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فکر کنم من تنها ..لبخند نشست رو لبام.. چمن ها ولو شده بودن انداختمي طرف روهی به بچه ها که هر کدوم ینگاه
 : افسون بهش نگاه کردميبا صدا.. چهار نفره هستمپی اکنیدختر اروم و با ادب ا

 
 !..اومدن..اومدن!..یــــیوا-
 
و همون حال  که بدون توجه به اطرافشون مشغول حرف زدن بودن و تي به دو پسردمی نگاهشو دنبال کردم و رسرد
 خواستن اون ی که انگار میی باز و چشمامهی ني همشون با دهنادمیبرگشتم سمت بچه ها که د.. نشستنمکتی نيرو

 به خودشون ی همشون با تکون محکمکه  کردمي بلندبایخنده تقر.. کردنیدو نفر رو قورت بدن نگاهشون م
 : بهم رفت و پر حرص گفتيتبسم چشم غره ا..اومدن

 
 نود ضدحال قهی دقشهیهم!..چه مرگته؟.. زارهی کنه مارو هم نمی چشم چرونستیخودش بلد ن!.. نفهميتره کوفت دخ-
 !..یزنیم
 

 که تا االن ساکت به پسرا تای بهوی بگم که يزیخواستم چ.. بهم چشم غره رفتنیهمشون با هم شاک..دمی خندبلندتر
 : شد و گفتزی خمی کرد،نینگاه م

 
 !.. رفتنيوا..نه..نمتونی که نتونم ببیی جانیتورو خدا نر.. خوان برن؟یکجا م!.. بلند شدنيوا-
 
 ری زمی و زدمی بهم انداختیما سه تا نگاه.. بودستادهی متوجه باشه کم کم بلند شده بود انکهی و بدون ازدی حرفارو منیا

 : گفتجیبه خودش انداخت و گ ی بدون توجه به خنده ما نگاهتایب.. بهشمیدی خندیغش غش م..خنده
 
 !..ستادم؟ی وایمن کِ-
 
 :با حرص دوباره ولو شد رو چمنا و گفت.. از خندهمیدی جمله رو گفت که ما دوباره ترکنی و با مزه اجی گنقدریا
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 حداقل در ينطوریا!.. دارهی چه فرقگهی جا دهی ای نینی بشنجای بگه حاال استی نیکی.. نکبت رفتني شعورایب-
 !..گهی دمی بری میضی فهی و نی ماهم هستدرسید
 
 به ساعتم انداختم و ینگاه.. بهشمیدی خندی و ماهم مزدی غر مزی رکی بس حرصش گرفته بود که پسرا رفتن از

 :گفتم
 
 !..می برشهیبچه ها کالس االن شروع م-
 
 : بلند شد و گفتعی سرتایب

 
 !.. رفتن کالسگهیپسرا هم االن د..میاره اره بر-
 

 و میوارد کالس شد..میماهم پشت سرش رفت.. باال انداخت و راه افتادي توجه شونه ای بهش رفتم که بي غره اچشم
 ي نگاه رو روهی ینیاما من سنگ..بچه ها شروع کردن به حرف زدن و چرت گفتن..می نشستیی اخر چهارتافی ردمیرفت

 نمیبرگشتم سمت بچه ها بب..بابا حتما توهم زدم الی خیب..هی کدمی چشم گردوندم نفهمیهرچ.. کردمیخودم حس م
 و نگاهمو ازشون دمی کشی حوصله پوفیب..زدنی دادن و حرف میداشتن دوباره درباره پسرا نظر م..گنی میچ

 : گفتمي بلندي با صدابای طرفش و تقردمیبا حرص چرخ..افسون با ارنج دستش زد تو پهلوم..گرفتم
 
 !..؟ی پهلوم و سوراخ کندیحتما با..؟ی صدام کني کارم داری تونینم!.. کار؟نی از اادی بدم می دونینم..مرگ افسون-
 

 : شر کالس گفتي از پسرایکی بگه که يزی نازك کرد و خواست چی چشمپشت
 
 !.. تو پهلوش؟ی بزنادیافسون چطور دلت م-
 
 رفتم و با همون نگاهه ترسناك برگشتم سمت افسون که دهنشو باز ي حرف رو زده بود چشم غره انی که االی دانبه

با .. خودمو گرفتميخنده م گرفت اما جلو.. دهنشو بستعیاما تا نگاهش به من افتاد هول و سر..کرده بود جواب بده
 : گفتمي جدینگاه

 
 !..؟ي سوراخم کردي که زدی بگی خواستی میحاال چ-
 
 : پر از خنده گفتیی صدابا
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 ..گردن من ننداز..يت سوراخ بودخود-
 

 : زدم تو سرش و گفتممحکم
 
 !.. اصالی خوام بگینم-
 
 !....کنه؟ی به تو نگاه منقدری بزرگمهر چرا انیخواستم بگم ا..خوب بابا قهر نکن-
 

 حق با دمیاز گوشه چشم بهش نگاه کردم که د..کنه؟یبزرگمهر به من نگاه م!..جان؟.. باالدی ابروهام پرجفت
 : به افسون نگاه کردم و گفتميزیبا اخم ر.. بودنی همي نگاه هم براینیحتما اون سنگ.. شده بود بهمرهیخ..ونِافس
 
 !..حتما خُل شده..من از کجا بدونه-
 

 : شده به بزرگمهر نگاه کرد و گفتزی ري با چشماافسون
 
 دختر هی خهی منطوری غرور معروفه اسی بزرگمهر،کارخونه دارِ بزرگ،که به تندي شده که تک پسره اقايزی چهی..نه-

 !..شده
 

 تعجب زیواقعا چ.. محل بزارهی به کسدمیتا حاال ند..نهی بی دماغشو مي پسره فقط جلونیاخه ا.. تعجب کردمخودمم
افسون هم .. باال انداختمي فکرارو از خودم دور کردم و شونه انیا!..مشی شناسی مي ما که تا حدودي بود براياور
 بازم دمی تفاوت به اطرافم نگاه کردم که دی و بگرفتم  ضربمیبا نوك خودکارم رو دسته صندل.. شدالیخ ی بگهید

درواقع برام مهم .. ندادمتیاهم..گهی سرشو چرخوند طرف ددی کنه اما تا نگاهمو متوجه خودش دیداره بهم نگاه م
 و ریاستاد اسام.. هاشون نشستنی و بچه ها اروم رو صندلدیبا اومدنه استاد همه صداها خواب.. شدهوونهیحتما د..نبود

همه حواسمو دادم به ..کارش که تموم شد شروع کرد به درس دادن.. شدابیدستش گرفت و مشغول حضور غ
 دونم منظورش از ینم.. بهش نکردمی کردم اما توجهی نگاهه بزرگمهر رو حس مینی سنگکباری ي اقهیچند دق..درس

معذب .. حواسش بهم باشهينطوری ایکیدوست نداشتم ..دادی بهم نمی که بود اصال حس خوبیهرچ اما هی کار چنیا
 :افسون کنار گوشم اروم گفت.. رو جمع کردملمی کردم و وسای حوصله پوفیب..شمیم
 
 !.. شدهوونهیطرف پاك د!..فکر کنم حق با توئه-
 
بزرگمهر ..می و مشغول خوردن شدمی گرفتکی و کییچا..می بخوريزی چهی سمت بوفه تا می و با بچه ها رفتدمی خندزیر

 کردم همه حرکات منو یقشنگ حس م.. نشستنيزی با چند متر فاصله از ما پشت مش،ستوده،اومدنیمیبا دوست صم
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 که افسون گفت بهش ي با جـــون کشدارهوی که ودحواسم به بچه ها نب.. کالفه م کرده بودمنی نظر گرفته و هریز
 :نگاه کردم

 
 !..جــــــــون-
 
 :با بهت و خنده گفتم..کردی و بهش نگاه متای زل زده بود به بزی هي مثل پسرای نگاهبا
 
 !..ن؟یکنی مکاریمعلوم هست چ-
 

 : و گفتتایدوباره برگشت سمت ب.. بهم انداختی نگاهزی هي با همون چشماافسون
 
 .. کردیی خوشگله ش و گذاشت و منو هوايکالس لبا.. خوشگلهنقدریاوف چرا تا حاال دقت نکرده بودم ا-
 

 تو صورتش یلیخ..يدرشت و قلوه ا.. خوشگل بودنیلیلباش خ.. انداختمتای به صورت سرخ شده از حرص بینگاه
 ری زدم زرمی خودمو بگينتونستم جلو.. رو تبسم که غش کرده بود از خندهدینگام چرخ.. کردنیجلب توجه م

 : صورت جمع شده گفتبا  محکم زد تو سرش وتای کرد که بی نگاه متایافسون هنوز داشت به ب..خنده
 
 ..چندش.. نگاه نکنينطوری اادیبدم م..ي خریلیاه افسون خ-
 

 : گفتدی مالی که سرشو منطوری همافسون
 
 .. بدبختی هم دلت بخواد زن من بشیلیخ-
 
 رو بلند تای بغی جي کرد و صدايزی هی کالس شروع بشه افسون هیتا زمان.. فحش ابدار نثارش کردهی با حرص تایب

 فی ردمی رفتمیوارد کالس که شد.. سمت کالسمی و رفترونی بمیاز بوفه زد.. بهشونمیدی خندیماهم م..کرد
 : دفعه افسون بلند گفتهی که نمیخواستم بش..اخر
 
 ....تایمنو ب-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !..تا؟ی تو و بیچ-
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 : بلند گفتي همون تُن صدابا
 
 ی به ادم نميزیاز تو که چ.. بشهبمی نصيزی بلکه چنمی بشتای بشی خوام پیم..نمی شی نمزهیمن کنار تو پاستور-

 !..رسه
 

 کرد رو گرفت و نشوند کنار ی رو که مات و مبهوت بهش نگاه متای دست بی ناز و عشوه خرکی با کلبعدم
 بخندم با سرزنش به نکهیبدون ا..کالس منفجر شد همه از بهت حرفش دراومدن ی بعد،وقتقهی دو دققایدق..خودش

 خجالت کمی!.. تا اروم شهدی کشی نفس مند سرخ شده بود و تندتتای بچارهیب..میافسون نگاه کردم و نشستم رو صندل
 و باهاش همراه می خندی و ما هممون مکنهی می تو جمع چهارنفرمون شوخی وقتکنهیفکر م.. کشه افسونینم
 دونه ی دختر نمنیاصال ا!.. خودمونهنی هامون فقط بیما شوخ.. تونه بگهی خواست می جمع هم هرچيم،جلویشیم

 ی بهم نگاهیرچشمی اومد نشست کنارم وزي افسون با لبخند خر کننده اظهبعد از چند لح!.. هستیخجالت چ
افسون دستشو .. زدنیده م از خنی پقیبچه ها هنوزم گاه.. کردمیبدون توجه بهش به رو به روم نگاه م..انداخت

 : گفتخندشبا تعجب بهش نگاه کردم که با همون لب..دی گونه م رو بوسعی سرامیانداخت دور گردنم و تا به خودم ب
 
 !..یتو فقط تو قلبه من.. کنمی عوض نمی کسچی من تورو با هـــــزمیعز¬-
 

 رو گونه م کاشت و چشمک گهی بوس دهی دیدخنده م رو که ..ستی دختر آدم بشو ننیا..رمی خودمو بگي جلونتونستم
 نقدری اشنی خسته نمتای تبسم و بنیاوف ا.. به اون دوتا پت و مت انداختمیسرمو تکون دادم و نگاه.. بهم زديبامزه ا

 رو شیی چون پسر داکنهی می فقط همراهتایالبته ب!..اون یکیگه،ی منی ایکی..زننیدرباره پسر و دوست پسر حرف م
 دوتا نی ادوننیاما خانواده هاشون م.. اقدام کننتای رو دوست داره و قرار گذاشتن بعد از درس بتایاونم ب..دوست داره

 هم مودب و خوش یلیخ..رسهی به نظر میپسر خوب..دمی رو دتای بیی،پسرداي مهديچند بار..همو دوست دارن
 .. اسدهیبه قول افسون اُتو کش..خوردهبر
 

 مونیکی يروز..میاوردی منی ماشینوبت..رونی بمی رفتمی بلند شدیهمگ.. اون روزمون تموم شديس ها کالباالخره
 میداشت..امروز نوبت تبسم بود.. روگهی همدمی رسوندیبعد از کالس ها هم م..رفتی هم مهی آورد و دنبال بقی منیماش

 : نفر از پشت صدا زدهی که نی سمت ماشمی رفتیم
 
 !..؟یخانوم پناه..؟یخانوم پناه-
 
اون از بزرگمهر که مدام .. دادن به منيری چه گنایاوف امروز ا.. عقبمی و با بچه ها همزمان برگشتستادمی تعجب وابا

 لبخند زد و بهمون ییمهراب ستوده با خوش رو.. تا بهمون برسنمیمنتظر شد.. از دوستشنمی نظر گرفته بود اریمنو ز
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دخترا مثل .. نگاه از باال بهمون انداخت و سرشو تکون دادهیهم   از خودمتشکرياقا..میماهم جوابشو داد..سالم کرد
برگشتم سمت .. بهش دادمی سالم ارومنی سالم کنه برا همينطوری ایکی ومدیخودش سر تکون دادن اما من بدم م

 زد،همه ي که انگار تو ذاتش بود لبخندیی با همون خوش رودی منو متوجه خودش دیوقت..ستوده تا حرفشو بزنه
 : مودبانه گفتیلیخ..کردی داشتن و با همه معقول و مودب رفتار مسشدو
 
االنم شخصا اومدم تا .. کالس هستن با چندتا از دوستاموني که فقط بچه هامی جشن گرفتهی قبل از امتحانات يبرا-

 !..نییای محترم دعوت کنم تا بياز شما خانوما
 

 ابرومو انداختم باال و بهشون چشم غره رفتم تا دهنشون هی.. گشادشون اومد رو لباشوني لبخندهایکی یکی ها بچه
 : به ستوده زدم و گفتميلبخند..رو ببندن

 
 !.. ستودهي اقامیرسیوقت شد حتما خدمت م-
 

 : گفتی انداخت باال و با تخسسرشو
 
 !..باشه؟..نه من منتظرتون هستم-
 

 و به زور جلو لبخند شادشون رو گرفته بودن و زدیچشماشون برق م.. به بچه ها انداختم تا نظرشون رو بدونمینگاه
مجبور شدم قول بدم که .. اما تا ازم قول نگرفت دست برنداشتمیریسرمو تکون دادم و گفتم م!.. از خداشونهیعنی نیا

 و با خوش زدنی حرف میتو راه دخترا همش از مهمون..رفتن یادرس رو بهمون داد و بعد از خداحافظ!..میریحتما م
 : گفتمیثیبرگشتم عقب و با لبخند خب.. کنندای شوهر پی مهموننی تونن تو ای کردن می محض فکر ميباور

 
ا  شمادی خر بشه بشهی مدای پای دننی تو ایکی نیکنیواقعا فکر م!..نی اعتماد به نفسارو از کجا آوردنی من موندم ایعنی-
 !..ره؟ی هارو بگوونهید
 

 : گفتي با خونسردتایب.. و دادشونغی از جدی ترکنی دفعه ماشهی لحظه هنگ کرده بهم نگاه کردن و چند
 
 درس وامونده نی رفته من شورم اماده اس فقط منتظرم اادتونینکنه ..نی خودتون نکنیمنو قاط..نیصبر کن..استپ-

 ..تموم شه؟
 
 تو دیافسون از عقب محکم کوب..شدی مشتری و حرصشون بدمی خندی فقط مدادنی بهم فحش می و هرچدمی خندزیر

 :سرم و گفت
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 حاال ی مهموننی کنم تو ای قالب میکی توهم شده خودمو به یبرا رو کم کن.. همه مثل خودت ماستنيفکر کرد-
 ..نیبب
 

 : و گفتمدمی خندبلند
 
 !..ی هستي دونن تو چه اعجوبه ای کالس که مي مخصوصا بچه هاهری تو رو بگیعمرا کس.. باشهری خيدیخواب د-
 
 : گفتی حرص و شاکبا
 
 ..يدی از چشم خودت ديدی دیهرچ..آبشار دهن منو باز نکن ها-
 
 !..نمتی بی مزیر-
 

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 
 !.. با منیوفتی در نگهیبزن به چشمت تا د..ي نزدنکتوی عزمیخوب عز-
 

 ی می خوراکنی آرشي ازش براشهی همي مغازه ادنیخواست باز بهم حمله کنه که با د..دمی انداختم باال و خندابروهامو
 : گفتمدمیخر
 
 .. بچه چشم به راههششی نرم پی کنم دست خالدی خرنی آرشي براسایتبسم وا-
 
 بردم داخل و شهیسرمو از ش..م شدادهی پنیاز ماش!.. نگفتنیچی هگهی و دخترا ددی حرفه من بحث به اتمام رسنی ابا

 :گفتم
 
 !..رم؟ی بگنی خوری ميزیچ-
 

بدون توجه .. پروئه کم کردنی هرچي روگهی دنایا.. براشونرمی دوست داشتن گفتن تا بگای دننی تو ای کدوم هرچهر
 هرکدوم از بچه ها هم ي و برادمی دوست داشت براش خرنی آرشیهرچ.. دادن راه افتادم سمت مغازهی مییبه دستورا

نشستم و از پاکت دراوردم و پرت کردم ..نیش و برگشتم سمت مادمی گفتن خریی های از اون همه خوراکیکی
 : کرد گفتی که پفکشو باز منطوری همی شاکتایب..ششونیپ
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 !.. گفتم؟ییزای چهیکو بق..ندازهیانگار جلو سگ م-
 
 : زدم و گفتميشخندین

 
 !..نی بخورنی اون همه بخواهنی شضی مردمیترس-
 
 بعد من و بعد می رسوندتارویاول ب.. م رو باز کردم و شروع به خوردن کردموهیخودمم ابم.. غرغر مشغول خوردن شدنبا

 .. خونه هامون بودنی کوچه بهیمخصوصا منو افسون که ..بای بهم بودن تقرکیخونه هامون نزد..هم افسون
 
از همونجا شروع به صدازدن .. بزرگ خونه رو رد کردم و وارد سالن شدماطیح.. باز کردم دراوردم و دروفمی از کدمویکل

 :کردم
 
 !...نمی ببای بدو بیی خانوم کجایابج..نم؟یآرش..ن؟یآرش-
 
 بغلم منم دیپر..رو زانوهام نشستم تا هم قدش بشم..نیی اومد پای که بدو بدو از پله ها مدمی رو دنی بعد آرشکمی

 ی منیی کرد و باال پای با ورجه وروجه بوسم میه..به خودم فشارش دادم و محکم بوسش کردم..دممحکم بغلش کر
 :بلند گفتم.. گفت مامان اونجاسنیآرش اخه.. رو بغل کردم و راه افتادم سمت اشپزخونهنیآرش..دیپر
 
 !..یخسته نباش..سالم مامان جونم-
 

 : گفتییبا خوش رو.. گرفتمي انرژی که کلدی به صورتم پاشي مهربون و مادرانه البخند
 
 !.. قشنگمی نکردم تو خونه بودم تو خسته نباشيمن که کار..سالم دخترم-
 

 خوشگل يبه چشما..نیی بودم و دادم دستش و گذاشتمش پادهی خرنی آرشي برایی هایخوراک.. جلو بوسش کردمرفتم
 ری پنقدری سن انی مامانم تو ادیچرا با..م گرفت و دلدمی که ته چشماش لونه کرده رو دیمامان نگاه کردم،اون غم

 : گفتمیبا لبخند لرزون.. نگذرهشیخدا از باعث و بان..بشه
 
 !.. خورمی شدم نهار مداریبعد که ب.. خسته میلی استراحت کنم خکمیمامان من برم -
 
 !.. کنمی نمدارتیب..باشه دخترم برو-
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 هارو یوسط اشپزخونه نشسته بود و خوراک..دمی رو بوسنیه آرشخم شدم گون.. به مامان زدم و تشکر کردميلبخند
 ..رفتم تو اتاقم و بعد از عوض کردن لباسام خودمو پرت کردم رو تختم..پخش کرده بود جلوش

 
 به شدی مرهی خنقدریچرا ا.. شده بود؟بی عجنقدریچرا بزرگمهر امروز ا.. شدم به سقفرهی سرم و خری گذاشتم زدستامو

 یعنی.. تعجب اور بودیلی خنی همي نگاه کنه براي دخترچی به هدمیتا حاال ند..؟یعنی بود یمنظورش چ..من؟
 !..شده؟یچ
 

به پهلو .. اومده تو فکرمیادم قحطه که اون پسره از خودراض..کنم؟یاصال من چرا به اون فکر م.. رفت تو هماخمام
لبخند نشست رو .. کنار تختمی عسلينگام افتاد به عکس رو..ل شم استراحت کنم تا سرحاکمی کردم ی و سعدمیخواب
 ..دست دراز کردم عکس رو برداشتم..لبام
 
 هم نیآرش..می شکلک در اورده بودهی و هرکدوم می بودستادهی و تبسم که کنار هم واتای عکس از منو افسون،بهی

 ..ش و مثل پرنسس ها ژست گرفته بود چپي راستشو انداخته بود رو پاي نشسته بود و پایجلومون رو صندل
 
 ي مسخره بازنقدریا..میری بگی عکس دسته جمعهی آتلمیرفته بود.. شدي به خنده بلندلی اون روز لبخندم تبدادی به

چقدر ..می ژست مسخره گرفته بودهیتو هرکدوم .. بودننطوریهمه عکسامون هم..رونی که اخر انداختنمون بمیدراورد
 ..خانومه از دستمون حرص خورد

 
 ناروی هممیمجبور شد..می نداری عکس درست حسابهی میدی دمی عکسامون رو انتخاب کنمی دو روز بعدش رفتیوقت

زل زدم تو صورت تک تک بچه ها که !..می رو خوردمیدی و لباس خرمی دادشگاهی به آراییچقدر غصه پوال..میچاپ کن
 .. روگهی همدمی دوست داشتیلی و خواقعا مثل خواهرام بودن

 
 هستن فقط من چشمام یهر سه نفرشون چشم رنگ.. هستني اما همشون ظاهرمی درحال دعوا و کل کل هستهمش
 ..هی رنگ موهاشون هم روشنه اما من موهامم مشکیبچه ها حت..نشونی بهیمشک

 
 ي رنگ قهوهاهی از سر خودم بازشون کنم نکهی ايمنم برا..ی موهات رو رنگ کندی دادن که باری بچه ها گی مدتهی
 ..ادی رنگم بهم منی اما ادمی محی رو ترجیخودم مشک.. به موهام زدمرهیت

 
 ي به رنگ قهوه اییلب و دهن نازك و موها..ی قلمینیب..دهی سبز و کشيچشما.. صورت تبسم نگاه کردمبه

 پر از ابش يچشما..و چشماش جمع شده انگار اشک تشهیهم.. عضو صورتش چشماش هستننیخوشگل تر..روشن
تو عکس زبونشو تا ته !..قدشم از همه ما کوتاهتره.. شکل هستهیضیصورتش ب.. معصومانه کردهیلیصورتش رو خ

 .. خودش شاخ درست کردهيدراورده و با دوتا انگشت اشاره ش برا
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 قلوه يلبا..کی قوص دار اما کوچکمی ینیب.. سبزِ فوق العاده روشنيچشما.. زدم و نگاهمو دوختم به افسونيلبخند

 یلی خشییافسون خدا.. کوتاهترتایاز تبسم بلندتر اما از منو ب..قدشم متوسطه.. بور و بلنديموها.. و برجستهکی کوچيا
 .. ترهطونیو از همه ما ش..خوشگله

 
و لب و ..ادی میلی خ پهن اما به صورتشکمی ینیب..دهیصورت کش.. خوشرنگیلی خی ابيچشما..تای رو بدی چرخنگاهم

 رنگ و یموهاشم بور و کاه..میشی اندازه منه و قدبلند محسوب مبایقدش تقر.. خوشگلیلی بزرگ و خيدهن قلوه ا
 .. لختیلیخ
 
 رو بغل گهی عقب و همدمی و دستامونو برده بودمی بودستادهی خودم نگاه کردم که با افسون پشت به پشت هم وابه

 نازك اما يابروها.. روشون کار شده بودی قشنگشی که ارامی مشکدهی درشت و کشيچشما.. از پشتمیکرده بود
 از شتریو ب.. بلند و مواجيموها..قد بلند.. نازكادیز  درشت نهادی متوسط،نه زيلبا.. پهنهکمی که سرش ی قلمینیب..بلند

 ..ی خالچی و صاف بدون هدیسف..همه پوست صورتمو دوست دارم
 

اگه حال و حوصله داشته باشم با بچه ها ..ی و هرموقعیی دارم اما نه هرجاطنتیمنم ش..وم ترم به اون سه تا ارنسبت
 .. دارنطنتیاما اونا در همه حال ش.. اما در کل اروممکنمی مطنتیش
 
 و خمار دهی کشيچشما.. به من دارهيادیشباهت ز..مهی چهار ساله م که تمام زندگي خواهر کوچولونی آرشو

 تو قالب نی آرشيانگار صورت منو برا.. متوسطي و لباشهی پهن مکمی که سرش ینیب..ی موج دار مشکيموها..یمشک
 .. گذاشتنکتریکوچ

 
 و عکسو دمیصورتشو تو عکس بوس.. از هم باز شده بودنییبای تو عکس که به لبخند زنی آرشي رو لبادمی کشدستمو

بلند شدم ..ومدی خواب به چشمام ندمی چرخیاما هرچ.. کردم بخوابمینگاه از عکس گرفتم و سع..گذاشتم سر جاش
 ..رونی و رفتم از اتاق بدمی به صورتم کشیدست

 
بابا .. و وارد سالن شدمنییبا سرعت رفتم پا.. شدي بابا دلم پر از شادي صدادنی رفتم با شنی منیی پله ها که پااز

 و جانیبا ه..خوردی میی به روش داشت چامامان هم رو.. پاهاش نشسته بودي هم رونیپشتش به من بود و آرش
 : بلند گفتميصدا

 
 !..؟ي اومدیباباجونم کِ-
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 مبل و بلند ي رو که گذاشت رونیآرش.. از هم باز شدي من صورت مهربونش به لبخنددنی طرفم و با ددی چرخبابا
 که نطوریهم.. گر و پر از محبتشتیبا ذوق دستامو باز کردم و خودمو پرت کردم تو اغوش حما.. طرفشدمیشد،دو

 : کردم گفتمیصورتش رو غرق بوسه م
 
 .. چقدر دلم برات تنگ شده بودی دونی نمیی بابايوا-
 

 : گفتیبا دلتنگ.. بوسه زدمیشونی منو تو بغلش گرفت و به پمحکم
 
 !.. دخترم؟یخوب.. بابا منم دلم برات تنگ شده بوديشاهزاده -
 

 نقدری و ای شاهزاده باشهی خانوادت مثل ي که براهیواقعا حس خوب..شمیرق لذت م از شاهزاده گفتناش غشهیهم
 کالمه کهی شاهزاده گفتن هم تنیا.. گه پرنسسیبابا به اون م.. هم لقب دارهنیالبته ارش..یبراشون ارزش داشته باش

سرمو تکون دادم و ..اده م شاهزهی کنم که براشون یم چقدر حس غرور.. گفت شاهزادهیاونم بهم م..باباس هم آرشام
 :دگفتم

 
 !..؟ي خبر اومدی بنقدریچرا ا..سفر خوش گذشت؟..؟ی بابا تو خوبیمرس-
 

 : گذاشت رو پاش گفتی رو منی که دوباره آرشی منو نشوند کنار خودش و در حالبابا
 
 !..می اونجا نمونی الکمیگفت..می اومدمی راه افتادگهی اما امروز صبح کارمون تموم شد دامیقرار بود فردا ب-
 
 : گفتمی لبخند سرخوشبا
 
 !.. بابا جونمي کردیکار خوب-
 

 اومد پنج ادمیبعد از نهار .. سرگرم کردمنیمنم خودمو با آرش.. و دوباره گرم صحبت با مامان شددی به روم پاشيلبخند
 دانشگاس ي بچه هايبرا جشن دنیاوناهم که د.. موضوع جشن رو گفتمنایبه بابا ا.. جشن لباس ندارميشنبه برا

بعد ..رفتم تو اتاقم شماره افسون رو گرفتم..رمی گی مرمی مها بهشون گفتم لباس مناسب ندارم با بچه.. نکردنیمخالفت
 :از چند بوق خوابالود جواب داد

 
 ..ه؟یچ-
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 .. رو؟ی کوفتنی اي درست جواب بدی نگرفتادیدختر تو اخر -
 
 : گفتی بدخلقبا
 
 !.. قطع کنمي درس اخالق بدياه اگه زنگ زد-
 

 نکهیبدون توجه به اخالق گندش که مشخص بود بخاطره ا.. کنمتی من چرا خودمو اذشهی ادم نمنیا.. کردمیپوف
 : شده،گفتمينطوری کردم از خواب ادارشیب

 
 !..د؟ی خرمی برنییای ستوده لباس ندارم می مهمونيبرا-
 
 : شدي دفعه صداش پر شادهی

 
 !..منم لباس ندارم..شمیالم اماده ما..امیبله که م-
 
 !.. دنبالتونامی مگهی ساعت دکیتا .. و تبسم هم خبر بده اماده شنتایپس به ب-
 
 ...يبا.. شرتو کم کنگهید..باشه-
 
 ..يبا.. ادبیب-
 

 ي قهوه اي و شلوار لوله ادمی زانو پوشری تا زي فسفري پالتوهی.. رو قطع کردم و شروع کردم به اماده شدنیگوش
 ..نهی رو برداشتم و رفتم جلو انی ماشچی پولم و سوئفیک..دمی هم پوشیشمی و کفش ال استار ي شال قهوه اهی..سوخته

 
 و ملی رکمی،یی رژ گونه طالهی.. شده بودشهیچشمام خمارتر از هم.. بودم و باال سرم بسته بودمدهی محکم کشموهامو

 رفتم از نی حرف زدن با آرشی با مامان بابا و کلیبعد از خداحافظ.. از اتاقرونیشالمو مرتب کردم و رفتم ب..برق لب زدم
 ..رونیخونه ب

 
 عروسک گنده رو هیتا قول ..شهی خسته ممی راه بری کلمی خواهیاونجا م..ادی خواست باهام بیم..شدی می مگه راضاوف

 ..بهش ندادم ول نکرد
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 دوسش نقدریا.. من حکم بچه رو دارهي براي جوراهی نی ماشنیا..م خوشگلم شدم و راه افتادي اروزهی ف3 مزداسوار
 که از جونم زهی عزهی هی اما چه کنم،هدکننی مسخره منمی منو به ماشی وابستگشهیبچه ها هم..دونهیدارم که خدا م

 ..ستی دوسش داشتم اما االن نشتریب
 رقابلی غم بزرگ و غهی آرشام ادهیبا ..دی رو واسم خرنی ماشنی اشی پمی دوسال و نیعنی میسالگ18 تولد ي براآرشامم

 .. غصه نخوم و ناراحت نباشمچوقتیبهش قول داده بودم ه..بغض به گلوم چنگ زد..انکار نشست تو دلم
 ی باهات حرف نمگهی دياگه بفهمم غصه خورد.. خنده رو لباش باشهدی باشهی من هميشاهزاده «:گفتی مشهیهم
 ..»زنم
 
 گفتی مينطوری انی هميبرا.. تونستم قهر باشم باهاشی ساعت هم نمکی یحت.. حساس بودمیلی قهر باهاش خيرو

 ی براق و مشکي با چشماکنمی ناراحتم و حالم گرفته هسته حس می هم وقتستی االن که نیحت..که قبول کنم
 .. شدهرهی بهم خنیخوشگلش غمگ

 
 شدیکاش م.. ندارمی به زندگيدی امگهید.. بعد از رفتنش دلم مرددونهیماما خدا .. کردم بخاطرش شاد باشمی سعاکثرا

 : زدم و اروم زمزمه کردمي آرشام لبخندادیبا .....فی اما حشمیبرگرده پ
 
 ..... بتونمییالبته تا جا..زمی خورم عزی غصه نمچوقتیبخاطره توهم شده ه-
 

 دوتا تک بوق که رمزمون بود زدم و منتظر نایجلو خونه افسون ا..شتری بنی شد و سرعت ماشقتری عملبخندم
 غی جغی که نشست شروع کرد به جنیهم.. رو باز کرد و سوار شدنی کرده در ماشرای بعد خانوم ارا وقهیدوسه دق..شدم

محکم زد رو افسون دستشو ..و پامو گذاشتم رو گاز جوابشو دادم.. بودغی هم با جشیاصوال سالم و احوال پرس..کردن
 : و گفتنیداشبورت ماش

 
 !.. خاله؟زهی عزيچطور-
 

 : گفتمیشاک
 
 !.. اهرهی گی دردش میزنی محکم منقدریافسون ا-
 

 : رو داشبورت و گفتدی اروم دستشو کشافسون
 
 خرمی میبرات بستن.. گلمنیاروم باش افر.. غمتونمی خاله نبیگوگول..دی نکن ببخشهیخاله جون گر..اِ حواسم نبود خو-
 ..ها
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به توهم ..؟ی خرش کنی بستنهی با ی خواهی حاال مي صورتشو ناقص کرديزد..ی خواد زحمت بکشی نمیمرس-
 ..؟ی محکم ابراز احساسات کننقدری ادیبا.. خاله اخه؟گنیم
 

 : بهم انداخت و گفتي جدی نگاهافسون
 
 !..گهی ددیببخش.. ذوق کردمدمشی دهوی-
 
 !..دتی بخشدی به خودش بگو شادی ببخشیگیچرا به من م-
 

 : رو داشبورت و گفتدی باز دستشو کشافسون
 
 !.. برات بخرمی خواستی ببرمت هرچدمیقول م..از دسته خاله ناراحت نباش..خاله جون؟..خاله؟-
 
 !.. اب براش بخرکمی نی پمپ بنزمیریم..االن تشنه ش شده.. براشي بخريزی خواد چینم-
 

 شهیهم..شهی بچته پس خواهرزاده ماهم منی ماشنی ای گفتن وقتیدخترا م.. خندهری زمی زدیی زد تو سرم و دوتاافسون
 دهی به خودشون رسیکل..می و بعد تبسم رو سوار کردتای و خنده بیبا شوخ..دنی پرسی ادم حالشو مهی نی عنطوریهم هم

 ..بودن و خوشگل شده بودن
 
نگاه ..می سر و صدا وارد پاساژ شدی با کلییچهارتا..می شدادهی و پمی رو پارك کردنی ماشمیدی پاساژ مورد نظر که رسبه

 گرفت ی چشممون رو میاز همون مغازه اول هر لباس..می خودمون رو جمع و جور کردکمی طرفمون،دی چرخيچند نفر
 ......می کردیپرو م

 
 دهی و تبسم لباس خرتایمنو ب..می در کنی خستگکمی و می بخوريزی تا چمی شاپِ پاساژ شدی وارد کافدی پاکت خری کلبا

 کردنِ افسون دی با خرشهیهم.. نکرده بوددای رو پنهی به دلش بشیهنوز اون لباس.. اما افسون مشکل پسند بودمیبود
 ..گهیپا برام نموند د.. گرفتی مرادی و از همه لباسا ادادیطولش م ينطوری اما اون هممیدی خریما زود م..میمشکل داشت

 
 بهش یلیخ..شدی کمر تنگ بود و از اونجا پف دار منییتا پا.. بود که دکلته بوددهی خري اروزهی کوتاه فراهنی پهی تایب
 کفش به هی..شدی مجادی ای قشنگی بود و هارمونتای بي همرنگ چشمابایتقر.. لباس رنگش بودزی چنیقشنگتر..ومدیم

 ........دی هم خریسانت7همون رنگ،پاشنه 
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 قسمت باال ي هم رویکل.. کال تنگ بودنیی که اونم کوتاه بود اما از باال تا پادی رنگ خریی طالراهنی پهی هم تبسم
 ي جوراب شلوارهی پاهاش هم ی برهنگيبرا.. بازوش بودي هاش تا وسطانیاست.. ناز بودیلیخ..تنه ش کار شده بود

 دور مچ پا شیکیفقط دوتا بند داشت که ..گرفتهم  ی مشکی سانت10 پاشنه ی جفت صندلهی.. رنگ پا گرفتمیضخ
 صندل یلیخ..شدی جاهاش کال باز بود و پاهاش معلوم مهیبق.. پاشي باالتر از انگشایکمی هم شیکی شدیبسته م

 پوشم ی جشن نمنی ايالبته گفتم برا..دمی رو خرشیی جفت از همونا اما رنگ طالهیمنم ..هاش قشنگ بودن
 ......دمی خرازشون  خوشم اومدينطوریهم
 

تا کمر .. کوتاه هم داشتیلی دنباله خهی..دکلته بود و باالش کار شده بود.. بلند تا مچ پام گرفتمی لباس مشکهی منم
 و دی لغزی هم ميبخاطره جنس لَخت لباس پارچه ش رو.. اما پف نداشتشدی گشاد منییتنگ بود و از اونجا به پا

 .. باال تنه شی لختيهم روش داشت برا  سه ربعنی کوتاه است کتهی.. قشنگش کرده بودیلی خنیهم
 

 دهی لباس پوششهی میی کردم تا جای می سعشهی ها لباس باز بپوشم و همی دوست نداشتم تو جشن ها و مهمونکال
 دوختم ی کت کوتاه مهی دمی شاای گذشتم ی مرشی خوشم اومده بود اما اگه کت نداشت از خیلی لباس خنیاز ا..رمیبگ

 ..براش
 

 معذب شهی باعث منی کنن و همی دارن بهم نگاه مهی کنم بقی لباسم باز باشه همش حس میوقت.. بودنی عادتم اکال
 ......بشم و بهم خوش نگذره

 
 کی چرخوندنش هممون قهوه و کی و بعد از کلمیمنو رو برداشت..می شاپ نشستی گوشه کافي چهارنفره ازی ميرو

 هم ي هم دختر و پسر بودن و رو به روشتریب.. شلوغ بودبایتقر.. به اطراف انداختمینگاه..می سفارش دادیشکالت
 ..نشسته بودن

 
 نطوریهم.. وروده ما چشم ازمون برنداشتني که فاصله ش با ما کم بود،سه پسر نشسته بودن پشتش و از لحظه زی مهی
 .. توهم و نگاهمو ازشون گرفتمدمی اخمامو کشیکمی.. ما شدنخیم
 

با .. باالدیجفت ابروهام پر.. هم رو لباشون بودکی لبخند کوچهی مودب نشسته بودن و یلی افتاد به دخترا که خنگاهم
 : گفتمشخندیبا ن.. متحول شدنهوی چرا نایا..تعجب بهشون نگاه کردم

 
 ..وفتهی اب دهنشون راه مننی بی پسر مهیتا .. هادهیپسر ند..نمی خودتون رو ببنیجمع کن..ادیاصال بهتون نم-
 
 :با خنده گفتم.. رو گرفتنی همون ژست قبلعی همزمان چشم غره رفتن بهم و سریی سه تاهوی
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 !..نی اروم باشنطوری چندتا پسر باشه تا شما همشهیکاش هم-
 

 :دی لبخندش پاك بشه و ژستش بهم بخوره غرنکهی با همون حالتش،بدون اتبسم
 
 !..شوخفه -
 

 هی شدن به رهی گرد شده خي دفعه بچه ها از اون حالت در اومدن و با چشماهی که دمی خندی بهشون مزی رزی رداشتم
 : گفتتای بهوی که دنی دی چنمیخواستم بچرخم بب..جا
 
 ..ي وايوا-
 
 : افسون گفتندفعهی تعجب بهشون نگاه کردك که ابا
 
 !..ي وايواقعا هم وا-
 

بزرگمهر و ستوده شونه .. پشت سرمو نگاه کردمدمی چرخي و تنداوردمی طاقت نگهی بودن،درهی به همون قسمت خهنوز
 عی سرننی منو ببنکهیقبل از ا..کاری چنجای اانی منایا..چشمام گرد شد.. مازی سمت مومدنی داشتن مگهیبه شونه همد

 .. برنگشتمگهیصاف نشستم و د
 

 شاد و مهربون ستوده بهشون نگاه شهی هميبا صدا..نمی بی بزرگمهر رو منی انقدر ادایچرا جد.. تو بهت بودمهنوز
 : بهمونکردیداشت سالم م..کردم

 
 !..زی عزي هایسالم همکالس-
 
 کله مبارکشو تکون شهیبچه ها به بزرگمهر هم سالم کردن که براشون مثل هم..می و سالم کردمی بلند شدیکی یکی

 و تعجب رتی سمت بچه ها که در کمال حدمی منتظر جواب بمونم چرخنکهی بهش گفتم و بدون ایمنم سالم اروم..داد
 .. جوابمو دادشیشگی سرد و محکم هميبا صدا

 
 کردم یسع..دمی که درست شندادی دخترا نشون ميبهتِ تو چشما.. بچه ها نگاه کردم تا مطمئن بشم توهم نزدمبه

 : ستوده بلند شدي بودم و خشک شده بودم که صداهنوز تو بهت..نشون ندم که تعجب کردم
 
 !.. ادم باشهشی هم پیخی کوه هیمخصوصا که ..دهی فاز نمییاخه تنها..م؟ینی بششتونیاشکال نداره ماهم پ-
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 يبزرگمهر با غرور و سرد.. زدمی خنده،منم لبخند ارومریدخترا اروم زدن ز.. حالت بامزه بزرگمهر رو نشون دادهی با بعد

 : جرات نکنه طرفش بره گفتیکه باعث شده بود کس
 
 !..م؟ینیاگه چرت و پرت گفتنات تموم شد بش-
 
 پوستم دون دون دمیبه دستم نگاه کردم د.. زود رد شدیلی افتاد تو تنم و خي لرز بدهی صداش سرد بود که نقدریا

 : زد و گفتیستوده لبخند پت و پهن..شده
 
 .. تورو خدادینی بشدییبفرما..نیتادسی حواسم نبود سرپا وادیببخش-
 

 : به رسم ادب گفتمی نشستم رو صندلی که منطوریهم
 
 !..دییشماهم بفرما-
 

 : با همون لبخند شادش گفتستوده
 
 !..میی فرمایماهم م..چشم چشم-
 

 شده بی غربی عجنقدریچرا ا.. اروم ازم گرفتیلی شد تو صورتم بعد نگاهشو خرهی خي اهی چند ثانبزرگمهر
 یلیبزرگمهر خ..ننی و افسون تا بشتای بنی برداشت و گذاشت بی دوتا صندلي کناری بغلزیستوده از پشت م..دایجد

 دفعه عالوه بر من و دخترا،ستوده نیا..شست هارو برداشت گذاشت کنار منو اروم نی از صندلیکی و خونسرد لکسیر
 بهمون زد و با دست يشخندیبزرگمهر ن..مع و جور کردم خودمو جکمی و رونیاز بهت اومدم ب..هم چشماش گرد شد

 بزرگمهر ي رفتار و کارانیا.. اخهی چیعنی.. فهممی کاراش رو نمنی ایاصال معن.. مغرورانه گارسون رو صدا زدیلیخ
 اونم ارهی همه رو باهم بمیگارسون اومد سفارش گرفت،ماهم بهش گفت.. تو چشمهیلی خمی همکالساش ما که باهيبرا
 ی هم صحبتنی از ایلیانگار خ.. بزرگ و گشادیلی لبخند خهیاونم با ..ستوده سرگرم حرف زدن با افسون شده بود..ترف

 بلند و يانگشتا.. دستش نگاه کردمه بیرچشمیز.. ضرب گرفته بودزیبزرگمهر هم با دست راستش رو م..خوشحاله
 یعنیاوه .. کردم که حرکت دستش متوقف شدیهنوز داشتم نگاه م.. داشتی مردونه و قشنگيدستا..دهیکش
 دهی که نگاهمو دستی نی تعجبي نظر گرفته پس جاری که منو زکردمی قشنگ حس میلیخوب من خ..د؟یفهم
 یخونسرد داشتن اطراف رو نگاه م.. نگاه کردمتای به تبسم و بصلمستا.. مچمو گرفتهنکهیهول شده بودم از ا..باشه

 :اه کردم ستوده بهش نگيبا صدا..کردن
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 !.. خانوما؟گذرهیخوش م..خوب چه خبرا؟-
 

 :ستوده به من نگاه کرد و گفت.. ساکت و اروم شده بودن،تشکر کردنیبی که به طرز عجدخترا
 
 !..ی منتظرتونما خانوم پناهی مهمونيبرا-
 

 : گفتممیشگیسرمو تکون دادم و با لبخند هم.. کنهی منو راضدی اون سه تا از خداشونه و فقط بادهی فهمانگار
 
 !.. ستودهي اقامیشیمزاحم م-
 

 : بلندش و گفتي ابروهانی نشست بيزی راخم
 
 مهراب تا منم نین،بگیراحت باش..کنمی میبی باهاتون احساس غرينطوریا..مای هستیهمکالس..ه؟ی ستوده چياقا-

 !..راحت باشم
 

 داره باهاشون یلیچه دل.. جمع شدکمیاخمام .. کنهی اون باهامون احساس راحتمی دارحاال انگار ما دوست.. پرروپسره
 خوام ی مدی فهمدی اخم منو دنکهیستوده هم.. هامونی همکالسهی هستن مثل بقیکیاونا هم ..م؟ی برخورد کنیمیصم

 :مودبانه و صادقانه گفت..مخالفت کنم
 
 کنن،ماهم ی صدا مکی همه بچه ها کالس مارو به اسم کوچنی متوجه شده باشدیشا.. باهممیما همه دوست-

 دی خانواده هستم پس باهی م،مثلیخونی کالس درس مهیما تو ..کنهی رفتار می رسمیلی شما خپیفقط اک..نطوریهم
 !.. باهممیراحت باش

 
منظورم ..میش بایمی باهاشون صممی و دوست ندارمی کردن ما مغروری فکر مينطوریا.. حرفاش رو قبول داشتمخوب

 و فقط در حد سالم و خداحافظ باهم حرف می باهاشون نداريفقط ما چهارنفر کار.. کالس هستهيکل بچه ها
 نی اولی مهموننیا.. باهاشونمی نرفتیی جااالاما ما تا ح.. گردشرنی و مزارنی باهم قرار مشهی کالس همهیبق..میزنیم

خواستم جواب بدم که گارسون سفارشمون رو ..می برمی خواهی کالس هستن و ماهم مي هسته که بچه هاییجا
 : رفت سرمو تکون دادم و گفتمیوقت..اورد

 
 !.. راحت ترمينطوریمن ا..ستی نی مشکلنیشما راحت باش.. خورده سخته برامهی-
 

 : گفتعی بگه که افسون سريزی خواست چستوده
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 ....... خواهر مانی ستوده اياقا-
 

 :سط حرفش و گفت ودی با اخم پرستوده
 
 !.. مهراب؟نی شماهم سخته بگيبرا-
 

 : انداختن و افسون گفتی نگاهگهیدخترا به همد.. نگاهشو تو صورت سه تا دختر چرخوندمبعد
 
 !..رهی خورده سختگهی خواهر ما نیمهراب خان ا-
 

 با عی تونم سری اما من نمانی کنار میراحت با همه چ.. تری هم راحت تر از من بودن،هم اجتماعشهی اونا همخوب
 کردم که ی فکرا بودم و داشتم قهوه م رو مزه مزه منیتو هم.. بشمیمی ازش ندارم صمی که شناخت کامليپسر
 : نجوا کردشم گوری دفعه بزرگمهر زهی..کننی دارن بحث می بچه ها سر چدمینفهم

 
 !......آبشار-
 

چرا اسممو .. چه طرز صدا کردنه؟نی ایلعنت.. خوردمی و همزمان چون تو فکر بودم تکون محکمنیی پاختی ري هردلم
 : بهش نگاه کردمی و برگشتم سوالرونینفسمو محکم فرستادم ب.. به زبون اورد؟ي جورهی

 
 !..بله؟-
 
 : شده گفتزی ري و با چشمازی مي سر انگشتاش زد روبا
 
 !.. بشن؟یمیت صم باهايدی زود اجازه منقدریبه همه ا-
 
فکر کرده ..پسره ابله..هی منظورش چدمی دفعه فهمهی..متفکر بهش نگاه کردم..؟ی چیعنی.. تعجب بهش نگاه کردمبا
 حرفارو بلند به نیاما خوب جرات نداشتم ا.. یعوض.. خواد خفه ش کنمیدلم م.. نکبتگهی خواد می دلش میهرچ..هیک

 انگار دارن تو عمق وجودت شنی مرهی به ادم خی و نافذش وقتی مشکيچشما.. ترسوند منویچشماش م..خودش بگم
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا.. جرات نگاه کردن به چشماش رو ندارمنی هميبرا..کننیرو رسوخ م

 
 .. باشهی کنم مشکلیفکر نم.. هستنمی ستوده همکالسياقا-
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کاش .. توهم و نگاهمو چرخوندم سمت بچه هادمیو کشاخمام..کنهی داره با پوزخند نگام مدمی که اوردم باال دسرمو
 بچه ها لب ي نامحسوس برایلیخ.. و مغرور رو ندارمی از خودراضنیاصال طاقت نشستن کنار ا..نجای از امیزودتر بر

 :زدم
 
 !..می برنیپاش-
 
 اخالق و مهربون  با اون مهرابِ خوشگه،خودشونیمعلومه د.. توجه رو برگردوندن و دوباره مشغول حرف زدن شدنیب

 هم دموی دفعه بلند شدم  و پاکت ها خرهی ی ناگهانمی تصمهیتو !.. پسره ننرنیسرگرم شدن و منو انداختن کنار ا
 : لبم و گفتمو نشوندم ريلبخند.. شد سمت مندهیهمه نگاه ها کش..برداشتم

 
 !..شتونی پموننیبچه ها اگه کار نداشته باشن م.. برمدیمن واقعا کار دارم با-
 

از بزرگمهر و ستوده !..انی بلند شدن و گقتن معی ناراحتم سردنیبچه ها که د.. گفتمهی جمله اخرم رو با گالناخوداگاه
 سمت پاساژ تا افسون میراه افتاد.. گفتمی لبری زی خداحافظهی سرد یلیالبته من خ..می و راه افتادمی کردیخداحافظ

 :تبسم دستمو گرفت و گفت..لباس بخوره
 
 !.. بهت گفت؟يزیبزرگمهر چ.. دفعه آبشار؟هی شدیچ-
 
 .. خونهمی و برمی کندی زودتر خرنییایب..ستیمهم ن-
 

 شهی که همیاما من..ودی ذره هم برام مهم نهی ی نسبت به من داره حتي بزرگمهر چه نظرنکهیا.. گرفته شده بودحالم
 در موردم قضاوت کردن حقم ينطوری دونستم،ای کردم و حد خودمو می رو مراعات می همه چگرانیتو برخوردم با د

واقعا ..گهی مينطوری کنم برگشته ایاصال ادم حسابش نم  که منی پسره ازخودراضهی محتاط بودم و حاال شهیهم..نبود
راف  به به اطیبا تعجب نگاه..ستنی ندمی بچه ها کجان که دنمیبرگشتم بب..اه چندش.. با خودش کردهيچه فکر
 دستش بود یانگار گوش.. دراوردم و شماره تبسم رو گرفتمبمی رو از جمیگوش.. هستنی کگهی دنایاوف ا..نبودن..انداختم

 : گفتغیبا ج.. بوق اول تموم نشده جواب دادونچ
 
 !..؟ی هستيالو آبشار کدوم گور-
 
 ..نیستی ندمیبرگشتم د..نییای منیمن فکر کردم پست سرم دار..ن؟ییشما کجا.. چه طرز صبحت کردنه تبسمنیا-
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 بزار آبشار رو می گفتیهرچ.. برد تو مغازهدی و دست مارو کشدی لباس رو دهی دفعه هی..؟ی شناسی دختره خرو نمنیا-
محو و مات لباس ..دی و مارو هم مثل کش دنبال خودش کشنیی گاو انداخت پانیسرشو ع.. انگار کر شدهمیصدا کن
 ..شده بود

 
 : ادامه داد ودی غش خندغش

 
 !.. ستوده بدتر از خودشو گرفتهنیچشمش ا.. خواد خوشگل باشهیخواهرمون م-
 

 : زدم و گفتميلبخند
 
 !..ن؟یحاال کدوم مغازه هست-
 
 !..رونی بامی راه رفته رو برگرد من منیبب..زنمی حرف می دو ساعته دارم از پشت گوشي وايا-
 
 ..باشه-
 

 تبسم چند متر جلوتر دست به کمر دمی کجان که دنمی کردم تا ببیغازه ها نگاه مبه م.. رو قطع کردم و برگشتمیگوش
 ی نمرادیکاش از افسون ا.. داخل مغازهدی بگم که دستمو گرفت و کشيزیرفتم طرفش و خواستم چ..ستادهیوا

 ..دستمو از شونه در اورد..گرفت
 
 شروع کرده بودن تو سر و کله رونی بچه ها که از همون بدنیبا د.. گرفتم و بلند شدمي وی نگاه از تفونی اي صدابا

 دعواشون شده تایافسون و ب.. باز منتظرشون شدمشی رو تراس و با ندمیخودمم پر.. رو زدمفونی ای زدن شاسگهیهم د
 تو می و رفتمی کردیبا هم سالم و احوال پرس.. شهنیزم  بود پهنِکیتبسم هم که طبق معمول از خنده نزد..بود
 خونه یحتما فکر کردن کس.. از پله ها رفتن باالیکی یکی و پشت سر هم نییدخترا سرشون رو انداختن پا..نهخو
 : رفتن تو اشپزخونه داد زدمی که منطوریهم..اس

 
 ..نیراحت باش!..ی خونه نیکس-
 

 هیقهوه که اماده شد .. تکون دادم و مشغول درست کردن قهوه شدميسر.. تموم شده،نشده صداشون رفت هواحرفم
 نشسته بودن منم نیرو زم.. بچه هاشی و رفتم پینی و شکر گذاشتمشون تو سریبا ش.. کردموهیظرف هم پر از م

 : رو گذاشتم وسط و گفتمینیس..همونجا کنارشون پهن شدم
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 !..م؟ی کنکاری چدیخوب حاال با..نیتعارف نکن-
 

 : دمغ گفتافسون
 
 .. سختهينطوریا..شگاهی ارامی برنیبچه ها چرا نذاشت-
 
 نجایاما ا..شهی مره،خستهی ادم حوصله ش سر مشگری دست اراری زینی بشدیبابا دو ساعت با..اه افسون باز شروع نکنا-

 به ی دونه چی م بهتری چون هرکسمیشیقشنگتر هم م.. تا حوصلمون سر نرهمیزنی باهم حرف مم،همیشیهم اماده م
 !..کنهی و خودشو بهتر درست مادیصورتش م

 
هر کدوممون جلو ..می مشغول شدوهی مکمیبعد از خوردن قهوه هامون و .. نگفتيزی چگهی تکون داد و دي سرافسون

 نهیی اهی تایب.. که کنار در اتاقم بودي قدنهییافسون تو ا..شمی ارازیمن جلو م..می کردی مشی و ارامی نشسته بودنهیی اهی
 صحنه یلیخ..میدی پرسی نظر هم مگهیاز همد..یی دستشونهییا تبسم هم رفته بود تو.. همراهش اورده بودکیکوچ
 روشن ي لنز خاکسترهیاول از همه .. سوژهمی عمر بشهی رهی بگلمی کم بود تا ازمون فنی دوربهی شده بود فقط یباحال

 یکل  بادمی تو چشمام کشی مداد مشکهی..میشی می هممون چشم رنگينطوریگفت ا.. بودتای بدهیا..گذاشتم تو چشمام
 ي بلند و پر،رویلی که بهشون زدم خيادی زملیمژه هام با ر..شدی زدم که دستم داشت کنده مملی رنقدریا..ملیر

امو  لبی هم به لبام زدم که برجستگی رژ لب مات صورتهی.. به گونه هام زدمیرژ گونه صورت.. انداختنهیچشمام سا
موهام چون قبل از اومدن بچه ها از حموم اومده بودم و .. ترهه سادشمی دونستم االن از همه بچه ها ارایم.. کردشتریب

 نشونییپا.. درست شده بود خشک بشننشونیی که پای بزرگي بودن ژل زدم و گذاشتم همونطور با حلقه هاسیهنوز خ
 با سشوار و اتو صافشون شهیهم..شنی منطوری همرمیهر موقع حموم م.. قشنگ به حالت فر درشت شده بودیلیخ
 ی اما وقتدیرسی کردم تا وسط کمرم قدشون می صافشون میوقت.. قشنگ تر بودينطوری اما االن به نظرم امکنیم

خشک شد از کنار گوش هام موها رو  موهام یوقت..دنیرسی شونه هام مری زاشتم بمونه تا زی مي حلقه انطوریهم
 تر دهی موهام خمارتر و کشدنیکش چشمام بخاطره.. برداشتم و زدم بهشونپسی کلهی.. و بردم پشت سرمدمیکش

 که رو کمرم بود اوردم جلو و رو شونه هام یی از موهاکمی..نیی پاختیموهام از باال به صورت ابشار حلقه حلقه ر..شدن
 ادیز.. باال نگهشون داشتمشدی نمدهی که اصال دی مشککی سنجاق سر کوچهیپوش دادم و با  کمیجلو هام رو ..ختمیر

 دمی سمت بچه ها ددمیبلند شدن چرخ.. غنچه شدنکمی فقط در حد ومدی باال چون خوشم نمدمشونپوش ندادم و نبر
کت .. اتاق خودمو مرتب کردمنهیی تو اکمی و دمی لباس رو پوشنی برداشتم و رفتم تو اتاق ارشراهنمویپ..هنوز مشغولن
درو که باز .. پام کردم و رفتم تو اتاق خودمو رمی مشکی سانت3صندل ها پاشنه ..می برمی خواستی تا وقتدمیرو فعال نپوش

 : بهم نگاه کرد و کش دار گفتنییپا که گذاشتم تو اتاق افسون از باال تا پا.. طرفمدیکردم سه جفت چشم چرخ
 
 !..جــــــــون-
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 : کردم و گفتمي خنده اکت

 
 ..زیه..گمشو-
 

 : زدم و ادامه دادمیچرخ
 
 !..چطوره؟-
 
 : بهم زد و گفتی لبخند مهربونتایب

 
 ..زمی عزي شدیعال-
 
 ..یمرس-
 

 : گفتتای مشابه بي هم با لبخندتبسم
 
 !..ي خواهرستیب-
 
 : توهم و گفتدیافسون اخماشو کش.. لبخند سرمو تکون دادمبا
 
 !..دفعه اخرت بود.. های نظر نامحرمو نپرسگهید!..ي حرف نداریعنی گمی من جونِ کشدارِ معروفمو می وقتفهیضع-
 

 : کردمو گفتميخنده ا.. گفتی می کلفت و التي با صداناروی اهمه
 
 !.. بکنشتوی ارانهیی جلو انیبش..رهیچشمات همش هرز م..شهی نمدایدر حال حاضر نامحرم تر از تو پ-
 
 دوباره تو ینگاه..کت لباسمم گذاشتم کنارشون.. لباسم بپوشمي تا رويه کرم رنگ برداشتم با شال قهوه ا پالتو کوتاهی
 موی که گذشت حوصله م سر رفت گوشکمی..نشستم رو تخت و به بچه ها نگاه کردم.. خوب بودیهمه چ.. انداختمنهییا

 بودم که اصال حواسم به دهی حساس رسي جاها بودم و بهشده ي گرم بازنقدریا.. کردن شدميبرداشتم و مشغول باز
 .بچه ها نبود
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 محکم خورد تو يزی چهی کردم که ی نگاه می و همه وجودم شده بود چشم و به گوشنییسرمو انداخته بودم پا.
 .. بهشون رفتميچشم غره ا.. خنده بچه ها بلند شديصدا.. رفتم جلو و دوباره برگشتم سرجامکمی..سرم

 
 : گفتدی خندی که منطوری همافسون

 
 !.. شد7ساعت ..م؟ی بری بلند شی خواهیرودخونه نم-
 
 اسممو مسخره کرد،بلند شدم نکهیبدون توجه به ا..گنی راست مدمی انداختم دواری دي به ساعت روی تعجب نگاهبا

 هم ششونید و ارا تنشون بوتیلباسا ف.. ناز شده بودنیلیخ.. به بچه ها نگاه کردمدمی پوشی که پالتوم رو منطوریهم
 ..قشنگ شده بود

 
 يرژ گونه و رژلب اجر.. خط چشم پهن پشت چشمشهی همرنگ لباسش و چشماش زده بود با ي اروزهی فهی ساتایب

 .. تو چشم بودیلی براق خي با اون رژ اجرشیلبا بزرگ و قلوه ا..هم زده بود
 

 دهی لباس پوشری هم زي توری ساپورت مشکهی.. بوددهی خري حلقه انی کوتاهه استی مشکراهنی پهی هم که افسون
 ..قشنگ شده بود.. هم کرده بودي نقره ای مشکشیارا..ی زانو و پاشنه ده سانتری بلند تا زی مشکيبا چکمه ها..بود
 

 هم مات ششیارا.. پر از اب شده بودنشهی از همشتری بود و چشماش بدهی تو چشماش کشی مداد مشکهی هم تبسم
 .. ناز شده بودیلیخ..یی محو زده بود با رژ گونه و رژ لب طالي کرم قهوه اهی ساهی..بود
 

 نیاول.. دلهره داشتمکمی.. گذاشتم تا اونجا بپوشمفمیکت لباسمو تو ک.. با شالمیدی مانتو و پالتو رو لباسمون پوشیهمگ
 ..می قرار بود برتای ب206با .. قرار بود حاضر شمیپی تنیبه،ای غربای جشن تقرهی کالس و کال ي بچه هانیبار بود ب

 
 راه نیفقط ب..میدی رسی اصال کدمی که نفهممی حرف زدنقدریتو راه ا..می شدنی خونه رو قفل کردم و سوار ماشيدرها

 .. و مدل باالکی شي هانی در پر بود از ماشيجلو..میدی دسته گل خوشگل خرهی میستادیا
 

اخر از همه .. باز شدی اومد و بعد در با تقفونی ستوده از ادیی بفرمايصدا.. تا باز شهمی و منتظر شدمی درو فشردزنگ
 پارك شده نی ماشیی جاهاهیتا .. خوشگل بودیلی خونه خي و نمااطیح..اومم.. به اطراف انداختمینگاه..رفتم داخل

 خونه به ي ورودي سنگ فرش شده،تا پله هاکی راه بارهیفقط ..دبعد از اون تا ساختمان دوطرف پر از درخت بو..بود
 .. درست شده بودییبایشکل ز
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 راه نی ايانتها.. سمت خونهمی تونستن کنار هم قدم بزنن،دوتا دوتا رفتی که فقط دونفر مکی همون جاده کوچتو
 ..کردیبهمون نگاه م بود و ستادهیبعد از پله ها تراس بود که ستوده با لبخند همونجا ا.. سه پله بودکهیبار
 
 همه بچه ها بجز می وارد شدیوقت.. و اونم بعد از جواب دادن،دعوتمون کرد داخلمی کردی باهاش احوال پرسیکی یکی

 کردن به دست و سوت و کرد،شروعی بهمون نگاه می با لبخند کجنهیستوده که کنار ما بود و بزرگمهر که دست به س
 .. زدنغیج
 
 هم از گوشه و کنار یی صداهاهی!..نی کنی منی چرا همچنایا..ستادمیشوکه وا.. لحظه حس کردم پرده گوشم پاره شدهی
 ی شرکت منداختنی میی های بار بود تو مهموننی چون اولنداختنی مکهی کردن پسرا تی میدخترا خوشحال..ومدیم

 ...میکرد
 

 کمی نهییجلو ا..میمانتو و شالمون رو دراورد.. کرده بودمونییا که ستوده راهنمی سمت اتاقمی توجه بهشون رفتبدون
 دادن تا خودشونو مرتب ی رو هل مگهیهمد.. تو اتاق نبودشتری بنهیی اهی..موهامو مرتب کردم و منتظر بچه ها شدم

 : دراومدغمی کارو تکرار کردن که جنی انقدریا..کنن
 
 ..وفتهی زودتر کارتون راه منیاگه همو هل ند..نیکنی معطل منقدریاه چرا ا-
 
 می دادن برتی کردن رضاشی اراگهی دور دهی یوقت..نهیی رفتن جلو ایکی یکی حرفم اروم شدن و نی ابا
 از کنارم رد شدن و رفتن از اتاق یکی یکی.. کردنی مشی طولش دادن انگار داشتن از اول ارانای اينقدریا..واال..رونیب
 ..درو بستممنم پشت سرشون رفتم و ..رونیب

 
پله .. بودنییرایپله ها تو سالن پذ..نیی پامی رفتچی مارپياز پله ها..می از اتاقا باال بودیکی دوبلکش بود و ما تو خونشون

 ..میشدی وارد سالن مشدنیها که تموم م
 
 ي بود و فقط دوتا فرش کرم قهوه ايکف پارکت قهوه ا.. مبله شده بودی بزرگ که با دو دست مبل راحتییرای پذهی

 .. رنگ بودني شکل و قهوه ارهی دای راحتيمبل ها..کفش پهن کرده بودن
 
 .. بودی صوتلی هم همه نوع وسارشیز.. بودی راحتي مبل هاي هم جلوواری دي روي وی تهی

 
 ی چوبيمبل ها..ده بود شدهی چی چوبي بود که با مبل هاگهی سالن دهی و شدی چپ هم با دو سه تا پله جدا مسمت

 .. بود و پارچه شون کرم رنگ بوديهم چوبشون قهوه ا
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 .. بودی چوبي دوازده نفره ستِ مبل هاي ناهارخورزی راست هم اشپزخونه اپن بود که کنار اپنش مسمت
 
 و ششونی پمیرفت..زدنی نشسته بودن و باهم حرف می راحتي مبل هاي و همه بچه ها روشدی پخش ممی اهنگ مالهی

 .. تو جمعشونمی اومدنکهی کردن از ایهمشون اظهار خوشحال..می کردیبا همشون سالم و احوال پرس
 

حدود ده تا دختر و پسر هم بود که ..می و تو بحثشون که در مورد دانشگاه و امتحانات بود شرکت کردمی نشستکنارشون
 .. از دانشگاهشون باشنرونی بي زدم دوستامشون،حدسی شناختینم
 
 ی که نمیی از پسرایکیداشت با .. سمت بزرگمهردی مبل نشسته بودم و افسونم کنارم بود که نگاهم ناخوداگاه چرخرو

 ..کردی میی خود نماشیشونیطبق معمول هم اخم رو پ..زدیشناختم حرف م
 

 هی..واقعا تو کارش موندم..ره خورده بود ابروهاش تو هم گدمشیهرموقع د..شه؟یخسته نم.. پسرنی اکنهی اخم مچقدر
 خشک و نقدری ادیچرا با.. کنهی خوش بگذرونه و جوونی کلدی هسته که بایاالن تو سن.. باشهينطوری ادیپسر چرا با

 .. باشهيجد
 

 دفعه برگشت و مچمو هی.. شده بودم به صورتشرهی متوجه باشم خنکهی کردم و بدون ای داشتم فکر منطوریهم
 ینم..کنهی خودش مشیاالن چه فکرا پ..رمی شده بود که نگاهمو ازش بگری دگهید..صورتم از خجالت داغ شد..گرفت

 ..کنج لبش  لبخند کج نشستهی که گره ابروهاش باز شد و دی دیدونم تو چشمام چ
 

 و ی مشکيچشما..پهی جذاب و خوشتیلی خمیاز حق نگذر..نه؟ی نگاهاش سنگنقدریچرا ا..اوف.. نگاه ازش گرفتمعیسر
 یلی صورتش خي نازك که رويلبا.. و مردونهی قلمینیب..ی اما بلند و مشککی بارادی پهن نه زادی نه زيابروها..خمار

 .. شدنی نقص نقاشبدون  تو صورت گردش قشنگ ونای ايهمه ..یو پوست گندم..ادیم
 
 که دمی اوقات دیبعض.. پهن و برجستهي نهیس..دهی براش زحمت کشیلی که مشخصه خی پر و عضالنیکلی بلند و هقد

 شی کم ته ریلیخ..شهی ش مردونه تر مافهی قده،ی نشون مشتری و سنش رو بادی به صورتش میلیزاره،خی مشیته ر
 اندازه بلند نی از ازارهینم..ستی نشتری بنت سه چهار ساشهیموهاش هم هم.. شده سغی صورتش هشت تشهی همزارهیم

 .. دارهيری چشم گکلی و هی خواستنیلیدر کل صورت خ..تر بشن
 

 که ییناراحت بودم از فکرا.. زل زدم بهشي کردم اونطوريواقعا چه فکر.. تا متوجه خجالتم نشهنیی انداختن پاسرمو
موردم قضاوت کرد پس  دري به ستوده اجازه دادم اسممو صدا بزنه اونطوردی دی که وقتیاون.. کنهی درموردم مدیشا

 ..دمی کشيپوف بلند..کنهی فکرا میلیاالنم خ
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 و غی پخش شد همه بچه ها با جهوی که ي اهنگ شاديبا صدا.. کردمی بهش نگاه نمينطوری و اشدمی کور مکاش
 و هی حمله کردن کنار بقییدخترا هم سه تا.. وسطزنیانگار منتظر اهنگ بودن تا بر..خنده م گرفت.. وسطدنیسوت پر

 ..مشغول رقص شدن
 
 ینیبازم سنگ.. زدن بچه ها شدمدی که روش نشسته بودم و مشغول دي مبلِ دو نفره ای دادم به پشتهی لبخند تکبا

 کاراش نیمطمئنم از ا.. درکش کردشهیاصال نم..بهی غربی ادم عجنیاوف چقدر ا.. کردمینگاهه بزرگمهر رو حس م
 .. اواخر همش حواسش به من باشهنی ادی باراچ..هی فهمم چیا من نم برا خودش داره املی دلهی..منظور داره

 
 و زدی مغی جدنی رقصی داشتن میتیاز وسط جمع..دمی افسون پري شده بودم به بچه ها و تو فکر بودم که با صدارهیخ

 .. بهش زدم و ابروهامو به نشونه مخالفت انداختم بااليلبخند..ششونی کرد برم پیصدام م
 

 وسط و می رفتییدوتا.. و بلندم کرددیدر حال تکون دادن خودش دست منم کش.. اومد طرفمدادیه قر م کنطوریهم
 .. و برگشتم نشستمدمی اهنگ باهاشون رقصهی کرده باشم شونی همراهنکهی ايبرا..دنی به رقصمیشروع کرد

 
 کنارم نگاه از بچه ها گرفتم یبا حس نشستنه کس..دمی به خودم می تکونهی مجبور باشم ادیز..رقصمی تو جمع نماصوال
 ..حوصله م سر رفته بود..شمی کاراش کالفه منی دارم از اگهید.. باالدی بزرگمهر ابروهام پردنیبا د..دمیو چرخ

 
 گرفتم می تصميکاریاز ب.. گذروننی دارن خوش مالی خی سه تا هم که انگار نه انگار منم همراهشون هستم،بنیا
 : طرفش و گفتمدمیچرخ!.. افتاده حرف بزنملی بزرگمهرِ از دماغ فنی با اکمی

 
 ..ن؟یشما چرا تنها نشست-
 

 خمار و مغرورش يبا چشما.. گفت و بعد برگشت به من نگاه کرديزی نفر اون طرف سالن با عالمت چهی به بزرگمهر
 :بهم نگاه کرد و سرد گفت

 
 !..ادی خوشم نمادیاز جمع ز-
 

 به چشمم اشنا یلیخ.. اومدیدنی نوشوانی از دوستاشون با دوتا لیکی بگم که يزی تکون دادم و خواستم چسرمو
 : تو دستشو گرفت طرف من و گفتینیس.. شرهی سبز تيمخصوصا چشما..بود
 
 ..... خانومِدییبفرما-
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 : تعجب گفتمبا
 
 !.. هستمیپناه-
 
 : تکون داد و گفتي لبخند سربا
 
 !..یم پناه خانودییبفرما-
 

 : گفتمادیبا تعجب ز.. تو دستش اشاره کردینی به سبعد
 
 ..ستمیاهلش ن..یمرس-
 

 : و گفتنیی انداخت پای با شرمندگچشماشو
 
 .. دونستمینم!..دیاوه ببخش-
 
 .. ندارهبیع-
 

 رو ینی خودش برداشت و سوانمی لیکیاون .. برداشتوانی لهی دفعه به بزرگمهر تعارف کرد اونم نی تکون داد و اسرشو
 قلوه ي و لبای قلمینیب.. داشتي ارهی سبز تيچشما.. بودیپسر جذاب.. جلومون و کنارمون نشستزیگذاشت رو م

 ی کردم میاز همه مهمتر حس م.. بودکتریوچ داشت اما از بزرگمهر کی عضالنکلیه.. و صافدیپوست سف..يا
 : باز کردسر صحبتو.. برام اشنا بودیلیچهره ش خ..شناسمش

 
 !..دمتون؟یتا حاال تو جمع ند-
 
 : لبخند سرمو تکون دادمبا
 
 .. بارِ تو جمع بچه ها هستمنیاول-
 

 : تکون داد و گفتي سراونم
 
 !.. خوشوقتمتونییاز اشنا.. هستمریام-
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 :با همون لبخندم گفتم.. هستهیتی پسر مودب و با شخصدمی فهمدمشی دیاز همون اول.. با ادبچه
 
 ..نیهمچن-
 
 : گفتدی تردبا
 
 !..ن؟ی داری نسبتی پناهدی سعي شما با اقادیببخش-
 
 :متعجب گفتم.. شناخت؟ی منو از کجا ميبابا.. تعجب بهش نگاه کردمبا
 
 !..نش؟ی شناسیشما از کجا م..بله پدرم هستن-
 

 : گفترتی نگام کرد بعد با حرهی لحظه خچند
 
 !..آبشار؟-
 

 کنمی گرد بهش نگاه مي با چشمادی دیوقت.. بهش گفتملمویمن که فقط فام..دونهیاسم منو از کجا م.. گرد شدچشمام
 :گفت

 
 !..؟یآبشار خودت-
 
 خودش چه فکرا شیاالن پ.. به بزرگمهر انداختمی نگاهمی گرد شده نيبا همون چشا.. زود پسرخاله شد؟نقدری چرا انیا
 : نگاه کردم و گفتمریدوباره به ام..کردیموشکافانه داشت مارو نگاه م.. شناسنی م دخترونی همه پسرا اگهیم..کنهیم
 
 !..ن؟ی شناسیمنو از کجا م-
 
 : گفتی لبخنده شاد و خوشحالبا
 
 !.. باهممی بوديهمباز..زادهی علریام..ریام..اد؟ی نمادتی تو منو یعنیآبشار -
 
 یعنی.. رفتن المانشیاما اونا که ده سال پ.. ش به نظرم اشنا اومدافهی قنقدریپس بگو چرا ا.. بهت بهش نگاه کردمبا

 : گفتمجانی جابه جا شدم و با هکمیمتعجب و خوشحال تو جام .. خبر؟ی بنقدریا..برگشتن؟
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 ..ارغوان؟..خاله و عمو خوبن؟..ن؟ی اومدیک!..ن؟یمگه شما المان نبود..يچقدر عوض شد.. تو؟يچطور..ریام-
 
 : گفتیفم و با خوشحال شد طرلی متماکمی

 
 عمرا اگه ي نگفته بودلتویاگه فام..دختر اصال نشناختمت..ي خودت چقدر عوض شدی دونیانگار نم..اره همه خوبن-
 کنه اما خونتون رو عوض کرده داتونیاتفاقا بابا پرس و جو کرد تا پ..می هست برگشتیکسالی..یی تونستم بفهمم تویم

 قرار بود چند دنی رو هم دگهیتازه همد.. کنهدای عمو رو پت شرکت باباقی بابام تونست از طرشی هفته پنیهم..نیبود
 !..نمتی بی چقدر خوشحالم می دونیآبشار نم.. خونتونمییای بگهیروز د

 
 ما ی و خانوادگی بچگي و ارغوان از دوستاریام.. خوشحال بودمیلیخ.. کل وجود بزرگمهر رو فراموش کرده بودمبه

 ..می باهم رفت و امد داشتشهی بابام بود و همي از دوستاری اميبابا..می با هم بودشهیهم..بودن
 
 هفته کی.. هفته اعتصاب غذا کردمکی ادمهی بخاطره کار عمو مجبور شدن برن المان خوب ی وقتشی سال پده

 .. شده بودمریاون موقع که ده سالم بود عاشق ام.. کردمهیخودمو تو اتاقم حبس کردم و همش گر
 

 فراموششون ی شد و حتيکم کم رفتنشون برام عاد..چقدر بچه بودم من..رهیگی خنده م موفتهی مادمی که االن
 رو لباش نیری لبخند شهی و زدیچشماش برق م.. نگاه کردمریبه ام..اما االن واقعا خوشحال بودم که برگشتن..کردم

 .. خوشحال شدهیلی من خدنیانگار اونم از د..بود
 
 : سرد و خشک بزرگمهر بهش نگاه کردمي صدابا
 
 !..چه جالب-
 
 : که انگار تازه متوجه بزرگمهر شده با ذوق گفتریام
 
 .. روحهی تو میتا جسم بود4انگار ..می باهم بودیما از بچگ..ارمی دارم بال درمی پسر از خوشحاليوا-
 
 ی بزرگمهر از بچگي داشت براریام.. به طرز حرف زدنش زدميلبخند..زدی بانمک حرف میلیخ.. لهجه گرفته بودکمی

 .. بودری امي گوشم به حرفایمنم با خوشحال..دادی گوش می معمولیلی پوزخنده محو خهی اونم با کردی مفیهامون تعر
 
 حرف زد،دوباره مونیی و جدای و دوستیی اشناازی تا پری بزرگمهر از سي قشنگ برای وقتریام.. بودیی چه روزايوا

 : سمت من و گفتدیچرخ
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 .. مدت؟نی تو انی کردکارایچ.. چه خبر؟گهیخوب د-
 
 : لبخند گفتمبا
 
 حرف ینه با کس.. هفته بعد از رفتنتون خودمو تو اتاقم حبس کردمکیمن تا ..؟ی گرفتی مدی نبای سراغهی معرفت یب-
 !..خونه؟ی میچ..خوبه؟..از ارغوان بگو؟.. دلم براتون تنگ شده بودیلیخ.. رفتمی مرونی نه بزدمیم
 

 : لبخند جذابش گفتباهمون
 
 ..خونهی میستاره شناس..ارغوانم خوبه.. روی همه چگمیحاال برات م..شرمنده به خدا-
 
 نی دوربنی از ایکی شهیهم.. دختر از همون موقع هم به ستاره و ماه و کال اسمون عالقه داشتنیا.. خندهری زدم زیپق

 امشب نیدوست داشتم هم..چقدر دلم براش تنگ شده..کردی ها تو شب دستش بود و به اسمون نگاه ميشکار
 : هم از خنده من خنده ش گرفت و گفتریام..نمشیبب
 
 ..زارهی زنده ت نميدیاگه ارغوان بفهمه به رشته ش خند-
 

 : م رو به زور جمع کردم و گفتمخنده
 
 .. به اسمون عالقه داشتیون بچگ از همادمهی.. خندمینه به رشته ش نم-
 
 : و گفتدی خندرهمیام
 
 !..ادته؟ی نشویدورب..اره-
 

 نیا..دیدلم لرز.. شده بودرهی نگاهه خاص بهم خهی خنده م چشمم افتاد به بزرگمهر که با ونیم.. خندهری زدم زدوباره
 ..ارمی کردم تا تسلطمو به دست بيتک سرفه ا..دیخنده رو لبم ماس..پسر پاك زده به سرش

 
 : به من زد و گفتيلبخند.. صداش زدیکی بگه که يزی خواست چریام
 
 ..کنمی ولت نمگهی کردم دداتیحاال که پ.. دوبارهشتی پامیم.. دارنکارمی چنمیمن برم بب..مینی بشقهی دو دقزارنینم-
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اخمام ..کردی بهم نگاه میرگیبزرگمهر با خ.. دوستاش که صداش زده بودنشی خنده سرمو تکون دادم و اونم رفت پبا
 يبا همون اخما..کنهی زل زل به من نگاه مکشهیپسره خجالت نم.. از کاراششدی داشت صبرم تموم مگهید..رفت توهم
 :درهم گفتم

 
 .. بزرگمهر؟ي اومده اقاشی پیمشکل-
 
 : گفتیرگی همون خبا
 
 !!!شهراد-
 
 : گفتدی نگاهه متعجب منو دیوقت.. داشتیچه ربط.. تعجب بهش نگاه کردمبا
 
 !..اسمم شهراده.. بزرگمهریگی می هادیخوشم نم-
 

 : دوباره رفت توهماخمام
 
 .. نداره اسمتونو صدا بزنملیدل-
 

 : گفتدی تکون داد و با تاکسرشو
 
 ..میکنی مدای پلمیدل-
 

 ينگاهش مثل پسرا.. ش ناراحت نبودمرهیاصال از نگاهه خ..کش ندادم موضوع رو گهی پس دهی منظورش چدمینفهم
 .. نگاهشینی بخاطره سنگشدمیفقط کالفه م..کردی که دلمو نااروم مشدی مرهی خی جور خاصهی..هرزه نبود

 
  تو چشماش بود کهيزی چهی.. ارامش بخش و مهربون هم نبودیبد نبود،هرزه نبود،حت.. لرزوندی کل نگاهش تنمو مدر

 ی بود و کالفه م منی سنگنکهی خودم اعتراف کنم نگاهاشو با اشیبخوام پ..نداختیدلم و کل وجودمو به لرزه م
 ی بازم نمکردمی ها هم بهشون فکر معت که سايطور..نداختی به فکرم مشی مشکيچشما..کرد،دوست داشتم

 !..تونستم رازشون رو بفهمم
 
 نی نصف عمرمو بدم تا بفهمم پشت اخوادیدلم م.. تونم بهش فکر نکنمی شده که نمبی کارا و رفتاراش عجنقدریا

 .. ترسهی که ادم ناخوداگاه ازش مکنهی مرموز رفتار ميطور.. نهفته اسيزیچهره سرد و خشک و نگاهه مرموز چه چ
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 موضوع نیاصال هم از ا.. که فکرمو مشغول خودش کردههی بزرگمهر تنها مردنی بعد از آرشام و بابام امی تمام زندگتو

 .. سمتششهی مدهی فکرم کششهی که دورم خلوت مکمی..سی اما دست خودم نستمیخوشحال ن
 
 که بشقاب رو جلوم گرفته بود ی به کسینگاه..رونی که جلوم گرفته شد از فکر اومدم بي اوهی بشقاب مبا

 ..رونی از کاسه بزنه بخواستی مرتیچشمام از شدت بهت و ح..انداختم
 

 : زد و با تمسخر گفتي از احساسش انداختم که پوزخند مسخره اي به صورت خونسرد و عارینگاه
 
برو به .. دستم افتادریبگ..مجبور شدم برات بردارم..ي صدات زد متوجه نشدی که مهراب هرچي تو فکر بودنقدریا-

 .. هاشهی نمبشی افتخار نصنی ایرکسه.. برداشتهوهیشهراد برات م..خودت افتخار کن
 
 : زدم و گفتميمثل خودش پوزخند..یپسره نچسبِ از خود راض.. حرفاش اخمام رفت توهمبا
 
 گرانی دي برادی ها شای خوش خدمتنیا.. که ارزوش رو دارنیی به کساکنمی ممی افتخارو تقدنی الیمن با کمال م-

 ...اونم از طرفه
 

 : شدم و ادامه دادمرهی تمسخر بهش خ کردم و باقتری عمپوزخندمو
 
 !.. ارزش ندارهيزی من پشي ارزو باشه اما براهیشهراد بزرگمهر -
 

 حرصشو خواستمیم.. اما برعکس شدشهی میفکر کردم با حرفام عصبان.. خندهری که تموم شد غش غش زد زحرفم
 : کردم و با تشر گفتمدتریاخممو شد..حاال اون با خنده ش حرص منو دراورد..ارمیدرب
 
 !.. حرفام خنده داشتکنمیفکر نم..يخندی می به چیه-
 

 که بند ینگاه..پر از تمسخر..ری پر از تحقینگاه.. بهم انداختی بعد نگاهدی خندگهی دکمی..کردی به من نمی توجهاصال
 نکهینه و من خوشحال بشم از ا بارم کتی با عصبانچاری بشه و چندتا لیتوقع داشتم عصبان..دی کششیبند وجودمو به ات

 .. بدتر بودراهیب  نگاه از صدتا فحش و بدنیحرصشو دراوردم اما ا
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حس حقارت به جونم ..کردی مدادی بینیتو نگاهش غرور و خودبزرگ ب..کمی کوچیلی که باعث شد حس کنم خینگاه
 حس رو بهم القا نی خواست همیواقعا هم با نگاهش م..نی زميحس کردم اون تو اسموناس و من رو..افتاد
 ..موفق شد..کنه
 

 غرور و دل شکسته شده ي روستادنی و با ازنهی منی رو زمگرانید..کنهی خودشو بزرگ مگرانی کردنه دکی با کوچاون
 کوه غرور نی اي روزهیاصال دوست ندارم .. داشتی توقعچی هدی نبای ادمنیاز همچ.. باالکشهی خودشو مهیبق

 ..کنهیشکنه صداش تمام شهرو پر مکه اگه ب..بشکنه
 
 رو ازش هی همه تمسخر و شکستن بقنی تقاصِ ایی جاهی ي روزهیمطمئنم .. ندارمی شکچی خدا هم هی به بزرگاما
 ..نهی اون روز رو نبچوقتی تا هادی هرچه زودتر به خودش بدوارمیام!..رهیگیم
 
 که حق داشتم ازش دمی رسجهی نتنیاالن به ا..دی ازش ترسدیواقعا با..ضهی ادم مرنیا.. حواسمو جمع کنمشتری بدیبا

 .. از نگاهش سوختیلیدلم خ..وفتهی خوام گذرم به اطرافش بی نمی حتگهید..بترسم
 
 نی توههی ی و کسدمی کارمو دنی هم جواب اشهیهم..کترهی از کارام و حرفام حس کنه ازم کوچی عمرم نذاشتم کستو

 اون حس رو بهم يچون قشنگ بلد بود چطور.. بودي کار براش عادنی پسر انگار انی هم بهم نکرده اما اکیکوچ
 رو براش ی سختندهی پسر که انی ايبلکه برا..خودم ينه برا.. دلم نسوخته بودنقدری امی تو زندگچوقتیه..منتقل کنه

 ......نمیبیم
شماره هامون رو رد و ..شمی هم اومد پگهی چندبار دریام.. بزرگمهر هم رد نشدمهی قدمکی از ی حتی تا اخر مهمونگهید

 فی تعریدخترا هم خسته شده بودن از رقص،ولو شده بودن کنار من و از مهمون.. باهممی تا در ارتباط باشمیبدل کرد
 .. بهشون زدميلبخند..کردنی و ناراحت بودن که تا االن شرکت نمکردنیم

 چشمام رو به دنی چرخير رو طبق معمول حس کردم اما به شدت جلو نگاهه بزرگمهینی چندبار سنگی طول مهموندر
 خودشو گرانی کردنه دکی که با کوچیکس!..وفتهی نگاهم بهش بی اتفاقی اصال دوست نداشتم حتگهید..طرفش گرفتم

 !.. ارزش فکر کردن هم ندارهی حتکنهیبزرگ م
 

لبخند نشست رو .. بلند شدغشونی جي صدادنی رو دستش دتاریبچه ها که گ..نیی از پله ها اومد پاتاری گهی با ستوده
بچه ها بعد از چند جلسه ول کردن اما من تا اخر ..می رفتتاریبا دخترا کالس گ.. رو دوست داشتمتاری گيکال صدا..لبام

رش ساله بود که الحق کا30 بای پسر تقرهی مونیقیاستاد موس..سه تو موسرمی مکنمی مدای پی مشکلیهنوز گاه..رفتم
 ..شدمی چون عالقه داشتم زود متوجه مدمیشا.. بودم ازشیمن که راض..حرف نداشت
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 از لباش پاك هی ثانکی لبخند ریام.. هم کنارش بودریبزرگمهر روبه روم نشسته بود و ام..می گرد هم نشستهمه
 دستش گرفت و بعد از چند لحظه تا خواست شروع تارشویمهراب گ.. مهربون بودشهیهمون موقع ها هم هم..شدینم

 .. تو گوشش گفتيزی چهیکنه بزرگمهر که کنارش نشسته بود 
 

 نیما چهارنفر هم ع.. بلند شدی دست همگي کار صدانیبا ا.. داد دسته بزرگمهرتاروی ستوده برق زد و با ذوق گيچشما
 ي لبخنددی مارو دافهی قیه کنارمون نشسته بود وقت کالس کي از دخترایکی يناز..می کردی بهشون نگاه مجیخال گ

 :زد و گفت
 
 !..اخه صداش محشره.. کرد که براشون بزنهی کردن قبول نمی ها بچه ها هرچقدر اصرار میتو مهمون-
 

 یلیخ.. بزنهخوادی می چنمیدوست داشتم بب.. به بزرگمهر نگاه کردمي تکون دادم و با کنجکاودنی به نشونه فهمسرمو
 ..انه شروع کرد به زدنماهر

 
 اهنگ شروع کمیبعد از ..ومدی نمتاری خوش اهنگه گي جز صدایی صداچیه.. که بلند شد همه ساکت شدنتاری گيصدا

 :کرد به خوندن
 
 ..شدیخبر ندارن که چ.. عالمه حرف پشتمههی«
 
 .. شدیی چطور جداهوی عشقه من و اون ونیم
 
 ..هیاهی سنیباعث ا.. کارانی دونن که اینم
 

 !..هی ناپاکينگاه ها..ي اون از روهیخودکش
 

 ..گرفتنم گفتن نرو.. خونموشی اتشیسوزوند
 

 .. سرموواری کوبم دیم.. موند واسه منخاکسترش
 

 ..اون بود که دورم غم نبود.. واسه من کم نبودعشقش
 
 ».. ما مشکل نبودونهی حسود مي نگاه هااال
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چرا .. اهنگنی بود و انتخاب انشی فوق العاده غمگي که نظرمو جلب کرد چشمايزیاما چ.. که صداش معرکه بودالحق
 رو از دست ی بزرگمهر کسیعنی..دمی لحظه برق اشکم تو چشماش دهی یحت..چرا چشماش پر از غمه.. اهنگ؟نیا

 ..داده؟
 

دوست نداشتم تو ..چشمامو بستم.. قشنگ و سوز صداش شده  بودنيهمه مسخ صدا..ومدی در نمی از کسصدا
 ..دمی شدم غم تو چشماشو دتیاذ.. دونم چرا اماینم..نمی ببيزیچشماش جز غرور چ

 
 :دمی رو بغل گوشم شني ارومه نازیلی چشمام بسته بود که زمزمه خهنوز

 
 !..شته دوسش دایلیخ.. عاشق خواهرش بودهگنیم.. کردهیخواهر شهراد خودکش-
 

با غصه مثل خودش ..دلم پر از غم شد..اشک تو چشماش جمع شده بود.. نگاه کردمي چشمامو باز کردم به نازعیسر
 :زمزمه کردم

 
 !..اخه چرا؟-
 
دوباره به بزرگمهر نگاه .. و شونه هاش رو به نشونه ندونستن انداخت باالنیی پاختی ري نازي قطره اشک از چشماهی

 ..زدی مي به قرمزکمیصورتش ..فکش منقبض شده بود.. از غم پوشونده بودياچشماشو هاله ..کردم
 
 : همون حال بدش ادامه اهنگ رو خوندبا
 
 .. که از رفتنت گذشته وشهی چهل روز مهی حاال«
 

 .. نکردم واسه تويکار..دنی پوشی و مشکشی رجز
 

 ..گهیصبرم سر اومده د.. روزانی و خسته ام اداغون
 
 ..غصه اگه امون بده.. دم اروم باشمهی خوامیم
 

 ..خدا فرصت نده به من.. نوبته منشهی می کپس
 
 .. عشقه مني اامیدارم م..دنشی برم به دخوامیم
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 .. که اومدم بخندنیبب.. از رو من نبندچشماتو
 

 »!..می همشهی ما پنکهیاز ا..می غمی شاد و بدوباره
 

 ی طرف،کالفگهیحال و اوضاعه بزرگمهر از ..انگار بغض نشسته تو گلوش.. لرزش نامحسوس گرفته بودهی صداش
 یچه فرق..ستی نهینه مثل بق..هی مثله بقهیکیاونم ..شی کالفه بشم از ناراحتنقدری ادیچرا با..گهیخودم از طرف د

 ست،بهی توشون نیچی االن چشماش جز غم هما ازهی غرور تو چشماش لبرشهی که همهیخوب اون ادم..خوب..داره؟
 ..نی،افریچه استدالل!..مینی غرور رو بدون غرور ببسی فاجعه اس که بزرگمهره تندهی خودش نینظرم ا

 
 : شدزی با خودم برداشتم و گوشام تنگیتی بزرگمهر دست از مي بلند شدنه دوباره صدابا
 
 ..شدیخبر ندارن که چ.. عالمه حرف پشتمههی«
 
 .. شدیی چطور جداهویعشقه من و اون  ونیم
 
 ..هیاهی سنیباعث ا.. کارانی دونن که اینم
 

 »!..هی ناپاکينگاه ها..ي اون از روهیخودکش
 
 )روز40..ییاحمد صفا(
 

 نامحسوس دمی که دقت کردم دکمی..نییسرشو انداخته بود پا.. نگه داشته بودتاری گي هامی سي رونطوری همدستاشو
 ی من نشسته بود همه حالتهاشو مي روبه روقهیچون دق.. خواست خودشو اروم کنهیم..کشهی مقی عميداره نفسا

 ..دمید
 

سرشو .. دفعه همزمان شروع کردن به دست زدنهی کردن اما ی همه ساکت بودن و به بزرگمهر نگاه مي اقهی دقدوسه
 ..رونی راه افتاد سمت ببی و دست به ج داد دسته مهراب و اروم بلند شدتارویگ.. زدیبلند کرد و با غم لبخند کج

 
 گذاشت رو پاش و شروع کرد به زدنه تاروی جو رو عوض کنه گنکهی اي ناراحت به رفتنش نگاه کرد بعد براکمی ستوده

 ..دنی دوتا از بچه ها بلند شدن شروع کردن به رقصیکی..دوباره سر و صداشون بلند شد.. اهنگ شادهی
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 بلند شدم ستی حواسش نی کسدمی که دتی موقعهیتو ..شدمی مدهیناخوداگاه به سمتش کش.. بودرونی حواسم به بهمه
 .. هم دستش بوديگاری داده بود و سهی درخت تکهیبه .. کردمداشی دور چشم چرخوندن پهیبا ..اطیراه افتادم سمت ح

 
 انگار اصال ادم دیمنو که د.. قدمام برگشتياز صدا..بازوهامو بغل کردم و راه افتادم سمتش..دیوزی مي سردباد
ته ..ستادمی بگم کنارش ايزی چنکهیبدون ا.. شدگارشی سدنیدوباره برگشت به جلوش نگاه کرد و مشغول کش..دهیند
 .. انداخت و پاشو گذاشت روشگارویس
 

 رو گرفت طرف یکی..دو نخ از داخلش دراورد روشن کرد..رونی بدی کشگارشوی دوباره پاکت سبشی کرد تو جدست
 .. نشست رو لباشی از دستش گرفتم که لبخند کجگارویس..من
 
فکر ..رونی فرستادم بمینی رو از دهن و بظشیدود غل.. بهش زدمیقی بردم سمت لبام و ماهرانه پک محکم و عمگارویس

 کردم چون خودمم یدرکش م.. کردمیدرکش م.. باشهزمونی از دست دادنه عزنیکنم تنها نقطه مشترك ما هم
 .. از جونمو از دست داده بودمزتریعز
 

 .. و کفشمو گذاشتم روش تا خاموش شهنی و تهشو انداختم روز زمدمی کشگاروی حرف سبدون
 
 : بهش نگاه کنم شروع کردم به حرف زدننکهی که گذشت بدون اکمی

 
 که يدیاگه نرس.. نهای يدی به اونجا رسونمدینم.. جز مرگ ندارهیی ارزوچی که هرسهی میی ادم به جای تو زندگیگاه-
 یکشی فقط نفس میبه اونجا که برس..کنمی با تمام وجودم حال االنتو درك ميدیاما اگه رس..ی نرسچوقتی هدوارمیام

 ی زندگنی اوقات ادامه دادنه ایبعض..ي کردن نداری زندگيبرا ي ازهی انگچی هنی از اریغ..ي زنده ای بگهیکه به بق
 کنه بفرستت دارتی تا بستی نزتی که عزیصبح.. صبح از راه نرسهگهی کاش دیگی که با خودت مشهی سخت منقدریا

 که تا مدرسه سربه سرت بزاره تا خوابت ستی نزتیعز.. که قربون صدقه صورت خوابالودت برهستی نزتیعز..مدرسه
 که با یصبح..ي زدیی گندارهیگردن بگ به ی حتای جمع کنه ي جورهی هاتو ي که تمام خرابکارستی نزتیعز..رهبپ

 ..کی تارشهیم..اهی سشهیم.. شبشهیتمام روزات م..ستی شروع نشه اصال صبح نزتی عزيصدا
 

 : بهش نگاه کردم و ادامه دادمي اشهی شی طرفش و با نگاهدمیچرخ
 
 نامرد غرق ی زندگنی ایاهیتو س..نمشونی بینم.. ندارنی رنگا برام مفهومهی که بقیینجایبه ا..نجای به ادمیمن رس-

 ظاهر شادم نبود که نیاگه ا.. وقته مردمیلی اما خکشمیمن نفس م.. اسمم از زبونشهدنهی بار شنهیتنها ارزوم ..شدم
 !..ومدمیرم از پا دنای کنم زودتر از ایخوده خودمو پشتش مخف
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 : برگشتم به جلو نگاه کردم و گفتمدوباره
 
 بدتر از دی شایحت!.. ها مثله تو هستنیلیخ..ستیفقط تو دلت پر از غصه ن..ي فقط تو غم نداری گفتم که بدوننارویا-
 !..تو
 

عقب گرد کردم برگردم تو خونه که با .. رفته بود تو فکرقیعم.. بهش انداختمی نگاهمی بازوهامو بغل کردم و ندوباره
 :ستادمی همونطور پشت بهش انشی غمگيصدا

 
 ی نمیچیتو ه.. خالص نکردهای دننیخودش خودشو از ا.. خودش نخواسته که برهیزنیف م که ازش حريزیاون عز-

برو .. جونت چقدر سختهدنهی غرق خون دی دونینم.. تو بغلت چقدر دردناکهتی جون دادنه تمام زندگی دونینم..یدون
 .!.يدادیراحت شعار نم نطوری االن اي بوددهیاگه د..يدی ندزاروی چنیخداروشکر کن که ا

 
چشمامو محکم ..صورت غرق خونش اومد جلو چشمام..اشک تو چشمام حلقه زد.. نشست رو لباميزهرخند

 ..اشکامو پس زدم و برگشتم طرفش..بستم
 
 : گفتمدی لرزی که از بغض میی همون زهرخندم و صدابا
 
از کجا .. به من نکرد؟تشوی وصزمی عزیدونیاز کجا م.. تو بغلم جون نداد؟زمی عزیدونیاز کجا م!..؟یدونیاز کجا م-
 ..دمی بازشو دي بار چشمانی اخري من نبودم که برایدونیم
 
 : گفتمی تلخبه
 
 یچیتو ه..ي خبر ندارگرانی ديتو هم از دردا..ي خبر ندارهیتو هم از دل بق..یدونی رو نمیپس بدون تو هم همه چ-
 ..تو..تو..ینی بی که فقط خودتو مي مغرورنقدریتو ا..یدونینم
 

 : گفتمی قورت دادم و به سختبغضمو
 
 !..یچیه..یدونی نمیچیتو ه-
 
 ی تا کسزدمیتند تند اشکامو پس م.. توجه به صورت متعجبش به سرعت راه افتادمیب.. بگهيزی صبر نکردم که چگهید

 که اروم شدم رفتم کمی..دمی کشقیچندتا نفس عم.. تا حالم رو به راه شهستادمی واکمیپشت در خونه ..متوجه نشه
 ..داخل
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رو مبل ..حوصله سوال جواب نداشتم..بهتر.. بودندهی ساعته منو اصال نفهممی نبتی مشغول بودن که غنقدری ها ابچه

 ..نشستم و فارغ از همه جا رفتم تو فکر
 

 ی تو سرم مصداها..کردنی میی خودنماي کردم حاال به طرز مرگباری از ذهنم دور می که به بدبختیی صحنه هااون
 .. درهم شده بودیهمه چ.. رو اسفالتکی شدن الستدهی کشيصدا.. ترمزيصدا..غای جيصدا..دیچیپ

 
 پلکامو باز ي الیبه سخت..دمی رو کنار گوشم شنیی که صدادمی کشقیتند تند چند نفس عم..اوردمی نفس کم مداشتم
 .. اب کنارم نشسته بودوانی لهیبزرگمهر با ..کردم

 
 کردم که فقط سرشو یتشکر اروم..چند قلوپ خوردم تا راهه نفسم باز شد.. ازش گرفتموانوی لرزونمو بردم جلو و لدست

 ..حالم بهتر شد..تکون داد
 

 و داشتن حرف هی جمع شده بودن با بقیی جاهی..با چشم دنبال دخترا گشتم..بود11ساعت .. به ساعتم انداختمینگاه
 برم سرشونو خوامی واقعا مدنی دی اعتراض کردن اما وقتکمی..گهی خونه دمیاماده شن بر و گفتم ششونیرفتم پ..زدنیم

 ..تکون دادن
 

 می و برگشتمی اماده شدعیسر..پشت سر من دخترا هم اومدن..می پالتوهامون رو گذاشته بودی تو همون اتاقرفتم
از .. نزدنی حرفگهی حرفا تا دنی و از اشنی شده و نگران مری که دمی اوردلی دلنقدریا..می برزاشتنیبچه ها نم..نییپا

 ..رونی بمی و رفتمی کردیهمشون خداحافظ
 

 رنگش و اروم ي شلوار کتون قهوه ابیبزرگمهر هم جفت دستاشو کرده بود تو ج..نی دنبالمون اومد تا کنار ماشستوده
 ..می کردیاز ستوده تشکر و خداحافظ..ومدیاروم پشت سرمون م

 
 بی دست به جنطوریاونم هم.. بزرگمهر تکون دادمي برای سرمو به نشونه حداحافظنی نشستم تو ماشی داشتم میوقت

 هی شکرش باقيباز جا.. گرفته بود،سرشو برام تکون دادی قشنگیلی که به عرض شونه باز کرده بود و ژست خییو پاها
 ..که روشو برنگردوند

 
 نایمامان ا.. کردم و رفتم تو خونهیازشون خداحافظ..اول منو رسوندن.. افتاد راهی با تک بوقتای و بمی سوار شدیهمگ

 ..دمی انداختم باال و رو تخت دراز کشيدوتا مسکن قو..رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم..خواب بودن
 



@donyayroman 42 

 و خسته م کرده تی تو سرم اذيفکرا.. هم خسته بودمیلی بودن و خي قویلیقرصاش خ.. سوته خوابم بردسه
 !...........بود
 

 اما هممون تو فکر می خوندی ممیمثال داشت.. و کتابمون جلومون باز بودمی چمنا ولو شده بودي معمول روطبق
 نجاسیجالب ا..همش فکرم مشغول بود.. خوندن نداشتمي امتحانمون بود اما من که اصال تمرکز برانی اخرنیا..میبود

 ..گهی دخه شاهی پرم به ی شاخه منی همش از اکنمی فکر نمی خاصزهیبه چ
 

کامال معلوم .. تو فکر بودیلیامروز خ.. انداختمتای به بینگاه..کنمی خسته می الکي فکرانی فقط ذهن خودمو با ادرکل
 .. چشهنمی بپرسم ببکردمی داشتم که وقت نميری خودم درگنقدریبود حالش گرفته س اما ا

 
 دی دفعه افسون با حرص کتابشو بلند کرد و با همه قدرتش کوبهی کردم که ی نگاه منشی داشتم به صورت غمگهنوز

 یافسون متحرص و عصبان.. و منگ به ما نگاه کردجی دستشو گذاشت رو سرش و گتایب..چشمام گرد شد..تایتو سر ب
 :دیغر
 
 !..يصابمو خورد کرداه اع..گهیبگو چته د..؟ی که چی غم بغل گرفتي زانوي اومدیاز وقت..چه مرگته؟ها؟-
 
 : گفتیجی ضربه سرش بود با گي که هنوز تو حال و هواتایب

 
 !.. خورد تو سر من؟یچ..شده؟یچ..؟یچ-
 

 :افسون که خودشم خنده ش گرفته بود کتابشو اورد باال و گفت.. خندهری رفت غش غش زدم زادمی هام ی ناراحتتمام
 
 ..! چته؟نمیخوب حاال بنال بب.. خورد تو سرتنیا-
 
 : با حرص گفتتایب

 
 !..کتاب تو چرا خورد تو سر من؟-
 

 : به کتابش نگاه کرد و گفتلکسی رافسون
 
 ..خوب شد پاره نشد ها..اِ اِ من فکر کردم کتابه آبشارِ-
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 : گفتتایبدون توجه به من با حرص به ب.. رفتمي به بازوش و چشم غره ازدم
 
 ری تو اسمونا سی اما جناب عالشهیاالن امتحان شروع م..؟ي هوش و حواس نداري اومدیبگو چه مرگته از وقت-
 !..ادی از دستمون بربی کمکدیبگو چته شا..یکنیم
 
 : انداخت و گفتی بهمون نگاهی با ناراحتتایب

 
 !.. ماه رفته نروژکی ي برايمهد-
 

 :می با هم گفتهممون
 
 !..خوب؟-
 
 : چونه لرزون گفتبا
 
 !..شهیدلم براش تنگ م..گهی دنیهم-
 
 افسون دوباره کتاب رو بلند کرد و می نشون بدی عکس العملمی منو تبسم بتوننکهیقبل از ا.. تعجب بهش نگاه کردمبا

 : و با حرص گفتتایمحکم زد تو سر ب
 
 يجدمنو بگو چه .. برنگردهگهید.. رفته نروژ؟ي مهدگهیدوساعته مارو عالف کرده بعد م..شدهیگفتم چ..احمق-

 هنوز نی بعد اکننی نمنکاروی از شوهرشون جدا بشن اخوانی میمردم ده تا بچه دارن وقت..نمیجمع کن خودتو بب..گرفتم
 !...دختره خر..شهیشروع نکرده دلتنگ م

 
 جواب افسون رو تایامکان نداشت ب.. رفتهي ناراحته که مهدیلیمعلومه خ.. نگفتيزی با اخم به افسون نگاه کرد و چتایب

 ..رهینده اما االن کامال مشخصه ذهنش درگ
 

 : گرفتم تو دستم و گفتمدستشو
 
 امتحانم تموم بشه یکی نیبزار ا.. گلممیاالن تو فصل امتحانات هست.. ماه تموم شدهکی ي چشم روهم بزارزمیعز-

 همه ي شدنا براکی دور و نزدنیا..ی هستیناراحته چ.. تا فکرت مشغول نشهمی گردی ممیری راحت مالیبعد با خ
 چقدر نبودنت براش عذاب فهمهی تو براش سخته و مناالن اونم اونجا بدو.. بدوننشتری قدر همو بشهیباعث م..الزمه
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از ..نی ماهه دوتاتون قدر عشقتون رو بدونکی ي دورنیپس بزار با ا..دونهی هزار برابرِ قبل قدرتو مادی که بیبعد وقت..اورِ
 ی میکن االن هرموقع اراده..شینی بعد از مدتها ببي دارجانی هگذره،همی هم زمان زود می جنبه که بهش نگاه کننیا
 !.. همه الزمه تا قدر همو بدونني برایاما از نظره من دلتنگ..یشی دلتنگ نمچوقتی و هشینیب

 
 بهش يچشم غره ا..ه دست زدن شروع کرد بی از هم باز شدن و افسون با مسخرگتای بي که تموم شد اخماحرفم

 :رفتم که گفت
 
 همه يمن فکر کردم فقط بلد..شهی سرت مییزای چهیپس توهم .. رودخونهي پر تجربه حرف زدي زنانیمثل ا!..ولیا-

 .. شدم بهتدواریام..ی کنسیجارو خ
 

 : بلند شد و گفتعی حمل کنم بهش که سرخواستم
 
 !..میشه،بریاالن امتحان شروع م-
 

 و می کرددای رو پهامونیصندل.. تو سالن امتحانمی رفتیهمگ.. چپ بهش نگاه کردم و بلند شدمچپ
هنوز برگه هارو پخش نکرده بودن ماهم از همون دور باهم حرف ..می طرف کالس بودهیهرکدوممون ..مینشست

 ..میزدیم
 
 ی کالس بعد از مهموني با بچه هارابطمون..دیخندی گفت و می کم شده بود و همراهمون مشی ناراحتگهی هم دتایب

 :افسون از اون سر کالس گفت..می تر شده بودیمیباهم صم.. خوب شده بودیلیخ
 
 .. هایرودخونه به من برسون-
 

 : بهش رفتم و با حرص گفتمي غره اچشم
 
 !..کردمی می غلطنی هم عمرا همچنشدی فاصله منی اگه از ایحت-
 

 ينطوریاونم هم..سرمو به نشونه سالم تکون دادم.. که چشمم افتاد به بزرگمهرمی رو صندلنمی تا صاف بشدمیچرخ
تند تند شروع !..بد نبودن.. به سواال انداختمی کلینگاه..مراقبا همه رو ساکت کردن و سواالرو پخش کردن!..جوابمو داد

 ......کردم به نوشتن
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 مقنعه گذاشتم رو ریدستمو از ز.. دخترا هم رفته بودنیحت.. که بلند کردم فقط چندتا از بچه ها تو کالس بودنسرمو
 ..رونیبرگه امتحانمو دادم دسته مراقب و رفتم ب.. و بلند شدمدمی کشیپوف..خشک شده بود.. ماساژش دادمکمیگردنم 

 
ه  کردن کی بارم مکهی تهیهرکدوم ..با تعجب بهشون نگاه کردم.. رو سرمختنی همه ررونی که گذاشتم از کالس بپامو

 .. نمره بده بهمییلوی کردم بلکه استاد کاهی سی دونستن برگمو الکی ها نمچارهیب..تا االن نشستم و جواب دادم
 

 توجه به همه کتابو اروم زد تو سرش و ی بود و سرش تو کتابش بود،سرشو بلند کرد و بستادهی گوشه واهی که تبسم
 :گفت

 
 !..تر زدم-
 

 اطی تو حمی کالس رفتي بچه هایهمگ..نیی قرمز شد و سرشو انداخت پارهچای خنده که بری زمی غش غش زدهمه
 : و گفتدی کشيافسون دستاشو از هم باز کرد و نفس اسوده ا..دانشگاه

 
 !ی خوبي چه بويوا-
 
 :با تعجب گفتم.. حس نکردميزی اما چدمی بو کشکمی دادم و نی چمینی ببه
 
 !..ه؟ی چيبو-
 

 : و گفتدی کشیقی نفس عمدوباره
 
 !..ي ازاديبو-
 
 : حرص زدم تو سرش و گفتمبا
 
 !..احمق.. گرفتميمنم چه جد-
 
 : گفتتی جمعنی کالس از بي از پسرایکی

 
 !.. ددر؟می روز اخرو برنی هستهیپا-
 

 : گفتميبا خونسرد..دنی هورا کشی با خوشحالهمه
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 .. باشمششی قول دادم امروز پنی برم خونه به آرشدیمن با-
 

 :با تشر گفتم..نای و بردن سمت ماشدنی زده بودم دستمو کشی ها بدون توجه به حرفبچه
 
 ..امیمن نم.. دستمو ول کنتایب-
 
 ..ی کنی غلط میلیشما خ-
 
 !..بهش قول دادم..بابا بچه تو خونه منتظرمه-
 
 .. شد فردا وقت هستریاگه هم د.. کني باهاش خاله بازیحاال شب رفت-
 
 نی اخردیامروز فهم.. مدت همش سرم تو کتاب بوده اصال نتونستم بهش برسمنیا..ستین کردن يموضوع باز-

 ..گناه داره.. ذوق کردیامتحانمه کل
 

 : گفتدی که حرفامو شنافسون
 
 !..ی اوني فردا تمام وقت برايبهش زنگ بزن بگو کار دار-
 
 از بچه ها فاصله کمی.. تونم از دستشون خالص بشمی نمدونستمیم.. حوصله چشمامو چرخوندم و سرمو تکون دادمیب

 تو نی بچگونه و ناز آرشيبعد از چندبوق صدا..شماره خونه رو گرفتم و منتظر شدم.. از کوله م دراوردممویگرفتم و گوش
 :دیچی پیگوش

 
 !..الو؟-
 
 : عشق گفتمبا
 
 !.. الو گفتنت نفسمي من به فدایاله-
 
 : و گفتدی کشیغی ذوق جبا
 
 !..؟ییایپس چرا نم..؟یی کجایابج-
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 که راحت ومدهی مدت بخاطره امتحانام اصال طرفم ننیا.. بشکونمکشوی با حرفام دل کوچخواستمی بودم که مناراحت

تو دلم چندتا فحش نثار بچه ها کردم و با .. تنها بمونهدیدرس بخونم اما حاال که خوشحاله امتحانام تموم شده بازم با
 : گفتمیمهربون

 
 یی دوتامی شدداریدر عوض فردا از صبح که ب.. انجامش بدم؟يدی اومده اجازه مشی برام پي کارهی من يواهرخ-
 !..هوم؟..می گردی ممیریم
 
 : گفتی ناراحتبا
 
اصال ..ي بدم بخورالمی از پاستدمی من قول مایتو ب..می باهم بخوردمی خری خوراکیمن کل.. خونه؟ییای االن نمیعنی-

 ..همشون مال تو
 موقع چیه.. بده به من بشکونمشوی خوراکنیزتری عزخوادی بچه رو که منیاخه چطور دل ا.. چشمامو بستمی ناراحتبا

 : گفتمی تصنعيچشمامو باز کردم و با شاد.. بشهری ازم دلگنیدوست ندارم آرش
 !..میجا بخور پارك اونمی برمیخواهی هارو بزار فردا میخانوم خانوما اون خوراک-
 
 : شدي بغض دارش پر از شادي صداهی از ثاني کسرتو
 
 !..؟یگیراس م-
 
 !.. گلمگمیبله که راس م-
 
 .. پاركمی فردا بردارمی نگه مخورمی نمنارویپس من ا-
 

 : شدنی دوباره صداش غمگبعد
 
 .. بخوابمشتی امشب پخوامی مای اما زود بي بریخواستی مییباشه پس توهم برو اونجا-
 
 !..امیچشم چشم زوده زود م-
 
 : و گفتدی ذوق خندبا
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 !.. کارت دارهی مامانيآبشار-
 
 ..زمیباشه عز-
 

 :ی تو گوشدیچی ارومه مامان پشهی گرم و همي صدای از مدت کوتاهبعد
 
 !..الو دخترم؟-
 
 !..سالم مامان؟-
 
 !..زم؟ی عزي قراره برییجا..سالم-
 
 .. خواستم از دستشون فرار کنم نشدی دورهم باشن هرچخوانیم شدنه امتحانا ممامان بچه ها امروز به مناسبته تمو-
 
 هم فکر یچیبه ه..برو خوش بگذره بهت.. برات الزمهحی تفرنی بخاطره امتحانا اي مدت خسته شدنی ازمیعز-

 ..کنمی رو گرم منیمن سر آرش..نکن
 
 !.. فدا مامان گلم بشمیاله-
 
 ..به دوستات سالم برسون..اِ دختر خدا نکنه-
 
 ..؟ي نداريشما کار!..یچشم مامان-
 
 !..خدا پشت و پناهت..زمینه عز-
 
 !..خدافظ-
 

اما تا .. بچه هاشی و همزمان برگشتم عقب که برم پدمی کشیقینفس عم..بمی رو قطع کردم و گذاشتم تو جیگوش
چشمامو .. بودستادهی پشت سرم واقایبزرگمهر دق.. شکستنهی خوردم و نفسم تو سیبرگشتم از ترس تکون محکم

 به کیصداشو نزد..شهی ظاهر مهوی جن مثه  چرانی اایخدا..از ترس و بخاطره شکستنِ نفسم به سرفه افتادم..بستم
 :دمیخودم شن

 
 !..ی کردم بترسیفکر نم..متاسفم-
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 : گفتمدهی سرفه و برونیم..م تکون دادمسرمو ارو.. باز کردم بهش نگاه کردمچشمامو

 
 !.. ـــســ ــتــیمـ ــهـ ــم ن-
 
اروم و .. کنارم حرکت کردبی چندتا نفس بلند سرفه م قطع شد و حرکت کردم سمت بچه ها اونم دست به جبا

 : که نگاهش به جلوش بود گفتنطوریمتفکر،هم
 
 !..ي خواهرتو دوست داریلیانگار خ-
 

 :م زدم و گفتيلبخند
 
 !..شتری بایاز همه دن-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 .. خوبهیلیخواهر داشتن خ-
 

 از فکر تونهی نمهی ثانکی چارهیب..ناراحت شدم..شدی متی اذينجوری اوفتادی خواهرش مادی دینبا.. گفتمی چدمی فهمتازه
 : و گفتمنییسرمو انداختم پا..رونی بادیخواهرش ب

 
 چی هگهی دیداداش که داشته باش..ی همه چیعنی ما دخترا داداش داشتن ياما برا.. شما پسرا،خواهر داشتن خوبهيبرا-

 !..کنهیهمه رو اون برات جبران م..ي از جنس مخالف نداريکمبود
 
 : بهم انداخت و گفتی نگاهمین

 
 !..؟يتو برادر دار-
 
 !..ندارم..نه-
 
 !.. داره؟ی داداش داشتن چه حسیدونیپس چطور م-
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 نی رو زمومدمیتعادلمو از دست دادم و داشتم با مخ م.. از پشت محکم هولم دادیکی دفعه هی خواستم جوابشو  بدم تا
 دفعه نی دومنیا..رونی دادم بعینفس حبس شده م رو سر.. کرديری بازومو گرفت و از افتادنم جلوگعیکه بزرگمهر سر

 داد ي که با صدازدمی چشمام بسته بود و نفس نفس مهنوز.. بگذرونهری رو بخشیخدا سوم..دمی ترسیبود امروز م
 :بزرگمهر با بهت چشمامو باز کردم

 
 !..وفتهی بود بکینزد..؟یکنی مکاریمعلوم هست چ-
 
 داشت دهیتبسم با رنگه پر.. که بازوم تو دسته بزرگمهر بود برگشتم عقبنطوری تبسم همي به تته پته افتاده ي صدابا

 هم کنارش تایافسون و ب.. گفتی نمیچی اما هکردی باز می گفتن حرفي دهنشو برای و هکردیهر نگاه مبه بزرگم
 .. بودن و اخم کرده بودنستادهیوا
 

 : و با خشم گفتمرونی بدمیبازومو از دسته بزرگمهر کش.. تبسم جمع شده بودي تو چشمااشک
 
 ..نی دخالت نکنستی به شما مربوط نيتو کار-
 

 دختره یلیمخصوصا تبسم که خ.. دوستامو نداشتمی اما طاقت ناراحتدیکشی داشت بخاطره من سر تبسم داد مهرچند
 ..هیحساس و زود رنج

 
 .. چشماش چندبرابر شدتیفقط عصبان.. نگفتيزی چگهی بهم انداخت و دی با همون اخم نگاهبزرگمهر

 
 : توجه بهش رفتم سمت تبسم و گفتمیب

 
 .. ناراحت نباشزمی نداره عزبیع-
 

 : با بغض گفتتبسم
 
 ..... خواستمیم..من فقط..من-
 

 :گرفتمش تو بغلم و گفتم.. ادامه بدهنذاشتم
 
 ..بهش فکر نکن..ستیمهم ن-
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 کجا برن بحث نکهیداشتن درمورد ا..هی بقشی پمی و رفتدمی به بزرگمهر دست بچه ها رو کشی نگاهمی نبدون
 براش گرون تموم شده که یلیفکر کنم خ.. درهم و فک منقبض شده اومديبا اخما بعد بزرگمهر قهیچند دق..کردنیم

 ..ستیگفتم به تو مربوط ن
 
دوستام ..ستیمهم ن.. باال انداختميشونه ا..زدی می به سرخکمیرنگش .. حدش معلوم بودی بتِی حالت صورتش عصباناز
 .. برام مهمترنیلیخ
 

 : از پسرا گفتیکی نظر و بحث ی از کلبعد
 
 ..میراحت هم هست.. اونجامی برمیتونیم.. رستوران دارههیداداشم -
 

 خودش نی سوار ماشیهرک.. نگفتنيزی چگهی هستن دی اکثرا راضدنیاونا هم که د.. جز چندنفر موافقت کردنهمه
 ..میشد و راه افتاد

 
 رنگه بزرگمهر با دیام و کروك سف یب..می راه افتادهی و پشت سر بقمی پس سوار شدارمی بنی نوبت من بود که ماشامروز

 ..سرعت از کنارمون رد شد
 
 : اومد جلو و گفتی دوتا صندلنی از بتایب

 
 !.. بهش گفتي که آبشار اونطورهی عصبانیلیانگار خ-
 
 : انداختم و گفتمتای به بی اخم نگاهبا
 
 ..کردی دخالت مدینبا..حقش بود-
 

 : تکون داد و افسون گفتسرشو
 
 ..دیکشیاره اما اون داشت بخاطره تو سر تبسم هوار م-
 
 : به پشت سرم انداختم و خونسرد گفتمی نگاهنهیی تو ااز
 
 !.. دوتا دوست دخالت کنهی تو شوخدینبا..خوب اشتباه کرد-
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 : اومده گفتادشی يزی که انگار چافسون
 
