ی درش وجود داشت و رنگ اتاق ترک یهم رو به رو یاجره قفسه پر از کتاب! پن  هی
 نبود! ریاز خاطرات ام  یبود که توش خبر  نی ا تشیمز نیبود! بهتر  یبود. در کل اتاق خوب
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و حموم   ییانتهاش بود که به دستشو یک یبار یجاها سر زدم. راهرو هیاتاق خارج شدم و به بق از
 نفر خوب بود! هی یوجود داشت. برا  یُاپن نقل یطرف تر آشپزخونه نیو ا شدیوصل م 

  نجایبه ا ری با ام ییقبل از آشنا ش، یسال پ ۲بود! اگه  ل یتکم   زیبود و همه چ ک یخونه هم ش نیزاید
پا   ری و کل شهر رو ز زدمیم  رونیاول از خونه ب قیو تو همون دقا بردیشک از ذوق خوابم نم   یب ومدمیم
 افسوس که تموم ذوق و شوقم تو دلم ُمرده بود!! اما ذاشتمیم

 

  یبه در خورد و پشتش صدا یادوش گرفتم، مشغول خشک کردن موهام بودم که تقه  نکهیاز ا بعد
 .زدی که منو صدا م دیعمو هامون به گوشم رس

 زد و گفت:   یدر رفتم. لبخند یو جلو  دمیچی رو دور موهام پ حوله

 باشه دخترم!   تی_آف

 زدم و تشکر کردم و اون گفت:   یجونی ب  لبخند

و    سیپار ادی آدم ب ستین فی! حمیهم تو شهر بزن  یچرخ هی_حاضر شو واسه شام ببرمت رستوران، 
 ! یاز دستشون بد فهیفرانسه معروفه! ح یخودشو تو خونه حبس کنه؟ اصال غذاها

نداشت! آروم   تیچندان واسم اهم گهیالن دبودم اما ا ی فرانسو یزدم. آره من عاشق غذاها یتلخند
 گفتم: 

حال گرفته و خرابم   نیا خوامی اما من واقعا حوصله ندارم! نم ی_واقعا ممنون عمو هامون که به فکرم 
 یاما نسبت به همه چ ست یسردم ناراحتتون کنم! دسِت خودم ن یبذاره و با رفتارا ری رو شما هم تاث

 حس شدم!  یب

 گفت:  زد و یاپدرانه  لبخند

خب    یول کنمی کرده! من کامال درکت م فیکه برات افتاده تعر  یواسم از اتفاق  شیکم و ب انی_ک
 !کنهی م تتیاذ شتریب  یی! تنهایبزارم تنها بمون خوامی نم
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خاطر آروم لب   نی. به هم کردمیباهاش مخالفت م نیاز ا شتریانداختم. زشت بود اگه ب نیی رو پا سرم
 زدم: 

 !شمیحاضر م گهید یباشه من تا چند لحظه د،یخوای ! اگه شما مز یواسه همه چ ی_مرس

 نیا یرو تو رفتارا یب ی چرا اما آرامش عج دونمی هم فشرد و رفت. نم  یزد و چشماش رو رو یلبخند
 !کردمی مرد حس م 

 

 یرو  یردم و تنها بافت کرم رنگرو هم تنم ک میتنم بود. شلوار کتان مشک یرنگ یاسورمه  شرتیت
  میگوش خواستی شونم انداختم و از خونه خارج شدم. هنوزم دلم نم  یرو رو فمیو ک  دمیپوش  شرتیت

! دمگرفته بو ایبهش فوب   ییجورا هیشدم خاموشش کرده بودم.   مایوارد هواپ  یرو روشن کنم. از وقت
قلبم رو به درد  نیازش نبود و ا یاما خبر  رهیام کردمی فکر م دم،یدیکه روش م یتماس ای امیهر پ
 دادم خاموش باشه! حیخاطر ترج  نی ! به هماوردیم

  یزورک یمنتظرمه. لبخند  نشیماش  یجلو  اطیکه تو ح  دمیرفتم، عمو هامون رو د  نییها که پاپله از
 . ستادمیزدم و کنارش ا

 کت کرد. و اون شروع به حر  میشد  نی زد و هر دو وارد ماش یمتقابال لبخند اونم

بهم  مشیمال تمیاما ر دمیفهمی نم  شویدر حال پخش بود و من معن  نیبه زبان فرانسه تو ماش یآهنگ
 !دادیآرامش م

 : دیکش رونیعمو هامون منو از افکارم ب  یصدا

 دختر؟! ی_تو فرانسه بلد

 لبام نشوندم و گفتم: یبه پوزخند شباهت داشت رو شتریکه ب  یلبخند

افتاد که به  یاتفاقات  هیقصد داشتم کالسم برم اما  یو حت رمی بگ ادیدوست داشتم  یل یخ  یزمان هی_
 عوض شد! میکل راه زندگ
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من عوض بشه اما  یهامون که متوجه شد حالم بد شده، بحثو عوض کرد تا حال و هوا عمو
 اما خوب نه!  شهیحال من بدتر م  دونستی نم

 ؟ یره هم بلدچه ی طراح  نمی ! ببیکشیم ی نقاش   دمیشن انی_از ک

 به گلوم هجوم آورد. آروم لب زدم:  بغض

 _اوهوم!

 زد و گفت:  یلبخند

 ! ؟یدی رو کش ای _به به! حاال ک

 لرزون لب زدم:  ییکنترل اشکام دست خودم نبود، با صدا گهیکه د یرو به هم فشردم و در حال مشتم

 نفر! هی_فقط 

 رو نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت:   نیمن افتاد، ماش یهامون که چشمش به صورت اشک  عمو

  یبزار  دی دختر! نبا دهیکه به آخر نرس ای! دن؟ی کنیم ینجور یچه وضعشه طناز؟! چرا با خودت ا نی_ا
لم حا یروز  هی ! خودمم یدار  یچه حال فهممیاون بندازه و داغونت کنه! من م ادی تو رو  یک یکوچ  زیهرچ
که اون تو   اال! اما حیدوسش داشت کنم،یاز تو بدترم بوده اما خودمو جمع و جور کردم! درکت م  یحت

حسرت بخوره    دتیکن که اگه دوباره د یکار  هی! یاز اون باالتر  یل یولش کن! حتما تو خ خوادی رو نم 
 که چرا تو رو از دست داده! 

 158#پارت_

! نهیاشکامو بب  یبه بعد کس  نیاز ا خواستی نگفتم. دلم نم یز یپشت دست اشکامو پاک کردم و چ با
 به هم فشردم و آروم زمزمه کردم:  شتریبودن! مشتم رو ب  فیطناز ضع نیبس بود ا گهید

 !یکن ی م هیگر یکس یبارت بود که جلو نی _آخر

 زدم و آروم گفتم:  یمصنوع  یبعد لبخند و

 !ستیادم، مهم نافت یز یچ هی ادِ ی_
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 گفتم:  دم،یرو که د  رشی خ نگاه

 رستوران؟! دیمنو ببر دیخواستی! مگه نمن؟یفتی راه ب دیخوای _نم

 رو به حرکت در آورد. نی سرش رو تکون داد و دوباره ماش آروم

  یافوق العاده نیزایبزرگ نبود اما د ادی. زمیشد ادهیپ  نیو هر دو از ماش ستاد یا یرستوران  یجلو
 بود! ر ینظ  یرستوران واقعا ب   ونیداشت. طرح چوب به کار رفته تو دکوراس 

 و عمو هامون گفت:  مینشست یچوب یدو نفره  زی به م پشت

 اد؟ی _چطوره؟ خوشت م

 زدم و گفتم:  یبند مین  لبخند

 محشره! ونشی _آره! دکوراس

 زد و گفت:  یلبخند

بهتر از    ،یدرست تموم شد و معمار شد یهت! تو هم وقتواسه دانشگا میشی کارات م ری گی_از فردا پ
 ! یزن یطرح م  نایا

. منو رو که جلوم گرفت،  رهیسرمو تکون دادم و همون لحظه گارسون اومد تا ازمون سفارش بگ آروم
اون عرفان رو   یگارسون نگاه کردم و اما به جا یافتاد! سر باال گرفتم و تو چشما یچشمم به راتاتو

بدم و با    ارشبا لبخند منتظر بود تا سف   ریروبه روم نگاه کردم. ام ی! چشم چرخوندم و به صندل دمید
از عرفان بود و نه  یبعد نه خبر  ی! اما لحظات شدیم دهیتو چشماش د  نیبرق تحس یگفتن اسم راتاتو

و فقط حرکت دهنش   دمیشنی که نم زدی م یینشسته بود و حرفا! به جاش عمو هامون رو به روم ریام
 ! دمیدیرو م

! یز ی دوباره اشک بر دمی انداختم و ناخونام رو تو دستم فشار دادم. نه طناز! بهت اجازه نم  نیی پا سر
 ! هیکاف گهی! دینشون داد فیضع هیهر چقدر خودتو به بق هیکاف

انقدر   افشی . قدمیمتعجب عمو هامون رو د یسرم رو باال گرفتم، چشما یو وقت  دمیکش یق یعم  نفس
 لبخند رو مهمون لبام کرد. شونه باال انداختم و گفتم:  هیچند ثان یبا مزه شده بود که برا 
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 !د؟یکنی نگام م  ینجور ی_چرا ا

 زد و گفت:   یلبخند مچهین

 ! یگینم  یچ یه نیی پا یُبز سرتو انداخت نیتو ع  یول پرسمی سه ساعته دارم ازت سوال م نکهیا ی_برا

 تر شد و گفتم:  قیجمله، لبخندم عم  نیگفتن ا با

 _ُبز؟! 

 به خودش گرفت و گفت:  یحق به جانب افهیق

  ما هم خو انگار برِگ  ن،ییپا یگاو سرتو انداخت نیگاو! ع شهیبگم م ی_مودبانش ُبزه! بخوام خودمون
 !میزنی واسه خودمون حرف م میدار میچغندر

 و گفتم:  دمی خند شتریحرفاش ب  با

 افتادم! یز یچ  هی ادِ یآخه  دی_ببخش

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  دیخند اونم

 _بله مشخصه!

 شد و گفت:  یبعد جد و

تو اگه ناراحت   یهستم! ول ی! آخه من با همه راحتم و کال آدم شوخ ؟ی_از لحنم که ناراحت نشد
 ...یشیم

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 خنده نشست رو لبام!  ی_نه، اصال! بعد چند وقت کم 

 نگفت.  یز یغذا چ لیتا تحو گهیلبخند رو لبش خشک شد و آروم سرش رو تکون داد و د انگار

 

 که عمو هامون سکوت رو شکست و گفت:  میردن شام بوددو در سکوت مشغول خو هر
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که ولش   دمی کش یسخت  یلیهم خ هیقض نینخوام، نشد! سِر ا نکهیطناز، من بچه ندارم! نه ا  یدونی_م
داشتم!  یب ی حس عج هیازم خواست تا بهت کمک کنم،  انیک  یاما وقت ارمیسرتو درد ب خوامی کن! نم
  وشتبچه از گ هیآرزوشه که  یسالم تجربش نکرده بودم! هر مرد ۵۰عمر  نیوقت تو ا چیکه ه یحس

وقت قسمت منو   چیه نیکه عاشقشه اما ا یو پوست و استخون خودش داشته باشه! اونم از زن
که آرزو داشتم واسه بچم بکنم رو واست   ییتمام کارا خوامی م ،یینجایهمسرم نشد! اما حاال که تو ا

رو بهش   یخوای ازش م یو هرچ یراحت انیهمونطور که با ک  کنمی هش مانجام بدم. پس ازت خوا
 باهام نکن، باشه؟! یبگ یوقت احساس غر چیبا منم راحت باش و ه ،یگیم

 و آروم لب زدم:  دمیبه روش پاش   یواقع یبار لبخند نیا

 _باشه! 

 .میو رستوران رو ترک کرد میو هر دو از جامون پاشد  دیخند متقابال

 

بهم نشون داد.    شویدنید یمنو تو شهر چرخوند و تموم جاها تونستیکه م یی اونجا هامون تا عمو
 عمو هامون رو ناراحت کنم! ومدی کارا رو نداشتم اما دلم نم نیا یحوصله  ادیز

  یآدم رو ن یبچش خوشبخت تر شد،ی مرد پدر نبود! مطمئنم اگه پدر م  نیبود که ا فیبود! ح  فیح
 بود!  نیزم

 یزایچ  یو کل  شهیم دایپ سیفقط تو پار  گفتیکه م  یمخصوص  یهاشکالت  د،یخر یبستن واسم
پدر   نکهیمرد با ا  نی! ادمیخندیو از ته دل م  گرفتیاز رفتارا و حرفاش واقعا خندم م ی! از بعضگهید

 بود!  بهیباهاش کامال غر وشیکه دار یز یپدر بودن رو بلد بود! چ یواقع  ینبود اما به معنا

 159#پارت_

 #پنج_سال_بعد 

 

بهم  یندیکردم. احساس خوشا  کیپالتوم رو به هم نزد یها*گ*ا*ر زدم و لبه یبه س* یق یعم ُپِک 
 ! گرفتمی *گ*ا*ر کام م یو از س* داشتمی ها قدم برمبرف  یرو  یوقت دادی دست م
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رو تو قفل چرخوندم و   دی*گ*ا*ر زدم و بعد ته موندش رو دور انداختم. کلیآخر رو هم به س* ُپِک 
 : دم یجون رو شن رایالم  یصدا شهیها باال برم که مثل هموارد خونه شدم. خواستم از پله

 که منتظرتم! ای_طناز زود ب 

 نسبتا بلند گفتم:  ییزدم و با صدا یلبخند

 اونجام! گهید قهی_پنج دق

برق رو فشردم و بعد از   دیسر گذاشتم و بعد از باز کردن در، وارد خونه شدم. کلها رو پشت  بعد پله  و
 یشماره  شهی به تلفن انداختم و مثل هم یبه سمت اتاق خواب راه افتادم. نگاه هام،ن یدر آوردن پوت 

پالتوم رو در آوردم   گرفتم،ی که شمارش رو م یروش افتاده بود. تلفن رو برداشتم و در حال   یلیمامان ن
 رو دم گوشم گذاشتم.  یو گوش

 : دیچ ی تو گوشم پ ومد،یکه به نظر گرفته م صداش

 _سالم دخترم! 

 گفتم:  کردم،یکه بافتمو تنم م یدرحال 

 _سالم مامان خانوم! احوال شما؟ 

 !ستمی! بد نی_ه

 و گفتم:  دمیرو پوش  میراحت شلوار

 ؟ یخوب  ای ،یست ی_بد ن

 هی ی! تو هم که انگار کال فراموش کرد شهیحالم خوب نم یتا برنگرد یدونی طناز! تو که م الیخ ی_ب
! انگار می پس بهتره بازش نکن مونه،ی م جهی نت یب شهی بحث مثل هم  نی! ایدار  ایسر دن نیا یمامان

 !گذرهی بهت خوش م شتریب ی ل یجون خ  رایالم  شیپ

 گفتم:  کندم،ی که پوست لبمو م  یرو به چپ و راست تکون دادم و در حال  سرم

 بحث بسته بمونه! نی_آره بهتره ا



 اب یمنو در

484 
 

 : د یسکوت کرد و بعد پرس یکم

 _امروز چطور بود؟ 

 تخت نشستم و آروم لب زدم:  یرو

ز همه ا میکار ینده یآ نجای! اهیواقعا شرکت بزرگ و خوب  یواسه کارآموز  رمیکه م یی_ بد نبود! اونجا
 !نهینظر تام

قطع   عینداشت و حاال که بغضش گرفته بود، سر یدیبود ناراحت شده چون به برگشتن من ام معلوم
 کرد.

 خارج شدم.   نییپا یپرت کردم و از خونه به مقصد طبقه یارو به گوشه  یگوش

بودم   یدر ظاهر عال دیو من شا گذشتی م  ییجدا ییِ ! پنج سال از اون روِز کذا گذشتی سال م پنج
 اما...

 

مدرن و   یل یشرکت خ هیدرسمو ادامه دادم و حاال کار آموز  سیپار یهادانشگاه نیاز بهتر یکی تو
 در انتظارم بود اما!  یخوب یندهیخوب هستم که مطمئنًا آ

 !رحممی ! و البته مرِد ب نمی! پدِر نازن تابمی بودم! دلتنگ مادِر ب دلتنگ

  هی خواستی م م،یطالق رفته بود  یکه برا یآخر، وقت یهااون نگاه  کردمی چرا اما احساس م دونمی نم
داشتم به بازگشت   دیرو بهم بفهمونه! انگار چشماش غم داشت! احمقانه بود اما من هنوزم ام یز یچ
اصال   دیاش  ای اشهاز اون دختر طالق گرفته ب  ریام دی...شاد یاگه برگردم، شا گفتی بهم م  یحس هی! ریام

 منو حرص بده!  خواستهی باهاش ازدواج نکرده و اون دختر فقط م 

رو با   هی قض نیا شیهفته پ هی کار دستم داد و  یحس کوفت نیکه بود، باالخره ا یهر حال هرچ به
که من   یجا خورد! چون پنج سال گذشته بود و اونجور   یلیگذاشتم! اولش خ ونیعمو هامون در م

نبود! آره! پنج  نیا تیاونو فراموش کردم! اما واقع یمن به کل کردنی اونا فکر م  کردمی م یباز  لمیف
*گ*ا*ر خفه یتو خلوت خودم، اما خودمو تو دود س*  یبودم! حت ختهیاشک نر گهیسال بود من د

*گ*ا*ر لب زدم! باورش واسه خودمم سخت یرو که به س*  یولروز ا رهی نم ادمیوقت  چی! هکردمیم
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و    کردمینبود! آرومم م ندیناخوشا هامهیباهاش کنار اومدم و چندان هم واسه ر یبود اما بدنم به زود
 !کنم؟ی *گ*ا*ر دود میپاکت س* هی یروز  گفتمیبود اگه م  بیعج نیا

  تیجون فکر کردن من خوبم اما واقع رای گذروندم و عموهامون و الم ینجور یپنج سالو ا  نیمن ا آره،
 نبود! نیا

 

.  دیجون درو واسم باز کرد و منو تو آ*غ*و*ش*ش کش  رای بعد الم  یبه در وار  کردم و لحظات یاضربه 
خودش رو   یوقت موفق نشده بود بچه  چی! اون همیبه هم عادت کرده بود یل یپنج سال خ نیا

  وو اون منو مادرانه دوست داشت   کردمی اون بچه رو واسش ُپر م یمن جا ییجورا هیداشته باشه و 
 منم از ته قلب دوسش داشتم! 

 

 ازم فاصله گرفت و گفت:  یکم

 !یببر   نیبوشو از ب یبا عوض کردن لباساتم موفق نشد ی! حت ؟ی*گ*ا*ر خفه کردی_باز خودتو با س*

 م: نشستم و گفت زی م پشت

 *گ*ا*ر دود کنم!یکه تو برف قدم بزنم و س* نمیا یوونهی من د یدون ی_تو که م

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 ! دونمی_بله م

موضوع  نیا یکه چطور  کردمی فکر م نیغذا چشم دوختم، به ا زیکه به م ی زدم و در حال  یلبخند
بود که من پس فردا پرواز داشتم و هنوز نه من و نه عمو    نیا یبزارم! بدبخت ونیرفتنم رو باهاش در م
! دور میدوابسته شده بو یلیمدت خ  نی! تو امیموضوع رو بگ نیجون ا رایبه الم میهامون موفق نشد

مرِد   شی! پ گرفتی آروم نم نجا یاز قلبم ا یبخش بزرگ هیخودمم سخت بود اما  یبودن ازش برا
 نگرفت!  یبارم ازم سراغ هی یقمون حت کرده بود که بعد از طال  ریگ یسنگدل
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 یاو قهوه بایز یرو که جلوم تکون داد به خودم اومدم و به صورتش چشم دوختم. چشما دستش
 بودم که به چشماش زل بزنم!   نیو عاشق ا انداختی م ریام ی چشما ادی رنگش منو 

  دیکنی و فکر م دیکنی م یرو از من مخف  یز یچ هی دیافتاده! تو و هامون دار یاتفاق هی دونمی_طناز م 
 !فهممی من احمقم و نم 

 160#پارت_

 بود گذاشتم و گفتم:   زیم یدستش که رو یرو رو دستم

 ! ؟یزن یم هیحرفا چ نی_دور از جونت! ا

 و گفت:  دیکش رونیدستم ب ریرو از ز دستش

 شده؟! یچ یبگ شهی_م

 لباسم شدم.  یهیبا حاش  یانداختم و مشغول باز  نیی رو پا سرم

 چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد و گفت:  ری رو به روم بلند شد و اومد و کنارم نشست. دستش رو ز از

 اومده؟! شیپ  ی_مشکل

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 !رانیبرگردم ا خوامی...مخوامی _م

 حالش دگرگون شد! یبه کل میبعد یو با گفتن جمله   دیبه وضوح پر رنگش

 _پس فردا پرواز دارم!

 گفت:  یبغض دار  یو با صدا دیچشماش لرز یتو اشک

! شمیو من دوباره تنها م  یر ی روز م هیباالخره  دونستمی! مدونستمی! از اولش هم مدونستمی _م
 بودم؟! دهیاز کجا فهم  یدونیم
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شده  ختهیدستم به گردنم آو یکه به جا یادستش رو به سمتم دراز کردم و حلقه  د،یرو که د سکوتم
 و ادامه داد: دیکش رونیلباسم ب  ریبود رو از ز

شبم بدون فکر کردن به  هیکه تو  دونستمیم یاما من به خوب یفراموشش کرد کردی _هامون فکر م 
رو روشن   ی*گ*ا*ر بعدی*گ*ا*ر*ت س*یس* یاما با ته مونده یختیری ! اشک نمیدیاون نخواب

مدت حس   نیچون...چون تو ا دم،یفهمی م  ناروی! من ایزدی تو خودت و دم نم یختی ری! میکردیم
 ! شناختمتیم یمادر به خوب  هی و من...من مادرتم! مثل   یدخترم کردمیم

اما   کردمیو من نوازشش م  ختیری رو سر داد و من سرش رو در آ*غ*و*ش گرفتم. اون اشک م هیگر
شده بود  یمعنی واسش ب  هیروزها انگار قلبش از سنگ شده بود! گر  نیاشک! طناز ا یااز قطره  غیدر

 ساله! ۱۹ ِف ی تا آسمون فرق داشت با اون طناِز ظع نیساله زم ۲۴طناِز   نیانگار! ا

 لب زد:  آروم

 دختر! شهی_دلم واست تنگ م

 به خودم فشردمش و گفتم:  شتریب

 جونم! رای الم شتری_من ب

 شد و گفت:  رهی بهم خ  شیاشک یجدا شد و با چشما  ازم

 ازت دو تا درخواست بکنم؟! شهی_م

زدش گرفت و   خی یکون دادم. دستم رو تو دستاحرفش سرم رو ت دییزدم و به تا  یکم جون لبخند
 گفت: 

 !؟یوقت فراموشم نکن  چیه شهی_م

 رو فشردم و گفتم: دستش

باهات در تماس   شهیهم دمی! قول میلیخ  ،یز یعز یلیفراموشت کنم؟! تو واسم خ  تونمی_آخه مگه م
 !دمیقول م ام،ی ب دنتیباشم و هروقت تونستم به د

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند
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 هم ازت دارم!  گهیدرخواست د هی_

 ادامه داد: د،یرو که د سکوتم

مادرتو نتونستم واست ُپر کنم اما به  یوقت جا چیه دونمی! م؟یبار مامان صدام کن  هیفقط  شهی_م
 خاطر من...

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 من!  یرای_دوِست دارم مامان الم

اسم مقدس  دنیبراق و ذوق زدش رو از شن یقت چشماو چیبعد تو آ*غ*و*ش*ش فرو رفتم و ه و
 !کنمی "مامان" فراموش نم 

 

 161#پارت_

فرو   ومد،یزانوهام م یپالتوم که تا رو بیتر کردم و دستام رو تو ج گردنم رو دور گردنم محکم  شال
 کردم. 

 برگشته بودم! رانیغروب بود و من بعد از پنج سال به ا شی حدودًا ش  ساعت

تنگ نشده بود!   نجایا یاصال دلم برا ایل یبه اطرافم انداختم. برعکس خ یرج شدم و نگاهفرودگاه خا  از
 چشمام رد بشن! یاز جلو لمی مثل ف یدوباره اون خاطرات لعنت  خواستمی تنگ نشده بود، چون نم

فرودگاه رو سوار شدم و آدرس خونه رو بهش   یهایاز تاکس یکی و  دمیکش  نی زم یرو رو چمدون
!  کنهیذوق م یل یحتما خ  چارهی ! بشهیم یچه حال دنمیاز د یلیمامان ن  کردمیدادم. داشتم تصور م

 که من قصد برگشتن داشته باشم! کردی فکرشم نم یحت

  دم،یرو که روش د راجونیرو روشن کردم، شروع به زنگ خوردن کرد. اسم الم لمیموبا نکهیمحض ا به
 اتصال رو لمس کردم.  یزدم و دکمه  یرنگلبخند کم 

 نگذشته اما چقدر دلتنگشم! یز ی چ نکهیبا ا دمیو تازه فهم  دیچ یدارش تو گوشم پبغض  یصدا
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 ! ی_سالم طناز 

 کردن! هیبه گر یدلم! نگو که نشسته بود زی _سالم عز

 _تو که اخالق من دستته! 

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 ! رمی بگ یر یباهات تماس تصو دمیمنم قول م ،ی نکن  هیو گر ی باش یدختر خوب ی_اگه قول بد

 که از طرز حرف زدن من خندش گرفته بود، گفت:  اون

 ؟یکنی _منو مسخره م 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! نهیخوشگلت نش یاشک تو چشما خوامی_نه قربونت برم! فقط م

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 منم مادرم اما دوباره تنها شدم!  کردمی داشتم حس م ،یدیو نا ام ی طوالن  ی_بعد از سالها

 جون؟! پس عمو هامون چغندره؟ رای الم هی_تنها چ

 و گفت:  دیخند

 چغندر!  یکه بهش گفت  گمی_حتما بهش م

 ! ؟یترسون یم  ی_خب بگو! منو از چ 

 شد و گفت:  یو بعد جد دیخند

 ! محکم باش! یز ی قول بده به هم نر ش،یدی_مواظب خودت باش، باشه؟! اگه دوباره د

 زدم و گفتم:  یتلخند

 _باشه! 
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چشم   رونیچسبوندم و به ب  یسرد تاکس  یشهیو من سرم رو به ش میکرد یبعد با هم خداحافظ  و
شنا بودم! از تک تکشون ها آکوچه  نیبا ا یو من به خوب  شدی م کیدوختم. کم کم به خونمون نزد

  یحت  دمکه بعد از اون روز که باهاش دعوا کر یا هی! هدهی عبور کرده بودم! با آتوسا و مهسا و البته هد
اما بعد از  دادمی جوابشو نم  ل ی! اواگرفتی مهسا باهام تماس م  یبارم بهم زنگ نزد! هر از گاه هی
 یسابق نبودم و اونم متوجه یاهاش به گرمجواب دادم! ب دمیتماس د یبرقرار  یاصرارشو برا نکهیا
 !زدی خاطر کمتر زنگ م نی شده بود و به هم نیا

  رویام یها داغ دلم تازه شد! دوباره دلم هواکوچه نیا یدوباره  دنیخودمو گول بزنم! با د تونستمی نم
که با هم   ییاون روزا ادیبودمش!  دهیبودم و نه د دهیکه پنج سال بود نه صداشو شن یر یکرده بود! ام

 ! ریبخ میذاشتیپا م رِ ی ها رو زکوچه نیا

 

 

ضربه رو    نی شدم. اول ادهی و من بعد از حساب کردن پولش ازش پ ستادیخونمون ا  یجلو یتاکس
. دمیدر خونمون د یرو جلو یرنگ دیسف یسانتافه نیماش یبه عالوه   نیخوردم که چند تا ماش یوقت
 نکنم! یکردم بهش توجه  یسع

در خونه  یحت  نکهینکرده بود! خنده دار بود، نه؟! ا یر ییشدم. تغ  رهیو بهش خ   ستادمیدرمون ا یجلو
و تو قفل چرخوندم و در باز   دمی کش رونیب  فمیرو از ک  دم ی! کلکردی رو زنده م  ر ی هم واسم خاطرات ام

  صورتش یرو یکم  شیبه تن داشت و آرا  یکه لباس قرمز   دمیرو د یشدم و دختر  اطیشد. وارد ح 
که باعث دعوا تو   ی! پسر کردی اومده بود، صحبت م شیکه به خواستگار  ینشسته بود! داشت با پسر 

 پشتشه!  ادی ب  شیپ  یکه هر اتفاق دادیم  یاونا شده بود و اما حاال داشت به دختر دلگرم یخونه

که   یبود با چمدون اطی ساله تو ح  ۲۴! تنها، طناِز  بود و نه از اون پسر یبعد اما نه از دختر خبر  یقیدقا
 تو دستاش بود! 

خسته   وشیدعوا داشتم، از دست دار یل یاالنم مثل اون موقع اوضاع آشفته بود! با مامان ن کاش
 پشتم بود! ر یام یو دلگرم تی اما حما دادیپدرم رنجم م یبودم، دور 
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مامان  یکه چطور  کردمی فکر م   نیرو پشت سر گذاشتم. داشتم به ا اطی و ح دمیکش یاکالفه  نفس
 دوم بود! یضربه   نی! و ادمیکفش د یتعداد یدر ورود یکنم که جلو زیرو سوپرا  یلین

 ی گر یپس از د یکی لرزونم رو  یها. قدم دمیرو درآوردم و چمدون رو داخل راهرو کش  کفشام
 یچ دونستمی حبس شده بود! نم  نمی! نفسم تو سدیرسی به گوشم م ییآشنا ی و صداها داشتمی برم

 سوم هم بهم وارد شد! یضربه ،ییرای که با ورودم به سالن پذ کشهی انتظارمو م

 162#پارت_

 ! دمیدی رو که م یز یچ  شدی ! باورم نمیبود و کار  قیسوم عم یضربه 

اونه!   دونستمی م یخانوم نشسته بود که پشتش به من بود اما من به خوب  نیاز مبال مه  یک ی رو
و مهال نشسته بودن! کنار   نیو کنار اون هم ام وش یکنارش هم که مشخص بود ارسالنه و کنارش دار

 ی! دختر ؟راه بدن  نجاینشسته بود! چطور تونسته بودن اونو به ا  یچشم آب زِ یمهال اما دختِر نفرت انگ 
 بود!  دهیکش یخترشون رو به نابودد  یکه زندگ

ورود من نشده بود! چشم   یمتوجه یبود و هنوز کس ییرایهم پشت به من مشغول پذ یلین مامان
مهم نبود! تحمل حضور اون دختر رو تو   یچیه گهیمهم نبود! د گهینکردم! د دای رو پ   ریچرخوندم اما ام

  یکه زندگ رو  یدختر  یمسئله کنار اومدن ودبه راحت نیخونه نداشتم! حاال که اونا انقدر زود با ا نیا
 من نبود! یجا  نجایا گه یبه خونشون راه دادن، د دیمنو به گند کش

باز شد و مرِد   یبهداشت   سیبردارم که ناگهان دِر سرو یو خواستم قدم دمیچرخ یسمت در خروج  به
 رو بغل کرده بود، ازش خارج شد! یاه دختر بچهک  یدل سنِگ من در حال 

  یشده بود و حت رهی ناباور بهم خ ییهم با چشما ریبهشون چشم دوخته بودم! حاال ام  یناباور  با
 ! زدی حرف نم  یاکلمه

 بود؟! نکنه! نکنه اون... نه! امکان نداره!  ی! اون کدیچرخی م  ریاون دختر بچه و ام نیب نگاهم

رو بهم بفهمونه که   یتیواقع خواستی ! مرفتی و تو قلبم فرو م شدی خنجر م دختر بچه  یآب یچشما
 بودم!  یمن ازش فرار 

 حبس شد! نمیس یگانش به زبون آورد، نفس توکه دختر بچه با اون لحن بچه  یاجمله با
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 !ه؟یخانومه ک نی_بابا ا

 ... بابا

 ... بابا

 ... بابا

رحِم من بود! اون... اون دختِر همون زِن   یب رِ ی اون دختِر ام یعنیاون... یعنیمن گفت بابا؟!  رِ یام به
 بود؟!  زینفرت انگ یچشم آب

! قلبم اما بدجور  کردی رو صادر نم  یکار  چیبودم و مغزم دستور ه  رهیافراد الل به اون دوتا خ  نیع
 : گفتی! مکردی م یبود! و عقلم بهش دهن کج  قراری ب

تو  یاون به فکر توئه؟! بچه یکردیچه احمقانه فکر م  یدید! ؟یچقدر ساده بود یدیاحمق! د یدی_د
رو که   یکه کس یا! خونهیخونه ندار  نیتو ا ییخونه برو! تو جا نی! پس گمشو و از ا؟یدیبغلشو د

 توش راه دادن!  د،یتو رو به گند کش   یزندگ

از پشت به   یلیناباور مامان ن  یقدم بردارم و از کنارش رد بشم و خونه رو ترک کنم که صدا  خواستم
 : دیگوشم رس

 مادر؟! یی! تو؟یی_ط...طناز...طنازم تو

من  ی. اما دستادیو منو به آ*غ*و*ش کش ستادیو قدم برداشت و رو به روم ا کردی م هیداشت گر حاال
! من اما فشردی و منو به خودش م کردیم هی*و*ش بکشم! اون گرتا منم اونو به آ*غ  ومدیباال نم یحت
شده   رهی به من خ یکه در آ*غ*و*ش داشت، با نابور  یاکه هنوزم با بچه یبودم به مرد رهیحس خ  یب

 بود!

در   یخانم، منو به سخت  نیهم به من جلب شده بود و به سمتم اومده بودن. مه هیتوجه بق حاال
  رهی حس، به مرِد رو به روم خ ی آ*غ*و*ش گرفت و به خودش فشرد اما من هنوزم مثل مترسِک ب 

 شده بودم!
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که از دستم   یارسالن به سمتم اومدن و بهم خوش آمد گفتن اما تنها کار  یو حت وشیدار ن،یام مهال،
هم  یاون زِن چشم آببعد،  یقیدادم. دقا لشونیبود که تحو یو کامال مصنوع  جون ی لبخند ب ومدیبرم

 !  آروم لب زد:ومدیسر حال به نظر نم  ادیبود و ز  دهیو اون دختر ملحق شد. رنگش پر ریبه ام

 _سالم طناز جون! 

که روز آخر    ییرفته بود حرفا ادشیلبم نشست! طنازجون؟! مسخره بود! مگه  یرو یاراده پوزخند یب
بود؟! حاال به آخر اسمم "جون"  ختهیبه قلبم زهر ر یچجور  ستین ادشیبهم زده بود؟! مگه 

 ! چسبوند؟یم

کرد و من    تی هدا ییرایمنو به سالن پذ یلیلب زدم "سالم" و بعد نگاهم رو ازش گرفتم. مامان ن آروم
 گفتم: 

 کم استراحت کنم! هی خوامی بودم، م مایخستم! هفت ساعت تو هواپ ی لیاما من خ  دی_ببخش

 زد و گفت:  یلبخند

 !زنمی _پس واسه شام صدات م

ها خاطر سرم رو تکون دادم و بعد به سمت پله  نیبه هم  دادم،یضعفم رو نشون م کردم،ی قبول نم اگه
 حرکت کردم. 

منو بابا صدا زد! هه!   رِ یکه اون دختر بچه ام یا! صحنه کردمی اون صحنه رو فراموش نم  یالحظه یحت
 الهه!  رِ یمن نه طناز خانوم! ام رِ یام

من االن زنده بود و اون هم پدرش! اگه زنده بود االن  یکاش بچه ی! اومدیپدر بودن بهش م چقدر
 پنج سالش بود!

 

اون  یهمه  یعنی! شدی ! باورم نمرفتنی چشمام رژه م یجلو   یاتاقم شدم و باز هم خاطرات لعنت وارد
 بود که انقدر زود منو فراموش کرد؟!  یچ یاز رو ری ام یرفتارا

 163_#پارت 
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پالتوم   ب ی *گ*ا*ر*م*و از جیتخت پرتش کردم. پاکت س* یو رو دمیکش  رونی رو از تنم ب پالتوم
سرد تا مغز و استخونم  یتنم بود و هوا یمشک  ینخ  رهنیو وارد تراس شدم. تنها پ  دمیکش رونیب

 اما مهم نبود! کردی رسوخ م

 لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم.  ی*گ*ا*ر رو گوشهی*س

کردم. پنج   یپل  یو آهنگ دمیکش رونی شلوارم ب بی رو از ج لمیاونجا نشستم و موبا یچوب یصندل یرو
  کردمی *گ*ا*ر خفه میاما خودمو تو دود س* ختمیری اشک نم گهیشده بود! د  نیسال بود، کارم هم
  دیکه با تنرو داش ییاما آهنگام واسم حکم آدما ادی احمقانه به نظر ب دی! شازدمی و با آهنگام حرف م 

 اما نبودن!  بودنیم

 !گرفتمی *گ*ا*ر کام میو من از س* دیچ یپ یتو گوشم م آهنگ

جز   شدمی م  ی! من عاشق هرکشدی واسم خونم نم ییجا چیرفتن بود اما برگشتم، چون ه ممی"_تصم
! گفتم شهیبا رفتن احساسم عوض نم  دم،یرفتن بود اما فهم  می! تصمشدی نم ونمیاندازه مد نیتو، تا ا

 !" شهی خسته م  اشیباش، اونم از لجباز مونمی و م  گردمی برم

از جام بلند شدم و به آسمون چشم دوختم. بغض به گلوم فشار وارد   د،یآهنگ که رس ینجایا به
 ! دادمی رو به چشمام نم دنی بار یاما اجازه  کرد،یم

سکته  ت،یپس داشت، قلبم از دور یخودی ! بکوبهی ساعت م نِ یحالت خوبه! قلبت ع دمی"_برگشتم د
  یزندگ شهیبا تو نم گمیکه م نهیمن! ا یب  یحت یتو آرامش دار  َمم،یخوابی شب ب  ری! من درگکردیم

 کرد!"

 

! قلبم بازم به تکاپو در اومد. اون دی چی پ مینی ب ر یز یی تراس به صدا در اومد و پشت بندش عطر آشنا در
 !خواست؟ ی م  یچ نجایا

  هامهی*گ*ا*ر زدم و دودش رو از ریبه س* قیعم یُپک توجهی اما ب  کردمی رو کنارم حس م حضورش
 خارج کردم. 

 گفت:  ومد،یو به نظر گرفته م کردی که درد دلم رو تازه م ییصدا با
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 !؟یکشی *گ*ا*ر می_س*

 فرستادن دودش گفتم:  رونیر زدم و بعد از ب *گ*ا*یبه س* یاگهید ُپک

 از شما اجازه نگرفتم! دی_ببخش

 شده! یبدم چهرش چطور   صیتشخ تونستمی کرد و من نم سکوت

 مرگبار رو شکست و گفت:  سکوت

 !یخور ی _هوا سرده! لباست نازکه! سرما م

 لبم نشست! مگه سرما خوردن من مهم بود؟! یگوشه  یپوزخند

 به سمتش برگردم گفتم:  نکهیا بدون

 ! ؟یداشت ی_کار 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 _شام حاضره!

*گ*ا*ر*م رو  یس* یمن باشه، تراس رو ترک کرد. ته مونده یاز سو یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا و
از  میمن بود؟! چقدر دور شده بود رِ یام چشم دوختم. اون شی خال  یدور انداختم و برگشتم و به جا

 ! میشده بود بهیهم! چقدر غر

که بفهمن من   شدمی جمع حاضر م یجلو  یجور  هی دی. باستادمیا نهیآ یو جلو دمیکش یاکالفه  نفس
پنج ساِل  ِف ی اون طناِز ضع گهیکه من د دنیفهمی م دیهم خوبم! با یلیبلکه خ  ست، ینه تنها حالم بد ن

 !ستمین  شیپ

 

 

 نبود! یانکار شدن نیبودم و ا ریبود که من هنوزم عاشق ام  نیا تینبودم اما واقع فیضع گهیمن د آره
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بود و به   ر ی و حر پوری از گ یبی که ترک یمشک رهنیبه خودم انداختم. پ نهیآ یتو  یبار نگاه نیآخر یبرا
  حیزانوهام بود و من ترج  یتا باال  شیبه تن کردم. بلند ذاشت ی م شی رو به نما  دمیپوست سف  یخوب

 بود!  باتریز  ینطور یدادم باهاش ساپورت نپوشم! ا

صورتم   یرو یاکننده  رهی اما خ میمال شیهام رها کردم و آراشونه  یزدم و موهام رو رو  یپوزخند
 نشوندم.

  م،یفرشرو  یهاکفش  دنیزدم و بعد از پوش یتمندیرو زدم و لبخند رضا میآخر عطر محبوِب فرانسو در
 از اتاق خارج شدم. 

 روم حرکت کردم.  نگین یرو پشت سر گذاشتم و به سمت دا هاپله

 زد و گفت:  یلبخند  یلیمن، مامان ن دنینشسته بودن و با د  زیپشت م همه

 مادر!  نیبش  ای_ماشاال! قربونت برم من! ب

دلتنگ منم بوده تو  نکهیبه ا ی! حتیالک یهاچرا حرفاش از نظرم مسخره بود! قربون صدقه دونمی نم
 ! ره؟یتونسته بود اون دختر رو تو خونش بپذ یمدت شک داشتم! چطور  نیا

اون دختر بچه و مهال بود، چشم دوختم. راستش من از   نیکه ب  یخال  یچرخوندم و به تنها جا چشم
 بود! زی دوسش داشته باشم! اون دختِر اون زن نفرت انگ تونستمی اما نم ومدیاون بچه بدم نم

 .ریناچار همونجا نشستم. کنار دختر بچه، الهه نشسته بود، و کنار الهه هم ام به

هاش تا وسط  به تن داشت که دکمه  یرنگ  یتوس رهنینگاه کردم. پ  پشیبه ت یشتر یبا دقت ب  حاال
 ود!مرتب و آراسته ب شهیباز بود و موهاش مثل هم نشیس

روش کار   یو قرمز و سبز  یسنت یهابه تن داشت که طرح  یرنگ یر یساتن ش  رهنی کنار اون، الهه پ در
بلوندش انداخته بود. حتما به خاطر   یموها یهم رو یشده بود و شال ساتن قرمز و سبز 

 !دنشی لباس پوش ینجور یبود ا ریام یهات ی حساس
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! زدی حرف نم  چکسی بود و ه نی و مشغول خوردن غذام شدم. جو بدجور سنگ دمیکش یاکالفه  نفس
 و با لحن کودکانش، گفت:  دیلباسم رو کش نیدست آخر، اون دختر بچه، آست

 ؟ یر یواسم آب بر  شهی...مشهی_ِاممم، م

بود اما  ن یری و ش بای دختر بچه واقعا ز نیاما بهش اجازه ندادم! ا نهیلبم بش یرو خواستی م  لبخند
 ختِر اون زن بود! د

 گفت:  ریلحظه ام همون

 !دمی نکن، بزار خودم بهت م   تیخاله رو اذ  یی_بابا

من متنفر بود،   یدوستش داشت! همونقدر که از بچه یلیگفتنش! حتما خ  یی از بابا دیکش ری ت قلبم
 اونو دوسش داشت!

 گفتم:  اد،یبه نظر ب  محکم کردمیم  یکه سع ییبه خودم اومدم و پارچ آب رو برداشتم و با صدا عیسر

 !ستین  ی_مشکل

 هاش فرو رفت و گفت: زد که چال گونه  یو به دستش دادم. لبخند ختمیآب واسش ر یوان یبعد ل و

 ! ی_مرس

 غذام رو بخورم که دوباره دختر بچه گفت:  یزدم و خواستم ادامه یمحو لبخند

 صداتون کنم؟!  ی...من چیعنی ! ه؟ی_شما اسمتون چ

 همون لبخند محو گفتم:  با

 _طنازم. طناز صدام کن!

 داشت و گفت:  ریام یبه لبخندا یب ی از اون لبخندا زد که شباهت عج یکی  دوباره

 _چه باحال! 

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی



 اب یمنو در

498 
 

 باحاله؟!  ی_چ

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 _آخه اسم منم طنازه!

که   یر یاراده سرم رو باال آوردم و چشم تو چشم شدم با ام  یرو فراموش کرد! ب دنیتپ یالحظه  قلبم
 من! ی ُزل زده بود به چشما

داشت که اسم منو بزاره رو   یبپره! چه معن  رونی ب نمیبود از س کیبه شماره افتاده بود وقلبم نزد نفسام
 اون از منو بچم متنفر بود و خسته؟!  نکه یدخترش؟! مگر نه ا

اما   خواستی م هی! دلم گرکردیم  یقرار ی انداختم. قلبم ب نییبه خودم اومدم و سرم رو پا  ریاماز  زودتر
 نداشتم! هیگر یاجازه گهینه! من د

 165#پارت_

 یخواستم از جام بلند بشم و به سمت اتاقم حرکت کنم که طناز با دستا د، یکه به اتمام رس  شام
 گرفت و گفت:  نمویکوچولوش، دوباره آست

 ! ؟یر ی_کجا م 

 به خودم گرفتم و گفتم:  یمتعجب  یافهیق

 شده؟ یز یتو اتاقم! چ  رمی_خب دارم م 

ست بردم و  شد. د رهی خ نیبه زم د،یجوی که پوست لبش رو م یانداخت و در حال  نییرو پا  سرش
 و گفتم:  دمیکش رونیبا مزش ب  یکوچولو یلبش رو از دست دندونا

 !؟یکشی _خجالت م

و بعد با   نمشیپاش زانو زدم تا راحت تر بب  ی. جلودمیبار از ته دل خند نیشد و من ا  دیو سف سرخ
 همون لبخند گفتم: 

 !؟یخوای م یز ی_چ
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 به خودش گرفت و گفت:  یابا مزه  یافهیق

سره در مورد کار حرف   هیکه  وشیو عمو دار  یی! بابامو بابانجایا رهی خب من حوصلم سر م ی_نه..ول
که با همن! مامانمم که  نمیجون و مامان مه  یلیباهمن! ن شهیو مهال جونم که هم نی! عمو ام زننیم

 سا... شهیهم

 و گفتم:  دمیپرکه از حرفاش خندم گرفته بود، وسط حرفش  یحال  در

 !ره؟ی حوصلت سر م  نجایچون ا یایبا من ب یخوای _خب تو م 

 تکون داد. دییتا  یزد و تند تند، سرشو به معن  یبرق چشماش

بعد  یاقهی. دقستادیکه کنارمون ا دمید رویام یبگم که پاها یز یو خواستم چ دمینرمشو کش  ُلِپ 
 که گفت:  دمیمردونش رو شن  یصدا

 !ای کنی م تی خاله رو اذ یدار  یل ی_دخترم، خ

 معصومش در هم شد و گفت:  یافهیق

 نکردم! تشیمن اذ ی_ول

. با  ستادمیا ری و بعد از جام بلند شدم و رخ به رخ ام دم یفر خوردش کش  یموها یرو ال به ال دستم
 گفتم:   یو محکم یلحن جد

ببرمش   خوامی ندارم، باال تنهام! م  ی! منم مشکلرهیسر م نجایچون حوصلش ا ادی با من ب خوادی _م
آدم  هینداره! چون اصوال پدر و مادرا دوست ندارن بچشون با   یاتاقم! البته اگه از نظر شما اشکال 

 همراه باشه! ی*گ*ا*ر*یس*

" استفاده کردم  ی*گ*ا*ر*ی! از قصد از صفت "س*گفتی نم  یز ی ُزل زده بود تو چشمام و چ  حرکتی ب
 !کردهی م یزندگ نجایراحت داشته ا الیتا بفهمه چه به روز من آورده و خودش با خ 

 و گفت:   دیطناز کش یموها یشد. دستش رو ال به ال   یطوالن  یکم سکوتش

 نکن و به حرفاش گوش کن، باشه؟ تی _خاله رو اذ
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 زد و گفت:  ییتو دل برو  لبخند

 _چشم قربان!

 حرکت کرد.  ییرایو به سمت سالن پذ دیکش یااد و نفس کالفه بهش ند یجواب ریام اما

درش رو باز   می دیها بردمش. به اتاق که رسرو تو دستم گرفتم و با خودم به سمت پله   کشی کوچ دست
 به خودش گرفت و گفت:   یمتعجب یافهی.قمیکردم و با طناز وارد شد 

 اتاق شماست؟!  نجای_ا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !ومد؟یوشت ن_اوهوم...ازش خ

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  عیسر

 اومدم!  نجای_نه نه! آخه من قبال هم ا

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام

 ؟ ی_جد

 به دور و برش انداخت و ادامه داد: یگفت و بعد نگاه ی"اوهوم" 

  رهیگیو من خوابم م  نجایا میای! ماهم هر وقت مخونهیو واسم قصه م خوابونهی بابام منو م  شهی_هم
 !خوابونتمی اتاق و م نیتو ا ارمیبابام م

 آروم گفت:  ییاتاق رفت و درش رو باز کرد و با صدا یگوشه یوار یبه سمت کمد د بعد

  دمید نارویدر کمدو باز کردم و ا  یواشک یروز  هیخودشو گذاشته! من  یچند تا از لباسا نجای_تازه بابام ا
 نگفت.   یچیفقط اخم کرد و ه نجاستیلباسات ا یچ یبرا دمیازش پرس یوقت  یول

 به سمتم اومد و گفت:  زونشی آو یلبا با

 !دمیازش نپرس گهید نیواسه هم ترسم،یازش م  یلیخ کنه ی اخم م ی_بابام وقت 
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چشم دوختم. اونا   ری و چند دست لباس ام یوار یو بعد به کمد د  دمیکش شیبه صورت مخمل  یدست
 !کردن؟ی کار م   یچ نجایا

 و بعد گفت:  نم یو وادارم کرد که رو تخت بش دیفکر بودم که دستمو کش نیهم تو

 ! یلیدوِسش دارم، خ  یلیخ  یول  ترسمیازش م  یلیخ  کنهیبابام اخم م ی_درسته وقت

 زدم و آروم زمزمه کردم:  یتلخند

 دوِسش دارم! یل ی_منم خ

 166#پارت_

 گرفت و گفت:  یحق به جانب  یافهیق

 !رهی هم داره حوصلم سر م نجای ! ایکم حرف یل ی_تو خ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 تو چند سالته؟!  یمثل بابات...راست ،یهست  ی! دوست داشتنین یریش  یل یتو خ ی_ول

 زد و گفت:  یاپر عشوه  لبخند

 بزرگ شدم. گهیسالمه! د ۴_

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 ؟ یزن یسالته و انقدر خوشگل حرف م  ۴_تو 

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 تو چهار سالت باشه جوجه فنچ! کنمیمن باور نم  گهیم شهی_بابامم هم

 !زدی صدا م ینجور یلبم خشک شد. اون فقط منو ا یرو  لبخند

 افکارم غرق بودم که گفت:  تو



 اب یمنو در

502 
 

 ! ؟ینگ چکسیبه ه یدیبهت بگم! قول م ویراز هی خوامی _م

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  آروم

 !دمی_اوهوم! قول م

 دستاش رو تو هم گره زد و گفت:  اد،ی داشت مثل آدم بزرگا به نظر ب یکه سع یدرحال 

 شما... یعنیتو...  ینگم ول چکسی رازو بابام بهم گفته و ازم خواسته به ه نی_ا

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 !یحرف بزن  یانقدر رسم  خوادی _راحت باش! نم 

 مودب باشم! دیآخه بابام گفته با_

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 نداره!  یپس اشکال  ،یکه باهام راحت باش  خوامی _من خودم ازت م

 و گفت:  دیخند

 _باشه! 

 کم مکث کرد و گفت:  هیبعد  و

ازت خوشم اومده و تازه اسمتم  یلیرازو بهت بگم چون خ  نیا خوامی! من مگفتمی _آها داشتم م
 نداره؟ یمه! از نظر تو اشکالاسم خود هیشب

 مکث کردم و بعد گفتم:  یکم

 نگم! یبه کس  دمی_من قول م

 رو تکون داد و گفت:   سرش

اون  ادِ ی نهی بی هر وقت منو م گهی دوسش داره! م یلیهستم که خ یکی  هیمن شب گهیم شهی_بابام هم
 اون گذاشته!  یاسم منو از رو ن یاسم اونم طناز بوده، واسه هم گهی! مفتهیم
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 !کردمی و من با تعجب نگاهش م  گفتیم اون

روز مامانم موهامو کوتاه   هی! اما بافتهیاونم م یموها گهیم بافه،ی موهامو خودش واسم م شهی_هم
  یواشک یو ناراحت شد و تازه با مامانم دعوا هم کرد! من  یعصبان  یلیخ  دید یکرد! بابام وقت 

و   رهمتنف ی کی از  گفتی خوب کردم که موهاشو کوتاه کردم! م  فتگی حرفاشونو گوش دادم! مامانم م
که مامان ازش   یکه اون کنمی من فکر م  یدونی! مفتهیاون م ادِ ی بافهی منو م یبابام موها نهیبی م یوقت

 ! نمیدوست دارم اونو بب یلی! من خکنهی که بابا درموردش با من صحبت م هیمتنفره همون 

 شده، بهش چشم دوخته بودم و اون گفت:  مسخ

 سوال ازت بپرسم؟  هی شهی_م

 سرمو تکون دادم و اون گفت:  آروم

 ! ؟ی_تو همون دختر 

 !دمیپرس یشروع به حرف زدن کرد، از خودم م  یبود که از وقت یسوال نیحبس شد. ا نمیس یتو نفس

 صورتم تکون داد و گفت:  یرو جلو دستش

 ! یتو اون دختر باش دی! من فقط بهت گفتم چون فکر کردم شاهای گن یبه کس ی! قول داد؟یی_کجا

  نیو تو آ*غ*و*ش*م گرفتمش. به خودم فشردمش و ا دمیبزنم، دستش رو کش ی حرف نکهیا بدون
 ! کردیساله موهامو نوازش م ۴ یو اون دختر بچه  کردمی م هیدادم. گر دنیبار یبار، به اشکام اجازه 

 گفت:  آروم

و اون  کنمی بغلش م ینجور ی! منم همرهی گیم شیگر کنه،ی وقتا که موهامو شونه م  ی_بابام هم بعض
دلش واسش تنگ شده! به نظر تو اون دختر   یل ی! فکر کنم خکنمی من مثل اون دختر آرومش م گهیم
 !شه؟یبابام م  یِ ! که؟یک

پنج سال سکوت،   نیا یدازهو ان  فشردمی و فقط اون موجود کوچولو رو به خودم م گفتمی نم یچیه
 !دمیباریم

 !دادیمنو م رِ ی ام یدختر بو نیا
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 و پاکش کرد و بعد گفت:  دیاشکام کش یرو یجدا شد و دست  ازم

  ی! فقط بعضهاکنهینم هیگر ادی! البته زکنمی خودم اشکاشو پاک م کنهیم هیبابام گر  یوقت شهی_هم
 ! دونمی! فقط من مدونهیکس نم  چیوقتا! اونم ه

 زدم و اون ادامه داد: یلبخند

که بابام ازش حرف   هیسر همون دختر فهممی ! من مکننیدعوا م شهی! مامان و بابام همیدونی_م
 !شهیناراحت م دونمیوقت بهش نگفتم چون م چیاما ه زنهیم

 بازم ادامه داد:  د،یرو که د سکوتم

اما هر بار از بابام   هیسرطان چ دونم یداره! من نمکه سرطان   دمیحرفاشون شن ن ی! بضهی_مامانم مر
که  شنومیم شهیدعواهاشون هم نی نپرسم! تازه ب یز ی دربارش چ گهیناراحت شد و گفت د دمیپرس

 اهمش با هم دعو اد،یم ادمی  ی! من از وقتیشد ینجور یطنازه که تو ا نیبه خاطر نفر  گهیبابام م
! چون  گمیبه بابام نم ی! ول کنهیناراحت م  یل یمنو خ نی و ا ستنیوقت با هم مهربون ن  چی! هکننیم

 ! نمشیدوست ندارم ناراحت بب

 و گفتم:  دمیبه سرش وش یدست

 اد؟ ی_تو از اون دختر که اسمش طنازه بدت م

 رو تکون داد و گفت:   سرش

اونو دوسش داره! منم بابامو! پس  بابا   یمامان و بابا به خاطر اون باشه ول یدعواها دی! شاادی_بدم نم 
 چون بابا دوسش داره منم اونو دوست دارم!