 !..ن؟ی شدکی تو جکی جدای جدنقدریشما دوتا چرا ا..یراست-
 
 :جب بهش نگاه کردم و گفتم تعبا
 
 !..کدوم دوتا؟-
 

 : بهم نگاه کرد و گفتمشکوك
 
 !..تو و شهراد-
 

 : زدم و گفتميپوزخند
 
 ..يباز تو توهم زد-
 

 : زد و گفتي متقابال پوزخنداونم
 
 ..نی باهم در حاله پچ پچ هستقهیشما که دم به دق..؟يمنو خر فرض کرد-
 
 : اخم بهش نگاه کردم و گفتمبا
 
 ..چرت نگو افسون-
 
 تو یدر ثان.. بخاطره افتادنه تو سر تبسم داد بزنه؟دی چرا باکنهی ادم حساب نمچکسوی که هيشهراد..چرت نگم؟..اِ؟-

 جواب ی کنه و اون بنی به شهراد توهیامکان نداره کس.. ندادی جوابچی اما اون هستی به تو مربوط نیبهش گفت
 !.. نگفتيزی کنه اما در جواب تو فقط اخم کرد و چنی جرات نداره بهش توهی کرده که کسياصال اون کار..بزاره

 
 هی داره که با من جدا از بقیلیچه دل..اد؟ی در مقابل من کوتاه بنقدری ادیچرا با..واقعا چرا؟.. اخم به روبه رو نگاه کردمبا

 ..دمیترسیکم کم دارم ازش م..؟ی چیعنی کاراش نیا..رفتار کنه؟
 

 باز قتی حقيحاال افسون چشمامو به رو.. تو چشم باشهنقدری اکردمیه بودم به رفتاراش اما فکر نم شک کردخودم
 : بهش نگاه کردمجی افسون گيبا صدا..کرد
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 ..؟یچ-
 
 !..؟ي نداریه؟جوابی چگمیم..کنهی مریتو هپروت س..هه خانومو باش-
 
 ..کنه؟ی رفتار مينطوری چرا ادونمیچم..ه؟یمن مگه تو دله اونم که بفهمم قصدش چ.. بزرگش نکننقدریافسون ا-
 

 : گفتی با مسخرگافسون
 
 !..نکنه عاشقت شده-
 

 ای ادی ازم خوشش مای که دهی رفتاراش نشون منیعاشق که نه اما ا.. شدیته دلم خال.. خندهری باهم زدن زیی سه تابعد
 .. دارهیقصد سوئ

 
 قدم بشه شی که امکان نداره خودش پزننی دختر براش له له منقدری چون بزرگمهر امیری فاکتور بگدی رو که بایدوم
 .....پس..وفتنی بخواد به دست و پاش میهرمدل.. سواستفادهيبرا
 

مثه .. دخترمهیمنم ..شمیگرم م..شهی مي جورهیچرا حالم ..کنه؟ی می موضوع تو دلمو خالنی هربار فکر کردن به اچرا
 چی که به هي پسرنمی ببی وقتهیاما منم مثه بق.. کنمي با پسرا دوری از دوستدیشا.. عاشق نباشمدیشا.. دختراهیبق

 ..ادی مخوشم،کنهی رفتار مگهی اما با من طور دزارهی محل نميدختر
 

 هی ننی ببیوقت..هینطوریاذات و خصلت همه دخترا ..گهی دیکی ایحاال اون پسر بزرگمهر باشه ..کنمی غرور ماحساس
 ..بالهی و به خودش مشهیپسر که مورد توجه همه س اما اون پسر همه توجه ش فقط به توئه مسلما غرق غرور م

 
سرم ..شهی داشته باشه مشخص ميباالخره هر قصد.. باال انداختميشونه ا..میدی رسی کدمی تو فکر بودم که نفهمنقدریا

 !.. تو رستورانمی رفتهی و همراه بقمی شدادهیبا بچه ها پ..باد کرد ازبس فکر کردم
 
 بهش یمسلما محسن..میشدی وارد میکی یکی که کردی با تعجب بهمون نگاه میبرادرِ محسن..می سر و صدا وارد شدبا

 ..رونیبنده خدا چشماش از حدقه زده بود ب..مییای ممیخبر نداده بود که ما دار
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 می هممون رد و بدل شد و همزمان زدنی بی نگاهمیدیصورتشو که د..می و بهش نگاه کردمیستادی هممون ادنشی دبا
 رفت شتری قهقه بچه ها بيصدا.. تو هوادی دومتر پرچارهی هم بلند بود بیلی خنده ما که خيبا صدا.. خندهریز

 .. رفت طرف برادرش تا جمعش کنهیمحسن..هوا
 

 کرد و یکیاومد طرفمون و باهامون سالم عل.. زدي تکون داد و لبخندي خورده باهاش حرف زد که اونم سرهی اروم
 :گفت

 
 ..ادی نی تا کسبندمیمن درو م..دیراحت باش..دییبفرما.. من خبر نداشتم تعجب کردمدیببخش-
 

 کنار یورشون گذاشتن تا همگ هارو هم دی و صندلدنی کنار هم چفی ردزهاروی و پسرا تند تند ممی تشکر کردازش
 هم يچند نفر..می اش نشستگهی پسرا هم طرفه دزی طرفه مهیدخترا .. به حرف زدنمی و شروع کردمینشست..میهم باش

 ..که تو کالس با هم دوست بودن کنار هم نشستن
 

 ی هرچیرکسموقع ناهار ه..دمی خندی مطنتاشونی به خاطرات بامزه و شی و گاهکردمی به بچه ها نگاه مساکت
 ..خواست سفارش داد

 
 یلی خوفتادی مینگام که به هرچ..می هم افتادي از طرفه بزرگمهر از قصد روبه روای ی اتفاقای شانس گندم،حاال از

 .. نداشتنی نگاه با حرکاتش هماهنگنیانگار ا.. کنارمذاشتی داشت میخونسرد و سرد برم
 
 هاش ی نگاهش و خوش خدمتيسرد.. کاراش ربطش دادنی که بشه به ای بود جز حسی چشماش همه نوع حستو

 .... وسط امانی درست نبود ايزی چهی..اصال باهم جور نبودن
 
 هی بفهمم تونمی که منیهم.. دفعه دومم باشهنی که اهی چگرانی دي نگاه ها و کارای تونستم بفهمم که معنی من کاما

 کرد ی حرکتنی اگنی و مبافنی فلسفه مهی ی هر حرکت ازشهیبچه ها هم.. هم خوشحالم برا خودمی داره کلیحس
 .. بودمجی بود اما من کال گنیمنظورش ا

 
 رو يزی با اشاره و نگاه چمی کنی نمیسع..می کنی مي رو بازیچون ما،خانوادگ.. تونستم حرف نگاه ها رو بخونمینم

 .. اگه به نفعمون نباشهی حتمیاری رو به زبون میهمه چ..میبهم بفهمون
 

 هم که تو ذاته ادم يزی تو ذاته منه و چیسادگ.. رو درك کنمگرانی دي کاراتونمی که نمستی نی تعجبي جاپس
 .. دادرشیی تغشهیباشه،نم
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 یتی اهمنیکتری اما اون کوچدمیکشیمن خجالت م..نمونهی بيزی چکردنیفکر م..کردنی ها مشکوك بهمون نگاه مبچه
 ..کردی مجمی کاراش داشت گنی اما با اندازهی بهم نگاه هم نمگهی که بهش زدم گفتم دیبعد از اون حرف..دادینم
 

 جلوم نگام افتاد ذاشتی مي نوشابه اوانی بزرگمهر داشت لیوقت.. کالس شروع کردن به سربه سر گذاشتنموني هابچه
سرخ شدمو سرمو ..ابه اشاره کرد نوشوانی زد و به لی چشمکیطونیبا لبخند ش..کردیاونم داشت بهم نگاه م..به ستوده
 ..نییانداختم پا

 
 که پسر شرِ الیدان..کردنی متی کاراش تابلو بود که همه متوجه شده بودن و اذنقدریا.. کنه بزرگمهرکارتی بگم چخدا

 : گفتيکالسمون بود با لحن موز
 
 !.. بچه ها؟هیخبر-
 
 کردم و سرمو انداختم یاخم..چشمام گرد شد.. منو بزرگمهر درحال گردشهنی نگاهش بدمید.. تعجب بهش نگاه کردمبا
 : سمت دهنش گفتبردی که قاشقشو میبزرگمهر خونسرد درحال.. هم فشردميلبامو محکم رو..نییپا
 
 !..خفه-
 

البته اگه ..پسره ابله.. بلند شم با مشت چندتا بکوبم تو دهنشخواستیدلم م.. شددتریاخمم شد.. خندهری ها زدن زبچه
 ..بخوام بگم از توجه ش بدم اومده که دروغه

 
 با پچ پچ و یگاه.. فکر کننينطوری نبودم فقط دوست نداشتم بچه ها ای هم ناراضیلیاما تو دلم خ.. دونم چراینم

 تی جواب بدم بزرگمهر هم اصال اهمشدیمن که روم نم..موندی جواب می به ما که بنداختنی مکهی بلند بچه ها تیگاه
 !.. به حرفاشوندادینم
 
 و می بعد از ناهار نشستکممی..می خوردزدن،ناهاری که بچه ها میی حرفاي من براهی و خنده و البته ناراحتی شوخی کلبا

 تشکر ی و برادرش کلی از محسننکهیبعد از ا.. حساب کنه و همه رو مهمون کردی نذاشت کسیمحسن..میحرف زد
 .. سمت دربندمی راه افتادمیکرد

 
درکل خوش ..کردنی میشوخ..کردنیکل کل م.. بچه هازدنی تو سروکله هم میکل..میهمه شاد بود.. بودی خوبروز

 .. همشون بلند شدي دوباره سرو صدامی شدادهی پنی از ماشیوقت..گذشت
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 بهمون نگاه نی ها غمگی ها با حسرت و بعضی لبخند،بعض ها بایبعض.. همه به جمع شاد ما جلب شده بودتوجه
 بچه ها هم دوتا دوتا درحال هیبق.. هم پشت سرشونتای منو برفتنیافسون و تبسم جلو م..میهمه باهم راه افتاد..کردنیم

 ..حرف زدن بودن
 
 که حضوره رفتمیدم و جلو م برا خودم تو فکر بونطوریهم..نای رفت کناره افسون اگمی نمیچی من ساکتم و هدی که دتایب

 .. بزرگمهر اخمام رفت توهمدنهیبرگشتم و با د.. رو کنارم حس کردمیکس
 
 : بگم اون زودتر به حرف اومديزی خواستم چتا
 
 .. باشادی که از دهنت درمیی به بعد مراقبه حرفانیاز ا..رمیگی مدهی رو نشني دانشگاه بهم زدي رو که جلویحرف-
 

 : گفتمی شدم اما با لحن ارومیعصب
 
 !.. بزرگمهر؟ي اقاهی کارا چنیمنظورتون از ا-
 

 نی بزرگ شده بودم و ای پر از ارامشطهی اروم بودم و تو محشهی که همیمن.. حرف زدن و تشر زدن کار من نبودبلند
 .. بلند کرده باشمیو سر کس صدامای داد زده باشم ی سر کسادی نمادمیتو عمرم .. از خصلتامیاروم بودن شده بود جزئ

 
 تو تموی گرفته بودم عصبانادی..ومدی مشی کم پیلیجز مواقعه حساس که اونم خ.. گرفته بودم اروم باشمادی همه حال در

 .. و بروزش ندمزمیخودم بر
 

 يصدا.. گرفته بودم اروم و خونسرد بودن روادی گهی منم دکردنی با ارامش باهام رفتار مشهی و آرشام هممامان،بابام
 :رونیارومش منو از فکر اورد ب

 
چرا ..کنم؟ی رفتار مگرانیچرا با تو متفاوت با د.. هسته؟ي اگهی چرا اخالقم با تو جوره دیدونی نمی بگی خواهی میعنی-

 ..ی خنگیلی که خی باشدهیاگه نفهم..دم؟ی متی همه به تو فقط اهمنی انیاز ب
 
 یعنی..با بهت و تعجب بهش نگاه کردم.. ندادمتی اخرش اهمنهی از حرفاش شوکه شده بودم که به توهنقدریا

 :با تته پته گفتم.. حدسِ افسون درسته؟یعنی..؟یچ
 
 !.. ــه؟ــیچـ ـــ..منــ ــظــ ـــورتــ ـــون-
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 : کجش نشست رو لباش و گفتلبخند
 
 !..یکنی بهش فکر مي دارهیمنظورم همون-
 
 : گفتمجیگ.. تعجب کردمشتریب

 
 !..کنمی فکر نميزیمن به چ-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 ..به حرفام فکر کن!..یفهمیباالخره م-
 

مدام حرفاش ..کردی هم منو ول نمهی ثانکیاما صداش .. که اومده بود،از کنارم گذشت و رد شدصدای اروم و بهمونطور
زبونم .. دو پهلو بودیلیحرفاش خ.. گفتينطوری چرا انیا.. به دادم برسایخدا.. ناارومهنقدریچرا قلبم ا..دیچیپیتو گوشم م

 ..هنوز تو بهت بودم..بند اومده بود
 

 ای خداایخدا..پا تند کردم و رفتم طرفشون..به خودم اومدم.. ازم دور شده بودنیلیخ.. به بچه ها انداختمینگاه
 .. ماه عاشق بشهکیادم تو  شهیمگه م.. کنهوونهی منو دخوادی پسر منیا..ایخدا
 
 : زدادی تو سرم فریکی

 
 ..»!نی همکالس هستمهی سال و نکیشما .. ماهکی کدوم«
 

 همه دختر خوشگل تر و بهتر از من تو نیا.. چرا من؟یدرثان..دهی ماهه که به من توجه نشون مکی اون فقط اخه
 .. به پسرا ندارمی که اصال توجهیمن.. خودمم خوشگل تر از خودم هستني دوستایحت..کالس هست

 
 تو صورتم دونمی بگه اما نميزی طرفم خواست چدیافسون چرخ.. به بچه هادمیرس..شمی موونهیدارم د.. شدمجی گایخدا

 :دستمو گرفت و گفت.. که هول کرددی دیچ
 
 !..یخی نقدریچرا ا..ده؟ی پرنقدریچرا رنگت ا..شده؟ی آبشار چيوا-
 
 : و مبهوت بهش نگاه کردم و فقط تونستم لب بزنمجیگ
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 ...بعدا-
 
 !.. بعدا؟یچ-
 
 :دیچی بزرگمهر تو گوشم پيدوباره صدا.. بهش نگاه کردمرهیخ
 
 ..»!یکنی بهش فکر مي دارهی همونمنظورم«
 

 : محکم تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ..يوا..يوا-
 
 ..؟ي شدينطوری بهت گفت که ایبزرگمهر چ..یترسونی منو ميآبشار دار-
 

صورت هر سه نفرشون پر از ..کردنی بودن و بهم نگاه مسادهی و تبسم هم کنارش واتایب.. به صورتش کردمینگاه
 : لب گفتمریز.. بودینگران

 
 !.. بهتونگمیبعد م-
 

ره نبض  تمام بدنم داکردمی بود که حس مدی شدنقدریضربان قلبم ا.. و از کنارشون رد شدمدمی راهمو کشجی گهمونطور
 ..رفتمیانگار رو هوا داشتم راه م.. نبودیشکیاصال حواسم به ه..رونی م رو بدره و بزنه بنهی خواست سیانگار م..زنهیم
 

 تای افسون و بنیب..مینی تا بشننیچی چندتا تخت کنار هم می بچه ها دارن دوباره مثل تو رستورانه محسندمی دفقط
 کردمی فکر مشتری بیهرچ..زدیضربان قلبم ارومتر شده بود اما بازم محکمتر از حد معمول م.. بودنییسرم پا..نشستم

 ..دمیرسی مجهیکمتر به نت
 

روبه روم چندا از بچه ها بودن بعد از اونا بزرگمهر مشغول حرف زدن با .. کردمدای بلند کردم و بزرگمهر رو پسرمو
 به همه ی نگام برگشت نگاهینیاز سنگ.. بود که شک کردم اون حرفارو بهم زدهالی خی سرد و بنقدریا..ستوده بود

 ..انداخت
 

سرشو تکون داد و دوباره مشغول حرف زدن ..دوباره همون لبخند کج نشست رو لباش.. تو نگاهه من قفل شدنگاهش
 ..نییدوباره سرمو انداختم پا..با ستوده شد
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 : اومد و گفتییچشم و ابرو..شت بهش نگاه کردم که افسون تو پهلوم زد برگي سقلمه ابا
 
 !..معلوم هست حواست کجاس؟-
 
 !..شد؟یچ-
 
 !..دیی زاتایب-
 

 کردم ی بهشون رفتم و سعيچشم غره ا..خندهی غش غش داره مدمی نگاه کردم که دتایبرگشتم به ب.. گرد شدچشمام
 : گفتدیخندی که منطوریافسون هم.. بزرگمهر فکر کنمي به حرفاتونستمیبعد هم م..حواسمو جمع کنم

 
 .. دادهشنهادی انگار بهت پیکنی رفتار ميطور..خاك تو سرت..ي پرت شدای بهت گفته که از دنیچ-
 

 : تکون دادم و گفتمجی گسرمو
 
 !..داد-
 
 : گرد شده گفتي با چشماتایب

 
 .. داد؟یچ-
 

 : و منگ گفتمجی گهمونطور
 
 !..شنهادیپ-
 
 دمی فهمدمی گرد شدشون رو که ديچشما..رونی بزدیچشماشون داشت از حدقه م.. تاشون با دهن باز بهم نگاه کردندو

 ..رمی بودم که نتونستم جلو دهنمو بگجی گنقدریا..اوف..کننی بهم و ول نمچسبنی مثل کنه مگهیاالن د.. زدميچه گند
 

 به ی نگاهیرچشمیز.. تا ته باز شدششی گردش به حالت معمول برگشت و نيچشما.. زودتر به خودش اومدافسون
 : باز گفتشیبزرگمهر انداخت و با همون ن

 
 ..پس حدسم درست بود...اوف چه شود..بزرگمهر عاشق رودخونه ما شده..شنومی میچ!..جــــــون-
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 : باز شد و در ادامه گفتششی هم نتای افسون بي حرفابا
 
 ..یاخ اخ گفت-
 
 : منو گفتيافسون زد رو پا.. زدنی انداختن و چشمکگهی به همدی بازشون نگاهشی همون نبا
 
 !..؟ي جواب دادیخوب تو چ-
 
 !..یچیه-
 
 : زد تو سرمو گفتتایب

 
 !.. نرفته رودخونهزادی به ادمتیچیه!..دادی تو بود با کله بله رو مي جاگهی دیهرک..؟يجواب نداد..خاك تو سره پوکت-
 

 : بزنه تو سرم رو پس زد و گفتخواستی رو که دوباره متایسته ب دافسون
 
 !..می بعد جواب مثبتو بدمشی بچزونکمی دیبا.. بهتره خرهينجوریا-
 

 : گفتمی به دوتاشون رفتم و شاکي غره اچشم
 
 ..کنم؟ی من قبول منی باعث شده فک کنيزیچه چ-
 

 : رو باز کردن و افسون گفتششونی دوباره ندوتاشون
 
 ... شی و جذابیپیخوشت-
 
 : ادامه حرفشو دادتایب

 
 ...شی دارهی و مایخوشگل-
 

 : باهم گفتنیی دوتابعد
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 !..شی تمومیهمه چ-
 
 : گفتمي کشدارشی ابا
 
 یاز خود راض.. بودنشیخی.. ازش هم من بگمییزای چهی نیبزار..نی کنی نگاه مزای چنیخاك تو سرتون که فقط به ا-

 !..شیگند دماغ..شینیخود بزرگ ب..مغرور بودنش..بودنش
 

 : جمع کرد و گفتشوینی بافسون
 
 .. مفهومهی عاشق بهی ي برانایهمه ا..نفهم-
 
 .. نباشهخوامیم-
 
 : گفتجانی مکث با هیبعد از کم.. گفتیی دستشو تو هوا تکون داد و برو باباتایب

 
 !.. ابراز عشق کرد؟يچطور.. بهت گفت؟ی چمینیخوب حاال بگو بب-
 
 کنمی مفیوقت برگشت تعر..رسهی از من بهتون نمیچیدر ضمن االن ه.. گفتم ابراز عشق کردیمن ک..نیری بمنیبر-

 !..واستون
 
 ..رهیگیمسخره از االن خودشو برامون م-
 

 گهید..شدنیکاش ساکت م..رونینفسمو کالفه فرستادم ب.. رو سرم اوار شدن و شروع کردن به بگو بگو گفتنییدوتا
 ..صداشون بدجور رو مخم بود..رفتنیداشتن رو اعصابم راه م

 
خداروشکر افسون مشغول عشوه اومدن ..کمونی اومد نزدونی قلهی بزنم سرشون که همون موقع ستوده با غی جخواستم

 و هرهر بزنم رمی دلمو بگخواستی دلم مدمیدیحرکات افسون رو که م..گفتی داشت می رفت چادشی اون شد و يبرا
 .. خندهریز
 

 ی که کنار صورتش افتاده رو با کلیی تار موکبار،چندی قهیهر دو دق..ادیمثال قر و قمزه م..رهیگی رو به مسخره می چهمه
 حیلبخند مل..کنهی و ناز مدهی دستشو تکون می بار با عشوه خرکستی بگه بخوادی که مي هر کلمه اای.. عقبفرستهیادا م

 .. برا خودشهیلمیف  دخترنی ایعنی..زنهیتند تند پلک م..زنهیم
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 : گفتکردی که دست راستشو سمت ستوده دراز منطوری همافسون

 
 ! من چاقش کنمنی بدرهیگی نکرده سرتون درد میینه نه شما خدا-
 
 وجود یانگار اصال بزرگمهر نام.. رفتادمی هام یتمام کالفگ..گهی دهی کنی خدا ايوا.. از خندهدمی که گفت پوکنویا

 .دیلرزی مدشی از خنده شدکلشی رو گذاشته بود رو شونه منو تمام هشیشونی پتایب..نداره و اصال اون حرفارو بهم نزده
 
 هم حواسشون به ما هیبق.. نشهلیمنم که به زور جلو خودمو گرفته بودم تا خنده م رو اروم نگه دارم و به قهقه تبد.

 دستمو دمیخندی که منطوریهم.. کنهیه کردن ستوده تونست افسون رو راض پارکهی تعارف تقهیبعد از ده دق..نبود
 .. تا از رو شونه م پرتش کنم اونورتایگذاشتم رو سر ب

 
خنده .. اروم اروم بسته شدشمین.. رو سرمختنیانگار اب سرد ر.. خواستم سرشو هول بدم چشم تو چشم بزرگمهر شدمتا

 ..کردمی منکاروی اشهی تسلط به خودم هميبرا..عادتم بود.. کردميتک سرفه ا..دیرو لبام ماس
 

 : زمزمه کردمتای براق و نافذه بزرگمهر گرفتم و رو به بی مشکي نگاهمو از چشمااروم
 
 !..پاشو دختر..؟ي غش کردتایب-
 
سون قطع  و افتای بي صدادمی که گذشت دقهیچند دق.. خنده ش رو جمع کرد و ساکت نشست کنارمی به سختتایب

با ارنج دستم زدم تو ..دهی و لباشو محکم رو هم فشار منیی سرشو انداخته پادمی که دتایاول برگشتم سمته ب..شده
 :پهلوش و گفتم

 
 !..تا؟ی چته بیه-
 
 لبخند هی چونه ش و با ری افسون دستشو گذاشته بود زدمیسرمو چرخوندم د.. چشم و ابرو به سمت افسون اشاره کردبا

 ..کنهی مفی تعرییزای چهیاونم داره براش ..کردی به ستوده نگاه میقپر از ذو
 

 کدومشون چیه.. به تمام معناني دهی من،همشون شوهر ندي که دوستادیرسی منیقی به دیدی صحنه رو منی ایهرک
 ی خودکشخوادی میکی افسون که امروز از عشق نیا..زننی مورد حرف منی اما مدام در استنیهم اهل دوست پسر ن

 از جلو دانشگاه رد شده و کباری که ی بخاطره کسزرویکال انگار اون نبوده که د..رهی مادشیکنه روزه بعدش اسم طرفم 
 .. کنهی خودکشخواستهی نگاه بهش انداخته،مهی



@donyayroman 63 

 
 که رمیخواستم با حرص نگاهمو ازشون بگ.. نشدمناینجاتم بده تا منم مثله ا.. های رواننی منو بکش از دست اایخدا

 .. ش در رفترچونهیهمون موقع دست افسون از ز
 

 ستوده نی متعجب بودم که انیاز ا..ستی محو و ماته پسره شده مواظب خودشم ننقدریا.. زده بهشون نگاه کردمبهت
 .. بهش اعتماد کردشهی و نمهی مدلنی افسون کال ادهیالبد اونم فهم..رهیگی رو نمدهی افسون بهش مییچرا نخا

 
 به جلو خم شد و صحنه فوق العاده کلشی دستش در رفت کل هی که تمام وزنشو انداخته بود رو دستش وقتافسون

با دهن باز زل زد تو صورت .. رفتادشی حرکت افسون چشماش گرد شد و حرفش دنیستوده با د.. شديخنده دار
 ..افسون

 
 رفت تای خنده بي من و پشت سرش صدا شده افسون،صدا قهقهعی ضاافهی صورت پر از بهتِ ستوده و قدنی دبا

 دستشو بلند کرد و به نشونه دیخندی که از ته دل منطوری همتایب.. سمت مادنیهمه با تعجب ساکت شدن و چرخ..هوا
 .. ادامه داددنشیخند بعدم دوباره پهن شد رو من و به..خاك تو سرت برا افسون تکون داد

 
 نی نبودم از ای همه نگاهشون به ما بود و اصال راضگهی از طرفه دمری تونستم جلو خنده م رو بگی طرف نمهی از

 ی پقوفتادی اون صحنه مادی اما انگار دوباره شدی ساکت مقهی هم چند دقتایب..به ضرب و زور جلو خندمو گرفتم..موضوع
 .. خندهری ززدیم
 

 : زدم و گفتمی پر حرصلبخند
 
 !.. گلمننی دوستاشون بششی ستوده بخوان پي اقادیافسون جان شا-
 

 بگه که ستوده زودتر به يزیافسون خواست چ..ای تو دني هاراهی بد و بي همه یعنی "گلم" نی ادونستی خوب مافسون
 :حرف اومد

 
 !.. آبشار جانگفتمی برم مخواستمیم..میباهم تعارف که ندار..ستی ننطوریاصال ا..نه نه-
 
 کرد هم عی خلق کرد هم خودشو ضاي صحنه انیفسون امشب با اا.. سرمو تکون دادمی همون لبخنده حرصبا

 نجای سر افسون رو همخوادی مکردن،دلمی نگاه ممیدیخندی که بلند متای چطور بچه ها با تعجب به منو بادی مادمی..مارو
 کرد،بلندی بهم تعارف مونی از بچه ها که قلیکی ي صدادنی با شننییسرمو که انداخته بودم پا..از تنش جدا کنم

 زدمی باشم چندتا پک مهی پانکهی ايفقط برا..ومدی خوشم نمادیز.. تشکر کردم و چندتا پک زدمياز محمد..کردم
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 ي انقدرحرفهیا..رمی بگادی اصال باعث نشده بود که نخوام حلقه حلقه کردن دود رو ی عالقگی بنیالبته ا..معموال
 ..کنمی منکاروی تو جمع دخترونه خودمون اشتریب..هنش باز مونده از تعجب ددهی تا حاال دیکردم که هرکی منکارویا

 
اونم .. رو هم دادم دستشی و نتای هل دادم سمته بکمی رو ونیقل.. کارنی از ازارمی نوع جلب توجه هسته که بهی نمیا

 ....مشغول شد
 
 چرا گهی ستوده دنی عادت داره اما امیگی افسون منیحاال ا.. افسون و ستوده با هم پچ پچ کردنی لحظه خداحافظتا
 زنه ی ستوده زده رو دسته هرچنیا..رهی بگتونهی جلوشونو نمی کسگهی زنا چونشون گرم بشه دگنیم.. پر حرفهنقدریا

 ..وراجه
 

 ای کرده و غرقه رونیی خودش تعشی خودشو ستوده رو پی عروسخیاالن مطمئنم تار..گهی هم خره دافسون
 ..... دختر که نگفتنش بهترهنی بگم از ایچ..اسم بچه هاشونم انتخاب کردهمطمئنن تعداد و ..شده

 
بزرگمهر لحظه اخر خودشو رسوند بهم و ازم خواست به حرفاش فکر ..می شدنی و سوار ماشمی کردی بچه ها خداحافظبا

نه از اون .. رفت هواتای دوباره صدا خنده بمی که رفتکمی..شهی مالی خی چند روز که بهش محل ندم بهی..کنم و منتظره
 ..خدا شفا بده..ش رو گرفت  جلو خندهشهی نه از االن که نمکردی مهیموقع که گر

 
 ساکتمون کردی می سعتیافسون هم با عصبان..گرفتی خنده م موفتادمی اون صحنه مادهی خنده ش منم که از

 بود و افسون رو وستهی پتای به بگهیم د داد اونحی براش توضتایب..هی تا بفهمه موضوع چمردیتبسم هم داشت م..کنه
 ..دادنیحرص م

 
 رو تا يزیمنم که چ.. گفتهی که اروم شدن افسون خواست بحث رو عوض کنه از من خواست بگم بزرگمهر چکمی

 .. بزرگمهر رو براشون گفتمياالن ازشون پنهون نکرده بودم،مو به مو حرفا
 
 مدت هی هم ادی اگه ازش خوشت نمی حتگفتنی مورد حرف زدن و منی رسوندمشون خونه هاشون همش در ای وقتتا

 ..می کنتشیقبول کن تا اذ
 
 بزرگمهر رو قانع دی نداشت اما باتی موضوع برام اهمنیاصال ا..هی دونستم جوابم چی االن هم منی من از هماما
 !.. فکر بد درموردم بکنهی بازم دوست نداشتم کسبودمی نمیهرچقدر هم ناراض.. کاراش بردارهنی تا دست از اکردمیم
 
 ........ هرطور شدهکردمی رو تموم مهی قضنی ادیبا
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 دل ستی دست بردار ندمید..رونی بمی پاشو برگفتی و مدادیهمش تکونم م.. نذاشت بخوابمنی آرشگهی د9 ساعت صبح
 ..رونی بمی زدنیه با آرشبعد از خوردنه صبحانه از خون..از تخت گرم و نرمم کندم و بلند شدم

 
بهش قول دادم قبل از مهمونا ..می خونمون زود برگردانی منایا) ری اميبابا( مامان گفت شب عمو محمد قبلش
 .. رو بستم و خودمم نشستم پشت فرموننیکمربند آرش..میبرگرد

 
 دی سفيچکمه ها.. بوددهی با شلوار تنگ مخمل قرمز پوشدی پالتو سفهی.. بهش انداختمی نگاهوفتادمی که راه منطوریهم

 هم سرش یشال کالهه قرمز خوشگل.. شلوارشي بودشون رودهی بود و کشدهی ساق پاش بودن رو پوشيکه تا باال
 ..کرده بود

 
 : زدم و گفتميلبخند.. و محکم تو بغلش گرفته بودشکشی قرمزه کوچفی هاشم کرده بود تو کیخوراک

 
 !..م؟یبر کجا خانوم—

 
 : ذوق برگشت طرفم و گفتبا
 
 !.. پاركمیبر..اوممم-
 

 : تکون دادم و با خنده گفتمسرمو
 
 !.. پاركمی بعد برمی بعد ناهار بخوردی خرمی اول برگمیمن که م-
 

به پاساژ .. شدرهی خرونی به بشهی از شجانی و با هدیاونم خند..دمیخند.. به حرفم فکر کرد بعد قبول کردکمی نیآرش
 .. شدمادهی برداشتم و پفموی رو پارك کردم و کنی ماشمیدیمورد نظر که رس

 
 رو تو دستم چرخوندم و دکمه قفل درها رو موتیر..نیی پاادی باز کردم و کمکش کردم بن،کمربندشوی طرف آرشرفتم
 .. رو گرفتمنی شونم جابه جا کردم و دست آرشي روفمویک..زدم

 
 می چند دست لباس بخرمیاول رفت!..دمیخری مدی باخواستی می بود پس هرچنیامروز روزه آرش.. تو پاساژمیرفت

 ..میدی خرومدی که دوتامون خوشمون میهرچ..براش
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 یکی بود و اون دی دستم پر از ساك خرهی..دمیاز همه براش خر..ي جوراب و روسری و حتراهنیپالتو،شلوار،کفش،کاله،پ
 .. بود تا گم نشهنیدستمم تو دسته آرش

 
چند تا لباس .. لباسشو عوض کردشدی بود و مکای عروسک خوشگل که مثل بچه کوچهی..ی فروشي تو اسباب بازمیرفت

چشماشم .. مو نداشت و نوزاد بودیچی که هکتری عروسک کوچهیهمونو برداشت با ..جداگانه هم داشت تا عوض کنه
 ..میدی بهش خندیکل..بود بامزه یلیخ..بسته بود

 
 شب ي برادی جفت صندل سفهی و دی شلوار کتون سفهی با ییموی کوتاه لنی بلوز استهی عروسکا منم رفتم دی از خربعد
 دسته من بود و تازه دایهمه خر.. که فقط عروسکاشو بغل کرده بودنیآرش..نی سمت ماشمی برگشتدی خریبا کل..دمیخر
 .. هستهیخداروشکر بچه حرف گوش کن..ابونیخ  نپره وسطای وقت گم نشه هی نی ارشبودمی مراقب مدیبا
 

 فست فود که اکثرا با بچه ها هیرفتم سمت ..می و دوباره سوار شدمی گذاشتنی تو صندوق عقب ماشدارویخر
اشقه  هم عنیآرش.. دوست دارن معموالتزایهمه بچه ها پ..می سفارش دادم و مشغول خوردن شدتزایدوتا پ..میرفتیم
 ..نجای اوردمش انی همي براتزاشیپ

 
 از یکی..میدی خندی و بلند ممیزدی حرف میی دوتایفارغ از همه چ..ختی حرف زد و زبون ری کلنی طول غذا آرشدر

واقعا .. کنمفی موجود کوچولو و خوشگل توصنی عالقه م رو به اتونمی جوره نمچیه..نهی خدا به خانواده ما،آرشيلطفا
 ..هیبچه دوست داشتن

 
از ..ي بازلی سمت وسامی رو گرفتم و رفتنیدوباره دست ارش.. پاركمی و بعد رفتمی دور زدابونای تو خکمی ازناهار بعد

 .....لی کردن و سوار شدنه وسايهمون اول شروع کرد به باز
 

 ي تکون دادم و اونم شروع کرد به بازدستمو براش..رونی نشوندم و خودم رفتم بی برقنی ماشهی رو تو نیآرش
 ..هی بقنهی به ماشزدی منشوی ماشطنتی که با شکردمیداشتم با خنده نگاش م..کردن

 
 رو از تو ی گوشرمی بگنی نگاه از آرشنکهیبدون ا.. زنگ خوردمی شده بودم که گوشنی از ته دله آرشي خنده هامحو

 ..شماره اشنا نبود.. به صفحه ش انداختمینگاه.. کردمدای پفمیک
 

 : گفتميگذاشتمش کنار گوشم و جد.. رو صفحهدمی جمع شد و دستمو کشکمی ابروهام
 
 !..بله؟-
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 ..آبشار؟-
 

 صداش اشنا بود اما کمی.. باالدیجفت ابروهام پر.. و اسمم از زبونش،باز شدنبهی غري مردي صدادنی ابروهام با شنگره
 ..هی بدم کصی هم بتونم تشخیشت گوش نبود که از پیکس
 
 : شده بود گفتمردوستانهی غکمی اسمم دنی که حاال با شني همون لحن جدبا
 
 !..د؟ییبفرما-
 
 ..شهرادم-
 

 چرا دست از سر من نیا..شماره منو از کجا اورده.. هنگ کرده بودمی واقعيبه معنا..؟یگفت ک..؟یک.. گرد شدچشمام
 ..دارهیبرنم

 
 : گفتمیعصب

 
 !..ن؟یشماره منو از کجا اورد..ه؟ی کارا چنی بزرگمهر اياقا-
 
 !..؟یی کجانمیبگو بب.. کار نداشته باشزای چنیبه ا-
 
 !..ن؟ی دارکاریچ-
 
 ..یی پرسم کجایالبد کار دارم که م-
 

 :دمی نالمستاصل
 
 ...من..دهیاز شما بع..ستی کاراتون اصال درست ننی بزرگمهر اياقا-
 
 :گفت وسط حرفم و دیپر
 
 ...اد؟ی خوشم بیکی از نکهیا..ده؟ی از من بعیچ-
 



@donyayroman 68 

 بای تقرشبشی ديحرفا..ادی اعتراف نکرده بود که ازم خوشش محی صرنقدری هم اشبی دیحت.. م حبس شدنهی تو سنفس
 ......نامفهوم بود اما االن

 
 : فشردم و گفتميچشمامو رو.. نشستي عرق سردمیشونی پيرو.. قلبم رفت باالضربان

 
 !..ن؟ی خواهی از من میچ-
 
 :گفت..دمی که حس کردم اشتباه شنيطور.. اروم زمزمه کردیلی خیلیخ
 
 !..تویهمه چ-
 
 : گفتیبعد از مکث کوتاه.. گفته و همچنان منتظر جواب بودمی که چاوردمی خودم ني شک داشتم به رونکهی ايبرا
 
 !..میزنی حرف مامی مییبگو کجا-
 
 نی از ماشنی ربع بعد آرشهی..ادی زود میلیگفت خ..ادرس پارك و دادم.. کردمی موضوع رو تموم منی هرچه زودتر ادیبا
 و شهی میمی صمعی سریلیخ..هیدر کل بچه زود جوش.. کرده بوددای دوست هم پهی.. کنهي تاب بازرهی شد و گفت مادهیپ

 ..کنهی مدای دوتا دوست واسه خودش پیکیهرجا که بره 
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ای تموم شد بتیباز.. کن تا حواسم باشه بهتيجلو چشمم باز..یمراقب باش گم نش..نمیشی ممکتی ننی ايمن رو-
 .. هاي نرگهی دیی جاشمیپ

 
 !..من رفتم..چشم-
 

 ي رو گذاشتم رونی خودمو آرشفی نشستم وکمکتیرو ن.. هاي سمت بازدی حرف دست دوستشو گرفت و دونی از ابعد
 : و جواب دادمدمی کشیقی شماره بزرگمهر نفس عمدنیبا د.. باز زنگ خوردمی گوشقهیبعد از چند دق..پام
 
 !..بله؟-
 
 .. تو؟ییکجا-
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 : به اطراف کردم و گفتمینگاه
 
 ..نجای انییایب.. نشستممکتی ني ها روي بازنجایمن ا-
 

 تا فکر نکنه نیطراف نگاه کنم چشم دوختم به آرش به انکهیبدون ا..یاز خودراض.. بگه قطع کرديزی چنکهی ابدون
 :دمی بعد صداشو از کنارم شنقهیچند دق..منتظرش بودم

 
 !..؟ی کني تاب و سرسره بازينکنه اومد-
 

 جواب سوالِ مسخرشو بدم نکهیبدون ا..همون لبخنده معروفش رو لبش بود.. طرفشدمی گرفتم و چرخنی از آرشچشم
 : گفتي جدیلی سکوت خیبعد از کم..جوابمو داد و کنارم نشست..اروم سالم کردم

 
 !..؟یکنی مکاری چنجایا-
 
 .. جواب بدم؟دیبا-
 
 ..اره-
 

 : اروم گفتمنیاما حوصله بحث نداشتم واسه هم.. گرفتحرصم
 
 !..خواهرمو اوردم-
 

 : بچه ها چرخوند و گفتنی بنگاشو
 
 !..کدوم خواهرته؟-
 
 : رو نشون دادم و گفتمنی دستم ارشبا
 
 !..رو تاب نشسته..دهی و شلوار قرمز پوشدیهمون که پالتو سف-
 
 یکی دراورد و بشی از جگارشویپاکت س.. تکون داد و باز ساکت شددنی انگشتمو دنبال کرد و سرشو به نشونه فهمرد

 خوشم یلی بکشه خگاری که سي چرا اما از مرددونمینم.. کرددنی کش شروع بهي ماهرانه و حرفه ایلیروشن کرد و خ
 ..گهی بودم دوونهید.. پک بزنهو رهی انگشتاش بگنی بگاروی سي که حرفه ایمخصوصا کس..ادیم
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 : تکوند و گفتگارشوی سخاکستر

 
 !..؟يبه حرفام فکر کرد-
 

 : شدمرهی نگه داشته بود گرفتم و به جلو خگاروی از دستش که سنگاه
 
 !..کدوم حرفا؟-
 
 : بهم انداختی نگاهمین-
 
 !..شبمی ديحرفا-
 

 : گفتمي جدیلی سمتش و خدمیچرخ
 
 تونم شمارو درك یمن اصال نم.. نگرفتم که بخوام فکر کنم بهشوني بزرگمهر من اصال اون حرفارو جدياقا-

 موضوع تموم نی انجایبهتره هم..ستی نی قابل قبوللی ماه توجه به من،از من خوشتون اومده اصال دلکیبا ..کنم
 .. روش نه وقتشو دارم،نه حوصله..ادی رابطه ها خوشم نمنجوریمن از ا..شه
 
 : روش گفتزاشتی و کفششو منی زمنداختی ملترشوی که فی زد و درحالگارشی به سیپک
 
 از من میدی دیاگه بعد از مدت..ستی نکننی ها برقرار میلی که خيمنم قصدم رابطه ا..يری بگيبهتره حرفامو جد-

 ندهی ايپس بفهم که برا.. پسندمی رو نمي امروزيمنم رابطه ها..میکنی مي رو جداد،رابطهیخوشت اومده،که مطمئنم م
 !.. دارمیماتیتصم

 
 : و مبهوت لب زدمجیگ.. حرفانی رو داشتم جز ایتوقع هر حرف.. شدم از حرفاششوکه

 
 ..... ماهکیچطور با -
 
 : تو چشمام و مثل خودم لب زد شدرهیخ
 
 !..می سال و نکی.. ماه نهکی-
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 ی چنیا..دمی اما من نفهمادی بزرگمهر از من خوشش ممهی سال و نکیچطور ..امکان نداره..محاله.. گرد شدچشمام
 ..شدی داشتم حرفاشو هضم کنم اما انگار نمی و سعنی مونده بود به زمرهینگاهم خ..گهیم
 
 گرفتم و نیبا بلند شدنه بزرگمهر نگاه از زم.. بودننی سنگیلی من خي هم برانای نزده باشه اما همی حرف خاصدیشا

 ..بهت زده بهش نگاه کردم
 

 : کرد و گفتي بازلی به وساي ااشاره
 
 قتی زدم حقی بدون هر حرفنویفقط ا..رمی تا جوابتو بگزنمیزنگ م.. به حرفام فکر کنرمیمن م..ادیخواهرت داره م-

 که بخوام يمطمئن باش هرجور دختر..ری بگيحرفامو جد..خوامی دو روز نمیکی و ی خوش گذرونيداشت و تورو برا
 .. بار انجام دادمنی بار و اخرنی اولي برام کارو هنیا.. خودم قدم جلو بزارمستی نازی طرفم نادیخودش م

 
 :از باال بهم چشم دوخت و گفت.. کردلی سرشو به طرف باال متماکمی فرو کرد و بشی تو جدستاشو

 
 کاری چیدونی االن از ذوق نمدونمیهرچند م..یشی چون از دست من خالص نميری بگی درستمهیبهتره تصم-
 !.. شدبتی افتخار نصنی که ای به خودت ببالیلی خدیبا.. ندادهشنهادی پي دخترچی سن به هنیشهراد تا ا..یکن
 
 ي زد و رویبا لبخند کجش چشمک.. سرشو خم کرد جلوکمی ش و قهینار شق انگشت اشاره و وسطشو گذاشت کدو

 .. بودالی و تو سرم هزاران فکر و خشی خالي بودم به جارهیاما من هنوز خ.. و رفتدیپاشنه پاش چرخ
 
 ی لحظه هم دست از غرور و خود خواهنی ایحت.. دوست نبودمي پسرچی سن با هنی راست بگه اما منم تا ادیشا

 .. کنمی ادمنی همچرهی شدم خودمو درگوونهیمگه د.. و رفتدیلحظه اخر منو کوب..برنداشت
 

 محکم نقدری چرا قلبم ادونمینم..هرچند تو دلم غوغا بود..شمیفکر کرده با دوتا حرفش خام م..الهی خوش خچه
 ..کردیقل و منطقم ردش م بود عی هرچيبرا..شنهادشی پای اخرش بود ي حال دگرگونم برا حرفادونمینم..دیکوبیم
 

 یکی توهم شهی می چگفتی و مکردی قلبم با ضربان محکمش ابراز وجود مگهیاز طرف د.. خامش نشودیکشی داد ممدام
 ..شدمی موونهیداشتم د..یرو دوست داشته باش

 
 :دمی با وحشت پرنی آرشغی جي صدابا
 
 !..آبشــــــــــار-
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 :با لبخند چشمامو باز کردم و گفتم.. بلند شدنی خنده ارشي محکم بستم و دستمو گذاشتم رو قلبم که صداچشمامو

 
 !.. عروسککشمتیم-
 
 : و با خنده گفتمستادمیوا.. کرددنی شروع به دوغی برداشتم سمتش که با جزیخ
 
 !.. اخهیکنی متی چرا اذیترسیتو که م-
 
 : گفتنیبه زم دیکوبی پاشو مهی که ی درحالغی جبا
 
 !.. ترســـــمیمن نم-
 
 ..سای وای ترسیاگه نم-
 
 !..م؟یری که بگسمیوا..یاِ زرنگ-
 
 !..یترسی که میکنیپس اعتراف م-
 
 :دی کشغیباز ج..میزدی حرف مغی با حرص و جنیمن با خنده و آرش..می بودستادهی فاصله چند قدم از هم ابا
 
 !.. ترســـمیگفتم نم-
 
 !..دست تنهاس..می به مامان کمک کنکمی خونه می برایب..ی ترسینم..باشه..یاک-
 
 !..ي بخری برام خوراکیبه شرط-
 
 ..چشم خانم خانما-
 
 می و دستشو گرفتم و خندون رفتدمشیخم شدم بوس.. طرفمدی کوتاهش دوي و اون فاصله رو با قدمادی ذوق خندبا

 !..نیسمت ماش
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 دهی صبح خريهمون بلوز و شلوار.. به خودم انداختمی کلینگاه.. رو لبام و بلند شدمدمی لب کشبرق
 و کی ساده اما شیلیخ.. برق لبهی بود و یی رژگونه طالکمی شممیارا..موهامو محکم باال سرم بسته بودم..دمیبودم،پوش

 ..با وقار
 

 رو يزی مامان کنار گاز داره چدمیرفتم تو اشپزخونه د..رونی شلوارم و رفتم از اتاق بی پشتبی و گذاشتم تو جمیگوش
 ظرف از مواد ساالد بود تا هیشد،ی صبحانه ازش استفاده مي براشتری چهارنفره وسط اشپزخونه که بزی ميرو..زنهیهم م

 ..درست کنه
 

 :مشغول درست کردن شدم و گفتم.. جلودمی و ظرف رو کشزی پشت منشستم
 
 نتونستم دلشو نی واسه همنی قول داده بودم به آرشروزید..يشد خسته ی حسابرونی بمی ما امروز رفتدیمامان ببخش-

 ..بشکونم
 

 مامانم بدون لبخند دمی موقع ندچیه.. صورتشهنفکی لبخنده محو جز الهیانگار ..دی به روم پاشی لبخند گرمبرگشت
 .. شدنی با لبخند نقاشنطوریانگار لباش هم..باشه

 
 : سمت گاز و گفتدیدوباره چرخ..رمیگی مياز لبخندش انرژ.. برامشهی لبخنده گرم و مهربون که باعثِ قوت قلب مهی

 
 ازین..نی کردیشما هم کار خوب..کنمی مالی کمتر فکر و خشهیسرم گرم م.. رو دوست دارمي که اشپزیدونیم..نه دخترم-

الزمه که با تو تنها ..ی کني ازش نگهداریتونی ممین و بابات نبود روز مهی اگه ينجوریا.. گردشِ خواهرانههی به نیداشت
 !..رهی بگادیبودن رو 

 
 : که دستم بود رو انداختم تو ظرف جلوم و با اعتراض گفتمیی کاهوکهی و تچاقو

 
 !..یزنی مهی حرفا چنیا..مامان-
 

 : بهم چشم دوخت و گفتنهی و دسته به سنتی داد به کابهی برگشت طرفم و تککامل
 
 دونمی عاشقه توئه اما نمنیآرش..می نباششتونی مدت پهی می مجبور باشای مسافرت می ما بردیشا.. گفتم آبشار؟یمگه چ-

 ......دیاون با.. نهای رهیگی بهانه ممیاگه ما نباش
 
 : گفتمی وسط حرفش و شاکدمیپر
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 !.. نه؟ای یکنیمامان تمومش م-
 
 ......يزیدختر،من که چ-
 
 !..مامان-
 
 که با نطوریمنم هم.. نگفتيزی چگهیمشغول کارش شد و د.. شد و سرشو تکون دادقی من لبخند مامان عمغی جبا

 .. رفتم تو فکرکردمیحرص کاهو رو خورد م
 

 باور کنم که از من خوشش اومده تونمینم..برام واقعا سخته باورِ حرفاش.. سمت بزرگمهرشدی مدهی فکرم کشناخوداگاه
 تشویموقع..دل داره..هی پسرِ مثل بقهیاونم ..ادی خوشش بیکی باشه که بزرگمهر از دی بعدیبه قول خودش چرا با..باشه
 ..بشه  عاشقی حتای ادی خوشش بیکی از دیچرا نبا..داره

 
گار دو حسِ متفاوت تو وجودم دارن باهم ان..دادمی خودمم جوابمو مگفتمیخودم م.. جنگ برپا بودهی تو وجودم انگار

 و اون گهی مزی چهیاون ..انی که باهم کنار نمنهیاما تنها فرقشون ا..هردو تو وجود منه.. منهيهردو حس برا..جنگنیم
 .. بالعکسای کنهی ردش میکی

 
 صالحه یرچه..خدا خودش کمکم کنه.. بسپارم به زماندی رو بایهمه چ..شورنی تو دلم دارن رخت مکردمی محس

 ي کردم و گذاشتم رونی خوشگل تزئیلی خرکسی ظرف پهی و ساالد هارو تو دمی کشیقینفس عم..همون بشه
 !.. دم بکشهانی درست کردم و گذاشتم تا مهمونا مییچا..زیم
 

 دی بایتی شخصی و بی ادبیدر کمال ب..کالفه بودم.. ضرب گرفتمزی مشهی شي و با سر انگشتام روزی پشت منشستم
 اما با نمشونی ده سال قراره بببایبعد از تقر.. انتخاب نکردنی مهموني رو برای اصال شب خوبنایبگم عمو محمد ا

 .. بکنمدی باکاری چنمیکار بندازم بب  تنها باشم تا مخمو بهخوادی فقط دلم مدمی امروز شنییحرفا
 

 مدت دلم براشون نی بفهمن چقدر تو ادیبا.. بزارم از دستم ناراحت بشندیالبته که نبا..ومدنی بهتر متی موقعهی تو کاش
 ....تنگ شده بود

 
 چقدر دلم براشون تنگ دونهیخدا م.. نشست رو لبامي و لبخند ناخواسته ارونی از فکر اومدم بفونی اي صدابا

 .. داخلانی تا مهمونا بمی بودستادهی افی در رديجلو..شده
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 شونه هاش و ي بود و مامان دستاشو گذاشته بود روستادهی مامان اي هم جلونیآرش..می بودستادهی بابام کنار هم وامنو
 .. هر چهارنفرمون لبخند بودي لبايرو.. بودنستادهی ما ايهردو روبه رو

 
ال ک..زدی بود بازم چشماش برق مدهی خانواده رو ندنی خونمون و تا حاال اادی قراره بی دونست کی نمنکهی با انیآرش

 ..مهمون اومدن رو دوست داشت
 

 سال از هم دور بودن،اشک تو چشماش جمع نی دوست چند ساله ش که مثل دوتا خواهر بودن و چنددنی از دمامان
 ..دی لرزیشده بود و لباش از بغض م

 
 دستمو محکم گرفته تگرشی دست حماشهیاما بازم مثل هم.. از صورتش خوندشدی رو نمیچی که طبق معمول هبابامم

 بهی اومدنه مهمونه غري برایحت.. مثل کوه پشتمهشهی و پشت و پناهم همستمی تنها نی حالچیبود تا بهم بفهمونه در ه
 ..ییاشنا

 
 شده ی رو حتتشی و همه جا حماشهی که هميپدر.. بوددهی توقع بهمون فقط و فقط عشق ورزی که چند ساله بيپدر

 رو بجا اورده ي و حق پدرمی بودونی بهش مدیلی که خيپدر..تنهامون نذاشته بود و مینامحسوس حس کرده بود
 ....دونمیتا بدونه قدر تک تکشون رو م  از محبتاش رو جبران کنمکمی اما بازم دوست دارم شهیهرچند نم..بود
 .. اومده بودن چرخوندمیی کسانی و نگاهمو برونی از فکر اومدم بی سالم و احوال پرسي صدابا

 نقدریچطور ا.. بودلوی کستی دختر دونیا.. منيخدا..چشمام گرد شد.. موندرهی خکلی ارغوانه الغر و خوش هي رونگام
 ..کردمی و برعکس به ارغوان نگاه منیی باز از باال به پامهیبا دهن ن..الغر کرده؟

 
 تو شوك نقدیا.. باالندازهیه ابرو م دارثی پشت سرمه و خبری امدمیبرگشتم د.. تو کمرم به خودم اومدميزی خوردنه چبا

 .. شدمرهی و به عمو محمد،خاله مهناز و ارغوان خدمیبودم که بدون توجه دوباره چرخ
 

 : شد و اروم گفتکی قدم بهم نزدهی خاله
 
 !..دخترم-
 

 نیمحکم بمحکم بغلش کردم و اونم منو .. تو بغلشدمیاز شوك در اومدم و پر.. اومد جلوگهی دکمی باز کرد و دستاشو
 ..دادی سنش کمتر نشون میلی کوچولو بودنش خنی هميبرا.. بودزهی مزهی ریلیخاله خ.. قفل کردفشی ظريبازوها
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 صورت خاله ي بندبیفقط ترک.. رو از مامانش ارث برده بودشی درشت و قلوه اي سبز خوشرنگش و لباي چشماریام
اما ..دیرسی من منهیقده خاله تا قفسه س.. خوده خاله بود اما تو قالبه مردونه شریام.. مردونه بودری بود اما از امفیظر

 ..شدی بود که ادم عاشقش منیری شنقدیا
 

 ی روشنیلی خی عسليعمو چشما.. و رفتم طرف عمورونی از بغل خاله اومده بی و رفع دلتنگی احوال پرسی از کلبعد
 ي توپرکلیعمو ه.. بودنی رنگنی چشماش همقایارغوان هم دق..شدنی روشن بودن که تو روز زرده زرد منقدریا..داشت

 از یچی جذبه و ابهت هنیاما ا..پر ابهت و باجذبه بود  همیلیخ.. و قد بلندی جوگندميموها..داشت و چهارشونه بود
 .. کم نکرده بودشیمهربون

 
 : و گفتدی موهام رو بوسيرو.. از بابا نباشه کمتر از اونم دوسش ندارمشتری بدونهیخدا م.. تو بغلشدمی خزاروم

 
 !.. عمو؟یخوب-
 

 : گفتمرونی بومدمی که از بغلش منطوری تکون دادم و همسرمو
 
 و پشت سرتونم نگاه نیرفت..نی معرفتیهمتون ب..زدمی با شما حرف مدیاصال من نبا..ن؟یشما خوب.. عمویمرس-

 .. از مانیت نگرفی سراغهی..نینکرد
 

 : خندون گفتي و با چشمادی رو موهام کشی دستعمو
 
 بعد از اونم که شما خونتون رو عوض ستی اونجا افتاد که حاال گفتنش درست نی اتفاقاتهی.. عمو چقدر دلش پرهزِیعز-

 .. نکردمداتونی گشتم پیهرچ..نیکرد
 

اشکامو پس زدم و .. موهام زدي روي کرد و بوسه دوباره اي بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه ادهی برچلب
 .. بهش زدميلبخند

 
 یعیطب.. نبودی مدته کميده سال دور..صورتش غرق اشک بود.. ارغوان و با چونه لرزون بهش نگاه کردمي جلورفتم
 .. دوتامون بلند شدهی گري و صدامی رو محکم بغل کردگهیهمد..می دلتنگ باشنقدریبود ا

 
 ی رو از هم پنهون نمیچیه..می بودیمی صمیلیخ.. از دو خواهرکتری نزددی شای حتمیم مثل دوتا خواهر بود هيبرا

 .. از هم جدامون کردیکی نکهی تا امی کردهی تو بغل هم گري اقهیچند دق..میکرد
 



@donyayroman 77 

 .. مامان باباها روبه رو شدمي لباي و لبخند گرم روری امطونی بود که با صورت شی کنمی کردم و برگشتم ببینی فنیف
 

 : گفتیثیدستمو فشرد و همراه با لبخند خب.. دراز کردمری زدم و دستمو به طرف اميلبخند
 
 !..؟یکنیمنو بغل نم-
 

دوباره نگاهم ..با محبت برگشتم طرفش و بهش نگاه کردم.. بهش رفتم که صدا خنده ارغوان بلند شدي غره اچشم
 : زد تو سرم و گفتیکیبا خنده .. موندرهی و قشنگش خفی ظرکلی هيرو
 
 !.. چته دختر؟یه-
 
 : گفتمجیگ
 
 !..؟ي الغر شدنقدریتو چطور ا-
 

 : و گفترونی داد بشینیارغوان با حرص نفسشو از ب.. خنده جمع بلند شديصدا
 
 !..؟ي تعجب کردنقدریمگه من چقدر چاق بودم که ا-
 
 : گفتم،کشداری حواس پرتبا
 
 !..یلـــــــیخ-
 

 : خواهرانه دستمو انداختم دور گردنش و گفتمیبا محبت.. گفتمی چدمی زد تو سرم که تازه فهمی دوباره حرصارغوان
 
 .. معرفتی چقدر دلم برات تنگ شده بود بیدونینم..الی خیب-
 

 : زد و گفتینیری شلبخند
 
 .. فاصلهنی نبود اياما باور کن عمد.. دلتنگ بودمشتری بیلیمن خ-
 
 !..ياهر خودونمیم-
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 به صورتم انداخت ی ارغوان نگاههی بقشی پمیرفتی که منطوری بعد ما هم همقهیچند دق.. زودتر از ما رفتن تو سالنهیبق
 :و گفت

 
 !.. آبشاريچقدر عوض شد-
 
 : به خودم انداختم و گفتمی باال رفته نگاهي ابروهابا
 
 !..چطور شدم؟-
 
 تونمی اما مي که در پنهان کردن داریبا همه سع.. اما انگار چشات برقشون رو از دست دادنیهنوز خوشگل..دونمینم-

 !..نمیغم چشمات رو بب
 

 : زدم و گفتمینی غمگلبخند
 
 !..میکنی ناراحتتون مبتامونی بعد با مصنیحاال بزار برس-
 
 !.. آبشار؟شدهیچ-
 
 ..ایحاال ب-
 
 سرشون نی همه ناراحت و غمگدمی به سالن رسیوقت..هی بقشیردم و رفتم پ نکنه پاتند کچمی سوال پشتری بنکهی ايبرا

 .. انداخته بودننییرو پا
 

 .. خبر نداشتن؟یعنی..کردیاشکاشو پاك م..دیکشی چشماش و صورتش ميدستشو رو.. شدخکوبی مری امي رونگام
 

خواست بچرخه سمت من که چشمش به .. موندهی بقي بگه که نگاهش با تعجب رويزی و خواست چدی رسارغوان
 .. ازش خارج نشدي بگه اما کلمه ايزیدهنشو باز کرد چ..چشماش گشاد شدن..عکس بزرگه روبه رو افتاد

 
دستشو .. نامفهوم زمزمه کرد که متوجه نشدمییزای چهی دراز کرد و با انگشت اشاره عکس رو نشون داد و دستشو

 .. صورتش و بعد دستشي روختنی دهنش و اشکاش ريگذاشت رو
 
 : قدم رفت عقب و بهت زده با نفس نفس گفتهی
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 !..دروغه-
 

************************************************* 
 

 می و از پله ها اروم اومددمی تر و قرمزم کشي چشماي رویدست..رونی بمی ارغوان ارومتر شد باهم از اتاق اومدیوقت
 رهی وسط مبل ها خزی هم گرفته و ناراحت به مریام.. مامان باباها مشغول حرف زدن بودنمیدیبه سالن که رس..نییپا

 :تم بلند گفي زدم و با صدایلبخند شاده تصنع..شده بود
 
 !.. چه خبر؟گهیخوب د-
 
ارغوان  مبل دو نفره با ي پر از غم دادم و رويجواب لبخندشو با لبخند.. بهم زدینی سرشو بلند کرد و لبخند غمگریام

 : زد و گفتیعمو لبخند اروم.. به سرمون اومدهی چشدیانگار باورش نم..ارغوان هنوزم تو شوك بود..مینشست
 
 !.. مارو تنها بزارهخوادیم.. که نامزد کردهشهی می ارغوان خانم چند ماهنکهیفقط ا..ستی نيخبر.. عمویسالمت-
 
 : ذوق برگشتم سمت ارغوان و گفتمبا
 
 خانم یخوشبخت بش.. چقدر خوشحال شدمیدونینم.. هست طرف؟یحاال ک..؟یگی نمیچی دختر پس چرا هيوا-

 !..خانما
 

 : زد و گفتی خجوللبخند
 
 ..زمی عزیمرس..مهیهمکالس-
 

 : و گفتمنیی اوردم پاصدامو
 
 یره عروس قرایک..اونم دوست داره؟.. اس؟کارهیچ..؟يدوسش دار..ه؟یاسمش چ..ن؟یخوب چطور باهم اشنا شد-
 !..ن؟یکن
 
 دفعه دستشو گذاشت جلو دهنمو با خنده کی..دادمی و فرصت جواب دادنو بهش نمدمی پرسی ازش سوال مزی رکی

 :گفت
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 دوسش هیاره پسر خوب..اسمش اشکانه..گهی دمیتو دانشگاه اشنا شد.. تا بگمری لحظه زبون به دهن بگهی آبشار يوا-
 ي برنامه ای عروسيفعال برا.. شد و سر راهم قرار گرفت تا دل باختمچمی پاپنقدریا..خوادی منو میلیاونم که خ..دارم
 ..شهی می چمینی تا ببمیندار

 
 عاشق نطوری همشهی همدوارمیام..ي بهم بدی تونستی بود مي خبرنیبهتر.. چقدر ذوق کردمیدونینم.. گلمیبه سالمت-

 !..نیبمون
 

 : تکون داد و با لبخند گفتسرشو
 
 !..ست؟ی نيخبر..؟ي رو دوست نداریکس..؟یتو چ..زمیممنون عز-
 

پسره گند دماغ و .. تونستم دوسش داشته باشه؟ی میعنی.. شد سمته بزرگمهردهی با سوال ارغوان ذهنم کشناخوداگاه
 :با خنده گفتم..فکر نکنم..خودخواهو؟

 
 !.. ما هنوز زودهي برایتو عجله داشت..نه بابا-
 

 : زد و گفتیچشمک
 
 !..شهی نوبته تو هم مشاالیا-
 

 کردنه تی به اذمی شروع کردیی اومد کنارمون نشست و دوتاریام.. اخهیمنو چه به عشق و عاشق.. م شدت گرفتخنده
 : و گفتمدمیغش غش خند..می دراوردغشویارغوان و ج

 
 !.. گرفتتی نمیوگرنه کس.. چاقالويخوب شد الغر کرد-
 

 چوقتی هادی نمادمی..می بهم بندازیه صدا خندمون قطع بشه و گرفته نگاه دفعهی و باعث شد دی از دهنم پرچاقالو
 .. چاقالوگفتی بهش مشهیآرشام ارغوان رو به اسم صدا کرده باشه هم

 
 ریام.. پاك کردمعی بود رو سردهی رو گونه م چکی و اشکدمیلبمو گز..زدنی رو مگهی همدی و کلکردی دنبالش مارغوانم

 : گفتیقی زد و با اه عمینیلبخند غمگ
 
 ..ری بخادشی-
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 تو سرم اکو شد ي حال مهربونش طورنی و در عطونی ششهی همي تو گوشم و صدادیچی غش غشِ خنده ش پيصدا

 :که انگار خودش کنارمه
 
 .."!ي بخندشهی همي باشه به من قول دادادتی.. دخترهی هیه"
 
 .."!مونهینگاش کن مثل فرشته ها م..ثله شاهزاده من میکمتر بخور تا بش..؟يخوری ميچاقالو باز که دار"
 
 .."شهی مری صورتتو بشورم دمیدل از تختت بکن پاشو بر..ی هستیخوشگله باز که عصبان"
 
 .."!تولدت مبارك شاهزاده..ي شدی برا خودت خانمگهید.. بزرگ شدگهی سال دهی زمیاُه اُه عز"
 
 .." اون روزکنمی برات مکارایاخ که چ.. و لذت ببرمنمتی زودتر تو لباس عروس ببنهیارزوم ا"
 
 .."!یتو تاج سر من..اخماتو وا کن شاهزاده..شمیخودم فدات م.. نکنينطوریاِاِ لباتو ا"
 

 صدا هق هقم بلند هوی خنده ونیهمه برگشتن سمتم و م..دمی خندنیی پاختیری که اشک از چشمام منطوریهم
درو قفل کردم و پشت ..یی سمت دستشودمیبلند شدم دو.. تا هق هقمو خفه کنمدستمو محکم رو دهنم فشار دادم..شد

 .. سر پاهام نشستميدر سر خوردم و رو
 
 : زمزمه کردمهی صورتم و با گري دستمو گذاشتم رودو
 
چرا بعد ..من داغونم.. بخندميچطور توقع دار!..ستمی نیچی بدون تو هیدونستیتو که م..چرا..ي با من کردنکارویچرا ا-

 بعد یدونینم..هی خنده هام زوریدونی نمیعنی..؟يندازی مادمیچرا ..شه؟ی جمله ت تو سرم اکو منیاز هربار ناراحت بودنم ا
 !..ي بد کردیلیخ.. باهاميبد کرد..ومد؟ی لبام ني روی خنده واقعچی هگهیتو د

 
 االن فقط به دونستنیم.. بود دنبالمومدهی نیکس..رونی بیی به صورتم زدم و رفتم از دستشوی اروم شدنم ابکمی از بعد
 بار تحمل نی اولي چهارنفره مون رو که حاال سه نفره شده،سخته برام بتونم براشهیجمعِ هم.. دارمازی نییتنها
 .... خوبهیلیخ..کننیخوبه که درکم م..کنم

 
 .. تر کردم تا فکر کنن خوبمقی نگرانشون لبخند مسخرمو عمير جواب نگاه ها رفتم تو سالن و دی لبخند مصنوعبا
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 حال و خوادی خاله که مشخص بود مي مبل نشستم به سوااليرو.. مامان و بابام الزم بود که فکر کنن خوبميبرا
 ......هوامو عوض کنه جواب دادم

 
***************************************************** 

 
 چند روز استراحت بعد از امتحانات نیانگار ا.. بودنيهمه پر از انرژ..می هفته دوباره پا به دانشگاه گذاشتکی از بعد
 .. هم بگني هفته براکی حرف داشتن که بعد از یهمه کل..ومدیاز هر طرف صدا م.. بهشون ساخته بودیلیخ
 

 همشون با لخند دمید.. به بچه ها انداختمینگاه.. بودمهومدیانگار چند ماهه که دانشگاه ن.. دلم تنگ شده بودچقدر
 ..انگار دل اونا هم تنگ شده بوده..کننی به اطراف نگاه میقیعم
 

 به کالس چندجا میتا برس..بچه ها هم بدون حرف باهام همقدم شدن.. پشت کمر تبسم گذاشتم و حرکت کردمدستمو
 ..می خوش و بش کردکمی کالس ي و با بچه هامیستادیا

 
افسون با .. که بزرگمهر و ستوده هم جز اونا بودنزدنی چندتا از بچه ها نشسته بودن و حرف ممی کالس که شدوارد

 .. سمت اخر کالسمی و حرکت کردمیما هم سالم داد.. همه رو متوجه ما کرديسالم بلند
 

 ی اما وقتوفتهی کردم نگاهم بهش نیبا همه توانم سع..شدی خوب حس میلی نگاهه بزرگمهر طبق معمول خینیسنگ
 ..ارمی نتونستم طاقت بینشستم رو صندل

 
 زنگ زده جوابشو یدو روزه هرچ..کردی شده بهم نگاه مزی ريبا چشما.. انداختمی گوشه چشم بهش نگاهاز

 .. دست بردار نبودنکهی بشه اما مثل االی خی کنم تا بی محلیدرواقع قصد داشتم ب..ندادم
 
 ی صندليخوشبختانه چون رو..می و همه ساکت به درس گوش داددی بچه ها و استاد همهمه ها خوابهی اومدنه بقبا
 و پشت به استاد به من دیچرخی کامل مدی بانکاری ايبرا.. نگاه کنه بهمی هتونستی بزرگمهر نممی اخر نشسته بوديها

 .. کردی خراب نمينطوری اودشو وجهه خچوقتی تابلو بود و بزرگمهر هیلی که خکردینگاه م
 

 ..... حواسمو به درس دادمي راحت همه الی با خپس
 

 می داشتاطیتو ح.. از کالسرونی بمی از بچه ها رفتی که پشت سر هم بودن با خداحافظی از تموم شدنه سه کالسبعد
 ..ستادمی از پشت سرم قدمام کم کم سست شد و بعدم والمی فامدنی که با شننی سمت ماشمیرفتی و ممیزدیحرف م
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خبر داشتن دارم از ..دنی خندی مزی رزیدخترا ر..برگشتم عقب و مستاصل بهش نگاه کردم.. انداخت بد ذاترمی گاخر
 به دخترا گفتم و به بزرگمهر که تو دو ی لبری خفه شو زهی..دنیخندی حاال منی همي براکنمیدست بزرگمهر فرار م

 .. بود نگاه کردمستادهی امیقدم
 

 :ه دخترا انداخت و گفت بی نگاهاونم
 
 ..دییشما بفرما.. رسونمیمن آبشارو م-
 
به من ..دلم خنک شد.. زدمیقی کردنه دخترا لبخنده عمعی بخاطره ضامیبا تموم ناراحت..نی گمشنین،بری مزاحمیعنی نیا
 .. و رفتندنی راهشونو کشیکی یکی ی ارومی رو بستن و بعد از خداحافظشاشونیدخترا ن..ن؟یخندیم
 
 نی شدنه دخترا ذوق داشتم که حواسم نبود اعی از ضانقدریا.. بردمی جمله بزرگمهر پی حرکت کردن دخترا تازه به معنبا

 ..افسون خواست از کنارم رد بشه که بازوشو گرفتم.. برمدی با اون بایعنیحرفش 
 

 : افسون تو دستم بود رو به بزرگمهر گفتمي که بازونطوریهم
 
 !..عجله دارم.. برمعی سردیمن کار دارم با.. لطفادیی بفرماجانی همنی داریاگه حرف-
 

 : گفتوفتادی که راه منطوری بچه ها تکون داد و همي زده بودم سرشو برای توجه به حرفبدون
 
 ..هزارتا کار دارم..وفتیراه ب-
 

اروم کنار هم قدم .. قدمامو تند کردم تا بهش برسمکمی.. کردمی و با بچه ها خداحافظرونی محکم فرستادم بنفسمو
 .. رو زد و نشست پشت فرمونریدزدگ..نشی به ماشمیدی تا رسمیزد
 
 کنم سوار نشم دای بهونه پهی تا کردمی سوار شدن همش اطرافو نگاه منیدر ح.. جلو رو باز کردم و با اکراه سوار شدمدر

 ..است که بشه حرف تو سرش کرد حرفنی پرو تر از ادونستمیم.. نبودیچیاما ه
 

 از دستش ي من شناختم هرکاري پسرنیا.. کنهکاری چخوادی معلوم نبود تو دانشگاه مکردمی هم مخالفت ماگر
 ازش يزی چخواستیدلم نم.. دادم ساکت باشمحیمنم ترج..کردی می رانندگنطوری بگه هميزی چنکهیبدون ا..ادیبرم

 ..بپرسم
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 : شاپ نگه داشت و گفتی کافهی ي ربع جلوهی از بعد
 
 !..نیی پاایب-
 

 ..نیی پاای بگهی مشی خونگوونیانگار به ح..نیی پاایب.. رو اعصاب بودیلی حرف زدنش خی و تلگرافي خونسردنی اواقعا
 
 : شدم و گفتمادهی درهم پي اخمابا
 
 !.. برمدی من بانیزودتر حرفتونو بزن-
 
 : اشاره کرد و گفتابونی ابروهاش به اونطرف خبا
 
 !.. بهتگمیم..میبر-
 

 ی چندسانتي به فاصله ی نگاهیرچشمیز.. رد شدمابونی شاپ موردنظرش کردم و همراهش از خی به کافینگاه
 که همون موقع دست چپشو بلند کرد و با فاصله پشت کمرم نگه رمی فاصله بگشتری بکمیخواستم .. انداختمنمونیب

 ..داشت
 

قدش ..با تعجب سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم..نکارای ای چیعنی.. شدهشیزی چهی پسر واقعا نیا.. گرد شدچشمام
 ..نمی باال تا چشماشو ببگرفتمی سرمو مدی بهش نگاه کنم باخواستمی میوقت.. سر و گردن ازم بلندتر بودهی از شتری بکمی

 
 فرق داشت با کمی لبخندش نیا..و لباش لبخندش نشست ردی گرد شدمو که دي بهم انداخت و چشمای نگاهمین

 يری جلوگي انگار برانی اما اندازختنی تو دلم مي حس بدهیاونا .. تر بودی واقعکمی نیبه نظرم ا..شیشگی هميلبخندا
 ..از خنده ش بود

 
 ..خندهی بهم مشعوریب..نیی از لبخندش گرفتم و با اخم سرمو انداختم پانگاه

 
 رو برام بکشه ی احمق بودنه که توقع داشتم صندلتهینها.. دو نفرهزی منی تري سمت گوشه امی رفتمی کافه که شدوارد

 .. دوتا توجه ازش پررو شدمیکیبا ..نمیعقب تا بش
 

 يمشت دستامو گذاشتم رو..زی دادم به مهی تو هم و ارنج دستامو تکدمیچیدستامو پ..می و دوتا قهوه سفارش دادمینشست
 .. رز قرمز گرفتم و چرخوندم طرفشي بزرگمهر چشمامو از گلهايبا صدا.. شدمرهی بود خزیسط م که ویلبام و به گلدون
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 پاش و ي از دستاشو گذاشته بود رویکی و ی صندليکج لم داده بود رو.. نگاه کردمی و سوالرهی نافذش خي چشماتو

 پاهاش زی مریز..زی هم و گذاشته بود کنار مي بلندشو انداخت بود رويپاها..زی مي ش رو گذاشت روگهیساق دست د
 ..شدنیجا نم

 
 : و با ارامش گفتزی مي زد رونشوی ماشچیی سوسر
 
 !..؟يدیچرا جواب زنگامو نم-
 
 بلبل شروع نی و عزی ميدستامو گذاشتم رو.. جمله رو گفت که فکر کردم ناراحت نشدهنی اروم و با ارامش انقدریا

 :کردم به حرف زدن
 
 منم مجبور شدم به نیچون شما حرفمو قبول نکرد..نیخواهی از من می ممکنری غزی بزرگمهر شما چياخه اقا-

 ی رابطه هارو قبول ندارم حتنطوریاما من کال ا..ستی من اصال قصدم رنجوندن شما ننیباور کن..زنگاتون جواب ندم
 ....من.. درسم تمرکز کنمي روخوامیفعال فقط م.. باشهياگه جد

 
 گرد شده به ي خفه شدم و با چشمازی مي با خم شدنه بزرگمهر روهوی که زدمی داشتم پشت سر هم حرف منطوریهم

به ..اب دهنمو قورت دادم و نگاه ازش گرفتم.. دفعه؟هی که االن اروم بود چش شد نیا.. قرمزش نگاه کردميچشما
 ..اطرافم نگاه کردم

 
 :دمیزرگمهر با ترس پر بتی و عصبانضی خفه اما پر از غي دفعه با صداهی

 
 ..؟يدادی جواب نمزنموی دارم زنگ ميدیدیپس م-
 
 بگم دستشو يزی چهیتا خواستم دهنمو باز کنم و ..کنهی می قاطهوی..هینطوری خدا چرا ايوا..با ترس بهش نگاه کردم 

 :دیبه نشونه سکوت اورد باال و دوباره غر
 
 ی کيجلو..؟یزنی حرف مي داری با کیفهمیم..؟یگی ملشمی جلوم و با افتخار دلیتازه نشست..؟يدیجواب تلفن منو نم-

 ..؟ینشست
 
چشمامو بستم ..کولمو برداشتم و خواستم بلند شم که دستمو گرفت و محکم فشار داد.. حرفش اخمام رفت توهمنی ابا

 ..رونیفسمو محکم فرستادم ب نيهمراه با اخ خفه ا.. که محکمتر فشار دادرونیو خواستم دستمو از دستش بکشم ب



@donyayroman 86 

 
 : با درد باز کردم و اروم گفتمچشمامو

 
 ..دستتو بکش-
 

 : دستمو ول کنه گفتنکهی زد و بدون ايپوزخند
 
 ..گه؟یامر د..نه بابا؟-
 
 : عجز گفتمبا
 
 ..به من دست نزن..دستمو ول کن-
 

 دونمینم.. اجازه ندادم بهم دست بزنهي ابهیغر چی تا حاال به هنکهیبلکه از ا..نه از درد.. تو چشمام جمع شده بوداشک
 ..ی داد به صندلهی دستش شل شد و تکی که با کالفگدی دیتو چشمام چ

 
 : به موهاش زد و گفتیچنگ

 
 گهی دیبعد اگه بازم نخواست..ی مدت با من باش تا منو بهتر بشناسهی.. کنمتتی اذخواستمینم..متاسفم.. خوبیلیخ-

 .. بهت ندارميکار
 
 .... مننیبب-
 

با لحن اروم و وسوسه .. گرفت و تو چشمام نگاه کرددمشی مالی دستم میکی از دستم که داشتم با اون نگاهشو
 : وسط حرفمدی پريزیانگ
 
 .. فرصتو به دوتامون بدهنیا-
 

 شده  وسوسهیلی خگهی طرف دوست نداشتم قبول کنم اما از طرف دهیاز .. بکنم؟دی باکاریچ..رونی فوت کردم بنفسمو
 ..بودم

 
 : فکر گفتمبدون
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 !.. مدته کوتاههیفقط -
 
 نیچرا ا.. لبامي و سر انگشتامو گذاشتم رودمی کشي بلندنیه.. حرف از دهنم چشمام گرد شدنی اومد ارونی محضه ببه

 .شهی موقع باز می که بیلعنت بر دهن..حرفو زدم؟
 
 : و گفتزی ميدوباره خم شد رو.. افتادشی مشکي تو چشمایبرق.

 
 !..ي دلت گفت همونو گوش بدی و هرچی بهم داشتی مدته کوتاه هر حسنی بعد از ادیاما با..یاوک-
 

 گهید.. داشته باشهينکنه نقشه ا..دمیاز برق چشماش ترس..اخر کار دسته خودم دادم.. بودم که زدمی تو شوکه حرفهنوز
 ..و درست کنه ری زمان همه چدوارمیام..هرچه باداباد.. بود که زدمیحرف

 
 : به فنجون قهوه م کرد و گفتياشاره ا.. صورتم و مستاصل سرمو تکون دادمي رودمی کشدستمو

 
 .. سفارش بدمگهی دیکیبزار ..سرد شد-
 

 : تو دستم فشردم و بلند شدمکولمو
 
 .. برمدی باگهیمن د..خوادینه نم-
 

 بشی جي دوباره بگردوند توفشویک..زی مي مقدار پول گذاشت روهی عقبش برداشت و بی پولشو از جفیک.. بلند شداونم
 .. ش برداشت و باهام همراه شدگهی با دسته دنشوی ماشچیی دستش و سوهی با شوی دودنکی و عیو گوش

 
انگار برق بهم وصل .. به چشماش زد و دستمو گرفت تو دستشنکشوی عمی اومدرونی شاپ که بی در کافاز

 ..رونی بدمیمحکم دستمو از دستش کش..کردم
 

 : اشارمو سمتش تکون دادم و گفتمانگشت
 
 ..ی بهم دست بزنادی خوشم نمچیه.. بزرگمهر حواست به کارات باشهياقا-
 

 : تکون داد و گفتاونم مثل خودم انگشتشو جلوم.. توهم و سرشو تکون داددی کشاخماشو
 
 .. بزرگمهریگیتوهم دفعه اخرت باشه بهم م..قبول-



@donyayroman 88 

 
 : درهم گفتي خواستم اعتراض کنم با همون اخماتا
 
 .. جز باشه از دهنت نشنوميزیچ-
 
 : نشون داد و گفتنویبا سرش ماش.. اکراه سرمو تکون دادمبا
 
 .. برسونمتمیبر-
 
 : قدم رفتم عقب و گفتمهی

 
 .. قدم بزنمکمی خوامیم..نه نه-
 

 گفتم و عقب گرد کردم و راه یرلبی زیخداحافظ.. تنها باشم که بدون حرف سرشو تکون دادخوامی مدی کنم فهمفکر
 ..افتادم

 
 ..دمی پشت سر خداحافظ ارومشو شناز
 
 ...ماه بعد6
 
 يانگار تمام اجزا.. دلمي گذاشتم روگموی کنم و دسته ديری کردم از افتادنم جلوگی گرفتم و سعواری دستمو به دهی

 .. بشمنی ذره رمق هم تموم بشه و پخش زمهی نیهر لحظه منتظر بودم هم..شدنیبدنم داشتن از هم جدا م
 

 انگار دردم نی زميبا نشستنم رو.. نشستمنی و سر خوردم رو زمواری دادم به دهیتک..کردمی مي کارهی دی از مردنم باقبل
 .. کردميهزار برابر شد و ناله ا

 
 کردم و با دای پمویگوش.. جلو و دست کردم توشدمی شونم افتاده بود کشي نشستم از روی می که وقتفموی کی سختبه
 .. زنگ بزنم؟دی بایبه ک.. کردمنیی تار شماره هارو باال پادهید
 
خدا .. رو کنار گوشم نگه داشتمی گوشی اسمش زدم و با ناتواني روی جونیضربه ب.. شماره افسون مکث کردميرو

 ..بوق5..تورو خدا بخواب بده..سه بوق..جواب بده.. بوقهی..کنه جواب بده
 
 :ی تو گوشدیچی شادش پشهی همي که صداشدمی مدی داشتم ناامگهید



@donyayroman 89 

 
 ستی داشتم اسمتو از لگهید.. خانم؟لی سهي ها کردچارهی ما بادی شدهیچ..لیستاره سه.. زنگ زدهی کنیبه به بب-

 یه.. قاپتو بدزدهاروی نی ازاشتمی وگرنه عمرا مرهی مادتی مارو ی عاشق که بشکردمیفکر نم..زدمی خط می گراميدوستا
 ..آبشار؟!..؟یگی نمیچیچرا ه..؟يچرا الل مرد

 
 : افسون زمزمه کردمهی تموم نشدني های از وراجشد،خستهی از ته چاه بلند میی که گویی صدابا
 
 ..ایافسون ب-
 

 : گفتی بلند و پر از وحشتي دفعه با صداهیفکر کردم قطع کرده اما ..ومدی نیی لحظه صداچند
 
 ..؟ییآبشار کجا..الو..آبشار-
 

 : توانمو جمع کردم و بلندتر گفتمهمه
 
 ..رمیمی دارم مایب-
 

 :دی کشغی زده جوحشت
 
 ..؟ییفقط بهم بگو کجا..شتمی پيزود..يادرس بده خواهر..ام؟یآبشار کجا ب.. تو؟ییکجا..؟یچ-
 

 ی خلوتيکوچه .. از دستم افتادی ادرس رو بهش دادم و گوشدهی بردهی برمی انرژنی رو چسبوندم به لبام و با اخریگوش
 .. نداشتيبود و چون سرظهر بود رفت امد

 
 برام افتاده بود که باالتر از ی بودم و اتفاقاتدهی شنییزای چند ساعت چنی ایط.. ولو شده بودمربرقی تهی حال کنار یب

 .. حالت خلسه مانند فرو رفته بودمهی تو نی هميحد توانم بود برا
 

 روح از تنم جدا کردمیحس م.. بودیحال خوب..دمیشنی ميزی نه چدمیدی ميزینه چ.. هم کور شده بودم،هم کرانگار
 ..گنگ بودم..نه خوب،نه بد.. نداشتمی حسچیه..شده

 
 اطرافم يصداها..ادی بادمی يزی خواستم چینم..وفتمی بيزی چادی خواستم ینم.. حال بمونمنیم تو هدادمی محیترج

 ....دنیرسیمبهم به گوشم م
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مثل سکوته شبانه که بادِ .. بد بودیلی خياهوی ههی تو سر و گوشم بود يزی و تنها چواری داده بودم به دهی تکسرمو
حاال انگار اون باد تو سر و گوش من داشت ..چهیپی پرده منی و صداش بخورهی هوهو کنان به در و پنجره ها مدیشد

 ..کردیهوهو م
 

 هم يچشمامو محکم رو.. رو نفهممیچیه..ادی نادمی یچی صدا تو گوشم باشه اما هنی داشتم تا ابد ادوست
 ..مردمیاصال کاش کال م..شدیحافظم پاك م..شدمیکر م..شدمیکاش کور م..فشردم

 
تمام تنم ..بدنم کرخت شده بود.. حس بودمیب.. کنارم بود هم پلک باز نکردمقای که دقی ترمز وحشتناکي با صدایحت

 ..شدی مادتریدردم هرلحظه ز..شدیمور مور م
 
 کمی تو دهنم نبود تا بتونم ی بزاقچیه.. تونستم بازشون کنمی نمی که حتي لبام تا ته گلوم خشک شده بود طوراز

 .. دهنمو رفع کنمیخشک
 

دستم از سنگ ..نی زمي دستم رویکی اون شدی شکمم چنگ مي دستم روهی..دیکشی مریدلم ت.. و منگ بودمجی گهنوز
 .. هزارمه درد و سوزشه قلبم نبودکی اما سوختی مرفتی بود و تو دستم فرو منی زمي که رویی هازهیر
 

 باز کردم و تونستم افسون و ی پلکمو به سختيال.. دو دستش گرفتنی برداشت و بنی زمي دستمو از روی گرمدستِ
 ..نمیصورت غرق در اشکشو بب

 
 : هق هق گفتونی شد و مشتری ش بهی کارم شدت گرنیبا ا.. شدم و سرمو گذاشتم رو شونه شکج
 
 .. باهات کرده؟نکاروی ایک.. خواهرم؟ي روز افتادنیچرا به ا.. افتاده قربونت برم؟یچه اتفاق-
 

 ..منم با خودش تاب داد..اروم تاب خورد..دیدستمو ول کرد و سرمو تو بغلش کش.. حرف بزنهشتریب هق اجازه نداد هق
 
 حرکته گهواره مانند نیبه ا.. هم گذاشتم و اجازه دادم افسون تابم بدهي تو بغلش موندم و چشمامو روی حسچی هیب
 ..ي همدردنیبه ا.. دوتامونمی داشتازین

 
 .. تابم بدهد،گذاشتمیچیپی تکون خوردن تو تمام تنم منی که با ايدی بدون توجه به درده شدنی هميبرا
 
 بغلم و ریدستشو انداخت ز.. و صورتشو پاك کردرونی بدی بعد انگار تازه به خودش اومده باشه منو از بغلش کشکمی

 : بلند شم گفتکردی که کمکم منطوریهم
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 ..تی ميشد..ی حالت خوب نمارستانی بمی بردیبا-
 
 مانتو افسون چنگ يبه جلو..چندشم شد و صورتمو جمع کردم.. خوردزی پاهام لي و لجز روسی خزی چهی بلند شدنم با

 :دمی نالیانداختم و به سخت
 
 ..ببرم خونه.. نهمارستانیب..نه-
 

 که ممانعت ی صندلي رونمیخواست کمک کنه بش.. رو از سر گرفت و سرشو به نشونه مخالفت تکون دادهی گردوباره
 :  و گفتدیصورتمو بوس..کردم

 
 ..شده؟یچ..زم؟یجانم عز-
 

 : گفتمی به چپ و راست کردم و به سختسرمو
 
 ..نشه..فیتا کث..تا.. بزاریصندل..يرو..يزی چهی..هی-
 

 ..با وحشت منو چرخوند و به لباسام نگاه کرد..گمی می چدی فکر کردن انگار تازه فهمکمیبعد از .. بهم نگاه کردگنگ
 
 : و زد تو سر خودشدی کشیغی کل لباسمو الوده کرده بود جبای که تقری خوندنهی دبا
 
د ..ها؟..؟ي که نخورديزی چییچاقو.. کرده؟تتی اذیکس..ه؟ی چي خون برانیا..شده؟ی چیگیچرا نم..رمی من بمیاله-

 ..حرف بزن تا سکته نکردم
 

 ناراحت بشه منو نشوند و نشی ماشی شدنه صندلفی از کثنکهیبدون ا.. درنگ نکردگهید..نشونه نه تکون دادم به سرمو
 ..پشت فرمون قرار گرفت و با سرعت راه افتاد..درو محکم بست

 
 زده م خیافسون برگشت چند لحظه به نگاه مات و .. و مات به داشبورت نگاه کردمی صندلی دادم به پشتهی تکسرمو

 .. هق هقش بلند شدي شد و دوباره صدارهیخ
 

 ي رودیدستشو کش..کنهی متمی ش اذهی گريصدا..کردی نمهیکاش بغل گوشم گر..شدی ساکت مکمیفقط ..کمی کاش
 ..رهی هق هقشو بگي کرد جلویدهنش سع
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 چنگ انداختم بهش با دستم..دی کشریدلم دوباره ت.. دراز بکشمی چند ساعتخواستمیفقط م.. ببرتمخوادی نبود کجا ممهم
 ..تا اروم بشه

 
 : هق هق گفتونی برگشت بهم نگاه کرد و مافسون

 
 ..؟يعادت شد..کنه؟یدلت درد م-
 
 دردم اروم بشه اما انگار تموم دیپاهامو جمع کردم و اوردم باال تا شا.. جوابشو بدم چشمامو بستمنکهی حوصله بدون ایب

 .. نبودیشدن
 

 .... که قرار نبود تنهام بزارهيدرد..رم همرام باشه بود که قراره تا اخر عميدرد
 
 مثل ای.. زدهخی که يمثل مرده ا.. ماتيمثل ادما.. مسخ شدهيمثل ادما.. نکردمی حرکتچی هنی توقف ماشبا

 ... حاالت رو داشتمنی اقایدق.. دو روز خشک شدهیکی که مرده و بعد از یگنجشک
 
 کمرم خم شد و آخم تو دی رسنیپاهام که به زم.. کردادمی پنیاز ماش.. بازومری سمتم باز شد و افسون دست انداخت زدر

 ..گلو خفه
 
شکممو محکم چنگ زدم و چشمامو ..همونطور خم خم با کمک افسون راه افتادم.. دور شکممدمیچی تا دستمو پدو

 .. هم فشردميمحکمتر رو
 

 خوابوند و دستمو ی تختي افسون اروم منو روکمیبعد از ..دی پرسی که مشکلمو از افسون مدمی رو شنی زنيصدا
 .. بهم سرم وصل کردنعی سریلیخ..محکم تو دستش گرفت

 
 ... شدی چدمی نفهمگهی زود به خواب رفتم و دیلی کرده بودن که خقی سرم تزري توی چدونمینم
 

 یچی اما من هزدی نفر حرف مهیانگار صدها بلندگو اطرافم گذاشتن و تو هرکدوم ..ومدی از اطرافم ميادی زيصداها
 ..دمی چرخی بودم و دور خودم مستادهی ای محوطه خالهیوسطه ..دمی دینم
 

 منگ نقدری اما ادیرسی واضح به گوشم میلی خیی صداهاهی..دمی شنی رو مییزای چهی شده بود اما ی حرفا باهم قاطهمه
 .. هستهی متعلق به کدمی فهمیبودم که نم
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 .." هستنیی باباهی زندگشاهزاده و پرنسس همه"
 
 .."زنمی باهات حرف نمگهی ديخوری و غصه می ناراحتنمیبب.. شاهزادهي بخندشهی همدیتو با"
 
 .." به موالی منيتو رودخونه "
 
 .." هامییای از پسشون بر نمگهی دخترا رو لوس نکن دو روز دنی انقدری ادیسع"
 
 .."رمیگی که بهتون دادم امتحان می درسنیفردا از هم-
 
 .."من حاضرم براش جون بدم..؟ینی بی دخترتو منیمامان جونم ا"
 
 که انگار ی کسيصدا..شدی بود و انگار همش تکرار مهی واضح تر از بقیلی خیی صداهی اون همه سر و صدا ونی ماز
 : باهاش اُنس داشتمیلیخ
 
 .."دادی میاخ که چه حال..دیدی مينطوری بود تا تورو ایکاش آرشامِ پناه..؟ی آبشارِ پناهیدر چه حال"
 
 .."نی منتظر باشنی جوجه ببرنی از ای حالهی نیخواهیپسرا اگه م"
 

 ي اون همه سر و صدا هفت،هشت تا پسر با باال تنه برهنه و لبخندهاونی دفعه مهی و دیچی تو هم پشتری بصداها
 .. از رو به رو اومدن طرفمیطانیش
 

 به طرفم ومدی مبی اشنا هم رو لبش بود،دست به جیلی لبخنده کجِ خهید و  که لباس تنش بویکی اونا ي همه يجلو
 .. قدم رفتم عقبهی.. هم دنبالشهیبق
 

 .. تو گوشمدیچیکرد،پی بهم نگاه مانهی که موزیی قهقه همشون جز جلويصدا
 

دستامو ..دمی شنی خنده ها رو منی اي قطع شده بودن و فقط صدای خوب و دوست داشتني اون صداهاي همه انگار
 داشتن و قهقه ی به طرفم قدم برمياما اونا با خونسرد.. رفتم عقبگهی قدم دهی.. گوشم تا نشنوميگذاشتم رو

 ..انگار مطمئن بودن من تو چنگشونم و راهه فرار ندارم..زدنیم
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 که تا االن ی کسدنهی برگشتم و با دعیسر..يزی چهیاما بعد از چند قدم پشتم خورد به .. تند قدم برداشتم به عقبتند
 .. بود چشمام از وحشت گشاد شدستادهی پشت سرم واقای کش اومده ش دقيجلوم بود و حاال با همون لبا

 
 ...دمی کشغی گوشم فشردم و از ته سرم جي محکم رودستامو

 
 گوشم بود و سرمم انداخته بودم يدستام هنوز رو..دمی کشی مغیاما من فقط ج.. تو صورتمزدی محکم میکی
 ..زدمی مغی جکیستری نگاه کنم مداوم و هی به کسنکهیبدون ا..نییپا
 
 کارش نیبا ا.. شونه هامو گرفت و هولم داد تا بخوابونتمیکی..نیی پادنی گوشام کشي سه نفر با زور دستامو از رودو

 .. بلندترغامی جيتمام بدنم ناخوداگاه منقبض شد و صدا
 

 .. زدن دست بکشمغی از جشدی باعث نمنیاما ا..سوختیم.. خش افتاده بودگلوم
 
 بازوم حس ي رو تويزیبعد از اون سوزش چ.. کنار بدنم نگه داشتی دستمو محکم گرفت و به سختیکی

 .. شده بودنلی هم به ناله تبدغامی جیحت..شدی منیاما انگار بدنم داشت سنگ..زدمی مغیهمچنان ج..کردم
 

 زدن فقط غی حسِ تکون دادنه انگشتمم نداشتم چه برسه جی حتگهید.. بودماری اما هنوز هششدیشت بسته م داچشمام
 ..شدی از گلوم خارج مي ناله ایگاه
 
 یکی هق هق ي اطرافم کم و کمتر شد و فقط صدايکم کم صداها.. باز نگه داشتمکمی پلکامو به زور ي ترس الاز

 ..کنار گوشم بود
 

 : هق هق گفتونی از چند لحظه مبعد
 
 .. سرش اومده؟یی چه بالنی به من بگدی خواهیدکتر نم-
 

 افسون ناخوداگاه ي صدادنهی منقبض بود که با شنکمیهنوز بدنم .. کردمتیاحساس امن..افسون بود.. شناختمصداشو
 ..شدمی مهوشیداشتم ب.. راحت شده بود که افسون هست و جام امنهالمیخ..شل شدم

 
 :دمی زنو شنهی محزون و گرفته ي باز صدامهی ني با پلکايداری خواب و بونهیم
 
 !.. تجاوز شدهچارهی دخترِ بنیبه ا..انی بنیبهتره به خانوادش خبر بد-
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 .. ضجه هاش بودي صدادمی شنيزی چنی و اخردمی باز دمهی ني رو با همون پلکانی افسون کف زمنشستنه

 
 دنیبا د.. عقبدمی با وحشت چشمامو باز کردم و همزمان خودمو کشکردی که داشت موهامو نوازش می دستی گرمبا

 ..دمی کشیافسون نفس راحت
 

 : دستاشو برد باال و گفتافسون
 
 ..اروم باش.. نترسزمیمنم عز..سی هسیه-
 

 اما نسبت کردنی درد مکمیهنوز شکم و کمرم ..دردم اروم شده بود.. بالش گذاشتمي بستم و دوباره سرمو روچشمامو
 .. کم شده بودیلیبه اول خ

 
 : و پف کرده افسون نگاه کردم و اروم گفتمسی خي چشماتو
 
 !..؟ي خبر دادنایبه مامانم ا-
 

 : انداخت باال و گفتسرشو
 
 ..زنمیاالن زنگ م..یگی می چنمی ببی شاردیگذاشتم ب.." خبر ندهیبه کس" ی گفتیتو خواب همش م-
 

 : اروم و عجول تکون دادم و خشدار گفتمسرمو
 
 .. بدوننيزی چخوامینم..ي کردیکار خوب..نه نه-
 
 : گرد شده گفتي چشمابا
 
 ..؟ی چيبرا..ندونن؟..؟یچ-
 

 : باز و بسته کردم و با همون لحن گفتمچشمامو
 
 .. بدوننيزی چدینبا..اره-
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 : پرسشگرش جواب دادمي تا سرفه پشت هم کردم و به چشمادوسه
 
 نامه که توش نوشته باشه چه هی.. خصوص بهم بدهنی نامه در اهیفقط به دکتر بگو .. خودمون دوتا بمونهنی بدیبا-

 .. برام افتادهیاتفاق
 
 !...ی کنتی شکادیاما اخه تو با-
 
 لیبه چند دل.. هم نزنتی حرف از شکاگهید.. نگويزی چی به کسکنمیخواهش م.. درباره ش حرف بزنمگهی دخوامینم-
 .. کنمي کارنی تونم همچینم
 
 من ی حماقت کنیخواهیتو اگه م.. تاوانشو پس بدهدی گُه رو خورده بانی ایهرک.. ساکت بمونم آبشارتونمیمن نم -
 .. که بودهي که کرده برسه هر خري کاري به سزادیبا..زارمینم
 

 : پر التماس شدصدام
 
 ..مونهی منو تو منیفقط ب.. و تبسمتای بیحت..چکسیه.. بفهمهدی نبایجون آبشار کس-
 

 کرد و سرشو تکون ی که پوفکردمیهمچنان مصمم و منتظر بهش نگاه م..دی کشسشی خي به چشمای دستکالفه
خم شد .. ش بلند شدهی گري صدا شده بود دوبارهرهیبعد از چند لحظه که تو سکوت بهم خ..دمی کشیقینفس عم..داد

 : و گفتدیسر و صورتمو بوس
 
 ..زدلم؟ی بالرو سرت اورد عزنی ایک-
 
 ..یچیه.. نپرس افسونیچیه-
 
 .. کرده؟نکاروی ایک.. شده؟نطوری چطور ای به من بگدیتو با.. قربونت برم؟شهیاخه مگه م-
 

 خودمم تو ی بگم وقتیچ.. بگم بهش؟یچ.. شدمرهی روبه روم خدهی سفوارِی به دو طرف تکون دادم و مات به دسرمو
 .. بالرو سرم اوردننی چندنفر ادمی بودم و نفهمیهوشیعالمه ب

 
 .. گرفتنه انتقامي برالهی چرا من شدم وسدمینفهم
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 ... بودی وسط چنی گناهه من ادمینفهم
 

 ... چطور خام شدمدمینفهم
 

 .... چطور جادو شدمدمینفهم
 
 .....دمی نفهمیچیه..دونمی نمیچی خودمم هی بگم وقتیچ
 

 هنوز بتی همه مصنیچطور با ا..کشمیهنوز دارم نفس م.. نابود شدمدمی بود که هنوز انگار نفهمادی زنقدری فاجعه اعمق
 رونی ازش بگهی و ددادمیکاش همونجا،تو همون خونه جون م..ادی و مرهیچطور هنوز م..شهی نفس داره دم و بازدم منیا

 ..ومدمینم
 

 ...ومدی مرونی جنازم از اونجا بکاش
 

 ....کردی و راحتم مکشتیکاش منو م.. اشنا بودیلی که خی کسرحمانهی بي حرفاشدی ممی لحظه زندگنی اخرکاش
 

 ... همونجا جون بدمزاشتمی کردم و می اومدن از اون خونه تالش نمرونی بي براکاش
 

 ....کاش
 
هنوز ..کشمیهنوز دارم نفس م..ی پناهي خانواده يشاهزاده ..یآبشار پناه..و من.. موندنی در حد کاش باقنای همه ااما

 ........اما.....هنوزم نمردم..هنوز زنده م..جون ندادم
 
 که یکس..ادی و مرهی جسم که دم و بازدمش دردناك مهی.. متحركي مرده هی.. جسم بدون روحهی.. زندهي مرده هی اما

 .. براش معنا ندارهگهیارزو د.. تو دلش کشته شدهدی که امیکس..شدن به آه لینفساش تبد
 

 ....."رنی تا با مرده ها اشتباهم نگکشمینفس م" تهی شده براش حکایزندگ
 

اشک تو ..دکتر اومد..تاسف خورد..دکتر اومد..ادرس روانشناس به افسون داد..دکتر اومد..مرخصم کرد.. اومددکتر
 .....دکتر اومد.. بالرو سرم اوردهنی رو که ایلعنت کرد کس..ددکتر اوم..چشماش حلقه زد
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روح ..گهی دادی به کار من نمچکسیتاسف و اشک ه..گرفتم تا نشنوم..گوشامو گرفتم..نمیبستم تا نب.. بستمچشمامو
 ... مردیآبشار پناه.. مردمشهی هميمن برا..من مردم.. من تموم شددیام.. من مردیزندگ

 
 ی انتقام بهیبخاطر .. قضاوت ناعادالنههیبخاطر .. مردهی يبخاطر افکار احمقانه .. سوتفاهمهیبخاطر .. اشتباههی بخاطر

 !..... مردیآبشار پناه..من مردم.. بچگونهمِی تصمهیبخاطر ..لیدل
 

ه دکمه  کنطوریهم.. نشسته بودم لباس بپوشممارستانی تخت بي حرکت روی و بجی که گنطوری کمک کرد همافسون
 .. به کاغذه مچاله شده تو دستم انداختی نگاهبستی مانتوم رو ميها
 

 نی با ادیبا.. کاغذه مچاله شده تو مشتمهی شده بود میسند خانم.. کاغذ که داده بودن دستمکهی تهی شده بود می پاکتمام
 ...کردم؟ی مکاریکاغذ چ

 
من .. نکردميمن کار..رمی تقصی بگم من بیبه ک.. نشون بدم؟ی کاغذو به کنی به صدا دراومد امیی طبل رسوایوقت

 ...احساس وسط گذاشتم.. اعتماد کردمگهیفقط مثل هزاران دختر د
 

 کهی تهیبا !..چــــــطور؟..چطور ثابت کنم..شده؟ی تا همه بفهمن چمیشونی کاغذو بچسبونم به پنیا.. کنم؟کاری چحاال
 ......ــهشــــیبه خدا نم..شهینم..شهینم..کاغذ؟

 
 ي دستشو دورم انداخته بود و با قدمای اعتراضچیاونم بدون ه.. افسونفِی شونه ظري انداخته بودم روموینی سنگتمام

 و راه ی صندلي منو نشوند رواطی درو باز کرد و اروم و با احتدی که رسنیبه ماش..بردمی مرونی بمارستانیکوتاه از ب
 ..افتاد

 
با ..رهیاما متوجه شدم که افسون راهه خونه مارو نم.. بودماری هشمهی و نجی بهم زده بودن هنوز گیی مسکنابخاطره

 ..دیمنظورمو فهم.. خمار بهش نگاه کردميچشما
 
 : کرد و گفتینی فنیف
 
 .. خونه ما تا حالت بهتر بشهمیریم-
 

 نیبهتر که چند روز منو با ا.. بابامو نداشتمای اصال توان روبه رو شدن با مامان تی موقعنیتو ا.. ازش ممنون بودمواقعا
 ....ننیحال و روز نب
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 : گوشم گفتری شم تو همون حال زادهی پنی کمک کرد از ماشافسون
 
 ..ومدنیهنوز از سرکار ن..ستنی خونه ننایاالنم مامانم ا..یمونی منجای چند روز اگمی به مامانت مزنمیزنگ م-
 

 تعجب یلی خنمیهم.. محکم نبودن اما هنوز سرپا بودمشهیقدمام مثل هم.. راه برمستمتونیراحت تر م.. تکون دادمسرمو
 ..دونستی سرپا باشم فقط خدا متونستمی حال منیچطور با ا..داشت

 
 یکی یکی مانتوم رو يافسون دست دراز کرد دکمه ها.. و پاهامو تو شکمم جمع کردمدمی تخت افسون دراز کشيرو

 .. تکونم داد و مانتو رو از تنم دراوردکمی..باز کرد
 

فقط چشمامو ..بردی خوابم نمگهی بودم ددهی خوابیلیخ.. باالدی م کشنهی سي بستم و افسون هم اروم پتو رو تا روچشمامو
 .. برهنی چشمام از بیبستم تا خستگ

 
 و دوباره کردینگاه م داخل اتاق بهم اوردیسرشو م..کردمی حس مکباری قهی و امده افسون رو هرچند دقرفت

 گذشته بود و ی ساعتمین.. نبسته بودشتری بمهی نکنه درو تا نداری باز و بسته شدن در منو بي صدانکهی ايبرا..رفتیم
 .. حرکت تو فکر فرو رفته بودمیم،ب بوددهی که از اول خوابيمنم بدون باز کردن چشمام همونطور

 
هرچند تو .. کردمی نمدای درست کردنِ مشکلم پي برای راهچیه.. غلطکاری درسته چکاری چدونستمینم.. بودمدرمونده

 ..کردی فکرم اصال کار نمتی موقعنیا
 

هنوز نتونسته بودم هضمش کنم چطور به .. کرده بودمری موضوع گنیهنوز تو باور کردن و نکردنِ ا.. بودمجی گهنوز
 ....فکر درست کردنش باشم

 
تنها .. هم نخوردمیکی تکون کوچی اما حترونی باز شد و از فکر اومدم بعی ماننده افسون چشمام سرغی جي صدابا

 ..ستی نيزی ترسناك تر از اون که چگهی اتفاق سرم اومده بود دنیبدتر..عکس العملم باز کردن چشمام بود
 

 .. وجود نداشتي ترسناك ترزی من اومده بود پس چاد،سری بتونهی دختر مهی که سر یی بالنیبزرگتر
 

 :دیرسی از جمله هاش به گوشم می و بعضدمی شنی افسون رو مدادی داد و بي صدافقط
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مهراب من .... افتاده باشه به تو چهیهر اتفاق.... گم شدهيمعلوم هست کدوم گور.... دارهازی دختر االن بهش ننیا-
 اون نامرده نمی چشمام نبجلو....یدونی نمیچیتو ه....خفه شو مهراب.... کارشنیبخاطر ا....کنمی ماهیروزگارشو س

 ....... رویعوض
 

 داره افسونِ یچه دل خوش.. نشست رو لبامیپوزخنده تلخ..شدی مدهی شنی گنگيزای چهی ارومتر شد و فقط صداش
 .. راحت بودالمیخ..گهی نمی به کسيزیمطمئن بودم افسون چ..چارهیب

 
 يلبامو رو.. شده تا منو نجات بدهیرفته دست به دامن ک.. لبم شکل گرفتي روي افسون زهرخندي حرفاياداوری با

 .. هم گذاشتميهم فشردم و پلک رو
 
 ..شمی غافل می از همه چی اما حداقل مدتستمیهرچند تو خوابم اروم ن.. بخوابمدیبا
 

 .... سرمي رودمی رو تو دستم مشت کردم و کشپتو
 
چونه م رو ..ع کرده بودم اورده بودم باال و دستامو حلقه کرده بودم دورشون تخت افسون نشسته بودم و پاهامو جميرو

 .. نگاه کردمزدی زانوهام و به افسون که جلوم نشسته بود و اروم سوپ رو هم ميگذاشتم رو
 

قاشق رو از دستش گرفتم و خودم اروم و بدون حرف مشغول خوردن شدم .. سوپ و گرفت جلو دهنمری رو زد زقاشق
 .. غر زدن افسون رو تحمل کنمدی اما اگه نخورم بارفتی نمنیی از گلوم پایچیههرچند 

 
 انداخت و یبه سقف اتاقش نگاه.. دستاشي تخت و تمام وزنشو انداخت روي دستاشو گذاشت پشت سرش روافسون

 ..بعد دوباره نگاهشو دوخت به من
 

 : و اروم زمزمه کرددی کشي حوصله ای بپوف
 
 ..مامانت زنگ زد-
 

 من قصد حرف زدن ندارم دوباره خودش دیاون که د.. کاسه سوپ چرخوندمي قاشق رو توی عکس العملچی هبدون
 :شروع کرد
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 ي بهونه اهی من زدیهرموقع زنگ م..دهی نمشویچرا جواب گوش..زنهی چرا خودش زنگ نمگفتیم.. نگرانت بودیلیخ-
اول ..تی گوشي بود فکر کنم که شماره خونتون افتاد رو10 ساعت شبید.. حرفاموکنهی باور نمگهی اما انگار داوردمیم

 ..نهی آرشدمی جواب دادم دتویگوش.. شنن نگرادی اما گفتم شامیخواستم جواب ندم تا فکر کنن خواب
 

 نشون دادم اقی اشتيزی بعد از دوسه روز به چدیاونم که د.. بهش نگاه کردم تا ادامه بدهنیغمگ.. تند اوردم باالسرمو
 : جلو و تند تند شروع به حرف زدن کرددیخودشو کش

 
 نی و از ایاز دست من ناراحت..دلم برات تنگ شده..ییای چرا نمگفتی مییاول فکر کرد تو..کردی مهیزار زار گر-

 تو آسمونا بعد رهی مرهیمی متی از دلتنگنی خونه آرشییای گفت بهت بگم اگه نیستی منم و تو ندی فهمیاما وقت..حرفا
 ..شینی ببیتونی نمگهید
 

 : با ذوق گفتدیافسون که لبخندمو د.. نشست رو لبامینی محو و غمگلبخند
 
 ..شینی خودمون که ببشی پنجای همارمی رو منی آرشرمی خونه من مي فعال برياگه دوست ندار-
 

 : انداختم باال و اروم گفتمسرمو
 
 .. برم خونهدی باگهید..نه-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 
 خونتون منم ياگه بر.. جواب بدمی چدونستمینم.. هم بابات زنگ زدي دو باریکی ی نگرانت بود حتیلیه مامانت خار-
 ..شتی پامیم
 

 : زدم و سرد گفتميپوزخند
 
 ..؟ي منو بدی نگهبانیخواهی مهیچ-
 
 ..امی بازم منی کنرونممی اگه بی خونتون حتامیمن م.. فکر کنيتو هرجور دوست دار-
 
 ..رمی دوش بگهی خوامیمن م.. بکنيهرکار دوست دار..یاوک-
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 ..شمی منم اماده مییای و بيتا بر..ی خونتون بهتره سرحال باشي بریخواهیاالن م..یکنی میاره اره کار خوب-
 

 يدستامو گذاشتم رو.. حموم لرز کردميِبخاطره سرد.. رو از دست افسون گرفتم و راه افتادم سمت حمام اتاقشحوله
 ..ام و خودمو بغل کردمبازوه

 
 دوش ری دوباره زیوقت... بلندمو چنگ زدميمحکم موها..ختمی سرم ري شامپو روکمی و رونی دوش اومدم بری زاز
 .. چشمامو باز کردمدمی و موهامو اب کشستادمیا

 
 .. جلوم گرفتميدستامو ضربه در..دی که روبه روم بود کل وجودم لرزي قدنهیی اي خودم تودنی دبا
 
 ادیخوشم نم..شهی نمدای تو حمومم پي بلند و قدنهیی اچیه.. گذاشتمیی روشوي باالکی کوچنهیی اهی حموم خودم فقط تو

 ..نمیبی بار دارم خودمو کامال برهنه منی دومدمی شاای بار نی اولياالن برا.. نگاه کنمنهییخودمو تو ا
 
 شدم گهی من دیعنی.. زدن؟دی و خونه خراب کن دزی که خودمم بهش نگاه نکردم رو چندتا ادم هی تن و بدننی ایعنی
 .. دختره دست خورده؟هی

 
 ..... پاك شده از ذهنم؟یچرا همه چ..ادی نمادمی یچیپس چرا ه..ستم؟ی دختر نگهید..ستم؟ی خانم نگهید.. ناپاك؟شدم

 
خودمو جمع کردم و کز ..سر خوردم اروم نشستم...واری خوردم به دنکهی گرفتم و چند قدم رفتم عقب تا انهیی از انگاه

 .. زانوهاميچشمامو بستم و سرمو گذاشتم رو..کردم کنج حموم
 

 عطرِ تند و سرد که انگار هی ي تند الکل به همراه بويبو.. مستانهییخنده ها.. گنگ بودیی بود صداهاادمی يزی چتنها
 ..مینی بود به بدهیچسب

 
 .. بدنم با اون حالم حسشون کرده بودمي گوشه گوشه ي بود که روی داغي عطر نفساکردی متمی اذیلیکه خ يزی چو
 

 دنیبعد از چند روز که گذشته حاال با د..سوختی پوست صورتم مشونیاز داغ.. صورتمي داغم سر خوردن روياشکها
 گهی بوده و من دی واقعی که انگار باورم شد همه چییحاال..ختنی و دختر نبودنم اشکهام رمی ناپاکدنیخودم،با فهم
 ..ستمیآبشار قبل ن

 
 بدنم يتند تند مشتم رو پر کردم و با هق هق رو.. شدم و شامپو بدن افسون رو برداشتمزیمخین.. هقم بلند شدهق
 .. پوست تنمي رودمیکشیمحکم دستامو م..دمیمال
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 پاکشون دی بدنم پر از لک شده و من باي همه جاکردمیحس م..رفتی از بدنم نمزی نفرت انگياون بو..شدی نمپاك
 ..دمیکشی و مزدمیکل بدنمو چنگ م..کنم

 
 مشت ي صداغامی هق هق و جونیم..زدمی مغی و جزدمیبدنمو چنگ م.. هم بلند شدغامی جي کم با هق هقم صداکم
 ..دمیشنی رو مخوردی که به در حمام می در پی پيها
 

 باز شد و ي بديدر حمام با صدا..دمیکشی معیخودمو جمع کرده بودم و ج..نی زمي چنگ زدم و نشستم روموهامو
 .. حوله رو برداشت و انداخت رومي خفه اغی با جدیمنو که به اون حال د.. تودیافسون پر

 
 اما زمزمه اروم مزدی مغیهرچند هنوزم ج..اروم بغل گوشم شروع به حرف زدن کرد.. تو بغلشدمی کنارم و کشنشست

 :دمیشنیافسون رو بغل گوشم م
 
 بی بهت آسی کسزارمی نمگهی دنجامیمن ا..اروم باش..تموم شد..زمی عزستی نیچیه..ستی نیچیه..سیه..جونم-

 ....ياروم خواهر..تو فقط اروم باش..بزنه
 

 : افسون و زار زدمراهنیچنگ انداختم به پ.. کم و کمتر شدن در عوضش هق هقم بلندتر شدغامی کم جکم
 
 پاکشون کنم اما دیبا.. همه بدنم لک افتادهنیبب.. شدهفیکل بدنم کث..رهیبوشون از بدنم نم.. افسونشمیپاك نم-
 .... کنمزی خودمو تميتو بگو چطور.. ننگ از روم برداشته شهنیتا ا.. کنم تا پاك بشمکاریچ.. تونمینم..شهینم
 

 : کرد و منو محکمتر به خودش چسبوندینی فنی فافسون
 
تو از همه .. تونه به تو انگ بد بودن بزنهی نمیکس..يتو از برگ گلم پاکتر.. تو شک کنههی به پاکتونهی کس نمچیه-
 ای تازه به دنيتو به اندازه بچه ..زمی فکرا خودتو ازار نده عزنیبا ا.. گُه رو خوردننی ناپاکن که اییاونا..ي پاکترای دني

 ..ییای تنها بزاشتمی مدینبا..ونری بمیپاشو بر..پاشو گلم..یاومده پاک
 

 لرز رونیپامو که از حموم گذاشتم ب.. باالدمی گذاشتم و خودمو کشنیدستمو رو زم.. بازوم و بلندم کردری انداخت زدست
 .. و قدماشو بلندتر کرددیچی دورم پشتری دستشو بلرزمی دارم مدیافسون که د..کردم

 
 يسرشو رو.. دورشدمیچیدستامو اروم پ..نشست کنارم و با پتو بغلم کرد.. دورمدی کشیی تخت و پتوي نشوند رومنو

 .. لب زمزمه کردری زییزای چهیشونه م گذاشتو 
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 شونه ش فشردم و ي لرزونمو رويلبا.. شدسی که اشک چشمامو سوزوند و صورتم خکردی سوزناك هق هق منقدریا

 ..میهق هق کرد..میختی هم اشک ريپا به پا..محکمتر بغلم کرد..زار زدم
 

هق .. سوزوندیاشکام صورتمو م.. روشن کردنشیانگار دور تا دورم ات..کردیدرد م..سوختیدلم م.. بودکهی تکهی تقلبم
 ....هقم دلمو

 
 : افسون رو از پشت مشت کردمشرتیت

 
 .. کنمیزندگ..یچطور زندگ.. چکار کنمدیبامن حاال ..افسون من..اف-
 

 : زدمزار
 
من ..سوزهیهمه وجودم م..کنهیم..قلبمم درد..کنهیدلم درد م..افسون.. گرفتمشیات..سوختم..من نابود شدم افسون-
مروز تا ا..من تا..افسون..گرفتن.. ازممویزندگ.. سوختنيمنو با نامرد..منو..ستمی دختر نگهیمن د..ستمیمثل شما ن..گهید

 ....کاش..کاش..رمیمیمن م..من..رو تحمل کنم..هی نگاهه بقيچطور..نروی خونه که برم بنیاما از ا..اما..شدیباورم نم
 

 : زدمهق
 
 .....شدینم..ینم..ينطوری کاش ايا..افسون-
 

 صورتمو دی جدي گونه هام و اشکامو پاك کرد اما دوباره اشکاي رودی سرمو بلند کرد و کف دستشو کشهی با گرافسون
 .. صورتم مکث کرديدستش رو.. کردنسی خعیسر
 
 :هی گرری تو بغلش و بلندتر زد زدی دفعه سرمو کشهی.. چشماشو از گونه هام گرفت و تو چشمام نگاه کردهی گربا
 
دل .. دلتي برارمیبم.. براترمیبم..دادی تاوان پس مدیبا..میکردی متی شکادیبا..دیبا..خدا لعنتش کنه..خدا ازش نگذره-

 ی به کسيتو که ازار..سوزهی خاموش شده تو چشمات مدی اميبرا..سوزهی منتی غمگي چشمايبرا..سوزهیمنم م
 نی غمگنقدری اما اکنمی می بگيهرکار.. شه؟ببگو من چکار کنم تا حالت خو..بگو.. حقت نبودنیا..ینداشت
 .. تقاص پس بدهدیاون با..یکنی متی خودتو اذندری که اي نکرديتو کار..شهیدرست م.. نباشدی ناامنقدریا..نباش
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 درست یچیه..چیه.. به باد رفته م؟ي ارزوهاای.. نابوده من؟یزندگ..شه؟ی مثل قبل میچ..شه؟ی درست میچ-
 ...یچیه..شهینم
 
 .. مهمترهیخوب بودن تو از همه چ..تو فقط خوب شو..مونهی نمينطوریهم-
 

 : و تو چشماش نگاه کردم و گفتمرونی بدمی از بغل افسون کشسرمو
 
 !....... از زن بودنم؟یحت-
 

دهن خودمم از ..خشک شد..کشهی حس کردم نفسم نمیحت..اشکاش بند اومد..هق هقش قطع شد.. موند تو چشماممات
 .. که زدم باز موندیحرف

 
خوردم به ..بهوت افسون رفتم عقب مي تو چشمارهیخ..دوباره بلند شدم..نشستم..بلند شدم.. بهت به اطرافم نگاه کردمبا
 ..وارید
 

 تخت ي حرکتم افسون از رونیبا ا.. دستم موهامو چنگ زدمهیبا ..نینشستم رو زم.. دورمو تو مشتم فشردميپتو
 .. بود حالم بد شدهدهیفهم..دیپر
 