 و گفتم:  دمیصورتش کش یدستم رو نوازش گونه رو ُپشتِ 

 ! یفهمی از سنت م شتریب  یل ی_تو خ

 زد و گفت:   ینیدلنش  لبخند
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 ! ادیخوابم م یل یرو پات بخوابم؟ آخه خ شهی_م

 چشمم پاک کردم.  یتکون دادم و قطره اشک سمج رو از گوشه  دییتا  یرو به معن سرم

 رو پام گذاشت و گفت:   سرش

 تا خوابم ببره! خونهی واسم قصه م رمیبابا ام شهی! آخه هم؟یواسم قصه بخون شهی_م

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 ! ستمیمن قصه بلد ن ی_ول

 کرد و گفت:  زونی رو آو  لبش

 بخوابم؟ ی_پس من چجور 

 که کنار تختم بود رو به دستش دادم و گفتم:  ییوپشمال خرس

 بغل کن و بخواب، باشه؟ نوی_امشب ا

 که چشماش گرم خواب شد! دینکش یو خرس رو بغل کرد و طول  دیخند

رو   ریام یموهاشو نوازش کردم و به صورت غرق در خوابش چشم دوختم. انگار چهره  یطوالن قیدقا
منو دوست داره پس چه  ریباشه و ام  تی دختر واقع نی ا ی! اگه حرفادمیدیدختر م  نیتو صورت ا

! اصال ره؟ازدواج کنه که به قول طناز هر روز باهاش دعوا دا یاداشت که منو طالق بده و با الهه  یلیدل
 !گه؟یم یوسط چ  نیبچه ا نیه الهه رو دوست نداره، پس ااگ

که با من کرده  یاز عذاب وجدان کار  یحرفارو به طناز زده تا به من بگه تا کم  نیا ری ام دی...شادیشا
 ! امیب  نجایخبر نداشت که من قراره به ا  چکسی ! هستی که ممکن ن نیکم بشه! اما ا

 بالش گذاشتم.  یپام بلند کردم و رو یآروم از روو سر طناز کوچولو رو  دمیکش یاکالفه  نفس

زدم و ازش    شی*گ*ا*ر رو آت یبرداشتم و وارد تراس شدم. س* زیم  ی*گ*ا*ر رو از رویس* پاکت
 یز یچ هی! د یلنگی وسط م نیا یز یچ هی! کردی کام گرفتم. افکار درهم و برهمم داشت مغزم رو منفجر م 

 ! خبرمی وسط وجود داره که من ازش ب  نیا
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که وارد اتاق شده. نگاهش   دمیرو د  ری . از تراس خارج شدم و امدیکش رونیدر منو از افکارم ب یصدا
 بود. آروم لب زدم:   دهیتخت خواب یبود که آروم رو یطناز  یرو

 ! هیو دوست داشتن نیری ش یل ی_خ

 گفتم:  دم،ی که فقط خودم صدامو شن یآروم تر و جور  و

 _مثل خودت!

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

 که نکرد؟!  تتی_اذ

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 _اصال!

 شد و لب زد:   رهیچشمام، خ یبه جنگل حاال

 ! میاینم  نجایا  گهی! دکنهی الهه خوشحالت نم  دنید دونمی_م

 رو فرو خوردم و گفتم:  بغضم

 ! شهی _اما من دلم واسه طناز تنگ م

 بهم انداخت و گفت:   یبی عج نگاه

 _اون دختِر الهه است!

 گفتم: گشتم،یکه به سمت پنجره برم  ی زدم و در حال یتلخند

 _و البته تو! 

 سکوت رو شکست و گفت:  ری به وجود اومد! دست آخر ام نمون ی ب یمرگبار  سکوت

 ! نشیبب   ای_هر وقت دلت تنگ شد، ب
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 زدم: لب  آروم

 !معرفتی ب شهی_دلم واسه تو هم تنگ م

 !؟یگفت  یز ی_چ

 رو فرو خوردم و گفتم:  بغضم

 !ستین یز ی_نه! چ

 تخت بود. یسمتش برگشتم و اون در حال بلند کردن طناز از رو به

 آخر به سمتم برگشت و گفت:  یسمت در رفت و لحظه به

 ! ؟یدی_منو بخش

 زدم و گفتم:  یزهرخند

 رو که دوِسش داره نبخشه؟! یکس  تونهی_مگه آدم م

 "خداحافظ" بود! دم،یکه ازش شن  یاکوتاه، تنها جمله  یانداخت و بعد از مکث  نییرو پا  سرش
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. پنج سال بود دمیکش رونی از موهام رو از شالم ب کهیت هی و  دمیپوش میمشک یمانتو  یرو رو شرتمیسو
 راحت بودم! ای شال و روسر نیکه از دست ا

مرتبه، عطرم رو به خودم زدم و از اتاق خارج   زیمطمئن شدم همه چ یبه خودم انداختم و وقت ینگاه
 شدم.

تو سرم رژه   ریو مدام فکر ام  ومدیخواب به چشمام نم  ی بودم. از طرف  داریشب ب یهامه یتا ن شبید
پنج سال  ادمه ی. دیرسیبه گوشم م  وشیو دار  یلیجر و بحث مامان ن یصدا گهیو از طرف د رفتیم
برگشتم حتما  یباشه وقت  ادمیتا به حال ادامه داشته باشه!  کردمی با هم دعوا داشتن اما فکر نم شمیپ

 صحبت کنم! هرچند که باهاش قهرم! یل یبا مامان ن هیقض نیدر مورد ا
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ام  دعو یحساب   یلیرفتن با مامان ن  نایا ریام نکهیبعد از ا شبیخارج شدم و در رو بستم. د  اطیح از
! یخبر ندار   یچی که تو از ه گفتیخونه راه داده و اون مدام م نیشد! بهش گفتم چرا اون زنو به ا

چرا   پس! ست؟ی مِن بدبخت ن  یِ در مورد زندگ  نی! مگه اگهیبه من نم  یز یچ چکس یچرا ه دونمی نم
 ! گه؟ی درموردش بهم نم یز ی چ چکسیه

باعث عذابم بود! کاش   نجایا یابونا یروشنش کردم. خ مییدر آوردم و با فندِک طال ی*گ*ار*ی*س
 خالص بشم! یلعنت یابونایخ  نیتا زودتر از شر ا اوردمی م نیماش

 

 نکرده بود! یادی ز رییبهش انداختم. تغ  یو نگاه ستادمیشرکت پدرم ا یجلو

 من گفت:  دنیبا د یشدم و منش وارد

 کمکتون کنم؟! تونمی _م

 زدم و گفتم:  یمصنوع یلبخند

 _با جناب راد کار دارم! دخترشون هستم!

 از جاش بلند شد و گفت:  عیسر

 !دمیاالن بهشون اطالع م د،یکه نشناختم! چند لحظه صبر کن دی_ببخش

 یبه در اتاق پدرم وارد کرد و بعد به داخل رفت. کنار پنجره یاسرم رو تکون دادم و اون ضربه آروم
پدرم به گوشم  یدوست داشتن یبعد صدا هیشدم. چند ثان رهی خ  رونیو به ب  ستادمیاونجا ا یقد
 : دیرس

 دختر؟!  یبرگشت ی_طناز! چرا خبر نداد

رو    یکی از اون  ییقصد جدا چکدومیسمتش برگشتم و خودم رو تو آ*غ*و*ش*ش انداختم. ه به
 !ادی ز یلینداشت! دلتنگش بودم! خ

رو به  داخل    یخواست که کس  یکرد و از منش  ییو پدرم منو به اتاقش راهنما می از هم جدا شد باالخره
 راه نده.
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 و پدرم گفت:  مینشست یچرِم مشک  یهامبل یهم، رو یبه رو رو

 _چخبرا خانوم مهندس؟ اروپا خوش گذشت؟ 

 زدم و گفتم:  یلبخند

نابود   موندمی م نجایمحکم بشم! من اگه ا ینجور یا تونستمی وقت نم  چیمن ه ی_بابا اگه تو نبود
 کرد! ریی تغ زی! اما با رفتنم همه چشدمیم

 دستم گرفتم و گفتم:  یرو تو دستش

 کرده بودم!   داتی! کاش زودتر پییایدن یبابا نی_تو بهتر

  انیچهرش نما یرو  ییبایچشماش جمع شد. عجب پارادوکس ز یزد و اشک تو یآرامبخش لبخند
 شده بود!

 گفت:  شی مردونه و دوست داشتن یصدا با

 ! کنمی بتونم واسه لبخندت م  ی! هرکار یموند یکه واسم باق  یهست ی_تو تنها کس 

 لرزون گفتم:  ییمنم اشک تو چشمام جمع شده بود و با صدا حاال

 _عاشقتم! 

نشست و منو تو آ*غ*و*ش گرفت و به خودش فشرد. منم از خدا خواسته سرم رو تو بغلش فرو    کنارم
 ! دمیو عطر پدارنش رو به مشام کشکردم 

 کنار گوشم زمزمه کرد:  آروم

 کجاست! دونستمی کاش م یکنم! ا دای که برادرت رو هم پ نهیکه دارم ا یی_تنها آرزو

 شدم و گفتم:  رهی جدا شدم و به چشماش خ ازش

 مطمئنم!  م،یروز سه تامون کنار هم هی_مطمئنم 

 چشماش!   یزد و من غرق شدم تو جنگل   ینیری ش  لبخند
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 یبه صفحه  یشروع به زنگ خوردن کرد. نگاه لمیاز شرکت پدرم خارج شدم، موبا نکهیمحض ا به
. دوست نداشتم جواب بدم اما به دمیکش یانفس کالفه دم،یانداختم و اسم مهسا رو که د لمیموبا

 اتصال رو لمس کردم.  یناچار دکمه 

 : دی چی تو گوشم پ صداش

 ؟ یدیو به ما خبر نم رانی ا یای_سالم عرض شد طناز خانوم! حاال م

 و سرد گفتم:  یجد

 نه؟! ه یل ی_سالم، کار مامان ن

 !شهیگرم نم ی_بله! از تو که آب

 گفتم:  سردتر

 ؟یزنگ زد   یداشت ی_کار 

 و بعد بلندتر گفت:   دمیگفت که من نشن  یی زایچ  زنهیکه انگار با خودش حرف م  یجور 

 دلمون واست تنگ شده! مت،ینیبب  میخوای! مرانیا ی ومدا دنیها شن_بچه 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ها؟!ها؟! کدوم بچه _بچه 

 به خودش گرفت و گفت:  یسرزنشگر  لحن

 ! گهیو آتوسا د هی_وا طناز! هد
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دعوت   نمی بی نم یلیتنگ نشده، پس دل یکس یدلشون واسه من تنگ شده؟! من که دلم برا ی_جد
 مسخره تون رو قبول کنم!

 آروم شد و گفت:  صداش

 ! یکردی صحبت نم هیوقت با کنا چیکرده؟! تو ه رحمتی انقدر ب  ی! چینبود ینجور ی_طناز تو که ا

 رو باال فرستادم و با همون پوزخند گفتم:  ابروهام 

سنگدل تره  یداد که هرک اد یبهم   ینبودم! ساده بودم، احمق بودم! اما زندگ ینجور یمن ا_آره 
 برندست!

 رو قطع کنم که گفت:  یگوش خواستم

  یبعد اگه حرف نشونی بب  ایپنج سال گذشته! حداقل ب یول  یاز دستشون ناراحت دونم ی_صبر کن طناز! م
 زدن که ناراحتت کرد بزن تو دهنشون، خوبه؟!

! هنوزم اون  ستمیکه من اون آدم سابق ن  دنیفهمی ! حداقل اونا مرفتمیکردم. بدم نبود اگه م سکوت
  ادمیکرد رو  قیبه قلبم تزر اورد،یکه به زبون م یاکه با کلمه کلمه یهست! زهر   ادمیآتوسا رو  یحرفا

 ! ستمی ن شی پنج ساِل پ ِف یمن اون طناِز ضع ننی تا بب رفتمی م دیهست! با

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 ! آدرسو واسم بفرست! امیخوب! م یل ی_خ

 که نرفته؟ ادتیپاتوقمون،  ونا،ی به آدرس دادن باشه! کافه و  ازین  کنمی _فکر نم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 !ادمهی_نه، خوب 

اومد. بازش کردم   میگوش  یرو یبعد اس ام اس یقیرو قطع کردم. دقا  یگوش یبعد بدون خداحافظ  و
 از طرف مهساست! دمیو د

 !"یکن  یرفت خداحافظ ادتی! در ضمن، فکر کنم میمنتظرت گهیساعت د کی"
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 بهش ندادم!  یزدم و جواب یپوزخند  بازم

که اسم   یابپوشم و بعد به اونجا برم. از لحظه یتر گرفتم اول به خونه برم تا لباس مناسب میتصم
! بازم  نمش؟یبی امروز م  یعنیچشمام نقش بست!  یباربد جلو یاقهوه یرو به زبون آورد، چشما ونایو

 به سراغم اومد! یم یاون حس قد

زده بود   تی ل یرو د نستاشیا جیپ ادمهی به فکرش نباشم اما  ادیپنج سال انقدر حالم بد بود که ز نیا تو
 ازش نداشتم! یخبر  چیه گهیو د

 گرفتم و آدرس خونه رو بهش دادم. یدربست  یتاکس

ها برم کافه و اونم که سالم دادم و گفتم که قراره با بچه  یلیبه مامان ن  نیسرسنگ دمیخونه که رس به
 نگفت.  یز یانگار از قبل خبر داشت تنها سرش رو تکون داد و چ

رو هم  میامهتنگ و مخمل سور یبه تن کردم. پالتو  یرنگ  یتوس یاسک قهی اتاقم شدم و بلوز  وارد
بزاره. شلوار    شیبه نما یبلوزم رو به خوب  یقه یتا  دمیباال کش نمی رو تا وسط س پش ی و ز دمیروش پوش
صورت    به یرنگ  دیدار سف ونی . موهام رو کنار گوشم با کش پاپ دمیهم پوش  ینفت   یآب  یلوله تنفگ

 موهام انداختم. یرنگم رو رو یتوس  یبستم و تنها شال نازک و نخ  یاگوجه

کردم    یخودم خال یپام کردم و در آخر عطرم رو رو ومدیزانوهام م یرنگم رو که تا رو یتوس یهان یپوت
 و بعد از خونه خارج شدم.

که  یحس  دمیوقت نفهم چیو حتما به خاطر فکر کردن دوباره به باربد بود! ه  دیکوبی محکم  م  قلبم
که به باربد   یوقت متوجه نشدم حس  چیبودم اما ه ر یبوده! من مطمئنم عاشق ام یباربد داشتم چ

 ! هیداشتم چ

مدام   ر،ی پام نگه داشت و من سوار شدم و آدرس کافه رو بهش دادم. تو طول مس یجلو آژانس
هنوزم   ی عنی! کردمی رو تصور م  نمی بی که باربد رو م یاو با خودم لحظه  فشردمی رو م فمیک یدسته

 ! ره؟یتا ازمون سفارش بگ  ادی م خودش

 مرموزه!  زشیبشر همه چ نی! ادونمی نم واقعا
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  یداخل  ونیمشخص بود که دکوراس شهی. از شستادمیکافه ا یآژانس رو حساب کردم و جلو پول
 نکرده بود!  یر ییچندان تغ اتشیکرده اما کل یجزئ  راتییتغ

تو   جاچیاگه دلتنگ ه دمیفهمی. حاال مدیچ یپ  مینیب  ریز ی ناب یقهوه  یرو فشردم و داخل رفتم. بو درب
 دلم تنگ شده بود! یلیخ  نجایشهر نبودم اما واسه ا نیا

نشسته باشن! کنار   مونیشگیهم  یهمون جا زدمیکنم. حدس م دایها رو پ چرخوندم تا بچه چشم
اونجا نشستم و بعد از اون   ریبار با ام نی که آخر  یی! جایداشتن  دنج و دوست یاون پنجره، اون گوشه

 ! ومدمین  نجایوقت به ا چ یه گهید ،یشب لعنت

رسوندم. اول از همه مهسا چشمش بهم   زیبرداشتم و خودمو به م د،یلرزی م یرو که فقط کم  هامقدم
تا اونو به     اوردمی دستام رو باال ن ی. من اما حتدیافتاد و از جاش بلند شد و منو تو آ*غ*و*ش کش

 حس بودم!  یآ*غ*و*ش بکشم و کامال ب

گرفته و آشفته بود، به سمتم اومد و دستش رو به سمتم  یلیاز اون آتوسا که به نظرم چهرش خ  بعد
 یلیمی بود. با ب  نییو سرش پا  کردی چون به صورتم نگاه نم کشهی حس کردم ازم خجالت م  دراز کرد.

  دمیفهم زه تا  دنشیبه سمتم اومد. با د هیدستم رو دراز کردم و باهاش دست دادم. و بعد از اون هد
و حسرت   شدی چشمام رد م یخوبمون از جلو یکرده بود! تمام روزا رییچقدر دلتنگشم! چقدر تغ

  تیرو که به شدت خوابالو بود، اذ هیهنرستان و هد رفتمی که م ییرو به دلم انداخته بود! روزا  یبی عج
  یم یروزا با هم صم ونو دعواهامون! چقدر ا های شوخ بتامون، یغ هامون،هیهامون، گر! خندهکردمیم

 !میو حاال چقدر از هم دور شده بود میبود

قدم شد و منو   شیباالخره اون پ   نکهیتا ا میحرکت به هم زل زده بود یبود که ب قهیچند دق دونمی نم
 تونستمی . دست خودم نبود اما دستام باال اومد و رو کمرش نشست! به خودم نمدیتو آ*غ*و*ش کش 

 بودم! هیدروغ بگم! من دلتنگ هد

که   یا درحالکه بود، خودم رو کنترل کردم و ازش جدا شدم. مهس یگرفته بود اما با هر بدبخت  بغضم
 و گفت:  دیکش رونیکنار خودش رو ب  یصندل کرد، ی اشکاش رو پاک م

 ! اولش نشناختمت! یدختر! تو چقدر عوض شد نیبش  ای_ب

 و آتوسا نشستم و با پوزخند گفتم:  هیهد  یمهسا، و روبه رو کنار
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 ! کننیم  ریی بمونم؟! همه تغ یکه همونجور  دی_پنج سال گذشته! توقع نداشت

سفارشاتمون رو   نکهی. بعد از ارهیاومد تا سفارش بگ تریو بعد و هیمعلوم بود مصنوعزد که  یلبخند
 گفتم:  تریرو به و م،یگفت

 *گ*ا*ر بکشم؟یس* نجاینداره اگه ا ی_مشکل

 زد و گفت:  یامردونه  لبخند

 !ری _خ

نخ از   هیو    دمیکش رونی ب  بمی*گ*ا*ر*م رو از جیتشکر زدم و پاکت س* یبه معنا یهم لبخند من
با سه   هویروشنش کردم و خواستم اونو به سمت دهنم ببرم که  مییتوش برداشتم و با فندک طال

 !شدیم دهید یبهت و ناباور   ه،یهد یاز همه تو چهره  شتریجفت چشم متعجب رو به رو شدم. ب 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! ن؟یدی_تا حاال آدم ند

 به خودش اومد و گفت:  هیزودتر از بق مهسا

 !میرو نداشت  یز ی چ نی_آخه...انتظار چن 

 گفتم:  فرستادم،ی م رونی*گ*ا*ر رو ب یکه دود س*  یشد و در حال   ترقیعم  پوزخندم

 ! دیرو داشته باش  یز یبه بعد انتظار هر چ نی_خب از ا

سفارشامون رو آورد. بعد از رفتنش رو به   تری*گ*ا*ر کام گرفتم و همون لحظه ویبعد دوباره از س* و
 ها گفتم: بچه 

 رو فروخته؟!  نجاینکنه ا ای اد؟ینم گهیاالن د گرفت،ی _قبال خوِد باربد سفارش م

 به جاش مهسا جواب داد:  گفت،ی نم یچیبود و ه یاگهیکه کال انگار تو عالم د آتوسا
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! رهی سفارش بگ دمیند گهیمن د ، یتو ازدواج کرد یبود! از وقت بیغر بیاولشم عجباربد از  نی_واال ا
رو فروخته باشه چون   نجایا کنمیفکر نم  ینبود! ول گهیهم د نجا یا میومدیم ییکه سه تا ییوقتا یحت
 !نمشیب یم  نجایوقتا ا یبعض

 فرستادم و گفتم:  رونی*گ*ا*ر رو ب یس* دود

 _عجب! 

  نجایا یها ! قهوهدمیفهمیم گهید یرو با جاها  نجایا یو تازه تفاوت قهوه  دمیاز قهوم نوش  یاجرعه 
 تر بود! هم دلچسب  سی پار یهااز قهوه یحت

 گفت:  هیکه هد بردمی از طعِم خوِش قهوه لذت م  داشتم

حقته که  ،یندار رابطه  ریبا ام گهیحاال که د کنمی رو در مورد باربد بهت بگم! فکر م  یز یچ هی دی_طناز با
 ! یبدون زویهمه چ

 171#پارت_

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی

 در مورد باربد بدونم؟! دیبا   ویچ ه؟ی_منظورت چ

!  دیکوبیچشم دوختن. قلبم مثل ساعت م  هیبودن، به هد خبری ب  هیو مهسا هم که انگار از قض آتوسا
 بود!  یبی حس عج

 شد. آروم لب زد: کشیبا شِ  یانداخت و مشغول باز  نییرو پا  سرش

مشکوک باربد شده  یرفتارا یمتوجه  ،یازدواج کن  ری با ام نکهیقبل از ا ش،ی پنج سال پ دونمی _نم
! رهی گیبود که چرا باربد خودش سفارش م بیباشه، واسه هممون عج  ادتونینه! راستش اگه  ای یبود
 دونمی نم منتو تهران! درض گهید یداره و البته چند تا کافه  یکی بزرگ و ش یکافه نی همچ هیکه  یاون

 معطبم داره! در واقع باربد روانشناسم هست!  هینه اما اون  ای  دیبدون

 گرد شده، گفت:   ییهاکه تا به االن ساکت بود، با چشم آتوسا

 ! ؟یگیم ی_جد
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 سرش رو تکون داد و گفت:  هیهد

 _آره!

 گفتم:  کردم،ی خاموش م ی*گ*ا*ر*ی*گ*ا*ر*م رو تو جاس*یکه س* یرو تکون دادم و در حال سرم

 !؟یاصل مطلبو بگ شهیم دونستم،ی که م ناروی_خب ا

 سرش رو تکون داد و گفت:  آروم

برم   قهیو ازم خواست که چند دق  شمیباربد اومد پ  نجا،یروز که با دخترخالم اومده بودم ا  هی_راستش 
بهم   زای چ  یسر  هیو بعد باربد اومد و   چوندمی دختر خالم رو پ یجور  هیو باهاش صحبت کنم. منم 
 بهش بگم!  دیبا  یچ یحت دونستمی گفت که من از تعجب نم

 دستاشو تو هم گره زد و گفت:  مهسا

 !گهیبهت گفت د ی! خب مثل آدم بگو چه؟یهد یدی_چرا آدمو دق م

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

کافه و حرف از ازدواج طناز شد که   میاومد یبود که دسته جمع  یبعد از اون روز  قایمالقات دق نی_ا
 !میدیبزرگ رو داد که هممون خند یحضور داشت و طناز اون سوت   نجایباربد هم ا

 و گفتم:  دمی رو تو هم کش ابروهام 

 !؟ی رو بگ  هیو اصل قض یانقدر ِکِشش ند شهیم  یول یگیکدوم روزو م  دمهای_

 رو تکون داد و گفت:   سرش

از سوالش تعجب کرده  یلیازدواج کنه و من که خ خوادی که راسته که طناز م دی_باربد از من پرس
  عیکرد! اما سر ریی که حالت چهرش تغ  دمیگفتم و به وضوح د رویازدواج تو و ام یه یبودم، بهش قض

  دمآ  یلی! باربد خدمیسوالشو پرس  نیا لیبه خودش اومد و خواست بره که نگهش داشتم و ازش دل 
بهم نگه  لشو یبهم بگه اما بهش گفتم اگه دل لشویدل خواستی وجه نم چیبود و به ه یتودار و مرموز 
 هم بگه!و اون مجبور شد ب  دهیازم پرس   ییهمچبن سواال هیکه باربد  گمیمنم به تو م
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 کردن، گفت:  یاز من نداشت تو کنجکاو  یکه دست کم مهسا

 گفت؟!  ی_خب...خب اون چ 

 رو خورد و گفت:  کشیاز شِ  یاجرعه 

 _اون...اون عاشق طناز بود و... و فکر کنم هنوزم هست! 

 گفتم:  یپرت بشه! با بهت و ناباور  زیم یبزنه و رو رونی مونده بود چشمام از حدقه ب کم

 !؟ی_چ

 تکون داد و گفت: رو   سرش

! راستش من بهش آدرس خونتون رو دادم ادیز  یلی! باربد دوِست داشت، اونم خیدی_آره درست شن 
اومد تا بهت دسته گل بده و عقدتو   ادهی تا دم خونتون پ ومد،یم یدیروز که بارون شد هی ادمهیو 
  یِ کرده، گفت: "آرزوم خوشبخت  نکارویچرا ا دمیازش پرس یبود و وقت  بیبگه! کارش واسم عج کی تبر
رو   تی من بودم که زمان عروس نیبهش دادم و ا نستاتویا جیمن پ یکه دوِسش دارم!" حت هیکس

باهات صحبت    نکهیآورد و بدون ا هیتا اونجا اومد و واست دسته گل هد چارهیبهش گفتم و اون ب 
 گذاشت!  نتونیکنه، اونو تو ماش 

 مکث کرد و بعد ادامه داد:   یکم

ناشناس بهت   یشماره  هیبا   یکی  میبخواب میخواستیم  ی! وقتادته؟ی ون شب که خونتون بودم رو _ا
 که شمارت رو بهش داد، من بودم! ینگفت! اون باربد بود و کس  یچی زنگ زد و ه

. من...من چقدر احمق بودم که شدی اون روزا م  ادآوریو   بستی تو ذهنم نقش م  یکی  یکی هاصحنه 
 ! دمیباربد رو نفهم  یرفتارا نیا لیدل

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 بهم نگفت؟! یز ی وقت چ  چی_پس...پس چرا ه
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 باال انداخت و گفت:  یاشونه

ش رفته  بار به کاف  نیکه ما اول ی وقت ش، یو اون گفت که از دو سال پ دمیسوالو ازش پرس نی_منم ا
و تو انقدر   میدیخندیو م میشد ی وارد کافه م میگشاد مدرسه، منو تو داشت یهاتو لباس  م،یبود

تا به حال   هک  یافتاده! باربد با لبخند نیزم  یبه باربد و کالسورت رو یخورد هویحواست پرت بوده که 
  یکالسورت رو از رو عیو سر یشد  دیکه تو از خجالت سرخ و سف  کردیم فی بودم، تعر دهیازش ند

هم   نکهیاز ا گفتی ! میهم نکرد یمعذرت خواه یو حت یلبخند بهش زد هیو  یجمع کرد نیزم
از   یهااز خنده شت،یآرای از ظاهر ساده و ب گفتیخوشش اومده! م یل یو هم مغرور خ یبود یخجالت

 یو ه دهی رو اونجا دبار که تو  نینشده! چند نایا یبار اول متوجه  گفتیته دلت خوشش اومده! م
  یکه بدجور  دهیفهم  یروز  هیو  یتوجهش رو جلب کرد  شتریو ب شتریرفتارات رو کنار هم گذاشته ب

 کرده!  ریگ شتیدلش پ

 ناباور گفتم:   ینگاه با

 منو...  شیباربد از هفت سال پ یعنی_

  یکه باربد به من حس کردمی فکرشم نم یحرفم رو قورت دادم! حت یرو تکون داد و من ادامه  سرش
  فیتعر هیرو واسه هد یموضوع جانیکه داشتم با ه ی! روز ادمهیاون روزو  یداشته باشه! به خوب 

ستبر باربد برخورد کردم   ینهیو با س دمیو انقدر مشغول حرف زدن شده بودم که جلوم رو ند  کردمیم
بودم باربد   دهیعدها که فهمب ادمهی! ختیر رونیهاش بافتاد و تموم برگه نیزم  یو کالسورم رو

به آب دادم! اما  یدسته گل نیچن هیکه چرا  کردمی صاحب کافست چقدر خودمو سرزنش م
 اتفاق باعث شده تا نظر باربد به من جلب بشه! نیهم دونستمی نم

 گفتم:  یحالت زار  با

بهم   شیاصال پنج سال پ ش،یسال پ  شیش  ش،ی _پس چرا همون موقع بهم نگفت؟! چرا هفت سال پ
همه  نیا گهیکه عاشق باربد بشم و د دادمیاجازه رو م نیمنم به خودم ا گفتی اگه م دینگفت؟! شا

 !رفتمی نم  ریوقت سراغ ام  چیمن ه  گفت،ی اگه باربد از حسش بهم م دی! شاومدیبه وجود نم  یبدبخت

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش
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  یحرفا! از طرف نیزوده واسه ا یل یو خ یاتو هنوز بچه  کردهی فکر م  شیهفت سال پ گفت،ی _باربد م
صبر کنه تا   خواستهی خاطر م نی نبوده چون اهلش نبوده و به هم زایچ نیو ا یاون قصدش دوست

 زدواجا یبخوا یزود نیکه تو به ا کردهی فکرشم نم یکه حت گفتی ! مادی َدرِست تموم شد جلو ب یوقت
 !یکن

 و گفتم:  دمی کوب  زی م یرو رو دستم

  یاتفاقا تو زندگ  نیکدوم از ا چی ه گفتی از حسش بهم م  ی! اگه...اگه اون لعنتیخودی ب لی_چه دل
 ! افتادی من نم

 آروم لب زد:  هیهد

! یرفت رانی سراغت که تو از ا ادی ب خواستی ! مختیبه هم ر  یلیخ ،یجدا شد ری از ام دیفهم ی_وقت
 !د یهم کش سیکارشون به پل یباهاش دعوا کرد و حت  یهم رفت و کل   ری سراغ ام یباربد حت

 گرد شده گفتم:  ییچشما با

 ! ؟یچ یبرا  سی_پل

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 !دیرس  یشد و کارشون به کتک کار  ریدرگ  ری با ام نکهیا ی_برا

 دهنم گرفتم و لب زدم:  ی بهت دستم رو جلو با

 _امکان نداره! 

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

هنوزم حسش   دونمی ! اما نمدیباربد هم عذاب کش ،یدی پنج سال، همونقدر که تو عذاب کش نی_تو ا
و اون هنوز   یایب  نجاینه! چون من بهش خبر دادم که امروز قراره به ا ایبه تو مثل سابق هست 

 !ومدهین

! چرا بهم نهیصورتم بش  یاشک رو خواستیروشن کردم و ازش کام گرفتم. دلم نم ی*گ*ا*ر*ی*س
 ! چرا؟!!!؟یلعنت  ینگفت
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 ها هم پا شدن و مهسا گفت: از جام بلند شدم که بچه  تی عصبان با

 _کجا؟! 

 فرستادم و گفتم:  رونی*گ*ا*ر رو ب یس* دود

 رو ندارم! نجایتحمل ا گهی_د

اونا باشم، به سمت در کافه حرکت کردم و در رو باز کردم که   یاز سو یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و
 برخورد کردم.   یسفت زی از اونجا خارج بشم که با چ

بودمش! پنج  دهیچشماش! پنج سال بود ند یموند تو قهوه  رهیچشمام خ  یرو باال گرفتم و جنگل سرم
 از قلبم حضور داشت!  یاگوشه هی شهیمش اما همسپرده بود یسال بود که به فراموش 

و  یاپارچه  یباز بود و با شلوار راسته نش یهاش تا وسط سبود که دکمه دهیپوش  یدیسف رهنیپ
  دهیروش داشت، پوش یکم رنِگ توس یهاکه راه  یر یس  یداشت. کِت آب  ییبا یز  یهمخوان دش یسف

 شهیکرده بود و مثل هم لی رو تکم  زیهمه چهم  دش یسف یهای هاش رو بسته بود. کتونبود و دکمه 
 رو چشماش بود.   یآفتاب نکیع

 

 بود؟!  پیتاز حد خوش  ادیبودم باربد ز گفته

 

 ! دمیدیخوشحالتش رو م  یهارو برداشت و حاال بهتر چشم   نکشیع

دستم به جا   ی*گ*اِر تویس*  یکه رو یرِد رژ  یموند و بعد رو رهیرنگم خ  یرِژ صورت   یرو نگاهش
 مونده بود!

بزنم   ادیو فر رمی مشتم بگ یکتش رو تو یقهی  خواستیبپره! دلم م رونی ب نمیکم مونده بود از س  قلبم
بمونم، کافه   ی منتظر جواب  نکهیکردم و بدون ا یبهم نزده، اما سالم کوتاه یحرف   چیکه چرا از حسش ه

 رو ترک کردم!
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مرموز و تودار و   یادی ! باربد زگفتیراست م  هینگفت! هد  یچ یه، اما هداشتم حداقل صدام بزن انتظار
 البته مغرور بود!

لب با   ریپرتش کردم و ز یا*گ*ا*ر رو تو مشتم فشردم و خاکسترش دستم رو سوزند. به گوشهی*س
 خشم گفتم: 

 ! ی_لعنت

 : گفتمیتند کردم تا زودتر به خونه برسم. مدام تو ذهنم م قدم

ابراز   وهیب یساله ۲۴دختِر  هیبه  ی نگفت! اصال ک یچیبه درک که ه  ؟یخور یحرص م یچ ی_اصال برا
شوهر   ی که بچه  یکه هنوزم شوهِر سابقشو دوست داره! دختِر احمق  ی! دختِر احمقکنه؟یعالقه م

 سابقشم دوست داره! 

 چرا؟!  ،یچرا انقدر احمق تو  طناز

  دم،یخونمون که رس یاز ذهنم دور بشه. جلو یافکار لعنت نیرو به چپ و راست تکون دادم تا ا سرم
  یِ اون زِن چشم رنگ دنیناراحت نبودم اما د دنشیبود؟! از د نجای. بازم ادمیرو د ری ام دیسف یسانتافه

 ! دادی کنارش زجرم م یآب

  یبه خاطر فشار عصب نیو ا دیلرزی ! دستام مکنمی چه کار م دمیفهمی بود و نم ختهیبه هم ر اعصابم
 بود!

به   ریو ام یل یمامان ن یصدا دمیکه رس یو درو باز کردم. به در ورود دمیکش  رونی ب فمی رو از ک دیکل
 و به حرفاشون گوش بدم!  سمیگوشم خورد و باعث شد همونجا وا

هم اعصابتو داغون  شش،یپ یکن ی هم خودتو خراب م  یدار  ینجور ی! ا؟یگیبهش نم زوی_چرا همه چ
! به خدا  ستیندونه واسش بهتره؟! ن یز یاگه چ  یکنی از تو نداره! فکر م ی! حاِل طنازم دسِت کم یکن یم
ف شده ی! االن انقدر اعصابش ضع زد؟ی سِر من داد م ی! طناز کِ نمیبی ! من دارم حال و روزشو مستین

 ! شهیداغون م نیاز ا شتری فقط اعصاب دوتاتون ب ی! با پنهان کار کنهیکه مدام باهام دعوا م 
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پشت به من،   ری. امنمی جا به جا کردم تا بتونم خودشون رو بب  یو سرم رو کم دمیرو تو هم کش  اخمام
دستش رو   ریمنداشت! ا دیبود که به من د  ییهم رو به روش بود اما جا یلیبود و مامان ن  ستادهیا

 و گفت:  دیباال آورد و تو موهاش کش

بمونه!  نجایا تونهی نم گهیبفهمه د توی! اگه واقعوشهیکه متعلق به دار کنهی م یزندگ  یا_طناز تو خونه 
نابود کرده ادامه   شویکه زندگ یوش یبا دار  یبشه که به زندگ یممکنه از دسِت شما هم شاک یحت
 ! دیداد

 از مبال نشست و گفت:  یک ی انداخت و رو  نییسرش رو پا یلین مامان

کاِر   نیبا پدرش به هم زدم و حاال با ا مو یزندگ یخودیب  زیچ هی_حق داره اگه ازم دلخور بشه! من سر 
 ! کنمی م  یهنوزم دارم باهاش زندگ وشیدار

 یش رو تو دستاپاش زانو زد و دست یجلو ری! امکنهیم  هیکه داره گر دیفهم شدی لرزونش م یصدا از
 مردونش گرفت و گفت: 

باشه بهتره تا از   زاریشما خراب بشه، اون از من ب یرابطه خوامیچون نم گمی بهش نم  یچ ی_من ه
 مادرش! 

! مگه  زدن؟ی حرف م ی! اونا در مورد چشدمیم جی گ شتریو ب شتریب کردمی فکر م  شتریب  یهرچ
 ! کنن؟یم  یدارن ازم مخف ویچه کار کرده؟! چ وشیدار

 وارد خونه شدم و گفتم:  تی عصابن با

 بشنوم! زوی همه چ خوامیاالن م  نی! همد؟یکنیم  یازم مخف  دیدار وی_چ
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و منتظر بودم تا   میخارج شده بودم و تو کافه نشسته بود ری که از خونه به همراه ام شدیم یساعت مین
 کردن با قهوش بود!  یانداخته بود و مشغول باز  نییلمه! سرش رو پاک هیاز  غی بزنه. اما در  یحرف ریام

 و گفتم:  دمیکش  یقیچونم گذاشتم. نفس عم  ریگذاشتم دستم رو ز زی م یآرنجم رو رو هردو
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 ! می با هم صحبت کن مینیبش  میای! قرار شد ب؟یبگ یز یچ هی یخوای _نم

 به صفحش انداخت و گفت:  یخاموش و روشن شد. نگاه  لشیموبا یبگه که صفحه یز ی چ خواست

 هستن! نامیاونجا! مامانت ا  می! گفته شام برنهی _مامان مه

 دادم و گفتم:  هیتک یبه بغل  شدم و به صندل دست

 ! امی نم ییمن جا ی_تا حرف نزن

 و گفت:  دیموهاش کش یال به ال یدست کالفه

 ؟ یبدون  یخوای م وی_چ

که به تو و   یز یاون چ ی! همهدیکنی م  یاز من مخف دیکه شماها دار ییزایاون چ ی! همه زوی_همه چ
 و اون...اون...  وشیو دار  یلیمامان ن

 رو خوردم و به جاش گفتم:  حرفم

 ! شهی_همسرت، مربوط م

 و گفتم:  دم یکوب  زی م یرو یسکوت کرد و من مشت بازم

 ! ؟یگینم یچی! خب چرا هاد؟ی خوشت م  یعذابم بد نکهی_از ا

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 بده، باشه؟   یقول هیاما بهم  گمیبهت م زوی_باشه! همه چ

 گفتم: کالفه

 !؟ی_چه قول

 گذاشت و گفت:  زیرو تو هم گره زد و رو م  دستاش

 !یحرفا رو زدم ببخش نیمن ا نکهی_قول بده بعد از ا
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 ببخشم؟! دیبا وی_ببخشم؟! ک

 کرد و گفت:  کمیرو نزد  سرش

 ما شده! نی ب  ییجدا  نیکه باعث ا یاتفاقا شده! هرکس نیکه باعث ا ی_هرکس

 گفتم:  یقرار ی ب  با

 ! یدی سکتم م یشده! دار  یتو رو خدا بگو چ  ری_ام

 چشمام زل زد و گفت:  تو

 !یدی_بگو که قول م

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 !تونمی _نم

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 ! یبش مونیازت سر نزنه که بعدا پش ی_حداقل قول بده که رفتار 

 و سرم رو تو دستام گرفتم و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 _باشه! فقط تو رو خدا حرف بزن!

 کرد و بعد گفت:  یمکث

ملک رو به نامت   یسر  هیازت خواست که  وشیروز دار هی! شهیشروع م  شیساِل پ  شی _ماجرا از ش
اونو   تونستی که بهت گفته بود، نم یامسخره  لیچون خودش به دال یبزنه و بعد تو اونو بفروش

 !) پارت اول(ادته؟یبفروشه، 

 رو باال اوردم و تو چشماش نگاه کردم و گفتم:  سرم

 فقط چندتا امضا ازم گرفتن و تموم شد! ادمهی! ادمهی_آره 

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس
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 شروع شد! هیاز نظر تو تموم شده بود اما بعد از امضا زدن اون چندتا برگه، تازه قض دی_شا

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام

 ه؟ ی_منظورت چ

 کرد و گفت:  یز یر اخم

ازشون پول هم  یحت  وشیشده بودن و دار نفر فروخته هیبه   وشیدرواقع قبال توسط دار نای_اون زم
 !شی فروخت گهینفر د هیبه نام تو بود و تو هم به  هان یکه زم  یکرده بود و در حال افتیدر

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 !دونستمی من نم  ی...ول ی_ول

 رو آروم تکون داد و گفت:   سرش

 ! دونستی نم وش یجز دار  چکسی_ه

 و گفتم:  دمیرو در هم کش  اخمام

 منو تو داره؟!  ییبه جدا یچه ربط  نی...انی_ا

 175#پارت_

 انداخت و گفت:  نییرو پا  سرش

  شناخت یها بود که منو مپدر الهه بود! الهه مدت  یهارو بهش فروخت بار دوم اون ملک یکه برا ی_کس
باال بود و   یل یخ  نایطرفه بود! در واقع ارزش اون زم هیدوست داشتنش  نیدوسم داره اما ا گفتی و م

 یشده! اسم تو پا وختهاونارو بفروشه متوجه نشده بود که اونا قبال فر خواستیکه م  یپدر الهه تا زمان 
کنه و از   تی ازت شکا خواستیتک تکشون خورده بود! پدر الهه م یاون سندا بود و امضات هم پا

زندان!  یفتادیسارت داد، تو مخ  شدی جوره نم  چیاونقدر باال بود که ه نایکه ارزش اون زم ییاونجا
بار   ریجوره ز چیبود که ه  حیوقگذاشت! اون انقدر   ونی با من در م وشیموضوع رو اون زمان دار نیا

نمونده بود که بخواد پس بده!   یو حاضر نبود پول رو پس بده! در واقع پول  رفتی اشتباهش نم
خاطر رفتم   نی و به هم رم یبگ  تیهرطور شده از پدر الهه رضا خواستمیزده بود! من م نیهمشو به زم
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من از پدرش   دنیخبر داشت و با د  ا! اون از ماجردمیشرکتش و همونجا بود که دوباره الهه رو د
خاطر قبول کرد و قرار شد   نی! اون عاشق دخترش بود، به همرهیطلب پولش منو بگ یخواست به جا

 !یفت یدان نمن با الهه ازدواج کنم تا تو زن

رو   دمیشنیکه م  یز ی! چشدیهام روون مگونه  یشدم و اشکام پشت سر هم رو  رهیبهش خ  یناباور  با
 نامرد بود؟! وِش یاتفاقا دار نیباعث تموم ا یعن ی! کردمی باور نم

 انداخت و گفت:  نییسرش رو پا  ریام

اما   یفراموشم کن یبد بشم تا بتون  خواستمی ! مفتمی کنم تا از چشمات ب ی_مجبور بودم باهات بدرفتار 
 کنم! رونی نه من تونستم تو رو از قلبم ب یمنو فراموش کن  ینه تو تونست

 گفتم:  هیقلبم گذاشتم و با گر یرو دست

 !گه؟یم یوسط چ  نی_پس...پس طناز ا

 زد و گفت:  یتلخند

بشه که من بعد از  ین یالهه تضم یتا برا  میداشته باش یااز شرطمون بود! قرار شد بچه ی_طناز هم جزئ 
 دادن، به خاطر بچه طالقش ندم! تی اونا رضا نکهیا

 گفتم:  هیدهنم گرفتم و با گر یرو جلو دستم

 ! چرا...؟ی_چرا بهم نگفت

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

اگه کل  ی! من حت نمیتو رو تو زندان بب تونستمی ! من نمیشدینم ؟یشدی م  یراض گفتمی_اگه م
 ! مجبور بودم طنازم! کردی نم یبا اون ملکا برابر  فروختمی رو هم م مییدارا

لحن بودم؟! زجه  نیصدا و ا نیصدا نزده بود؟! چند وقت بود تو حسرت ا ینجور یوقت بود منو ا چند
 زدم و گفتم: 

تو بغلت   امیبرگشتم ب  ی! وقتیبرگشتم تو ماِل من باش  یوقت یپنج سالو برم زندان ول  نیبودم ا ی_راض
 !رمیتو حسرت آ*غ*و*ش*ت بم  دی! اما االن...اما االن بامیمال هم گهیو بگم تموم شد! بگم منو تو د
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 مردونش نشست و گفت:  شیته ر یرو  یاونم قطره اشک حاال

 ! رون؟ی ب نیکه زنم تو زندان باشه و من ا رتمی غی ! من انقدر بشدمیمن نابود م ی_اونجور 

ازم گرفته  رحمانهی که ب یعشق ی! براختمیمهابا اشک ر یاشتم و بصورتم گذ یدستام رو رو کف
  ی! برازیهمه چ یآدم ب هی یخودم که پنج سال از عمرم حروم شد به خاطر پول پرست یبودنش! برا

 ُمرد! گناهیکه ب یابچه 

 دوختم به صورتش و لب زدم:  چشم

 !؟ی_االن...تو...تو اونو دوِسش دار 

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

نتونستم   یوقت حت  چیتو اومد تو ذهنم! من ه ی_هر بار که خواستم ببخشمش و برم سمتش چهره 
که هرشب منو   نی! همدیبخوام دوسش داشته باشم! اونم کم زجر نکش  نکهیببخشمش چه برسه به ا

 یکه اسم تو رو رو نیهم زنم،ی م ادی خواب اسم تو رو فر که تو گفتیو م کردی م داریاز خواب ب
تو بودم، واسش بس بود! اونم همراه منو   ادِ یاون دختر  دنیکه با هر بار د نیگذاشتم، هم رموندخت

 که سرطان داره! میمتوجه شد راً یتو ذره ذره آب شد و اخ

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 داره! _طناز بهم گفت! گفت که مادرش سرطان

 کرد و گفت:  یز یر اخم

 ...دونهی اون م یعنی_

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

! فهمهی از سنش م شتریب یلی بود! اون خ دهیحرفاتون شن  نی! فقط از بهیسرطان چ دونستی _نم
 !هیو دوست داشتن نیری ش  یلیخ

 زد و گفت:  یمحو لبخند



 اب یمنو در

528 
 

 _مثل تو! 

 چشمام بود! یشک محو جنگل  یچشماش و اونم ب  ری نظیب یشدم تو قهوه  رهی حرف خ نیا با

 لب زدم:  آروم

 نه؟! شدیم  نیریش  ینجور یمنم زنده بود، ا ی_اگه بچه 

 شد. دندوناش رو به هم فشرد و گفت:  یهاش جار شد و رو گونه البی حرفم، اشک س نیا با

 _بشکنه دستم طنازم، بشکنه!

مشت شدش رو نوازش کنم اما با   یا دستااشک رو تو دهنم حس کردم و دستم رو جلو بردم ت  یشور 
 و به جاش لب زدم:   دمیالهه، دستم رو پس کش یادآور ی

 !یدوِسش نداشت ی_تو گفت

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

خودمو! من  بخشمی وقت نم چی*دنش، نوازش کردنش! هی_آرزوم بود بغل کردنش! ب*و*س*
 !زدمی م  یدست روت بلند کردم، دست به خودزن فتادی م ادمی! هر وقت یلی نامردم، خ  یلیخ

 زدم و گفتم:  هق

 !یدونستی تو نبود! تو که نم ری _تقص

 

بودن   رهی! مردم اطرافمون به ما خم یختیری و حاال هر دو اشک م میشد رهیدر سکوت به هم خ یلحظات 
  یفقط کم ،ید که کمبو  یهنوزم دوسم داره! مهم قلب دونستمی بود که م یر یمهم نبود! مهم ام نیو ا

 آروم گرفته بود!

 

 !ُکشتی حسرت آ*غ*و*ش*ش منو م شکی ب اما
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و انگار از وجود   میزدی قدم م ابونیهم، تو خ یکه هر دو در سکوت، شونه به شونه شدی م  یساعت کی
راه  ابونا،ی خ یتو ادهی و حاال پ میاون کافه رها کرد یرو جلو ری ام نی! ماشمیگرفتی هم آرامش م

 تر بود! بخش آرامش  نیو ا میرفتیم

 باالخره سکوت رو شکست و آروم لب زد:   ریپالتوم فرو بردم و ام  بیرو تو ج دستام

 !؟یکشی*گ*ا*ر میس*  ی_از کِ 

 خودش گفتم:   یزدم و منم به آروم یتلخند

 اروپاست! ادگاری ییجورا  هی! سیکه رفتم پار یاول ی_از همون روزا

 گفت:  ی. محکم و جد دمیش رو شننفس کالف یصدا

 کنار؟!  شیبذار شهی_م

 پام رو با نوک کفشم به جلو پرتاب کردم و گفتم:  یجلو سنگ

 ! اگه تا االنم دووم آوردم، به خاطر اونه!تونمی _نم

 کنا... شی زاری و م یتونی _م

اتصال رو فشرد و همون لحظه به   یشروع به زنگ خوردن کرد و حرفش نصفه موند. دکمه  لشیموبا
 .میدیرس نا یخانم ا  نیمه یخونه

 بابا! زدلِ ی _سالم عز

                                                                ... 

 ه؟یچ یصدا  نمی! ببامیدرم، االن م  ی_من جلو

                                                                ... 

 ..الو... سایوا ؟ی_چ
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 تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: با

 شد؟  ی_چ

 کرد و گفت:  یاخم

چرا زنگ   گفتی رو قطع کرد چون داشت م ی! فکر کنم الهه گوشومدیجر و بحث م ی! صدادونمی _نم
 به بابات!  یزد

 .میو هر دو وارد خونه شد میندونست  زیمنتظر موندن رو جا گهید

  یحال خوش ومدیبود و به نظر م ستادهیکه طناز به بغل وسط حال ا دمیمحض ورود، الهه رو د به
 گفت:  ریام دنینداره. با د

 !می...بهتره برری_ام..ام

 : د یچی خانم تو خونه پ ن یمه  ادیفر یبگه صدا  یز یخواست چ   ریام تا

  هی گهی د یبگ  یموضوعو به کس نیکلمه از ا هی! بهت گفته بودم اگه یبهشون گفت ی_تو غلط کرد
 ! مونمی خونه نم نیهم تو ا قهیدق

  نی ُتِن بلنِد صدا رو از مه نیا ریام یچون تا به حال نه من و نه حت  میبه شدت تعجب کرد  ریو ام من
خانم ارسالن بود! اما   نیشک طرف صحبت مه  یتو اتاق باشن! و ب  ومدی! به نظر ممیبود  دهیخانم نشن
 کجا بودن؟! مگه اونا هم دعوت نداشتن؟!   وشیو دار  یلیمامان ن

 اومد و گفت:  ری به سمت ام الهه

 ! یبمون نجایا دی! نبا میبر ای جان ب ری_ام

 گذاشت و گفت:  ش ینی ب یانگشت اشارش رو رو ریام

 !سی_ه

 الن بلند شد: ارس ادیفر  یلحظه صدا همون
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کردم اما تو هنوزم تو   یو چند ساله که مِن بدبخت به خاطر تو هر کار  ۳۰کردم گفتم!  ی_خوب کار 
بچه رو بردارم و فرار   نیارسالن، کمکم کن تا ا ی! گفتی! منو خر فرض کردیالدنگت یفکر اون پسر عمو

! بهم  یکرد! اما فراموشش ن ی کن ی م رونی آشغالو از سرت ب انی فکر اون ک یاگه کمکم کن  یکنم! گفت
مِن خرم به حرفات گوش   ،یشی مثل پسر خودم، تو هم عاشق من م  شهیپسرشو بزرگ کنم، م یگفت

باهم  ست یخواهر برادرن! درست ن نا یا ن،ی! صدبار بهت گفتم مهیتو هنوزم به فکر اون  یکردم! ول
و   خواهربه   یخواستین منگو! چرا؟! چو  یز یچ یخفه شو و به کس  یازدواج کنن! به مِن احمق گفت

! بهشون  یفقط به فکر خودت ی! توئه لعنتیهم باشن! تو عقلتو از دست داد شی تا پ یبرادر لطف کن 
  ی! فکر کردیاکهی دستت رو بشه که هنوز عاشق اون مرت یخواستی خواهر و برادرن، چون نم ینگفت

سمتم  یایم  بارکه هر فهممی نم ی! فکر کرد ؟یروزم منو دوست نداشت هی یکه تو حت فهممی مِن خر نم
خانم   یلیاالن، همون طور که به ن  نی! همنی مه یکور خوند ی! ول ؟ینی بیمن م  یرو به جا یاون عوض
دوتا رو عذاب  نیخودت ا یبه خاطر خودخواه یخوای م ی! تا کِ گمیم رمیبه طناز و ام  رمیگفتم، م

 !؟یبد

  دهیوار به سرم کوب ! حرفاشون پتک ادیگذاشتم و به لباسم چنگ زدم تا نفسم باال ب نمیس یرو رو دستم
خانم،  نیمه  بیو عج  گاهی گاه و ب یها! نگاهشدی پازل داشت تو ذهنم کامل م  یهاکه یشد! ت

  شبهم گفت به خاطر عشق میکه شب خواستگار یخانم   نیازدواجمون، مه یارسالن برا یهامخالفت 
 ازش نبود! یخبر  چیکه ه یکرد و برادر  فیواسم تعر ش یکه پدرم از زندگ ی! داستانکنهی م  یهر کار 

. انگار  دیو اونم همون لحظه به سمتم چرخ دمیچرخ ریگونم روون شد و به سمت ام یرو  یاشک قطره
 افتاده!  یبود چه اتفاق دهیاونم فهم

اون  یعن یچشمم اومد! امکان نداشت!  یجلو هامونی باز بهش نگاه کردم و عشق  شتر یو ب شتریب
 از برادرم صاحب بچه شدم؟! یروز  هیبرادرم بود و من 

 من گلوم تنگ شده بود؟! ایاتاق کم بود  نیا ژنیبه گلوم چنگ زدم. اکس شتریب

 برادر من بود؟! امکان نداشت!  ریام
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ه بود. پوست صورتش به  برآمده شد  قشیدو کاسه خون شده بود و رگ گردن و شق ریام یچشما
 بودم! دهیند ی نجور یوقت اونو ا چی! هفشردی و مشتاش رو به هم م زدیم  یسرخ

 رفت!  ومد،یخانم و ارسالن از توش م  نیمه یکه صدا یکنترل به سمت اتاق  رقابلی غ یخشم  با

 ری! تصودی چرخی بودم اما سقِف خونه دور سرم م  سادهی بودم! وا سادهیاما مسخ شده سرجام وا من
  خیبود! تموم تنم  دهیجشمام بود و اسم برادر بهش چسب یجلو  دیچرخی که عاشقانه دورم م یر یام

 کهبود  ییچه بال نی! ارفتی م جیپاهام رو نداشتم و سرم گ یرو ستادنیبسته بود انگار! توان ا
 سرمون نازل شد؟! 

  نیزم ی. روزدی که مدام اسمم رو صدا م  دمیشنیگنگ طناز رو م یاهاخوردم و صد  نیزانو زم به
 بود!  ریام دادِ یوحشتناِک داد و ب یکه به گوشم خورد، صدا ییصدا نیافتادم و آخر

 

 

بار چشمام رو باز و   نی. چنددمی چشمام د یرو جلو یتار  یدخترک مو فرفر  ر ی باز کردم و تصو چشم
 اون بود که سکوت رو شکست:  یو بعد صدا نمشیتر بببسته کردم تا بتونم واضح 

 به هوش اومد!  ی! مامانی_مامان

که   یآب و قند باشه، درحال اتشیمحتو ومدی که به نظر م وانیل هیکه با  دمیرو د یابعد الهه یلحظات 
 سرم اومد. یباال زد،ی همش م

رو   یکار  چیکم به خوردم داد. مغزم دستور ه و آب قند رو کم  نمیرو گرفت و کمکم کرد تا بش   ربغلمیز
عالم  شهیبار، برعکس هم  نیشد که از هوش رفتم! ا یکه چ ارمیب ادیبه  خواستمی نم ی! حتدادی نم
 گفتم:  یلرزون  یگرفتم و با صدا وانیل یدوست داشتم! دستم رو جلو شتریرو ب   یخبر ی ب

 بخورم!  تونمینم گهی_د

کرده  هیگر  یادینگفت! چشماش متورم و سرخ بود و انگار ز یز یچ گهیسرش رو تکون داد و د آروم
 شده بودم!  حسی ب  زیحس تنفر هم بهش نداشتم! کامال به همه چ یحت گهیبود! د



 اب یمنو در

533 
 

رافم نگاه بودم! به اط دهیحال خواب  یتو یهااز کاناپه یکی تو جام تکون خوردم و متوجه شدم رو  یکم
 گفتم:  زد،ی که بغض توش موج م ییکردم و با صدا

 ...کجا...کجاست؟! ری...امری_ام

 انداخت و آروم لب زد:  نییرو پا  سرش

 !اطهی _تو ح

  ،ی رسوندم. تو مهتاب  اطیلرزونم رو برداشتم و خودم رو به ح یهااز جام بلند شدم و قدم  یبدبخت با
*گ*ا*ر خودم رو تو  یپاکت س* دمیبهش رس یبود! آروم جلو رفتم و وقت  ستادهیپشت به من، ا

! حتما اونو از  کردی و دود م  داشتی*گ*ا*ر برم یکه داشت پشت سر هم از توش س* دمیدستاش د
 برداشته! بمی ج وت

  ی. منم روختمی اشک ر صدای صورتم نشست و ب ی! اشکام رودیو نگاه ازم دزد ستادمیبه روش ا رو
 آرزوم بود داشتنش، اما... شهیبود که هم ی ن تو صورتش رو نداشتم! اون برادر نگاه کرد

 دار گفت: به شدت گرفته و خش   ییپرتاب کرد و با صدا یا*گ*ا*ر رو با نفرت به گوشه ی*س

 !شهیسردت م رونیب  یاومد ینجور ی_ا

 به تن داشت. لب زدم:  یشرت یبه خودش افتاد که تنها ت  نگاهم

 بدتره!_تو که وضعت از من 

 و با همون صداش گفت:   دیبه من چرخ پشت

 تو چشمات نگاه کنم؟! ی_چجور 

 ...ختمی و اشک ر ختمیو اشک ر ختمیگفتن؟! اشک ر یداشتم برا ینگفتم! چ یز یو چ  ختمیر اشک

بود که واسمون رقم  یچه سرنوشت شوم نیبود! ا ختنش یلرزون اونم نشون از اشک ر یهاشونه
 خورده بود؟! 