 .. طرفم و جلوم زانو زددیدو..زدمی بود که می در پی پيغای موهام جدنی چند روز بعد از کشنیا

 
 :دی از تو موهام دراورد و تند تند دستمو بوسمشتمو

 
 ..اروم باش..زنمی حرف نمگهید..غلط کردم..دیببخش..دیببخش-
 

 : لب زدممبهوت
 
 !... زنم؟؟هی گهیمن االن د..زن؟-
 

دوتا .. خندهری افسون زدم زي گرد شده يدر مقابل چشما.. شد بهمرهی و خنیکامل نشست رو زم.. وا رفتافسون
 .. سرش و شوکه بهم نگاه کرديدستشو گذاشت رو

 
 : دفعه خنده م قطع شد و لب زدمهی
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 چی بدون هیزن.. زن با شناسنامه دخترهی.. زن بدون شوهرهی.. زنمهی گهی من دی قبول کنی خواستی تو هم نمیحت-
 .....يشنوی مزاروی چنی اادی به بعد زنیاز ا..ی و بهش عادت کنیبهترِ باور کن....شوهرش.. به عنوان مردشیاسم

 
 واری به درهیخ.. تخت گذاشته بودي که افسون برام روییپتو رو محکم دورم گرفتم و رفتم سمت لباسا.. شدمبلند

 ..دمی پوشیکی یکیلباسارو 
 

هنوز به همون حالت .. سرم برگشتم سمت افسونيشال رو که انداختم رو.. سرم بستمي محکم باالسموی خيموها
 .. شدموونهیحتما فکر کرده د.. زدميپوزخند.. نشسته بودنی زميرو
 
 : گرفته گفتمیی صدابا
 
 ..ییای اگه ممیبلند شو بر-
 

 لباس و کمی برداشت و کی ساك کوچهی و دیلباس پوش.. بهم بندازه سرشو تکون داد و بلند شدی نگاهنکهی ابدون
 .. داشت گذاشت داخلشازی که نییها لهیوس
 
 ی که خونشون بودم متوجه اوضاع روحي چند روزنیاونم که ا.. منشی پادی زنگ به مامانش زد و گفت چند روز مهی

 .....خراب من شده بود،بدون حرف قبول کرد
 

 هی شده اما افسون میزی چهی بودن دهیفهم.. همشون با ترس اومدن باال سرمدمی از خواب پرغی که با جي باردوسه
 ...دروغ سرهم کرده بود و بهشون گفته بود

 
 دادم به هی رو تکمیشونیپ.. بستم و رفتم سوار شدماطوی منم در حرونی برد بنشوی خونه افسون ماشي از بستن درابعد
 .. نگاه کردمرفتنی طرف به اون طرف منی دغدغه از ای که بی کنارم و به مردمشهیش
 
 کاش درداشون يا.. کاش که نداشته باشنيا.. دردِ من تو دلشون دارن؟ی به بزرگي کدومشون دردچی هیعنی

 شدی که پخش می و به اهنگدمی کششهی شيسر انگشتامو رو.. و چشمامو بستمدمی کشیاه..مشکالت روزانه باشه
 ..گوش دادم

 
قلبم ..سوزوندیاشکام صورتمو م..شدی صدام رو خفه کنم اما نمی کردم هق هق بی مشت شد و سعشهی شي رودستم

 ..انگار مچاله شده بود
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 شهی به شیمشت کم جون.. گونه هامي روخوردنی اروم سر منطوریاشکام هم.. نگاه کردمرونی باز کردم و به بچشمامو
 ..سکسکه هم به حال خرابم اضافه شده بود.. تردی منم شدهی گرم خواننده بلندتر و پرسوز تر شد و گريصدا..زدم

 
 نگام کنه دستمو اروم نکهیبدون ا..برگشتم سمتش..دمی دستش لرزياز سرد.. دستمي افسون نشست روخهی دست

 ..فشردیم
 
 : هم فشرد و گفتي لرزونشو رويلبا
 
 .. روی همه چفهمهی منهی ببينطوریصورتتو پاك کن مامانت ا..؟ی بشادهی پیخواهینم-
 

 رو نی ماشریافتاب گ.. صورتمي رودمی دستمال برداشتم کشهی..دمی که من نفهممیدی رسیک.. انداختمابونی به خینگاه
 .. به صورتم انداختمی دادم و نگاهنییپا
 

 ادهی پنیاز ماش.. پلکام فشردميانگشت شصت و اشاره م رو رو.. سرخ شده بود و پشت پلکام متورممینی بنوك
 .. خونمون انداختمهی به در بزرگ و مشکینگاه..شدم

 
 نی و تورم صورتم از بی اون اطراف قدم زدم تا سرخکمی پشت به در کردم و عی که سروفتادی داشت اشکم راه مدوباره

 .. فرمون گذاشته بودي که افسون هنوز داخلش نشسته بود و سرشو رونی حالم بهتر شد رفتم سمت ماشیوقت..بره
 

 ادهی که پنطوریسرشو اروم تکون داد و هم.. داخلمی بشه تا برادهیاشاره کردم پ..سرشو بلند کرد.. زدمشهی تقه به شچند
 : گفتشدیم
 
 .. داخل؟ارمی ننویماش-
 
 : بهش انداختمی نگاهمین

 
 .. داخلمی برایفعال ب..ياریحاال بعد م-
 

 فونی اهیزنگو که فشردم بعد از چند ثان.. سمت خونهمی راه افتادی حرفچی هیب.. رو زدنی ماشری تکون داد و دزدگسرشو
 .. شده بودی اروم مامانم باهم قاطي و صدانی آرشغی جغی جيصدا..انگار منتظر بودن..برداشته شد
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 به دست باهم حرف فونی پشت در منتظره ایکی رفته ادشونیانگار ..رهی تا اروم بگرفتی منی قربون صدقه آرشداشت
 .. بودنتی مامانم بچه هاش در الويبرا.. بودورنطی همشهیهم..زدنیم
 

 آبشار اومده گفتی که منی آرشغی جغی جونیم..ننی مارو ببتونستنی نممی بودستادهی منو افسون دو طرف زنگ اچون
 :انگار نتونسته بود ارومش کنه.. متعجب مامانم بلند شديصدا

 
 ..د؟ییبفرما-
 

 :رونی گرفتم و نفسمو فوت کردم بواری به ددستمو
 
 .. باز کنیمنم مامان-
 

 :دمی شنجانشوی خوشحال و پر هيصدا
 
 .. توایدخترم ب..آبشار-
 

 رو می همون آبشارِ قددیبا..دنی فهمی مدی نبایچیه..دنی فهمی مدینبا.. و اشکامو پس زدمدمی کشیقی عمنفس
 .. زنِ مجردهی.. زنمهی بره که من ادمی.. برهادمی ششونمی پی وقتدیبا..دنیدیم
 
 که تا يخونه ا..میبا افسون قدم داخل خونه گذاشت.. و درو هول دادمدمی کشیقی باز شدن در نفس عمکی تي صدابا

 ..کردی خنده هامون گوش فلکو کر مي صدامیشدی واردش میچند روز قبل وقت
 

 ..ننی ما ببي رو براینتونستن خوش..ننی غل و غش رو ببی بي خنده هانی انتونستن
 
 دیشا..می ما زخم خورده ادنی فهمیکاش م..می غم رو داشتنیما تو دلمون بزرگتر.. همشون تظاهرهنای دونستن اینم

 .. نبودنی مصنوعي خنده هانی به فکر گرفتن اگهید.. به فکر زخم زدن به ما نبودنگهی ددنی فهمیاگه م
 

 هیچقدر خوبه که ..کردی ميهمدرد که با گرفتن بازوم باهام کردیانگار حالمو درك م.. بازومي افسون نشست رودست
 ..زارهیخوبه که افسون تنهام نم.. افتادهی چه اتفاقدونهی نفر مهی..نفر خبر داره

 
 زانوهام نشستم و با همه يرو.. طرفمدیدویدستاشو باز کرده بود و م.. بهش نگاه کردمنی آرشهی و گرغِی جي صدابا

 ..ختیری و اشک مدیلرزیتو بغلم م..وجودم بغلش کردم
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 از مامان و بابا رو ي با من بتونه دوردیشا.. از مامانم وابسته اسشتری به من بیحت.. ازش دور نبودمنقدری موقع اچیه

 ..زدی مشیهق هقش دلمو ات.. مطمئنمنویا..ارهی منو تاب نمي دوریچیتحمل کنه اما با ه
 

 :کردی مهی م فرو کرده بود و گالنهیسرشو تو س.. کردمی مخفنشونی موهاش فرو بردم و اشکامو بي توصورتمو
 
 ..شده بود..ش..تنگ..دلم برات..دلم..یرفت..چرا..چ..قهرم..قه..من باهات..م-
 

 : تر بغلش کردم و تو گوشش اروم مشغول حرف زدن شدمتنگ
 
 یلیدل منم برات خ..رمیمیم.. معرفتت طاقت قهرتو ندارهی بیابج..قهر نباش..ببخش قربونت برم..ببخش گل من-

 .. چقدر دوسِت دارمیدونیتو که م..تنگ شده بود
 

 صورتش و ي رودمیکف دستمو نرم کش.. شدرهی مظلوم بهم خشی اشکي م بلند کرد و با چشمانهی سي از روسرشو
 ..اشکاشو پاك کردم

 
 : گونه هام و اشکامو پاك کردي رودی و تپلشو کشکی کوچي کرد و دستاینیری شي خنده

 
 .. نروگهید-
 

 لبخند دنیبا د.. بودستادهی که مامانم انی سر آرشي باالدمیچشمامو کش.. بستم و اروم سرمو تکون دادمچشمامو
 .. لبامي نشست روي لباش لبخند محوي رویشگیهم
 

 : بگه اروم زمزمه کردميزی چنکهیقبل از ا.. تو بغلمدمی قدم رفتم جلو و مامانمو کشهی شدم بلند
 
 ..ی ماماندیببخش-
 
 :اروم موهامو نوازش داد.. موهام نشستي ش روگهی کمرم و دست دي دستش روهی

 
 جونم به جون شما بسته یدونیتو که م..میشینگران م..شهی دلمون تنگ میگینم..یمردم از نگران..خدا ببخشه دخترم-

 چقدر یدونیخودت م..يدی دگهی هم که دنیحال آرش.. چند روز اروم و قرار نداشتنیبابات ا..يزاری خبرم میس چرا ب
 شما دوتا و باباتون دمیهمه ام.. دخترمکنمی دق مشما من بدون.. با ما نکننکاروی اگهی پس ديزی ما عزيبرا
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 از یدونیخودت م.. خبر باشمی روز ازتون بهی اگه رمیمیم..من فقط شمارو دارم..نی نکندمی نا امکنمیخواهش م..نیهست
 یتا وقت..من مادرم.. شدهنی ترس با من عجنی اما ای از خودت مراقبت کنیتونی و مي بزرگ شددونمیم..ترسمی میچ
 .. مادرو رد نکنهیخواهش ..زنهیبعد از اون اتفاق دلم همش شور م..ترسمی همش نگران شما هستم و مرمیبم
 
 : ش فشردمهی شونه لرزون از گري محکم رومویشونیپ

 
 ..خوامیمعذرت م..ی مامانشهی تکرار نمگهید..دیببخش-
 
 و سرکه ری دلم مثل سنیشی ذره ازم دور مهی..ی با ما نکننکاروی اگهیگفتم که د..ی کنی نگفتم که عذرخواهنارویا-
 ..نی من هستهی هستيشما همه ..جوشهیم
 
 ..چشم..چشم-
 
نکنه همه .. بهش نگاه کردمی و نگرانشیبا ترس،دلهره،اضطراب،تشو..برگشتم سمت افسون..رونی بغل مامان اومدم باز
 .. بره؟نی رو بفهمن و ارامششون از بیچ
 

 ازت تقاص کنمیخواهش م.. بشنتی فقط نزار خانواده م اذخوامی نمیچی هگهید..من نابود شدم..ایخدا..ایخدا..ایخدا
 .. عذاب نداشته باشننی از اشتری بگهی ددنی عذاب کشیبه اندازه کاف..ریاشتباهه منو از اونا نگ

 
 ..چوقتیه.. خودمو ببخشمتونمی نمچوقتی هادی بشی پيزی بخاطره من چاگه
 

 .. رو بغل کردمنی و خم شدم آرشدمی کشیقینفس عم.. کردنیی چشماشو بست و سرشو اروم باال پاافسون
 

 : غر زدمامان
 
 ..يریگی شده بغلش نکن کمر درد منی بچه سنگنیصد دفعه بهت گفتم ا-
 

 .. گذشته بودیلی تا اروم بشه خبردمشی و راه مکردمی که تو اتاقم بغلش میاز اون وقت.. شده بودنی هم سنگواقعا
 

 ذره استراحت هی تا مامانم بتونه موندمی مداری شبا پاش بیلیخ.. تا بخوابهدادمی که تو بغلم تابش میی وقتهااون
 ..ي کردي مادرنی آرشي از من براشتری تو بگهی مشهیمامانم هم..کنه
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 و تا صبح باال کردی همش تب مومدی که دندوناش داشت درمیوقت.. که تبش باال نرهموندمی مداری باال سرش بشبها
 ....کردمی ش مهیپاشو.. تشنج نکنهادی وقت از تب زهی تا زدمیسرش چرت م

 
 و سبک بود االن کی کوچیلیاون وقتها خ..کردمی تبش و نفساشو چک مشدمی مداری صدبار بخوردی سرما مییوقتها

 ..مونهی مزونی بلندش اوي پاهاکنمیبغلش که م..دهینصف قد من قد کش
 

 عادتش شده بود شیتا دو سالگ..کردی و دستاشو دور گردنم حلقه مزاشتی شونه هام مي بود سرشو روکی کوچیوقت
 .. به من دارهيادی زیوابستگ..زدی و سر مامانم نق مدیخوابیتا من نبودم نم..که دستاش دور گردن من باشه و بخوابه

 
 هی هرثاننی هميبرا..می رو پشت سر گذاشتی سختيروزا..دهی ما قرنها طول کشي از اون روزا نگذشته اما انگار برایلیخ

 ..گذشتی سال مکیش برامون 
 

 ي و صدازاشتی منیمامانم جلوتر از ما بود و افسونم داشت سربه سر آرش.. تو خونهمی به بغل کنار افسون رفتنیآرش
 ..خنده ش رو بلند کرده بود

 
 .... و لبخند زدمدمی کشنی بلند آرشي به موهایدست
 هم ي شد و دندونام محکم روشتری که سمتم اومد لرزش بدنم بیبا قدم اول.. عرق شده بودمسیخ..دی لرزی بدنم متمام

 ..خوردن
 اون و ي شده بود به قدمارهیت زده و نمدارم خ وحشيچشما..شدی هم حالم داشت بد مي برخورد دندونام روي صدااز

 ..رونهی تا از حدقه بزنه بادی قدم جلو بهیمنتظر بود 
 
 :دمی از ته دل نالشی قدم بعدبا
 
 !..نــــه-
 

 شتریبا هر قدمش تو دلم ب..سرجام خشکم زده بود.. تونستم تکون بخورمی نميذره ا.. پاهام سست شده بودنانگار
 ..شدنی جون تر می و پاهام بشدی میخال
 

از زانو زدنم .. زانوهام نشستميرو.. و نتونستم سر پا بمونمدی حد رسنی لرزش زانوهام به باالتردی رسمی به چند قدمیوقت
 .. سر دادی لذت برد که قهقه بلند و ترسناکیلیانگار خ

 
 ..نمشی هم فشردم تا نبيپلکامو محکم رو.. گوشام نشستني ناخوداگاه رودستام
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 دی اسپرت سفي کفشادنیبا د.. پلکامو اروم باز کردمي قدماش الي اطراف و قطع شدن صداییهوی ساکت شدن با

 ..دمی رو کشغی جنی زانوهام بودن اولي جلوقایرنگش که دق
 

 دهینفس بر.. محکم تکونم دادیکی دمی رو که کشغی جنیدوم..رمی عقب تا ازش فاصله بگدمی کشنی زمي روخودمو
 ..چشمامو باز کردم

 
دو .. تختم و همون لحظه در اتاقم به شدت باز شديبا نفس نفس نشستم رو..دادی کنارم نشسته بود و تکونم مافسون

 .. صورتمو گرفتمیسی صورتم و خي رودمیدستمو محکم کش
 

 که ي ستبرنهی و س تنومندکلی هنی بود که انی ادمی فهميزیتنها چ.. محکم بغلم کردیکی دستامو برداشتم نکهیهم
 .. بودی شدنم کافوونهی دي برانیهم..سی زن نهیسر منو روش گذاشته متعلق به 

 
 ..رونی بامی تا از بغلش بدادمی خودمو محکم تکون مغی مشت و چنگ افتادم به جونش و همراه با جبا
 

 : دستش گرفت و اروم تو گوشم گفتهی تو متی دستمو با مالدوتا
 
 ..اروم باش..چت شده تو؟..دخترم منم بابات..سیه-
 

اما ..نفس حبس شده م ازاد شد.. قطع شدنهوی غامیج.. خشم و ترسمشی اتي شد روی صداش ابدنی جمله و شننیهم
 .. نرفتنیانقباض بدنم از ب

 
حاال ..شستمنی اغوش بزرگ شده بودم و اکثرا رو پاش منی که تو همیمن.. گردن بابام بودمزونی اوشهی که همیمن

 .. خواست بغلم کنهیدلم نم..دوست داشتم زودتر ولم کنه..معذب بودم
 

 چونه يبابام دست گذاشت رو..سکسکه م گرفته بود..نییبا شرم سرمو انداختم پا..رونی خوردم و از بغلش اومدم بتکون
 .. و دستش مشت شددی عقب اما بابام فهمدمینامحسوس سرمو کش.. تا سرمو بلند کنهسمیخ
 

 : پاش و اروم گفتي گذاشت رومشتشو
 
 ..؟يدیخواب د.. شده دخترم؟یچ-
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 : سرجام جا به جا شدممعذب
 
 ..م؟ی تا حرف بزنرونی بامی دست و صورتمو بشورم و بشهیم-
 

 چه دمیتازه فهم.. صورتمي رودیاشک چک.. رفترونی حرف بلند شد از اتاق بی و برونی محکم فوت کرد بنفسشو
 .. سر روحم اومدهییبال
 
 که يپدر..شمیتو بغلش معذب م.. شدمي از اغوش پدرمم فراری گذاشته که حتری م تاثهی روحي اون اتفاق رونقدریا

 ..با بغض به افسون نگاه کردم و سرمو چپ و راست تکون دادم.. بهمِای ادم تو دننیمحرم تر
 

 : گفتونی تو دستش گرفت و گردستمو
 
 ..ران نباشنگ..زمی عزشهیدرست م-
 
 که از همه بهم یکس.. بشهکیدوست ندارم بهم نزد..شمیتو اغوش پدرمم معذب م.. افسونشهی درست نمگهید-

 ..محرمتره
 

 و ستادمی کمدم ايجلو..رونیصورتمو اب زدم و اومدم ب..یی به افسون ندادم و رفتم تو دستشوي اگهی حرف داجازه
 ..ستادمی انهیی اي سرم جمع کردم و جلويموهامو باال..دمی بلوز و شلوارمو برداشتم و پوشنی و بلندترنیگشادتر

 
 نی به اراهنی که پدهی پوش کارش به کجا رسکیاون دختر مرتب و ش.. گلومخی خودم دوباره بغض نشست بدنی دبا

 .. انگشتام اومده بودي لباسم تا رونیاست..دهی پوشي گشادنی و شلوار به ايبلند
 

 و يزی که غرییبا هر کدوم از کارا.. مبل از بابام نشستمنی دورتريناخوداگاه رو..رونی پس زدم و از اتاق رفتم ببغضمو
 .. اما دست خودم نبوداوردی بغض به گلوم فشار مدادمی ترس انجام مياز رو

 
 : از داخل اشپزخونه گفتی پر از غمي با صدامامانم

 
 .. صبحانه بخورایدخترم ب-
 
 : بلند گفتمي گرفته و خشداريصدا با
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 .. باهاتون حرف بزنمخوامی منی بشایب.. مامانخورمینم-
 

کنار بابام نشست و منتظر بهم نگاه .. گذاشتزی مي رو روینی اومد و سرونی از اشپزخونه بي چاینی با سمامان
 .. افسون هم منتظر و کنجکاو چشم دوخته بودن به دهنم تا شروع کنمیهمه حت..کرد

 
 : نذاشتم و رفتم سر اصل مطلبمنتظرشون

 
 .. برمخوامیم..من-
 

 :بابا کنجکاو گفت..چشماشون غرق تعجب بود.. سرمو بلند کردم و به تک تکشون نگاه کردمگنی نمیچی هدمی دیوقت
 
 ..؟يکجا بر..؟یچ-
 

 : دهنمو قورت دادم و با من من گفتماب
 
 !.. ــ ــران بـ ــ ــرمـی خـ ــ ــوام از ایمـ ــ ــ-
 

 ی نمیچیدهن مامان و افسون باز مونده بود و ه.. از حرفم شوکه شدنتی نهای که بدادی جمع نشون می ناگهانسکوت
 ..گفتن

 
 : و موشکافانه بهم نگاه کرددی دور دهنش کشی دستبابا
 
 ..چرا؟-
 

 : اروم گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 .. بخونمگهی دي جاهی ادامه درسمو تو خوامیم-
 
 ..؟ی بخونشهی نمنجایمگه هم-
 
 .. تا بفرستمتوننی بگنی درس بخوني اگهی دي جانی اگه خواستنی گفتی مشهیشما که هم-
 
 : باالدی ابروش پرهی
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 ..یخونی درس منجایهم..يری نمچوقتی و هي نداري طاقت دوریاما تو هم گفت.. گفتمیم..درسته-
 
 .. برمخوامی مگهی بود االن دمای قدياون برا-
 
 .. تونم اجازه بدمی ندونم نملشویتا دل-
 

 :کردی بهم نگاه می به مامانم انداختم که با نگرانی نگاهمین..دمیچی با استرس تو هم پدستامو
 
 .. مدت دور باشمهی خوامیم.. خسته شدمنجایاز ا-
 
 .. شبانه ت داره؟يغای به کابوس ها و جیرفتنت ربط.. برامستی قابل قبول نلتیدل-
 

دوباره به بابا چشم ..رونی سرم انداختم و نفسمو فوت کردم بي به باالینگاه.. خودمو حفظ کنمي کردم خونسردیسع
 :دوختم و گفتم

 
 بچهه که شی شدم رفتم پادهی پعیسر.. بچه سه چهار سالههی زد به نی ماشهی.. تصادف شدهی جلوم شیچند روز پ-

 مختلف تو خواب ياکثر شبا اون صحنه رو به شکل ها..مرده بود.. سرش پر از خون بودریز..نی زميافتاده بود رو
 ..گفتم  کههی رفتنم همونلیدل..نهی اي اشفته م برايخوابها..نمیبیم
 
 داری و داد از خواب بغی هرشب با جبای براشون سوال شده که چرا تقردونستمیم.. دروغ رو از قبل اماده کرده بودمنیا
خدا منو ببخشه اما .. دروغ رو اماده کرده بودمنی ادنی پرسی که می زمانياما برا..دنی پرسی هم نمی اما سوالشمیم

 ..شن قانع بدی شاينطوریفقط ا.. نداشتمي اگهیراهه د
 
 : بابام بهش نگاه کردمي صدابا
 
 ..بی بچگانه تک و تنها بفرستمت تو کشوره غرلی دالنی تونم با ایورت نمدر هر ص-
 
 : کردم اروم باشمیسع..ختمی اما بازم بهم رشنی نمی دونستم راضیم
 
 ..نی احترام بزارممی به تصمدی برم شما هم باخوامیاما من م-
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 درستون فراهم ي امکانات برانی دوست داشتم بهترشهیخودم هم.. فرستمتی بدون درنگ می قانعم کنیبتون-
 ..ي تونم بزارم بری نمي دفعه اهی می تصمنی ت،اونم با اختهی بهم رهی اوضاع روحنیاما با ا..باشه

 
 : جام بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقماز
 
 ..نی سنگ جلو پام نندازکنمیخواهش م.. برمخوامیبابا من م-
 

 :ستادمی از حرکت ادمی پر بغض مامانمو که شنيصدا
 
 ..به فکر ما هم باش..؟ی گرفتموی تصمنی دفعه اهیدخترم اخه چرا -
 

دستشو تو دستم گرفتم ..جلوش زانو زدم..ششی و رفتم پدمیچرخ..کاش..ی مامانرمی بخاطره شما دارم میدونستی مکاش
 : پاش گذاشتميو سرمو رو

 
بدون .. در انتظارمهي بهترندهیمطمئنم برم ا سخته اما یلیدور شدن از شما برام خ.. گرفتمممویمامانم من تصم-

 .. برمدیمن با..نی اجازه رو بهم بدنی اکنمی اما خواهش مرمی شما نمتیرضا
 

 :دی و پر بغض نالدی موهام کشي دستشو رویکی اون مامان
 
 .. پس؟میدخترم ما بدون تو چکار کن-
 
 درس خوندن ي براي بهترطی شراي مثل کانادا و مالزیی معتقد بودن که جاهاشهی که مامان و بابام همیی اونجااز

 .. برمکردمی از خانواده م و دوستام جدا بشم،قبول نمشدمی نمیاما خودم راض..وجود داره کارم راحت تر بود
 
 .. من نبودي جاگهی دنجایا..رفتمی مدیبا.. حاال مجبور بودماما
 
حاال چرا اجازه .. کنمشرفتی درس بخونم و پتونمی تر م راحتگهی کشور دنی گفتی مشهیمامان شما خودتون که هم-
 ..ن؟یدینم
 
 نجای همي و دلم رضا نبود اما االن که داردادمی فقط اجازه مشرفتتونی پي همون موقع هم برایحت..کردیقبال فرق م-

 .. وجود دارهی خوبیلی خطی هم امکانات و شرانجایهم..کردمی اشتباه مدمی فهمیخونیدرس م
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 ..شمیمطمئنم اونجا موفق تر م.. رو دوست ندارمنجای اگهید.. ادامه بدمگهی دي جاخوامیمامان من م-
 
 ..ی پوسی مبی کشور غرهیدخترم تنها تو -
 
 ..رمی که بمرمینم..شتونی گردم پی و دوباره برمرمی من فقط چند سال میمامان-
 

 :دهی و بغضش ترکاوردهی طاقت ندادی نشون مصداش
 
 ..ارهی طاقت نمتویدلم دور.. حرفو نزننی اگهید..زمیخدا نکنه عز-
 

 : شدي منم جاراشک
 
 ..تورو خدا درك کن.. برمدی اما باارمیمنم طاقت نم..یمنم مامان-
 
 ..ي بری خواهیمن مادرتم بهم بگو چرا م-
 

 : پاهاش فشردمي محکمتر روسرمو
 
 ..کنمی نمشرفتی من پنجایا.. که گفتمهی همونلمیدل-
 

 : بابا بلند شدي همه سکوت صدانی بعد از اباالخره
 
 ..؟يدی رسجهی نتنیچطور تازه به ا-
 

 : بلند کردم و بهش نگاه کردمسرمو
 
 .. بهتره اما االن نظرم عوض شدهنجای اکردمیخوب اون موقع فکر م..خوب-
 
 افتاده که ی اتفاقکنمین فکر م اما االی درس بخونطی شرانیمن ارزومه تو بهتر.. دخترمکنهی قانعم نملتیدال-
 ..ستی درس خوندن نيبرا..ي بریخواهیم
 

 حرف دل بچه هاشون رو از شهیهم..به خدا که نبود.. بود که بهتر از مادر و پدر بچه هاشون رو بفهمن؟یکس
 ..دنی فهمی نمیچیاما کاش االن ه.. خوننیچشماشون م
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 دادم به مبل و چشم دوختم به دستام هیزانوهام رو جمع کردم و تک..هرطور شده.. هر طور شده قانعشون کنمدی بامن

 : زانوهام گذاشته بودميکه رو
 
 .. درس خوندنهي برانیمطمئن باش-
 
 .. حرفشو نزنگهید.. باباي بدم شاهزاده تی رضاتونمینم-
 

 یسع.. بودهی مخالفت هاش هم با نرمش و مهربونشهیهم.. بلند شد رفت تو اتاقشی بهم زد و با لبخند پهنیچشمک
 .. مخالفتشو بهمون نشون بده و نظرمون رو عوض کنهی و منطقی با مهربونکنهیم
 
 که مجبورم گهی دي کارایلیمثل خ.. برم اما مجبورمخوادیمن دلم نم.. نظرشو عوض کنهدی دفعه اون بانی ااما

 .. اجازه رفتنمو صادر کنهدیبا..انجامشون بدم
 

 .. ندارميادی بشن من وقت زیکاش زودتر راض.. بشنری بزنم که ازم دلگی حرفای مجبور نشم دلشون رو بشکونم کاش
 
 .... رو به خودم بدهکارمیکی نیا.. قبل از باز شدن دانشگاه برم و حداقل بتونم درسمو ادامه بدمدیبا
 
 : گفتشدی که بلند منطوریسرشو تکون داد و هم.. به مامانم نگاه کردمیاراحت نبا
 
 ..زمی عزي که برستمی نیمنم راض-
 
در اتاق که ..افسون که تا االن سکوت کرده بود بلند شد و پشت سرم راه افتاد.. بلند شدم برم سمت اتاقميدی ناامبا

 : بهمدیبسته شد افسون پر
 
 باهات کرده شاد نکاروی که ایکه دل اون..؟ی که چی از کشورت فرار کنی خواهیم..؟ برمخوامی که می چیعنی-

 ... منزیاخه عز..تا به هدفش برسه؟..بشه؟
 
 : وسط حرفشدمی پری بدخلقبا
 
 !..ــــدیبــــا..؟؟ی فهمیم.. برمدیمن با..افسون حوصله ندارم-
 
 ..اخه چرا؟-
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 .. نکن افسونیفضول-
 

دستمو ..دمی بهش نگاه کردم و رفتم کنارش دراز کشمونیپش..دی تخت دراز کشي بهم نگاه کرد و رفت رودلخور
 :دمی بازوش و گونه ش رو بوسي رودمیکش
 
 دیهرطور شده با.. بدون که مجبورم برمنویفقط هم..یدونیخودت که م.. روزا خرابهنیاعصابم ا.. خواهرمدیببخش-

 نیا..برمی و مشکالتمم با خودم مرمی بعد مگهی مورد بهم کمک کن دنیفقط تو هم..م ندارنجای ایی جاگهیمن د..برم
 ..یشی راحت مگهیبرم د..ي شدتی بخاطره من اذیلیمدت خ

 
 : نِم دارشو دوخت بهمي طرفم و چشمادیچرخ

 
 ي رونهی بشی و خنده واقعی بدم اما تو دوباره خوشحال باشمویمن حاضرم تمام زندگ..وونهی دهی چه حرفنیا-

 ی که بتونکنمی مي هرکارشهی درست میاگه بدونم با رفتنت همه چ.. دونم چکار کنم تا حالت خوب بشهینم..لبات
 ..يبر
 

 ..چطور ممکنه.. و پر از محبتی دختر احساساتهیبه موقع هم ..طونیبه موقع شر و ش.. زدمی لرزونلبخند
 
 دوستش یهمه اسمشو گذاشتن سرخوش،بخاطره ناراحت که همش در حال قهقهه زدنه و ی افسونکنهی فکرشو میک

 .. باشهونیروز و شب نداشته باشه و گر
 

 کشهی عذاب میلی که بخاطره من خدونمیم.. تنهاس درحال پاك کردن اشکاشهی که وقتدمی مدت دنی بارها تو اخودم
 .. حرفاش صادقانه اسيمطمئنم همه ..ادی از دستش برنمياما کار

 
 ..... بازوش نشوندمي روي به خواهرش داشته باشه بوسه اتونهی خواهر مهی که یبت شدم با همه محخم
 

 ....دی پشتشو بهم کرد و شونه هاش لرزعی و سردی لرزونش گونه م رو بوسي که بلند کردم با لباسرمو
 

 عقب و دمی کشنی زمياروم پاهامو رو.. دادمهی تکری تاب حلقه کردم و سرمو باالتر از دستام به زنجری دور زنجدستمو
 ..بعد ول کردم
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مثل ذهن من که مدام به ..تاب اروم مشغول عقب و جلو رفتن شد.. تاب بلند شدي زنگ زده ي لوال هاژی قيصدا
 ..تاب خوردم و فکر کردم..گشتیگذشته و حال برم

 
ته بود اما انگار سال ها  نگذشادی که زيبه گذشته ا..فکر کردم و به گذشته برگشتم.. شدی کردم و سرم پر و خالفکر

 .. شدنلی دردناك تبدي روزانی زود به ایلی که داشتم و خی خوبيبه روزا..ازش فاصله گرفته بودم
 
 .... بار با شهراد پا به دانشگاه گذاشتمنی اولي که براي روزبه
 

***************************************************** 
 

 :برگشتم سمت بزرگمهر.. کردمیا دلهره به دانشگاه نگاه م و بنی بودم به در ماشدهیچسب
 
 ....اقا شهراد من..زیچ..اوممم.. بزرياقا-
 

 : وسط حرفمدی پراخمالو
 
 ... آبشارزیاعصاب منو بهم نر..فقط شهراد-
 
 ...خوب سختمه-
 
 ..ی کن تا کم کم عادت کننی االن تمرنیاز هم-
 
 ي بچه ها چه فکریعنی.. و دلشوره بودمیپر از نگران..دیجوشی و سرکه مری سنیدلم ع.. حوصله سرمو تکون دادمیب
 .. درموردم بکنن؟ينکنه برداشت بد..کنن؟یم
 

 :با مکث دهنمو باز کردم.. به بزرگمهر نگاه کردمدوباره
 
 ..ن؟ییای من زودتر برم بعد شما بشهیم-
 

 : برگشت به عقب و گفتبزرگمهر
 
 .. بچه ها؟هینظر شما چ-
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 با دمیبرگشتم سمتش که د.. نبودنی تو ماشی بود و جز ما کسی خالیصندل.. گرد شده،مبهوت برگشتم عقبيا چشمبا
 ..کنهی داره بهم نگاه مشخندین

 
 : گفتدی مبهوتمو که دافهیق
 
 ..دمی پرسی هم نظر مهیداشتم از بق-
 

 : رفت تو هماخمام
 
 ..د؟ی کنیمنو مسخره م-
 

 : برگشت عقب و گفتدوباره
 
 .. بد؟ي بچه هادیکنیشماها آبشارو مسخره م-
 

 : صداش چشمامو باز کردمدنیبا شن.. هم فشردمي با حرص روچشمامو
 
 ... شمایخودت گفت-
 

 : زد و گفتیچشمک..با خشم بهش نگاه کردم..گهی می چدمی فهمتازه
 
 ..ي جمع نبندگهی برات درس عبرت که دشهی منیا-
 
 : تمسخر گفتمبا
 
 !..شهراد جون؟-
 
 : خنده و کشدار جوابمو دادپر
 
 !..جـــــون؟-
 
 :با حرص گفتم.. پسر کال زده به سرشنیا..ای بدِ
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 ...ایتو هم بعد از من ب..یعنی.. شمارمیمن م-
 
 : گفتالی خی دفعه از اون حالت شوخ فاصله گرفت و بهی

 
 .. داخلمیریمنو تو با هم م..رینخ-
 

 : گفتممعترض
 
 .. فهمنی که همه مينجوریا..؟ی چیعنی-
 

 : شونه باال انداختخونسرد
 
 .. تا کالس شروع نشدهوفتیراه ب..خوب بفهمن-
 
 ی داشته باشن سرشون خالی که همه هر حرصنی ماشي دراچارهیب.. رو محکم بستمنی شدم و در ماشادهی حرص پبا
 .. سمتم نگاه کردمومدی و به بزرگمهر که مدمی که درا قفل شدن چرخنی ماشری دزدگيبا صدا..کننیم
 

 : دستشو با فاصله پشت کمرم گذاشت و گفتدی که رسکنارم
 
 !..يستادیچرا ا..گهی دمیبر-
 
 رو گفته یبه دخترا همه چ.. ما کنار هم بکنن نگران بودمدنی که بچه ها ممکنه با دیاز برداشت.. دلهره قدم برداشتمبا

 .. کنمی نمي کارلی دلیونستن ب دی شناختن و می گفتمم اونا منو می اگه نمیبودم حت
 

 بشه اما بزرگمهر شتری کنار تا فاصلمون بدمی خودمو کشکمینامحسوس .. کالس بودي بچه هاهی بخاطره بقاضطرابم
 .. شدکی که فاصله گرفته بودم بهم نزدي و همونقدردی فهمعی بود که سرزی تنقدریا

 
 همه رفته بودن شدنی کالسا شروع مگهی دقهیچون تا چند دق.. شلوغ نبودادی زاطیح.. به اطراف نگاه کردمکالفه

 ..سرکالس
 

 .. دوام نداشتادی زی خوشحالنی اما امی و با هم اومدمیدی همو داطی کردن تو حی فکر مينطوری شدم اخوشحال
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 ساکت شدن دنشیشن که همه با ي بلندي با صدابای در کالس رو باز کرد رفت داخل و تقرنکهی به محض ابزرگمهر
 :گفت

 
 !..زمی عزگهی تو دایب-
 
 ینم..دی لرزیزانوهام م.. فرو رفتيکالس تو سکوت بد.. حرص بهش نگاه کردم که جفت ابروهاشو انداخت باالبا

 .. رو به رو شمیی وارد بشم قراره با چه نگاه هایدونستم وقت
 

 گوش شاشونین.. و افسون و تبسم افتادتایچشمم به ب.. مني چشما زوم شد روي که داخل کالس گذاشتم همه قدم
 ..ی دوستنی شده بودن از افیخرک..تا گوش باز بود

 
پسرا ..دمی ها رو شنشهی شنگیری جيحس کردم صدا..دی ترکزی عزي های همکالسي و هواراغی سکوتِ کالس با جهوی

 ..ودشون رو جر بدن خيدخترا هم همچنان قصد داشتن گلوها..دنی کشی و هو مزدنیسوت م
 
 ينطوری ازمی عزهی بخاطره یعنی..می بودستادهی باز شده و من مبهوت وسط کالس واشی وسط بزرگمهر با ننیا

 .. ما هستنی بيزی چهی دادن صی تشخعیچه سر..شنی ميزی چهی نخورن یترش.. چقدر باهوشننایبابا ا..کردن؟
 

 ي هاوانهی کردم به دی گرد شده نگاه مي کوله م خشک شده بود و با چشماي بند هاي دستام رونطوریهم
 ..می خودش و خبر نداشتي خونه بود براوونهی پا دهیکالسمون ..جلوم

 
 هیبق..دادنی بودن وسط و قر مدهیدوسه تا از پسرا پر..خوندی ضرب گرفته بود و بلند اواز مشی دسته صندلي روالیدان

 ..زدنیهم دست و سوت م
 

 .. قهقه م رفت هواي صدادنی رقصی دست و پا پرت کردن پسرا که مثال مدنی کم از بهت خارج شدم و با دکم
 

منتظر بودم همشون ازم رو برگردونن و به چشم بد بهم نگاه .. رفتار کننينطوری کردم ایفکرشم نم.. منيخدا
 .. لباش بودي رويبا خنده به بزرگمهر نگاه کردم که لبخند.. رو نداشتمي رفتار و شادنیواقعا توقع ا..کنن

 
 : صدا شروع کردن به دست زدن و خوندنکی کالس ي و همه ستادنی دفعه پسرا واهی

 
 ....االی می خواهی مینیریما ش..االی می خواهی مینیریما ش-
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 : سرشو تکون داد و بلند گفتبزرگمهر
 
 ..شام همه مهمون من-
 

 گفتن کی همه بهمون تبربایتقر..شدی مدهی شنییاما بازم صداها.. دست زدنِ ممتد ساکت شدنهی و با دنی هو کشهمه
 ..سرمو با خنده تکون دادم و رفتم سمت دخترا..مییای مگهی به همدیلیو معتقد بودن که خ

 
 : اومد و گفتییچشم و ابرو.. بهش نگاه کردمیبا تعجب برگشتم سمت بزرگمهر و سوال.. شددهی راه کوله م کشوسط

 
 ..نی من بششیپ-
 
 نکردنش سرمو تکون دادم و دنبالش راه عی بخاطره ضادمی شاای که تو چشماش بود يزی دونم بخاطره چینم

 .. باز سرشون رو تکون دادنشیبا ن..میزنیکنارش نشستم و به دخترا عالمت دادم بعدم حرف م..افتادم
 
 : گوشم نجوا کردری سرم اورد و زکیزرگمهر نشسته بودم که سرشو نزد حرف کنار بیب

 
 .. بزنمدتی دیواشکی ی هستمی و مجبور نی بارِ کنارم نشستنیاول-
 
 : لباش و دوباره زمزمه کردي اخم بهش نگاه کردم که لبخند کجش نشست روپر
 
 ..یشمیخوشحالم که پ..اخم نکن-
 

 يزی چهیتو صداش .. و اسممو نجوا کرده بودمی شاپ بودی تو کافی بار وقتنیاول..دی بار دلم لرزنی دوميبرا..دی لرزدلم
 .. لرزوندیبود که دلمو م

 
 به در خورد و ي بگه که تقه ايزیخواست چ.. زدي تر شد و چشمک بامزه اقیلبخندش عم.. اخمم باز شدناخوداگاه

 ..استاد وارد شد
 
 گشت بهم ی برمکباری قهیاما هر چند دق..می بگه و ساکت به درس گوش داديزی تا اخر کالس فرصت نشد چگهید

 .. لبام نشسته بودي روي بخوام از اول کالس تا اخرش لبخندنکهیبدون ا.. کردینگاه م
 

 .... نداشتممی تو زندگي تجربه انیتا حاال همچ.. بود برامي تازه اي تجربه
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 نایب.. و برگشتم سمتشوندمی کشمینی بریدستمو ز.. اشکامو پاك کردمعی بچه ها از فکر خارج شدم و سري سر و صدابا
 ..بلند شدم و با خنده بهشون نگاه کردم..شمی پومدنی خنده کنان داشتن منیو تبسم به همراهه افسون و آرش

 
 .. تابي جلونی زمي تاب و خودشونم ولو شدن روي رو بلند کرد و نشوند رونی افسون آرشدنی که رسبهم

 
 : دستشو تو هوا تکون داد و غر زدتبسم

 
 ..نیدی جواب نممیزنی زنگ میچند روزه هرچ..؟ی ازتون نيچرا خبر..معلوم هست شما دوتا چتون شده؟-
 

 : به بازوش زد و گفتیمشت..کردی به افسون انداختم که با اخم به تبسم نگاه مینگاه
 
 يدوستم دوستا..زنه؟ی خبر باشه فقط زنگ میاش ب از دوستیادم وقت..شمونی پییای بی خواستیم..چه غلطا-
 .. طلبکار باشننکهی کنن نه اداشونی گردن تا پی مکمی سی ازشون ني خبریحداقل وقت..میقد
 
 : نازك کردی به من و افسون انداخت و پشت چشمی نگاهتایب.. منطقش خنده م گرفتی بي لحن معترض و حرفااز
 
 رسما ي مهدی وقتیحت..نیری بگادی از من کمی..نی کال مارو کنار گذاشتنی با اون دوتا لندهور دوست شدیشما از وقت-

 ..نی بودتی بازم شما تو اولومیاومد خاستگار
 

 که اصال دوست یی دفعه بحث رو عوض کرد و کشوند به جاهیافسون .. انداختمنیی هم فشردم و سرمو پاي رولبامو
 :نداشتم

 
 .. بره؟خوادی آبشار منیخبر دار-
 

 : باال انداخت و گفتي شونه االی خی به افسون رفتم که بي بلند کردم و چشم غره اسرمو
 
 ..دنی فهمیباالخره که م-
 
 :افسون صورتشو جمع کرد و گفت..دی چرخی منو افسون منی و تبسم شوکه و متعجب نگاهشون بتایب

 
 ..نیدهنتون رو ببند..اه چندشا-
 
 : اخمالود گفتتایب.. صورتشوني دهنشون رو بستن و اخم نشست روعی سرتای حرف،تبسم و بنی ابا
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 ..؟یکجا به سالمت-
 

 : تو هوا نشون داد و گفتمای دستشو به حالت هواپافسون
 
 !..اون ور اب-
 

 : زدنغی شوکه جییدوتا
 
 !..؟یچـــــ-
 

 :تبسم شوکه گفت..دمی جمع کردم و نگاهمو ازشون دزدلبامو
 
 ..گهی دنی کنی میشوخ-
 

 : بهش نگاه کردم و گفتمنیغمگ
 
 ..کنمی میفعال دارم بابا و مامانمو راض.. برمخوامیم..نه-
 
 ..؟ي بریخواهی کجا میابج-
 

 : حرف کنارم نشسته بودی که تا االن بدمی کشنی آرشي موهاي زدم و دستمو روینی غمگلبخند
 
 ..تو نگران نباش.. جا گلمچیه-
 
 ..اخه چرا؟-
 

 :ابروهام و شونه م رو همزمان انداختم باال..تای چرخوندم سمت صورت پر اخمِ بنگاهمو
 
 ..یلیبه دال-
 
 ..م؟ی نامحرم شدنقدری ایعنی..؟ی رو به ما هم بگلی اون دالی خواهینم-
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 : پر ابِ تبسم زدمي به چشمای مهربونلبخند
 
 فی رو براتون تعری همه چدی شاي روزهی.. بگميزی تونم چیاما فعال نم..نی منيشما خواهرا..زمی عزهی چه حرفنیا-

 ..کردم
 
 .. بدون تو؟میپس ما چکار کن-
 

 : زد و گفتتای بي با کفشش به ساق پاافسون
 
 تالش ي خودیب..شهینظرش عوض نم..زنمی چند روز همش دارم باهاش حرف منیمن ا..نی نکنتیخودتون رو اذ-

 ..نینکن
 
 ..مجنون خبر داره؟..بهی عجیلی ختییهوی میصم تنیاما ا-
 

 :تبسم متفکر سر تکون داد.. جمع شدنارمی بدون اختاخمام
 
 .. هست به همون ربط دارهی هرچزدمی حدس مدیبا-
 

 :دی به دادم رسافسون
 
 .. شدهوونهی دفعه دهی نیا.. خبر ندارهیچینه بابا اونم از ه-
 

 : نگرانشون نگاه کردميبه جلو خم شدم و به صورت ها.. زانوهامي تو هم قالب کردم و گذاشتم رودستامو
 
از همه ..از شهرم..از خانواده م.. دل کندن از شمانیمطمئن باش..کنمی فهمم دارم چکار میمن م..نینگران نباش-

 دمیول مق..شهی همي که برارمینم.. به نفع خودم و همه هسته که برمنیاما در حال حاضر ا.. سختهیلی هام خیوابستگ
 ستمی نی که من ادمنی دونیم..نی پشتم باششهی همل و مثنی درکم کنخوامیفقط م.. که درست شد برگردمیهمه چ

 !..دمیقول م..شتونی گردم پی اروم شده برمی بدونم همه چنکهیهم.. انجام بدميبدون فکر کار
 

*************************************************** 
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 خوام لج یحاال که خودم م..ی کنشرفتی بهتر پی تا بتوني بردی اصرار پشت اصرار که باي روزهی..نی کنی متمیچرا اذ-
 ..نیتو رو خدا بس کن..ن؟ی کنیم
 

دوباره همون .. ضرب گرفته بودمنی زمي روی راستم عصبيبا پا.. صورتمي مبل و دستامو گذاشتم روي رونشستم
 ..کمیفقط .. کردنی درك مکمیکاش ..میکردی م و سر رفتن من بحثمیافراد جمع شده بود

 
 : کرددی تشدتموی گرم اما مقتدر بابا عصبانيصدا

 
 داری و داد از خواب بغیتو هر شب با ج..ستی نیاز سر دلخوش..میدی که اجازه نممیما نگرانت..ی کنیآبشار چرا درك نم-
 خرابت اجازه بدم هی روحنی با ايچطور توقع دار..يهمش تو فکر..یشی مرهی نقطه خهی گوشه و به هی ینیشیم..یشیم

اگه حالت خوب بود،به جون خودت که ..دمی اجازه نمی چي برابفهم عقلتو به کار بنداز و.. فکر کنکمی..یازم دور بش
بخاطر خودت ..ستیاما االن صالح ن.. کردمی متتی حمای خواستی تا هرجا می و حتدادمی برو برگرد اجازه می بیامیدن
 ..گمیم
 

 و چوب حراج نجای اموندمیم.. نداشتمنی جز ای اما راهدادمیبهشون حق م..حق داشتن.. سکوت برقرار شدهی ثانچند
 ..هرگز.. ساله بابام؟نی چندي به ابروزدمیم
 
 ..زارمینم..وفتهی بخاطره من به ابروشون بي خدشه ازارمی اما نمکنمی شده خودمو گم و گور میحت
 
 محکمِ افسون حرکت پام متوقف شد و دستام با ي صدادنیدم تا بتونم بابامو قانع کنم که با شن حال فکر کردن بودر

 : صورتم افتاديبهت از رو
 
 ..ن؟یدیبازم اجازه نم..؟یعمو اگه من باهاش برم چ-
 
 متشنج تشر یزودتر از همه به خودم اومدم و با اعصاب..متعجب به افسون نگاه کردن.. بابا و مامانمم مبهوت شدنیحت

 :زدم
 
 ..مزخرف نگو افسون-
 

 :بعد برگشت سمت بابا و محکمتر از قبل گفت.. بهم رفتي تو صورتم نگاه کرد و چشم غره امصمم
 
 ..ن؟یدیبازم اجازه نم..؟یاگه من قول بدم اصال تنهاش نزارم چ.. عمو؟نیگی میچ-
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درسته دوست نداشتم افسون ..ارمی بود بال در بکی نزددمی رو که تو صورتش ددیترد..دی به صورتش کشی دستبابا

 رو با خودم همراه یکی بده حاضرم تی رضاينطوری اما اگه بابام اوفتهیبخاطره من اواره بشه و از خانواده ش دور ب
 ..کنم

 
  تونستمی نمي اگهی دي اشناچیچون با ه.. بودم که افسون همراهم باشهی راضلی دلم با کمال مي اون ته تهاهرچند

 ..برم
 
 ..زدی بود که تو چشماش موج متیفقط و فقط قاطع.. نبوددای تو صورتش پیتی نارضاچیه.. به افسون نگاه کردمدی تردبا
 

 و نشون کنهی متی داره ازم حمای و محکمتی قاطعنی با انکهیا.. بالمی به خودم می دوستنیاز داشتن همچ.. چرادروغ
 ..رهی ته دلم غنج می ذهنی شلوغنی ازارم،توی تنهام نمیطی شراچی که تحت هدهیم
 

 تو دیهمون ترد.. سرخشي لپاي ماچ محکم بچسبونم روهیدوست داشتم بلند شم .. لبامي نشست روي محولبخنده
 .. شدهی راضیی جاهاهی تا یعنیصورت بابام هم 

 
 دی بابام هرچند که بازم با تردي بده اما با صداتی تا رضاادی نمشی برامون پی که مشکلمی فقط مطمئنش کندی بایعنی

 : شدموونهیبود اما د
 
 ..ب؟ی بفرستم تو کشور غرینانی دوتا دخترو با چه اطمنیاصال فکر کرد-
 
 چکسوینه ه.. مطلق فرو رفتمیاهی دفعه تو سهیانگار ..رونی بختی مدت رنی ای روحيتمام فشارا.. دفعه زد به سرمهی

 ..دمی شنیی نه صدادمیاطرافم د
 

 زبون تازه نی رو به زبون اوردم که بدجور دلشون شکست اما انگار اییحرفا..دمی شنی خودمو مغهی جغی جي صدافقط
 جز ي اجهی و نتمی کردی موضوع بحث منی ده روز بود که سر اقایدق..دی چرخی اراده از من میب..به کار افتاده بود

 .. خواست نداشتی بابا میهمون
 

 .... اخرمی زدم به سهوی.. راهمي سد جلوهی حاال شده میواست مارو مجبور کنه تا بر خی مي روزهی که خودش یکس
 
 ..هق هق کردم و التماس کردم..دمیبغض ترکوندم و نال.. کردمهی و گالختمیاشک ر.. زدمغی زدم و جغیج
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 :رونی بختمی تو دلم بود ریهرچ
 
 یمن م.. برمنیبزار..نیتورو خدا ولم کن..نیولم کن.. داشته باشمازیمگه من بچه م که بپا ن..ن؟ی زاریچرا نم..چـــرا؟-

چرا .. پامي سد جلوهی نی برم حاال شدنی مجبورم کننی خواستی مي روزهیشما خودتون ..نی اجازه بددیبا..خوام برم
 شهی هميبرا..نینی منو نبگهی دکنمی مي کارنیاگه نزار.. کنمگور  خودمو گم ونی نکني کارهی.. اخهنیکنی متمیاذ
 دامی پنی رو هم که بگردایتمام دن..وفتهی چشمتون بهم نگهی کنم که دی مي کارهی..نی تا از دستم راحت شرمیم..رمیم

سر مــــن  دســـــت از...نی دست از سر من بردارزتونیجون عز.. برمنی بزارکنمیالتماس م..کنمیخواهش م..نینکن
 !..ــــنیبردار

 
 دمی کنار در چنگ زدم و کشزی اوي رفتم شالمو از روی مرونیاز در که ب..دمیتند پس زدم و دو اخرم اشکامو غی جبا
 ..سمی خواستن وای که ازم مدمی شنی و التماس مامان و افسون رو پشت سرم مهی گريصدا.. سرميرو
 
 دفعه هی و چند قدم که رفتم رونی زدم باطیاز در ح..ختمی ری و اشک مدمی دوی ها فقط موونهی من مثل داما

 .. م قطع شد و به سکسکه افتادمهی بود که گرادی زنقدریشوکش ا..ستادمیا
 

 .. تا اخر حد باز شدنچشمام
 

 .. سرم و شالمو تو مشتم گرفتمي رفتن رودستام
 
 یعیبه طرز فجنتونستم خودمو نگه دارم و .. خوردمي سکندرشدی دونم چی چند قدم به عقب برداشتم که نمي ناباوربا

 .. عقبدمی خودمو کشنی زميهمونطور رو..نیخوردم زم
 
 داده بود به هی بود تکدهی پوشاهی که کال سيچند متر جلوتر مرد.. خواستم هرطور شده خودمو ازش دور کنمیم

 بازم اون شی افتابنکی بود و با وجود عستادهی انهیدست به س.. چشماش بودي هم روشی افتابنکی و عنشیماش
 .. شدهرهی کردم و مطمئن بودم بهم خی نگاهشو حس مینیسنگ

 
 ..برهی حالم داره لذت منی داشتم که از امانی کرده بودم،ادای که ازش پی شناختبا
 
 خودمو با کمک ی و به سختنی زمي روگذاشتمیدستامو از دو طرفم م.. کردمی شده بودم بهش و سکسکه مرهیخ

 .. عقبدمی کشی شده بودن،میلی ها زخم و ززهی ر سنگيهمون دستام که رو
 
 .. واسه مرد روبه روم تا لذت ببرهی سوژه عالهی شده بودم واسه همه اما مطمئنن زی ترحم برانگیلیخ
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 ي کردم که صدایهنوز تو بهت بودم و سکسکه م.. رس نگاهم کنار رفتری دوره کردنم توسط مامان و افسون از تبا

 ..دی به گوشم رسنشیموتور ماش
 

تازه اون موقع متوجه .. بکشمی تونستم نفس راحتشدی که از کوچه خارج منشی ماشدنی و با ددمی زده گردن کشبهت
 .. و گرفته بابام شدمنی مامانم و افسون و نگاهه غمگي هاهیگر
 

 و هی و با گردیرتم کش صويمامان دستشو رو.. سرمو تکون دادمجیگ.. بهشون نگاه کردم که جلوم نشسته بودنشوکه
 :التماس گفت

 
ناراحتم .. نکنهیگر.. نکننکاروی اگهیفقط د..می کنی همون کارو می تو بخواهیهرچ.. نکن دخترمتیخودتو اذ-

 ..باشه؟..ی تو بگیهرچ..ی تو بخواهیهرچ..نباش
 

 ياداوریبا .. گفتمای کردم و چکاری چدمی فهمهوی.. شدمداریانگار تازه از خواب ب.. کردمی مبهوت بهشون نگاه مهنوز
 ..حرفام بغضم دوباره شکست و به سکسکه م،هق هقمم اضافه شد

 
 : و گفتدی صورتمو بوسهی با گرافسون

 
 نیبب.. نکنينطوری اگهیفقط د..زارمیتنهات نم..امی منم ميهرجا بر.. همراهتمایمن خودم تا ته دن..ي نکن خواهرهیگر-

 یما نم.. نکن گلمتی دفعه حالت عوض شد اما تورو خدا فقط خودتو اذهی میمتوجه شد.. شدنتیمامان و بابات چقدر اذ
 ..ی عذاب بکشنقدری تو امیزار
 

 : تو چشماش دلخور گفتدِی و تردیتی و با نارضادی به صورتش کشی سمت بابا که دستدی شرمنده م چرخنگاهه
 
 ..دمی رفتنتون رو انجام ميکارا.. داخلمیبلندشو بر-
 
 کشمی مشی به اتارویدن..خوامی خانواده م نمیبهشتم با دلشکستگ..بخوره تو سرم.. خوردی رفتن به دردم نمنی اگهی داما

 .. خانواده م ازم دلشکسته بشنزارمیاما نم
 
 : سکسکه دست مامان و بابامو گرفتمبا
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شما ..يدلخور.. هم باارویدن..کردم..اشتباه..نینباش..ازم ناراحت..رمینم..خدا..به..رمینم..دیببخش..ییبابا..کردم مامان..غلط-
 ..نینباش..نبا..نَ..ناراحت..نا..نا.. خوامینم
 
 هم که مامانم دستمو گرفت ي رووفتادیچشمام داشت م.. حرف زدنم نداشتمي ناگهید.. شده بوددهی بردهینفسم بر 

 : و گفتدیبوس
 ....ي بري اصرار دارنقدریحاال که ا..شهیدلم پر از غصه م..زهی ری بهم مامین دیتو که ناراحت باش.. توینور چشم من-
 

 : کرد گفتی من و بلندم مي بازوری زنداختی که دست منطوری وسط حرفش و همدی پربابام
 
 .. تو خونهمی برنیبلند ش..نهی بی میکی وقت هی زشته نیوسط کوچه نشست..نیپاش-
 
 که تا چند ینی ماشهی خالي داخل برگشتم و به جامی برمی خواستی که ميلحظه ا.. کمک افسون و بابام بلند شدمبا
 .. اونجا بود نگاه کردمشی پقهیدق
 

چرا دست از سرم ..اره؟ی مونده که سرم بی چگهید..نجا؟یچرا اومده ا.. بزرگ بودیلی مسئله خهی خونه ما ي جلوبودنش
 .. لذتِ بزرگ واسه چند روزش فراهم شدهی حال من دنی با دامروز.. داره؟یبرنم

 
 دلخور بابام جدا ي هم از چشماهی ثانکینگاهم .. مبلي تو خونه و منو نشوندن رومی شدن بازوم رفتدهی کشبا
 درد یلی من زدم خیی تونسته واسه بچه هاش انجام داده اون حرفاي بوده و هرکارشهی که همی کسيبرا..شدینم

 ..اورده  رو کامل به جاي که حق پدري پدري براهی انصافی بتِینها..هیبزرگ
 

 هم مهم می عذاب تو چند قدمی بودنِ اون بانیحت.. اون لحظه دلخور نموندن بابا و مامانم بودمی ذهنيری درگتنها
 ..پس بود و نبودنش چندان مهم نبود.. واسه از دست دادن نداشتم که بترسميزی چگهیمن د..نبود

 
 هم دسته هی اولي داخلش  گذاشته بود و جعبه کمک های که قاشقیوانی رفت تو اشپزخونه و چند لحظه بعد با لمانما
 .. ش،اومد نشست کنارمگهید
 

 رو از وانی م لگهی دستم گرفتم و با دست دهیدستشو با .. کردکی رو به لبام نزدوانی و لزی مي رو گذاشت روجعبه
 ..لبامو چسبوندم پشت دسته لرزونش..زی مي و گذاشتم رودمیدستش کش

 
 هی گرونی ش فرو کردم و منهیسرمو تو س..دستشو از دستم در اورد و سرمو بغل کرد..دمی دستشو با هق هق بوسچندبار

 .. کردمی بار ازش عذرخواهنیچند
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 بچه يجونشون برا که از ي کرده بودم در حق پدر و مادری انصافیب.. نبودی کردم کافی می مرگمم عذرخواهي پاتا

 ... گذاشتنعیهاشون ما
 

 دونستمیم.. بودم بخاطره حرفاممونی پشیلیخ.. بودممونیپش..ختی ری و همراهم اشک مدی کشی تو موهام مدستشو
 ..هرطور شده..ارمی از دلشون دربدیپس با..دلشون رو بدجور شکوندم

 
 :اشو پاك کردم و گفتمبا انگشتام اشک.. بلند کردم و با دستام صورتشو قاب گرفتمسرمو

 
 دارم ی چدمیاصال نفهم.. شدموونهی لحظه دهیبه خدا ..شهی تکرار نمگهید..دختر بدتو ببخش..یمنو ببخش مامان-
 ..یببخش مامان..ستی نادمیبه قران نصف حرفام ..خوامیمعذرت م..گمیم
 
مامان دستامو گرفت و کف ..دمی کشینفس راحت..چشماشو بست و با مکث باز کرد.. دستش گونه م رو نوازش کردبا

 ..دستامو نگاه کرد
 
کنار بابام .. باندِ دستم زد بلند شدمي که رویچسب.. شدشیچی کرد و مشغوله باند پزی کف دستامو تمنی پنبه و بتادبا

 لباش رد ي محو از رويحس کردم بخاطره نگام لبخند..با شرم و مظلومانه بهش نگاه کردم..نشستم و دستشو گرفتم
 ....شد
 
 از ده بار شیب... شدی کردم که از دستم عاصی از سر و کول بابام باال رفتم و عذر خواهنقدری خواستم بخوابم ای وقتتا

 ..شدی نمی اما دل خودم راضستیگفت که ناراحت ن
 

 تا ستی رو قسم خورد که ناراحت ننیاخرش هم جون خودم و آرش.. خواد نشون بدهی کردم ناراحته و نمی مفکر
 .. دادم دست از سرش بردارمتیباالخره رضا

 
 دهی که براش پهن کرده بودم دراز کشی رختخوابي رونییافسون هم پا..دمی تختم دراز کشي روی اسودگبا

 ..دمی و رو به افسون،به پهلو خوابدمیغلت..می اما سکوت کرده بودداریدوتامون ب..بود
 
 : صداش زدمی ارومي صدابا
 
 ..؟يداریب..افسون-
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 : اروم گفتمي سرم و با همون صداریدستمو گذاشتم ز.. گفت و ساکت شدیهوم
 
 ..زارن؟ی منای مامانت اییای با من بی بخواهیمطمئن-
 

 : اونم پچ پچ وار بوديصدا
 
 .. کنمشونی حرف زدم تا امروز تونستم راضنای من با مامان اي بری خواهی می که تو گفتیاز همون روز اول-
 
 ..یبخاطره من قراره از خانوادت دور بمون تو هم دیببخش-
 
 ..ومدمی خواستم،نمیاگه خودم نم..چرت نگو-
 
 ..خداکنه زودتر کارامون درست شه-
 
 ..نگران نباش..شهیم-
 

 :پنجه دستمو چندبار باز و بسته کردم تا سوزشش کمتر بشه.. سرم گذاشته بودم به گزگز افتادری دستم که زيزخما
 
 .. بهترهمیهرچه زودتر بر.. باشمنجای خوام ای نمادیاخه ز-
 
 ..ه؟یحاال چه عجله ا-
 
 ی بعد مموندمی بشه می نبود تا بابام راضياگه عجله ا..وفتادی نمنجایافسون من اگه عجله نداشتم امروز اون اتفاقات ا-

 .. همه اضطراب و تنش بخاطره عجله داشتنمهنیپس ا..رفتم
 

 :دمی افسون رو شني صدايداری خواب و بونیم.. همي رووفتادی کم چشمام داشت مکم
 
 دنبالش و زود کارا رو رهی که بابات گفت از فردا ميدیاما د..یدونیخودت بهتر م..ارمی تو درنميمن که سر از کارا-

 ..دهیانجام م
 
 ..می که زودتر تموم شه و برشاالیا-
 
 ..غصه نخور..شهیم-
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 دنیهمون لحظه با شن.. بگميریصورتمو تو بالش فرو کردم و فقط تونستم شب بخ.. تو بغلمدمی زدم و پتو رو کشغلت

   افسون،چشمام بستهرِیشب بخ
 
 عی پر از مامهی گرد و نوانیل.. سرش گذاشتری و دست ازادشو زدیدراز کش.. کاناپه انداختي پر کرد و خودشو رووانشویل

 .. شکمش گذاشت و با دستش مشغول چرخوندنش شديزرد رنگ رو رو
 
 .. خوردوانشی قلوپ از لهی خواب رفته بود،انداخت و شی مبل کناري به دوستش که روی نگاهمین

 
قفلشو .. کرددای پزی مي روي خرت و پرتاونی رو از مشی کرد و دست دراز کرد گوشکسی شکم تختش في رو رووانیل

 .. و لباش جمع شدزی چشماش ریش گونی اسکردنیکه باز کرد با د
 
دوستش ..دیچی بلندش تو خونه پي قهقه ي دفعه صداهی جمع شده ش کم کم کش اومدن و ي،لبای به گوشرهیخ

 سرش بود رو به طرفش ری که زی که غش کرده بود از خنده،کوسندنشی و با ددی و با وحشت از خواب پرمهیسراس
 .. نثارش کردیانداخت و فحش

 
 .. شکمش برداشتي رو از رووانی توش بود لی که گوشی با همون دستعی پرت شدن کوسن به طرفش سربا
 
 : شد و غضبناك به دوستش نگاه کردزیمخین

 
 .. جلو چشاتاوردمی بود که پدر پدرتو مختهیاگه ر..ینی بی نموانویل..چه مرگته...  يهو-
 
 .. بود سکته کنمکینزد..دنهیطرز خند چه نیا.. کله مرگمو گذاشتمنجای ايدی نديمگه کور-
 

 :دی باال انداخت و دوباره خوابي اشونه
 
 ..ياریاخت..يواریچار د-
 
 : خورد و کشدار ادامه دادوانشی قلوپ از لهی

 
 ..يهــــر..یناراحت-
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 انگشتاش دنی که با کششدی خنده ش بلند ميدوباره داشت صدا.. رو جلوش گرفت و به عکس نگاه کردی گوشدوباره
 :دی کنجکاو دوستش رو شنيصدا.. لباش جلوشو گرفتيرو
 
 .. بود که تورو اونطور به خنده انداخت؟یحاال چ-
 

 :دی و غردی رو عقب کشی تند گوشی و با عکس العملعی که سررهی رو بگی دوستش اومد جلو تا گوشدست
 
 ..دست خر کوتاه-
 
 سکته م بتی عجيبا سر و صداها.. بخوابم حالم گرفته سقهیوام چند دق خی میلیخدا وک..برو بابا انگار نوبرشو اورده-

 ..نده لطفا
 
 : زديشخندین

 
 ..زمی عزیی توارهی از خودش درمبی عجي که سر و صداهایاون-
 
 ..بزار دو دقه بخوابم.. کوفتيا-
 
 ..ده؟ی جوابتو نمیلیل..ه؟یچ-
 

 : دوستش جمع شدصورت
 
 .. ما بمونهي براي ایلی لیمگه تو گذاشت-
 
 : گفتی سرخوشبا
 
 ..یهمون بهتر تنها باش.. ندارن کهاقتیل..ولش کن بابا-
 
 .. احساستیخاك تو سر ب-
 
 يباز.. گشتی تو گوشکمی شد و نی اسکري عوض کردنِ عکس روالهی خیب.. زد و جواب ندادي اگهی دشخندهین

 .. تمرکز کنهتونهی اصال نمدی کرد فهمي که بازکمی.. رو اورد و مشغول شدشیشگیهم
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 دهی سرشو تکون داد و چشماشو باز و بسته کرد فایهرچ..رفتی چشمش رژه مي بود جلودهی که امروز دیی هاصحنه
 ..نداشت

 
 ي که گوشه خونه بود،پر کرد و برگشت نشست رویلی رو از بار تکموانیدوباره ل.. سره داد باال و بلند شدهی رو وانیل

 .. به جلو خم شدکمی زانوهاش گذاشت و يارنج جفت دستاشو رو..کاناپه
 
 به موهاش زد و یکالفه چنگ.. تو دهنش چرخوندش بعد قورتش دادکمی تلخش خورد و یدنی از نوشگهی قلوپ دهی
 .. جا به جا شدکمی

 
 رد لمی فنی چشماش عيلو بود دوباره جدهی که دییزایچ..دی به صورتش کشی شد و دسترهی نامعلوم خي نقطه ابه

 .. دور خونه انداختیکالفه نگاه..شدن
 
 تخت نشست و يرو.. هجوم برد سمت اتاقشبای به دست،تقروانی و لدی که تو ذهنش اومد از جا پريزی دفعه با چهی

 .. دراز شده شي پاهاي برداشت و گذاشت روی عسليلبتابش رو از رو.. داد به تاجشهیتک
 

 مورد پیکل.. ها رفتلیرمز رو وارد کرد و داخل فا.. و منتظر روشن شدنه لبتاب بوددادیم رو تکون تکون پاهاش
 .. کردی پلنیینظرشو با ولوم پا

 
 یپی شد به صفحه لبتاب و کلرهی موهاش نگه داشت و بدون پلک زدن خنی به موهاش زد و دستشو همونجا بیچنگ

 ..زدیمردمک چشماش دو دو م..که درحال پخش شدن بود
 

 تونست چشم ازش ی نمی که حتی صفحه و صورتي شد رودهی دستش دراز شد و سر انگشتاش کشناخوداگاه
 .. عقبدشی کشعیدستش مشت شد و سر..برداره

 
 رهیاز خ..دی رو سر کشاتشی کرد و تمام محتوکی رو به لباش نزدوانی به صفحه،لرهی پاش گذاشت و خي رومشتشو

 لبتاب رو بست و همزمان با قطع شدن عی و کالفه سریعصب..زدی پلک هم نمیشدنش چشماش اب افتاده بود اما حت
 .. از لبتاب،چشماشو بستپی کليصدا

 
 ی عسلي رو روی خالوانی تخت پرت کرد و ليلبتاب رو رو.. انگشت شصت و اشاره ش چشماشو محکم فشردبا

 ..کوبوند
 

 ...... بهمدی بلند رفت سمت حمام و درو محکم کوبي شد و با قدمابلند
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 ي با قدمانی ماشيبعد از قفل کردن درا.. شدمادهی پنی کردم و از ماشکسی چشمام في رو رومی مشکی افتابنکیع

 .. فشردمی انگشتام منی محکم بفمویبند ک..لرزون و اروم راه افتادم
 

قطره ..خجالت زده بودم..شدیشرمم م..رو نداشتم.. داشتمی و به زور قدم برمدمی کشی دنبال خودم منی زمي رو روپاهام
 .. باز شدي بلندژِی قيدر با صدا.. رو تو دستم فشردم و انداختم تو قفلدیکل..دی رقصی اشک تو چشمام ميها
 
 ..با دلهره اما مصمم قدم جلو گذاشتم و رفتم داخل..دمی کشمینی بریچشمامو بستم و دستمو ز.. قدم رفتم عقبهی

 
بدون نگاه .. اب شده انداختممهی خاموش و تا ني روشن و شمع هايه فانوس ها بی اروم باز کردم و نگاهچشمامو

 .. راست رفتم سمت خودشکی یچیکردن به ه
 
 ... وقته منتظرمهیلی دونستم خیم
 
 .. دونستم چشم انتظارمهیم
 
 .. کردم اما شرمنده بودمی معرفتیب

 
 ..امی تونستم بینم
 

 .. چشمام برداشتم و انداختم روشي از رونکموی گذاشتم کنارم و عفمویک.. نشستمنی زمي و با زانو رودنی لرزپاهام
 

 ..دیبغضم ترک.. بودیزندگ..نفس بود.. من همه کس بودي که برای اسمي رودمی دستمو کشکف
 

 ..دیاشکم چک.. بودشتری تولد من بخی که فقط پنج سال از تاري تولدخی تاري رودمی انگشتامو کشسر
 

 ..هق زدم.. بودشی پمی دوسال و ني که برادمی کشی فوتخیار تي رودستمو
 
 ..هق زدم..دمی جوان ناکام بودنش و بوسيرو
 
 .. زده گذاشتمخی سنگ ي رویشونی م رو چنگ زدم و پنهیس
 

 :دمی هق زدم و نالبازم
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پاشو ..پاشو شاهزاده ت اومده..پاشو دلم برات تنگه.. شعور اومدمیمنِ ب.. معرفت اومدمیمنِ ب.. اومدهی کنیپاشو بب-

شاهزاده ..آبشارت تنهاس..پاشو من تنهام.. کنهتمی جرات نکنه اذیپاشو تا کس..ی هستشهیپاشو بگو مثل هم..بغلم کن
 ..ت تنهاس

 
 : رنگ زدم و بازم هق زدماهی سنگ سي روی کم جونمشت

 
 ی گفتی همش مادتهی..ادتهی..رمیمی دارم مدنتیاز داغ نبودن و ند..رمیمیپاشو دارم م.. معرفت نباشیپاشو مثه من ب-

 که منو دلخور و ناراحت کنه ی کسی گفتی مادتهی.. کنهتمی اذی کسيزاری نمی گفتی مادتهی..؟ی کوه پشتمهیمثله 
 ..؟یشکونیگردنشو م

 
 :دیچی ها پی زدم و صدام تو مقبره خاندان پناهغی ضجه جبا
 
 ینی تا ببییکجا..؟یستیچرا ن..؟ی تا کوهه پشتم باشییپس کجا..؟ی تا گردن بشکونیستیپس چرا ن.. تو؟ییپس کجا-

 .. سر شاهزاده ت اومدهییچه بالها
 
 :دمی سنگ زدم و دوباره نالي اروم رومویشونیپ.. نفس نفس افتادمبه
 
 ناموس يپاشو بهشون بگو جونتو برا..پاشو.. سر من اوردنییال چه بنیپاشو بب..زننی بهت میی چه تهمتانیپاشو بب-
من ..ستیمن صدام بلند ن.. با ناموست چه کردننیپاشو بب.. کارت دادننی به ای چه جوابنیپاشو بب..ي دادگهی دیکی

 تو يصدا..یتونیاما تو م.. که زدمو بپوشونمي خوام گندی کنن میفکر م..شنوهی صدامو نمی بزنم کسغیهرچقدر هم ج
 يپاشو ابرو..شرم دارم..ادیصدام در نم..نهییسرم پا..اههیمن روم س.. تونمیمن نم..ی بکنیتونی ميهرکار..يتو مرد..بلنده

 ..جفتمون رو نجات بده
 

دستامو دور پاهام حلقه .. دادم و پاهامو جمع کردمهی پشت سرم تکواری عقب و به ددمیخودمو کش.. بلند کردمسرمو
 .. گونه هام شره کرده بودياشک رو..شونه م کج شد يکردم و سرم رو

 
 : لب زمزمه کردمری زی حالی ببا
 
 لیفقط هرطور شد بدون دل..فقط بهم اعتماد کن.. نجات بدمیی ابروی تا مامان و بابا رو از برمیم..رمیمن دارم م-

 هی.. کنمی بدون احساس زندگتونمی نمیمنه احساسات.. که افتاد بدون من زخم خوردم اما هنوز ادممیهر اتفاق..داشتم
 ..رمیبا افسون م.. برمدی اما باشهیهمه تنگ م يبرا..شهیدلم برات تنگ م..شتی پامی تونم بیمدت نم
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 : زدمي خندتلخ
 
 میریم.. دنبالموفتهی راه مرمیهرجا م..حاال هم خودشو کرده دم من..دهی که همه جا خودشو جا میدونیم-

 رو به تنم ی همه چی کال پگهیمن د..شه؟یم..شهی بدتر که نمنی اما از اادی بشی پی قراره چدونمینم..فرانسه
 ي از دوستایکیانگار ..می به دانشگاه برسخوادیم.. ماه همه کارارو انجام دادکی دونم بابا چطور در عرض ینم..دمیمال
 دی زوده اما بایلی خدونمیم..میشی می ما اونجا درست شده و فردا شب راهيکارا.. اونجاس و ازش کمک گرفتهمشیقد

 امیخودمو که ساختم م..شتی پامی برگشتم زود میوقت..میدی رسی مشدی اونجا باز مي که دانشگاه هاوریبه شهر
 کاریچ..شهی مغی ازم دری مدتهی نمی و سرد خوش کرده بودم که هماهی سنگ سنیدلمو به هم..دمیقول م..شتیپ

من ..اد؟ی همه بال سرم بنی اي کردیفکر م.. بخت باشم؟اهی سنقدری من ايکرد یفکرشو م.. بودهنیبخت منم ا..کنم؟
 ینم..ادی سرم بیی دونم قراره چه بالیمن..کنمی تعجب نمی اتفاقچی از هگهید.. اما شددادمی امکانشم نمیکه خودم حت

 بهم ی کمکچیه..انگار دکمه اف مغزمو زدن.. و منگمجیگ..دونمی نمیچی هگهید.. نهایدونم اصال کارم درسته 
 نیمنو به ا..منو دق داد.. که منو کشتی احساسنیهم.. احساساتهنی فقط با کمک همرمی که جلو میهرچ..کنهینم

 .. کشونديدربدر
 
 :دمی اسمش کشي جلو و دستمو دوباره رودمیخودمو کش 
 و بهم پررو و گستاخ بودن یرفت..ی و رفتي معرفت شدیتو ب.. کنارتامیدوست دارم زودتر ب.. تونم دل بکنم ازتینم-

 بودن و ساده ی محبت کردن و احساساتي دادادمی یهرچ..ي ندادادی ندادن به حرف مردم رو تیبهم اهم..ي ندادادیرو 
 زرنگ بودن يدید..شد؟ی چيدیاما د.. نشهاهیتا س.. بمونهبکر، کن تا روح بکرتی ساده باش و پاك زندگیگفت..بودنه

 همرنگشون تونمیبه نظرت م.. مثل خودشون رفتار کرددی جماعت بانیبا ا..الزمه تا ازت سواستفاده نکنن..هم الزمه
 .. شددیشا.. دونمینم..؟ي کردی که همش ازش دورم میبشم همون.. مثل خودشون؟یکی تونم بشم یم..بشم؟

 
 ..یت،مهربون،محبیعشق،نفس،زندگ..آرشام..دمی اسمشو بوسي شدم روخم
 
 چی به هازی که نادی زنقدریا..کردی چشم داشت نثارم می که بییزایچ..ادی و اوردن اسمش،تو ذهنم مدنی که با شنییزایچ

 ..شدمی که غرق مختیری به پام منقدریا.. از جنس مخالف نداشتمیمحبت
 

کاش ..کاش بود..کنمی بدنم حس می هاش رو تو تمام رگ و پی که دوسه سال گذشته بازم حرفاش و مهربونهنوزم
 .....دادیکاش بود تا نجاتم م.. نبودی به کسازیبود تا ن
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به " هیبدون تکوندن خاكِ لباسام .. به چشم زدمکنموی شونه م انداختم و عي روفمویک.. خوندم و بلند شدمي افاتحه
 .. گفتم و عقب عقب رفتم سمت دریرلبیز "داری ددیام
 
 کنار قبر مامان بزرگ و عیبرگشتم و سر.. دفعه متوقف شدمهی اما رونی تا برم بدمیشنه پا چرخ رو پادمی در که رسبه

 .. برهادمی بود کی بودم که نزدجی گنقدریا.. بودمشون نشستمدهیبابابزرگم که اصال ند
 
 و به فانوس کردی مزی قبرهارو تمومدی مکباری ي بود که دو روزیکی.. بودنزیهمشون تم.. جفتشون فاتحه خوندميبرا
 ..رونی بدمی ها هم فاتحه خوندم و پری پناههی بابام و بقي عموهايبرا..دیرسی روشن مشهی هميها
 

 صاف کردم و راه فمویک.. و برگشتم درو قفل کردمدمی ازاد کشي از هواقیچندتا نفس عم.. اون توشدمی خفه مداشتم
 .. کردمی میساس سبک بال احزدمیهرموقع باهاش حرف م..سبک تر شده بودم..افتادم

 
لبخند آرشام و .. شونه هام برداشته شدهي بار از روهی کردم یاحساس م.. حالم بازم سبک بودمنی بود که با ابیعج

 ..کردمی رو حس منشی غمگيچشما
 

 روزا تو نی که ایاز سکوت اونجا و ترس..قدمامو تندتر کردم..دمی کشسمی صورت خي دراوردم و روبمی از جیدستمال
 .. کردمی گشتم پشت سرمو نگاه می برسم همش برمنیتا به ماش..دلم بود وحشت داشتم

 
 سوار شدم دمی که رسنیبه ماش.. طرف و اون طرفم نگاه کرده بودم که کاسه چشمم درد گرفته بودنی به ای چپکنقدریا

 ..و تند راه افتادم
 

امروز اون .. بودي چه دردگهی دنی دونم اینم..وفتادیبدنم م رعشه به شدمی اون همه قبر رد منی از بی وقتشهیهم
 .. تو جونم افتاده بود انگارشهی از همشتری حس کرده بودم و ترس هم بشتریرعشه رو ب

 
 .....دمیشکممو اروم چنگ زدم و لبمو گز.. شده بودشتری شکمم هم بری لرزش پر استرس زاون

 
 ی مرونی وقتها خونه ما ساکت بود و همه بیلیخ..دمی ترسلی دلی ان بهی.. خونه تو سکوت فرو رفته بوددمی رسیوقت

 ..با دلهره از پله ها باال رفتم..رفتن
 

 در تو ياز ال.. شدخکوبیپاهام همون پشت در م..دمی رو شنيزی باز اتاقمو کامل باز کنم که هق هق رمهی در نخواستم
 ..اتاقو نگاه کردم
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 لباس از کمدم هیبا هق هق و گر.. هم جلوش باز بودیه بود و چمدون بزرگ کمدم نشستي پشت به من جلومامان
 ..دلم خون شد.. تو چمدونزاشتی و مزدی کرد تا می بوشون منکهی داشت و بعد از ایبرم
 

زانوهام رو .. پشت در اتاقکرد،منی مهیمامانم تو اتاق گر.. صورتمي روختی پشت در سر خوردم و اشکام باز رهمون
 .. م بلند نشههی گريو لبامو محکم روشون فشردم تا صداجمع کردم 

 
همونطور نشسته درو باز کردم و چهار دستو پا خودمو کشوندم .. هق هق مامانم به اوج رسوند نتونستم تحمل کنمیوقت

 ..طرفش
 

 .. جفتمون بلند شدهی گري خودمو پرت کردم تو بغلش و صدادمی که رسکنارش
 

 .. خانواده رو داغون کردهی سر من اورد چطور یی بالنی با انهی بود تا ببکجا
 

 .. کردهی مارو متالشی چطور زندگنهی بود تا ببکجا
 

 هق هقا نی با اخوادیچطور م.. ادامه بدهشوی اه ها زندگنی با اخوادیچطور م.. اشکارو پس بدهنی خواد تقاص ای مچطور
 ..سهیرو پا وا

 
 .. جواب بدهدی که باي ترسم از روزیم
 
 ..وفتهی که به جونش می ترسم از عذابیم
 
 .. جلو پاش نباشهی راهچی رو بفهمه و هی که همه چي ترسم از روزیم
 
 .. که به بن بست بخورهي ترسم از روزیم
 
 ..وفتهی که به پام بي روزاز
 
 مانیمن به عادل بودنش ا.. دارممانی باال سرم ايمن به خدا..ستی نرید..رسهیشک ندارم م.. اون روزرسهیم

 ..ندازتشیخودش به زانو م..دارم
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 تا لحظه تقاص پس امی ميروز.. گردمی برمي و روزرمیمن دارم م..شهینوبت منم م..منتظرِ اون روز.. منتظرممن
 .. براش نکنميچکاری و هنمشیستاده،ببی اتش اونی تا مامیم..ستمیدادنش روبه روش با

 
 .. خاموشش نکنهی ابچی که ههوفتی به جونش بیاتش
 

 ..........ستی نری روز داون
 

مامانم و مامان افسون هنوز داشتن تو بغل .. همشون تکون دادمي زدم و دستمو برايبا بغض لبخند.. راه برگشتموسط
 .... کردنی مهیهم گر

 
 همه برام ی تر شد وقتقیلبخند تلخم عم..کردی مهی کرده بود و مطمئنم داشت گرمی صورتشو تو گردن بابام قانیآرش

 ..دست تکون دادن
 

 : گلوم گذاشتم و زمزمه کردمي پاك کردم و کف دستمو رواشکمو
 
 ..امیزود م..نیمنتظرم باش.. گردمیمن برم-
 

 ی دنبالم مبای هم تقرچارهیافسون ب.. راه افتادمعیقدم تند کردم و سر.. و برگشتمدمی کشقی تند تند نفس عمچندبار
 ..ادی سرم بیی قراره چه بالستیمعلوم ن..کردیگلوم از بغض درد م..دیدو
 

 اتاق اروم و هی خواد چند روز تو ی خسته که دلم منقدریا.. که خسته مدونمی منویاما ا.. نهای دونم کارم درسته ی نمهنوز
 .....امی از پسش برب بتونمدوارمیام..امی با خودم کنار بدیبا.. باشم و فکر کنمیی نور و صداچیبدون ه

 
دستمو نرم نوازش .. بهش زدميبرگشتم لبخند.. دستمي افسون دستشو گذاشت رومی هامون که نشستی صندليرو
 :داد
 
 ..ی برسی خواستی که مییزای به اون چدوارمیام..میفقط من و تو موند-
 

 : و بستم و باز کردمچشمام
 
 .. شممونی ترسم پشیم.. ترسم نتونمیم..امیدعا کن از پسش برب-
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 : به دستم داديفشار..دمینگاه ازش دزد.. و مشکوکانه بهم نگاه کرددی تردبا
 
 ..یستیتو تنها ن..من خودم همه جا همراتم..ی تونیمن مطمئنم م-
 
 عمر شرمنده ت هیمن ..يبخاطر من خودتو از خانوادت دور کرد..اوردمی لحظه هم دوام نمکیاگه تورو نداشتم که -

 ..منو ببخش.. کارتنیا اشدم ب
 

 : جمع کرد و گفتصورتشو
 
 ی مدت تو کشور خارجهی ادی که بدش بهیتازه ک..من خودم خواستم..ی حرفا بزننی از اادیبهت نم.. چندشیـــــــیاَ-

 .. باحالنیلی خگنی منجای ايتازه پسرا..باشه و عشق و حال
 

دستشو ..زنهی حرفارو منی فکر منو مشغول کنه انکهی دونستم بخاطره ایم.. به چشمک بامزه ش زدمی مهربونلبخند
 :دمیبلند کردم و بوس

 
 ..ممنونم-
 

 : پشتمی دادم به صندلهیسرمو تک.. باز و بسته کردچشماشو
 
 ..؟ي نداربی بخوابم عکمیمن -
 
 .. خوابمی مگهی دکمیمنم ..؟یبینه چه ع-
 

چشمامو بستم و دستامو تو هم قفل کردم گذاشتم ..تا جام راحت باشه نیی پادمی خودمو کشکمی تکون دادم و سرمو
 .. شکمميرو
 

 : تو سرم اکو شدمی کردی می بابام به منو افسون لحظه اخر که باهاش خداحافظيحرفا
 
 ادیتو فرودگاه م..اونجا ساالر دوستم منتظرتونه..نی زنگ بزنهی هی کافنی داشتاجی احتيزیچ..نیفقط به درستون فکر کن-

 اونجا یهمه چ..نی بهش بگنی اونجا داشتياگه کار.. ازش راحتهالمیخ..شناسهی منتونیبب..دهیعکس آبشارو د..دنبالتون
 نی کندمی و رو سفنیبر.. که چقدر بهتون اعتماد دارمنیدونیم..نیباش مواظب خودتون..نی نباشیچینگران ه..اماده اس
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 گهی پس حواستون به همدنیاونجا فقط همو دار..نی خبر نذاریمارو از خودتون ب..نیتونی که مدونمیم..دخترا
 .. به سالمتنیبر..نیدی شد بهم خبر ميزی چنیکوچکتر..باشه

 
 نطوری من ای چرا زندگایخدا..کنمی مکاریچقدر بابام بهم اعتماد داره و من دارم چ.. صورتم سر خوردي روی اشکقطره

 .. بدبخت شدمنقدریچرا من ا..می و رو شد زندگری زنقدریچرا ا..شد
 

 :مانتوشو تو مشتم فشردم..خودمو تو بغل افسون انداختم و زار زدم.. صورتم نشست و اشکامو پاك کردي رویدست
 
منم مثه همه دخترا ارزو .. کردم؟کاریمگه من چ.. شد افسونينطوری من ایچرا زندگ.. بدبخت شدمنقدریمن چرا ا-

 يافسون به خدا ارزوها..بچه دار شم.. اروم داشته باشمی زندگهی..لباس عروس بپوشم..دوست داشتم عاشق بشم..داشتم
 ی نمنی از اشیب.. شوهر و بچه هامکنار  اروم و خوشبختی زندگهی.. سهی بقيمن همشون مثل ارزوها

 نتونستن نمیمه.. پاهاشون له کردنریهمه رو ز..همشون به باد رفتن..شدی چيدیاما د.. بودی برام کافنیهم..خواستم
 داشته يزی چهیتا ..می زندگي برادی تا بشه امزنمی چنگ ميزیبه هر چ..منِ پر از احساس رو کشتن..ننی من ببيبرا

 با من نکارویافسون چرا ا.. هستدی امهیبگم هنوز ..دمی ادامه مموی زندگنیبگم بخاطره ا.. ندمحیرو ترج باشم که مردن
 .. زدنشی خودشون کردن منو اتشی که پی قضاوتهیبخاطره .. دونستنی رو نمتی واقعی که حتسوزهیدلم م..کردن

 
 : و صدام نامفهوم شده بودنی سنگپلکام

 
 ...افسون..شد..جهنم..میزندگ.. کنهیم..درد..تمام تنم-
 

 ............دمی نفهمیچی هگهی منظم شد و دنفسام
 
لبخند .. خوابم بردی کادی نمادمیاصال .. کردههیلوم بود گرمع..چشماش سرخ و پف کرده بود.. شدمداری تکون افسون ببا

 : زد و گفتیتلخ
 
 ..ادی فرود بخوادیکمربندتو ببند م-
 

 : گرد شدچشمام
 
 ..م؟یدیرس-
 
 : خنده سرشو تکون دادبا
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 ..می نرسی توقع داشتيدی همه خوابنی ایوقت..گهیبله د-
 
 کابوسا رو از نی انجای اومدنمون به انیکاش حداقل ا.. راحت داشتمبای بدون کابوس و تقری بار بود خوابنی اوليبرا

 ..هرچند شک دارم..سرم بندازه
 
 نا ي هاابونیخ..بهی غريادما..ییدرد تنها.. کردمی وجودم حس ميغربت رو با همه ..می فرود اومديدی تکون شدبا

 ....... کردی متمیهمه و همه داشت اذ..اشنا
 
 :دیافسون دستشو به کمرش زد و نال..می و برشون داشتمیو رفت چمدون هامون جلدنی دبا
 
 ..م؟ی پنج تا چمدون گنده رو چطور ببرنیحاال ا-
 

 :دمی خوشحال و بلند افسون رو شني کردم که صدایپوف.. باربرا کجا هستننی ایمعلوم ن.. به اطراف انداختمینگاه
 
 ..اقا..با توام.. ببرناروی اایب..سای اقا وایه-
 

 : و رو به باربرِ به فرانسه گفتمرهیزدم سر شونه افسون تا اروم بگ..شهی اونطرف تر داره رد می باربر کمهی دمی دبرگشتم
 
 !.. اقا؟دیببخش-
 

 : خنده و گفتریافسون غش غش زد ز.. کنارمون حرکت کرد به طرفموني چمدون هادنی و با دبرگشت
 
 ..دی فهمی بدبخت نمزدمی حرف مینگو داشتم فارس.. انگار نه انگارزنمی صدا میهرچ.. رواروی خواستم برم له کنم یم-
 
 با می فاصله دارلومترهایاالن ک.. خندهی متی موقعنی داره که تو ایچه دلِ خوش.. زدمشی به سر خوشيشخندین

 ..خندهی دختره سرخوش هرهر منی اونوقت ازمی کنم زار زار اشک بردای پیی جاهی خوادیدلم م..زامونیعز
 

 ..می تک و تنها تو غربت هستیی و دوتارونی بمی نه انگار از کشورمون اومدانگار
 

 مرد هی دنی و با ددمیبا وحشت چرخ.. شونه مي نشست روی که دسترونی بمی رفتی ممیداشت..می باربرِ راه افتاددنبال
 .. اقا ساالر باشهدی همسن و سال بابام حدس زدم که بابایتقر
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 با صالبت افهیق.. و قد بلندی عضالنکلیه.. صورتش بودي مرتب هم روي پروفسورشی رهی.. داشتیدم جوگنيموها
 ..دیباری ازش می شروع به حرف زدن کرد مهربونی داشت اما وقتیو محکم

 
 : گفتی اما به فارسي لهجه قشنگ فرانسوبا
 
 ..درسته؟..ی آبشار باشدیبا-
 

دستشو فشردم و ..سالم کردم که جواب داد و دستشو به طرفم دراز کرد.. زدم و سرمو به مثبت تکون دادميلبخند
 :گفتم

 
 ..نی تو زحمت افتاددیببخش.. باهاتونیی خوشبختم از اشنایلیخ-
 

 : کرد و گفتیاخم
 
 ..نی خوش اومدیلیخ.. چشم ما جا دارهي رودیدختر سع.. حرفانی از ای نگگهید-
 
 : دستمو سمت افسون گرفتم و گفتم لبخندبا
 
 !..بابا گفته بود بهتون.. هم دوستم افسون جانهشونیا-
 

 : افسون رو هم فشرد و گفتدست
 
 .. که خانم تو خونه منتظرتون هستهدییبفرما..نییایبله گفته بود با دوستتون م-
 
 : و با حفظ لبخندم گفتممی رد و بدل کردی افسون نگاهبا
 
 دی که بایی هرچه زودتر جامیشیخوشحال م..میاالن واقعا خسته ا..میشی مزاحم مگهی روز دهی.. ممنون عمو جانیلیخ-

 ..مینی رو ببمیبمون
 
 ..اما خانم منتظر شماس-
 
 ..میشی حتما مزاحم منیبگ.. ازشوننی کنیعذرخواه-
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 .. روزهی نییای حتما بدیاما با..نی دونم خسته هستی کنم چون میاصرار نم-
 

 که مامان و مامان یی و چمدون هامی نشستنشیتو ماش.. کردیی راهنمایبا دستش مارو به سمت.. تکون دادمسرمو
 که جا نشد گذاشت شونیکی پرشون کرده بودن رو اقا ساالر گذاشت تو صندوق عقب و ییافسون فقط از مواد غذا

 ..عقب کناره افسون بعد نشست پشت فرمون و راه افتاد
 
 ..منم جواب همه رو دادم..دی رو پرسهی فقط اقا ساالر سوال و احوال بابا و بقمی برستا
 

 .. بودی و قشنگکیساختمان ش..می به ساختمان انداختی و نگاهمی شدادهیپ.. اپارتمان بزرگ نگه داشتهی يجلو
 

با کمک هم ..اس داره ترهی و ي پنجره سرتاسرهی که هر واحد دادی بلند نشون مي اجر قرمز داشت و پنجره هاينما
 ..رو زد18 و عمو طبقه میچمدون هارو تو اسانسور گذاشت

 
واحد .. نداشتشتری که معلوم بود هر طبقه دو واحد بنطوریا.. انداخت و درو باز کرددی عمو کلرونی بمی اسانسور که رفتاز

 .. داخل قبول نکرددای بمی تعارف کردی خونه گذاشت و هرچيعمو چمدون هارو تو راهرو.. بود18ما طبقه 
 

 ادی و راه دانشگاهمون رو می اشنا بشابونای با خکمی تا ببرمون ادی پس فردا مای رو داد بهمون و گفت فردا دی کلدسته
 .. اونم رفتمیازش تشکر کرد..میریبگ
 

 .. و جمع و جور بودکیکوچ.. دو خوابهي واحد نود مترهی.. دور تا دور  خونه انداختمینگاه.. داخل خونهمی گذاشتقدم
 
از راهرو که رد .. کمد دار گذاشته شده بودی جاکفشهیداخل راهرو .. بودي دو متري راهروهی يشدی در که وارد ماز
 .. شده بوددهی پوشی قرمز خوشگلي مربع شکل بود که کفش با پارکت هاییرای پذهی يشدیم
 

بوفه .. نصب کرده بودنواری مبال به دي روبه رونچیا46 ي دي وسط خونه و ال ای قرمز مشکیِ بزرگ و راحتي هامبل
 .. به خونه داده بودی تو سه کنج جلوه قشنگی رنگ خوشگلیمشک

 
چندتا قاب از .. شده بوددهی قرمز رنگ پوشری داشت و با پرده حریی کشوشهی چپ هم تراس بود که در تمام شسمت

 .. بودواری دي و جنگل هم روایدر
 

 کانتر يخودمو رو.. رنگ بودی داخلش که تماماً مشکنیزای د،بایکی سمت راسته خونه که اشپزخونه اپن کوچرفتم
 .. زدن شدمدی کردم و مشغول دزونیاو
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 با گاز ی مشکدی ساخچالی.. اشپزخونه هم ازشون قالب زده بودنلی همه وساي رنگ که برای مشکی چوبي هاتیکاب

 خودشون کنار ي قالب هاي هم هر کدوم تویی و ظرف شویی لباس شونیماش..نتی کابي شده روری جاگيصفحه ا
 ..هم جا گرفته بودن

 
 .. شده بوددهی چی برقلی هم وسانتای کابيرو.. رنگ قرار داشتی مشککی چهارنفره کوچزی مهی هم وسط

 
 واری سمت راست و پشت دشدی راه بود که کج مهیبعد از اشپزخونه .. کانتر بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق خواباي رواز

 .. هم قرار داشتنيدوتا اتاق خواب رو به رو..شدی میاشپزخونه مخف
 
 .. بودیی در قرار داشت که حموم و دستشوهی دوتا اتاق خواب،رو به رو،نیب

 
درشو بستم و .. اتاقهی ازی مورد نلی با تمام وسای اسمونی به رنگ ابکی اتاق کوچهی.. رو باز کردمی اتاق سمت راستدر

 .. اتاق رو باز کردمیکیدر اون 
 
با .. بودیکی تختش دو نفره بود و بزرگتر از اون نکهیمهمتر از همه ا.. بودی خوش رنگیلی خی به رنگ شکالتیکی نیا
 .. لبامي اومد روي اتاق لبخند گشادنی ادنید
 

 : بلند کردم و گفتمصدامو
 
 .. واسه منیاتاق سمت چپ-
 

 .. انداختمی کلیرفتم داخل اتاق و نگاه.. گفتي اتاقا باشه ادنی خسته بود که بدون دنقدری اافسون
 
 روش پهن بود و چند تا بالش بزرگ و ی خوش رنگ شکالتی رو تختهی رنگ بود و ي که قهوه ای به رو تخت چوبرو

 .. شده بوددهی هم روش چکیکوچ
 

در کمد .. بودزونی هم داخلش اوی بود و چندتا چوب لباسیخال..زش کردمرفتم سمتش و با.. بوديواری چپ کمد دسمت
 .. که رو به رو بودي اشهیرو بستم و رفتم سمت در ش
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 که ياندازه ا.. بودکی کوچیلیخ.. لبامي نشست روی و بامزه لبخند تلخکی کوچیلی تراس خدنی باز کردم و با ددرو
 که با وسواس ی گليبزرگ بود و پر از گلدون ها.. اتاق خودم افتادم تراسادی.. داخلش گذاشتی دوتا صندلشدیفقط م

 ..انتخاب کرده بودم
 

 نگاه ابونی دادم و خم شدم به خهیدستامو به لبه جان پناه تک.. تنگ شدههی روز واسه اتاقم و بقهی نی دلم تو همچقدر
 .. در حال رفت و امد بودننایماش..کردم

 
 به یسرمو بلند کردم و نگاه.. بهش پناه اورده بودميفقط از ناچار.. برام نداشتیجانی هچی هری نظی و ببای شهر زنیا

 ..اسمون انداختم
 
 : رو گونه مختی قطره اشک رهی.. دستمو از جان پناه کندم و شکممو چنگ زدمهی

 
 ..زمی حروم عزگهی بهت نمی کسنجای اگهید-
 
 زده رونی بي دهنش گذاشته بود و با چشمايدستشو رو.. عقب خوردم و برگشتمی ناباور و شوکه افسون تکوني صدابا

 ..ختی صورتم ري رويشتریاشک با سرعت ب..کردیبهم نگاه م
 

 : زدغی با وحشت جافسون
 
 !... آبشاري کردکاریتو چ-
 

 گذاشت و می دستشو پشت صندلهیبزرگمهر ..میدی خندی بچه ها مي های و به شوخمی تو رستوران نشسته بودزی مدور
 : گوشم اروم گفتریخم شد طرفم و ز

 
 .. سمتتومدمی زودتر مشنی از رابطه منو تو خوشحال منقدری بچه ها ادمی فهمیاگه م-
 
 : لباش حس کردمي روشویشگیلبخند هم.. انداختمری خجالت سرمو زبا
 
 !..ـــزمی عزی با حرفام خجالت نکشگهیعادت کن د-
 

 :ه گفت که خنده م گرفت کشدار و بامزنقدری رو ازمیعز
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 .. دوست دارمشتریخندتو ب.. بخندی با منی وقتشهی همنیافر-
 

 : رفتم بهشي غره اچشم
 
 .. وقت اقاهی یرو دل نکن-
 
 .. خودم هستیمن حواسم به سالمت..نترس-
 
 ..مشخصه کامال-
 
 : بهشون انداخت و گفتینگاه.. حرفشو خوردمی گفتن پچ پچ نداری خواست جواب بده با اعتراض بچه ها که متا
 
 ..دادمی شامو نمشنهادی اصن پندازمی سرخر دنبال خودم راه می قراره شاممون کلنی تو اولدمی فهمیاگه م-
 

 تو ی زدم و سرمو به افسون که با ارنجش هیلبخند پر حرص.. بارش کردنيزی چهی کردن و هرکدوم ي ها خنده ابچه
 ..گشه چه مرنمی کردم تا ببکیزد،نزدیپهلوم م

 
 : باز کرد و گفتششوین

 
 .. به تمام معنا شدهلِی ذلهی.. کرد؟ریی تغنقدری دفعه اهی چرا نیا-
 

با خم شدن بزرگمهر طرفم از کج شدن سمتِ افسون دراومدم و سرمو به .. تو دهنم تا خنده م جمع بشهدمی کشلبامو
 : کردم تا حرفشو بزنهکتریبزرگمهر نزد

 
 ..م؟یچونی بپناروی اي اهی پاگمیم-
 

 :کنمی نگاهش ممتعجب
 
 ..ارو؟یک-
 
 !..میری و خودمون مکنمیغذاشون رو حساب م..گهی بچه هارو دنیهم-
 
 .. اونوقت؟میکجا بر-
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 !..یهرجا تو بگ-
 
 ي به چشمارهیخ..رهیدلم غنج م..دروغ چرا..دمی لبم کشيزبونمو رو.. هم متعجبم،همشییهوی اخالق ریی تغنی ااز

 :و مسخ شده گفتمبراقش ناخوداگاه 
 
 ..میبر-
 

 : لباشي شد و لبخند کجش اومد روشتری چشماش ببرق
 
 ..پس پاشو-
 

 عقب دی منو گرفت کشیپشت صندل.. شونه م انداختمي روفمویمنم بلند شدم و ک.. و بلند شددی رو عقب کششیصندل
 ..با اعتراض بچه ها بهشون نگاه کردم..تا راه باز بشه

 
 : سرد گفتیلی،خی با نچ ارومبزرگمهر

 
 یکی دینکنه با..گهی دنی برنیشما هم خورد..می کار دارمیریما م..کنمیغذاهاتون رو حساب م..نیروتون رو کم کن-
 ..نی وقت گم نشهی ماماناتون بدم که لی رو برسونم و تحوتونیکی

 
 ي بلندی هاشون خداحافظکهی به تی محلی دخترا و بدنی نگفتن و منم بعد از بوسيزی چگهی لحن سردش بچه ها دبا

 ..ادی منتظر شدم تا بزرگمهر حساب کنه و بکمی رونیب..گفتم و راه افتادم
 

 : عقبش گذاشت و گفتبی پولشو تو جفی اومد کیوقت
 
 ..میبر-
 

 : رو از پارك دراورد و برگشت سمتمنی حرکت ماشهی با می نشستیوقت..نشی قدم برداشتم سمت ماشکنارش
 
 ..م؟یخوب کجا بر-
 

 : باال انداختمشونه
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 .. خونه باشم11 تا دیفقط من با..یدونیهرجا خودت م.. دونمینم-
 

 : از راه رو که رفت گفتکمی.. گفتي تکون داد و باشه اسرشو
 
 ..کم؟ی میقدم بزن...  پارك می بريدوست دار-
 

 : که نگاش به جلو بود گفتنطوریجفت ابروهاش رو انداخت باال و هم.. هم گذاشتمي روچشمامو
 
 ..ساکت نباش حرف بزن برام-
 

 :نی دادم به در ماشهی طرفش و تکدمیچرخ
 
 .. بگم؟یچ-
 
 : بهم انداختی نگاهمین

 
 ..صداتو دوست دارم..اما حرف بزن ساکت نباش.. دونمینم-
 

 : از ذوق جمع کردم تا لبخند گشادم معلوم نشهلبامو
 
 .. دونمی ازت نمیچیمن ه..تو حرف بزن-
 
 .. ازم،بپرسی بدونی خواهی میخوب هرچ-
 
 : بچگانه گفتمیلی متفکر بهش نگاه کردم و بعد خیکمی

 
 ..؟ي دوست داریغذا چ..اوممم- 
 
برگشت .. خودم لعنت فرستادمی خنگنیاز خنده ش منم خنده م گرفت و به ا.. قهقهه ش رفت هواي دفعه صداهی

 :سمتم و گفت
 
 ..گه؟ی بود دی چه سوالنیا-
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 .. قرار نگرفتمتای موقعنیاخه من تا حاال تو ا-
 

 : و گفتدی به روم پاشی مهربونلبخند
 
 ..دمی محی رو ترجای و الزانکی اما استخورمی میمن همه چ-
 

 : زده بخاطره لبخندش گفتمذوق
 
 .. دوست دارمیلی خایمنم الزان-
 
 ..نه؟.. تفاهمنیاول-
 

 : سکوت گفتکمیبعد از .. نگفتميزی زدم و چيلبخند
 
 .. بهمایاسمشو نگفت..خواهرت خوبه؟-
 
 ..نِیاسمش آرش..اوهوم خوبه ممنون-
 
 ..یچه اسم قشنگ-
 

 : صورتمي و خم شد رومیدستشو گذاشت پشت صندل.. رو پارك کرد و برگشت سمتمنی لحظه ماشهمون
 
 ..اسم تو تکه..ستی اسم تو نیاما به قشنگ-
 

 گرم اون ي جز برق چشما و نفسایچیه.. شد تو چشماشرهین،خی ماشي فضایکی تار،توی از فاصله چند سانتچشمام
 .. صورتمکی دستش از فرمون کنده شد و اومد نزدیکیاون .. کردمیحس نم

 
 از چشممو هم پوشونده یمی رد کرده بودم و نمیشونی پي موهام که کج از روي رودی چشمام چرخي از روچشماش

 ..بود
 
مسخم کرده ..نگاش نفسمو حبس کرده بود.. چشمام انگار نفسم باال اومديشماش از رو چیرگی برداشتن خبا

 ..سوختیصورتم از حرارت شرم م..بود
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به .. چشمامينگاش برگشت رو.. عقبدمی کنار بزنه خودمو کشمیشونی پي سر انگشتاش خواست موهامو از رونکهیهم
 :دمی گونه هام،نالي روشدی که پخش می داغي نفسا،بایسخت

 
 ..میبر-
 

 عقب نفسمو نامحسوس،محکم فرستادم دیخودشو که کش..دی دور تو صورتم چرخهین،ی ماشیکی تو تارنگاش
 ..دمی کشقی و چندتا نفس عمرونی بدمی پرنیتند از ماش..رونیب

 
چشمامو ..ستادمی انی گونه هام گذاشتم و پشت به ماشيسر انگشتامو رو..دی کشرونمی از اون خلسه بکمی ازاد يهوا

 ..محکم بستم و باز کردم
 
 مهربون ي لباش بود و با چشمايهمون لبخند کج رو.. طرفشدمی صورتم برداشتم و چرخي صداش دستامو از روبا

 ..ختمی بهم رنقدری شدن ارهی خهی پرتم که با یلی بود من خدهیفکر کنم فهم..کردیبهم نگاه م
 
 : همون نگاه مهربون گفتبا
 
 ..رك تو پامی برایب-
 

شونه به شونه .. شلوارش فرو کرد و راه افتادبی دستاشو تو جدمیکنارش که رس.. رو دور زدمنی تکون دادم و ماشسرمو
 .. دونمی بودم اونو نمشی پقهیمن که تو فکر چند دق..می و هر دومون تو فکر بودمیزدیهم قدم م

 
 پالتوم کردم و بدون حرف کنارش بیدستامو تو ج.. از اون فضا فاصله گرفته بودم انگار مغزم به کار افتادکمی که حاال

 ..قدم زدم
 

 که دستاش تو نطوریهم.. بهش انداختمی نگاهمین.. شده بود بهمرهی که گذشت نگاشو حس کردم که خقهی دقچند
 ..کردیاه م بود صورتشو چرخونده بود طرفم و با کج خندش بهم نگبشیج
 

 :شدهی قبل چقهی چند دقارمی گرفتم اصال به رو نمی تصمدمی اروم و مهربونش رو شني صدایوقت
 
 ..؟یساکت-
 
 .. بگمی چدونمینم-
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 : کردي خنده اتک

 
 !.. مورد عالقه م بود؟ي بعد تنها سوالت غذایدونی ازم نمیچی هیاون همه گفت-
 

 :با خنده بهش نگاه کردم.. خنده م گرفتخودمم
 
 .. بگمی دونم چیخوب نم-
 
 : جلوش نگاه کرد و اروم شروع به حرف زدن کردبه
 
 .. فوت کردشی خواهر داشتم که اونم دو سال پهیفقط ..من تک پسرم-
 
 ..متاسفم-
 

 : تکون دادسرشو
 
 خواهرم بود منم یالبته تا وقت..کنمی می زندگنایبام اجدا از با.. اپارتمان دارمهیخودم .. کهیدونیسالمه م25..ممنون-

اصوال هم تو خونه من .. هم مهرابِمیمیدوست صم.. تحمل اون خونه سخت شدگهیهمونجا بودم اما بعد از اون د
 از شهرها هم یلی اما تو خنجاسیکارخونه ش ا.. دارهاتی لبنهبابام کارخون..مامانم خونه دارِ..کنهیخودشو مهمون م

 .. بپرسی بدونی خواهی ميزیاگه بازم چ..گهی دنیهم.. دارهیندگینما
 

 قدم زدن نی اما امیزدی وقتا با دخترا تو پارکا قدم میلیخ..می به نشونه نه تکون دادم و در سکوت کنار هم قدم زدسرمو
 .. محشر تو دلم راه انداخته بودی خوشحالهی

 
 .. بودمی راضمیزدی تو سکوت کنار هم قدم منکهی دونم چرا اما از اینم
 
 .. کنارش باشمشتری دوست داشتم ساعت جلو نره تا بیحت
 

 ......... مهربونش کار خودش رو کرده بودي هاش،کج خنداش و نگاه های شدناش،شوخرهی اون خانگار
 
اشکامو پس زدم و .. کردمی نم دار نگاه مي افسون با چشماي هاهی مبل نشسته بودم و به قدم رو رفتن و گريرو

 :لرزون گفتم
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 .. راه نرونقدری افسون انی بشایب-
 
 : کرد و با هق هق گفتنییدستاشو تند تند باال پا.. طرفمدی و چرخستادی دفعه اهی

 
 ..آبشار..آبشار..آبشار..؟ي خودتو نابود کردندهی کار انی با ای فهمیم..؟ي چکار کردی فهمیم..یآبشار چطور تونست-
 

 :دی کشیقی و نفس عمشیشونی پي گذاشت رودستشو
 
 عجله نقدری انی هميبرا..ی کني کارنی همچی دونم چطور تونستینم.. بهت بگمدی بای فهمم چیمن نم-

 ..اد؟ی به سرشون می بابات و مامانت بفهمن چی فهمیم..؟یداشت
 

 : و دستامو گرفت تو دستشنی زمي نشست جلوم رواومد
 
 ...تو.. کنم تا بندازتشی مدای رو پیکی نجای گردم همیم..ی هرچه زودتر ازش خالص شدیبا-
 

 : و بلند شدمرونی بدمی از تو دستش با وحشت کشدستامو
 
خودمو از مادر بودن محروم .. تونم داشته باشمی می دارم،نه زندگي اندهی نه اگهیمن د..شیری ازم بگی تونینم..نه نه-
 گهیمن د..ستمی ای مشیخودم پا همه چ.. خوامشیم..ی مجبورم کنی تونینم.. تونم بگذرمی نمیکی نیاز ا..کنمینم
 ..نیری ازم بگنی تونی نمویکی نیا.. کنمي تونم مادر باشم و مادریاما م.. کنمي تونم همسرینم
 

 :بازومو گرفت و محکم تکونم داد.. شد اومد کنارمبلند
 
 یمن نم..یشی نابودتر می هم که هستینی بچه از همهیبا ..؟یخودت چ..ات؟به باب..؟ی بگی خواهی میبه مامانت چ-

مگه عقل تو .. آبشار؟ي که بهت تجاوز کرده رو نگه داری بچه کسیچطور تونست..؟ي نگهش داریفهمم چطور تونست
 ..ي شدوونهیبه خدا د..ي شدوونهید..؟ی فهمینم..ست؟یسر تو ن

 
 :چند قدم ازش دور شدم و گفتم..رونی بدمی از دستش کشبازومو

 
 .. نرفتم؟ی کنیفکر م.. نخواستم؟ی کنیفکر م-
 

 : زدمضجه
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 ..نتونستم..نشد..؟ی فهمیم..رفتم تا از شرش راحت شم اما نشد.. انصافیرفتم ب-
 

 : چنگ زدم و زار زدمشکممو
 
 یم.. کشتمشیچطور م..حسش کردم..ودزنده ب..نتونستم..دلم کنده شد.. نبض زدنجای ادمی خوابیوقت..دی لرزی منجایا-

 ..دمی اجازه نمچکسیبه ه..ی تونینم..شیری ازم بگی تونینم..خوامش
 
 : زدغی حرص جبا
 
 گن رفت ی موونهید.. درباره ت؟گنی مای چيفکر کرد.. پشت سرت؟ادی چقدر حرف ميفکر کرد..ي شدوونهیتو د-

 ندازنیتف هم نم..کننی ها باهات رفتار میهمه مثل جزام.. بچه برگشتهیاونور اب نتونست خودشو نگه داره با 
 ی ازش دل بکنی لرزش نتونستهی که با ییتو.. حرومزادهگنی میزنی منهی همه سنگشو به سنی که ايبه بچه ا..طرفت

 تحمل ی تونیم..؟ی حرومزاده نگاشون کنگنی به بچه ت می و وقتینی بشی تونی قلنبه شده،متیو حس مادر
 .. کننی صدتا بارت می کلمه بگکی..ی حرف بزنی تونی بگن تو نمیهرچ..؟ی ساکت باشی تونیم..؟یکن
 

 : تکون دادم و با بغض گفتمسرمو
 
 بچه نی اگه ایکنیفکر م.. چرا خودمو خالص نکردم؟يفکر کرد.. جرات نداره به بچه من بگه حرومیکس.. زارمینم-

 شیگفتم که خودم پا همه چ..يخوندی سر قبرم برام فاتحه مدیاالن با.. خانومرینخ..نبود من االن کنار تو نشسته بودم؟
 اما کنمی و بچمو بزرگ ممونمی منجای تا اخر عمر همم مجبور بشیحت.. ندارمازی هم نچکسیبه کمک ه..سمیوام
 .. در موردش بگهيزی چای رشی ازم بگی کسزارمینم
 

 : هاشو محکم فشرد و گفتقهیشق
 
 به من تجاوز ی بگی خواهیم..؟ی بهش بگی خواهی میچ..رهیگی که بزرگ بشه سراغ پدرشو مکمیچه  بنیآبشار ا-

 ي عمر عقده اهی ی خواهیم..گه؟ی کشور دهی بهش نگفتم و فرار کردم یچی منم از تو هیبگ..کرد و تورو درست کرد؟
 ندهیاما به ا..ی که مادر بشیکنی فکر منی فقط به ااالن آبشار تو.. و حسرت بخوره؟نهی رو ببگرانی ديپدرا..بزرگ بشه؟
 نیبب..ي بهش جواب بدی خواهی می گفت بابام کو،چی فکر کن که وقتيبه روز..نی جلوترو هم ببکمی..هم فکر کن

 بچه نیبا ا..ي دارتی موقعیلیتو هنوز خ..آبشار خودتو بدبخت نکن.. تا قانع بشه؟ي بدي داری جوابنیبب..شه؟یم
 ي و تو هم براش مادرمونهی بچه منقدری همشهیفکر نکن هم..شهی ذره هم تموم مهیهمون ..رسهیتت به صفر میموقع

 فهمهی میکنیفکر م..فهمه؟ی رو میکنی که براش می از خودگذشتگیکنیفکر م..شهی بچه بزرگ منیا..نه آبشار..یکنیم
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 ادی هم از دهنش دربیهرچ..فهمهی خدا که نمبه..؟ي خودتو خراب کردندهیا..؟ي صرف بزرگ کردنش کردتویتمام جوون
 حتتی من نصستی نازین..يدی مصیبد و خوب رو تشخ..یآبشار تو خودت عاقل..شی اوردای دننی که چرا به اکنهیبارت م

 یمنطق..ری رو نگی بزرگنی به امی احساسات تصمياز رو.. فکر کن آبشارشتری بکنمیالتماس م..کنمیاما خواهش م..کنم
 ..فکر کن

 
 : هق هق بهش نگاه کردمبا
 
سخته ..برات..بر..یلیاگه خ..تو هم..تو..شهینم..عوض نم..نظرم..گرفتم..گر..ممویتصم..نجایا..اومدم..یمن وقت..من-

 ...رانیا..برگرد..بر..یباش..کنار ما..که
 
 پس ی گرفتمتوی تصمحاال که..گمیمن بخاطره خودت م..پس هستم.. باهاتمایمن گفتم بهت تا ته دن..خر نشو آبشار-

 ..ی نشمونی پشدوارمیفقط ام..مونهی نمیحرف
 

 : مبل و اشکامو پاك کردمي رونشستم
 
 بشم و نتونه درك مونی برسه که پشي روزدی دونم شایم.. تونم ازش بگذرمی اما نمشمی ممونی دونم پشیم..شمیم-

 ي داشته باشم برازهی و انگدی امهی که نیهم.. کردم اما مهم حس خودمه مگه نه؟یسکی داشتنش چه ريکنه که برا
 !..مگه نه؟... بسمهای دننیا

 
 : باز و بسته کرد و اومد کنارم نشستچشماشو

 
 ..ی بشتیدوست ندارم اذ.. درست باشه آبشارمتی تصمدوارمیام..ي فکراتو کردنکهیمثل ا-
 

****************************************************** 
 
در واحدمون رو قفل کردم و با افسون سوار .. داخل که قبول نکردادی رو جواب دادم و عمو ساالر و تعارف کردم بفونیا

 ..میاسانسور شد
 

خداروشکر خونه تا ..می راه افتادادهی رو همونجا پارك کرد و پنشیماش.. اشنا کنهابونای مارو با خکمی اومده بود تا عمو
 دانشگاه برامون خونه کی کرده بوده که نزددی بابا به عمو تاکنکهیمثل ا.. فاصله داشتابونی خهیدانشگاهمون فقط 

 ..رهیبگ
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 ی داد تا با تاکسادی رو بهمون گهی دابونی خونه توش بود و چندتا خیابونیاسم خ.. دانشگاه رو بهمون نشون دادراه
 به ازی راه نبود و نشتری بقهی ده دقمی برمیت خواسی مادهیهرچند دانشگاه پ..می راحت باشمی رفت و امد کنمیخواست
 .. نداشتیتاکس

 
 ی می بده حتما قاطادمونی خواست ی مشتری بگهید..می بردی بازار و چند تا پاساژ بهمون داد و گفت چطور باادرس

 ..رفتی مادمونی حتما می هارو هم اگه دونفر نبودنیهم..ابوناروی خمیکرد
 

کال امروز همه کاراشو ول ..میری و ازش ادرس بگمی زنگ بزنمی برمی رو هم گفت هرموقع خواستي گردشگريجاها
 .. ازش خوشم اومدهیلیمن که خ..یِ مرد با محبت و مهربونیلیخ..کرده و تمام وقتشو گذاشته واسه ما

 
 .. جواب دادی با مهربونمیدیپرس ی دور زد و هر سوالابونی عمو با ما تو خشدی مکی داشت تاربای هوا تقری عصر تا وقتاز
 

 یی جعبه شکالت از جاهی..می بمونابونای تو خشتری نبود بازی نگهید..می گرفتادی تا راه رو که از همه مهمتر بودن رو چند
 .. خونشونمی و راه افتادمیدیکه عمو برده بودمون خر