 178#پارت_



 اب یمنو در

534 
 

شد که خودمو تو  یچ دونمیو نم  میختیها در سکوت اشک رو ساعت  هاقهیدق دیشا  ایو  هاهیثان
! کردمی م سی و با اشکام لباسش رو خ فشردمشی کردم! حاال به خودم م  دایپ ری آ*غ*و*ش ام

چنگ   شرتشی، تو بغلش، آروم بودم! به تبود؟! اما حداقل اونجا یحسم تو اون لحظه چ دونمی نم
  هی! انقدر اونجا گرکردی م هیو اون هم سرش رو تو موهام فرو کرده بود و گر ختمیری و اشک م زدمیم

کوتاه به صورت   یق یدقا ینمونده بود! ازش جدا شدم و فقط برا یواسمون باق یینا گهیکه د میکرد
برادرم رو   ینگاه کردن تو چشما  ی. هنوزم رو دمیازش چشم دزد عی شدم و بعد سر رهی سرخ شدش خ

 !رمیام یلقب برا نینداشتم! برادر؟! چقدر دور از ذهن بود ا

مبل بلند شد و به سمتم اومد. با   یکنارش گذشتم و وارد خونه شدم. به محض ورودم الهه از ارو از
 گفتم:  یحالت زار 

 کجاست؟!  لمی_وسا

سرم انداختم و بعد  یمن به سمت پالتوم رفتم و اونو تنم کردم و شالم رو رواشاره کرد و  یاگوشه به
قرار داشت،   یکه داخل مهتاب  یهای از صندل  یکی یرو   ریاز خونه خارج شدم. ام فم،یاز برداشتن ک 

اشک تو   ش،دوبار دنیبود. با د رهیخ  نی نشسته بود و دستاش رو تو موهاش فرو کرده بود و به زم
 لرزون گفتم:  ییبا صدا چشمام جمع شد.

 _مواظب خودت باش! 

شب به   یک ی و تو دِل تار ختمیریخارج شدم. اشک م  زینفرت انگ  یبعد قدم تند کردم و از اون خونه  و
موقِع شب   نیتر بود که حواسش نبود ااز منم آشفته  ی حت  ری. اوضاع امکردمی سمت خونه حرکت م

 من تنها از خونه خارج شدم!

که انگار  یلیو وارد شدم. به محض ورودم به سالن خونه، مامان ن  دمیکه به خونه رس دینکش یطول
 گفت:  هیبه سرش زده بود، به سمتم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد و با گر یخوابی ب

 طنازم؟!  ی_اومد

 گفتم:  ادی رو پس زدم و با زجه و فر دستش

 _به من دست نزن!
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که  ییکه بعد از بال  یل یازم دور شد و عقب عقب رفت! دلم ُپر بود از همه مخصوصا مامان ن هیگر با
 سرم آورده بود، بازم کنارش مونده بود! وشیدار

 به سمتم اومد و گفت:   وشیکنارش رد شدم که دار از

 کجا... م،ی_نگرانت بود

 و داد و گفتم:  غیو با ج  دمیحرفش پر وسط

! یمنو به گند کشوند ی! توئه نامرد زندگ خورهی! خفه شو آشغال! حالم ازت به هم می_خفه شو عوض
 ! ی! ازت متنفرم عوضادیازت بدم م

 رو تو هوا تکون داد و گفت:  دستش

 کارم لطف کردم که از هم جداتون کردم! نیو من با ا نی_به هر حال تو و اون خواهر و برادر بود

 زدم:  زجه

 !یکه اشتباه کرد یقبول کن یستیحاضر ن ی! حت ی_خفه شو نامرد! تو چقدر پست

 و گفتم:  دمی چرخ  یلیبه مامان ن رو

به نام طناز   ی! از االن به بعد، دختر یرو انتخاب کرد یآدم  نیبا همچ ی_واست متاسفم که زندگ
 ! طناز ُمرد! یندار 

رو جمع   لمیگرفتم و وارد اتاق شدم و وسا شیبهش راه اتاقم رو در پ  توجهی بزنه که ب یحرف  خواست
  یل ی. مامان ندمیکش نییها پا. از اتاق خارج شدم و چمدون رو با خودم از پلهدمیکردم و تو چمدون چ

 ُبهت زده به سمتم اومد و گفت: 

 ! ؟یر ی_کجا م 

 ونه خارج بشم، گفتم: از خ خواستمی آخر که م یتوجه بهش از کنارش رد شدم و لحظه  بدون

 ! طناز ُمرد! تموم شد! ُمرد!نمتونی اسمتونو بشنوم، نه بب خوامینه م گهی_د

 خونه نداشتم! نیتو ا ییجا گهیبعد از خونه خارج شدم. من د و
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خونه  یکردم. چمدون رو دنبال خودم کشوندم و جلو دای کوچه چشم چرخوندم و باالخره خونه رو پ تو
به ساعتم انداختم  ینشد! نگاه ی. زنگ در رو فشردم و منتظر موندم تا در رو باز کنه اما خبر ستادمیا

 . حتما خواب بود!دادینصفه شب رو نشون م ۳که 

رو برداشتم و اسمش رو لمس   لمی نداشت! موبا یادهیبشه اما فا  داریب  دیزنگ رو فشردم تا شا  دوباره
 : د یچیتو گوشم پ شی خوابالود و دوست داشتن ی.. و باالخره صدابوق...دو بوق...سه بوق. کیکردم. 

 افتاده؟! ی_الو...طنازم، اتفاق 

 اون حرفا، اشک تو چشمام جمع شد اما صدام رو صاف کردم و آروم گفتم: یدوباره  یادآور ی با

 ! د؟یدرو باز کن شهی َدَرم، م ی_بابا من جلو

  یخونش شدم. خونش به بزرگ اطیت وارد ح که در رو باز کرد و من چمدون به دس دینکش یطول
 بود! تری از اونجا باصفاتر و دوست داشتن  یل ینبود اما خ وشیدار یخونه

ُپف   ییهاو چشم ختهیبه هم ر  ییپدرم با موها کردم،ی حرکت م  یکه به سمت سالن اصل  همونطور
  یو بعض کردی خودش رو حفظ م  ت یظاهر آشفته هم جذاب نیبا ا  یمرد حت نیشد. ا  اطیکرده، وارد ح 
 سن داره! یاو خورده ۵۰که پدرم  کردمی وقتا شک م

 گفت:  د،یباری از سر و روش م  یکه نگران  ییصدا با

 چمدون؟! نیبا ا یکنی چه کار م نجایوقت شب ا نیشده بابا؟! ا  ی_طناز! چ

  یکردم. با نگران ختنیو شروع به اشک ر  و سرم رو تو بغلش فرو بردم  دمیحرف تو بغلش خز بدون
 گفت:  کرد،ی منو به خودش فشرد و همونطور که کمرم رو نوازش م

 بهت گفته؟! یز ی چ وشیبابا؟! با مادرت دعوات شده؟! دار  زیشده عز ی_چ

من قصد صحبت کردن ندارم، دستم رو تو دست راستش گرفت و   دید یشدت گرفت و اونم وقت میگر
 چمدونم رو تو دست چپش و بعد به سمت خونه حرکت کرد و منم دنبالش رفتم. 
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بعد برگشت و داخل   یاز اتاقا برد. لحظات  یکی از مبال نشوند و خودش چمدونم رو داخل  یکی  یرو منو
 هیبعد با  یقی حرکت، نشسته بودم! دقا  یمبل، ب یمجسمه رو هیآشپزخونه رفت و من همونطور مثل 

حلقه   نمرو به دستم داد و دستش رو دور شو ییچا وانیبه سمتم اومد و کنارم نشست. ل  ییچا وانیل
 سرم گذاشت و گفت:  یداد. سرش رو رو هیکرد و سرم رو به شونش تک 

 کن دختر قشنگم!  فیواسم تعر  زوی و بعد همه چ یبخور تا گرم بش تویی_چا

کرد. لبخند   قیرو به تنم تزر یو گرماش و البته عطر زعفران و نباتش لذت  دمینوش یاز چا یاجرعه 
 زدم و گفتم:  یمحو

 !؟یدار   ییموقع شب چا نی_ا

 و گفت:  دیرد اشکام کش یبرداشت و رو  یدستمال

تنها   یخودش واسه خودش آماده کنه! ما آدما خوادیکه م یهرچ دینداره، بارو   ی_آدِم تنها، چون کس
دستمون بده، به  ییمنتظرمون باشه و چا میاو خسته میا یم رونی از ب یتا وقت می رو تو خونه ندار یکس

 روشنه! شهی و سماورم که هم مینپتون دار  ییتو خونه چا شهیهم  نیخاطر هم

به ته  یفرو رفت و من غرق لبخندش شدم. دست باشیز  یهاو چال گونه دیزد و خند یبعد چشمک  و
 و گفتم:   دمیصورتش کش یرنگ رو  ییخرما شیر

 دوِست دارم! یل ی_خ

 چسبوند و چشماش رو بست. آروم لب زد:  میشونیرو به پ شی شونیشد و پ ترق یعم  لبخندش

کنم و باهات پدرونه گپ بزنم! و تو  بغلت   ینجور یا یروز   هیکه تو زندون بودم،  یی_آرزوم بود تو ساال
 !یجمله رو بهم بگ  نیا

که دوباره   یگذاشتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و به خودم فشردمش. درحال  زیم  یرو رو ییچا
 لب زدم:  شدن،ی م ریهام سراز اشکام از گونه 

نکرده بودم اما اگه تا حاال هم در  داتیکه زودتر پ  فی ! ح ییای مرد دن ن یو بهتر نیتر_تو خوش قلب 
که   یهست یرو جبران کنم! تو تنها کس  هامونیی به بعد تموم جدا  نیاز ا خوامیکردم، م   یحقت کوتاه

 !یاز ته قلبت دوسم دار 
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که پسر   یر یام ادیافتادم!  ریام ادی که  دمید یتو چهرش چ دونمی شد به صورتم. نم رهیزد و خ  یلبخند
 رو داشت!  دنشید  یمرد بود و آرزو نیا

 

 !شد؟ی م  یرو داشته، چه حال دنشیسال حسرت د نیکه چند هیپسر  ری ام دیفهمیم اگه

 180#پارت_

 انداختم و آروم لب زدم:  نیی رو پا سرم

 _بابا!

 نوازش کرد و گفت:  موهامو

 _جاِن بابا! 

 مردونش گذاشتم و لب زدم:  یدستا یرو دست

 شده! پسرت...  دای_داداشم پ

 شد به چشمام و گفت:  ره یناباور خ  ییچشما با

 ؟ ی_چ

 تر لب زدم: انداختم و آروم  نیی پا سر

 شده!  دایپ یرو داشت دنشیهمه سال انتظار د نیکه ا ی_پسر 

 شد و گفت:   ریچشماش سراز  یاز گوشه  یاشک قطره

 ؟یکرد  داشیاصال از کجا پ  ؟یباهاش حرف زد ه؟ ی_کجاست؟ چه شکل

 تر لب زدم: لباسم فرو کردم و آروم  یقه یتو  شتریرو ب سرم

ازش خوشت   ش،یدیکه د ی! از همون روز اولی! دوِسش دار ی! تو هم باهاش حرف زدشی شناسی_م
 ! چون اون پسرت بود! دمیرو فهم  لشیاومد! حاال دل
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 گفت:  می اشک  یبه چشما  رهیچونم گذاشت و سرم رو باال آورد خ ریز دستشو

 ! ؟یزنی حرف م  یاز ک ؟یگیم ی_چ

 قورت دادم و گفتم:  بغضمو

 برادِر منه!  ریپسِر توئه! ام ری! امری_ام

 

                                  **** 

 : انیک

 یبه اتاق طناز انداختم. مثل دختر پنج ساله ی. نگاهدمیو کتم رو پوش دمیبه موهام کش یدست
مش جمع کرده بود. آروم کنارش رفتم و پتو رو  بود و پاهاش رو تو شک دهیتخت خواب یمعصوم رو
و مجبور شدم با مسکن  شدی باز نم  گهیکرد که چشماش د هیاونقدر گر شبی. ددمیروش کش

داشتم! پسرم رو بعد از   یب یکرده بود! حس عج  فیرو که برام تعر یز ی چ شدیبخوابونمش! باورم نم 
  یحس خاص هی دمشیکه د ی! از همون روز اولگفتیکرده بودم! طناز درست م دایو چند سال پ یس

 ! دمیرو نفهم  نی که شباهت اون به مه بهیبهش داشتم و مهرش از همون نگاه اول به دلم افتاد! عج

  یتر ! اما االن کار مهمرمشیو به عنوان پسرم تو آ*غ*و*ش*م بگ نمشیتو دلم نبود که دوباره بب  دل
 داشتم! 

رو روشن کردم و به سمت کافه حرکت   نی و از خونه خارج شدم. ماش دمیصورت طناز کش یرو یدست
 کردم. 

گذشته بود اما من هنوزم   یاسال و خورده ۳۰کردم.   داشیو چشم چرخوندم  و پ  سادمیکافه وا یجلو
 ! دادمی م  صیتشخ  هیبق ونیسرکش و سرسخت خودم رو از م  یدخترعمو

نبود   بیو عج ادی ب نجایبرداشتم و ازش خواستم به ا شی رو از گوش  شمارش د،یکه طناز خواب  شبید
 دعوتم رو قبول کرد!  یکه به راحت
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از جاش بلند شد و با لبخند   دنم،یکتم رو صاف کردم و بعد به سمتش حرکت کردم. به محض د یقهی
. نهینشستم و به اونم اشاره کردم که بش زیبهم سالم داد. منم آروم جوابش رو دادم و پشت م  یمحو
 !گفتمیحرفامو بهش م  دینداشتم چون با یا. اما چاره کردیمعذبم م نیشده بود به صورتم و ا  رهیخ
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 محکم، گفتم:  ییو بعد با صدا دمیاز نسکافم رو سر کش یاجرعه 

 _چرا؟!

 قهوش گرفت و گفت: از  چشم

 چرا؟  ی_چ

 گر گفتم: سرزنش  یزدم و با لحن   یپوزخند

  یو طناز خواهر و برادرن چرا ازشون مخف  ریام یدونستی که از اول م یی! تو؟یکرد ی_چرا مخف 
! اگه بزرگ  شد؟ی م یاگه اون بچه زنده بود چ یدونیبکشه؟! م نجایکار به ا ی! چرا گذاشت؟یکرد
 !؟یسرت عقل دار  ی! تو...تو اصال تو؟یکه بهش بگ یداشت یچه جواب  شدیم

 گفت:  یاکرد و با لحن طلبکارانه زی رو ر  چشماش

 ! یفهمی نم  یچ ی_تو ه

 و گفتم:  دم یخند یبار عصب  نیا

 کنن؟!  قتیتشو دیو همه با یکرد یکار درست یکن ی ! فکر میفهمی _آره همه نفهمن، تو فقط م

 گفت:  یاگرفته یکرد و با صدا  رییتغ  لحنش

ذره باهام خوب   هیبکنم که تو فقط  ی! حاضر بودم هرکار یدی_از اولش عاشقت بودم اما تو نفهم 
! تو یتوجه بود  یبهم ب ،یکردیم  یسقفم زندگ هی ری باهام ز یوقت  ینبود! حت التمیخ  نیاما تو ع  یباش 
! اون عشق و اون حسرت با تو بودن تو دلم ُمرد! یوقت عشق من و احساس منو درک نکرد چیه
! فرار کردم، چون دیرسی جونم به لبم م  کردم،ی م ادشیخون که با هربار که  یلخته هیشد به  لیتبد
 !شدمی من نابود م یگرفتی ! اگه اونو ازم میر ی بزارم که اون بچه رو هم ازم بگ تونستمی نم
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 ادامه داد:  شدی م  ر،یرازچشمش س یاز گوشه ی که قطره اشک یدرحال 

و طناز عاشق همن،  ریام دمید یمن چقدر عاشقتم! من...من وقت یدی! نفهمی_تو...تو از سنگ بود
کدومشون به سرنوشت من دچار   چیه خواستمیکنم و از هم جداشون کنم! نم یرحم ی ب ومدیدلم ن

  خواستی داشتم! دلم نمدختر تو رو هم دوست  یاما من حت یتو منو دوست نداشت  نکهیبشن! با ا
 بکشه! بعذا

 بلند نشه، گفتم:  کردمی م یکه سع یی. با صدادمیکوب زیم یزدم و مشتم رو رو  یپوزخند

سال با   هیسال با هم بودن!  هی ! اونا ؟یچه کار کرد یفهم ی اسمش دوست داشتنه؟! تو اصال م نی_ا
غلط بوده! اونا خواهر و برادر بودن! تو اگه از  شهیرابطه از ر نیکه ا یهم زن و شوهر بودن ! درحال 

و به عنوان دو تا خواهر   ومدنیکنار م هیقض نیاونا خودشون با ا یگفتیموضوعو بهشون م نیاول ا
کردنه!  هیبه روز طناز اومده؟! مدام در حال گر  یچ یدونیم چی! ه؟یاما االن چ بودنی برادر کنار هم م

رو هم نداره! تو به   ریام دنیطاقت د یرده  انقدر براش سخته که حتبا برادرش ازدواج ک نکهیهضم ا
  ترک ی! من ازت کوچ؟یداشت ستمنو دو  یگی! میهر دوتاشونو نابود کرد یکمک؟! تو زندگ یگیم نیا

تو رو به عنوان همسرم قبول کنم؟! تو از  تونستمیم ی! چطور کردمی به تو فکرم نم یبودم! اصال حت 
 !یبود فکری و ب منطقی همون اولم ب

 زد و گفت:  ی تلخ  پوزخند

! من...من شه؟یم شی منطق بودم! اصال مگه عشق منطق حال یمنطق بودم؟! آره! ب ی_من ب
عشق   کنار هم با تونستنی تا ابد م دن،یفهمی اونا بفهمن که خواهر و برادرن و اگه نم خواستمی نم

 خراب کردن!  زویو ارسالن احمق همه چ وشیکنن اما اون دار   یزندگ

 از جام بلند شدم و گفتم:  تی عصبان با

 نداره!  یادهی به جز خودت! اصال بحث کردن با تو فا یدونی_تو همه رو مقصر م

 از جاش بلند شد و گفت:  اونم

 بود!  یکردم به خاطر توئه لعنت  ی_اما من هرکار 

 راست تکون دادم و گفتم: رو به چپ و  سرم
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نشه! اما حاال   ینجور یهام انامرد و بچه   یِ لین  یتو و حت ینبودم تا زندگ  یوقت مِن لعنت چی_کاش ه 
و  کنمی م یکه کنارشون نبودم، واسشون پدر  ییساال نیکردم، به جبران تموم ا دایهامو پکه بچه 

 ! دمیهردوشون رو سر و سامون م یبمونه! من خودم زندگ ینجور یاوضاع ا زارمی نم
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کرده   یچسبوندم. سه روز بود که خودم رو تو خونه زندان  شهیو سرم رو به ش دمیبه موهام کش یدست
که جونم به   ی! منرفتمی باشگاهم نم یحت گهی! دادیبه سمتم ب یجرعت نداشت حت  چکسی بودم و ه

  نیمه مان! مافتمی که از پا ن خوردمی م یز یچ هی یو فقط گه گاه خوردمی ود! غذا نمباشگاه رفتن بند ب
تا درو روش باز کنم اما انقدر از دستش ناراحت   کردی پشت در اتاق و التماس م ومدی از صبح تا شب م

 نیکه ا ی! مثل روز اول شمیم  ریبودم که مطمئن بودم اگه درو باز کنم، حتما باهاش درگ یو عصب 
. اتاقشون رو به  زدیکه ازم سر م  ییو جنگ به پا کردم. اصال دست خودم نبود رفتارا دمیموضوعو فهم 

و کم مونده بود اونارو سکته بدم.  دمیکوبی م واریرو به د ومدیدم دستم م ی. هرچدمیگند کش
توان داد   گهیساکت شدم که حنجرم د یو وقت لرزوندی سقف خونه رو م دمیکشی که م ییهاربده ع

!  امی موضوع کنار ب نیخودم اون روز! هنوزم نتونستم با ا یشده بودم برا یاوونهی رو نداشت. د دنیکش
 باور کنم! خواستمی بهش فکر کنم! نم خواستمی نم  یحت

  نیتخت نشستم و کالفه سرم رو ب یبرداشتم. رو اطی زدن ح  دیو دست از د دمیکش یاکالفه  نفس
  یُمرد! حت یکه ملود  یوقت یحجم از حاِل بد رو تا به حال تجربه نکرده بودم! حت نیدستام گرفتم. ا

  اشکنم و خودمو از چشم رونی ب میخودم محبوبم رو از زندگ   یکه مجبور بودم خودم با دستا یوقت
 بندازم! 

که روش هک شده   یشروع به زنگ خوردن کرد. چشمم به اسم لمیبودم که موبا میتو افکار تکرار غرق
 ! آقا نه! بابا! انیبود، افتاد. آقا ک

  کردم،ی باهاش صحبت م  ی! وقتشناختمشی! انگار سالها بود که مدمشیافتادم که د یروز اول ادی
ازش جدا بشم!  که دوست نداشتم بردمی داشتم و از صحبت کردن باهاش لذت م یاونقدر حس خوب

 مرد واقعا پدرم بود! نیا
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  ۳۹ رِ یبهش بگم! واسم سخت بود! من! ام یچ دیبا دونستمی دست دست کردم که قطع شد. نم اتقدر
 چه کار کنم! دیبا دونستمی بار، نم نی اول یساله، برا

گرم و   یاتصال رو لمس کردم. صدا یدکمه  د،یشروع به زنگ خوردن کرد. با ترد لمیموبا دوباره
 : دیچ یتو گوشم پ شیداشتندوست 

 ! زمی _سالم عز

  بیباباش! عج دنیو ذوق داشت از د  ومدیرو داشتم که باباش از سرکار م ی ادو ساله یبچه  حس
 نبود؟!  بیساله عج  ۳۹مرِد  هی  یحس برا نینبود؟! ا

 گفت:  د،یرو که د سکوتم

 !تنم ی بب خوامیخونتونم. م ی_من جلو

 دونمی از اتاقم خارج شدم. نم دم،یپوش  یچ نکهیبدون توجه به ا ار،یاختی جمله، ب نیا دنیاز شن  بعد
  نکهیمتعجب مامان رد شدم و بدون توجه به ا یچشما یها رو پشت سر گذاشتم و از جلوپله  یچجور 

 شدم.  اطیوارد ح  زد،ی مدام اسمم رو صدا م

و درو باز کردم.   دمیکش  یقیرو باز کنم، نداشتم! نفس عم اطی در ح نکهیو قدرت ا دیلرزی م دستام
 ۳۹مرِد  هی یحس برا نیبود و ا  قراری چشماش! قلبم بدجور ب  یِ نگاهم گره خورد به نگاه سبز و بارون

 بود!  بیساله واقعا عج 

 مردونه و خاصش، لب زد:  یبه جلو برداشت و با صدا یقدم

 هیچقدر آرزو داشتم که فقط  یدونستیچقدر دنبالت گشتم؟! م یدونستی! می! تو پسرمیمن ارادِ ی_تو ک
 عاشقتم؟!   یدونستیبغلت کنم؟!  م گهیباِر د

  ی. آ*غ*و*ش*دیو منو به آ*غ*و*ش کش دیصورتم روون شد. دستم رو کش یو اشکام رو دیترک بغضم
 ساله! ۳۹مِن  یبرا  ی! حتدادیمحبت م ی! بودادیعشق م ی! بودادیم تیامن ی! بو دادیپدر م یکه بو
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شد. با    رهیاومدم و اون دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و به چشمام خ رونی آ*غ*و*ش*ش ب از
 آلوده به اشکش لب زد:  یچشما

 !ی! باوقار و آقا شدی! َمرد شدید ی! قد کشی_بزرگ شد

بود که تا به   یعطر  نیترت بخش چسبوندم و چشمام رو بستم. عطر تنش لذ  شی شونیبه پ  یشونیپ
 ! خوردی حال به مشامم م

 لب زدم:  آروم

 _بابا!

ته  ی. منم دستم رو رو شدیم دهیتو چشماش د یکرد و من چشم باز کردم. برق خوشحال  سکوت
 و اون گفت:   دمیکش ششیر

م اما  کوه پشت پسرم باش هیمثل   نم،یبب  دنتویکنم، قد کش ی_آرزوم بود خودم بزرگت کنم، واست پدر 
رفت که انگار از اولم نبوده! دستم به   یجور  هیفرار کرد! اسم تو و خودش رو عوض کرد،  نینشد! مه

 کردنت! دایجا بند نبود واسه پ چیه

 و گفت:  دیاشکام کش ینشست. پشِت دستش رو رو شمیته ر یزدم و اشک رو یمحو لبخند

 ! ؟یکنیم هیگر ی_خجالت بکش خرس گنده! واسه چ

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 !رمردی پ یکنیم هیگر  ی_تو که خودتم دار 

 گفت:  زد،ی به شونم م یاکه ضربه یو درحال   دیخند بلند

 هفت جد و آبادته، خرس گنده!  رمردی_پ

و هردو محکم و مردونه   سر دادم یاقهقهه  شد،ی م ریکه اشک شوق از چشمام سراز  یمنم درحال حاال
 . میدیرو به آ*غ*و*ش کش گهیهم د
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به ما اشک   رهیو بود و خ  ستادهیدر ا یکه جلو دمی رو د  نیپدرم جدا شدم و ناگهان مامان مه  از
 . ختیریم

رنگش نشست و   ییخرما یابروها نیب  یز ی. اخم ردی هم نگاهم رو دنبال کرد و به مامان رس پدرم
 آروم، رو به من گفت: 

 منتظرتم.  نی. من تو ماشمیبر ییجا هیبا هم   دی_برو لباساتو عوض کن و بعد برگرد. با

کنار گوشش    دم،یکه رس نیسرم رو تکون دادم و به سمت در خونه راه افتادم. به مامان مه آروم
 وار گفتم: زمزمه

 که کنارمون بوده حرمتشو نگه دار!  ییساال نیتموم ا نره االن ارسالن همسرته! حداقل به خاطر ادتی_

! درسته پدرم نبود اما دوِسش  سوختی ارسالن م یبعد از کنارش رد شدم و وارد خونه شدم. دلم برا و
اما   رهیواسم بگ  انویک یجا تونهی! درسته نمیهوامو داشت و کم نذاشت واسم تو پدر  شهیداشتم! هم

 ! کردمی بود اگه فراموشش م  یرحمیب  نید و اسال پشتم بو  یباشه اون س یهرچ

کمرنگ عوض کردم. کاپشن سبز    یآب نِ یرنگ و شلوار ج  یتوس شرتیاتاقم شدم و لباسام رو با ت وارد
  یآفتاب نک یرنگم رو دور گردنم بستم. موهامو ژل زدم و ع  یرنگم رو هم تنم کردم و شال گردن توس

 !مبر ییبود که رسما با پدرم قرار بود جا یبار  نیرنگم رو هم به چشمام زدم. اول  یاقهوه

که سخت مشغول فکر کردن بود.  دمیرو د  نیها مامان مهپله  نییرو پشت سر گذاشتم و پا هاپله
 !کردی قبول م  نویا دیو اون با انی ! ارسالن همسرش بود نه کومدیمسئله کنار م نیبا ا دیبا

 

 شد بهم و گفت:  رهی شدم. با لبخند خ  نشیزدم و داخل ماش   رونی خونه ب از

 _ماشاال! 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !هاشه یداره چهل سالم م یسالم! ناسالمت  ستیانگار جوون ب  یکنی نگام م  یجور  هی_

 گفت:  ذاشت،یچشماش م  یرو رو شی آفتاب نکی که ع یباال انداخت و درحال  یاشونه
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سن و   نیبهت ا خورهی ! ورزش خوب نگهت داشته! اصال نمیساله هم جوون تر  ستی_تو از جوون ب
 سال!

 زدم و گفتم:   یچشمک

 !دمیکش پمیخوشت ی_به بابا

 و گفتم:  دمیکش ن ییرو پا نیماش یشهی ش  یرو به حرکت درآورد. کم  نیو ماش دیخند

 م؟یری م می_کجا دار

 لب زد:  آروم

 ! یخودت ارهی سرجاش ب حالشو تونهیکه م ی طناز! تنها کس  ِش ی_پ

 گرفته گفتم:  ییخاطر شال گردنم رو باز کردم و با صدا نیبهم دست داد. به هم یخفگ   احساس

 باهاش رو به رو بشم! تونمی _من...من االن نم

 نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت:  یارو گوشه   نیماش

و همه  شم یکه اومد پ یطنازم تو اتاق! از شب اول ،ی! تو اونجا تو خونه خودتو حبس کرد ؟ی_تا کِ 
  یگوشه از خونه و خودخور  هیکلمه هم حرف نزده! همش نشسته  هی گهیکرد، د فیواسم تعر زویچ
 ! ترسونه؟یمنو م یچ ی دونی! مدهیجواب نم زنمی هم باهاش حرف م  ی! هرچکنهیم

 داد: ادامه د،یرو که د سکوتم

! مطمئنم افسرده کشهی آدِم ُمرده که فقط نفس م هی! شده  کنهی هم نم هیگر  گهید یاون حت نکهی_ا
 شده!

 : دمیدندونام غر یرو به هم فشردم و اخم کردم. از ال به ال مشتم

 ... رِ ی _همش تقص

 و گفت:  دیحرفم پر وسط
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مسئله رو حلش   نیا نکهیا ی! شما به جادی! االن تو و طناز ُمهم هیک رِ ی اتفاقا تقص نیا ستی_االن مهم ن
با هم   دی! شما دو تا باشهی حل نم   یز یچ  ییو جدا ی! با دور دیکنی صورت مسئله رو پاک م  دیدار د،یکن

و باهاش    دیری رو بپذ سئلهم نیا  دی! شما بادیسنگاتونو وابکن د،یبا هم صحبت کن  دی! بادیرو به رو بش
 پسرم؟  گمی م یچ ی فهمی م! دیایکنار ب

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  آروم

 ...یول  فهمم،ی _آره م

 سکوت باال آورد و گفت:  یرو به معن  دستش

 امروز! نی! همدیشی و اما نداره! تو و طناز با هم رو به رو م یول گهی_د
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اومده بودم اما امروز با   نجایبرد. قبال هم با طناز به ا اط ی رو داخل ح  نیو ماش ستادیخونش ا یجلو
 روزا فرق داشت! یه یبق

 .میخونه حرکت کرد  یو به سمت سالن اصل میشد  ادهیپ  نیاز ماش  هردو

 گفت:  یمصمم یشونم گذاشت و با چهره  یپدرم دستش رو رو  م،ی دیکه رس یدر ورود به

 !میبا هم ناهار بخور ییتا سه تا گردمی برم گهیکم کار دارم، دو سه ساعت د هیشرکت  رم ی_من م

 گفتم:  یدرموندگ با

 ...تونمی که من نم ی_نه! شما بر 

 گذاشت و گفت:  ش ینی ب یرو رو دستش

 ! اری ! رو حرف بابات حرف نسی_ه

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 تو؟! ی آورد نویپس چرا ماش  یبر  یخواستی_اگه م
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 به سمت در برگشت و گفت:  داد،یکه دستش رو تو هوا تکون م یدرحال 

 نداشته باش!  یکارا کار  نی_تو به ا

و چشمام رو به هم   دمیموهام کش یتو یگفت و از خونه خارج شد. کالفه دست یبعد "خداحافظ" و
 !شدم؟ی باهاش رو به رو م دیبا یفشردم. چجور 

ا اون پا کردن باالخره وارد خونه شدم. خونه غرق در سکوت بود! پ  نیدست دست کردن و ا یاز کل بعد
از   چکدومیکنم. داخل آشپزخونه هم نبود و درواقع تو ه  داشیچشم چرخوندم اما تو سالن نتونستم پ

 نبود!  ن ییپا یاتاقا

شدم. حسم بهم   دهیگرفتم. ناخوآگاه به سمت اتاق تِه راهرو کش ش یدوم رو در پ یراه طبقه  نیبنابرا
 طناز اونجاست! گفتیم

بود اما توان باز کردن در رو نداشتم.  بیدر بردم و روش گذاشتم. عج رهیرو به سمت دستگ دستم
کرد! باالخره   یکار درست  ییجورا هیقرار داد! اما  یعذاب آور  تی موقع نیچرا پدرم منو تو چن فهممی نم

 بشم اما... میکه تا ابد ازش قا دشی ! نمشدمی با طناز رو به رو م دیکه من با

 فشار دادم و درو باز کردم. نییرو به پا  رهیرو پس زدم و باالخره دستگ افکارم

هاش  شونه یرنگش رو ییخرما یبایحالت دار و ز یبود و موها ستادهیپنجره ا یجلو یف یظر جسم
  یش مهم نبود که چه کسو انگار اصال برا  دیباریبود که از آسمون م  یبرف یبود. محو تماشا  ختهیر

و   دمیکش ی ق یحضور من نشد! نفس عم یبود و متوجه  ی اگهید یایهم تو دن دی شا  ایوارد اتاق شد و 
بگم! مغزم قفل   یچ  ایچه کار کنم  دیبا دونستمی به سمتش حرکت کردم. حالم اصال خوش نبود! نم

 !  ذاشتی کاش پدرم حداقل تنهامون نم  یکرده بود! ا

شونش بزارم اما منصرف شدم و دستم  ی.دستم رو بلند کردم تا روسادمیوا دمیکه رس شیقدم هی به
عاشقشون بودم اما االن ازشون  یکه روز  انداختی م یخاطرات ادی . لمس دوبارش منو دمیرو پس کش

 !زارمی ب

 دهنم رو قورت دادم و آروم لب زدم:  آب

 ز! _طنا
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! از نگاه دمیترسی. من مخواستمی م  نویو منم هم دیصدام رو نشن کنمی آروم گفتم که حس م اونقدر
 ! دمیترسی کردِن دوباره به چشماش م

گود  یانداختم که به سمتم برگشت. سر باال گرفتم و چشمم به چشما نییکردم و سرم رو پا سکوت
 به روزش اومده بود؟!  یرفتش افتاد! چ

اشک با   یهااز اشک تو چشمام جمع شد و من توان نگه داشتنشون رو نداشتم. قطره  ییایدر
 !ختمیریاشک م ینجور ی. انگار سن و سالم رو فراموش کرده بودم که ادنیباری سماجت از چشمام م

اک کردم. نفس  و اشکام رو پ دم یبه صورتم کش یرو به چپ و راست تکون دادم و بعد دست سرم
برام سخت بود!   تی وضع نیتو ا  دنش یبود. تحمل د رهیو اون همونطور به من خ  دمیکش ی قیعم

 کنم که حالشو خوب کنه!  یکار  تونستمی کاش م
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 رو لب زدم:  دیرسیکه به ذهنم م یاتنها جمله  آروم،

 ؟ ی_خوب 

 نیحال من از همه بدتره! ا کردمی نگفت. من چقدر احمق بودم که فکر م یز ی نگاهم کرد و چ  تنها
 نابود شده!   یواقع  یدختر به معنا

 رو تو دستام گرفتم و تکونش دادم. لب زدم:   فشیظر یهاشونه میباطن لِ ی م برخالف

 ! ؟یکنی م ینجور ی_حرف بزن طناز! حرف بزن دختر! چرا با خودت ا

افتاد.  نیزم  یبه الماس نبود، از چشماش رو  شباهتیکه ب   یانداخت و قطره اشک نییرو پا  سرش
بود! اون   یخوب ینشونه  ختیاشک ر نکهیو ا کنهیهم نم  هیگر یبود! پدرم گفت که حت   یخوب ینشونه

 ! میشدی با هم رو به رو م  دی ! ما باگفتی راست م

به  چونش گذاشتم و سرش رو باال آوردم. چشمم که ریرو رها کردم و به جاش دستم رو ز  هاششونه
معصوم و مظلومش افتاد با خودم عهد بستم هرچقدرم که سختم باشه کنارش بمونم و  یچشما

! دادمیخودم نجاتش م  دیاتفاق ناخواسته از طرف من  براش افتاده بود و حاال با نیکمکش کنم! ا
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اون خاطرات تو   شتر یو ب شتریب شدمی م  کیبهش نزد شتر یکه ب یاقهیخوب نبود! هر دق خودممحال 
 ! ومدمیبه خاطر طناز باهاش کنار م دیاما با کردی و حالم رو بد م  خوردی سرم چرخ م

 گفتم:  اد،یمحکم به نظر ب  کردمی م یکه سع ییصدا با

ساکت نباش،   ینجور یکن! اصال منو بزن! بزن تو گوشم اما ا یکن! حرف بزن! خودتو خال هی_طناز گر
! آره ما ادی! از خودم بدم مشمیم  زاریاز خودم ب  نمیبیم  ینجور یرو که ا نباش! تو رو که...تو ریگوشه گ

 نیاما ندونسته! اگه...اگه من نبودم ا میو زن و شوهر شد می. خواهر و برادر بود میزن و شوهر بود
کنم!  دایاز خودم نفرت پ شتری ب تی وضع  نیتو ا دنتی! پس نزار با هر بار دفتادی اتفاقا واسه تو نم

 ! خوب شو تا بتونم خودمو ببخشم!خوب شو

تا تو آ*غ*و*ش*م  ومدیبغلم  گذاشت و شروع کرد به هق زدن. دستام باال نم   یرو تو  سرش
 !شدی چشمام رد م یو مدام از جلو  دادیبا خواهرم زجرم م ی. اون خاطرات لعنترمشیبگ

 انداختم.  نییبار دست باال آوردم اما هربار دستامو مشت کردم و پا  چند

پشتش   دی! باایدن یبرادرا ی! مثل همهیخواهرتو بغل کن   یبتون  دی! بایبتون دی! تو با ری ام ایخودت ب به
 کنه! تا با کمکت حالش خوب بشه! هیتا بتونه بهت تک  یپشتش باش دی! بایباش 

نتونستم دووم  ادیطناز نشوندم. اما ز فیتام رو باال آوردم و رو تن ظررو باز کردم و کم کم دس مشتام
 و دستام رو از دورش باز کردم و اونم کم کم ازم فاصله گرفت.  ارمیب

 رو با پشِت دست پاک کرد و آروم لب زد:  اشکاش

 نخوردم!  یچی _گرسنمه! سه روزه ه

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 به بابا! زنمی _االن زنگ م

  نیب ی! دستکردی اون اتاق داشت خفم م ی. فضادمی کش  یقیاز اتاق خارج شدم و نفس عم  بعد و
رو بهش گفتم و   هیو بعد به پدرم زنگ زدم و قض دمیکش گهید قیو چند تا نفس عم  دمیموهام کش

 . رسونهیاونم گفت زود خودشو م
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! تو دادی داشت غذا سفارش م  یزده بود و حاال با خوشحال  یقی لبخند عم دیبه خونه رس یوقت
 و اون به کاپشنم اشاره کرد و گفت:  ستادمیبود. کنارش ا زیم دنیآشپزخونه مشغول چ

 ست؟ یگرمت ن  ؟یار یدرش ب یخوای _نم

 گفتم:  دم،یکشی م نییکاپشنم رو پا  پی که ز یرو تکون دادم و درحال  سرم

 رفته بود!  ادمی_چرا! به کل 

 زد و زنگ رو که زدن گفت:  یندلبخ

 . ارمیدنبال طناز، منم غذاهارو م ی_تا تو بر 

ها نشستم و هردوتا آرنجم رو   یاز صندل یک یپولش از آشپزخونه خارج شد. رو  ف یبعد از برداشتن ک و
و چشمام انگار داشت از   کردیدستام گرفتم. سرم از درد ذوق ذوق م نیگذاشتم و سرم رو ب ز یم یرو

 !ومدیکاسه درم

 پدرم:  یو بعد صدا دی به گوشم رس  ییهاقدم  یبعد صدا قهیدق چند

 دنبال طناز؟!  ی! چرا نرفتیینجای_تو که هنوز ا

 دستم گذاشت و گفت:  یرو دست

 !کنه؟ی _سرت درد م

ه دستم تو دستش آروم تکونش دادم. کنارم نشست و همونطور ک دیتاک یرو باال آوردم و به معن سرم
 گفت:  یبود، با لحن مهربون

  یدونستی ! اما ناخواسته و ندونسته بوده! تو نمفتادهیم دیتو گذشته افتاده که نبا  ییاتفاقا هی ری_ام
 هیقض نیبا ا  یکن! گذشته رو رها کن! رها کن تا بتون یپس انقدر خودتو سرزنش نکن! تو حال زندگ 

به   دیتو با یداره! حت ازیداره! طناز به تو ن ازی! دخترت بهت ن یکنیخودتو داغون م ینجور ی! ایایکنار ب
به توئه! طناز   دشونیکه همه ام ی! َمردی! تو َمردیار یکم ب دیکه سرطان داره! نبا یهم باش یافکر الهه

! به حرفام خوب فکر کن! من  ایاون طناز سابق بشه! پس به خودت ب تونهیفقط و فقط با کمک تو م
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! ادیمشکال بر م نیکه پسرم از پس ا دونمیسراغ طناز و تو، فقط خوب به حرفام فکر کن! م رمیم
 ! ستیدور ن میکه از ته دل بخند  یکه اون روز  دونمیم
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و سر و وضعش انداختم. کامال ساده بود و معلوم بود که  دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه دوباره
رو   نیو بعد ماش  دمیبود، کش رونی که از شال ب شماشیابر یرو ی! دستدهی لباس پوش حوصلهی ب

ها ! گذشتهگفتی خودش رو گذاشته بود! راست م ر یپدرم تاث  یروشن کردم و حرکت کردم. حرفا
! شدی حل نم یدست گذاشتن مشکل ی! با نشستن و دست روکردمی م یتو حال زندگ دیاگذشته! ب

مسئله کنار اومدم و حاال   نی! من با اشدی فراموش م دیاون خاطرات هرچقدرم که زجرآور بود، با
حالشو خوب کنه! من  تونهی نفر م کی ! و تنها ادیموضوع کنار ب نیتا طنازم بتونه با ا کنمی م یهرکار 
 !تونهی که م ئنممطم

 نیحس و حال بد و ا نیکردم تا ا یپل  نیتو ماش  یتیپدال گاز فشردم و آهنگ ال یرو شتریرو ب پام
 ببره!  نیرو از ب  نیجو سنگ

 

 

خارج شدم. به اون سمت رفتم و درو واسه طناز باز کردم. از   نیمطب متوقف شدم و از ماش  یجلو
  تی ود اما باالخره رضاروانشناس و اون مخالف ب  شیببرمش پ  خوامیقبل هم بهش گفته بودم که م

 که کم مشهور نبود! یروانشناس یبه کمک داشت اونم از سو ازیداد! اون ن

 

و بعد از   م یازمون خواست تا منتظر بمون د،یاسممون رو پرس یمنش نکهیو بعد از ا میمطب شد وارد
و من   میاونجا نشست یراحت یهامبل  ی. به همراه طناز رومیکه داخل بود، وارد اتاق بش یمار یخروج ب

 طناز گذاشتم و آروم لب زدم:  یکرده خیو  فیظر یهادست  یدستم رو رو

 !کنهی حرف تو دلته بهش بزن! مطمئن باش کمکت م ی داخل! خودت برو و هرچ  امی_من باهات نم 

 سرش رو تکون داد و من دوباره گفتم:  تنها
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. کشهینگ شده. کار شما دو ساعت طول مبراش ت یلی. دلم خ نمیخونه تا طنازو بب رمی سر م هی_من 
 باشه؟ رسونم،ی اما اگه کارت زودتر تموم شد بهم زنگ بزن خودمو م نجامیا گهیمن دو ساعت د

فقط سرشو تکون داد و من از جام بلند شدم و بعد از گفتن "مواظب خودت باش" مطب رو ترک   بازم
 کردم. 

 

                                  **** 

 : باربد

ترکش کنم!    دیکردم به قهوه و حتما با دایپ ادی . اعتدمیاز قهوم رو نوش یادادم و جرعه  هیتک میصندل به
افتاد و من بازم اون  شیهفته پ  هیکه  ی! مخصوصا با اتفاقستیاصال خوب ن  نیکرده و ا خوابمی ب

وقته واسه من   یلیتو قلب من نداره! اون خ ییجا گهیکرده اما اون د  ری! به کل ذهنمو درگدمیدخترو د
*گ*ا*ر تو دستش ی! س*چرخهی اون دختر م  یذهن مشغولم چرا حوال نیا دونمی تموم شده! اما نم 
 ! چند وقت بود؟!د؟یکشی*گ*ا*ر میرنگش روش مونده بود! اصال چرا س* یبود! رِد رژ صورت 

 به سراغم اومده!  یتِب لعنت نیشد . بازم اسرم، دستم گرم  یگذاشتم و از داغ م یشونیپ یرو رو دستم

تنم بود   شرتیت هیحاال فقط  نکهیانداختم. با وجود ا می رو درآوردم و پشت صندل  میاسپرت مشک کت
 ! سوختمی اما هنوزم داشتم تو تب م

برف با   یهاجام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و بازش کردم. به محض باز کردن پنجره، دونه  از
و بعد که   ستادمیاونجا ا یکردن. کم قیپوستم تزر رِ ی رو ز  یصورتم نشستن و حاِل خوش یوزش باد رو

 : مرو فشردم و گفت یاتصال به منش یبرگشتم و دکمه زمیاحساس کردم حالم بهتر شده، پشت م

 رو بفرست داخل! ینفر بعد ی_خانم داراب 

 187#پارت_

  دنشیکه وارد شده خوشامد بگم که ناگهان از د یدر اومد و من سرم رو باال آوردم تا به شخص یصدا
شده بود. اما  رهی گرد شدش به من خ یاز من نداشت که با چشما یشوک شدم! اونم انگار دسِت کم

 !نجایخودش اومده بود ا  یپاهااون چرا تعجب کرده بود؟! اون که با 
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! حاال که رابطش  نجا؟یاومده ا یچ یبهم دست داده بود! برا یچرا اما از حضورش حِس بد دونمی نم
احساس غربت کرده و   سی با اون مردک به هم خورده و پس زده شده اومده سراغ من؟! حتما تو پار

با اون  نکهیاربد بزنم! وگرنه قبل از اهم به ب یَسر  هیبرم   ستیبا خودش گفته حاال که برگشتم بد ن
که واسه همه مغرور   یدوسش دارم؟! من دیعاشقشم؟! چرا از رفتارام نفهم  دیپسره ازدواج کنه چرا نفهم 

اون پسر نبودم که   یاندازه  یکردم؟! من حت یشدن بهش هرکار  کیواسه نزد  دیو سرد بودم! چرا ند
! نه!  ام؟نهی گز نیآخرسال ازش بزرگتر بود؟! حاال که همه پسش زدن اومده سراغ من؟! من واسش  ۱۶

 !رهی بگ یغرورمو به باز  دمی بهش اجازه نم

 : دمی. غر ستادمیدور زدم و جلوش ا زموی خشم م با

 ! نجا؟یا ی_چرا اومد

 تته پته گفت:  با

 !یینجایتو...تو ا دونستمی ن نمم یعنی...یعنی...ومدمی_من...من ن

 زدم و گفتم:   یبلند و عصب  یاقهقهه 

  نجایرو ا یپرفسور حساب  ی! نکنه انتظار داشت نجام؟یمن ا یدونستی تو معطب من و نم ی_اومد
 ! ینی بب

 انداخت و آروم لب زد:  نییرو پا  سرش

 !یناراحت بش   دنمیاز د کردمی اما فکر نم گمی _من دروغ نم

 زدم و گفتم:  یصدا دار   پوزخند

 _مگه ناراحت شدن منم مهمه؟!

عشق،   یشده بودم! به جا یدوبارش  حرص  دنیاما من بعد د گفتی نم یز یکرده بود و چ  سکوت
 نسبتا بلند گفتم:  ییخشم و نفرت وجودم رو پر کرده بود! با صدا

ن ناراحت شدنم کنم نگرا کی خودمو بهت نزد کردمی تالش م  یکه از هر راه یی_چطور اون روزا
  ریام ِش ی ! همش فکرت پ یرو بفهم  زایچ نیا یکه بخوا یدیدی ! تو اصال منو نم دی! آخ ببخش ؟ینبود
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که آدم   یکه مثل آشغال َپِست زد! همون  یکه دست روت بلند کرد! همون یاجونت بود! همون شازده
رفتم و باهاش    یکه وقت یعقد کرد! همون گهید یکی از تو با  شیینکرد و درست روز جدا حسابت

که   ی!" همونکنمی "من با هرکس هرجور دلم بخواد رفتار م  د،یکش ادیشدم تو صورتم زد و فر ریدرگ
 !یندار  ش یتو زندگ  ییجا چیبچه داره و تو ه هیاالن 

رو سرش و اون فقط   کردمی م  یپنج سال رو خال نی! من داغ اختیری و اون اشک م زدمی م ادیفر من
 من گفت:  دنیوارد اتاق شد و با د مهیسراس ی! منش ختیری اشک م

 ! خو...د؟ی ! چرا انقدر سرخ شدن؟یشده جناب مع ی_چ

 و داد زدم:  دمیحرفش پر وسط

 !رونی! برو ب له ی! کار تعطرونی _برو ب

 هیاما هنوزم خشمم فروکش نکرده بود. تو  دمیکش یقیاز اتاق خارج شد و درو بست. نفس عم  عیسر
 به هم فشردم گفتم:  یدندونا یو از ال به ال ستادمیا شیقدم

سراغ   ی! حاال که ِوِلت کرده اومد؟یمن نبود ادی! چرا اون روزا ؟یز ی ری! چرا اشک تمساح مه؟ی_چ
 رو برگرد!  یکه اومد ی! همون راهیمن؟! اشتباه اومد

 زد: آروم و لرزون، لب  ییصدا با

 داداشمه! اون...اون داداشمه!  ری_ام

  ی! معندیپر ندوزمیکامال هنگ کردم! انگار و ،یارو از سر گرفت! لحظه هیبلند گر  یبعد با صدا و
 داداشه؟! مسخرست! امکان نداره!  ری! ام؟یچ ی عنی! دمیحرفشو نفهم

 صورت غرق در اشکش بردم و گفتم:   یرو جلو سرم

 !؟ی گفت ی_چ

دستاش   نیها نشست و سرش رو باز کاناپه  یکیرو نداشت که رو  ستادنی سرپا اتوان  گهید انگار
 کردن کرد...  فیشروع به تعر هیگرفت و  با گر

 188#پارت_
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تصورشم برام سخت بود!   ی! حتشدی گرد م شتریو ب  شتریچشمام ب  اوردیکه به زبون م یاهر کلمه با
 اومده بود؟!  چارهیدختر ب  نیبود که به سر ا ییچه بال نیا

شده بود! از   دیو رنگش مثل گچ سف دیلرزی کاناپه نشستم. دستاش م یبرداشتم و کنارش رو یقدم
چه  دونستمی چه کار کنم! مِن روانشناس نم دونستمی بود و من نم سی خ ِس ی زور اشک چشماش خ 

 !دبو دهی ذهنم پرآروم کردن آدما از  یبرا شناختمیکه م یبلد بودم و هر ترفند  یکار کنم! انگار هرچ

طرف هضم  هیبرام سخت شده بود. از   دنیخودمو آروم کنم! نفس کش یچجور  دونستمی نم  یحت
 ! رفتی اعصابم رژه م  یطناز رو یاشکا گهیبرام سخت بود و از طرف د دمیکه شن  ییحرفا

  ی. بازم تِب لعنتدمیکش یق یو نفس عم  ستادمیرو مشت کردم و از جام بلند شدم. کنار پنجره ا دستام
دختر   ن یا ادِ ی یشدم! پنج ساله که وقت  ضیشدم! آره پنج ساله مر ضیسراغم اومده بود! حتما مر

! دماز خودم متنفرم! از خودم که هفت سالم رو حرومش کر  زی از هرچ شتری ! بکنمی تب م فتم،یم
! چرا ختم؟یبه هم ر  شی! چرا از ناراحته؟یحال خراب چ نیا دونمی دوسش ندارم اما نم  گهیطمئنم دم

 !کشم؟ی اون زجر م یدارم هم اندازه

 : دم یرو به هم فشردم و غر  دندونام

مثل   دی! بایکمکش کن دی! باضاتیمر یه یمثِل بق ضهی مر هی! اونم ایباربد! به خودت ب ای _به خودت ب
! به ای ! پس به خودت بشهیتموم م زی و همه چ رهیحالش خوب شد م نکهیو بعد از ا یدرمانش کن  هیبق

 !یبتون  دیخودت مسلط باش! تو با

 

 

 

 

!  رمیم شش یپدال گاز فشردم. کاش به احمد قول نداده بودم که پ یشدم و پام رو رو  نیماش سوار
 دم،یکه دوباره طنازو د یآتو دسِت احمد بدم! از روز  خوادی خودمم ندارم اما دلم نم  یحوصله  یحت

 بمونه!  یازش مخف  یز ی! اونم که امکان نداره چچونمیپی و مدام دارم احمدو م  ختمیدوباره به هم ر
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چشمام    یغرق در اشکش که جلو یکردم. چشما شتری و سرعتم رو ب دمیتو موهام کش یدست کالفه
پنج  ومدی م ادمی  یاما وقت نمشیبب   تیوضع  نیتو ا خواستی ! دلم نمدیلرزیدلم م  بست،ی نقش م
احساسات ضد و   نی! اشهی بهم نداد، تمام وجودم پر از خشم و نفرت م یتیاهم نیکم تر شیساِل پ

 سرم روانشناسم! رِ ی و من خ کنهی م میآخر روان ضمینق

 

که   یاحترام خاص  یبه سمت کافه حرکت کردم. حت ن،ی و بعد از پارک کردن ماش ستادمیا کافه یجلو
 !دادی هم بهم آرامش نم ذاشتنیهمه بهم م

رو که پنجره رو به   یااون گوشه شه یکردم. هم دایمورد عالقش پ یچرخوندم و احمد رو تو جا چشم
 ! دادی م  حیچنارا بود رو ترج 

 زد و گفت:  یلبخند گشاد د،یدر همم رو که د یهاو اخم ستادمیسرش ا یباال

 !ی مثل برج زهرمار شد نه ی! اونم امروز! واسه همشیدی_پس دوباره د

 گفتم: ینشستم. با لحن طلبکار   زیپرت کردم و پشت م های از صندل  یکی کتم رو درآوردم و رو  کالفه

 کجاش خنده داره؟ نی_ا

 رو جمع و جور کرد و گفت:  لبخندش

! اگه فراموشش کرده  یختیدوباره به هم ر رانیکه برگشته ا یفراموشش کردم و از روز  یگیه م_آخ
منو  ،ی گول بزن ی! خودتو اگه بتونیمن، تو هنوز دوسش دار  زِ یاما عز یبود الیخیکه االن ب یبود
رو   تتسرما و برف کُ  نی! دوباره اون تِب معروف اومده سراغت نه؟! سراغت اومده که تو ایتونی نم

 من! پس خواهشًا منو خر فرض نکن!  یجلو  ینشست شرتیت هیو با  یدرآورد

 189#پارت_

 به هم فشرده شدم، گفتم:  یدندونا یکردم و از ال به ال  کشیو سرم رو نزد دمی کوب  زی م یرو رو دستام

داد؟! اما مِن خر هنوزم   حی سال از خودش بزرگتر بود به من ترج  ۱۶رو که  یپسر  هیرفته   ادتی_
و    رمیازدواجشون رو بگ یکه ممکن بود، خواستم جلو ی و هرجور   یزبون یدوِسش داشتم! با زبوِن ب
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 شاهدطالق گرفت، تو که  نکهی! بعد از ادیدی بهش بفهمونم دوسش دارم اما اون فقط اون پسره رو م
اما اون  کنمی و خوشبختش م رمی بار ازدواج کرده! م هی  ستیکال نداره! گفتم مهم نگفتم اش ،یبود

! االن تنها  اد؟ی مونده که من ازش خوشم ب یگذاشت و رفت! تو بگو هنوزم راه نهیمنو بب  نکهیبدون ا
 که تو وجودم بهش دارم، نفرته! یحس

 کرد و گفت:  یز یر اخم

! ِد ؟ی بهش از حست بگ یبار مثل آدم نشست هی! ؟یکه عاشقش  یبار بهش گفت ه یتو  ؟ی_تو بهش گفت 
  یو مرموزه، ک  بیغر بیرفتارات عج  یو همه یدی محِل سگ نم کسچی! تو که به هیآخه آدم حساب

 از رفتارات، منظورتو برداشت کنه؟!  تونهیم

 و گفتم:  دمی کوب  زی م یرو رو مشتم

اون روزا! من  یدونستی ! تو که حال و روز منو مکردم؟ی ار مک یاحمد؟! چ کردم ی کار م یچ گهی_د
! اون چرا خواستمی ! نمتونستمی! مغرور بودم، نم یدونستی سالم بود! تو که اخالقام رو م ۲۳همش 
 ! د؟ینفهم

 زد و گفت:   یپوزخند

! اون دونستمیگندتو م یو رفتارا  شناختمتیم کردم،ی م یکه از دوران دبستان با تو زندگ  ی_من
عقدش و زنگ زدن بهش اونم با    کیتبر یاز دو سه کلمه حرف زدن تو و گل بردن برا دیبا یچجور 
رو دوست    یکی  یوقت ی! ِد آخه پسر خوب کدوم خر ؟یکه تو دوِسش دار  دیفهمی ناشناس م یشماره 

 !؟ی! تو عقل دار بره؟ی و واسش گل م گهی م کیبهش عقدشو تبر رهیم ره،دا

 شدم و گفتم:    به بغل دست

 دوسش ندارم! ازش متنفرم! گهیکه من د نهی! مهم استیمهم ن گهید نای_به هر حال ا

 و گفت:  دیخند کیستریه

!  یحسی که کامال نسبت بهش ب یفراموشش کرد یبگ   یتونی م یاز عشقه! تو زمان ی_تنفر هم جزئ
و چند سالتم! اون   نیچند قیپسر! من رف نهیبرعکس ا قای اما دق  ستی رفتاراش و کاراش واست مهم ن
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سگ و گندتو تحمل کنه من باهات بودم، مثل کف دستم تو رو   ینتونست رفتارا چکسیکه ه یموقع
 پس به من دروغ نگو!  شناسم،یم

برام گرون   یل یکه خ دمیرو شن یینداشت! امروز حرفا یادهیحرفا فا نیزدن ا گهیاما د گفتی م راست
 تموم شد! 