 
تا خونه فقط از زنش حرف ..نمشی از زنش با عشق و محبت حرف زد که واقعا کنجکاو شده بودم تا ببنقدری راه اتو
 شدم ادهی پنی با لبخند از ماشمیدیبه خونه که رس.. که من فکر کردم اصال بچه نداره و فقط خودشون هستنيطور..زد

 ..و جعبه شکالت رو تو دستم جابه جا کردم
 
 ساده شرتی تهی.. زانومری بلند تا زی چرم مشکي بودم با بوتادهی قوزك پام پوشي باال تای تنگ برفنی شلوار جهی

موهام رو محکم باال سرم بسته .. کمر تنگ کوتاه هم تنم کرده بودمی کت مشکهی کوتاه همرنگ شلوارم و نیاست
 ..بودم

 
 بزرگ و سرسبز اطیمو از حهمراه ع..دمی به روش پاشي بود و لبخندستادهی سمت افسون که پشت سرم ابرگشتم

 ..می و از چند پله باال رفتمیخونشون گذشت
 
 بلوندِ سشوار يموها.. تپل بودبایقد متوسط و تقر.. زن حدود چهل و هفت ساله درو باز کردهی میدی که رسي در ورودبه

 جفت صندل هی.. بوددهی پوشی تنگی و کت زرشکی زانو مشکری دامن تنگ تا زهی.. بودختهیشده ش رو دورش ر
 .. پاشنه کوتاه هم پاش بودیزرشک

 
 هیبا .. داشتییچهره ناز و تو دل برو.. پوش،بودکی تونستم بهش نسبت بدم،جذاب و شيزی نگاه تنها چنی اولدر

 .. ترش کرده بودی لباش که دوست داشتني رونیریلبخنده ش
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منو افسون رو محکم تو .. بودینیا زن نازنواقع..زدی عمو حق دادم که اونطور با عشق و عالقه درموردش حرف مبه

 .. چلوند و بعد ولمون کردقهیبغلش چند دق
 

 : و گفتمدمی تپلشو بوسي هاگونه
 
 .. باهاتون خوشحال شدمیی و اشنادنتونی از دیلی خیلیخ..می ما مزاحم شددیببخش..سالم-
 

 : مهمونم کرديلبخند
 
 .. هم خوشحال شدمیلیخ..هی چه حرفنیا..نیستینه مزاحم ن-
 

 : گفتي جون با لحن بامزه ایتی سمت سالن و در همون حال گمی معارفه که تمام شد حرکت کردمراسم
 
 ..نیدی رو مرانی ايشما بو.. چقدر خوشحالمنی دونی نميوا-
 
رف پله  از طرای مردونه و گي صداهی که همون موقع هیخواستم بپرسم منظورش چ..می تعجب و خنده بهش نگاه کردبا
 : شددهی طبقه باال شنيها
 
 !.. خانوم خانوما؟يدی تازه از وطن اومده،دیرانی اهیباز شما -
 
 ومدی و هفت،هشت ساله از پله ها داشت مستی پسر حدود بهی.. برگشتم سمت پله هاهی همزمان با بقادی تعجب زبا
 ..نییپا
 

 ي روکی قوس کوچهی که ی مردونه قلمینیب..ي قهوه ايچشما..یی به طاللی متمایی کوتاه خرمایلی خیلی خيموها
 صورتش ي مرتب هم روشی ته رهی و دهی ورزکلی بلند و هیلیقد خ.. و درشتی گوشتيلبا.. ش داشتغهیت

 ..هی ازش نشده بود که بدونم کیحرف.. بودی کدونمینم..داشت
 
 : زد و رو به پسره گفتي جون لبخندیتیگ
 
 .. دلم تنگ شده مامان جانرانی وقته نرفتم ایلیخوب خ..؟ بچهي دادریتو باز به من گ-
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 داشته ی سننی بچه اادیاصال بهشون نم..ناس؟ی پسره بچه عمو انیا..رونی بزدی چشمام داشت مبای کلمه اخرش تقربا
 ..خوردی بهشون مشتری که اول حدس زده بودم بییهمون خودشون دوتا..باشن

 
 : متعجب منو افسون زد و رو به پسره گفتافهی به قي لبخندعمو

 
 .. من اشنا شو پسرمي با دختراایب-
 

 یچشماش همون برق..و صد البته خوشحال..اونم متعجب بود.. به افسون انداختمی نگاهیرکیرزی بهش زدم و زيلبخند
 ..گهیسونِ د س اما افگهی دي دونم دلش جایهرچند م..ومدی خوب تو چشمش مي هاسیرو داشت که در مقابل ک

 
 کنه با ی خواست پسرش رو معرفیوقت..کردی می م رو به زور خوردم و به عمو نگاه کردم که من و افسون رو معرفخنده

 : به دهنش نگاه کردميکنجکاو
 
 ..ا،پسرمی اقا هم،بردنیا-
 

 فرو بامی اراده تو جی قدم اومد طرف ما دستام بهی یوقت.. زدمي ابروهام باز شد و لبخند محونی کمرنگِ باخم
 ..رتمی هفته وسواس بگکی کنم بعد ي کاریسی بخواد دست بده و من تو رودروادمیترس..رفت

 
 نایا..ادی زیلیتعجب کردم،خ.. لباشي نشست روي محویلی لبخند خي دلخوري کردم متوجه بشه اما شد و جای نمفکر

 .. کردنی مدای نمود پ بودن که در مقابل جنس مذکريزی اراده و غری کامال بيحرکتا
 

 و از ترسِ سوختن يزی غریلی و خشهی مکی نزدشی که به اتیمثل دست.. کنميری تونستم ازشون جلوگی هم نماصال
 .. عقبشمی مدهی کشعی شدن جنس مخالف به خودم سرکیمنم موقع نزد.. عقبشهی مدهیناخوداگاه کش

 
 .. بست و با مکث باز کردیچشماشو با ارامشِ خاص.. کردمی جبرانِ حرکت زشتم،گرم اما کوتاه باهاش احوالپرسيبرا
 

همه با تعارف عمو .. از صورتش پاك نشدهی ثانکی کرد و لبخند نازشم ی من مفصل احوالپرسي جاافسون
 ازش یلیخ.. بودی زن مهربون و خونگرمیلیخ..میدادی و ما هم جواب مدیپرسی جون در مورد دانشگاه میتیگ..مینشست

 .. بودخوشم اومده
 

خواستم دنبالش برم کمک .. شام رو اماده کنهزی جون پاشد میتیشتر،گی ساعت صحبت کردن و اشنا شدنِ بمی از نبعد
 .. خودش پاشد رفتيکنم که افسون با چشم غره ا
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 و خودش زنهی برم بخورم تشر مخوامی اب موانی لهی.. من تکون بخورمزارهی نمدهی که موضوع رو فهمي از روزقایدق
 ..دهی خونه رفته خرکی کرده و از فروشگاه نزدهی بلند تهستی لهی نترنتیاز ا.. واسمارهیم
 

 ..رهیگی سراغ دکتر زنان منهیبی رو هم میهرک.. تو حلقمزهیری و به زور مارهی ميزی چهی قهی دقهر
 
 پسره هی.. که نره،گوش نداد و کارِ خودشو کردرمی خواستم جلوشو بگیهرچ..دی رو کوبیی رفت درِ واحد روبه روروزید

دو دست از پا دراز تر برگشت و تا دو ساعت تمام جد و اباده پسره رو ..ستیدرو باز کرده بود و گفته بود خانمم خونه ن
 ..راهاشی کرد با غُر و بد و بضیمستف

 
 که رهی ادرس بگهی و ازش نهین رو بب زهی ساختمان بلکه ی نشده بودم،رفته بود تو البداری صبح هنوز من بامروز

 .. کنه که قرار شده منو ببرهدای جا رو پهی فراوان تونسته بود ی همه تالش و سعنیباالخره با ا
 
 .... هاشیدگی رسنی از اد،نهی کشدی موضوع رو فهمی که وقتییغای از اون جنه
 
 :جواب لبخندمو داد و گفت.. جاخوردم اما لبخند زدمای برددنیبرگشتم و با د.. اومدمرونی کنارم از فکر بی نشستن کسبا
 
 .. تا االن؟نی نداشتیمشکل..نجا؟ی انیراحت هست-
 
 : جابه جا شدمکمی جام تو
 
 رو بهمون دی و مرکز خرابونی و ادرسه چند تا خدنیامروز عمو زحمت کش..می هم نداشتی اما مشکلمیوفتادیهنوز جا ن-
 .. دادنادی

 
 ..ادی از دستم بربی کمکشمیخوشحال م..نی تعارف نکننی داشتيزی چياگه کار-
 
 ..میشیمزاحم م..نی لطف داریلیخ-
 
 .. سفهیوظ..هیمزاحم چ-
 

 داشت که به طرف صحبتش هم منتقل ی ارامش خاصهی..ومدی میبه نظر پسره خوب.. نگفتميزی زدم و چيلبخند
 ..کردیم
 



@donyayroman 164 

 خواست دراز ی دستم میه..زدی سرخ بدجور چشمک مبی سهی.. جلومزی مي رووهی ظرف مي رودی نگاهم چرخدوباره
 ..اب دهنمو قورت دادم.. گرفتمی برداشتنش که جلوشو ميبشه برا

 
 همون قای از بغلم رد شد و دقایدست برد.. بزنمشی خودمو اتخوادیدلم م.. هم هوس کنميزی چهی مونده که نمیهم
 .. رو برداشتبیس
 

 اگه افسون یعنی.. رو دنبال کردای دسته بردیی جاهیهرچند چشمم تا ..وفتهی تا چشمم بهش بستی نگهی دينطوری ابهتر
 هی خودم دهی که فرصت نمختهی ری تو حلق من همه چنقدری چند روز انیا.. هوارهیبفهمه دو ساعت هر و کر کردنش م

 .. بخوامیچ
 
جفت ..کنهی داره نگام مطونی خندون و شيما با چشدمیبرگشتم سمتش که د.. اومدمرونی از فکر بای بردي صدابا

 .. پامي گذاشت روی تر شد و بشقابقیلبخندش عم.. باالدیابروهام پر
 
 : همون حال گفتدر
 
 !..ی هستی تعارفنقدریچرا ا.. نگاه کردن بردار بخور دختريجا-
 
 .هه..کنم؟ی کنه من تعارف میفکر م.. پوست گرفته و قاچ شده باز اب دهنم جمع شدبِی سدنی دبا
 
 حس بد هی.. دونمینم..کنمی مهی خودمو تنبينطوری سرم اومده و ایی چه بالادی مادمی عالئم نی دونه من با همه اینم
 بره چه کار ادمی تا رمی گی شون مدهیبا لج کردن باهاشون ناد.. عالئم رو داشته باشمنیدوست ندارم ا..کنمی مدایپ

 .. کردمياحمقانه ا
 

 ..دهی بهم دست مي حس بهترينجوری انکهیخالصه ا..وفتمی بادشی ی ندارم هدوست
 
 : بردم طرف دهنم گفتمی که منطوری برداشتم و همبی قاچ سهی

 
 .. ترسم چاق شمی خورم می مادی روزا زنیا..کنمی مهیخودمو تنب..ستمی نینه من تعارف-
 
 : گفتطنتی و شي کنجکاوبا
 
 ..نی کردی نگاه مبی به سی هوس خاصهیبا .. نبودهی تنبنیاما به نظر من ا-
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 بهم نگاه قیعم.. دهنم بود برگشتم سمتشکهی تو دستم،نزدبی سکهی تهیهمونطور که ..بدجور جا خوردم.. خوردمجا
 ..نییاب دهنم و قورت دادم و سرمو انداختم پا.. کردیم
 

 : رو گذاشتم تو بشقاب و گفتمبی سقاچِ
 
 ..گهی کنن دی خوان بخورن هوس می ميزی چهیباالخره ادما .. دونمینم-
 

 : گفتیرکیبا ز..فقط گفتم که دست از سرم برداره.. سر هم کردمی چدمی نفهمخودمم
 
 .. هم به کارم عالقه دارمیلیخ.. من روانشناس هستمنی دونیم-
 

لبخند .. مونهی من پنهون نمدی از ديزی چچی هیعنی نیا.. بفهممتونمی حالتاتو میعنی نیا.. بهش نگاه کردمشوکه
 : زد و ارومتر گفتیمهربون

 
 !..ن؟ی کنی نگاه مينطوریچرا ا-
 
 ..ن؟ی گفتيجد-
 
 ..چطور؟..اره-
 
 ..ينطوری همیچیه-
 

 : شدقتری حرکتم لبخندش عمدنیبا د.. خودمو جمع و جور کردمناخوداگاه
 
 .. بکنمی کمکشمیخوشحال م..يدیپرِ از نا ام.. ناراحت کننده سیلیغم چشمات خ-
 

 ..می نشستزی با تعارف عمو دور میهمگ.. جون اومد تو سالن و گفت شام اماده اسیتی جواب بدم که گخواستم
 

 نیا.. شدهیممکنه بفهمه چ.. کنمي ازش دوردیبا..قهی نگاهاش عمنقدری شغلشِ که ايپس برا.. بودری هنوز درگفکرم
 شانسه نمیا..شمیاگه بو ببره من بدبخت م..رهی گیمو ممطمئنم بابام سراغمون رو از ع.. بفهمندی نباچکدومیخانواده ه
 ..حالم بدجور گرفته شد..رمی برم بمدیبا..من دارم؟
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 :دمی جون رو شنیتی گي کردم که صدای مي بازي غذام بازبا
 
 ..؟ي دوست ندارای زمیخوب نشده عز-
 

 : زدم و گفتميلبخند.. با منهدمی بلند کردم دسرمو
 
 ..خصوصا شبا..من کال کم غذام.. شدهیعال..نه ممنون-
 
 ناراحت نشه مشغول خوردن شدم و نکهی ايبرا..چند نوع غذا درست کرده بود.. بوددهی دی جون چه تدارکیتی گچارهیب

 .. فکر نکنميزی کردم به چیسع
 

 که نطوری بود و اای کوچکتر از بردیچند سال..با دوستاش رفته بودن مسافرت.. هم داشت به اسمِ بارادگهی پسر دهی عمو
 ..هی بازقی پسر خوش گذرون و رفدمی هاشون فهمیاز شوخ

 
 نجای پدر و مادرشو تنها بزاره و همومدهی دلش نای اما بردکنهی می داره که اونجا زندگي خونه مجردهی..ادی نمنجای اادمیز
 ..ستی باور نری غادمیکه با توجه به شغلش ز..رفتارش واقعا معقوله..کنهی می زندگششونیپ

 
 خودمون رنی برامون بگنی ماشهی که میهرچقدر اصرار کرد.. خونهمی برمی و بعد پا شدمی ساعت بعد از غذا نشستمین
 بهش می حفظ کرده بودی و ادرس خونه رو که به سختمیسوار شد.. راه افتاد تا ببرتمونای قبول نکردن و بردمیریم

 ..میداد
 

 سردرگم نقدری رو اچارهیب.. بهشمی و دادمیبا کمک هم ادرس رو جور کرد.. ذره رو افسونهی دادمی ذره رو من مهی البته
 ..می کردی رو نگاه مرونی و بمیتو راه هر سه ساکت بود... خواست زنگ بزنه از باباش بپرسهی که ممیکرد

 
 به صورت مهربون يلبخند.. رفت داخلیافسون بعد از تشکر و خدافظ..می شدادهی پنی هممون از ماشمیدی رسیوقت
 : زدمایبرد
 
 .. داخل؟دییبفرما..دیزحمت شد ببخش-
 
 :نی در ماشي ش رو روگهی سقف گذاشته بود و دسته دي دستش رو روهی.. بودستادهی انی در باز ماشنیب

 
 .. خبرم کنی داشتي کارتیفقط شماره منو بزن تو گوش..امی حتما مگهی روز دهی..شمی وقته مزاحم نمرینه د-
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 ..می رو بلد نبودیی جاقتشی حقیعنی..می کارت بخرمی سمیما هنوز وقت نکرد-
 
 : لبخند مردونه و قشنگش تکرار شدباز
 
 ..میری بگمی دنبالتون برامیفردا م.. ندارهبیع-
 
 ..می بردی کجا بامی دونیاخه ما نم..نی کنیواقعا لطف م-
 
 ..نی و نشست تو ماشمی کردیخداحافظ..می کارت بخرمی سمی برادی ازش تشکر کردم و قرار شد فردا بباز
 

 ..... مشت کردم و رفتم داخل ساختمانفموی دور شد بند کی شدم و وقتمنتظر
 
  و بدون عوض کردنمی داخل سالن نشستي مبل هايرو.. داخلادی بمی رو هم دعوت کردای بردمی که برگشتدی خراز

 .. کردم زنگ زدم خونه تا شمارمو بدم بهشوني کارنیلباسام اول
 

 :ی تو گوشدیچی پنی ناز آرشي از سه چهار بوق صدابعد
 
 !..الو؟-
 
 : سر مبلدنی خودمو کشجانی ذوق و هبا
 
 ..زمی قربونت برم عزیاله-
 
 : گفتي انرژهی تخلیبعد از کل.. از گوشم دور کردمعی رو سری گوشدی که کشیغی جبا
 
 ..؟ییایپس چرا نم..دلم برات تنگ شده.. توییکجا-
 
 : کردم و گفتمی اشک تو چشمام خنده ارومبا
 
 ..ی صبر کندیفعال با..گلم من که تازه اومدم-
 
 ..اما من دلم تنگ شده برات-
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 ..می تحمل کندی بامی بزرگ شدگهیمنم دلم تنگ شده اما د-
 

با .. به نبودنمکنهی ماه که بگذره کم کم عادت مکی..رهی باهاش حرف زدم قانع شد فعال بهانه نگی کلنکهی از ابعد
 ..ی کرد و ابراز دلتنگهی چند روزه فقط گرنیمامان که طبق معمولِ ا..مامان و بابا هم صحبت کردم

 
 .. سوااللی قبنی و از اشهی باز می کم،دانشگاهی نداری پرسه جامون خوبه،مشکلی هم که همش مبابا
 

 افتاد که با ایسرمو که بلند کردم نگام به برد.. صورتم و اشکامو پاك کردمي رودمی رو که قطع کردم دستمو کشیگوش
 .. کردیلبخند نگام م

 
 : زدم و گفتميلبخند

 
 .. کنههی مامان ما هم فقط بلده گرنیا-
 
 .. دلش تنگ شدهگهیمادره د-
 
 .. وابسته بودیلی و به من خستی نشتریسالش ب5..کنهی می تابی خواهرم بشتریاز اون ب-
 
 .. خانوادتشی پی تموم شده و برگشتیچشم بهم بزن-
 

 درست یظی بلند که معجون غلوانی لهی که دوتا فنجون قهوه داخلش بود و ینی سهیافسون با .. اروم تکون دادمسرمو
 .. گرفتای بردي رو جلوینی بلند رو داد دست من و سوانیل.. شدکیکرده بود،بهمون نزد

 
 رو وانیل.. مبلي رو هم افسون برداشت و نشست رویکیاون .. قهوه رو برداشتي از فنجونایکی کرد و ي تشکرایبرد

 .. قلوپ خوردمهی کردم و کیبه دهنم نزد
 

 گذاشتم و کف زی مي رو رووانیل.. تو معدم بود به دهنم هجوم اوردیهرچ.. خوردمدی که قورتش دادم انگار اسنیهم
 ..یی سمت دستشودمی دوگی مگی منی دهنم فشردم و عيدستمو رو
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 کردم تموم یتا فکر م.. خورده بودم باال اوردمیهرچ.. خم شدم و عق زدمیی روشويرو.. بستم و دستمو برداشتمدرو
 معدم يتمو رو به صورتم زدم و دسیاب..گلوم به سوزش افتاده بود.. به معدمومدی دفعه دوباره فشار مهیشده 

 .. کردیتمام عضالت شکمم منقبض شده بود و درد م..فشردم
 

 دادم و هق هی پشت سرم تکواریسرمو به د.. نشستم و شکممو فشردمی توالت فرنگي رویاپی پي از عق زدناخسته
 .. من دارمهی چه بدبختنیا..زدم

 
 دهنم يپشت دستمو رو.. گشتنی خوردم همون موقع برمی میهرچ.. حالت تهوع ها شروع شده بودنی بود اي روزچند
 .. شدمخوردی که به در میی و تازه اون موقع بود متوجه مشتادمیکش
 

 کیستری خورد منم هی که به در مییبا مشتا..دنی کوبیانگار پتک تو سرم م..زدنی اون مشتارو تو سر من مانگار
 ..شروع کردم مشت به شکمم زدن

 
تو خودم جمع .. شروع شدغامی شکمم موهامو چنگ زدم و جری زدنی کشریبا ت..زدمی و هق مدمی کوبی به شکمم ممشت

 ..دمی کشعیشدم و ج
 

 شدم تو بغل دهیکش..دمی دی نمیچیچشمام بسته بود و ه.. ضربه در باز شدنی ضربه محکم به در خورد و با سومچندتا
 ..اروم مشغول نوازش کمرم شد..افسون و با دستاش اروم مشتامو باز کرد و موهامو در اورد

 
افسون لبخند .. رومدی تخت خوابوندم و پتو رو کشيرو..رونی که اروم شدم همونطور تو بغلش بلندم کرد و بردم بکمی

 ..رونی زد و رفت از اتاق بیپر بغض
 
 يپتو رو تو دستام مشت کردم و فشردم رو..شدیهق هقم قطع نم..و تو شکمم جمع کردم پهلو غلت زدم و پاهامبه

 ..زدمی فشردم و هق می هم ميچشمامو محکم رو..چند تقه به در خورد و در اروم باز شد..دهنم
 
 نگاه چند لحظه مات بهش.. تخت نشسته بود شوکه شدمي که روای برددنیبا د.. رفتن تخت چشمامو باز کردمنیی پابا

 يدستاشو رو.. چقدر شوکه شدمدنشی از ددی از حالتام فهمای دی دونم رنگم پرینم..کردم و بعد به سکسکه افتادم
 ..زانوهاش تو هم قفل کرد و مهربون بهم نگاه کرد

 
بعد از مکث .. انداختمنیی و سرمو پادمی پاهام کشيپتو رو رو.. دادم به تاجشهی تخت نشستم و تکي خجالت روبا

 : به حرف اومدی با لحن ارامش بخشیتاهکو
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 !..ده؟ی حالتا بهت دست منیچقدره ا-
 

 : کردمی سکسکه مهنوزم
 
 .. هستیمیدو ماه و ن-
 
 .. داره؟یعلته خاص-
 
دستامو محکم تو هم .. هم شده بود قوز باال قوزی سکسکه لعنتنیا.. بگمی دونستم چینم.. بهش انداختمی نگاهمین

 ..فشردم و سکوت کردم
 

 : بگميزی خوام چی نمدیفهم
 
 خورم،هر ی مطمئن باش،قسم منکهیاول ا.. بهت بگمییزای چهی اما بزار ی که با من حرف بزنستی نياجبار..نیبب-

 یکی ي دارازیبعدم تو ن.. باخبر بشه ازشستی قرار نچکسی و همونهی من و تو منی بنطوری همی که بهم بزنیحرف
 دی بای تونی کار هم خودت تنها نمنی ايبرا..ی کنمانش بشه و دریابی شهی ردیبا..کنهی متتی حالتات اذنیا..کمکت کنه

 دیشا..کنمی می از همکارامو بهت معرفیکی ی به من اعتماد کنی تونی نمی کنیاگر هم فکر م..هوم؟.. کمکت کنهیکی
 ..یبا من راحت نباش

 
 دیشا.. شناسمشیحقم دارم مگه هنوز چقدره که م.. تونستم بهش اعتماد کنمیمسلما که نم.. کردی بهم نگاه ممنتظر

 .. عموایبره همه رو بزاره کف دست بابام 
 

 يزی چادی ایو  شهی از اون روزا بروز داده مییزای چهی ی حتما به روانشناس مراجعه کنم چون وقتدی داشتم که باقبول
 ..ستی از کارام دسته خودم نچکدومی هگهیوفتم،دیکه مربوط به اون روزه م

 
 سرم یی بالهی تازه خودمم چی مونه هی که نمي حالتا مشت تو شکمم بزنم،بچه انی تو اگهی دوبار دیکی مطمئناً

 ..پس واجب بود برام..ادیم
 
 : صداش سرمو بلند کردمبا
 
 ..؟یاالن خوب.. کردموی ستیشمارمو تو گوش.. بهم خبر بدهيهرموقع فکراتو کرد-
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 : اروم تکون دادمسرمو
 
 ..خوبم-
 

 : پاهاشي رودی دو دستشو کوبکف
 
 .. انجام بدمادی هرکار از دستم بربدمیقول م..ی بهم اعتماد کنی تونیم-
 

 : باز و بسته کردمچشمامو
 
 .. ممنونیلیخ..دونمیم-
 

دوباره دراز شدم ..گنی می چشدمی اما متوجه نمومدی صحبتش با افسون ميصدا.. رفترونی از در بی از خداحافظبعد
 ....... فکر کردمای بردي تخت و به حرفايرو
 

 : افسون باز و بسته کردم و گفتمي جلودستمو
 
 ..ادیرد کن ب-
 

 کنه و انگار نه انگار ما هم یدو ساعت قل قل م..اخمام رفت تو هم.. گفتیظی ابروهاشو باال انداخت و نچ غلجفت
 :دمی خودمو جلوتر کشکمی می که نشسته بودی تختي رویشاک..میادم
 
 ..یی حرفانی پررو تر از انمیبی اما میدوساعته منتظرم خودت ردش کن..دم؟ینشن..جانم؟-
 

 رونی بیی هم دوداگهید..اما همچنان درحال قل قل بود.. نگاه کردگهی چرخوند و به طرف دي به حالت بامزه اصورتشو
 .. اعصابمي رفته بود روونی قل قل قلي فرستاد،هم صدایم
 

خواستم حمله .. خودشي رو افسون قرق کرده بود برایکی نی اما ادی چرخی گرفتن و اون دوتا مرتب مونی تا قلسه
 :دمی بازوم نشست و صداش رو شني اما دستِ شهراد که کنارم نشسته بود رورمی رو از دستش بگیکنم بهش و ن

 
 .. برات ضرر دارهی منتهرمی برات بگگهی دیکی دوست داشتم یلیخ-
 
 : رفتمي اخم برگشتم سمتش و چشم غره ابا
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 تا چند روز نفسش تنگ کشهیهرموقع م..یبراش خوب ن.. بکشهنقدری دختره پررو انی خوام ایمن نم.. ممنونیلیخ-
 ..شهیم
 
 از دست رانهی رو غافلگی گرفت و نيزی نشسته بود ختای نامزده بي روبه روم بود و کنار مهد حرفم مهراب کهنی ابا

 : و گفتدیافسون کش
 
 .. کنه؟دایخوبه چند روز نفست مشکل پ..؟یکنیچرا لج م..ی آبشار برات خوب نگهیراست م-
 

 : رفت و گفتي چشم غره اافسون
 
 ..؟یتو االن نگران من-
 

 : زدي چشمک بامزه امهراب
 
 ..نباشم؟-
 

 :افسون
 
 ..ی نداره باشیلیدل-
 

 : که مشخص بود حوصله ش از بحث اونا سر رفته گفتیی بگه که شهراد با صدايزی خواست چمهراب
 
 ..مییای زود ممی اطراف بزننی اي دورهیما -
 

 :داختم و گفتمبا تعجب ابروهامو باال ان.. شد اما من همچنان نشسته بودم و نگاهِ همه هم به من بودبلند
 
 .. اومده؟شی پیمشکل-
 

 : خنده و رو به شهراد گفتری هرهر زد زتبسم
 
 ..ی باهاش حرف بزنمی مستقدیبا..رهیگی مری فقط منظور رو دکمی.. دوست ما خنگه هانی ایفکر نکن-
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 : اخم بهش نگاه کردمبا
 
 ..یکنی منیچرا توه..؟ی چیعنی-
 

 ستادهی انهی تخت دست به سنییود برگشت و با چشم ابرو به شهراد که پا که در حال چونه زدن با مهراب بافسون
 : بود،اشاره کرد

 .. نی بزني دورهی ياقا دو ساعت منتظره تا همراهش بر-
 :  به شهراد زدم و در حال بلند شدن گفتميلبخند

 .. ؟یگی نمی چيخوب برا-
 :  خنده و گفتری زد زتایب

 .. ي بدشنهادی پمی مستقدیبا.. داداشمیما که گفت-
 :  شلوارش فرو کرد و گفتبی دستاشو تو جشهراد

 .. زهیهمه جوره عز-
 :  انداختینی به بینی چتایب.. بستنیکی یکی رو ششونی عمق گرفت و بچه ها نلبخندم

 .. خدا بده شانس-
 کیچند جا نزد..می رفت داشت باالي تندبی که شیی از جایبه سخت.. رفتم و کنار شهراد راه افتادمتای به بي غره اچشم

 ..  اما شهراد دستمو گرفت و نزاشتوفتمیبود سر بخورم و ب
 خشک و ي بود که پر بود از درخت هاقی عمبای دره تقرهی پامون ریز..می تخته سنگ نشستهی ي رومیدی باال که رسبه

 .. سردم شده بود.. بازوهام گذاشتم و خودمو بغل کردميدستامو رو..زمستون بود و هوا سرد..بدون برگ
 همه نیشهراد برگشت بهم نگاه کرد و بعد از ا.. تو جام جابه جا شدمکمی.. هوا سرد بودنیی از پاشتری بیلی باال خنیا

 : سکوت گفت
 .. ؟یچرا ساکت-

 :  باال انداختمشونه
 ..  بگم؟ی من چی تو ساکتیوقت-
 .. ؟يخودت حرف ندار..؟يتا تو جواب بد حرف بزنم دی من بایعنی-
 راحت اسمشو صدا گهید.. کردمی می باهاش احساس راحتبی عجیی جوراهی گذشت و ی ممونی از دوستی ماهکی

 ..  روزمره صحبت کردن برام عادت شده بوديزدن و باهاش از کارا
 حال حاضر فقط و فقط با گه،دری رو که بخواد بهش نه نمی که هرکسيپسر مغرور.. که ناراحت باشههی کخوب

 جمع،رفتارش با ي چه تومی دوتامون بودیچه وقت.. غرورهيرفتارش با من بدونه ذره ا..ازش خوشم اومده..مالِ منه..منه
 .. تی و حماوده بی فقط خوبدمی ازش دی و تا حاال که هرچهیمن پر از مهربون
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 تی کوه محکم و پر از حمانی انقدریا..سادهیوه پشتم وا کهی کردم ی بود حس میوقت.. جرات نداشت بهم تو بگهیکس
 .. شدی میشگی گاه همهی تکنی ماه از ته دل ارزو کردم کاش اکی نیبود که چندبار تو ا

 .. زمهی گفته باشه عزدی که به من شای تنها کلمه احساسیعنی..ستی ابراز عالقه بلد ننای خوب در کنار همه ااما
 نکرده و ي ابراز عالقه اچیتا االن ه..ی و لحن صحبتش پرِ از مهربونی معمولي نگه اما همون حرفايزی چدی شایزبون

 رو نانی و اطمتی حس حمانقدری وقتها ای اما بعضهی رابطه ش با من چجادی انی الی دونم دلی ماه نمکیهنوزم بعد از 
 .. مونهی نمی حرفچی هي که جاکنهی مقیبهم تزر

 نانی اطميدر کنارش به قدر.. بگم امادی برام ارزش داره و نباییایماه تونسته اعتمادمو جلب کنه دن کی نی تو انکهیهم
 ...... ادی به چشمم نمگهی ديزی چچیدارم که ه

 و نییچشمامو با شرم انداختم پا.. نگفتمیچی وقته زل زدم بهش و هیلی خدمی ش به صورتم فهمرهی نگاه خدنی دبا
 :  کردمسیلبامو با زبونم خ

 و زنمی حرف مشهینمت،همی بی و من نمیستی که نگهی ديروزا..ي همه جا باهام بودبایامروز خودت تقر..نه خوب-
 .. گمیکارامو برات م

 :  زد و گفتيلبخند
 ..  همه جا باهات بودمشهیپس کاش هم..هومم-
 ..  برات حرف بزنم؟ي دوست نداریعنی-
 ..  دوست دارمی پشت گوشي از حرفاشتریدر کنارم بودنت رو ب..ی باششمیپ..دوست دارم همه جا همرات باشم..نچ-

 .... اونم لبخند کجشو مهمون صورتم کرد و به جلوش نگاه کرد.. نگفتميزی زدم و چيلبخند
 خواست کارخونه ش رو اداره کنه و شهراد هم قبول ی کردن از پدرش که از شهراد مهی حرف زدن و گالکمی از بعد
 ..  بچه هاشی پمی برمی برام مهمتره،بلند شدی گفت فعال درس و دانشگاه از همه چی کرد و مینم

 با فاصله دو طرفم نگه وفتادنمی ني بود و دستاشو براستادهی پشت سرم با فاصله کم امی رفتی منیی پابی از شیوقت
 ..  نداشتمی و ترسدادمیحت انجام م کار رو هم رانی خطرناك تری حتکردی متی ازم حماينطوری ایوقت..داشته بود

 :  زدم و هرکار کردم نتونستم نگميلبخند.. کنارم قرار گرفتمیدی که رسبی شنیی پابه
 ..  ترسمی نمي کارچی از هی مواظبمينطوری ایوقت-
 :  تر شد و صورتشو تو صورتم خم کردکی بهم نزدکمی
 .. ی من مهمي برانای از اشتریب..شتمی پشهیهم.. مواظبتمشهیمن هم-
 .. ممنونم-
 ..  خودمم راحتهالی خينطوریا..ستیتشکر الزم ن-

 ی داشتن دعوا می دونم سر چینم.. سر و صداشون بلند بودمیدیبه بچه ها که رس.. نگفتميزی زدم و چيلبخند
 ..  هم غش کرده بودن از خندهي دخترا باال رفته بود و مهراب و مهدغهی جغی جيالبته فقط صدا..کردن

 : دمی اروم شهراد رو کنار گوشم شنيصدا.. بوددی قهقهه زدن بعنطوری ادمونی اتو کشي مهداز
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 ..  بهشون خوش گذشتهنکهیمثل ا-
 :  گفتمطنتی شبا
 ..  خوش گذشتشتریبه ما که ب-

 :  زدیقی عملبخند
 .. بر منکرش لعنت-

 دهی پوشی مشکي لوله انی و شلوار جی مشکشرتی تهی..ستادمی اتاقم ايواری درِ کمد دي روي قدنهیی ايجلو
 ..  رد کرده بودم و محکم پشت سرم بسته بودممیشونی پيموهامو کج از رو..بودم

 .. دهی بهم دست می احساس خفگزهی ری صورتم مي روای ذره موهام دور گردنم هی ای دونم چرا اما تازگینم
 بودم دهیکت بهاره چرم ستِ بوتام رو پوش..دمی پوش داشتی چرم کوتاهم که تا ساق بود و پاشنه تختي خاکستريبوتا

 ..  تخت برداشتم و به دستم گرفتمي همرنگشم از روکی کوچی دستفیک.. که داشت رو باز گذاشته بودميو دو دکمه ا
 هی یحت.. خم شدم و ابروهامو مرتب کردمنهیی ايرو.. شلوارمبی برداشتم و گذاشتم تو جشی ارازی مي رو از رومیگوش

 ..  جلب توجه کنميزی چنی ترسم با کوچکتریهم حوصله نداشتم هم م..کرم هم نزده بودم
 ..  اب پرتقال هم دستش بودوانی لهی ضرب گرفته بود و نی زمي که با پاش رودمی رفتم افسون رو درونی اتاق که باز
 ی سه ربعنی و استومدیش م بهیلی که خدی سفری بلوز حرهی بود و دهی زانو پوشری تا زی برفنی شلوارك جهی

 ناز شده یلی هم کرده بود و خیمی مالشیارا.. بود دورشختهی بود و از فرق باز کرده بود ردهیموهاشم اتو کش..داشت
 ..بود

 :  رو داد دستموانی و لدیگونه م رو بوس.. و اومد طرفمدی به روم پاشيلبخند
 .. ي ناز شدیلیخ..بخور تا گرم نشده-

 دو ساعت تو توالت عالف دی خوردم بای مگهی دکمی..دمی سر کشمهی رو تا نوانی همه مهرش زدم و لنی به ايلبخند
 .. رونی از خونه بمی گذاشتم و رفتخچالی رو تو وانیل..می شدیم

به .. رو که ادرس روش نوشته شده بود رو به راننده نشون داد و اونم حرکت کردي و افسون کاغذمی شدی تاکسسوار
 .. نجای امی بود که اومده بودی ماهکی نی کردم و فکرم تو اینگاه م ابونایخ

 ي هیمثل بق..می کالس اشنا شده بوديبا همه بچه ها..می روز تو هفته کالس نداشتکی شروع شده بود و فقط دانشگاه
 و نسبت به روز اول که همه شهی داره اب مخشونیاما به نظرم کم کم ..شنی نمیمی سردن و زود صمبای ها تقریغرب

 .. شنی کردن،دارن بهتر میپشت چشم نازك م
 میستی اهلش ندنی دی شر کالس خواستن به قول معروف مخ مارو بزنن اما وقتي هفته اول چندتا از پسراکی البته

 ..  بهمون ندارني کارگهی شدن و دالی خیکال ب
 نجای ازای چنیبه قول افسون ا.. رو دوست داشته باشمیتونم کس ی و نه مارمی رو مي نه اسم پسررمی که کال تا بممن

 وقت ها به یلیهرچند خ.. بچه هم هستهی و ستمی خودم تنها نگهی من دنکهیاما خوب هم ا..ستی براشون مهم نادیز
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 پسر به خودمم وحشت دارم و روانم بهم هی شدن کینزد  ازی من حتنکهیهم ا..رهی مادمی کنم و یکل فراموشش م
 ..  اعتماد کنم و دوست داشتنو تجربه کنمشونیکی به گهی دکباری چه برسه بخوام زهی ریم

 موضوع تنها موندنم تا اخر عمرم بود که نیتنها وحشتم از ا..ستمی تنها نگهیمن د.. فقط به درسم فکر کنمدمی محیترج
 ..  بچه درست شدنیاونم با وجود ا

 بزرگ شده کمی کرد و ی که تو شکمم داشت رشد مي موجودنی به ای احساسچی بخوام راستشو بگم من هواقعا
 مخم هنگ کرده و تی موقعنیواقعا تو ا.. نهای تونم بزرگش کنم ی کنه مدای ادامه پنطوری دونم اگه همینم..بود،نداشتم

 .. یچیه..رمی تونم بگی نمیمی تصمچیه
 لبخند نشست ای اسم برددنی در اوردم و دی به سختبمی رو از تو جیگوش.. اومدمرونی از فکر بمی زنگ گوشي صدابا
 ..  مدت چقدر بهمون کمک کرده و مثل به برادر پشتمون بودهنی تو ادونهیخدا م.. لباميرو

 :  صداش بازم لبخند زدمدنیبا شن.. و بردم کنار گوشمدمی کشی گوشنی اسکري رودستمو
 .. ؟ی دخيچطور-
 .. سالم-
 .. ن؟ییکجا..چه خبر؟..؟یسالم خوب-
 .. میرونیب..یاومم مرس-

 :  بلند شدی از پشت گوشنی زمي روی شدن صندلدهی کشيصدا
 ..  دنبالتون؟امی بنیچرا زنگ نزد..کجا؟-

 .. "ایبرد" لب زدم هی کدی پرسی افسون که با اشاره مي و برادمی گزلبمو
 : دمی کشیقی عمنفس

 .. میشی اشنا مابونای بهتر هم با خينجوریا..می که مزاحم تو باششهینم..میری بگادی خودمون دی باگهید-
من خودم دوست ..ی هستينطوری فهمم تو چرا ایمن نم.. دوست دارم دو تا بخوابونم تو گوشتیگی مينطوری ایوقت-

 .. ن؟یریحاال بگو کجا م..يری بگادی رو ابونای خی تونینترس با منم م..دارم همراتون باشم
 :  من من افتادمبه
 .. می داشتیعنی..می خواستیم..یچیه..اومم-

 راستشو بگم نیپس بهتره سنگ..عمرا.. به روانشناس جماعت دروغ گفت؟شهی میعنی..رونی محکم فوت کردم بنفسمو
 :  نشدهیتا حرص

 ..  دکترمیری ممیراستش دار-
 : ی پر شد از نگرانصداش

 .. کدوم دکتر؟..افسون خوبه؟.. شده؟تیطور..؟ی چي برادکتر..؟یچ-
 دانشگاه ادرس ي از بچه هاهیدکتره خوب.. چکاپ شمهی رمیفقط من م..میهردومون خوب..گمیامون بده م..سیه-

 .. میگرفت
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 :  راحت شده بود اما بازم نگران بودکمی الشیخ
 ..  بشناسمدی شاهیاصال اسمش چ..ه؟یخوب دکترِ چ-

 :  بهمدیسکوت کرده بودم که پر حرص توپ.. خبر نداشتیچیاون که از ه..رمی بهش بگم دکتر زنان مشدی روم نمخوب
 .. ادرس؟-

 : می شدادهیافسون پولشو حساب کرد و پ..میدی موقع راننده گفت رسهمون
 .. فعال..میزنی برم داخل بعد حرف مدیاالن با.. نگران نباشمیما خوب.. به من گوش بدهایبرد-

 هی کالس که ي از بچه هایکی..فمی رو قطع و بعد خاموش کردم و انداختم تو کی گوشلکسی اما ردمی دادشو شنيصدا
خودش هم برامون .. کردی مفی هم ازش تعریلی کرده بهمون و خی دکتر رو معرفنی هسته اي و فرانسویرانیدورگه ا

 .. می که قبول نکردادی خواست همرامون بینوبت گرفت و م
 نی که سرزمنهی از ارزوهاش ایکی گفتی که منطوری نرفته و ارانیتا حاال ا.. خونگرم تر و مهربون ترههی به بقنسبت

 غربت نیبه قول افسون تو ا..ادی همه جا با ما مبای نداره و تقریمیاونم دوست صم..شلِیاسمش هم م..نهی رو ببشیمادر
 .. متهی هموطن هم غنمچهی نهی نیهم
دستام از شدت ..می و منتظر شدمی کنار هم نشستی دوتا صندليرو..شدی نوبتمون مگهی ربع دهی..میدی موقع رسبه

 .. ی دونستم از چی و نمدمی ترسیم..دی لرزیاسترس م
انگار استرس من به اونم .. تند شده بودنقدری دونم چرا اینم..دی کوبی وقفه می و بشهی شکمم تندتر از همری زنبضِ
 ..  کرده بودتیسرا

 شکمم چرخوندم اون کوبش اروم ي که دستمو روکمی.. شکمم نشست و اروم تکون خوردي دست راستم روناخوداگاه
 شکمم ي بودم به دستم که رورهی انداخته بودم و خنییسرمو پا.. برگشتشیشگی و هميکم و کمتر شد و به حالت عاد

 .. شدی مدهیکش
 بود و اسممو صدا ی منشي رو لبای حالتیلبخند ب..دم خوردم و سرمو بلند کری اسمم تکون محکمدنی شنبا
 ..  شکمم برداشتم و با افسون راه افتادميدستمو از رو..زدیم

 و دیپوست سف.. سال به باال و خوشگلی خانم سهی.. و سرمو بلند کردمدمی کشیقی نفس عممی اتاق دکتر که شدداخل
موهاشو محکم باال سرش بسته بود و .. داشتزی ریلی خي و گونه هاش کک مک هاینی بيرو.. روشنی ابيچشما

 .. ومدی بهش میلی خدشیروپوش سف
 که ی راحتي مبل هاي به خودش نشستم و افسون هم روکی نزدی صندليمن رو..مینی لبخند بهمون تعارف کرد بشبا
 ..  شده بودندهی دورتر چکمی
 :  گذاشتزی دستاشو تو هم قفل کرد و رو مي لبخنده نازبا
 .. هیمشکل چ..دییبفرماخوب -

روم .. بگم اخه؟یچ.. دستام انداختمي زانوهام گذاشتم و نگامو رويدستامو رو..دمی به افسون انداختم و لبمو گزینگاه
 .. شهینم
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 همه نهی کنه و ببنهی داره تورو معافهیاون فقط وظ.. پدر بچه کجاسگهینم..ي بگه تو چرا حامله شدادی اون که نموونهید
 که یی حرفا و سواالنی که از همنجای اياومد.. کنهی سوال جوابت نمی و کسهی عادزای چنی انجایا.. نهای خوبه یچ

 .. ي جواب پس بدی به کسیستی مجبور نجانی نره که اادتی..ی راحت باشيبراشون جواب ندار
 نداره که تی براش اهماصال.. سر من اومدهیی فهمه که چه بالینم.. فهمه بچه من پدر ندارهیاون که نم.. ارهخوب
 ..  پر از ارامشِ خانوم دکتر استرسم کمتر شدي فکرا ارومتر شدم و با نگاه به چشمانیبا ا..بپرسه
 :  کردم و گفتمسی خلبمو

 ..  نداشته باشمی مشکلنمی چکاپ شم ببهی خوامی دکتر مامی دفعه اس منیاول..راستش من باردارم-
 :  تر شد و با دستش پشت سرمو نشون دادقی دکتر عملبخند

 ..  ازترمی بگی سنوگرافهی اون تخت دراز بکش اول يرو-
 کوچولو شکمم جلو هی.. رو باال زدم و منتظر شدمشرتمیت..دمی تخت دراز کشي کمک افسون کتمو در اوردم و روبا

 .. گذرهی مشتری بمیاز اون روز دو ماه و ن..اومده بود
 دمی دقت کردم نفهمیهرچ..دادی نامفهوم نشون مرِی تصوهی که يتوری به مانمیو افسون زل زده بود بعد من قهی دقچند

 ..  کنهی داره نگاه مجی اونم مثل من گدمی به افسون انداختم که دینگاه..هی به چیچ
 بچه ش اما دنی کرد از دی و ذوق مستادی ای بچه کنارم منی پدر ادی افسون باياالن جا.. نگاه کردمتوری به ماندوباره

 .. ستمی خودمم خوشحال نیاالن حت
 تونه منو همه کس خودش بدونه و ی بزرگ شد مکمی ی وقتیعنی.. بچه که از منم تنهاترهنی اچارهی من تنهام و بچقدر

 ..  نپرسهیچی وقت هچی نخواد و هویکاش جز خودم کس..کاش بتونه.. سوال نپرسه؟یازم درباره کس
 :  گفتدادی شکمم تکون مي که دستگاه رو رونطوریهم.. بهش نگاه کردم دکتري صدابا
 کم کم تکون گهیاز ماه چهارم به بعد د.. هفته اسازدهیحدودا ..بچه هم سالمه.. خوبهی که همه چنجایخوب تا ا-

 ..  رو بهتون بگمتشی تونم جنسی و بعد هم می کنیهاش رو هم حس م
 شی و سمت صندلاوردی که دستکش رو از دستش در منطوریهم.. رو شکمم گذاشت و بلند شدي دستمال کاغذچندتا

 :  ادامه دادرفتیم
 دی باي و قرص اهن که زمان بارداریتی تقويداروها..ي انجام بددی فردا صبح باسمی نوی واست مشیچندتا ازما-

 قطعشون یلی به هر دلای بره ادتی دی هم نبا روزکی یحت..ی استفاده کندیهر روز با..سمی نویاستفاده بشه واست م
 .. ادی مای داشت هم بچه ت سالمتر به دنیواه خي راحت تري هم بارداري بخورشتری بي مقويزای چیهرچ..یکن

 : دستاشو تو هم قالب کرد و گفت.. گفتمی تکون دادم و چشمسرمو
 .. نی کنی میبا هم زندگ-
 :  بگم که افسون زودتر گفتيزیخواستم چ.. داشت؟یچه ربط.. تعجب بهش نگاه کردمبا
 ..  هست؟یمشکل..بله-

 :  دکتر پررنگ تر شدلبخند
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 هی.. تونن بخورنی نميزی هرچیعنی..اری هم بد وشنی از خانوما هم تنبل می بعضيزمان باردار..ی چه مشکلزمینه عز-
 نی ايبرا..يدی اگه نخورد به زور بهش میحت.. حتما براش درست کن و بده بخورهدمی بهت مي مقوي از غذاهاستیل

 .. ن؟ی نداریالسو..خوب..ششی پي مدت برنیگفتم اگه تنهاس شما ا..دمیپرس
 ذهنمو مشغول کرده بود که نقدری که دکتر دستم داده بود ايدی و سفاهیدر واقع اون عکس س.. نداشتمی که سوالمن

 ..  شده بودم بهشرهیعکسه تو دستم بود و خ.. رو گرفته بوديفرصت هر فکر
 دکتر دمی غرق بودم که نفهمنقدریا..دادی محی که حال بد و حالت تهوع هام رو داشت توضدمی شنی افسون رو ميصدا

 ..  جواب داد بهشیچ
 زد و عالمت داد که يلبخند.. بهش نگاه کردمجی شونه م نشست از فکر خارج شدم و گي دسته افسون که روبا
 .. تم گذاشتم و بلند شدم کبیعکس رو تو ج..میبر
 :  به دکتر زدمینی تو دستم جابه جا کردم و لبخند غمگفمویک
 .. ممنونم خانوم دکتر-

 :  پر از ارامش بودلبخندش
 هی که شمی پای بعی که بود سریهر مشکل..می کني راحت رو سپري باردارهی با هم دوارمیام..زمی کنم عزیخواهش م-

 .. ری نوبت بگی ماهه بعد از منشياالنم برا..وفتهی نیوقت اتفاق
 .. خدانگهدار..چشم..ممنون-

 چند دمی ازاد که رسيبه هوا..رونی بمی ماهه بعد از مطبش زدي تکون داد و ما هم بعد از نوبت گرفتنِ دوباره براسرشو
 :  بازوم گذاشت و گفتيافسون دستشو رو..دمی کشقیتا نفس عم

 .. امی و برمیرم داروهات رو بگ من بنی بشمکتی ننی ايرو-
 ..... افسون پا تند کرد و رفت سمت داروخونه.. تکون دادم و نشستمسرمو

 :  کردم که برگشت و حق به جانب گفتی بهش نگاه متی عصبانبا
 .. ؟ی کنی نگاه مينطوریچرا ا..ه؟یچ-
 صورتم رو با ضرب چرخوند طرف  چونه م گذاشت وریدستشو ز.. نگاه کردمگهی رو برگردوندم و به طرف دضی غبا

 : خودش
 .. ای نکردي دختره هرزه اعصاب منو خورد کردهیبه خاطره ..حواست باشه به رفتارت-

 :  زدمی عصبيپوزخند
 .. گه؟یمنظورت عشقته د-

 :  جمع شدصورتش
 ..  چرند رو به تو گفته؟نی ایک..عشق؟-

 هم تو چشماش گذاشته بود تو ذهنم نقش ی روشنی برنزه که لنز عسلی بلوند و صورتي با موهاي دختررهی تصودوباره
 ..  اعصابم بودي محکم و منظمش روي که هنوزم قدمایدختره خوشگل..خورد
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 :  چونه م پس زدمری شدم و دستشو از زی عصباندوباره
 ..  کرده بودی عنوان معرفنی خودشو با انجای ايواال به تمام بچه ها.. گفته؟یک-

 گهی و مرهیگی دختره اومده دانشگاه و سراغه شهراد رو مهی چند تا از بچه ها جلوم رو گرفتن و گفتن ادی مادمی هنوزم
 ..  بهمزهیریدوست دخترشه،اعصابم م

 و مشغول حرف ستادنی انیبا دختره کنار ماش.. بلهدمی موضوع رو بگم که دنی گشتم بهش ای دنبال شهراد مداشتم
 رو با اصرار به شهراد يزی داشت چی و سعومدی مي کردم که دختره چه نازیاز دور بهشون نگاه م..زدن هستن

 .. کرد ی بود و بهش نگاه مستادهی تفاوت و اخمو ایشهراد هم ب...بفهمونه
 دی منو دورتر دی وقتیت داد حی تو رفتارش با دختره نشون نمیاقی اشتچی بود و هشهیدرسته اخالق شهراد مثل هم

 ..  و توقع داشتم قاطع تر با دختره رفتار کنهرهی گیاخمش باز شد و با لبخند اشاره کرد برم کنارش اما بازم حرصم م
 تو هوا و انگشت اشاره ش و به دی شهراد از حرفم پريجفت ابروها.. ماي دختره رفته و جنگ اعصابش مونده برااالنم

 : طرف خودش نشونه گرفت
 .. عشق من؟-

 :  تر شدظی غلاخمم
 ..  از بچه ها بپرسگمی دروغ می کنیاگه فکر م..؟یپس چ-

 نقدری بودم ادهیتا حاال ند.. کردی نگاهمون مشدی از کنارمون رد می که هر کدی خندی بلند منقدریا.. خندهری زد زپق
 رفته بود و مات مونده بودم به خنده ادمیکال بحثمون .. کردمی زده به خنده ش نگاه مرتیح..بلند و از ته دل بخنده

 .. ش
 ی من دوباره پقِ خنده رو زد اما به سختی و ماتیجی گدنیبا د.. به من انداختی سرفه خنده ش رو جمع کرد و نگاهبا

 ..  شدکی قدم بهم نزدهی..جلوش رو گرفت
 بود رو سر داد داخل مقنعه ختهی چشمم ري که روییسر انگشتاش موها.. پشت چشمامدی راستشو دراز کرد و کشدست

 ..  باز نگاش کردممهی نيبا پلکا..م
 :  پشت سرم اشاره کرد و گفتنی چشم و ابرو به ماشبا
 .. نی تو ماشمیبر-
 :  نازك کردمیپشت چشم..زدی با دختره حرف منی داده به ماشهی تکشی پقهی افتاد چند دقادمی حرفش نی ابا
 .. من جواب نگرفتم هنوز-
 .. ؟ی خواهی جواب مابونیوسط خ..دمی جوابتم ممی برایب-

 دستاشو زده به کمرش و با خنده دمیبرگشتم د.. سوار نشددمی گذشت دقهیچند دق..نی کردم و نشستم تو ماشیاخم
 ..  کنهینگام م
 :  رفتم و درو باز کردمي غره اچشم

 ..  کار دارمیلیخ.. من برمی سوار بشی خواهیاگه نم-
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استارت زد و .. رو دور زد سوار شدنیدستاشو از کمرش انداخت و ماش.. تر شدقی انداخت باال و لبخندش عمابروهاشو
 ..  کوچه خلوت نگه داشتهی دور زد تو ابوناروی که تو سکوت خکمیبعد از ..راه افتاد
 :  بود شدهي اما صورتش جددی خندیچشماش م.. گذاشت و برگشت طرفم نگام کردمی صندلی پشتي رودستشو

 .. من اماده م که جواب بدم..خوب بفرما-
 :  پررنگ تر شداخمم

 ..  بود؟ی دختره کنیا-
 .. یمی دوسته قدهی-
 ..  کردی میچطور اون خودشو دوست دختر تو معرف.. اره؟یمیکه دوسته قد-
 .. ستمی نگرانی دي من که مسئولِ حرفازمیخوب عز-

 حرف سرمو چرخوندم و به جلوم نگه ی غضبناك بهش نگاه کردم بعد بکمی.. گرد شدشیی پررونی از اچشمام
 :  ذره خم شد طرفم و کالفه نجوا کردهی.. سکوت شدقهی و چند دقدشونیدستشو فرو کرد تو موهاش و کش..کردم

 !.. باور کن.. شدداشی دفعه از کجا پهی دونم ینم..اصن ازش خبر نداشتم..شهی وقت پیلیجونِ آبشار ماله خ-
 نی که ايشهراد..باور کرده بودم.. شده بودرهی خمرخمی خمارش به ني گوشه چشم بهش نگاه کردم که با چشمازا

کال شهراد ناز .. ناز کنمیکمیاما خوب دوست داشتم .. تونست بهم دروغ بگهی کرده بود مگه متی ازم حمانقدریمدت ا
 : مدلبامو جمع کر.. که لنگه ندارههی زبون بازهی.. ملسهدنشیخر
 ..زدی حق به جانب حرف مينطوری که اون اي کردي کارهیحتما تو .. خوامینم-
 :  خم شد طرفمشتری جمع شده م بي به لبارهیخ
 .. ؟ی کنیبازم عفو نم..؟ی چرمی و حالشو بگنمشیاگه دفعه بعد بب-
 .. ؟یگیمن از کجا بدونم راس م-

 سرشو بلند کنه،نگاهشو چرخوند نکهی گرفت و همونطور کج شده به طرفم،بدون اسمی خي و ثابتش رو از لبارهی خنگاه
 : تو چشمام و مات شده گفت

 .. و؟یچ-
 :  گرد شدچشمام

 !..  بهم؟يدی تو هوا جواب مزنمیدو ساعت دارم باهات حرف م..؟يشهراد منو مسخره کرد-
 :  بودم ازشدهی پرسی کرد بفهمه من چی می بود اما سعجی گهنوزم

 ..  فقط درست متوجه منظورت نشدمزمیحواسم هست عز..نه-
 :  بهش رفتميچشم غره ا..پسره پررو.. منم خر باور کردمی گفتتو
 .. يری و حالِ دختره رو بگی ازکجا معلوم به من راست بگگمیم-

 : شهی تر مکی هم به من نزدکمی گهی که مي کردم با هر جمله ای محس
 !.. خوبه؟..ینی و ببییای خودت بدمیخوب خبر م..هومم-
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 نگاه به چشمام انداخت و و دوباره برگشت می نهی لبخندم اونم لبخند زد و دنیبا د.. از هم باز شدني به لبخندلبام
 :  لباميرو
 .. شه؟ی می من چزهیخوب جا-

رگردونه طرف  که سمت صورتم اومد تا بدمیحرکت دستشو د..شهی زدم به بازوش و صورتمو چرخوندم سمت شمشت
 .. دی زنگ خورد و دستشو پس کششیخودش اما وسط راه گوش

 رو به دستش گرفته بود و با اخم بهش یگوش.. طرفشدمیمشکوك چرخ.. قطع نشدشی شد و زنگ گوشی طوالندمید
 ..  کردینگاه م

 : لبشو با زبون تر کرد و گفت.. بهم انداختی نگاهمی منو حس کرد نرهی نگاهه خیوقت
 .. سبهاره -

 :  زديکج خند.. بهش انداختمي تندنگاهه
 .. دمیجواب نم.. نگاه نکنيخوب حاال اونطور-
 : چشمامو گشاد کردم و براق شدم سمتش..دمی ترکی داشتم از حرص مگهید
 .. گهی دي رو تو اب نمک نگه داریکی دیاره خوب با.. نه؟ي جواب بدی خواهیجلو من نم-

 از نقدریا.. شنومی بلند منقدری خنده ش رو اي که صداهی روزنیاول.. کردهيزیامروز چقدر ناپره..رخندهی غش زد زغش
 ..  که لبخند مهمون لبام شد و مهربون بهش نگاه کردمدی خندیته دل م

خنده ش رو خورد و با اخم .. دوباره زنگ خوردی بگه که گوشيزیخواست چ.. رفتی خنده ش ضعف مي برادلم
 : ی گوشي رودیرو کشانگشت شصتش 

 .. ه؟یچ-
 : دیچی پر از ناز و عشوه بهاره تو گوشم پيصدا.. گذاشتکری اسپي رو روی که اومدم گوشیی چشم و ابروبا
 .. می جا قرار بزارهی..نمتی ببدیبا..زمیعز-
 نگاش رهی دادم و خهیسرمو به دستم تک.. سمت شهراددمی و کامل چرخی دستم و گذاشتم پشت صندلیالی خی ببا

 .. دیی پایاز گوشه چشم منو م..کردم
 : دی جمع کرد و توپصورتشو

 گمی می وقتتهیحال.. به من زنگ نزن؟گهیمگه بهت نگفته بودم د.. دخترییچقدر تو پررو..؟ی ني امرگهید..نه بابا؟-
 ای ی فهمینم..نزن زنگ گهی دیعنی.. دست از سرم برداریعنی.. صاحب دارمیعنی.. متعهدمیعنی..؟ی چیعنینامزد دارم 

 !.. نمی شمارتو نبگهید..؟ی به نفهميخودتو زد
چشمامو .. مرور کردمگهی بار دهی و حرفاشو نیینگاهمو انداختم پا..چشمام دو دو زد..دهنم خشک شده بود.. داره؟نامزد

 .. دمی کشیقیبستم و نفس عم
 : دمی دختره رو شني حالتام صدانی همتو
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 ی خواهیم..ي نامزد داریگی می الکدونمیم..ي قانع شددیشا..بزار حرف بزنم.. نکننکارویا..من دوستت دارم شهراد-
 .. یمنو از سرت باز کن

 یچی منو حرص بده هنکهی ايپس بهش گفته نامزد دارم و برا.. لبامي نشست روي محویلی حرف شهراد لبخند خبا
 : بدجنس.. گفتیبهم نم

 ،بهتی دوست دختر منی امروز تو دانشگاه بهشون گفتییاون ادما..بگم که من بخوام بخاطرت دروغ یاصن تو ادم-
 از ی مارو بهم بزننی و بی نقشه بکشنکهی پس فکره اشنوهیاتفاقا االن کنارمه و داره صداتم م..نگفتن من نامزد دارم؟

 به حالت دوباره زنگ يوا.. گمی نمينطوری دفعه بعد انزن  زنگگهیاالن محترمانه بهت گفتم د..رونیسرت بنداز ب
 حفظ جونتم که شده خط بکش يپس برا..هی طرفم کنمی کنم ببی نگاه نمگهی سگ بشم دی شناسیمنو م.. بهارهیبزن

 .. دور من
 دهیتا حاال ند.. وحشتناك شده بودیلی ش خافهی شهراد رفته بود توهم و قياخما.. و خوردم و سرمو اوردم بااللبخندم
  .. اخم کنهينطوریبودم ا

 .... من عاش..ينطوریشهراد نکن ا-
 جو عوض بشه نکهی اي و با خنده برادمی کشیقینفس عم.. داشبوردي رو قطع کرد و انداخت روی با حرص گوششهراد

 :  حال و هوا خارج شه گفتمنیو شهراد از ا
 از جذبه ت خوشم ی نگی بارت بود و هم بگنی چون هم اولندفعهیا.. قاطع برخورد کنهينطوری همدیادم با.. جذبهولیا-

 ..  اطرافت باشيمواظب دخترا..سی خبرا ننی از اگهی االن بگم دنیاما از هم.. بخشمتیاومد،م
 دفعه دستشو از هی.. باال رفته صورتشو چرخوند طرفم و بهم نگاه کردي لباش و با ابروهاي خنده ش نشست روکج

 : دیحکم کش رو ممینیفرمون جدا کرد و با خنده ب
 .... زهی که خاطرت عزفیح..بچه پررو-

 ***************************************************** 
 کنار دوستش نشسته بود و ناخوداگاه مکتی نهی يرو.. شده بود و به دانشگاه اومده بودداری بلی زود بدون دلیلی خصبح

 ..  دانشگاهي ورودي رودی چرخینگاهش م
 هیانگار منتظره ..شدی منیی تو دلش باال پايزی چهی اما هی دوست منتظره چینم..خواد انگار منتظر بود بنکهی ابدون

 .. شدنی با سر و صدا وارد دانشگاه مشهیگروهِ شاد و خندون بود که هم
 لحظه از ذهنش هی.. کردی نگاه مي چرخوند و چشمش به صورت مهراب افتاد که مشتاق و منتظر به ورودنگاهشو

 .. » خواست چرا کات کردن؟ی خاطرشو منقدریاگه ا«: گذاشت که
 که بند کوله ي به دو دختردیرد نگاهشو دنبال کرد و رس.. تعجب کردمکتی ني صاف شدنِ مهراب از حالت لم روبا

به پشت سرشون  ی نگاهيبا کنجکاو.. و تند صاف شدعیخودشم سر.. شدنی وارد ميهاشون رو گرفته بودن و از ورود
 ..  همراهشون نبودی دونفر بودن و کسنیاما انگار فقط هم..انداخت

 :  و با خودش گفتدی به صورتش کشیدست.. برگشت سمت مهراب که پکر شده بودجیگ
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  "ومدهی گم شده که دانشگاه هم ني کدوم گوریمعلوم ن"
 :  شونه هاش رو باال انداخت و زد سر شونه مهرابالی خیب

 .. شهیاالن کالس شروع م.. دادابلند شو-
 ها تو ی صندلي رویوقت..بدون حرف تا کالس رفتن.. قدم زنان راه افتادن سمت کالسشونیی بلند شد و دوتامهراب

 ..  نشستن نگاه کردی مشهی که همیی سوم نشستن،از گوشه چشم به اخر کالس جافیرد
 و خنده ی دوستاشون اونا هم حال و حوصله شوخومدنیانگار با ن..زدنی همون دو نفر نشسته بودن و اروم حرف مفقط

 ..  شدزی جمع و گوشاش تکمی از دخترا چشماش یکیبا سواله ..نداشتن
 بود عقب و به تبسم و دهیدختره چرخ.. وجودش شده گوش و منتظره جوابهي کرد مهراب همه ی راحت حس میلیخ
 :  کردی نگاه متایب

 !.. ومدن؟ین..شار کجان؟بچه ها پس افسون و آب-
 دوتاشون رد و نی بینگاه.. شدنرهی ختای سوال کالس تو سکوت فرو رفت و همه منتظره جواب به تبسم و بنی ابا

 :  و گفتدی و گزنشیی لب پاتایبدل شد و ب
 .. دنیدرسشون رو اونجا ادامه م..آبشار و افسون رفتن فرانسه-

 طرف کالس نیاما ا..ل جوابه دوتا دختر در مورد رفتنِ افسون و آبشار شدن و مشغول سوادنی هــو بلند کشهی ها بچه
 .. دوتا پسر خشک شده بودن

 رهی انداخت و خنییشهراد سرشو پا..دی لرزی مهراب ميچشما.. نگاه کردنگهی مکث سرشون رو چرخوندن و به همدبا
 ..... شیشد به دسته صندل

 چیی شهراد سونی ماشکِینزد.. زدنرونی از کالس بدنی از حرفاش نفهمیچی هچکدومی استاد که هدی از خسته نباشبعد
 : رو پرت کرد سمت مهراب و گفت

 .. نیتو بش-
مهراب دستشو ..دادنی گوش مشدی که پخش میتو سکوت فقط به اهنگ..نی سرشو تکون داد و نشست تو ماشمهراب

 نی بلنده اي خواست با صدای انگار مدی لرزی منیماش ي هاشهی که شادی زنقدریا.. کردادی اهنگ رو زيبلند کرد و صدا
 ..  رو از خودش دورکنهالیاهنگ فکر و خ

 ..  بود مرد و روح از تنش جدا شددهی که شني تو وجودش با جمله ادی امي همه انگار
 جوره چی که هيدیترد..زدی موج مدی تردیتو چشماش کل..رهی که با خودش درگدی فهمشدی با نگاه به صورتِ شهراد ماما
 تو دی مطمئن گفته شده بودن،تردیی که با صدایی حرفاهیاما .. وجهچیبه ه.. نبودمونیپش.. کنهشی تونست مخفینم

 .. نداختیدلش م
 .. سادهی خراب جلوش واي اهی نابود شده و با روحشی زندگي که همه نهی رو ببي توقع داشت امروز دخترانگار
 ..  اسهی ش گرهیر هر ثان که به زور سرپا شده و کايدختر
 ..  ندارهقتی حقچکدومی بهش زده تا بسوزونتش و هیی حرفاهی که از زور حرص يدختر
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 ..  که سپرده بودش به خدايدختر
 .. ي که گفته بود منتظرم تقاص کارتو پس بديدختر

اون صداها .. منتظر بودنشیی جوراهی و شیبا ادامه دادن به زندگ..با سرپا موندنِ اون دختر.. اون دختردنی حاال با نداما
 ..  خوره اون حرفا افتاده بود به جونشنیع..شدی تو سرش اکو ميشتریو حرفا با شدتِ ب

 اما انگار همه نهی همه وقت تصور کرده بود رو ببنی که اي و دخترادی روز بود تا بنی چند ماه منتظره انی اي همه
 .....  بودختهیتصوراتش بهم ر

 :  برگشت طرفش مهرابي صدابا
 .. ؟یشی نمادهیچرا پ-

 راه افتادن سمت یی شد و دوتاادهیبدون حرف پ..دی اپارتمانش دنگی به اطراف انداخت و خودشو تو پارکینگاه
 ..  مبلي و انداخت رودی کشرونی رو از تن بشی که وارد خونه شد کت اسپرت مشکنیهم..اسانسور

 :  برداشت و به مهراب نگاه کردشهی شهی خراب ی سمت بارِ گوشه خونه ش قدم تند کرد و با اعصاببه
 .. ؟ي خوریم-

 رو تا السیدوتا گ.. مهراب نشستي مبل روبه روي برداشت و روالسیدوتا گ.. سرشو به نشونه اره تکون دادمهراب
 ..  رو هل داد سمت مهرابیکی پر کرد و مهین
 .. دی هم پر کرد و سر کشگهی دیکیپشت سرش ..دی نفس سر کشهیرداشت و  خودشو بالسِیگ

 :  جلودی خودشو کشمهراب
 ی که ميزیبه چ..ي دادشی و از کشور خودش فرارشی انداختیاز زندگ..ی خوشحال باشدیتو که با..چه مرگته تو؟-

 .. ؟یمونی حاال چرا پشيدی رسیخواست
 :  زديشخندین

 !..شم؟ی نممونیدم،پشی که انجام مي از کارچوقتی من هی دونیتو هنوز نم-
 .. ي شدي طورهی رفتن يدی شنیاز وقت..خو پس چته؟-
 :  رو خوردشیدنی قلوپ از نوشهی
 ..  فکرمو مشغول کردهگهی دزی چهی-
 .. ؟یچ-
 :  گفت چرخوندی رو موانی داخلِ لاتی که محتونطوریهم.. کاناپه دراز کردی پشتي از دستاش رو رویکی داد و لم
 شهرزاد ادهی یوقت..ستمی نمونی درصد هم پشهی ی حتی دونیم.. کردهری اون روزش بدجور ذهنمو درگيحرفا-
 کنم کم ی فکر موفتمی که منای اادهی.. زده شخی و تن دیصورت سف.. کبودشيلبا.. جسم غرق خونشادهی..وفتمیم

 زد یی حرفاهی رونی برفتی خونه منی از تو همیوقت اما..دمی کوبی آرشام رو مزدلهی عزنای از اشتری بدیبا.. هم کردميکار
 و دور شدنش،اون حرفا یبا ادامه دادنش به زندگ..اما االن با رفتنش..گهی کردم از حرص می که فکر میی حرفاهی..بهم

 .....  ادامه بده امای تونه سرپا بشه و به زندگی نمگهی کردم دیفکر م..شنی مدهیتو سرم کوب
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 يخم شد جلو و دستاشو رو..دی صورتش کشي و دستشو رورونینفسشو فوت کرد ب.. بلند و به سقف نگاه کردسرشو
 .. پاهاش گذاشت

 شهی و مثل همیمعمول.. نداشتی مشکلچیتا امروز ه..چشماش خمار و سرخ شده بود.. پشت هم خوردالسی تا گدوسه
 .. ش کرده بود جمله متحولهیاما امروز همون ..دادی ادامه مشیبه زندگ

 که آرشام نطوریهم..شکنهی مقی حقادنی خبر نداره و با فهمیچی کرد اون از هیبلکه فکر م.. دور شدنش نبودی ناراحتاز
 .. رهیگی و انتقام خواهرشو مشهی دوردونه آرشام مزی عزی باعث شده بود خواهرش پرپر بشه،اونم باعث بدبختیپناه

 ..  ساخته بود و اجرا کرده بودي تراژدهی  خودشي دوتا اتفاق برایکی دنی دبا
 اون شی و خماریانگار با مست..شدنی نوار ضبط شده تو سرش تکرار مهی خورد که فراموش کنه اما اون حرفا مثل یم

 ..  کردنی متشیحرفا هم گنگ تر شده بودن اما همچنان بودن و اذ
 گفته بود و شهراد اون روز ی بود و با هق هق و به سختستادهی روپا واواری که به زور و با کمکِ دی از زبونِ کسییحرفا

 : با لبخند و لذت نگاه کرده بود
  "ی نداشته باشی راهچی و هی که بفهميبترس از روز..ي خبر نداریچیتو از ه"
  "میدی رسی نمنجای کدوم به اچی گفتم و هی بهت مي بوددهی قسم خوردم اما اگه پرسنکهیبا ا"
  "يدی رو پس مي که کردي تقاص کاري روزهی.. گناه متهم شدیآرشام ب..ختم گناه سویمن ب"
  "ي زدشمی نقش اولش و اتي و منم کردی خودت داستان ساختي،برای مرگه خواهرت باشلی دنبالِ دلنکهی ايجا"
 ي و همه ي نداری راهچی هگهیمن راه دارم اما تو د.. کنمی و سوختنتو نگاه مستمی ای منطوری منم همي روزهی"

  "ي پشت سرتو خراب کرديپال
  " کنهکاری دونه باهات چی که خودش میاون..یی سپرمت دسته اون باالی اما مستمیمن دنبال انتقام ن"
 ازش ي چطوری و ندونی رو بفهمقتی که حقيدعا کن نرسه اون روز.. گناه بود آرشام بودی که بی وسط تنها کسنیا"

  "ی بطلبتیحالل
  "خشمت بی نمچوقتیه"

 ************************************************* 
 شونه م ي رو رومی خالبایکوله سبک و تقر.. بلند شدمی صندلي باال زانوم رو مرتب کردم و از روي خاکسترپانچو

 .. می زدرونیبا افسون از کالس و بعد از دانشگاه ب..انداختم و راه افتادم
 ییدوتا.. کنارمون از جا پروندمونینی بوق ماشي که صدامی و سکوت کرده بودمیزدی اروم قدم مابونی کنارِ خاز

 ..  سمتشمیحرکت کرد.. لباموني لبخند نشست روای برددنِی و با دمیهمزمان برگشت
 رفتم ی مدیاخره ماهه چهار بودم و هر چه زودتر با..دمی پوشی گشاد مي لباسانی همي جلو اومده بود براکمی شکمم

  ..دکتر
 ..  داده بودری نداشت اما افسون گی من فرقيهرچند برا.. بچهتِی جنسصی واسه چکاپ هم تشخهم
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 لبخند دادی جواب سالممون رو میوقت..نمی خم شدم تا بتونم صورتشو بباطی گذاشتم و با احتنی لب پنجره ماشدستمو
 ..  داده بودنتی صورتشو زییبایز

 :  خم کرد و گفتکمی سرشو
 ..  باال کارتون دارمنییایب-

 و شکمم دی چسبی نشستم می می وقتنحالیپانچوم جلو بسته بود با ا..می به افسون انداختم و بعد سوار شدینگاه
 ..  شکمم گذاشتم تا مشخص نشهي پام،جلوي روفمویک..شدیمعلوم م

 حالم بهم زای چی بعضيا بوهمچنان ب.. نکرده بودمی فرقچی اما هشهی گفته بود کم کم حالت تهوع هام تموم مدکتر
 ..  خوردیم
 دمی رو کششهیش.. دادمیتند تند اب دهنمو قورت م.. کردی بود و حالمو دگرگون مدهیچی پنی تو ماشای بردگارِی سيبو
 ..  ازاد کمکم کنهي تا هوارونی بردم بکمی و سرمو نییپا

 دهنم ي دستمو جلوهی.. خورده بودم به معده م هجوم اوردی زد هرچشی اتيگاری خبر از همه جا سی بای بردی وقتاما
 :  زدغی افسون جدنی بال بال زدن منو دیوقت..سهی تا واای بردي دستمو تند تکون دادم جلوهیگرفتم و 

 .. نگه دار- 
ستمو د.. نشستم و عق زدمابونیبغل خ..نی پام افتاد کف ماشي از روفمی که کيجور..رونی بدمی که ترمز کرد پرنیهم
 ..  شکمم فشردم و چشمامو بستميرو

 سرمو عیسر.. معده م ترشح شد و به دهنم هجوم اومددی دفعه دوباره اسهی اما دمی کشیقی بلند کردم و نفس عمسرمو
 ..  زور به خودم اورده بودم که تمام شکمم درد گرفته بود و بچه تو پهلوم جمع شده بودنقدریا.. انداختم و عق زدمنییپا
 و باهاش دی کشای اب رو از دسته برديافسون بطر.. بود رو پاك کردمختهی که از چشمم ریی پشت دست اشکابا

 ..  تا تو دهنم اب بزنمختی اب تو مشتم رکمیصورتمو شست و 
 پانچوم رو مرتب کردم و با ترس بهش ی حالیبا ب..دمی رو به شکمم دای بلند شدم نگاهه مبهوت و پر از بهتِ بردیوقت

 .. دیباالخره فهم..دیفهم..دیفهم..گاه کردمن
به ..رونیاشک با سرعت از چشمام زد ب.. کنمی تونم ازش مخفی کردم میچقدر من خرم که فکر م.. کنمکاری چحاال

 ..  افسون ترسم صد برابر شدافهی قدنیبا د.. بود و خشکش زده بوددهیرنگش پر..افسون با دلهره نگاه کردم
افسون دستشو دور .. زانوهام گذاشتم و هق زدميدستامو رو.. هق هقم کمرمم خم شدي صدا با بلند شدنِهمزمان

 .. نیکمرم حلقه کرد و بردم سمت ماش
اگه به .. کردمی نگاه مای بود و با هق هق به بردرونی بنیپاهام از ماش..سادی و خودشم کنارم وای صندلي نشوند رومنو

 .. به دادم برس..ایخدا..شمیبدبخت م..بابام بگه من چکار کنم؟
 و فقط میهممون سکوت کرده بود.. راه افتادمی نشستنی ما هم تو ماشی بدون حرف پشت فرمون نشست و وقتایبرد

 ..  شکستی سکوت رو منی هق هق من ايصدا
 .. شمی موونهی ممکنه انجام بده،دي به بابام خبر بده و اون هرکارای کنم که بردی فکر منی به ایوقت
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 : دمی هق هق نالونیم
 !.. ا؟یبرد-

حق ..حق نداره بهم شک کنه..هق هقم بلندتر شد.. تو چشماش بود که تنمو لرزونديزی چهی.. بهم نگاه کردبرگشت
 .. نداره نگاهش بهم عوض بشه

 تونه یچطور م.. تونه ندونسته بهم شک کنهیچطور م..دمی کشی دونه من چیاون که نم.. خبر ندارهيزی که از چاون
 ..  شکمم فشردميدستمو رو.. کنهرییرنگ نگاهش تغ

 زود قضاوت چوقتی که هییایبرد.. بهم نگاه کنهينطوری ايتو باعث شد..ی منیتو باعث بدبخت.. توئهرهی تقصهمش
 ..  قراره چطور رفتار کننهی رفتار کرد پس بقنطوری اهی منطقنقدری که ایکس.. کنه حاال تو چشماش پر از شک شدهینم

 ..  ندازنی بهم نمگهیتف هم د.. گفتی راست مافسون
 :  گرفته به حرف اومدمیی هق هق،با صداونیم
 بدون ی تونیچطور م.. سر من اومدهیی چه بالی دونیتو نم..ي خبر نداریچیتو از ه..ی نگام کنينطوری ايحق ندار-

 بهم ينطوریقرار بود ا.. اعتماد کنم بهتی خواستیتو از من م..ی راحت متهمم کنیلی و بعدم خی قضاوت کنحیتوض
 چند ماه منو نیتو ا..؟ی بهم نگاه کنیی دختر هرجاهیچشم   کنه و بهریی تغنقدری جمله نگاهت انیکه با اول..؟یکمک کن

 .. دستت درد نکنه..؟ی شناختينطوریا
 رهیتقص.. شونه م نشست و فشردشيدست افسون از پشت رو.. کردی می رانندگنطوری بگه هميزی چنکهی ابدون

 بهتر از یچه کس.. کردی دونست و بهم کمک می کامل موضوع رو مدی بایکی.. گفتمی بهش مدی بادیخودم شد شا
 .. ه پشت محکم باشه برامی تونست ی بهم کمک کنه،هم مکمیستری هي تونست تو حمله های که هم مایبرد
کاش زودتر بهش ..می روش حساب باز کنمی تونی و در همه حال مستی ن جا زدنقِی مدت ثابت کرده بود که رفنیتو ا

 مثل دادی که نشون منطوری همای برديمن رو..شدی عوض نمنقدری دونست نگاش ای رو مقتی اگه حقدیگفته بودم و شا
 ..  برادر حساب کردمهی

 که بابام بفهمه و نهیترسم از ا.. خواست از دستشون بدمی کرد رو دوست داشتم و دلم نمی که خرجم میی هابرادرانه
 ..  بهش انداختمی نگاهمین.. رو از دست بدمزی برادرِ عزنیا

 بهش بگم و ییزای چهی تا دی پرسیکاش م..گه؟ی نميزیچرا چ.. پرسه؟ی نمیچیچرا ه.. کردی می داشت رانندگخشک
 .. ادی حالت دربنیاز ا
 :  عقب و رو به افسون گفتدی اپارتمانمون نگه داشت و چرخيجلو

 !.. می گردی و زود برممی زنی دور میکمی رونی بمیریمن و آبشار م-
افسون که !.. کرد و رفتی سرمو تکون دادم و اونم خداحافظی بهم انداخت که من با خوشحالی نگاهدی با تردافسون
 ..  از جا کنده شدنی اف ماشکی تهیز و با  گاي برج شد پاشو محکم گذاشت رویوارد الب

 : دمیچشمام و بستم و با التماس نال..شدی مشتری لحظه سرعتش بهر
 .. تو رو خدا!.. ارومترایبرد-
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 ی کنه تا وقتی رو خالتشی خواد عصبانی دونستم میم.. تر کردادی که زده بودم بازم سرعتو زدی توجه به من و حرفیب
 .. اشه اروم بزنهیبا من حرف م

 هم فشرده شده،تو ي رويبا چشما.. شکمم قرار گرفتني روتگرانهی دستام ناخوداگاه حمانی ماششترِی سرعت گرفتن ببا
 ..  کردمی فرو رفته بودم و با دستام از شکمم مراقبت میصندل

 باز داشت اشکم در نی ماشدی شديبا تکون ها.. رو محکم دور فرمون قفل کرده بود و صورتش سرخ شده بوددستاش
 دستام ری زکهی نگران اون حجمِ کوچشد،همیهم حالم داشت بد م..دی کوبی حالت ممکن منیدتریقلبم تو شد..ومدیم

 .. شدی مشتریلرزشش ب  وشدی راستم جمع مي تو پهلوشتریبودم که هر لحظه با ترسه من ب
 باعث شده بود که ی دونم چینم..و ارومتر شد اروم نی کم کم سرعت ماششدی دونم چی رو به موت بودم که نمگهید

 ..  کردمی شک سکته می کرد بی می با اون سرعت رانندگگهی دکمی برداره اما اگه یوونگی دست از دایبرد
 فرو رفته بودم و ی به من که کال تو صندلی غصه و نگرانیبا کل.. بهش انداختمی نگاهمی چشمامو باز کردم و ناروم

 ..  کردی بودم،نگاه مدهیچیدستام که دور شکمم پ
نگاه ازش گرفتم و ..هنوز ضربان قلبم نرمال نشده بود.. کرده بوددای چونه م راه پری از چشمام شره کرده و تا زاشک

 ضربان  کردم همی و پشت سرهم سعقی عمي دادم و با نفس هاهی تکیسرمو به پشت صندل..چشمامو دوباره بستم
 .. پهلوم جمع شده بود رو به حالت نرمال برگردونم  که اونطور با ترس توییقلبمو منظم کنم،هم اون حجمِ کوچولو

 :  بلند شدای اروم و نادم برديصدا..دمی شکمم کشي دستمو رواطی و با احتاروم
 !..  لحظه کنترلمو از دست دادمهی!.. خوامیمعذرت م-

 بودم وحشتناك،هم اون دهیهم خودم ترس..ادی سرمون بیی کار احمقانه ش بالنید با اممکن بو.. بد بودیلی خحالم
 ..  کردی ترم می عصباننی ترسش کم نشده و همیعنی نیهنوز به همون حالت اول تو پهلوم بود و ا..موجود تو شکمم

 :  زدمي و نگاهم به جلوم بود پوزخنددمی کشی شکمم مي که دوتا دستم و رونطوریهم
 ادم نرمال هم هی ي برای سرعت حتنی دونن ایهمه م!.. کنترل از دست دادننطوری ادهیاز دکتر مملکت بع!..جدا؟-

 !.. خطرناکه چه برسه زن حامله
 بره بزاره کف نکهی اای قانع بشه و ساکت بمونه دی باای.. کردشدی نمشی کارگهید.. بود باردارمدهی فهمگهی که دحاال

 ..  رو خراب کنهیدسته بابام و همه چ
 نی که من شناختم مردتر از اییایبرد.. کنهی نمي کارنی مدت من درست شناخته باشمش همچنی اگه تو االبته

 ..  مورد هم کمکم کنه و ساکت بمونههی نی تو ادوارمیفقط ام..حرفاس
چشماش هر لحظه .. شکممي شده بود روخینگاهش م.. خودش نگه دارهشی تا اخر عمرش پدی شای راز رو حتنی ادیبا

 .. شدنیسرخ تر م
 :  تو چشمام گفتی نگاهمی نبا
 !.. ؟يتو ازدواج کرد-



@donyayroman 190 

 جست تو جاش زد و اومد تو هی.. زدنششیانگار ات..رونی بزدیگفتم که چشماش داشت از کاسه م "نه" هی وار زمزمه
 : صورتم

 کارهی نفهمه چیتا کس.. رو نفهمه؟تی گندکاریتا کس.. از اونجا؟ي فرار کردنی هميپس برا..نیافر!..نه؟!..نه؟-
 !.. شمی موونهیساکت نباش که دارم د..جواب منو بده..اره؟..؟يا

اون از ساکت ..شمی متی دارم از دست کاراش اذدی که پانچوم کنار رفت و شکمم و دياز اون لحظه ا.. تموم شدصبرم
 ..  حرفاشنی از انمیده،ا بود به کشتنمون بکیبودن اولش،اونم از سرعت باالش که نزد

 قضاوت نطوری تونه بدون دونستنه موضوع ایچطور م.. حرفارو ندارمنی طاقت اگهی کشم دی خودم دارم عذاب ممن
 ..  خواد بگه؟ی دلش میکنه و هرچ

 زدیاز چشمام حرارت م.. کردمی سوخت حس می از پوست صورتم که منویا.. بودم صورتم از خشم سرخ شدهمطمئن
 :  شدم تو صورتشرهی گشاد شده از خشم خيبا چشما..رونیب

من هرزه .. توي دست همجنسالهیوس.. شدملهیمن وس..ی لعنتستمیمن خراب ن..ستمی نییمن هرجا..خفه شو..خفه شو-
 که ییایبرد.. متهم کنهحی نبود که بدون توضی که من شناختم کسییایبرد.. مدت اشتباه شناختمتنیچطور ا..ستمین

 زود اعتماد شهیهم.. خودمهرهیتقص.. بهم بزنهبودن  نبود که انگ خرابی برادر حساب باز کردم کسهیله من روش مث
با دوتا ..ی داشته باشی تونی میچه فرق..هی بقنی عی هستیکیتو هم .. شناسمشونی نمارنی سرم نیی بالهیتا .. کنمیم

 هی.. شدهدای مرد پهی همه نامرد نیفکر کردم بعد از ا.. با اون نامرداي فکر کردم فرق داردمی که ازت دیتیمحبت و حما
 ..  و ترس از تعرض نداشته باشمنمی راحت کنارش بشالی تونم با خیمرد که م

 .. اما من ادامه دادم..چشماش سرخ تر شد و فکش فشرده تر..دی که تمام بدنش لرزدمی جمله اخرم به وضوح دبا
 : دامه دادم توجه به حال خرابش ایب

 يزی زاره از چی و نمسهیمی مرد که برادرانه پشتم واهی.. کردمدای مرد پهی همه نامرد من نی اونیفکر کردم م-
 هی رفته بودم تو هم مثل بقادمیاما .. روت حساب کردشهیفکر کردم م..يفکر کردم برادر..يفکر کردم مرد..بترسم

 روت حساب باز دهی منه مرد نديبهم کرد فقط چون دوتا کمک..ی داشته باشی تونی میچه فرق..یهمجنسات
 خوام ی نمگهیفقط د.. خواد بکنی دلت ميهرکار..برو بگو..؟ی به همه بگی خواهیحاال هم م..اشتباه کردم..کردم

ط فق..ي اگهی دزی چچی خوام،نه هی متظاهرانه ت رو مينه کمک ها.. نشهداتی دور و بر من پگهید..؟يدیفهم..نمتیبب
 !..  اسمتم نشنومگهید

 :  گفتي رفته الی تحلي شم که با صداادهی رو باز کردم و خواستم پنی ماشدر
 !.. ستی کنم نی که فکر میبگو اون.. سرت اومده؟ییبهم بگو چه بال-
 : بدون توجه به حال خرابش پوزخند زدم.. ش نگاش کردمدهی برگشتم سمتش و به صورت رنگ پرزیت

 !.. يدیدرست فهم..تجاوز-    
 يچشماش بسته شد و سرش افتاد رو.. اونم شل شدچ،بدنی خودم که از به زبون اوردنش رعشه گرفت هبدن

 ..  حرفاش افتادمادی و واضح گفتم اما بعد حی صرنقدری شدم که چرا امونی لحظه پشهی..فرمون
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 حالش بد نقدری کردم ایفکر نم..رهینست جلوم رو بگ حالش خراب بود که نتونقدری شدم و اونم اادهی پنی ماشاز
 ی بي حرفایلیخصوصا که خ.. بودنی سنگیلی براش خنی همي برایکی نی از اری غدادی رو ميزیاحتمال هر چ..بشه

 ..  بهم زدیربط و زشت
سرمو به .. گرفتم و ادرس برج رو دادمی تاکسهی بعد قهیچند دق.. فاصله گرفتمنی و هق هق چند متر از ماشهی گربا

 ..  دادم و چشمامو بستمهیپشت تک
 !.......  ترسم از حال برمیم!.. بدهیلی زود برسم خونه حالم خکاش
 یدستم و که تو موهام م.. کرده بودمدای مو پزشیر..یشگی و همی لرزش عصبهی.. لرزش مداوم گرفته بودهی دستام

 ..موندی مو تو دستام میدم،کلیکش
 فی کنم بخاطره ضعی باشه که فکر مدی شدت نبانیاما بازم به ا..هیعی طبي بخاطره باردارنای دکتر گفته بود اهرچند

 رونی اصال پا از خونه بگهید.. بار هم دکترکی رفتم و ی مرونی دانشگاه از خونه بيفقط برا..بودن اعصاب و روانمه
 .. نذاشتم

 ي موجودنیشش ماهم بود و ا..شکمم بزرگتر شده بود.. حوصله خودشم ندارهی حت ادم افسرده به تمام معنا شدم کههی
 !..  م کرده بود،پسر بودوونهیکه با چرخش ها و لگدهاش د

بزرگ که بشه ".. فکر مثل برق از ذهنم رد شدهی دکتر گفت پسره،ی در مورد پسر بودنش نداشتم اما وقتي نظرچیه
 .. دی بچه به ذهنم رستی جنسدنی بود که با فهميزی چنیا.." پشتمهشهی مرده من و همشهیم

 اعتنا باشم ی کنم بی میاگه بتونم سع..شمی متی پر از اضطراب و عصبانزنهی که به شکمم میی با ضربه هایگاه
 گوشه هی و اونم چمی پی که از درد به خودم مدمی کوبی مشت به شکمم منقدری و اشهی اوقات نمیبهشون اما بعض

 . .شهیجمع م
 ی کنه و جلومو می مهی پابه پام گریافسون گاه.. چطور هنوز زنده اسارمی من سرش میی همه بالنی دونم با اینم
 ادمی که من کنهی ماهرانه بحث رو عوض منقدری هم ایگاه..ارمی که شش ماهش شده ني سر بچه ایی که بالرهیگ
 ..  کردمی مهی داشتم گری چي چرا و براادینم
 ي هم نرفتم براي دکترچی هشیهنوز پ.. کنه و اخالقمو خراب تری تر مفی اعصابمو هر لحظه ضعزای چنی هماما

 ..  نداشتمي خبرگهی هم بعد از اون روز دایاز برد..يروانکاو
هرکس که .. من همه رهگذر بودنی زندگيادما..می از ما گرفته،نه ما بهش زنگ زدي خبرای ماه گذشته و نه برددو

 ..  عادت کردمرنی و مزننی که مییبه زخما.. عادت کردمگهید.. زود هم رفتهیلی خ شدهمیوارد زندگ
 دیشا.. شدهي عادگهی سخته اما دیلی بوده خشمونی پشهی هممی بودنجای ای مدتنی که تو اییای از بردي خبری ماه بدو

 ذره رو هم ناراحت نشم هی کنم همون ی میسع..شمی ناراحت هم نمی حتگهی سخت باشه اما کم کم دکمیهنوز 
 .. گهید

 ای که معلومه بردنطوریا..دهی موضوع رو گفته باشه بهم نرسنای به بابام اای بردنکهی از اي خبرچی که هنجاسی اجالب
 ..  کنهکاری خواد چی مستیاما هنوزم معلوم ن.. بهشون نزدهیحرف
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خصوصا که .. نزنهی تا حرفرمی زبونشو بگي تونم به زور جلوی بخواد بگه نمای نفهمن اما اگه بردنای مهمه که بابام ابرام
 ..  هم ازش ندارميخبر

 ي روزهی دیشا.. بچه خوش کنمنی دلمو به همدیبا..یی عادت کنم به تنهادیبا.. رو بسازممی بتونم خودم تنها زندگدیبا
 .. ی مدل زندگنی خودمو وفق بدم به ادیبا.. بچهنیبرسه که فقط من باشم و هم

 بعد در باز شد و کله قهیچند دق.. تو بغلم جمع کردم و نگاهمو دوختم به در اتاقمشتری زنگ واحدمون پاهامو بيصدا با
 :  در اومد داخليافسون از ال

 !.. ؟يآبشار-
 :  تر شدقی عمششی ندی منو منتظر دیوقت.. نگاش کردمرهی باز شده و لحن خر کننده اش خشی از نمتعجب

 !.. يمهمون دار-
 : ادی که حاال مهمون هم برامون بمی داروی کنجایما ا.. باالدی پرابروهام

 !.. ه؟یک-
 نطوریهم.. شدوونهی دختره چرا باز دنیا..متعجب به در اتاقم نگاه کردم.. و درو بسترونی زد و کله ش رو برد بیچشمک

 ..  و باز شددی پاشنه چرخي در روهیان نگفتم که بعد از چند ثیچیه.. بودم به در اتاق که چند تقه به در خوردرهیخ
 .. کنه؟یچه م..نجایا..ایبرد.. مات موندمای پهنِ بردکلی قامت بلند و هدنِی دبا

 ی چه حرفگهی دونم دینم..کار؟یبعد از دو ماه اومده چ.. بودمجیگ..شوکه بودم..متعجب بودم.. باز مونده بودمهی ندهنم
 .. مونده که بارم نکرده باشه

 قدم برداشت و نهیبا طمان.. تو هم و چشم دوختم بهشدمیاخمامو کش.. حواسم جمع شدکمی که پشت سرش بست درو
 .. ستادیاومد کنار تخت ا

 :  خم کرد و به چشمام نگاه کردکمی سرشو
 .. ؟!یخوب..سالم-

 :  گرد شدن چشمامو گرفتمي جلوی که به سختدی نرم و مهربون پرسنقدری زد و الب
 .. یسالم مرس-
 :  دستم به لبه تخت اشاره کردم و ادامه دادمبا
 .. دییبفرما-
 نگاشو چرخوند و به جلوش نگاه عی لحظه نگاهش رفت سمت شکمم اما سرهی نشستن نیح.. لبخند لب تخت نشستبا

 ..  پاهاشيدستاشو تو هم قفل کرد و گذاشت رو..کرد
 :  زدي چرخوند طرفم و لبخندصورتشو

 ..  خوامی ازم نبود عذر ميدو ماه خبر نکهیاول بگم،از ا-
 :  کردم متعجب نشون داده نشمیسع
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 مسئول یهر کس.. وجود نداشتی عذرخواهي هم برایلیدل..ي خودتو داریباالخره تو هم زندگ.. کنمیخواهش م-
 ..  ندارهی ارتباطهی خودشه و به بقیزندگ
 :  باال انداخت و لبخندش عمق گرفتییابرو

 برم مسافرت که اون اتفاق دی باقی تحقي سرهی و ناری سمهی يمن اون روز اومده بودم بگم برا..هی چه حرفنیا-
 !.. نمتونی ببامی و امروز تونستم بسی پاردمی رسروزیتازه د..افتاد

 :  صداش شوکه شدمدنی کردم که با شنی بود و به پاهام نگاه منییسرم پا.. حرف سرمو تکون دادمیب
  !.. خوامیمعذرت م-

 :  زدي کرد لبخند محوی که به چشمام نگاه منطوریهم.. کردم حالتم متعجب نباشهی نگاه کردم و سعبهش
خودمم بعدش از .. دست خودم نبودقتشیحق..رفتارم درست نبود..خوامی اون روزم ازت عذر ميبخاطره حرفا و کارا-

 يبرا.. قضاوتش نکنم اما نتونستمیکس ي حرفادنی باشم و بدون شنی کردم منطقی سعشهیهم..رفتارم شوکه شدم
 سطل هی انگار دمی شکمتو دیوقت..یدوستم..یواهرمخ..يزی برام عزیلیچون خ.. تو نتونستمي تونم اما برای ها مبهیغر

از همون لحظه دارم خودمو لعنت .. اشتباه کردمدمیاما با حرفات فهم..داغ کردم..جوش اوردم.. شدیاب داغ رو سرم خال
از اونجا ..شدمی موونهی داشتم دنی هميبرا..ارمی از دلت دربامیروز بعدش هم مجبور شدم برم و نتونستم ب.. کنمیم
اگه تو .. دونم رفتارم درست نبودیم..منو ببخش.. قانع شدمعی باورت دارم که با حرفت سرنقدریمن ا..دمی نفهمیچیه

 !.. باشه؟!..هوم؟.. باشمشتیپ..ت باشم خوام مثل قبل کناری مي و باورم داريهم منو قبول دار
 : چند لحظه تو چشمام نگاه کرد و بعد چشماش و بست و گفت.. بهش انداختميری دلگنگاه

 !.. گهیببخش د.. سراغتومدمیباور کن اگه قرار نبود برم مسافرت همون روز بعدش م-
 :  انداختم و با بغض گفتمنییسرمو پا.. کردی تو چشمام نگاه ممنتظر

 ...  فايمنو مثه دخترا..؟ي به من زدیی چه حرفاادی مادتیتو اصال -
 :  رو قطع کردارمی به زبون بومدی که خودمم بدم مي تو حرفم و اون کلمه ادیپر
 زدم و اصال به ی بودم که فقط حرف می عصباننقدریمن اون موقع ا.. کردمي فکرنطوریمن غلط کردم ا..نگو آبشار-

 !.. شرمنده م.. کردمیمعنا و مفهوم حرفام فکر نم
 ي از جلولمی فنی چند ماه برام انجام داده بود عنی که تو اییکارا.. انداخته بود که به صورتش نگاه کردمنیی پاسرشو

 ..  تو ذهنم اومدنعیهمه و همه سر.. دادناشيدلدار.. هاشیمهربون..کمک هاش..چشمام رد شد
 ي روی کمکم کرده بود که حتنقدریا..گفت؟ "نه" تونسته بود برام انجام داده بود ي که هرکاري پسرنی به اشدی ممگه

 ..... اما..نه گفتنم نداشتم
همونطور .. کنمرونی تونستم اون حرفاشو از ذهنم بینم.. بودمری هنوز دلگکمی.. بودکی کوچي دلخورهی بازم ته دلم اما

 :  کردم اروم زمزمه کردمیکه به صورتش نگاه م
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 داداش مهربون و دلسوز کنارم هیمثل .. تونم هم ازت بگذرمی نباشم اما نمری تونم بخاطره حرفات ازت دلگینم-
 ی تونم بینم.. بهم فرصت بدهکمی.. بودنی واسم سنگیلی اما حرفات خي پر کردی و تو زندگنمیزتری عزيجا..يبود
 !.. کنم  تا بتونم حرفاتو فراموش وقت بدهکمی داشتنت باشم اما الیخ

 :  نشست و گفتشی گوشتي لباي روی مهربونلبخند
 !.. باشه؟..دمیقول م.. مونمی من منتظر میتا هروقت که بگ-

 الشی خی تونستم بی و محبتاش عادت کرده بودم و نمای بود که من به بردقتی حقهی نیا.. نگفتميزی زدم و چيلبخند
 ی موند همه چی کنارمون مای که بردنی داشت اما به هرحال همیی حد و مرزهاهی ی دوستنیهرچند هنوزم ا..بشم

 .. خوب بود
 :  کرد و گفتی ارومي لبخندم خنده دنی دبا
 !.. ششی پمی کنم و بری که افسون منتظره من منت کشرونی بمیبر-

شکمم نسبت به .. تحرك داشته باشماددی اجازه نمادیشکم بزرگ شده م ز.. تخت بلند شدمي تکون دادم و از روسرمو
 ..  بزرگتر بودیلی بارداره شش ماهه خي خانوماهیبق
 شدم که مجبورم نی سنگنقدریا.. شدهیبه قولِ افسون راه رفتنم پنگوئن.. دارمی دکتر هم گفت بهم که شکم بزرگیحت

 و دوساعت مسخره م شهینده افسون م باعث خنیهم..ییرای کشه تا از تو اتاقم برسم پذی طول میکل..اروم قدم بردارم
 ..  کنهیم

 خنده افسون بلند شده بود و ي مبل نشستم صداي رویوقت.. داشت و مراقبم بودی هم اروم پشت سر من قدم برمایبرد
 ..  خودشو گرفته بود که نخندهي هم سرخ شده بود از بس به زور جلوایبرد

 :  مبلي شکمم گذاشتم و لم دادم روي رودستمو
 !.. ،بخندي بخندی خواهیم..ایراحت باش برد-

 خنده ش رو جمع کرد ي مبل روبه روم نشست و با تک سرفه ايرو.. خنده ش بلند شدي حرفم تموم شد صدانکهیهم
 :  شديو جد

 ..  کوچولو چند ماهشه؟نیاالن ا..خوب-
 لحن به ایم رو باور کنم  پر از غي دونستم اون چشمای با غم چشماش نداشت و من نمی تناسبچی شادش هلحن

 .. ظاهر شادش رو
 :  گفتمی حسچی و بدون هی معمولیلیخ
 .. شش ماه-

 :  سر مبلدی بهم و خوشحال خودشو کشدی دو دستشو کوبکف
 ..  خواد هرچه زودتر بغلش کنمیدلم م.. به جمعمونادی مگهیپس سه ماه د..خوبه-

 :  کرده بهش نگاه کردمبق
 !.. ؟يدوسش دار-
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 !.. یلیخ-
 !.. ؟يچرا دوسش دار-

 :  انداختنیی زد و سرشو پايلبخند
 !.. اندازه خودت دوسش دارم..زهی برام عزیلیخ.. بشمشییمن قراره دا.. از وجوده توئهکهی تهیچون ..چون بچه توئه-

انگار منتظر .. نگاه کردمای برديبه چشما..ارهی بيافسون رفت اشپزخونه تا چا.. نگفتميزی چگهی تکون دادم و دسرمو
 ..  تونمیاما االن واقعا نم.. دونم منتظره که همه اون اتفاقات رو براش بگمیم.. کنمفی براش تعرییزای چهیبود من 

 به اون روز فکر ی تونم حتینم..ستی نیموضوعه راحت.. تا بتونم در اون مورد صحبت کنمامی با خودم کنار بکمی دیبا
 ..  کنمفی تعریکی ي اول اون روز رو برادی خوب شدنم بايم که برا دونی منمیاما ا..کنم

 !... ا؟ی بهتر از بردیک
 *********************************************** 

 جمعمون تنگ شده يدلم برا..میچه خوب که مثل قبل دور هم جمع شده بود.. به صورت تک تکشون انداختمینگاه
 .. می بوداوردهی در ني و مسخره بازمی چمنا ننشسته بودنی اي رومی وقت بود مثل قدیلیخ..بود
افسون .. اروم گرفته بودنکمی دعوا و بحث بالخره ی دعواشون شده بود و حاال بعد از کلتای طبق معمول افسون و ببازم

 :  زد و گفتیلبخند پر ذوق
 !..  شده؟ی چنیبچه ها اگه بدون-

 : می با هم گفتیی تاسه
  !.. شده؟یچ-

 !.. افسون و خجالت؟.. از خندهمیدیپوک.. بهمون انداختمی نگاهی چشمری و زنیی انداخت پاسرشو
 : دی کرد و با حرص غری ما اخمي خنده هادنی دبا
 !..  شدهیاگه گفتم بهتون چ-

اون دوتا هم به زور خنده شون رو جمع کردن و ..شدهی زدم که چی میی حدساهیهرچند .. بهش نگاه کردممشکوك
 ..  شده بودمرهیمنم هنوز همونطور مشکوك بهش خ..افتادن به جون افسون تا بهشون بگه

 :  که به من افتاد چشم گرد کردنگاهش
 .. ؟ی کنی نگاه مينطوریچرا ا..ه؟یچ-
 :  ابروم و انداختم باالهی
 !.. اه کردنم جرمه؟نگ.. گمی نميزیمن که چ..ينطوریهم..یچیه-
 !.. اون نگاهت از صدتا حرف بدتره-

 :  معترض گفتتبسم
 !..  بزار بگهگهیاِ اِ آبشار با نگاهت حرف نزن باهاش د-
 : افسون باز حالت خجالت زده رو به خودش گرفت و گفت.. و سرمو تکون دادمدمی لحن بامزه ش خندبه
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 ..  رو تور زدمیکیباالخره منم -
 :  گفتتای نشستن و بالی خی بتای و بتبسم

 !.. ی کنی رو تور میکی يتو که هفته ا..برو بابا-
 !.. هی دفعه جدنینه خره ا-

 :  خندهری زد زتبسم
 .. "هی دفعه جدنیا" یگیاتفاقا هر بار هم م-

 :  شد و گفتي جدعی سردنی خندهیبعد از چند ثان.. افسون هم خنده ش گرفتخود
 ..  خوام بگمی منی خوب ساکت باشلهیخ-
 :  رفت سر اصل مطلبنی همي برامشی باز دست بندازدی ترسچارهیب..می بهش نگاه کردي کنجکاوبا
 باورتون يوا!...می کني تا بعد رابطه مون رو جدشتری شناخت بي برامی مدت با هم باشهیمهراب بهم گفت -
 !.. ارمیدارم بال درم!..شه؟یم

 ی مییزای چهیمن .. خندهری پر ذوق و خوشحالش زدم زافهی قدنیاز د..کرد و گوش تا گوش باز ششی از حرفش نبعد
 ی بهمون مشونی خبر دوستي و به زودادی دوتا از هم خوششون منی شهراد بهم گفته بود که احتماال ایعنی..دونستم

 ..  تعجب نکردمادمی زنی هميبرا..رسه
 :  که تو همون حالت گفتمی کردیبا تعجب بهش نگاه م.. و داد کردنغی شروع کرد به جتبسم

 !..  من موندم تکنی رو داریکیهمتون ..ی چیعنی-
 :  زد تو سرشتایب

 ..  خودت تور کن خوبي رو برایکی..گهی دي عرضه ایخوب از بس ب-
 : تبسم

 ستین..ستین.. رو نشونم بده بلکه دلم نسوزه؟یکی.. پسر خوب و ناناز تا من تورش کنم؟هیکو .. خواهرجون؟یک-
 .. نی کندای تموم پیاصن عمرا پسر خوب و همه چ!..خواهرم
 : دی معترض غرافسون

 ی نميتو کور!.. تمومیاصن همه چ.. و جذاب و مهربون و پولدارپی پسر خوشتهی..نیمهراب و بب..يغلط کرد-
 .. خاك تو سرت..ینیب

 : دی کشیغیتبسم ج.. ول کرد تو سر تبسمي در کمال خونسرددستشم
 !..  با تو دوست شهومدی بود که نمیگی که تو میینایمهراب اگه ا..هه..ی خودتی گفتیهرچ..خـــــر-

 :  گرفتم و با ادا گفتمیژست.. کردی خنده جز افسون که با غضب نگامون مری زمی زدهممون
 !.. بچم ماهه..نی بزاررادی انی تونی شهراد نميرو-
 :  گفت و رو کرد به تبسمیی برو باباتایب

 !.. رتتی بگادی بگمی منایخودم به س-
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 : تبسم
 ..  بچه منهياون که جا-
 :  خندهری غش غش زد زتایب

 !..  از زن باشهکتری کوچدیمرد با..خره االن مده-
 !..  گفته؟یک-
 مهراب و شهراد که لبخند به لب داشتن،لبخند مهمون لبام دنی و با ددمی که از پشت سر من بلند شد چرخیی صدابا

 .. دنی از حرفامون رو شنییزای چهی که به لب داشتن معلوم بود یطونی شياز لبخند ها..شد
 چمنا ي کنارمون روکشونی مارك دار و شي راحت با اون لباسایلی که جوابمون رو دادن و خمی کردسالم

 ..  افسون نشستنشِیم پشهراد کنار من و مهراب ه..نشستن
 :  کنترل شده گفتي کرد که مهراب با خنده ای داشت به ما نگاه مضی با غتبسم

 رسن اما بدك هم یهر چند به ما نم..می دارادی تموم زی و همه چپیتبسم جان نگران نباش ما دوست خوشت-
 !.. می کنی می رو بهت معرفناشونی از بهتریکی..ستنین

 :  گفتلکسی ریلی با اخم به مهراب نگاه کرد و ختبسم
 ..  خوامیاگه مثل شما هستن نم-

 : مهراب
 !.. چرا اونوقت؟-

 :  زديشخندی نتبسم
خوب حتما دوستاتون هم ..نی خوام رو نداری که من میی هایژگی از اون ویکی یشما حت..گهی خوام دیخوب نم-

 ..  خوامینم..گهی دنطورنیهم
 : نازك کرد ی پشت چشمافسون

 .. ی خوبنی به ايپسرا..از خداتم باشه..اوهو-
 : تبسم

 !.. ی نیفی تعرنمیوگرنه همچ..ی کنفی ازش تعرنقدریاگه خودت ا-
 ی دلم مدی خندی می بودم که وقتدهی کم خنده ش رو دنقدریا.. کرد که کف کردمی خوشگلي تک خنده هی شهراد هوی

 .. شدی و جذابتر مدی خندی منیری شیلیواقعا خ.. نگاش کنمنمیخواست بش
 :  باالخره به زور خنده ش رو جمع کرد و رو به تبسم گفتدنی خندقهیبعد از چند دق..می خنده ش ما هم به خنده افتاداز
 !.. ي ترنی تو از همه دوستات واقع بنکهیمثل ا..خوشم اومد-

 :  به من زد و به شهراد نگاه کردی چشمکتبسم
 !.. تو رو هم گفتم..ودمنظورم فقط مهراب نب-
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 نگاه کرد کمی.. موند به خنده مرهیشهراد نگاهش خ.. خنده که از خنده م بچه ها هم به خنده افتادنری غش زدم زغش
 :  گوشم گفتریو بعد خم شد ز

 !..  خوشت اومدیلیانگار خ-
 : نداختم باالبه زور خنده م رو جمع کردم و ابروهام رو ا.. عقب و با اخم بهم نگاه کرددی کشسرشو

 !.. گهی دگهید-
هنوز در حال کل کل بودن .. سمت بچه هادمی بهش زدم و چرخیچشمک.. کج شد و لبخنده مخصوص خودشو زدلباش
 و اوردنی رو درمغشیج.. کردنی می دانشگاه رو بهش معرفي پسرانی زشت ترارنی حرص تبسم رو دربنکهی ايو برا

 .. میدی خندیما هم غش غش م
 :  بهم انداخت و گفتیقینگاهه دق.. کردزی دفعه تبسم برگشت سمتم و چشماشو رهی
 !.. ادته؟ی..ي مهراب باهاش گرم گرفته بودیاون پسره بود که تو مهمون-
 :  انداختم و گفتمهی به بقی تعجب نگاهبا
 !.. کدوم؟..نه-
 !..  داشتي سبزيچشما.. هات بودهی بچگي همبازی گفتیهمون که م-

 : گرد شد چشمام
 !.. ؟یگی رو مریام-
 :  بهمدی ذوق دستاشو کوببا
 !.. ریهمونو واسم بگ.. خوامیمن اونو م..رجونیاره اره ام-

 :  رفتمي غره اچشم
 !..  وقتهی یینچا-
 !..  خوامشیم..گهیاِ لوس نشو د-
 !.. دهن همه باز بمونه..رمی براش بگي چه دخترنیبب!..رم؟ی گی رو براش موونهی توئه ديفکر کرد.. ماههریبچم ام-
 !.. شه؟ی مدایبهتر از منم مگه پ-

 بهشون ینگاه..کردی به من نگاه می نشسته بود و گاهنی و شهراد هم با لبخندش سنگدنی خندی ها به بحث ما مبچه
 : انداختم

 نیماشاال به ا..دش رو بهتر از خوي دخترچی هنه،نهی بی رو نرمال مي پسرچینه ه.. دخترنی داره ایچه اعتماد به نفس-
 !.. اعتماد به نفس

 :   برام دراوردی شکلکتبسم
 !.. نی حاال ببرمی گیباالخره همونو م-
 ..  دخترنی انهی تونه اروم بشی لحظه نمکی.. دادن به اوناری سمت مهراب و افسون و شروع کرد به گدی چرخو
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 ی بهمون بستنشونی به عنوان دوستینیری مهراب قرار شد شي هاي بازسی و خسی چونه زنی با کلباالخره
 .. می داشتن و ما چهارتا هم پشت سرشون بودیمهراب و شهراد جلوتر از ما قدم برم..بدن
 :  گفتماروم

 به ما ی بستنهی منت ی مهراب با کلنی اونوقت ارونی کل کالس رو شام برد بمونی دوستینیری شي شهراد براچارهیب-
 !..  کنهی متیم اذ هنقدری خواد بده ایچهار نفر م

 :  کردن که افسون حق به جانب گفتدیی تاعی سرتای و بتبسم
 !.. ادهی از سرتون هم زی بستننیهم.. شدهوونهیمگه د.. کنه اونوقت به شما شام بده؟ی و کار مکشهی همه زحمت منیا-
 !.. چطور اون به همه شام داد.. کشه؟یمگه شهراد زحمت نم-
 :  گفتضی با غتایب

 پسره از نی احتیافسون از من به تو نص..رون؟ی هم هممون رو برد شام بي رفته مهدادتونی..گهی دگهیآبشار راست م-
 !.. از من گفتن بود.. کنه های نمبشی دست تو جگهی بگذره کال دگهی چند وقت دارهی درمي بازسیاالن داره خس

 :  خندهری زد زتبسم
 رونی هر روز افسون رو برد بینی بیم.. بکنهفشی دست تو کدیرد که دختر با مهراب مد کيدی دفعه دهی..گهیراس م-

 !.. رونیو مجبورش کرد براش لباس بخره و شامم ببرتش ب
 :  کشون گفتری خنده و افسون اژری زمیزد
 !..  کننیمنو مسخره م..گنی می چنای انی ببایمهراب ب-
 :  زد تو سر افسونتایب

 !.. بچه رفت صاحبش رو اورد-
 : دی کشغی باز جافسون

 .. ی عوضي شعورایب.. زنمی با شما حرف نمگهیاصال من د-
اون دوتا جلوجلو شروع به حرکت ..زنهی مغی چرا افسون جنهی بود ببسادهی قدم تند کرد و رفت کنار مهراب که وابعد

 ..  و تبسم هم پشت سرشون راه افتادنتایکردن و ب
 :  بهم زد و گفتيلبخند..قدماش رو اروم کرد تا من بهش برسم شهراد

 !.. زد؟ی مغی جنقدریچرا افسون ا-
 ..  کردنی متشیبچه ها اذ-

 :  که گذشت سرشو کج کرد و مهربون تو صورتم نگاه کردکمی.. نگفتيزی شلوارش فرو کرد و چبی تو جدستاشو
 !..  با دوستات های و رفتيچوندیامروز خوب منو پ-
 می جیلی مدت بود خهیافسون هم .. تو بودمشی وقتا پشتریمن که ب..می وقت بود دور هم جمع نشده بودیلیاخه خ-
 همش نی همي رفته بود مسافرت و تازه برگشته براي چند روزي هم که مهدتایب..هی موضوع چمیدی که تازه فهمشدیم
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 مثل قبل با می امروز گفتنی هميبرا..ناراحت شده بود  کرد و ازمونیفقط تبسم تنها بود که همش گله م..با هم هستن
 .. میهم باش

 :  عمق گرفتلبخندش
 !.. نی کردیکار خوب-

 دستش دمید.. عقبدمی دستمو مشت کردم و کشعی که سررهی دراورد و خواست دستمو بگبشی چپش رو از تو جدست
 تونم اجازه بدم بهم ی کنم اما واقعا نمی دونم ناراحتش میم.. شلوارشبیمحکم مشت شد و دوباره فرو رفت تو ج

 .. دست بزنه
 بوده یکی یاز همون بچگ.. دونمی بد مزاروی چنی منو بزرگ کرده بودن که اي بودم و هستم اما جوري دختر ازادمن

 ..  جهنميریکه تو گوشم بخونه اگه دست نامحرم بهت بخوره م
 که به نهی تنها خالفم ادیشا..رسوندی منظور رو منی همقای جمله هم عوض شد اما دقنی که بزرگ شدم انطوریهم

 .. ری مثله امیکس.. بدمم،دستی با هم بودی که مثل داداشمه و از بچگيپسر
 بهش داداش ی تو بچگی بودم و حتیمی باهاش صمادی زیلی رفتم دوست و خی که هنوز مدرسه نمی از وقتری با اممن

 ي دونم منظوری که میی اونالی فامي پسراای..دمی فقط بهش دست منمشی بی همه سال االن منیبعد از ا.. گفتمیم
 .. ندارن و من مثل خواهرشونم

 تونم اجازه بدم لمسم ی تفاوت داره چطور مهی و با بقهی جور خاصهی نگاه کردنش بهم ی دونم حتی که مي شهراداما
 گرفت،هنوز تو گوشمه و ی مختلفي شدن سن من عوض شد و مدل هاشتری که با گذر زمان و با بياون جمله ا..کنه

 ..  پس بدمجواب دی باي روزهی گناهه و رهی دستمو بگی دونم اگه شهراد حتیم
 رو داشتم به اسمِ یکی دست بدم اما یمی صمیلی دوست داشتم با همه راحت باشم و خیلی خی سنهی تو من

 دست ی تونم به جرات بگم حتی داشت اما مادینبود و دوست دختر ز معتقد نکهی که خودشم با ایآرشام..آرشام
 ...  ازش گذشتنداشتن  دوسشنکهی رفتارش با انی ها بخاطره ایلی رو هم نگرفته بود و خچکدومیه
 بود اوردهی محکم برام نلی دلیتا وقت.. انجام بدمنکاروی ادی شدم که نباحی اورد و برام حرف زد که توجلی برام دلنقدریا

 نی همچدی شدم و از ته دل قبول کردم که نباحی راحت توجیلی حرفا خي سرهی کردم اما با یهمش سوال جوابش م
 ..  انجام بدميکار

 ی موضوع بنی تونم به ای کنم که شهراد رو دوست دارم بازم نمی اعتراف منکهی تو ذهنم مونده و با انطوری همنیا
 بهم اعتماد داشت که نقدری انی همي روم گذاشته برايرینست حرفاش چه تاث دوی خوب میلیآرشام خ.. باشمتیاهم

 ..  کردی می راضبابامو  و مامان واوردی خواستم برم نه نمی هم اگه مایاون سر دن
 نیمن از روز اول ا.. کار اشتباههنی دونم ای بازم حرفاش تو گوشمه و مستی االن ننکهی اعتماد داشت و با ابهم

 ..  ناراحت بشهدیموضوع رو به شهراد گفتم و اونم قبول کرد پس نبا
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هرچند شهراد .. خوام رفتار کنهی که مي احترام بذاره و جوردمی به عقادی واقعا دوستم داره بادهی که نشون منطوری ااگه
 که من ي اما با رفتاررهی که دستمو بگنهی اوقات تنها خواستش همی دراز تر نکرده و بعضمشیهم تا حاال پاش رو از گل

 .. ادی کنار بنه کی می اما سعرهی تو خودش مکمی دمینشون م
 رفتاراش هسته که روز به روز منو نیهم.. کنهی من دوست ندارم و فراموش مادی مادشی گذره انگار ی که مکمی

 ..  کنهیوابسته تر به خودش م
 !.......  کنهی که نباشه از ته قلبم منو ناراحت مي که واقعا فکر کردن به روزيجور

  
 : درهمش انداختمي به اخماینگاه

 
 !ن؟ی بری منی کجا دارنی و منو برداشتنی کردیکیبا هم دست به ..؟ی کنیخوب چرا اخم م-
 

 : تر شدظی غلاخمش
 
 !.. شده؟یینه خدا!.. بد ببرم؟ياخه شده من تا حاال تو رو جا-
 
 !..گهی ترسه دیخوب ادم م..نی زنی مشکوك میمکینشده اما االن -
 

 بهش يچشم غره ا.. گسترش داده بودشتری نگاه من بدنی باز افسون انداختم که با دشی به نی عقب و نگاهبرگشتم
 :ای برگشتم سمتِ بردیرفتم و شاک

 
 نمی ببنمی نگم و بشیچی ژکوند و مشکوکتون هي لبخندانی با ايتوقع دار.. وا کردهشیاونو نگاه چطور ن..نگاه نگاه-
 !..ن؟یاری سرم بیی چه بالنی خواهیم
 