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 !دمیکه امروز ازش شن  ییزاینداره! اونم با چ یادهیحرفا فا نیا گهی_به هرحال د

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 ؟ یزنی حرف م ی_از چ

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

! مشکل طنازم  زننی و حرفاشون رو بهم م کننی که بهم اعتماد م مییبهت بگم! من رازدار آدما  تونمی _نم
منم که از   نیبار ا نی! اشهیتموم م زی کمکش کردم، همه چ نکهیامانت دسِت منه و من بعد از ا هی
 به گوشم نرسه! هماسمش  یحت گهیتا د رمی آلمان! م رمیم خوادی ! همونجور که مامانم مرمی م نجایا

 آورد و گفت:  کمیرو نزد  سرش

باعث شده  زیچ هی! اگه ینبود ینجور یکنار؟! تو که ا شی بزار یخوای طر مشکل طناز متو به خا یعنی_
  یمردا یبوده که از همه نی گندتو تحمل کنم فقط به خاطر ا یرفتارا نیساال، ا نیا یکه تو همه

  یو حت ات یربه دور و ب  یتونستی که م یی! تا جاهیبه خاطر بق یزدی ! از خودت میاطرافم مردتر بود
! تو یمتوجه بشن که تو بهشون کمک کرد یبزار  نکهیبدون ا ،یکردی کمک م ی شناختی که نم یافراد

کرد! تو تنها   لیکه االن هستم تبد ینیگذاشت و منو به ا ری تو، رو من تاث یاز رفتارا  یل یساال خ نیا
 نویو ا یسش دار ! دویکنی م که طنازو رها ن دونمیوگرنه قلبت مهربونه! م  یاعصابی که ب  نهیمشکلت ا

! خوب فکر  ادی سراغت م یمونی عمر پش هی ،یبزن دشوی ق یگ یکه م یمشکل نی بدون اگه به خاطر هم
 ! خوب فکر کن!دنتید ینجور ی! واسم سخته ایز ی کن باربد! تو مثل داداشم احسان واسم عز

 190#پارت_
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  نیبود و آخر بهشتی. امروز اول ارددمیازش نوش  یاکردم و جرعه  کیقهوم رو به لبام نزد فنجون
و کمکش   دمیدو ماه سخت بود اما با خودم جنگ نی. تو اومدیم شمیدرمان پ  یکه طناز برا یاجلسه

 کردم. کمکش کردم و اون رو به بهبود رفت اما من...

 

به   نیشد. به محض خروجش از ماش ادهیپ  نیافتاد و بعد هم خودش از ماش نشیبه ماش چشمم
 تونمی نشست. نم  یمن، لبخند محو یهالب  یبودم، نگاه کرد و رو ستادهیکه من پشتش ا یاپنجره

روزا واسم با    نیفرد! انگار ا یتو روزا نجا،یبه خودم دروغ بگم اما بدجور عادت کرده بودم به حضورش ا
قراره  گهید نکه یبه گلوم هجوم آورده بود از ا  یبود اما غم بزرگ بیعمرم فرق داشت! عج یروزا یهمه
موندن  نجایا گهیفردا به مقصد آلمان گرفته بودم! د یبود که برا یطی و بدتر از همه بل نمشینب
 نداشت!  یادهیفا

و االن   دیچی تو گوشم پ  باشیز ی. صدادیچی به در وارد شد و پشت بندش عطرش تو اتاق پ یاضربه 
 چقدر سخته! ازش برام یکه دور  دمیفهم

 !یخونسرد و مرموز  یل ی! تو خیخور یو قهوه م  یسادیپشت پنجره وا شهی_مثل هم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 از درونم با خبر بشه! تونهی نم ی! تا خودم نخوام کس امی_خونسرد به نظر م

 یجلو دیدسته گل بزرِگ گِل رِز سف  هیو  دمیو به سمتش چرخ  دمیهاش رو پشت سرم شنقدم یصدا
 آورد و با لبخند گفت:  رونی. صورتش رو از پشت رزها، کج کرد و ب دمیصورتم د

 ! دیی_بفرما

 زدم که مطمئنم متوجهش نشد!  یلبخند

 ه؟ یچ نای_ا

 رو تو حدقه چرخوند و گفت:   چشماش

 _فکر کنم اسمش ُگله!
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 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 _نه بابا! فکر کردم درخته! 

 و گفت:  دیخند

 دستم خشک شد! شون؟یریبگ یخوای _نم

 رو!   دیسف ینرفته بود اون رزا  ادشیرو بهشون چسبوندم. پس  می نی دستش گرفتم و ب از

 نشستم و گفتم:  زیکه اونجا بود، گذاشتم. پشِت م یرفتم و اونارو تو گلدون   زمی سمت م به

 ه؟ ی_مناسبتش چ

 من نشست و گفت:  یبا لبخند رو به رو  اونم

آوردم واسه تشکر! تو منو از دست   نویرو جبران کنم، اما ا یکه به من کرد یکمک شهی جوره نم چی_ه
و باهاش   نمیراحت کنار برادرم بش الی تا بتونم با خ ی! تو باعث شد یکشنده نجات داد یاون فکرا

 ! ینجات من  یخاطرات گذشته عذابم بده! تو فرشته  یاذره  نکهیراحت صحبت کنم بدون ا

 !گذره؟ی م یدرون من چ دونستیلبم نشوندم اما اون م یرو  لبخند

 رو جلو آورد و گفت:   سرش

حاال    ،یاگه تو موافق باش خواد،یواسم و من دلم م یدوست خوب بود هیمدت تو مثل  نیا یدونی_م
 نشه!تموم  مونیدرمانم تموم شده، دوست یکه دوره

 گفتم: یمصنوع یدادم و دستام رو تو هم گره زدم. با همون لبخنِد مسخره  هیتک میصندل به

 چون من فردا پرواز دارم!  ستین  یشدن نی_ا

 آروم گفت:  یی! با صدادیوضوح رنگش پر به

 _کجا؟ 

 _آلمان! 
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لبام   یواون لبخند، ر  یپوزخند جا ارادهی. بدادیهاش که فشارشون مچشمام دور نموند مشت  از
انقدر نگراِن بود و نبود من نبود؟! حاال که همه  شینشست. ناراحت بود از رفتنم؟! چطور پنج ساِل پ

 که منم تنهاش نذارم؟! نهیتنهاش گذاشتن نگراِن ا

 گفتم: یلحن خونسرد با

برم! تا   دی! اما حاال مطمئنم که باخواستمی نم یعنی! تونستمی برم اما نم  خواستمی وقت بود م یل ی_خ
بمونم به خاطرش اما   نجایداره که ا نویهست که ارزش ا یکی  کردمی به االن نرفته بودم چون فکر م

 واسم ارزش سابق رو نداره! گهیاون آدم د

 گفت:  شد،ی که از جاش بلند م  یانداخت و درحال  نییرو پا  سرش

 ! خداحافظ! یخوشبخت و خوشحال باش شهی اونجا هم دوارمی! امونتمیمد شهی_من تا هم

بلند شدم و پشت پنجره رفتم و رفتنش رو تماشا کردم. دلم   یصندل یبعد از اتاق خارج شد. از رو و
  میبودم! به بودنش عادت کرده بودم و حاال زندگ کشیگرفت! سخت تر شده بود واسم! دو ماه نزد

 غرورم رو به خاطرش بشکنم! تونستمینم گهیاما د شدی م  تریخاکستر   یاز هر وقت شتریب

 

                                **** 

 : طناز 

گونش رو   شهیرو تو قفل چرخوندم و وارد خونه شدم. پدرم به استقبالم اومد و من مثل هم دیکل
 و اون با لبخند گفت:  دمیب*و*س*

 براش؟  ی روز هم تموم شد! دسته گل رو برد نی _آخر

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 _آره!

 و گفت:   دیصورتم کش یرو نوازش گونه رو دستش
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 !یست ی_به نظر سر حال ن

 گفتم:  آروم

 ! ستین یز ی_چ

 وارد آشپزخونه شدم. اونم پشت سرم اومد و گفت:  و

 ! ینداد  صی محبوِب باباپزت رو تشخ یمرغا یهست که بو تیزیچ هی_

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 بره آلمان!  خوادی _م

 و گفت:  دیموهام کش یرو رو دستش

 ؟ ی_بهش نگفت 

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

بهش    یی! اصال با چه روگفت؟یم ی دوِست داره؟! اون چ  وهیدختر ب  هی گفتمی! مگفتم؟ی بهش م ی_چ
 !گفتم؟یم

 تو آ*غ*و*ش*ش گرفت و آروم زمزمه کرد: منو

 ! خدا بزرگه!شهی_غصه نخور باباجون! درست م

 ! یو مهربون یپدر منطق نی بهش فشردم. چه خوب بود داشتن همچ شتریرو ب خودم

 191#پارت_

.  گذشتی بودم، م  دهیکه اون خبرو شن ی. دو ماه از روز دمیسرم کش یو پتو رو رو دمیتختم خز یرو
چرا   دونمینگاه کنم! نم ریام یتو چشما تونستمیمتحرک نداشتم! نم یاز ُمرده  یاول دسِت کم یزارو

  لیزمان تبد ونبود، ا  میزندگ یروزا  نیتربرام با ارزش  یکه روز  ی! خاطراتدمیکشی اما ازش خجالت م 
!  شدی نم  ریهم از چشمام سراز  یاشک یحت گهی! اون روزا دمیروح یشکنجه  یبرا یاله یوس هیشده بود 

بود!   ریاز ام  یدور  د،یرسیکه به ذهنم م  ی! تنها راه حلیبود و کار  قیکه بهم وارد شده بود، عم یاضربه 
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  دهیاون خاطرات مثل پتک به سرم کوب  نگاردوبارش ا دنیاومد، با د دنمیکه به د ری که ام یاما اون روز 
و هم  دیکشی برادرم پرم یو هم نه! هم دلم برا مشخواستی شد و اشک از چشمام روون شد! هم م

که سرم رو   شدی چ دونمی ! اما نمدادی شدن بهش رو نم کینزد یو اجازه  دادی اون خاطرات عذابم م
سراسر وجودم رو فرا گرفت! با اون حال  یقی عم امشآر گفتمی دادم و دروغ نبود اگه م هیتو بغلش  تک 

 ! امیبا بودنش کنارم، به عنوان برادرم کنار ب  تونستمی بازم نم

کرد که   میما اومده بود و باالخره راض شی رو ول کرده بود و پ  شی. تمام کار و زندگ ومدیکوتاه ن ریام اما
 باربد باشه!   کردمی درصد هم فکر نم کی  یکه حت  یروانشناس برم. روانشناس  شیپ

  یبا هم زندگ  ییسه تا رید که من، پدرم و ام! دو ماه بونیریدو ماه هم تلخ بود و هم ش نیا
 یمتوجه ادینداشتم و ز یحال و روز خوب لی! اوایبود و دوست داشتن  نی ری ش بی! عج میکردیم

پدر و   دمیکه از باربد گرفتم، تازه فهم  ییهاکه گذشت، با مشاوره  یاتفاقات دور و اطرافم نبودم اما کم 
پدر و   ن یدوسم داشته که بهم همچ یلیگفت که خدا خ  هستن! باربد بهم ی برادرم چه نعمت بزرگ 

تو    دیچند سال سخت پشت سر گذاشتم اما حاال با نکهیداده تا پشتم باشن! اون بهم گفت با ا  یبرادر 
دادم!  ستروزا رو از د نیکنم و از لحظه لذت ببرم تا بعدها حسرت نخورم که چرا ا یحال زندگ

رو از نو بسازم!   میاونارو رها کنم و زندگ دیکه گذشته، تموم شده و رفته! حاال با ییزایچ گفتیم
 روانشناس قابله! هیجز خوب شدن نداشتم! اون واقعا  یا بود که چاره  نیو دلنش  یحرفاش انقدر منطق

که به سرم زده   یخوابی ب نیتخت بلند شدم و پشت پنجره رفتم. ا یو از رو دمیکش یاکالفه  نفس
حس   دمشیکه د یکه از همون روز اول  یو مرموز  بیشک به خاطر باربد بود! همون پسر عج  ید، ببو
که به معطبش   یبزارم! روز اول  یاسمشو چ  دیبا  دمیوقت نفهم چیکه ه یبهش داشتم! حس  یبی عج
! من دمیو اونقدر تند باهام صحبت کرد، دلم شکست! چون از زبون باربد اون حرفارو شن مرفت
حق  دی! شا زدیبود و فقط داد م یمنو دوست داشته اما اون عصب شیاون پنج ساِل پ تمدونسی نم

 چیه دیشا  گفتی بودم! اگه اون همون اول از حسش بهم م یاز اون ازش شاک  شتریداشت اما من ب 
 ! فتادی نم اتفاقا نیوقت ا

انکار کنم که از همون اول بهش حس   نویا تونمی ! نمستیبره اصال حالم خوش ن خوادی حاال که م اما
حسو باور   نیوقت نخواستم به خودم اجازه بدم که ا چی داشتم! اما اون انقدر تودار و مرموز بود که ه

  روزید نی هم یو وقت  رفتیاون م شیفکرم پ ییوقتا  هیبودم هم،  ری که همسر ام ییروزا یکنم! حت
تو وجودت بوده، از   یکه به من داشت یچون حس ،هیعیگفتم، اون گفت که "طب  ریموضوع رو به ام نیا
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که به باربد داشتم، حتما عشق   ی خواهر به برادرش! اما حس هی! حس یاومد  ایکه به دن یهمون اول
 بوده!" 

 یخنک بود و دلنواز اما هوا بهشتیارد یچسبوندم. هوا شهیو سرم رو به ش  دمیکش یاکالفه  نفس
  شیکنار باربد باشم، نداشتم! من پنج ساِل پ نکهیا یبرا  یشانس  چیبود! من ه  یز ییپا  یِ ز ییدِل من پا

 اجازدو گهید  یک یچشماش با  یحسش به خودم نشدم! جلو یمتوجه یقلب باربد رو شکستم و حت
مادر شدن هم   ییتوانا یحت گهیهستم که با برادرش رابطه داشته و د یاوهی کردم. حاال من طناِز ب

 بار کنارش نشستن رو دارن! هی یشهر آرزو هیکه  هیربِد مجرِد روانشناس نداره و اون با 

 

 یکه برا یتنها کار  گهیکه شروع به زنگ خوردن کرد، از پنجره دل کندم و به سمتش رفتم. د لمیموبا
*گ*ا*ر رو هم کنار  یشدن به آسمون بود! باربد، مجبورم کرد س* رهیخوب کردن حالم داشتم، خ

 بزارم! 

اتصال رو لمس   یکردم و بعد دکمه یمکث  دم،یناشناس رو که روش د یرو برداشتم و شماره  لمیموبا
 : دیچ یتو گوشم پ یابه ی غر یکردم. صدا

 _سالم! من با خانوم راد تماس گرفتم؛ درسته؟!

 ختم و گفتم: ابروم رو باال اندا یتا هی

 !دیی_بله خودمم، بفرما 

 باهاتون صحبت کنم!  دی_من احمدم! دوسِت باربد! با

 192#پارت_

 گفتم:  دیمکث کردم و بعد با ترد یکم

 شده؟! یز ی ! چدیی_بفرما

باهاتون    یحضور  خواستمی. مکردمی باهاتون صحبت م  دیاما حتما با روقتهید دونمیم دینی_بب 
 جور نشد!  طیاما شرا امیب دنتونیصحبت کنم و به د



 اب یمنو در

566 
 

 لبمو کندم و بعد گفتم:  پوست

 واسه باربد افتاده؟!  یشده؟! اتفاق  یز ی! چدیکنی نگرانم م دی_دار

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 _اتفاق که نه اما...

 و گفتم: دمیموهام کش یدستم رو ال به ال کالفه

 ! قلبم اومد تو دهنم!د؟یگی ! چرا نم ؟ی_اما چ

 گفت:  عیسر

 ! ن؟یدی_نه نه! چرا به خودتون استرس م

 گفتم:  تی عصبان با

واسه  رم ی م ششیکه دو ماهه پ ی_به خودم استرس ندم؟! ساعت دو نصِف شب، دوسِت باربد
! خب شناسمی که اصال من شما رو نم یباهاتون صحبت کنم، در حال  دیبا گهیدرمان، بهم زنگ زده و م

 !دیافتاده بگ ی! تو رو خدا اگه واسه باربد اتفاق د؟یشدی نگران نم دیودشما ب

 صبح پرواز داره! ۶بهتون بگم که باربد ساعت   خواستمی فقط م  فتاده،ین  ی_نه طناز خانم! اتفاق

 در کنترلش داشتم، گفتم:  یکه سع یت یعصبان با

! نیدیزحمت کش یخود ی! بد؟ی بهم بگ  نویکه ا نیمنو تا مرز سکته رسوند نیزنگ زد ی_نصِف شب 
 !دونستمی خودم م

 : دیپرس ییهویمقدمه و  یب

 !؟ی_دوِسش دار 

 پاچه گفتم: و دست  جیگ

 !؟ی_چ
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 و بخش بخش گفت:  دهیبر دهیبر

 !؟ی_تو.هم.باربد.رو.دوست.دار 

 : گفتم یناخنم رو با دندونم کندم و بعد از مکث کوتاه یگوشه

 کرده! رونی منو از قلبش ب گهیتو هم؟! باربد که د یاصال چرا گفت ؟یپرس ی سوالو م نی_چرا ا

 گفت:  د،یرسی هاش به گوشم منفس یکه فقط صدا یقیکرد و بعد از دقا سکوت

و چند   ن یرفاقت چند  دیشا یحرفا رو بهت زدم، از دستم ناراحت بشه و حت   نیاگه بفهمه ا دی_شا
  هیبهتون بگم! باربد هنوزم دوِست داره! کله خر و   نارویمنه که ا  یفه یوظ  نیسالمون رو بهم بزنه اما ا

  نکهیترسه از ای دندست! حاضره پا رو دلش بزاره اما غرورشو نشکنه! اون هنوزم دوِست داره اما م
 دوباره غرورش به دست تو بشکنه! 

 گفتم:  یلحن آروم  با

  یبارم از حسش به من نگفت! اون...اون با رفتارا ه ی یورشو نشکستم! اون حت_اما من...من غر
بارم   هیحداقل  دیکاراشو بفهمم؟! اون...اون با یانتظار داشت معن  یکه داشت، چطور  یبی و غر  بیعج

 !گفتیکه شده از حسش بهم م

من که  ی! حتارهیماز کاراش سر در ن چکسی! ههینجوریباربد هم  یطناز خانم! ول  دیگیم یچ فهممی _م
  یندارم! باربد کامال با آدما  ییرفتاراش آشنا  یو چند ساله دارم باهاش، هنوزم با بعض نیرفاقت چند

  نی مغروره و هم هم یلی رفتارا و کاراش رو درک کنه! و بدتر از همه خ تونهی نم چکسیمتفاوته! ه گهید
! باربد  ریغرورشه که کار دستش داده و باعث عذابش شده! اما شما نذار بره! برو فرودگاه! جلوشو بگ

بروز نده اما واقعا حالش بده! اون داره خودشم گول   دی! تو نجاتش بده! شاشهی بار نابود م نیا
  نطوریاما ا شهیقلب یکه حالش خوبه و رفتن به آلمان خواسته قبولونهی! داره به خودش مزنهیم
 !یباربد یِ قلب ی! تو! تو خواستهستین

  رونیبود از دهنم  ب کیو نامرتب شده بود که نزد ادیقلبم گذاشتم که تپشاش انقدر ز یرو رو دستم
 لرزون گفتم:  ییبپره. با صدا
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  دونستمی! نمدیکشی ! مدام سرم داد مزدیکه رفتم معطبش نفرت تو چشماش موج م  ی_اما اون روز 
  یحس چیبه من ه گهیبهش حق بدم! اما احمد آقا! من مطمئنم اون د ایدستش ناراحت بشم  از دیبا

اول  ز ! رویحس! خونسرد و معمول  یتو تمام رفتاراش معلوم بود! خشک بود و سرد! کامال ب  نینداره! ا
! و همونطور هم شد! شهیتموم م نمون ی ب زیدرمانم تموم بشه، همه چ یدوره  نکهیبهم گفت به محض ا
  ینجور یا تونهی عاشق نم  هی یبود! چشما روحی باربد سرد و ب  یو چشما میکرد یما امروز خداحافظ

 باشه!

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

کردن احساساتش داره!  یدر مخف یادیمتاسفانه اما باربد مهارت ز ایبگم خوشبختانه  دونمی _نم
تو   تونهی که چقدر حالش خوبه و سرحاله! اما اون درواقع م یبا خودت فکر کن شین یممکنه اگه بب

بشه! تو  بخرا   نیاز ا شتریب  شیزندگ  یبزار   دیبره! نبا یبزار  دیباشه! تو نبا یبد اریبس  اری بس  تیوضع
 !یر ی فرودگاه و جلوشو بگ یبر  دیبا

 آروم گفتم:  اری بس ییصدا با

 که با برادرم... میکه...من دختر میبهش بگم؟! بگم من دختر یبرم؟! اصال برم چ  یی_با چه رو

 زدم و احمد از اون سمت گفت:  هیگر ری بعد ز و

مخصوص به خودش رو داره  یجمله  هی شهیواسه شما افتاده! باربد هم  یندارم چه اتفاق ی_من کار 
افتاده! مهم   یشما چه اتفاق  یتو گذشته  ستیناز خانم! مهم نط نیها گذشته! ببگذشته گه،یکه م

! فقط شهیکه حاِل باربد فقط با تو خوب م  نهیکه مهمه ا  یز یگذشته! االن تنها چ یشما چ   نیب  ستین
! نذار ابینشده باربد رو در  ری! پس تا ددارهی دست از سرش برم  یبا صحبت کردن با تو اون تِب لعنت

 ! ابیبمونه! باربد رو در ی واسه هردوتون باق یمون یعمر حسرت و پش هیکار از کار بگذره! نذار 
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رو   رهنمی. شال هم رنگ پ دمیروش پوش   یتنم کردم و سارافون کرم رنگ پشم یاروزه یسبز ف  رهنیپ
رو هم  می نه ده سانتپاش  ی. کفشادمیرژ به لبام مال یو در آخر کم دمیهم سرم کردم و خط چشم کش

  نیهمبه خودم عطر زدم، از اتاقم خارج شدم. حتما پدرم خواب بود و به  نکه یپام کردم و بعد از ا
اون حرفا رو از احمد   یخاطر آروم در سالن رو باز کردم و ازش خارج شدم تا خواب زده نشه. وقت
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که  یحرف  ی رگردوندن باربد! بلکه براب  یفرودگاه! اما نه برا رفتمی م دیخودمو گرفتم! با میتصم دم،یشن
 !زدمی به اون م دیحتما با

 تعجب نکنه! ادیز میست ین نشیمن و ماش دیشد و د داریتا اگر ب  رمی دادم که به فرودگاه م امیپدرم پ  به

. اگر دادی صبح رو نشون م میبه ساعت انداختم که چهار و ن یبردم و نگاه رونی ب  اطیرو از ح  نیماش
 !رسمیتند برم، حتما بهش م 

 روندم!  واروونهیپدال گاز فشردم و تا فرودگاه د یرو رو پام

 

 

. چشم چرخوندم و پروازا  دادیبه ساعتم انداختم که پنج و ربع رو نشون م یفرودگاه شدم و نگاه وارد
 . دمیکش یاکردم و نفس آسوده  دایرو گشتم تا باالخره ساعت پرواز باربد رو پ

 کنم، اما نبود که نبود! داشیو برم رو گشتم تا پ  ردو

برگشتم در کمال    یبرخورد کردم و وقت یاز پشت به کس  هوی  دمیچرخی که داشتم دور خودم م  همونطور
 یو پالتو دیسف شرتیبه تن داشت به همراه ت  ی! شلوار کتون ضابدار مشکدمیتعجب باربد رو د

شد و با   رهی نافذش به چشمام خ یاز حد جذاب شده بود. با چشما ادیرنگ خزدار! ز یاقهوه یبهاره 
 گفت:  شیشگیهم یآرامش و خونسرد

 !؟ یکنی چه کار م نجای_ا

 ناب چشماش گفتم:  یبه قهوه   رهیخ

 !گفتمیبهت م   یز یچ هی دی_با

 پالتوش فرو کرد و گفت:  بیرو تو ج  دستاش

موقع از خونه تک و تنها   نیا شهیاراحت نم ساعت پروازم رو بهت گفته باشم! برادرت ن ادی نم ادمی_
 ! به؟یپسر غر هی دنید  یو اومد رونیب یزد
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 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 باربد! ستین هی_االن وقت گوشه و کنا 

 معروفش رو زد و گفت:  یاز اون پوزخندا یکی

 !ستین  یوقت چ ی کِ  ه،یوقت چ یبهم بگه کِ  ی_عادت ندارم کس 

 شدم و گفتم:  کینزد  شتریقدم بهش ب هی

 باربد؟! با خودت؟!  یکنی لج م یبا ک  ی_تو دار 

 تر کرد و گفت:  قیرو عم   پوزخندش

 زبونش رو نگه داره، نه؟!  ی! احمد باهات صحبت کرده! آخر نتونست جلودمی_آها! حاال فهم

 یمتر   یل یم میبه خودش گرفت و اخم تو صورتش نشوند و صورتش رو تو ن یجد یافه یبعد ق و
و خشک   یجد ی! با لحن کردیو حالم رو دگرگون م  کردی صورتم گرفت. نفساش به پوستم برخورد م

 گفت: 

که تموم  یاشتباه احمقانه بود  هی! تو شهیکه احمد بهت گفته واسه پنج ساِل پ ی اون مزخرفات ی_همه
تا   یخودیحس زودگذر بود که تموم شد و رفت! پس ب  هی! اون یواسه من تموم شد گهی! تو دیشد
 !یاومد نجایا

انداختم و خواست از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتم که فورا دستش رو از دستم   نیی رو پا سرم
حد ناراحت    نیتا ا دونستمی حساسه اما نم  زایچ نیرو ا دونستمی و به شدت اخم کرد. م  دیکش رونیب
 ! شهیم

 و بعد گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 ! بزار منم حرفامو بزنم و بعد برو! ی_متاسفم! اما تو حرفاتو زد

 و بعد گفتم:  دمیکش یق یبه صورتم نگاه کنه سکوت کرده بود. نفس عم نکهیا بدون
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 هی دمتیدحرف بوده! من...من از همون اول که  نی کشونده گفتن ا نجایکه منو تا ا  یز ی_تنها چ
حس به قلبم نفوذ کنه! تو  نی وقت به خودم اجازه ندادم تا ا چی! اما هومدی ازت خوشم م ییجورا
  یحسو جد  نیاز رفتارات حستو بفهمم! به خودم اجازه ندادم و ا تونستمی و مرموز! نم یبود  بیعج

! اون برادرم  دمیرو د ر یکه ام ی! تا زماننمی بب بیطرفه باشه و آس هیحس  نیا دمیترسینگرفتم چون م
 نکهیقبل ا ی بود که دوِسش داشته باشم! انگار دوست داشتنش تو قلبم هک شده بود حت   یعیبود! طب

و  میبود که ما خواهر و برادر بود نیا میانقدر زود به هم وابسته شد نکهیا لی بخوام بشناسمش! دل
که من به  ییروزا  ی. اما حتمیعشق گذاشت خورده بود اما از ندونستن اسمشو وندیقلبامون با هم پ

  یلیاما من دل یباور نکن دیتو از قلبم پاک نشد! شا ادِ یلحظه هم  هی یبودم حت  ری عنوان همسر، کنار ام
  نیکردم، به هم انتیخ  ریبه ام نم،اگه به تو فکر ک کردم ی دروغ گفتن ندارم! اون زمان فکر م یبرا

چه نه، نشد! امروز   یتو از ذهنم پاک بشه اما نشد! باربد نشد! چه باور کن ادی کردم تا  یخاطر هرکار 
کنار   تونمینم گهیچون من د یازت بخوام بمون نجایا ومدمیبهت بگم و برم! من ن   نویفقط اومدم هم
 نکهی! ای از من سرتر  یل یمادر شدن هم نداره! تو خ ییاناتو گهیکه د یاوه ی! باموه یب هیتو باشم! من 

! از من یو از من متنفر نباش  ی ! بدونیبدون نارویاما خواستم ا ستیممکن ن  گهیکنار تو باشم دمن 
 رو داشته باشه! اقتتیکه ل یکن دای رو پ یکس  دوارمیشد اما ام ینجور یمتنفر نباش باربد! متاسفم که ا
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 : باربد

 تمیکه به جونم افتاده بود، اذ  یتب  هام رو تندتر برداشتم.شونم جا به جا کردم و قدم  یرو رو پالتوم
ساعت بود   ۲. دادی صبح رو نشون م ۸به ساعتم انداختم که  یو نگاه  دمیکش  یا! نفس کالفه کردیم

  یی مایو پرواز هواپ ستادمیا شینداشتم! دو ساعت پ  یو مقصد  دمیچرخ یم ابونا ی هدف تو خ یکه ب
 هیتمام زد و بعد از  تی اون حرفارو با مظلوم یکه قرار بود منو ببره آلمان رو تماشا کردم. نرفتم! از وقت

کوتاه رفت، قلبم به هم فشرده شد! دلم گرفت! از دست خودم! باهاش بد صحبت کردم!  یخداحافظ 
اون  دنیدتونستم با یکه هنوزم عاشقشم! اما اون آروم حرفاشو زد و رفت! چطور م   یبا کس

 عاشقش نشم؟! نیاز ا شتریتو چشماش ب تیمعصوم

 یدستا ش، یدو ساعت پ ن ی که امروز، هم یشدم. دست رهیو به دستم خ دمیکش یاکالفه  نفس
اما امروز اگه دستم   شدمی م یاز دستش عصبان کردیکارو م نیا یاگهیلمس کرد! هر کس د فشویظر
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 جنبهیزجر بکشه! قلبم ب  نیاز ا شتریب خواستمیقلبم بود! نم لشیدل دم،یکش رونی رو از دستش ب
 رو نداره!  شهیم  یتهش چ ستی رو که معلوم ن یک یهمه نزد نیاست. تحمل ا

 

 

  یقیازنگ فشردم. دق ی. دستم رو باال آوردم و رودمی در خونه د یرو باال گرفتم و خودمو جلو سرم
 گفت:  فونیخواب آلود مادرم از پشت آ  یتا صدا دیطول کش

 مو.... نیا هی_ک

 گفت:  یمن حرفش نصفه موند و با ناباور  دنیبا د و

 ! یباش مایتو هواپ دی! االن با؟یکنیچه کار م نجای_باربد! تو ا

 گفتم:  حوصلهی ب

 ؟ یلطفا درو باز کن  شهی_م

بود، گذروندم و وارد سالن خونه   یدر ورود  یرو  که جلو ی اتا پله  ۳شدم.  اطیباز کرد و من وارد ح درو
 آشفته و خواب آلود و البته متعجب به سمتم اومد و گفت:  یاشدم. مامان با چهره

!  ؟یای! چرا انقدر خسته و کالفه به نظر مه؟یچه وضع نی! اصال ا ؟ی! چرا برگشت؟ی نرفت  ی چ ی_باربد! برا
 چت شده؟!

 و گفتم:  دمیتو موهام کش یدست کالفه

 سواالت شو! الیخ یاومدم، تو رو خدا ب ادهیپ  نجای_مامان از فرودگاه تا ا

 ها باال برم که جلوم اومد و بازوم رو گرفت و گفت: از کنارش رد شدم و خواستم از پله و

 !؟یرفتن  یچ ی! اصال برا؟یاومد  ادهیپ  نجایتا ا یچ  یعنی! نمیبب سای_وا

 تو چشماش گفتم:  رهیکوتاه خ  یکردم و بعد از مکث ی"پوف"



 اب یمنو در

573 
 

! بعد هرجا خواستم برم با اون  شی خواستگار  میبر دیهست که دوسش دارم! با  یکی  نجایا نکهیا ی_برا
 ! رمیم

 اخم تو صورتش رو گرفت و گفت:  یجا  لبخند

 !؟ی ! مبارکت باشه مادر! چرا زودتر نگفتزمی _عز

 گفتم: رفتم،ی که ازشون باال م یها برگشتم و در حالسمت پله  به

 ! یکنی باهاش مخالفت م دونستمی_چون م

 اون بشم وارد اتاق شدم و درو بستم.  یاز سو یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا و

گذاشتم و به  میشون یپ ی. ساعدم رو رودمیتخت خواب یکاناپه پرت کردم و خودم هم رو  یرو رو پالتوم
اگه اونو به عنوان عروسش قبول کنه   ی! حتادی شدم. امکان نداشت مامان با طناز کنار ب  رهیسقف خ
 ! زهیکه اعصاب هممونو به هم بر گهیبهش م هیو کنا کهی انقدر ت

چه کار کنم؟!   دیبا دونمیاز درِد سرم کم بشه. نم یو چشمام رو به هم فشردم تا کم دمیپهلو چرخ به
کاش انقدر انقدر   یکاش من تک فرزند نبودم! ا یبود! ا  یکم منطق هیکم، فقط  هیکاش مامان  یا

 حساس نبود! 

فکر طناز رو از سرم   گفتمی م روزید نیزدم؟! من که تا هم  یشد که من حرف از خواستگار  یچ اصال
 باربد؟! چه مرگت شده پسر؟! یکنی چه کار م یدار  یفهمی م چیکردم! ه رونیب

 

کردم تا باالخره قطع   یتوجهی . بهش بدیبه گوشم رس لمیموبا یکه صدا زدمیافکارم دست و پا م  تو
 شد.

نفر   هی! اون فقط به رمی و نه به مادر سخت گ دادی م تی نه به غرورم اهم گهیسرکش شده بود! د قلبم
 و اون طناز بود! کردی فکر م 
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بوق...دو بوق...سه بوق...چهار بوق...پنج بوق و باالخره    کیرو برداشتم و شمارش رو گرفتم.  لمیموبا
 یبار دو بوق که خورد، صدا نیفرستادم و دوباره شمارش رو گرفتم. ا رونیقطع شدم. نفسم رو کالفه ب

 : دی چ یکالفش تو گوشم پ 

 _بله؟

و از اتاق   رفتمی . از صبح با خودم کلنجار م دادیشب رو نشون م مهیختم که نبه ساعت اندا ینگاه
چه کار کنم! انگار   دیبا دونستمی هنگ کرده بود! نم ینرفتم و باالخره بهش زنگ زدم. مغزم به کل رونیب

تا خودم   دونستی ! خداروشکر که حداقل مامان مدیرس ی به ذهنم نم  یچیشده بودم! ه یخال   یِ خال
 !شدی و مزاحمم نم زنمی نم یو حرف  رمی نم رونی بنخوام 

! من که  گفتم؟ی م  یچه کار کردم! حاال بهش چ دمیتازه فهم د،یچ یبار دوم که صداش تو گوشم پ  یبرا
 باهاش نداشتم پس چرا زنگ زدم؟! یکار 

 تر گفت: کالفه د،یرو که د سکوتم

 و مردم آزار!  دیضی شما مر نکهی_نه مثل ا

 رو قطع کنه که آروم لب زدم:  یگوش  خواست

 !؟ی_خواب بود

سکوت، با   یق ی. بعد از دقادیرس ی نامنظمش به گوشم م یهانفس  یکرده بود و تنها صدا سکوت
 تر از من گفت: آروم  ییصدا

 !؟یدی_رس

 صداش بلند شد و گفت:   ینگفتم که اون ناگهان  یز ی زدم و چ  یپوزخند

 ! ؟یبود! تو نرفت رانیا ُکدِ  نی...انی! تو... تو...انمیبب سای_وا

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 _نرفتم!
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 : دیمقدمه پرس  یب

 _چرا؟!

 گذاشتم. چشمام رو بستم و گفتم:  میشونیپ یو ساعدم رو رو دم یتخت دراز کش یرو

نگفتم!   یز ی بهت از حسم چ شی چرا هفت ساِل پ دونمی ! نمدونمی نم یچیه گهی! ددونمی _نم
سراغم!   ادیم  یچرا پنج ساله که تِب عصب دونمی جلوتو نگرفتم! نم  شیچرا پنج ساِل پ دونمی نم
  یقتچرا و دونمی کتک زدم، بازم آروم نشدم! نم یرو کل   ریبعد از رفتنت ام نکهی با ا  یچرا حت دونمی نم

  یادر به هم حس خواهر و بر ریحس تو و ام دمیفهم یچرا وقت دونمی! نمختمیدوباره به هم ر  یبرگشت
چرا بهت زنگ زدم!  دونمی زجر بکشم! نم شتریچرا نرفتم و موندم تا ب دونمی بوده آروم نشدم! نم

 چرا هم ازت متنفرم و هم... دونمی نم

 دارم!  دوِست

! چرا؟! دی چی اعتراف کردم! باالخره بهش گفتم! باالخره گفتم اما سبک نشدم! بغض تو گلوم پ باالخره
 داشت؟!  یبغض چه معن  نیبودم و حاال ا ختهی قطره اشکم نر  هی یمن تا به حال حت

رو آروم کنه؟! چرا انقدر عذابم   یقلب لعنت نیتا ا گفتی نم یز یچرا سکوت کرده بود؟! چرا چ اصال
 !داد؟یم

کرده؟! اصال قطع  یکه تماسو قطع کرده! از کِ  دمید یرو از گوشم جدا کردم و در کمال ناباور  یگوش
  یروت قطع کرد! کس  ویکه گوش ی! کس ؟یغرورتو شکست  یک ی! خاک تو سرت باربد! براد؟یحرفامو شن

! هباش دهیرو نشن   یاگه اون دوِست دارِم لعنت شدیکه واسه حرفات ارزش قائل نشد! چه خوب م 
 اون...اون ارزششو نداره!  

 و گفتم:  دمیکوب واریرو به د سرم

 ت سال بسه! _بسه باربد، بسه! هف

 

                              ***** 
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 : طناز 

! قلبم به تکاپو افتاده کردیم یجور  هی! حرفاش حالم رو دیلرزی م  جانی زده بود و از زور ه خی دستام
 آخرش، برق سه فاز از تنم رد شد:  یجمله  دنیبود! با شن 

 چرا هم ازت متنفرم و هم... دونمی _نم

 دارم!  دوِست

باربد بود؟! همون  نی! افتهی! قلبم کم مونده بود، سکته کنه و از کار ب شدی به زور از گلوم خارج م نفسام
 !؟ ی شگیباربد مغرور هم

  م یبه زندگ ری قرمز رنِگ قطِع اتصال رو فشردم. اگه قبل از ورود ام یشد و دکمه  ری از چشمام سراز اشکام
  ییاما االن با چه رو ذاشتمی و واسش کم نم شدمیکه چقدر خوشحال م دونهی خدا م گفتی م  نارویا

از من بهتره!   یل یکنار باربد بودن رو ندارم! اون خ یبرا یشانس  چیبهش بگم منم دوِست دارم؟! من ه
ز خون خودش!  ا یابچه بدم! بچه هیندارم که بهش  نوی ا ییتوانا یمن با برادرم رابطه داشتم! من حت

مثل خودش! نه مِن  یکی قی! الناستیبهتر قیباربد رو ندارم! باربد ال یمن حق خراب کردن زندگ
 نازا!  یوه یب

 !فتمی از چشماش ب دیازش دور بشم! با  دی! بارمیازش فاصله بگ دیبا
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آشفتم   یبه موها یبره. دست  نیچشمام از ب یرو پاک کردم و منتظر موندم تا کامال سرخ  اشکام
صبحونه صدام زده بود و من داشتم  یکه بابا واسه شدی م یساعت  میو از اتاق خارج شدم. ن دمیکش
 !ختمیری تا متوجه نشه تا خود صبح اشک م دمیرسی م یدر هم برهمم کم یافهیبه ق

  زیم ی بود، رو ختهی رو که ر یی هایی ر گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم. پدرم چارو پشت س هاپله
 گذاشت و گفت: 

 ! ی_چه عجب، باالخره اومد
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 موشکافانه گفت:  ینشستم. اونم رو به روم نشست و با نگاه زی زدم و پشت م  یجون  یب  لبخند

 چشمات چرا باد کرده؟  ؟ی_خوب 

 لب زدم:   ارم،ی سرم رو باال ب نکهیو مشغول هم زدنش شدم. بدون ا ختم یر  مییچا یتو شکر

 کم بدخواب شدم!  هی_

باربد شده  ری . فکرم بدجور درگم ینگفت و هر دو در سکوت مشغول خوردن صبحانه شد یز یچ گهید
 !دادمی خواستنش رو نم یبود اما به خودم اجازه 

 کرد و گفت:  زی اومد. پدرم چشماشو ر در افکار آزاردهندم بودم که زنگ خونه به صدا در غرق

 ؟ یهست ی_منتظر کس 

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 _نه!

 یکه صدا کردمی م یباز  مییباز کردن در از آشپزخونه خارج شد. داشتم با چا یجاش بلند شد و برا  از
 : شی پرانرژ یو بعد صدا  دمیهاش رو پشت سرم شنقدم

 _داداشت اومده!

 شونم گذاشت و گفت:  ینگفتم. دستش رو رو یز یزدم و چ  یکم رنگ لبخند

 حالت خوبه بابا؟  ی_مطمئن 

 گفت:   شی ناز و مخمل یو با صدا دیبه حرف پدرم بدم! به سمتمون دو یطناز نذاشت جواب  ورود

 ! سالم عمه جونم!یی_سالم بابا

 یگونه یرو یاشد. دستام رو باز کردم و از بغل بابا گرفتمش و ب*و*س*ه  یبار لبخندم واقع نیا
 نشوندم. با همون لبخند گفتم: دشیسرخ و سف

 دل عمه! زی _سالم عز
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داده بود بهم بگه عمه و خدا  ادیبهش   ریفرو رفت. ام شیفندق یهازد که چال گونه یخوشگل   لبخند
 !شدیم  ری به دلم سراز  یچه حس خوش گفتی کلمه رو م نیا یوقت دونهیم

 ونیپاپ هیبه تن داشت که تنها  یرنگ یابلند سورمه   نیآست رهنیبه سر تا پاش انداختم. پ ینگاه
شده بود تو    یخواستن  بیزانوهاش بود. عج یتا رو شی دور گردنش داشت و بلند یاسورمه  دیسف
 لباس. به خودم فشردمش و گفتم:  نیا

 _چقدر دلم واست تنگ شده بود جوجه فنچ!

 کرد و گفت:  یابامزه  اخم

 !ستمی_من جوجه فنچ ن 

بلند شدم و   یصندل   یکه تازه وارد آشپزخونه شده بود، بلند شد. از رو یر یمن و ام یهم زمان خنده  و
بابا   م،ی از هم جدا شد نکهیفرو رفتم. بعد از ا ری گذاشتم و تو آ*غ*و*ش گرِم ام نیزم یطناز رو رو

 گفت: 

 ! دیخندیبچه م  نیبه ا  ی! شماها هر دفعه سرش کلهی جوجه فنچ چ نیا یهی قض دمی_من آخر نفهم 

 به طناز انداخت که هنوز اخمو بود و بعد با خنده گفت:   ینگاه ریام

 من و خودش! نیب هیراز هیجوجه فنچم  نی! ازنه ی طناِز ما مو نم یپدر سوخته با آبج نی_ا

 گفتم: یدیمن زد. دست به بغل  شدم و با لبخند پلبه  یبعد چشمک  و

 بلند نشده؟!  یادیز ریام یرازه! فقط باباجون به نظر شما موها هی_آره آره 

 سرش برد و گفت:  یباال میدستاشو به عالمت تسل ریام

 !دیماجرا بش  الی خی! بمی_آقا من تسل 

هنوزم با الهه سرد برخورد   ری و نگاهم به الهه افتاد که آروم وارد آشپزخونه شد. ام میدیدو خند هر
حال   ن یاما با ا میبود ما خواهر و برادر دهیفهم  نکهی! با ادونستی و فقط اونو مادر طناز م کردیم

 فیضع  یلیخ  شیماری ب لیو آروم بود و به دل ریگوشه گ یلی! الهه هم خشدی دلش با الهه صاف نم 
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  ریکه من تو محضر، روز طالقم از ام یاالهه صدو هشتاد درجه فرق داشت با الهه  نیشده بود! ا
 !دمشید

جوابمو داد. انگار ازم خجالت    ریبه سمتش رفتم و با لبخند بهش سالم دادم و اونم سر به ز  آروم
 بودمش!  دهیوقت بود که بخش ی لیاما من خ  دیکشیم

 به سمتم اومد و گفت:  ریکرد و بعد ام ی هم باهاش سالم و احوال پرس پدرم

 سرم شلوغ بود!   یلیچند روزه خ  نی. امی حرف نزد ییوقته تنها  یل یخ اط؟ی تو ح می_بر

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !می_اوهوم، بر

و    اطیتو ح میرفت  ریلباساش رفته بود تو اتاق. با ام ضیتعو یبا بابا بود الهه هم برا یمشغول باز  طناز
 و گفت:  دیموهام کش یرو یبازوش گذاشتم و اون دست  ی. سرم رو رومیتاب دو نفره نشست یرو

 ! یستی_سرحال ن

 _نه!

 _چرا؟ 

 !دونمی _نم

 ! یکن  یاز من مخف یتونی ! نمیدونی_م

که پشت در    یبزنم که زنگ در به صدا در اومد. کس یبازوش برداشتم و خواستم حرف یرو از رو سرم
 یاقهیو دق دادی زنگ فشار م  یعجله داشت چون ُمدام دستش رو رو یل یخ ایبود   یعصب یلیخ  ایبود 

 !کردی صبر نم 

به خونه  تاب بلند شد و به سمت در رفت. منم یباز بشه و از رو فونیمنتظر نموند تا در با آ ریام
که  ی. کسبرگشتم اطی سرم انداختم. و به ح یشالم رو برداشتم و رو  یچوب لباس یبرگشتم و از رو

در   سمتطناز هم نگران شده بودن! با عجله به  یکه همه حت زدی پشت در بود انقدر بدجور زنگ م
 تم و لب زدم: شده بود. به سمتشون رف ری درگ ریکه با ام   دمیاحمد رو د ی رفتم و در کمال ناباور 
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 ؟ یکنی چه کار م نجای_چه خبر شده؟ تو ا

 زد:  ادیفر

 تشی! من بهت گفتم هفت سال اذ؟یار ی بال رو به سرش ب نی! من ازت خواستم ای_تو نابودش کرد
! چرا باربد رو به  ؟یبهش گفت  ی! چ؟یاالن آرومش کن! تو چه کار کرد یناخواسته ول ایخواسته  یکرد
 ! ؟یروز انداخت  نیا
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 کردم و گفتم:  یز یر اخم

 مگه من چه کار کردم؟! ه؟ی_منظورت چ

 با اخم گفت:  د،یکشیم  رونی ب ری قدرتمند ام یدستش رو از دستا  تی که با عصبان یحال  در

  رونی که با اون حال خراب از خونه زد ب یبهش گفت  ی! پشت تلفن چ؟یچه کارش کرد یپرس ی _تازه م
 دف کرد؟!و بعدم تصا

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 ! االن...االن کجاست؟! حالش خوبه؟!؟یچطور  ؟ی! تصادف کرده؟! کِ ؟ی_چ

 زد و گفت:   یپوزخند

تو    کردمیمهمه؟! مِن احمق فکر م  زایچ نی! مگه واسه تو امیشو با هم بر ادهی_اوووو... چه خبرته؟! پ
 حرفا رو بهت زدم وگرن... نیکه ا یآدم

که من از شوِک اون ضربه   دیاز دهنش خارج بشه و محکم تو دهنش کوب یاگهینذاشت حرف د ریام
 و داد زدم:  دمیباال پر

 ! ری_ام

 یاحمد رو گرفته بود و کم مونده بود خفش کنه! از البه ال یقه ی! دیشنیمنو نم  یاما صدا ریام
 به هم فشرده شدش گفت:  یهادندون
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 !؟یدیفهم  ،یار یبه زبون م  ی_حواست باشه چ

 شدم و گفتم:  رهی . به چشماش خدمیرو گرفتم و عقب کش  ریرفتم و دست ام جلو

 ولش کن! به خاطر من! ری_ام

به سمت   یو بعد عقب رفت و پشتشو به ما کرد. قدم د یموهاش کش یال یکرد و دست ی"پوف" ریام
 لبش بود. یاحمد برداشتم که مشغول پاک کردن خوِن گوشه

 لب زدم:  آروم

 مارستانه؟ یاالن کدوم ب یبگ شهی_م

 و گفتم:  دمیرو کش  نشیزد و خواست بره که آست یپوزخند  بازم

  نارویاز ا شتریب  اقتینگفتم فقط به خاطر خوِد باربد بود! اون ل یز یرو قطع کردم و چ  ی_من اگه گوش
پسر   هیمشکل داشته تو گذشتش و باربد   یکه کل اموهیزِن ب هی! من خورمی! من به دردش نم داره

  نیهم رفتارماون  لی مثل خودش ازدواج کنه نه من! تنها دل یک ی با  دیمحسنات! اون با یمجرد با کل
 ! من نگرانشم!مارستانهیبگو االن کدوم ب کنمی بود پس خواهش م

رفتم و لب   ریبه سمت ام عیکرد و رفت. سر یلب هج ریرو ز  مارستانینگاهم کنه اسم ب نکهیا بدون
 زدم: 

 مارستان؟ یب  یتا منو برسون رونیب  یار یرو م  نتی_تا من لباسام رو عوض کنم، ماش 

شد. منم پشت سرش وارد   اطیبود تنها سرش رو تکون داد و بعد وارد ح  یکه انگار هنوز عصب  ریام
 شدم و به سمت سالن حرکت کردم. 

راه رفته رو برگشتم و بعد از   عی ! سرپوشمی م یزود لباسام رو عوض کردم که متوجه نشدم چ انقدر
  ن یجواب گذاشتن سواالشون از خونه خارج شدم و سوار ماش  یبا بابا و الهه و ب یسرسر  یخداحافظ 

رو    نیاشمن شده بود، م یدستپاچگ یگفتم و اونم که انگار متوجه رو بهش  مارستانی شدم. اسم ب ریام
 به پرواز درآورد!
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حالم شده بود،  نیا یکه متوجه  ری . امکندمی و پوست لبم رو م فشردمیراه ُمدام دستام رو به هم م تو
 و گفت:  دیکش رونیدندونام ب   نیدستش رو به سمت لبم آورد و لبم رو از ب

  نی! باعث تموم ازهیریاعصابم به هم م نمتیبیکه م ینجور ی! ا؟یچه کار دار  چارهی ب  نی_نکن! با ا
  ینجور ی! ایو آرامش داشت یراحت کنار باربد بود الی تو االن با خ دیاتفاقا منم! اگه من نبودم شا

 !ی خوشبخت بود  یلیخ

 . با بغض گفتم: دمیکردم و به سمتش چرخ  یاخم

!  ریبدون ام نو یمثل تو خوشبختم! آره من باربدو دوست دارم اما ا یاالنشم با داشتن برادر  نی_من هم
 !یتر   زی! تو واسم از خودمم عزکنمی عوض نم  ایتو رو با دن یتاِر مو هیمن 

  یز یچ  مارستانی به ب دنیتا رس گهیزد و د یزدم گذاشت و لبخند محو خی یدستا یرو رو دستش
 نگفت. 
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  ستادمیا رشی پذ یجلو یرو پشت سر گذاشتم و وقت مارستانیب  یلعنت ی. راهروهادیلرزی پاهام م تمام
 گفتم:  یبسته بود. با لحن پر از استرس  خیتموم تنم از زوِر استرس 

 باربِد...باربِد...  ی_آقا

 بود؟! چرا انقدر خنگ شدم؟! یچ  شیلیمن! فام یخدا

 نجاتم داد:  شد،یم دهیکه از پشِت سرم شن   ریام یکه صدا دماوریبه مغزم فشار م  داشتم

 هستن؟! یبستر  نجایا نی! باربِد معنی_مع

 گفت:   قهیرو به روش رو چک کرد و بعد از چند دق تورینشسته بود، مان  زیکه پشِت م یجوون دختر

 .۳۰۷راهرو، اتاق  ی_انتها

داخِل   یممکنه کس  نکهیدون توجه به اکه گفت حرکت کردم. ب  یمنتظر نموندم و به سمت اتاق گهید
 درو باز کردم متوجه شدم چه کار کردم! یاتاق باشه درو باز کردم و وقت
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بود چون هر دوشون منو   ریبرگشتن د یبرا گهیتو اتاق بودن. د یانسال ی پوش و م  کیش یو آقا خانم
 بودن!  دهید

 انداختم و آروم لب زدم:  نیی رو پا سرم

 !دی_ببخش

سرتا پام رو   یب یکه اونجا بود به سمتم اومد و با لبخند عج  یخواستم از اتاق خارج بشم که خانم  و
 نظاره کرد و بعد دستمو تو دستش گرفت. با همون لبخندش گفت: 

حتما به   ! پسزدی که باربدم در موردش حرف م  یباش  یهمون دختر  دیتو! تو با ای_کجا دخترم؟! ب 
 تو، خجالت نکش! ای! بیما، تو هم نگران  یاندازه

منم خبر   یاونا از گذشته  یعن یمن با خانوادش صحبت کرده بود؟!  ی! باربد درباره شدی نم  باورم
 دارن؟!

شدم.    تشیوضع یبود به سمت تخت باربد حرکت کردم و تازه متوجه نیی که سرم پا همونطور
قلبم  تیوضع  نیتو ا دنشیشده بود. از د یچ ی دستش شکسته بود و تو گچ بود و سرش هم باند پ

 مچاله شد. لعنت به تو طناز، لعنت به تو!

لب سالم  ریلبش انداختم و ز یو لبخند رو یجوگندم یرو به روم با موها یبه مرد آراسته ینگاه
 نبود که اون پدر باربد بود! یو متانت جوابم رو داد. شک یدادم. اونم با خونسرد 

 گفتم:  ومد،یم رونی که از ته چاه ب ییرو کنار گذاشتم و با صدا  خجالت

 _حالش چطوره؟ 

 گرفته گفت:  یبا لحن  مادرش

شده که حواسش پرت شده و   یچ نمدوی داشت. نم جهی_فعال بهش آرامبخش زدن. سر درد و سر گ
برخورد کرده و دستش هم صدمه  شهیتصادف کرده. سرش با ش  نی ماش هیمخالف و با  نیرفته تو ال

اما هنوزم   گذرهی ساعت از زمان تصادفش م ۱۰حدود   نکهیبا ا یخطر رفع شده ول  گنی. دکترا مدهید
 به سرش وارد شده. که هیابه خاطر ضربه ن یو ا  ستیحواسش سر جاش ن  ادی و ز جهیگ
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 گفتم:  یناراحت با

 تصادف کرده؟ شبی_د

اتفاق شدم. جو اتاق بدجور   نیسرش رو تکون داد و من بازم به خودم لعنت فرستادم که باعث ا آروم
 یکه مادر باربد با لبخند محو دمیکش یاسکوتم بدترش کرده بود. نفس کالفه  نیبود و ا نیسنگ
 گفت: 

دختر خوشگلم!  تیخواستگار میایکه م نهیا دمی که بعد از مرخص شدن باربدم انجام م  یکار  نی_اول
بمونه   نجای! باربد حق داشت به خاطر تو ازمیعز یاآوردم. تو واقعا فوق العاده مانیباربدم ا یقهیبه سل
 آلمان رفتنو بزنه!  دیو ق

 اشتم! گفتن ند یبرا یحرف   یعنینگفتم.  یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم

 شونم گذاشت و گفت:  یاومد و دستش رو رو جلوتر

 . زمی ! راحت باش عزیباش  شش یپ خوادی االن دلت  م فهممی . ممیذاریتنهاتون م مانی_من و پ

به سمت تخت باربد برداشتم و به دستش که  یبعد به همراه پدر باربد از اتاق خارج شدن. قدم و
که  یروز  یادآور یسرم بود چشم دوختم. دستم رو جلو بردم تا دستش رو نوازش کنم اما با  ریاس

هام گونه ی. بغضم شکست و اشکام رودمیدستشو لمس کردم و اون دستمو پس زد، عقب کش
 لرزون گفتم:  ییصدانشست. با 

 !بخشمیت خودمو نم وق چیه فتهیبرات ب   ی_اگه اتفاق

 گفتم: دهیبر دهیهق هقم، بر ونیکردم. م هیبلند شروع به گر یبعد با صدا و

 دوِست دارم!  یلیوقت نتونم رو در رو بهت بگم، اما منم خ  چیه دی...شادی_شا
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رده بودم و  ها بود سرم رو به سمت پنجره کج کخاطر مدت   نی! به همکردیم تمیمامان اذ یرهی خ نگاه
 ! کردمینگاهش رو حس م  ین ی شده بودم. اما هنوزم سنگ رهی به آسمون خ

رفته بود  هی تصف  ی! االن چند وقت بود که برااوردیرو نم   یلعنت صیترخ  یچرا پدرم اون برگه دونمی نم
 ! گذشت؟یم  ری زمان د ایشده بودم  حوصلهی ب یل یو هنوز برنگشته بود؟! من خ

لب   ری ز یز ی تخت گذاشت و رو به مادرم چ یدر باز شد و پدرم وارد اتاق شد. لباسام رو رو باالخره
 و گفت:  دیگفت که متوجه نشدم. بعد به سمت من چرخ 

 ! ی_پاشو پسرم با کمک من لباساتو بپوش که مرخص شد

 تخت بلند شدم که مامان چشماشو گرد کرد و گفت:  یحرکت از رو  کیو با  یسخت به

 !شهیدرِد دستت بدتر م ینجور ی! ایکلمه بگو کمکت کنم تا بلند بش هیپسر؟! خب  یکنی _چه کار م

 نگاهشون کنم، گفتم:  نکهیبه حرفاش و بدون ا توجهی ب

 تا لباسام رو عوض کنم؟ رونیب  دیبر شهی_م

تخت برداشت   یرو از رو  شرتمیکه مثل روز روشن بود که مادرم اخم کرده، به سمتم اومد و ت یحال  در
 و گفت: 

  یبزن  یخوای ! م؟یلباس بپوش ییتنها یتونی دست شکستت م نی! تو با ارون؟یب  دیبر ویچ ی_چ
 !؟یکه هست بکن  ینیدستتو داغون تر از ا

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  شرتیت

 !رونیب  دیبر کنمی _خواهش م

 زد و رو به مادرم گفت:  یلبخند محو پدرم

 ! می بر ای ...بایکه حرف حرِف خودشه! ب  یدونی _م
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از اتاق خارج شد. پدرم هم  رفت،ی که به بابا چشم غره م  یو در حال دیکش یانفس کالفه مامان
 یدستم نگاه یتو شرتیو به ت دمیکش یانفس کالفهرفت.    رونی به من زد و از اتاق ب  یچشمک

 دست!  هیبپوشم؟! با   نویا خوامیم  یانداختم. من چجور 

رو در آوردم. بر اثر تکون   نشیآست یرو باز کردم و به سخت  مارستانیلباس ب  یهادکمه   یبدبخت با
  یبکشم اما با هر بدبخت  ادی از دردش فر خواستیو دلم م دیکشی م  ریخوردن دستم، مغز استخونش ت 

عالوه بر   اومدم. حاال نییشونم انداختم و از تخت پا یرو رو شرتمیکه بود لباسام رو عوض کردم و سو
 !دکری و داشت مغزم رو سوراخ م دیکشی م ریدستم، سرم هم ت

  یاز اتاق خارج شدم. مادرم رو کنم،ی رو تحمل م یکه دارم چه درِد بد ارمیخودم ب یبه رو نکهیا بدونِ 
داده بود و تو فکر   هیتک  واریشده بود و پدرم هم به د رهی رو به روش خ وارینشسته بود و به د  یصندل

 ی اهرومن از جاشون بلند شدن و به سمتم اومدن. هر سه در سکوت ر دنیبود. به محض د
 .م یو از اون خارج شد می کرد یرو ط مارستانیب

شک اگه دستم   یرو باز کرد و من سوار شدم و خودش و پدرم هم جلو نشستن. ب  نیدر ماش مادرم
 اومده! نمی ماشسرِ  ییچه بال  ستی! هرچند معلوم نکردمی م  یخودم رانندگ کرد،ی قدر درد نم  نیا

هم گذاشتم تا از درد سرم کم بشه. همون لحظه   یدادم و چشمام رو رو هیتک  یصندل   یرو به پشت سرم
 مادرم گفت: 

 اومده بود مالقاتت!  یکه تو خواب بود  روزید یزدی که در موردش حرف م ی_دختر 

 یم، حتخواب شده بود یوقت بود ب   یلی! من خال ینگفتم. چه خوش خ   یز ی زدم و چ  یپوزخند
سرم، و من   یمن باشه، درست باال  کیاون نزد شدیروم نداشت! اصال مگه م یچندان  ریآرامبخشم تاث 

 بخوابم؟!

 داد:  ادامه

 !ومدیاما ن اد،ی امروزم ب کردمی! فکر م یش ی_بهش گفته بودم امروز مرخص م

 نگفتم و اون ادامه داد: یز یچ  بازم
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  لی ! تو نگاه اول ازش خوشم اومد! به نظر باخانواده و تحصنمتیبب  ی_باربد من آرزومه تو لباس دوماد
! اونام از خداشون باشه پسر  کنمی م شی واست خواستگار رمی خودم م ،یخوب شد  ی! وقتادیکرده م
 دامادشون باشه! یدسته گل نیبه ا

کوتاه اما  یسرم و اون دو تا جمله  یطناز باال یطرف اشکا هی! از دیترکی سرم داشت از حرفاش م گهید
شک   ی! بختیری مامان اعصابم رو به هم م یطرفم حرفا هیحالم رو دگرگون کرده بود و از  نشی ریش

از   یکی یپا  یحت گهیمادر شدن نداره، د ییبار ازدواج کرده و توانا هیکه اون  دیفهمی اگه مامان م
  ی! ب؟یکه طناز باهاش ازدواج کرده برادرش بوده چ یکس  دیفهمی ! اگر مموندیکه االن زد، نم  ییحرفا

 !کرد ی شک خون به پا م

 من شده بود، گفت:  یحوصلگی ب یکه انگار متوجه پدرم

 ! ایآورد ری! شما هم وقت گ ادی چشماش بستست! حتما خستست، خوابش م ین یبی _خانم مگه نم

 ! گهیخواب بوده د مارستانی ه تو بآخه؟! دو روز  یچ ی_خستگ

  یی" هادی" و "نبادیبحثشون گوش ندادم و تو فکر فرو رفتم. مغزم پر شده بود از "با یبه ادامه گهید
 به حرف کدومشون گوش کنم! دیبا دونستمی که نم
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 خونه شدم و خواستم به سمت اتاقم برم که مامان گفت:  وارد

  ی! تو مطمئنیبحثو عوض کرد ی جور  هی_باربد! هر بار که باهات در مورد اون دختر صحبت کردم 
 ! ؟یباهاش ازدواج کن یخوای م ی! مطمئن ؟یدوسش دار 

 کرد و گفت:  یز یبا اخم ر  بابا

ذره  هیمرخص شده! بزار   مارستانیها! بابا تازه از ببچه  نیبه ا یکرد لهی _خانم شما هم امروز پ
 کن!  چشیاستراحت کنه، بعد انقدر سوال پ

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

 روشن بشه! زی همه چ فیاالن تکل نی _نه بابا جون! بزار هم
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 به مامان گفتم:  رو

! من یناراحت بش  یدار اما حق ن گمی باشه بهتون م ،یبدون   زویهمه چ ی_حاال که انقدر اصرار دار 
فکر کردم! تا االن سر در گم بودم و  زیبه همه چ نی االن تو ماش نیخودمو گرفتم! هم میتصم
! من عاشق اون کشمی قدمم پا پس نم هیچه کار کنم اما حاال کامال مطمئنم و  دیبا دونستمی نم

! هفت ساله که عاشقشم اما نشد باهاش باشم یو نظرتو دربارش گفت شیدی که شما هم د میدختر
و   ادیکه باهاش ازدواج کرد، کنار ب ینتونست با کس  ش یازدواج کرد! پنج ساِل پ گهید یک یچون با 

و   خورهی م نی که حامله بوده زم ی! تو دعوا با همسرش وقت گهید زیچ هیازش طالق گرفت و البته 
اما   دیکنیباهاش مخالفت م دونستمی نگفتم بهتون چون ممادر شدنم نداره! اگه تا االن  ییتوانا گهید

 ! مونمی تنها م  شهیهم  یبرا ای کنمیبا طناز ازدواج م ای! من ستی برام مهم ن گهیاالن د

ها باال برم که مامان با شتاب به سمتم اومد و دستم رو که شکسته بود گرفت تا  خواستم و از پله  و
چشمام رو به هم فشردم و صورتم رو در هم  د،یچ یکه تو مغز استخونم پ یمانع رفتنم بشه. از درد 

 اما ظاهرش رو حفظ کرد و گفت:  دیدستشو کش عی. اونم سردمیکش

 ...یوهیب یبا اون دختره  یخوای ! تو م؟یگی م یچ  یفهمی _تو م

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

دربارش   ینجور یمت واجبه! اما تحمل ندارم ا! احترای! مادرماریحرفارو به زبون ن نی_تو رو خدا نگو! ا
تو بشم و هم  ینکن که من بد باهات صحبت کنم و هم شرمنده یکار  هی! تو رو خدا یصحبت کن

 خودم!

 زد و گفت:   یعصب یپوزخند

 یبازم افتاد رادیهمه ا نیاحمقو خام خودش کرده که با ا یتو یمار داره! چجور  ی_اون دختره مهره 
 دنبالش؟!

 : دم یکش ادیفر

بهت نگفتم!  ن ی! واسه همدمیترس یم زتی زبون تند و ت نی ! از هم دمیترسی رفتارت م  نی_مامان! از هم
مطلقست   ید یاما تا فهم ادی به نظر م یدختر خوب  یگفتیبار ازدواج کرده م  هی یبفهم   نکهیچرا تا قبل ا

 نظرت عوض شد؟! 
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 و گفت:  دیکوب   میشونیاشارش رو به پ  انگشت

و از سر قبر    یباش  دهیپوش  اهیس رهنی که پ هیاونم وقت یباهاش ازدواج کن  یتونی صورت م هی_فقط در 
 !یمن برگرد

 ! دیبعد از کنارم رد شد و وارد اتاقش شد و درو محکم به هم کوب و

. پدرم به سمتم  نمیاول بش یپله یرفت و مجبور شدم همونجا رو  جیکه سرم گ دمیکش یاکالفه  نفس
 گفت: اومد و 

 ؟ ی_خوب 

 شونم گذاشت و گفت:  ینگفتم. دستش رو رو یز یسرمو تکون دادم و چ فقط

اما با ازدواج تو   ستمیموافق ن دمشیبار د هیکه فقط  یدختر  ی_با رفتار مادرت و برچسب گذاشتن رو
  ندتویاجازه بدم آ تونمی عالمه آرزو واست دارم! نم هی! ی ! تو تنها پسرم ستمیهم با اون دختر موافق ن

بده رو نداره! چطور تا قبل از ازدواجش به   هیبچه بهت هد هی نکهی ا ییتوانا ی! اون دختر حتینابود کن 
 نیتو افتاده؟! نه امکان نداره بزارم ا ادِ یدار بشه بچه تونهی تو نبود؟! حاال که طالق گرفته و نم  ادِ ی

 !هری ازدواج سر بگ

شده بود، گذاشتم و فشردمشون. بازم بدنم غرِق تب   یچی که باند پ هامشقه یبعد رفت! دستم رو شق و
به   گهیبود که هر لحظه ممکن بود فوران کنه! درد دست و سرم د  یشده بود و سرم مثل آتش فشان

که داشتم   یاجه ی ! از جام بلند شدم و با وجود سرگارهیبود از پا درم ب کیبود و نزد دهیدرجه رس  نیآخر
خودمو به آشپزخونه   یدر رسوندم و قرصامو از روش برداشتم.  با بدبخت  یجلو ینهیآ  زیخودمو به م
نشستم و  زیپشت م   ،یصندل  یفرستادم و رو نییبرداشتم. قرصم رو با آب پا یآب  وانیرسوندم و ل 
 میو روان شدی م کو آخرش تو مغزم ا  یمامان و جمله  یادهایفر یگذاشتم. صدا زیم  یسرم رو رو

  ی! کِ رفتی م یاهی و چشمام س سوختمی ! داشتم تو تب ماهوی و ه ادی. سرم پر شده بود از فرکردیم
 ! ؟یکِ  شه،یمن تموم م یِ لعنت  یِ زندگ نیا
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تخت بلند    ی. خواستم از رودادیرو باز کردم و نگاهم به ساعت افتاد که پنِج عصر رو نشون م  چشمام
 ییها! نه صبحونه خورده بودم و نه ناهار و به خاطر قرص کردی م خشک شده بود و درد مبشم اما بدن
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. با دست  دافتاد که ظرف غذا روش بو یگرفته بودم. چشمم به پاتخت یدیکه خورده بودم، ضعف شد
 سرم گذاشتن! یباال نویا یکِ  ستی. معلوم نخهیسالمم بهش دست زدم و متوجه شدم 

 کنهی کلمه هم باهات صحبت نم  ه ی ،یار ی باشه چون اگه قهر کنه تا از دلش در ن تونهی مامان که نم کار
 کار باباست. نیو حتما ا

و  کنمی کنم که چرا داد زدم و بگم که با اون دختر ازدواج نم یمامان منتظره تا برم معذرت خواه حتما
 !فتهی اتفاق نم نیوقت ا چیتموم بشه! اما ه هیقض

  یشک  گهیبهم زد د مارستانیکه احمد تو ب ییرو برداشتم و شمارش رو گرفتم. بعد از حرفا لمیموبا
 . مینداشتم و مطمئن بودم از تصم

 داشت، گفت:  جانیکه انگار ه  ییبوق که خورد، تماس رو وصل کرد و با صدا نیدوم

 _الو!

 تر از من جواب داد. کردم و اونم آروم  یلبم جا خوش کرد. آروم "سالم" رو هج  یگوشه  یمحو لبخند

 شدم و گفتم:  رهیخ رونی پشت پنجره به ب از

 !نمتی امروز بب دی_با

 گفت:  یلرزون یصدا با

 _اما...

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

حتما امروز   ! پسدی! با؟ید ی! فهم نمتیبب  دیدرخواست نبود! گفتم با هی نی_اما و اگر نداره! ا
 ! نمتیبیم

 گفتم:  یتر میبار با لحن مال نیتر کرد. البم رو پر رنگ  یلبخنِد رو سکوتش

 منتظرتم!  ونای_ساعت هفت، و

 رو قطع کردم.  لمیبگم موبا یز یچ نکهیبعد بدون ا و
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گرفتم که درِد دستم بدجور آزاردهنده  یساعت میبستم و بعد دوِش ن  کیدستم و بانِد سرم پالست دورِ 
گوش   ینبودم که بخوام به حرف کس  یبرم حموم اما من آدم دیشده بود. دکتر گفت تا چند روز نبا

 اگه به ضرر خودم تموم بشه!! یکنم! حت

رنگم رو هم تنم کردم و با هر    یآب  یِ ل  رهنِ یرو پام کردم و پ  میشلوار کتاِن ضابدار مشک یسخت به
که گچ  ی قسمت  یدست چپم که شکسته بود رو تا باال  نیهاش رو بستم و آست که بود دکمه   یبدبخت

 گرفته شده بود تا زدم.

دست انجام بدم و بدتر از همه مجبورم با   هیکارامو با  یمجبور بودم همه نکهیخورد بود از ا اعصابم
 !ستی هم ن بازش کنم اما م دی ! دکتر گفته بود تا فردا نبارونیبانِد سرم برم ب 

موهام بود رو کندم و داخل سطل آشغال   یکه رو یادست راستم آروم آروم باند رو باز کردم و پنبه  با
شدم و با    الی خیهفته آب به سرم بخوره، شستنش رو ب  هیتا  دیکه گفته بود نبا ییانداختم. از اونجا

 بود؟! یچه بدبخت گهید نیآشفتم رو سر و سامون دادم. ا یژل موها یکم

خوردم تا درِد دستم رو آروم کنه و بعد از زدن عطر خنک و محبوبم، از اتاق خارج شدم.    یمسکن قرص
چشماش از تعجب   تیوضع نیمن تو ا دنیاومد و با د  رونی ب مییهمون موقع مامان از اتاق رو به رو

رو باز کردم   رمبهم غر بزنه که چرا باند س یمانع خروجم از خونه بشه و کل خواستی گرد شد. مطمئنًا م
زدم و از   ینگفت. منم لبخند خونسرد یز یکرد و چ  یکه رابطمون شکر آب بود، اخم  ییاما از اونجا

و مطمئن بودم االن مامان دلش   دمیفهمی حالت آدما رو از چهرشون م یکنارش گذشتم. به خوب 
از خونه    ازطن دنید یخودش خفم کنه! مخصوصا که صد در صد مطمئنه من برا  یبا دستا خوادیم
 !رمی م رونیب

و   دمیکش یا! نفس کالفهرگاههیتعم نمیشد که ماش نیا ادآور ی  نمیماش یخال یکه شدم، جا  اطی ح وارد
  مامان بود که امکان یبایبود، ت اطیکه تو ح  ین یبابا چشم دوختم! تنها ماش  نیماش یِ خال یبه جا

  یزدم. طول نگو به آژانس ز دمیکش  رونی ب بمی رو از ج لمیموبا نی! بنابرارمی نداشت اونو ازش قرض بگ
 و من سوارش شدم و آدرس کافه رو بهش دادم.  ستادیپام ا  یزرد رنِگ آژانس جلو نِ یکه ماش دینکش

 آوردم و اسم طناز رو لمس کردم. براش نوشتم:  رونیب  بمی رو از ج لمیموبا

 !"رسنی به نظر م باتری ز میآن تا ی! سِر ساعت هفت کافه باش! آدمازارمی ب  ی"_از بد قول
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 زدم.   یبرگردوندم و لبخند بمی رو داخل ج لمی سند رو لمس کردم، موبا یدکمه نکهیاز ا بعد

 

و  ومدنیبه سمتم م یها هر کدوم با نگران آژانس رو حساب کردم و بعد وارد کافه شدم. بچه پول
 که سِر کارشون برگردن. گفتمی مختصر بهشون م  حیو من بعد از توض  دنیپرسی حالمو م 

مکاِن کافه رو انتخاب کردم   نیتر. دنجدادی به هفت رو نشون م قهیدق ۵به ساعتم انداختم که  ینگاه
افتاد که با عجله  یجاها هم بود و همونجا نشستم. همون موقع چشمم به دختر  یه یتر از بقکه خلوت 
 وارد کافه شد. مهیو سراس
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.  دیرسی زانوش م یکه تا باال ی مانند مشک ری حر رهنیبه تن داشت به همراه پ یابهاره یچرم  کت
رو کامل کرده بود. شال    پشی ونِس ساقدارش ت یهابود و کفش دهیهم پوش  ینفت یآب  نِ یشلوار ج 

  ییبود و بدجور خودنما رونیرنگش ازش ب ییخرما یاز موها  کهیت هیسرش بود که  یهم رو یر ی حر
 یهم به چشما یخوش فرمش نشونده بود و خط چشم  یهالب  یرو  یکرد. رژ کمرنگ سرخابیم

 بود.   دهیکش شیزمرد

به   یکرد و به سمتم قدم برداشت. نگاه دایکه تو کافه بود، پ  یتیجمع نیکه منو از ب دینکش یطول
 گفت:  د، یسرم رس  یباال یو وقت دیکش یاساعتش انداخت و نفس آسوده

 ! دمی_به موقع رس

به دستم   ی زدم که مطمئنا از چشمش پنهان موند و اون رو به روم نشست. نگاِه نگران یمحو لبخند
 انداخت و گفت: 

 !کنه؟ی _درد م

 رو به سمتش گرفتم و گفتم:  منو

 !ستی_مهم ن

 گفت:  ی بی گذاشت. با لبخند عج زی م یرو از دستم گرفت و رو منو
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 منوتون رو از حفظم! گهی_د

 زدم و گفتم: یکج  لبخند

 !میکرد تشیآپد ایتازگ ی_ول

 همون لبخند گفت:  با

 رو بخورم! تونیمیناِب قد یهاهمون قهوه دم یم حی من ترج ی_ول

اومد و من در   زمونی م یباال دیرو صدا زدم. سع  دیرو به هم فشردم و با عالمت دستم سع چشمام
 گفتم:  کردم،ی که به صورت طناز نگاه م  یحال

 !یشکالت  کی_دو تا قهوه و ک

 کرد و گفت:  کمینزد یکرد و رفت. سرش رو کم  یم یتعظ

 عاشقشم؟!  یدون ی_از کجا م

 کردم و گفتم:  زیر چشمامو

به چهرشون نگاه کنم! اون وقت تا تِه   هی! کافکننی بهم بگن باهام صحبت م یز یچ نکهی_آدما بدون ا
 !خونمی قلبشونو م

 بود.  انویآروم و دلنواز پ یمشهود، صدا  یشد و تنها صدا  رهیسکوت به چشمام خ تو

طناز به همراه برش   یبا سفارشات برگشت. فنجون قهوه دیشد که سع یسکوت طوالن  نیا انقدر
 جلوش گذاشتم و بعد ماِل خودمو برداشتم. طناز گفت:   کشویک

 من...  یذاشتی! مینجور یا رهی گی_دستت درد م

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 بمونم! ی کار منتظر کس  هیانجام  یبرا  ای رمی خودم کمک بگ یواسه انجام کارا ی_عادت ندارم از کس
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انداخت و خودشو سرگرم هم زدن قهوش کردم. منم همونطور که  نیینگفت و سرش رو پا یز یچ
 گفتم:  چرخوندم،ی قاشق رو تو فنجون م

 رفتار اون شبتو گفت!   لی_احمد بهم دل

 شد. من اما خونسرد ادامه دادم:  رهی متعجبش تو چشمام خ یرو باال آورد و با چشما  سرش

 ! میکنی_منو تو با هم ازدواج م

 ابروهاش انداخت و گفت:  نیب  یز یر یهگر

 که... یازدواج کن  یبا کس  دی! تو بامیخوری ! من و تو به هم نمشهی_نم

 گفتم:  تی و با عصبان دمیحرفش پر وسط

بشم؟! اصال مگه   گهید یکیفرصت دارم که عاشق  گهی! مگه من چقدر د؟ی! هان؟! که چ؟ی_که چ
تو رفت! به نظرت امکان داره فراموش   ی! هفت سال از عمرم پاه؟ی! مگه الکه؟ی! مگه بازشه؟یم

 !میکنی! منو تو با هم ازدواج مستیمسخرت اصال واسم مهم ن لیکردنت؟! دال

 جاش بلند شد و گفت:  از

 تو رو خراب کنم! یزندگ  تونمی باربد! من نم  شهی_نم

هم دست  ی. تِب لعنت اوردمینمونده بود! زود جوش م  یواسم باق ی! اعصاباوردمیداشتم کم م گهید
 بردار نبود!

کتش رو گرفتم و بدون توجه به اطرافم، با شتاب به سمت در    نیاز جام بلند شدم و آست تی عصبان با
 شد. دهیکافه حرکت کردم و اونم خواه ناخواه دنبالم کش

چسبوندمش و   واریا ضرب به دکافه که اصوال خلوت بود، بردمش. ب یِ خودم به کوچه پشت دنبال
دادم. با   هیکنار سرش تک واریگذاشتم و دست سالمم رو به د  نشی س یدست گچ گرفته شدم رو رو

 گفتم:  زدیکه تو صدام موج م یخشم

واسم راحته که قبول کنم  یکن ی ! فکر مکشمینم گهی کم آوردم! د گهی_بسه طناز! تو رو خدا بسه! د
 دختر مورد عالقم با برادرش رابطه داشته؟!
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 : دم یکش ادیفر رسما

 من واقعا از سنگم؟! ی! فکر کردکنم؟یفکر م  نایبه ا یوقت شمی نم  تی اذ ی_فکر کرد
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رو به  دادم. سرم هیتک واریطناز به کنارش رفتم و به د یبرداشتم و از رو به رو  وارید یرو از رو دستم
 بود، چشمام رو به هم فشردم. با عجز گفتم:  دهیچیکه تو دستم پ یچسبوندم و از درد وارید

  یکه دوِسش دارم اومده! وقت  یسر دختر  ییچه بال اد یم  ادمی یوقت  ُبرهی_بخدا منم آدمم! نفسم م
  یوقت  ادیقصر من بشه با برادرش ازدواج کرده! بخدا بهم فشار م  یملکه نکهیا یبه جا ادیم ادمی

 گهی! تو دیاز سِر قبر من برگشت یکه با لباس مشک شیخواستگار  یبر   یتونیم یفقط وقت  گهیمامانم م
رفتارات آزارم نده! تو رو زخمم   نی ! تو سمت من باش! تو با ادهی شهر داره آزارم م هینکن!  ینجور یا

 آرومم کن!  یکه بهم داد یهفت سال عذاب نیا ینمک نپاش! آرومم کن! به جا

و   دیدی. چشمام تار م کردینشستم. درِد سرم داشت مغزم رو منفجر م نیزم یشل شد و رو پاهام
 !کردمی بود که داشتم تحملش م   یبه خاطر فشاِر عصب نایا یهمه

 م گذاشتم و گفتم: قلب یرو رو دستم

! یقلب احساس نداره؟! اشتباه فکر کرد نیا یقلب با همه سرد شده؟! فکر کرد نیا یالک  ی_فکر کرد
بار   نی! ای کرد شیکه پنج ساِل پ ی! همون کار یکنینابودش م یتو دار  یقلب احساس داره! ول نیا

  احساسچون َمرَدم  یکنی فکر م  دینه! شا ایرو به هم چسبوند!  هاشکه یت شهینم گهیاگه بشکنه د
دنبال دختران! اما  ازی َمردا احساس ندارن فقط به خاطر ن دیگی ! مدیکنی فکرو م نیندارم! همتون هم

پاش   رِ ی اون احساس تازه جوونه زدشون رو ز یک ی دی! مردا هم احساس دارن! اما شاستین  ینجور یا
 چیتِه دل به ه از گهی! که دستی واسش مهم ن   یچیه  گهیسرد شده! که د گهیه دِله کرده! ِله کرده ک

 !زنهی لبخند نم  یدختر 

! طاقت  رفتی م یمغزم اسک  ی هق هقش رو ینشست. صدا نیزم  یُسر خورد و کنار من رو اونم
 هق هقش گفت:  یاشکاشو نداشتم! از ال به ال

 خواممی ! اما نمنمتی بب ینجور یا خوامی کار کنم که حالت خوب بشه؟! من...من دوِست دارم! نم  ی_چ
 حروم بشه!  تی با کنار من بودن جوون خوامی ! نمیخوشبخت باش  خوامی خراب کنم! م ندتویآ
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 لبام گذاشتم و گفتم:  ی رو به سمتش چرخوندم و دستم رو رو سرم

 نده! نگو! فقط باش! تو عذابم یچ ی! هسی_ه

 

 

هاش رو پشِت  قدم یگرفتم. صدا ش یرو در پ  یهدف راه  یکه بود از جام بلند شدم و ب یهر بدبخت به
  یو چه حال  نشستی صورتم م یهم نم نمک رو ی! بارون بهار کردی م می. داشت همراهدمیشنی سرم م
 ساعت!  نیلحظه و ا نیداشت ا

 رو پر کنه:  نمونیکردم که سکوت ب  یپل یرو برداشتم و آهنگ لمیموبا

ساعت َنره! که کِل  نیتو کاش ا یشهر بام بده، تو سمِت من باش عذابم نده! ب هی شینجوری"_هم
شهر بام بده تو سمِت من باش عذابم نده، چشم به راه، طاقت   هی شینجوریسال با تو بازم کمه! هم

حالم   ی ن یبیماتم زده؟! نم یوونهید نیه اوابستت ینی ب یو باخت از غمت! نم   دیتو ترس یکمه، اون ب
 باز عادت نده! چرا گذشته آب سرت؟! دلم تنگه، صدا خندته...."  ییبده؟! منو به تنها

اشکاش لبخند زد.   نیزدم رو تو دستش گرفت و ب   خیو دستاش رو جلو آورد و دسِت  ستادیا جلوم
 و لب زدم:  دمیکش رونی دستم رو از دستش ب

  امیبا تو بودنو حس کنم و بعد به خودم ب  نیریکارو با من نکن طناز! نذار طعم ش نی_االن نه! االن ا
 چیو ه یماِل خودم گهی! بزار مطمئن بشم دی! بزار مطمئن بشم ماِل خودمست یازت ن یخبر  نمی بب

بالش بزارم و تو بغلم  یشب آروم سرم رو رو هی تونمی ! اون وقت مرتیکس جرعت نداره ازم بگ
 بخوابم!  قیو عم رمتیبگ

 دوختم و گفتم:  اشیچشمام رو به زمرد 

 _تو فقط سمِت من باش! تو عذابم نده!

و به راهم ادامه دادم.   دمیکش یق یبه هم فشرد. نفس عم دیتاک یکرد و چشماش رو به معن  سکوت
 بود...  یمقصد نداشتم اما اون کنارم بود و برام کاف
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 : کردی آهنگ آرومم م تنها کنار اون قدم زدن و زمزمه با االن

واست   کنمی عادت نده نه! آرزو م  نجایهنوزم وابستته بد، منو به ا وونهید نی"_االن واقعا بده نه؟! ا
هات تو  تر بگذره! بگو حرِف راست دروغ نه! هنوز صدا خنده راحت  تی مِن بد، باز از تِه قلب که زندگ

خوبتو،   شهیهم مهست که باز غروب کرد! خواست دی خورش  یگوشمه، دنباِل رِد پات تو روز، من حت
 !" فمون؟ینشه حر یشکیدور؟! ه بهی از غر میروز منو تو بش هی یعنی شهیبدوِن تو! م ستمین  یچیه
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که بابا برگشته  دمیبابا خورد و فهم نیشدم. چشمم به ماش  اطیرو تو قفل چرخوندم و وارد ح دیکل
شدم و   یو قدم برداشتم و خودمو به در خونه رسوندم. وارد سالِن اصل  دمیکش یقیخونه. نفس عم 

 نکهیها نشستن. بدون اکاناپه   یکه جلوتر رفتم، متوجه شدم مامان و بابا هر دو در سکوت رو یکم
 لب گفتم و از کنارشون گذشتم. خواستم به سمت اتاقم برم که بابام گفت:  ریز ینگاهشون کنم، سالم

 _باربد صبر کن! 

 ادامه داد: د،یاما به سمتشون برنگشتم. سکوتم رو که د سادمیکه بودم، وا ییهمونجا

 !؟یآب شد ِس ی ! چرا خ؟یباند دور سرت رو باز کرد ی چ ی! برا؟ی_کجا بود

 دم و گفتم: ز  یپوزخند

 !د؟ یپرسی سواال رو ازم م نیپنج سالم که ا یمن بچه دیفکر کرد دمی! نه شا ه؟یی_اتاِق بازجو

 گفت:  تی با عصبان  مامان

اون دختره رو   یرادایکه ا یاما افکارتو شستشو دادن! مغزتو مسموم کردن! کور شد یستی _نه بچه ن
 بهش! یدیو چسب   ینیب ینم

 گفتم: یمصنوع یسمتش برگشتم و با لبخند به

بعد  یدفعه کنمی نم نیاما تضم رم یگی م دهیبه اون دخترو ناد هاتونی احترام ی _امروز حالم خوبه و ب 
 جواب بزارم!   یحرفاتون رو ب

 و گفت:  دیخند  یعصب
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 !یبا مادرت صحبت کن  ینجور یا دمی_آره آره! با

 عجز گفتم:  با

آرومم؟! مگه   یمن بنداز! به نظرت حالم خوبه؟! به نظرت از لحاظ روح  نگاه به هی_آخه مادِر من! 
 ی! مگه تو نبود؟یست یتو اون باربد سابق ن  یگفتیپنج سال بهم م  نیهر روز تو ا یخودت نبود

دختر   نمن با او گمی تا من بشم همون باربِد سابق؟! حاال دارم بهت م  یکن یهر کار  یحاضر   یگفتیم
  یجلو ینداز ی سنگ م یکمکم کن نکهیا ی! چرا به جا؟ی چیپ ی همون آدِم سابق! چرا به پرو پام م شمیم

 پام؟!

 با اخم سکوت کرد و به جاش پدرم گفت:  مامان

بچه از خوِن خودت   هی تونهینم  یاون حت ! یکنیخودتو با ازدواج با اون دختر نابود م ینده ی_تو آ
 خوشبختت کنه؟! تونهیبهت بده! اون وقت اون م

 و گفتم:  دمیموهام کش یال به ال یدست کالفه

  یکه کنار دختر  شمی خوشبخت م ی ! من تنها در صورتشم؟ی من با بچه خوشبخت م دیکنی _چرا فکر م
با نظر   دی و شما هم مجبور دمینم  تیاهم یاگهید زِ یچ  چیباشم که عاشقشم! که عاشقمه! من به ه

که  دیدونی چون م نی بد تیتا رضا مونمی ! هر چند سال که طول بکشه منتظر مدیمن موافقت کن
بهتره به  نیواسه پسرتون انجام بد  یکار  هی دیخوای. اما اگه مدمی انجام نم یکار  تتونیرضا بدون

 !د ینکن  تمیاذ نیز اا شتری پس شمام ب امی! من کوتاه نمدینظرم بها بد
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رو تو قفل چرخوندم و وراد خونه شدم. تمام برقا خاموش بود و خونه در سکوت مطلق فرو رفته   دیکل
 بود! پس پدرم کجا بود؟! بی بود. لوستر وسط سالن رو روشن کردم. عج
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جداش   نهیب کرد. از آبود، توجهم رو به خودش جل دهی چسب نهیآ یکه رو یاتاقم که شدم، کاغذ وارد
 کردم و به سرعت خط پدرم رو شناختم: 

  شتیو الهه خواستم پ ریاز دوستام دعوتم. از ام یکی یخونه یکار  یمهمون یمن امشب برا  زمی"_عز
 ." دیغذا سفارش بد رونی. از ب امی شب نم مهیچون من تا ن یتا تنها نباش  انیب

لبخند زدم.  نهیخودم تو آ ریشدم و به تصو   رهیخ نهیگذاشتم. به آ ز یم یزدم و کاغذ رو رو یلبخند
! لذت کنار معشوق  هیافتاد لذت عشق چ ادشی افتاد بتپه! دوباره  ادشیامروز قلِب خاموشم دوباره 

  یحت گهی! باربد امروز با من چه کار کرد؟! چه کار کرد که دهی! لذت حرف زدن باهاش چهیبودن چ
 ! شه؟یچشمام محو نم یاز جلو نافذش یچشما یاهیثان

  ادهیپ  نجای رو که با اون تا ا شی پ قهیچند دق نیقلبم گذاشتم و چشمام رو بستم و هم یرو دست
 نیاز ا شتر یبرگرده اما به زور براش آژانس گرفتم تا ب  ن یبا ماش شدی نم یرو مرور کردم. راض میاومد

 بشه!  تیبارون نمونه و دستش اذ ریز

دوباره داشتم طعم عشق رو  شی صورت ملتهبم گذاشتم. انگار مثل پنج ساِل پ یرو رو دستم
 تفاوت داشت! ایدن هیعشق با اون عشق  نی. اما ادمیچشیم

 

بود  ادیسردم نشد چون لباسام ز ادیتا خشک بشه. ز دمیچ ی رو عوض کردم و دور موهام حوله پ لباسام
 !فتهیواسش ن  یتنش بود! خدا کنه اتفاق  رهنی پ هیاما باربد فقط 

  ی...حتیتازه ازش جدا شده بودم، بازم دل تنگش بودم! من حت  نکهیبود اما با ا  یچه حال دونمی نم
تو آ*غ*و*ش*ش حل بشم تا مطمئن   خواستیداشتم! دلم م یکنارش بودم هم احساس دلتنگ  یوقت

  شهیباعث م  نیو هم  بهیو غر بی خوددار بود! عج  یلیاما باربد خ تهیو واقع ستیکابوس ن نیبشم ا
 مجذوبش بشم! شتریب

! گرفتیاز من فرمان نم  گهیکه امروز دستشو لمس کرده بود، د ییرو برداشتم و انگار انگشتا لمیموبا
 : کردی م پیاونکه قلبمو با خودش برده بود، تا یبرا  اری اخت یب

 "؟یدی"_رس
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 : دیکه جواب رس دینکش یطول

 "_آره!"

 "کنه؟ ی دستت درد نم"_

 "_مسکن خوردم" 

. باربد بود و  دادی و نه کمتر! فقط جواب سواالم رو م گفتیم  شتریب  یز یلبام نشست. نه چ یرو  لبخند
 ! داشتمی باربِد محکم و مغرور رو دوس م نیو من هم کردی باربد وار رفتار م

 : نوشتم

 !" ری"_مواظب خودت باش، شب بخ 

 تنها نوشت:  و

 "_شب خوش."

به خودم    نیکاش زودتر از ا یو لبخند زدم. ا دمیکه فرستاده بود کش ی"شب خوش" یرو رو دستم
 حِس ناب رو با تو تجربه کنم! نی ا شتریدوِست داشته باشم تا ب  دادمی اجازه م

  ادمی یمن! به کل یخدا یبودم که زنگ خونه به صدا در اومد. وا  رهیچتمون خ یبه صفحه  همونطور
 !  نجایا ادی ب  ریت که قراره امرف

طرف   هیبود و  ختهی من ر لیطرف وسا هیاتاق خارج شدم و انگار تو خونه بمب منفجر کرده بودن!  از
  فونیکه با لبخند به آ یو الهه و طناز   ریام دنیرفتم و با د فونی و به سمت آ  دمیبابا. خند یرهنایپ
جمع کردم و با    بلم  یبابا رفتم و اونارو از رو  یرهنایشده بود، درو باز کردم و بعد به سمت پ   رهیخ

 بود، رو برداشتم. نی زم یشارژر و لپ تاپ و شلوارم رو که رو گمیدست د

رو جمع کنم که با ورودشون   زایچ یهیوارد اتاق شدم و اونارو اونجا گذاشتم. خواستم بق عیسر
زانوم نشستم و دستامو باز کردم و اونو تو   یبدو بدو به سمتم اومد و منم رو شدم. طناز  الشی خیب

 گفت:  شی ناز و مخمل  یبغلم فشردم. با صدا

 خوشگلم. ی_دلم واست تنگ شده بود عمه 
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 و گفتم:  دمیکش لپشو

 نکن جووووجه! ی_انقدر دلبر 

 *ش*ش گرفت و گفت: رفتم. منو تو آ*غ*و  ریزد و من بلند شدم و به سمت ام ییدندونما لبخند

 خانم ما چطوره؟  ی_احوال آبج 

 و گفتم:  دمیخند

 باشه و خوب نباشه؟!  شیتو بغل داداش شهی_مگه م

 شد و گفت:   رهیچشمام خ  تو

 !دهی_الحق که زبون طناز به تو رفته ور پر

زدم. بهش دست دادم و  ریبه ام یچشمک  رفتم،یکه به سمت الهه م  یسر دادم و در حال یاقهقهه 
درصد   کی  یحت  ریام نکهی. اکردیم تمیاذ نیبود و ا ریآروم و گوشه گ  یلیکردم. خ یسالم و احوال پرس 
از اتاقا   یک یلباساشون داخل  ضی تعو ی! الهه و طناز که براکردی ناراحتم م کرد،ی هم بهش توجه نم
 رفتم و گفتم:   ریرفتن، به سمت ام

 ! گناه داره به خدا!؟یکنی م ینجور ی! چرا باهاش ا؟یروز الهه انداخت نگاه به حال و  هی ری_ام

 زد و گفت:   یپوزخند

ما   دونمی! م ختش؟یو به هم ر ت ی با بلدوزر اومد وسط زندگ یرفته چجور  ادتی! ؟ی _تو گناه نداشت
بود که باعث    یبود که باعث شد رو تو دست بلند کنم! اون کس یاما اون کس میشدی از هم جدا م دیبا

شد اما  یخراب م شی و زندگ شدیوضع بدتر م  ومدیم ایمرگ اون بچه شد! درسته اون بچه اگه به دن
! من هنوزم که  یمادر شدن رو تجربه کن نِ یری حس ش ینتوت گهیبود که باعث شد تو د یاون کس

  تیتو ذهنم اذ ادیوقتا که اون روزا م  یهرم بودم . هنوزم بعض هنوزه عذاب وجدان دارم که با خوا
هر  خوادی! دلم مشمیم وونهید  یمادر بش یتونی نم گهیبه خاطر من د ادیم  ادمی ی! اما وقتشمیم

 طناز!  تونمی اتفاق شده رو نابود کنم! اما نم نیکه باعث ا یکس
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 و ادامه داد: دیتو موهاش کش یدست کالفه

  دیطنازو نابود کردم! پس با یِ کنم، زندگ رونی ب میچون اون مادِر دخترمه! و اگه اونو از زندگ  تونمی _ نم
 زجر بکشه! زجر بکشه تا درک کنه حاِل تو رو، تو اون  روزا! امی توجهی ب دنیکنار من بمونه و با د

 رو کج کردم و دستمو رو قلبش گذاشتم و گفتم:  سرم

 مهربون بود!  یل یمن خ رِ یروز درآورده؟! ام نیقلبتو به ا ی_چ

 دستم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 ! کنمی خراب کنه، خراب م  تویکه زندگ یرو، رو سِر اون  ای_دن

 لب زدم:  آروم

 هنوزم قلبت مهربونه! نمدوی ! میوقته! تو هم ببخشش داداش یل ی! خدمشی_من الهه رو بخش

 زدم و گفتم:  یبا برگشتن الهه نصفه موند. لبخند  بحثمون

 !د؟یخوری م ی _خب خب! چ

  یرنِگ ل یکردم. شلوار دود  پشیبه ت  یمبل انداخت. نگاه یکت اسپرتش رو در آورد و رو دسته ریام
 فت: ابروش رو باال انداخت و گ  یتا هیکمرنگ.  یزرشک شرتیبه تن داشت به همراه ت

  دمی! اونجور که من شند؟یخوریم  یچ یپرسی که  از ما نظر م  ی_نه بابا! مگه چند نوع غذا درست کرد
 ؟ یچند نوع غذا بپز  یوقت کرد ی نداره! پس کِ  یچندان  فی! وضع خونه هم که تعررونی ب یرفته بود

 و گفتم: دمیخند سرخوش

 سفارش بدم! خواستمی _م

 به خودش گرفت و گفت:  یه ی عاقل اندرسف یافهیق

 ندارم! یحرف گهی_د

 و گفتم:  دمیسر دادم و به سمتش رفتم. گونشو ب*و*س* یاقهقهه 
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 برم من!  پمی_قربوِن داداش خوش ت

 و گفت:  دیخند اونم

 نفر هست که منتظرته! هی! اون طرفا یقربونم بر  خوادی _باشه باشه! حاال نم

داخل آشپزخونه   عیانداختم و سر نییم سرم رو پابود دهیزد. من که خجالت کش  یطان ی ش ی چشمک و
 یهای بود اما با لبخند به شوخ یآخر چشمم به الهه افتاد که ظاهرا با طناز مشغول باز  یرفتم. لحظه 

! هیدرد بد یل یاز طرف معشوق خ یتفاوت ی! ب سوختی چرا اما دلم براش م دونمی بود. نم  رهی ما خ
  میرو برداشتم و با توجه به اطالعات قبل یدرکش کنه! گوش تونهی تجربش نکنه نم یکه تا کس هیدرد

بود و طناز و الهه هم همچنان با هم  شیسرش تو گوش  ریغذا سفارش دادم. به سالن برگشتم. ام
 بودن. کنار الهه نشستم و گفتم: 

 ؟ی _فردا نوبت دکتر دار 

 گفتم:  ریسرش رو تکون داد. رو به ام آروم

 .یای ب خوادی دکتر، تو نم  رمی _من فردا با الهه م

 کرد و گفت:   یکنه، اخم یبهمون نگاه نکهیا بدون

 _الزم نکرده!

مبل رو برداشتم و به طرفش پرت کردم. سرش رو به شدت باال آورد و هنوزم اخم داشت.   کوسن
 چشمامو گرد کردم و گفتم: 

 منو بخور! ای! ب ؟یکنیاکوال نگاه مدر  نیع هی_چ

 باز شد. اما گاردشو حفظ کرد و گفت:   یکم رمی ام یو اخما  دیخند زی ر زی حرفم طناز ر نیا با

 !برمی _به هر حال خودم فردا الهه رو م

 گفتم:  رم،ی بگ  لیتا برم سفارشارو تحو شدمی که بلند م یخونه به صدا در اومد و من در حال  زنگ

 !امی_خب پس منم باهاتون م
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 جاش بلند شد و گفت:  از

 . نیبچ   زوی! تو برو م رمی _خودم م

 که گفتم:  رفتی م  رونی ب داشت

 !امی _پس م

شدم. الهه هم  زیم دنیزدم و مشغول چ  ینگفت. لبخند یز یرو به چپ و راست تکون داد و چ  سرش
 گفت:  کرد،یکه اونم داشت کمک م   یاومد و در حال شمیپ

نگاهم  ی حت یآدم  نیتو بودم به همچ ی! من اگه جا؟یباهام رفتار کن ینجور یا یتونی _چطور م 
کارم تو   یبه واسطه شدنی جلوم خم و راست م ایدن هیبود که  ییروزا هی! من با تو بد کردم! کردمی نم

احترام   هیهم رفتم! همه  یکشور خارج نیچند ینبود که نرفته باشم! حت رانیاز ا ییشرکت بابام. جا
کردم تا تو نظرش   یبودم! همه کار  یکی هم عاشق  واروونهیوسط د نیواسم قائل بودن! اما ا یخاص 

! اون زمان  دمیساله شن ۱۷دختر  هیتا باالخره خبر ازدواجش رو با  دیدی ! اما اون منو نمامی خوب ب
ساله داشت؟!  ۱۷که اون دختِر نداشتم  یمن چ گفتمی ! همش با خودم مدم یبا خودم جنگ  یلیخ

تو افتاده بود و  یکه برا یاتفاق  یهیقض نکهی! تا ازدیم  ادیفر روی داغون شده بودم! تموم وجودم ام
اون درخواستو کردم. تمام وجودم پر   ری به پدرم رو متوجه شدم و از ام وشیدر اصل دار  ایتو  یبده

هام  تموم عقده دمتیتو محضر د زاون رو  ی! و وقتشناختمشیساله که نم ۱۷دختر  هیبود از نفرت به 
اما روحت   یکتر ی سال ازم کوچ  ۱۰! یبزرگوار  یل یتو خ ی کردم! من بهت بد کردم ول  یرو تو سرت خال 

 عذاب وجدان راحت بشم اما نشد!   نیتا از ا رم یمب  میماریبزرگتره! بارها آرزو کردم بر اثر ب  یلیخ

 شونش گذاشتم و گفتم:  یهام روون شده بود، دستم رو روکه اشک رو گونه یدرحال 

ها نفر گذشته هی! به قول کنمی به گذشته فکر نم گهینکن! من د تی حرفا رو نزن! انقدر خودتو اذ نی_ا
 گذشته!  گهید

 د آشپزخونه شد. با غذاها وار ریبگه که ام یز ی چ خواست
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به الهه نگاه کرد  انداخت،ی که لرز به تن آدم م یکه به صورت غرق در اشک من افتاد، با اخم  نگاهش
 که تو صداش مشهود بود، گفت:  یو با خشم

 ! اون انقدر باهات مهربونه اما تو هنوز... ؟یدار ی هان؟! حاال هم دست از سرش برنم  یبهش گفت  ی_چ

  دمیو وسط حرفاش پر  دمیرو کش  ریافتاد دست ام  وارشالبیس یکه به حاِل خراِب الهه و اشکا نگاهم
 و گفتم: 

 ! ری_ام

 سمتم برگشت و با پوزخند گفت:  به

 !؟یکنی م یداغونت کنه و بعد بازم ازش طرفدار  یزار ی ! چرا مه؟ی_چ

 و گفتم:  دمی کم ُپشِت دستش کش  یمخمال یرو رو دستم

 !ستین یکنی که تو فکر م  یها افتادم! باور کن اونجور گذشته ادِ ینگفت! من فقط  یز ی_اون چ

پرت کرد و از آشپزخونه  زیم یرو  بایغذاها رو تقر تیرو به چپ و راست تکون داد و با عصبان  سرش
سرد آشپزخونه زانو   یکایسرام ی. رو نیزم یشد با ُسر خوردن الهه رو یمساو  ری خارج شد. خروج ام
 : کردی و مدام با خودش تکرار م کردی م هی. زار زار گرفشردی دستاش م نی زده بود و سرش رو ب

! تا ابد ازم  دهی وقت منو تو قلبش جا نم چی! هگذرهی وقت ازم نم چی! هبخشهی وقت منو نم چی_ه
 ! مونهی متنفر م 

 شونش گذاشتم. آروم زمزمه کردم:   یزانو زدم و دستم رو رو کنارش

که واسه من  ی ! اون هنوز تنونسته خودشو به خاطر اتفاقادی موضوع کنار ب نیوقت بده تا با ا ری_به ام
 ! بهش فرصت بده!دونهی افتاد ببخشه و تو رو مقصر م

 زانوهاش گذاشت و گفت:  یرو رو  سرش

! من ندازهینگاهم بهم نم  مین هی ی! حتشهیازم متنفر م  روزی د شتریب  ساله که هر روز ۵سال گذشته!  ۵_
 که در مورد تو مرتکب شدم رو بخورم! یچوِب گناه دیتا آخر عمرم با
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 به چشمام گفت:  رهی رو باال آورد و خ   سرش

 !یافتاد، از طنازم مواظبت کن ی_طناز قول بده! بهم قول بده اگه برام اتفاق

 سکوت باال آورد گفت:  یبزنم که دستشو به معن  یحرف خواستم

_بزار بگم طناز، بزار بگم! من در حق تو بد کردم! بهت ظلم کردم! دلتو شکستم! اون روز تو محضر قلبتو  
دم از طنازم مواظبت  کارو با من نکن! تو بهم قول بده اگه من زنده نمون نیپاهام ِله کردم! اما تو ا ریز
 !؟یدیطناز، قول م یدی! قول میکن

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

داره! اون تو  اجی ! طناز به تو احتیکنی و خودت دخترتو بزرگ م   یشی_تو رو خدا بس کن! تو خوب م
 مزخرفو تمومش کن! یحرفا  نی! پس اخوادی رو م

 گفتم:  فرستادمش،ی م رونیکه به سمت ب  یال جام بلند شدم و به اونم کمک کردم تا بلند بشه. در ح از

 من مطمئنم! ،یشیحرفا نزن! تو خوب م نیاز ا امگهی _حاالم برو دست و صورتتو بشور! زودباش! د

 

 

خورد  یو مطمئنًا اعصاب همه به قدر کاف  زدی نم یکس حرف  چیدر سکوت مطلق صرف شد. ه شام
چه کار کرده و   وشیدار دیبهم خبر رس نکهیاما بعد از ا دمیشد که الهه رو بخش یچ دونمی بود! نم

  واسم یاسرد شدم! اون که مادرم بود ذره  زیانگار نسبت به همه چ کنهی م یمامانم هنوزم باهاش زندگ
 ! رفت؟ی م یبود چه انتظار  بهیکه غر یاارزش قائل نشد پس از الهه

از مامان ضربه خورده بود، ازم درخواست   ! بارها خوِد بابا کهنمشیبب  ستمیکه هنوزه حاضر ن هنوزم
 دلمو باهاش صاف کنم!  تونمی برم اما من نخواستم! نم دنشیکرد به د

الهه که شدم ازش خواستم   یدگیرنگ پر  یشدم. متوجه   زی رو پس زدم و مشغول جمع کردن م افکارم
 م اومد و گفت: که استاِد عوض کردن جو بود به سمت ری به جاش به کمکم اومد. ام ری و ام نهیبش

 _چخبرا از روانشناِس دست و پا شکستمون؟!
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 و گفتم:  دمیخند

 ! ؟یبچسبون  یلقب  هیبه همه   دی_تو با

 گفت:  ذاشت،ی م  نکیکه داشت قاشقارو تو س یدرحال 

 کوچولو! چونی! بحثو نپ یه ی_ه

 گانش گفت: لحظه، طناز که تازه وارد آشپزخونه شده بود، لباشو جمع کرد و با لحن بچه  همون

 کوچولو!  یبه من بگ ی فقط حق دار  یی_بابا

به شونم زد و با ابرو   یابا آرنجش ضربه  ری.  امدنیبه خند میشروع کرد میدو به سمتش برگشت هر
 طنازو نشون داد و گفت: 

 _مثِل خودت حسوده! 

 کردم و گفتم:  یمصنوع  یاخم

 _من حسودم؟! 

 موهاش گذاشت و گفت:  یرو رو دستاش

 با تو بود؟!  ی_نه بابا! ک

. انگشت اشارم رو به سادیوا یغذاخور  زی من، پشِت م یکه اون فرار کرد و رو به رو  دمیسمتش دو به
 تو هوا تکون دادم و گفتم:  دیتهد ینشونه

 دستم بهت نرسه! نکهی_مگه ا

 کوچولوش رو دو طرف صورتش گذاشت و گفت:  یگرد کرد و دوتا دستاچشماشو  طناز

 !؟یترس ی گندت از عمه م کلی ه نیتو با ا یی_بابا

که از زور خنده اشکام در اومده  ی. درحال میرو گاز بزن  نیبود از خنده زم  کینزد ر ی حرف، من و ام نیا با
 بود، گفتم: 
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 خدا نُکَشت بچه! ی_وا

*دنش یطاقتش تموم شده بود، به سمت طناز رفت و بغلش کرد و شروع به ب*و*س* گهیکه د ریام
هم دستشو دور شونم امداخت و منو به خودش   ری. امدمیکرد. منم به سمتشون رفتم و لپ طنازو کش

 فشرد.

  ینجور یبودم و اون هم   ریافتادم که به عنوان همسر کنار ام ییروزا ادیخودم نبود اما ناگهان  دستِ 
از من نداشت،   یپس زدم. اونم که انگار دسِت کم  رویو ام دمی! ناخوآگاه خودمو عقب کشکردی م مبغل

و دستش رو ال   دیکش یانفس کالفه داشت،ی که چشم از من برنم یگذاشت و درحال  نیآروم طنازو زم
 موهاش فرو کرد. یبه ال

 م و اونجا رو ترک کردم. رد شد ری بدم، از کنار ام دنیبار یبه اشکام اجازه  نکهیاز ا قبل

 208#پارت_

 _هفته_بعد کی#

رنِگ  یانقره  یِ ر ی . همون لحظه مزدا تدادیانداختم که ُنِه شب رو نشون م م یبه ساعت مچ ینگاه
زدم و درو باز کردم و کنارش   ی . لبخندستادیپام ا یگرفته بود، جلو  رگاهیاز تعم یباربد که به تازگ

 نشستم. آروم سالم کردم و اونم آروم تر از من جواب داد.

و ضابدار به تن داشت و صد و هشتاد درجه با   یبه همراه شلوار کتاِن مشک یا ساده  یِ مشک  شرتیت
  ختهیصورتش ر یرنگش رو ییخرما یاز موها کهیت هیکافه تفاوت داشت.  رفتی م  یکه رسم یی روزا
و هنوز دستش تو گچ   گذشتیکه تصادف کرده بود، م ی هفته از روز  هی. کردیم  یدلبر  بیو عجبود 

  یبار تو اون روِز بارون  نیکه اول یی های مشخص بود. خالکوب یدستش به خوب  یهای بود. اما خالکوب 
 ! دمشونید

 خونسرد گفت:   یلحن با

 ! شمیمعذب م ی کنی نگام م ینجور ی_ا

صورِت   یمحو رو یاز اون لبخندا یک ی نگفتم و مطمئنم  یز ی سرمو به سمت پنجره چرخوندم و چ عیسر
 !ارمیدر م یباز   عیجذابش نشسته بود! از بس که من ضا



 اب یمنو در

609 
 

 همون لحن خونسردش گفت:  با

 _انقدر خودتو سرزنش نکن دختر!

 تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: با

 _تو از... 