 : کرد و برگشت سمتمی پوفایبرد
 
 !..نیهم..می بخرلهی وسي سرهیقرار ..دی خرمی ری ممیدار.. دختری شکاکنقدریتو چرا ا-
 
 : جمع کردمنهی راحت دستام و تو سالی خبا
 
 !..نیخوب زودتر بگ..هومم-
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 شکم درس خوندن واقعا سخت و نیبا ا.. خسته بودمیلیخ.. راحت چشمامو بستمالی توجه به چشم غره ش با خیب
 .. اومده دنبالمونای بردمیدی درونی بمیاز دانشگاه که اومد..خسته کننده اس

 
 یاز وقت.. ببرنیی و قراره منو جادنی کشي نقشه اهیتابلو بود که با هم .. کامال مشخص بود که افسون منتظرشهالبته

 نیواال ا..رهی خسته شد و گفت کجا مای االن بردنکهی بگن تا ايزی چهی زنم بلکه ی سره دارم نق مهی نینشستم تو ماش
 ..دی ترسی مشکوك بودن ادم منقدریدوتا ا

 
 با اطیوم و بااحتار.. شدمادهی روبه روم انداختم و پکی به پاساژ بزرگ و شی از فکر خارج شدم و نگاهنی ماشستادنی ابا

 ..می پاساژ باال رفتم و وارد شديکمکه افسون از چند پله جلو
 

 داده بودم به هی باال رفته به من که تکيطبقه سه رو زد و با ابروها..می بردمون سمت اسانسور و سوار شدمی مستقایبرد
 می رفتیی اسانسور سه تاستادنیبعد از ا..که خنده ش گرفت l واسش نازك کردیپشت چشم.. اتاقک نگاه کردوارهید
 ..رونیب

 
باالخره ادمه .. بستمفموی کپی راحت شد زمی که از کارت بانکالمیخ.. بود دنبال اونا راه افتادمفمی که سرم تو کنطوریهم

 .. ابروم برهدی موقع خرنکهی اول مطمئن بشم کارتم هست بهتره تا انیهم..ادی خوشش ميزی چهی وقت از هی گهید
 

 مثل باد ی حسهی..ی حسهی..ختی تو دلم ريزی چهیچشمام گرد شد و حس کردم .. که بلند کردم خشک شدمسرمو
 .. لذتبخشمی نسهی.. خوره،از تو دلم رد شدی گرم تابستون به صورت مي که تو هوایخنک

 
 .. بچه ندارمنی به ای حسچیمن ه..رمی به خودم بگی کردم حالت معمولیسع..دمی کشیقی و بستم و نفس عمچشمام

 
 نفس هیدوباره .. برگردمي به حالت عاددیبا.. درستهنیاره هم.. خوام تنها باشمیفقط نم.. ندارهی و نبودش برام فرقبود
 بچه ها که چند شی رفتم پالی خی و بي تو دلم کم شده،به ظاهر عادجانی از هکمی حس کردم یوقت..دمی کشقیعم

 ..ننی رو ببعملمکردن تا عکس ال یقدم ازم جلوتر بودن و داشتن نگاه م
 
 انواع ای بودن،زای جور چنی تخت و کمد و اایتمام مغازه ها .. فروختنی بچه ملی و وسایسمونی طبقه از پاساژ کال سنیا

 کنه و ی ذوق میی جانجوری اادی که بچه نداشته باشه و حسشو درك نکرده باشه بی کسیحت..يلباس و اسباب باز
 ..شهیدلش شاد م

 
 باعث نی خورد و همی به چشم نمي ارهی رنگ تچیه.. شاد و روشن استفاده شده بودي طبقه از رنگ هانی اکل

 ..شدی میسرخوش



@donyayroman 203 

 
 ..ای سمت برددی زدم و نگام چرخیپلک.. شده بودرهی اول به افسون نگاه کردم که خوشحال بهم خمی که رسدبهشون

 
 : نگاش کردمرهیخ
 
 !..ه؟ی کارا چنی اهیمعن-
 

 : ابروهاشنیشست ب ناخم
 
 همه نقدریچرا ا..ی تنش کنی لباس نگرفتکهی تهی ی اونوقت تو حتادی مای بچه ت به دنگهیچند وقت د!..کدوم کارا؟-
 ی بزرگ بشه که از بچگي بچه عقده اهی ی خواهیم.. خوادیلباس م.. خوادیاون بچه لوازم م..ی رو ساده گرفتیچ
 کی کوچیلی هنوز خی به نظر من بهتر بود وقتشی بزارت محبی اومد هم بای بدنی وقتی خواهیاگه م!.. نداشته؟یچیه

 فقط محبت ی مجبور باشی زندگنی تا اخر ادیشا..شهی مغی بچه درنی خواه ناخواه از ازای چیلیخ..ي کردیبود سقطش م
  دری چه ظلمی دونیه ماونوقت اگه تورو هم نداشته باش.. بچه رو قبول نکنهنی اچکسی هدیشا..يزیخودتو به پاش بر

 ..ياری کارات شورشو درمنی با اي دارگهید.. فکر کنکمی.. که بهتر بودومدی نمایاگه بدن..؟ي کردحقش
 
 : بار گفتمنی اولي و برانیی بغض سرمو انداختم پابا
 
 ترسم از یم..شهی مشتری ترس منم بمیشی تر مکی اومدنش نزدایهر روز که به زمان بدن.. ترسمی دونم اما میم-

 !..امیپسش برن
 
 هی پس یتو که نگهش داشت..ترس نداره..ي انجام بدي در حقش هرکاردی بایحاال که نگهش داشت.. بچه نباشنقدریا-

ما تا ..یستیتو که تنها ن..افسون هم هست..من هستم..ی بتوندیبا..ي کردنکاروی که ايدی دی تو وجود خودت میتوان
 ای از همه دندی از وجودته پس باکهی تهی.. بچه توئهنیا..ی رفتارتو درست کنی کنی سعدیاما با..می کنیاخرش کمکت م

 ظلمه در هی يدی نشون مالی خی بنهیری شی هر زني خودتو نسبت به حرکتاش که برانکهیا..ی دوسش داشته باششتریب
 که پشت ی وجودش سختینیریتو با ش..نی بشرابی و دوتاتون سینی تا ازش محبت ببی محبت کندیبا..حق جفتتون

 هارو ي بچه بازنیا..؟يدیفهم.. جبران بشهشی پدری بدی بچه هم با محبت تو باشه،اونی برات کمرنگ میاشتسر گذ
 يدار..می درموردت بکني فکرچی هستی و قرار نمیشی ما از ته دل خوشحال میتو اگه به بچه ت محبت کن..تموم کن

 ..يری گی دوران رو از خودت منی و لذت اینیری خود و مسخره ت شی بيبا فکرا
 

 :در همون حال هم ادامه داد..میوفتی کرد و به ما هم اشاره کرد دنبالش راه بحرکت
 



@donyayroman 204 

 ی فراموش کندیبا..از همه وجودش..ي براش بخری خواهی که می کوچولو و خوشگلياز لباسا..لذت ببر از حرکتاش-
 که یحداقل اون زمان..نه.. گم کال فراموش کنینم..ی کنی راحت زندگی کرده تا بتونکاری بوده و چی بچه کنیپدر ا

 که با دست نی رو ببنیری پسربچه خوشگل و شهی  کن و فقطی خاليزی کوچولو هسته ذهنت و از هرچنیمختص به ا
 و ارامش بچه ت ی قبل از خودت به راحتدی پس بای مادر بشیحاال که خواست.. تو بغلت نشستهدشی تپل و سفيو پا

 چقدر ی دونیم!..زاره؟ی اون طفل معصوم اثر مي چقدر روی دونی متی دوران بد و پر از استرس باردارنیا..یفکر کن
 ..ی اخر رو در ارامش باشي ماه هانی کن حداقل ایپس سع!.. داره؟ری تاثشی سالمتو  اعصابيرو
 

 :ادامه داد شاد بای متفاوت با قبل و تقری و با لحندی کشیقی عمنفس
 
اخ من که ..می اومدنش اماده بشي تا برامی خری پسر کوچولومون رو ماجی مورد احتيزای لباس و چمیریحاال هم م-
 !.. کنمی مي بغل کردنش لحظه شماريبرا
 

 داشته جانی لباس براش هدنی خري بچه م ذوق کنم و براي فهمم اگه برایحاال م.. حرفاش بهم ارامش داده بودچقدر
 اومدنشه،مسخره م ای بدنکی کردم اگه بفهمن چقدر خوشحالم که نزدیفکر م.. مسخره م کنهی کسستیباشم قرار ن

 .. خوشحالهش اوردن و بزرگ کردن بچه بدون پدرای بدني کنن که چقدر برایم
 

 ی تکون می رو که وقتی حسنیمن ا..ستی تر و لذتبخش تر از مادر شدن ننیری شی حسچی گه هی راست مایبرد
 .. کنمی عوض نمای رو با دنچهی پیخوره تو وجودم م

 
 نوی نباشه اما ایچی مادرا ههی حسم نسبت به بقنی نداشته باشم و ای حس خوبزای چیلی هنوز نسبت به خدی شادرسته

 !.. تابهی بغلش کردنش بي اومدنش منتظرم و ته دلم براای بدني دونم که برایم
 
 ومدی به چشمم مکهیزی چنی قشنگ تريزی کردم و از هر چیبا دقت نگاه م.. رفتمی دنبالشون راه می خاصجانی هبا

 ..می گرفتی تمام لباساش رو اببایچون پسر بود تقر.. روشنیاب.. رنگی و ابکی کوچيلباسا.. داشتمیبرم
 
 کرده زونی که گوشه به گوشه اویی چرخوندم و به لباسایسرمو تو مغازه م.. که لباس بچگونه داشتمی مغازه بودهی تو

 نشست رو ي بود لبخند شادمی وجب و نهی که اندازه ش فقط ي خاکسترنی شلوار جهی دنی کردم که با دیبود نگاه م
 ..لبام
 
 : دست به فروشنده نشون دادمبا
 
 .. لطفانیاری رو هم بنیاون شلوار ج-
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فروشنده هم ..میدی بچه بود خرهی ازمندهی که نیهرچ.. کردندشیی و تادنی خندی شلواره کلدنی و افسون هم با دایبرد
 گفت و ما هم ی بهمون مازه،اونی نییزای و چه چمیری بگدی بای چمی دونستی نمقیما که دق.. کمکمون کردیلیخ

 ..می کردیانتخاب م
 

 ایبرد..رونی از مغازه بمی و پوشک و حوله حمامش تموم شد رفتری ششهی ش مثل شگهی دلی لباس و وسادی خریوقت
 ..گهی مغازه دهی سمت می به دست گرفت و رفتتی با رضادارویتمام خر

 
 هی بقي که تا االن از ترس حرفايلبخند.. لبامي نشست روی خوشگل و طرح دار لبخند خاصي تخت و کمد هادنی دبا

 زود شهی نشست اما همیبم م لي بچه و حرکتاش و تصوره بغل کردنش روادهی که با يلبخند.. کرده بودمیمخف
 .. کردمیپاکش م

 
 : کردن که رفتم کنارشونی و افسون داشتن تخت انتخاب مایبرد
 
 .. کنهی شک منهی رو ببلی و وساادی بیکی دیبعدم شا..می تخت بزارمیبچه ها جا ندار-
 

 : اخم کردایبرد
 
 !.. با تخت شک کنه؟دی چرا بانهی بی خوده بچه رو مادی بیکی یباالخره وقت-
 
 یهی توجگهیاما اگه تخت باشه د.. ماشی از دوستامونه که گذاشته پیکی بچه می بگمی تونیخوب در اون صورت م-

 !..میندار
 

 : کرددیی کرد و افسون تای هومایبرد
 
 تونه کنار خودش ی بزرگتر شد مکمی بچه یوقت..درضمن تخت آبشار دو نفره س..میبهتره تخت نخر..گهیراست م-

 !..بخوابونه
 

 : تکون دادمسرمو
 
بعدم که افسون درست ..سی نازی تو همون بخوابه تخت ندی باکهی کوچیتا وقت..هی کافي الي الی نی نهیفقط ..اره-
 .. خوابهی خودم مشی پگهیم
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ست تشک و پتو و بالش ..میدی بود خرنی ماشهی که طرح ی خوشگل و ابي الي الی نی نهی گهی با نظرِ همدخالصه
 .. پتوش کار شده بودي عروسک بود روهی خرس گنده که مثله هی بودن و ی براش که اونا هم ابمیدیهم خر

 
 س هی هدهی نایا" کنم قبول نکرد و گفت ی باهاش چونه زدم که خودم حساب میهرچ.. حساب کردای بردداروی خرتمام

 .. نگفتم و گذاشتم حساب کنهيزی چگهی خوشحاله دیل کدمیمنم که د.."از طرف من به اقا پسرمون
 

 و بعدم نیی پامیبا اسانسور رفت..نی سمت ماشمی راه افتادی کردن و همگمی خودشون تقسنی بداروی و افسون خرایبرد
 ..رونی بمیکال از پاساژ زد

 
 : فرمون زد و گفتي رويبا انگشتاش ضربه ا.. تو صندوق عقب گذاشت و نشست پشت فرمونداروی خرایبرد
 
 !..م؟ی بخوريزی چهی رونی بمی شام بريخوب برا-
 
 !..... گاز و راه افتادي موافقت ما پاشو گذاشت روبا
 

****************************************** 
 

 زدن غیدهنم باز شد و شروع به ج.. هم فشرده شديچشمام محکم رو.. گوشامي معمول دستام رفت روطبق
 ..شدیانگار صداشون تو مغز من اکو م.. نحس اونارو نشنومي خنده هاي زدم تا صدای مغیج..کردم

 
 که ی تواني که محکم بازوم رو گرفت باعث شد با همه یدست.. خوردی شون بهم مهی کري داشت از صداهاحالم

 ....... بزنمغیداشتم ج
 

تنم ..یشگیبازم ترس هم..بازم وحشت..بازم کابوس.. به دور اتاق انداختمینگاه.. تخت نشستمي نفس زنون رونفس
 .. بوددهی چسبمیشونیموهام به گردن و پ.. عرق بودسیخ
 

 قیچند نفس عم.. گردنم کنار زدميموهام و از رو.. زدمیهنوز نفس نفس م.. گوشام بودي لرزونم هنوز رويدستا
 ..دمی از عرق و اشکم کشسی صورت خيستمو رودوتا د.. برگردهي تا نفسم به حالت عاددمیکش
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 شکم بزرگم ي و دستمو رورونینفسمو فوت کردم ب.. شکمم شدمری که حالم جا اومد تازه متوجه درد زکمی
 که گذشت بهتر شدم و خواستم دراز بکشم اما دوباره کمی.. تو همون حالت نشستم تا دردش اروم تر بشهکمی..دمیکش

 ..اوردینفسمو بند م..درده شروع شد
 
 ناله بود هی شبشتریصدام ب.. افسون رو صدا زدمدی لرزی که از شدت درد میی و با صدارونی نفسمو دادم بدهی بردهیبر
 ..دی مطمئنم اصال نشننی هميبرا
 

 دست ازادمو یکیاون .. بلند شدمی تخت به سختي گذاشتم و از روشدی مشتری شکمم که هر لحظه دردش بری زدستمو
 کمرم تا شد و ادی رو چرخوندم و درو که باز کردم از درد زرهیدستگ.. تا کنار در اتاق رفتمواریبلند کردم و با کمک د

 .. ناله م بلنديصدا
 

 جون یدستمو ب.. تحمل کنم و همونجا نشستم نتونستمگهی ددمیبه در اتاق افسون که رس..ومدی مرونی تکه تکه بنفسم
 .. به در اتاق زدم و ناله مانند صداش کردمیباال اوردم و ضربه اروم

 
 شدم و ی جون تر میهرلحظه ب..دمیانگار دارم جون م.. نبودنی خوابش سنگنقدریافسون که ا..شهی نمداری چرا بایخدا

 ..ومدی مرونینفسم سخت تر ب
 

اون .. بزنمغی تونستم جی نمی حتیاز شدت درد و ناتوان.. به در زدمی توانمو جمع کردم و ضربه نسبتا محکمي همه
 یدست به دست هم داده بودن تا توان.. طرفهی هم ری درد نفس گنی طرف،اهیکابوس که هنوز تو حال و هواش بودم 

 ..برام نمونه
 

 پف کرده ي در به شدت باز شد و افسون با لباس خواب و چشماهوی بزنم اما ي اگهی اماده کردم که ضربه ددستمو
 .. و نشست کنارمدی کشیغینگاش که به من افتاد ج..رونیاومد ب

 
 :دی تو دستاش گرفت و نالصورتمو

 
 !..چت شده؟!.. از ترس؟رمی میحرف بزن فداتشم دارم م!..؟يدیخواب د!..؟ي شدينطوریچرا ا!.. شده قربونت برم؟یچ-
 

 : گفتمی گرفتم و به سخت دستشومچ
 
 !..وقتشه..فکر کنم..فک..رمی میم..یدارم م..دارم..درد-
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 دونست ی نمچارهیب.. بکنهي کارهی از کنارم بلند شد تا عیسر..دی افتاد و صورتمو بوسهی حال و روزم به گردنی دبا
 .. گذاشتشیشونی پي و دستشو روستادی لحظه واهی..دی چرخیهول شده بود و دور خودش م.. کنهکاریچ
 
 شتری هرلحظه داره بدمیهرچقدر تحمل کردم د..شدی داشت بلند مغامی جي و کم کم صدادمیچی پی درد به خودم ماز
 ی زنگ زد و تو همون حالت که گوشیکیتند تند به ..شی سمت گوشدی پرعی ارومم افسون سرغی جيبا صدا..شهیم

 .. سمت اتاقم و پانچوم رو اورددیکنار گوشش بود دو
 

 : زنگ زدهای به برددمیشروع به حرف زدن که کرد فهم.. شونه و گوشش نگه داشت و پانچو رو تنم کردنی رو بیگوش
 
 اما دردش شروع ستی دونم هنوز وقتش نیم........آبشار دردش گرفته...... تورو خدا خودتو زود برسونایالو برد-

 ....باشه باشه زود باش....... کنمکاری دونم چی بده من نمیلی حالش خایتورو قران زودتر ب.......شده
 

خم .. سمت اتاق خودشدی جمع کرد باال و دوی هول هولپسی کلهیموهام رو با .. رو قطع کرد و انداخت کنارشیگوش
 .. کردمی و ناله منی زميشده بودم رو

 
 غیبا ترس و لرزون ج.. شدسی پام خریدم ز لحظه حس کرهی و دیچی دلم پری زی درد وحشتناکهی و ناله هام غی جوسط
 :زدم

 
 .. شدمسیچرا خ..هی چنیا.. تورو خداایافسون ب..افسون-
 

 بلند شد و عیصورتش از درد جمع شد اما سر.. شدنی خورد و پخش زمزی که پاش لرونی بدی دوعی از اتاق سرافسون
 :اومد کنارم

 
 .. ابت پاره شدهسهیفکر کنم ک..ستی نیچیه..فداتشم نترس.. شده؟یچ-
 

 :دمیشکممو چنگ زدم و نال.. در بلند کرد و برد سمت سالني از جلومنو
 
 ی من مرهیمیم..ها؟..رهی وقت بچه م نمهی.. دونمیاره خطرناکه م!..خطرناکه؟.. نشه افسونشیبچه م طور-

 ..رهیمیم..دونم
 

 : مبل نشوند و صورتمو تو دستش گرفتي رومنو
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 ..شهینگران نباش حالت بدتر م..دمی مونه قول میزنده م..شهی نمشینه نترس طور-
 

 یماهه دارم باهاش زندگ9 کینزد.. کنمکاری بشه من چشیاگه طور..هی گرری که خم شده بودم بلندتر زدم زنطوریهم
 غی گرفتم که جیلبمو محکم گاز م..شدی و تحمل منم کم کم داشت تموم مشدی مدتریدردم هرلحظه شد.. کنمیم

 .. کردمیطعم خون رو تو دهنم حس م..نزنم
 

 و نفس نفس زنون ونیهمونطور گر..دمی کشي بلندغی تحمل منم تموم شد و جفونی اي با بلند شدنه صداهمزمان
 .. بازوم رو گرفتریاومد سمت من و ز.. و درو باز کردرونی بدی که با ساك بچه دودمیافسون رو د

 
 ي که با موهادمی رو دایبرد.. گرفتم که صدام بلندتر نشهی و لبامو محکم گاز م داشتمی خم اروم کنارش قدم برمخم
 .. سمتمون و لرزون صدامون کرددی و صورت ترسون دودهیژول
 

 داشت با ای و بردمی تو اسانسور بودییسه تا.. بغلمو گرفت و اروم بردم سمت اسانسورریز.. شده بودسی لباسام ختمام
 ..شدمی تر مکی نزدیهوشی فقط هر لحظه به بدمی فهمی از حرفاشون نمیچی اما من هزدیافسون حرف م

 
 که هر لحظه نطوریهم..می شدنی و سوار ماشرونی بمی زود زدستادیاسانسور که ا.. کردمی با تمام وجودم حس منویا

 .. رفتی جون هم از تنم مشدی بلندتر مغامی جيصدا
 

 رو چنگ ی صندلی شونه افسون بود و پشتيسرم رو..دمی دی رو محو می چشمام تار شده بود و همه چيجلو
 .. افسونهی گري بود و صداای موند سرعت وحشتناکه بردادمی که يزی چنیاخر..زدمیم
 

 : بسته شد و فقط تونستم بگمچشمام
 
 !..نیبـ ــ ـاشـ ــ ـ..مـ ــ ـراقبـ ــ ـش-
 

 ی کردم شکمم خالی حس میبی سوخت و به طرز عجی دلم مریز.. داشتمازی خشک شده بود و به شدت به اب ندهنم
 .. پلکامو باز کردم و نگاهم و گرد اتاق چرخوندمیبه سخت.. جون بودمی حال و بیب..شده

 
 ی بنقدریا.. کنمدارشی بومدی دلم ننی همي شده بود براتی اذیلیامروز خ.. خواب رفته بودی صندلي کنارم روافسون

 ..... خوابم بردعی سریلیحال بودم که دوباره چشمامو بستم و خ
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 شتری شکمم بریز..زدنی بود و داشتن با هم حرف مششی هم پایبرد.. شدم اما چشمامو باز نکردمداری افسون بي صدابا
 .. باز کنمکمی پلکامو ي و سوزش مجبور شدم الیاز تشنگ.. سوختیاز دفعه قبل م

 
 زد و خم شد يلبخند.. شدمیداری زودتر متوجه بایبرد.. که کنار تخت نشسته بودن نگاه کردمای به افسون و بردخمار
 :طرفم

 
 !..؟یخوب..یخسته نباش..سالم خانوم خانوما-
 

 : بودفی ضعیلی و خومدی به زور درمصدام
 
 !..خوبم-
 

 : و گونه م رو نوازش کرددی رو بوسمیشونی هم خم شد پافسون
 
 !.. کنمدارتی خواستم بی مگهید..یخداروشکر که خوب-
 

 : گفتی افسون با لبخند ارومنکهی تو سکوت گذشت تا اکمی.. نگفتمیچی زدم و هیپلک
 
 !..؟ی درمورد گل پسرت بپرسی خواهینم-
 
 !..زنده است؟-
 

 : رو انداخت باالابروهاش
 
 هی سرش از بس گريتازه پرستار گفت بخش نوزادان رو گذشته رو.. قرمزِ خوشگلی نی نهی..ي فکر کردیپس چ-

 !..ي بدری تا بهش شارنیاالن م..گشنشه بچه..کرده
 
اخمام رفت تو .. بدم و بزرگ کنمری که اون کارو باهام کرد شیچطور به بچه کس.. بهم دست دادي لحظه حس بدهی

 دادن بهش از کاره اون ری کنم با بغل کردن و شی کردم حاال حس می می تابی اومدنش بای که تا قبل از بدنیمن..هم
 .. گذشتمیعوض
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 بچه نی ادنی تونم با دیچطور م.. شکل ممکن خورد کردنی داره که منو به بدتری پدر عوضهی که من مادرشم ي ابچه
 ..یجی مرگ تدرشهیداشتنش برام م.. بچه سنی ظلم در حق من همنیبدتر..وفتمی اون روز نادی

 
حاال هر موقع که چشمم بهش .. عذاب بزرگ هستهی کردم برام ری که هنوز تو دوست داشتن و نداشتنش گنیهم

 ....شمی موونهی و مطمئنم دوفتمی اون روز مادی وفتهیب
 

امو  چشمعیسر.. تخت نوزاد اومد داخلهی به در خورد و پرستار با ي بگم اما همون موقع تقه ايزی باز کردم تا چدهنمو
 افسون چشمامو ي تر شدن صداش و بعد از اونم صداکیبا نزد..ومدی نق نق بچه ميصدا..بستم و محکم بهم فشردم

 ..باز کردم
 

 ي بود که نگام رونی کردم و تمام تالشم ای به صورت افسون نگاه ممیفقط مستق.. کردسی و صورتمو خدی چکاشکم
 .. شده تو پتو رو بغل کرده بود،نچرخهدهیچیدستاش که بچه پ

 
 : زد و دستاشو خم کرد طرفم و گفتيلبخند

 
 .. مامان خانوم که بچه هالك شدایب-
 

 : سرمي رودمی و پتو رو کشگهی چرخوندم طرف دصورتمو
 
 !..نمشی خوام ببینم..ببرش-
 
 که همه تو بهت ی سکوتنید از ابع.. حس کردم نق نق بچه هم قطع شدیحت.. لحظه سکوت تمام اتاق رو پر کردهی

 :دمی شنکی رو از نزدای برديبودن،صدا
 
 !..ش؟ینی ببی خواهی که نمی چیعنیآبشار -
 
 : زدمغی جمی حالی تمام ببا
 
 ..نجایببرش از ا.. ازشادیبدم م..نمشی خوام ببینم-
 
 قفل ای و ناراحته بردنی غمگي تو چشماسمی خيچشما.. شددهی دفعه پتو از روم کشهی زدم که ی پتو داشتم هق مریز

 ..شد
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 : خم شد طرفمکمی تخت کنارم و ي دستشو گذاشت روکف

 
 ی خواهیچرا نم..یسی پاش واي تا جون داردی و حاال بای گرفتمی تصمهیتو ..ی کنی متی خودت و اذنقدریچرا ا-

 رو بکن يفکره روز..تو و پسرت..نیفقط شما دو تا هست..به پدرش فکر نکن..پدر نداره.. بچه فقط بچه توئهنی ایبفهم
 نیا.. خورهی خودتو نمری شگهی دمی بدریبهش ش شهی اگه از شگهیپرستار م.. کنهتیکه بزرگ بشه و ازت حما

 پس ي بدری بهش شی تونیحاال که خودت م.. مونهی مفیپس فردا ضع..رنی گی خودتو نمری شي ها جارخشکیش
همه !..؟يری بگمی برات حرف بزنم تا تو تصمندهی از ادیحتما من با!..؟ی کنیچرا خودت فکر نم.. رو بزار کناريلجباز

 می بدای!.. ببره؟یکی تا ابونی تو خمی بزارمیببر!..م؟ی ما چکارش کنشی خواهیحاال که نم..یی بچه تونیکس ا
 !..کدومش؟!..ها؟!..پرورشگاه؟

 
با .. ببرتشیکی ابونی کسه که بزارن تو خیمگه بچه من ب.. سرخ شدتیحس کردم چشمام از عصبان..نیی پاختی ردلم

 برام گرون یلی اما بازم حرفش خگهی مينطوری اارهی منو به خودم بنکهی اي برادمی فهمیم.. نگاه کردمایخشم به برد
 ..تموم شد

 
 گفتم از بچه یاگه نم..گهی خودمه درهیتقص.. اروم بشمکمی تا دمی کشیقی هم فشردم و نفس عمي محکم روچشمامو

 .. بگهينطوری کرد ای اونم جرات نمادیدم مم ب
 

 تنها باشم تا هم اروم بشم،هم بتونم بدون احساسات بده اون کمی داشتم ازیمن فقط ن.. تونستم بغلش کنمی نمهنوزم
 فقط و فقط به ی کنم تا بتونم بدون توجه به اون عوضی داشتم که همه فکرمو از اون کثافت خالازین..لحظه فکر کنم
 ..بچه م فکر کنم

 
 !.....امی خواستم تا با وجودش،بدون در نظر گرفتن پدرش،کنار بی وقت مکمی فقط

 
 ....پس...اما..رونیهمه رفته بودن ب.. انداختمی به اتاق خالینگاه.. در اتاق چشمام و باز کردمي صدابا
 

 دنیبا د.. تخت نگاه کردميس از گوشه چشم به کنارم روبا تر!..اد؟ی اروم و ناز بچه از کجا مي هی گري صدانی اپس
 ..خدا لعنتتون کنه.. رنگش چشمامو محکم بستمی ابيپتو
 

حالم بهتر بشه حالشو ..اسی کاره بردنیمطمئنم ا..حاال چطور ساکتش کنم؟.. مني رفتن بچه رو گذاشتن براخودشون
 ....رمی گی میاساس
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به .. کردن تو شکممی خوردم انگار سوزن فرو می ذره که تکون مهی.. سوختی میلی هام خهی بخي شکمم،جاریز
 ..ختی ریاز سوزش و درد شکمم اشک از چشمام م.. بدم به پشت سرمهی باالتر تا بتونم تکدمی کشی خودمو میسخت

 
 ی و افسون و هرکسای شدم تا تونستم به بردی جابه جا می که به سختنطوریهم.. شعورای جامو درست نکردن بحداقل

 .. ول کردن و رفتننطوری ها منو همیعوض.. گفتمراهی باهاشون داشت بد و بیی اشناهیکه 
 
بچه رو که از ..موهامو از تو صورتم دادم کنار..اوووف مردم و زنده شدم از درد..رونی که دادم نفسمو فوت کردم بهیتک
تو بغلم که گرفتمش ..ده بود رو هم به زحمت برداشتم کبود شکمی کرد و صورتش ی ميزی ري هق هق هاادی زهیگر

 .. افتاد تو بدنمفی لرز خفهی
 

 و ینیب.. سرشي روی مشکزی ريپرز ها..دیصورت گرد و سرخو سف.. به صورتش انداختمی و نگاهدمی کشیقی عمنفس
 نی اي خودم،هم برايهم برا..دلم سوخت.. کردی مهی وجود گريچشماشو بسته بود و با همه ..دهن کوچولو

 !..؟ی زندگنی به امی بود که محکوم شدیگناهه ما چ..بچه
 

 ظلم قتای و حقشهی تنها میلی خگهی باشم و بهش محبت نکنم دتی اهمی بچه بنی اگه منم به اگهی درست مایبرد
 .. در حقش کردمیبزرگ

 
باز کرد و صورتشو چرخوند سمت  کمی دفعه چشماشو هی.. گونه شي رودمی لرزونمو بردم سمت صورتش و کشدست
 .. رو نداشتمدنشی تحمل گشنه دگهید.. تونه بخورهی دست منو مکردیفکر م.. م شدت گرفتهیگر..دستم

 
 رو شیشونی پهی باال و با گردمشی کشکمی.. کردی مي اهی کنه چه گررشی که سيزی ذره چهی ي برارمی بمیاله

 .. بدمری بهش شدی دونستم چطور بایواقعا نم..بلد نبودم.. زدم باالعی اما سریلباسمو به سخت..دمیبوس
 
 م رو تو دهنش حس کرد با ولع شروع کرد به نهی نوك سنکهیهم.. م رو گذاشتم تو دهنشنهی هر طور که بود ساما

 .. لذت ناب و خاصهی.. که تا حاال تجربه نکردمی لذتهی.. قشنگ بهم دست دادیلی خیلی حس خهی..مک زدم
 

 ی چندانریهرچند منم هنوز ش.. خفه بشهدمی ترسی که مزدی تند تند مک منقدریا.. از وجودم تو دستام بودکهی تهی انگار
 ..نداشتم

 
 : و زمزمه کردمدمی سرش کشي رودستمو

 
 .. وقت پسر خوشگلمهی یخفه نش..یارومتر بخور مامان-
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 : هق زدمدمی کشی سرش مي که دستمو رونطوریهم
 
 تو اون رهی نمادمی..ی مامانییهمه کس من تو.. زارمی تنهات نمچوقتیه..می رو دارگهیما همد.. پسرممیستیما تنها ن-

 تو دمی برم فهمای دننی گرفته بودم از امی که تصمیدرست وقت.. کردميری که از رفتنم جلوگي سخت تو بوديروزا
منو !.. مگه نه؟ياری درمیی منو از تنهايحاال که تو اومد..ام تنهیلیمن خ..یتو همه کسِ مامان.. فرشته دارمهیشکمم 

 تورو دوست شهیچطور م..شمی کس و تنها می کال بگهیتو رو هم نداشته باشم د..رمیمی ها وگرنه ميتنها نزار
 ناخه من او.. اولم و گشنه موندنتي از حرفای وقت ناراحت نشهی.. از قلبمو گرفتم تو دستمکهی تهیانگار ..نداشت؟

 زهیتو همه چ..يتو از وجود من اومد..یاصال حواسم نبود تو فقط مال من.. کردمی نامردت فکر ميموقع فقط به بابا
 !..ببخش..ببخش منو پسرم..یمامان

 
 رونی با گذاشتن بچه و بایبرد..میواقعا ما تنها بود.. مشغول نوازش کردن سرش و لپاش شدمنطوری و همدمی کشیاه

 ی و فقط من مرنی هرچقدر هم دورم شلوغ باشه اخرش هم همه منکهیا.. کردي اورادیب بهم  خوزی چهیرفتنشون 
 ..مونم و پسرم

 
 ی فکر نمیحاال که تو بغلمه و جز خودش به کس.. مونه فقط بچمهی منه و باهام مي که برای فهمم تنها کسی محاال

 !...زمی رو به پاش برمیکنم دوست دارم تمام زندگ
 

 به يدستشو گرفتم و بوسه ا..خواب رفته بود.. م رو ول کردنهی کال سنکهی اروم مک زدناش کم و کمتر شد تا ااروم
 ی خوردم انگار شکمم و پاره می که تکون مکمی.. تخت خوابوندنشياروم خم شدم و کنارم رو..دستش زدم

 .. درد رو نداشته باشمنیا  امارمی خواست بمی کرد که دلم می سوخت و درد می که منقدریا..کردن
 

نگام به صورتش بود که تقه ..زدی هق مزی رکباری قهیهنوزم هرچند دق.. به صورت پر از ارامشش تو خواب انداختمینگاه
 .. و افسون اومدن داخلایدر باز شد و برد.. نگفتميزیلباسمو مرتب کردم اما چ.. به در خورديا

 
 ي تخت نشست و دستشو گذاشت روگهیافسون طرف د..اهشون کنم صورت بچه اصال نکندم تا نگي از رونگاهمو
 .. کردی نشسته بود و نگام می صندلي هم روایبرد..شونه م

 
 تونم ی دو روزه ول کردن و رفتن انگار نه انگار که من تازه عمل کردم و نمیکی بچه هیمنو با .. نگاهشون نکردمبازم

 نی دادن و اری شگهی دادم اما دی رو انجام منی آرشيبزرگ کردن بچه رو بلد بودم چون خودم تمام کارا..تکون بخورم
 .. خورمی تکون مکمی ی و به سختردم تونستم خصوصا که تازه هم عمل کی رو که نمزایچ
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 : و گفتدی خم شد گونه م رو بوسافسون
 
 !..د؟یخواب-
 

 : نگاه کردن بهش جواب دادمبدون
 
 !.. دادن به بچه خودم بهم کمک کننری نشدم تا تو شگرانیخداروشکر هنوز محتاج د..دهی که خوابینی بیم-
 
 :افسون شونه م رو فشرد..دمی گوشه چشم قشنگ درهم شدن صورتاشون رو داز
 
 تا ي کردی خودت نگاهش مدیبا..شینی تا ببی تنها باشمیما گذاشت..ادی از بچه بدت میتو گفت..هی چه حرفنی اوونهید-

 که اون روز یی همه اون حرفادیبا..ي کردسکی بچه چقدر رنی بخاطره اوفتهی بادتی و ی احساساتت رو درك کنیبتون
 ش از هی گري و صدادنشی تا اون حس بد،با دمی گذاشتونما تنهات..ومدی مادتی،ي به من زدي بارداردمیمن فهم

 و بچه رو يزدی باهامون چونه می تو همی موندی منجایاگه ما ا..رهی بگيوجودت بره و جاش رو حس مادر و فرزند
چشمات پر از ..ی کنی االن چقدر قشنگ بهش نگاه منی ببی ولياون موقع اصال نگاش نکرد..ی گرفتیبغلت هم نم
 !..باور کن..صدمون ناراحت کردنت نبودق..ی کندای محبت رو تو وجودت پنی امی خواستیم..محبت شده

 
 به اندازه بودنه يزی چچی هگهیحاال د.. موضوع رو کش ندادمادی زنی همي کردن برانکاروی دونستم بخاطره خودم ایم

 ..پسرم کنارم برام مهم نبود
 

 : با محبت گفتدی نگاه مارو متوجه خودش دی صاف کرد و وقتیی گلوایبرد
 
 !..؟يانتخاب کرد!.. باشه؟یحاال اسم پسرمون قراره چ-
 

 ..پلک زدم و بهشون نگاه کردم.. لبامي اراده نشست رویلبخند ب.. بهش نگاه کردمکمی.. چرخوندم سمت پسرمنگاهمو
 
 : زمزمه کردماری اختیب

 
 !..سِـپهراد-
 

******************************************** 
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پشت در .. خوردی تو هوا تاب مفی تو مشتم بود و کفمیبند ک..دمی دوی پنگوئن منی عی پاشنه ده سانتي کفش هابا
 ..مانتوم رو مرتب کردم.. تا نفسم منظم بشهدمی کشیقی و نفس عمستادمی ادمیخونه که رس

 
 داده هی تکنهیست به سد.. و در خونه رو باز کردمدمی به شال و موهام کشیدست.. شونه م انداختمي و کج روفمی کبند

 ..نشیبود به ماش
 
  
 
 تو دشی کلفت طال سفریزنج.. باز گذاشته بودنهی سي ش رو تا روقهی بود که دهی پوشدی کوتاه سفنی استراهنیپ

 و رو فرمش رو ی عضالنکلیلباساش تنگ بود و ه.. هم پاش کرده بودی رنگیخی نیشلوار ج..زدیگردنش برق م
 .. دادیقشنگ نشون م

 
  
 

 انداخت نهی سيدستاشو از رو.. شدم و سالم کردمکیبا همون لبخند بهش نزد.. زدم و درو پشت سرم بستميلبخند
 : خاص گفتی و با نگاهدی به صورتم پاششدمیلبخند کجشو که کم کم داشتم عاشقش م.. فرو کردباشی و تو جنییپا
 
  
 
 !.. بغلم بچلونمترمتی خواد بگی دلم می کنی و سالم میزنی مظلومانه لبخند منطوری ایوقت.. سالمکیعل-
 
  
 

 ارموی وقت اختهی گهینم..گهی رو ميزی هر چکشهی خجالت نمای حیب.. انداختمنیی عمق گرفت و با شرم سرمو پالبخندم
 .. و درو باز کردمنی از ذهنم دور بشه رفتم اون طرف ماشي خاك برسري فکرانکهی ايدستپاچه برا..دمیاز دست م

 
  
 

هول اومدم سوار بشم که سرم خورد به .. م بودرهی بهش انداختم که هنوز با همون لبخند و نگاهه خاص خینگاه
 .. سرم گذاشتم و چشمامو بستميدستمو رو.. و اخم بلند شدنیستون ماش
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اوضاع .. قدم رفتم عقبهی عی به سرم انداخت و دستشو اورد جلو که سرینگاه.. رو دور زد و اومد کنارمنی ماشعیسر
 .. شدممونی کردم و بعد پشی غلطهی يدی وقت دهی.. جنبهی و منم بهیخطر

 
  
 

 : بهم نگاه کرد و گفتدلخور
 
  
 
 !.. شدی سرت چنمی خواستم ببیم-
 
  
 

 : سرم برداشتم و نگاهمو تو کوچه چرخوندم و در همون حال گفتمي از رودستمو
 
  
 
 .. نشدهری تا دمیبر.. درك گرفت که االن بهتر شدیکمی.. نشدیچیهومم ه-
 
  
 

 : سرشو تکون دادریدلگ
 
  
 
 !..میباشه بر-
 
  
 

 که گذشت کمی.. اف راه افتادکی تهی گاز و با يدرو که بستم پاشو گذاشت رو.. رو دور زد و نشست پشت فرموننیماش
 هی تکنی طرفش و پشتمو به در ماشدمیرخچ.. هم نذاشته بودی اهنگشهی برعکس همیحت..زنهی نمی حرفچی هدمید

 ..دادم
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 : شدهرهی خمرخشی بهش نشستم و به نرو
 
  
 
 !..؟یشی پس چرا حاال ناراحت ميقبول کرد.. امينطوری من ای دونستیتو م-
 
  
 
 : بهم انداختی نگاهمین

 
  
 
 !.. نگفتميزیمن که چ-
 
  
 
 .. فهممی نگاهت دلخور و صورت گرفته است که بدون حرف هم منقدریا..ی بگيزی چستیالزم ن-
 
  
 

 :با غصه گفتم.. کردی متمی اذشیدلخور..دوست نداشتم ناراحت باشه ازم.. کردی نزد و همچنان به جلوش نگاه میحرف
 
  
 
 ..گهیناراحت نباش د-
 
  
 

 :و بدون نگاه کردن بهم گفت دی کششیشونی پي باز گذاشت و سر انگشتاش رو روشهی ستون شي چپشو رودست
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 دلم یشی می خواستنیلی اوقات که به چشمم خیبعض..رمیمن دوست دارم دستتو بگ..یآبشار تو دختر مورد عالقه من-
 ی رفتار ميطور.. بشمکتی نزديدی اجازه نمیحت..ی کنی مي حق منه اما تو همش ازم دورنیا.. خواد لمست کنمیم

 دی دونم بای نمگهید..ي ندارنانیهنوز به من اطم  که معلومهنطوریا.. خوام بهت حمله کنمی انگار من مدام میکن
 هی.. کردمی مدت تونستم نظرتو جلب کنم اما انگار اشتباه منی کردم تو ایفکر م..ی کنم که بهم اعتماد کنکاریچ

 نطوری فهمم ای حرکتت مهیبا  اما بعد ي کنم تو هم به من عالقمند شدی که فکر می کنی رفتار مي طورییوقتها
 !..دمی فهمی رفتارات رو ملیکاش دل.. کردم که نکردمی مدی چکار باگهید!.. چکار کنم؟دیبا من..ستین

 
  
 

 : بهش نگاه کردمنیغمگ
 
  
 
 ی خودم حفظ مي براشهی که همي خواد از حد و مرزیدلم نم.. خودم دارمي برای اعتقاداتهیمن فقط ..ی کنیاشتباه م-

 که با تو راحتم و به تو اعتماد دارم تا حاال ينقدریمن ا..ستی حرفات درست ني همه ی دونیخودتم م..کردم،رد بشم
 نمونی پاك بي عالقه نی اي بخاطره احساسات لحظه اوام خینم..ی هستی حامهیتو برام مثل .. نداشتمچکسیبه ه

 !..رو خراب کنم
 
  
 
 کنم بخاطره ی متیمن اگه از تو حما!..؟ی دونی می حامهی هنوز منو مثل  همه وقتنیبعد از ا!..؟ی حامهیفقط -

 خودم الی خی راحتي که برايزی من عزي برايتو به قدر!.. داشتم؟ي رفتارنی همچی کي براگهیوگرنه د..عالقمه
 !..؟ی دونی می حامهی فقط وبعد تو من.. خار به پات برههی یدوست ندارم حت.. مواظبتمشهیهم
 
  
 

 .. که دوسش دارهیاونم از طرف کس.. بشنوه و بتونه احساساتشو کنترل کنهیی حرفانی که همچهی دخترکدوم
 
  
 

 ..ارمی نتونسته بهم بده،طاقت بی که تا االن کسی همه لذت نابنی تونستم در مقابل ای مچطور
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 .. هم نبودمیعاشق کس.. دوست پسر نداشتممن
 
  
 

 ..لی فامي تو آرشام و پسراشدنی خالصه ممی زندگي پسراتمام
 
  
 
 .. به اوج برسونهنقدری پروا بهم ابراز عالقه کنه و بتونه منو ای بنقدری نبوده که اي ابهی غرچیه
 
  
 

 .. نفر بودنی اولشهراد
 
  
 
 .. کردم دست خودم نبودی که ميپس هر کار..رمی لرزش دلمو بگي تونستم جلوی خواستم هم نمی اگه میحت
 
  
 

 .. دل بسته بودممن
 
  
 

 .. وابسته شده بودممن
 
  
 

 ..... شهراد رو دوست داشتممن
 
  
 

 : و گفتمدمیچیدستامو تو هم پ.. بهش زدمی مهربونلبخند
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 ی از بچگییزای چهی.. کنارت باشمی و شرطدی قچیدوست دارم بدون ه..شهراد جان منم دوست دارم با تو راحت باشم-

تو !.. بعده خودمو خراب کنم؟يای لحظه احساس،دنهی يچطور من برا..تو گوش من خونده شده که من قبولشون دارم
 من ی دونیاگه دست تو به دستم بخوره م..دمی عقاي من پا بزارم روادیپس چطور دلت م..ي به من عالقه داری گیم

 گم منم یبازم م..از حرفمم بد برداشت نکن..شتباه نکنا..شم؟ی متی و باورهام اذدی پا گذاشتن عقاریچقدر بخاطره ز
 به فکره دیاما با..منم مثل تو احساس دارم و کنترل کردنشون برام سخته..دوست دارم با گرفتن دستت اروم بشم

 ی میمونی نامحرم بودنمون احساس پشنی اروم بشم اما مدت ها بخاطره ادی لحظه شانیا.. م هم باشمگهی ديروزها
 ... شهرادي کردی منو درك مکمیکاش .. گذشتممی زندگي که از باورهادهی لحظه لذت،مدت ها منو ازار مهی..کنم

 
  
 
 یلی هوس بودن که خهیتازه اونا .. رابطه هام بدون مرز بودهيمن همه ..ومدمی کردم باهات کنار نمیاگه درکت نم-

 رو کنار تو می زندگهی خوام بقیم.. کنمی م فکر مدهنیمن تو رابطه م با تو به ا..اما تو نه..شدنیزود هم تموم م
 صبر نیا..می صبر کندی بالی دلنیبه ا...می دادن رو ندارلیشک تی زندگی هنوز امادگچکدومی دونم که هی منمیا..باشم

 ی مکی هست که تورو بهم نزدی راههیاگه بدونم ..کنهی متی مردم اذهی نشدن به تو،منو که کیکردن،با توجه به نزد
 نی امی تا بتوناری هم بلی دلهی،ي کردن از من داري دوري برالی دلنقدریتو که ا..دمی باشه انجامش ميکنه،هرکار

 !..می بشکی بهم نزدمیتا بتون..میفاصله رو بردار
 
  
 
 نی و از ارمی که دستشو بگنهی بشم،منظورم اکی گم دوست دارم بهت نزدیخوب من اگه م.. شک بهش نگاه کردمبا
 !..ه؟ی چیکی نزدنیاما منظور اون از ا..زایچ
 
  
 
 .. کردي تک خنده ادی درموی نگاه مشکوك و مچ گی بهم انداخت و وقتی نگاهمین

 
  
 

 می صندلی پشتيدستشو رو.. پارك کرد و برگشت طرفممی که با بچه ها قرار داشتی باغ رستوراني رو جلونیماش
 :گذاشت و گفت
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تمام .. و اروم شمرمتی تو بغلم بگستمی اروم نیوقت..رمی بتونم دستتو بگنکهی اي کنم فقط برای اصرار منقدریمن اگه ا-

 .. انجام ندملتی برخالف مي هست که کارزی خاطرت عزنقدریمطمئن باش ا..ستی ننی از اشی بيزیحرفم چ
 
  
 

 : و صداش پچ پچ شدکتری نزدکمی انداختم که نیی سرمو پاخجول
 
  
 
 تونم به خواستت ی و نمدمی کنترلمو از دست می کنی کارا رو منی انیبب.. ناز کنی تو هم هید من حالم خوب ن-

 ..احترام بزارم
 
  
 

 .. رفتنی ماشرهی به سمت دستگعی و سرکی گرد شد و دستم به طور اتوماتچشمام
 
  
 

 گرفته م شی اتي گونه هاي شدم و پشت انگشتام رو روادهی پعیسر.. قهقه ش رفت هواي که باز کردم صدادرو
 ..گذاشتم

 
  
 
حضورشو کنارم حس کردم اما سرمو بلند .. برگردم راه افتادمنکهی بدون انی ماشي قفل شدن دراکِی تي صدابا

 ..دمی لباش دي رو روشیاز گوشه چشم اون لبخند خواستن..نکردم
 
  
 
 : سرشو خم کرد طرفم و دم گوشم گفتکمی
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 قرمز ید اخه المصب وقت..ی کنی که اوضاع رو بدتر مينطوریا..یشی زود قرمز منقدری گفتم تو چرا ای چهیحاال من -
 .......اوووووف..منم که کم طاقت..یشی منیری شیلی خی کشی و خجالت میشیم
 
  
 

 !... مرد؟نی بگم به ایحاال من چ..ستادی و صاف وادی غش غش خنددوباره
 
  
 
 ..گهی رو ميزی پروا شده و هرچی بیلی ها خیتازگ.. نبودينطوریاوال که ا..شهی مای حی بينطوری ای بهش بگم وقتیچ
 
  
 

 بلندشو دراز کرده يرو به روم نشسته بود و پاها..می تخت تو باغ نشستهی يرو.. بودنومدهی نچکدومی بچه ها ههنوز
 ..بود
 
  
 

 ش باز سرخ نشم و بهونه دستش ندم به اطراف رهی نگاهه خری زنکهی ايبرا.. کردی و با لبخند نگاه منهی به سدست
 :دمیچشم دوخته بودم که صداش رو شن

 
  
 
 !.. تو بغلمي و بزارياری و جذاب مثل خودم واسم بپی پسر خوشتهیماه بعدش 9 دی بامی ازدواج کردیوقت-
 
  
 
 !.. بهش رفتم و جوابشو ندارميچشم غره ا..نی خواد منو اب کنه بفرسته تو زمی امشب منی خدا ايا

 
  
 
 : لذت از حرص خوردن و خجالت دادن من گفتبا
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 ..ياری بای برام بدنمی ازدواج کردنکهی همدیبا..من بچه دوست دارم خصوصا که پسر باشه..يری چشم غره مهیها چ-
 
  
 

 : گفتمییخجالت و کنار گذاشتم و مثل خودش با پررو..برهی لذت میلی داره از حرص خوردن من خنکهی امثل
 
  
 
 !..حاال از کجا معلوم پسر بشه؟-
 
  
 

 نشسته رونی ببای هوا سرد بود اما بازم همه تقرنکهیبا ا.. چرخوند به سمت راستش و به فواره وسط چشم دوختنگاهشو
 : از فواره چشم برداره گفتنکهیبدون ا..بودن

 
  
 
 ..ارهی بای تا برام پسر بدنارمی سرت هوو میاگه دختر زا باش..یپس چ-
 
  
 
 : شدمرهی خمرخشی نبه
 
  
 
 ..ياری کنم تا سرم هوو بی نگات منمی شیمنم م-
 
  
 
 دی بانی کن ببقیبرو تحق.. پسر باشهدی حتما بایاول..ستی شدن مهم نی شون هرچهیحاال بق.. خوامی پسر مهیمن -
 ..ياری بای تا پسر بدنی کنکاریچ
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 .. وقتهی نشه تینه بابا سرد-
 
  
 

 : و بهم نگاه کردبرگشت
 
  
 
 !..نترس..شهینچ نم-
 
  
 
 !..؟ي بزاری خواهی میحاال اسمشو چ-
 
  
 
 : نگام کردرهی خمار و خی حس خاصبا
 
  
 
 .. مثل اسم خودم باشهدیاسمشم با.. و دختر کشپ،جذابیخوشت.. خودمنی باشه عي خوام پسریم-
 
  
 
 !.... مثل اسم خودته؟یحاال چه اسم.. کنفی از خودت تعرکمی-
 
  
 

 : تر شدرهی خمار تر و نگاهش خچشماش
 
  
 
 !......سِپـهراد-
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******************************************* 
 
  
 

 یلیچند روز بود که خ..می قدم برداشتنی سپهراد رو که تو بغلِ افسون بود رو مرتب کردم و با هم به سمت ماشيپتو
 .. دکترمشی و افسون اوردایبا برد..زدی پس مرشوی کرد و همش شیدلش درد م

 
  
 
 یتی طرفهی گفت بچه یدکتر م.. کنهی بدم بچه معده ش قبول نمری کنه بهش شی مجبورم مقهی بس افسون هر دقاز

 ..ستی گفت خطرناك نی که منطوری و ازنهی اضافه هاش رو پس ممی بدری بهش شادی زی خوردن وقتری شيداره برا
 
  
 

 در بسته بشه با نکهیقبل از ا.. در عقب رو باز کرد و افسون با سپهراد نشستن عقبای بردمیدی که رسنی ماشکینزد
 : رو به افسون گفتمضیغ
 
  
 
 .. دونم و توی بدم من مری بهش شنقدری ای مجبورم کنگهی بار دهیخدا شاهده -
 
  
 

 : زد و گفتی دندونلبخند
 
  
 
 .. کنهی مکاری چنی بده ببریحاال چند بار من گفتم بهش ش.. خوب بابایلیخ-
 
  
 

 .... بازومي نشست روی بشم که دستنیدور زدم تا سوار ماش.. رو بستمنی بهش رفتم و در ماشي غره اچشم
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 ..... کردندنی به بدنم افتاد و دستام شروع به لرزيرعشه ا..ضربان قلبم باال رفت..ختی رقلبم
 
  
 

 بازوم افتاد اما ي من دستش از رودنیبا چرخ..رهی تي و چشمادی سفی پسر با پوستهی..هی کنمی تا ببدمی چرخدهی برنفس
 !.... کردمی دستش رو حس مهیهنوز داغ

 
  
 
 ی چنمی تونستم حرف بزنم و ببیکلمات رو گم کرده بودم و نم..نی قدم رفتم عقب که خوردم به ماشهی نفس نفس با
 .. خوادیم
 
  
 

 .....میچشمام بسته شد و رفتم به روزه بدبخت..شدی چشمام رد مي از جلویی صحنه هاهی فقط
 
  
 
 بازوم رو محکم گرفت و اجازه ينطوری همرونی خواستم از خونه برگردم بی چند نفر بدون لباس مدنی با دیوقت"

 ....."نداد
 
  
 

 گوشام و يدستام رو رو.. صداها قطع شدي بغلم جمع کردم و همه يپاهام رو تو.. کز کردمنی زمي رونی ماشکنار
 !..دمی شنی نمیچیه.. زانوم گذاشتمي رو رومیشونیپ

 
  
 

 ...... دستاش رو دو طرف بازوم گذاشت بازم همون حس به سراغم اومدیوقت.. رو کنارم حس کردمیکی نشستنه
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 من چقدر ي دونست با گرفتن بازوهای نمچکسیه.. فشردم و تقال کردم تا دستامو ول کنهنی محکم به ماشکمرمو

 ...... شهی بهم القا ميحس بد
 
  
 

 ... گوشام فشرده و دهنم باز شديدستام رو..نم نتونستم تحمل کگهید.. دادی کردم و اونم محکم تکونم می تقال ممن
 
  
 
 خودم رو يغای جي جز صدایی صداچیه.. دادی کردم تا ولم کنه اما اون محکم تر تکونم می و تقال مدمی کشی مغیج
 ......دمی شنینم
 
  
 

 ...... زدمغیبازم تقال کردم و ج..دمی دیتار م.. از اشکمو بلند کردمسی خصورت
 
  
 
 ....... اطرافم به گوشم برسهي باعث شد دهنم بسته بشه و صداهایلی سنیهم.. چپ صورتم سوخت دفعه طرفهی

 
  
 

 که یی پچ پچ ادمايصدا..امی خواست نگاش کنم و به خودم بی که ازم مای بردي دادهايصدا.. افسون بودهی گريصدا
 !......دورم جمع شده بودن

 
  
 
 ...... به اطرافم انداختمیگنگ نگاه.. زانوهاش نشسته بود نگاه کردمي که جلوم روای به بردجیگ
 
  
 

 : نگاه کردمای به صورت برددوباره
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 !..... شده؟یچ-
 
  
 
 بلند شم و تو نی زميکمکم کرد از رو.. رفت تو همای اومد که صورت بردرونی جمله از دهنم بنی مظلومانه انقدریا

 ....نمی بشنیماش
 
  
 

 :دمی کنارم شنشهی شير رو از باز پسهی يصدا
 
  
 
اخه از .. پولتون رو بهتون بدمفی خواستم کیفقط م.. خوامی عذر منی انجام دادم که ناراحت شدياگه من کار-
 ....... پله هاي افتاد رونی اومدرونی که بکینیکل
 
  
 

 نی و افسون نشستن تو ماشایبرد.. نگفت و رفتيزی چگهیاونم د.. به صورت سردش انداختم و سرمو تکون دادمینگاه
 .....می راه افتادی حرفچیو بدون ه

 
  
 

 که ییبا صداها.. اتفاق افتاد که هنوز تو بهت بودمعی سری همه چنقدریا.. بودمجی که کرده بودم گيزی از ابرورهنوز
 ....... بهش انداختمی عقب و نگاهدمی چرخاوردیسپهراد از خودش درم

 
  
 
 و دمی چرخشتری بکمی..اوردی باز دستش و تو دهنش کرده بود و از خودش صدا درميل افسون بود و با چشما بغتو

 !..... تونست ارومم کنهیفقط اون بود که م..رمشیدستمو دراز کردم تا از افسون بگ
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اش بلند کرد و  دستي سپهراد رو رودی دراز شده م رو که ديدستا.. صورتش روان بودني هنوز اشکاش روافسون

 ......گذاشت تو دستام
 
  
 

 پودر يبو..دمی کشهی ارامش بخشش رو به ريسرمو تو پتوش فرو کردم و بو.. نشستم و به خودم فشارش دادمصاف
 ..... دادیبچه م

 
  
 

 ي مثل موهاشی قهوه ايموها..دهی خمار و کشی مشکيچشما.. در اومده بود و مثل برف شده بودي از قرمزصورتش
 ......دمشی پوست نرم گونه ش گذاشتم و اروم بوسيلبامو رو..نطوری هم همکشی کوچی قلمینیب..خودم بود

 
  
 

 فکر شمی پکمی ي کردم تا به کارای مموی به جلوم بودم و تمام سعرهی هنوز با دستاش سرگرم بود و منم خسپهراد
 .......نی خواست از خجالت اب بشم و برم تو زمیدلم م..نکنم

 
  
 
 به نیسپهراد با خوردن دستاش و حرکت گهواره ماننده ماش.. رد و بدل نشدچکدوممونی هنی بی حرفچی خونه هتا

 ..... سمت خونهمی و راه افتادمی شدادهی پیهمگ..خواب رفته بود
 
  
 

 ......هی بقشی و برگشتم پدمی با شلوار پوشی راحتشرتی تهی خوابوندم و رشی کري سپهراد رو تواطی و با احتاروم
 
  
 

 ی متیاز هر حرکتش عصبان.. موهاشي تودی کشی دست می ضرب گرفته بود و هنی زمي با پاش تند تند روایبرد
 !..... بشهی شکلنی اای بردومدی مشی کم پیلی خقتای و حقدیبار
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 میکیستری هي عکس العمالنی دونستم ایم..ختی ری اشک مزی رزی نشسته بود و ررونشی بي با همون لباساافسون

 !.......نهی بی هست و مشهی نکنم اخرش هم همي کردم جلوش کاری میهرچقدر هم سع.. کنهی ناراحتش میلیخ
 
  
 
ابروشون رو برده بودم تو ..رو نداشتم بهشون نگاه کنم..نیی نفره جلوشون نشستم و سرمو انداختم پاهی مبل يرو
 ..... حاال چطور بهشون نگاه کنمابونیخ
 
  
 
 : سرمو بلند کردمای بردي صدابا
 
  
 
 .... برات بکنمي کارهی تا بتونم ی زنیچرا حرف نم!..؟یگی نميزیچرا چ!..من چکار کنم با تو؟-
 
  
 

 : کردمبغض
 
  
 
 اون همه ادم ابروتون رو يجلو.. خوامیمعذرت م.. شدموونهی دفعه دهی.. شدی چدمیبه خدا اصال نفهم-

 !....دیببخش..بردم
 
  
 

 : صداش باال رفتتن
 
  
 
 که بخواد ي نکرديهرچند تو کار..به درك که ابرومون رفت..می ما نگرانتی فهمیچرا نم!..نه؟ید من مگه حرفم ا-

 یم..نمتی خوام خوب ببیم..يزی بهم نرنطوری تماس دست اهی خوام با یم..ی خوام تو خوب باشیمن م.. ما برهيابرو
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 نی آشه و همنی هميزی ری دردات رو تو خودت مي همه یتا وقت..ی برام حرف بزندیبا.. حمله ها تموم بشننیخوام ا
 .... که تو حالت خوب باشهنهیمهم ا.. از همکارامیکی شی برمت پی مياگه به من اعتماد ندار..حرف بزن..کاسه

 
  
 

 : بهش نگاه کردمقدرشناس
 
  
 
 ی فکر کردن بهش هم بهمم میحت.. من سختهيرف زدن از اون روزا چقدر برا حنی دونیاما شما که نم.. دونمیم-
 .. چه برسه بخوام حرف بزنمزهیر
 
  
 
 اون ي بزرگتر بشه و جلوکمیاگه ..به سپهراد فکر کن..ي طورنی تا اخر عمرت همیاگه حرف نزن!..؟یاخرش چ-
 ی تو ذهنش مری تصونی که بزرگ بشه ایتا وقت!.. زاره؟ی مری ش تاثهی روحي چقدر توی دونی می بشينطوریا

 ی خودتو خالدیبا..ی حرف بزندیا سپهراد بي برای ارامش بخشطی ساختن محيبرا.. خوب شدن خودتيبرا..مونه
 ..... بکنمدی تا من بفهمم چکار بارونی بيزی بردیبا..ی نگفتی رو به کسیچیتو ه..یکن
 
  
 

 : صورتم پاك کردمي از رواشکمو
 
  
 
 ینم.. سرم اوردن حرف بزنمیی شما و از بالي جلونمی بشيچطور از من توقع دار..ی سخته لعنتیلیخ..سخته-

 .....شهینم..تونم
 
  
 
 زی رو از دلت بری و همه چسیبنو..سی رو بنویهمه چ!.. کاغذ؟ي روياری تمام اتفاقات رو بی تونیم!..؟ینوشتن چ-
 ....رونیب
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 .... و ککم هم نگزهسمی سرم اومده رو بنوي بالهایسی که بخوام مثل خاطره نودمی دی رو تو خودم نمی تواننیهمچ

 
  
 

 ...... نگاه کردمایمستاصل به برد..شمی موونهی بهم و دزمی ری خط اول مهمون
 
  
 

 دردناکه من ياگه گذشته .. تو دهنش بودنشهی تپلش که هميدستا.. چشممي سپهراد اومد جلودی ناز و سفصورت
 تونم تحمل کنم ی مادی خودم هرچقدر هم بال سرم بيبرا..زمی تو سرم بری بزاره چه خاکدمی تنها امندهی اي رويریتاث

 .... سپهراد نهياما برا
 
  
 

 ...وفتهی بچه ش ني برای اتفاقنی رو خودش تحمل کنه تا کوچکتری تونه همه چی مادر مهی فقط
 
  
 

 ...وفتهی سپهرادم بي برای اتفاق تونم بزارمیمگه م.. مادر بودمهی گهی حاال دمنم
 
  
 

 .... بگه تا ادمو دگرگون کنهی دونه چی مقای دقایبرد
 
  
 

 .... تونه باعث بشه من حرف بزنم فقط سپهراد و ارامش داشتنشهی که ميزی چتنها
 
  
 
 ... داشته باشهي کمبودچی خوام هینم
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 !.... تو ذهنش بمونه و اشفته ش کنهيزی نکرده از من چیی خوام خداینم
 
  
 

 .. تو دهنشه،اومد جلوش چشمامشهی تپل پر از توفش که همي صورت خوشگل و دستادوباره
 
  
 

 : گونه هام و دهنم ناخداگاه باز شدي شره کرد رواشکام
 
  
 
 !....عاشقش بودم.. دوسش داشتمیلیخ-
 
  
 

 یاونا نم..ستنیاما اونا مادر ن.. زود قانع بشم و بخوام حرف بزنمقدرنیتوقع نداشتن ا.. حرکت موندنی بای و بردافسون
 ... کنهی مي ارامش داشتن بچه ش هرکاري مادر براهیتونن درك کنن 

 
  
 

 :دمی کشیقینفس عم.. مبل و چشمامو بستمی دادم به پشتهی تکسرمو
 
  
 
 چوقتیهرچند ه.. گفت که دوسم دارهی متاشی کاراش و حمایعنی.. رفتار کرد که فکر کردم دوسم دارهي طورهی-

 تنها ابراز عالقه ش نی گفت بهت عالقه دارم اما ایم.. گفتی منطوری که بگه دوسم داره اما رفتاراش ادمیازش نشن
 نه گفت دوست دارم،نه گفت چوقتیه..دوسم داره گهی گفتم با کاراش داره می مدمی دیمنم که کاراش رو م..بود

باهاش .. بودمدهی ازش ندی معقولری غزیتا اون روز چ..منم دوسش داشتم.. روز اومد دنبالم گفت کارم دارههی..عاشقتم
 دو بار باهاش یکی..شهی نمرونی بمی حرف بزندی گفت بادمی که پرسلشویدل.. سمت خونه شرهی مدمیتو راه فهم..رفتم
 ..........ن چندبار رو خوردم و باهاش رفتمگول او.. کردی متی حد و مرز رو رعاشهیبودم خونه ش و هم رفته
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 ........ بسته رفتم به اون روزي چشمابا
 
  
 

 ..... مهربون شده بودیلی که خي روزاون
 
  
 

 .... بهمزدی لبخند مهمش
 
  
 

 ...... کردی لحظه هم ول نمکی دستمو
 
  
 

 ..... کردی مفی تعرازم
 
  
 
 ......ستی نشهیچرا مثل هم.. امروز متفاوت شدهنقدری لحظه هم شک نکردم که چرا اهی غرقم کرد که نقدریا

 
  
 

 ...... خواستمیعشقشو م.. خواستمی رو مشی مهربونمن
 
  
 
 .... بودی اعتراضي خواستم پس چه جای شده بود که من می همونقای اون روز دقو
 
  
 

 ....جواب محبتشو دادم...... همراه شدمباهاش
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 ..... قدم به قدمش رفتم و کارشو راه انداختممی زندگهی راهه نابودتو
 
  
 

 ....وفتادی اتفاقا نمنی ادی کردم شای شک مدهی تا اون موقع ازش ندي به رفتاراکمی کاش
 
  
 

 هم ناخواسته بهش کمک کردم تا کارش راحت یی جاهاهی دل به دلش دادم و یلیخ.. مقصر بودمیلی خودمم خمن
 .....بشه

 
  
 

 ....برگشته بودم به اون روز.. نبودمای تو اپارتمانم تو فرانسه و کناره افسون و بردگهی دانگار
 
  
 

 ....شدنی اون موقع دوباره داشتن تو وجودم زنده مي حساتمام
 
  
 

 ..... رفتمی نمرونی از خونه بچوقتی اون روز هکاش
 
  
 

 ........کاش
 
  
 
 : رو برام باز کرد و دستشو به طرفم دراز کردنی لبخند در ماشبا
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 !..زمی شو عزادهیپ-
 
  
 

 ....... شدمادهی تو دستش گذاشتم و پدستمو
 
  
 

 ...... که اپارتمانش داخلش بود انداختم و باهاش قدم برداشتمي به ساختمان چند طبقه اینگاه
 
  
 
 ..... کرد به جلوتمی دستشو گذاشت پشت کمرم و هدامی شدادهی از اسانسور پیوقت.. طبقه هفتممی اسانسور رفتبا
 
  
 
 :بادستش به داخل خونه اشاره کرد و گفت.. انداخت و درو باز کرددیکل
 
  
 
 !.. خانمي خوش اومدیلیخ-
 
  
 

 : زدمنشیری به لحن شيلبخند
 
  
 
 ...ممنونم اقا-
 
  
 

 عالمه صدا به گوشم هی که گذاشتم ي چند مترياز راهرو.. وارد خونه شدمنیی لبخندمو داد و من با سر پاجواب
 .....دیرس
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 مبال نشستن و با ي روشنه و حدود هفت هشتا پسر با باال تنه برهنه روونیزی تلودمی تعجب سرمو بلند کردم که دبا

 ..... زننی و خنده با هم حرف میشوخ
 
  
 
 : و سرشو تکون داددی به روم پاشيلبخند.. بودستادهی به سمت شهراد که پشت سرم ادمی بهت چرخبا
 
  
 
 .... زود برگردمنقدری کردن ای رفته باشن اما انگار فکر نمامی بودن بهشون گفته بودم تا منجای اشبید-
 
  
 
 از پسرا تکون یکی و زشته کی رکیبا شوخ.. اروم و خونسرد بودیلی کردم که خی به شهراد نگاه می ترس و نگرانبا

 ...... خوردمیمحکم
 
  
 

 که شهراد محکم بازوم رو رونی و خواستم از در بزنم بدمیچرخ..زدنی متوجه ما نشده بودن و داشتن با هم حرف مهنوز
 .....گرفت

 
  
 

 : سمت خودشدمی که نگاه کردم کج خنده ش رو زد و کشبهش
 
  
 
 ... دونستن مهمون دارمینم..رنی کنن می داخل اونا هم االن جمع ممی برایب-
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 .....به نشونه نه تکون دادم و خواستم به راهم ادامه بدم که بازوم رو محکمتر فشرد سرمو
 
  
 
 :دمی درد صورتم جمع شد و نالاز
 
  
 
 .....ول کن..يا..امی مگهی روز دهی.. خوام برمیولم کن م..اخ-
 
  
 

 : رو انداخت باالابروهاش
 
  
 
 .....رنی هم االن منایا..نترس من کنارتم..می امروز حرف بزننی همدیبا-
 
  
 

دستشو دور کمرم انداخت و با خودش بردم .. سمت خودشدی کرد و منو کششترمی ، بچی دستشو کم که نکرد هفشار
 ....داخل

 
  
 
 : نبودن گفتای دننی رو به پسرا که انگار تو اي بلندي صدابا
 
  
 
 .... دنبال کارتوننی و برنیزود جمع کن.!.ن؟ی کنی چکار منجایا!..؟...وی دنی برگشتم نباشیمگه نگفتم وقت-
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 ی لبشون بود که ادمو به وحشت مي روی زشتيلبخندا..ستادنی افی بلند شدن و ردلکسی شهراد ري با صداپسرا
 ....انداخت

 
  
 
 : ابروش رو باال انداخت و رو به من گفتشونیکی

 
  
 
 !...می منتظرتون بودنی خوش اومدیلیخ..سالم خوشگل خانم..به به-
 
  
 
 :دمی که به زور از حنجرم خارج شد نالییبا صدا..دهنم خشک شده بود.. لحن زشتش حالم بدتر شداز
 
  
 
 ..تو رو خدا..بزار برم شهراد-
 
  
 
 ...... سمت مبالدمیبا همون دستش که دور کمرم بود محکم کش..دنی و خودشو زد به نشندی شنای..دی انگار نشناما
 
  
 
 : دسته ش نشستي نفره نشوندم و خودشم روکی مبل هی يرو
 
 حرکت نیی از تو کمرم راه گرفته بود و به پايعرق سرد.. رو تو دستم نگه داشتموانی و لدمیشربت رو تا نصفه سر کش 
 ...... کردیم
 .... و دلهره بودی کردم اما ته دلم پر از نگرانی بودن شهراد خودمو قانع مبا
 

 رو دادم دست شهراد که با ی خالوانی تموم شد لیوقت... خورمی کردم قلوپ قلوپ شربت رو هم می که فکر منطوریهم
 :لبخند ازم گرفت و رو به پسرا تشر زد
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 !..ن؟ی کنی معطل منقدریچرا ا..گهی دنیزود باش-
 
 .....دنی رسی کردن و به کاراشون می اونجا رو جمع و جور منهی به پسرا انداختم که اروم و با طمانی نگاهمین

 
 ....رهی مجی لحظه حس کردم سرم گهی

 
 ..... محکم بستم و دوباره باز کردمچشمامو

 
 .....دمی دی رو دوتا می شد و همه چی چشمام داشت تار مي کم جلوکم
 
 چشمام بدتر تار دمیچشمامو دوباره باز و بسته کردم که د.. شهراد که کنارم بودي دادم به پاهی کج شدم و تککمی

 ......شد
 

 ......وفتادی هم مي گرفته بودم و چشمام مرتب رويدی شدسردرد
 

 :دمی شهراد رو حس کردم که دور شونه هام حلقه شد و صداشو کنار گوشم شندست
 
 !... آبشار؟یخوب-
 
 یبه زور بازشون م و وفتادی هم مي و چشمام همش رودمی دی رو دوتا میهمه چ.. رفتی مجیسرم گ..خوب نبودم..نه

 ....کردم
 

 : مست شده بودي و مثل ادمادهیصدام کش.. چشمام فشردميتکون دادم و دستمو رو "نه" ي به نشونه سرمو
 
 .....ـــرهیم..م..ــــجیگ..ســـرم..سر..نــــه-
 
 نتونستم بازشون کنم اما صداهارو گنگ و نامفهوم گهید.. هم افتادي شهراد گذاشتم و چشمام روي پاي رو رومیشونیپ
 .....دمی شنیم
 

 ... مستانهي قهقه هايصدا
 

 ...هی زشت و کري هایشوخ
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 .... شرمانه و هوس الودی بيحرفا
 
 ..... مبل بلندم کردي شد و از رودهیچی زانوم و دور شونه هام پری که زی در اخر دستو
 
 : تقال کردم و خمار گفتمکمی همون حالم سست با
 
 ..ی کنیم..م..چـــکار..چ..يـــریم..کجـــــا..کج..کـــن..ولـــــم..ول-
 

 :دمی ارومشو کنار گوشم شنيصدا
 
 !......ی دوردونه آرشام پناهزیباهات کارها دارم عز...ی نکردم آبشار پناهيهنوز که کار-
 

 ... تقال کنمکمیحال بودم که فقط تونستم  ی سست و بنقدریاما ا.. سراسر بدنمو فرا گرفتوحشت
 
 که به خوردم داده بودن جون از تنم ی بلنده شهراد که خطاب به پسرا بود بخاطره ترس و اون کوفتي صدادنهی شنبا

 :خارج شد و از حال رفتم
 
 !.......نی منتظر باشنی جوجو ببرنی از ای حالهی نی خواهیپسرا اگه م-
 
 .....زدی هام نبض مقهیشق.. سوختیچشمام م.. که داشتم چشم باز کردميدی سر درد شدبا
 
 یچه اتفاق..دمی خوابیک.. دونستم کجامینم.. کردمی درك نمتمویموقع.. دست گرم دور شونه هام حلقه شده بودهی

 ...... کنارمهیک..افتاده
 
 پاهام ي گرم و لجز روعی ماهی و دیچی پ تو تمام تنمیدرد وحشتناک.. ذره تکون خوردم تا تو اتاق رو نگاه کردمهی

 ....حرکت کرد
 
 کمیسرمو .. بوددهیچی پمینی بي توگاری تند و گس سيبو.. به اطرافم انداختمینگاه.. شدمزیمخی توجه به دردم نیب

 ..... که بود شديزیدهنم خشک تر از چ..چشمام دو دو زد..گرفتم باال
 

 .... دادی نمی فرمانچیخشک شده بودم و مغزم ه.. فوت کرد تو صورتم و خمار بهم نگاه کردگارشوی سدود
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 و چشمام پر از اشک دیچونه م لرز..ملحفه از روم کنار رفت و نگام به بدن برهنه م افتاد.. تخت نشستمي ضرب روبه
 ..... بکنمدی دونستم چکار بایهنوز نم..شد
 

منگ .. که روم بود هم پر از خون شده بوديهمون ملحفه ا.. و خودمو بپوشونم تونستم ملحفه رو بکشم باالفقط
 ....بودم

 
 داشتم يزیخونر..لباسام کنار تخت افتاده بود.. گوشه اتاق افتادی ملحفه خونهی سمت راست که نگام به دمیچرخ
 .....دیشد
 
 بود و دهی تخت دراز کشي رودهی لباس پوش کهی ملحفه رو باز کنم پشت به اون عوضنکهی توجه بلند شدم و بدون ایب

 .....دمی لباسام رو پوشدی کشی مگاریس
 

 ....شدی مادتری خوردم زی که می بود و با هر تکونادی زیلی خدردم
 
 حمله کردم شدی مشتری که هر لحظه بي ملحفه رو ول کردم و بدون توجه به درددمی و شلوارمو که پوششرتیت

 .....سمتش
 
 : زدم و چنگ انداختم به صورتشغیج
 
 بــــــود عالقـــــــه ت نیا.. بود دوست داشتنـــــــتنیا..کثافـــــــــت!..چـــرا؟!..چـــــــــرا؟-

 .... معرفــــــتیب.. وجـــــــدانیب..نامــــــرد..نامـــــــرد.. کشمـــــــــــتیم..دروغــــگو
 

 .. تحمل تررقابلی و غشدی مدتریدردم هر لحظه شد.. زدمی مغی زدم به سر و صورتش و جی مچنگ
 
برگشت سمتم و .. خاموش کردی عسلي روگارشوی دستش سیکی دستش مچ جفت دستامو گرفت و با اون هی با

 ....خونسرد تو صورتم نگاه کرد
 

 .....زدیالمو بهم م شده بود و داشت حسیتمام شلوارم خ.. کردم تا دستامو ول کنه اما محکم گرفته بودی متقال
 

 یلیاونم خ.. زدمی هق مغی از اشک بود و با جسیتمام صورتم خ.. تونستم انجام بدمی نمي گرفته بود و کاردستامو
 .... شده بودرهی افتاده بهم خیخونسرد و انگار نه انگار که اتفاق
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 خواستن سرم ي کرده و با دوستاش هرکارهوشمی فکر کنم که بنی لحظه به اهی بود یکاف.. شده بودموونهید
 ..... کنهمی تونست روانی تنها منیهم..اوردن

 
 شکست و ی بود عقب دماغش صد در صد مدهیاگه صورتشو نکش.. با سر رفتم تو صورتشی و منگجی حالت گهی تو
 .... کردی دلمو خنک مکمی دیشا
 
 : تا ولم کنهزدمی مغی دادم و همراه با تقال جیفحش م.. زدنو از سر گرفتمغی پوزخندش جي صدادنی شنبا
 
مگه من چــــکار باهات ..ااخ..ـــــــوونیح..کثــــافت من بهت اعتماد کردم..ااخ...یـــیااا..یولـــــم کن عوض-

 !.....کرده بودم نامـــــــرد
 
 : صورتش نگه داشتي دست ازادش چونه م رو محکم فشار داد و صورتمو جلوبا
 
 !..... بودی من کافي براي بودزی آرشام عزي برانکهیهم-
 
 شکمم خم ي که هنوز دستام تو دستش بود رونطوریهم..شدیاشکم و هق هقم قطع نم.. مردمی داشتم مادی درد زاز

 :دمینال..شدم
 
 یاون که ازارش به مورچه هم نم..آخ..مگه آرشام چکار باهات کرده بود...ی خواستی از جون من میچ..یعوض..کثافت-

 !..؟ی که به هوست برسي بهونه کردویچ..دیرس
 
شکممو ..شدمیانگار پاهام از کمرم داشتن جدا م.. و شکممو چنگ زدمدمی کشرونی دستمو به زور از تو دستش بهی

 ...شدیردم دردش کمتر م خوی شدم و تکون نمیاروم که م..محکم تو دستم فشردم
 

 شکمم مشت يدستمو رو.. تونستم تکون بخورم برام بس بودی منکهیهم.. دردش قابل تحمل تر شدکمی کردم حس
 .... هم از دهنش دراومدیظیدست خودم درد گرفت چه برسه به اون که اخ غل.. شنهیکردم اوردم باال و زدم تو س

 
 رو که خواستم بزنم به خودش اومد و مشتمو محکم یسوم.. شنهی عقب و دوباره زدم تو سدمی تند کشدستمو
 ..... هم فشار دادميلبامو از درد رو..فشرد

 
 : صداش رفتم تو بهت و ناخوداگاه دست از تقال برداشتمدنی شنبا
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 !.....؟يدیاسم شهرزاد رو شن-
 

 .....اما...امکان نداره..نه نه...نکنه..آرشام....شهرزاد.. سرمو بلند کردمگنگ
 

 بلکه ستی لبخند ننی ادمی دیحاال که چشمام باز شده بود م.. رو زدشیشگی همون لبخند همدی گنگمو که دنگاهه
 .... کنهی لبخند،پوزخند حواله م مي بلکه جاستی ننیمدلش ا..پوزخنده

 
 :ند و با همون پوزخند گفت دور اتاق چرخونگاهشو

 
 !... چطور مرده؟يدیشن..خواهرم بود..شهرزاد بزرگمهر..اره..هوم-
 

 : خودش دوباره شروع کرددمی جواب نمدی دیوقت
 
تو بغل خودم جون .. اخرش بودي نفسادمی رسیوقت.. راحت خودشو کشتیلیخ.. کردیخودکش..گمیمن بهت م-

 .... گم براتیم!..اره؟!..؟ی بدونلشوی دلی خواهیم...رگ جفت دستاشو زده بود..داد
 

 نقدریمنم ا.. فشردیمحکم دستامو م.. از دست داده بودارشوی گذشته اختياداوریانگار با ..دادی دستامو محکم فشار ممچ
 ...... نداشتي برام کاریکی نیدرد داشتم که تحمل ا

 
 منو خراب ی کرده چرا زندگیخواهرش خودکش.. به من دارهی خواهرش چه ربطی بودم خودکشدهی هنوز نفهممن
 ....کرد

 
 : که به حرف اومدختمی ری و اشک مزدمی هق مداشتم

 
 خواهر نی عاشقانه زده بود که اي براش حرفانقدریا.. دوست شده بودیکی من با يخواهر ساده ... گفتمیخوب م-

 راحت نقدری ادی روزا نبانی بهش گفتم اعتماد نکن، ایچهر..احمق من گول خورده بود و چشماش کال بسته شده بود
 کمیاگه ..رونی کنم تا نره بی خواهرمو تو خونه زندونتم تونسینم.. خوب کار خودشو بلد بودهاروی اما اون یاعتماد کن

 یم..می زدیهمه حرفامون رو بهم م.. باهممیما دوست بود.. گفتی بهم نمیچی هگهی گرفتم دیبهش سخت م
 یلی که معلوم بود رابطه شون خنطوریا..باهاش کنار اومدم... کنهی بهم بگه و من نفهمم داره چکار مادی نگهی ددمیترس

 ........ اومد خونهونی روز گرهی نکهیتا ا.. رفتی مشیخوب پ
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 دستام که تو دستش بود کامال متوجه..دی کشی مقی شد و تند تند نفس عمشتری فشار دستاش بدی که رسنجای ابه
 ......لرزش دستاش شده بودم

 
 شده بود به لی و تبدشدیمنم که هق هقم قطع نم.. بود سخته حرف زدن براش اما انگار مصمم بود تا حرف بزنهمعلوم

 ...... به من دارهی حرفا چه ربطنی ادمی فهمی نمچیه..شدمی موونهیداشتم د..سکسکه
 
 : که گذشت انگار به خودش مسلط  شد و شروع کردکمی

 
 باهاش بهم زده بود و اروی.. بود گول خوردهدهی رو شده بود و خواهر ساده و بدبخت من فهمکهی مرتيباالخره اون رو-

 باهاش حرف زدم تا به ظاهر قانع نقدریا.." کنهدای رابطه ادامه پنی خوام ای نمگهی و دمی خوریبه درد هم نم"گفته بود 
 باال یوقت.. کردمدای گذشته بود که خواهرمو تو حموم و غرق خون پوزحدود ده ر... قصه سر دراز داشتنیاما ا..شد

 ی نمگهید.. از دست دادن نداشتمي برایچی هگهید..منو ببخش".. بودنی زد ایتنها حرف.. هنوز زنده بوددمیسرش رس
 ....." از دست دادممویهمه چ..تونستم زنده باشم

 
 : بودتشی نشون از عصباننی و اشدی مشتری دستام بي لحظه فشار دستاش روهر
 
اسم و ..کهیبعد از مراسم هفت خواهرم گشتم دنبال اون مرت..ستی نی گم چون گفتنی برات نمیچیاز اون روزا ه-

تصادف کرده بود و به درك .. بود و مرده بوداریاما شانس باهاش .. کردمداشی راحت پیلی دونستم و خی رو ملشیفام
 پرس و جو کمیبا ...اما هنوز دلم خنک نشده بود..مرد ی مدیبا..مرگ حقش بود.. خوشحال شدمیلیخ...واصل شده بود

 ینم.. کردهی می بودم تا قبل از مرگش چطور زندگدهی دستم بود و فهمشیتمام زندگ... دوردونه دارهزی عزهی دمیفهم
 خوند که منم ی درس مین دانشگاه بود اما نفسش تو هموادی شانسم زای خواست تا کارم راحت بشه یدونم خدا م

 نقدریا.. خواهرمو نابود کرد و باعث مرگش شدی که زندگیکس...ی آرشام پناههینفس و زندگ..یآبشار پناه.. بودمجاهمون
 مثل خواهر من خودتو ي بری تونیحاال م..ی دونی ش رو که خودت مهیبق..ي که زود اعتماد کرديخنگ و ساده بود

 داشته يشتری تا روحِ خواهرم ارامش بيری بمدمیم حیالبته من ترج..ی کنیبا عذاب زندگ تا اخر عمرت ای یبکش
 ......باشه

 
 ..... که آرشامم بخاطرش تنهام گذاشتیکس..عشقه آرشامم..پس همون شهرزاد بود..شهرزاد..دی تنم لرزتمام

 
 اهی چشمام سي رفت و جلوی مجی بودم سرم گدهی که شنیی و شوکه حرفادمی شديزیبخاطره خونر..دمی لرزی مبدجور

 ......هق هقم بدجور بلند شده بود..شدیم
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 به کمر نی زمي و رونییپرت شدم از تخت پا..دستامو به ضرب ول کرد و هولم داد عقب.. به تقال افتادمبازم
 : زدیظیپوزخند غل... و نفسم رفتدی کشریکمرم ت..افتادم

 
 سی پلشی پي بری باشه نخواهادتی یاهان راست.. باهات تموم شدهگهیکارم د..رونی من بيحاال هم گمشو از خونه -

 ادتی نای ايری بگمی تصمی عکسارو خوب نگاه کن تا اگه خواستنی و المی دوتا فنی اایب..ياری دربي بازستیو ارت
 .....انیب

 
 چارهیب.. برادرنی شهرزاد با اچارهیب.. منچارهیب.. بودیبتی چه مصگهی دنیا.. هم فشردم و هق زدمي محکم روچشمامو

 ...... رفتای دننی نامرد از انیآرشام که بخاطره ناموس ا
 

 ...... کردی رو پللمی فهی تخت رو به من گذاشت و ي ش رو رولبتاب
 
 چشمامو دمی که دکمی.. که باهام کرده بودي بود و کارمیهوشی زمانه بلمِیف.. و تار شدرهی چشمام تي جلوای دندنشی دبا

چطور .. کارو با من بکنهنیچطور دلش اومد ا.. رو چنگ زدمنی شکمم خم شدم و زميرو..محکم بستم و زار زدم
 .....تونست

 
 يبا همون حرفا.. بودگهی دلمی فهی دفعه نیا.. حال سرمو بلند کردم و دوباره به صفحه لبتاب نگاه کردمی صداش،ببا

 نشون داده بود که شهی خودش رو عاشق پنقدریا..دم و حرفشو قبول کردم خرم کرده بود و منم گول خورشیگیهم
 ..... کردیقبول کردم و حاال همون رو به عنوان مدرك استفاده م

 
 : رو بهش دوختممی سرخوشش نگاهه اشکي صدابا
 
 ...... عکسارو نگاه کننیحاال ا..ی بکنی تونی نمی غلطچی و هشهی تمام اتهاما ازم مبرا ملمی فنی با انیبب-
 

 : مزخرفش بلند شديباز صدا..... هم با بچه هامونیهم دونفر..می مدت شاد و خوشحال گرفته بودنی که ایی عکساتمام
 
 مجبورت یپس خواست خودت بوده و کس..دهی رو نشون متتیکل صورتت رضا.. عکسانی تو اي چقدر شادنیبب-

 !......... اب برهرمی خوابم که زی نمیی باشه من جاادتی نمیا..ب کارات باش مراقی رفترونی خونه که بنیاز ا..نکرده
 
هم دستمو بسته بود .. تونستم بکنمی نمي کارچی با نقشه جلو اومده بود که هنقدریا.. نذاشته بودی حرفچی هي جاگهید

 رو يت و نابودشکس.. بکنمي تونستم کاری که داشت چطور می همه مدرکنیبا ا..هم زبونمو قفل کرده بود
 .....دم تونستم انجام بی نمي کارچی هطانی شنیمن در مقابل ا..رفتمیپذ
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 سرم انداختم با يشالمو که رو..دمی افتاده بودن رو برداشتم و پوشی عسليمانتو و شالم که رو.. بلند شدمی سختبه
 : دهن باز کردمی بهش نگاه کردم و به سختيزار
 
 ی نداشته باشی راهچی و هی که بفهمي بترس از روي خبر نداریچیتو از ه..يدی کارات رو پس ميتقاص همه -
 .... جبرانيبرا
 

 : شکمم فشردم و زار زدمي رودستمو
 
 کدوم به چی گفتم و هی رو بهت می همه چي بوددهی نگم اما اگه پرسیشکی به هیچی قسم خوردم که هنکهیبا ا-
 ..میدی رسی نمنجایا

 
 : رفت گذاشتمی مجی سرم که گي دستمو رویکی اون

 
 لی دنبالِ دلنکهی ايجا..يدی رو پس مي که کردي تقاص کاري روزهی.. گناه متهم شدیآرشام ب.. گناه سوختمیمن ب-

 .....ي زدشمی نقش اولش و آتي و منم کردی خودت داستان ساختي برایمرگ خواهرت باش
 

 : و راه افتادم سمت در اتاق و در همون حال گفتمدمیچرخ
 
 ي و همه ي نداری راهچی هگهیمن راه دارم اما تو د.. کنمی و سوختنتو نگاه مستمی ای منطوری منم همي روزهی-

 دونه ی که خودش میاون..یی سپرمت دسته اون باالی اما مستمیمن دنبال انتقام ن..ي پشت سرتو خراب کرديپال
 ..کنهباهات چکار 

 
 :دردش وحشتناك بود.. خم شدمکمی و دمیچیدستمو دور شکمم پ.. سمتشدمی و چرخرونی اتاق رو باز کردم رفتم بدر
 
 ازش ي چطوری و ندونی رو بفهمقتی که حقيدعا کن نرسه اون روز.. گناه بود آرشام بودی که بی وسط تنها کسنیا-

 ی نمچوقتیه.. آرشام بخاطره ناموس تو مرديدی فهمي روزهی دیشا..منتظر عواقب کارت باش..ی بطلبتیحالل
 !...چوقتیه..بخشمت

 
 : کردمی زمزمه منطوری لب همریز..ي و رفتم سمت در وروددمیچرخ

 
 !...بخشمت..ینم..وقت..چیه..بخشمت..ینم-
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 .." بخشمتی نمچوقتیه" گفتم یهنوز زمزمه وار و منگ م..رونی برداشتم و رفتم بي در ورودي از جلوفمویک
 

 لرزون جلو يبا قدما.. خلوتابونایسر ظهر بود و خ.. کرده بود الوده شده بودسی که کل شلوارمو خی هم از خونمانتوم
 .. رفتمیم
 

 چراغ برق نشستم و به ری تهی کی کوچه خلوت نزدهیتو .. رفتمی مست راه مي ادمانی و عدیچی پی تو هم مقدمام
 ............ به افسون زنگ زدمیسخت

 
 .. زدمی مهق

 
 ..زدمی حرف منامفهوم

 
 .. زدمی مناله
 

 کرد ارومم ی می زد و سعیاروم باهام حرف م..دی مالیکمرمو م..ختی ری بغلم کرده بود و پا به پام اشک مافسون
 .....رمی بود بخاطرشون بمکی که نزدییزایچ.. جونم بودني رو مرور کرده بودم که بالییزایچ!..شد؟یاما مگه م..کنه
 

 .... افسون فرو کردم و هق زدمي نهی تو سسرمو
 

 ... اتفاقات اون روز رو هق زدمتمام
 

 .... اون روز رو هق زدمي های ناعدالتتمام
 

 .....خاطراتش تموم بشن..ترس هام تموم بشن..کابوس هام تموم بشن.. زدم بلکه تموم بشنهق
 
 تو اون یچه کنم تا هرچ..شدی پاك نمی مغز لعنتنی کردم اما ای رو امتحان میهر چ.. کردمی ميهرکار..شدنی نماما
 .....یچیه..ستی نی راهچیه.. ماه بهم گذشته از ذهنم برهشیش
 
 یموهاشو م.. نشستیم.. رفتیراه م.. سوختیانگار داشت م.. کردیجلز ولز م.. بودمای از خودم نگران بردشتریب

 ..... پاکشون کردعی شد و سري صورت مردونه ش جاري که رودمی در طول حرف زدنم چند قطره اشک دیحت..دیکش
 

 .... بوددهی کوبواری دو بار هم مشت تو دیکی.. سرخ شده بود و هر آن منتظر بودم رگ گردنش پاره بشهصورتش
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 به خودش فشار اورد اما بازم نتونست تحمل کنه و دو سه تا داد خفه یلیخ.. تونست داد بزنهی سپهراد نمبخاطره

 ...دیکش
 

 ..... تونه خودشو اروم کنهی جوره نمچی کردم هی حس مقشنگ
 

 .... کردمی نمداشی گشتم اما پی وقتا دنبالش میلی که من خیراه..شدی گشت تا اروم بشه اما نمی می راهدنبال
 
 هم چکدومی هقتایقح.. و اونم روبه رومونمی زدی زار منجایما دوتا ا.. دود کرده بودگاری ده نخ سکی ربع نزدهی نی همتو
 .....می چکار کندی بامی دونستینم
 
 .... کردمیهنوز هق هق م..دمی صورتم کشي بغل افسون خارج شدم و دستمو رواز
 

 گردن و ي عرقم رو از روسِی خيموها..چند قلوپ خوردم تا راهه گلوم باز بشه.. اب رو گرفت جلوموانی لافسون
 ..... سوختمیداشتم م.. خودمو باد زدمکمی زدم کنار و با دست میشونیپ

 
 اب براش برد و مجبورش وانی لهیافسون .. کردمی نگاه مای گذاشته بودم و به قدم رو رفتنِ بردمیشونی پي رودستمو

 .... مبل و به زور نشوندشي رودشیبعد دستشو گرفت و کش..کرد بخوره
 

 کرده فی سر من اومده بود و منم تعرای دنيای بدبختيهمه ..می که بگمی داشتیواقعا چ..می سکوت کرده بودهمه
 ...بودم

 
 شدی نميزیبا چ.. نمونده بودي اگهی دزهیچ.. دختر من براشون گفته بودمهی ي عذاب باشه براهی تونست ی که میهرچ

 ..... دادي دلداری حتای زخم رو مرهم گذاشت نیا
 
 خواست تمام حرصش رو سر یانگار م.. زدیبا حرص پک م.. روشن کرد و گذاشت گوشه لبشگاری نخ سهی ایبرد 
 .... کنهی خالگاریس
 

 : گرفته سکوت رو شکستمیی ساعت با صدامی برداشتم و بعد از نمیشونی پي از رودستمو
 
 !.... نخ هم به من بدههی-
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 ....ومدی من نمي رو امادی چرخی خونه ميچشماش گوشه به گوشه .. کردی نگاه نمبهم
 

 لرزونم ي لبانی بگارویس.. لب گفتمری زی مرسهیازش گرفتم و .. کرد و گرفت سمتمشی نخ اتهی نگاه کردن بهم بدون
 .....گذاشتم و پک زدم

 
 با آرشام ی وقتکباری ی دو سه ماهدی تو شاشدی بود و خالصه می من تفنندنی کشگاریس.. بوددهی وقت بود نکشیلیخ

 ....زدی به سرمون مطنتیهوس ش
 

اما قول ..زمیچطور خاکسترش رو بر..بهم گفته بود چطور پک بزنم.. داده بودادی رو بهم گاری طرز گرفتن سخودش
 .... بکشمحی تفريگرفته بود که فقط با خودش و برا

 
 و دنی خندنحموی که تمام تفرییهمون روزا..می گذروندی خوش می و کلرونی بمی رفتی که باهم می خوبي روزااون
 ......میاوردی درمي ژانگولر بازی کلکی کوچيطنتای شنی اي و برامیدی فهمی نمیچیهنوز ه.. بودیواشکی ي کارانیهم
 

 :رونی بدی منو از قعر خاطراتم کشای برديصدا
 
 !..؟ي نکردتی شکای چيبرا-
 

حاال که همه .. گفتمی مدیاما با..شهی می عصبانشتری رو که بشنوه بلمی دونستم دلی بود و می فوق العاده عصبانصداش
 ..... بگم و خودمو خالص کنمنمی ادی رو بهشون گفتم بایچ
 
 ی مشتریرگ گردنش ب.. و صورتش ترسناك ترشدی قرمزتر مای قرمز بردي چشماشدی که از دهنم خارج مي هر کلمه ابا

 ....شدی مشت مشتری و دستاش بدی کشی مشتریموهاش و ب..رونیزد ب
 
 .....واری به ددی هم بلند شد و مشتشو کوبای شد و برددتری افسون شدي هی که گفتم گري همون چند جمله ابا
 
 ... عاشق بودم براش نداشتمنکهی جز ایحی توجچی کرده بودم و هي دونم کار احمقانه ایم
 

 : گفتی فوق العاده ترسناکي با صداایبرد
 
 !...اد؟ی سرشون میی چه بالی دونی بفهمن ماگه خانوادت!..؟ي کردنکارویچرا ا!..چرا؟-
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 :دمی ناليدی ناامبا
 
 دونم کارم احمقانه بوده اما یم.. دونستمی نمیچیه..خام بودم.. رابطه م بودنیاول..من دوسش داشتم..من عاشق بودم-

 جز ی حرفچیه..نهی بی جز معشوقش نمیچیه..ادم عاشق کوره و کر..من عاشق بودم.. فقط عاشق بودنمهحمیتوج
 !.. کردم؟ی رفتار می منطقمی تو اون برهه از زندگدیچطور با.. شنوهی معشوقش رو نميحرفا

 
 : مبل و دستاشو فرو کرد تو موهاشي رونشست

 
 !... دادنی اطالع مدی موضوع حتما بانی ايبرا!.. زنگ نزدن؟سی چطور به پلی کوفتمارستانیتو اون ب-
 

 : به حرف اومدي گرفته اي با صداکه افسون " دونمینم" بگم خواستم
 
 یمنم فکر م.. موضوع رو بفهمهنی ایترس داشت کس.. بفهمهدی نبای کرد کسی همش تکرار مشیهوشیآبشار تو ب-

 سی بفهمه،نه به پلی دنگ و فنگ با خانوم دکتر صحبت کردم تا نه کسی با کلنی هميبرا.. دارهلیکردم حتما دل
 !...گزارش بدن

 
 : سر مبلدیو هم قفل کرد و خودشو کش دستاشو تایبرد
 
 کارو نی چرا اگهیتو د..آبشار تو حال خودش نبوده..نی بکني کارنی همچنیچطور تونست..نیشما چکار کرد..ي وايوا-

 ....ستی جا بند نچیحاال دستمون به ه..دی رسی کارش مي به سزادیاون با!..؟يکرد
 

 : گرفته و دورگه شده بودادی زي هی از زوره گرصدام
 
 که ينطوریا.. کردی رو پخش می کوفتلمی اون فعی بشه سردهی وسط کشسی پلي بود پایکاف.. مدرك داشتیاون کل-

 جز یچیاون لحظه ه.. شکستی سر من اومده کمرشون میی چه بالدنی فهمیاگه م.. رفتی پدرم ميزودتر ابرو
 !.....هم نبود پدر و مادرم و حفظ ابروشون برام مدنینفهم

 
 : دادی حرف زدنش دستشو تو هوا تکون منی به ضرب از جاش بلند شد و حایبرد
 
 ...دی رسی عملش مياونم به سزا.. رفتی نمیی تجاوز بوده ابروشدیاگه ثابت م-
 

 :ستادمی بلند شدم و جلوش اتی با عصبانمنم
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 ی نمگهیمن د.. رفتی پدرم ميابرو.. کننی کالغ و چهل کالغ مکیمردم ..شدی موضوع پخش منی بود ایکاف-

 یحت.. تو کار نبودهي تونست ثابت کنه که تجاوزیراحت م..اون مدرك داشت.. کنمیتونستم تو اون اجتماع زندگ
 از اون عکسا یکی..می گرفته بودي شادو  که هممون با خندهییعکسا.. رو هم نگه داشته بودمونی زمان دوستيعکسا

 ی اونا قمار مي و ابروی رو سالمتيچطور از من توقع دار.. کردیمادرم دق م.. کردیته م سکدی رسیدسته پدرم م
 !....کردم

 
 :رونی رو بست و نفسش رو محکم فرستاد بچشماش

 
 تونستن ثابت کنن تجاوز یاون دکترا م..يدی جنگی و ميستادی ای مدیبا..ي و فرار کردي ترسو جا زدهیتو مثل -

 .. خواب اور تو خونت بودهي ثابت کنن که داروشی ازماهی تونستن با یم..بوده
 
 : زدمغی حرص جبا
 
فقط نگران .. که تو ذهن من بود پدرم و مادرم بودنيزیتنها چ.. فکر کنمزای چنی من اون لحظه به ایتوقع داشت-

ست و اشنا  و دولی فامي خواستم جلوینم..ادی سرشون بیی خواستم بخاطره منه نفهم بالینم.. بودمشونیسالمت
اما فقط خودم تقاص کارمو پس ..باشه.. کردمي امقانهکار اح..ابله بودم..من احمق بودم..ابروشون بره و سرشکسته بشن

 !..؟ی فهمیم..وفتهی بنیی زارم اونا بخاطره من سرشون پاینم..دمیم
 

 : که سپهراد خواب بود گرفت و داد زدیدستشو به طرف اتاق.. صبرش تموم شدانگار
 
 موجوده نی ايبرا..گهیبگو د!..ها؟!.. برات اوردنش؟ي جن و پری بگی خواهیم!..؟ی کنهی چطور توجی خواهی منویا-

 !...؟ی بمالرهی سرشون شی خواهی مي چطورگهید!..؟ي براشون داریزنده چه جواب
 
 یوع رو به کس موضنی هم ااهیوگرنه صدسال س.. برات بگميمجبورم کرد..مگه من از تو کمک خواستم..به تو چه-
من زجر ..دمیمن عذاب کش..ی جلوم و متهمم کنیسی وانکهیا.. زدمی نمی که حرفدمی ترسی منیاز هم.. گفتمینم

 شیدارم ات.. شدهکهی تکهیقلبم ت.. خورمی مدل دارم هر روز و هرشب خون.. کشم با عذابهی که میمن هر نفس..دمیکش
 که ی هستیاصال تو ک!..؟یبه چه حق!..؟ی کنی جلوم و منو باز خواست ميسادیبعد وا.. سوزهیتمام وجودم م..رمی گیم

به کمک .. تونمی جا به بعد هم منی تونستم خودم تک و تنها باشم از انجای تا انکهیهم!..؟ی کنیتو کار من دخالت م
 .. ندارمازین چکسیه
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 یلی جاها حماقت کردم اما خیلیدرسته خ.. بشمدهیمن تحمل نداشتم که تو اون موضوع مقصر د..می زدی داد مدوتامون
 .. کننی هارو تجربه می دوستنی ها ایلیخ..شنیها عاشق م

 
 .... وسطنی بود ایگناهه من چ.. که عاشقش شدم تو زرد از اب در اومدی از شانس گند من بود کسنیا

 
 بهتر از من که هم تو اون ماجرا یک.. کنهی رو خالتشی گشت تا عصبانی دم دستش میکی هم انگار فقط دنبال ایبرد

 ..بودم،هم جلوش
 

 ...می ش به خودمون اومدهی گريبا صدا..می زدی داد منطوری رفته بود سپهراد تو اتاق خوابه که اادمونی انگار
 

 :سپهراد رو بغل کردم و اروم تکونش دادم.. توجه به اون دوتا راه افتادم سمت اتاقی و برونی محکم فرستادم بنفسمو
 
 .. نبود پسرکمیچیه..ستی نیچیه..زمی نکن عزهیگر..یجونم مامان-
 

 ي صورتش پاك کردم و دستمو روياشکاشو از رو..رهی دادن بهش شدم تا اروم بگری پام و مشغول شي روخوابوندمش
 ...دمی خودمم کشسیصورت خ

 
 جاها اشتباه کردم قبول دارم یلیمن خ.. باهام حرف بزنه و اشتباهاتم رو تو صورتم بکوبهينطوری اای حقم نبود بردمن

 ..وفتادی گردن من می همه چدیاما نبا
 

 ادم اشغال که هی ي که شدم طعمه دمی فهمی مدیاز کجا با..هی ادم دنبال چنی داشتم که بفهمم ابی من علم غمگه
 ..... من باشن تا بتونن منو درك کنني حتما جادیبا.. گردهی ملی دلی دنبال انتقام بیچیبدون دونستن ه

 
 می بچه تو خونه دارگهی نمیپسره وحش.. تو همدمی و اخمامو کشدمی خونه پري شدن در وروددهی بلند کوبي صدابا
 ....رهی کوبه و می درو مينطوریا

 
بلند شدم و از در همون حال هم ..رمی شونه م تا باد شکمشو بگي که شد بلندش کردم و سرشو گذاشتم روری سسپهراد

 ...رونیاتاق رفتم ب
 

 از سیصورتش خ.. قدمام سرشو بلند کردي صدادنیبا شن.. مبل نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته بودي روافسون
 : زد و گفتینیلبخند غمگ..اشک بود
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 گزارش سی به پلمارستانی بی چرا نذاشتگهیم.. کرد و رفتی رو خالتشی هم به من گفت و عصبانراهی بد و بي سرهی-
 ...بده
 

 : مبل کنارش نشستمي زدم پشت کمر سپهراد و رواروم
 
 !..مطمئنم..رهی گی همه حرفاشو پس مادیبره اروم بشه و خوب فکر کنه م.. شده پسره خروونهید-
 

 ...... زدم پشت سپهراد رفتم تو فکری که منطوریمنم هم.. نگفتيزی چگهی تکون داد و دسرشو
 
 .. رو قطع کردمی تشکر کردم و گوشنیتر لبخند از کابا
 

 و بچگونه نیری نگاه به سپهراد انداختم که غرق خواب شهی.. گذاشتم کنار در اتاق و درو همونطور باز ول کردمکولمو
 ...ش بود

 
 و فندکم رو برداشتم گاری نشه پاکت سداری بنکهی اي و برادمی لباس راحت پوشهی..دمی بهش زدم و دستاشو بوسيلبخند

 ...و رفتم تو تراس
 
 .... کردم رفتم تو فکری پام نگاه مری زي هانی که به رفت و امد ماشنطوری روشن کردم و هميگاریس
 

 از میستی و خونه نمی ری ما دانشگاه می اورده بودش تا وقتایبرد.. سال داشتي و خورده ای که حدودا سی زننیکاتر
 ....سپهراد مراقبت کنه

 
 نمی دادم بشی محیهرچند خودم ترج.. از اشناهاش بودیکیانگار .. گفت قابل اعتمادهی قبولش داشت و میلی خخودش

 .... کهشدی سپهراد باشم اما خوب نمشیتو خونه و پ
 
 ...شمی مپورتی کشور دنی ها اول از دانشگاه بعدم از اي سهل انگارنی با اای قول بردبه
 
 که یطی تو هر شرادیبا.. مونمی هست تا مواظب سپهراد باشه،هم من از درس و دانشگاه عقب نمی هم کسينطوریا

 .... کنمدی مامان و بابام رو ناامدینبا..بودم درسم رو بخونم
 

 با ی بود و به قولدهی من و افسون خريدوتا دسته گل برا.. روز بعدش صبح زود برگشتقای اون روز که رفت دقایبرد
 ....مشیدی خرمون کرد و ما هم بخشگهی می چدهی فهمی شده و نمیصبانحرفاش که ع
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 شناسه و به قول ی که چند وقته می مني برارتیحاال اون غ.. داشترتیمرده و غ.. دادمی بهش حق مقتی حقدر

 .... ندارهیفرق..ي هم شهرهی ي روایخودش خواهرشم،باشه 
 

 برام افتاده باشه و حاال هم مسببش خوش و ی اتفاقنی همچنهی تونست ببینم.. داشترتی شناخته بود و رومون غمارو
 ..... گردهی مابونایخرم تو خ

 
 .. سر از کشورم فرار کردم و خونه به دوش شدمهی بچه بدون پدر و بدون ساهی با منم

 
 ماجرا ها بودم و هر روز نی که تو بطن ایحاال من..ختنی بهم رنقدری ادنی که موضوع رو از زبون من شنی و افسونایبرد
 .... کشمی می دارم چه عذابشه،ی خون به دلم مشیاداوریبا 
 

 گرفتم بهتر ی موندم و حقمو می اگه منکهیا.. کنمیهمش دو دوتا چهارتا م.. به فکر افتادمیلی خای بردي از حرفابعد
 ... که االن کردمي کارایبود 

 
 ی رفتم و همونجا درسم رو ادامه می بودم و با دوستام دانشگاه منیو آرش اگه مونده بودم االن کنار مامان بابام دیشا

 ..... سخت رو بگذرونمي روزانی تونستم ای داشت اما کنارشون بودم و با کمکشون میی های سختدیشا..دادم
 

بابام و مامانم .. زدمی مدشوی قدی بارانیاگه مونده بودم ا.. فکر منصرف بشم سپهرادهنی از اشدی که باعث ميزی چتنها
 ....البته حق داشتن..ارمی بای زاشتن من بدون ازدواج بچه بدنی کردن و نمی قبولش نمچوقتیه
 

من با داشتنه .. کار رو کردمنی فهمم بهتری چشمم اونوقت مي جلوادی فکرا صورت سپهراد بنی بعد از اهی کاففقط
 ...سپهراد خوشحالم

 
با فکر به سپهراد از .. تونست بهم بدهی سخت خدا مي روزانی بود که تو اي اهی هدنیبهتر..ستمی داشتنش ناراحت ناز

 .... نعمتههیداشتنش .. کنم که سپهرادو بهم دادی و تازه خدارو هم شکر مشمی که کردم اصال ناراحت نميکار
 
 ... بود خاموش کردم و رفتم داخل اتاقدهی دومم رو که به ته رسگاری سومدی که از داخل خونه می اهنگي صدابا
 

 و از دمی موهاش کشيدستمو رو.. سپهراد که به خودم رفته بود، زدمي کم پشت و قهوه اي بوسه به موهاهی دوباره
 ....رونیاتاق رفتم ب
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 :شدی مدهی بلند بود که راحت شننقدری اهنگ ايصدا
 
 ..ی کن سبک تر بشهیگر..ینفس بکش..سختته"
 
 ..یکه دورتو قفس،بکش..ي دارت،حقل،رفی دلیب

 
 .. کنهیگر.. بگو اهیه... کنهیگر.. گناهیب

 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يــری بگيزیاز هر چ.. بهونهي دارحق
 
 .."!ي،بـــري حق نداریول
 
دستاشو دور پاهاش حلقه ..جمع شده بود تو خودش و پاهاشو تو شکمش جمع کرده بود.. افسون دلم فشرده شددنی دبا

 .... زانوهاش گذاشته بوديکرده بود و سرشو رو
 

 ش بود چند قطره اشک هیگر.. کنههی با شدت گرنقدری بودم ادهی ندچوقتیه..دی لرزی مدشی شدهی هاش از گرشونه
 ... کردی پاکشون م و زود همختی ریکه م

 
 ي سرم اومده هق هقشو برایی کردم چه بالفی که من براشون تعريروز.. شدت و از ته دلنیاونم به ا.. نبودهی گراهل

 ....دمی بار دنیاول
 

حاال هم که از زور .. بودم ازش چه برسه به هق هقدهی از ته دل ندهی گری بودم اما تا اون روز حتشیمی صمدوست
 ....دی لرزی شونه هاش مهیگر
 
 خودش ي براي کارهی تونست ی مومدی اگه با من نمدیشا.. صورتمي روختی کرد که اشکام ری مهی با سوز گرنقدریا

 ...افسون هم پاسوز من شد..بکنه
 

 .... بهش نگاه کردم و نرفتم جلو تا سبک بشههیبا گر..واری دادم به دهی نشستم و سرمو تکواری بغل دهمونجا
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 .. شوم توئهيلحظه ها.. توئه،تمامهی کسیب"
 
 ..ستی نی راهچیه.. کــنهیگر
 

 .. ابر غم رو بـــوم،توئهکه
 
 .. کنهیگر.. بگو اهیه.. کنهیگر.. گناهیب

 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يــری بگيزیاز هر چ..،بهونهي دارحق
 
 .."يبـــر..ي حق نداریول
 

 ریاما متاسفانه من خودم گ.. براش انجام بدمي کارهی تونستم یکاش م.. گرفتم و با کمکش بلند شدمواری به ددستمو
 ... تونم بهش کمک کنمی چطور ممیکردم تو زندگ

 
 ... دادمی کرد تا بهتر بشه حتما اون کارو انجام مي کارشهی دونستم می ماگه
 
 ..... بردمادی خودم شدم که به کل افسون و غم بزرگش رو از ي هايتار و گرفی غرق بدبختنقدریا

 
 یی ادمانیع..شدی می کرد که ته دلم خالی مهی مبل و گري نشسته بود رونی جور غمگهی..شدی و رو مری دلم زدنشی دبا

 .... ازش غافل شدمیلیانگار خ.. رو ندارن تا همراهشون باشه و تنها نموننیکه کس
 
 :ومدی اهنگ هنوزم مي که صدای به طرفش قدم برداشتم درحالهی گربا
 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر"
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يری بگيزیاز هر چ..،بهونهي دارحق
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 .."ي حق نداریول
 
 )يریرضاش..نی همیعنی یعاشق(
 

محکم ..هق هقش بلند تر شد.. من خودشو پرت کرد تو بغلمدنی زانوهاش بلند کرد و با ديسرشو از رو.. کنارشنشستم
 ....تو بغلم فشردمش

 
 ... نشهسی خرهی نداره تا پناه بگیی بارون مونده و جاری شده بود که زی پناهی بچه بمثل

 
 :دی نامفهومش به گوشم رسي بغلم جمع شد و صداتو
 
 جمع شدن چهار نفرمون بود و حمونیتنها تفر..میاشت ندی به کسيما که کار..میما که خوش بود.. شدينطوریچرا ا-

 که ما ننیآبشار چرا نتونستن بب.. بالها سرمون اومدنی که امی خواستی مای از دنیمگه ما چ..گردش رفتنمون
 که ییروزا.. اون روزا تنگ شدهيآبشار دلم برا..میدی خندیکه هرچقدر هم غم تو دلمون بود بازم به ظاهر م..میخندون
 مونیعاشق.. جمع شادمون تنگ شدهيدلم برا..میدی خندی و ممی گفتی دانشگاه و ماطی تو حمی نشستی مییاچهارت

 سر می االن داشتدیشا..می باهاشون باشمی کردیکاش قبول نم.. اونارومیدی دی نمچوقتیکاش ه.. بودی چي براگهید
 و غش کردن تبسم تای بحث کردن با بيدلم برا..می زدی و تو سر و کله هم ممی کردی با هم کل کل مشتنشوهر ندا

آبشار .. تو بخاطره بلند حرف زدنمون تنگ شدهي تشر زدنايدلم برا.. دعواهامون تنگ شدهيدلم برا..از خنده،تنگ شده
 !.. اون روزا تنگ شدههی همه چيدلم برا

 
 : چونه م شره کرده بودریاشکام تا ز.. دادمهی به سرش تکسرمو

 
 ي دونم روزایفقط م.. براشون ندارمی بگم بهت که خودمم جوابیچ.. بودهنی ما هم اری تقددیشا.. شدهمنم دلم تنگ-
 ما هم گهی بهم می حسهی اما شهی می دونم چینم.. رسهی قشنگ ما هم ميباالخره روزا..شهی ما هم تموم ميابر

تو که ..من دلم به تو خوشه.. نباشنیغمگ..فسوننگران نباش ا..مینی بی رو می و خوشبختیباالخره رنگ خوشحال
من با ..می سازی رو از نو ممونی به کشورمون و زندگمی گردی برمي روزهی..رهی گی دل منم مي خوریغصه م
 تو دهن می زنی و ممی گردیبرم.. افسونمی گردیما برم..ی که واقعا عاشقت باشه و عاشقش باشیتو هم با کس..سپهراد

 ی تلخ اونارو هم مي و روزامی گردیبرم..می کنی لباشون پاك ميخنده رو از رو..ننی بب خنده مارون که نتونستییکسا
 ساده و خام بودن رو نیا..می که قراره برگردمیاما برنده ما هست..بزار فکر کنن برنده شدن..بزار فعال خوش باشن..مینیب
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افسون نوبت ما هم .. چپ بهمون نگاه کنهی حتنه کی جرات نمی کسگهید..میستی ای همه مي و جلومی زاریکنار م
 !.... رسهیم
 

 گونه ي بهش زدم و دستمو رويلبخند.. و سرشو از تو بغلم بلند کردمدمی موهاش رو بوسيرو..دمی کشیقی عمنفس
 :دمیهاش کش

 
 ی قبل کلي جون مثل دفعه هایتیمطمئنم گ..شهی مداشی هم کم کم پایبرد..ادی منیپاشو اماده شو که االن کاتر-

 ...می خودمون خراب کني برادیپاشو که امشب رو نبا..کمونی تو خزهی خواد بری و همش مدهیتدارك د
 

هرچند دوست ..مییای و بمی کنه تا ما بري از سپهراد نگهدارادی قرار بود بنیکاتر..می دعوت بودنای اای خونه بردامشب
 ... انداختنی زمشدی جون رو نمیتی گينداشتن تنهاش بزارم اما رو

 
 : طرفمدی و چرخستادی دفعه اهیچند قدم به طرف اتاقش برداشت که .. بهم زد و بلند شدی لبخند مهربونافسون

 
 ... آبشاریممنون که هست-
 
 توام که ونی عمر مدهیمن ..ي و باهام اومدي هات دل کندی و از همه دلبستگی ممنون باشم که تنهام نذاشتدیمن با-

 ...ی کنی رو تحمل می و سختی همه دلتنگنی اي و داريباهام اومد
 
 و من ی چند سال بود که تو تنها نباشنیمهم ا..می مونی و تا اخر عمر کنارشون مهی بقشی پمی گردیباالخره برم-
 ....می کنی مادشونی ي روزهی خاطره و شنی روزا هم برامون منیا.. باشمشتیپ

 
 .. زنگ واحدمون بلند شديواست بره سمت اتاقش که صداخ.. لبخند چشمامو باز و بسته کردمبا
 

 : رفتم سمت در گفتمی منطوری بهم نگاه کرد که همی سوالافسون
 
 ...شهی مریبرو اماده شو که داره د..نِیحتما کاتر-
 
 ..ی مهمونمی خونه و خودمون برمی سپهراد رو بزارستی نیدلم راض-
 
زود ..شهی مری دلگمیاگه نر.. جون زنگ زده شخصا دعوت کردهیتیگ..می بکنمی تونیچکار م..ستمی نیواال خودمم راض-

 .... از وجود سپهراد باخبر بشهی کسدیفعال نبا..وفتهی دلم شور منمی چون خودمم چند ساعت سپهراد رو نبمی گردیبرم
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 :ل نشست و گفت مبيرو.. دعوتش کردم داخلنی کاتردنیدرو باز کردم و با د.. تکون داد و رفت تو اتاقشسرشو

 
 !...پس سپهراد کجاس؟-
 
 ساکت گهی درونی برمی دارم منهیبب..شهی مداری کم کم بدهی وقته خوابیلیمن برم اماده بشم اونم خ.. جوننیخوابه کاتر-
 ...ی ساکتش کنی تونی وگرنه نمنهی که نبمی برشیداری قبل از بدیبا..شهینم
 

 .... تکون داد و منم رفتم تو اتاقم اماده شدمسرشو
 

 .... بلند شدفونی زنگ اي که همون موقع صدارونی و اماده اومدم بحاضر
 

 : که تو اشپزخونه بودنی کاترشی رفتم پفونی جواب دادن به ابدون
 
 زنگ ي شمارمو که داریاگه کارم داشت..نی مراقبش باشیلیخ..جون شما و جون سپهراد..میری ممی اومد ما دارایبرد-

 فقط ی سرگرمش کنيزی با چیاگه خواست.. بهش ندهدمی که دوشيری جز شیچیه.. رسونمی خودمو معیبزن سر
 ... رو بده دستششی پارچه ايعروسکا

 
 بامزه یلی گونه هاش خي روي فوق العاده مهربون بودن و با اون کک مک هاشی ابيچشما.. زدیعی لبخند وسنیکاتر
 ....بود
 

 : تر شدقی کانتر بود گذاشت و لبخندش عمي دستم که روي رودستشو
 
اصال .. خوش بگذره بهتوندوارمی که امنیبر.. دونمی مناروی ايمن چند تا بچه بزرگ کردم همه ..نگران نباش دخترم-

 ... من حواسم بهش هستنیهم نگران گل پسرمون نباش
 
 .... بتونم جبران کنمدوارمیام.. ممنونمیلیخ-
 
 ...خوشبحال بچه هاش.. زن فوق العاده مهربون و صبور بودنیا.. همون لبخند مهربون سرشو تکون داد براماب

 
 منتظرمون ای که بردنیی پامی و رفتمی کردی خداحافظنیاز کاتر..رونی بدی از اتاقش پري رو صدا کردم که تندافسون

 .....بود
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 بودن ي به دوستانش که هرکدوم مشغول کاری نگاهشیشک خمار مي مبل دراز کرد و با چشمای پشتي رودستشو
 ....انداخت

 
 ... اما بدون توجه تو حال خودش بوددی شنی خنده ها و حرفاشون رو ميصدا

 
 مورد عالقه ش بود از تو ظرفِ جلوش برداشت و مشغول وهی که مالسی و خم شد چند دونه گدی تو موهاش کشیدست

 ....خوردن شد
 
همون صورت ..ی مشکيهمون چشما.. لحظه بهت زده موندهی برگشت و دی که از کنارش شني دخترفی ظري صدابا

 ....معصوم و لبخنده مهربون
 

 .. هم فشرد و باز کردي محکم روچشماشو
 
 فوت کرد قی بود،نداشت نفسشو عمدهی دشی که چند لحظه پيری به تصوی شباهتچی صورت دختره که هدنی دبا
 .... براق نداشتنهی مشکي به اون چشمای شباهتچی روشن ههیب آي چشمانیا..رونیب

 
 : خودش زمزمه کردبا
 
 ...."!یلعنت..نمی اونو ببدی بای چيبرا..شمی موونهید..شمی موونهیدارم د"
 
 ... زنهی دختره تازه متوجه شد اون داره حرف مي صدادنیبا شن..دی کشیقی چشماشو فشرد و نفس عمي انگشتش روبا
 

 : تمرکز اخم کردي خارج بشه و برایجی تکون داد تا از گسرشو
 
 !..؟ی گفتيزیچ-
 

 : لبخند زد و گفتي دونست با طنازی اسمشو هم نمی که حتدخترِ
 
 برات ي دارازی نيزیچ..ستی لحظه حس کردم حالت خوب نهیاما .. اخه منم تنهامشتی پامی گفتم بی تنها نشستدمید-
 !...ارم؟یب

 
 : انداخت و گفت ابروش رو باالهی
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 !..ه؟یاسمت چ-
 

 : هاش رو کنار داد و لبخند زدي با ناز چتردخترك
 
 !...دهیسپ-
 

 ی محیترج.. شناخت رو نداشتی که نميحوصله حرف زدن با دختر..گهی تکون داد و نگاهشو چرخوند سمت دسرشو
 ....داد تنها باشه

 
 السی به گيادی زيعالقه .. تونستی نمیکی نی گذشت از ای میاز هرچ.. برداشتالسی گی خم شد و مشتدوباره

 ....به قول دوستاش معتاد بود بهش..شدی مدای هم تو خونه ش پشهیداشت و هم
 

مهراب هم نشسته بود و با .. کرد و به اطراف نگاه کردزی چشماشو رنداختی هارو باال مالسی که دونه دونه گنطوریهم
 ... حوصله اسیص بود اونم بمشخ.. زدی از دوستاشون حرف میکی

 
 : تمرکزشي رودی باز خط کشدهی سپيصدا

 
 !....ه؟یاسم تو چ!..؟ی بگيزی چی خواهینم-
 
 : حوصله و بدون نگاه کردن بهش جواب دادیب

 
 !...؟ی ني اگهیسواله د..شهراد-
 
 ....چه بداخالق-
 
 : چپش انداختي پاي راستشو رويپا
 
 ... باشهی داره طرفم کیبستگ-
 
 !.... فرق داره؟ی اخالقت با هرکسیگی میعنی-
 
 !..شنی شامل اخالق خاص من میتعداد خاص..قایدق-
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 : تر کردکی خودشو به شهراد نزدی خاصي با عشوه دهیسپ
 
 !.. جز اون تعداد خاص شد؟دیخوب چطور با-
 

 : شهرادي لباي نشست روپوزخند
 
 !...ی رو کن،ي داری چنیبب..ي تو خودت دنبالش بگرددی باگهیاونو د-
 

 : پر از ناز بوددهی سپچشمک
 
 !..ي پسندیمطمئنم م.. دارمزای چیلیمن خ-
 
 ...دمی محی رو ترجییتنها.. وقت تلف کردن ندارمي باشه وگرنه حوصله یگی که منطوری همدوارمیام-
 
 رو عقب فرستاد و دستشو به طرف شی موج دار و قهوه اي حرکت موهاهیبا ..ستادی شهراد اي بلند شد جلودهیسپ

 :شهراد دراز کرد
 
 !..م؟یبا رقص شروع کن-
 

 ... شددنی رقصی که میی کساکی بلند شد و جلوتر از اون نزددهی سپي بدون توجه به دست دراز شده شهراد
 
 .... شونه هاش گذاشتي دستشو روي با لونددیبه شهراد که رس... باال انداخت و دنبالش رفتیی ابرودهیسپ
 

 .... نشست و هماهنگ با هم تکون خوردندهی کمر سپي شهراد تو گوديدستا
 
 ....زهی که از خودش سراغ داره رو تو رقصش بري کرد تمام ناز و عشوه ای می و سعدی رقصی مسلط مدهیسپ
 
فقط چپ و راست خودش و تکون .. کرد نبودی مدهی که سپییچشماش رو بسته بود و اصال متوجه کارا.. اما شهرادو
 ... کردی می داد و همراهیم
 
 ییموها..نهی ش رو ببرهی تي قهوه اي فقط تونست موهادهی پلکاش رو باز کرد و بخاطره قده کوتاهه سپي لحظه الهی

 .... آبشار داشتني به موهايادیکه بخاطره موج و رنگشون شباهت ز
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 یقینفس عم.. محکم تر شد و صورتش تو موهاش فرو رفتدهیدور کمر سپدستاش .. بهش دست دادیبی عجحس
 ...دیکش
 
 کرد تونسته شهراد رو رام کنه با لبخند سرش رو بلند کرد و صورتش رو مقابل صورت شهراد ی که فکر مدهیسپ

 ....گرفت
 

 کمر ي که رویی همون دستا اراده بای و بدی تمام حسش پردهی سپی ابي چشمادنی خمار بهش نگاه کرد اما با دشهراد
 ... بود محکم هولش داد عقبدهیسپ
 
 .... خورد اما تونست تعادلش رو حفظ کنهي شده بود سکندرری که غافلگدهیسپ
 

 : و زمزمه کرددی صورتش کشي دستاش رو رویجی با گشهراد
 
 ..شمیکم کم دارم خل م.. زنه به سرمیداره م-
 

 …رونی کرد عقب گرد کرد و با سرعت از خونه زد بی که با تعجب بهش نگاه مدهی توجه به سپبدون
 

 ....رونی بود گذاشت و نفسش و محکم فوت کرد باطی حي که توی چوبزِی مي دستاش رو روکف
 

 ... قلبش تند شده بودضربان
 

 ... زدی نفس منفس
 
 ... کردی حس م هاشقهی کمر و شقي هوا سرد بود اما حرکت اروم عرق رو رونکهی ابا
 
 تو گوشش تا بهش بفهمونه فقط زدی بود میکیکاش .. بلند و تو موهاش فرو کردزی مي دستاشو از روی پوف محکمبا

 .... ندارهي اگهیحواسش پرته و مشکل د
 

 ی ضرب گرفت و در همون حال فکرش و از همه چزی ميبا دست راستش رو.. نشستی صندلي روز،ی همون مپشت
 و فراموش ختی ری مرونی کم کم تمام خاطرت اون روزها رو بدی بادیشا.. فکر نکنهيزی کرد به چی کرد و سعیخال

 ... کردیم
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 کار فکر نکردن بهشون نیبهتر.. تونست فراموششون کنهی کارا کرده بود و االن فقط میلیخ.. نداشتي اگهی دراهه
 ...بود
 
 .. حرکت بلند شدهی زد و با زی مي سرانگشتاش روبا
 
 : لب با خودش گفتریز
 
 نه به خودش، نه به گهید.. که تو ذهنم بمونه و همش بهش فکر کنمهیعی کنم طبی روزا حرفاشو مرور منی انقدریا-

 .. کنمیحرفاش فکر نم
 

 مرتب کمی ش رو ختهی فکر اعصاب بهم رنیبا ا.. بود تکون داددهی خودش تراشي که براي بهونه ادیی و به تاسرش
 .... امشب رو به کام خودش تلخ کنهدینبا.. کرد اروم باشهیکرد و سع

 
 .... و مرتبشون کرددی رنگش کشی آبراهنی و پي به موهاش و بعد به کت اسپرت سورمه ایدست

 
 ي با قدماشهی به خودش مسلط شد و مثل همیقی شلوارش فرو کرد و با نفس عمي هابی دستاش رو تو ججفت

 ...محکم و منظم حرکت کرد
 

 ختهی بهم رشی مرد چند لحظه پنی تونست فکر کنه که ای نمی حتدشی دی می باال بود و هرکشهی مثل همسرش
 ...بود
 
 ....دی کشیقی بازم نفس عمدی در باال رفت و به در که رسي جلوي چند پله از
 

 :اد اخم کرد و تشر زد شهردنیبا د.. اومدرونی درو باز کنه، در از داخل باز شد و مهراب از خونه بنکهی از اقبل
 
 ... گردمیدو ساعت دارم دنبالت م!..؟ییمعلوم هست کجا-
 

 : سر شونه مهراب زدیدست
 
 !.. به منی وصل باشدیهمه جا که نبا..یخوب برو سرگرم شو داش..هی همه ادم تو مهموننیا-
 

 ....شهراد هم پشت سرش وارد شد و چشم چرخوند.. رفت و زودتر از شهراد رفت داخلي چشم غره امهراب
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 محکم و با صالبت به طرفش ي نشسته بود، با سرِ باال و تسلط کامل و قدمای قبلي که همون جادهی سپدنی دبا
 .... شبش رو خراب کنهدادی اجازه نمچکسی گذروند و به هی خوش مدیامشب فقط با..رفت

 
 هم بود با گهی دیهرک..دادیخوب بهش حق م.. گره خوردکمی اخماش دنشی سر بلند کرد و با ددهی سپدیه رس کبهش

 ...شدی که شهراد کرد،ناراحت ميکار
 

 : زدی ابروش رو باال انداخت و چشمکهی بودن باشی که دستاش تو جنطوریهم
 
 !... بگردم؟گهی همراهه دهی دنبال ي رقص ندارياگه حوصله -
 
 : نازك کردی شهراد تعجب کرده بود پشت چشممِی مالبای که از لحن تقرهدیسپ
 
 !..؟ي و برینکنه دوباره وسط رقص ولم کن!..گه؟ی دمی برقصی خواهیواقعا م-
 

 .... رو نشون بدهشی کرد ناز داشته باشه، هم دلخوری می که هم سعدهی خنده ش گرفت از لحن سپشهراد
 

 : به اطرافش انداختی کرد و نگاهیپوف
 
 .... کنم برمیول نم..نترس-
 
 حلقه کرد و دهیشهراد برخالف دفعه قبل،دستش و دور کمر سپ.. حرف بود بلند شدنی که انگار فقط منتظره همدهیسپ

 ......وستنیبا هم به جمع رقصنده ها پ
 

******************************************** 
 

 باز کمیچشمامو .. عقبدمیاز درد صورتم جمع شد و سرمو کش.. موهامدنیع کرد به کش شرویکی خواب بودم که غرق
 .... و خندون سپهراددیکردم که نگام افتاد به صورت تپل،سف

 
 .... کنهدارمی تا بدی کشی دسته از موهام تو دستش بود و محکم مهی

 
 که بدون خوردن می خسته بودنقدری افسون هم ا من ونیبعد از رفتن کاتر.. سپهراد خواب بودمی دانشگاه که برگشتاز
 ....میدی خوابيزیچ
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 :دمی و طاق باز دراز کشدمیدستشو بوس..دمی کشرونشونی تو دستم گرفتم و از تو موهام بدستاشو
 
 !.. بوس بده به خوابم بپرههیبدو !.. قندعسل؟ی کنداری مامان و بي که اومدي شدداری بیک-
 

 همرنگش تنش شرتی با تی شلوارك ابهی..پاهاش دو طرفم بود.. شکممي و بعد نشوندمش رودمشی کردم بوسبلندش
 ....زدی و خنک بودن و توشون راحت غلت مینخ..بود
 

 نشونی که جالب تراوردی از خودش در میی صداهاهی.. کردیچهار دست و پا حرکت م..نهی تونست بشی مگهی داالن
 ...."مام" گفت ی به مامان منی هميف بزنه برا تونست کامل حریهنوز نم..بود "مام"
 

 قهیدوست دارم هر دق.. ازمبرهی درشت و خمارش دل مهی مشکيچشما..شهیهر روزم خوشگل تر م.. شده پسرمبزرگ
 ....بوسش کنم

 
 کنارش باشه همش تو بغلشه و یوقت..شهی و دلش بدجور تنگ موفتهی به هول منهی ساعت سپهراد رو نبکی که افسون

 ... چلونشیم
 

 دو ساعت هم با یکی و ادی بهانه منیهرچند به ا..ارهی نيزی چهی سپهراد ي و برانجای اادی نستی ني هم که روزایبرد
 ....ارهی خره و می براش معی سرنهی ببیهرچ..دهی خرای هاش رو برديتمام اسباب باز..زنهیمن حرف م

 
اما خوب ..يری گازشون بگی مشتنی همچدهیجون م.. تپلشي لپاي برارمی میمن که م.. دوتاشون عاشقش هستنهر

 ... کننی مي بچمو گاز گازننی بی چشم منو دور می و افسون وقتای برددمیالبته د..رهی گی بچه م دردش مادیدلم نم
 

 : بهش و گفتمدمیخند..دی کشی تو مشت کوچولوش گرفته بود و مبلوزمو
 
 !...؟ی خواهی میچ..زمممیجونم عز-
 

 :ی شداری بدی خواب بسه باگهی دنکهی ایعنی نیا.. در اوردیی صداهاهی و از خودش دی بلوزمو گرفت کشبازم
 
 ...شمیچشم االن بلند م-
 
 .... مرتبشون کردمدمی تو موهام کشیکنارش نشستم و دست.. تختي شکمم بلندش کردم و خوابوندمش روي رواز
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 ... دلم ضعف رفت براشزونشی که به صورتش افتاد با اون لب و لوچه اونگام
 
 .... قربون صدقه ش رفتمیمنم با خنده کل.. قلقلکش دادم که غش کرد از خندهواشی

 
 که مامانم ي بچگونه اي دادم شروع کردم به خوندن شعرای هم قلقلکش می کردم و گاهی مي که باهاش بازی حالدر
 ... خوندی منی من و آرشي براشهیهم
 
 ..شاش چقدر درازهگو..خرگوش من چه نازه"
 

 ..چه خوشگل و چه نرمه.. گرمهي بخارمثل
 

 .. زارهی هم ميبه رو..ارهی مشی پدستاشو
 
 ..." پره مثل اهویم.. خوره برگ کاهویم
 
 تو میبا خنده بغلش کردم و رفت..دی خندی بچگونه م مي گم اما غش غش به صدای می دونست من چینم

 ...ییدستشو
 

 : صورتشي رودمی کردم و کشسی خدستمو
 
 ....مثل ماه بشه.. بشهزیتم..خوشگل بشه..صورت پسرمو بشورم-
 

 ....رونی بمی هم به صورت خودم زدم و رفتی خودش خشک کردم و ابکِی با حوله کوچصورتشو
 

 : تو سالن صورتمو تو گردنش فرو بردم و صدامو کلفت کردممی رفتی که منطوریهم
 
 ... خوام بخورمـــشیم..ی چه پسره خوشگلي وايوا-
 

 گفت ی هم که ميزی چنیشتریب.. در اورد تا ولش کنمي صداهاهی کرد و یی که با خنده تقالدمی گردنشو بوسمحکم
 ..همون مام بود

 
 : کلفت شده گفتمي و با همون صدادمی صورتش کشي رولبامو
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 .... خوام دوباره بخورمــتیم..ي چقدر خوشمزه بوديوا-
 

 شونه م و يسرشو گذاشت رو.. همراه با مام مام گفتنش دستاشو محکم دور گردنم حلقه کرد کرد از خنده وغش
 .... کرد تا نتونم ببوسمشمی صورتشو قاي جورهی..صورتشو محکم به گردنم فشرد

 
 : خنده و با ذوق چلوندمشری حرکتش زدم زاز
 
 !.... کنم بخورمتی هوس مشتری که بينطوریا.. اخه پسرمینیریچقدر تو ش-
 

 .... بود به گردنمدهیمحکم چسب.. شونه م بردارمي تالش کردم نتونستم سرشو از رویهرچ
 

 : افسون از تو اشپزخونه اومدي که صدامیدی خندی ممی داشتیی دوتاهنوز
 
 !.... خنده هاتون بلند شده؟ي مادر و پسر که صدانی کنیچکار م-
 

 درشتش مشغول نگاه کردن به اطراف شد تا افسون رو يبلند کرد و با چشما افسون سرشو ي صدادنی با شنسپهراد
 ... کنهدایپ

 
 نشستم و سپهرادم زی پشت می صندليرو.. کردیافسون داشت عصرونه اماده م.. و راه افتادم سمت اشپزخونهدمیخند

 ....زی مينشوندم رو
 
 ی کرد و می بوس مهی سپهراد رو ومدی و مدی کشی دست از کار می و اونم هاوردی افسون درمي براي بامزه اي اداهاهی

 ...رفت
 

 هی دست افسون بود، منم سپهراد رو با کی و کي چاینیس.. تو سالنمی افسون درست شد و رفتي عصرونه باالخره
 .... کانتر برداشتمي رو از رووهیدستم گرفتم و با دست ازادم ظرف م

 
 .... کنه و خودمم کنار افسون نشستمي مبل گذاشتم تا بازنیی رو پاسپهراد

 
 : چرخوندم گفتمی رو تو دستم مي که فنجون چانطوریهم
 
 ....زنگ هم نزده..ستی نای از برديامروز خبر-
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 : تکون دادسرشو
 
 ..ادی بدی نشده شاریاما هنوز د..اره-
 
 ...هوم-
 

 برسه، انداختم و وهی کرد تا دستش به ظرف مید شده و تالش م مبل ها بلني جلوزِی به سپهراد که با کمک مینگاه
 :گفتم

 
 ...یوفتینکن پسرم م-
 

 وهی چپه شد و نصف مزی مي رووهی توجه به حرفم بازم خودشو کش داد و اخرشم دستش خورد بهش و ظرف مبدون
 ...نی زمي روختنی داخلش ريها
 
 .... ها رفتوهی نشست و چهار دست و پا به طرف مزی و دوباره با کمک مدی که گرفته بود خندي اجهی از نتی خوشحالبا
 

 : انداختم و گفتمدی خندی به افسون که به شاهکاره سپهراد می نگاهکالفه
 
 ... کنترل کردشهی نمگهی بچه رو دو روز دنیا!..؟ي خندیم-
 

 : هاش رو باال انداختشونه
 
 !...بزار هرکار دوست داره بکنه..گهیبچه اس د-
 

 مبل و اونم نشوندم يخودم نشستم رو.. گرفتم سمت سپهراد و بلندش کردمزی گذاشتم و خزی مي تو دستمو روفنجون
 ... پاميرو
 

 : تو دستم گرفتمدستشو
 
 ... بعد بخورزمی عزارمیبده من برات هسته هاشون رو درب-
 
 : کرد، گفتمی م به افسون که با حض به سپهراد نگاهرو
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 .. خور شدهالسی گنقدری رفته که ای بچه به کنی ادونمیمن نم-
 

 جا نشده بود رو تو دستم گرفتم و به شتری بالسی و تپل سپهراد رو که تو هر کدوم دوتا دونه گکی دست کوچدوتا
 :افسون نشون دادم

 
 ... برداشتهالسی تو ظرف بود اما فقط گوهیاون همه م.. تورو خدانیبب-
 

 ..... با خنده سرش و تکون دادافسون
 
 ... تو دهنشزاشتمی گرفتم می هسته هاشون رو منکهی هارو از تو دستش دراوردم و بعد از االسی گیکی یکی

 
 ی خوب تو دهنش منکهیبعد از ا.. کردی خورد و تمام صورتش رو قرمز می بود که فقط هم ابشون رو منجای اجالب

 ....رونی کرد بی ش رو تف مهی خورد بقیشون رو مچلوندشون و اب
 

 : و صورت و دستاش رو پاك کردمدمی کشرونی از تو جعبه بیدستمال
 
 !... گل پسری رفتیاخه تو به ک-
 

 که افسون وهی رفتم ظرف مي و تندنییگذاشتمش پا..نیی پام شروع کرد به ورجه وورجه کردن که بره پاي روسپهراد
 .... کانتري جمع کرده بود و داخلش گذاشته بود رو برداشتم و گذاشتم رونی زميهمه رو از رو

 
 .... شدي رفت طرف عروسکاش و مشغول بازستی ني خبرالسی از گگهی ددی هم که دسپهراد

 
 .... از تو اتاق اومدمی گوشي افسون که صداشی برگردم پخواستم

 
 ... خونمون بوديشماره .. تند کردم سمت اتاق تا قطع نشهپا
 

 ... تخت نشستمي زدم و همونجا رويلبخند
 

 گرفت چندبار ی بهونه منی اوقات که آرشیتازه بعض..می زدی زدن و باهم حرف می هر روز زنگ مبای و بابام تقرمامانم
 .... تا باهاش حرف بزنم و ارومش کنمزدنیزنگ م

 
 ...می کردی و حرف زدن رفع می هامون رو با گوشی دلتنگنی همي نداشتن برازای چنی و انترنتی به اي که کاراونا
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 : و با شوق جواب دادمدمی کشی صفحه گوشي رودستمو

 
 !...جون دلم؟-
 
 ....سالم دخترم-
 
 ....دادی ميدلم گواه بد...دلشوره به جونم افتاد.. گرفته و پر از بغض مامان بند دلم پاره شدي صدادنی شنبا
 
 : رو گرفتمی گوشی هول بلند شدم و دو دستبا
 
 !.. مامان؟شدهیچ-
 
 : گرفته اروم گفتي همون صدابا
 
 .. دخترم سرما خوردم صدام گرفته شدهیچیه-
 

 که یصداش گرفته بود از بغض..مامانم بغض داشت.. کردی گرفته پر از بغض فرق مي با صدایضی گرفته از مريصدا
 ... تونست قورتش بدهینم
 

 ....شدی منیی دلم باال پاي تويزی چهی.. لبام گذاشتمي انگشتام رو روسر
 

 ...دی کوبی وقفه و به شدت می بقلبم
 

 .... و توان نگه داشتنم رو نداشتدی لرزی مپاهام
 
 :دمی که تو گلوم نشسته بود نالی بغضبا
 
 !...مامان؟-
 
 .... و همراهش دل من همدی در نگه داشتنش داشت ترکی که مامان سعی دفعه بغضهی

 
 :دمی و پر از دلهره پرسنگران
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 !...شده؟یمامان جون آبشار بگو چ-
 
 : و مستاصل گفتهی از گری لرزون ناشیی صدابا
 
 !...ران؟ی اییای بی تونیآبشار م-
 
 : اراده بلند شدی صدام بادی زی نگراناز
 
 !.... تو سرم شده؟یبگو چه خاک..یمامان منو کشت-
 

 : و هق هقش گفتهی گريا بلند شدنه صدا بهمزمان
 
 ...ستین..ین..خوب..حالش..حا..بابات..با-
 

 .... ازش خارج نشهیی دهنم فشردم تا صداي رودستمو
 

 ....ری پر شد و بعد سرازچشمام
 

 ...دهی تو مشتش گرفته و فشارش میکیانگار ..شدی فشرده مقلبم
 
 ....دی لرزی شده بود و می دلم خالتو
 

 : رفتی ملی تحلشتریصدام هر لحظه ب.. رو تو مشتم فشردمی تخت و روتختي روافتادم
 
 !... براش افتاده؟یچه اتفاق-
 
 :دمی و درمونده ش رو شنیچارگی پر از بي هق هق صداونیم
 
 ....تصادف کرده-
 

 : قابل تحمل بودریدردش غ..حس کردم کمرم شکست.. رو محکمتر تو مشتم فشردمیروتخت.. از دستم افتادیگوش
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 ...آآآخ-
 

 هی اگه یحت.. سرش اومدهیی نتونستم بپرسم چه بالیحت.. نشستمنی زمي و رونیی پادمی تخت کشي از روخودمو
 ....رمی میخراش هم برداشته باشه بازم من م

 
 ... دارهی چه حالستی معلوم نمارستانی باشم و بابام اونجا تو بنجای تونم ای چطور ممن
 
 ... بلند شدمنی زميه ضرب از رو دفعه بهی

 
 : کمرم گذاشتمي خم شدم و دستمو روکمی.. کمرم درد گرفتبازم

 
 ....آآآخ-
 
 بود دهی بلنده باز شدن در اتاق رو شنيافسون که صدا..رونی کمرم و صاف کردم و با عجله از اتاق رفتم بی سختبه

 ... من،صورتش پر از وحشت شددنیبرگشت و با د
 
 ... شدرهی بهم خیپر از سوال و نگران..ستادی طرفم قدم برداشت و جلوم ابه
 

 : و تو دستم گرفتم و هق زدمدستش
 
 !....کرده..تصادف..بابام-
 
 : بازوهام و گفتي ناباوربا
 
 !...االن کجاس؟!..حالش چطوره؟!..؟يدیاز کجا فهم!..؟یگی میچ-
 
 ... سرش اومدیی چه بالستی افتاد و معلوم ننی زميه رو خودم کیگوش.. زنگ بزنمهی طرف تلفن رفتم تا به
 
 : گرفتم جواب افسون رو هم دادمی که شماره می حالدر
 
 ...رانی اایمامانم گفت ب.. که تصادف کردهدمیفقط همون رو شن.. بپرسميزینتونستم چ.. دونمینم..مامانم زنگ زد-
 

 : لب زمزمه کردمری زدادمی متعدد و منظم گوش مي که به بوق هانطوری رو کنار گوشم نگه داشتم و همیگوش
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 ... االن تنهاننیمامانم و آرش.. کنارشون باشمدیمن با.. دارناجیبه من احت.. برمدیبا-
 
 : و هق هق شروع کردم به حرف زدنهی که گفت با گریی الونی اولبا
 
 دیبا.. االن واسم جورش کننی همي برای تونی اگه میحت..هرچه زودتر بهتر..ری بگرانی اي براطی بلهیواسه من -

 .... االن اونجا باشمدی عجله کن من باایتورو خدا برد..برم
 

 : گفتی با نگرانایبرد
 
 !.... افتاده؟ی اتفاقی کسيبرا!.. شده آبشار؟یچ-
 

 : زدمهق
 
 !...ایبابام تصادف کرده برد-
 
 .... اونجاامیاالن م-
 

 .... صورتم گذاشتم و زار زدمي توجه به افسون دستامو روی رو قطع کردم و بیگوش
 
نفسشون به نفس .. و مجنون رو کم کردنیلی لياون دوتا رو..مطمئنم داغونه.. دارهی مامانم االن چه حالچارهیب

 االن مطمئنم حالش بدجور نیاز هم.. باشهمارستانی تخت بي بابام روارهی تونه طاقت بیچطور م.. وصلهگهیهمد
 .....خرابه

 
 .... صورتم برداشتمي دفعه به خودم اومدم و دستامو از روهی سپهراد ي هی گري صدابا
 

 من ي هیاز گر..زدی منو صدا مهی نگاه کردم که از تو بغل افسون دستاشو به طرف من دراز کرده بود و با گربهش
 .... تونستم ارومش کنمی فقط خودم محاال هم.. افتاده بودهی بود و به گردهیترس

 
 بزارمش نجای همدیبا.. تونم ببرمی نمتی موقعنی سپهراد رو تو ارانیاگه قرار باشه برم ا.. لبام نشستي روی تلخلبخند

 ....ای افسون و برديبرا
 

 .... تنم دور باشمي از پاره ی تونم تا زمان نامعلومیمگه م..ارمی رو طاقت بشی دورچطور
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 ...بند دلم پاره شد.. ش هم قطع شدههی گري و صداشهی ماهی رنگ سپهراد داره سدمیه د دفعهی

 
 ...شدی کرد نفسش قطع می مهی گردی شدیلی و خوفتادی مهی به گری که داشتم وقتی سختي بخاطره باردارسپهراد

 
 ....می و با هزار مکافات نفسش و برگردوندی شده به سختينطوری حاال هر موقع اتا
 
 : زدمغیج.. و سپهراد رو از تو بغل افسون چنگ زدمدمی جا پراز
 
 .... به دادم برسایخدا-
 

دستاش تو هوا تکون .. کردی ذره نفس تقال مهی يدهنش و تا ته باز کرده بود و برا..شدی تر ماهی لحظه رنگش سهر
 ... خوردیم
 

 .... کردم هر لحظه ممکنه از دستش بدمی محس
 
 ... کنمکاری دوستم چی م شدت گرفته بود و نمهی گرادی زی ناتواناز
 

رنگ به رو .. به افسون که خشکش زده بود انداختمینگاه.. و صورتش و تو دستام گرفتمنی زمي روخوابوندمش
 ...نداشت

 
 :دمی دلهره نالبا
 
 ....رهی کن بچه م داره از دستم مي کارهیافسون -
 

 ينطوری دو بار قبل هم که ایکی.. کنارم نشست و دو سه تا با سر انگشتاش اروم زد تو صورتشجی همونطور گافسون
 .... خوب شده بودعی تو صورتش و کمرش زدنا سرنیشده بود با هم

 
 موقع خوردن داروهاش ای دی پری تو گلوش ميزی چهی بچه بود یلی خنی آرشیوقت.. تو ذهنم جرقه زديزی چهی دفعه هی

 ... گشتی کرد و نفسش برمی مامانم چند تا فوت تو صورتش مشدینفس قطع م
 

با هق .. ندادجهینت..از اونطرف هم پشتش رو محکم تو دستم گرفتم.. خم شدم روش و تو صورتش فوت کردمعیسر
 ... فوت کردمگهیهق دو بار د
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 .... ش بلند شدهی گري دادنش دوباره صدارونی و همراه با بدی نفس بلند کشهی دفعه هی

 
 ....ایخدا..یمرس..یمرس.. شکرتایخدا..يوا-
 

 کردم دو سه ی اما حس مدی هم نرسقهی به دو سه دقدی اتفاقا شانیا.. دادم و سپهرادو بلند کردمرونی و با ناله بنفسم
 ....سال از عمرم و کم کرد

 
 کلنجار کمی بعد از شهیهم..مردم ی من مشدی مشیاگه طور.. گشتی برمي صورتش کم کم داشت به حالت عادرنگ

 ....ومدی کردم نفسش باال نمی اما االن هرکار مشدیرفتن باهاش خوب م
 
 .... کردم و تند تند خداروشکر کردمهیپابه پاش منم گر.. بغلم گرفتمش و محکم به خودم فشردمشتو
 

 ....خدانکنه.. م فشردمشنهیمحکم به س.... افتادی براش میاگه اتفاق.. چسبوندمشیشونی و لبامو به پدمی و بوسصورتش
 
 .... مبل نشستمي بلند شدم و رونی زمي رواز
 
 ..رهی اروم تو گوشش شروع به حرف زدن کردم تا اروم بگهی بغلم نشوندمش و با گرتو
 

 ... ارامش بخشش دور بمونمي بونی مدت از اهی دیبا..دمی هام کشهی تنش رو به ري و بودمی کشیقی عمنفس
 

 هق زی رکباری قهی کرد اما هر چند دقی نمهی گرگهید..دی کشی م منهی بود و صورتش رو به سدهی محکم بهم چسباونم
 ...زدیم
 
 .... سرم و بلند و اشکام و پاك کردمفونی اي صدابا
 

 ...ای برم استقبالِ بردشهیل هم تونست بلند شم و مثینم.. که افتاده بود دست و پام شل بودی از اتفاقهنوز
 

انگار افسون .. هم اومد طرفِ من و سپهرادای مبل روبه روم نشست و بردي با هم اومدن و افسون روای و بردافسون
 .... افتادهیبهش گفته بود چه اتفاق

 
 م نهی بلوز منو تو مشتش گرفت و سرش و تو سی و دراز کرد سمت سپهراد تا بغلش کنه اما سپهراد با تخسدستش

 ....پنهون کرد
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 يادی مدت زدی رفتم و شای مي خودم باشه چون به زودشی دادم پی محی منم ترجرونی بادی خواست از بغلم بینم

 ... کردمی هام حفظ مهی خوشش و تو ري بودیبا.. گشتمیبرنم
 

 : کنار افسون نشست کاناپهي از حرکت سپهراد زد و رفت روي لبخندایبرد
 
 !..حالش چطوره؟-
 

 : بهش نگاه کردم و گفتمي قراری کردم و با بيتشکر
 
 !....؟ی گرفتطیواسم بل!..؟يچکار کرد-
 

 : زانوهاش گذاشتي و تو هم قفل کرد و رودستاش
 
 !...هی چه زمانرانی پرواز به انی اولنهی از دوستام که تو فرودگاس زنگ زدم تا چک کنه ببیکیبه -
 
 ... هرچه زودتر برمدیمن با-
 

 : به سپهراد کردي ااشاره
 
 !...؟ي بریبا خودت م!..؟ی کنیسپهراد رو چکار م-
 

 : و باال انداختمسرم
 
 یمسلما رفتاره خوب!.. بچه گرفتم بزرگ کنم؟هیاونا االن گرفتاره بابامن،برم بگم .. ببرمشتی موقعنی تونم تو اینم-

 !... گردنه تو و افسونوفتهی زحمتش مامیتا برم و ب..نخواهند داشت
 

 : که ساکت بود به حرف اومدافسون
 
 ...ی دونی باشه خودتم مشمیمن که از خدامه پ-
 

 : به صورتم کرد و گفتی نگاهایبرد.. بهش زدميلبخند
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 !... گفت؟ی بگو مامانت چقیدق-
 

 یچی هچکدومی ساکت شدم هیوقت.. دادمحی که داشت رو توضیی که مامان زده بود به همراهه حالت هایی حرفاتمام
 .... تو فکرمینگفتن و همه رفت

 
 به صفحه ش ی در اورد و نگاهبشی رو از جشیگوش.. شکستای بردلِی سکوته خونه رو زنگِ موباقهی از چند دقبعد

 ...انداخت
 

 : داد گفتی که جواب منطوری شد و همبلند
 
 ....همون دوستمه-
 

 رو ی حرف زدن و تشکر گوشکمی که بعد از می کردی کرد،نگاه می که داشت صحبت مای و افسون منتظر به بردمن
 ...قطع کرد

 
 : و به من نگاه کردبرگشت

 
 !... فردا شبهي پرواز برانیاول..يشانس اورد-
 

 کم پشت و بوره سپهراد ي موهاي تشکر کردم و دستم و روایاز برد..دمی کشیقی و باز و بسته کردم و نفس عمچشمام
 ....دمیشک
 

بلند شدم به طرف اتاقم راه .. از اشک و نشسته تو بغلم خواب رفتهسی با همون صورت خدمی نگاه کردم که دبهش
 ... تخت بزارمشيافتادم تا رو

 
 ....دمی کشهی تنش رو به ري گردنش فرو کردم و بويسرمو تو 

 ...ارهی رو طاقت نمشیدلم دور.. تونم از بچه م دور باشمیمن مادرم نم.. نکنادی فاصله رو زنی اایخدا
 

 ...دمی به خودم فشردمش و گونه ش رو نرم و اروم بوسمحکمتر
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 گردم قربونت یزود برم.. زارهی رو ببخش که تنهات میمامان.. کنمیدق م.. تونم ازت دور باشمیاخ پسرم چطور م-
 گهی ها من چند روز دی نکنی تابیب..شتی پامی زود میلی خیلیخ..مزدلی عزرمیمیم.. تونم ازت دور بمونمیمگه م..برم

 !.....دمیقول م..کنارتم قندعسلم
 

 .... تختي گذاشتمش روارهی دربي بازی بشه و بخاطره رفتنم کولداری بنکهی به موهاش زدم و قبل از اي ابوسه
 
 یاگه م..نمشی بار ببنی اخري برنگشتم برای و حترونی از اتاق زدم بي نشم تندمونی از نبردنش پشنکهی ايبرا
 ... برمشی با خودم نمنکهی اای شمی مطمئن نبودم از رفتن منصرف نمدمشید
 

 ....می شدنی و افسون سوار ماشای با برددنشی کردم و بعد از بوسنی اخر رو به کاتري هاهیتوص
 
 ...د االن براش تنگ شنیدلم از هم.. نشستم و اشکام و پاك کردمنی ماشتو
 

 .... روبه رو شمی دونم االن اونجا چه خبره و قراره با چی تونستم با خودم ببرمش اما نمی مکاش
 

 ...شدی خراب می همه چدی بردمش شای االن با خودم ماگه
 
 با خودم هوی نطوریاگه هم..ادی نشی پی قشنگ فکر کنم تا مشکلنمی بشدیبا.. کنمی با برنامه سپهراد رو معرفدیبا

 ... نشون بدنی چه عکس العملستیببرمش معلوم ن
 

 .... فکر کننی تونن منطقی هم ندارن و نمی مناسبی که مطمئنم االن اوضاع روحخصوصا
 
 : بهش نگاه کردمای بردي صدابا
 
 ...می کنینگران نباش من و افسون مثل چشمامون از سپهراد مراقبت م-
 

 : زدمی تلخلبخند
 
 .... بردمشی راحت نبود که با خودم مالمیخاگه .. دونمیم-
 

 ... نگفتيزی چگهی تکون داد و دسرشو
 
 ....هی االن در چه حالستی بابام که معلوم نایبه دور شدن از جگر گوشه م .. فکر کنمی دونستم به چینم
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 حال بابام رو  زنگ زدم و ازشکباری که مامانم زنگ زده و خبر تصادف بابام رو داده هر چند ساعت ی ساعتاز

 .... گفتی بهم نميزیهر دفعه هم حال مامانم خراب تر از دفعه قبل بود و چ..دمیپرس
 

 من تو راهه دور نگران نشم، نکهی اي افتاده باشه و براي اتفاق بددمی ترسی کرد و می نگرانم مشتری بیلی خنیهم
 ...گنی بهم نميزیچ
 
 جمع کرده بودم ی رو که هول هولی چمدونای و بردمی شدادهی پنیاز ماش.. رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی فرودگاه هتا

 ...رو از صندوق عقب دراورد
 

 ....می ها و منتظر شدی صندلي رومینشست..می تا زمان پروازم وقت داشتی ساعتمی نهنوز
 
 شاخه به اون شاخه نی از ایه.. کردمی داغون، فکر می و اعصابی ضرب گرفته بودم و با نگراننی زمي راستم روي پابا
 ... تونستم فکر کنمی ثابت نمزهی چهی و به دمی پریم
 

 ....سهی پام گذاشت تا از حرکت واي دستش و روافسون
 

 از قلبم کهی تهی از سپهراد رو که انگار يمن چطور دور..دی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی بهش نگاه کردم و نگران
 ...ارمیبود رو طاقت ب

 
 : دستش اشکمو پاك کردیکی دستش گرفت و با اون ي دستم رو توافسون

 
 دوستش دارم که نزارم ينقدریمطمئن باش ا.. زارم خار به پاش برهینم..من مواظبه سپهراد هستم.. نباشنجاینگران ا-

 .... مراقبشمشتریاز جونمم ب..وفتهی براش بیاتفاق
 
 ی االن دلم منیهم.. تونم ازش دور باشمینم..ارهی طاقت نمی دل لعنتنیاما ا..مبه خدا که بهتون اعتماد دار.. دونمیم-

 مام يعادت کردم هر روز صبح با صدا.. قراره براشی شده که دلم بدجور بنیری مدت شنی انقدریا..خواد بغلش کنم
 ..... شمداریمام گفتنش از خواب ب

 
 : و ادامه دادمدمی اشکام کشي دستمو روپشت
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 خبر درست هی بهم چکسیه.. دونم اونجا چه خبرهیمن نم.. خوام صداش رو بشنومیم..ر روز بهم زنگ بزنافسون ه-
 اتفاق هی یاگه حت..نفسمه..سپهراد جونه منه افسون..ری فرصت نکنم زنگ بزنم اما تو هر روز تماس بگدیشا..نداده
 کنه نفسش ی مهی گردی شدی که وقتی دونیخودت م..هوفتی بهیافسون نزار به گر..رمی می من موفتهی براش بکیکوچ

 ....شهیقطع م
 

 : دستمو فشردافسون
 
 ...دمیقول م..زمیباشه عز-
 
 : هق هق افتادمبه
 
 هی لباس گرم براش بپوش تا نی رفترونیاالنم هوا سرد شده اگه ب.. بشهضی نخوره که مريزیافسون حواست باشه چ-

مواظب ..یوفتی از درسا عقب نادی بنی زنگ بزن کاتري کالس دارییوقتا..ما بروخودتم دانشگاه حت..موقع سرما نخوره
دارم ..من مادرم..ستیباور کن دسته خودم ن.. کنمی مارش سفنقدری من ای موقع ناراحت نشهیافسون ..نیخودتون باش

باور کن ..شمی ازش دور ملومترهای دارم کگهی براش حاال که دوفتهی هم دلم شور ممیری دانشگاه میوقت.. راهه دوررمیم
 نم توینم..ستی اونجا اوضاع مرتب نگهی بهم می حسهی بردمش اما یاگه راه داشتم با خودم م.. ترکهیدلم داره م

 .... کنمی حرفه نامربوط درموردش بزنه دق مهی یکیببرمش چون اگه 
 

 : و بغلم کرددیچی و دور شونه هام پدستش
 
 ....م دونیم..زدلمی دونم عزیم-
 
 خانواده درست نجایما چهارتا ا..نیشما خانواده دوم من هست..شهی هرسه نفرتون تنگ ميبرا..شهیدلم براتون تنگ م-

 دونم درچه یبابام حالش بده و من نم.. دلم اونجاهی نجاسی دلم اهی نیباور کن.. تونم ازتون دور باشمی چطور ممیکرد
 .... گردمی حالش خوب بشه برمنکهیهم.. برم از خوب بودنه حالش مطمئن بشمدیبا..هیحال
 
 ي دورنی ادوارمیام..می از دو سه روز از هم جدا نبودشتری تا حاال بمونیاز زمانِ دوست..شهیما هم دلمون برات تنگ م-

 ....می و پسرت منتظرتایمن و برد..شمونی پي طول نکشه و زود برگردنای از اشتریهم ب
 
 .....تی کنم از دوریمن که دق م..رمی زارم و میچطور دارم تورو م.. پسرم،اخاخ
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 از پسرم و ي خواستم برم، هم طاقت دوریهم م..با اکراه بلند شدم.. بگم که شماره پروازمو اعالم کردنيزی چخواستم
 رو، دنی خواهر و برادر زحمت کشي تونستن برام انجام دادن و واقعا برام اندازه ي مدت هرکارنی که اي دو نفرنیا

 ....نداشتم
 
 ی همه با هم مشدیکاش م..شدی مجانی بعد از مدتها دلم پر از هنی مامان،بابام و آرشدنِی هم با فکره دی طرفاز

 ....میرفت
 

 : افسون انداختم و بغلش کردمي دور شونه هادستمو
 
 ... مواظبه خودت و سپهرادم باشیفداتشم اله-
 

 خاصِ خودش باز و هی بهش زدم که چشماش رو با مهربونيلبخند..می و از هم جدا شدمیدی رو بوسگهید همي هاگونه
 ....بسته کرد

 
 .... بودیصورتش پر از ناراحت.. و به صورتش نگاه کردمستادمی اای برديجلو
 
 با مونیی بار تو مدتِ اشنانی اوليبرا.. برام قابل احترام بوده که اندازه جونم بهش اعتماد داشتمنقدری مدت انی اتو

 ... کامل دستمو به طرفش دراز کردمنانِی خودم و با اطمارهیاخت
 

 حذر ی مدت از هرگونه تماسنیا.. دادیفیدستمو تو دستش گرفت و فشار خف.. اول متعجب و بعد خندون شدنگاهش
 .... تر بشهکی بهم نزدینی حد معهیکرده بودم و نذاشته بودم از 

 
 : که دستم هنوزم تو دستش بودی پر از اعتماد بهش نگاه کردم در حالیی چشمابا
 
مراقبشون ..رمی زارم و می رو دستت امانت ممی زندگي هانیزتری بهت اعتماد دارم که دارم دوتا از عزينقدریا-

من ..تورو خدا مواظب هردوتاشون باش..رمی گی ملشونی هم تحونطوری که دستت سپردمشون همنطوریهم..باش
 دوتا جونِ نیا.. بردمشونی با خودم ميتو نبود اگه..رمی و منجای زارمشون ای که به تو دارم، دارم مینانیبخاطره اطم

 ..ننی بببی اسستمی نی مدتنی تو اي و نزاری خوام مراقبشون باشیفقط ازت م..منن
 

 : زدی مهربونلبخنده
 
 ....برو به سالمت.. نباشنجاینگران ا.. مراقبشونمشتریاز جونمم ب.. راحت باشهالتیخ-
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چند قدم عقب عقب رفتم و بعد .. شونه م محکم کردمي روفموی و بند کدمی زدم و دسته چمدونم رو باال کشيلبخند

 .. بلند ازشون دور شدميبرگشتم با قدما
 

 : گفتمي نسبتا بلندي و برگشتم با صدااوردی ازشون فاصله گرفته بودم که دلم طاقت ني مترچند
 
 من يزای مواظب عزایبرد..گهیپسرم و به شما سپردم و شمارو به همد..نی باشگهیمراقب همد..دوستتون دارم-

 .....خدانگهدارتون.. سپارمیهمتون رو به خدا م..باش
 

 دستشون رو بلند کردن و تکون دادن، برگشتم و چمدونمو هم دنبال خودم ی هم براشون تکون دادم و وقتدستمو
 ....دمیکش
 

 .... خودت نگهدارشون باشایاخد
 

 .... بهم داده بود رو جمع کردمای مدت بردنی اعتماد به نفس تو ایهرچ
 

 .... چمدون رو تو مشتم فشردم و سرمو باال گرفتمدسته
 
 ... منظم و هماهنگ حرکت کردمي قدمابا
 

 .... نداشته م بخندنشی دوست داشتن باهام انجام بدن و بعد هم به ري زارم هرکاری نمگهید.. زارمی نمگهی دمن
 
 ... بشهمالی زارم حقم پای کنم و نمی می رو تالفي کارنی حاال کوچکتراز
 

 ....ستمی گرفتن نی مي که همه ازم سواري اون دخترگهی دمن
 
 ... زارمیجواب نم ی رو بي کارچی کشور گذاشتم، هنی که پا تو ای االننیاز هم.. االننی هماز
 
 !...همه.. ازم بترسندی حاال همه بااز
 

 .... چمدونم رو محکم تر گرفتم و سرمو باالتردسته
 

 .... تر قدم برداشتم و آسوده ترمحکم
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 ... نهای دنبالم اومده ی کسنمی بودن نگاه کردم تا ببستادهی اشهی که پشت شیی چرخوندم و به کساچشم

 
 !...مطمئنم.. رو دنبالم فرستادهی حتما کسادی اگه مامانم خودش نتونسته باشه بیحت..سم ری می بودم چه ساعتگفته

 
چند تا دست تو هوا بود و برام .. بودمدهیدرست د..دوباره به همونجا نگاه کردم..دمی اشنا دافهی قهی لحظه حس کردم هی

 .... خوردیتکون م
 

 ...دی محو شد و دلم لرزعی سردمی که ديزی لبام اما با چي نشست رولبخند
 

 .... کارنی باشه ای اتفاقدیشا.. لبام نشوندمي لبخندمو دوباره روعی ندادم و سرتیاهم
 

 .... براشون تکون دادم و تندتر حرکت کردمدستمو
 

 يزی تموم بشه و بغلشون کنم اما همون چي فاصله چند مترنیدوست داشتم زودتر ا.. تنگ شده بودیلی براشون خدلم
 ... کردی متمیول از همه توجهم رو جلب کرده بود اذکه ا

 
 .... از محبتشون بودزیدلم لبر.. کردنیمشتاق و با شوق بهم نگاه م.. و ول کردم و به صورتاشون نگاه کردمچمدونم

 
 .... کلمه سالم از دهنم خارج شد تبسم خودشو پرت کرد تو بغلمنکهیهم.. کردمی لبخند بهشون نگاه مبا
 

 ي روزهی و چشمامو بستم تا اشکم خشک بشه و نردمی کشیقینفس عم..چقدر دلتنگ بودم..ورش حلقه کردم ددستامو
 ....صورتم

 
 ..فمی فکر کنه من ضعی زارم کسینم..هی زارم از ضعفم سواستفاده کنن بقی مگهید..ستمی نفی ضعگهی دمن
 

 ... بودنی که جلوم بودن، مهربون تر از هر مهربونیینای اهرچند
 

 ....اکتفا کردم "خوبم" به گفتن شی و در جواب احوال پرسدمی تبسم رو بوسصورت
 

 ...چون ماه ها از خانواده م دور بودم..هی دونستم پدرم در چه حالیچون نم..چون از پاره تنم دور بودم.. خوب نبودمچون
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 خودش و تو بغلم انداخت و شروع تایب.. قدم عقب رفتهی در حال پاك کردنِ اشکاش، موشکافانه بهم نگاه کرد و تبسم
 .... کردنهیکرد به گر

 
 .... بودنزتری برام عزياز هر خواهر.. به شونه ش زدمي و بوسه ادمی کمرش کشي رودستمو

 
 نامزدش يعقب که رفت با مهد..دمی زدم و گونه ش رو بوسيلبخند.. و صورتمو غرق بوسه کرددی و عقب کشسرش

 ... کردمیاحوال پرس
 
بغلش کردم و .. ارغوان لبخندم عمق گرفتدنِیسرمو به سمتش چرخوندم و با د.. راستمي به بازودی چسبیکی دفعه هی

 .... بودمی بچگهیهمباز.. بود و دوستش داشتمزی برام عزتایارغوان هم درست مثل تبسم و ب..دمشیبوس
 
 ....می شدنی و سوار ماشمی رفترونی کردم و بدون سوال از فرودگاه بی گرمی هم احوال پرسری امبا
 

 ... اومدنی خودشون منی هم با ماشي و مهدتای و بمی بودری امنی تبسم و ارغوان با ماشمنو
 

 ... دادمی و منم جواب مدنی پرسی و ارغوان همش در مورد افسون و دانشگاه سوال متبسم
 

 برم تا خودم مارستانی راست به بهی دادم ی محیترج.. درمورده بابام بپرسم و جواب سرباال بشنومی نداشتم سوالدوست
 ...از حالش مطمئن بشم

 
 که راننده بود ری ابروهام و رو به امنی راهه خونه اخم نشست بدنِی ببرن اما با دمارستانی کردم قراره منو بی مفکر
 :دمیپرس

 
 ...نمی بابامو ببمارستانی خوام برم بیم!.. خونه؟ي بریچرا منو م-
 
 چیه.. زدن هم ساکت شدنی داشتن حرف مزی رهیارغوان و تبسم که تا االن .. رو فرا گرفتنی دفعه سکوت ماشهی

 .... گفتنی نمیچیکدومشون ه
 

 : به حرف اومدری سکوت ادامه داشت امنی از چند لحظه که ابعد
 
 ....مارستانی بمیری بکن بعد میاستراحت.. خونه مامانت منتظرهمیاول بر-
 



@donyayroman 288 

 : تر شدظی غلاخمم
 
 ... خونهمی ری بعد منمی بابامو ببمیاول بر..نه-
 

 : دستم گذاشتي دستش و روارغوان
 
 نیتازه آرش.. باهات حرف بزنهدیگفت با..يری می بعد با خودش هرجا خواستششی پمتی مامانت گفته اول ببرزمیعز-

از .. بخوابهمی مجبورش کردشبیبه زور د.. خورهی تکون نماطی از تو حییای مي داردهی فهمیهم منتظرته و از وقت
 ....ی رو بدونزای چي سرهی دیتو با..نی برو اونارو ببولبه نظرم ا.. تکون نخوردهفونی اي شده از جلوداری هم بیوقت
 
 !...ن؟ی گی افتاده که به من نمیچه اتفاق!..ن؟ی زنیچرا حرف نم!.. رو؟ییزایچه چ-
 
 .... خوان گولم بزننی حرفا منیمگه من بچه م که با ا.. شدمیعصبان.. نزدنی کدوم حرفچیه
 
 :دمی گذاشتم و از وسطشون خودمو جلو کشی دوتا صندلي پشت دستمو رواز
 
 نی خواهی که مستمیمن بچه ن!..ن؟ی کنی از من پنهون منی رو داریچ.. کنمی رفتاراتون رو درك نمنی ایاصال معن-

 !...نیگولم بزن
 

 : عقبدمی شونه م گذاشت و کشي دستشو روتبسم
 
 ....متی بری می خونه و با مامانت صحبت کن بعد هرجا خواستمی کنم بزار اول بریآبشار جان خواهش م-
 
 ... گم، ساکت شدنی نميزی چگهی ددنی اخم ساکت شدم و اونا هم که دبا
 
 بغلمو ری افتادم که تبسم و ارغوان زیم مداشت.. شدی پاهام خالری دفعه حس کردم زهی شدم اما ادهی به خونه پدنی رسبا

 ....گرفتن
 
 ... نصب کرده بودن، نگاه کردمواری دي که رویاهی سي به پارچه هاي ناباوربا
 

 : گفتمومدی که انگار از ته چاه میی تبسم و چنگ زدم و با صدادست
 
 !....بابام کجاس؟...بابام!.. ما زدن؟ي رو برااهی سي پارچه هانیا!.. چه خبره؟نجایا!.. شده؟یچ-
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 : زدمغی تبسم و ارغوان بود، نشستم و جي که بازوهام هنوز تو دستای زانوهام در حاليرو
 
 ....مارستانی بنیمنو ببر..نمی خوام بابامو ببیم!..بابام کجاس؟..بـــابــــا-
 

 من يبابا.. افتادهی خواستم باور کنم اتفاقینم..دمی فهمی بودن و مدهی که همشون پوشی مشکي لباس هاهی معنحاال
 ...حالش هم خوبه..فقط تصادف کرده

 
 : گفتی جلوم سر پاهاش نشست و با ناراحتریام
 
 به ی تا بتونی باشي قودیتو با.. به توئهدشی اميهمه .. دارهاجیاون االن بهت احت.. داخل مامانت منتظرتهمی برایب-

 گم ی متیبهت تسل..ي ادامه بددیتو هم با.. هنوز ادامه دارهیزندگ..ستی حکمت نی کاره خدا بچیه..ي بددیمامانت ام
 ....زمیعز
 

 ... وا رفتمنی زمي دهنم گذاشتم و رويکف جفت دستامو رو.. بهش نگاه کردمناباور
 

 .... زارهیبابام مارو تنها نم.. کننی میدارن شوخ..گنی دارن دروغ منایا.. امکان ندارهایخدا
 

 ...نـــه..نه.. کنمی رحم با بچه م زندگی بيای دننی بهش تو اهی باشه تا من بتونم با تکدیاون با.. دارماجیت بهش احمن
 

 : زدمغی و جدمی کوبنی زمي دستامو روکف
 
 ..... زارهیبابام مارو تنهام نم..یگیدروغ م..نــــه-
 

چطور بابام ..چطور ممکنه..ختی ری قطره اشک هم از چشمام نمهی یاما من حت.. دخترا بلند شده بودي هی گريصدا
 .... تونه مارو بزاره و برهیم
 

 : و زمزمه وار گفتممات
 
 ... دارماجیمن هنوز بهش احت.. سن بدون پدر بزرگ بشهنیچطور تو ا.. خوادیاون بابا م..کهی کوچیلی هنوز خنیآرش-
 

 : نامفهوم شدصدام
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 .... کنهی تونه بدون بابام زندگیمامانم چطور م.. کنارم باشهدیاون با.. بزرگ کنممن چطور بچه م و بدون مرد-
 
 به طرفم يمات و گنگ بهش نگاه کردم که با زار..مامانم بود.. سرمو بلند کردمی و ضجه کسهی بلنده گري صدابا
 .... گرفته بودهی بازوش رو با گرری زری و مامانِ امومدیم
 

 ... حالته خلسه وار بلند شدمهیبرسه که با  قدم مونده بود بهم چند
 

 شدم و نی پخش زمانی بخوان به خودشون بهیتا بق..ی پام خالری شد و زاهی دفعه چشمام سهی برداشتم طرفش که قدم
 ....دمی نفهمیچی هگهید
 

********************************************************* 
 
 ... بودن نشستمختهی بابام ري که روی خاکي دادم و اروم کنارِ کُپه هی تکتای ببه
 

 سه روز قبلش بابام رو خاك رانی ادمی که من رسيروز.. روزه که بابام مارو تنها گذاشته و امروز مراسم هفتمشِهفت
 .... بعد بفهممرانی نشه بهم نگفتن و گذاشتن برسم امیزی من چنکهی ايکرده بودن و برا

 
 تا ششی پومدمی موفتهی اتفاق براش بنی انکهیکاش قبل از ا.. بودمشدهیکاش د.. باباميدلم تنگ شده بود برا چقدر

 ... دلم نسوزهنقدریا
 

 .... که سرم اومدهییاز بالها.. براش حرف بزنممی دارم بغلش کنم و از دلتنگدوست
 

 نگهش داشتم اصال نکهی خواد براش بگم که چقدر دوسش دارم و از ایدلم م.. دارم از سپهراد براش حرف بزنمدوست
 ... هاش براش بگمی زبوننیری از ششدیکاش م..ستمی نمونیپش
 
 .... و براش بگمرونی بزمی دلمو بري تونم حرفای و نمستی نگهی که دفیح
 

 ... گفتمی کرد رو بهش می متمی که اذيزی کردم و هرچی بابام درد و دل مي براشهی آرشام رفت من همنکهی از ابعد
 

 .... کردی با محبت و عشق پدرانه ش ارومم ماونم
 

 ... بازم بودکاش
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 گهی سر ما باشه اما دي باالدی مرد باهی..می چکار کني مردچیحاال ما بدون ه.. تونستن دوتاشون مارو بزارن و برنچطور
 ....ستی نیکس
 

 ... خوندنی کنارش نشسته بودن و فاتحه ميچند نفر.. به قبرِ آرشام انداختمینگاه
 

ما دوتا زن رو با دوتا بچه تو .. معرفت بودنیدوتاشون ب..خودش رفت و بابامم برد.. بودمریازش دلگ.. ازش گرفتمنگاه
 .... تنها گذاشتن و رفتنکری دروپی بيای دننیا

 
 ...ختی ری قطره اشک هم از چشمام نمهی یحت
 

 ....رونی بزنی خواستن بری بودن و نمری اشکامم مثل خودم دلگانگار
 

 دادم و دوباره به کُپه ی براشون تکون ميسر.. گفتنی متی خوندن و بعد به من تسلی جلو فاتحه مومدنی ها میبعض
 .... کردمیخاك نگاه م

 
 کنارم دی بایکی کردم و ی مات نگاه مفقط اروم و..یچیه..ادینه فر..نه داد..غینه ج..هینه گر.. نداشتمی عکس العملچیه
 ... طرف به اون طرف بکشوندمنی از ای عروسک کوکهی تا مثل بودیم
 

 ... که توش بودم خارج بشمي خلسه انیدوست نداشتم از ا..هی کنمی رو کنارم حس کردم اما برنگشتم ببی کسنشستنه
 
 : بودیصداش پر از غصه و ناراحت..رهی امدهی صداش فهمدنهی شنبا
 
 زی تو خودت نرنطوریفقط ا.. خواد بگوی دلت میهرچ..داد بکش.. بزنغیج!..؟ی کنی نمهیچرا گر..زدلمیعز..آبشار جان-

 نقدریهمش نگاهش به توئه که چرا ا.. نگران تو هم هستتی موقعنی مامانت تو انیبب.. هاشهیحالت باز بد م
 هات ی ناراحت،ي بددی و به مادر و خواهرت امیباش ي قوی بتوننکهی اي کنم آبشار برایخواهش م..ی کنی ميخودخور

 ..... کنم ازتی آبشار خواهش مزیتو خودت نر..فحش بده.. بزنغیج.. کنهیگر..رونی بزیرو بر
 

 : و مات و اروم گفتمدمی صورتم کشي رویدست
 
دلم به بابام .. چقدر من بدبختم کنمی حس می گاهری امی دونیم!..اد؟ی کنم بابام مهی بزنم و بلند گرغیمگه من ج-

بعد از آرشام،بابام بود اما .. کنهتی تا ازم حماستی ني مردچیه.. ندارمي مردچی هگهیحاال د..خوش بود که اونم رفت
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 رو نیآرش!.. کنهی چطور زندگي مردچی و بدون هتی حمادون دختر،بهی!.. من چکار کنم؟ریام..ستی نچکسیحاال ه
 !....ر؟ی امشهی می چفمونی تکلنیمن،مامانم،آرش!.. چکار کنم؟دیحاال با!.. بدبختم نه؟یلی من خریام!..م؟یچطور بزرگ کن

 
 چوقتی بهت هدمیقول م.. کنمی متی ازتون حمامی لحظه زندگنیتا اخر..یمگه من مردم که تو بدون مرد باش-

 و قرارم نجانیصفشون از ته دل امطمئن باش حداقل ن.. شما باشنشی همه ادم اومدن تا پنی انیبب..تنهاتون نزارم
 یخواهش م..می کنی متی ازت حمای که بخواهجا و تا هرمیما کنارت.. بد فکر نکنيزای تنهات بزارن پس به چستین

 ....ی بشی تا خالی کنهی کن از ته دل گری دور و سعزی فکرا رو برنیکنم ا
 
 ....ادی م نمهیاخه گر-
 
 ... پر از اشک شدری امي لحنم مظلوم بود که چشمانقدریا

 
 که خودم کرده بودم بازم عکس یبا تمام تالش.. بهم زده بودای که بردییبا تمام حرفا.. دستم گذاشتي و رودستش

 ....دمی کشرونی دستش بری دستمو از زعیالعمل نشون دادم و سر
 
اروم کنارم ..ش نگاه کردمبه..دمی مامانمو از کنارم شني هی گري بگه که صدايزی بهت بهم نگاه کرد و خواست چبا

 ...دی خاکها کشينشست و دستشو رو
 

 : کرد گفتی مهی بلند گري که با صدانطوریهم
 
 ی معرفتیب!.. به دختراش فکر نکرد و رفت؟يدید!.. منو گذاشت و رفت؟يدید!.. بابات تنهامون گذاشت دخترم؟يدید-

 ش دوتا دخترو بزرگ هی و ساتیحاال چطور بدون حما.. راه نبود اما منو تو راه تنها گذاشت و رفتمهی نقهیرف..کرد
 تنها گذاشت و نجایمارو ا..آبشارم فداتشم بابات رفت.. کنمزرگ چطور بنموی بهم بگو آرشيتو از اب و گل در اومد..کنم
 ....رفت

 
 بهم نگاه کرد و بازوهام رو تو دستش ی و پر از نگرانسی خيبا چشما.. کردمی مات بهش نگاه منطوریهم

 : گفتي بلندبای تقريمحکم تکونم داد و با صدا..گرفت
 
 ی نمگهید..شینی ببي هروقت اراده کردی تونی نمگهید..ستی نگهید.. رفتدتیبابا سع.. بزنغیج.. کن آبشارهیگر-

 ... دخترمي بابا ندارگهید.. بابای تا بهش بگي رو نداری کسگهید..ي شنوی صداش رو نمگهید..ی باهاش حرف بزنیتون
 

 ....باالخره اشک تو چشمام جمع شد..دی م لرزچونه
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 خوام خودمو ی راحت شد که مالشیانگار خ..دی کشیقی چشماش و بست و نفس عمدی که قطره اشک منو دمامان

 ... روزی همه چزمی ری تو خودم نمگهی کنم و دیخال
 

 ... تو بغلشدینه هام حلقه کرد و منو کش رو دور شودستاش
 

 ....دی گونه م چکي از گوشه چشمم روگهی قطره اشکِ دهی ش گذاشتم و نهی سي روسرمو
 

 : ش فشرد و زمزمه کردنهی سي سرمو رومامان
 
 ی بشه من متونیاگه شما هم طور.. فقط شمارو دارمگهیمن د..زیتو خودت نر.. کنیخودتو خال.. کن دخترمهیگر-
 ....نیی شما دوتادمیتمام ام..رمیم
 

 ...شدی تر منی قلبم سبک تر بشه انگار سنگنکهی اي و جاختنی ری از چشمام می در پی اشک پي هاقطره
 

انگار دوتا .. گرفتی درد مشتری و گلوم بشدی تر بشه با هر قطره اشکم بزرگ تر مکی کوچنکهی اي تو گلوم جابغض
 .... فشردنیدست گلوم رو محکم گرفته بودن و م

 
 ...اشک تا چونه م شره کرده بود..زدی هام نبض مقهیشق..دی لرزی تنم متمام

 
 ....دمی کشهی ش فشردم و عطر تنشو به رنهی مامانمو تو مشتم گرفتم و صروتمو به سيمانتو

 
 !...اروم بشم؟ تا عطرش و بو بکشم و ستی نگهی بابام دیعنی

 
 !.... تا براش حرف بزنم؟ستی نگهی دیعنی

 
 !...ستی نگهی مهربونم رفته و ديبابا..ستی نگهید..نه
 

 !....می و فقط ما موندششی تنهامون گذاشت بس نبود که بابا هم رفت پآرشام
 
 ..... دفعه به هق هق افتادمهی

 
 ....ستی نگهید..ستی نشمونی پگهید..ستی بابام نگهی کنم که دی تازه داشتم درك مانگار
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 : مامانمو تو چنگم فشردم و هق زدميمانتو

 
خدا آرشام رو ازمون گرفت بس نبود که .. کنمیچطور بدون بابا زندگ!.. من چکار کنم؟یمامان..ستی نگهیمامان بابا د-

 حرفا دارم تا بهش یلیخ..ارم داجیمامان من هنوز بهش احت!..م؟ی کنی زندگيمامان ما چطور!..حاال بابا رو هم گرفت؟
 دیمامان من با.. خوام باهاش حرف بزنمیمن م.. کني کارهی انمام.. بهش بگم چطور تونست برهنکهیبدون ا..بزنم

 ....مامان تورو خدا.. بدمحی براش توضدیبا..رهی دلگیلیبابام االن ازم خ..باهاش حرف بزنم
 

 .... نزدی منو تو بغلش فشرد و حرفهی با گرمامان
 

 ...می کردی مهی و گرمیدی لرزیتو بغل هم م.. زدم و محکم بغلش کردمهق
 

 می تا بتونمی بشدی امگهی همدي برادیبا..می سر بشهی ساگهی همدي برادیبا..می بودگهیپناه همد..می فقط ما بودگهی دحاال
 ....می رو ادامه بدمونیزندگ

 
 چند نفر از اطرافمون بلند شده ي هی گريکه صدا..می پناه و تنها بودی بنقدریا..می کردی مهی بلند و از ته دل گرنقدریا

 ...بود
 
 :می از اشک کمک کرد تا بلند بشسیبا صورت خ..می از هم جدا شدتای بي صدابا
 
هم به خدا عمو ..بسه تورو خدا..نی باشدیشما هم با.. رستورانرنیمهمونا دارن م..می برنیخاله جان بلند ش..آبشار جون-

 ....نی کنتی خودتون رو اذنقدری شما استی نیراض
 

 .... کردسی صورتمو خدی جدي اشکاعی چونه م شره کرده بود رو پاك کردم اما باز سرری که تا زییاشکا
 
 و خودش بلندش کرد و بردتش ر،نذاشتی بلند شدم و خواستم به مامان کمک کنم که خاله مهناز،مامان امتای کمک ببا
 ....رونیب

 
 چند روز کامل با نیا..زدی نمی حرفچی کرد و هی بود و با سخاوت تحمل متای بفِی و ظرفی شونه ها نحي وزنم روتمام

 ... مراسمامی من بودن که تازه امروز تونسته بودم از شر سرُم خالص بشم و بشیتبسم و ارغوان پ
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 نشسته نای خاله مهناز انهیمامان هم تو ماش.. شدهی مشغول حرف زدن با بقرونی نشوند و خودش بنی منو تو ماشتایب
 ..... مراقبت کنهنیتبسم خونه مونده بود تا از آرش..بود
 

 .... تپلش شور رفته بودن و الغر شده بودياون لپا.. کرده بود که کال اب رفته بودیتابی بنقدری چند روز انی که اینیآرش
 

 ي رو در اوردم و با شماره ی باشه گوشنی آرشدی شانکهی با فکر به احوصله نداشتم اما..دی پالتوم لرزبی تو جمیگوش
 ....افسون مواجه شدم

 
 :دمی نالي خش داريبا صدا.. رو کناره گوشم نگه داشتمی و گوشدمی صفحه کشي رودستمو

 
 !...الو؟-
 
 ....مام-
 

 مام گفتنه پر از نی ايبرا..دلم وحشتناك براش تنگ شده بود.. به قلبم چنگ زدیکیانگار ..ختی ردلم
 .... تو دهنش بودنشهی دستاش که هميبرا..تشیمظلوم

 
 : دادمهی تکشهی رو محکم به گوشم فشردم و سرم و به شیگوش

 
 .... قربونت برم مادریاله..جونه دله مام-
 
 ...یب..مام-
 
 ....."ایمامان ب" گفت یم..دلم براش ضعف رفت.. هم فشردميپلکام رو محکم رو.. خدا دلماخ
 
 : هق هق افتادمبه
 
 ....ی مامانامیم.. چشمات بشمي فداامیم.. قربونت برمامیم-
 
 : تا هق هقمو خفه کنمدمی الو گفتنه افسون،لبمو گزبا
 
 !...ن؟یخوب..افسون سالم-
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 : گفتهی گربا
 
 نی اگهید..دلش تنگ شده.. کنهی رو متی تابی بکمی فقط سپهراد میما خوب.. نکنتی اذنقدریفداتشم آبشار خودتو ا-

 .... زنهی خوره فقط تورو صدا می نمیچیه..دمیروزا به زور بهش غذا م
 

 :دمی کشیقی عمنفس
 
 زود یلی که بشه من خیاما هرچ..ستیمعلوم ن..می برگردشهی همي تا براامی بدیشا..امی سروسامون بدم منجاروی اکمی-
 .... رو همونجور نگه داری همه چامی تا ممی کنیخواهش م..نیتون باشمراقب خود..مراقب سپهراد باش..شتونی پامیم
 
 يبه قو..می داراجیما بهت احت.. نگرانتمیلیتو فقط مراقب خودت باش آبشار خ..من حواسم هست.. نباشنجاینگران ا-

 .... کنم آبشاریخواهش م..می دارازیمنو سپهراد بهت ن..بودنت
 
 !.....مراقب پسرم باش.. باشه من دوستون داره افسونادتی نوی هم که بشه ایهر چ-
 

***************************************************** 
 

 .... بود و هر ان ممکن بود بارون ببارهيهوا ابر.. پالتوم فرو بردم و سرمو رو به اسمون بلند کردمبی تو جدستامو
 
 ... قدم بزنمکمی رونی بودم ب رو خوابونده بودم و خودمم اومدهنی آرشی سختبه
 
 ....رفتی گی دم اروم نمکی..ختی ری کرد و اشک میمدام بابا بابا م.. شده بودری بهانه گیلیخ
 
 ... سن نبوده بابام رو هضم کنهنی براش سخته تو ایلیخ
 
 وارد اتاق هر موقع..می بهش سرم وصل کنمی و مجبوررهی مامانم که همش از حال مای دونم نگران اون باشم ینم

 هم باهاش صحبت یهرچ.. کنهی مهی رو دستش گرفته و گرشونیی قاب عکس دوتانمی بی مشمیمشترکش با بابام م
 .... ندارهری کنم تاثیم
 
 به ی بوق بلند و ترمز وحشتناکي دفعه با صداهی شدم تا برم اون طرف و وارد پارك بشم که ابونی حواس وارد خیب

 ....خودم اومدم
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 ... عقبدمی و پردمی کشي خفه اغیج
 

 کنم که ی تا از راننده ش عذرخواهنیبرگشتم سمت ماش..دمی کشیقیچشمامو بستم و نفس عم.. بود له بشمکینزد
 .... تو سرم نبض گرفتيزی چهیحس کردم 

 
 !.... کنه؟ی چکار منجای ااون

 
 ... م وحشت زده شدهافهیمطمئن بودم رنگ به رو ندارم و ق.. قدم رفتم عقبهی

 
 بلندش گرفتم و به سرعت ي و پالتوی مشکنینگاهمو از شلوار ج.. رفتم عقبگهی قدم دهی و باز و بسته کردم و چشمام

 ....راه افتادم
 

 ... دونست قراره باهام روبه رو بشهی بود و مدهیانگار منو د.. اصال جا نخورده بوداون
 

 .... بعد از کنارم رد شدهی و چند ثاندمی رو شننی ماشي قدم که ازش فاصله گرفته بودم دوباره صداچند
 

 خودمو اروم دیبا.. حالم برم خونهنیدوست نداشتم با ا.. و به قدمام سرعت دادم تا وارد پارك بشمدمی کشی راحتنفس
 ..... نسبت به سپهرادممی دلتنگ،همشدی بچه ها هم حالم بهتر مدنهیمطمئنن تو پارك و با د.. کردمیم
 
 ....نمی رو ببشونی رفتم تا بازي بازلی طرف وسابه
 
 کردن و ی مي که با شوق بازیی به بچه های نشستم و نگاهمو با لبخنده تلخلی وساي سبز رنگه جلومکتی نيرو

 ... که مواظبشون بودن دوختمییمادرا
 
 که چون قدش کوتاه بود نتونست تعادلش رو حفظ کنه و خورد نیی پادومی سه ساله داشت از تاب مبای پسر بچه تقرهی

 ....نیزم
 

محکم بغلش کرد و به .. زن بدو بدو به طرفش رفتهی شدم تا برم سراغش اما همون لحظه زیمخین.. حبس شدنفسم
 ... ش فشردشنهیس
 

 ي که با همه یبه نظر من تنها کس..ستی نازی نی به کسگهی مادر باشه دیوقت..خوب مسلما مادرش بود.. زدملبخند
 .. کنه،فقط مادرهی به بچه کمک ميوجودش و بدون توجه به هر خطر
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 ی کردن و از ته دل می ميبا هم باز..چقدر پاك و معصوم بودن.. شدم به بچه هارهی نشستم و خمکتی ني رودوباره

 .....ودمواقعا دلتنگش ب.. کردی مي بود تا بازنجایکاش سپهراد هم ا..دنیخند
 
 ... رفتمینی عطره تلخ و گسش تو بي کنارم بوی نشستنِ کسبا
 
 صشی هم تشخیاز ده فرسخ..هی نبود فکر کنم تا بفهمم متعلق به کازی اشنا بود که نمییای با حس بوي بو به قدرنیا
 .... دادمیم
 

 کرد از اونجا بلند بشم ی مبمی که ترغیحس..دیچی بد تو وجودم پیلی حسِ خهی..اخمام تو هم فرو رفت.. جمع شدصورتم
 .....رمی ها فاصله بگلومتریو ازش ک

 
 .... مچ دستمو گرفتعی سری محکم تو مشتم فشردم و بلند شدم اما با عکس العملفموی نگاه کردن بهش کبدون

 
 .....دی وجودم لرزتمام

 
 ... نزنم و خودمو کنترل کنمغی تالشم و کردم که جي همه

 
 ....دمی کشرونیلرزونمو از دستش به شدت ب دست کیستریه
 

 .... خوردی اراده به دو طرف تکون می بسرم
 

 ....دمی رفتم مچ دستمو به پالتوم کشی که عقب عقب منطوریهم
 

 .....شهی دستمه و پاك نمي رويزی چهی کردم ی محس
 
 ....دمی سابی تو حمام خودمو مکباری گرفته بودم و هر دو ساعت لی که اوای همون وسواسنی عقایدق
 

 ....شدیدستم پاك نم.. گرفتی م مهی گرداشت
 

 ....االن وقتش نبودم..شدمی روبه رو منی با ادینبا.. هنوز درمانم تموم نشده بودمن
 

 .....شدی موونهی ددی فهمی اگه مایبرد
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 ....کردم ی همه کار مشد،یفقط اگه دستم پاك م.. باشمي بخاطره اون قودیمن با..پسرم

 
 مچ دستم ي در اوردم و محکم روبمی از جی دستمالارمی به زبون بومدی اسمشم بدم می توجه به اون که حتبدون

 ....دمیکش
 

 ....شهی پاك نمیلعنت..شهی نمپاك
 
 .....نی زمي دستمال رو پرت کردم روتی حرص و عصبانبا
 
 :دمی لب با بغض و حرص غرریز
 
گمشو از .. ازت هستي ردهی رمیچرا هرجا م..ي داری چرا دست از سرم برنمیلعنت..کثافت..یعوض..یعوض-

 ....رونی بمیگمشو از زندگ..میزندگ
 

 .... خوادی از جونم می چگهی دونم دینم.. بودمشدهیکاش ند.. رفتیکاش م.. سرم گذاشتمي دستامو روناتوان
 
 نگاه الی خی متعجب شدن اما بعد خونسرد و بفقط لحظه اول چشماش.. تفاوت بودی من بي تمام حاالت و رفتارابه
 .... کردیم
 

 !.....چوقتیه.. بخشمی نمچوقتی مرد رو هنی امن
 
 :انگشت اشاره ش رو به طرفم گرفت و گفت..ستادی امی قدمکی تو
 
 یم..ی بگدیبا.. بشنومدی بای که ادعاش رو داشتییتمام اون حرفا..ی رو بهم بگی همه چدیبا..می باهم حرف بزندیبا-

 !....ـــدیبا!..؟یفهم
 
 : لبامي همون حال خرابم پوزخند نشست روبا
 
 !.....ن؟ی بعد دنبال اصل ماجرا بگردنیری که اول انتقام بگنهیتو قاموس شما ا-
 
 !.... بودي چقدرشون جدنمی خوام ببیم..ی ادعا داشتي سرهیاون روز .. حرفا ندارمنی به ايمن کار-
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 دهی تو صورتش و چشماش دیمونی از پشي ذره هم ردهی یحت..الی خیهنوزم ب..رور همونطور سرد و مغهنوزم
 ....شدینم
 
 ...خدا لعنتت کنه..ستی نمونی که کرده پشي هنوزم از کاریعنی نیا

 
 ی قدماش رو پشت سرم ميصدا..ابونی رو برگردوندم و راه افتادم به سمت خضی حرص پوزخند زدم و با غبا

 .... خوادی می چگهی دونم دینم..ومدیداشت دنبالم م..دمیشن
 

 نداختی مرمیاگه تو کوچه گ..ومدیپشت سرم داشت م..دمی که رفتم ترسکمی بزنم اما انبری شدم تا مي کوچه اوارد
 ....یچ
 

 ..... کردی رفت و امد نمادهی کوچه پنی تو ای کسادیز.. ساکت و اروم بودیلی بود اما خی بزرگي کوچه درسته
 

 همه نی که ايبعدشم تو کوچه ا.. کنه تا االن کرده بودي خواست کاریاگه م.. و باال گرفتم و دلم و قرص کردمسرم
 .... تونه بکنه اخهی می غلطرون،چهی بزهی ری ادم می کلغی جهیخونه اس و با 

 
 وحشت ازم نی زودتر خودمو به خونه برسونم تا ادیبا..دمی دادم،به قدمام سرعت بخشی مي که به خودم دلدارنطوریهم

 ....اونجا امنه..دور بشه
 

 : بودم که صدام زددهی کوچه رسيوسطا
 
 ....آبشار-
 
 ... خوشي اون روزادی رسیچقدر دور به نظر م..چشمام دو دو زد.. لحظه خشک شدمهی

 
 .... باعث شد بهم برسهيااما همون توقف چند لحظه .. خودمو جمع کردم و به راهم ادامه دادمعیسر
 

با خشم بهش نگاه کردم و راهمو کج کردم تا از کنارش رد بشم اما دوباره جلوم .. انداخت جلوم و راهمو سد کردخودشو
 ....قرار گرفت

 
 ...رونی قدم رفتم عقب و نفسم و فوت کردم بهی ولم کنه نکهی اي که راه انداخته بود خسته شدم و براي بازنی ااز
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 :رونی و بازدمم رو محکم فرستادم بدمی کشقی دم عمهی باز
 
 !....؟ی خواهی میچ-
 

 : پالتوش بره عقبي و زد به کمرش که با باعث شد لبه هادستاش
 
 !.... آرشام و شهرزاد اتفاق افتاد رو، بدونمنی رو که اون اواخر بيزی خوام هرچیم-
 

 رو ی و تا همه چادی برم بازم دنبالم می حرفچی دونستم اگه بخوام بدون هیم.. صورتم گذاشتمي دستم و رومستاصل
 ...شهی نمالی خینفهمه ب

 
 ی عذاب بکشه که چرا زودتر دنبال اصل موضوع نگشته، راضنکهی اي براشتری بدمی شاای.. بشهالمی خی بنکهی ايبرا

 .... رو بهش بگمیشدم تا همه چ
 
 ... سر من اوردیی تا بفهمه چه بالرهی بگشی خودشم اتدیبا..اخت فقط من بسوزم که راه اندی انتقامشی تو اتدینبا
 
 تی از انساننقدریاون ا..ادی که مطمئنم مادی سرش بدی بانای از اشتریب.. اولشهنی کمه اما ایلی براش خنی دونم ایم

 ذره هی که مشخصه تا االن نطوریهم.. کردهی فهمه چه غلطیفاصله گرفته که تا اشتباهش رو نکوبم تو صورتش نم
 .....هم احساس ندامت نکرده

 
 : نگاه کردماهشی خمار و سي صورتم برداشتم و به چشماي از رودستمو

 
 ..... گفتن ندارمي برایمن حرف-
 
 : خشم پنجه هاش رو تو موهاش فرو برد و چشماش رو باز و بسته کردبا
 
 !... بود؟ی الکي زدی که اون روز مییپس اون حرفا-
 
 ي کردی چه اشتباهه بزرگيدینکنه باالخره فهم!..؟ی خواهی می چگهی دی نبود اما تو که انتقامت رو گرفتینه الک-
 !..... بزرگمهــــر؟ياقا
 

 .... کنه تا اروم باشهی می داره سعیلیمعلوم بود خ.. و با تمسخر گفتم که چشماش سرخ شددهی کشنقدری رو ابزرگمهر
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 بزنم بهش و بعدم با دوتا نامه که شی تونم نی خواست تا می من تازه تونسته بودم خودمو جمع کنم و دلم ماما
 .... جوره نتونه خاموشش کنهچی به جونش بندازم که هیشی اتدن،ی به دست صاحبشون نرسچوقتیه
 

که منم به همون اندازه رفتم  قدم جلو اومد مین.. به خودش گرفتي که صورتش حالت خونسردهی قصدم چدی فهمانگار
 .....دمی از خودم نشون میی من چه عکس العمالستی حفظ بشه وگرنه معلوم نی فاصله دو قدمنی ادیبا..عقب

 
 : شد و لباش کش اومدي گري پر از خباثت و موزچشماش

 
 خواد اون کار یال محا..شمی نممونی پشدمی که انجام میی موقع از کاراچیه.. گمی گفتم بازم مشهی من همی دونیم-

 ..... برمی کنم رو قبول دارم و ازشون لذت می که میی من کارانهیمهم ا.. کنهیاصال فرق نم.. اشتباهایدرست باشه 
 
 :دمی لب غرری و زدمی نفس کشینی حرص و خشم از ببا
 
 !....احمق-
 

 : و گفتمدمی لبام کشي زبونم و روتیبا عصبان.. عمق گرفت و منتظر بهم نگاه کردلبخندش
 
 !.... بوده؟ی موضوع چی بدونی خواهی می چي برای کنی نمیمونیتو که احساس پش-
 
 .... کردهکارای خوام بدونم خواهرم چیتو فکر کن م-
 
 موضوع نی قانع کننده نبود اما بهتر بود الشیهرچند دل..دمی کشیقی چشمام و فشردم و نفس عمي دو انگشتم گوشه با

 خوام ی مدیاونم که از نشستنم فهم.. خونه بود و روشون نشستمهی ي که جلويو سه پله ارفتم سمت د..تموم بشه
 ....ستادی ابیحرف بزنم اومد جلوم دست به ج

 
 : مکث شروع به حرف زدن کردمبا
 
 که آرشام از يروز.. حاضره براش جونشم بدهی دونستم حتی شده اما می دونستم عاشق کینم..آرشام عاشق بود-
 دمی کشی مشی هر موقع حرفش رو پیعنی.. بودمشدهیتا اون روز ند..نمی رفت من تازه تونستم اون دختر رو ببشمونیپ

 دونستم ی نمیچی هست هی کنکهی خانواده ش و ازا.."شینی ببدی نبايتا روزه خاستگار" گفت یآرشام با خباثت م
 خانواده ش مثل ي برادر داره اما اسم اعضاهی دونستم تک دختره و فقط یالبته م..دمی نفهمچوقتی هشمیلی فامیحت
 خبر داشتم از بس آرشام شی اخالقاتی از تمام خصوصنایدر کنار ا..دمی نفهمچوقتی انگار راز بود که من هشیلیفام
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 گفت یآرشام م..زونهی اویلی از حد متنفره چون خشی باباش بي عموي دونستم از نوه ی میحت.. برامزدیم ازش حرف
 ياز هر کلمه ا..زدی ازش حرف میبا چه ذوق.. مال خودم بشهشهی همي تا براي خاستگارمیمنتظرم درسش تموم شه بر

 مونی زندگي درسش و رفتن به خاستگارشدنه  قبل از تمومنکهیتا ا..دی باری گفت عشق و عالقه میکه راجع بهش م
آرشام ....میدی فهمشاتی ازمانی بار تکراره انی و چندشیتا ازمابا چند .. و رو شدری زی همه چی راحتنیبه هم.. شداهیس

 .....سرطان خون داره
 

 ....کاش.. شدمی وقت مجبور به مرور اون روزا نمچیکاش ه.. گلومخی بدی مثل بختک چسببغض
 

 دردا رو به همراه نی همشهی آرشام همادهی..دنی کوبی تو سرم منی سنگزِی چهیانگار با .. گرفته بوديدی درد شدسرم
 ....داشت

 
 فکر کردن بهش ي برایاصال فرصت.. شدم که کال شهرزاد رو فراموش کردمشیضی آرشام و مرری درگنقدریمن ا-

 هی.. حرفا با ارزش بودنی تر از اشی بیلی من خيآرشام برا..ي و زارهی تو اتاقم در حال گرای آرشام بودم شی پای..نداشتم
اول .. از اندازه گرفته سشی بیلی خدمی که دششی و رفتم پشد  تو اتاقم،دلم براش تنگي زار وهی گریروز بعد از کل

 رابطه ش رو با شهرزاد قطع کرده و به اونم گفته دمی که سوال جوابش کردم فهمکمی اما شِیماریفکر کردم بخاطره ب
 ی کرده مي کارنی چرا همچدمی ازش پرسنی هميمن عاشق نبودم که دردش رو بفهمم برا.. خورنیبه درد هم نم

اون با من .. مهمترهيزی معشوقم از هرچی عاشقم و برام زندگهیمن "اونم گفت .. کنارِ هم خوش باشننستنتو
 ....." شروع شدهمی االن شماره معکوس زندگنی که از همیمن..شهیخوشبخت نم

 
 : م و هقم بلند شدهی گريصدا

 
 ..... مونهیزنده نم از شش ماه شتریاخه دکترا گفته بودن ب-
 

 ..... دهنم فشردم تا هق هقم و خفه کنمي دستمو محکم رودوتا
 
 يپست دستمو رو.. نفسم و نگه داشتم تا هق هقم قطع بشهکمی و دمی کشقی و پشت سر هم چندتا نفس عموستهیپ

 .... و اشکام و پاك کردمدمیگونه هام کش
 
 ....زدی ضربه منی کرد و با نوك کفشش به زمی نگاه منی به زمیظی بهش انداختم که با اخم غلی نگاهمین

 
 نطوری که اهی کستادهی که جلوم ای ادمنی فراموش کردم ایقی دقاي اون روزا و فکر کردن به آرشام براادهی با انگار

 .... زدمیراحت براش حرف م
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حالم اصال خوب ..م و برم خونه خواستم زودتر تمومش کنیم.. تازه کردم دوباره شروع به حرف زدن کردمی نفسیوقت

 .....زدیدلم،دل م..تو دلم اشوب بود..نبود
 
 قبال نکهی خوده آرشام مثل ايبه گفته .. کردهشرفتی پیلی خيماری گفتن بیم.. کرده بودندی دکترا قطع اميهمه -

 ي به روزی شده بود حتادی اواخر زنی گرفته اما ای وحشتناك مي و سر درداومدهی خون مشینی از بکباری يچند روز
 خون نی ادهی دیاما وقت.. دادی نمتی خودش اهمهی به سالمتادیز.. بودیالی خیآرشام هم ادمه ب.. بودهدهیپنج بار هم رس

اون وقتِ .. بودنی ش اجهی گرفت که نتشی به ازمامی تصمشهی مشتری و سر درداش داره هر روز بشینیاومدن از ب
 یآرشام م.. خودش عذاب نکشهي شهرزاد رو از خودش روند تا هم پانی همي برا زنده موندن نداشتي برايادیز

 خواد کنارش باشه یمعتقد بود اگه شهرزاد موضوع رو بفهمه م..نهی شهرزاد رو از خودش دور کنه تا صدمه نبتخواس
 ی که من نمدیدی م روییزای کارش رو قبول نداشتم اما اون عاشق بود و چنیمن ا..شدی متی اذیلیکه در اونصورت خ

 ..... شناختمی شناخت من نمی که اون شهرزاد رو ميو اونقدر..دمید
 

با شالم و .. کردمی چقدر هول مزدی مرونی آرشام بیِنی اومد اون روزا که خون از بادمی و دمی کشمینی بری و زدستم
 ي عوض کردنه حال و هواي و آرشام برارمی خون رو بگي کردم جلوی می سعدی رسی که به دستم میمانتوم و هرچ

 .... کردی و اشکام رو مسخره ماوردی درميمن چقدر مسخره باز
 

 که دکتر گفته بود کنارش ی تا همون شش ماهمی اون فرشته رو نداشتاقتِی لیما حت.. لبامي نشست روی تلخلبخند
 ... خودششِی که دکترا گفته بودن،بردتش پی زودتر از اون شش ماهیلی دوستش داشت که خنقدریخدا ا..میباش
 
 : شدمرهی خنی از زمی نامعلومي نقطه به
 
قرار بود .. معالجهي بود تا آرشام رو ببره المان براطی و گرفتنه بلزای وي دکترا دنبالِ کارايبابام بدون توجه به حرفا-

 دونست در تالش ی خوب میلی موضوع رو خنی از آرشام رو نداشت و بابامم که ايما دلمون طاقته دور..میهممون بر
 کردن،بابام دای در و اون در زدن و اشنا پنی ای و کلی ماه دوندگکی از دباالخره بع..بود تا ما رو هم با خودشون ببره

سه روز به ..می منتظره روزه سفر بوداقی که تو دلمون روشن شده بود با اشتيدیهممون با ام..تونست کارا رو تموم کنه
 اشفته از اتاقش ی و با وضعنه تو خوي آرشام با همون لباسادمی که درونی بومدمیداشتم از اتاقم م..نمون مونده بودرفت

 نیخوشبختانه ماش..دمی لباس پوشیبا عجله برگشم تو اتاقم و هول هول..نگران شدم..رونی از خونه بدیخارج شد و دو
 اون با شدمی منی من داشتم سوار ماشیوقت.. معطل شدکمی نی هميبرا.. آرشام داخل بودنِی بود اما ماشرونیمن ب

فقط عقلم .. بودشونی پرنقدری براش افتاده که ای دونستم چه اتفاقینم.. بودمدهیترس..رونیسرعت از کوچه رفت ب
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 اون  کردم امای کم پشت سرش حرکت میلیمن با فاصله خ..وفتهی واسش بی که دنبالش برم و نزارم اتفاقدادیهشدار م
 ...... دونستی که خودش میی خواست هرچه زودتر برسه به جای کرد و میانگار فقط جلوش رو نگاه م..شدیمتوجه نم

 
هنوز همون اخم .. بودجیچشماش گنگ و گ.. تو فکر رفته بودبیعج..دمی کشمینی بری در اوردم و زبمی دستمال از جهی

 .... صورتش بودي روظیغل
 

 گفت تا راحت ی نمیچیمخصوصا وسط حرفم ه.. فرستادرونی به اسمون بلند کرد و نفسش و محکم بي و روسرش
 .... خواد بپرسهی سوال می دونستم حرفام که تموم بشه کلیم.. کنم اما چشماش پر از سوال بودفی رو تعریهمه چ

 
 یوقت.. رو وسط کوچه انداختنی،ماشی کوچه و با ترمز وحشتناکهی تو دیچی پی رانندگقهی دقستیباالخره بعد از ب-

 دختر بلند و از ته دل هی.. رو بشنومادای و فرغی جي رو با فاصله نگه داشتم و بعد خاموش کردم تازه تونستم صدانیماش
 شدم که ادهیبا ترس پ.. کمکومدی و نمدی شنی رو نمغایج  اوني صدای دونم چطور کسیهنوزم نم..دی کشی مغیج

 سرش یی بالدمیترس..دمی قفل فرمون ترسدنیبا د.. شدادهی هم با قفل فرمونِ تو دستش پهمزمان با من ارشام
 هی طرفش که دمی دویداشتم م.. نهای تونه مقابله کنه ی دونستم مینم..توانش مثل گذشته نبود.. بودضیاون مر..ادیب

 به آرشام ی و نگاهستادمی لحظه اهی اون دنیبا د.. کردی مهی مچاله شده بود و بلند گرواری گوشه ددمی دترودخ
 رفتن و آرشام هم قفل ی کردن عقب عقب می منی که داشتن اون دختره رو به زور سوار ماشيدوتا پسر..انداختم

 نشستم کنار دختره و بغلش ی انمی تصمهیتو ..دشی مکیفرمون رو محکم تو دوتا دستش گرفته بود و اروم بهشون نزد
 چنگ زد به مانتوم و ی پناهی راحت شد که با بالشی انگار خدیچشماش و باز کرد و منو د ی اما وقتدیاول ترس..کردم

 ی بود که تنها گذاشتنش اصال کارِ درستدهی ترسنقدرینگرانِ آرشام بودم اما اون دختر ا..خودش و تو بغلم فشرد
 دفعه هی..ومدی مادشونی داد و فري آرشام و اون دو طرف بود که مدام صداشی فکرم پي موندم اما همه ششیپ..نبود
 و خواستن فرار نشونی تو ماشدنی بلند شد و بعد تند پرزدی می و زشتکی رکیلی خي از اون مردا که حرفایکی يصدا
 حرکت کنن آرشام هم باتمام قدرتش خواستن اونا که.. حساسهیلی خی ناموسي حرفاي دونستم آرشام رویم..کنن

 اما با اون فحشِ زشت شدی همونجا تموم می همه چزدنی زشت رو نمي اگه اون حرفادیشا.. شدنشی و سوار ماشدیدو
 .... رفتی هم جز آرشام بود دنبالشون مگهی دی که دادن هرکیو ناموس

 
 ی مری م تنهی سيقفسه .. شده بوددهی بردهی و نفسم برشدیهق هقم قطع نم..رمی ساکت شدم تا اروم بگي اقهی دقچند
 ....دیکش
 

 ...ستادهی جلوم الممی کننده بود چه برسه که حاال عزرائوونهی خودش دوفتمی اون روزا بادهی دی بانکهیهم
 

 : و بعد دوباره بدون نگاه کرن بهش به حرف اومدمادی ساکت بودم تا حالم جا بي اقهی دقچند
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 سمت یی دوتارهی دنبال اونا منی آرشام هم داره با ماشمیدی دیوقت..می و با ترس نگاه کردمیمن و دختره هم بلند شد-

آرشام هم دنبالشون .. رفتی اون دوتا پسره جلو بود و با سرعت منی بزرگراه ماشيتو..می و سوار شدمیدی من دونیماش
 بود اما چون خلوت بود از دور ادی زیلیما فاصلمون باهاشون خ..می رفت و ما هم پشت سرشون بودیبا همون سرعت م

 زد به نشی با بغل ماشنی اون ماشي دفعه راننده هی بود که دهیآرشام بهشون رس..مینی رو ببنی دوتا ماشمی تونستیم
 هم چند بار نااو.. رو کنترل کنهنی تعادلش رو از دست داد اما تونست ماشکمی که آرشام میدیاز دور د.. آرشامنِیماش

 رو نی تونست ماشی آرشام سخت منیهم ي بود و براادی زیلی خیلیسرعتشون خ.. کارشون رو تکرار کردننی اگهید
 نکهی ايآرشام هم برا.. آرشامنی محکم زدن تو در ماشنشونی سپر ماشي اخر از سمت چپ با گوشه يدفعه ..نگه داره

 کنار ي به حفاظ هانی بود،ماشادی راست چرخوند اما چون سرعت زه دفعه بهی رو نیبا هم برخورد نکنن،فرمون ماش
 غی ترمز و جيهنوزم صدا.. رو کنترل کنهنی کردن ماشی سعیلیخ..بزرگراه برخورد کرد و کنترلش رو از دست داد

 فرار عتاون مردا به سر.. آرشام چپ کردنِی من و دختره ماشغِی جيهمزمان با صدا.. و خودمون دوتا تو گوشمهکایالست
 یما سع.. بود و از جلوش دود بلند شده بودستادهی همونطور چپ انیاشم،می شدادهی آرشام پنهی ما کناره ماشیوقت..کردن

 هم از سمتِ آرشام چپ شده نیخصوصا که ماش..می که بتونمی اما اونقدر زور نداشتمیاری برونی آرشام رو بمیکرد
 ي دو نفرشون اومد جلو برایکیمردم جمع شده بودن و ..می زدی ضجه مش زنده بود و ما هم کناري اقهیچند دق..بود

 شکسته نی ماشي شهیچون ش..می امبوالنس بوددنِیزنگ زده بودن و همه منتظرِ رس.. بکننيکمک اما نتونستن کار
 ز اسی صورته خي شکسته دستمو روي شهیاز همون ش..میدی شنی گفت می ميزی و اگه چمشینی ببمی تونستیبود م

 باز و خمار به ما دوتا که کنار مهی نيبا چشما..ختره هم از من بدتر بودد.. زدمی و اسمش و صدا مدمی کشیخونش م
 رونیصورتش پر از خون بود و از گوشه لبش هم خون ب.. کردی مم،نگاهی کردی مهی و گرمی نشسته بودنی زميهم رو

 و ی هستشمی لحظه دوتاتون پنیخوشحالم که تو اخر" فت گکهی تکهی سرفه،تونی زد و مي لبخندیبه سخت..زده بود
 .....بعدم با همون لبخند چشماش بسته شد و تموم کرد..نیهم.."نمتونی تونم ببیم
 
 چقدر ادمهی..ادمهی اون روزمون رو يهنوزم ضجه ها.. دادمیدستام و دوره زانوهام حلقه کرده بودم و خودمو تاب م 

 ....می کردی و فقط آرشام رو صدا ممی زدیخودمون رو م
 خشدار و گرفته ش بلند شد که مشکوکانه ي دادم که باالخره صدای خودمو تکون مهیدم و با گر افکارم غرق بوتو

 :گفت
 
 !.... بود؟یاون دختر ک-
 
 لبخند زدم و اروم زمزمه هی گرونی بودم و صورتش مثله فرشته ها بود،مدهی دنی اولي که براي اون دخترياداوری با

 :کردم
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 .....شهرزاد-
 

 : و با داد گفتشوکه
 
 !....؟يمنو مسخره کرد!..؟یچـــ-
 

 : دادمی خودمو تاب مالی خی و بونی گرهمونطور
 
 !.... کردهی مکارای خواهرت چی بدونيتو اصرار کرد.. ندارم بزنمیمن که گفتم حرف-
 
 .... من چرت نبافيبرا.. خوام راستش و بدونمیمن م-
 
 .... که اتفاق افتادهیهرچ..من راستش و گفتم!.. چرت اره؟شنی می باور کنی خواهی رو که نمییحرفا-
 

 : دستاش و تو موهاش فرو کردجفت
 
 !.... دزدن؟ی دارن میی جاهی دونست خواهر منو یآرشام از کجا م-
 
 ی که گوشنطوریآرشام ازش ادرس رو گرفته بود و هم..شهرزاد بهش زنگ زده بود و گفته بود دو نفر مزاحمم شدن-

 ي نتونسته بود کارگهی لحظه دنیشهرزاد سرشون رو گرم کرده بود تا آرشام برسه اما اخر..بود رفت دنبالشهنوز وصل 
 .....میدی که ما رسنی بردنش تو ماشیکنه و داشتن م

 
 !...آرشام که همون موقع مرد؟!..؟ی دونی از کجا منارویتو ا-
 
 :اخمام جمع شد "مرد" گفت ی می وقتالشی خی لحن خونسرد و باز
 
 .... کردفیشهرزاد واسم تعر-
 
 : حرص گفتپر
 
 ....امکان نداره!.. کرد؟ی شهرزاد بخاطره مرگِ آرشام خودکشیعنی-
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 آرشام سرطان داشته و دی من فهمي حرفانیهم از ب.. بال سرش اومدنی آرشام بخاطره اون انکهیهم عذاب وجدان ا-
 ... برسهشی ازش جدا شده تا به زندگنی ايبرا
 
 !...؟یگی راست مياز کجا بفهمم دار!.. تورو باور کنم؟يمن چطور حرفا-
 
 .... درست نبودی ادمنی همچشِی موندن پشتری و بشدی مکیهوا داشت تار.. پله ها بلند شدمي رواز
 

مامانم نگران .. رفتم خونهی مدیبا..کردم شونه م محکم ي و روفمی شده بود رو تکوندم و کی خاککمی پالتوم که پشت
 ..... کردمی مری اگه دشدیم
 
 : اومد جلو و راهمو بستتی قدم رو که برداشتم با عصباننیاول
 
 !...از کجا بفهمم حرفات درسته؟!..با توام؟-
 

 یا بد بود و نمحالم واقع.. کردی ول نمنمی مردم و ایاز سرد درد داشتم م.. کردمی و تو کاسه چرخوندم و پوفچشمام
 ....سمیتونستم سر پا وا

 
 :دمی کشمینی بری دستمال زبا
 
 !....؟ی کنی میهنوز تو همون اپارتمان زندگ-
 

 : پر از تعجب شدصداش
 
 !....چطور؟-
 
 ..... بودهقتی حقنی گفتم عی هرچی خوام مدرك برات بفرستم تا باور کنیم-
 
 !...؟یچه مدرک-
 

 : زدمي بلندپوزخند
 
 ادی درست از اب دربمارتی ذهن بي تا فکراگمی من دارم دروغ می ثابت کنی خواهی تو هرطور شده منکهیمثل ا-

 .... احمقانه تي فکراي بزنه رودیی تا مهر تاي گردی میکیفقط دنبال ..هی چقتی حقی بدونی خواهیانگار نم!..نه؟
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 : خون برداشتی مشت شد و چشماش رو به اندستاش

 
 ی وگرنه هرچی داشته باشیبهتره مدارکه محکم..اره تو همون اپارتمانم.. تورو ندارمي هاي وري دريمن حوصله -
 !..يدی از چشم خودت ديدید
 
 ...ی تا حرفام و باور کنوفتمی دنبال تو راه بستمیمنم مجبور ن..یتو که انتقامت و گرفت!..؟ی چکار کنی خواهی مگهید-
 

 : رو انداخت باالابروهاش
 
 .... هم خوب بود و لذتبخشیلی خهوممم اره-
 
 : زدمغی حرص جبا
 
 !... احمق؟ی گرفتی رو از کیانتقامِ ک!..؟ي هنر کردی کنیفکر م..ارمی کارات رو سرت درمي همه یتالف..یعوض-
 
 ي کردیخوب اشتباه م.. چشمی گفتی گفتم تو فقط می میمن هرچ.. خودت بودي از حماقتاگهیخوب اون د-
 !.... حرفامي روي کردی فکر مدیبا..گهید
 

 : از حرص و چندش جمع شدصورتم
 
 ....من زنت بودم کثافت.. خورهیحالم ازت بهم م..ي نداری که ثبات اخالقی هستی ادم روانهیتو -
 
 : زدمغی داد که دوباره صدام رفت باال و با هق هق جی سرش و تکون مالی خیب

 
 که انتقام کار یبهم بگو االن خوشحال..ی بود عوضی نه اما شرعی قانونتمونیمحرم.. خونده شده بودتی ما محرمنیب-

 !.....؟ی آرشام و خواهرت رو از زنت گرفتينکرده 
 
 : م فشردم و عقب عقب قدم برداشتمنهی و محکم به سفمیک
 
 .....منتظرم باش..رمی گیتقاص همه رو ازت پس م.. گذرمیازت نم-
 

 ....... سمت خونهدمی و دودمی چرختند



@donyayroman 310 

 
*************************************************** 
 
 .... داشتیمگه رابطمون چه اشکال.. ادامه بدهينطوری تونه ای که نمی چیعنی.. غصه بهش نگاه کردمبا
 
 : کرد لبخند بزنهی به صورت گرفته و ناراحتم انداخت و سعی نگاهمین

 
 راحت احساساتم و کنترل کنم در یلی خيچطور از من توقع دار.. دوست دارمیلی مردم و تو رو هم خهی من زمیعز-

بغلت .. بشمکی و دوست دارم بهت نزدشمی زده مجانی اوقات واقعا هیمن بعض..ی که تو اکثر روزا کنارم هستیصورت
 کنترل نی ايبرا اما باور کن زمیازم نرنج عز..دارم  که من دوسشی هستیتو کس.. حق منهنیا..رمیکنم و دستت و بگ

 ....ادی داره بهم فشار میلیکردن خودم خ
 

 : ساده گفتمیلی و خدمی برچلب
 
 ...ی خواهی می بغلم کننکهی اي انگار که من و فقط برای کنی رفتار ميتو طور-
 

 : فرستاد و دستاش و دور فرمون محکم کردرونی و محکم بنفسش
 
اگه .. هم نداشتمی حسنی همچچوقتیمن اگه تورو دوست نداشتم ه..ی در موردم بکني فکرنی همچی تونیچطور م-

 اگه من تورو نی فکر کنن ببنیخودت بش.. گرفتمی شدم و ازت فاصله می مالتی خی راحت بیلی خيبرام با ارزش نبود
مئن مط!.. کردم؟ی خودمو کنترل منقدریا!..دم؟ کری تحمل منقدری اچوقتی خواستم، هی مدنی بغل کردن و بوسيبرا

 تابتم بخاطره عالقمه نه حس ی من بنکهیا..ي چون تو هم منو دوست داريدی که ببوسمت خودت هم وا منیباش هم
 ... و باور کن آبشارنیا..ازمین

 
 : دستام و تو هوا تکون دادمي قراری ببا
 
 بشم و پا بزارم الشونی خی بيچطور توقع دار.. منهيباورا.. اعتقادات منهنایاما شهراد ا.. دونمیم.. دونمیم-

 ی نمی درستي جهی هم به نتچوقتی و همی کنی با هم بحث ممی موضوع دارنیاکثر اوقات من و تو بخاطره ا..روشون
 ....میشی تموم شد دوتامون راحت ممون درسی صبر کن و وقتگهی دکمی..یشهراد کاش منو درك کن..میرس
 
 : کردزیاش رو ر طرفم و چشمدمی دفعه چرخهی به جلو بود که رهیخ
 



@donyayroman 311 

تا کجا منو !..؟ي بخاطره من اون راه رو بري به اعتقادات تو وارد نشه حاضري کنم که لطمه ادای پی اگه من راهیعنی-
 !....؟ی کنی مي من هرکاريبرا!..؟يدوست دار

 
 ...شهی که نمنطوریخوب هم!..ه؟یمنظورش چه راه.. و به من من افتادمنیی و انداختم پاسرم

 
 : زد و گفتيشخندی بود که نمرخشینگاهم به ن.. حالتم دوباره صاف نشستدنی و با ددی کشیپوف
 
 ی خوام تو هم من و می کردم همونقدر که من تورو میفکر م.. ممنونیلیخ!..؟ي من و دوست دارنقدریپس ا-

 ...یخواه
 
 : طرفشدمی کشکمی هول خودم و با
 
 ینم.. ترسمیمن فقط م.. که دوستت دارمی دونیخودتم م..یک کن به احساس من شدیتو نبا..هی چه حرفنیا..نه نه-

 کنه،انجام ی سوال نبره هم تورو راضری باشه که هم اعتقادات من و زيزیاگه چ!..م؟ی چکار کندیبا..هی منظورت چیدون
 .....مطمئن باش..دمیم
 
اصال دوست نداشتم فکر کنه ..اما من مصمم بودم..گمی چقدر راست منهی شد تا ببرهی برگشت طرفم و تو چشمام خباز

 ....دوستش ندارم
 

 شهراد نکهی ايِاداوری ترس ته دلم بود که اونم با کمیفقط .. دادمی انجام متشی رضاي براي عاشقش بودم و هرکارمن
 ....شدی زاره کم رنگ می تنهام نمچوقتیدوسم داره و ه

 
 هی داشت اگه یچه اشکال.. نباشهنمونی بحث بنی اگهی خواستم دیودم و م بحث خسته شده بنی هم واقعا از ای طرفاز

 زاشتم شهراد از یمن نم..می کدوممون ناراحت باشچیدوست نداشتم ه.. باشه هم منی تا هم اون راضمی کردی ميکار
 ..حدش پا فراتر بزاره

 
 : فرمون ضرب گرفتي بلندش روي انگشتابا
 
 که به زور شهی مي حسم قونقدری اوقات ایمن بعض..شنهادهی پهی فقط نیا..ی قبول کنیستی مجبور ننیبب..خوب-

 .... حست کنمنکهی دارم به اازیواقعا ن..رمیدستت و نگ.. تا بغلت نکنمرمی گی خودم و ميجلو
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ا هم  بچه هي رفتارش تابلو بود که همه نقدریاون ا.. دونستمی مناروی ايمن همه ..نهی حرفاش رو ببری شد تا تاثساکت
 .... تابهی بیلی بودن خدهیفهم

 
 :اونم لبخند زد و ادامه داد.. لبخند چشمام و باز و بسته کردمبا
 
 حست به زانِی داره و می نه به خودت بستگای ی قبول کننکهیا..دمیمن نظرم و م..ی قبول کنیستی مجبور نگمیبازم م-

 ....من
 

 و تند و پشت سر هم دی کشیقی من من کرد بعد نفس عمکمی.. نهایانگار دو دل بود که حرفش و بزنه .. شدساکت
 :شروع به حرف زدم کرد

 
 ....چطور بگم..نیبب.. خونده بشهنمونی موقت بتی محرمهیم،ی برسمی خواهی که میطی تا به شرامی تونیم-
 

اصال امکانش ..مکنهاخه چطور م!..م؟ی بخونتیمحرم.. کردمیداشتم حرفش و هضم م.. و بلند کردم تا ساکت بشهدستم
 ... بکنمي کارنی تونم بدون اطالع خانواده م همچیچطور م..ستین

 
 : گفتمدی شک و تردبا
 
 !....م؟ی کنغهی صیعنی-
 
من قول ..می نشتی اذنقدری و امی راحت باشنکهی ايفقط برا..تی محرمگمیم.. زارمی نمغهیمن اسمش و ص..نیبب..نه،نه-
 ....یچی هگهید..ها.. بوسهیفوقش .. از بغل و گرفتن دستت ازت نخوامشتری بيزی چدمیم
 

 بگه تا بتونه منو قانع کنه اما ی دونست چینم.. کنهی کردم تا منو راضی تالشش رو مي شده بود و داشت همه هول
 .... بود ذهنش رو جمع و جور کرديهر طور

 
 : ادامه داداطی ساکت شد و بعد با احتکمی

 
 !...؟ی کنیقبول م-
 
 : تته پته به حرف اومدمبا
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 !.....؟ی خواهی مينطوریتو ا-
 
 : کردی بهم نگاهی مهربونبا
 
 ي که خواسته ی دونیم..میشی مالشی خی بیاما اگه تو نخواه..زمی دادم عزی رو نمشنهادشی خواستم که پیاگه نم-

 ....فقط تو مهـــ.. برام مهم ترهيزیتو از هرچ
 
 : وسط حرفشدمی و بدون فکر پرییهوی

 
 .... کنمیباشه قبول م-
 
 : خوشحال شدنشي از چشماش رد شد که گذاشتم به پای برقهی.. مکث چشماش و چرخوند و تو چشمام قفل کردبا
 
 !....؟یمطمئن-
 
 !.....؟ی خواهی مينطوریمگه تو ا-
 
 ....از خدامه-
 

 :دمی کشیقی عمنفس
 
 !....؟یون بخيخودت بلد!..م؟ی کنکاری چدیبا..پس قبوله-
 

 بغل زی زده بود و چند خطِ ریقیلبخندِ عم..رهی رو بگشی خوشحالي تونست جلوی اما نمزدی تو چشماش موج مدیترد
 ....دمی دی بار بود اون خط ها رو منی اولنی همي لبخند نزده بود براقی عمنقدری اچوقتیتا حاال ه..چشماش افتاده بود

 
 .... زدمی خوشحال بود منم خوشحال شدم و لبخند خجولنقدری انکهی ااز
 
 : گفتجانی با هوفتهی تا راه بزدی که دنده منطوریهم.. رو چرخوندنی ماشچیی صاف نشست و سوي شادبا
 
 می بردیبا.. اصرار،قبول کردیباهاش صحبت کردم و بعد از کل.. شناسم که بلدهی رو میکیاما ..ستمینه من که بلد ن-

 ....ادی اونم بزنمیاالن زنگ م..مناپارتمان 
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 : گفتمشوکه
 
 !.... با عجله؟نقدریچرا ا!.. امروز؟نیهم-
 
 : و نسبتا بلند گفتی خوشحالبا
 
 !....؟ی بگی به کسی خواهینم..ی بشمونیممکنه پش.. رو از دست بدمیی استثناتی موقعنی ادینبا..یپس چ-
 

 : گفتمهول
 
 دیتازه با!..باشه؟.. مونهی خودمون منیب..می بگی به کسدینبا.. از دوستامون بفهمهی کسدی وجه نباچیبه ه..نه اصال-

 !....؟يدیقول م.. شک نکننيزی تا به چمی بچه ها هم مثل قبل رفتار کنيجلو
 
 : بهم زدی فرمون و چشمکي زد روی خوشحالبا
 
 ..... راحتالتیخ.. چشميبه رو-
 
 ....میدی چطور رسدمی نفهمبای منو خندوند که تقرنقدری حرف زد و اهندی از اجانی با هنقدری شهراد امی برستا
 

 ساله ي و خورده ای سبای مرد تقرهی.. مبل دو نفره نشسته بودمهی ي به خودم اومدم که کنارِ شهرادِ خوشحال،رویوقت
 .....اوردی رو مسلط و پشت سر هم به زبون می کاناپه سمت راستمون نشسته بود و کلمات عربيرو
 

 .... گرفتی ملمی جلومون قرار گرفته بود و از لحظه لحظه ها فهی سه پاهی ي بود که روینی از همه دوربمهمتر
 

 : شهراد گفتدمی کارش رو پرسنی الی دلیوقت
 
 به ای می و نگاهشون کنمینی بشي روزهی می تا بتونمی ازشون داشته باشلمی فهی و می لحظه ها رو جاودانه کننی ادیبا-

 رو یجانی پر هي بفهمن ما چه لحظه هادیبا.. داشتنی تا بفهمن چه پدر و مادر نترس و پر جراتمیامون نشون بدبچه ه
 .....میگذروند

 
 مدرك بکوبه تو دهنم تا هی رو به عنوانه لمی ماهرانه اون فیلی واقعا هم اون لحظه ها جاودانه شدن و تونست خکه

 .....بسته نگهش دارم
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 ... بود که باهاش منو خفه کردیلمی از اون دو فیکی هم لمی فاون
 

 دای من احمق و ساده پي رو به اندازه ی تونست کسی گشت نمی نداشت و هرجا هم که می و نقصبی عچی ش هنقشه
 ......کنه
 
 :دیچی مامان تو گوشم پي حرفاباز
 
 درست حاضر بود يبرا..ی بشی خودت کسي و برای بود که تو درس بخوننیدخترم بابات تمام ارزوش ا..آبشارم"

 مدت هی می تونی منیمن و آرش.. نداشتتی براش اهمي کرد ذره ایهرچقدر هم خرج م.. امکانت رو فراهم کنهنیبهتر
 ما ییبه تنها.. ما نباش و فقط به درست فکر کنن کنم نگرایخواهش م..تو برو و با مدرکت برگرد..می تنها باشگهید

 ای بابات برو درست و تموم کن و بيبه خاطره دل من و ارزو..مییایما هرطور باشه از پس خودمون برم..فکر نکن
 ..."!باشه؟..فداتشم

 
 و تبسم و تای بيبه اشکا..نی آرشيبه هق هق ها.. مامانيبه حرفا.. فکر نکنمگهی کردم دی و سعدمی کشیقی عمنفس

 ....ارغوان
 

 ی مدی مامان فهمیاما وقت..نای مامان اشی کارام رو انجام بدم و برگردم پعی سریلیانسه و خ قصد داشتم برم فرمن
 هی خُرده غرولند کرد و بعدش هم هیبعد وسطاش .. ماهرانه شروع کرد اول به دعوا کردنیلی کارو بکنم خنیخوام ا

 .....هی گرریدفعه زد ز
 
 کار گهی و دمی نصف روز باهم بحث کردقایخالصه دق.. بگه تا نظر من و برگردونهی دونست چکار کنه و چی مقایدق

 .... استفاده کرد تا منو مجبور کنه برم درسمو تموم کنم بعد برگردميمامان از هر ترفند..دی کشیداشت به قسم دادن م
 
 ..... بابا و آرشام رو بکشه وسط که قبول کردمي خواد کم کم پای مدمی دگهید
 
 اصال مناسب نبود و تیاالن موقع.. کردی سپهراد رو معرفشهی روزا بگذره راحت تر منی از اکمی.. بهتر هم بودينطوریا

 .... که هم اوضاع ارومتر بشه،هم احوال مامانم بهتر بشهگهی مدت دهی ي بزارم برادمی محیترج
 
 .....کر خارج شدم خواست کمربنداشون رو ببندن از فی مهماندار که از مسافران مي صدابا
 

 فرودگاه و مسلما که انی قرار بود بایافسون و برد..مییای رو چک کردم و صاف و مشتاق نشستم تا زودتر فرود بکمربند
 .... بودی عالنی و ااوردنیسپهراد رو هم م
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 چهل روز باعث شده باشه سپهراد من و فراموش نی تو دلم افتاده که نکته اي ترس بدهی نشستم مای تو هواپی وقتاز

 ..اخه من موندم تا مراسم چهلم بابام برگزار بشه بعد برگردم..کنه
 

 ..... کننی فراموشش مبای دور باشن تقریکی از ی مدت طوالنیبچه ها وقت.. هم نبودخودی ترسم بیی جوراهی خوب
 

اگه مثل !..اد؟ی نادشی امکانش هست منو یعنی.. نهای کنه ی کارشون در مورد مادرشون هم صدق منی دونم ای نمحاال
 .... کنمی نپره تو بغلم من واقعا دق مشهیهم
 
 تونست ی گرفتن چمدونم همش تو فکره عکس العمل سپهراد بودم که قطعا ملی تا تحومای شدن از هواپادهی زمان پاز

 ....ور رفتار کنه داره چطیحاال بستگ..رهی تونست هم جونم و بگیبهم جون بده و م
 
 .... متر از من فاصله داشتن،چشم چرخوندمنی که چندیتی جمعنی سرم و بلند کردم و بجانی هبا
 
 ی سرم و تکون دادم و نگاهیبا خوشحال..دادی که با لبخند دستش و بلند کرده بود و برام تکون مدمی رو دای دفعه بردهی

 ....ختی ري دفعه حس کردم دلم هرهیبه کنارش انداختم که 
 

 .... دادی من تکون مي دستِ سپهراد رو تو دستش گرفته بود و اورده بود باال براافسون
 

 به طرفشون پرواز بای و تقردمیبه قدمام سرعت بخش..زهی صورتم بري لبام گذاشتم و اجازه دادم اشکام روي و رودستم
 ....کردم

 
 یم.. به سپهراد نگاه کردمسیبا لبخند و صورت خ.. جلو رفتمگهی قدم دهی چمدون رو ول کردم و شونی مترهی تو

 .... مشتاق نباشهیلی خای ادی نادشی منو دمیترس
 
 درشتش به دستام نگاه کرد و بعد به يبا چشما..نمی دستام و به طرفش گرفتم تا عکس العملش رو بباطی احتبا

 .....صورتم
 
لباش و غنچه کرد و .. و اشک تو چشماش برق زددی لرزکشی و کوچفی ظري دفعه چونه هی بهم نگاه کرد بعد کمی

 ....دستاش و به طرفم دراز کرد
 

 : کردم چقدر دلش برام تنگ شده گفتی که حس مي و طورنیری شیلی صورتش،خي اشکاش روختنی با رهمراه
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 ...ي..مام-
 

 یحدس م.."یمام" بهش اضافه کرد و شد هم "ي" دونهی اومده باشه ادشی يزی چهی دفعه هی گفت مام اما انگار اول
 .... اومد و درستش کردادشی دفعه انگار هی داده و اون اول حواسش نبود اما ادیزدم افسون بهش 

 
 قیسرم و تو گردنش بردم و چند نفس عم.. تو بغلمدمشی دل ضعفه دستام و دورش حلقه کردم و محکم کشبا