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

چه برسه به  گهی! دگذرهیتو دلشون م یچ فهممی من روانشناسم! با نگاه کردن به آدما م نره ادتی_
 !شناسمتیکه بهتر از خودم م ییتو

 زد و گفت:   یبه خودم گرفتم. لبخند کج  یدرهم یافهیو ق  دمیکش یق یعم  نفس

 شد؟  ی_چ

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

نفس   یواسه چ دونمی من م ،یگیبکشم! اون وقت تو م  تونمی نفسم نم  ی که من حت ینجور ی_ا
 ! مونهی ! کال آبرو واسه من نمیعاشق عطر من  نکهیواسه ا ،یدیکش

 بار! هی یسال  دی! مثال شادیازش د شدیم ی که کمتر وقت  یز یبلند باال سر داد. چ یاقهقهه 

 به سمت پنجره گردوندم و گفتم:  رومو

 !هیانصاف یب نی! است یقبول ن ینجور ی_ا

لباش جا خوش کرده بود.  یکه نشونگر دندوناش بود هنوز، رو یتموم شده بود اما لبخند قهقهش
 و گفت:  دیو به سمتم چرخ   ستادیرستوران ا یجلو

نبود! تو ظاهر و باطنت   ایواسه شناختنت روانشناس بود   ستی ن ازیکه ن ی_تو انقدر ساده و مهربون
 ون نگاه اول ازت خوشم اومد!که تو هم نهیواسه هم دی! شاهیکی

شد و تا   اده یپ  نیشد. از ماش ریطرف دلم با شتاب به اون طرف دلم سراز  هیقزل آال از  یماه هی انگار
 شدم. خودم درو بستم و گفتم: ادهیپ  نیدِر سمِت منو باز کرد و منم از ماش ام،یمن به خودم ب 
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 !یدستت واسه من در بازکن نی_الزم نکرده تو با ا

 شلوارش فرو کرد و گفت:  بیسالمش رو تو ج  دست

 به صفاتت غرغرو بودن رو هم اضافه کنم!  دی_با

 و گفتم:  دمیخند

 غرغرو! گهی بهم م شهیهم  رمی_ام

تا ورودمون به  گهیکه زدم! د یشدم از حرف مونی. پشدمیحالت رو تو چهرش د ریی به وضوح تغ و
منو  فتاده،ی ن یو باربد که انگار اتفاق  میهم نشست یرو به رو  ز،ی. هر دو پشت م مینزد یرستوران حرف

 رو به سمتم گرفت و گفت: 

 ؟ یخور ی م ی_چ

که حدس   یغذاها نگاه کردم، با لبخند یبلند باال ستیبه ل نکهیرو از دستش گرفتم و بعد از ا منو
 کرده بود، گفتم:  زیچشمام رو ر زنمیم

 مخصوص!  تزای_پ

 گفت:  ینی زد و گارسون رو صدا زد. با لحن مت  یچشمک

 مخصوص با مخلفات.  تزای_دو تا پ 

 کرد و رفت. گفتم:   ادداشتی گارسون

 . ستیخوب ن  تیواسه سالمت  تزایکه پ یزن ی_فکر کردم االن غر م 

 کرد و گفت:  یدلبر  یخنده

 !خورمی_ من از هفت روِز هفته، هشت روزشو فست فود م

 گفتم: و  دمیخند

 ! یخور یکه م هیآشغاال چ نیکه ا زدی بود مثِل پدربزرگا غر م ریکه اگه ام ی_وا
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 گفتم! یچ  دمیباربد فهم یحالت چهره دنی از گفتن جملم و د بعد

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 ناراحتت کردم! دی_ببخش

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 !ستمی_ناراحت ن

 رو به هم فشردم و گفتم:  دستام

 !شه؟یحالت چهرت عوض م ریاسم ام دنی_پس چرا با شن

 گفت:  یسرم رو باال آوردم و به صورتش چشم دوختم. جد  دمیرو که د  سکوتش

و بس! اما  نی. همدونمی گفتم گذشته ها گذشته! من فقط شما دو تا رو خواهر و برادر م شهی_هم
 ...ادیازش در م ریام هی یگیکه م یااز هرجمله  نکهیا

 و گفتم:  دمیرو به هم زدم و با خنده وسط حرفش پر دستام

 !شهیم  تی_حسود

 کرد و گفت:  یاخم

 نگفتم! یز ی چ نی_نه! من همچ

 زدم و گفتم:  یحرص درار   لبخند

 بود! ن یمنظورت هم ی_ول

 تر کرد و گفت:   ظیرو غل  اخمش

 . ستین نطوری_اصال هم ا

 _هست، هست، هست!
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 ! ستین گمی _طناز رو اعصاب من رژه نرو، م

 شد!  تیقبول کن که حسود یول  زم،ی_باشه عز

بگه که با اومدن گارسون سکوت کرد اما با   یز یکرد و سرش رو جلو آرود و خواست چ زی رو ر  چشماش
 .دیکشیچشماش برام خط و نشون م

 گارسون گفت:   گرفت. بعد از رفتن  لی و اونم با اخم سفارشارو تحو دمیخند  زیر  زیر

 !ییکنه شخِص تو وونهیو د یمنو عصبان  تونهی که م یتنها کس کنمی _اعتراف م 

 زدم و گفتم:  یاقهقهه 

  ی ! انقدر نسبت به حرفایاز خودت نشون بد یاتی عالئم ح  هی دی! اصال بازمیوقتا تنوع خوبه عز ی_بعض
 !کنمی شک م یقلب دار  نکهیوقتا به ا یکه بعض یتفاوت ی ب  اتیاطراف

 زد و گفت:  یب یعج   لبخند

خودمو به   دیندارن! پس  چرا با میتو زندگ  یخاص  گاهی نداره چون جا یتیبرام اهم  هیبق ی_آره! حرفا
 !یکه برام مهمن خونوادم احمد و البته  که تو هست ییکنم؟! تنها کسا یعصبان  ایخاطرشون ناراحت 

 209#پارت_

از   کهیت هیامکان نداشت!  فشی قدر خوب بود که توصجملش بهم منتقل شد، ان  نیکه با گفتن ا یحس
به باربد نگاه کردم که با   یرچشمی که مشغول سس زدن بهش بودم، ز ی رو برداشتم و در حال  تزامیپ

 بهش زدم و بعد گفتم:   یکی . گاز کوچکردی لبخند تماشام م

 !یکن ی_تو که بدتر منو معذب م

 گفت:  شیشگیهم  یلبخند و خونسرد با

 !ه؟ی_دوست دارم نگاه کنم! مشکل

نموند. و بعد با همون لبخند مشغول خوردن   یمخف زشی ت یلب نثارش کردم که از گوشا ریز  یی"پرو"
 به وجود اومد که باربد سکوت رو شکست و گفت:  نمونی ب یشد. سکوت کوتاه 
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 از دوستات چه خبر؟  ی_راست

 فرستادم و گفتم:  نیی که تو دهنم بود رو با نوشابه پا یاکه یت

 _کدوم دوستام؟! 

 بود، گفت:  تزاشیاز پ کهی ت هیکه مشغول جداکردن  یدرحال 

 کافه! دیومدی_همونا که با هم م

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 _ازشون خبر ندارم! 

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 حسود؟!  یگی_به من م

 و گفتم: باال انداختم   ابروهامو

 داشت؟  ی_چه ربط 

 گفت:  زد،ی سس م تزاشیکه با آرامش به پ یدرحال 

تو با    یگیتو ذهنت م  یدار  دم یشا ای! ؟یکنی دوستاتو بخورم که دربارشون صحبت نم  یترسی _م
 منو بدزدن نه؟!  یترس ی! م؟یمن چه کار دار  یدوستا

شک نکنه،   نکهیا یهم جزء ِحرف شه! برا ییگو بیکه غ رسمی م جهینت نیمن! کم کم دارم به ا یخدا
 کردم و گفتم:  یز یاخم ر

 _چرت و پرت نگو!

 کرد و گفت:  یحرص درار  یخنده

 !یستی _اصال هم که حسود ن

 و گفتم:  دمی کوب  زی م یرو رو مشتم
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 !ارم ی اون نگاهت کنه در م ای یکه تو بهش نگاه کن  ی_آره اصال من حسودم و چشم هر دختر 

 هاش رو سر داد و گفت: قههاز اون قه گهید یکی

 _حاال به اعصاب خودت مسلط باش! 

 تو هوا تکون دادم و گفتم:  دستمو

 _مسلطم!

  نویشد. باربد داشت از خنده زم یک یبا نوشابه  کلمیکرد و تموم ه ری همون موقع دستم به نوشابم گ و
بم رو به سمتش پرت  نوشا   یخال یشهیش  تی اما به زور خودشو کنترل کرده بود. با عصبان زد،ی گاز م

 شد. دتریخورد و خندش شد نشیکردم که به س

 هاش گفت: خنده یال به ال از

 که! یبش ی نجور یا ین یبی هر بار منو ن ستیقرار ن  شتم،یپ  شهیبه بعد من هم نی از ا زم،ی_هول نشو عز

 خودمو باربدو بکنم با حرص گفتم:  یکله  خواستی که دلم م یدرحال 

 _من اصال هم هول نشدم!

 رو باال آورد و گفت:  دستش

 واسمون! شهیشر م  یز یری رو م گهید زیچ  هی یزنیم هویجمله رو نگو!  نی_تو رو خدا ا

 جمع کردم و گفتم:  لبامو

 ! یبدجنس   یلی_باربد خ 

 بازتر شد و گفت:  ششین

 ! زمیعز دونمی_م

 زدم و گفتم:  یابه پاش ضربه  زی م ری لجم گرفت. از ز شی خونسرد دنید از

 سر و وضع؟! نیخونه با ا ام یب  ی_حاال من چجور 
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 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 اونجا تا لباسات خشک بشه! نی _انقدر بش

 مشغول خوردن شد. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  یبعد با کمال خونسرد  و

 !؟یمنو حرص بد ادی_خوشت م

 نگاهم کنه، با لبخند گفت:  نکهیا بدون

 ! یشیتر مقشنگ یخور ی حرص م ی_وقت
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 انداختم، گفتم:  یبه لباسم نگاه  نکهیرو به خودم گرفتم و بعد از ا چارهیب  یآدما حالت

 ! شهیم  عیضا یلیاگه خشک بشه هم خ یحت نی_ا

 تفاوت گفت:  یب

 !زمیمشکل توئه عز نی_خب ا

 مشتم فشردم و گفتم: رو تو  ناخونام

 !شمیم ری _من از دست تو پ

 رو باال برد و گفت:  ابروهاش

 از با من بودن! یشد مونی _پس پش

 گفتم:  یسکوت کردم و کامال جد یالحظه 

 شدن هم با تو قشنگه!   ریپ  ی_حت

  یبود که دوست داشت یبود! انقدر خواستن بایسکوتشم ز یچشمام زل زد و سکوت کرد. حت به
 ! یفقط تماشاش کن ،یحرف بزن نکهیها بدون اساعت 
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لمسشون کنم. باربد بود   تونمی شدم و افسوس خوردم که نم رهی بود. بهش خ زی م یسالمش رو دست
به  شتری ب شدی باعث م  نی! و همفتهی ب نمونیب  یاتفاق دینشده نبا یرسم زیو معتقد بود تا همه چ 

 بود!  یو خواستن بیمرموز و عج  زشی پسر همه چ نیبشم! ا دهیسمتش کش

 

شده   جادیا یهاکرده بودم تا لکه  یخودم رو پشت باربد مخف   ن،یرستوران تا ماش   نیب  رِ یطول مس در
بود که  بی . اما عجخوردمیو منم حرص م دیخندیدر اثر نوشابه معلوم نباشه و باربد هم مدام بهم م

 بود!  نیریحرص خوردنا هم واسم ش نیا یحت

 

و سرمو ازش    دمیکش نیی رو پا شهیرو به حرکت در آورد. ش نیو باربد ماش  میشد  نیدو سوار ماش هر
 بردم. از همونجا گفتم:  رونیب

آرامش   نقدریساده، هم نقدری! همنجای! همموندمی کنارت م  شهیو من هم  شدی_کاش زمان متوقف م 
 !شدی وقت تموم نم  چیبود که ه  یطوالنجاده انقدر  نیبخش! کاش ا

 ی! باربد بود و رفتارادهی نبود که به حرفام گوش نم یمعن نیکرده بود اما سکوتش به ا سکوت
رو   زدی که طرف مقابلش م یموافقت با حرف  یوقتا سکوتش معن  یمخصوص به خودشو داشت! بعض

 ! داشتیاز باربد انتظار پرحرف بودن رو م دیداشت و نبا

 

 و گفت:  ستادیخونمون ا یجلو

که هست   یهرجور  یکه از زندگ میکن  یزندگ یجور  میتونی اما م میزمان رو متوقف کن میتونی _ما نم
 !میکنار هم بودن بجنگ  یبرا میتونی ! ممیلذت ببر

 به صورت مردونه و جذابش زدم و گفتم:  یلبخند

 ! کنمی م یتو هرکار _من به خاطر  
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آخر سرم رو از   یشدم. لحظه  ادهی پ نیحرفم به هم فشرد و من از ماش  دییتاک  ی به معن چشماشو
 داخل بردم و گفتم: شهیش

 دکتر!   امی _فردا منم باهات م

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 تو الزم...  رمی _خودم م

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 ! مواظب خودت باش، خداحافظ!امی_م

دور شدم تا نتونه مخالفت   نشینموند و از ماش یبراش باق   یحرفامو زدم که فرصت جواب  عیسر انقدر
 لبخنِد دلبرش بود!  دم،یکه ازش د ی ر یتصو نیبکنه و آخر

دادم و چشمام   هی. به در تک دمیاونو هم شن نیحرکت ماش  یدرو بستم صدا یشدم و وقت  اطی ح وارد
وصف    یِ که با باربد گذشت، خوش  یاهفته نیامشب و ا یهاتک تک لحظه یادآور یتم. از رو بس
 پوستم منتقل شد.  ری ز ینشدن

 شدم و رو به خدا گفتم:  رهی آسمون خ به

 !م؟یمنو باربد ماِل هم بش شهیم یعنی_
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شت چشمام گرم  رو قطع کردم و سرم رو به بالش فشردم. کم کم دا میگوش یبار هزارم صدا یبرا
تخت نشستم. دستم رو دراز   یبلند شدم و رو  یکه دوباره صداش بلند شد. با حالت زار  شدی خواب م

 ! ارم؟بز دارباشیزنگ ب   دیبا دیباشه! من چرا با داریرو برداشتم و متوجه شدم زنگ ب لمیکردم و موبا

دوباره   یبلند شد. با حالت زار  می زنگ گوش یو خواستم دوباره بخوابم که صدا دمیکش یاکالفه  نفس
براش افتاده که   یشد. نکنه اتفاق  ینگاهم به اسم باربد افتاد ته دلم خال یبرداشتم و وقت  مویگوش

 ساعت هفت صبح بهم زنگ زده!

 فتم: رو به گوشم چسبوندم. هول و دستپاچه گ یاتصال رو فشردم و گوش  یدکمه  عیسر
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 افتاده؟! یشده؟! حالت خوبه؟! اتفاق  یز ی_چ

 سکوت کرد و بعد گفت:  یالحظه 

 !یست ی_من که خوبم اما انگار تو خوب ن

 گفتم: کالفه

 !یموقع صبح بهم زنگ زد نیهست که ا  تیزیچ هینگو!   ی_الک

 زد و گفت:  یصدادار   پوزخند

 نه؟! ،ی_خواب بود

 _خب معلومه که خواب بودم!

 گفت:  یلحن تاسف بار  با

 دکتر؟!  امی باهات ب دی که منم ِاال و ِبال با یکنی اصرار م یبراچ یی_خب تو که انقدر خوابالو

 و گفتم:  دمیکوب میشونیرو به پ دستم

 چرا خودشو ُکشت از بس زنگ خورد! میرفته بود! نگو گوش  ادمیباربد! اصال  ی_وا

 گفت:  یلحن سرزنش گر  با

 !رمی بخواب،من خودم م  ر ی ! حاالم اشکال نداره، تو بگیایب خوادی _خب من که از اول گفتم نم

 نسبتا بلند گفتم:  ییو با صدا عیسر

 .شمی من حاضر م نجا،ی ا ی_نههههه! تا تو برس

 گفت:  وارتاسف

 خونتونم! ی_من جلو

 شدم.  یبهداشت   سیو وارد سرو دمیم پراز جا عیسر
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 درم.  یجلو گهید قهی_ده دق

 و گفت:  دیخند

 ! عمرًا!قه؟ی_ده دق

 خارج شدم و گفتم: یبهداشت  سیاز سرو عیسر

 .کنمی نم یاعتراض چیه گهیدر نبودم تو برو و منم د ی_اگه تا هفت و ربع جلو

 تخت انداختم. یبودن از طرف باربد، قطع کردم و رو  یرو بدون منتظر جواب  یبعد گوش و

  رهنیو پام کردم. پ دمیکش رونیرو از کمد ب  میحرکت باز کردم و شلوار کتون مشک هیکمدم رو با  در
رو تنم   دیرسی زانوم م نییتا پا شی بهارم رو که بلند ی رو هم تنم کردم و پالتو مشک   دمیسف  یمشک

بندش   اام  دمیآشفته و درهمم انداختم و کفشام رو پوش یموها یرو هم رو می نخ یکردم. شال مشک
کش مو، شونه و عطرم رو داخلش   نه،یساعت، آ ل،ی رو برداشتم و موبا فمیرو وقت نکردم ببندم. ک 

  داریها رو پشت سر گذاشتم. بابا که تازه از خواب بو بعد با سرعت نور از اتاق خارج شدم و پله ختمیر
بود   کینزد  تی عوض نیمن تو ا دنی. با دکردی حرکت م ی بهداشت   سیشده بود، داشت به سمت سرو

رو   اطیکردم و بدون درنگ از خونه خارج شدم. با دو ح  یاز خنده منفجر بشه. منم سالم هول هولک
با    یتشار شرتیزده بود. ت هیتک  نشیخارج شدم. باربد به ماش  اطیکردم و بعد از باز کردن در، از ح  یط
و ساعت   نک ی به تن داشت. ع یمشک  نیبه همراه شلوار ج ی و مشک  دیو سف یتوس یهارنگ   بیترک
هم سرش بود که   یطور  یرنگ گنگستر   یو کاله توس کردی م ییخودنما  بیو مارکدارش هم عج کیش
که   دینکش یگرفت و طول  نیرو از ماش شی من، تک دنی گذاشته بود. با د شیرو به نما  پشیت  بیعج

 بود!  دیکه از باربد بع یز ی کرد. چ دنیبلند شروع به خند یبا صدا

 کردم و گفتم:  زونیرو آو  لبام

 _به خودت بخند! 

 شد و گفت:   دتریشد  خندش

 !ه؟یچه وضع نی_آخه ا

 رفتم و سوار شدم. اونم سوار شد و گفت:  نشیحالت قهر به سمت ماش با
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 !برمی جا نم  چیوضع ه نی شو! من تو رو با ا ادهینداشتم پ ی_جوِن عمه 

 کردم و گفتم:  یاخم

 باربد! یبدجنس  یییل ی_خ

 از موهامو تو دستش گرفت و گفت:  کهیت هی

 !یزدیم  نایشونه به ا هی! الاقل ی_نگاه کن تو رو خدا! انگار از جنگل فرار کرد

 به بغل گفتم:  دست

 !یرفتی م یذاشتیبودم که م ومدهی! اگه من ن؟ی ذار یم ی_مگه جنابعال

 گفت:  اورد،یرو به حرکت در م نیکه ماش  یدرحال 

 !یبمون   نیتو ماش دیبه حالشون بکن و گرنه با یفکر  هی_به هرحال 

 یدود نشیماش یهاشهیکه ش  ییرو باز کردم. از اونجا فمینشستم و ک  نیماش یرو صندل چهارزانو
و مشغول شونه کردن  دنیکش رونیب  فمینم رو از ک راحت شالم رو درآوردم و بعد شو   الیبود، با خ

 به صورت داشت.   یبه باربد نگاه کردم که لبخند محو یرچشم ی موهام شدم. ز
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رو مقابل   نهی. آدمیکش  رونیب فمی رو از ک نمیسرم بستم. آ یو محکم باال یرو با کش، دم اسب موهام
تا مرتب   دمیکش ی. به ابروهام هم دستدمیلبام کش یرنگم رو کم رنگ رو یآبصورتم گرفتم و رژ سرخ
 سرم انداختم. یبشه و بعد شالم رو رو 

رو جمع کردم. با لبخند به سمت باربد برگشتم   لمیحرکت بند کفشام رو هم بستم و بعد وسا نیآخر در
 و گفتم: 

 راحت شد، آقااا؟!  التونی_حاال خ 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _البته!
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من با ورود باربد   یشدم. زندگ رهی خ  نیاز ماش  رونیکردم و به ب یخودم خال یهم رو خنده عطرم رو با
 !هاهیو ثان هاقه یدق نیرو به اون رو شده بود! و چقدر لذت بخش بود ا نیاز ا

 

ربع به هشت بود و با ورودمون   کی. ساعت میخارج شد نیو با هم از ماش  ستادیمطب ا یجلو
 .میجوابش رو دادگرم سالم داد و ما هم  یمنش

 که فقط باربد بشنوه، گفتم:  یو من آروم و جور  میاونجا نشست  یهای صندل  یهم رو کنار

 ! ارنیم فی! شک نکن ساعت ُنه تازه تشرومدهیحاال هنوز دکترم ن  ،ی_انقدر عجله کرد

 زد و گفت:   ییرایگ  لبخند

 ! درضمن من نفر دومم!ادیساعت هشت م شهی_نه هم

 .دمیکش یا ازه یتکون دادم و خم م یتفه  یرو به معن سرم

 کرد و گفت:  ی"ُنچ ُنچ" باربد

 ! اد؟ی_هنوزم خوابت م

 سرم رو تکون دادم و اون گفت:  تی مظلوم با

 !یای کنار ب  یتونیو گرنه با من نم  یبش دار یکن که صبحا زود ب ن ی _به نظرم از االن تمر

 و گفتم:  دمیکش یاازه ی خم  دوباره

 _باشه باشه!

ساله به  یاو خورده  ۴۰رو به چپ و راست تکون داد و همون لحظه دکتر وارد شد. مرد حدودًا   سرش
 . کردینظر آدمو به خودش جلب م  شیجوگندم یکه موها  دیرسی نظر م

 بود و من گفتم:  شی سرش تو گوش  باربد

 ؟ یزد تی لیرو د  نستاتیچرا اکانت ا ی_راست
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 بود، گفت:  شیکه سرش تو گوش همونطور

 گهید جیپ هی زدم،   تیلیبمونه. اونو د  یازم برات باق یرد خواستمی نم گهید س،ی پار یرفت  ی_چون وقت
 زدم.

 به بازوش زدم و گفتم:  یاضربه  

 !نمش؟یمن نب  یخواستی هست که م جیتو اون پ  یهان؟! ک شی_پس چرا به من نداد

 فت: رو باال فرستاد و گ ابروهاش

 ! به اعصاب خودت مسلط باش!یه ی_ه

 گفت:  رلبی بعد ز و

 !ستمیمن حسود ن گهی_حاال خوبه م

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 ! یگقت یچ  دمی_شن

 زد و گفت:  یحرص درار   لبخند

 !ی_منم گفتم که بشنو

 گفت:  یو اون با لحن معترض دمیرو از دستش کش  شیگوش

 !؟یکن ی _چه کار م

 حرص درار زدم و گفتم:   یاز همون لبخندا منم

 !زمیعز کنمی چک م توی_دارم گوش

 کرد و گفت:  یز یر اخم

 _طناز بدش به من!
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 رو در آوردم و گفتم: زبونم

 !دمی _نم

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 دختر خوب، بدش به من! نی! آفریدی _م

 شدم.  شیگوش یرو درآوردم و مشغول گشتن تو زبونم

 : د یخشم غر با

 حساسم طناز! بدش به من! لمی_من رو وسا

 و گفتم:  دمیخند  زیر  زیر

 !یعادت کن  دیکه! با میمن و تو ندار گهید زمی _عز

خندون   یو با چهره  می. هر دو سرمون رو باال گرفتمیدیخودمون د  یجفت پا جلو کیلحظه  همون
 . باربد با تعجب گفت: میرو به رو شد یمنش

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 با همون لبخنِد رو مخ گفت:  یمنش

که متوجه  دیاما انقدر سرگرم جر و بحث با خانومتون بود نیمع یبار صداتون زدم آقا نی_چند
 داخل، نوبت شماست!  دیی! بفرما دینشد

زدم و باربد با خنده    ییدندون نما دلم قنج رفت! لبخند یصفِت "خانومتون" از دهن منش دنِ یشن  با
 گفت: 

 _از دسِت تو دختر، از دست تو! 

 .میهم به سمت اتاق دکتر حرکت کرد یبعد، هر دو لبخند به لب و شونه به شونه یلحظات 
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از   یک ی. منم رو نهیزد و به باربد اشاره کرد که رو به روش بش یادکتر لبخند مردونه م،یاتاق که شد وارد
 نشستم. های دلصن

  نیا دنیگچش رو باز کنه. با شن تونهی م گهیکرد گفت که دو روز د نهیدست باربد رو معا نکهیاز ا بعد
 باربد دور نموند!   نیب  زیت یزدم که از چشما یخبر لبخند

 هم براش نوشت تا درد دستش برنگرده. دیجد  یچندتا دارو دکتر،

 

  رهی تا داروهاش رو بگ ستادیداروخونه ا ی. باربد جلومیشد  نی و سوار ماش میدو از اونجا خارج شد هر
 بمونم. نیو از من خواست تو ماش

زدم و فلش رو   ییکردم. لبخند دندون نما دایرو پ خواستمی که م یز ی رو باز کردم و چ  نیماش داشبرد
. تمام  کردمی آهنگارو رد م ینتخاب کنم و ها یبودم که چه آهنگ ریگذاشتم. درگ ن یماش ستمیتو س
  دایو رو کردن آهنگا باالخره با پ  ر ی! بعد از زدمیفهمی ازشون نم یادیز  زیبود و چ یباربد خارج یآهنگا

 لبام نشوندم.  یرو یت یکردن آهنگ دلخواهم، لبخند رضا

 

جونم به فدات!   ،یراهو تا َتش ماِل ماست! تو همه جونم  نیا ایهات، ببا خنده شمی "_چقدر آروم م
تو رو تنها گذاشت؟! نفسام به   شهیتو رو دوِست نداشت؟! مگه م شهیقربون حرف زدنات! مگه م یاله

  خوابمواسه من، که تو  یساخت  ییایدن  هیساخت! تو   وونهیعشقت ازم د نی ِچشات بسته شده! بب
تو رو از   ذارمی به بعد بگو مجنون به من! نم نیرو دوست دارم! از اها لحظه  نی اصًا! چقدر ا دمیدی نم

 تو اومدم!" یایاتفاق، که من به دن نیبهتر از ا یچ گهیدوستامو زدم! د دِ ی دست بدم! واسه تو ق

شد و هر دو با    رهیشد و با لبخند تو چشمام خ  نیآخر، باربد دارو به دست وارد ماش یاتمام جمله  با
 : میهم زمزمه کرد

بزار آروم باشم،  شم،ی به تو! با تو آروم م ونمیحاِل خوشو مد نیبا هم! ا  می"_نگو َبس کن برم! بزار باش
 آرامشم، مجنونم به تو!" ییتو
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 بود، گفت:  شی که هواسش به رانندگ یبه حرکت در آورد و درحال  نویلبخند ماش با

 ؟ی_خودتو آماده کرد

 رو به سمتش چرخوندم و گفتم:  سرم

 ؟ی_واسه چ

 و بعد گفت:  دیزد و به سمت چپ چرخ  راهنما

وقته دارم رو مخ مامانم   یل ی! ختی خواستگار امی ب خوامیم شهی م یدستم داره اوک تی_حاال که وضع 
ممکنه  یهر جور رفتار  ادیب یاما مطمئنم وقت ادی شده ب یحرفام راض  ری و خالصه که تحت تاث رمی راه م

و   یدین ازش ش ی! پس قول بده هرچمیموضوع صحبت کرد نیازش سر بزنه! ما قبال هم در مورد ا
 باشه؟  ،یو ناراحت نش یر یبه دل نگ یدید

 چسبوندم و گفتم:  شهیرو به ش سرم

 باربد!  ستمی ن ی_من مثل تو قو

 بود، گفت:  ابونایبه خ  رهیکه خ  یابروش رو باال انداخت و در حال یتا هی

! فتهیبا فکر کردن بهش لرز به تنم م  یکه من حت یرو از سر گذروند  ییطناز! تو بالها  ییقو یل ی_تو خ
 !یباهاشون کنار اومد ،یتو ردشون کرد یول

 کردم:  زمزمه

 _با کمک تو! 

 رو آروم تکون داد و گفت:   سرش

 !یتون ی باش! من مطمئنم م ی، در کنار من، با کمک من، قو_حاالم با من

بردم و چشمام رو خمار کردم و با آهنگ لب  کشی زدم و به سمتش برگشتم و صورتم رو نزد یلبخند
 زدم: 

 !"شدمی عاشق م دمیدی بازم، تو رو م  ُمردمی "_اگه صدبار م
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. در  دیداشت و خودشو کنار کشنگه   ابونیکنار خ نویماش عیکه گوشاش سرخ شده بود، سر یحال  در
 که نفساش به شمارش افتاده بود، گفت:   یحال

 !"خودمی از خود ب ینجور یحاال ا  ن،یاحساس بب  ی_مِن مغروِر ب 

 چسبوندم و چشمام رو بستم. آروم لب زدم:  یصندل   یرو به پشت سرم

  یگیآرامشت، به من م یوونهیدارم با تو! منم د یبا تو! عجب حاِل خوش شمی م سی بارون خ ری"_ز
 تو آروم حرفاتو..." 
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 و گفت:  ستادیخونمون ا یجلو

 کنم! زتی بدجور سوپرا یروز خواستگار  خوامی _م

 به خودم گرفتم. با همون لحن متعجب گفتم:  یمتفکر  یافه یابروم رو باال انداختم و ق یتا هی

 ؟ ی_چجور 

 کرد و گفت:  درست  نهیتو آ موهاشو

 کنم!  جادی تو خودم ا یاساس رییتغ هی خوامی _م

 تعجب نگاش کردم و گفتم:  با

 ! یموهاتو از ته بتراش یخوای ! نکنه مفهممی ! نم؟یر یی_چه تغ

 سر  داد و گفت:  یاقهقهه 

 طناز ُکش رو بزنه؟!  یموها نیا ادیدلش م  ی_نه بابا! مگه مخم تاب برداشته؟! ک

 باال انداختم و با خنده گفتم:  یاشونه

 ! ؟یچه کار کن یخوای _پس م

 زد و گفت:  یکج  لبخند
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 ! یفهمی _بعدا م

 کردم و گفتم:  زونیرو آو  لبام

 ! کنمی دق م  ی_من تا اون روز از کنجکاو

 خنده سرشو تکون داد و گفت:  با

 االن دق کردنتو شروع کن! نی_پس از هم 

 گرد کردم و گفتم:  یرو به طور ترسناک چشمام

 _بدجنس!

 و گفت:  دیخند  خونسرد

 ! انقدر دل کندن از من واست سخته؟!؟ی بش  ادهیپ یخوای _نم

 حرص گفتم:  با

 _واقعا که!

گرفت و مانعم شد. با اخم به سمتش برگشتم و اون  نمویبشم که آست ادهیپ نی بعد خواستم از ماش  و
 با خنده گفت: 

 بعد برو!  نمی وردنتو بب_صبر کن حرص خ

 به هم فشردم گفتم:  یدندونا یال از

 ... یل ی...خیل ی_خ

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 ضم؟ ی_مر

 دنیلحنش باحال بود که خندم گرفت و نتونستم خودمو کنترل کنم و هردو با هم شروع به خند انقدر
 .میکرد
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به دل کندن  یراض  م،یدیخندیو م میگفتیو م مینشسته بود نیساعت که تو ماش  کیبعد از  باالخره
 .میشد

و   دیچ یو کوچه پگاز دادنش ت یتکون دادم و وارد خونه شدم و بعد از بستن در، صدا  یدست   براش
 بعد دور شد! 

با اون   زیبودم و سراسر وجودم پر شده بود از حِس خوِب با باربد بودن! همه چ ستادهیا اطی ح وسط
  یطونیروح مهربون و ش شی! باربد بر خالف ظاهر سرد و جدزای چ نیساده تر  یفوق العاده بود؛ حت
 ...ذاشتیم  شی اونو به نما زاشی عز یداشت که تنها برا

 215ت_#پار

 گفتم:  یبا ذوق داخلش رفتم و با انرژ  دمیباربد رو که د نی از خونه خارج شدم و درو بستم. ماش عیسر

 ؟ی کاراتو انجام بد یتونی ! راحت م؟یکه درد ندار  گهید نمیبب  ؟ی! دستتو باز کردی_سالم! وا

 زد و گفت:  یلبخند

 دختر!  رینفس بگ هی_

 کردم و گفتم:  یاخم

 !؟یننداز  کهیبار ت  هی ضد حال بزن! اصال شد  یبابا تو هم ه ی_ا

 گرد کرد و گفت:  یخوش حالتش رو کم  یچشما

 !که؟ی ت یگ یم زیکلمات محبت آم نی! تو به ایدیمنو ند یانداختنا کهی! نه بابا! ت که؟ی_ت

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام

 ! زهی_آره آره! چقدرم که محبت آم 

که اون اطراف بود گذاشت و هر دو از   ینگی رو تو پارک  نیرو به حرکت درآورد. ماش   نیو ماش دیخند
 .میکه اونجا بود، برس  ییبایتا به پارک سرسبز و ز میکرد یرو ط   یو مسافت کوتاه میشد ادهیپ  نیماش
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 فرو کرد و گفت:  بشی دستاش رو تو ج باربد

 ؟ یچ ای  یی_کاکائو

 : ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی

 _هان؟!

 زد و گفت:  یابامزه   لبخند

 ! ی_بستن

 و گفتم:  دمیرو دور لبام کش زبونم

 ! یی_معلومه که کاکائو

برگشت. چشمام رو گرد  مای که اونجا بود رفت و با چهار تا پر یارو تکون داد و به سمت دکه   سرش
 کردم و گفتم: 

 !یگرفتیهم م گهیتا د ۸_چه خبره؟! 

 گفت:  خورد، ی گاز ازش م هیکه  یاز کرد و درحالرو ب ای از بستن  یکی  خونسرد،

 !خورمیهم خودم م یکیبسته، اون   یکی! تو هم اگه شمینم  ری س یکی _من که با 

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 !؟ییانقدر شکمو  شهیموقع! هم هی یخدا! نترک ای_

 بود، گفت:   شیکه با لذت مشغول خوردن بستن  یحال  در

 !شهی_هم

از طعمش    یز ی از دستش گرفتم و بعد از باز کردنش مشغول خوردن شدم. چ هاموی ن یو بست دمیخند
فرق داشت با   یل یکنارم بود! خ ی که چه ساده و دوست داشتن  دمیدی رو م ی. فقط باربد دمیفهمی نم

 وحلقه کنم  دشیورز یدستم رو دور بازوها خواستی! دلم مدنشیدی از دور م هیکه بق یاون باربد
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تا    کردمیصبر م   دی! باکردمی صبر م دیهاشه، شونه به شونش راه برم اما باکه سرم رو شونه یدرحال 
 ! یک ینزد نیباشه از ا یتا باربد هم راض   میبرسه که ما تمام و کمال مال هم بش یروز 

 گفت:  کرد،ی دومش رو باز م  یکه بستن  یدرحال 

 !شهیرو بخور. االن آب م ت یبستن  ،یکن  زیمنو آنال  نکهیا ی_به جا

 لبمو کندم و گفتم: پوست

 _پشت سرتم چشم داره؟! 

 و گفت:  دیخند

 ! یغرِق من شد یادیواضحه! تو ز  یچشم هم به خوب ی_نه از گوشه

با لبخند  ومد،یو اونم جلو م رفتمی به روش رفتم و همونطور که جلوش، به سمت عقب راه م رو
 گفتم:  یمرموز 

 حرص دادن من لذت بخشه؟! یل ی_خ

 گفت:  یکرد و جد  زی ر چشماشو

 !یل ی_خ

 و گفتم:  دمیخند  یطانیش

 ! نطوری_که ا

هاش بود و  . قدم تا شونه دمیموهاش انداختم و بهشون مال یرو رو میبعد دستم رو باال بردم و بستن  و
. اونکه انگار از کار من تعجب کرده دیرسی به سرش م   یپاشنه بلندم دستم به راحت  یبه خاطر کفشا
. دیکش  ،شده بود  یکی  یبه موهاش که با بستن یدر سکوت نگاهم کرد و بعد دست قهیبود، چند دق

درهمش به   یچهره  دنیشد. از د رهیصورتش گرفت و با سکوت و اخم بهش خ  یدستش رو جلو
 !شهیناراحت م  دونستمی شدم! نم  مونیشدت از کارم پش

 ن کردم و بعد گفتم: ِمنُّ و مِ  یکم
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 ...خب... یعنیناراحتت کنم، فقط... خواستمی _عا...من..من نم 

 کرد و گفت:  دنیکه وسط حرفام شروع به خند کردمی م ینیمقدمه چ یمعذرت خواه یبرا داشتم

 !کردمی م تتی! داشتم اذهیخوب، کاف یل ی_خ

 و گفتم:   نشیکه تو دستم بود رو پرت کردم تو س یسالم یبستن

 ....یلی...خ یلی_تو...تو خ 

 ازش خورد و ابروهاش رو با خنده باال انداخت و گفت:  یرو تو دستاش گرفت و بازش کرد. گاز   یبستن

 ! ؟یچ یل ی_خ

 و گفتم:  دمی کوب  نیرو به زم  پاهام

 ... یلیکنم؟! تو خ  تتیاذ تونمی وقت نم  چی! چرا من هستی_قبول ن

 ضم؟ ی_مر

 کردم و گفتم:  یاخم

 _نه!

 _نامردم؟! 

 _نه!!! 

 _رو ُمخم؟! 

 _نههه! 

 صورتم آورد و گفت:  یرو جلو  سرش

 عشقم؟!  یلی_پس خ 
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که  میفرو رفته بود ین یریش یشدم. تو خلسه  رهیداشت، خ  یب یکردم و تو چشماش که برق عج  سکوت
 کردم.  دنیافتاد و شروع به خند شی چسبناک و غرق در بستن  یچشمم به موها

 و گفت:  دیرو عقب کش  سرش

 ! ؟یدیخوب رو به فنا م  یقشنگ حسا یلیبهت گفته خ  ی_تا حاال کس

 یشد اما سع ری به دلم سراز شیادآور یاز  ی! حس بدگفتی م نویها با خنده اهم اون موقع ری! امآره
بد محال بود و حتما که متوجه شد اما از بار یز یکردِن چ  یکنم. هرچند که مخف یکردم از باربد مخف

 !اوردی خودش ن یبه رو

 216#پارت_

  مکتایاز ن یکی  یپارک شست، کنار هم رو یتو یهایاز  آبخور  یک ی ر یباربد موهاش رو ز نکهیاز ا بعد
 و من رو به باربد گفتم:  مینشست

 ! ی! سرما نخور سه یخ  ِس یشد! موهاتم که خ سی _لباساتم خ

 و گفت:  دیموهاش کش یال به ال یدست

 _نترس، به قول احمد من صدتا جون دارم! 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !؟ی_چند وقته با احمد دوست

 . آروم گفت: دیاونو د شدی م یزد که به سخت یلبخند

واسم  ییجوارا هیگند منو تحمل کنه!  یرفتارا تونستیبود که م   ی! تنها کسمی_از دبستان با هم بود
 خانوادم دوست دارم!  یدر نداشتمه! من احمدو اندازه مثل برا

 شدم و آروم زمزمه کردم:  رهیبودن، خ یکه مشغول باز  ییهارو به روم و بچه به

 _خوش به حالش! 

 سرش رو به سمتم کج کرد و گفت:  یکم
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 خوش به حالش که انگار من با تو دشمنم! یگیبا حسرت م  یجور  هی_

 رو باال بردم و گفتم:  ابروهام 

و اگه نه  یتا آخر عمرت منو دوست داشته باش دیتو با  ،یبا من دشمن باش ی_تو که جرعت ندار 
 ... ی! ولرسمیداشتو م ینکرده دوسش خواه ییخودم حساب تو و هرکس که خدا

 که اصال وجود نداشت، گفت:  یدر کنترل خندش رو داشت به حسادت من به دختر  یکه سع یحال  در

 ؟ یچ  ی_ول

 چونم گذاشتم و گفتم:  ری نشستم. دستام رو ز مکتین یو چهارزانو رو  دمیسمتش چرخ به

 ! کردمیم دای کاش منم زودتر تو رو پ  ی_اون از دوران دبستانش با تو بوده! ا

 دوخت و گفت:  میزمرد یقهوه فامش رو به چشما یچشما

 !یدیوحشتناک منو ند ی! تو هنوز اخالقایبش مونیپش کنم که از حرفت تتی_انقدر اذ

 تکون دادم و گفتم:  دیو سرمو به تاک  دمیخند

 ! ینیاما تو، تو نظر من بهتر انی باهاش کنار ن  ایفرق داشته باشه و بعض ایاخالقات با کل دن دی_شا

 شد و منم به اون. آروم لب زد: رهی آسمون خ به

 !؟یا! تو که آمادهانی کردم تا ب شونیگذاشتم. باالخره راض ی_فردا شب با پدرت قرار خواستگار 

 رو تو هم قالب کردم و گفتم:  دستام

  خوادیکه دلشون م ستمین ی. خب حقم داره! من اون دختر ترسمی باربد! از رفتار مامانت م ترسمی _م
 ...یلی داره! من خ اقتتویبا تو ازدواج کنه و درواقع ل

 خوش فرمش گذاشت و گفت:  یلبا ی. دستش رو رودیحرفم پر وسط

راهو انتخاب  نیمنو خوشبخت کنه! طناز تو ا تونهیکه م  یهست ینگو! تو تنها کس یز ی! چسی_ه
با   یکه تو نتون ی! تا زمانمیبه هم بجنگ  دنیرس یبرا د ی! بامیبجنگ دی! بایجا بزن دیو حاال نبا یکرد
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!  ینی من بهتر ینباش! تو برا دی! پس انقدر از خودت نا امیکن  شرفتیپ یتونی نم  ،یایخودت کنار ب
 ! ین ی! تو بهتر؟یدیفهم

 217#پارت_

! از صبح که از  ارمیباال ب خواستمی داشتم و م  یبی عج یچهیاسترس و دلشوره داشتم که دل پ انقدر
  یمناسب ز یچ دیتا شا کنمی و مو ر ری و لباسام رو ز رمیطرف و اون طرف م نیشدم مدام ا  داریخواب ب

 !تونمی کنم اما نم دایپ

در آروم کردن من داشتن،  یاومده بودن و هرچقدر سع نجایو الهه هم بعد از صبحونه ا ریام
تا بپوشمش رو   دادی م شنهادیکه بهم پ یو هر لباس   گرفتی من خندش م ی! الهه از رفتاراتونستنی نم

 رستهاالن تو حول و وال افتاده بودم! د نیمن از هم  یول انی شب ب ۱۰! قرار بود ساعت  کردمی رد م
و   رهیگسخت  یل یمادرش خ گفتی اما اونجور که باربد م  دمیدی نبود که پدر و مادرش رو م  یبار  نیاول

 !امیهمه جوره تو نظرش خوب ب دیمن با

قرمز   یاحلقه   نیآست راهنیپ هیه انتخاب خودم موفق ب یای ریالهه و سخت گ یایی با راهنما باالخره
هفت مانند بود و جنسشم از ساتن بود. لباس ساده  قشیزانوهام بود و  نییتا پا رهنیپ  یشدم. بلند

. البته مگرفتم همون رو بپوش میتصم  ری ام دییگرفته بودم و بعد از تا سی بود که از پار  یکی و ش
 باز نباشه!  یادیشونم بندازم تا لباسم ز یمانند هم رو ری شال حر هیباعث شد که  ریام یهات ی حساس

 

 یهای زبون نی ریش  ی. حتکردمیم  یو فقط با غذام باز   خورمی م یچ  دمیفهمی ناهار اصال نم   زیم سر
! از برخورد پدر و مادر  شدی بابا هم باعث کم شدن استرسم نم یهای و شوخ  ریام یهای طون ی ش  ایطناز 

 رو بکوبن تو سرم!   شیپنج سال پ  دمیترسی ! مدمیترسی باربد م

از پشت دستش رو   ریکه ام ذاشتمیم ییظرفشو نیناهار، داشتم ظرفارو تو ماش زی از جمع کردن م بعد
 شونم گذاشت و گفت:  یرو

اتفاقا ممکنه تو   نی! ایاعتماد به نفس داشته باش دی! بایخودتو بباز   دیکم آروم باش! تو نبا هی_طناز 
از باربد   یلی که تو خ یفکر کن نیبه ا ای یبه خاطرش خودتو سرزنش کن   دی! تو نبافتهی ب یهر کس  یزندگ
گرفته و بازم تو رو   دهیتو وجودت هست که باربد گذشتت رو ناد ی! مطمئن باش انقدر خوب یتر ن ییپا
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وقت تنهات   چیپشتتم، ه من  فتهی ب میهراتفاق نی ! ببریانتخاب کرده! پس خودتو دست کم نگ
کس حق نداره به تو نگاه چپ بندازه، حق نداره از گل  چی! هینم یزتری عز ،ی! تو تنها خواهرمزارمی نم

کن به خودت   یاما سع یار د یچه حال  فهممی طناز! م  زارمی بزنه! من تنهات نم  ینازک تر بهت حرف
 دارم! مانی! من به تو ایمسلط باش 

 بهش  فشردم و گفتم:  شتریو ب   شتری. سرم رو بدمیزدم و تو بغلش خز یواقع  یلبخند

 ! عاشقتم!ر ی ام یکه هست ی_مرس

 آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت:  آروم

 بسپر به من و برو آماده شو! برو دختر خوب!  نارویا هی_حاالم بق

به سمت اتاقم  و بعد از کنارش رد شدم و   دمیکه بهش داشتم به روش پاش  یبه وسعت عشق یلبخند
 حرکت کردم. 

به ساعت انداختم    یگرفتم. بعد از خشک کردن موهام، نگاه یساعت میدوش ن  هیرفتم حموم و  اول
 نشستمیم  کاری هم اگه ب یآماده شدن زود بود. از طرف یبرا یل ی. هنوزم خدادی ظهر رو نشون م ۴که 

تماس   بوق،  نیفتم. بعد از خوردن سومباربد رو گر یرو برداشتم و شماره  لمی! موبارفتی حوصلم سر م
 . دیچیآرامش بخشش تو گوشم پ یرو وصل کرد و صدا

 _سالم...طناز خانوم!

 زدم و منم با لحن خودش گفتم:  یلبخند

 _سالم...آقا باربد! 

 و بعد باربد گفت:  میدیدو خند هر

 شلوغه! یل یمن سرم خ ؟یداشت ی_کار 

 گفتم:   کردم،ی رسم م ینامفهوم  یهاتختم طرح  یملحفه یکه رو یحال  در

 ه؟ یچ زتیسوپرا ی بگ یخوای _هنوزم نم 
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 گفت:  یلحن مرموز  با

 خانـــــــم!   ستین  زیسوپرا گهی_اگه بگم که د

 رو تکون داد و گفت:  سرم

 _باشه باشه، تو هم فقط منو دق بده!

 و گفت:   دیخند نامحسوس

 !هیدنیاالن د افتی_ق

 ! می نیبی _خداروشکر که نم 

 و گفت:   دیخند بلندتر 

 تصورت کنم! تونمی م یبه خوب   ی_ول

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمام

 حرصت بدم آقاااا! یچجور  دونمیمنم م م،ی_بزار ازدواج کن

 سر داد و گفت:  یاقهقه

 ! ارمیهوو سرت م  ی_اونجور 

 زدم:   غیج  بایتقر

 _بااااااربدددد!

 سر داد و گفت:  ییبلند باال یقهقه

 کردم! ی_آ آ! آروم باش بابا! شوخ

 حرص گفتم:  با

 بهت نرسه! چکسی که دست ه ُکشمتی ! آخرش خودم مستیقشنگ ن شمی_شوخ 
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 به خودش گرفت و گفت:  یابامزه  لحن

خوشگِل   ِپ یعشق  خوشت جا،ی به خاطر حسادت ب یدختر  زنن،ی ها مروزنامه تر ی_آره آره! اون وقت ت
 بهش نرسه!!   نیدخترُکشش رو ُکشت تا دست طرفداران اون پسِر نازن یدونه ی یک ی نِ ی نازن

 زدم:  داد

 _باربدددد!

 هاش گفت: خنده یالبه ال از

 _عاشق حرص خوردناتم کوچولو!

 شدم.   رهیخ  میبعد تماس رو قطع کرد. با لبخند به گوش و

 خوب بود! یادیباربد ز 
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قرمزم به  رهنی مرتبه! پ زیبه خودم انداختم و مطمئن شدم همه چ ینگاه  نهیبار تو آ نیآخر یبرا
و دستبندم هم ست بودن و موهام رو هم   امیرو فرش  ییو پابند طالم. دمپا  یهمراه ساپورت مشک 

خودم   هم و بعد از عطر زدن بهام انداختشونه  یرو هم رو رمیهام باز گذاشته بودم. شال حرشونه  یرو
 ساعت به ده مونده بود و من دل تو دلم نبود! میرفتم. هنوز ن  نییها پااز پله

پله  نیآخر  یو رو دمیبه روش پاش یطناز با دو به سمتم اومد. لبخند دم،ی ها که رسپله  نییپا به
 نشستم و تو آ*غ*و*ش*م گرفتمش. 

هم  یهابه تنش بود. گل  یپف دی سف  رهنیبه سر تا پاش انداختم. پ یخودم جداش کردم و نگاه از
بلند شده   یکه کم شی فرفر یبود. موها  بایکه فوق العاده ز کردی م  ییجنس لباسش هم روش خودنما

 حرف نداشت!   ییبای بچه تو ز نیسرش بسته بود و ا یبود رو باال

 گانش گفت: زد و با لحن بچه  یچشمک طناز

 عمه!  یخوشگل شد یل ی_خ
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 و گفتم:  دمیرو کش  لپش

 _موش بخورت تو رو عمه!

  یل رهنی پ هیتنش بود و  یرنگ  دیسف شرتیبه سمتمون اومد. ت  ریو همون لحظه ام دیخند  زیر  زیر
 ت: جذاب شده بود. با خنده گف بی عج پشی هاش رو باز گذاشته بود و تبود و دکمه  دهیروش پوش

 !دیخندیو م دیگی و م دیکه عمه و برادر  زاده بدجور خلوت کرد نمی بی_م

 و گفتم:  دمیصورت طناز کش یرو نوازش گونه رو دستم

 ! گهی_بله د

 و گفت:  دیخند اونم

 !؟یطناز؟ استرس که ندار  ی_خوب 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  آروم

 آرومم کرد.   یلینه به شدت صبح! حرفات خ ی_استرس دارم ول

 بگه که زنگ خونه به صدا در اومد. تو دلم غوغا به پاشد!  یز یزد و خواست چ یلبخند

به خاطر رو به رو شدن با   گهیو از طرف د زدی که باربد ازش حرف م یبه خاطر سوپراز   یطرف از
 باربد!  یخانواده 

در   یو جلو میهم به اون ملحق شد ری وسط بابا، منو امو بعد از بازشدن در ت  دمیبه موهام کش یدست
بهم زد و چشماش رو به هم فشرد تا آرومم کنه و  ی. بابا لبخند آرامش بخش میستادیمنتظرشون ا

 دروغ نبود اگه بگم که آرومم شدم! 

جواب  بار بهم زنگ زده بود، اما من نیچند هیبود، امروز قرار خواستگار دهیفهم ی ل یکه مامان ن روزید از
شد، به بابا زنگ زده بود و خواسته بود که تو مراسم حضور داشته باشه.   دیندادم و بعد که از من ناام

  ادی دنشید ایو بابا   ادیب  نجایبه ا  خواستی! دلم نماد ینداشت! اما من اجازه ندادم ب یبابا مخالفت
 با اون ادامه داد!  یباز هم به زندگ  یلی که مامان ن وشیدار  ی! مخصوصا بعد از ماجرافتهیها بگذشته
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و سرم رو باال آوردم و با پدر و مادر باربد رو به   دمیاز افکارم دست کش یسالم و احوال پرس یصدا با
! من اما آروم و سر به  دادی هم محترمانه اما سرد جوابشون رو م ری و ام کردنیرو شدم. سرد برخورد م 

 کردم.  یحوال پرسباهاشون سالم و ا ریز

دسته  یصورتش گرفته بود، وارد خونه شد. وقت یبزرگ که جلو ینفر باربد بود، که با دسته گل  نیآخر
واقعا   نی ! اارمی شدم، کم مونده بود از تعجب شاخ در ب دنشیگرفت و من موفق به د نییگل رو پا

  نیروزه ا هی  ی! چجور دمیرو د باربد  روزید نیپلک بزنم! من هم تونستمی نم یباربد بود!؟ از تعجب حت
 شده بود؟!  یشکل 

  شدی من! هنوزم باورم نم یداد. خدا لی شده بودم و اون با لبخند بهم گل رو تحو رهیبهت بهش خ  با
 باربده! ستادهیکه رو به روم ا یپسر 
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 ُبهت گفتم:  با

 !؟یکرد شونیشکل  نی! چرا انتینازن ِش ی باربد؟! موهات...ته ر  یشد یشکل نی_چرا ا

 تو حدقه چرخوند و گفت:  چشماشو

 کرد! بمیتخر یکاف ی! مامان جان به اندازه یکردی م فیبابا حداقل تو ازم تعر ی_ا

 و اون گفت:  دمیخند  زیر  زیر

 انقدر افتضاح شدم؟! یعنی_

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 !نهیشی به دلم م شتری ب  یل یخ تی خوِد واقع  یول  یخوب یلی ! خیخوب ،ی_نه! افتضاح نشد

 جلو آورد و گفت:  یزد و صورتش رو کم  یلبخند

 ! نهیشیبه دِل من م  شتریب شی _همونطور که صورِت تو، بدون آرا
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  زیم  یدسته گل رو تو گلدون رو نکهی. منم بعد از اوستیپ هیبعد از کنارم رد شد و به جمع بق و
باربد افتاد. کت   پیباربد نشستم. تازه چشمم به ت ی و رو به رو ری بابا و ام ن یمبل، ب  یگذاشتم، رو

کتش نصب   یقه ی یرو  یقرمز  ِک یبه تن داشت که گل رز کوچ  دیکم رنِگ سف یهارنگ با راه یاسورمه
هم  دشی سف یهای همرنگ کتش هم به تن داشت و کتون یاضابداِر سورمه  نِ یشده بود. شلوار ج

رو   زیداشت هم، همه چ دیسف یهارنگش که خال  یااص کرده بود! کروات سورمهرو خ  پشیبدجور ت
 کرده بود. لیتکم 

  زیر  زی و موهاش افتاد که اونا رو رنگ زده بود و کامال بور شده بود! ر شیچشمم به ته ر دوباره
رفت و بعد لبخند    ینامحسوس یچشم غره  خندم،یو باربد که متوجه شد بازم دارم بهش م دمیخند

 لباش نشوند. یرو یکم رنگ

 بود!  تریداشتنمن دوست  یاما خودش نبود! خودش برا  یشده بود! جذاب بود و خواستن  خوب

من گرفت و من ازش تشکر کردم و اونم به روم لبخند   یآورد و آخر سر جلو ییهمه چا یبرا الهه
  یل یخ تشیدرمانش، دکترش گفت که وضع یبرا میکه رفت یبار  نی . چقدر خوشحال بودم! آخردیپاش

 !رهی بهتر شده و داره رو به بهبود م

 مادر باربد به خودم اومدم:  یدر افکارم بودم که با صدا غرق

 ندارن جناب راد؟! فی_همسرتون تشر

 کرد اما بابا با آرامش گفت:  دنیمن شروع به لرز یدستا

 وقته از همسرم جدا شدم! یل ی_من خ

 گفت:  زیآمهیکنا  یحن زد و با ل  یپوزخند

 حرفا کال تو خوِن شماست! دخترتون هم به خودتون برده!  نی_آها پس طالق و ا

در کنترلش داشت، از   یکه سع یت یمشت شده و عصبان  یی هابا دست   ریبزنه، ام یبابا خواست حرف  تا
 به هم فشرده شدش، گفت:  یهادندون یال به ال
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که  یاشتباه با کس هیاگه پسر خودتون هم بر اثر  د،ی و احترامتون واجبه اما ببخش دی_ شما مهمون 
  ینجور یخودش مقصر باشه، شما بازم ا نکهیبدون ا شد،ی و بعد مجبور به طالق م  کردی ازدواج م  دینبا

 !د؟یکردی در موردش صحبت م

 : زد و گفت   یاسمش مرجاِن، لبخند پرغرور  دونستمی باربد که حاال م مادر

  ذارمی نم  دی_پسر من اونقدر عاقل و بالغ هست که تو انتخابش اشتباه نکنه! االنم مطمئن باش
 .کنه و با خواهر شما..   یاشتباه بزرگ نیهمچ

 و گفت:   دیوسط حرف مامانش پر باربد

 ! میمامان! ما تو خونه با هم صحبت کرد کنمی _خواهش م

 گفت و بعد ساکت شد.  یز یلب چ رِ ی نازک کرد و ز یخانم پشِت چشم  مرجان

 بار، پدر باربد سکوت رو شکست و گفت:  نیفرو رفت و ا یدوباره تو سکوِت مرگبار  جمع

خانوادتون   ایبه شما  میبخوا نکهی! نه امیازدواج مخالف  نی_دخترم! هم من و هم مادر باربد با ا
مشترک به درد   یشروع زندگ یبرا  شما و باربد میکنیفکر م نکهینه! فقط به خاطر ا م،یکن  یاحترامی ب

پسرمه! ما  یبه خاطر اصرارها میاومد نجای! اگر تا استین  کسانی  طتونیشرا  یعنی! دیخوریهم نم
ازدواج   نیهم توجه داشته باش که عاقبت ا نیاما به ا میبد تی ازدواج رضا  نیاجبارًا به ا میتونیم
و  یرو شروع کن   یزندگ ن یا ط،ی شرا نیبا ا یتونی م ایفکر کن که آ نیبشه! به ا خوادی م یچ

 تشی مورد رضا که ادیکنار ب  یبا کس تونهی که! زبون خانم من تنده! نم ینی بی ! م؟یخوشبخت باش
 میو بعد تصم  دی! پس خوب فکراتونو بکنستمیندارم اما طرفدارتونم ن ی! من با شما مخالفتستین
 . دیریبگ

االنم کم آورده بودم، چه  نی! من از همدادمی دستم فشار م رو مشت کرده بودم و ناخونام رو تو دستام
 باهام مخالفن! ینجور یشروع کنم که خانوادش ا یمشترک رو با کس یزندگ هی بخوام   نکهیبرسه به ا
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 کرد و گفت:  یاخم  ریام
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رو دوست دارن! با هم  گهیددو تا جوون هم نیاما ا میازدواج ندار نیبه ا  ی! ما هم اصرار نیمع ی_آقا
 ! میریجلوشون رو بگ میو ما حق ندار شنی م  لی! با هم تکمشنی خوشبخت م

 زد و گفت:  یباربد پوزخند مادر

  طیشرا نی مثل پسر من انقدر خره که با ا ی! و گرنه کدوم پسر دیحرفا رو بزن نی ا دمی_آره خب! شما با
بچه به پسر من بده! اون وقت   هی تونهی نم ی! خواهر شما حتشیخواستگار  ادیخواهرتون بازم ب

 پسِر منو داره؟! اقتیخوشبختش کنه؟! اون ل تونهیم

هام روون شده بود و نفس کم  گونه ی! اشکام ناخواسته رودیکشیحرفاش انگار خنجر به قلبم م با
 آورده بودم! 

 زد: بیبگه که پدرم نه  یز ی شد و خواست چبا خشم از جاش بلند  ریام

 !!!! ری_ام

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 نگم؟!  یچ یدر مورد طناز بگه و ه خوادی دلش م یبابا؟! بزارم هرچ  هی_چ

 با اخم گفت:   بابا

در مورد   خوادی دلتون م یهرچ دمی احترامتون واجبه، جاتون رو چشم ماست اما اجازه نم  د،ی_مهمون 
 ! دیاریدخترم به زبون ب 

 باربد از جاش بلند شد و با پوزخند گفت:  مادر

 منو قبول داره! یکه خودشم حرفا د ینیبی م  دینگاه به دخترتون بنداز هی_اما اگه 

! باربد که انگار تا اون لحظه حواسش  شدمی از اشک غرق م  یلیس رِ یهمه به من افتاد که داشتم ز نگاه
 بود، از جاش بلند شد و گفت:  دیکه از باربد بع یمن با خشم دنیبه من نبود، با د

! گفتم به کنهی که خوشبختم م هی_مامان صدبار بهت گفتم نکن! گفتم دوسش دارم! گفتم تنها کس
که من تا به امروز احترامتو نگه  یرام نگهدار! همونجور نگو، احت یز ی خاطر من، به خاطر تنها پسرت چ
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نه   گهیتحمل کنم! د تونمی نم گهیاما د دی! ببخشیکن! گوش نکرد  یآبرودار  نجایداشتم، تو هم ا
 !تتونیشما واسم مهمه نه رضا یاجازه 

 زد و گفت:  یپوزخند مادرش

 ،یبارم صداتو واسش بلند نکرد هیکه  یمن یرو به رو ینجور یدختره، که ا نیمار داره ا ی_مهره 
 !یسادیوا

  ادیبرداشت که بابا دستش رو گرفت و فر زی به سمت مادر باربد خ واروانه ید ریجمله ام  نیا دنیشن  با
 : دیکش

 !!!ری_ام

و دوباره خواست به   دیکش رونیچشماش رو گرفته بود! دستش رو از دست بابا ب یاما خون جلو ریام
 : د یکش ادیا دوباره فراون سمت بره که باب

 !یست یپسر من ن گهید یکن  یاحترامی ! مهمونن! اگه بری_ام

 نگفت.  یز یچ گهیو د  دیکوب واریدستش رو مشت کرد و به د ریام

گفت و   یلب "خداحافظ"  ری کنه خونه رو ترک کرد و بعد پدرش ز یخداحافظ   نکهیباربد بدون ا مادر
 رفت. 

شده بود تو گلوم و راهش رو بسته بود!  یاسخت بود! انقدر که غده یلیمادر باربد خ یحرفا هضم
 انگار قصد خفه کردنم رو داشت! 

 شرمنده گفت:  یبابا رفت و آروم و با لحن   شیپ  ریسر به ز باربد

! واقعا فتهی اتفاقا ب نیا کردمی با خانوادم صحبت کردم! فکر نم یل ی! من خدی_تو رو خدا ببخش
 متاسفم.

 به سمت باربد اومد و گفت:  ریاما ام  گفت،ی نم یز یه بود و چسکوت کرد بابا
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شرکت و باهام دست به   یکه اومد  شی! از همون پنج سال پیچقدر طنازو دوست دار  دونمی _من م
نگاه بهش    هیتحمل کنه!  تونهی خواهرم باهات ازدواج کنه! نم دمی اما اجازه نم   دمیفهم نویا یشد قهی

 خوشبخت بشه؟! تونهی حال و روز م  نی با ا یبنداز! اون چجور 

 گفت:  ریسر به ز باربد

 یجا هی میری کنه! اصال م  یبا مادرم زندگ خوادی ! اون که نممیبا هم ازدواج کن میخوای _من و طناز م
 !کنمی ! باور کن خوشبختش منهیمادرمو بب  زارمی دور! نم

 ت. باربد اما به سمت من برگشت و گفت: نگف یز ی سکوت کرد و چ ریام

 !یار ی و کم نم یمونیبا من م  فتهی ب  ی! بگو که تا تهش هر اتفاق؟یکش ی _تو که پا پس نم 

 انداختم و آروم گفتم:  نیی رو پا سرم

که بتونه خوشبختت کنه، نه   یکن دایرو پ   یکی  دوارمیتو رو ندارم! ام اقتی! من لگهی_مامانت راست م
 !اقتیلی مثِل مِن ب

  نیزده بود و ا  شیدادم. حرفاش بدجور به دلم آت  دنیبار یبعد از کنارش رد شدم و به اشکام اجازه  و
 ...شدی جوره خاموش نم   چیه شیآت

 221#پارت_

 : باربد

 

 

 که به زبون آورد، قلبم به هم فشرده شد:  یاجمله با

که بتونه خوشبختت کنه، نه   یکن دایرو پ   یکی  دوارمیتو رو ندارم! ام اقتین ل! مگهی _مامانت راست م
 !اقتیلی مثِل مِن ب

 : دم یکش ادیها رفت. فربعد از کنارم رد شد و به سمت پله  و
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  یحرفا ی! قول دادیکنارم بمون  یقول داد  ،یکه افتاد جا نزن یهر اتفاق یطناز! قول داد ی_تو قول داد
 برات مهم نباشه! هیبق

 اشکبار و خون آلود، به سمتم برگشت و گفت:  یهاچشم با

که دوسش دارم! اما به فکر   یخودم بودم، کناِر کس ی_آره چون خودخواه بودم! فقط به فکر خوشبخت
  ییخوشبختت کنم! من توانا تونمی من نم گهیمامانت به خودم اومدم! راست م یتو نبودم! با حرفا
 چیگه هیبرو و د کنمی ! پس برو! خواهش مناستیاز ا  شتریب اقتتی! تو لاموه یم، بمادر شدن ندار 

عمرت کنار من هدر بره! هر شب قبل خوابم، واست   خوامی دوِست دارم، نم ی ل یوقت برنگرد! من خ
 !یکه باهاش خوشبخت بش  یکن دای پ ویکه کس کنمی دعا م

شد.  دهیو حرفاش پتک شد و به سرم کوب  شی اشک یهاها باال رفت. چشمبعد بدو بدو از پله و
 گرفته گفت:  یو با لحن ر یدستم رو گرفت و مانعم شد. سر به ز ریخواستم دنبالش برم که ام

 ! گفت برو! ؟یدی_مگه نشن

 خشم گفتم:  با

 !تونم؟یحاِل خرابش رهاش کنم و برم؟! مگه م نیتو ا یبرم؟! چطور   ی_چطور 

 دو رگه و گرفته گفت:  یهمون صدا با

طنازه! تو   نهیبی که صدمه م یتنها کس  دیرابطه ادامه بد نیبه ا دیاما اگه بخوا یگیم یچ فهممی _م
 تونمی دو تا خانوادس! من نم نی ب  وندی! ازدواج پفتهیدو نفر اتفاق م  نیازدواج فقط ب یبگ  یتونی نم

و   تی شخص  ینجور یکه با حرفاشون ابشه که باهاش دشمنن!  یاجازه بدم خواهرم وارد خانواده 
 !کننی غرورشو له م

دخترِک   شی پ قهیکه چند دق ییهابه راه پله  گهی. بار ددمیکش یارو مشت کردم و نفس کالفه دستام
  ِش یکه روحم پ  یبود، نگاه کردم و بعد درحال ستادهیمن روش ا یِ معصوم و دوست داشتن یِ چشم رنگ

 گفتم و خونه رو ترک کردم. رلبی ز یاون دخترک جا موند، خداحافظ 
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باز به جونم افتاده بود و نفسم    ی . تِب عصبکردیو تو هوا پخششون م خوردی به موهام م مینس
  ختیریچقدر مظلوم اشک م اشیزمرد ومدیم ادمی ی! وقتکردمی م یحبس شده بود. احساس خفگ

 !ومدیدلم به درد م

فرو کردم و کنار جدول شروع   بمیشدم. دستام رو تو ج  ادهینگه داشتم و ازش پ  ابونینار خرو ک  نیماش
قصد خفه کردنم رو داشت. با حرص از دور گردنم بازش کردم و اونو   یبه قدم زدن کردم. کروات لعنت

! بهم  بزاره تنهاراه  نیحرفاش بزنه! حق نداشت منو تو ا ر یانداختم. اون حق نداشت ز ابونیخ یگوشه
 !زیهمه چ ری همراهمه اما زد ز فتهی که ب یقول داده بود تا تهش هر اتفاق 

  یشونم انداختم. انقدر گرمم شده بود که سرم دسِت کم  یو کتم رو درآورد و رو دمیکش یاکالفه  نفس
 نداشت! شیآت یاز کوره 

 .دیلرز بمیتو ج  میکه گوش کردمی رو باز م  رهنمی پ ییابتدا یهادکمه داشتم

 رو باز کردم.   امشی وقفه پ یب دم،یطناز رو که روش د  اسم

 

اگرم تا االن خوب بودم به خاطر   میفی! من آدِم ضعی حقم دار   ،یاز دستم ناراحت یل یخ دونمی"_م
مادرت واقعا درست   ی! حرفایوقف من کن  تویتمام زندگ خوامی به بعد نم  نیتو بوده اما از ا یهاکمک 

 نمونی ب یز یچ گهیپس د کنم،ی کارتم رو عوض م میمنو فراموش کن! س کنمی بود! خواهش م
 من!"  یبا ی ز یِ افتنی دست ن یایرو  ری ! شب بخمونهی نم

 

 و عربده زدم:  دمیرو کف آسفالت کوب  میاراده گوش یشمارش رو گرفتم اما خاموش بود. ب  تی عصبان با

 !!! ی! حق ندار یر یبگ میطرفه تصم هی ی_حق ندار 

  ری. ُمدام زشدی از گلوم خارج م دهی بر دهیهام بردستام گرفتم. نفس  نی جدول نشستم و سرم رو ب  کنار
 بس نبود؟! دنیهمه سال عذاب کش نی! اگرفتی "! اما قلبم آروم نمی"حق ندار  کردمی لب تکرار م 
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رو اعصابته! نگو واست راحته،   یهمه چ رهیشبا خوابم نم   یبر  ی! گفتادتهیبگو   ادته،ی وی"_بگو همه چ
 باورش!  کنمیما طاقتش! نم  یِ دور 

رو اعصابته! نگو واست راحته،  ی همه چ ره،ی شبا خوابم نم یبر  ی! گفتادتهیبگو  ادته،ی ویهمه چ بگو
 باورش!! کنمیما طاقتش! نم  یِ دور 

 ِبم... یباز همراتم! نشد چون که عاشقتم دور بش یبگو هر جا بر  ای ب ادم،ینشد ببرمت تو رو من از  

تو   یبم! ب ی! بازم درگوشم بگو رودبن دهیبهم گوش نم خوادی ! قلبم تو رو م رهیزود بم نمونهیحِس ب  فهیح
 !شهیحالم شده بد، خوب نم 

باز!  یدلت بودو بم بگ یتو یبا هم ما، هر چ میمود بر ی رو  خوامی! مرهی از رو تختم بوش نم عطرت
  ی! حتنهیرو بب  ی چشمام کس خوامیتو! جز تو نم یجا وی کس ارمیب  تونمیهمه خاطراتتو، نم ادمهیهنوز 

 !رهیتو باشه تو دلم نم  نِ یع

 !!"رهیدلم دلگ یهوا ینباش  اگه

 

  یتو ینبودم! تکون دارمیباعث قطع شدن آهنگ شد. خواب نبودم اما ب لمیزنگ خوردن موبا یصدا
  نم،یتو ماش نکهیا دنیگرفتم. چشمام رو باز کردم و با د یدیجام خوردم و متوجه شدم بدن درِد شد

 اومد. ادمی  زی در اومدم و همه چ دار،یخواب و ب  نیب  یِ جی کم کم از اون حالت گ

دستم   یرو یدرآوردم و به ساعت مچ  شیخوابونده بودم، به حالت قبل  یرو که کم نی ماش یصندل
دوباره شروع به  قهیقطع شد و بعد از چند دق می. گوشدادی صبح رو نشون م  ۳انداختم که  ینگاه

 زنگ خوردن کرد. 

 دمیخونه رو که د یرو برداشتم. شماره  لمیبه تِن خشک شدم دادم و بعد موبا  یو قوس کش
 دادم.  هی فرمون گذاشتم و سرم رو به اون تک یپرت کردم و ساعدم رو رو یاونو رو صندل حوصلهی ب

اگه منو از خودش محروم کنه   دونستی که م یچه کار کنم! دلم پر بود از طناز! طناز  دیبا دونستمی نم
  خواستی نکرد! اگه اون م هیکارو کرد! بهم اعتماد نکرد! بهم تک نیو بازم باهام ا ادیسرم م  ییچه بال

بهش   چکسیدست هکه  ییدور، جا یجا هی بردمشی! م کردمی م شی واسه خوشبخت  یمن هر کار 



 اب یمنو در

648 
 

  یروز  هیبه من اعتماد نکرد!  یاآزردنش نباشه! اما اون ذره  یبرا ینرسه! فقط من باشم و اون! کس
با اون   انهیپا گذاشت و مخف  ریاعتقاداتش رو ز یکرد! خانوادش و همه یهر کار  ریبه ام  دنیرس یبرا

! ه؟یمن چه شکل وزحال و ر دونست ی نکرد! مگه نم  یکار  چیبه من ه دنیرس  یازدواج کرد اما برا
 !د؟یرسی که خودشم به دادم نم یبگه دوسم داره در حال  تونهی م یچطور 

 ی! دکمهشنینم المیخی اگه جواب ندم تا صبح ب دونستمی شروع به زنگ خوردن کرد. م لمیموبا دوباره
 : د یچی مامان تو گوشم پ یآشفته  یاتصال رو لمس کردم و صدا

اون دختره؟! بدجور خامت کرده پسر! چرا  یخونه ی! موند؟یدی! چرا جواب نم؟ییبد کجا_بار 
 ! اما تو...شیخواستگار ادینم یآدم عاقل چیبا تو ازدواج کنه چون ه خوادی ! اون م؟یفهمی نم

 و گفتم:  دمیحرفاش پر وسط

 مادرم تو ذهنم بمونه! یقبل یبا یز یخودتو از چشمم ننداز مامان! بزار همون چهره  نیاز ا شتری_ب

 و گفت:  دیکش یاکالفه  نفس

 خونه؟! یومدین  یچ ی_برا

 دردناکم رو فشردم و آروم گفتم:  یهاقه یشق

ال  ! اصین یبی منو نم گهی! بعد از اون دلمیجمع کردن وسا ی! براامی! نه البته مام یوقتم نم چیه گهی_د
 ! یبه اسم باربد دار   یفراموش کن که پسر 
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و   سوختیصبح بود. چشمام از زور سر درد م   ۷شدم. ساعت   اطیرو تو قفل چرخوندم و  وارد ح دیکل
کردم و به محض ورودم به خونه   یط  جهی رو با همون حاِل خراب و سرگ اطی! حکردی سرم َونگ َونگ م

 مامان جلوم سبز شد. با خشم تو صورتم نگاه کرد و گفت: 

 !کنم؟ی من از ترس دق م یای م ریکه د یهر ساعت یفهمی ! نمشم؟ی نگرانت م  یفهمی _نم

 رد بشم که دستم رو گرفت و مانعم شد. با اخم گفت:  تفاوتی زدم و خواستم از کنارش ب   یپوزخند

 باربد؟  یکن ی م تمی_چرا انقدر اذ
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 و گفتم:   دمیخند  یعصب

! مگه قرار نشد  م؟یشما؟!!! مگه ما با هم تو خونه صحبت نکرد ای! من؟؟؟ کنم؟ی م تی _من شما رو اذ
که   ی! چرا دختر د؟ی! مگه قرار نبود؟! پس چرا آبروم رو بردد؟ینزن یبه خاطر من حرف نامربوط

روش   تانقدر حرفا  یدونی! مد ی! نابودش کرددی! غرورشو شکستد؟یدوسش دارمو ِله کرد واروونهید
  یکس یبرا  یکنم که خوشبختم کنه! فکر کرد دایپ  ویکیگذاشته بود که پسم زد! گفت برم   یمنف  ریتاث
 حرفا؟!  نیعاشقمه راحته گفتن ا ینجور یکه ا

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

حرفا رو بهت زده که تو رو با   نیآدما کارشون رو خوب بلدن! اون از قصد ا نجوریمن! ا یچاره ی _پسر ب
 کرده که خودشو تو دلت جا بکنه و منو بد جلوه بده!  ییمن دشمن کنه! مظلوم نما

! با خشم کنمی مچه کار  دمیفهمی . نمکردی م دادیچشمام رو گرفته بود و تب تو بدنم ب یجلو خون
 زدم:  ادیفر

  ینجور یا ی! تو کِ ؟یبست  زی_بسه مامان، بسه!!! تو رو خدا بسه!!! تمومش کن! چرا چشماتو رو همه چ
 !؟یشد

 زد و گفت:   یپوزخند

که  ی! عوض شدیعوض شد یدیاون دختره رو د ی! از وقت ینشدم! تو عوض شد ی_من جور 
 !یساال خونسرد و ساکت بود  نی! تو که تو تمام ایکشی م ادیفر ینجور یا

 و سرم رو تکون دادم و گفتم:  ستادم یا جلوش

 چرا؟! یدونی _آره عوض شدم! عوض شدم! م

 گلوم گذاشتم و ادامه دادم: یرو رو دستم

  یکنواختیرنگ و  یب  یِ رو ندارم! زندگ   یزندگ نیتحمل ا گهی! چون کم آوردم! ددهیرس  نجامی_چون به ا
اشتباه با برادرش   هیکه دوسش دارم، بر سر  ی! عوض شدم چون دختر روزشهیروزش مثل د که هر

 گرفت!  دهیازدواج کرد و منو ناد
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 گرد شده از تعجبش ادامه دادم: یتوجه به چشما یب

نبود! ساکت  ادشیو اصال منو  رانی طالق گرفت بالفاصله رفت خارج از ا ی_عوض شدم چون وقت 
 چیشدم! ذره ذره آب شدم! اما نذاشتم ه تیاهمی ب  زیم! نسبت به همه چ شدم، آروم شدم، الل شد

  یحت ومدی به سراغم م  یکس بفهمه! همش رو تو خودم خفه کردم و دم نزدم! هر روِز هفته تِب عصب
 یکه تو صورتش بود، دردا یغم دنیبرِف زمستون اما دم نزدم! اما بعد برگشتن اون دختر و د ریز

که  یز یرفت و به تنها چ  ادمی زوی منو گذاشت و رفت! همه چ یرفت که چجور   ادمیرفت!   ادمیخودم 
  نبود نمونیب یارابطه  نکهیبا ا ینجات اون دختر بود! کنارش خوب بودم، آروم بودم حت کردمی فکر م 

و   کردیم  فیبود رو تعر دهیکشکه   ییهایواسم سخت  ی! وقتضشیروانشناس و مر هی یجز رابطه 
بهش نگفتم عاشقشم!   شیچرا همون هفت سال پ  نکهی! از اومدیقلبم به درد م خت،یری اشک م

به عشقش   دهیترسی اون بهم گفت از همون اول بهم حس داشته اما چون از واکنش من م یدونیم
آروم باشم، با   تونمی نوزم م هنوزم قلب دارم! ه دمیجوونه زدن نداده! همون موقع بود که فهم یاجازه 

! حق  ینگرانم یبگ یحق ندار  گهی پسم بزنه! پس د یکرد ی! تو کار یطناز آروم باشم! اما تو! تو نذاشت
خودت   یکه با دستا یهست  ی! تو چه جور مادر یو دم از مادر بودن بزن ینگام کن  ینجور یا یندار 

 !؟یدی بچت رو عذاب م

کنارش به شدت گذشتم و وارد اتاقم شدم. اول از همه شناسنامم رو برداشتم و بعد چمدونم رو   از
. ختمشونیوسط اتاق گذاشتم و در کمد رو باز کردم. با خشم به لباسام چنگ زدم و داخل چمدون ر

  شصف شده بودم که به لباسا چنگ زدم و ن فی! انقدر اعصابم ضعشدی بودن، در چمدون بسته نم ادیز
مونده درش رو بستم و اونو دنبال  یتو چمدون باق یچ  نکهیو بعد بدون توجه به ا ختمیرو کف اتاق ر

 نیتو ا تونستمی . نمختیری صدا اشک م یبود و ب  سادهی خودم کشوندم. مادرم هنوزم وسط سالن وا
 رو نداشتم!  یزندگ  نیتحمل ا گهیاما دست خودم نبود! د نمشیحال بب

 224#پارت_

کنه  ستمی تا اطالعات رو وارد س د یطول کش یقیگذاشتم.  دقا زی م یل شدم و شناسنامم رو روهت وارد
کردم. درش رو باز کردم   دایو اتاق رو پ  دمیداد. چمدون رو دنبال خودم کش  لیاتاقم رو تحو دیو بعد کل

 و بعد وارد شدم. 
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رو تا آخر باز   رهنمی پ یهاتخت انداختم. دکمه  یگوشه انداختم و کتم رو درآوردم و رو هیرو   چمدون
  شیاز آت یفقط کم  ،یکم شی اونجا رفتم و سرم رو بهش چسبوندم. خنک یقد یکردم و کنار پنجره 

 . دادی م  یدرونم رو تصل

 گذاشتم و چشمام رو بستم. لب زدم:   هیشیش  یرو رو دستم

طناز رو فراموش کنم اما از امروز به بعد ازت   خواستمی ! تا امروز نمهیعذاب کافسال   ۵! هیسال کاف ۵_
که حاضر   یکه بهم اعتماد نکرد! کس ویتا فراموش کنم کس ی! قدرتشو بدیبهم قدرتشو بد خوامیم

گفته   شبده! من که به  یبه خودش سخت کمیسال عذاب،  ۵ نینشد به خاطر من، حداقل به پاس ا
بزنه! اما  هی و کنا  شیدستش بهمون نرسه تا بهمون ن چکسیکه ه  ییدور! جا یجا  هی برمشی بودم م
!  شهیهم یکه بتونم فراموشش کنم، برا  یبد یبهم قدرت   خوامی رو انتخاب کرد! حاال ازت م ییاون جدا

 !شهیمطمئنم که م ،یاگه تو بخوا ا،یخدا

 

                              ****** 

 

 : طناز 

کرده بودم که چشمام از هم باز   هیانقدر گر شبیخوردم اما د یتق تِق در تو جام تکون  یصدا با
  ییو به زور بازشون کردم. با صدا دمی. چشمام رو مالدیتق تِق در به گوش رس یصدا  گهی. باِر دشدی نم

 دار و دورگه شده بود، گفتم: خش   اد،یز یهیکه از زور گر

 _بله؟

 !دنتیاومده د یکی  زم،ی _طناز، عز

و آخر   کردمی م هیصبح گر  ۶تا ساعت  ادمهی. دادیصبح رو نشون م ۱۰به ساعت انداختم که  ینگاه
 آرومم کرد و باعث شد خوابم ببره!  یاذان صبح کم یسر صدا

 خاطر گفتم:  نیبه هم نم،یرو بب   یکس خواستی بودم و دلم نم حوصلهی ب
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 رو ندارم!  چکسیه ی_باباجون واقعا حوصله

 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 باهات حرف داره! گهی! منجای_اما، مادِر باربد اومده ا

 گفتم:  زد،یکه تو صدام موج م  یخشم از جام بلند شدم و در رو به شدت باز کردم و با همون خشم  با

 !دمیکردناش رو شن بی! تخردمیشن شبی حرفاشو د یمونده؟! همه میحرف گهی_مگه د

 هام گفتم: زجه  یکه اشکام رو صورتم روون شده بود، از ال به ال یحال  در

  یشکسته شدن قلبمو با گوشا ی! صدادمیخودم د ی! ِله شدن غرورم رو با چشمادمیرو شن  راشی _تحق
بعد اون حرفاش   یاومده؟! شما چه طور  یی! اصال با چه رونجا؟یاومده ا یچ یبرا  گهی! ددمیخودم شن 
  اقت،یلیآدِم ب هی دنی! پس چرا اومده داقتم؟یل  ی! مگه نگفت من بنش؟یخونه راه داد نیبازم تو ا
 هان؟!

 دنشی. به محض دستادیپله رو هم پشت سر گذاشت و رو به روم ا  نیلحظه مادر باربد، آخر همون
 داد زدم:  بایو تقر دمیدر رو به هم کوب

نمونده!   یگفتن باق  یبرا  یحرف گهی! ددمیشن  شبیرو د  دیبگ دیخواستی م ی! هرچدیبر  نجایا از ا_لطف
کارتمم عوض کردم!   می! سشنوهینه صدامو م  نهی بیوقت پسرتون نه منو م چیه گهیراحت! د  التونیخ
 ! دینواسه پسرتون انتخاب ک اقتی عروس بال هیراحت  الیبا خ  دی! پس برستی ما ن نی ب یچیه گهید

  نیا یکه تازه معن یمن یحرفا برا  نی. راحت نبود گفتن اختمی اشک ر صدای سر خوردم و ب نی زم یرو
رو   گرم یزن انقدر تلخ و گس بود که ج نیا شبید یبودم اما حرفا دهیرو با باربد فهم  یعشق نیچن

که حرارتش رو با تک تک   سوختی انقدر م  چارمی ! قلِب بدیپاش ی سوزونده بود و به زخم قلبم نمک م
 !کردمی بدنم حس م یاعضا

 225#پارت_

 یکه خواستم از جام بلند بشم، صدا نیسکوت شد و من فکر کردم که مادر باربد رفته. هم یقیدقا
 : دیحرف زدنش به گوشم رس
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به   کنمیش م! اما خواه یتند رفتم! باهات بد برخورد کردم! باعث شدم ازم متنفر بش شبید دونمی_م
 دلت خواست بگو!  یدر گوش کن و بعد هرچ  نیحرفام گوش کن! از پشت هم

 ادامه داد: د،یرو که د سکوتم

ساال واسش کم نذاشتم! تنها    نیکه تو تمام ا دونمی  یک ی_به من حق بده نگران پسرم باشم! پسر 
  ی هاش رو حتاستهکه نذاشتم خو ی بوده و بس! پسر  شی روز و شبم بزرگ کردنش و خوشبخت یدقدقه

کنه!   دایدست پ هات یموقع  نی! انقدر واسش امکانات فراهم کردم تا بتونه به بهترارهیبه زبون ب 
مادرش باشم   نکهیاز ا شتریبکنه! ب  یناراحت ای احساس کمبود  شی هم تو زندگ  هیثان هی ینذاشتم حت

!  شناختمی رو م اتشیسراغ خودم! چون اخالق ادیب  هایدوستش بودم تا اول از همه موقع سخت
! درشاز پ شتریب  یبودم، حت بانشی! همه جوره پشتادی کنار ب یبا همه جور آدم تونهی نم دونستمیم

تنم  یود! پاره ! اما خب حق نداشتم؟! چرا داشتم! پسرم بشدمی روش حساس م  یادیز  ییجاها هیاما 
  ندش،ینگرانش نباشم؟! با تو مخالف بودم چون نگرانش بودم! نگران آ تونستمیبود! مگه م
من واسه  یهاهمه سال زحمت   نیدرک نکرد! ا هاروینگران  نی! اما اون اشیخوشحال  ش،یخوشبخت

 تک پسرم!  یه ندینگرانش بودم! نگران آ نکهی! به جرم ادی گرفت! سرم داد کش دهیبزرگ کردنش رو ناد

 ! دادی رو م  ختنشیحرفاش نشون از اشک ر ن یب یدگ یبر حاال

و    رمیکه از خوِن باربدمه رو تو آ*غ*و*ش*م بگ  یاکه آرزو داشته باشم بچه  یدی_تو به من حق نم
رو واسه پسرش بخواد؟! قبول دارم، باهات   زای چ نیکه بهتر یدیمادر حق نم  هی! تو به رم؟ی آرامش بگ

بشکنه!   وکرد تا باربدم قلِب من یبد حرف زدم! ناراحتت کردم، قلبتو شکستم و در عوضش خدا کار 
! ندونسته و نشناخته  زدمیم  دیراجبت زدم که نبا ییچون حتما حقم بوده! حرفا کنمی نم  تی شکا

  یباعث شد به فکر فرو برم! گفت اون دختر هرجور بهم زد که   ییباربد حرفا شبی قضاوتت کردم! اما د
ندم،   تیرضاازدواج  نیخوشبختش کنه چون عاشقشه! گفت اگه به ا تونهیکه م هیکه هست تنها کس

  دیاونقدر به من وابسته بود، چرا با یروز  هیکه  یبه اسم باربد دارم! باربد یفراموش کنم که پسر  دیبا
رو   شی ! خوشحالخوامی پسرمو م  یِ عاشقته!من مادرم! خوشبخت با من حرف بزنه؟! آره! چون ینجور یا
اگه   گمی که بهت زدم اما هنوزم م ییاز حرفا مونمی! پشخوامی هاش رو ملب  یرو ی! خنده خوامیم

 هی! اما حاال، اومدم به عنوان کردمی وقت تو رو واسه پسرم انتخاب نم چیه دی انتخاب با من بود، شا
بزنم که تا   یپسرم دست به کار  یخوشبخت  یبرا شهیقلبش شکست، بازم مثل هم  شبیمادر، که د
ازت خواهش کنم  خوامی ! میایازت خواهش کنم با من ب خوامی وقت انجامش ندادم! م چیامروز ه
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دنباِل   میبر یای ازت خواهش کنم ب امخوی اما م ستمیباهات موافق ن نکهی! با ای که باربدم رو تنها نزار 
آدماش لج  یو همه  ایاگه االن تنها بمونه با خودش و دن دونمی! چون مزهی باربد چون واسم عز

هست   نمونیکه ب  یهرچ کنمی ازت خواهش م پس! زنهیو َدم نم  کنهی ! خودشو از درون نابود مکنهیم
از من رو کنار   تی پا گذاشتم، تو هم ناراحت ری رو کنار بزار و همونطور که من به خاطر باربد غرورم رو ز

 حال تنها نذار!  نی! باربد رو تو اای بزار و باهام ب

از زهِر حرفاش! حق داشت   سوختی . هنوزم قلبم مدمیکش یقی قلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو دستم
 ان باشه اما حق نداشت اون حرفا رو به من بزنه! پسرش نگر ینده یآ یبرا

تموم حرفام و   رِ یکه از من قول گرفته بود که تا آخر راه همراهش بمونم و حاال ز  ی! باربد؟یباربد چ اما
  یقلب مهربون و زودرنج  تفاوتشی سرد و ب یبرخالف چهره  دونستمیکه م ی قوالم زده بودم! باربد

  نی ب ودب  یاون چ ریتمام ُکشتمش! تقص یو با خودخواه انهرحمی ب شب یکه د یداره! باربد
  یعنی  ش،یزندگ زِ ی چ نیتربود که به خاطر من مهم  نیاز ا ریمن و مامانش!؟ مگه غ یهای دلخور 

  هیبهش فرصت حرف زدن هم ندادم!   یپا گذاشته بود؟! اما من چه کار کردم؟! حت رِ یخانوادش رو ز
حال و   نی باربد رو تو ا  دی! نباگفتی گرفتم و باهاش قطع رابطه کردم! مادرش راست م میطرفه تصم

 ! ذاشتمی روزش تنها م 

آلوِد خون یبه خون نشستم رو به چشما  یسرعت از جام بلند شدم و درِب اتاق رو باز کردم. چشما به
 مادرش دوختم و لب زدم: 

 !شمی همراه م _فقط به خاطر باربد...فقط به خاطر باربد باهاتون

 لب تکرار کردم:  رِ ی سرم رو تکون دادم و ز آروم

 _فقط به خاطر باربد!

   225#پارت_

 سرم انداختم. یرو  یرنگ ی تنم کردم و شال مشک  یاتاقم برگشتم و دستپاچه مانتو و شلوار  به

 میدست کیکوچ فیو بعد از برداشتن ک  دمیرو پوش میآلستار مشک یهای کنم، کتون شیآرا نکهیا بدون
بهم انداخت و بعد راه افتاد. منم پشِت سرش رفتم و هر   ی از اتاق خارج شدم. مرجان خانم نگاِه کوتاه 
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به  ومد،ینگران م نظرها نشسته بود و چهرش به از کاناپه  یکی  ی. پدرم که رومی رفت نیی ها پادو از پله
 بار متعجب گفت:  نیما از جاش بلند شد و ا دنیمحض د

 _کجا؟! 

 بگم، مرجان خانم زودتر از من گفت:  یز یخواستم چ تا

اگه  دونمیظهر پرواز داره. م ۱۲بره آلمان! ساعت  خوادیداد که م امی بهم پ شبی دنبال باربد! د میری_م
! به خاطر پسرمم که شده شهی حال و روز بره نابود م ن یو اگه با ا شهیبه برگشتن نم  یتنها برم راض

 ! ادیبا من م  کنهی ! طناز هم لطف مدینگران نباش زنم،ی نم  یحرف گهید

 و سرد گفتم:  یجد

 همونطور که باال هم گفتم، باربده!   ام،یکه باعث شده باهاتون ب  یل ی! تنها دلکنمی نم  ی_من به شما لطف

کردم و دنبالش   ینگفت و به راهش ادامه داد. منم با بابا خداحافظ یز یحرف سکوت کرد و چ نیا با
 رفتم.

و منم از پنجره به   کردی م یشد و منم کنارش نشستم. در سکوت مطلق رانندگ  نشیدر سوار ماش یجلو
 چشم دوخته بودم. رونیب

 گفت:  آروم

 !ی_باربد بهم گفت با برادرت ازدواج کرده بود

 گفتم:  کوتاه

 رادرمه! ب دونستمی _نم

 دوِست داره!  ینجور یهمه اتفاق، باربد هنوزم ا  نیکه با ا یهست یجور دختر چه دونمی _نم

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  نفس

اگه الزم باشه، به  ی! حتکنمیاشتباهات گذشتمو تکرار نم  گهیاالن د ی_اما من قدرشو ندونستم! ول
 ! زارمیکه عذابش دادم، جونمو وسط م یپنج سال  نیخاطر ا
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 و گفت:  ستادیا یاهتل پنج ستاره  یجلو

 ! یتا راحت باش  امیدوم. من باهات نم  ی، طبقه ۲۷۵_اتاق 

و بعد وارد    دمیکش یق یشدم. چشمام رو بستم و نفس عم ادهیپ  نیسرم رو تکون دادم و از ماش  آروم
 هتل شدم.

به سمت آسانسور رفتم و   عیسوال جوابم بکنن! سر ینبود و الزم نبود کل زی پشت م یکس  خوشبختانه
 سوار شدم. 

  یگشتن، انتها یدوم رو فشردم و منتظر موندم. از آسانسور خارج شدم و بعد از کل  یطبقه  یدکمه
و دست لرزونم رو جلو بردم و زنگ کنار در رو فشردم.   دمیکش یق یکردم. نفس عم دایسالن، اتاق رو پ 

 شد!  انیدر باز شد و قامت باربد تو چهارچوب در نما تا باالخره دیطول کش یکم

چشماش   ر ی بود و ز ختهیموهاش به هم ر یبه تن داشت و باالتنش برهنه بود. کم یکنشلوار گرم   تنها
  یجذابش حت یانداختم اما اخم تو چهره  نییسرمو پا عیسر تی تو اون وضع دنشیگود رفته بود. با د

 !زدیموج م  ت،ی وضع نیبا ا

 داده، سرم رو باال آوردم و گفتم: هیدر سکوت به چهارچوب تک دمید یوقت

 ؟ یکن یباز م تی وضع  نیمهمونات درو با ا ی_واسه همه

 نگفت. ابروهام رو باال بردم و گفتم:  یز ی زد و چ  یپوزخند

 تو؟!  امیب یبزار  یخوای _نم

 در رو ببنده، گفت:  خواستی که م  یرو از در گرفت و درحال شی اخم تک با

 _نه!

 جلوش رو گرفتم و گفتم:  عیسر
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 بزار حرفامو بزنم! یول ،ی! حق دار یاز دستم ناراحت دونمی ! مسای_وا

  عیفرو برد و وارد اتاق شد. منم سر بشینگاهم کنه در رو رها کرد و دستاش رو تو ج  نکهیا بدون
اتاق چشمام از تعجب گرد شد.  تی وضع دنیکفشام رو درآوردم و وارد شدم و در رو بستم. با د

 نیلباسم ا گهید یسر  هیبود. عالوه بر اونا  ختهیر رونی چمدون وسط اتاق باز بود و لباساش ازش ب
 طرف و اون طرف افتاده بود. چشمام رو گرد کردم و گفتم: 

 ! یانقدر شلخته باش ادی_بهت نم 

ها نشستم و از کاناپه یکی یغم زده رو یاونجا شد. مثل آدما یزد و وارد آشپزخونه  یپوزخند  بازم
  یکردم. عطِر ناب و خنکش تو کی نزد مینیمبل انداخته بود رو برداشتم و به ب یدسته یکه رو یکروات 

فشردم و   مین یب به  شتریو ب  شتریو حالم رو دگرگون کرد. چشمام رو بستم و کروات رو ب  دیچی پ هامهیر
 کردم.  هامه یوارد ر شتریو با ولع ب  صانهیعطرش رو حر

. چشمام رو باز کردم و همونطور که کرواتش تو دستم  دیهاش به گوشم رسقدم یلحظه صدا همون
شدم. ماگ قهوه رو جلوم گذاشت و رو به روم نشست اما به صورتم نگاه   رهیبود به قامتش خ 

 .کردی نم

 لب زدم:  آروم

 ؟ یتنت کن یز یچ هی شهی_م

 گفت:  کوتاه

 نه!_

 لب گفتم:  ریز

 معذبم! ینجور ی_خب من ا

 زد و گفت:   یپوزخند

 !یکه معذب نش ینگاه کن  واریبه در و د یتونیکه بپوشم! تو هم م اوردمین  شرتی _متاسفانه با خودم ت

 حرفش گفتم:  یه یتوجه به کنا یب
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 !یبرگرد یخواستی! پس معلومه که م؟یاوردی با خودت ن  شرتیت هی_وا! 

 تو چشمام گفت:  رهی کرد. خ زی رو جلو آورد و چشماش رو ر  سرش

 ! ارمی با خودم م یبودم متوجه نشدم چ  ی _نه اتفاقا! انقدر عصب

 کرد و بعد ادامه داد: یمکث

از خدا  شبی! دیاما با اومدنت فقط مزاحم من شد نجایا یاومد یچ یبرا  دونمی من نم  نی_بب 
که به  یی! توستیتو کنار من ن ی جا گهیوشت کنم! حاال دخواستم تا بتونم فرام نیاول یخواستم! برا

 هو من مطمئنم ک یکنار من ندار  ییجا گهید ،ینموند یکه بهم زد ییحرفا  یپا ،یمن اعتماد ندار 
 !کنمی فراموشت  م 

 بعد از جاش بلند شد و گفت:  و

 برو! نجای_لطفا زودتر از ا

 226#پارت_

 . آروم زمزمه کردم: ستادمیاز جام بلند شدم و رو به روش ا منم

 ؟ یفراموشم کن یتونی _واقعا م

 گفت:  خونسرد

 ! تونمی _م

 تر زمزمه کردم: قدم به سمتش برداشتم و آروم  هی

 ؟ ی_مطمئن 

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 _مطمئنم!

 و گفت:  دیبردم. خودش رو عقب کش  کشی شونش  گذاشتم و سرم رو نزد یرو رو دستام
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 ! ؟یکنی _چه کار م

گذاشتم و  شیقشنگ  و خواستن یلپا یحرکت لبام رو هیبهش، سرم رو جلوتر بردم و تو  توجهی ب
سرخ شدش   یهاو گوش  هاشقه یتند و نبض شق  یها. نگاهم به نفس دمیسرم رو عقب کش  عیسر

 افتاد. آروم تکرار کردم: 

 ؟ یفراموشم کن  یتونی _م

 گفت:  یاموهاش فرو کرد. با لحن کالفه یقدم عقب رفت و دستش رو ال به ال چند

لذت   دنمیزجر کش  دنی! از د؟یعذابم بد ادی! خوِشت م ؟یکنی م  ینطور ی! چرا ا؟ی کن یکارا رو م  نی_چرا ا
 ! ؟یبر   یو بعد بزار  یودت کن خ یدوباره منو وابسته  یخوای ! م؟یبر یم

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 !خورمی! قسم مذارمی وقت تنهات نم  چیه گهی_د

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   سرش

 که دو بار بهم ضربه زده اعتماد کنم! یبه کس تونم ی! نمکنمی _باور نم 

چنگ زدم و برش داشتم. به سمتش گرفتم و  ز یم یافتاد. رو زیم یرو یخور  وهیم یبه چاقو چشمم
 گفتم: 

نداره! پس تمومش   یفرو کن تو قلبم! پس زده شدن از سمِت تو، با ُمردِن قلب من فرق نوی_پس ا
 کن!

 چاقو رو سمت قلبم گرفتم و گفتم:  دم،یو اخمش رو که د  سکوت

و حاال که از سمت    دیتپیقلب فقط واسه تو م نیتا بهت ثابت کنم! ثابت کنم ا زنمی! مزنمی _خودم م
 تموم شد! شی تو پس زده شد، زندگ

رو بستم و خواستم چاقو رو به قلبم فشار بدم که با خشم مچ دستم رو گرفت و به سمت   چشمام
 : دیکش ادی. فردیخودش کش
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 ؟ی! عقلتو از دست دادوونه؟ید یکنی _چه کار م

 : دم یکش ادیفر منم

 تو شدم!  یوونهیم! دشد وونهی_آره عقلمو از دست دادم! آره د

بو و ستبرش فشردم و عطرش  خوش  یو من تو بغلش افتادم. سرم رو به شونه   دیرو ببشتر کش دستم
به خودش    شتریو ب  شتریتر کرد و منو بدستاش رو دورم تنگ  یکردم. حلقه هامه یوارد ر صانهیرو حر

 سرم گذاشت و گفت:  یفشرد. چونش رو رو

 من!  یبای ز ینباش  ایدن  نیتو ا گهیکه تو د ستیقشنگ ن شمی_شوخ 

 227#پارت_

 داغش چسبوندم. آروم لب زدم:  یرو دور کمرش حلقه کردم و صورتم رو به بازو دستم

 !یتب کرد ی! انگار ؟یسرماخورد ؟ی_چرا انقدر داغ

 و گفت:  دیموهام کش یوار رورو نوازش  اشگونه

 سراغم!  ادی م ی_هر وقت که از تو دورم تب عصب 

 گفتم:  یرو از بازوش  جدا کردم و به چشماش دوختم. باناباور  سرم

 پنج سال... یعنی_

 رو به هم فشرد و گفت:   چشماش

 ! شدمیم ی نجور یا کردم،ی م ادتی_پنج سال، هر وقت 

 و گفتم:  دمیکش ششیته ر یرو رو دستم

 ! ؟یبخشی _منو م

 چسبوند و گفت:  میشون یرو به پ ش یشونیپ

 دلخور بمونه؟!  شی از تنها عشق زندگ تونهی_مگه آدم م
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 نشست .   میشون یپ یرو شکست و لباش رو   نمونیب یبار باربد فاصله  نیلبم نشست و ا یرو  لبخند

 ازم فاصله گرفت و بعد رهام کرد و وارد اتاق خواب شد. دنبالش رفتم و گفتم:  یکم

 شد؟!  ی_چ

 گفت: خنده  با

 تا کار دستت ندادم! رونی _لطفا برو ب

 سر دادم و گفتم: یاقهقهه 

 خدا! از دست شما پسرا! ی_ا

 کرد و گفت:  یمصلحت اخم

 شما دختراست!  ری _همش تقص

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 !دیاجنبهی شماست که انقدر ب ری تقص ر،ی _نخ

 رو تو هوا تکون داد و گفت:  دستش

 !دیزاری واس واسه ما نمشماست که هوش و ه ری _تقص

 هام گفتم: خنده ی. از ال به المی کرد دنیبلند شروع به خند یو بعد با صدا می هر دو سکوت کرد هوی

 به َکل َکل!  میکه شروع کن  میدیرو د گهی_خوب شد هم د

 و گفت:  دیخند اونم

 دختر!  یکنی م  رمیکنم؟! تو پ یعمر با تو زندگ  هی خوامی م ی_آره آره! اصال نگران خودمم! چجور 

 سفتش رو گاز گرفتم و گفتم:  یو رو تخت خوابوندمش. بازو دمیسمتش پر به
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نگاهت کنه و تو فقِط فقط ماِل  ادیخوشش نم  یکس گهید ینجور ی! اکنمیم  رتیپ کنمی _خوب م
 !یخودم

 ...دیو خند  دیو خند دیخند

 نابش شدم...  یهامن محو خنده و

 

چشم  کرد،ی که داشت به سقف نگاه م  مرخشی و به ن دمیبازوش گذاشتم و به پهلو خواب  یرو رو سرم
 دوختم.

 لب زد:  آروم

که مامانم  یز یکه افتاد! هرچ یهراتفاق  ،یحرفات نزن! قول بده تا تهش بمون   رِ ی وقت ز چیه گهی_د
 ...ایبهت گفت بازم کم ن 

 و وسط حرفش گفتم:  دم یها از جام پرمثل برق گرفته هوی

 !یباربد، وااااا ی_وا

 تخت بلند شد و گفت:  یاز رو مهیسراس

 !شد؟ی_چته؟! چ

 خندم گرفت اما به زور خودمو کنترل کردم و گفتم:  دشیترس یافهیق دنید از

 _مامانت!

 همون لحن گفت:  با

 ! ؟ی_مامانم چ

 رفت! ادمی! به کل نجایا میومدمنتظرمه! با هم ا نیی _مامانت پا

 به خودش گرفت و گفت:  یمتعجب یافه یبار ق  نیا
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 _توو مامان؟! باهم؟! محاله!

 رو پشت کمرش گذاشتم و ُهلش دادم تا از رو تخت بلند بشه. گفتم:  دستم

 ! زویهمه چ کنمیم فیشد، من بعدا واست تعر   یاوک زی_برو بهش زنگ بزن بگو که همه چ

 که بازش کرد، گفت:  نی رفت و هم  لشیسمت موبا به

 داده! امی_مامان بهم پ 

 رفتم و گفتم:  کنارش

 گفته؟! ی_چ

 رو خوند:  ام یزد و پ  یمحو لبخند

  ی! همون عشقدمی! عشق رو اون روز تو چشمات دیکنه چون عاشقش تیراض تونهی م دونستمی"_م
و   دمینسبت به اون دختر تو چشمات د  رو اون روز دمیدی ها نسبت به خودم تو چشمات مکه سال

بار هم   نیا کردم،ی م یکه به خاطرت هرکار  شهیخاطر مثل هم  نی! به همیمطمئن شدم کنارش آروم
بوده رو فراموش کنه و با من   نمونی ب یدختر رفتم و ازش خواهش کردم به خاطر تو هرچ  اونسراغ 

واسه خوشبخت   یکار  شهیا من مادرتم! مگه مقلبم شکسته بود از رفتارت ام  نکهیدنبال تو! با ا ادیب
  م،باربد  ستیتر از تو نمن مهم یبرا ای دن نیتو ا چکسی و انجام ندم؟! ه اد یشدنت از دستم بر ب 

 !"چکسیه

 صورت مردونش نشست. آروم لب زد:   یرو  یاشک قطره

 مامان قشنگم! ارمی_نامردم اگه از دلت در ن

 شد.  رهیزدم و اونم با عشق به چشمام خ  شیبه صورت خواستن یلبخند

 گفتم:  آروم

 معذبم! یل ی! خ؟یبپوش  یز یچ هی شهی_م

 و گفت:  دیخند
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 !نمونیب یبه حس عاشقانه ی_بازم گند زد

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 ! یزار یمنو زنده نم  گهیکه تو د  ارمی در ب شرتموی_خب چه کار کنم! من االن ت

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 !اوردمی ن شرتیگفتم که ت  یحرفتو قبول دارم ول_

 کردم و گفتم: ی"نچ نچ"

 اعصابی ! بیکه هست یستی! هواس پرت نیکه هست یست ی! شلخته ن؟یهست  ی_تو چجور روانشناس
به   ضاتی! اصال اون مریکه هست یست ی! مرموز نیکه هست یستیدنده و لجباز ن  هی! یکه هست یستین

 تو!  ِش یپ انیم یدیچه ام

 زد و گفت:   یچشمک

 ! انیندارن! فقط به خاطر خودم م یاصال مشکل  اشونیکه سهله! تازه بعض ضای_مر

 کردم و گفتم:  یاخم

 !یدیراهشون نم گهی_غلط کردن! د

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

دختر ُکِش جذاب   ِپ یروانشناِس متشخِص خوشت  هیکنم! در شان  رونشونیکه از معطبم ب تونمی _نم
 ! ستین

 زدم:   غیج

 _بااااربد! 

و من دنبالش رفتم و بالش رو برداشتم و   دیتخت پر یو من به سمتش هجوم بردم که رو  دیخند
از بالشارو برداشت و شروع به زدن من کرد. انقدر تو سر و   گهید یکیشروع به زدنش کردم. اونم 
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و اونم به پهلو رو به من  دمی. به سمتش چرخمیتخت افتاد یرو  یکه از خستگ میدیهم کوب یکله
 شد....  یکیهامون دوباره با هم و نفس  میرو تو آ*غ*و*ش گرفت گهیو همد  دیخچر

 

خوب  یاد یکنه! باربد ز فشی توص تونستی نم یصفت   چیکه ه گذشتی م بایباربد اونقدر زمان ز   کنار
 بود!

 228#پارت_

 _ماه_بعد کی#

به   نیباربد مع  یحاضرم شما را به عقد دائم جناب آقا ا یناز راد، آمحترمه، سرکاِرخانم ط یزه یدوش
 لم؟یبنده وک  ای! آاروم؟یمعلوم و مذکور در ب  یه یمهر

و پدرم که کنار هم  ریبه ام ی باربد جا خوش کرده بود گرفتم و نگاه  یکه تو دستا یاز قرآن چشم
اون  ی بود و کم  ستادهیا نیها هم امانداختم. کنار اون  کردن،یبودن و با لبخند نگاهم م ستادهیا

بود و چقدر با   ومدهیبود. ن  یکنارش خال وش یدار یبود و جا ستادهیا ریسر به ز یل یتر مامان نطرف 
 کار خوشحالم کرده بود! نیا

 بودن.  ستادهیاونا هم ارسالن و کنار اونا پدر و مادر باربد ا یبه رو رو

بودن که به اصرار باربد دعوتشون کرده  ستادهیو البته احمد ا هیو آتوسا و هد ما هم مهسا  یبه رو رو
  مونیکار رو نکنم بعدها پش نیبودم. مادرم هم به اصرار اون دعوت کردم! چون باربد معتقد بود اگه ا

 ! یمرِد بافکر  نیو چقدر خوب بود داشتن چن شمیم

 . دیسابیخانم تور گرفته بودن و مهال قند م  نیسر من و باربد هم الهه و مه یباال

بگم که مهال زودتر   یز یو بعد از باز کردن چشمام خواستم چ دمیکش یق یرو بستم و نفس عم چشمام
 از من گفت: 

 !نهی_عروس رفته گل بچ 

 بار الهه گفت:   نیبار دوم جملش رو تکرار کرد و ا یبرا عاقد
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 ! خوادی م  یرلفظی _عروس ز

آورد و   رون ی رو از جعبه ب  ییبایاما ز  فیظر دِ یکنارم اومد و گردنبند طال سف نی باربد باوقار و مت  مادر
 اونو دست باربد داد.

  یردنم انداخت. لبخند. دستاش رو جلو آورد و گردنبند رو به گدیزد و به سمت من چرخ یلبخند باربد
 جوابم رو داد. ینیبه همون دلنش یو اون هم با لبخند  دمیبه وسعت دوست داشتنش به روش پاش

 گفتم:  نانیمعروفش رو تکرار کرد و من با اطم یبار سوم عاقد جمله یبرا

 بله!  زم،ی پدر و مادرم و برادر عز ی_با اجازه 

 آرومش گفت:  شهیو باربد با لحن همجمالت رو تکرار کرد   نیباربد هم ا یبرا عاقد

 _بله!

دستم گذاشت. به   یدست و سوت و کف تو فضا بلند شد همون موقع باربد دستش رو رو یصدا
به   ا،یدر یِ بخش زد به آرام  یفاِم ناِب چشماش دوختم! لبخندرو به قهوه  امیو زمرد دمیسمتش چرخ 
لبخند با تموم لبخنداش فرق داشت!   نیعسل! ا ینی ریکمان و به ش نیرنگ ییبایها، به زوسعِت دشت 

لبخند از   نیخوِد خودم بود! قلِب صاحِب ا یبرا گهیلبخند د نیلبخند سراسر عشق بود و بس! ا نیا
 لحظه تا ابد، سند خورد به نام قلِب من!  نیا

 

و فقط هم اقوام   عقد یفقط برا م،یری سالن بگ هیتو  یک ی درخواست من بود که مجلس کوچ نیا
  ینگفت! به جاش برا یز یچ دیموافقت باربد رو د یبود اما وقت  یناراض یباشن. مادر باربد کم کینزد
 داد! هیهد ایتالیا زیبه مقصد ون یاهفته کی ی ط ی عقدمون بل یکادو

قدرشناسانه   یلبخند دمیمصمم باربد رو د یچهره  یرو قبول کنم اما وقت یاهی هد نیچن تونستمی نم
 زدم و قبول کردم. 
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 یاومدن. تک تکشون برامون آرزو  شمونیپ یخداحافظ یهمه برا دیکم کم به اتمام رس مراسم
 ! نیراض وندی پ نیو معلوم بود که از ا کردنی م  یخوشبخت

 به من انداخت و گفت:  یاز رفتن همه باربد نگاه بعد

 ! شه؟یم دایپ ایدن ن یاز تو هم تو ا باتری_ز

 ه سمتش برداشتم و گفتم: ب یقدم

 !شهیم دایاز منم پ باتری بشه، حتما ز دا یتر از تو پ_اگه جذاب

که سراسر سالن وجود داشت افتاد و   یقد یهانهی. چشمم به آدیصورتم کش یو دستش رو رو  دیخند
 ! دمیعمرم رو توشون د ریتصو نیباتریز

رها شده   ییِ خرما یهمرنگ چشماش، با موها یِ بلنِد زمرد راهنِ یبا پ  م،یمال یشیساده با آرا یدختر 
و   یآسمون ی آب رهنیو پ  دیکم رنِگ سف یهابا راه  یابا کت و شلوار سورمه یهاش، کنار مردشونه  یرو

ومدن! چقدر یهاش گذاشته بود! چقدر به هم مشونه یبود و دست رو  ستادهی و براق ا  یکروات مشک
 ! شدمی نم ری س ریاز نگاه کردن به اون تصو گفتمی ود اگه مهم بودن و دروغ نب یبرازنده 

سبزم به دستم داد و من با لبخند ازش گرفتم و  ریرنگم رو به همراه شاِل حر یمشک  یمانتو باربد
 رو زد و بعد بازوش رو جلوم گرفت و گفت:   شیآفتاب  نکی. اونم عدمیپوش

 مادام؟! دیدی م ی_افتخار همراه

 زدم و گفتم:  یاخانومانه   لبخند

 !وی_البته موس

رو باز کرد و    نی. باربد آقامنشانه در ماش میهم از اونجا خارج شد یو شونه به شونه میدیدو خند هر
 کمکم کرد سوار بشم. بعد در رو بست و خودش سوار شد. 

 229#پارت_

 گفت:  اوردیرو به حرکت در م نیکه ماش  یو اون درحال  دمیخند  زیر  زیر
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 !قا؟ی دق یخندی م ی_به چ

 و گفتم:  دمیکش نییرو پا شهیش  یکم

 _به خودم و خودت! 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 _کجاش خنده داره اون وقت؟!

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

و عاشقانه رفتار   کی هم رمانت یل یخ چ،یه میبود که با هم َکل َکل که نکرد یتنها لحظات نی_فکر کنم ا
 !میکرد

 به خودش گرفت و گفت:  یهی عاقل اندر سف یافهیق

 ! شهیشروع م یجنابعال   یخونه ُغر ُغرا م یلحظه که برس نیاز هم زمی _نگران نباش عز

 به بغل  شدم و گفتم:  دست

 ! عمت ُغر ُغروئه!زنم؟ی _من کجا ُغر م

 من درست حرف بزن! یبا عمه  یه ی_ه

 گرد کردم و گفتم: رو  چشمام

 !؟یاز من دوست دار  شتری_تو عمتو ب 

 هاش گفت: خنده  یاون خندم گرفت. از ال به ال یخنده و منم از خنده   ریمن زد ز یافهی ق دنیبا د باربد

 !یکردی خونه بعد شروع م میبرس یذاشتی_م

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 تو؟! ای_من شروع کردم 
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 گفت:  یحق به جانب  یافه یق با

 _خب معلومه که تو!