 ....دمیکش
 

 ... بو دور نمونمنی از اي دارم بدم اما لحظه ایمن حاضرم هرچ.. تن بچه ش نباشهي که عاشق بوهی کدوم مادرواقعا
 

 ی کرد بازم فرار میانگار فکر م.. کردی مهی بود و اروم گردهی مانتوم رو محکم چسبکشی کوچي با مشتاسپهراد
 .... از خودم فاصله ش دادمکمی و به زور دمی به موهاش کشیدست..کنم

 
دوباره محکم بغلش .. چقدر دلم براش تنگ شده بودایخدا.. شوق بهش نگاه کردم و صورتش و غرق بوسه کردمبا

 .....کردم
 

 شدم و با کی قدم به افسون نزدهی که سپهراد تو بغلم بود و محکم دستاش رو دور گردنم حلقه کرده بود نطوریهم
 ..... بهش نگاه کردمیدلتنگ

 
 و تو بغل دیچیاونم دستاش و دور کمرم پ.. م رو دورِ افسون حلقه کردمگهیفته بودم و دست د دستم سپهراد رو گرهی با

 ....میهم فرو رفت
 

 : گفتي گرفته اي ش با صداهی گرونیم..می و محکم همو گرفته بودمی کردی مهی گردوتامون
 
 دوست یلیخ..امی که نتونستم بی دونیخودت م.. نبودمشتی من پدیببخش..ي الغر شدنقدریقربونت برم آبشار چرا ا-

 ....دیببخش..زمیببخش عز.. سخت کنارت باشم اما نشديداشتم تو اون روزا
 

 :دمی ش،کشدهی صاف و اتو کشي موهاي و رودستم
 
 فکر نمی بشدیمن با..ي که بهم کردهی لطفنی بزرگتری سپهراد رو نگه داشتنکهیهم..ی زنی مهی چه حرفنیفداتشم ا-

 .....زدلمی شرمنده م نکن عزنی از اشتریب.. جبران کنمي جورهی رو ي که برام کردیی کاراي کنم تا بتونم همه
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 : لباش نشوندي رویلبخند مهربون..دی اشکاش کشي جدا شد و دستش و روازم
 
 ....ي م بود خواهرفهی کردم وظيهرکار-
 

 :دمی چرخای لبخندش و دادم و سمت بردجواب
 
 !....؟ی خوبیسالم داداش-
 

 : و باز و بسته کردچشماش
 
 .... بودختهی کار سرم ری کلنجای اامیببخش که نتونستم ب.. گمی متیبازم تسل!..؟ی تو خوبزمیسالم ممنون عز-
 
 برام ارزش ییای دني مراقبِ افسون و سپهراد بودنکهیهم..ی کار داشتیخودت هم کل.. کنمیدرك م..یمرس-

 .... و افسون رو جبران کنم توي که بتونم کارايکاش برسه روز..داره
 

 شونه ي سپهراد که هنوز دستاش دور گردنم بود و سرش و روي به گونه يبا لبخند بوسه ا.. بهم زدی و چشمکدیخند
 .....م گذاشته بود،کاشتم

 
 ....دی کشی م منهی سي همش دستاش رو به مانتوم،رونی همي نخورده بود براری مدت شنیا

 
 رفتم اتاقم و لباسم و ی معی سریلیخ..شدی مسی خریاخه لباسم از ش.. بود لو برمکی مامانم نزدي تو خونه جلويچندبار

 .... شدمیخداروشکر خودم زودتر از همه متوجه م..دی فهمی رو می همه چدی دیاگه م.. کردمیعوض م
 

 ي اونم خنده ها رفتم وی سپهراد مي که من قربون صدقه نطوری چمدونم و تو دستش گرفت و همي دسته ایبرد
 .......ای بردنِی سمت ماشمی افتادداد،راهی مهی رو بهم هدنشیریش
 
 ی رو منشیی دست چپش لب پايبا انگشتا.. سرش گذاشته بودری بود و دست راستش رو زدهی کاناپه دراز کشيرو

 ..... در فکر فرو رفته بودقی و عمدیکش
 

 .... مونده بودرهی شده و به سقف خزی رچشماش
 
 : خودش غر زدي لب براریز
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 هم ی مدارکيدید.. حرفاش دروغ بود و از خودش درست کرده بوديهمه .. گفتیدروغ م..ی کنی فکر منقدریچرا ا-

 تو خونه و منتظر نی نشنقدریپس ا..ستی ني همه گذشته و هنوز خبرنیا.. وجود نداشتنزدیکه ازشون حرف م
 ..... وجدانت رو عذاب بدهو خواست از دستت خالص بشه یفقط م.. برات بفرستهيزی چستیقرار ن..نباش

 
 جلوش و فکر زی موند به مرهیباز خ.. کاناپهي حرکت نشست روهی فرستاد و با رونی راحت بالی فکر نفسش و با خنی ابا

 :کرد
 
 يزیچپس چرا .. فهممیاون اگه دروغ بگه من م..چشماش صادق بود.. مطمئن بودنقدری گفت پس چرا ایاگه دروغ م-

 .....برام نفرستاد
 

 شد و دوباره الی خیاما بعد ب..رهی برداشت و خواست شماره بگزی مي رو از روشی و با حرص خم شد گوشدی کشیپوف
 .... زنگ اپارتمانش بلند شديز،صدای با می برخورده گوشيهمزمان با صدا..زی ميپرتش کرد رو

 
 يمات مونده بود که دوباره صدا.. و به در نگاه کرددیاب دهنش و قورت داد و چرخ.. به دلش چنگ زديزی چهی انگار

 ....زنگ بلند شد
 

 نگهبان ساختمان دنِی نگاه کرد و با دیاز چشم.. اروم و مردد به سمت در رفتيبا قدما.. خورد و بلند شدیتکون
 ....رونینفسش و فوت کرد ب

 
 : گفتی نام داشت با لبخند پهنیلینگهبان که جل..ظر به نگهبان نگاه کرد باز کرد و منتعی سردرو
 
 ....دییبفرما..ارمی گفتم براتون بنی نرفترونی امروز اصال بدمید..نی پاکت از پست داشتهی.. مهندسيسالم اقا-
 
شهراد اب دهنش و با سر و صدا قورت داد و .. برگه آچار بود رو به طرفش گرفتهی رنگ رو که اندازه دی پاکت سفو

 یانگار مطمئن بود چ..رشی دستش و دراز کنه و بگدی ترسیم..هی بمب ساعتهی به پاکت نگاه کرد که انگار يطور
 ..... مردد بودنی هميداخلشِ برا

 
 سرش و ی حواسیبا ب..که نگاهش به نگهبانِ منتظر افتادخواست درو ببنده .. زد و پاکت رو گرفتای دل به درباالخره

 :دی کششیشونی به پیتکون داد و دست
 
 ....یلی جلي اقاامی االن منی لحظه صبر کنهی-
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اونم بعد از .. دادیلی جلي کانتر انداخته بودش چندتا اسکناس برداشت و به اقاي که روفشی تو خونه و از تو کبرگشت

 .....ب گرد کرد و وارد اسانسور شد عقی تشکر و چاپلوسیکل
 

 انداخت و به پاکت نییاروم چشماش و باز کرد و سرش و پا.. دادهی بسته چند لحظه بهش تکي بست و با چشمادرو
 .... انداختینگاه

 
 باز ی اسمِ آبشار پناهدنِی به اسم فرستنده نگاه کرد و با ددیبا ترد.. سست به سمت کاناپه رفت و روش نشستي قدمابا
 ..... به دلش چنگ انداختيزی چهی

 
 جلو کمی رو زیم.. حرکت سر پاکت رو پاره کردهی شد و با مونی بشه و بازش نکنه اما بعد پشالی خی خواست باول
 .....زی مي دوتا کاغذ از داخلش افتاد رویکیچند تا پاکت نامه و .. و پاك رو برعکس کرددیکش
 

 برگه هی بودن با شی ازماهی شونیبق.. باز بودشونیکیاصال هنوز باز نشده بود اما  تا پاکت نامه بود که دوتاشون سه
 .....بدون پاکت که تا خورده بود

 
 آرشام رو براش فرستاده شاتِی از آزمایکی آبشار دیفهم..یآرشام پناه.. رو به دست گرفت و به اسمش نگاه کردشیآزما

 .... بودنش مطمئنش کنهماریتا از ب
 

به جلو خم شد و مچ .. دست خطِ آبشار رو شناختعی سریلیبرگه که بدون پاکت بود رو برداشت،باز کرد و خ یکی اون
 .. انگشتاش گرفتنی پاهاش گذاشت و دو طرف نامه رو بيدستاش و رو

 
 : و شمرده شروع به خوندن کرداروم

 
 ی دروغیفرستادم تا مطمئن ش.. آرشامهشاتِی از آزمایکی شیاون آزما.. دادمحی رو برات توضی نامه همه چنیتو ا"

اون رو شهرزاد واسه من .. از اون پاکت نامه ها بازهیکی..ی و مطمئن تر بشمارستانی بي هم بری تونینگفتم و م
اون دوتا پاکت نامه که هنوز باز ..ی رو بخونی همه چهتره بدمی خواستم اونو واست بفرستم بعد دیاول نم..نوشته بود

اون .."عشقم شهرزاد" نوشته شونیکیپشت ..دنی نرسشونی تا حاال نخونده چون به صاحبان اصلیسنشدن رو اصال ک
 آرشام تو تصادف فوت کرد من یوقت..می واسش افتاد به دستش برسونی شهرزاد نوشته بود تا اگه اتفاقيرو آرشام برا

بعد از .. که دوست داشت نامه نوشته بودیینا اوي همه يالبته برا.. کردمدای از مراسمش رفتم تو اتاقش که اون رو پعدب
 دمی خودم برام نوشته بود اومدم اما همون موقع فهمي که آرشام تو نامه یمراسم چهلم آرشام من با توجه به آدرس
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 خونه تون کدومه چون با دمی هاتون پرسهی از همسایکی بود منم از شته رو برام ننوتونیلیالبته فام..شهرزاد چکار کرده
 ....." افتادهی داد چه اتفاقحیشهرزاد کار دارم که اون برام توض

 
 يرو.. فرستادرونی اورد و نفسش و که انگار تا االن حبس کرده بود بنیی که به جلو خم بود نامه رو پانطوری همشهراد

 داشتن براش ثابت یکی یکی رو باور کنه اما زای چنی خواست ایانگار نم..يپر بود از ناباور.. عرق نشسته بودشیشونیپ
 ..... شدمیم
 

 :باز نامه رو اورد باال و ادامه ش رو شروع به خوندن کرد.. و عرقش رو پاك کرددی کششیشونی پي و رودستش
 
 نامه  اومدم خونتون تانکهی دو روز بعد از ایکی.. بگم که شهرزاد واسه تو نوشتهدی نامه هم بایکیخوب در مورد اون "

 نداشت اما ي اسم فرستنده اچیالبته ه..دی نامه از طرف شهرزاد به دستم رسدم،دوتای رو فهمزایآرشام رو بدم و اون چ
 رو خوب شناخته شی داداشِ عوضنقدری گم که ای منی افرزادبه شهر.. از طرف شهرزادهدمی خوندمش فهمیوقت

 من فرستاده،نوشته که ي که برايتو نامه ا.. برات نامه نوشته بودنی همي برای هستی دونست تو چه اشغالیم..بوده
 يا  داداشه فرشتهدمی دونستم،نفهمی رو نمتونیلیاما من چون فام.. سراغم تا موضوع رو بفهمهادیاحتماال داداشش م

رف زده بودم  که ازش حیشی چون اون اتی نامه ها رو بخونيبهتره بر.. ندارمی حرفگهیخوب د..یمثله شهرزاد تو هست
 باش شهراد زای چیلیمنتظر خ.. نشدهری اما هنوز دادی سرت بدی بانای از اشتریهرچند ب..وفتهی زود به جونت میلیخ

 حق نشسته و از حق يچون خدا جا.. باالي مقاومتت رو ببردیبا، که من شک دارمی انسان باشياگه ذره ا..بزرگمهر
 ......" بخمشتی نماستی دنایمنم که تا دن.. گذرهیبنده هاش نم

 
 هاش نبض قهیصورتش سرخ شده بود و شق.. صورتش گذاشتي انداخت و دستاش رو روزی مي نامه رو روضی غبا
 ....دی ترکیانگار داشت م..زدیم
 
 دست دنهینامه رو دراورد و با د.. پاکتِ باز شده رو که آبشار گفته بود شهرزاد واسش فرستاده رو برداشتي صبری ببا

 .....دی نفس کشقی کرد و عمکی نزدشینینامه رو به ب..شهرزاد انگار نفسش رفتخطِ 
 
 صانهیحر..دهی شهرزاد رو مي کرد واقعا نامه بوی بود اما خودش فکر مالتشیهرچند فقط تخ.. شهرزاد رو حس کرديبو

 ....دیباز نفس کش
 

 : اورد و شروع به خوندن کردنیی باالخره نامه رو پاگهی دقِی از چند نفس عمبعد
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 چوقتیه.. آرشاممشِی احتماال من رفتم پی خونی نامه رو منی ایوقت.. حالت خوب باشهدوارمیام..سالم آبشار جان"
اول بگم که دوست دارم باور ..ی منو ببخشی خوام برات دردودل کنم تا اگه تونستی اما من ممینشد باهم حرف بزن

 شدنه هوا به خونه کی اگه قبل از تاردیشا.. من بودزهی چمهآرشام ه..دمیده آرشام درد نکش منم کمتر از تو از نبویکن
 فاجعه عذاب وجدان هم نینبودنِ آرشام خودش فاجعه س حاال فکر کن به ا..وفتادی اون اتفاق نمچوقتی گشتم هیبرم

 نو کردم هر لحظه می تحمل مدی با رو بدون آرشامای دننی که انیفکر ا..شی کردم از دوریداشتم دق م..اضافه شده
 دونم که درکم یم..گمی می چی دونی و میخودت آرشام رو دوست داشت..ششی رفتم پی مدیمن با.. کشت آبشاریم
دلم .. لحظاتم رو در کنار آرشام گذروندمنی قشنگ ترمیتو تمام زندگ.. اون فرشته رو دوست نداشتشهیمگه م..ی کنیم
آرشام نفس ..می کنار هم بمونشهی همي اونجا برادیشا می هم باششی پنجای امی وقت نداشتیلیما خ.. سوزه آبشاریم

 خوام منو بخاطره نبود آرشام یازت م.. زنمی راحت دارم باهات حرف میلی خنی همي بود برازمونیعز..دوتامون بود
 رو به پاش میتا تمام زندگکاش بود .. ندارميزی چیمن جز شرمندگ..ي بهش وابسته بودیلی دونم که خیم..یببخش

 کرد که بهتر از ی ازت صحبت منقدری اما آرشام امی باشدهی دوبار همو دیکی فقط دیشا.. باشهماری اگه بیحت زمیبر
 هی..یوفتی نکرده تو دردسر بیی خوام خداینم..يزی منم عزي پس براي بودزی آرشامم عزيبرا.. شناختمتی میهرکس

 ی نمیچیه.. بهشي که اصل موضوع رو بدونه،بدشتیپ  اومدی وقتهی نامه برات فرستادم تا اگه داداشم نینامه کنار ا
بدون آرشام تحمل .. رفتمی مدیمن با.. بخونهي نامه رو بدهیفقط کاف.. دادمحی رو توضی من همه چیخواد بهش بگ

حاللم کن .. عشقم باشيِادگاریمراقب .. آبشارییای دننی آرشام تو اهیادگاریتو تنها .. برم سختهیلی خنجایا
 ....."!گهدارتخدان..زمیعز
 

 .... شدرهی خزی گشاد شده و پر از وحشت به ميبا چشما..موهاش و چنگ زد..نی زمي شل شد و نامه افتاد رودستش
 

 : لب اروم زمزمه کردریز..شدیانگار داشت منفجر م.. صورتش گذاشتي و رودستش
 
 .....ههاههه..اهه..اههه-
 

 قرار دستاش و تو موهاش فرو برد و همراه با یب..دی کشادی توانش فريدستاش و برداشت و با همه ..اوردی طاقت ناخرم
 ...... فشار رو کم کنهنی از اکمی تا دیدو سه تا نعره پشت هم کش.. باز داد زددنشونیکش
 
 ....دنی لرزی خونه مي هاشهی که شدی کشی مادی بلند فرنقدریا

 
گلوش خشک شده بود و .. شدیداشت خفه م.. رو دراوردشرتشی حرکت تهی کاناپه بلند شد و با ي نفس نفس از روبا

 .....دی کشقیچشماش و بست و چند نفس عم..دی اب سرکشوانی لهیبه طرف اشپزخونه رفت و ..نفسش نامنظم
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 جمله گهی بار دهیچشماش رو بست و .. شدنی نامه انگار تو سرش اکو ميجمله ها..دی کانتر کوبي رو محکم رووانیل
 ....دی کوبنی زمي رو برداشت و محکم رووانیل.. شدوونهیدوباره د..ها رو مرور کرد

 
 :  گفتادیبا فر 
 .... خــــدا..ایخـــدا!..؟ي کردـــکاریشهـــــرزاد تو چ.. کــــردمکاریمن چ..خــــدا-

 کرد خودش و هر جور ی میسع..رونی نفسش و فوت کرد بقی عم و بلند ودی انگشتاش کشنی کوتاهش رو بيموها
 ..... شدیشده اروم کنه اما نم

 .... زدی مرونیاز چشماش حرارت ب.. سوختیگلوش م..زدی نفس منفس
 که شهرزاد براش نوشته بود رو ي نامه ایبا سردرگم.. کاناپه نشستي و دوباره روزی خودش و رسوند به مزی خهی با

 ... برداشت و بازش کرد
 قیدق.. نامه با خطِ شهرزاد ثبت شده بودننی که آبشار گفته بود تو اییزایتمام چ.. زنان شروع به خوندن کردنفس

 ....  و طلب بخشش کرده بودیاخرش هم عذرخواه..همونطور که آبشار گفته بود
 ... سرخ تر و صورتش کبودتر شده بود که خونده بود چشماش ي هر کلمه ابا
با ..ستادی لحظه دستش از حرکت اهی آرشام رو برداشت و خواست باز کنه که ي خورد،نامه ی که به هم می دلبا

 نامه ها رو ي هی بازش کنه انداختش تو پاکت و بقنکهی شده به نامه نگاه کرد و بعد از چند لحظه بدون ازی ريچشما
  ....هم انداخت کنارش

 .....  افتاد سمت اتاقش و پاکت رو گذاشت تو کمد و درش رو قفل کردراه
 لحظه هیاخماش تو هم فرو رفته بود و فکرش .. کاناپه نشستي رفت و رورونی ربات از اتاق بهی مات و مثل نطوریهم

 ....  شدیهم اروم نم
 ....  حالت گنگ و خلسه وارهیتو .. بودگهی ديای دنهی تو انگار
 ....  زانوهاش گذاشت و انگشتاش تو موهاش فرو رفتي جفت دستاش و روارنج

 :  لب نامفهوم زمزمه کردریز.. خودش و به جلو و عقب تاب دادکمی پاش ي پاشنه يرو
 یگناه آبشار چ..آرشام بخاطره خواهر من..آرشام.. کدومشون مقصر نبودنچیه..حرفاش راس بود.. گفتیراس م-

 ....  به دادم برسایخدا..شمی موونهیدارم د.. کردمکاری کرد،من چکاریهر من چاون با خوا..شدیچ..بود
 هم ياز فشار دندوناش رو..وفتادی منیی پاشتریسرش هر لحظه ب..شدنی مکی خونه داشتن بهش نزديوارای دانگار

 .... شدیفکش جابه جا م
 خونه ي گرفته يهوا..دی دفعه از جا پرهی.. دونست چطور خودش و اروم کنهی و نمزدی مرغ سرکنده بال بال ممثل

 ... دادی دسته خودش مي موند حتما کاریاگه م.. کردیداشت خفه ش م
 بار با لباس نی اولي رو برداشت و برانشی ماشچیی پول و سوفی کانتر کياز رو.. تنش کردعی و چنگ زد و سرشرتشیت

 .... رونی از خونه زد بیراحت
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 ....  رفتنشی توجه به سمت ماشی بهش خورد که باعث لرزش شد اما بي باد سردرونی که از ساختمان گذاشت بپاشو
در همون جال .. از التهاب و حرارت بدنش کم بشهکمی تا دی کشقی ازاد چند نفس عمي از سوار شدن،تو هواقبل

 ...  بغل به خودش نگاه کردي شهی گذاشت و تو شنی سقف ماشيدستاش و رو
 دهی شلخته دنکهی از اشتری بختهی بهم ري سرخ و موهايبا اون چشما.. بودختهی رشیشونی پي اشفته شده و روموهاش

 ....  مشت شدنی سقف ماشيدستاش رو..بشه،جذاب شده بود
از خودش حالش .. گرفتشهی کرد صورتش جمع شد و با نفرت نگاه از شدای که از نگاه کردن به خودش پي حس بدبا

 .... بهم خورد
 .......  بهشت زهرا بودمیمقصدش،مستق.. رو چرخوند و دنده رو جا زدچییسو.. رو باز کرد و سوار شدنی ماشدر
 بود و دهیرنگش پر.. از من نداشتیاونم دست کم.. به افسون انداختمی نگاهمی و ندمیچی استرس دستام و تو هم پبا

 .... دی باریاسترسش از چشماش م
 ...  تونستم تمرکز کنمی و نمدی لرزیدستام به شدت م..برداشتمش زی مي و از رومی رفت طرف گوشدستم

 :  با تته پته گفتافسون
 .... گهی روز دهی بزار ی خواهیم..گمیم-
 ...  دونستم چطور خودمو اروم کنمیاضطراب داشتم و نم..شدی منیی تو دلم باال پايزی چهی.. غصه چشمام و بستمبا

 :  و به دو طرف تکون دادمسرم
 شی همه مدت مخفنی امیچطور تونست.. دو سالشهکی نزدگهیسپهراد د.. شدهری دیلی االن هم خنیهم.. افسونشهینم-
 شروع کنم تا باالخره قانع دیاز االن با.. داشته باشن تا هول نکنننهی زمشی پهی دیبا.. دونهی رو فقط خدا ممیکن

 .... بشن
 ....  هام عرق راه گرفته بودقهی و شق کمريرو.. و شماره خونه رو گرفتمدمی کشیقی عمنفس

باالخره مامان .. شده بودرهی بهم خیافسون با نگران..شدی خشک مشتری من بي خورد گلوی می که تو گوشی هر بوقبا
 ....  رو جواب دادیگوش

 کردم ی فکر نمچوقتیه..شدی از گلوم خارج نمیچی بزنم اما هی کردم تا حرفی دهن باز می و گم کرده بودم و هصدام
 ....  ممکنه سخت باشه برامنقدریحرف زدن در مورد سپهراد ا

 ....  سالم کردمي رفته الی تحلي و با صدادمی لبام کشيزبون خشکم و رو.. الو گفتن مامان نگران شده بوديصدا
 :  شروع کرد به حرف زدنی با مکثمامان

 !...  هست؟یمشکل!..صدات چرا گرفته؟!.. دخترم؟یخوب..زدلمیسالم عز-
 :  بود جز لبخنديزی هرچهی کردم لبخند بزنم اما شبیسع
 !...  چطوره؟نیآرش!..؟یشما خوب..یخوبم مامان-
 .... زمی خوبه عزیهمه چ-

 :  پر از استرسِ افسون گرفتمي و نگاهم و از چشمادمی کشیقی عمنفس
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 !..  کنارته؟یک.. بهت بگميزی چهیمامان زنگ زدم -
 !...  چطور؟شمهیمهناز پ..بگو دخترم-
 ....  کنارت باشهی خواستم کسينطوریهم..یچیه-
 !...  شده؟یخوب بگو چ-

 :  شروع به حرف زدن کردمنهی و شمرده و با طماندمی لرزونم کشي لبايانگشتام و رو..دمی و تو هم کشاخمام
 دو سال کینزد.. رو نداشتچکسیحامله بود و ه..می بود دوست شديفرانسو.یرانی که دورگه ایکی با نجایمامان ما ا-
 .....  منقتشیحق.. فوت کردمانی موقع زاشیپ

 :  کردی پر از تعجب مامان ته دلم و خاليصدا
 !...  به ما داره؟ی چه ربطنیا!..خوب؟-

 :  کردم تند حرفم و بزنم و تمومش کنمیسع
 .... نم کی اومده دارم بزرگش مای بدنی قبول کردم و از وقتيپسرش و به فرزند..خوب من-

 :  مامان بدنم و لرزوندغی جيصدا
 !.....  بگو؟گهی بار دهی!..؟ي کردکاریتو چ!..؟یچــــ-

 :  زدنش تموم شد دوباره کنار گوشم گذاشتمغی جی از گوشم فاصله دادم و وقتکمی رو یگوش
 ...  برداشتميپسرش رو به فرزند-
 اونجا نبود که بچه رو چکسیه!..؟ی چکار کنی خواهی اونوقت مي برگرددی باگهیچند وقت د!..؟ي شدوونهیتو د-

 ي بری زود میلیخ.. کننتی بچه ها حمانی هست تا از ايزی،چی سازمانهیباالخره اونجا !..؟يبهش بدن فقط تو بود
 .... زمیهارو بزار کنار عز ي بچه بازنیا!.. دخترم؟ی قراره تو بزرگ شیکِ..بچه رو همونجا

 : قاطع گفتم و محکم و دمی کشیقی عمنفس
 الشی خی تونه مجبورم کنه بی نمچکسیه.. کنمی که زنده م پسرم و بزرگ مي پسر منه و من تا لحظه اگهیاون د-

 .....  مامانیشی عاشقش مشینیمطمئنم بب.. منههی زندگياون همه ..بشم
 :  کنهی مهی داره گردمی لرزون شد و فهمصداش

 ....  بخشمتی متی پنهان کاري اون بچه بشو و من براالی خیتو ب..شهی ت خراب مندهیا.. کارو نکن دخترمنیا-
 :  جمع شدصورتم

 پسرمم دی باياگه من و دوست دار..کارِ خالف شرع هم نکردم..می ببخشی نکردم که تو بخواهيمامان من کار-
 ازت یچی هنیجز ا گهیمن د.. مامانی بخواهدی پس منم نبای خواهیاگه اون و نم..ی و قبولش کنیدوست داشته باش

 .... تورو خدا.. کنم پسرم و قبول کن مامانیفقط خواهش م.. خوامینم
 رو يزی چنیمن هرگز چن.. کارنی با ای زنی ت مندهی به ایی چه ضربه هانی فکر کن ببنیبرو بش..تو زده به سرت-

 .... امی موضوع کنار نمنیمن هرگز با ا.. و تو گوشت فرو کننیا.. کنمیقبول نم
 .... زی مي نگاه کردم و محکم انداختمش رویبا حرص به گوش.. رو قطع کردیگوش..تق
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 تونست ازم بخواد ببرمش یچطور م.. کاناپه به خواب رفته بود،نگاه کردمي نمناکم به سپهراد که کنارم روي چشمابا
 .....  تونه از ما بگذره که توقع داره من از بچه م بگذرمیمگه اون م..پرورشگاه

 : ق هق به افسون نگاه کردم هبا
 !.... بکنم؟..ب.. کارونیا.. خوادیم..که از من..ك..بگذره..از بچه ش..از.. تونهیم..خودش..پرورشگاه..پر.. ببرشگهیم..یم-

 یلیحاال خ.. اوردمای و بچه م و بدنستادمی ای همه چيمن پا.. دلم و سوزوندیلی حرفش خنیا..هی گرری زدم زبلندتر
 ....  کننی متی بچه ها حمانی که از ای ببرش به سازمانگهیراحت م

 یول.. کنمی زندگنجای باشه و من تا اخر عمرم همنایکاش بابام بود تا کنار مامانم ا.. شونه افسون گذاشتمي و روسرم
 اون شهی نمی مامانم اصال راضدمیاگه د.. بمونمنجای اشهی همي تونم برایمن اصال نم..شدیاخه دلم براشون تنگ م

 ..... کنمی پسرم می راحتي بتونم برايهرکار.. کنمی مگهی فکر دهیموقع 
 : دیچی ارومش تو گوشم پي کمرم حس کردم و صداي افسون رو رودست

 کنه ی تو فکر مياون طبق گفته .. بدونه که سپهراد پسر خودتهدیاون از کجا با.. نشده کهيزیچ.. اروم باشسیه-
اما ..ي حرفا بشنونی از ایلی قراره خی دونیخودتم م..ی حرفا باشنی تر از اي قویلی خدیباتو .. از دوستامونهیکیبچه 

 رو هی بقی خواهی میختی بهم رنقدری حرف اهیتو که با ..ي بخرن رو به جوی و همه چی مقاوم باشدیبخاطره سپهراد با
 ی و نمییای از پس همه برمیگفت!..؟ی بهم گفتی چادتهی!..ادته؟ی بهت گفته بودم ناروی ايمن همه ..یچطور تحمل کن

 ...... حاال وقتشه.. کنهتتونی اذی کسيزار
 ....  شدمرهی بود،خدهی ناز خوابیلیبدون حرف به سپهراد که خ.. و تکون دادم و اشکام و پاك کردمسرم

من همه .. سرزنشم کنهی زارم بخاطره نگه داشتنه پسرم کسینم.. کنهتی خودم و پسرم و اذی زارم کسیمن نم..نه
 .... ستمی ایمقابل همه م..دمی رو به جون خریچ

 :  مقدمه گفتی خواد حال و هوام و عوض کنه،بی که مشخص بود مافسون
 .. دمی رو نفهميزی چهیآبشار من هنوز -
 :  تعجب بهش نگاه کردمبا
 !...  رو؟یچ-
معموال ..شدی خشک مرتی شدیقائدتا با!..؟ي بدریراد ش به سپهی بازم تونستی برگشترانی از انکهیتو چطور بعد از ا-

 !... مگه نه؟..شهی خشک مرشونی شدنی نمری مدت به بچه ها شهی یمادرا وقت
 :  و تکون دادمسرم

تو اون .. دادادیاونم بهم .. خشک نشهرمیباهاش صحبت کردم که چکار کنم ش.. دکترهی شیاما من رفتم پ..اره درسته-
 که دکتر بهم گفته بود رو ییزای و چانهی رازوانی دو سه تا ليروز..دمی دوشی مرموی دوبار شي بودم روزرانی که ایمدت

 .....  خشک نشدرمی شنی هميبرا.. خوردمیم
 و منم جواب داد که با دی سوال پرسنقدریا..دنی باال رفته سرش و تکون داد و بازم شروع کرد به سوال پرسي ابروهابا

 ..... دم اومدم به خومیزنگ گوش
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 که متوجه می غرق بودنقدریا..می زدی حرف ممی از دو ساعت داشتشتریب.. باالدی نگاه کردن به ساعت ابروهام پربا
 .... میساعت نشد

البته هرچند .. بهم زنگ بزنهری که امومدی مشی کم پیلیخ.. چشمام گرد شدری امي شماره دنی و برداشتم با دمیگوش
 ....  بودزی تعجب برانگکمی موضوع زنگ زده نی بعد از انکهیا.. کمیلی اما خدی پرسی حالم و مزدی زنگ مکباریوقت 
 :  رو برداشتم و با تعجب به افسون گفتمیگوش

 !...  دارهکاری چیعنی..رهیام-
 :  رفت هواری داده اميصدا "الو" که گفتم نیهم.. رو جواب دادمی جواب افسون نشدم و گوشمنتظره

 دای پی چه حالی دونیم!..؟ي که به مادرت زدهی حرفا چنیا!..؟ی کنی می اونجا چه غلطيهست دارتو معلوم -
 ....  انگاريتو کال عقلت و از دست داد!..کرد؟
 :  گفتمشداری رفت تو هم و ناخمام

 من به هیزندگ.. کنمی مکاری زود همه جا پخش بشه که من دارم چنقدریتوقع نداشتم ا.. رسهیخبرا چه زود م..اوه-
 نی کنم تو ای اما خواهش مری برات احترام قائلم امیلیخ.. کنمی دوست داشته باشم ميهرکار.. ربط ندارهیچکسیه

 ..... موضوع دخالت نکن
 ی هر غلطستی حاال که بابات نيفکر کرد.. کنمیمعلومه که دخالت م.. حرفانی ای چیعنی..تو پاك زده به سرت-

با ..ی بکنی که هر غلطیستیتو سرخود ن..اری پنبه رو از گوشت دربنیبهتره بهت بگم ا!..؟ی بکنی تونی میدوست داشت
 از چشم يدی دی اونجا و اونوقت هرچامیوگرنه م!..؟يدیفهم..يدی پرورشگاه ملی اون بچه رو تحويریزبون خوش م

 .... يدیخودت د
 :   رفتی با هر جمله باالتر مصدام

بهتره ..دمی دخالت تو کارام رو نمي اجازه چکسی کنم و به هیمن هرکار بخوام م..یستیتو اقا باالسر من ن..چه غلطا-
 ....  زارمی پا مری رو زی وگرنه همه چریسرت تو کاره خودت باشه ام

 ......  حروایحالل زاده س !..ه؟ی اون بچه کی دونیتو اصال م-
 :  که گلوم رو خش انداخت گفتمیغی و قطع کردم و با جحرفش

 اجازه چکسیبه ه..ی هستی کيتو فکر کرد..ادی داره از دهنت درمی چه گهنیاول فکر کن بب..نت و بفهمحرف ده-
 تر کیکوچ.. رو کامل بزنن چه برسه به توی حرفنیباالتر از تو جرات ندارن همچ.. درمورد پسرم حرف مفت بزنهدمینم

 ..... یعوض.. خودت و جمع کني هاي کاردبرو اول گن..ی کنی به من امر و نهی که بخواهی هستیاز اون
 رو به زور به دستم گرفته یگوش..دی لرزی متیتمام بدنم از عصبان.. کرد که اروم باشمی بهم اشاره می هافسون

 .... وفتهیهر لحظه ممکن بود از دست لرزونم ب..بودم
 ی تو گوشم مری امهیو عصبان تند ي نفسايصدا.. بودمستادهی حرف زدنم بلند شده بودم و با فاصله از افسون انیح
 .....  باهاش حرف بزنينطوری کرد من ایانگار باور نم..يسکوتش از بهت بود و ناباور..دیچیپ

 ....  بهش بگه حرومدمی اجازه نمچکسیگفته بودم به ه..ستی مهم نچکسی هگهی پسرم وسط باشه دي پایوقت
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 :  گفتي اروم و ناباوري صدابا
 !... ؟ی زنی حرف مينطوری با من اهی از کسیو نداره و معلوم ن ری بچه که کسهیبخاطره -

 زدم که سپهراد با وحشت ي بلندغیبا حرص ج.. کردم خودم و اروم کنم اما نشدی سعقی و بستم و با نفس عمچشمام
 : دیاز خواب پر

 نخوادش هم برام ی اگه کسیحت..من مادرشم..شمیمن تمام کس و کار پسرم م!..؟ی چیعنیکس و کار از نظر تو -
 ....  تو کارام دخالت کنندمی پشتشم و به امثال تو هم اجازه نمریخودم تا اخر عمرم مثل ش..ستیمهم ن

 ...  ت رو خراب نکن آبشارندهی بچه اهیبخاطره -
  ....رهی تونه اون و ازم بگی کس نمچیه..رمی می بفهم من بدون پسرم مریام.. ندارمي اندهیمن ا!..نده؟یکدوم ا-
االن از اونجا !.. بچه رو هم قبول کنه؟نی هست که ایکس..ی ازدواج کنی خواهی مندهیتو در ا..زمیآبشار جان عز-
 !..... زمی نکن عزي بازتیبا زندگ..ي انجام دادي خودته و اونجا هرکاري کنن بچه ی فکر مییایب

تمام دار و نداره من .. انداختم و بغض به گلوم چنگ انداختی کرد سپهراد رو اروم کنه نگاهی می افسون که سعبه
 ....  گذرمی ازش نمی راحتنیبه ا..سپهراده

 :  بغض اروم گفتمبا
 .... هی سپهراد رو دارم برام کافنکهیهم.. کنمی ازدواج نمگهیمن د-
 یشد نگاهت هم نم بزرگ ی بچه که وقتهیتا اخر عمرت با !..؟ی کنی زندگي چطوری خواهیم..چرت نگو آبشار-

 ..... آبشار چشمات رو باز کن!.. دونه؟ی قدر مي کردی براش ازخود گذشتگنقدریکه اگه بفهمه ا!..کنه؟
 : دمی اروم نالي همون صدابا
 ....  تونم ازش بگذرمینم..اون پسر خودمه..ری امی فهمیچرا نم-
 دفعه هی نی کنم ایآبشار خواهش م..ی کنی فراموشش مشینی چند روز نبی اما وقتی هستی احساساتیلی دونم خیم-

 ..... رو بهم گوش بده
 :  و صدام باال رفتدی تو وجودم شعله کشتی عصبانباز
نه ماه تو وجود خودم .. اوردمشای خودم به دنیعنی!..؟ی چیعنی ی فهمیم.. گم پسر خودمهیم.. توي خرنقدریچرا ا-

 ....  کردههیاز وجودم تغذ..بوده
 : گفتدهی بردهی خنده برونیم.. با بهت ساکت شدمریهقه ام قي صدادنی شنبا
 حرفا نی رو با ایهرک!..؟ی زنی به خودتم انگ مي اون بچه رو نگه دارنکهی ايبرا.. دختري اوونهی چقدر دگهیتو د-

 ..... ی تونی من و نمیگول بزن
 به من زنگ گهیفقط د..ستیبرام مهم ن.. نکنی خواهی باور کن،نمی خواهیم.. گولتون بزنمستمیمن مجبور ن-

 نی کنی که فکر مییشما.. خورهیحالم ازتون بهم م..نمی ببمی گوشي خوام شماره ت رو روی نمگهید!..؟يدیشن..نزن
 .... نی انجام بدنی تونی منی بخواهي و هرکارنی هستیک
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 صورتم کنار يموهام و از رو..دمیکش ینی از بیقینفس عم..نی زمي رو قطع کردم و با حرص پرتش کردم رویگوش
 ..... دمی کشیزدم و پوف

 ....  مبل و سپهراد هم تو بغلش بودي سمت افسون که نشسته بود رودمیچرخ
 .... سپهراد رو گرفتم و تو بغلم فشردمش.. سرم و براش تکون دادم و کنارشون نشستمنیغمگ
 : دمی تنش کشي از بویقی عمنفس

 تو ی هستیعشقه مامان..ی مونیتا اخرم مال من م..یتو مال من..چکسیه..رهی تورو ازم بگدمی اجازه نمچکسیبه ه-
 .... نفسم

 ****************************************************** 
 به سرتا ی عقب رفتم و نگاهکمی.. بستممهی رو تا نپشی رنگش رو تنش کردم و زي ذوق کاپشن چرم کوتاه و قهوه ابا

 ياون بوت ها.. تنگ هم پاش کرده بودمنی شلوار جهی بودم براش و دهی کاپشن پوشری زدی سفشرتی تهی..اختمپاش اند
 .....  رو کامل کرده بودپشی و تا وسط ساق پاش تيقهوه ا
 ذره هم از جلوشون رو تو هی.. تو هوا درستشون کرده بودخی کوتاه و بورش واکس و ژل زده بود و سي تو موهاافسون

 .....  بودختهی رشیشونیپ
 ....  شدی خنده ش بلند مي کردم و صدای از لپاش می ماچهی کباری قهی ناز شده بود که هرچند دقنقدریا

 کرم رنگم و مرتب نِی محکم بسته بودم رو محکم تر کردم و کت جی سپهراد بلند شدم و موهام و که دم اسبي جلواز
 .... کردم

واسطه .. دعواهامونیحت..بحث کردن هامون.. ماماني وقفه من و قبول نکردن هایش ب ماه تالنی بعد از چندباالخره
 ..... يادی زيالبته به شرط ها.. شد و سپهراد رو قبول کردی راضامی من کوتاه نمدی دیمامان وقت..هی بقيکردن ها

 نکنه اما يشد باهاش بد رفتارقرار ..نهی خودش ببي بود که ازش توقع نداشته باشم سپهراد رو مثل نوه نی انشیمهمتر
 یشه،راضی و عاشقش منهیبی مامانم با قلب مهربونش سپهراد رو منکهیخودم و با ا.. هم بهش نداشته باشهيکار

 ......  بشهنطوری همدوارمیام..کردم
 کار منصرفم کنن اما به قول مامان مرغم نی کردن از ای شناختم زنگ زدن و سعی که تو تهران میی تمام کساهرچند

 ....  پا داشتهی
 ي نظرش کال برگشت و اومد تو جبهه دی که سپهراد رو دنی جون همیتیگ.. جون و عمو ساالر هم اومدنیتی گیحت
 ....  نگفتيزی چگهی دشهی من نظرم عوض نمدی دی گفت اما وقتندهی باهام حرف زد و از اکمیعمو ساالر هم ..من

 .... دشی بوسی هم از رو پاش بلندش نکرد و مدام مهی ثانهی عاشق سپهراد شده بود که نقدری جون ایتیگ
 .... میری حتما جشن بگدی معجزه بود و باهی شبشتری شدنِ مامان بی قول افسون راضبه

چون تولد دو .. به سپهراد خوش بگذرهنکهی اي براشتریب..ي مارو ببره شهربازای تا بردمی شدی اماده ممی هم داشتحاال
 ....  هم بودشیسالگ
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 سفارش داده بودم و امروز اماده ای شده،بود هم با کمک برددهیچی و تو هم پنی که اسم سپهراد به التری پالك زنجهی
 ..... ذرونه تا خوش بگرونی بمی بردی سپهراد رو ممی داشتلشی تکمي و حاال هم برامی تولد چهار نفره گرفتهی..شده بود
 ازش خوشش یلی بزرگ بهش کادو داد که سپهراد خی کنترلنی ماشهیافسون هم .. بوددهی واسش خرای رو بردلباساش

 .... اومد
 .....  شونه م انداختم و سپهراد رو بغل کردمي و کرم رنگم و کج روکی کوچفیک
 همه توجه تو پوست نیاز ا..ي شهربازمشی بری ممی و حاال هم دارمی واسش تولد گرفتنکهی خوشحال بود از ایکل

 .... دی گنجیخودش نم
 ی رو ابراز مشی تونست حرف بزنه و کلماتش نامفهوم بود بازم با همون جمله ها خوشحالی هنوزم کامل نمنکهی ابا

 ... کرد
 شهی همدی و افسون من باایبه قول برد.. شدمی متوجه می کلماتش رو مهی و معنگهی می چدمی فهمی خودم مفقط

 .....  گه رو ترجمه کنمی که مییزایهمراهش باشم تا چ
 وقت بود به یلیمعروفش رو که خ "جــــون" و اون دی کشي ما سوت کشداردنی افسون با دمی اومدرونی اتاق که باز

 ....  دادلی کشدار بهمون تحواری بود رو بلند و بساوردهیزبون ن
 سپهراد ایبرد..می شدنی و سوار ماشمی رفترونی از ساختمان بیهمگ.. سپهراد رو از بغلم گرفتای و بردمی کردي اخنده

 ..... اوردی و از خودش صدا در مدی پرنیی تو بغلم باال پایسپهراد با خوشحال.. رو راه انداختنیرو تو بغلم گذاشت و ماش
 : دمشی خنده محکم بوسبا
 .... ینی بی وقت صدمه مهی تکون نخور نقدریا..مزی عزنیبش..یچه پسره ماه..قربونش برم-

کاپشنش رو مرتب کردم و جفت دستامو .. و بپر بپر کنهادی خواست از دستم دربی گرفته بودمش اما با خنده ممحکم
 .... دمی کشيسرم و تو گردنش بردم و پوف بلند..دورش حلقه کردم

 :  خنده غش کرداز
 ) ولم کن..یمام.... (تُن..بلم..یمام..ما-
 ....  لقمه ت کنمهیدوست دارم .. کنمیول نم-

 ...  نثارش کردی و وروجکدی کشدی خندی با خنده لپ سپهراد رو که غش غش مایبرد
 یسپهراد هم م..ردشی کرد از دست من بگی می از سپهراد اومده بود جلو و سعي به طرفداری دوتا صندلنی از بافسون

 ....  افسونشیبره پخواست از دست من خالص بشه و 
 بلند بلند تشونی موفقنی اي برایی و دوتارهی کش مکش باالخره افسون موفق شد سپهراد رو از دستم بگی از کلبعد
 .... دنی رو بوسگهی و صورت همددنیخند

رو  از افسون ي تونه دوری سپهراد چطور ممی برنجای دونم از اینم.. وابسته شدنگهی به همدیلی و سپهراد خافسون
 ي برای ضربه بزرگستن،خودشی هم نشی پگهی شبا دنکهی اما همننی هرروز همو ببدیهرچند شا..تحمل کنه

 ..... سپهراده
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 که بهشون وابسته هیعی طبیلیو مسلما خ..دهی رو اطراف خودش دنی و افسون و کاترای اومده فقط بردای بدنی وقتاز
 ....  سخت خواهد بودیلی ازشون براش خيحتما دور..بشه
 ای اما بردنهی ببادی تونه زیافسون رو م..اسی شده،بردیمی و باهاش صمدهی که سپهراد ديتنها مرد..نطوری هم همایبرد

 ..... نهی اصال نبگهی ددیرو شا
 و ي افسون،منزودنهی و کمتر دای از بردياصال دوست ندارم بخاطره دور.. بزارهری ش تاثهی تو روحزای چنی که انگرانم

 ... افسرده بشه
 نگرانم و به سپهراد ن،نگاهِی شدن از ماشادهی اومدم و همزمان با پرونی از فکر بمیدی گفت رسی که مای بردي صدابا

 .....  بودمی مراقب مشتری بدیبا..چرا حواسم به وابسته شدنشون نبود..دوختم
 رو اطراف خودش نداشت و ي مردچی هگهی کردم،سپهراد دیکم م و سپهراد رو هم ای برديدارای دنیاگه هم..شدی نماما

 ....  مرد هم اشنا بشهاتی با اخالق و روحدیاون با.. دوتا زن بزرگ بشهي هیاصال دوست نداشتم با روح
 ..... شهی ميزی ری پِشونی بچه ها از همون زمانِ بچگاتی و روحاتی اخالقگنی که مدمیشن
دستاش و به طرفم دراز کرده بود و با نگاهش .. افکارم پاره شد و بهش نگاه کردمي گفتنه سپهراد باز رشته ی مامبا

 ....  خواست بغلش کنمیازم م
 : دی کرد و لپ سپهراد رو کشی مصنوعیافسون اخم.. زدم و از بغل افسون گرفتمشيلبخند

 ...  دست که نمک ندارهنیبشکنه ا.. خوانی مارو نمگهی دننی بیاقا مامانشون رو م..گهیبله د-
 روش گذاشت ي و غنچه شده ش چسبوند و مثال بوسه ای گوشتي از افسون،کف دستش و به لبایی دلجوي براسپهراد

 ..... و بعد کف دستش و به طرف افسون گرفت
  ....مشیدی کارو بامزه انجام داد که هر سه نفرمون محکم بوسنی انقدریا.. خندهری زمی زدهممون

 هم می ری میی جایوقت.. و بغل کردنش سخت ترشهی تر منیهرروز سنگ.. دو دستم محکم تو بغلم گرفته بودمشبا
 ....  خواد تو بغل خودم باشهی از همه مشتریب

 نگاه کردن بهشون هم یحت.. بشن که من واقعا جرات سوار شدنشون رو نداشتمي بازلی و افسون رفتن سوار وساایبرد
 ....  لرزوندیبدنم و از ترس م

 ....  نشستم و سپهراد رو فرستادم توی صندلهی ي رورونیمن ب.. سراغ استخر توپمی و سپهراد رفتمن
اروم به ..دستم و بردم داخل و چندتا توپ برداشتم.. نشستمشی جلو و کناره در وروددمی رو کشمی از چند لحظه صندلبعد

 رفت ی توپا و مي نداخت روی توپا بهش نخورن با خنده خودش و منکهی اي کردم و اونم برای پرت مطرف سپهراد
 ..... رشونیز
 ..... شمونی وحشتزده برگشتن پیی زرد و چشمای و افسون با رنگای بردنکهی تا امی کردي بازی ساعتمی نهی
 :  خندهری زدم زدمی هاشون رو دافهی قتا
 .... نینیاگه خودتون رو بب.. اخهنیشی چرا سوار منی ترسیشما که م..نی شدی شکلنیچرا ا.. منيخدا-
 :  خنده دستام و به طرف سپهراد دراز کردم تا بغلش کنمبا
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 ...  شدنی و خاله ت چه شکلیی دانی ببایب.. پسرمایب-
 .... دمی گفت فقط خندی گوشم مری زضی که افسون با غی زشتي رو بغل کردم و به حرفاسپهراد

منم فقط ..وفتادی رو داد دسته افسون که داشت از وحشت پس میکیاول از همه .. گرفت و اومدوهی رفت چندتا ابمایبرد
 ..... دمی خندیبهشون م

 ی ممی من خنده ش گرفته بود و همراهيسپهراد هم از خنده ..ختی ری که اشک از چشمام مدمی بهشون خندنقدریا
 .... رهی بگطی با تشر من و ساکت کرد و هممون رو فرستاد سمت چرخ و فلک و خودش رفت بلایبرد..کرد
 .....  شاد باشه و از ته دل بخندهنقدری همشهیخدا کنه هم.. کردمی شاده سپهراد با حض نگاه مي به خنده هافقط
 ها مثل ما یلیخ.. شهر نگاه کردم روشنِي رو محکم تو بغلم گرفتم و به چراغام،سپهرادیدی حدش رسنی به باالتریوقت

 ها هم مثل من خنده رو لبشون یممکنه بعض.. و ناراحتنی غمگگهی دي هایلی هستن و خدیاالن در حال خنده و شا
 .... باشه و غصه رو دلشون

 يهمه ..رنی رو ازم بگی سر و ته خوشی بي زارم فکراینم..امشب شبه سپهرادِ..دمی کشیقی و بستم و نفس عمچشمام
 .....  رو به عقب فرستادمندی بد و ناخوشايفکرا

 ....  به پسرم خوش بگذرهدیامشب فقط با..ستی نالی فکر و خي جاامشب
 تنهاس دی هم که دایمنم سپهراد رو بهونه کردم و سوار نشدم و برد.. نشديزی سوار چگهی جز چرخ و فلک دافسون

 ....  نشديزی شد و سوار چالی خی بگهید
 .... می رستوران و شام خوردهی میم،رفتی بچه ها کردهی بازلی وساي همه بای سپهراد رو سوارِ تقرنکهی از ابعد

 مارو به خونه رسوند ایبعد از شام برد..شدیبه هممون خوش گذشته بود و خنده از لبامون دور نم.. بودي فوق العاده اشب
 ......  خودش رفت خونهمی ازش تشکر کردی کلنکهیو بعد از ا

 .... دی چرخی دور خودش مرونی اطرافش نبود و حیچی بود که هستادهی ای خالابونی بهی تو
 نجای نداشت تا از ای راهچی افتاده بود و هری گی و خشکابونی و انگار تو بدی رسی نمیی به جادی دوی هر طرف که مبه

 .... خارج بشه
 شعله شی اتنی از زمرهی داهی دفعه دور تا دورش هی.. زانو هاش گذاشتي و نفس زنان دستاش و روستادی امستاصل

 ي حلقه نی کنه و از ادای پی تا راهدیبازم دور خودش چرخ.. و چشماش از وحشت گشاد شدستادیصاف ا.. تا باالدیکش
 ....  نبودی بره اما راهرونی بشیات
 :  تمام توانش داد زدبا
 !.... کــــمک-

 ..... شدی صداش اکو مابونیانگار تو اون ب.. کرد و به خودش برگشتدای بار انعکاس پنی چندصداش
موهاش رو چنگ زد و بازم ..دی خودش نشني جز صدایچیاما بازم ه.. چشماش رو بست و بازم کمک خواستمستاصل

 .... دیدور خودش چرخ
 ....  سوزهی کرد تمام تنش داره می و احساس مشدی شعله ور مشتری هر لحظه بشیات
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 خودش و شی اتونی قدم به سمت راست برداشت تا از مهیسرگردون .. نفس نفس افتاده و دهنش خشک شده بودبه
 ...  شدخکوبی میی بلند و اشناي صدادنی دفعه با شنهی بکشه که رونیب

 !....  بخشــــمتی نمچوقتیه.. بخشمــــتینم-
 ..... دی اتش ندي جز شعله هایچی اما هادیم صدا از کجا نهی تا ببدیبازم به اطراف چرخ.. دو دو زدچشماش
 : دی گوشاش فشرد و نعره کشي و محکم رودستاش

 !.... کمــــــک-
 اتش يهنوزم شعله ها..تمام تنش عرق کرده بود.. تخت نشستي و نفس زنان رودی داد خودش از خواب پري صدابا

 .....  کردیرو دور خودش حس م
 ....  سوختی و داخل مرونیاز ب..دی از عرقش کشسی برهنه و خي باال تنه ي و رودستش

 .....  بلند و تند به سمت حمام رفتي بلند شد و با قدمایجی و گي قراری ببا
 رونی بشیانگار از بدنش ات..شدیحرارتش کم نم..ستادی ارشی برهنه زمهی اب سرد رو باز کرد و همونطور ندوش

 ...  سوختیم..زدیم
 ی خورد و به کمرش می گردنش سر مياب از رو.. دوش خم کردریوند و سرش و ز چسبواری دستاش و به دکف
 ....  کردی از التهاب تنش کم نمیچی بود اما هخیاب ..دیرس
 رونی حوله دوره کمرش بدنِیچی گرفت و بعد از پي بود،دوش مختصرستادهی اب اری حرکت زی که بقهی دقستی از ببعد

 .... رفت
 که یسی خيبه موها.. شدرهی به خودش خنهییتو ا.. خم شدنهیی گذاشت و به سمت ازی مي جفت دستاش رو روکف

 ش که برق نهیبه عضالت شونه و س..زی مي کرد روی اب چکه مي بود و ازشون قطره هاختهی رشیشونیجلوشون تو پ
 ..... زدیم

 ....  کردیم خودش امتناع ي محسوس از نگاه کردن به چشمایلی چرخوند و خی منهیی و تو انگاهش
 برداشت و کی حوله کوچهیاول .. کنده بشه و به سمت کمدش برهنهیی که به جونش افتاد،باعث شد از ای ناگهانلرزِ

 ..... دی پوشی شلوارك مشکهی ساده سبز رنگ و شرتی تهی..موهاش رو خشک کرد
 به ساعت ینگاه.. بودکیهوا هنوز تار.. و به باال حالتشون داددی کوتاهش کشي و مثل شونه تو موهادستش
 ی کرد تن بی می و سعدی چرخی خواب باشه مثل روح سرگردون تو خونه منکهی ايچهاره صبح بود و اون جا..انداخت

 .... قرارش رو اروم کنه
 ....  کناره تخت رفت و لب تابش رو برداشت و از اتاق خارج شدی سمت عسلبه

 اب، به وانِی برداشت و بعد از پر کردن لینیری دوتا دونه شخچالیز تو ا.. گذاشت و به اشپزخونه رفتزی مي رو رولبتاب
 ....  به روبه روش بود اروم اروم مشغول خوردن شدرهی که خنطوری داد و همهیکانتر تک

 به طرف لبتابش بره،راهش و به طرف بارش کج کرد و نکهیقبل از ا.. رفترونی و از اشپزخونه بدی اب رو سر کشوانیل
 ...  کاناپه نشستي بود،برداشت و روی رنگی بعی که پر از ماشهی شهی مربع شکل و کوتاه با نوای لهی
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 دست هیبا .. قلوپ ازش خوردهی پر کرد و مهی رو تا نوانی کامل روشن بشه،لی انِ لبتاب رو فشار داد و تا وقتي دکمه
با روشن شدنِ لبتاب با دسته .. رمز لبتاب رو وارد کردعی ش تند و سرگهی دهنش گرفته بود و با دسته دکِی رو نزدوانیل

 ....  مبلهی داد به پشتهی پشتش رو تکودشم پاهاش قرار داد و خي بلندش کرد و روشیخال
 طبق عادته گذشته، ی لبخنده کجلی اسم فادنِیبا د.. رو که رمز داشت باز کردشونیکی ها شد و لی مکث وارد فابدون

 .... سپهراد.. لباشينشست رو
 کش شتری غر زده بود،لباش بی بود و کلدهی خودشون دي عکس هالِی فاي اسم رو رونی که آبشار اي روزياداوری با

 ....  شدلی تبدی لبخنده واقعهیاومد و اون لبخنده کج به 
 ....  کرد و پرواز کرد به اون روزکی لبخند زده ش نزدي رو به لباوانیل

 باحال و عاشقونه زی چهی نکهی ايجا!.. سپهراد؟ی رو گذاشتمونی خصوصي عکسالی که اسم فای چیعنیاه شهراد -"
 !....  روش؟ی ت رو گذاشتندهی اسم بچه ا،يبزار

 ....  بوددهیشد،خندی ختم مزای چنی آبشار که به اکِی کوچي اون روز به غرولندها و خواسته هاچقدر
 : ه بود رو باال انداخته بود و با غرور در جوابش گفتابروهاش

 يزیاصال به نظرت چ.. و من پدرشی که قراره تو مادرش باشياسم بچه ا!.. اسم عاشقونه تر؟نی از ای چزمیعز-
 و ادی سپهراد هم مي روزهیباالخره !.. که مختص به دوتامونه؟لی فانی اي که بزارم روشدی مدای پنی تر از انیریش
 ....  من و توئهي که فقط برایکس.. مشترکه من و توي نقطه شهیم
اخرشم با اخم گفته بود اصال مرده .. بود و مسخره ش کرده بوددهی که اورده بود،آبشار غش غش خندیلی دالاز

  ".... تر و عاشقانه تر رفتار کنهمی مالکمی تا بتونه نهی بره دوره ببدی و باستی نیکیرمانت
 يتو حالت ها و ژست ها.. که فقط خودشون دوتا بودنییعکسا.. به اسم سپهراد زد و وارده عکسا شدي اگهی دلبخنده
 .... مختلف
 و دهی بلند شني بود که تو خوابش با صداي و اون تو فکره جمله اشدی چشماش رد مي از جلویکی یکی ها عکس

 .... شدی تکرار میهنوزم انگار ضبط شده بود و تو گوشش ه
 .... "! بخشمتی نمچوقتیه.. بخشمتینم"-

 شی اتي حلقه نی تونه فراموش کنه که چطور بی نمچوقتی حرارت و التهاب از بدنش رفته بود اما مطمئن بود هاون
 .....  بردی نمادی از چوقتی بود رو هی که انگار واقعیاون حرارت.. افتاده بودریگ

 که هر لحظه یشی اتي خشک و حلقه ابونهی ببره اون بادی خورد تا از ی مشروب مشتری بی کرد و هی و گرم مسرش
 .... شدی تر مکیبهش نزد

 :  فرستادرونی و محکم بقی و نفسش و عمدی صورت عرق کرده ش کشي و رودستش
 .... شهیهرشب داره تکرار م.. کابوس ها تموم شهنی اشهی میکِ-

 :  و به طرف سقف بلند کرد و زمزمه وار گفتصورتش
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من ..باشه قبول!.. دارن؟ی کابوس ها دست از سرم برمنیچطور ا!.. درست بشه؟یچکار کنم همه چ!..چکار کنم خدا؟-
 !....  کابوس ها تموم شن؟نی و ایچکار کنم تا منو ببخش!..حاال چطور جبرانش کنم؟..گند زدم.. اشتباه کردمدمیفهم

 : جلوشِ نجوا کرد که انگار خودش ي به عکس آبشار،طوررهیخ.. و دستاش و تو موهاش فرو کردنیی و اورد پاسرش
 ی سراغت و میاز هرک..یستیاما تو که ن..ی کنم تو منو ببخشي کاردیبا..دلت ازم شکسته..ی دونم که تو ازم ناراحتیم-
 لحظه هم درنگ هی کرد،مطمئن باش داتی پشهی و چطور میی دونستم کجایاگه م.. فرانسهی رفتگنی فقط بهم مرمیگ
 ..... شتی اومدم پی کردم و مینم
 .....  داده بودنتی صورتش و زینی و دلنشبایلبخندِ ز.. و سر انگشتاش و رو صورت آبشار حرکت داددی کشیفپو

 ....  شده بودزی رکمی از ته دلش ي بخاطره خنده چشماش
 ....  تر کرده بودی و چهره ش رو خواستندی درخشی مدشی و سففی رديدندونا
 کرد بازم با ی مقنعه فرو مای شال ری اونارو زی که هرچییموها.. بودختهی رو کج تو صورتش رشی قهوه ايموها

 فرستاد و سرش غر ی تو ممتی موهاش رو با مالشهی شهراد کنارش بود همی و وقتختنی ری تو صورتش میگوشیباز
 .....  کردی مي و دلبردی خندیآبشار هم فقط م..زدیم

 کرده ری گپسشی کلي زده از شالش که فقط رورونی بيا راستش کج کرده بود و موهي عکس سرش و رو شونه تو
 .....  خوردنی بودن و تو هوا تاب مختهیبود،به همون سمت ر

 بود،اشاره ستادهی دست چپش به شهراد که سمت راستش اي راستش و به کمرش زده بود و با انگشتِ اشاره دست
 .... دادی انگار داشت اون رو نشون میی جوراهیکرده بود و 

 ....  شده بود اما بازم برق خودشون رو داشتنزی رشی مشکيچشما..دی درخشی مدشیپوست سف.. بوددهی ته دل خنداز
 : دی آبشار تو عکس کشي زد و دستش و رو موهای لبخندِ تلخشهراد

 ی گفتنگهی که دتیمهربون..ینی هم،دلنشی از خوشگلشتریب..ی تو چقدر خوشگلنکهی دقت نکردم به اچوقتیچرا ه-
 از نطوری که ازت دارم همیی عکسايتو همه ..شدی از لبات پاك نمچوقتی خنده هنیا..تهیچشمات پر از معصوم..ستین

 خوب اتی که تو چقدر خصوصدمی نفهمچوقتیه چرا.. هنوزم پاك نشده باشه از لباتدوارمی و اميدیته دل خند
 ...... يدار
 ....  در مقابله آبشار بودشیروزی پي که نشونه زدی رو می عکسه آبشار همون لبخنده کجی به آبشار و حتشهیهم
 به ی مهربون و واقعي به چشماش تو عکس،لبخندرهی و خدی صورت آبشار کشيدستش و رو..از ته دل.. بارنی اوليبرا

 ...... دی شاد و خوشحالش پاششهیصورته هم
 ....داختم به افسون انی رو که تو بغلم خواب بود جا به جا کردم و نگاهسپهراد

 بغض تو هی همه گرنیهنوزم بعد از ا.. اوضاع رو داشتننی منم هميمطمئنم چشما.. قرمز و پف کرده بودچشماش
 ... گلومه

 ی ممی داشتنکهیاز ا.. بودی و ناراحتینگاهش پر از دلتنگ..شهی اشک تو چشمام جمع موفتمی که مای نگاهه اخرِ بردادهی
 .... ومدی از دستش برنمي کارچی ناراحت بود و همیرفت
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 ....  اخر سپهراد رو تو بغلش گرفته بود و محکم چسبونده بود به خودشي تا لحظه ایبرد
 بودن ي همو اما بازم تنها خانواده امیدی دی کم میلی خنکهیبا ا..می کم نذاشتهی جون هم که از گریتی و افسون و گمن

 که پسرشون رو تمام و کمال در یی باهاشون و تنها کسامی کردی که رفت و امد مییتنها کسا..میکه ما اونجا داشت
 ..... وفتهی نواسمون ی و اتفاقمی ما گذاشته بودن تا تنها نباشاریاخت

 :  گردن سپهراد محکم تر کردم و برگشتم سمت افسونری و زدستم
 ....  ترکه افسونیدلم داره م-

 : دی هم فشرد و لبش و گزي رو محکم روپلکاش
من و تو ..میدی از هم پاشهویحاال ..می دادلی خانواده تشکیی جوراهی..می کردیچند سال اونجا زندگ..نطوریمنم هم-

 تونم بگم یآبشار م.. همه باهامون فاصله دارهنی هم که اایبرد..مینی بی همو نمادی زگهی و درانی امی گردی برممیدار
 .... زی همه چي براشهیدلم واقعا تنگ م..می ازش داریخاطرات چه.. رو تو فرانسه گذروندممی زندگي روزانیبهتر
 :  گرفته و دو رگه شده بودادی زي هیصدام از گر.. دادمهی تکمی و به صندلسرم

دلم .. تابهی چقدر دلم براش بی بفهمی تونینم..رمی میمن م.. افسوننمی رو نبای بردارمی تونم طاقت بیچطور م..هوم-
 .... باز تنها شدم.. آرشام کرده بودمنِیگزی رو جاایافسون من برد.. حاال براش تنگ شدهنیاز هم
 :  اوردم و نگاهم و به سپهراد دوختم و ادامه دادمنیی و پاسرم

 دور و ي اگهیاخه مرد د.. وابسته شده باشهای به برددمیبهش حق م.. رو تحمل کنه افسونای از برديسپهراد چطور دور-
 من و تو ي هی با روحشد،سپهرادی و سپهراد محدود مای بردياگه رابطه ..رمی رو بگی وابستگنی ايتا جلوبرش نبود 

 کاری افسرده بشه من چای از بردي بخاطره دورسپهراد افسون اگه.. خواستمی نمنوی و من اصال اشدیبزرگ م
 ....  مهمترهيزیسپهراد از هرچ.. رو از دست دادمای که بردستمیدردم فقط خودم ن!..کنم؟

 :  سرخم دوختي پف کرده ش رو به چشماي شونه م گذاشت و چشماي و رودستش
هنوز .. رو کال فراموش کنهای که ممکنه بردشهی سرگرم منقدریسپهراد اونجا ا..نگران نباش..یگی می فهمم چیم-

از .. کنهی فراموش م زودیلی رو خيزیبچه س و مطمئنم هرچ.. بمونهادشی ی که همه چستی نادیاونقدر سنش ز
 ....  مادنهی دي برارانی اادی از حاال زود زود مت که گفيدید..زنهی بهمون سر مادی زود میلی که گفت خای هم بردیطرف
 :  و تکون دادمسرم

امکان نداره ..حضورش پررنگه افسون.. کنارش بودهای باز کرده بردای دننی چشم به ایاما سپهراد از وقت.. دونمیم-
 باهاش رفتار دتش،چطوری بود و بعد از مدتها دوباره ددهی بار دهی رو شلی مستی نادتی..سپهراده باهوش فراموشش کنه

حاال ..ادشهی رو شلینگاهش که اونقدر اشنا بود،مشخص بود که م از..نهی بی رو مشلیانگار هرروز داره م!.. کرد؟یم
 .. امکان نداره!.. کنارش بوده رو فراموش کنه؟یتی که همه جا و تو هر موقعییای برديوقع دارت

 :  گذاشت و محکم فشردشیشونی پي دستش و روافسون
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 چیدر حال حاضر ه..انگار من از عزل عقل نداشتم.. شدهی خالهیخال..ذهنم قفل کرده.. دونمیواقعا نم.. دونم آبشارینم-
 دور ی جوِ پر دلتنگنی از اکمی..می استراحت کنکمیم،یبزار برس.. هم ندارميشنهادی پچیم و ه تونم بکنی نميکار
 ..... مین بکدی باکاری چمینی کنم ببی فکر ممینی شیم..میبش

 :  و چشمام و باز و بسته کرددمی کشیقی عمنفس
 .... می کندای پی راههی می بهتر بتونیی دوتادی گم شای فکرم مشغوله که منقدریا.. کردمتتیببخش اذ..ی گیراست م-
 یمطمئن باش نم.. فکر نکنزای چنیبه ا.. مهمترهيزیخوب بودنش برام از هرچ..من عاشق سپهرادم..هی چه حرفنیا-

 س و ناراحتم که اصال ذهنم ختهی اعصاب بهم رنقدری االن ایمنته..منم مثل تو به فکرشم..وفتهی واسش بی اتفاقمیزار
 .... شهیباز نم

 .... می استراحت کن تا برسکمی..یاوک-
 .....  جابه جا کردکمیچشماش و بست و سرش و .. شکمش گذاشتي دستش و تو هم قالب کرد و رودوتا

 هی تکشیشونی خم کردم و گونه م رو به پکمیسرم و .. م چسبوندمنهی باال و سرش و به سدمی کشکمی رو سپهراد
 ..... شش برطرف بشه سوزکمیچشمام و بستم تا ..دادم

 ***************************************************** 
 از یکی يدسته .. دست محکم پاهاش رو گرفته بودمهی شونه م بود و با ي سپهراد که دوباره به خواب رفته بود روسر

 ....  م بودگهیچمدون ها هم تو دسته د
 ..... ارهی رو بگهید و رفته بود اون دوتا د دوتا از چمدون هارو پشت سرم گذاشته بوافسون

 و دی وزی میمی مالمی بودم و نسستادهی ترکش کرده،اشی که چند سال پیی از فرودگاهِ جارونیب..بچه به بغل.. منو
 .... دادی ميموهام رو باز

 ی جلو باز و کوتاه و خردليمانتو.. قاب گرفته بودنمی شالِ قهوه اری فر شده م که دو طرف صورتم رو از زيموها
 ......  اسپرت همرنگ شالميکفش ها..ي لوله انِیشلوار ج..رنگ

 یمتفاوت با ساده لوح.. متفاوتیباطن.. رفتمی منجای از ای وقتشیمتفاوت با سال ها پ.. متفاوتی قول افسون بازگشتبه
 نی دراومده و پخته و سنگی جوونیِاز اون خام.. ظاهرم هم عوض شدهیحت.. و محکميقو..شی سال ها پهیو احمق

 .... شده بود
 نگاه هی با یحت.. داشتنمی گرم و مالي لباسام رنگاشتری اما حاال بدمی پوشی شاد و تند مي موقع ها اکثرا رنگ هااون

 ......  گذشته فاصله گرفتمي تا اسمون متفاوت شدم و کال از اخالقا و رفتارانی زمدی فهمشدیبه ظاهره من م
 موج نشیی من لخته لخت بود اما پايموها.. عوض شدن من بودي از نشانه هایکی فر شده هم ي موهانی همیحت
دو درجه .. کرده بودمزی چند ماه موهام رو کال فرِ ريعاشق موهام بودم اما االن برا.. داشتی بزرگ و قشنگيها

 نیبا ا..ت هم همرنگ موهام شده بود داشیگ پهن و کوتاهم که کات قشنيابروها..رنگشون رو روشن تر کرده بودم
 ...  گرفته بودمي حالت بورهی دمی صورت سفيرنگِ موها و ابروها،رو
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 یاز خودم راض..دمی کشیقی بسته نفس عمي تو بغلم جابه جا کردم و با چشماکمی دست سپهراد رو هی همون با
 یمن اومده بودم که متفاوت زندگ..داده بشه صی تو ظاهرمم تشخریی تغنی کرده بودم و دوست داشتم اریی تغیکل..بودم

 ....  تونمیکنم و مطمئنم که م
 انجام ي کارادیهرچند افسون ز..می دادریی کال خودمون رو تغمی برگشتمون که تموم شد با افسون رفتي کاراي همه

 ... ومدی بهش میلی نازك شده ش خي و ابروهاي نسکافه اينداد اما موها
 ....  کرد و رفت،نداشتمی از خانواده ش خداحافظهی که با گری به اون دخترکی شباهتچیه.. من واقعا عوض شده بودمو
 خوشش اومده یلی موهام خزهیافسون از رنگ و فرِ ر..شدی مریی تغنی اي متوجه دیدی میهرک.. بوديری چشمگراتِییتغ

 ....  کردی مفیبود و همش تعر
 !...  بتونمــــدیبا.. تونمیمن م.. اماده کنمزی چیلی خي خودم و برادی کم باکم

 ي لبام کاشتم و همه ي رويلبخند.. بود،انداختمستادهی به افسون که با چمدون ها پست سرم ای عقب و نگاهدمیچرخ
 .... رهی تونه جلوم رو بگی نمچکسیه.. سازمی بسازم و مي تازه اهیمن اومدم زندگ.. بد رو پس زدميزایچ

 :  و نگاهم و تو صورت افسون چرخوندمدمی کشي اگهی دقهی عمنفس
 !.... م؟یبر-

 :  و تکون داد و زمزمه وار جواب دادسرش
 !... میبر-

 ....  تکون داد و با کمک راننده چمدون هارو تو صندوق عقب گذاشتنی تاکسي برایدست
 ....  و سپهراد رو اروم تو بغلم خوابوندممی هم نشستکنار

 : اهش و به صورتِ سپهراد دوخت و گفت نگافسون
 مییای تا بدی کشی شدن و دو ساعت طول می جمع منجای وگرنه االن همه امی رسی می چه ساعتمیخوب شد نگفت-
 .... رونیب

 ...  ها شدابونی نگفت و مشغول نگاه کردن به خيزی چگهیاونم د.. تکون دادمدیی تاي سکوت سرم و به نشونه تو
 طول یبه قول افسون کل.. جمع نشن فرودگاهی تا همگمی رو نگفته بودقی اما ساعت دقمییای مي چه روزمی بودگفته

 ..... می تا از فرودگاه خارج بشدی کشیم
 :  که برگشتم سمتشمی بودنای خونه افسون اکِینزد
 !...  ما؟ي خونه می امشب برییاینم-

 : رفت به صورته نگرانم انداخت و دستم و تو دستش گینگاه
 منتظرم نایمامانم ا.. کردمی متی تونستم حتما همراهیاگه م.. کنهی رفتار میمطمئنم مامانت منطق..نگران نباش-

 ...  شماي خونه می ری ما فردا با هم مي خونه ای تو امشب بی خواهیم..ومدمیهستن وگرنه حتما م
 :  به مهرش زدميلبخند
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 و خونه می فردا همه بفهمن اومددی امشب باشه شانیبهتره که هم.. روبه رو بشم باهاشوندیباالخره با..نه فداتشم-
 ....  با استفاده از سپهراد دل منو بشکونننکهی اای.. بکنن که دل سپهرادم بشکنهي کارهیفقط نگرانم ..شلوغ بشه

 خوده ی بتینگران..رو بشکونه بچه هی حرفاس که بخواد قلب نیمامانت مهربون تر از ا..ی زنی مهی چه حرفنیا-
 .... زمیعز
 ....  باشهنطوری که همدوارمیام-
 ..  نگفتيزی لبخند چشماش رو باز و بسته کرد و چبا

دستش و تو دستش گرفت و به سر ..دی سپهراد رو بوسيبا محبت خم شد و اروم گونه ..ستادی خونشون اي جلونیماش
 ....  و تپلش بوسه زدکی کوچيانگشتا

 حرف که کمی و بعد از دی من و هم بوسيسرش و که بلند کرد گونه ..حرکتش عشقش به سپهراد معلوم بود هر از
 ....  شدادهی پنی کرد و از ماشی خداحافظزای چنی افتاده و ای نمینگران نباشم و اتفاق

 ....  گذاشتنیی افسون بود رو پاي که برای شد و دوتا چمدونادهی هم پراننده
 و با لبخند نیی پادمی رو کششهیاروم ش.. طرف مشهی فرمون نشست و خواست حرکت کنه که افسون زد به شپشت

 .... بهش نگاه کردم
 :  محبت گفتپر
 ....  نباشيزی کنم نگرانِ چیخواهش م..ارمیاحتماال بچه هارو هم م.. زنمی بهتون سر مامیمن فردا م-
 .... پس منتظرتونم..ممنونم افسون-
 ....  فاصله گرفت و دستش و برام تکون دادنی ماشاز

 صورت ي که حرکت کرد اروم دستم و رونی ماشنی هميبرا.. دو سه تا کوچه بود فقطنای خونه ما و افسون اي فاصله
 ی خوابش نمگهی و دشدی مداری شب بد،اخری خوابی بود و اگه همچنان مدهی خوابیلیخ.. کنمدارشی تا بدمیسپهراد کش

 .... برد
 :  کردمکی و صورتم و به گوشش نزددمی و تو موهاش کشدستم

 .... گهیخواب بسه د.. شوداریمامان جان ب..سپهرادم-
 ....  شدن نداشتداریغرق خواب بود و قصد ب.. و صداش زدمدمی کششیشونی گونه و پي دستم و رودوباره

 خمار و غرق خوابش ي چشمايدلم برا..روم بازشون کرد و بعدم ادی صداش زدم تا باالخره پلکاش لرزگهی بار دچند
 .... دمیخم شدم محکم گونه ش رو بوس..ضعف رفت

 : دمی موها و پشت گردنش کشيدستم و رو.. م فشردنهی زد و صورتش و تو سیی خوابالولبخند
 ....  منتظرمون هستننی و خاله آرشیمامان بزرگ..می رسی االن می شو مامانداریب-

 وقت سپهرادم و به عنوان نوه چی که گفته هیمامان بزرگ!..مامان بزرگ و خاله؟.. که زدم دلم سوختیرف از حخودم
 هم که نیآرش.. کنهی دخترم و خراب مي ندهی دونم ای می تونم وجودش و قبول کنم وقتیگفته نم.. کنهیقبول نم

 ...  حرفاس که بشه روش حساب کردنی تر از اکیکوچ
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مگه نگفتن بچه بادومه و نوه مغزه .. خوادی دونم چرا مامان پسر منو نمینم..زترهی نوه از بچه عزدمی شنشهیهم
 !..... پس چرا مامان من مغز بادومش و دوست نداره؟!..بادوم؟
 نیری و بخاطره شنتشی ببدیشا..دتشی چون هنوز نددیشا.. دونستم زدمی که جوابش و نمی به سوالینی غمگلبخند

 .... ادیزش خوشش ب هاش ایزبون
 :  م و با غصه باال انداختم و سپهراد رو محکم به خودم فشردمشونه

 همشون رو يخودم جا.. کنهتتی بهت،اذهی زارم عالقه نداشتنه بقینم.. دوستت دارم پسرمای تمام دنيخودم اندازه -
 .... رمی گیم
 کوتاهش رو مرتب نی سبز و استشرتیخم شدم طرفش و ت.. کنارمی صندلي بغلم بلندش کردم و نشوندمش رواز

 ... دمی زانوش بود کشری که تا زنشی به شلوارك جیدست..کردم
دستم و مثل .. پاش کردم و چسبشون رو محکم بستمیکی یکی.. و باز کردم و صندل هاش رو از داخلش دراوردمفمیک

 ختهی بهم رننی بی بار که سپهراد رو منیال دوست نداشتم اولاص.. ش و صافشون کردمدهی ژولي تو موهادمیشونه کش
 ..... و نامرتب باشه

 : دمی مرتب شد،دستش و تو دستم گرفتم و سر انگشتاش رو بوسکمی یوقت
 ...  خوابالودي افهی بود اون قیچ..يحاال ماه شد-
 ....  شدنادهی راننده تشکر کردم و پاز.. سپهراد گرفتمنِیری از لبخنده شم،نگاهیدی گفت رسی راننده که مي صدابا

ضربان قلبم تند شده .. درکی نزدمی ما بود و منم دسته سپهراد رو گرفتم و رفتي اورده چمدون هارونی مشغول براننده
 .....  کردم تمام بدنم عرق کردهیحس م..بود

 بود و در کنارشون نای ايهمه ..ذوقِ با دوستام بودن.. برگشتن به وطنيشاد..میرفع دلتنگ.. خانواده مدنی دیخوشحال
 .... استرس و اضطراب هم بود..ترس هم بود.. هم بودینگران

 ....  و نگران بودم ناراحتش کنندمی ترسیفقط م.. هم بخاطره وجوده سپهراد بودهمش
خواستم باز زنگ .. گذشتقهیچند دق.. زنگيرو قلبم دستم و گذاشتم ي و همراه با ضربان کوبنده دمی کشیقی عمنفس

 : دمی رو شنبهی خانوم غرهی يبزنم که صدا
 ... د؟ییبفرما-

 :  داشتیفیصدام لرزش خف.. دهنم و قورت دادماب
 !.... من آبشارم-

 :  به لبم اوردي لبخند محوجانشی پر هيصدا
 ....  من نشناختمدیببخش.. داخلدییبفرما..سالم خانم جان-
 ... کمی ادهیچمدونام ز.. به من کمک کنهادی بنی هست بگیلطفا اگه کس..اره ندبیع-
 ....  فرستمیچشم چشم االن م-
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 به جی بود و گستادهی خم شدم و سپهراد رو که کنارم اکمی.. با راننده حساب کردمیی عقب و با خوش روبرگشتم
 که ازش دور کمی نکنه نکهی استرس اشه،همی خودم کم مهیتو بغلم باشه،هم نگران.. کرد،بغل کردمیاطرافش نگاه م

 ....  بهش بگهيزی چیبشم کس
 اما من با اصرار انگار نگهش بودی مدی که نبایترس.. تو دلم بودیعیرطبی ترس غهی امکان نداره اما بازم نی دونستم ایم

 .... داشته بودم
 تو خونه و دمی چمدون رو با دستم کشهی.. زدن شددی مشغول دي دستاش و دور گردنم حلقه کرد و با کنجکاوسپهراد

 ..... دمی رو شنی کسي قدماي که صداارمی باطی حداقل تا حينطوری رو هم همهیخواستم برگردم بق
هرچند اون .. اوردمای گفته بودم خودم سپهراد رو بدنری به امتیمن تو اوج عصبان.. مضطرب شدمری امدنی و با دبرگشتم

 ...  نهای دونم تو ذهنش مونده یبه تمسخر گرفت اما نم
 جانی به سپهراد که داشت با هی نگاهمی نیحت.. تو صورت خودم نگه داشتمی و نگاهش رو مستقستادی امی چند قدمتو

 ....  کرد،ننداختیبهش نگاه م
 ... . بشهری بود که کوچولوم تحقنیفقط ترسم ا..دمی ترسی منی هماز

 لحظه هی ری کرد که امریی تغنقدرینگاهم ا..دستم دور سپهراد محکم تر شد.. و از حد معمولش باالتر گرفتمسرم
 ....  قدم رفت عقبمی نهیچشماش گرد شد و 

 .....  سالم براش تکون دادمي زدم و سرم و به نشونه یظی غلپوزخنده
 :  کناره صورتم با انگشت شصتم به عقب اشاره کردم و گفتماز
 ... ارمی خودم چمدون هارو مشهیاگه برات زحمت م-
 رفتم اما ی از سر و کولش باال می زمانهیمن .. آبشار رو باور نداشتنیانگار ا.. بهم نگاه کردرهی خرهی خورده خهی

 .... حاال
 فشار دستاش دور ي جوره ناجورهیکردم که هنوز دستاش دور گردنم بود و  برداشتم و به سپهراد نگاه ری و از امنگام

 :  به اطراف اشاره کردمری به روش زدم و بدون توجه به اميلبخند.. شده بودادیگردنم ز
هوا که ..می تاب هم اونطرف دارهی نیبب.. مونهیمثل پارك م.. پسرمشهی خوشگل میلی خنجایهوا که روشن بشه ا-

 !.... زدلم؟یباشه عز..میشی سوارش ممییایروشن شد م
افسون چقدر حرص .. لبخندش مال من بودنی ترنیریش.. که فقط مخصوص به من بود سرش و تکون دادي لبخندبا
 .... زدی لبخند نمينطوری اون اي خورد که سپهراد برایم
 :  باالتردمشی حرکت کشهی با
 !... زم؟ی عزمیبر-
 ...  دراز شدری مردونه به طرفِ امیلی دست راستش خهوی چرخوند و ری منو امنی بود نگاهش و بدی که ازش بعی خجالتبا

 شکونه هم یاالن هم من و م.. کنهیاالن دار و ندارم و خورد م.. دست دراز شده ش خشک شدي چشمام رومردمک
 ....  رومیتمام زندگ



@donyayroman 342 

 : نمیس العملش رو بب تا عکری سمت امدی و چرخدی صداش مردمک چشمام لرزدنی شنبا
 !.... من شِپهالدم..شالم-

 از همشون بامزه تر نی گفت اما ای از کلمات رو جابه جا میلیخ..بودم "ش"و  "س" جابه جا گفتنه نی اعاشق
 .... شدنی موند و کلمات عوض می دندوناش منیانگار زبونش ب..بود
 :  طرف مقابلش ترجمه کنم،به حرف اومدمي سپهراد رو براي داشتم و مجبور بودم حرفاشهی که همی عادتي رواز
 !... سالم من سِپهرادم..گهیم-
 :  تکون دادکمی سپهراد رو تو دستش گرفت و ي دستش و از کنارش بلند کرد و دست کوچولوی با سستریام
 ....  خوشحالمدنتی از دیلیخ..رمیمنم ام..سالم-

 : کرد و در جوابش گفت دستاش و دوباره دور گردنم حلقه سپهراد
 !... نیهمتن-

 :  کرد،با همون خنده گفتمی که با تعجب به ما نگاه مریبه ام..دمی و محکم گونه ش رو بوسدمی خندبلند
 !.... نی همچنگهیم-
 : نگاهش و تو صورتم چرخوند و گفت.. زدي هم باالخره لبخندریام
 ....  برات تنگ شده بودیلیدلم خ..نمتی بیخوشحالم که م..يخوش اومد-
 : دی خندی تصنعیلی گشاد کرد و خکمی دفعه چشماش و هی
 ....  نگه داشتمنجایمنو فرستادن که چمدون هات رو ببرم داخل که خودتم هم.. کنن تو خونهی منو مي االن کله يوا-

 :  از چمدون هارو بردارم که زودتر از من برداشت و گفتیکی و تکون دادم و خواستم سرم
 .... شهیبرو تو که همه منتظرتن و االن طاقتشون تموم م..ارمیخودم م..يری خواد دست بگیتو نم-
 ...  کنمی دارم می من چه غلطنهی ببومدی نیکی.. که ازم شد معلومهیاز استقبال-
 :  لبخند گفتبا
 نگه تا يزی من کنارش بودم و ازش خواستم چيزدی خانم حرف ممی با مریوقت..يومدمن اصال نگفتم تو ا..وانهید-

 .....  کنمزشونیسوپرا
 .... ارمی منو فرستادن چمدون هات رو بیبعدشم گفت!.. دنبالت؟انی و مشهی االن طاقتشون تموم میپس چرا گفت-

 :  زد و گفتی چشمکمیوفتادی که کنار هم راه منطوریهم
 .... رونی بزنی ری و همشون مي تو اومدگهی خانوم به همه ممی تو خونه،مرمی نرگهی دقهی اگه تا سه دق بندمیشرط م-

 وقت بخاطره هی دمیترس..دی ترکی استقبالم دلم داشت مومدی نی کسنکهیاز ا.. اروم گرفتکمی زدم و دلم يلبخند
 ...  رفتار کنننطوریوجوده سپهراد ا

 از یکی.. استرس دارم و نگرانمیلی خدیانگار اونم فهم.. و سپهراد رو محکم تر به خودم چسبوندمدمی کشیقی عمنفس
 کرد تا اروم یسرم و ناز م.. سرمي رودی شال کشيدستاش و از دور گردنم باز کرد و اروم و نوازش گونه از رو

 .....  لبامي نشست رويلبخند محو..بشم
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 و محبتِ تیمی صمي شده بود روخکوبینگاهش م.. داخلمیکرده بود و منتظر بود بر جلو تر از ما در سالن رو باز ریام
 ....  مانیب

 رهی رفتم سپهراد جفت دوستاش رو گذاشت دو طرف صورتم و با لبخند مخصوصش خی که از چند پله باال منطوریهم
 : شد تو صورتم

 ) من کنارتم..نترس..یمام....(من کنالتم..نتلس..یمام-
 هی..صورتم پر از لبخند شد..دی رو اروم بوسمیشونی که دستاش هنوز دو طرف صورتم بودن خم شد و پنطوری هم همبعد

 ....  و رفتدی داشتم با جمله و بوسه ش پرکشی استرس و نگرانیلحظه هرچ
 .... ،ممنونمي رو به من دادای دني هی هدنی شکرت،بهترایخدا.. دلم خداروشکر کردمتو
 :  گفتمی اروميبا صدا..ستادمی بود انداختم و کنارش ارهیکه هنوز به ما خ ری به امی نگاهمین

 !.... نجاس؟ی ایک-
 :  مامانم بلند از خونه اومدي جواب بده که همون موقع صداخواست

 ....  کردخی تیی چاگهی دایب!..؟ي پسرم کجا موندریام-
 و رفتم رونینفسم و فوت کردم ب..چقدر دلم تنگ شده بود..دمی دیجلوم رو تار م.. لبالب پر از اشک شده بودچشمام
 .....  شدمییرایاز راهرو گذاشتم و وارد پذ..داخل

 سمت من و سپهراد دی سرها چرخي دفعه همه هی.. سالم کردمی لرزون و پر بغضيبا صدا.. حواسش به من نبودیکس
 .... ده بودکه هنوز بغلم بود و بخاطره دستاش دور گردنم،شالم از سرم افتا

دست انداخت .. پرواز کرد طرفمزونیاول از همه مامانم به خودش اومد و اشک ر.. همه پر از تعجب و بهت بوديچشما
 .....  تو بغلشدمیدورم و همراه با سپهراد کش

هم دلتنگ .. زدمیهق م.. م بلند شده بودهی گريصدا.. شدسی و صورتم خرونی بختنی جمع شده تو چشمم رياشکا
 ....  کردی متمی اذیلی بابام خی خاليهم جا..دمبو

 ......  کردهی من و مامان گري و پابه پاهی گرری شده،زد زي من فکر کرده بود طوري هی که از گرسپهراد
 و دور از جونش شدی کرد وگرنه مثل چندباره قبل نفسش قطع می مهی گردی و شدادی زدینبا..ارهی نفس کم بدمی ترسیم

 .....  بودادی زشیامکان خفگ
 صورتم دراورد و سر و صورتم و غرق بوسه يدستاش رو به احاطه ..دمی از مامان جدا شدم و صورتش و بوسهی گربا

 ....  گرفتی داشت خنده م مگهی که دنقدریا..کرد
غنچه  ي به لبايلبخند محو.. بودسی و صورتش خدی لرزیلباش م.. به سپهراد انداختمی مامان که جدا شدم نگاهاز

 ....  اشکاش رو پاك کردمدمی صورتش کشيشده ش زدم و دستم و رو
 ....  نبود انگاری کسگهید.. اونجا بودنریفقط خانواده ام.. انداختمهی به بقینگاه
 :  و گفتدیصورتم و بوس.. از مامان خاله مهناز اومد جلو و بغلم کردبعد
 .... ری بخدنیرس.. دخترميخوش اومد-
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 ... ممنونم خاله-
 تمام تالششون یهمگ..ستادیارغوان همه رو کنار زد و اومد جلوم ا.. کردميدی هم دست دادم و احوال پرسری امي بابابا

 .... رنی بگدهی کردن تا سپهراد رو نادیرو م
 که نگاه کرد کمی.. به صورت سپهراد انداختی،نگاهی چند قطره اشکِ دلتنگختنهی من و ردنی از بغل کردن و بوسبعد

 : دی به سپهراد زد و لپش و کشیچشمک.. لباشي نشست رويلبخند محو
 .... زمی عزی خاله صدام بزنی تونیم..من ارغوانم..یپیچه اقا پسره خوشت..سالم-

 :  گفتي به من کرد و با لحن بامزه ای نگاهیجی با گسپهراد
 ) من خاله دارم....(من حاله دالم-

تازه نگام به نامزده ارغوان ..مینی بگم مامان هممون رو تعارف کرد بشيزی بخوام چنکهی ا و قبل ازدی خندارغوان
 ..... افتاد
 افهیاز نظر ق.. اومدیبه ارغوان م.. داشتی بود و صورت جذابدهیالغر و کش.. و قد بلندي قهوه ايچشما.. سبزه رويپسر

 ....  هم مناسب بودني برایلیخ
 ....  کردی با سپهراد حرف زد و شوخیکل.. هم خوش صدا و مهربونهیلی خدمی کردم فهمی باهاش احوال پرسیوقت
 به می داشت مستقیاگه با من حرف.. کردی به مامان انداختم که اصال به سپهراد نگاه نمینگاه..می مبال نشستيرو

 .... غل خودم نشسته بود و تو بکمی کرد ی میبیغر.. شناختی رو نمیسپهراد هم که کس.. کردیصورت خودم نگاه م
 :  بهم کرد و گفتی نگاهمامان

 !....  دنبالت؟مییای که بی رسی می چه ساعتیچرا نگفت-
 : ختی ری اشک مزی رزیهنوز داشت ر.. زدميلبخند

 ....  کنمزتونی خواستم سوپرایم-
 :  و تکون دادسرش

 !... ن؟یشام خورد-
 :  لبامي نشست رويلبخند گشاد.. خوشحال شدمی جمع بست کلنکهی ااز
 .... رمیمن که س..می خوردییزای چهی مایتو هواپ-

 :  و به سپهراد نگاه کردمنیی سرم و انداختم پابعد
 !... ؟ی مامانستیتو گرسنه ت ن-
 : به مامان نگاه کردم و گفتم.. خجالت به جمع نگاه کرد و سرش و تکون دادبا
 ... ارمیخودم براش م-

 : ان زودتر بلند شد بلند بشم که ارغوخواستم
 !.... ارمیمن م-
 .... زمی عزیمرس-
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مشغول صحبت ..دنی پرسی رفت تو اشپزخونه و مامان و خاله مهناز درمورده فرانسه و درسم و افسون سوال مارغوان
 :  که سپهراد اروم تو گوشم گفتمیبود
 )  کجاس؟یپس ماما بزرگ!...( کشاش؟یپش ماما بزلگ-
 : باز اروم تو گوشم گفت.. دست مامانم و نشون دادمبا
 ) شش؟یبرم پ!...(سس؟یبلم پ-
 هم فقط خوده سپهراد یاما از طرف.. بگه که سپهراد ناراحت بشهيزی چدمی ترسیم.. به مامان نگاه کردمی نگرانبا
 ....  توجه مامان رو جلب کنهنشیری با زبونه شتونستیم
 به سمت مامانم يریبا خجالت و سر بز..ستادی و انییخودش و از تو بغلم سر داد پا.. سرم و تکون دادمی دودلبا

 ....  کردنی نگاه میجو مضطرب شده بود و همه با نگران..همه ساکت شدن و به سپهراد نگاه کردن..رفت
 بپرم عی افتاد سریه بود تا اگه اتفاق شدزیمخیبا ترس ن..دی لرزیدلم م.. کردمی مافتی دری منفي طرفه همه موج هااز

 ..... سمتشون
 :  گفتنشیریبا لحنِ ش.. و بهش نگاه کردستادی مامان اي جلوسپهراد

 )  سالمی بزرگیمام....( شالمیماما بزلگ-
 مامان با بهت متوقف يقدم اول رو که سمتشون برداشتم با صدا.. بلند شدمیبا نگران.. بهم انداختي نگاهه تندمامان

 : دمش
 !..... ؟یخوب..سالم گل پسر-
 گفته بود سپهراد رو قبول تی مامان با قاطعيطور..زدی همه تعجب موج ميتو چشما.. انداختمهی به بقی نگاهیجی گبا
 ....  رو نداشتمي رفتارنی کنه که توقع همچینم
 ) یمرس...(یملش-

 به ما نگاه کنه دست راستش و بلند کرد و نکهیمامان بدون ا.. کردی بود تو هم و به مامان نگاه مدهیچی و پدستاش
 .... دی سپهراد کشي موهايرو

 شدم هنوزم سپهراد رو قبول یهرچند از نگاهش متوجه م.. راحت شده بودکمی المیخ..رونی فوت کردم بقی و عمنفسم
 ... . نخواست دلش و بشکونه و ناراحتش نکردنکهیهم.. خوب بودنمینداره اما هم

 نبود یمامانم ادم.. حق با افسون بودنکهیاما مثل ا.. از خودش برونشتی داشتم اصال بهش جواب نده و با عصبانتوقع
 ....  بچه رو بشکونههیکه دله 
 ....  زدي رفتارِ مامان لبخنددنهی بود با دستادهی در اي جلوی هم که مالغه به دست با نگرانارغوان
 و به طرفش خم شد اروم گونه ستادیکنارش ا.. که مامان نشسته بودی مبلي و با کمک دستاش رفت رودی خندسپهراد

 حرف چکسیه..دیدلم از دلِ مهربونه سپهراد لرز.. گرد شدکمیمامان خشکش زد و چشماش ..دی مامان رو بوسي
 .... شمی و اومد پنیی پادی از مبل پری حرفچیبدون ه..زدینم
 : دستاش و باز کرد تا بغلش کنم در همون حال گفت..دی کشیود و کمتر خجالت م روش باز شده بکمی
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 )  کونیخاله آرش!....( کو؟نیحاله آلس-
خم شدم سپهراد رو بغل .. هممون نشست اما مامان هنوزم خشک مونده بودي لباي محو از لحنه سپهراد رويلبخند

 : کردم و گفتم
 .... شینی بیفردا م.. پسرمدهیخواب-

 ی مامان در مقابل سپهراد نمدونستمیم..شدی تو دلم هر لحظه کمتر مینگران.. نگفتيزی چگهی و تکون داد و دشسر
 ....  بودیی و تو دل برونیری شيسپهراد واقعا بچه ..تونه مقاومت کنه

 ... وفتادهی نی اتفاقچی رفتار کرد که انگار هيمامان هم طور.. نزدنی که سپهراد کرد،حرفي از کارگهی دچکسیه
 ... ادی بان،اونمی رفتن و من ارغوان رو دعوت کردم فردا که بچه ها منای ساعت بعدش خاله اکی شب اون

 من رفت دنِی مامان بعد از بوسیمنم اخر شب وقت.. نزدی حرفگهی جز درمورده درسا و خانواده عمو ساالر دمامان
 ذره شده هیدلم براش .. کنارش نشستم و نازش دادمی ساعتمی زدم و ننی به آرشيبخوابه،سپهراد رو خوابوندم و سر

 .... بود
 ....... دمی از اونم خودم کنار سپهراد،تو اتاقم با ارامش خواببعد
 و از میچه خوب که بازم دور هم جمع بود..می کردی با ذوق بهم نگاه میی و چهارتامی تو اتاقم نشسته بودنی زميرو

 ... می زدیهر طرف حرف م
 ای کباری قهی چند روز از اومدنمون گذشته بود،هنوزم هرچند دقنکهی ما خوشحال بودن و با ادنی و تبسم واقعا از دتایب

 .....  دلتنگ بودنیلیخ..دنی بوسی افسون رو مایمن و 
 :  و تبسم گفتتای مشکوك بود رو به بکمی که ی خاصجانهی با هافسون

 !... رن؟بچه ها چه طو!..چه خبر از دانشگاه؟..خوب-
 :  گفتی با لبخنده مشکوکتبسم

 !.... ؟ي دانشگاه افتادادهی هویچطور ..یسالمت..یچیه-
 :  با من من گفتافسون

 حالشون نمی خواستم ببیفقط م.. دانشگاه و بچه ها بودم و هستمادهی به شهیمن هم..من..یعنی..یچیه..خوب..خوب-
 ....  کننی مکاریچطوره و االن چ

 : انداخت شونه باال تایب
 اسه می رفتیاسه م..می نشدیمی باهاشون صمادی زگهیما هم بعد از شما د..همه حالشون خوبه..ستی نيخبر-
 ... ی جز سالمتمی هم نداريخبر..میومدیم

 :  گفتجانی دفعه تبسم با ههی بگه که يزی خواست چافسون
 !....  حق شناس؟رضایعل!..اد؟ی مادتونی رو رضایعل.. خبر دارمهیمن ..یراست..یراست-
 .... شی قد بلندش بود و الغر اندامومدی مادمی حق شناس رضای که از عليزیتنها چ.. فکر کردمکمی

 :  و تکون دادمسرم
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 !..... همون که مثل نردبوم دراز بود..ادمهی ازش ییزای چهیاره من ..هوم-
 :  با خنده گفتافسون

 ذره عقل هم تو سرش هی.. دراز بودنقدری پسر چرا انی دونم ایمن نم..مثل دکل بود..یبه نردبوم گفته بود زک-
 ....  خنگيپسره ..نبود

 :  خندهری زد زتایب
 نقدریا.. قراره دامادتون بشهیناسالمت.. کنهی دق مي روش دارياگه بفهمه چه نظر..ي کردبی رو تخرچارهیب..بسه بابا-

 .... نیاریپشت سرش حرف درن
 : تای که تبسم با حرص براق شد تو صورتِ بمیاهشون کرد گرد نگي و افسون با چشمامن
 ....  هم منحرف نکنناروی ذهن ایالک..تای حرف مفت نزن بنقدریا-

 :  رفت باالتای بيابروها
 پشتت شهیمگه هم!..مگه بهت ابراز عشق نکرد؟!..شد؟ی جلوت سبز نمشهیمگه هم!.. نکرد؟يمگه ازت خاستگار-

 ..... مگه..ومدیدرنم
 : تای زد تو سر بتیا عصبان بتبسم

 .....  بزرگش نکننقدریا.. کرد که جوابشم گرفتي خاستگارهی.. مني هم مگه مگه نکن برانقدریا..ببند دهن گشادتو-
 :  دهنش و چشماش و گرد کردي دستش و گذاشت روتایب

 !.... بگم؟..ها؟!..ها؟!.. کرد؟یبگم چه کارا برات م!..دهنه من گشاده؟-
 :  وسط بحثشوندمی بگه که پريزی خواست چتبسم

 ي خاستگاري حق شناس چطوررضای علنی انمی ببنیحاال بگ..نی کنی بحث منقدریچرا ا..گهی دنی بابا ول کنيا-
 !... کرده؟
افسون دستش و رو شونه تبسم گذاشت و عقب .. عقبدمی خواست حمله کنه سمتم که با خنده خودمو کشتبسم

 : در همون حال گفت..فرستادش
 کنه ي خاستگاري بلد بوده چطورالقی ديرضای علنی امی بدونمی خواهیم.. گفتنیمگه چ!.. با همه؟يچرا جنگ دار-
 ی نمره رو تو کالس منیهمش سرش تو کتاباش بود و اخرشم کمتر.. خطا باشهنی تو اومدیاخه به بچم اصال نم.. نهای

 ..... گرفت
 :  گفتدهی بردهی خنده،برونی متایب.. خندهری زمی زدهممون

 سره هم گفته من کی..دهیشمع و گل و بلبل هم اطرافش چ..خواهرمون رو برده رستوران.. خواهره منيخبر ندار-
 ......  داده بوده که فقط بگه عاشقتمادشی یکیانگار .. عاشقتمیلیمن خ..از همون اول عاشقتم..به خدا عاشقتم..عاشقتم

 :  با خنده ادامه دادتبسم
 دای پيالرژ "عاشقتم" يکال بعد از اون شب به کلمه .. گفت عاشقتمیه..انگار نواره ضبط شده بود..گهیراست م-

 .... کردم
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 :  پاش و با قهقهه به جلو خم شده بودي دستاش و گذاشته بود روافسون
ه و ما عقب تو نبوده ما چه خبرا بود.. هست چه برسه عاشقم بشهی بدونه عشق چالقی اون دشهی اصال باورم نمایخدا-

 .... میموند
 و با دی به صورتش کشی تبسم دستدنی خندقهیبعد از چند دق.. خودش غش کرده بود از خنده و ماهم همراهشتبسم
 :  خنده گفتهیته ما

بهش .. رو دعوت کردتایمن و ب.. گرفتهی به مناسبته تموم شدنه دانشگاه مهمونالقی دنیهم..الی خی بنارویحاال ا-
 کی خوشحال شد که نزدنقدریا..نی گفتم شما دوتا قراره از فرانسه برگرددی رو پرسلشی دلیوقت..مییای بمی تونیگفتم نم

گفت اگه ..می ازم خواهش کرد شمارو هم با خودمون ببرنکهیخالصه ا.."اخ جون"بود همون وسط بپره هوا و بگه 
 ..... شهی ناراحت منییاین
 :  گفتدی خندی که هنوز داشت متایب

 ی جوجه نمنی اي چه کارها که براالقی دنی انینی ببنییایب..میریهممون م..شهی که دامادمون دلخور منیارینه ن-
 ..... کنه

 :  گفتمدهی بردهیبر..بچه ها با خنده و تعجب بهم نگاه کردن.. خندهری گفت جوجه زدم زتا
 .....  سازنی میاون با اون قده بلندش کناره تبسم چه زوج..اون دراز رو کناره تبسم تصور کردم.. لحظههی..هی-

 :  خنده افسون هم بلند شد و گفتيصدا
 .... شنیمثله زرافه و موچه م.. خواد کناره اون راه برهی قده کوتاهش چطور منی تبسم با انیا..گهی خدا راست ميوا-

 جرات یکس.. قدش حساس بودي هم رویلیو خ.. کردی کوتاه بود اما خودش قبول نمیلی خبایقر قدش تنکهی با اتبسم
 .....نداشت درمورده قدش حرف بزنه

 :  تو سره من و افسون زد و گفتدونهی یکی حرص با
 به خودتون نیشما بر..می هم از قدم راضیلیمن خ..نی درازیلیشما خ.. هم نرمالهیلیقده من خ..میدیهه هه خند-

 ..... نیبخند
 : با لبخند بهشون نگاه کردم و گفتم..می ناراحت نشه خندمون رو خوردي جدي وقت جدهی نکهی ايبرا
 ..... امی تونم بیمن که نم.. بهتون خوش بگذرهدوارمی امنیشما بر-
 :  گفتنغی همزمان با جیی سه تاقایدق
 !.... چـــرا؟-

 :  تر شدقی عملبخندم
 ....  کنهي ازش نگهدارستی نیکس..نم سپهراد رو تنها بزارم تویاخه نم-

 :  رفت تو همتای بياخما
 .... مامانت که هست-

 :  محو شد و چشمام پر از غملبخندم
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 دونم ی خوام مجبورش کنم چون مینم.. کنهیقبول نم.. کنهی بهش نگاه هم نمیحت..مامانم سپهراد رو دوست نداره-
 .....  باشمششی پدیخودم با.. کنهی میبی غرکمیسپهراد هم ..شهی متیاذ
 :  متفکر گفتتایب

 ...  کنهیمثل چشماش ازش مراقبت م.. مامان منشهی پمشی بریم..خودم نوکرشم هستم-
 .... نیچکار به من دار..نیشما بر..شمی نمنایمزاحمِ مامانت ا..ي شدوونهینه مگه د-

 بود اومد وهی ظرف مهی و ي چاي که توش فنجوناینی سهیمامان با .. بگن که درِ اتاق باز شديزی ها خواستن چبچه
 ....  رو گذاشت وسطمونینی به هممون زد و سيلبخند..داخل
 دیبا همون لبخندش چرخ..ستادی لحظه اهی که رونی رفت بیداشت از اتاق م.. که با لبخند جوابمون رو دادمی کردتشکر

 :  من گفتطرفمون و رو به
 زارم اون ی مشم،نهی متینه من اذ..نگران هم نباش.. کنمی ميمن از بچه نگهدار..ي بری تونی میهرجا خواست-
 .....  بروی خواهی راحت هرجا مالیبا خ..انیباهم کنار م.. خوب شدهیلی هم رابطه ش خنیدر ضمن با آرش.. بشهتیاذ
 ....  از اتاق خارج شدگهی دی تعجب بهش نگاه کردم که بدون حرفبا

 ي خواد از سپهراد نگه داری مامان میعنی..دمی کشیقینفس عم..می لحظه هممون با تعجب بهم نگاه کردچند
 ....  خودش نگهش دارهشی خواد پیحاال چطور م.. بچهگهیبهش م..ارهی اسمشم به زبون نمیاون حت!..کنه؟

 :  پام و گفتيافسون زد رو..ون متفکر بود همشي هاافهیق.. و به بچه ها نگاه کردمدمی کشیپوف
 بامزه يبا اون زبونش و کارا..ادی که از سپهراد خوشش نهیدرضمن ک.. مهربونهیلیمن که بهت گفته بودم مامانت خ-

 .... ش
کاش ..کاش واقعا نرم شده باشه!.. نرم شده؟یعنی.. زدی حرفنیچطور مامان همچ..هنوز متعجب بودم.. و تکون دادمسرم

 !.... بتونه سپهراد رو دوست داشته باشه
 :  کرد و گفتيخنده ا..دمی بلنده تبسم پري فکر بودم که با صداتو
 ی خوش میلی خنیمطمئن باش..ی مهمونمی ریهممون اخره هفته م..ستی نی مشکلگهیپس د.. که حل شدنمیخوب ا-

 .... دنی پرسی حالتون رو از ما مشهیهم..شنی خوشحال میلی شما خدنهیاز ددرضمن بچه ها هم ..گذره
 :  حواس سر تکون دادمیب.. مامان بودميتو فکره حرفا.. سر جاش نبودحواسم

 .... ادی مشی پی چمینیحاال تا اخره هفته بب-
 ...  تو اتاقدی پرانی گوی مامی خواست اعتراض کنه که در اتاق به ضرب باز شد و سپهراد مامتبسم
 : تو بغل من نشست و گفت.. گفت خالهی شده بود و به همشون میمی باهاشون صمیلی به بچه ها انداخت که خینگاه

 ) دی خوابنیخاله آرش...(دی حوافنیحاله آلس-
 رفتن که چشمش افتاد به ی سپهراد ميبچه ها داشتن قربون صدقه .. و تکون دادم و دستام و دورش حلقه کردمسرم

 .... چشماش برق زد..وهیرفِ مظ
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 بود که دوتا دونه الوچه کی کوچنقدریدستاش ا.. هاوهی طرفش و با دو دست مشت زد تو مدی جست از تو بغلم پرهی با
 .... با همونا برگشت نشست تو بغلم.. نتونست بردارهشتریب

صورتش جمع شده بود و چشماش رو  الوچه یِ زدم نگاهم به سپهراد بود که از ترشی که با بچه ها حرف منطوریهم
 .... بسته بود

 ..... دی بهم انداخت و خندی بامزه ش نگاهي که با همون صورت جمع شده دمی کردم و موهاش رو بوسي خنده اتک
 

 و شالم رو دراوردم و به خدمتکار شدی کمربند هم جنس خودش بسته مهی رنگم که با یاسی ی گشاد و نخيمانتو
 .... دمی به کت تنگ و کوتاهم کشیدست..دادم
 و کرم قهوه می مالشیارا.. بودختهی فرم فرق کج تو صورتم ريموها.. در بود انداختمي که جلوي قدي نهیی به اینگاه

 ....  اومدی میلی به صورتم خمیا
 دکمه هیکت ..م بوددهی کتم پوشری هم زی تاپ تنگ و کرمهی..يشلوار کتون کرم رنگ و لوله ا.. و اسپرتي قهوه اکت

 ....  شده بودمییبه قول افسون مثل شکالتِ کرم کاکائو.. نداشت که اونم باز گذاشته بودمشتریب
 .... شدی اما نمادی نق زد تا همراهم بیلیخ..زدیدلم شوره سپهراد رو م..می زدم و همراه بچه ها وارد شديلبخند

 سپهراد رو سرگرم کردن و من هم با نی که مامان و آرش خواستم از اومدن منصرف بشمیم.. بچه ها نبودي جانجایا
 .....  بچه ها اومدمادیاصرار ز

الغر و قده .. نکرده بوديریی تغچیه..هنوزم مثل همون موقع ها بود.. ما به طرفمون اومددنِی حق شناس با درضایعل
 .... زدی تو ذوق مکمی شی و الغرشیصورتش بد نبود اما دراز..دهی کشی مشکيصورت سبزه و چشما.. بلندیلیخ

 دهنش گرفته بود که خنده يافسون دستش و جلو..دی شد و حالش رو پرسرهی به تبسم خی از همه با لبخنده خاصاول
 .... ش معلوم نشه

 :  خودم و گرفتم و گفتمي ش خنده م گرفته بود اما جلورهی از نگاهه خمنم
 !.... ن؟یخوب هست.. حق شناسيسالم اقا-
 :  شدن به تبسم کند و به من نگاه کردرهی دل از خی لبخند و به سختبا
 .... نی خوش اومدیلیخ..ری بخدنیرس..یسالم خانوم پناه-
 .... ممنونم-
 ي همه بایتقر.. به اطراف کردمینگاه..می به داخل خونه رفتشیی کردن و با راهنمایبچه ها هم باهاش احوال پرس 

 و کنار هم می کردیبا بچه ها احوال پرس.....  شناختمی ها رو هم نمی بودن و بعضنجای دانشگاه ايبچه ها
اکثرا افسون ..دنی پرسی درس و فرانسه سوال مزچند نفر از بچه ها من و افسون رو دوره کرده بودن و ا..مینشست

ب بچه ها متفرق شدن و  سوال و جوایبعد از کل.....  زدمی نمی گرفتم حرفی و منم تا مخاطب قرار نمدادیجواب م
به افسون که با ....  هم وسط بودنتایتبسم و ب..دنی رقصی وسط بودن و ميعده ا.. برسنیرفتن تا به مهمون

 دفعه به خودش اومد هی!.....  افسون؟ي گردی میدنبال کس- :  انداختم و گفتمی کرد،نگاهینگاه م  به اطرافيکنجکاو
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- : سرم و تکون دادم.... ستنی از بچه ها ني سرهیاخه .. کردمی نگاه ميرجویهم..نه-: و دست از کندوکاو برداشت
 رو میگوش.. نگفتيزی چگهی کرد و دهچشماش رو باز و بست... انی هم اصال ندیشا..انی بدی نشده شاریهنوز که د
 ی ور ممی داشتم با گوشنطوریبعد از جوابه مامان هم..... دمی مامان فرستادم و حالِ سپهراد رو پرسي برایامیدراوردم و پ

 ي خاطره نی و سنگرهی خي نگاه هانیمن از ا..نفسم حبس شد.. کنهی مینی روم سنگیرفتم که حس کردم نگاهه کس
 نیمن با هم.. خوردی نگاه ها بهم منیحالم از ا.. با نگاهش افسونم کنهی خواست باز کسیدلم نم.....  نداشتمیخوب

 م گذاشته نهی سي رونی سنگزهی چهی توجه باشم اما انگار ی کردم که بی رو ممیتمام سع.... نگاه ها رفتم تو چاه
 خواست نگاهم و باال بکشم ی بود و دلم نمه موندی گوشينگاهم با سماجت رو..ومدی رفت و مینفسم به زور م..بودن
 ي همه یکی نکهیا..هم حالم بد شده بود هم معذب بود.....  سخت بودیلی کنه اما خی نگاهم منطوری که اهی کنمیو بب

 نمی خواست سر بلند کنم و ببیدلم م....  نظر گرفته شدمری کردم زیحس م.. کردی متمینگاهش به من باشه اذ
ت  خواسیدلم م.. منو نگاه نکنهينطوری اگهی برم دوتا مشت تو چشماش بزنم تا کور بشه و داست خویدلم م..هیک

 کاری چایخدا..رونیمستاصل چشمام رو بستم و نفسم و فوت کردم ب.....  مشت و لگد لهش کنمری هست زیهرک
 ياز رو..نگاهم و به اطراف گردونم  بودي که ظاهری تفاوتیبا ب..تمام جسارتم و جمع کردم و سرم و اوردم باال..... کنم
 اراده نگاهم دوباره ی و بعیسر..... ه انگار بهم شوك وارد شد دفعهی که چند متر باهام فاصله داشت رد شدم اما یمبل

 تو نمیچرا حواسم نبود که ا....  کمرم نشستي رويعرق سرد.. و رو شدریدلم ز..نفسم حبس شد.. مبليبرگشت رو
مثال .. خوردیحالم ازش بهم م..صورتم جمع شد.. کنهی شرکت می خونه و حتما تو مهمونیم همون دانشگاه درس

 احمق و ساده يفکر کرده من همون دختربچه !.....  خواست بکنه؟ی می ش چه غلطرهی خي نگاه هانیدوباره با ا
رنگ ..و زل زدم تو چشماش ختمیتمام نفرتم رو تو چشمام ر.... یعوض!.. خر بشم؟رهی هستم که با دوتا نگاهه خیلوح

که مثل اون موقع ها چشمام تو .. داشتيچه انتظار.. بود مشتاقش حاال به غم نشستهيچشما..نگاهش عوض شد
 زدم و با همون نفرت نگاهم و ازش یظیپوزخنده غل!.... رم؟یچشماش قفل بشه و نتونم نگاهم و ازش بگ

 هوا نسبتا خنک بود نکهیبا ا.. کردمیاحساس گرما م....  برمانجی شد از ایکاش م.. بودرهینگاهش همچنان خ..گرفتم
 بگه يزیافسون برگشت و خواست چ.... کف دستام عرق کرده بود..بدنم ملتهب شده بود.. سوختمیداخل ماما من از 

  بود اما کفخیپشت دستام ..دستم و تو دستش گرفت....  شدی که چشماش پر نگراندی تو صورتم دی دونم چیاما نم
 ينطوریچرا ا!.. حالت خوبه؟يخواهر-:  اروم گفتیبا نگران..دستش و تو دستم مشت کردم..دستام عرق کرده بود

کف دستام .. زدمیلبخنده لرزون.. خواستم نگرانش کنمینم.. نه انداختم بااليسرم و به نشونه !....  افتاد؟یاتفاق!..؟يشد
دستام و تو هم قفل .. چپم انداختمي پاي راستم و روي و پاادم دهیبه مبل تک....  تا خشک بشهدمیو به شلوارم کش

 نی با ای زارم کسینم.. شکنمی نمیچی با هگهیمن د..سرم و باالتر از حد معمول گرفتم.. پاهام گذاشتميکردم و رو
 من و رهیخ  نگاهههی تونه با ی نمچکسیه.. ندارمی مشکلگهیمن د.. من کار کردي سه سال روایبرد.....  کنهتمیکارا اذ
 ي با مسخره بازتایتبسم و ب.. انداختمدنی رقصیا که وسط م به بچه هی نگاهیالی خیبا ب.... اون آبشار مرد..زهیبهم بر

 ییایم-: افسون خم شد طرفم و گفت....  لبم نشستي از کاراشون رويلبخند.. کردنی متی و همو اذدنی رقصیم
 ملحق هی و به بقدیخند....  زنمیتو برو من براتون دست م.. حوصله ندارمنم..نه فداتشم خودت برو-!... م؟ی برقصمیبر
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.....  کاراشون تنگ شده بودنی ايدلم برا..همونطور که بهش گفته بودم با خنده بهشون نگاه کردم و دست زدم..شد
 ازشون گذشته یسن.. کشنی گنده خجالت نميدخترا-:  لب با خنده زمزمه کردمریز.. کردنی مادی کارا زنی از امایقد

 ایدرسته برد..دلم اشوب شد..چشمام گشاد شد..دیتمام تنم لرز..... رمقبول دا- ....  کنیاما هنوزم مثل بچه ها رفتار م
بعد از سه سال ....  و همه قصدِ تعرض ندارنستنی مردا مثل هم نيسه سال روم کار کرد تا تونستم بفهمم همه 

 نیهم هم هی بقستی کرده قرار ني کارنی همچیکیتونست بهم ثابت کنه اگه ..نهتونست اعتمادم به مردا رو برگردو
 یم!.. تونم اعتماد کنم؟ی بالها بوده هم منی اي که مسببه همه ی به خوده کسایاما ا....  درستهنای ايهمه ..کارو بکنن

 تونم وجوده یم!.. کنم؟موش خودم و تو خوابام فرايغای جي تونم صدایم!.. مردا بهش نگاه کنم؟ي هیتونم مثل بق
به خدا .. تونمینم!.... ارم؟ی نادی تونم با هر نگاه کردن بهش،اون روز تو خونه ش رو به یم!..رم؟ی بگدهیسپهراد رو ناد

 ی م رو ازم گرفت و حاال اومده کنارم و انگار نه انگار که اتفاقهی سرمانیبزرگتر.. دخترمهیمن ..منم ادمم.. تونمیکه نم
 چه ادی مادمی وفتهی که چشمم به چشمِ سپهرادم ب بره هم،هربارادمی اگه بخوام یحت..... "قبول دارم" گه یافتاده م

....  کردهکاری مرد،با من چنی بره که اادمی زارهیوجوده سپهراد نم.....  سرم اومد و سپهراد چرا االن پسره منهيبالها
.... م به بچه ها نگاه کردی تفاوتیبا ب.. گفتهيزی انگار که چهانگار ن.. نگاهش کنمی حتنکهیبدون ا..بدون توجه بهش

 ي هم،رويدستام و رو.. نکردمی زدم و بازم توجهيپوزخند.... ری بخدنیرس..سالم-: دیچی نحسش تو گوشم پيباز صدا
 م گن جواب سالیم-....  نگاه خرجش کنمهی حاضر نبودم یحت.. به بچه ها دوختمرهیزانوم گذاشتم و نگاهم و خ

 ی مهربوننقدریتو که ا..گهی می چنی ببایخدا-:  به سقف انداختمی و نگاهدمیپر تمسخر خند..خنده م گرفت.... واجبه
- : صورتم جمع شده بود از نفرت.. تو همدمیخنده م رو جمع کردم و اخمام و کش....  بنده ت رو هم شفا بدهنیلطفا ا

مگه اصال تو !.. گفتن؟ییزای چه چغمبری خدا و پی دونی مگه متو!..؟یتو مگه مسلمون..زننی می حرفنیمسلمونا همچ
 خورد و باال یدلم بهم م..دمی رو شنقشی نفس عميصدا.....  خوادی حرف زدن باهات هم کفاره میحت!..؟یادمــــــ

 دهیاما فا..ماب دهنم و قورت داد.....  اونجا نشسته بودمیبه سخت.. رفتی مجیسرم گ..حالم اصال خوب نبود..شدی منییپا
 باهم حرف دیبا-:  کردخی صداش تنم دنیبا شن..دمیچیدستام و تو هم پ.... دهنم تا گلو خشک شده بود..نداشت

 ظیاخمم غل.. زدمي کنم پوزخندی گفت من حتما قبول می که منانشی محکم و پر اطمياز صدا..... هرچه زودتر..میبزن
 پشه رو از هیانگار که .... حرفام مهمه..خوام باهات حرف بزنم ی فقط مفعال- !.... ؟ی ني اگهیامره د!..نه بابا؟-: تر شد