 گفتم:  یزدم و ابروهام رو باال انداختم. با لحن مرموز  یلبخند

 !کنمی خوب! حاال که من شروع کردم، خودمم تمومش م یل ی_خ

 شدم و لپاش  رو شکار کردم.  زونیحرکت از گردنش آو هیبا  و

ترمز زد که   یرو یرخوند و ناگهان که تعادلش رو از دست داده بود، فرمون رو به سمت چپ چ اون
 قرارمون بدن! تیهاشون مورد عناپشت سرمون با بوق و فحش  ینایباعث شد ماش

 حرص گفت:  با

 !ابون؟یوسط خ یکن یچه کار م یفهمیم چی_ه

 کردم و گفتم:  ترق یرو عم لبخندم

 !رم؟یکار از شما اجازه بگ نیا یبرا  دی! نکنه بادمی*و*س*بی _داشتم شوهرمو م

 رو به هم فشرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:   چشماش

 _از دسِت تو طناز، از دسِت تو! 

مون رو  بار اون دستش رو پشت سرم گذاشت و منو به سمت خودش کشوند و فاصله  نیو ا دمیخند
 برد!   نیاز ب

 

باربد حلقه   ی. دستم رو دور بازومیو وارد آسانسور آپارتمان شد میشد ادهیپ ن یهمراه هم از ماش به
 شونش گذاشتم و آروم گفتم:  یکردم و سرم رو رو

 ! میماِل هم شد گهیمن و تو د شهی_باورم نم 

 گفت:  یلحن مرموز  با
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 باورت بشه!  کنمی م یکار   هیتو خونه،  می_بزار بر

 و گفتم:  دمیبه بازوش کوب یبازوش برداشتم و مشت یرو از رو سرم

 !یباشم تو نذاشت  کیبارم که من خواستم رمانت هی_

 سر داد و گفت:  یاقهقهه 

 تو تخت خواب! کنمی م  جادیواست ا کی رمانت یفضا هیتو خونه خودم  می_بزار بر

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 !نمیب یشما رو هم م یرو  نی_به به! تازه دارم ا

 زد و گفت:  یلبخند

 ! ست؟یه، بس ن_هفت سال انتظار بس 

رو پشت گردنم و مثل پِر کاه از   گش یزانوهام انداخت و دست د ری دستش رو ز هیحرکت   هیبعد با  و
 بلندم کرد و وارد خونه شد...  نی زم یرو

 230#پارت_

 . با دستش که دورم حلقه کرده بود، گفت: دمی کش یاازه یشونش فشردم و خم  یرو رو سرم

 !مایفردا صبح زود پرواز دار م،یبخواب می_پاشو بر

 اشاره کردم و گفتم:  ونیزیتلو یصفحه به

 آخراشه! گهی_د

 و گفت:  دیخند

 !ه؟یچ لمی موضوع ف یدونیبه من! اصال م یُزل زد لمی_تو که از اوِل ف

 کردم و گفتم:  یمصنوع اخم
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 !گهید نمتی! خب بزار ببهازنن ی سره ُغر م  هیکه  رمردایپ   نیمثل ا ی_باربد شد

 چسبوند و گفت:  میشون یرو به پ ش یشونیزد و سرش رو به سمتم چرخوند و پ یناب  لبخند

  ترسمیم  ،یشیم  داریاز خواب ب ای یخواب یمن م دنیتا آخر عمرت هر شب و هرصبح با د گهی_د
 !یخسته بش

 و گفتم:  دمیکش ششیرته  یرو یدست

 !شمی وقت از تو خسته نم چی_من ه

شد. منم خودمو رو کاناپه جا به جا کردم و   رهی خ ونیزیتلو یرو نوازش کرد و دوباره به صفحه  موهام
 ! د؟یلحظه رو خواب نینبود ا فیو ح دادی . بغلش بهم آرامش م دمیبهش چسب شتریب

 

                                ***** 

 : باربد

چرخوندم که خوابش برده بود! چقدر تو   یکه پخش شد سرم رو به سمت طناز  لمیف  انیپا تراژیت
بار با کمک هم غذا    نیاول یکه برا  یوقت یخواب ناز و معصوم بود! لذت بخش بود کنار اون بودن! حت

  دش،کرد! لمِس وجو کسانمیبار کنارش ظرف شستم و با آب  ن ی اول یکه برا یوقت ی! حتمیدرست کرد
که   ییای! رو نهی ریش  یایرو هینابش! تمامش مثل  یهانابش، وجود گرمش و خنده یهاو*س*هب*

 تموم بشه! زارمی وقت نم  چیکه من ه ییایمن گذاشته! رو کنواختی سوت و کور و  یتازه پا به زندگ

  زانوهاش. با ری رو ز گمیگردنش گذاشتم و دست د ری شونم برداشتم و دستم رو ز  یسرش رو از رو آروم
  دنیشن  ادیاحمقانه به نظر احمقانه ب  دیحرکت بلندش کردم و به سمت اتاقمون حرکت کردم. شا هی
که   ییزهایچ یاز فکر کردن به اتاقمون، خونمون و همه  یمثل من اما حت  یاز زبون مرد ییحرفا نیچن

 ! نشستیلبم م  یلبخند رو شدیمربوط به من و اون م

و به   دمیرنگش کش  ییخرما یهابه مخمل ی. دستدمیتخت گذاشتمش و پتو رو روش کش یرو  آروم
 تونهی شدم. مهم بود که طناز قبل از من ازدواج کرده؟! مهم بود که نم رهی غرق در خوابش خ یچهره 
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! تمکه من، تنها من به عنوان عشقش تو قلبش جا داش یبهم بچه بده؟! مهم نبود! مهم نبود تا زمان
 حد در کنارش آرامش داشتم! نیکه من تا ا ینبود تا زمان مهم 

 در برابر بودِن طناز در کنارم مهم نبود! زیچ چیه

تنش گذاشتم و سرم رو تو   ی. دستم رو رودمیخودم کش  یو پتو رو رو  دمیتخت کنارش خز یرو  آروم
من  گهی ! دتموم شده بود ییتنها یهاشب گهی. ددمی موهاش  فرو کردم و عطرش رو به مشام کش 

 بودم!  ای مرد دن نیترخوشبخت  شهیهم یبرا

 231#پارت_

 گفتم:  تی به ساعتم انداختم و با عصبان یبار دوم نگاه یبرا

 !!!میرسی نم  م،یرسی _نم

 دستش رو دور بازوم حلقه کرد و گفت:  دیبهم رس یهاش رو تندتر کرد تا بهم برسه و وقتخنده قدم  با

 !یشی تر مجذاب  یخور یخدا! تو هم حرص م ی_ا

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 !دونمی! می دی _تو آخر منو دق م 

حرکت دستاشو به هم  هی. تو میسرمون، چشم دوخت یباال شی سر داد و هر دو به صفحه نما یاقهقهه 
 و گفت:  دیکوب

 من صبحونم رو درست بخورم!  ینذار  یخواستی خورده! فقط م ری ساعت تاخ هی! پرواز یدی_آهااااا! د

 کردم و گفتم:  ز یرو ر چشمام

 ! مغِز من! زدلمیتو مغِز منه عز ی! غذا؟یخور یهم م یاگهید زیمغز من چ  ری_تو مگه غ

ها رو  و چمدون میبرد. هر دو کنار هم نشست های و به سمت صندل دیو دستم رو کش دیخند  زیر  زیر
 و بعد گفت:  دیکش یطوالن یا ازه یشونم گذاشت و خم ی. سرش رو رومیپامون گذاشت یهم، جلو
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منتظر   نجایساعت ا هی دی! حاال باشدی نم یز یهم بخوابم که چ گهیساعِت د مین  یذاشتی_اگه م
 ! میبمون

 زدم و گفتم:  میشونیبه پ یاضربه 

 ! ؟یتو هنوزم به فکر خوابمن!  ی_خدا

 کرد و گفت:  یاخم

 بخوابم!  خوامی _انقدر حرف نزن م 

و چشماش رو بست و لبخند    دیتر بهم چسببکشم که محکم  رونی سرش ب  ری بازوم رو از ز خواستم
و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. سرم رو به   دمیاراده خند یب  افشیق دنیزد. از د یحرص درار 
 دادم و گفتم: هیسرش تک

 !یبخرم تا بخور   زیچ هی_مگه گرسنت نبود؟! بزار برم 

 رو به بازوم فشرد و گفت:   سرش

 !کنمی عوض نم  ی چی با ه نجاروی_فعال ا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ؟یکردی چه کار م  یزبونتو نداشت  نی_اگه ا

 و گفت: باال انداخت  یاشونه

 !کردمی _دق م

موج  یو موها دیدوی افتاد که تو فرودگاه م یازدم و ناگهان چشمم به دختر بچه  ترق یعم یلبخند
 دارش تو هوا معلق بود!

افتادن اون دختر بچه منم از   نیخورد! با زم نیشده بودم که همون لحظه به شدت زم  ش ییبایز محو
 کرد و گفت:  یز یشونم بلند کنه. اخم ر  یسرش رو از رو یکه باعث شد طناز با نگران  دمیجا پر

 !شد؟ی ! چ؟ی_خوب 
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بلند شده بود، گرفتم و با لبخند   نیزم  یکه حاال به کمک پدر و مادرش از رو یااز دختر بچه چشم
 گفتم: یامه ینصف و ن

 ! یکه بخور  رم ی بگ یز یچ هی! بزار برم تا قبل پرواز یچ ی_ه

از جام بلند شدم و از اونجا دور شدم. دروغ بود اگر   عیاجازه بدم بهم شک کنه، سر نکهیبعد بدون ا و
 پدر باشم!  خواستی دلم نم گفتمیم

 

                           **** 

 

 : طناز 

 یخواستن بی ضابدار عج نیو شلوار ج زهیی رنِگ پا یابلند نقره  یقامت مردونش که تو اون پالتو به
  رهنشیپ ییابتدا یافتادم که  چند دکمه نیا ادی یشدم و محو دور شدنش شدم. وقت رهی بود خشده 

 زدم و به خودم لعنت فرستادم. میشونیبه پ یابره ضربه   یباز بود و من گذاشتم همونجور 

 که نوشته بود:  دمیرو د  ریرو در آوردم و روش اس ام اس ام لمیموبا

 مطمئنم!" ،یخواب موند شهی"_مثل هم

 و واسش نوشتم: دمیخند

 که من طنازم!"  یکردی شک م دیبا شدی م نیا ری"_اگه غ

 : گفتی و بعد هم صداش که م دیچ یپ  مینیب  ریلحظه عطر باربد ز همون

 تا بناگوشت بازه؟!  شتیکه ن ی کنی صحبت م ی_با ک 

 گفتم:   یرو باال انداختم و با لبخند حرص درار  ابروهام 

 _با دوست پسرم! 
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ازم فاصله گرفت و تو صورتم لب   ی حرکت کنارم نشست و لباش رو به لوپام چسبوند  و بعد کم  هی با
 زد: 

 ! هیمخاطبت ک فهممی کردنتم م  پی از نوع تا یچون من حت یار ی حرفا حرصمو در ب نیبا ا  یتونی _نم

 به بغل شدم و گفتم:  دست

 ه؟ یک یگی _خب اگه راست م

 لبخند زد و گفت:  یخونسرد با

 ! ری_ام

 به خودم گرفتم و گفتم:  یَپَکر  یافهیق

 !ه؟یک یپرس ی _خب پس چرا م

 و گفت:  دیخند

 ! گهی_د

 و کروسان رو به سمتم گرفت و گفت:   رکاکائوی بعد ش و

 بخور!  رکاکائوی _حرص نخور، ش

 حرص اونا رو از دستش گرفتم و گفتم:  با

 ! یبدجنس یل ی_خ

 داد و چشماش رو بست. با لبخند گفت:  هیتک  یرو به صندل   سرش

 !یروانشناِس بدجنس شد هیتوئه که عاشِق   ری _تقص

 232#پارت_

 رو گرفتم و گفتم: دستش
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 !نم یکنار پنجره بش خوامی ! من مسایوا سای_وا

 ابروش رو باال برد و گفت:  یتا هی

 _چند سالته عموجون؟!

 نشستم و گفتم:   یصندل  یبه بازوش زدم و رو یاضربه 

 اصال! باهات قهرم!  خوامی _نم

 انداخت و گفت:  ینگاه رونی باال انداخت و کنار پنجره نشست. با لبخند به ب یاشونه

 ! یهم عال یل ی_خ

 رو گرفتم و سرش رو به سمِت خودم چرخوندم و گفتم:  رهنشیپ یقهی

 ...یل ی_خ

 لبخند گفت:  با

 !؟ی_مگه باهام قهر نبود

  یچسبوندم و چشمام رو بستم. منتظر بودم تا حرف یرو رها کردم و سرم رو به صندل قش یحرص  با
 نگم!  یز ینگفت! منم با خودم عهد بستم تا مقصد چ یچی بزنه اما ه

 که گفت:  دمیمرموزش رو شن  یلحظه صدا همون

بعد !" یبزن   ینکرده حرف یتا اون کار  ی"طناز حق ندار   یگی تو ذهنت به خودت م یاالن دار  نی_هم
 و ادامه داد: دیخند

 تو  بغلم!  یپر ی بلند بشه، م مایهواپ  نکهیبه محض ا  ی_ول

  یالزم برا ینگفت. همون لحظه بعد از هشدارها یز یچ گهینگفتم و اونم د  یز ی زدم و چ  یپوزخند
که   ییبلند شد. از اونجا نیزم یشروع به حرکت کرد و کم کم از رو   مایهواپ ،یمن یا یبستن کمربندها

  یبرا منو   کردی م  ییبدجور خودنما  مایلرزش هواپ م،ینشسته بود  مایهواپ یهااز بال  یکی ما مجاور 
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 یهاشده بودم اما چون مجاور بال  مایشد. قبال هم سوار هواپ  یدلم خال ریلحظه احساس کردم ز هی
 حس نکردم!  یادیز زی نبودم، چ مایهواپ

بازوش  گذاشتم و  یباربد گذاشتم و بهش چنگ زدم. سرم رو رهنی پ یاراده دستم رو رو یب ناگهان،
 گفتم:  عیبگه، سر یز ی اون سرش رو کنارم آورد و تا خواست چ

 _هنوزم قهرم! 

به   مایرفت و هواپ  نیو دستش رو پشت کمرم گذاشت و به خودش فشرد. کم کم لرزش از ب  دیخند
 باربد بردارم!  یبازو یسرم رو از رو  خواستی دراومد اما من دلم نم یحالت عاد

 آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت:  آروم

 !؟ی_هنوزم قهر 

هاش شدم که مچ دستم  کردم. مشغول بستن دکمه یمصنوع یبازوش  برداشتم و اخم  یرو از رو سرم
 رو گرفت و گفت: 

 !؟یکنی ! چه کار میه ی_ه

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 !بندمشونی و م کنمی من دارم بهت لطف م ،یهاتو ببنددکمه ی ست یبلد ن نکهی_مثل ا

 زد و گفت:  یخند تک

 تو رو خدا!  الی خیمن! ب ی_اوه خدا

 زد و گفت:  ییکردم که لبخند دندون نما یاخم

 !؟یزن ی_باشه باشه! حاال چرا م

 دکمه رو هم بستم و بعد گفتم:  نی زور خندم رو  کنترل کردم و آخر به

 !ستمیقهر ن گهی_حاال د
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وجود  نمیباالتر از ا یو محو صورتم شد و من محو چشماش! خوشبخت  د یبه صورتم کش یدست
 داشت؟! بخدا که نداشت!

 233#پارت_

 _ماه_بعد  کی#

دوباره  افتادم و  روزید ادیگذاشتم و با لبخند بهش چشم دوختم. ناگهان  زیم ی رو هم رو یترش  ظرف
 دلم گرفت!

 یکه تو پارک باز  ییهاباربد پر از خواستن بود! پر از محبت بود! پر از حسرت بود به بچه نگاه
 تونستمی ! حق داشت دلش بچه بخواد! حق داشت پدر شدن رو تجربه کنه! اما من نمکردنیم

ده بود! چقدر کنم! چقدر در برابرم محبت کر هیبهش هد خواستی رو که دلش م  یز یچ نیترک یکوچ
 !؟یکنم! اما من چ یاحساس خوشبخت شتریو ب شتریباعث شده بود، هر لحظه ب

  دمیآب به صورتم پاش یآب رو باز کردم و مشت ر یش عیسر  دم،یتو قفل رو که شن  دیچرخش کل یصدا
 شده بود، نشه! ری که از چشمام سراز ییهااشک یتا متوجه 

ورودش به   د یعطر باربد نو دنیچیبرداشتم و صورتم رو باهاش خشک کردم و همون لحظه پ  یدستمال
 آشپزخونه رو داد.

و با لبخند به سمتش برگشتم. اونم لبخند زنان، به عادت هر روز، شاخه گِل رِز    دمیکش یق یعم  نفس
 رو به سمتم گرفت و گفت:  یدیسف

 ! ایهمسر دن نیباتری_سالم به ز

 گرفتم و گفتم: رو از دستش  گل

 !ای شوهر دن  نیتر_سالم به جذاب 

 نشوند و آروم گفت:   میشونیپ یرو یااومد. ب*و*س*ه کمیشد و نزد ترق یعم  لبخندش

 !م؟یدعوا رو شروع کن یامروز! کِ  یاز کلمات عاشقانه  نمی_ا

 ازم فاصله گرفت و گفت:  ینگفتم. کم  یز یو چ  دمیخند حوصلهی ب
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 تو حالت خوبه؟! نمی_بب 

 !نهی چشمام رو نب یانداختم تا اشِک تو نیی رو پا سرم

 : دیچونم گذاشت و سرم رو باال آورد. نگران پرس  ری رو ز دستش

 افتاده؟! ی_اتفاق 

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 ! امحوصله ی ب  کمینشده فقط  یچی_نه نه! ه

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 !هیچ یحوصلگ ی ب نیدرمان ا دونمی _من م

 گفتم:  ومد،یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 !ه؟ی_چ

 گفت:  شد، ی که از آشپزخونه خارج م یسمت مخالف من برگشت و درحال  به

 _بچه! 

کرد و قدرت از پاهام رفت.   دنی! دستام شروع به لرز ختی ر نییپا یحرف انگار دلم ُهر   نیگفتن ا با
بچه   تونمی نم ارهیحرف رو زد تا به روم ب  نیگرفتم تا مانع از افتادنم بشه! ا تن یدستم رو به کاب عیسر

تا بتونه پدر   رهیبگ گهیزِن د هی خوادی حرفا نبود! پس...پس نکنه م نیدار بشم؟! نه! باربد که اهل ا
 قسمت کنم! یاگهیباربد رو با کِس د تونمی بشه؟! حقم داره! نه!!! حق نداره! من نم

افکار پوچم غرق بودم که باربد که لباساش رو عوض کرده بود و حوله به دست مشغول خشک   تو
 با سرعت به سمتم اومد و گفت:  د،یمنو د ی کردن صورتش بود، وارد آشپزخونه شد. وقت 

 ! ؟یشد یشکل نی! چرا ا؟یچته؟! خوب _طناز 

  یبا نگران د،یلرزونم رو که د ینشستم. دستا  های از صندل یکی  یرو گرفتم و با کمکش رو دستش
 گفت: 
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 ! ؟یدی سکتم م یشده؟! خب دار   یچ یگی _چرا نم

 چشم دوختم و گفتم:  شی دوست داشتن یبغض به چهره  با

 !؟یازدواج کن گهینفر د هیبا  یخوا ی...تو میخوای _م

  ده،یبر دهی هاش، برخنده یکرد. از ال به ال دنیبلند شروع به خند یمکث کرد و بعد با صدا یالحظه 
 گفت: 

 طناز؟! زده به سرت؟  یگی _چرا چرت و پرت م

 دستام گرفتم و گفتم:  نیسرم رو ب کالفه

 ! گمیم ی_نخند باربد، دارم جد 

 لباش خشک شد و با اخم دستام رو تو دستاش گرفت و گفت:  یرو خنده

 ! ؟یزنی حرف مزخرف رو م  نی بپرسم چرا ا تونمی _م

 بغض گفتم:  با

و حس کردم   دمی! دیکردی با ذوق بهشون نگاه م یچجور  دمی! ددمیها دبه اون بچه  روزی_نگاهتو د
  یحوصلگی ب  نیدرمان ا یگفت  یجور  هی! ی! االنم خودت حرف از بچه زدیپدر باش خوادی که دلت م

 !ادی خونه ب نیبچه به ا هیقراره  یبچس که انگار مطمئن بود

 گفت:  تیرو تکون داد و با جد  سرش

 بچه به جمعمون اضافه بشه!  هی_آره! من مطمئنم که قراره 

 رو از سر گرفتم و گفتم:  هیگر دوباره

 هیخودخواه دونمی کارو با من نکن! م نیقسمت کنم! تو رو خدا ا یتو رو با کس تونمی _من...من نم
 اما...

 از اشکم گذاشت و آروم گفت:  سیخ  یلبا یرو رو دستش
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 !!!سی_ه

سرم. آروم لب   یشونش گذاشت و چونش رو رو ی. سرم رو رودمیو من تو بغلش خز دیرو کش دستم
 زد: 

 !بچه یهرچ  یکه گور بابا یمن ارزش دار  ی_تو انقدر برا

 زدم:  هق

 !یپدر بش یتو حق دار  ی_ول

 رو نوازش کرد و گفت:  پشتم

 من!  یمادِر بچه  یشیتو هم م شم،ی گفته قراره پدر نشم؟! من پدر م ی_آره حق دارم! ک

 گفتم:  هامه یگر ونیم از

 امکان نداره! نیکه ا  یدونی_م

 موهام فرو کرد و گفت:  یرو ال به ال دستش

! اون  شینی تو هم بب هیکاراشو انجام دادم و فقط کاف  یهاست دنبالشم! همه_امکان داره طناز! مدت 
 !یشی وقت مطمئنم که تو هم مثل من عاشقش م

 رو از ش جدا کردم و تو چشماش ُزل زدم و گفتم:  سرم

 باربد؟!   یزنی حرف م ی_از چ

 زمزمه کرد:   و اشکام رو پاک کرد. آروم دیبه صورتم کش  یلبخند دست با

 _از پسرمون! 

 ادامه داد:  دیمن رو که د تعجب

و از   میریشده! خونمون رو هم به نامش زدم! فردا با هم م دییتا زی_چند وقته دنبال کاراشم! همه چ
 خودش!  یبه خونه مشیاری پرورشگاه م
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 گفتم:  یدهنم گرفتم و با ناباور  یرو جلو دستم

 باربد؟! ی_تو چه کار کرد

 رو باال برد و با لبخند گفت:  ابروهاش

 !؟ی_ناراحت شد

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  عیسر

 شوکه شدم! کمی_نه نه! فقط...فقط 

 چسبوند و چشماش رو بست. منم چشمام رو بستم و اون آروم لب زد:  میشون یرو به پ ش یشونیپ

  یبرا رفت یخاطر بود که دلم غنج م نیفقط به ا کردمی نگاه م یها اونجور به اون بچه یدی_اگه د
 رو مامان!  میکنه، من رو بابا صدا بزنه، عشِق زندگ یپسر خودمونم مثل اونا قد بکشه، باز  نکهیا

 لقه کردم و گفتم: رو دور گردنش ح دستم

 ! ؟ی_تو چرا انقدر خوب

 بلندم کرد و من پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. و گفت:  یصندل  یحرکت از رو هی با

 ! ی_چون تو عاشقم

  یبود دهن کج  زیم یکه رو  ییبعد به سمت اتاقمون حرکت کرد و با ترک آشپزخونه به غذاها و
که هنوز از روح هم   ی داشت وقت ی، من! و چه معنروح باربد یروح من باربد بود و غذا ی! غذامیکرد
 !م؟یکن ریجسممون رو س  م،ینشده بود ریس
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 و گفتم:  دمیاسترس دستام رو به هم مال با

 ! من که ُمردم!ارنش؟ی_باربد پس چرا نم 

 و گفت:  دیخند

 بشه!  داشونی_االناست که پ

 سرم رو تکون دادم. د،یتاک یلبمو کندم و به نشونه پوست

بچه بغلش بود، به سمتمون اومد. دستام از  هیکه  یپرورشگاه درحال یاز کارمندا یک یلحظه،  همون
 یدستا موند،ی نم  یباربد مخف نِ یب زی ت یاز چشما  ز یچ چیکه ه یی. از اونجادیلرزی زور استرس م

 و گفت: روشون کاشت   یاکرد. ب*و*س*ه کیسردمو تو دستش گرفت و به لباش نزد

 _آروم باش مامان کوچولو!

و با   ستادیزدم و همون لحظه اون خانم جلومون ا یجمله قند تو دلم آب شد. لبخند  نیا دنیازشن
چشماش رو به هم  یبه باربد انداختم و وقت  یپتو بود، به سمتم گرفت. نگاه یرو که ال  یلبخند نوزاد

ناز و   یچهره  بهصورتش کنار زدم و    یپتو رو از روفشرد دستام رو دراز کردم و بچه رو بغل کردم. آروم 
 تپلش کاشتم. یلپا یرو یاسرم رو جلو بردم و ب*و*س*ه  ارادهی شدم. ب رهی غرق در خوابش خ

 شدم و گفتم:  رهی لبخند بهش خ با

 چرا انقدر قشنگه؟!  نی_باربد ا

 رو دور شونم حلقه کرد و گفت:  دستش

 ماست!  ی_چون پسر کوچولو

زد و   میشونیبه پ یاکاشتم. باربد ضربه شی شونیپ یرو یابردم و ب*و*س*ه  کشیسرم رو نزد دوباره
 گفت: 
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 !هاشهیم میداره حسود گهی_د

 یانگاه کردم و بعد به باربد چشم غره د،یخندی م زیر ز ی که داشت ر یرو باال آوردم و به پرستار  سرم
 رفتم.

 هم رو به پرستار گفت:  باربد

 !دهیا؟ داره با چشماش منو قورت متو رو خد ینی بی_م

 و گفتم: دمیُگل انداختش کش یهابه لپ  یو بعد ما رو تنها گذاشت. دست  دیدوباره خند پرستار

 چند وقتشه؟ یخوردن یتپلو نی_ا

 و گفت:  دیبازوش کش یرو نوازش گونه رو دستش

 سالشه!  هی_

 رو نوازش کردم و گفتم:  موهاش

 !؟ی_تا حاال به اسمش فکر کرد

 زد و گفت:  یلبخند

 اسم دختر کوچولومون رو انتخاب کنم!  خوامیشازده با خودته! من م نی_نه! اسم ا

 شده بود رو قورت دادم و گفتم:  جادی که تو گلوم ا یبغض

 !یخودت رو بغل کن  یهابه خاطر من بچه یتونی _واقعا متاسفم که نم 

 لبام گذاشت و گفت:  یرو رو اومد و انگشت اشارش کنارم

دوسش  تونمی بچه چقدر نازه! مگه من م نی! نگاه کن ای حرفا بزن  نیاگه از ا شمی ! ناراحت مسی_ه
از   شتریب  ی! من اونو حتست؟ی درصد فکر کنم که اون بچم ن  هی یحت  تونمینداشته باشم؟! مگه م

 نه بهش فکر کن! حرفا نه بزن،  نیوقت از ا چیه گهیخودم دوسش دارم! پس د یبچه 
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فشردم و اونم دستش رو دور شونم حلقه کرد و به خودش فشرد. سرم   نشیو سرم رو به س دمیخند
 تو بغلم رو به خودم. یرو به اون  فشردم و کوچولو

 خودم دوست داشتم! یاز بچه شتریب  ی! من اونو حتگفتی راست م باربد

 235#پارت_

  ر،یدر منتظرمون بودن. بابا، ام ی. همه جلو میشد ادهیپ ن یباربد رو گرفتم و به کمک اون از ماش دست
 ! یلیخانم و ارسالن و البته مامان ن  نیو مهال، مه   نی الهه، طناز کوچولو، ام

. همه با ذوق  میو به سمتشون رفت  میرد شد یخون گوسفند قربون یدر دست باربد از رو دست
  نتشیبب خواستی و م دیپری م نیی . طناز با ذوق باال و پاننی پسر کوچولومون رو بب دورمون اومدن تا

 گفت:  قگانش و با ذو آورد. طناز با لحن بچه کمونی. باربد طناز رو بغل کرد و نزددیرسی اما قدش نم 

 !م؟یکن یتا باهم باز  شهیبزرگ م ی! کِ دهیعمه جون چقدر ناز خواب ی_وا

 زدم و گفتم:  شی دوست داشتن یبه چهره  یلبخند

 !شهیعمه جون، بزرگ م شهی_بزرگ م

حالش! باربد   نیا دنیبود و سخت نبود فهم  ختهیحال و هواش به هم ر یبه سمتمون اومد. کم ریام
 و گفت:  دیرو به آ*غ*و*ش کش  ری حرکت ام هیگذاشت و با  نییطناز رو پا 

که بوده تموم شده و رفته! و  یداداش! گذشته هر چ نمیبب  ینجور یا افتویق خوامی وقت نم چیه گهی_د
پسِر منه!  دهیکه االن تو بغل طناِز من خواب  یی! نگاه کن! اون پسر کوچولوستمیناراحت ن یامن ذره 

 ! رهخواهرزادشو دوست ندا شییکه دا کنمیو بس! پس اخماتو باز کن و گرنه فکر م نیهم

صورت   یباربد زد و بعد به سمت من اومد. دستش رو رو  یبه شونه یالبخند زد و آروم ضربه  ریام
 و گفت:  دیپسر کوچولوم کش یمخمل

 _آروم و معصومه! درست مثل خودت! 

 بشنوه لب زدم:  ریکه فقط ام یهر دومون رو تو آ*غ*و*ش گرفت. آروم و جور  ری زدم و ام یلبخند

 !یدوِست دارم داداش یل ی_خ
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 رو نوازش کرد و گفت:  سرم

 ! شتریمن ب زدلم،ی عز  شتری_من ب

و درهم بود اما با لبخند بهش   نیاونم غمگ یو بعد الهه به سمتمون اومد. چهره  میهم جدا شد از
 گفتم: 

بوده تموم شده و رفته! من  یها هرچدوست دارم! گذشته ری و من مثل ام ی_الهه تو همسر برادرم 
 ! نیپسر خواهرشوهر جونتو بب ایم فراموشش کن! االنم بتو ه کنم،ی بهش فکر نم  گهید

 بخشش! نیداشت ا یو چه لذت میدیحرف هر سه خند نیا با

سر   د،یکشی از من خجالت م  یخانم که انگار کم نیخانم و ارسالن هم به سمتمون اومدن. مه نیمه 
 گفت:  ریبه ز

رو خراب   تونیزندگ  میکردم دخترم! خواستم کمکتون کنم اما با خودخواه یدر حقت بد  دونمی _م
 ...مو یکردم، من واقعا پش

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

تو گذشته اتفاق افتاده  یها گذشته! من هرچکه گذشته نهیدرس بزرگ گرفتم! اونم ا هی_من از باربد 
 !ست ی حرفا ن نیبه ا  ازیرو فراموش کردم! پس ن

. بعِد داخل شدن اونا به خونه، باربد دستش رو پشت کمرم  دمیمنم به روش لبخند پاش زد و یلبخند
 گذاشت و آروم  زمزمه کرد: 

 !یکاِر ممکن رو کرد نیتر_درست 

به  یدست نیبه سمتمون اومدن. ام ن یبگم که همون لحظه مهال و ام یز یزدم و خواستم چ یلبخند
 و گفت:   دیصورت پسرمون کش

 پسر.  نیازه اخدا! چقدر ن ی_وا

 تر هلش داد و گفت: به اون طرف   یکم مهال
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 من! نمشی_برو اون طرف بزار بب 

 با خنده گفت:  باربد

 خودتونو!   دی_حاال نکش

 و من گفتم:  میدیخند یحرف همگ نیا با

 !کنمی م یتالف  امیبهتون داد، م نایاز هم یک یخدا   یوقت شاالیا یکه نبودم ول تونی_عروس 

 گفت:   یطانیبا لحن ش  نیام

 زود!  یایزود نیبه هم شاالی _اصال نگران نباش، ا

 زد و گفت:   نیبه ام یچشماشو گرد کرد و پس گردن  مهال

 !!!! نی_ام

 .میکرد شیهمراه دنیسر داد و ما هم تو خند یاقهقه  نیام

مرِد   نیرو نوازش کرد و قربون صدقش رفت. باالخره ا زشیعز ینوه یهم به سمتمون اومد و کل پدرم
  هیهاش نشسته بود! پدرم هم به همراه بقلب  یاز تِه دل، رو یاها، خندهبعد از مدت  ده،یکش یسخت

جمع   چشمام یاشک تو دنشی آروم به سمتم اومد. با د یلی وارد خونه شد و همون لحظه مامان ن
 .دیرسی به نظر م  ن یغمگ یل یشد. چهرش شکسته شده بود و خ

به طرفم برداشت و همون  یبه طرفش برداشتم. اونم قدم  یرو دسِت باربد دادم و قدم پسرمون
 لرزون گفت:  ییشد. با صدا ر ی چشمش سراز یاز گوشه یلحظه قطره اشک 

 ! ؟یبخشی _منو م

و  میبود هیردم و خودمو تو بغلش انداختم. هر دو غرق گر بگم، دستام رو از هم باز ک  یز ی چ نکهیا بدون
داشتم همه  میتصم م،یبود که با ورود پسرمون به زندگ  نیا تی! واقعمیشدینم  ریانگار از عطر هم س

! مهم االن بود! تواسم ارزش نداش  یاها ذرهگذشته گهیکار رو هم کردم! د نیفراموش کنم و ا زویچ
سه نفرمون و   کیکوچ ی! در کنار خانوادهبودمی شاد م دیو با  کردمی م یکه من توش زندگ یزمان حال 

 داده بود... ادی به من  میبود که باربد، مرد زندگ یدرس نی! و ازامیعز یهمه
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و جمعمون جمع بود! انگار همراه با من، همه  میناهار نشسته بود زِ ی بابا دوِر م یتو خونه  یهمگ
 !میبردی و از بودن کناِر هم لذت م  میها رو دور انداخته بودن و حاال دور هم جمع شده بودگذشته

 افکارم غرق بودم که طناز گفت:  تو

 !؟یگذاشت ی_عمه اسمشو چ

 به باربد انداختم و بعد با لبخند گفتم:  ینگاه

 _بارمان!

دستم گذاشت و آروم   یشدن و باربد دستش رو رو رهی سکوت و لبخند به هم خدر  یهمگ یالحظه 
 نوازش کرد و منم با لبخند جوابش رو دادم.

 کرد.  هیلحظه بارمان شروع به گر همون

 به دستم وارد کرد و گفت:  یابا آرنجش ضربه  باربد

 ! کنهی م هی_پاشو مامان خانوم! پاشو که آقا بارمانت داره گر

ام رو تو دهنم گذاشتم و با آرامش مشغول خوردنش شدم. باربد چشماش رو گرد کرد و  از غذ یقاشق
 گفت: 

 !گهی_ِد پاشو د

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 خودت برو!  خورم،یبابا من که دارم غذا م ی_ا

 باال انداخت و گفت:  یاشونه اونم

 ! خورمی ! نه که من غذا نمی_آخ
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 گفت:  رفتیو از جاش بلند شد و همونطور که به سمت بارمان م دیخند  یلین مامان

 !شهی هالک م هیبچه از گر نی_اگه به شما دو تا باشه، ا

 و من گفتم:  میدیخند یحرف همگ نیا با

 !دمی خودمو به زور انجام م ی! من کاراشهی_من که باورم نم 

 ماست خورد و گفت:  یقاشق یبا خونسرد باربد

 تنبلم!   ،یانی _منم که درجر

 رو تو هوا تکون دادم و گفتم:  دستم

 !  خواستی! حاال خوبه خودت دلت بچه میهست ی_عجب آدم 

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا هی

 بچه!  نی برات! تو هم که چقدر بدت اومد از ا رمی _بم

 رو گرد کردم و گفتم:  چشمام

 دوست دارم که ساکت و آرومه! یمن بچه رو فقط وقت یاومد! ولهم خوشم  یل ی! خری _نه خ

 زد و گفت:   یپوزخند

 من نق زدنشو دوست دارم!  ستی خانم! ن  ی_خسته نباش

 لحظه بابا گفت:  همون

 !د؟یبچه رو پس بد دیخوایبابا چه خبرتونه! م ی_ا

 خنده! باربد دستش رو دور شونم انداخت و گفت:  ریز میحرف من و باربد زد نیا با

 !ریشما اصال به دل نگ  ه،یعیکامال طب زای چ نی_باباجون ا

 دستم رو پشت کمِر باربد بردم و گفتم:  منم
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 قایاسمش گربه سگ بود! اون دق شه،یهم دمیدی بود من بچه بودم م یشنی میان هی_آره باباجون، 
 ! میخوابی م میریگیبا آرامش م فتادهی ن یار که اتفاقبارض من و باربده! تهشم انگ ینمونه

 نشست و گفت:   زیبارمان به بغل پشت م  ،یلیو مامان ن دنیخند همه

 !شهیم یروان چارهیدست شماها بزرگ بشه! ب ری ام که قراره زبچه نی_من فقط نگران ا

شده   رهیو بارمان رو از بغلش گرفتم. دستاش رو تو هم مشت کرده بود و متعجب بهشون خ دمیخند
 به لپش زدم و گفتم:  یابود. ب*و*س*ه

 !؟یش یم ی! از دست من و بابات روان ؟ی_آره مامان 

 دستاش رو جلو آورد و گفت:  باربد

 ! دلم براش ضعف رفت!نمی _بده بچه رو به من بب 

 گفتم:  یمصلحت  یو با اخم  دمیشرو به سمت خودم ک  بارمان

 !؟رفتی دلت واسش ضعف نم کردی م هی_عه! چطور تا االن که داشت گر

 جلوتر اومد و گفت:  باربد

 بدش به من! گمی! ماهی روت س گهیم گیبه د گی_د

 !دمی _نچ نم

 _گفتم بدش به من!

 ! دمممی_نم

 با خنده گفت:  ریام

 ! ُگرخهی تو رو خدا! بچه م  دیکارا رو نکن نی_ا

 

 ها؟!لحظه نینبود ا نیاز حد دلنش ادی خنده تو جمعمون باال رفت و ز یصدا
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و    نیو ام ریبودن. ام  ینی ریو ش یترا تو حال مشغول خوردن چابزرگ   د،یشام به اتمام رس نکهیاز ا بعد
بارمان رو تو اتاق   نکهی. من و باربد بعد از ازدنیگپ م  ییرایگوشه از پذ هیمهال و الهه هم تو 

 .میبخور ییتو تراس تا اونجا با هم چا میرفت  م،یخوابوند

رو به لبام دوختم. باربد دستش رو دور شونم حلقه کرد و اونم   ییو فنجون چا  سادمیبه آسمون وا رو
 چسبوندم و گفتم:  نشیشد. سرم رو به س رهیدر سکوت به آسمون خ 

 ؟ ی_خوب 

 مکث گفت:  یز کما بعد

 _خوبم! 

 و گفتم:  دمیرو نوش  مییاز چا گهید یاجرعه 

 ! یستین شیپ یقه ی_مثل چند دق

 موهام کاشت و گفت:  یرو یا*و*س*هب

 مثل من! یحال آدم رو بفهمه و درک کنه! اونم مرد تودار  ینطور یا یک ی_چه خوبه 

 چونش نشوندم و گفتم:  یرو یارو باال بردم و ب*و*س*ه سرم

 ! چونی نپ شده،ی_بگو چ

 : دم یپرس دم،یرو که د  سکوتش

 ! ناست؟یمامانت ا شی_فکرت پ 

 سرش رو تکون داد و گفت:  آروم

 بود!  یخال یل ی_جاشون خ

 چسبوند و گفت:  میشونی کمرش رو نوازش کردم و گونش رو به پ آروم
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و محکم باشن! خودمم   ارنیکم ن گمی م ا یلی! به خدمی م زهی و انگ دیام ای لیطناز! من به خ یدونی _م
 ! خب منم آدمم! رهیگی! دلم مارمی! کم متونمیوقتا نم  یاما بعض کنمی کارو م نیهم شهیهم

 لب زدم:  آروم

 بگم؟! یز یچ هی_

 به   رهی و خ ستادمیتکون داد. رو به روش ا دیتاک یو سرش رو به معنا دیکش یق یعم  نفس

 فاِم ناِب چشماش گفتم:  قهوه

  نجایکه ا یدار  از ین  یلی! گفتم خ نجایا ادی عصر به مادرت زنگ زدم. ازش خواهش کردم ب یکای _من نزد
! قبول انی! ازشون خواستم واسه شام بیرسمًا بابا شد گهیکه د یروز   نی! اونم تو همچشونینی بب

 و االناست که برسن! انی نکردن اما قول دادن بعدش حتما ب

 زد و گفت:  یلبخند

 ؟ ی_الک

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

که انقدر دوِست داره   یاسم تو اومد وسط قبول کرد! باربد تو مامانتو دار  ینبود اما وقت  ی_مادرت راض
مثل کوه پشتته! تو االن پدر   اش ی ریسخت گ یکه با همه ی! باباتو دار کنهیم یو به خاطرت هرکار 

  امی و خوب  هامیبد یهمه عاشقتم! با همه نیکه ا ی! منیمنو دار  نکهیو مهم تر از همه ا یشد
 کشمیکه نفس م یالحظه  نی! تا آخر ی! تو مرِد منیار ی کم ب یوقت حق ندار   چیعاشقتم! پس تو ه

و   یار یکم ب دیوقت نبا چی! پس هیدرت پدر و ما ی! پسر دوست داشتنیبارمان د یبه توئه! تو ام امه یتک
تو سر خم   ی ! واسه سربلندکنمیم  یمرِد من! به خاطرت هرکار  مونم،ی مرگم باهات م یبدون تا پا نویا
قول   زنه،یم  ادیاز تِه قلبم که عشِق تو رو فر دم،ی بار قول م نیا کنم،ی ! تموم نبودنام رو جبران مکنمیم
 !دمیم
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 . میلباش نشست. محِو بودِن هم شده بود یرو یناب  لبخند
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دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و سرش رو آروم آروم جلو آورد. منم چشمام رو بستم و با   باربد
 میمون نکه فاصله ی. درست زمان بردمی تموم وجودم عاشق  باربد شده بودم و از وجودش لذت م 

 دنی. از دد یبه موهاش کش یفاصله گرفت و دست عید سرسانت بود، زنگ خونه به صدا در اومد. بارب
 نثارم کرد. یاو اونم چشم غره دم یخند  زیر  زیر  افشیق

و اونم به  دمیپاش ی. رو به باربد لبخنددیچی تو خونه پ یسالم و احوال پرس  یلحظه صدا همون
بعد تراس رو ترک   هیچشماش رو به هم فشرد و بعد از تراس خارج شد. من هم چند ثان یقدردان

 کردم و دنبال باربد به استقبال پدر و مادرش رفتم. 

گرم و   ادی! درسته زیتا آسمون فرق کرده بود با برخوردش تو روز خواستگار  نیمادرش زم برخورد
 یلبخند چقدر برا نیکه ا دونستمی من فقط م ونیهاش بود و انبود اما حداقل لبخند رو لب  یم یصم

 باربد ارزش داره! 

شدن و دست آخر مرجان خانم دستاش رو از   رهیهم خ  یباربد و مادرش تو چشما ،یطوالن  یلحظات 
رو به روم زدم.   یبایفوق العاده ز  ری به تصو یهم باز کرد و باربد به آ*غ*و*ش مادرش پناه برد. لبخند

 جنگل! یو سرسبز  ایدر یبه آروم یر یشد! تصو رهی ذهنم ذخکه تا ابد تو  یر یتصو

. دنیبعد از جدا شدن از مادرش به سمت پدرش رفت و هر دو مردونه هم رو تو آ*غ*و*ش کش باربد
 من!  یقهرماِن زندگ  یلحظات برا نیبود ا  نیریبودن و چقدر ش  دهیرو ند گهیاز روز عقد هم د

دعوت کرد و الهه دوباره   ییرایاومد، بابا همه رو به پذ  رونی باربد از آ*غ*و*ش پدرش ب نکهیاز ا بعد
 شهیهمه گرفتم و دست آخر کنار باربد نشستم. باربِد هم یجلو ین یریآورد و منم ش ییهمه چا یبرا

از   یخوشبخت   مادرشو انگار با اومدن پدر و   رفتی هاش کنار نملب  یلبخند از رو یامغرور حاال لحظه 
 !زدی عمق وجودش به ما لبخند م

 

از بارمان نزده بودن   یدو ساعت از اومدنشون گذشته بود و هنوز نه مادر باربد و نه پدرش حرف  حدوداً 
که از  یابارماِن معصوِم من، نوه یبه جا   خواستیبود که دلشون م یعیآزاردهنده بود! طب یکم نیو ا

  دی! من باممن امشب به باربد قول دادم پشتش باش پوست و استخون خودشونه رو بغل کنن اما
  غیدر یکار  چیمن از ه یخوشحال  یمدت برا نیکه تو ا ی! به خاطر مردکردمی رو درست م  زیهمه چ
 نکرد! 
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بود. آروم درب   دهیشدم که بارمان توش خواب یجمع رو ترک کردم و وارد اتاق ی"دیگفتن "ببخش  با
 اتاق رو باز کردم و واردش شدم. 

سرخ و  یبه لپا  یتخت نشستم و دست  ی. کنارش روزدی شده بود و داشت دست و پا م  داریب  بارمان
 . آروم لب زدم: دم یو نرمش کش دیسف

 !زدلم؟ی عز یشد  داری_ب

 گفتم: کردم،ی تخت بلندش م یکه از رو یدرحال 

  ،یقول بده اگه نخواستن بغلت کنن، ناراحت نش   یبزرگت، ول  مامان بزرگ و بابا شیپ  میبر  ای_ب
 باشه؟!

 پاکش کردم و با لبخند گفتم:  ع یگونم نشست  که سر  یبارمان رو تیبه خاطر معصوم  یاشک قطره

 شده کوچولو! وونهی! مامانت دیوا ی_ا

د روش  که پدر و مادر بارب دمی رس  یبه مبل  یاز اتاق خارج شدم. وقت دمیکش  یقیبعد نفس عم  و
بارمان، حالت چهرش عوض داشت. اونم   دنیاونا بود، به محض د ینشسته بودن، باربد که رو به رو

 ! رنیشون بپذکه پدر و مادرش نتونن بارمان رو به عنوان نوه  دیترس ی ! مدیترسیم

 بودنش مطمئن نبودم! یزدم که خودمم از واقع یلبخند

 . من و پسرم! میبود ستادهیا نیآقا و خانِم مع یرو به رو قایرو دور زدم و حاال دق مبل

 ها  حبس شده بود! غرق در سکوت شده بود و نفس  خونه

 و سکوت مرگبارتر از مرگبار بود!   گفتی نم یز یکس چ چیه

نه از جاش بلند  که مرجان خانم، ناباورا نمی و خواستم برم و کنار باربد بش شدمیم دیداشتم ناام گهید
فرو برد.  دشیشد و بارمان رو از دست من گرفت. اونو به خودش چسبوند و سرش رو تو گردن سف 

بغلش   واونو ت  یبه خودش چسبوند. کم   شتریو ب شتریشد و بارمان رو ب  یهاش جار گونه یاشکاش رو
 تاب داد و بعد از خودش جدا کرد و آروم رو به پدر باربد لب زد: 

 پسِر باربِد منه!  نیکه چقدر معصوم و نازه؟! ا ین یبی مون رو منوه ! ش؟ینیبی _م
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هر   یشونم نشست و بعد حضورش رو کنار خودم حس کردم. اشک شوق تو چشما یباربد رو دست
 !میکردیپدر و مادر باربد به بارمان نگاه م یایدومون جمع شده بود و ناباور به مهربون 

 بود....  دهیخوِش ما هم رس یباالخره روزها انگار

 239#پارت_

شکم  بارمان بود و سرش رو به   ی. دست باربد رو دمیخودم کش  یو پتو رو رو دم یتخت خز یرو  آروم
  کیمن و باربد قرار گرفته بود، نزد نی. منم به بارمان که ب کردی سِر بارمان چسبونده بود و نگاهش م

تخت   یآروم سرش رو بلند کرد و آرنجش رو رو دست باربد گذاشتم. باربد یشدم و دستم رو رو
 شد و من آروم گفتم:   رهیسرش. با لبخند بهم خ ریگذاشت و دستش رو ز 

 ! م؟ی_خوشبخت

 کرد و گفت:  ترق یرو عم  لبخندش

تو   ی! حتهای تو سخت یحت م،یسه نفرمون کنار هم باشن، خوشبخت  کیکوچ ی که خانواده  ی_تا زمان
 !میرو دار گهیهمدچون  میخوشبخت  طیشرا  نیبدتر

دستم گذاشت   ی. دستش رو رودمیکش ششیته ر یوار رورو به سمت صورتش بردم و نوازش  دستم
رو به دستم   شی نیکف دستم نشوند و بعد ب  ینرم و خواستن یا. ب*و*س*هدی و به سمت لباش کش

 . آروم لب زد: دیبو کش صانهیچسبوند و حر

 ! کنمی عوض نم  ای_عطر وجودت رو با کل دن

بالش گذاشت و چشماش رو بست و دست من همچنان در دستش بود.  یبعد سرش رو رو و
  یدو موجود دوست داشتن نیبود و من از نگاه کردن به ا دهیپسرمون آروم کنار پدر و مادرش خواب 

 !شدمی نم  ریس

 بودم!  مونیگر خوشبختظاره بود! همه تن چشم شده بودم و ن دهیاز سرم پر خواب

 که تو ذهنم بود رو زمزمه کردم:  یو آهنگ  دمیباربد کش یبازو یآروم دستم رو رو  آروم
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! ستیحق ما ن ییجدا نیا شه،ی! تو بمون واسه همستی ما ن  ینگاهو بشکن، فاصله سزا نیا یِ "_سرد
سرود   هیبهونست،  هیتو! خوندن من   یب  رمیمیلحظه، م هی یواسه  یبودن تو آرزومه! حت

تو شب سحر   یبودنم، ب  لیکه باهاتم! تو خودت دل   یتا بدون  گم،ی عاشقانست، من برات ترانه م
 تو! یب  رمیمی! مشهی نم

 ... شهیواسه هم مونمی ! با تو م دمینم  ای رو به کوه و در ادتی یحت دم،ی نم  ایعشقت رو به همه دن من

واسه   مونمی ! با تو م دمیرو م ای جواِب دن رم،یمیواست م  م،یتنها بمون بخواد من و تو  ایدن اگه
 ....شهیهم

 ... شهیواسه هم مونمی ! با تو م دمینم  ای رو به کوه و در ادتی یحت دم،ی نم  ایعشقت رو به همه دن من

 مونمی! با تو م کنمی فقط به تو فکر م ام،ییتنها  ی! توکنمی تو رو، چه خوب چه بد حک م خاطرات
 ... شهیواسه هم

واسه   مونمی ! با تو م دمیرو م ای جواِب دن رم،یمیواست م  م،یبخواد من و تو تنها بمون  ایدن اگه
 ....شهیهم

 240#پارت_

 : ریام

 

 طناز بود که تو صورتم بود! یفرخورده یکه به چشمم خورد، موها یز ی چ نیرو باز کردم و اول چشمام

تو جام تکون خوردم و چشمم  یبالش گذاشتم. کم  یوازش کردم و سرش رو رولبخند موهاش رو ن با
 زدم و آروم از جام بلند شدم. یکاناپه خوابش برده بود. لبخند یافتاد که نشسته، رو یابه الهه

بابا   یخونه   نجا،یشب رو ا می گرفت میتصم نیچهارشنبه بود، من و باربد و ام روزیکه د ییاونجا از
 بهشت زهرا! میبر  یتا امروز همگ میبمون
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من نسبت به  یرحمی به خاطر ب دیافتاد، شا میکه تو زندگ ییاتفاقا کردمیاوقات احساس م یگاه
لحظه هم  هی ی اون دختر بود و حت یکه تنها قصد من خوشبخت دونهیبود! اما خدا هم م یملود
 کنم!  تشیاذ خواستمی نم

 بابا بلند شد.  یکه صدا زدمی پا متو افکارم دست و  داشتم

 ! گهید دی بهشت زهرا؟! ِد پاش  دی بر دیخواستیبابا، لنگ ظهر شد! مگه نم ی_ا

 : دیطناز به گوشم رس  یلحظه صدا همون

شدم! شب که آقا بارمان نذاشت بخوابم! صبحم که باربد مثل    داریصبحه ب ی_باباجون من که از کله 
حاال   ده،یراحت خواب  الیپاشو پاشو! خودش شب با خ  گهیم یه سادهیخروس پاشده باال سر من وا

 من بخوابم! زارهی نم

 : گفتی باربد اومد که در جواب طناز م یبندش صدا پشت

 شونیتا خوِد صبح من بارمانو نگه داشتم و ا !دای! باباجون! اصال حرفاشو باور نکنهاهی_عجب آدم 
 !شهینم  ریدختر از خواب س نیچرا ا دونمی خواِب خوش بود! من نم

 بردم و گفتم:   رونی خنده در اتاق رو باز کردم و سرم رو ب با

 به کل کل!  دیکردیچشماتون باز بشه، بعد شروع م  دیذاشتی _م

 بلند شد.  بارمان یه یگر یو همون لحظه صدا دنیدو خند هر

 باربد زد و گفت:   یبه بازو یاضربه  طناز

 شد دوباره!   داری! آقازادت بای_ب

 .دیبه سمت اتاق حرکت کرد و باربد هم سرش رو به چپ و راست تکون داد و خند و

 به سمت من برگشت و گفت:   بابا

 ! امتهیق  ابونایخ گهیبهشت زهرا؟ خب ساعت ده شد که! االن د دیبر دی خواستی _پسر مگه نم

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا هی
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 !میبر شمی نداره باباجون! االن حاضر م  بی_ع

 بلند گفتم:  یرو تکون داد و رفت. منم با صدا  سرش

 بلندشو! نی! امنی_ام

شده بود و کنار طناز   داریافتاد که ب یابعد دوباره به اتاق برگشتم و در رو بستم. چشمم به الهه و
 . کردی نشسته بود و موهاش رو نوازش م

 گفتم:  رفتم،یم نهیکه به سمت آ  همونطور

 !ری _صبح بخ

 گفت:  ش،ی بشنو شدی م یکه به سخت  ییجا خورده باشه، باصدا  یکه کم انگار

 !ری _صبح تو هم بخ

 زدم و مشغول آماده شدن شدم...  یلبخند

 

 

 

  نیاز ماش یهم پشت سرم توقف کردن. همگ نینگه داشتم و باربد و ام ۲۳۸  یر قطعه رو کنا  نیماش
. الهه دست طناز کوچولو رو تو دستش گرفت و طناز هم بارمان به بغل، به کمک باربد از  میشد ادهیپ

 شدن.  ادهیپ  نیو مهال هم با لبخند به همراه بابا از ماش  نی شد. ام ادهیپ  نیماش

رو باهاش شستم. الهه هم کنارم    یگالب رو باز کردم و مزار ملود ی. بطر میرفت ی کنار مزار ملود یهمگ
 قبر پرپر کرد.  یرو رو میبود دهیکه خر ییهانشست و گل 

محو شروع به خوندن فاتحه    یخندبارمان رو دست باربد داد و خودش کنار مزار اومد و با لب طناز،
 کرد.

 گفتم:  د،یاون رو د شدی م یکه به سخت یکه گذشت با لبخند یکم
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  نیو جواب آخر مارستانیرفتم ب روز یرو بهتون بگم! راستش د یز ی چ هیکه  نجای ا میای_امروز خواستم ب
از سرطان   یاثر  چیه گهیالهه رو به دکترش نشون دادم! خوشبختانه، بعد از چهار سال، د یهاش یآزما

 !شهی نم دهیتو بدن الهه د

دستش رو دور کمر طناز حلقه کرد   ک ی شد. باربد  رهی به سمتم برگشت و بهم خ ییایدر ییبا چشما الهه
و مهال   نی بود و ام رهی ده بهم خدلگرم کنن  ی. بابا با لبخندزدی بارمان دست و پا م  گشیو تو دست د

شه دوست  یمن از هم یدست در دست هم، با لبخند چشم به ما دوخته بودن و طناز! طناز کوچولو
 کردم و ادامه دادم:  ترق یعم ی!لبخندم رو کمدیرسی به نظر م تری داشتن

دم! من دو تا  نکرده بو دایگفتنش پ  یبرا یرو گرفته بودم اما وقت مناسب  میتصم نیوقت بود ا یل ی_خ
  یاز امام رضا شفا ش یوقت پ یل یالهه! خ یبرا یک یخودم و  یبرا یکیسفر مشهد!  طی! بلدمیخر  طیبل

هست!  سلمونمسفر ماه ع نیا یو از طرف میری م دنشیتشکر به د یالهه رو خواسته بودم و حاال واسه 
تونستم  هیاز بق رترید یلی خ دونمینشد! م یلیاما به دال میرفتی م ش یوقِت پ یل یخ دیکه با یماه عسل

دور  شهی هم یفراموش کنم اما باالخره با گذشته کنار اومدم و برا ایباشم و ببخشم  یاآدم بخشنده 
 انداختمش!

  بمی بود رو از ج دیجد یدوتا حلقه یمخمل رو که حاو یو جعبه  دمیکامل به سمت الهه چرخ حاال
 آوردم. درش رو باز کردم و به سمتش گرفتم. با لبخند گفتم:  رونیب

 !؟یشی_تا آخر عمر با من همراه م

  کی یهاش نشست. در طگونه یرو  یخدا به من بود! قطره اشک یه یهد نیباتریز  امیاطراف یلبخندها
 حرکت خودش رو تو آ*غ*و*ش*م انداخت و آروم لب زد: 

 _عاشقتم! 

 خودم فشردمش و گفتم:  به

 ! شتریب _من
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