از .. خواست باهاش حرف بزنمی دلم نمیحت..جوابش و ندادم.. زدم دستم و تو هوا تکون دادمی صورتم کنار ميجلو
 ونیا.. دارمیممن دست از سرت برن-..... دادمی متی بهش اهمدیاصال نبا.. شدممونیگفتنه همون چند جمله هم پش

داشت تمام تالشش رو .. شناختمشیم.. اما صداش پر از حرص بودهی درچه حالنمی کردم ببیبهش نگاه نم..... بفهم
موهاش مثل .. چشمم کنار زدم و باالخره اروم سرم و چرخوندم طرفشيموهام و از جلو....  کرد که اروم باشهیم

 رنگ افتاده بود و ي قهوه اي حلقه هیدوره چشماش ..کرده بود  کوتاهه کوتاه بود و رو به باال درستشونشهیهم
 بود به همراه شلوار دهی پوشدی سفشرتِی اسپرت و تهی کت مشکهی....  بود فکر کنمی خوابیاز ب.. گود شده بودرشونیز

 گهید.. نکنفتعار!..؟يری رو ازم بگی قراره انتقام کگهید-: نگاه به چشماش کردم و پر تمسخر گفتم.... دیکتونِ سف
 از یتکون محکم....  دفعه،فقط دلت ونیا- :  اومد و لحنش پر از احساس شدنییصداش پا!..... ؟ی خواهی از من میچ
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از .. خودم و جمع کردم و چشمام رو باز کردمیبه سخت..دمی کشیقیچشمام و بستم و نفس عم..دیتنم لرز..بهت خوردم
 یهرچند هرک.. خندهری بغضم و حال بدم و متوجه نشه،زدم زنکهی ايبرا.. ..دهیلبخنده گوشه لبش معلوم بود تکونم و د

 که اطرافمون يچند نفر.. شدي که اشک از چشمام جاردمی خندنقدریا.... هی عصبي خنده هی نی ادی فهمی مدیدیم
:  کردمهشنگا.... دیچی پی بلند و پر خشمش تو گوشم مي نفسايصدا.. کردنی بودن و نگام مدهیبودن با تعجب چرخ

 ی کم هوا مهی..رونیبدون توجه بهش بلند شدم و راه افتادم سمت ب....  بودمدهی نخندنقدری وقت بود ایلی خیمرس-
 لحظه تمام هی..چشمام گشاد شد..نفسم رفت.. شددهی در بودم که بازوم از پشت کشکهینزد... ومدیخوردم حالم جا م

 يخصوصا که اون بو..حالم دست خودم نبود....  اومد تو ذهنمشت زي محو شد و اون خنده ها و حرفاای برديحرفا
 عقب و همزمان بازوم رو هم دمیچرخ....  بوددهیچی پمینی هم حسش کرده بودم االن تو بیهوشی تو بی که حتيعطر

به همون سرعت هم کف دستم و ..نیی صورتش اومد پاي قدرتم روي اراده دستم رفت باال و با همه یب..دمیپس کش
 که یلی بلنده سياز صدا.....  کردمی پاکش مدی دستم مونده بود و من باي ازش رويانگار اثر..دمی کتم کشي روحکمم

 گشاد شده و متعجب يچشما.. قبل قطع شده بودقهیشانس ما اهنگ هم چند دق.. همه ساکت شدندیچیتو خونه پ
 تو صورتم اما االن فقط خشک شده بود زدی میکی ه بود بالفاصلمیاگه اون شهراده قد.....  کردمی رو حس مانیاطراف

 نجایاگه هم.. بودمدهی ترسیلی کنم خیاعتراف م.. قدم رفتم عقبهی.. زدمینفس نفس م....  کردیو با بهت نگام م
 ی رو میمن کس....  کرد اشنا نبودمی نگام مي شهراد که با بهت و دلخورنیمن با ا.. کردمی زد تعجب نمیکتکم م

 همون بال رو دی هرکار باهات کرد بایهرک...با هر دست دادن با همون دست پس بده.. بودنیشعارش ا شناختم که
 کناره وارهیخوردم به د.. پس رفتمگهی قدم دهی.. کنهی و تالفادی از شوك در بمی ترسیهنوزم م.... ياریسرش ب

 رو محکم مینیبا دستم ب..نشستم واریهمونجا کناره د.. رفتی نمرونی مونده بود و بمینیعطرش تو ب..راهرو
 حالم دیبا نشستنم افسون فهم.. کردنیبچه ها همه جمع شده بودن و به ما دوتا نگاه م.... رفتیکاش بوش م..فشردم

کنارم زانو زد و صورتم و تو .....  طرفمدی و دورونی بدی کشتی جمعنیاز بهت دراومد و خودش و از ب.. خرابهیلیخ
چکار کرد !..زم؟ی عزشدیچ..سیه-:  که فقط من بشنوم گفتی اروميبا صدا.. کردی درد مبغض گلوم از..دستاش گرفت

همه چشم شده بودن .. به بچه ها انداختمی برداشتم و با بغض و لرزون نگاهمینیدستم و از جلو ب!.... که حالت بد شد؟
!....  بهت گفت؟يزیچ!.. کرد؟تتیاذ!.. کرد؟يکار فقط بگو..میریباشه م..باشه-!... منو ببر خونه-.....  کردیو به ما نگاه م

مثل ..مث-:  و با هق هق گفتمدمی چپم کشي بازوي دست راستم و محکم روتیمثل بچه ها با مظلوم
 بود که فقط يصدام اون قدر.... منو ببر خونه..میبر..میبر..دهیم..بو رو..همون..همو..گرفت..گر..بازوم رو..بازو..روز..اون

 ی نگاهش رو حس مینی کردم اما سنگینگاش نم.. بودستادهی ما اکی که نزدشید و خوده عوضی شنیافسون م
 کمیحال آبشار ..دیببخش-:  گفتي بلنديرو به بچه ها با صدا.. بازوم و بلندم کردریافسون دست انداخت ز.... کردم

 دنی دوتایتبسم و ب.... دیببخش.. اومدشی از طرف ما پی حق شناس شرمنده اگه مشکلياقا..میری مگهی ما دستیخوب ن
 رو تای بي اما صدادمشونیند.... نییای که تموم شد بیمهمون..نیشما بمون-:  بهشون گفتیافسون با مهربون..طرفمون

لبخند ..از خدمتکار مانتو و شالم و گرفت و تنم کرد.. نگفتيزی چگهیافسون د... مییایم.. باباهی چیمهمون- : دمیشن
 که افسون برگشت و می دور شده بودکمیاز ساختمان ...  کردمی و خداحافظی معذرت خواهرضایعل  زدم و ازیلرزون
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 ي اونجا بود که صورتش و با نفرت جمع کرد و توف انداخت روی کای دی دی دونم چینم.. به خونه انداختینگاه
 بچه ها یبه سخت......  کردنمی ماشار اشکام رو پاك کرد و سویبا مهربون.. که نذاشتهی چنمیخواستم بچرخم بب.... نیزم

 یمثل مستا تلو تلو م.....  همراهم خونهانی کدومشون بچی خوام تنها باشم و نذاشتم هیرو متقاعد کردم که م
 خونه يچراغا..در سالن رو باز کردم و رفتم داخل....  به سکسکه افتاده بودمادی زي هیاز گر.. رفتی مجیسرم گ..خوردم

دستم و .....  دادمهی تکواریهمونجا به د.. فرو رفته بودیکیخونه تو سکوت و تار..دنی خوابنای مامان ااحتم..خاموش بود
 چرا ایخدا.. رفتمی مدینبا.. رفتمی مدینبا..گهی بود دیی چه بالنیا.. نشنوهی هقم رو کسي لبام فشردم تا صدايرو

 نیا.. به دادم برسایخدا.....  ها گوش دادم و رفتمچهچرا به حرف ب.. بچه هاسهی همکالسنمیچرا حواسم نبود ا..رفتم
 فمیک.. هم فشردميپلکام رو محکم رو....  و بازم روز از نوشهی مداشی پشه،دوبارهی حالم خوب مکمیتا ..ستیحق من ن

 اونجا پهراددر اتاقم و باز کردم اما س....  تونست ارومم کنهیسپهراد م.. در انداختم و از پله ها رفتم بااليو همون جلو
 شده بود دای دونم از کجا پی که نمیبا ترس.. هم نبودنی آرشیحت.. اونجا هم نبودننیبا عجله رفتم تو اتاقِ آرش..نبود
 دادم به چارچوب در تا هیتک.. روبه روم خشکم زدي صحنه دنهیدرو با عجله باز کردم و با د.....  سمت اتاق مامانمدمیدو

 شده بود شتریشدت اشکام ب.. دهنم گذاشتميدو دستم و رو.....  در نشستمي همونجا جلوو  بعد سر خوردمکمی..وفتمین
 ریدوتا دستش و ز.. و سپهراد دو طرفش بودننیآرش.. بوددهیمامان وسط خواب.... شدی جوره هم هق هقم قطع نمچیو ه

 دو طرفش خودشون رو جمع و  مامان گذاشته بودني نهی سي و سپهراد هم سرشون رو رونیآرش..سرشون گذاشته بود
 ینی و هق هق،لبخند غمگهی گرونیم.. نشدنداری در هم بي با صدای بودن که حتدهی خوابقی عمنقدریا... کرده بودن
 در ي و از جلوفمی و کنیی از پله ها پادمیبا سرعت بلند شدم و دو....  بودی قشنگيچه صحنه .. لبمينشست رو

 ازشون هی سرشون و از چند زاويرفتم باال.....  دراوردمفمی رو از کمی رفتم،گوشی ماال که از پله ها بنطوریهم..برداشتم
 بهشون با لذت نگاه کمی.... دمی چسبوندم و عکسشون رو بوسی گوشي و لبخند لبام و به صفحه هیبا گر..عکس گرفتم

 نشه بلندش کردم و داریکه ب ياط،طوریاروم و با احت.... نی و رفتم طرف آرشبمی رو چپوندم تو جیکردم بعد گوش
برگشتم تو ..... رونی از اتاق اومدم بشیشونی پي رويپتوش و روش مرتب کردم و بعد از بوسه ا..بردمش اتاق خودش

 دمی دیوقت.. شدنش نفسم و نگه داشتمداری خورد که از ترس بیتکون..دمی مامان رو بوسياتاق مامان و اروم گونه 
 تخت خودم گذاشتمش يرو.... رونی و سپهراد رو بلند کردم و رفتم برونی و فوت کردم بسم راحت نفالی نشد با خداریب

 قیبا نفس عم....  تو بغلمدمشی و کشدمیبا همون شلوار کتون کنارش به پهلو خواب.. طاقت مانتو و کتم و دراوردمیو ب
هرچند .. بمونهمینی هم اون بو تو بذره هی خواستم ی نمیحت.. اون بو بشهنیگزی تا جادمی کشهی بوش رو به ریو محکم

 زی رزی که رنطوریهم..دمی کشگهی دقیچند نفس عم....  کردمی وقته رفته اما ناخوداگاه حسش میلیمطمئنم اون بو خ
 رونی بی از مهمونی و بدون خداحافظتیبا عصبان......  گونه م به خواب رفتمي روي اشکادم،بای کشیتو گردنش بو م

 محکمِ موهاش،نفسش و فوت کرد دنی دو دستش و تو موهاش فرو کرد و همراه با کشدی رسکه نشیبه ماش..زد
 خودش و ي جورهی خواست یم.. زدیدور خودش چرخ..دی صورتش کشيدستاش و محکم از تو موهاش رو..... رونیب

بازوم ..بازو..روز.. اونثلم..مث"..دیچی آبشار تو گوشش پيصدا.....  زدنی به سپر ماشی لگد محکمضیبا غ.... اروم کنه
 کی نزدشینی کتش زد و به بي قهی به یچنگ.... "منو ببر خونه..میبر..میبر..دهیم..بو رو..همون..همو..گرفت..گر..رو
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..... نی زمي و کت رو با حرص از تنش دراورد و پرت کرد رودی کشي خفه اش،دادیشگی عطره هميبا حس بو..کرد
 رو باز کرد و نیدر ماش.... زدی مي به کبودادی زی زده بود و صورتش از سرخنرویرگ گردنش ب.. زدینفس نفس م

 رو روشن نیماش..... اَاَاَههههه..اَهههه-:  و داد زددی کوبنی فرمون ماشيبا کف جفت دستاش چندبار محکم رو..نشست
 ی میبا سرعت رانندگ.. ..با دوبار عقب و جلو کردن دور زد و با سرعت از خونه خارج شد..کرد و دنده عقب گرفت

با ..... ختی صورتش ري اشک رويقطره ا.. اما اشک تو چشماش نشسته بودشدیباورش نم..دی دیجلوش رو تار م..کرد
 دادش تو ي و صدادی فرمون کوبيدوباره کف دستش و رو....  و پاکش کرددی صورتش کشيحرص کف دستش و رو

حاال ..شمی موونهیدارم د..ایخــــدا.. کردمکاریباهاش چ.. منردمچکار ک..یلعنتــــ- : دیچی پنی ماشکی کوچيفضا
 نیدستش به سمت ضبط ماش... زدی کرد و داد می می وار رانندگوونهید...... ادی منم بدش مي از بویحت..چکار کنم من

 ی بگرجاروکه ه.. توی لحظه هاميکجا"....  کردادی بود رو تا ته زدهیچی پنی که اروم تو ماشی اهنگيرفت و صدا
 یکه من اصال نم..نگو دل کندن اسونه....  گشتمیوونگی دیپ...  گشتمیوونگی دیپ.. کردنی زندگيبه جا.. گشتم
 صورتش ي روگهیدو قطره اشک د... " دونمیجوابش رو نم..  دونمیجوابش رو نم..ی پرسیاگر حالم رو م.. تونم
 و پاش و محکم ابونی بغل خدی رو کشنی دفعه ماشهی ادیز با همون سرعت.... بازم با کف دستش پاکشون کرد..دیچک
 دستاش که دور فرمون قفل يسرش و رو... ستادی اکای الستغی جي محکم و صدای با تکوننیماش.... دی ترمز کوبيرو

  گردمیکه من م.. تویمی زندگيکجا"..... هی گرری مثل بچه ها،معصومانه زد زیشده بودن،گذاشت و با عجز و درموندگ
 دیکه شا.. گشتمیتو هرجارو بگ... یستــیمی حرفات وايپا... یستیمی حرفتا وايپا.. مطمئن بودمي روزهی... یستی نو

همراه ..... "یهنوزم عاشقم باش..یهنوزم عاشقم باش... یهنوزم عاشقم باش..به عشقت زنده موندم،کاش... ی شدایباز پ
 یم..ای خدامونمیپش..گه خوردم..غلط کردم..من چکار کنم خدا..بزار  جلومی راههی ایخدا- :  لب زمزمه کردری زهیبا گر

سرش و ....  کنملیاون نفرت رو چطور دوباره به عشق تبد..ارمی کنم باز به دستش بکاریچ.. خوامشی میلیخ..خوامش
 و روزم شب.. گمت کردمیمن از وقت".....  کمکم کنایخـــدا-:  باز داد زدسی خی فرمون برداشت و با صورتياز رو

 اهامیتمامه رو.. گمت کردمیمن از وقت....  خونه بارونهيهوا....  خونه بارونهيهوا.. هرجا صاف باشهيهوا... زمستونه
 یمی زندگيکجا... که قصه ش حرف مردم شــد... که قصه ش حرف مردم شد..ی از اونی دونی میتو چ... گم شد

تو هرجارو ... یستیمی حرفات وايپا... یستیمی حرفات وايپا..بودم  مطمئني روزهی.... یستی گردم و نیکه من م..تو
هنوزم ..یهنوزم عاشقم باش... یهنوزم عاشقم باش..به عشقت زنده موندم،کاش... ی شدای باز پدیکه شا.. گشتمیبگ

 ادشی....  رو پاك کردشیسی و خدی صورتش کشيدو دستش و محکم رو) شادمهر..گمت کردم..... ("یعاشقم باشـ
پشت چشم ...  بود نگاه کردنستادهی تراس اي رفتن دوستاش برگشتن و بهش که روی داشتن منای آبشار ایاومد وقت

....  برهرانی کنن شهراد و آبشار باهم بهم زدن و باعث شده آبشار از ای فقط فکر منکهی ایعنی تاینازك کردنِ تبسم و ب
 افسون موضوع رو نکهیاز ا.....  خبر دارهی از همه چنکهی ایعنی نیم زي افسون و تُف انداختنش روياما نفرتِ تو چشما

 آبشار هی افسون بوده که تو مواقع ناراحتنکهیخوشحال شد از ا.. ناراحت بشه،خوشحال شدنکهی اي دونست جایم
نه ..ود از خودش مهم نبیچیه....  خبر داشتهی کنارش بوده و از همه چیکیخوبه که .... کنارش باشه و ارومش کنه

 بوده که نزاره آبشار یکی مدت نیفقط براش مهم بود که تو ا.. که ازش دارهي افسون رفته،نه تنفرشیابروش که پ
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 هست ی دوسته خوبنقدری که مطمئن بود افسون ایدر صورت.....  داده باشه هم خوبهشی دلداردی شانکهیهم.. بشهتیاذ
 زد و یپلک....  زل کردنی و ساکت به فرمون ماشرهی تو فکر خظهچند لح.....  بکنهي خوب شدن آبشار هرکاريکه برا

 ي عکس رودنیقفلش رو که باز کرد با د..دی کشرونی رو بشی فرو کرد و گوشبشی دستش و تو ججانی دفعه با ههی
هرموقع هم چشمش به .. مانع شده بود که عکس رو عوض کنهيزی چند سال چنیتو ا.....  زدیقی لبخند عمنیاسکر

 رو دوباره یگوش..دی رو چسبوند به لباش و صورت آبشار رو محکم بوسیگوش....  گرفتی خنده ش موفتادیم عکس
 نشسته بود و پا ی صندلي روي اسپرت و ژست مغرورانه ايشهراد با کت شلوار.....  اورد و به عکس نگاه کردنییپا
آبشار با ....  نگاه کرده بودنی به دوربي جدیلیخ  گذاشته بود وی صندلي دسته هايدستاش رو رو.. پا انداخته بوديرو

زبونش رو تا اخر دراورده بود و با انگشتِ .. بود و خم شده بود به جلوستادهی سرش اي کامال متفاوت از شهراد باالیحالت
 نی به دوربطنتی پر از شی کج شده و چشمکيبا سر.. سر شهراد شاخ درست کرده بودي جفت دستاش روياشاره 

 رو از افسون گرفته بود و نگاهش به شی گوشی عکس رو تو دانشگاه گرفته بودن و شهراد وقتنیا..... کرده بود نگاه
 صورت ی بود طرف آبشار اما وقتدهی چرختی ش شده بود و بعد با اخم و جدرهی چند لحظه خرتیعکس افتاده بود با ح
 بامزه شده بود که نقدری عکس ایاز طرف.....  بگهيزیچ  بود خنده ش گرفته بود و نتونسته بوددهیمظلوم شده ش رو د

 بوسه گهیچشماش رو بست و باره د....  و تا االن عوضش نکرده بودشی گوشنی اسکريهمون موقع گذاشته بود برا
چشماش .. بود محو شددهی پر از غمِ آبشار که امشب دي چشماادهی با قشیلبخند عم....  آبشار زدطونی به صورت شيا

 نذاشته ی ازشون باقیچیبهتر بود بگه ه.. نمونده بودطنتی و پر از شبای زي از اون لبخندایچیه.. اشک سوختاز باز
 که بهش یکس.. کرده بودلی کامال متفاوت تبدی که کرده بود،آبشارِ معصوم و خنده روش رو به کسيبا کار..... بود
 ینیعجب دست سنگ-: دی انگشتاش به گونه ش کشسر  اراده به سمت صورتش رفت و بایدستش ب....  زده بودیلیس

 دلت و خنک ی کمهی دوارمیام.. گفتمی نمیچی هيزدی هم مشتری اگه بیحت..نوش جونم..اما حقم بود..ی فسقليهم دار
 کنار شهی همي تورو براای رمی می مای..ارمیبه دستت م- :  زدي و لبخنده محورونینفسش و فوت کرد ب.... کرده باشه

 يتا حدود..... مطمئن باش.. گردونمی نازت رو برمياون لبخندا..دمتی نمچکسیبه ه..یتو مال من.. دارمی مهخودم نگ
 دی ادکلن جدهی دی خردادی انجام مدی که صبح باي کارنیاول..فرمون رو چرخوند و با سرعت راه افتاد..اروم شده بود

 می رفتی میی گذشته ها هر هفته چهارتاادهیبه .....  عقبوق سمت صندمی و رفتمی شدادهی پنیبا بچه ها از ماش..... بود
 تای اعتراضِ تبسم و بيالبته صدا.... میدی خندی و ممی کردی خاطراتِ گذشته ها مادهی.. گذشتی خوش میلیخ..دیخر

 ادتافسون اما ع.. کردمی مدی سپهراد خري،برای و لباس بچه فروشي اسباب بازيدراومده بود ازبس که تو مغازه ها
 ازش خوشش یلی بودم که مطمئنم خدهی بزرگ براش خري شارژنی ماشهی..دی خرمیامروز هم رفته بود.... داشت

 لی رو تکممونی هم که خوشحاليزیچ..... کی اما تو ابعاد کوچی واقعنی ماشهی نی عقایدق.. بود و اسپرتیمشک..ادیم
 ي مهدي تو خونه گهیقرار بود سه ماه د.. کرده بودنمشخص  ازدواجشون روخیباالخره تار.. بودتای بیِکرد،خبره عروس

..... می لباس بوددهی و تو فکرِ خرمی رو داشتیاز االن هممون ذوق عروس..واقعا خوشحال بودم براش..رنی جشن بگنایا
  از پشت سریکی کردم تا ببرم داخل که ی خودم و جدا مدِی خريداشتم بسته ها..افسون صندوق عقب رو باز کرد

 نفسم و دنشی و با ددمی که خم شده بودم تو صندوق عقب،چرخد،همونطوریبا ترد..ستادیدستم از حرکت ا....  زدصدام
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 یچی هيسرم و به نشونه ..افسون اروم صدام کرد.. قدم به سمتش رفتمهی و ستادمیصاف ا..... رونیبا خشم فرستادم ب
 عطره ي حس کردم بويزی چنی که شدم اولکشینزد....  کردمیم  قائله رو ختمنی ادیبا.. تکون دادم و رفتم جلوستین

 اقیاون پر از اشت.. همي تو چشمامی شده بودرهیخ...  تلخ و خنک بودي بوهی.. زجراور نبودي اون بوگهید..متفاوتش بود
 قهی دقند چامی داخل منم منیشما بر-:  سمت بچه هادمینگاه از چشماش گرفتم و چرخ....  تفاوتیمن اما ب..و محبت

اعتماد ندارم .. مونمیمن م-:  و قاطع گفتستادی و تبسم حرکت کردن سمت خونه اما افسون محکم اتایب... گهید
من ..نترس افسون خانم- :  گفتحانهی رك و وقیلیخ.. کتش و به کمرش زدریشهراد دستاش رو برد ز.... تنهات بزارم

به لباش و ..دی به صورتم پاشی کردم و در عوض لبخنده مهربونگاهبا خشم بهش ن.... ادی از دستم برنمي کارابونیتو خ
نفسم و فوت کردم ...  کردی فقط لباش و کج مشهیهم!..زد؟ی لبخند نمينطوریچرا اون موقع ها ا.. شدمرهیلبخندش خ

.... مایمنم زود م..يبرو داخل خواهر-:  بودستادهی سمت افسون که با چند قدم فاصله پشت سرم ادمی و چرخرونیب
:  بهش نگاه کردممیمستق....  رفت داخلدی نگاهه مصمم منو دی بهم نگاه کرد و بعد از چند لحظه وقتدیافسون با ترد

به ..ناخوداگاه خنده م گرفت....  تنگ شده بودیلیدلم برات خ-:  لباش بوديهنوز همون لبخنده مهربون رو!.... خوب؟-
 به ی خواهیچرا نم-!... خوب االن چکار کنم؟!..عجب- :  و گفتمدمی کشم لبايدستم و رو..دهی تا حاال نشنيزایحق چ

 ی چکار ممیپس االن دار- : لبام و بهم فشردم!....  خوام باهات مفصل حرف بزنمیمن م!..؟يحرفام گوش بد
  بزني داریپس هر حرف..ستادمی االن جلوت ای خوام تمومش کنیهرچند برام سخته تحملت کنم اما چون م!..م؟یکن

....  حرفا بودنیآبشارِ من مهربون تر از ا!..؟ي شدينطوریچرا ا-:  قدم اومد جلومین....  وجود ندارهي بعديچون دفعه 
-:  شدمرهی تو چشماش خمیسرم و بلند کردم و مستق!.... هه آبشارِ من-:  که بشنوه گفتمي زدم و اروم جوريپوزخند

 تو دست و می ت هستم که هر موقع خواستچهی من بازي فکر کردنچو..ی زنیچون حالم و بهم م..ادیچون ازت بدم م
 تحمل ي براي حرفات دارم،نه صبردنی شني برایمن نه گوش.. نکنکی خودت و کوچنی از اشتریبرو و ب..بالت باشم

نشونت  يچطور!..؟ی بهم نگاه نکنگهی دينطوریمن چکار کنم تا تو ا..ي گوش بددیاما با-..... برو و راحتم بزار..کردنت
 ی مدیاز کجا با.. کردهی کردم آرشام به خواهرم دست زده که اون خودکشیآبشار من فکر م!..مونم؟یبدم که پش

خواهرم تو بغلم جون .. منو درك کنکمی.. کنهی می عاشق بوده که با فوت کردن آرشام اونم خودکشنقدری ادمیفهم
 هی خواستم یفقط م..سنم کم بود..کارام دست خودم نبود..بودم  شدهوونهید.. بودمختهی بهم ریمن کال از نظر روح..داد

 کردم حقش نبوده که بدون یفکر م.. شدموونهی دشتری آرشام مرده بدمی فهمیوقت.. کنمی کنم تا بتونم تالفدایمقصر پ
 رو جبران م که کردییبهم فرصت بده تا بتونم کارا.. دونم اشتباه کردمیم.. گشتمگهی دیکیپس دنبال ..رهیمجازات بم

 ،مثلی نقشه بکشنکهی اي جای تونستیم..ي نکرددای کوتاه تر از من پيوارید..خوبه-: دی لرزیصدام از بغض م.... کنم
 دستِ ی حتشونی آرشام تو زمانِ دوستيدی فهمی و مي کردی مقی تحقکمی ای..ی جلو و سوال بپرسییای مرد بهی

 منم يعمو.. خبر داشتنی خواهرت از همه چي باش دوستاطمئن خبر بوده باشه،می بیهرک..خواهرتم نگرفته بود
 دنبال دیمن با..فقط هم بخاطره خواهره تو.. چشماش بسته شدی صورتش بود وقتيدستم رو.. چشمام جون داديجلو

 بکشم که نفسم بخاطره خواهرِ تو تنهام يمن چه نقشه ا!.. کنم؟ی هام رو سرش خالی بگردم تا ناراحتیک
 تیبرو به زندگ..ی جلوم سبز بشی خوام هینم..نمتی خوام ببیفقط نم..ستی برام مهم نیچی هگهی دناال!..گذاشت؟
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 من و از سر خودت ی تونیآبشار نم- : چشماش سرخ شده بود..اب دهنش و قورت داد..... دست از سر من بردار..برس
 ي خوامت برایاما االن فقط م.. جلو اومدمه مسخرلِی دلهی ياون دفعه برا.. خوامتیمن ده برابرِ اون موقع م..یباز کن
 ی بی که فکرش و بکنی از اونشتری بیلیآبشار من خ..رهی که قلبم اروم بگی باشکمی نزدنقدری خوام ایم..خودم

هرچقدر .. نباش عذاب بکشمیراض.. نکنیکاره من و تالف..رهی گی دم اروم نمکی دمتی دوباره دیقلبم از وقت..قرارتم
 هم يتمام مدت تو چشما..... زدلمی نکن عزنی تر از اچارهیمن و ب..ی بدونم مال خودمدی فقط بام کنی صبر میبگ
 ای ی دونستم چه جوابینم...  افتاده بودمری مطلق گی حسی بهیاما من تو .. از احساس بودزیچشماش لبر..می بودرهیخ

 مرد نی تونم به ای نمگهی دچوقتی من هستم دونیفقط م.. شده بودمجیگ.. درمقابل حرفاش انجام بدمدی بایچه حرکت
 یقینفس عم....  کنهی کارو منی شکل ممکن خورد کرده بود پس بازم انی بار من و به بدترهی که یکس..اعتماد کنم

 میقلبم و گرفتم تو دستام و بهت تقد.. بار بهت اعتماد کردمهی- :  و کلمات رو تو صورتش پرت کردمدمیکش
 ازم یمتی قچی خواستم به هینم.. ازمی موقع ناراحت نشهی نکهی ايفقط برا.. گفتم چشماحمقا نی عی گفتیهرچ..کردم

 ازم یطی خواستم تحت هر شرایم.. بگميزی چلتی دوستت داشتم که امکان نداشت برخالف منقدریا..ی بشریدلگ
 صورتم رو با ي روختهی رياشکا !....؟يبهم بگو چکار کرد!..؟يتو چکار کرد..ختمیدار و ندارم و به پام ر..ی باشیراض

 یهوشی بيدارو-: هق زدم..نفسم تنگ شده بود.. م،مانتوم رو تو دستم مشت کردمنهی سيپشت دستم پاك کردم و رو
 پاهات ریمن و ز..نی پاسم دادگهی به همدیی دختر هرجاهیمثل ..نیدی خندشمی و با دوستات هرهر به ريبه خوردم داد

 هاش رو کهی تیاگه تونست..یقلبم و شکست.. که بهت بدمگهی ندارم دیچیه.. ازمیخواه ی می چي االن اومديله کرد
 چهار یاگه تونست..ی و بهم برگردونمی باکرگیاگه تونست..ي و بهم پس بدی و مثل روز اول کنی بهم بچسبون،ی کندایپ

 یینفسا..ی کنرونی و از گوشم بخودم يغای جيصدا..یکابوسام رو تموم کن..ی کنرونی گَندم رو از ذهنم بیسال از زندگ
مشت .....  کنمی ممی بهت تقدیدوباره قلبم و دو دست.. گردمیبهت برم..ی بدنم مونده رو پاك کني جاي جايکه رو

 ی همه چی عطرت و عوض کني فکر کردیلعنت-:  ادامه دادمي باال رفته اي و با صدادمی م کوبنهی سيدستم و رو
 يدی من و به گُه کشیتو زندگ!..شه؟ی فراموش می همه چی کنیمونی و ابراز پشییایب نکهی هميفکر کرد!..تمومه؟

 از گهید.. حالم و بهم نزننی از اشتریبرو و ب..ي دادمی خانواده م فرارشیاز کشور خودم و از پ..يمن و خار کرد..یلعنت
 لرزش بدنم و اشکام ي رویکنترل..م صورتم گذاشتيبا هق هق دستام و رو..... رونیگمشـــو ب..رونی گمشو بمیزندگ

 بزن ای بزمیعز- : دمی ناله وارش رو شني هق هقام صداونیم..... دی لرزی مرونیتمام بدنم از داخل و ب..نداشتم
 که کردم رو يآبشار تاوان کار.. کنه بگو تا انجام بدمی که دلت و خنک ميهر کار..اری سرم بی خواستییهربال..منو

 ی کارام رو جبران ميهمه .. کنمیجبران م.. نابودترم نکن قربونت برمنیاز ا.. نابودم آبشارمن..دمیهرشب دارم پس م
 نکن دمینا ام..ی باششمی خوام پیفقط م..آبشار من و از خودت دور نکن.. عاشقتمدمی اما باالخره فهمدمی فهمرید..کنم
 برام ي کاری خواهیاگه م..فقط راحتم بزار.. تونمینم.. تونمینم- :  سرم و به چپ و راست تکون دادمهیبا گر..... زمیعز
نذار با .. عذاب ندهنی از اشتریمنو ب..وفتمی مي که کردي کارادهی دنتیهربار با د.. جلوم سبز نشوگهی برو و د،فقطیبکن

ازت   تونمینم..دوستت دارم آبشار-:  و خواستم برم که صداش متوقفم کرددمیچرخ....  بشمتی اذشتری بدنتیهر بار د
 ی منقدریمن ا.. بار عاشق شدمنی اوليمن برا..سرم و ببر اما نگو ازت دست بکشم.. مجازاتم نکنينطوریا..بگذرم
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 ی کارت منینفسم و با ا..آبشار من و از خودت دور نکن.. کنمی خودمم از شدتش وحشت میخوامت نفسم،که گاه
 بهم گهی فرصت دهی..ی به اون روزا فکر هم نکنی حتکنم ي کاردمیقول م.. کم راه بده تا بتونم جبران کنمهی..يریگ

خم .. دادم بهشهیدرو بستم و تک.. سمت خونهدمیهمونطور پشت بهش سرم و به چپ و راست تکون دادم و دو!.... بده
.....  م بلند تر شدهی گريشدم به جلو و صدا

 و پف بلند لباس عروسِ**************************************************** 
 بهش يلبخند.... دمی بود،کشختهی صاف و بلندش که دورش ري به موهای رو تو تنش مرتب کردم و دستنیدارِ آرش

 و دمی ش خندجهی نتیبه تالش ب....  کرد موهاش رو درست کنهی می سعنهیی ايزدم و رفتم سراغ سپهراد که جلو
 کوتاهش رو ي موهايجلو..دمی هام رو تو موهاش کشنجه و پدمیدوتا دستم و به هم مال..ختمی ژل کف دستم رکمی

جلوش .. اتاقم دستام و شستم و برگشتمییتو دستشو.....  رو به باال حالت دادمشونی و بقختمی رشیشونیکج تو پ
 ش رو هم قهی ست جلنیشلوار ج..دمی که تنش بود کشینی جي قهی و جلدی سفشرتی به تینشستم و دست

مثل ماه شده ..محکم بغلش کردم....  وقتهی رو هم تنش کردم که سردش نشه شی اهکاپشن چرم و سرم..مرتب
 و دمشیبوس.. صورتش دراوردمي دورش کردم و دستام و به احاطه کمیاز خودم .. زدی برق مشی قهوه ايموها..بود

چه دختر و -: رد کی تخت نشسته بود و به ما نگاه مي برگشتم که رونیبا خنده به سمت آرش.....  بهش زدمیچشمک
 دنیدوتاشون خند.....  بشمچارهی موقع چشمتون نزنن بهی خانوم براتون اسفند دود کنه میبگم مر.. دارم منیپسره ماه

 ی رنگم،جنس لختي اروزهی بلند و فراهنیپ....  نگاهه اخرو به خودم انداختمنهیی ايجلو.. رفتنرونیو با هم از اتاق ب
تا کمر تنگ بود و از اونجا به .. خوردی هم روش میدکلته بود و کت کوتاه.. بودسته خوشگل تو تنم نشیلیداشت و خ

 ي از موهاي گوشام دسته اياز باال.. هم پام کرده بودمی و پاشنه تختی مشکيصندل ها.... شدی منیبعد صاف و پرچ
 هی..نیی بودن پاختهی رباال پشت سرم آبشار مانند از....  بهشون زده بودیکی کوچپسی بودم عقب و کلدهیفرم رو کش

 رد کرده میشونی پيجلوشون رو هم کج از رو.. بودندهی م رسنهی سي بودم که تا روختهی شونه هام ري هم رويمقدار
 کی کوچی دستفیک...  براقی بود و رژگونه و رژلبم صورتی و مشکي اروزهی چشمم فشیارا..خوب شده بودم..... بودم

 و دمی کوتاهم رو پوشی مشکي گذاشتم و مانتوفمی رو تو کمیگوش.... گرفته بودم  ستِ کفشم رو هم دستمیو مشک
مامان و بچه ها ..نیی رفتم پانی ماشچیی هم سرم انداختن و بعد از برداشتنِ سویشال مشک..دکمه هاش رو باز گذاشتم

 ساق ي هاجوراب  بود به همراههدهی پوشی براقیمامان کت و دامن مشک....  مبل منتظرم نشسته بودنيرو
با لذت ....  هم سرش انداخته بودي و ساده ای مشکری شال حرهی.. زانوهاش بود و کتش کوتاهيدامنش تا رو..بلند

-:  به لباس و صورتم انداخت و بلند شدی طرفم و مامان با لبخند نگاهدنیچرخ!.... م؟یبر-: بهشون نگاه کردم و گفتم
....  هانی عروس رو از سکه بندازنی خواهیامشب م..نی قشنگ شدفرتونالبته هر سه ن.. دخترميچقدر خوشگل شد

 خنده ي مامان صدايبا چشم غره !....  بره اخه؟ی،کي ما نري بلوريمامان جان شما قربون دست و پا-: دمیبلند خند
 از سوار شدن دبع.... رونی بمی مامان بهش از خونه رفتي خانوم و سفارش هامی از مریبعد از خداحافظ..م بلندتر شد

من و ..می و مراسم صحبت کردتای بی از خوشگلمیتا برس.....  در رو زدم و حرکت کردمموتی ريبچه ها و مامان دکمه 
 رو اماده نی اما من زودتر از اونا اومدم خونه تا سپهراد و آرششگاهی ارامی رفته بودتایتبسم و افسون هم همراهه ب
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 دستم رو هم همراه با یکیدست سپهراد رو تو دست راستم گرفتم و اون ..می شدادهی رو پارك کردم و پنیماش..... کنم
 فکر کنه حاال که سپهراد هست محبتم نیدوست نداشتم آرش... می گذاشتم و وارد باغ شدنی آرشي پشت شونه هافمیک

 کردم ی بهش توجه متراگه االن کم.... شدی منیتا قبل از رفتن من به فرانسه تمام محبتم خرج آرش..بهش کم شده
 پشت هم دی دوتا بانیا.. موضوع خراب بشهنی ايدوست نداشتم رابطشون برا.. کرد بخاطره وجوده سپهرادهیفکر م

مانتو و شالم و ..می کرد تا لباس عوض کنمونیی راهنمایخدمتکار به اتاق....  همو تنها نزارنچوقتیباشن و ه
....  دراوردم و پررنگ ترش کردمفمیرژلبم و از تو ک....  مرتب کردمبودن  شدهختهی بهم رکمیموهام و که ..دراوردم

 از موهاش رو کمی.. بود رو از تنش دراوردمدهی لباس عروسش پوشي که رويدی و شنل سفنی طرف آرشدمیچرخ
 داخل  سرد شده بودکمی گرفته بودن اما چون هوا اطیمراسم رو تو ح....  بهش زدمي شونه هاش و لبخندي روختمیر

به نظر من بهتر بود تو خونه مراسم برگزار ....  داخلانی سرد شد بیلیخونه رو هم اماده کرده بودن که اگه هوا خ
 و کاپشن نیکار مامان که تموم شد شنل آرش...  بزرگ بودی کافيچون هوا سرد شده بود و خونه هم به اندازه ..شدیم

 و تایب....  خودم باشن که اگه سردشون شد تنشون کنمشی پنای بود اهترب..رونی بمی دستم و رفتيسپهراد رو انداختم رو
 افسون و تبسم و بعد از احوال يمامان رو بردم کنارِ خانواده .. اما تبسم و افسون اومده بودنهی رفته بودن اتليمهد
 بودن و تند تند دست ته نشسگهی دزی مهی ي روییدوتا....  بچه هاشی پمی رفتنی باهاشون خودم با سپهراد و آرشیپرس

 و نی و قربون صدقه رفتن آرشدنی و به بچه ها که مشغول بوسمیکنارشون نشست.... ششونی پمی دادن تا بریتکون م
 ینم-:  نشستشی صندليافسون برگشت و رو!.... شه؟ی تموم منای اتای کارِ بیکِ-: سپهراد بودن نگاه کردم و گفتم

 ساعت هی ي هم برای سنتي قهوه خونه هی و باغ و هیاتل..رنی قراره برن عکس بگاصد ج!..؟ی شناسی رو نمتایب..دونم
 ارهی دربتاروی بي اداي مسخره اي کرد با عشوه ی میافسون که سع.... رنی بگیاجاره کردن تا داخلش عکس سنت

 چطور اداش رو فهمه بتایاگه ب-:  شونه ش و گفتميزدم رو....  خندهری زمی خنده دار شده بود که هممون زدنقدریا
 ی رو عاصچارهی بشگریارا.. به جونه مننی تورو خدا اون عجوزه رو نندازيوا-....  کنهی کله ت رو ميدراورد

 کردم ی گفت عجب غلطی حواسش به من نبود داشت به همکارش می وقتشگرهی گرفت که ارارادی انقدریا..کرد
 یمگه چکار م!..چرا؟- :  گفتمدمی خندی که منطوریهم.... ودازبس حرص خورده بود صورتش کبود شده ب..قبولش کردم

 چشمم یکی نی چشمم با اي گوشه نی گفت ایمثال م..دونمیچه م-:  گفتیبی و با حرصِ عجدی کشیپوف!... کرد؟
رژ گونه هام متقارن ..يلبام رو چرا کج کرد.. شدهیکی نی بلند تر از ایکی نیخط چشم ا.. کنهیفرق م

 میداشت... خوش بحالت..اره بابا-....  رفتميپس خوب شد من زود-: دمیغش غش خند....  م کردونهوید..اوف..ستنین
- : دمی تبسم رو شنيصدا.. در جمع شدني عده جلوهی دمی و ددمیچرخ.. و دست بلند شدغی جي که صدامیدی خندیم

 بمون و نجای ازمیعز- :  گذاشتمنی آرشي  شونهيدستم و رو..سرم و تکون دادم و بلند شدم....  اومدننای اتایفکر کنم ب
با بچه ها .... سرش و تکون داد و دستِ سپهراد رو گرفت!... باشه؟..امی زود متای بشیمن برم پ..مواظب سپهراد هم باش

اشک تو چشمام جمع ....  شدنی مادهی رو پارك کرده بود و داشتن پنی ماشي که مهدیی،جاي در ورودکی نزدمیرفت
 اقتشی خوشبخت بشه چون لشاالیا.. روز بودنیچقدر منتظره ا.. باالخره سر و سامون گرفتتایخوبه که ب چقدر..شده بود
 ي که با کمک مهدتای شده بودم به برهیخ...  و با نوك انگشتام پاکش کردمدی صورتم چکي رویقطره اشک..... رو داره
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 هی و تا کمر تنگ و دامنش پف دار و البود لباسش دکلته..چقدر خوشگل شده بود..شدی مادهی پنیداشت از ماش
موهاش کامال جمع شده بود ....  هم داشتی کوتاهيدنباله .. افتادنی هم مي که رونی و پر از چی افقي هاهیال..هیال

بعد از مامان و باباهاشون با ....  ماتي و نقره ایی طالششیارا.. هم روش زده بودینی پر از نگي و نقره اکیو تاج کوچ
 که يصورتش و اروم طور.. گونه مي روختی رگهی قطره اشک دهی رو محکم بغل کردم و تایب.. جلومی رفتونافس
به !...  گلمیمرس-: دی به شونه م کشیدست!.... زدلمی عزی خوشبخت بشدوارمیام- :  و گفتمدمی خراب نشه بوسششیارا

 می باهم برگشتشمی بچه ها اومدن پیوقت... . بگنکی گفتم و رفتم عقب منتظر شدم بچه ها هم تبرکی هم تبريمهد
 ری دفعه خنده م گرفت و زدم زهی....  افتادزی مي روي وهی نشستم و نگاهم به سبدِ منی سپهراد و آرشنیب..زمونیسر م
 بخاطره تو تای که بي کردالشی شالشی شنقدریپسرم ا- :  برداشتم و به طرف سپهراد گرفتمالسی دونه گهی..خنده

 می سپهراد انداختم و با بچه ها زدي برق افتاده ي به چشماینگاه..... زهی چقدر خاطرت عزنیبب..رفته هم گالشیش
 عده هی کارش رو شروع کرده بود و ی جيد.....  برداشتم و دادم دستش که سرگرم بشهالسیچند دونه گ.. خندهریز

دو سه روز قبل رفته بودن ..کردن،بودن  و تشکرزای هنوز مشغول رفتن سر مي و مهدتایب..وسط مشغول رقص بودن
 ی وقت می کلمی عقد کنمی بخواهی گفت روز عروسیم.. بودتای بي از تز هایکی نمیا.... محضر و عقد کرده بودن

 هی همه رو دعوت کرد خونه ش و تای بيشب هم بابا.. رفتن محضر و عقد کردنکی نزدي با اشناهانیواسه هم..رهیگ
 رفت رو تو هوا ی موهیدست سپهراد رو که داشت به طرف سبد م.... ی و خودمونکیچ کوی مهمونهی شد ییجورا

 زدم و يلبخند..نییبق کرد و سرش و انداخت پا!.... رهی گیدلت درد م.. بسهگهید- :  بهش رفتميگرفتم و چشم غره ا
 ساعت هنوز میبعد از ن..بود سپهراد واقعا قهر کرده.. شدی مشتریهر لحظه تعجبم ب.... مشغول حرف زدن با بچه ها شدم

لبم و ... زدی هم حرف نمهی با بقیحت.. بهش انداختمی نگاهیرچشمیز.....  زدیهمونطور نشسته بود و با من حرف نم
سرم و خم کردم طرفش و با .. کردنی ميچندتا پسربچه دورتر از ما داشتن باز.. خندهری بود بزنم زکینزد..جمع کردم

با ذوق تند سرش و تکون داد و انگار !... ؟ی کني با اون بچه ها بازي بريدوست دار-: دست بچه هارو نشون دادم
 به فکره دیبا.. ندارهي اگهی دي همبازچی هنیجز آرش.. طرفشوندی و دونیی پادی پریاز صندل.. رفتادشی شیناراحت

 داشتن تای و بيمهد..قص رستی چشمم به پهی چشمم به سپهراد بود که گمش نکنم و هی.... مهدکودك باشم براش
 االن حواسش تایفکر نکن ب..یانگار اومده مهمون..نمیپاشو بب-: دیافسون بلند شد و دست منم کش.... دنی رقصیم
 دییبا خنده سرم و به نشونه تا....  کنهی مچارمونی بمی ما فقط نشستنهی رو نگاه کنه ببشی عروسلمیبعد که ف..ستین

 و زیم.. کم بودیلی درختا با هم خيفاصله .. بودی بزرگیلیباغِ خ.... ستی تو پمحرفش تکون دادم و همراهش رفت
....  درختا نصب کرده بودني شاخه هانی بود که بی رنگي بودن و کل باغ پر از المپ هادهی درختا چنی ها رو بیصندل
 یبا افسون و تبسم،ب... . رقص اماده ش کرده بودنستی پي از درخت بود که برای ساختمان خالي قسمت جلوهیفقط 

 دهی پوشی تبسم رو که کفش پاشنه دوازده سانتدی رقصی که منطوریافسون هم..میتوجه به اطراف مشغول رقص شد
 که بچه یی به جای زدم و نگاهیبا خنده چرخ.... شدی کرد و باعث خنده مون می تونست برقصه،مسخره میبود و نم

 خارج شدم و ستیبا ترس از پ.... نبود.. نگاه کردميشتریبا دقت ب..دمی رو نددسپهرا.. کردن انداختمی ميها داشتن باز
 نگاه نی دور خوردم زدم و باز به آرشیچرخ....  خوردی مینیری تنها نشسته بود و داشت شنیآرش..زمونیرفتم طرف م
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 داشت نجایهم-:  گفتدید سپهراد رو نی به بچه ها انداخت و وقتیاونم نگاه!... سپهراد کو؟..زمی عزنیآرش-: کردم
:  زدمی لب با خودم حرف مریز.. کرده بودخیدستام .. درختانی و راه افتادم بدمی کشمیشونی به پیدست....  کردی ميباز
 دادم و هی درخت تکهیاشفته تر و با دقت به ....  کجاسایخدا.. ترسهیبچه م م.. افتاده باشهری درختا گنیممکنه االن ب-

 و رمی مو از درخت بگهیخواستم تک.... ستی نایخدا..ستین-....  و رو کردن مهمونا شدمری زول مشغزی ريبا چشما
 یکیداشت با ..دمی کشي و اسوده اقیچشمام و بستم و نفس عم..دمیحرکت کنم که صداش رو از پشت درخت شن

 اون طرف درخت نگاه به واشی..گهی می و چزنهی حرف می با کنمی شدم که ببمیپشت همون درخت قا....  زدیحرف م
 مهراب و زهیسپهراد کنار م.. کننی چکار منجای انایا!.. دعوت کرده؟ناروی ایک.... دیکردم که حس کردم زانوهام لرز

 یقلبم با سرعت م.. فهمن پسر منهی االن اگه برم جلو مایخدا.....  زدی بود و حرف مستادهی اگهیشهراد و چند پسر د
 یمهراب داشت ازش سوال م..دمی شنیصداشون رو واضح م.... تمام تنم به عرق نشسته بود..نفسم تند شده بود..دیکوب
 بود دهیانگار مهراب زبونش رو فهم!) ؟یتو چ..سپهراد!....(؟یتو س..شِپهالد-: سپهراد!....  کوچولو؟هیاسمت چ-: دیپرس

 نیا..ی علیکی نیا.. دوستم شهرادهنیا..من اسمم مهرابه.. اقا سپهرادي داریچه اسم قشنگ-: چون در جوابش گفت
دستاش .. بهش بگه اما دو دل بوديزی خواست چیانگار م.. تکون داد و به شهراد نگاه کرديسپهراد سر.... هم مهران
 السیبعدم با دست به بشقابه شهراد که پر از گ!.. ؟یتی به من مالشیش-:  و با خجالت به شهراد گفتچوندیو تو هم پ

درست مثل بچه ها .. شهراد رفت تو همياخما....  برهی منو مي خوردنش ابروالسی گنیاخر با ا..بود اشاره کرد
- :  خنده و مهراب گفتریدوستاش زدن ز....  مال خودمهرینخ-:  گفتی طرف خودش و با تخسدیبشقابش و کش

 می بزنالسای دست به گا مینزاشت.. کهيری می بهش نميچند دونه بد.. دوست دارهالسی بچه هم مثل تو گنیشهراد ا
 السیبعدم دست کرد تو بشقابه شهراد و چندتا گ....  کشهیمرد گنده خجالت نم..ي همه رو خوردي اومدیو از وقت

نفسم حبس !.... یملش-: سپهراد....  به مهراب رفتياخم شهراد بزرگ تر شد و چشم غره ا..برداشت داد به سپهراد
با .... شمی موونهی خدا دارم ديوا.. سپهرادیعنی..دمیچطور اون همه مدت نفهم.. دوست دارهالسیشهراد هم گ..شده بود

 يسپهراد مشغول خوردن بود و اصال توجه ا!....  کوچولو؟ی هستیتو پسره ک- : سواله مهراب با هراس نگاهشون کردم
 ي نگاه کرد و دستش و رودشهراد با دقت به سپهرا.....  باعث شد خنده شون بلندتر بشهنیبه سواله مهراب نکرد و هم

من !....(ملد سدم..شتمیمن بشه ن- :  که دهنش پر بود گفتنطوریسپهراد هم!....  بچهيچقدر تو بامزه ا-: دیموهاش کش
 يچون مرد شد- :  برداشت و داد به سپهرادگهی دالسیشهراد دست کرد تو بشقابش چند دونه گ) مرد شدم..ستمیبچه ن

 رو السای مشخص بود مثله سپهراد،چقدر اون گقایدق...  هاي نخورگهید..یشی مضیر وگرنه مدمی هم بهت منارویا
با عجله بدون .. منتظر نموندمگهید....  کنهی بهش می لطفنیدوست داره و واقعا از سپهراد خوشش اومده که داره همچ

 ی و ماوردنی درميمسخره باز افسون و تبسم نشسته بودن و داشتن باز.. رفتمزمونی به طرفه مننی بزارم منو ببنکهیا
 یبا نگران.... افسون به دادم برس-: با وحشت گفتم.. دورش کردمزی و از مدمی دسته افسون رو کشيتند.... دنیخند

- : چشماش گرد شد... نجانیشهراد و مهراب هم ا-: دمینال!... کجاس؟!..؟ي کرددایسپهراد رو پ!.. شده؟یچ-: گفت
 ول نارویحاال ا..گهی دعوت کرده ديحتما مهد.. دونمینم- !....  کنن؟ی چکار منجایا!.. اونارو دعوت کرده؟یک!..؟یچ

 دمیدستش و کش!... کجا نشستن؟!..؟یچ-.... ارشیتورو خدا برو ب..دهی رو لو میاالن همه چ..سپهراد رفته کنارشون..کن
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 زی شدم و گوشام رو تمی قارختبازم پشت د.. رو نشونش دادم و هولش دادم طرفشونزیم..و بردم پشت همون درخت
مامانت دو !..؟ی کنی چکار منجایسپهراد خاله تو ا- :  کردیافسون فقط به سپهراد نگاه م..... کردم تا صداشون رو بشنوم

دست سپهراد رو گرفت و خواست .. به پسرا نگاه هم نکردیحت..خوشم اومد!..... میبدو بر.. گردهیساعت داره دنبالت م
 ضیمهراب باز صداش زد که افسون با غ.. اما برنگشت طرفشونستادیا!.... افسون؟-:  زدصداش  که مهرابادیب

افسون پوزخنده ....  کارو نکننیافسون ا-: مهراب....  امي شما فقط خانومِ مراديبرا..يخانومِ مراد-: برگشت و گفت
سپهراد رو محکم بغل .... ششونی پفتممنم از همون پشت ر..زمونی رفت طرف مهی توجه به مهراب و بقی زد و بیظیغل

 الشیمن لفتم ش..یمام-: از بغلم دور شد و گفت.... يفکر کردم گم شد.. اخهیپسرم کجا رفت-: دمیکردم و بوس
نه ....( حولمی نمدهید..نه نه-: تند ازم دور شد....  بهتمی امپول بزنمی و مجبوررهی گیمگه نگفتم دلت درد م-.... بحولم

 کینزد..رونی فوت کردم بقینفسم و عم.. کنار خودم نشوندمشی صندليسرم و تکون دادم و رو) خورم ی نمگهید..نه
 و نهی خواستم من و سپهراد رو ببینم.. با شهراد بودمي من همش مشغول موش و گربه بازیتا اخرِ عروس... میبود لو بر

 و همون شدیمدام جلوم سبز م..دمشی دیرفتم م ی چند ماه هرجا منیتو ا.....  اومدی رفتم دنبالم میهرجا هم من م
 اما مونهی پشیلی خوندم که خیاز چشماش م..گهی حرفاش رو حفظ شده بودم ديهمه ....  زدی رو مي تکراريحرفا

 همون ي و مهدتای هم بیوقت.....  بخورمشی خوام بازم از همون سوراخ نینم....  تونستم بهش اعتماد کنمیمن نم
افسون .....  خونهمی و رفتمی کردمی سپهراد رو از شهراد قای ماه عسل با هزار بدبختيرفتن شمال برا شب راه افتادن و

مامان فقط با تعجب و ..می خونه سپهراد رو ازش گرفتکی و نزدمیما هم رفت.. خودش کرد و بردنیسپهراد رو سواره ماش
...  با اون فرستادمشنی همي خونه براادی افسون ببا  خواستهیبهش گفتم سپهراد م....  کردی ما نگاه مي به کاراجیگ
 بود که نی جالب شب اينکته ...... کاش هرچه زودتر دست از سرم برداره.. شدمی خسته مي بازنی داشتم از اگهید

 نقدری افسون اون لحظه اي افهیق.. رقصي ما افسون رو با زور بلند کرد و برد براي چشمِ همه يمهراب اومد و جلو
 از می داد که نجاتش بدی کرد و فحشمون می مدادی افسون داد و بی و هرچمیدی خندی شده بود که ما فقط مهبامز

 که دل ادم شاد دی خندی از ته دل و قشنگ منقدری بود که خداروشکر اتای بهیمهم خوشحال.... می تونستیشدته خنده نم
 خواست باهام حرف بزنه کالفه یهمه جا بود و همش م نکهیا.. گذشتی خوش مشتریاگه شهراد نبود به من ب.... شدیم

 بودم و با دهی تختم طاق باز خوابيرو...  خوش گذشتیلی بود و به هممون خی خوبیلیاما در کل شب خ....  کردیم م
 رو به شهراد داده که هر روز زنگ دمی جدي شماره ی دونم کینم....  رو نگه داشته بودممی شکمم گوشيدوتا دستم،رو

 یگوش..دمی کشیپوف....  کنمی کشم و قطع می نوار قرمز مي خوره دستم و رویتا زنگ م.. کنهیاالنم ول نم.. زنهیم
با دقت بهش .... خواستم به پهلو بشم که در اتاق باز شد و سپهراد اومد داخل.. تختي کردم و انداختم رولنتیرو سا

 تخت و ياروم اروم اومد رو.. و به طرفش دراز کردمدستام.... انگار بغض داشت.. بودي طورهیصورتش ..نگاه کردم
با تعجب نگاهش ....  م و اروم نشسته بودنهیسرش و چسبونده بود به س.. گفتی نمیچیه..خودش و تو بغلم جا کرد

دستش و تو دستم گرفتم و محکم !.... ؟یمام-!...  شده قربونت برم؟یچ-:  رو کنار زدمشیشونی تو پيکردم و موها
نفسم بند !...  من تُجاش؟يبابا- :  معصومانه بهم انداختیسرش و اورد باال و نگاه!..... ؟یجون دله مام-: دمیبوس
خدا ازت .. بچه بدمنی به ایحاال چه جواب.. سرم اومددمی ترسی که ميزیاز چ..اشک تو چشمام جمع شد..ایخدا..اومد
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 نویچرا ا-:  و قورت دادم و صورتش و تو دستام گرفتمبغضم.... ي طفل معصوم اوردنی بال رو سر من و انینگذره که ا
 نیخاله آرش!....( منم ملده؟يبابا..یمام.. دفت باباس ملدهنیحاله آلس-: لباش و غنچه کرد و گفت!.... زم؟ی عزی پرسیم

نفس .. اخهدم بچه بنی به ایمن حاال چه جواب..مستاصل چشمام رو بستم!)  منم مرده؟يبابا..یمام..گفت باباش مرده
 يبابا..زمیعز-:  لبخند نشوندم رو لبامیبه سخت.... دی لرزیاشک تو چشماش م.. و چشمام رو باز کردمدمی کشیقیعم
 کردم یسع.. بچهنی گفتم چه برسه ای چدمیخودمم نفهم..رونینفسم و فوت کردم ب.... ستین..یعنی..من..نمرده..تو

مظلومانه بهم نگاه کرد و سرش و !... م؟ی کني پارك بازمی بری خواهیمامان فدات شه م-: حواسش رو پرت کنم
 ی خواهی می بعد چه غلطيدفعه ..ياالن دست به سرش کرد..خب آبشار خانوم....  شدیقلبم داشت کنده م..تکون داد

 ی نماتبگم باب!..؟يبگم بابا ندار.. بهش بگمیاخه من چ.... ی بمالرهی پارك سرش شهی با ی تونی که نمشهیهم..یبکن
 شتری که بينطوریا!..بگم بابات مارو ول کرده رفته؟!.. زنم؟ی و فقط حدس مهی دونم بابات کیبگم نم!..؟یدونه تو هست

 شده بهم چشمک ی نقاشیعکسه خندونه سپهراد با صورت.. رو برداشتم و قفلش رو باز کردممیگوش....  خورهیضربه م
 کردم و شماره ش رو پاك یاخم..هفده بار زنگ زده بود.. محو شدراد شهي تعداد تماسادنهیلبخندم با د....  زدیم

سالم افسون -!.... جانم آبشار؟- : بعد از چهار بوق جواب داد....  افسون رو گرفتم و منتظر شدميشماره ..کردم
 خوام سپهراد یم..میما هم خوب-!... چطور؟.. ندارمياره کار!..سپهراد چطوره؟!..؟ی تو خوبیمرس-!... ؟يکاریب!..؟یخوب

 رو قطع کردم و از کمد یگوش.... فعال..پس اماده شو زود-.... ایاره ب-!...  دنبالت؟امی باهامون که بییایرو ببرم پارك م
 می رفترونی رو هم دادم دستش که بشیکاپشن قهوه ا.. سپهراد برداشتم و تنش کردمي برارونی دست لباسِ بهی

 دیشالِ سف..دمی و پوشدمی سفي کردم و مانتوشی ذره اراهی.. عوض کردمی مشکنیج  شلوارهیشلوارکم و با ..... بپوشه
 شونه م انداختم و ي رو کج روفمیبندِ بلنده ک..دمی رو هم پوشمی و مشکي هم سرم انداختم و کاپشن کوتاه بادیمشک

 می ری ممیمامان ما دار-: دید ی مورد عالقه ش رو مالی نشسته بود و تکراره سرونیزی تلويمامان جلو.... رونی بمیرفت
 یکجا م.. قبل اومدقهیاره مادر چند دق-: سرش و چرخوند بهمون نگاه کرد!...  اومد؟نیدوسته آرش.. با سپهرادرونیب
 دنشونی دادم و بعد از بوسنی آرشي به دوسته مدرسه یسالم...  سر بزنمهی نیبرم به آرش.. پاركمی ریم- !...  شما؟نیر

 نیتو ا.....  خونهکی پاركِ نزدمی و رفتمیافسون رو هم سر راه برداشت..رونی بمی سپهراد رفتامان،با از میو خداحافظ
 ي از بچه ها اونجا بودن و داشتن بازیلیخ.. بودادی مثل ما زوونهیهرچند د.. پاركمی که اومدمی بودوونهیسرما واقعا د

 مکتی ني کنه خودمون هم روي بازمی رو فرستادسپهراد... اوردی و خنده هاشون لبخند به لب ادم مغی جيصدا..کردن
!.... ؟ي خوشگل کردنقدری شده ایچ-:  بود انداختم و گفتمدهی به خودش رسیلی به افسون که خینگاه..مینشست

 که یاشکال.. دنبالمنجای اادیمنم گفتم ب.. خواد باهام حرف بزنهی داده مریمهراب گ- :  زد و گفتیلبخنده خجول
 نیدوست ندارم بازم ناراحت و غمگ.. قبل تکرار نشهيفقط مواظب باش باز اتفاقا..ی چه اشکالزمینه عز-. !...نداره؟

 و غصه یسرم و تکون دادم و با ناراحت...  کنهتمی زارم باز اذینم.. دسته منهی همه چگهید..نگران نباش-.... نمتیبب
 یچ-.....  ندمی و جوابرمی همون موقع بمخواست ی که دلم مدی سوال ازم پرسهیافسون امروز سپهراد - : گفتم
 منم مرده يبابا.. گفته باباش مردهنیخاله آرش.. من کجاسيگفت بابا-:  انداختمنییبا بغض سرم و پا!.... د؟یپرس

 دیچیدستاش و دورم پ.. افسون جمع شدياشک تو چشما.. و اشکم و پاك کردمدمی گونه م کشيدستم و رو!.... مامان
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بزرگ .. بگم بهش افسونی چدیاگه باز پرس.. بدم اوردمش پاركی جوابنکهیبدون ا-:  گفتمهیبا گر.... و بغلم کرد
-:  کردنیی کمرم باال پايدستش و رو.....  بگمیچ.. بگم بهش افسونیچ..رهی گی نداشته ش رو ميسراغ بابا..شده
 بره دی باگهی دو سال دیکی..شهیداره بزرگ م.. پرسهی سوال رو منی باالخره ای دونستیخودت م.. نکنهیگر

 نیبب.. مشورت کنایبا برد.. زننی از باباهاشون حرف میلیاونم که درست بشه اونجا بچه ها خ..شناسنامه نداره..مدرسه
 با دیبا..گهیراست م..اشکام و پاك کردم و رفتم تو فکر..رونیسرم و تکون دادم و از بغلش اومدم ب.... گهی میاون چ

 تونم اقدام ی چطور منمی حرف بزنم تا ببلی وکهی با دیبا..خودمم هر روز نگرانه شناسنامه ش هستم... م حرف بزنایبرد
 ینگاه.. افسون حواسم جمع شدضِی سالمِ پر غيبا صدا....  انداختم عقب و االن مطمئنا سخت تر هم شدهیه..کنم

با هراس ..دنه مهراب و شهراد نفسم حبس شدیبرگشتم و با د....  کنهی به پشت سر من نگاه مدمید..بهش انداختم
 به افسون نگاه یشاک.....  دادی داشت تابش مگهی دي پسربچه هیرو تاب نشسته بود و .. به سپهراد انداختمینگاه
چرا دست از !..؟ی خواهی از جونم میچ-: با اخم بلند شدم و برگشتم سمت شهراد....  بودینگاهش پر از شرمندگ..کردم

....  از دسته تو بکشمدیچقدر با..گهیراحتم بزار د!..؟ی دق جلوم سبز بشنهیی مثل ادی رم بایهرجا م!..؟يدار یسرم برنم
 نیا..چشمام و بستم تا اروم بشم....  کردی نگام مبیبا لبخند و دست به ج.. زنمیانگار نه انگار با اون حرف م

 رو خواستم بکشم که با یسوم.... گهی دیکی.. بشهومتر تا اعصابم اردمی کشیقینفس عم.. کردی م موونهی دشیخونسرد
 نگاه ي بازلی و به وسادمیبا وحشت چرخ.....  م شکست و به سرفه افتادمنهی سپهراد نفس تو سي هی بلنده گريصدا

 حس شده م ی بيبه پاها.... شدی سپهراد هم قطع نمي هی گري و صدايزی عده جمع شده بودن دوره چهی..کردم
 کنه نفسش هی گرنطوری اومد اگه همادمی دفعه هی....  کردنیپاهام حرکت نم.. برداشتمی قدمیو با سست  دادمیحرکت

 رو کنار زدم و رفتم تیجمع....  و افسون هم پشت سرمدمیبا سرعت دو.. شدقیانگار به پاهام جون تزر..شهیقطع م
جون .. شده بودنی سرش خونری زي و قلوه ابزرگ يسنگا.. کردی مهی افتاده بود و از ته دل گرنی زميسپهراد رو..جلو

 سرش گذاشتم و بلندش ریدستم و ز.. چهار دست و پا رفتم جلوهیبا گر... نی زمياز پاهام رفت و دو زانو افتادم رو
 دفعه نفسش قطع شد و هی..درست حدس زده بودم.....  رفتی خون ازش منطوریسرش شکسته بود و هم..کردم

 نفس یمامان.. کمکم کنایخدا.. خداای..سپهراد پسرم..سپهراد-:  زدمغیبا وحشت ج.... صورتش کم کم کبود شد
با هق هق ....  اومدینفسش نم..شدینم..پشتش و محکم گرفتم و چند بار تو صورتش فوت کردم..... سپهراد..بکش

محکم .... می زدی منفس  نفسهیدو تامون با گر.. جا اومدق،نفسشی نفس بلند و عمهی دفعه با هی..محکم فوت کردم
 اومد سرش شکسته ادمی شدن دستم سی سرش گذاشتم که با حس خيدستم و رو..دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس

 شالم و يلبه .. از خون سرش قرمز شده بوددمی سفيمانتو..از خودم دورش کردم و با هق هق نگاهش کردم.... بود
 ش داشت هیکم کم گر..با ترس نگاهش کردم.... رمی رو بگيزی خون ري زخمش گذاشتم تا جلويگلوله کردم و رو

منو ..چشمات و نبند..ینبند مامان- : دمی کشغیبا هق هق ج....  رفتیداشت از حال م..شدی و چشماش بسته مشدیقطع م
.... نیکن ي کارهی..بچه م از دستم رفت..نی کنی رو نگاه میچ-: دمی کشغیسرم و باال اوردم و بلندتر ج....  پسرمنیبب

نفسش قطع شده بود و اون همه ..مغزم قفل کرده بود.. بکنمي کارهی تونستم بلند بشم و ینم..جون از پاهام رفته بود
 دی سپهراد رو محکم از تو دستام کشیکی.....  و هنوز زنده باشمنمی ببناروی تونستم ایچطور م..خون ازش رفته بود
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 داد نشی سمت ماشدی دوی رو محکم بغل کرده بود و همونطور که مسپهراد،شهراد.. بلند کردمهیسرم و با گر..رونیب
 داشتم اما ی بر افسون قدم برمهیاول اروم و با تک.. بغلم و گرفت و بلندم کردریافسون ز..... نشیاری بنیبلندش کن-: زد

مهراب .. افسون هم کنارمو  شهراد نشستمنهیتو ماش..... دنی و شروع کردم به دوسمی خودم وايکم کم تونستم رو پاها
 غیج.. کردمی مهیگر.. زدمیضجه م.....  که سپهراد تو بغلش بود کنارش نشسته بودنطوریپشت فرمون بود و شهراد هم

 ي جلويمهراب طور.... ادی کردم جونم داره درمیقشنگ حس م.. مردمیداشتم م.. زدمیخودم و م..دمی کشیم
 لباسِ ي خونِ رویوقت.. شده بودهوشیسپهراد کامال ب...  بلند شدکایست الغی جي ترمز زد که صداي رومارستانیب

 تار يبا چشما..دی چرخی دوره سرم مایدن....  کنميری تا از افتادنم جلوگنی دادم به ماشهی دستم و تکدمیشهراد رو د
 شونه هام يرو سرم.. محکم خورده بود تو سرمایانگار تمام دن..مارستانی سمت بدی دوی که شهراد داشت مدمید

چنگ زدم به ....  نداشتمی خواست با سرعت بدوم سمت سپهرادم و بغلش کنم اما جونیدلم م....  کردی مینیسنگ
 که با ي پرستاريافسون جلو.... مارستانی سمت ساختمان بمی اروم و کوتاه رفتي و با قدمایدسته افسون و به سخت

.... اورژانس-!....  که االن اوردن رو کجا بردن؟يبچه ا..انوم خدیببخش- :  رو گرفت و گفتشدیسرعت داشت رد م
مهراب ....  رفتی دستش و تو موهاش کرده بود و راه میشهراد با کالفگ.. سمت اورژانسمیافسون تشکر کرد و رفت

.... کرد ی رو باور نميزیانگار چ.. به من نگاه کردي بلند اومد طرفمون و با ناباوري با قدمادیمارو که د..صداش زد
 که االن اوردن يهمراهه بچه ا-: رونی اومد بي بگه که پرستاريزی و خواست چدی صورتش کشيدستش و رو

 ریباز ز!....  بکنم؟دیچکار با..من باباشم- : با غصه خواستم بگم من که شهراد قدم جلو گذاشت و محکم گفت!.... ه؟یک
 نیافسون ا-: دمی حال نالیب.... نه..دهینکنه فهم!..باباش؟..ود بیمنظورش چ.. افسون چنگ زدميبه مانتو.. شدیپام خال

خودم درستش ..نگران نباش- :  و در همون حال گفتی صندلي رونمیافسون کمکم کرد بش...  بکني کارهی..گهی میچ
تورو  تو فقط اروم باش.. نداشت باور کنيمنظور.. حرف و زدنی اجازه بدن کاراش رو انجام بده انکهی ايبرا.. کنمیم

 گفت و شهراد کجا ی پرستار چدمیاصال نفهم..ختمی دادم و اروم اروم اشک رهی پشت سرم تکواریسرم و به د... خدا
 ی خواست حتیدلم م.. زدمیمثل مرغ سر کنده بال بال م.... مینی دادن سپهراد رو ببی کدوممون اجازه نمچیبه ه..رفت
 هیشهراد برگشت و ..... ومدهی بشه اما پرستار گفت هنوز بهوش نت راحالمی تا خنمی بازش رو ببي نظر چشماهیشده 

.... دی کشی موهاش رو محکم میبا کالفگ..شمونی باهم حرف زدن و دوباره برگشت پکمی..راست رفت سراغ پرستار
 شهراد بدون نگاه کردن!... پرستار چکار داشت؟-:  گفتختی ری رفت و اشک می که تند تند راه منطوریافسون هم
احتماال امشب نگهش .. کردميپرونده ساز- :  نم دارِ من بود،جواب دادي تو چشمامی که نگاهش مستقیبهش،درحال

با هق ....  بمونهمارستانی شب تو بدی خار به پاش بره حاال باهیتا حاال نذاشتم .. م بلندتر شدهی گريصدا....  دارنیم
کاش بزارن من .. زاره رو سرشی رو منجای انهی از پرستارا رو ببیکی  شه وداریب..ادیاز امپول و دکتر بدش م-: هق گفتم

 ی رو که مي هر پرستاريجلو..ختی ریپا به پام اشک م..دیافسون کنارم نشست و شونه هام رو مال..... برم کنارش
نا ی مامان اادهی می گوشيبا صدا....  شدمی موونهیکم کم داشتم د.. دادنی جواب درست بهمون نمهی میگرفت

 رانیاما شماره از ا.. دراوردمبمی رو از جیاشکام و پاك کردم و گوش...  رفت بهشون خبر بدمادمی..افتادم
سالم خانوم -:  تو گوشمدیچی شادش پي رو که جواب دادم صدایگوش....  داشتماجیچقدر االن بهش احت..ایبرد..نبود
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چند لحظه .. جز هق هقم نبوديزیجوابم چ!...  چطوره؟يوراون افسونِ گور به گ!..اقا پسرمون خوبه؟!..؟یخوب..خوشگله
 هیچرا گر!..آبشار حرف بزن دختر؟!..زم؟ی شده عزیچ-:  و وحشت زده گفتی پر از نگرانیی دفعه با صداهیساکت شد و 

.... هرادسپ..ایبرد- : هق زدم....  بگو آبشاريزی چهی!..همه حالشون خوبه؟!..سپهراد خوبه؟!.. افتاده؟یاتفاق!..؟ی کنیم
االن !..حالش خوبه؟!..ها؟!..؟یسپهراد چ- :  دونستم چقدر سپهراد رو دوست دارهیم.. شدشتریوحشتِ صداش ب

االن .. و سرش شکستنی تاب افتاد زمياز رو.. پاركمیرفته بود-:  رو فشار دادم به گوشمی گوشیدو دست!.... کجاس؟
 خوب یلیخ-.....  دونم االن حالش چطورهیاصال نم..دنی جواب درست بهم نمهی کدوم چیه..مارستانی بمیهم اومد

 بخورن تا بزرگ نی زمنقدری ادیبچه ها با..ستی نی مهمزهیچ..شهیمن مطمئنم حالش خوب م.. اروم باشزمیعز
 گهی ديمن هفته ..رانیمن زنگ زده بودم بگم که اخر هفته پرواز دارم به ا..یستی دنبالش نشهیتو که هم..بشن

 یلیدلم برات خ..شهی خوشحال میلیسپهراد خ!..؟یگی ميجد-:  لبامي لبخند نشست روهی گرونیم.....  مزی عزشتونمیپ
 کنم با یفقط خواهش م..شتمی پی هفته صبر کنهی-.... ی باششمی دوست داشتم تو پی از هرکسشتریاالن ب..تنگ شده

ساعت پروازت رو ..میپس منتظرت.. راحتالتیخ..باشه-!....  سپهراد رو بهم خبر بده باشه؟،حالِيدکتر که صحبت کرد
 دلش برات ییاز طرف من محکم ماچش کن و بگو دا..ي نره از سپهراد بهم خبر بدادتی..باشه-.... حتما بهم خبر بده

 رو قطع کردم و یگوش.... يبا..تو هم..قربونت-.... فعال.. جون و عمو برسونیتیسالم به گ-.....  تنگ شدهیلیخ
بدونِ ....  شده بودن بهمرهی مختلف خيسرم و که بلند کردم سه جفت چشم و هرکدوم با حس ها..مبیگذاشتم تو ج

 براش یلیدلم خ..هی عاليوا-..... ادیباالخره قراره ب.. پرواز دارهگهی دي هفته ایبرد-: توجه به پسرا رو به افسون گفتم
 يبا چشما.. اومد به مامان خبر ندادمادمی باز  که گذشتکمی.. نگفتميزی چگهیسرم و تکون دادم و د... تنگ شده

 به دست یچشماش و باز و بسته کرد و گوش....  تونمیواقعا نم!..؟يدیبه مامانم خبر م-: خسته به افسون نگاه کردم
 یب....  بوديزیانگار در حالِ کشفِ چ.. شده بودرهیچشمم به شهراد افتاد که با اخم و متفکر بهم خ.... ازمون دور شد

حالش ..بچه رو منتقل کردن بخش اطفال-:  و گفترونی پرستار اومد بهی نگاه ازش گرفتم که همون موقع وصلهح
با ....  بمونهششی تونه پی نمشتری بیکی اما نی بهش سر بزننی تونیم..می امشب نگهش داشتنانی اطميبرا..خوبه

.... شکرت..ممنونم خدا جون.. شکرتایخدا-: م و از ته دل گفتهی دستام و رو به سقف بلند کردم و با گریخوشحال
 سمت اسانسور می راه افتادیهمگ....  و اشکام و پاك کردمدمیخند.. بغلم کردي افسون با شادنییدستام و که اوردم پا

 دادن به شهراد رو نداشتم که همراهم ری گيانقدر خوشحال بودم که حوصله .. دوم بخشه اطفالي طبقه میکه بر
 سرش ي هم رودی سفي کالهه تورهی کرده بودن و یچیسرش رو باندپ.. سپهراد باز اشکم روان شددنهی داب..... ادین

به طرفش پرواز کردم و صورتش و دستاش رو .... سرم به دستش بود و مظلومانه چشماش رو بسته بود.. بودندهیکش
فقط من .... نهی شی مادی باهاش مای که بردییمای هواپگهی ساعت دمیتا ن.. به ساعتم انداختمینگاه.... غرق بوسه کردم

 داره ای برددی فهمی اما وقتارمی بی شلوغنی خواستم سپهراد رو تو ایهرچند نم.. دنبالشمیو افسون و سپهراد اومده بود
 ي بزرگه رویچیاون باندپ.. بهش انداختمینگاه.... ارمشی تو خونه نموند و با اون زبونش منو خام کرد تا بگهی دادیم

 انتظار نشسته بود و ي های صندليرو....  زخمش بسته بودمي روکی بانده کوچهیسرش رو باز کرده بودم و فقط 
 که اعالم یزمان....  نشستمششونیرفتم طرفشون و پ.... افسون هم کنارش نشسته بود.. دادیپاهاش رو تکون تکون م
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 ی از صندلهی خوبي نشونه دنی پرنی بود ادهیهم که فهم سپهراد..میدی نشست من و افسون از جا پرسیکردن پروازِ پار
 مانتوم رو تو مشتش نِییدسته گل بزرگ رو تو دستم جابه جا کردم و سپهراد هم پا..... ستادی و کنار من انیی پادیپر

 رو ای چرخوندم تا بردینگاهم و م.. طرف اومدننی چمدون به دست به ایکی یکی مسافرا قهی دقستیبعد از ب.... گرفت
واقعا ..ومدی داشت به طرفمون مشی چرم و سورمه ايچمدون به دست با اون پالتو..... دمشی کنم که باالخره ددایپ

 لب يلبخنده رو... دنی بود که افسون شروع کرد به دست تکون دادن و به هوا پردهیهنوز مارو ند....  شده بودپیخوشت
....  و براش دست تکون دادمدمیبا ذوق خند..... کرد و برامون تکون داد دستش و بلند..دهی که مارو ددادی نشون مایبرد

اره -: سرم و تکون دادم!...  اومد؟یدال..یمام-:  بهش نگاه کردم گفتی و وقتدیسپهراد مانتوم رو کش
 رو هراددسته گل رو انداختم تو بغله افسون و خم شدم سپ..سرش و تکون داد!.... ش؟ینی ببی خواهیم..اومد..زدلمیعز

سپهراد با ....  تر شد و براش دست تکون دادقی لبخندش عمنهی تونست سپهراد رو ببای و بردستادمی ایوقت..بغل کردم
 و می نگاه کردگهی به همديبا شاد.. بهموندی رسيباالخره برد.... دی خندی داد و میذوق دوتا دستش و تو هوا تکون م

 یمحکم تو بغلش فشارش م....  رو دراز کرد و سپهراد رو از بغلم گرفتدستاش، با مای قبل از سالم و احوال پرسایبرد
بدون توجه به ما با هم حرف ..... دی خندیسپهراد هم دستاش و دور گردنش حلقه کرده بود و م..دشی بوسیداد و م

 ی با خوشحالو سپهراد هم جوابش.. نهای خواست بدونه درد داره ی و مدی پرسی درمورده سرش مای و بردنی زدیم
 ایبرد....  های موقع احواله مارو نپرسهی..ایسالم عرض شد اقا برد-:  کرد و گفتی مصلحتيافسون سرفه ا.... دادیم

 سمت منو دستش و دراز دی چرخایبرد.... دنیبا هم دست دادن و حاله همو پرس.. افسونینی و با انگشتش زد رو بدیخند
 برات تنگ شده یلیدلمون خ..ای بردي خوش اومدیلی خیلیخ-:  گفتمیوشحالدستم و تو دستش گذاشتم و با خ..کرد
جوابم و داد و همونطور که سپهراد .... می زنی حرف منیتو ماش.. شلوغهیلی خنجایا..می برایب..ي خسته ایلیحتما خ..بود

متفکر پست چراغ قرمز . ......می رفترونی چمدونش رو به دست گرفت و با هم از سالن فرودگاه بيتو بغلش بود،دسته 
 ی زد و نه مثل گذشته جلوم سبز مینه زنگ م.. بود از شهراد خبر نداشتميده روز....  و منتظر شدم سبز بشهستادمیا

 و ادی بنکهیا.. منتظره ش عادت کرده بودمری و غییهوی راحت بودم اما بازم به حضوره یلی خينجوریهرچند ا... شد
 بعد از قایدق!.. شده؟الی خی بیعنی..ستی نداشی افتاده که پی دونم چه اتفاقینم.... ه رو بزنه و برشی تکراريحرفا

 یچ.. کردمی مدی من چکار بادی فهمیاگه م.. درمورده سپهراد بفهمهيزی بود که چنیترسم از ا.....  گم شدمارستانیب
 رفتم و بعد هوی نکهیاما هم.... ه دونست سپهراد پسرِ خودمی نمی کسایهرچند جز من و افسون و برد.. گفتمیبهش م
چراغ سبز شد و من ....  نفهمهيزی چدوارمیام.. سوال دارهي جای هرکسي تو همون سن برگشتم براقای بچه دقهیهم با 

 ی ممیداشتم مستق.....  و انداختم تو کوچه تا زودتر برسمچوندمی فرمون رو پنی همي شلوغ بود براابونیخ..حرکت کردم
محکم زدم رو ترمز و چشمام از ترس و ...  و راهم و سد کردرونی از کوچه ها اومد بیکی از نیه ماشی هویرفتم که 

 نهیماش..بله.... اوووف..کاش اصال درموردش فکر نکرده بودم..ستای نداشی گفتم پی االن داشتم منیهم..تعجب گرد شد
 که ي اوونهیمگه د- :  پاده شدم و داد زدمنیاز ماش تیبا عصبان....  شددایباالخره سر و کله ش پ.. بودمیشگیمزاحمِ هم

 داتیباز دوباره پ.. داشتمشیچند روز از دستت اسا!..؟يتو عقل ندار..ي بود به کشتنم بدکینزد!.. جلوم؟ییای مينطوریا
 ي هاه شلوارش فرو کرد و لببیدستاش و تو ج.. شد و خونسرد به طرفم قدم برداشتادهی پنی از ماشنهیبا طمان!... شد؟
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 خونسرد و دست به نطوریهم..رهی ميری حال گي که براییخصوصا وقتا.....  بودشیشگیژست هم..پالتوش رفت عقب
 و سرش و باال گرفت و از باال بهم ستادی کردم که جلوم ایبا اخم بهش نگاه م....  کنهی موونهی طرفش رو دبیج

 رو برده بودم پارك و اومد از عالقه نی آرشی کنه و وقتم خواست خری ملی که اون اوای مثل وقتقایدق.... چشم دوخت
 از باال بهم نطوریبعد هم..نی خواست بره با حرفاش خودش و برد تو اسمون و منو زد زمی میوقت..ش باهام حرف زد

..... رموپس-: با غرور و سرِ باال گرفته گفت!.... ؟ی خواهی از جونم میباز چ!..ه؟یچ-: دمی کشی عصبیپوف.....  شدرهیخ
 بلند نقدریا.. خندهری دفعه زدم زهی.... مگه سپهراد!..پسرش و؟!.. گفت؟یچ.. شدمرهیبا تعجب بهش خ..ختی ريدلم هر

 تویبرو خدا روز..ي شدوونهید-:  و با خنده گفتمنمی به طرف ماشدمیچرخ...  شدری که اشک از چشمام سرازدمیبلند خند
با خشم .... دمی بلنده در از جا پرياز صدا.. رو که باز کرده بودم با ضرب بستنیش جلوم و درِ مادیپر....  بدهگهی دییجا

 هی چه حرف چرتگهی دنیا!..دته؟ی جديبازم نقشه !.. کنه؟ی من چکار مشیپسره تو پ- : و غضبناك بهش نگاه کردم
 ریبازم زدم ز.. .. که سپهراد پسره منهی دونیخودتم خوب م-:  گفتيبا همون غرور و خونسرد.... ی زنیکه م
 سپهراد چند يبابا- .....  تونم حرف بزنمی نمدمیی که پسرم و زای واال منزنهی حرف منانی با اطمنی که اينطوریا..خنده
 که ي کارهیاداوری هم با نقدریا.. که پسره تو باشهشهی نملیچون اسمش و گذاشتم سپهراد دل.. که اومدهشهی ميروز

 یفقط م.. سپهراد اومدهيچرا گفتم بابا.. حرف و زدمنی دونم چرا ایواقعا نم.... نزن  حالم و بهمشتری بيباهام کرد
 دروغ هی هیکال فراموش کرده بودم که به بق.. سپهراد پسره خودشه دور کنمنکهیخواستم هرطور شده ذهنش و از ا

 نکهیاز ا!....  پسرته؟ي باباا مهرارایبرد-:  و مسلط گفتدی به صورتش کشیدست..... شمی گفتم و االن دو حرفه مگهید
 نیبا ا.... دهی رو فهمیهمه چ.. کردهقی که تحقدی کشی مادیذهنم فر.. تو دلم تکون خورديزی چهی شناخت ی رو مایبرد

 پسرش و شِی به بعد پنیاومده که از ا..يدیاره درست فهم-:  زدميشخندین.. و حفظ کنممی کردم خونسردیحال سع
 تی که بدون محرمیی توی بگی خواهی میعنی- .... ی برسیی به جای تونی نمتی ذهنياحتماال نیتو هم با ا..من باشه

!..... ؟ي عوض شدنقدریباور کنم که ا!..؟ي اوردای بچه بدنیکی ي راحت برایلی خرمی من دستت و بگی زاشتینم
 نقدریمن مثل تو ا در ضمن..ی حرف بزنينطوری با من ايحق ندار-: انگشت اشاره مو با حرص جلوش تکون دادم

 هی کردم در مقابلش مثل ی حس مشدی مرهی بهم خينطوری ایوقت..بازم از باال بهم نگاه کرد.... اشغال نشدم هنوز
 که بچه یپس چرا به همه نگفت-:  زديشخندین.. کردمدییبا سکوتم حرفش و تا!.... ؟ی که زنشیگیپس م-: جوجه ام

دستم .. دونهی رو می همه چیلعنت..دیزانوهام لرز!.... ؟ي قبول کرديفرزند  دوستت و بهي بچه یت از شوهرته و گفت
 پوزخند يبا حاله بد....  سپهراد پسره منهنکهیبه ا-!.... ؟ی برسی به چی خواهی حرفا منیبا ا-:  دادمهی تکنیو به ماش

 که بهم تعرض کرده یکس ي که من بچه ینیمگه تو خواب بب..ستیسپهراد پسره تو ن..ي داریلی تخيچه قوه -: زدم
 نی رفته بود که اادمی هم استفاده کردم اما ای از بردیحت.. زدمی چنگ میسمانیداشتم به هر ر....  اورده باشمایرو بدن

- :  خالص و زدری تمام تهیبا خونسرد.....  کنهی فکر می هر حرکتش کلي و براادی که بدون نقشه جلو نمیکس..شهراده
چشمام از وحشت ....  سپهراد پسرمهدهی گرفتم که نشون مي ان اي دشهیدرضمن من ازما..يمجرد..يتو ازدواج نکرد

 ی بدنم متیاز عصبان.. تلخ تا گلوم باال اومدي هی ماهی..بغض راهه گلوم رو بست..نفسام تند شد..و خشم گشاد شد
تو گُه - :  زدمغیج.. شده بودرگهصدام دو.. ش رو چنگ زدم و محکم تکون دادمقهیبا خشم دست دراز کردم و ... دیلرز
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 که ي بود دوباره نشون بدازین!.. احمق؟ي کردی غلطنی همچيبه چه اجازه ا..ی گرفتشی من ازماي که از بچه يخورد
 غمی جيصدا.. ش زدمنهی ش رو ول کردم و با مشت محکم تو سقهی....... کثافتِ نامرد..یاشغالِ عوض!..؟یچقدر پست
 تو معده ی که بهم وارد شد هرچی دفعه از فشاره عصبهی..... ی زنیحالم و بهم م.. خورهی مهمحالم ازت ب- : بلندتر شد

 یی چاهیفقط .. نخورده بودمیچیه..اوردمیفقط زرداب باال م....  نشستم و عق زدمنیرو زم..م بود به دهنم هجوم اورد
با خشم ازش .. اومد جلومی ابيبطر..... ت خوردم که اونم االن برگشرونی خواستم بزنم بی از خونه میتلخ صبح وقت

 اب به گهیچند بار د..ادی حالم جا بکمیابش خنک بود و باعث شد ..دمیگرفتم و مشتم و پر اب کردم و به صورتم پاش
 نقدری تونستم ایکاش م..... رونی بختمشی تو دهنم چرخوندم و بعد رکمی.. تو دهنمختمی قلوب رهیصورتم زدم و 
 راحت بگم الی تونستم با خی گرفت می هم سپهراد ازم سراغش رو میوقت.. و راحت بشمرهی بمانجیبزنمش که هم

 ی دلم و اروم مکمی نیهم.. راحت شده بود که حداقل سپهراد حالله و پسرِ شهرادهالمی هم خیهرچند از طرف.... مرده
تو خواب هم سپهراد - : دمی و با خشم غرشقبل از سوار شدنم برگشتم سمت.. رو باز کردمنیبلند شدم و در ماش... کرد

 نگرانش با حرفم دوباره يچشما.... ی بشکی ش نزدهی به سای زارم حتی وقت فراموش نکن نمچی هنویا..ینی بیرو نم
 تونم ی هم ميداریتو ب..چرا تو خواب- :  شدمخکوبی بشم که با حرفش منیخواستم سوار ماش..پر از غرور شد

 تیپس برو شکا-.... يای باهام راه بدی،باي کردی کنم که پسرم و ازم مخفتی دستت شکااز ی خواهیاگه نم..نمشیبب
بهتره خودت راهو .. نکردمتیهمون موقع هم اشتباه کردم ازت شکا..ی ندازمت هلفدونی مي چه طورنیاونوقت بب..کن

 یتی چه شکای خواهیم..میمحرم بود  رفته ما بهمادتیانگار -: ابروهاش رو انداخت باال و مصمم گفت.... یبرام باز کن
 نشون بدم حتما ی رو که به قاضتمونی محرملمیاونوقت عکسا و ف..خوب ثابت کن!.. بهت تجاوز شده؟نکهیا!..؟یبکن
 یفقط تو و پسرم رو کناره خودم م.. هستمی همه چيمن اماده .. کنهی بودنت شک موونهی خنده و به دی بهت میکل

فکر -:  که صدام رو بلند کردمنشی رفت سمت ماشیداشت م.....  منشِی پنییای ميدو مطمئن باش به زو..خوام
 دهی که نشون مينامه ا.. نامه دارمی و پزشک قانونمارستانیمن از ب!.. من هنوز همون دختره احمق و نفهمم؟يکرد

با لبخند برگشت ..نداشت  روشيری تاثچی رو دروغ گفتم اما بازم هیهرچند پزشک قانون..... اون روز بهم تعرض شده
انگشت اشاره و ....  هم معطل نکنقهی دقهی ی بکن و حتیهرکار تونست-:  گفترفتی که عقب عقب میسمتم و در حال

 اف،با سرعت از کنارم رد کی تهی شد و با نشیسوار ماش.. خم کردکمی ش و سرش و قهیوسطش و گذاشت کناره شق
 روز هی تونم یچرا من نم.. شدداشی از کجا پگهی دی بدبختنی اایخدا.... هیگر ری و زدم زنیخودم و انداختم تو ماش..شد

 که یشی ازماادهیبا ....  کنممشی تقسیکی تونم با یچطور م.. سپهرادهمی من به زندگدهی و امیتمام دلخوش..شاد باشم
 پست نقدری ای تونستطورچ..خدا لعنتت کنه- :  فرمون و داد زدمي رودمی مشتم و محکم کوبتیگفت گرفته،با عصبان

چطور .. داشته باشهدی بايزی چی مو و ناخنشی ازمايباالخره برا!.. اورده؟ریاما اون سپهراد رو از کجا گ.... کثافت..یباش
 پام رو تیبا عصبان....  رو روشن کردمنی رو چرخوندم و با ماشچییسو!...  کنه؟دای پيزی چنیتونسته از سپهراد همچ

 ی مي داشتنش هرکاريبرا.. تونم از سپهراد بگذرمی روز هم نمهی ي برایمن حت.. کردمحرکت  گاز گذاشتم ويرو
زانو هام رو بغل .... ****************************************************** کنم

از ... .. کردمی می چه غلطدی کرد من بای مياگه کار..شدیذهنم اروم نم... دادمیکرده بودم و اروم خودم و تاب م
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 ی موقع باهاش اشنا نمچیکاش ه.... دهی که فکر کنه از نظره خودش درسته رو انجام ميهرکار..ادی برميشهراد هرکار
کاش .. کردی نگاه مهی بود که از باال به بقي مغروریکاش هنوزم همون همکالس..دمشی دیکاش اصال نم..شدم

 ی نگاش مرهیشد،خی از جلو چشماشون دور میقت شدن و تا وی هول مدنشی دی میهنوزم تبسم و افسون وقت
دوباره ...  کنم تا بتونم باهاش از سر خودم بازش کنمدای راه حل پهی دیبا.. داره اخهيری حرفا چه تاثنیحاال ا..... کردن

 خواسته هاش می خوام تسلی نمگهید.. جلوم بزاری راههی..چکار کنم..ایچکار کنم خدا..شروع کردم به تاب خوردن
- :  که به در اتاق خورد زانوهام و ول کردم و صاف نشستميبا تقه ا....  بسهگهیهرچقدر ازش خوردم د..مبش

اومد کنارم .. بهش زدم و دعوتش کردم داخليلبخند.. اومد داخلای و سرِ برددی پاشنه چرخيدر اتاق رو!.... دییبفرما
با .... ادی از دستم بربی کمکدیبگو شا!.. افتاده؟یفاقات!..؟ی تو همنقدریچرا ا- :  تخت نشست و با دقت نگام کرديرو

 گرفته و مطمئن شیرفته ازما.. سپهراد پسرشهنکهیشهراد شک کرده به ا-: غصه دوباره زانوهام و بغل کردم و گفتم
.....  کنهی متی کردنه سپهراد شکای ازم بخاطره مخفامی خواد اگه باهاش راه نیحاال بهم گفته پسرش و م..شده
 بهش نویمنم هم- ....  که کردهيبخاطره کار...می کنی متیماهم ازش شکا..بهتر-:  رفت توهمعی سریلی خاشاخم

....  نشون بدم و بهت بخندهی رو به قاضلمی کن تا فتیبرو شکا.. و دارملمشی و فمی ما محرم بودگهیگفتم اما م
منم ...  پاش شدي شد به جلورهی خربه جلو خم شد و متفک.. زانوهاش گذشتيدستاش و تو هم قفل کرد و رو

 نجاتم ایخدا.. نداره تا بهم نشون بدهی هم راهای بردیحت.. دادمی و خودم و تاب مختمی ری اروم اروم اشک منطوریهم
با ....  دونمیواقعا نم.. دونمینم-!... ؟ی کنکاری چی خواهیحاال م-:  طرفم و گفتدیهمونطور خم به جلو،چرخ.... بده

سالم ":  و باز کردمامشیپ..شهراد بود.. رو برداشتممی و گوشی سمت عسلدمی خودم و کشمیگوش امکی پيصدا
 رو به طرف یگوش.... "!م؟ی باهم حرف بزنمی قرار بزارهی ی رو گرفتمتیاگه تصم!..سپهراد خوبه؟!..؟یخوب..زدلمیعز
 لحظه هی یحت..رمی میا من بدونه سپهراد میبرد-: هی گرریبلندتر زدم ز.. شهراد رو بهش نشون دادمامی گرفتم و پایبرد

 نکن هیگر- !....  کنم؟دای مخمصه نجات پنیچطور از ا!..بهم بگو چکار کنم؟.. کنمی تونم بدون سپهراد زندگیهم نم
 دیشا.. که سپهراد بدونه اون باباشهنهی قصدش فقط ادیشا!.. خواد؟ی می چی دونیم!.. اصال؟يباهاش حرف زد..زمیعز
هدفش .. خواد منو زجرکش کنهینه اون م- : دمی سرم گذاشتم و ناليدستم و رو....  کنهي سپهراد پدري خواد برایم

 مینی ببمی ریباهم م.. قرار باهاش بزارهی- ....  خودمشهی پنییای زود تو و سپهراد میلیبهم گفت خ.. کردنه منهتیفقط اذ
 نیبب..یبهتره اول خودت باهاش صحبت کن..ام جلوی بود منم مازیاگه ن..یزنی باهاش حرف ميریتو م.. خوادی میچ

 بلده منو خام شهیاون هم.. تونم باهاش حرف بزنمی من نمی دونیتو که م-.....  خوادی ازت میچ..هیاصال حرفش چ
 يزی تو چستی نازین-....  در مقابلش بتونم از خودم دفاع کنميچطور از من توقع دار..زنهی نمی حرفچیبدون فکر ه..کنه
مردد ..... میری گی درست ممی تصمهی مینی شیبعد م.. دارهيچه برنامه ا.. خواد چکار کنهیفقط ازش بپرس م..یبگ

 اصال نخواد سپهراد رو ازم دیشا.. خوادی ازم می زودتر بفهمم چدیبا..گهیراست م.. تو دستم انداختمی به گوشینگاه
نگاهه .. گذاشتمکری اسپي رو روی ش رو گرفتم و گوشهشمار.... هی چتشی باهاش حرف بزنم تا بفهمم ندیبا..رهیبگ

:  به حرف زدن کرداورد،شروعی که حرصم و درمیبا لحن سرخوش...  بود که با بوقه دوم جواب دادی گوشيدوتامون رو
اخمام و تو هم !.... گل پسرم چطوره؟.. چقدر خوشحال شدمدمی شماره ت رو که دی دونینم!..؟یخوب..زمیسالم عز-
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باشه -!....  زودیلیخ...! شاپ ی کافایب.. باهات حرف بزنمدیبا.. زنگ نزدمی احوال پرسيبرا-:  گفتمی با بدخلقو دمیکش
 از مامان یبعد از خداحافظ.. رو قطع کردم و اماده شدمیگوش...  کنمیاالن حرکت م..ی هستی عصباننقدریچرا ا..گلم

 شدن دوباره برگشتم ادهی و قبل از پدمی رو کشنی ماشي رهیدستگ...... می حرکت کردای و با بردمی شدنی سوار ماشنایا
 هواتو نجایمن از ا-: چشماش و باز و بسته کرد و گفت...  دستم و گرفتدی رو که ددمینگاهه پر ترد..ایسمت برد

 بده رو م خواد انجایبزار اون هرکار که م..ی که بهت گفتم رو بزنیی حرفاهیفقط کاف..ی کن اروم باشیسع..برو..دارم
 ادهی لرزون پییسرم و تکون دادم و با پاها.... می کندای پی راههی و می قشنگ فکر کنمی تونی مينطوریا..بهت بگه

 نشسته و نگاهش ی دنجي گوشه دمی شاپ که شدم دیوارده کاف...  شونه م مرتب کردم و راه افتادمي و روفمیک..شدم
 دهیچی تو هم پيجلوش نشستم و دستا.....  ناموزون به سمتش رفتمي قدمااب.. زدیقی لبخنده عمدنمیبا د..هیبه در ورود

 چشم ياز گوشه ....  هم جواب گرفتمیاروم سالم کردم و به همون اروم.. شدم بهشونرهی گذاشتم و خزی ميم رو رو
 ي و قهوه اوتاه کي پالتوهی.. شدمرهی باال و بهش خدمینگاهم و کش!... زم؟ی عزي خوری میچ-: زی مي خم شد رودمید

فقط اومدم حرف بزنم ..یچیه-: اروم لب زدم.... ي و شلواره کتون تنگ و قهوه ادی سفراهنی بود به همراهه پدهیپوش
 يزی چهیاول ..می زنیحرف هم م-: در همون حال گفت.. کردي خدمت اشاره اشیدستش و برد باال و به پ... باهات
نفسم و !.. دوست دارم؟ی بود که من چادشیهنوز .. دادی شکالتکی کو سفارش قهوه.... دهیرنگت بدجور پر..بخور

 هیکج نشست و .. پا انداختي و پا روی داد به صندلهی خدمت که رفت تکشیپ...  نگفتميزی و چرونیفوت کردم ب
 با دو انگشتم چشمام و....  پاش بودي ش روگهی کرد و دسته دی مي بازنشی ماشچیی بود و با سوزی ميدستش رو

 خوام خودت و یفقط م.. خوامی نمیچیمن ازت ه-!.... ؟ی خواهی میاز من چ..خب-: فشردم تا سوزشش کم بشه
چطور از من .. کنمی خوام با تو زندگیاما من نم- ..... می کنی به بعد با هم زندگنی خوام از ایم..نی باششمیسپهراد پ
نه چرا خنده دار -!.... س؟ی حرف خنده دار ننی نظر خودت اهب!.. تو خونه ت؟امی دوباره بهت اعتماد کنم و بيتوقع دار

 ی خودم زندگشیپس حق دارم بخوام پسرم و عشقم پ.. و من دوست دارمیتو هم مامانش..سپهراد که پسرمه..باشه
 خوام یفقط م.. کنمی نمي فکرچینه من ه-: رونی نفسم و فوت کردم بصالیبا است!..... ؟ی کنی فکر نمنطوریا..کنن

 فقط نکهی اای!..؟ی بدونه تو باباشی خواهیم!..؟ی کني سپهراد پدري برای خواهیم!..ه؟ی کارا چنی قصدت از اونمبد
 من چرا زمیعز- :  به طرفمزی ميخم شد رو!...  بره؟نیی اب خوش از گلوم پاهی ي و نزاري منو عذاب بديهمت کرد

 چقدر ینی بینم!.. از کارام؟مونمی سگ پشنی عینی بینم.!. سوزم؟ی چقدر دارم مینی بینم..ی بخوام تو عذاب بکشدیبا
 سپهراد بدونه تو ی خواهیم..جواب منو بده.. حرفارو ول کننیا-!....  تابم؟ی داشتنت چقدر بي خوامت و برایم

 از..امهیدن..اون پسره منه.. باشم و بتونم براش همه کار بکنمششیاز خدامه که پ.. خوامیمعلومه که م- !..... ؟یباباش
 به من فرصت بده کمیپس ..باشه-.... رمشی لحظه اروم و قرار ندارم که تو بغلم بگهی پسرمه دمی و فهمدمشی دیوقت

 ش،همی هم تو دارينطوریا..ی و باهاش باششی ببرییای دو روز در هفته بیکی ی تونیم..تا اماده ش کنم و بهش بگم
 دو روز پسرم و داشته یکی تونم در هفته فقط ی که مگهیم  به منیکدوم قانون-: ابروهاش رو انداخت باال... من

 که ی چند سالنی خوام جبرانه ایم..هر لحظه کنارم باشه.. باشهشمیپ.. کنهی خوام تو خونه م زندگیمن م!..باشم؟
 زد ی که مییاز حرفا..دلهره تمام وجودم و گرفته بود..زدی مچیپ.. شستنیتو دلم انگار رخت م..... نداشتمش رو بکنم
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 صبر کردم و کمی..خواستم جواب بدم که سفارشا رو اوردن.... مشخص بود که چقدر مصممه و قصده کوتاه اومدن نداره
من !..ش؟یری از من بگی خواهیم!..ه؟یمنظورت چ-:  گفتمی معطلی گذاشت و رفت،بزی مي و قهوه رو روکی کیوقت

 رو نابود میتو که زندگ!..؟يری ازم بگتی با خودخواهیه خوایاونم م..فقط سپهراد برام مونده.. ندارمیچی هگهید
 یلبخنده مهربون!..... ؟ي بریچرا از عذاب دادنه من لذت م.. ظالم نباشنقدریا..دمهیام.. من پسرمههیتمام دلخوش..يکرد

 هی  خوامیم.. وجودم دوتاتون رو خوشبخت کنمي خوام با همه یباور کن م..زمی عزی ننطوریا-: دیبه صورتم پاش
 ی زندگنی ما و کنارمون بهترشِی تونه پیاون م..نهی رو دو سه روز ببمونیکی پسرمون در هفته دیچرا با..میخانواده باش

 امکان نیاما ا-: دمی نم دارم کشي به چشمایدست..... حقشه هم مامانش کنارش باشه،هم باباش..رو داشته باشه
نخواه که .. به عذابم نباشیراض..شهی می روزه شوم تو ذهنم تداعن تو نشستم هر لحظه اوي االنم جلونیمن هم..نداره

من - :  به سمتم خم شدشتری گذاشت و بزی ميکف دستاش رو رو..... وفتمی بی که ازم گرفتی زندگادهی دنتیبا هربار د
 کمیفقط  تو..دمیقول م..ی فراموشش کنشهی هميبرا..ی به اون روز فکر هم نکنی بکنم که تو حتي خورم کاریقسم م

 ی پسرم از خودم مهی خوشبختي تونستم برای درصد مهیاگه .. تونمیباور کن نم.. تونمینم-.... ادیباهام راه ب
 می بده و بزار منم زندگتی چندبار رضايحاال که هست به همون هفته ا.. وجود دارهي سپهرادی دونستیتو نم..گذشتم

 ی کنی می با ما زندگییای مای.. خوامی میشگیمن سپهراد رو هم..شهینم-: سرش و چپ و راست تکون داد... رو بکنم
اخه تو از کجا تو -: دیباالخره نتونستم تحمل کنم و بغضم ترک..... ی قناعت کندنشی دوبار به دای بار هی ی ماهدی باای

تو چرا ..يری بگازم  ودمی امی خواهیبازم م.. رو بکنممیبزار زندگ..ی کنی متمی اذنقدریچرا ا.. شدداتی من پهیزندگ
 داشتنه من ي از سپهراد برای تونیچطور م!..؟ي ذره احساس ندارهی!..؟یستیانسان ن!..؟يقلب ندار..ی هستينطوریا

 شمی خوام پیفقط م.. کنمتتی خوام اذینم..من دوست دارم..زدلمی نکن عزهیگر-:  قرار نگام کردیب..... یاستفاده کن
 یتا وقت..شمی نمکمی بهت نزدی حتی خودت نخواستی من و تا وقتشی پنییایم..می و ازدواج کني بدتیاگه رضا..یباش

هق ....  رو برات بهشت کنم گلمیبزار زندگ..بهم راهه جبران بده.. زنمی بهت دست هم نمی حتيبهم اعتماد نکرد
 !... نه؟یحرف اخرت هم-: زدم

  شانزدهم رمان شاهزادهپست
 بخاطره نای اي همه ی خوام باور کنیاما م..اره- : ومدیبازم از حرفش کوتاه ن بود اما ی چشماش پر نگراننکهی ابا

اگه .. مونمی مندهی ايمن منتظره جوابت تا هفته ..به حرفام فکر کن..ی خوام کنارم باشیچون دوست دارم و م..عشقمه
 یب..ی ظالمیلیخ-:  گفتمهی چنگ زدم و در حال بلند شدن با گرزی مي و از روفمیک....  کنمی بود اقدام میجوابت منف

..... دمی دونی زدم و به طرفه ماشرونی شاپ بیبا هق هق از در کاف.... انصاف
 ي هفته اهی نیتو ا******************************************************* 

حق ....  زدنی می حرفهیاما متاسفانه همه .. بودملی و اون وکلی وکنی اشِیکه وقت داشتم مدام در حال رفتن پ
بعد از اون .. پدر باشنشی پدی بایسالگ15 و پسر تا یبعد دختر تا نُه سالگ.. با مادرهیحضانت دختر و پسر تا هفت سالگ

  کنن پدر بای مادر زندگشی که پیدر مدت.. مننی خوان زندگی می کشی انتخاب کنن که پدی خودشون شخصا باگهید
 وقت داشتم و میخوب من هنوز حدود دو سال و ن.....  و بالعکسنهی تونه هرموقع خواست بچه ش رو ببی مافقتو
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 روز کی یحت.. خواستمی خودم مي بود که من سپهراد رو برانی کرد ای که نگرانم ميزیاما چ.. خودم بودشیسپهراد پ
 که ییالی وکي بود که همه نی مهم هم اي کتهن....  نبودم از خودم دورش کنم چه برسه به هشت سالیهم راض

 بهم قوله صد الی کدوم از وکچیه.. کنهتی تونه بخاطره پنهان کردنه پسرش ازم شکای رفتم گفتن شهراد مششونیپ
 ي و تو پرونده هارهی بگمی تصمدی بای بود که قاضنیحرفِ همشون ا.. مونهی خودم مشِیدر صد ندادن که سپهراد پ

ترس از .. صورت جوابم کامال مشخص بود اما بازم مردد بودمنیدر ا.....  دادني راهی هر کدوم طی شرابه مشابه،با توجه
 ی من مي پا به پاچارهی بيایبرد...  کنهی مخی تنم و سي فکر کردن بهش هم موهای بود که حتادی زنقدریشهراد ا

 پر از ي کرد ارومم کنه و با حرفای می سعهی گرریز  زدمی مدی و من نااممی اومدی مرونی بالی از دفتر وکی و وقتدیدو
 خراب ی شاپ با حالی که بعد از حرفام با شهراد از کافياگه نبود من همون روز....  رو به دلم برگردونهدیارامشش ام

  ارامشییایبودنش دن..چقدر خوب بود که حضور داشت...  شدمی مشهی افتادم و داغون تر از همی پا مرون،ازیزدم ب
 ومدی از دستش برنميافسون که کار.. و افسون بودنای که نذاشتن تنها باشم بردیی روزا تنها کسانیتو ا.. دادی مبهم

 ی مشیبا منطق پ.. کردیفکر م.. کردی اما اروممون مایبرد.....  کردنهی گفتن به شهراد و همراه من گرراهیجز بدوب
 نی زميپاهام و رو.... می کني حالمون خراب کارنی با ااره کرد مارو هم دنبال خودش بکشه و نزی میرفت و سع

 شروع به حرکت يژی قيتاب اروم با صدا.. دفعه ولش کردمهی عقب و دمیگذاشتم و اروم اروم خودم و همراه تاب کش
به   م هم باالتر از دستمقهی تاب حلقه کرده بودم و شقرِیدست چپم و دور زنج..کرد و بادِ خنک صورتم و نوازش داد

 داشتم،نه گهی دینه اشک.. شده بودمرهیبدون پلک زدن،خ.. پامریچشمام مات مونده بود به ز.....  چسبونده بودمریزنج
 شده بود اما ری چند سال اخنی بهتر از ایلی کردم حالم خیحس م.. رو از من گرفتیشهراد دوباره همه چ..يدیام

به .. رو نوشتم و ارسال کردمیامی نشم پمونی پشنکهی ايع،برایو سر  که تو دست راستم بود رو باال اوردمیگوش... حاال
دوباره برگشتم به .... اصال االن حوصله ش رو ندارم.. زنهیمطمئنم زنگ م.. رو خاموش کردمیهمون سرعت هم گوش

دادنِ   بدونِ تکونای افسون و برديبا صدا....  شدمرهی خشک و لختِ جلوم خيحالت قبل و مات و گنگ به درخت ها
 خی کهی چشمام رو دوتا تاههی مردمک سي کردم جایحس م..... سرم و بهم زدن حالتم،چشمام رو چرخوندم طرفشون

افسون اروم کنارم ....  بودمی خالیاز همه چ.. دلهره و استرس هم نداشتمی حتگهید.. شده بودمیاز احساس ته..گرفته
 دی با شهراد باای...  کردمی اخرم رو اعالم ممی تصمدیامروز با..ودچشماشون نگران ب..ستادی هم جلومون ااینشست و برد

 تِی بدم و بدوام تو دادگاه ها دنبال شکای جواب منفنکهی اای داشتم،ی سپهراد رو مشهی همي کردم و برایازدواج م
 هم نجای ایحت..رنی رو به نفع پدرش بدن و سپهراد رو ازم بگيو در اخر هم را... شهراد بخاطره پنهان کردنه پسرش

 از یکیاگه ..... رمی می مشهی همي براي رانی کنن که منه مادر با ای نگاه نمنی به نفعه مرداست و به ایهمه چ
....  اما افسوسدمی جنگی داشتنه سپهراد مي و برادمی دوی شده تا اخر عمرم می کرد حتی مدوارمی امکمی ال،فقطیوک

بابام " سواله ي نگرانِ شناسنامه ش و جواب نداشتن براگهی و دمهشی پشهی همي حداقل سپهراد براينطوریا
 کنم اما تشونیدوست نداشتم اذ.. تاب بلند شدمي خاموش رو تو دستم چرخوندم و از رویگوش... ،نبودم"کجاس

 ت راه افتادم سمی وحشتناکیالی خی و بي با خونسردنطوریهم.... هی چممی خوان بدونن تصمی داد میاومدنش نشون م
 يپوزخند..... پوچِ پوچ شده بودم.. تو وجودم نمونده بودی حسچیانگار ه.. بودمدهی حالتم ترسنی خودمم از ایحت..خونه
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....  کنمیباهاش ازدواج م.. و قبول کردمشنهادشیپ- :  پشت بهشون گفتم،همونطوري سرديزدم و با صدا
 و محکم اپشنمک****************************************************** 

واقعا .. سرد شده بودیلیهوا خ....  داشتمی حوصله قدم برمیاروم و ب.. جمع کردمنهی دورم و دستام و تو سدمیچیپ
 و غرق فکر،بدون داشتنه مقصد دمیچیدستام و محکمتر دورم پ... می حرف بزنمی که تو پارك قرار گذاشتمی بودوونهید

با .....  نبودمیچی زدم رو مرور کردم که متوجه هی مدی که بایی بودم و حرفاافل از اطرافم غنقدریا..به جلو حرکت کردم
 شهراد دنیبا د.... دمی که به شونه م خورد از فکر خارج شدم و به سرعت چرخیدو تا ضربه با جسم سخت و محکم
گرفت و هول   که داخلش بود به طرفمی دستش و با گوشعی اعتراض که سرياخمام رفت تو هم و اماده شدم برا

 یاطیاز حالت پر از احت.... دستم بهت نخورد.. زدم به شونه تیبه خدا با گوش..ي صدات زدم متوجه نشدیهرچ-: گفت
 گم و همه ی نمیچی هدی دیوقت... واقعا سردم بود.. تو خودم جمع شدمشتری زدم و بيکه به خودش گرفته بود پوزخند

هم ..نی تو ماشمیبر..شهی سردت ممی حرف بزنمیبخواه.. سردهیلی خنجایا-:  و گفتبشی رو چپوند تو جی امنه،گوشیچ
حرفامون که ..می ری من منِیبا ماش- : سرد نگاش کردم و شونه باال انداختم.... می کنی هم صحبت ممی زنی مي دورهی

 نی سمت ماشمی رفتیی تکون داد و دوتادییسرش و به تا... ي رو بردارنتی دوباره که ماشنجای همارمتیتموم شد م
بالفاصله ....  رو چرخوندمچیی نشستم و سونی تو ماشعی سرادی زيبخاطره سرما.. رو زدم و درا باز شدریدزدگ..من

 ي وا شده،خودم و ولو کردم روخمی که گرم شدم و احساس کردم کمی...  کردمادی درجه زنی رو روشن و تا اخريبخار
 کردم که با ی و پر خنده ش رو حس مرهیتمام مدت نگاهه خ...  شدمرج نشستن خاخی و از اون حالته صاف و سیصندل

 و در همون امی که از پارك دربچوندمی زدم و با کف دست چپم فرمون رو تا اخر پيپوزخند سرد...  کردیلذت نگام م
از ..... افتادم  کردم و راهادی صداش رو تا اخر زدمی به اهنگ مورد نظرم رسیحال چند تا اهنگ جلو عقب کردم و وقت

....  خوب گرفتهیلی که منظور رو خدادی شهراد نشون مي خشک شده ي افهی اهنگ منظور داشتم و قنیانتخاب ا
مسخ شده به .... "شهی دلتنـگ نمي خودیب.. دلمـگهی به بعد دنیاز ا... شهیتنگ نم..شهی تو تنگ نمي دلم براگهید"
 ی مدایپ.. که بخاطرت گم شدهيغرور"....  خواستم شدی که می همونقایقد.. شده بودرهی پر از پوزخند و سردم خمرخین

 که فکر کنه شدی نملی دلنیاما ا.. رو قبول کردمشنهادشیمن پ... " کنمی و حاشا مامیم.. دوست دارمیهرجا بگ.... کنم
 یتا نتون... یهن ادم اهی شمیم..شمیمنم مثل خودت م"..... نهی مجنون شده رو ببيقراره هنوزم همون دختر بچه 

 ی اون همه عشقاقتِینشون داد که ل..نی کرد که بشم ايخودش باهام کار.... "ی باهام حرف بزنیخواست.. کهيهرجور
 ی به بعد منیاز ا".... دمی براش دیی به بعد چه خوابانی از انهی و ببنهی بشدیپس با.. رو نداشتختمی ریکه به پاش م

باالخره از اون حالت ... "ادی نـادتی روزامون نیا.. خوام عوض بشمی جور مهی....  هاتهیمسخره باشه گر..خوام برام
 لبم به نشونه يهنوز گوشه ...  موهاشي و امتدادش داد تا رودی صورتش کشي در اومد و دستش و محکم رویجیگ

کالفه ....  و داشتمش چشم هواي کردم اما از گوشه ی به جلو نگاه مالی خی و برهی پوزخند کج بود و تمام مدت خي
رو قلبت حک کن ... ی تو فکره موندنیوقت.. زنمی مهیبهت کنا"..... دی باری از سر و روش می کالفگنیشده بود و ا

 شدنه فشار ادیانگار با ز.. فشردی پاهاش محکم مشت کرده بود و ميدستاش رو رو.... "ی،سوزوندنیشکستن..زمیعز
 ی رو دوست داشتم و دروغ بود اگه بگم لذت نمشی خودخورنیا.. .شدیمشتاش،قلب منم اروم اروم خنک م
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 و ي همه شادنیاز ا... واسه خودم دلواپسه.. به بعد منم،دلمنیاز ا"....  با خودش بجنگهنای از اشتریدوست داشتم ب..بردم
 فی بکشه و من کر من شد لحظه به لحظه زجيِ عذاب و دربه درهی همونطور که باندیبا... " رسهی به تو نمیسهم..غم
 بتونم دی تا شانمی رو ببشی نا ارومدیبا.. بشهی خالیاهی چشم خودم باشه تا قلبم از سي تمام عذاب هاش جلودیبا... کنم

 ی بافی ميدار.. کهییای روي توشیات...  کنمی میتالف.. تمام حرفاتونیحاال بب".....  بالش بزارمي شب اسوده سر روهی
 کرد و ی با دوستا و خانواده ش عشق و حال منجای اون ادمی رسی که من به جنون میی هالتموم اون سا... " کنمیم

 با من و نهی اونم طعمه اون عذاب ها رو بِچِشه و ببدیبا.. داشته بسشهی خوشی هرچگهید.... از حاال نوبت من بود
 کیمن از ..... نمی چشمم ببيلو خوام ذره ذره اب شدنش رو جیم.. کردهکاری قراره چی بغل کردنش بي که برايپسر

 به نیاز ا..ی تمومه بچگگهید"...  به خودم بدهکارمنویا..رمی گیتقاصه همه رو ازش م.. گذرمی اون روزا هم نمي هیثان
 نی بفهمه همدیبا) یی پاشایمرتض..یادم اهن.... ("شمی گُرگ مي چه جورنیبب..يدیبره بودم نفهم... شمیبعد بزرگ م

 چندبار تو شکمم مشت ي کنه،روزی داشتنه من استفاده مي زنه و ازش برای منهی سنگش و به سدرنقی که ايبچه ا
 بفهمه دیبا... دی من عذاب کشي نموند و همپابی نصی که کرد بي بچه ش هم از کاری بفهمه که حتدیبا....  خوردیم
 ومدی از دستش برنمي کارچی هو  گرفتی که مادرش میی جنون هايادگاریه،ی قطع شدنه نفسِ پسرش،وسطه گرنیا

 دیبا...  عذاب بکشهنی از اشتری بفهمه و بدیبا.. رو بفهمهی همه چدیبا.... شدی قبل خورد مي از دفعه شتریو هر دفعه ب
 هزار بار از درون ي کشه،بده و روزی داد و حاال بچه ش داره عذابش رو مهی که به من هديزی جنون اميجوابه باردار

 هی....  سپهراده معصومم و هم ندارهاقتهیل.. عشق من و نداشتاقتیاون همونطور که ل.....  مرگ کنهيزوخورد بشه و ار
 صبر نی از اشی تونستم بینم.. رو خاموش کردمنی و ماشدمی رو کشیدست.. و پارك کردمدای خلوت پيگوشه 

همونطور که تو -: به جلو لب باز کردم رهی و خدمی فرمون کشيدستام و رو....  رفتمی زدم و می حرفام و مدیبا..کنم
حرفم که تموم شد برگشتم سمتش تا ...  کنم اما چندتا در خواست هم ازت دارمی رو قبول مشنهادتی گفتم پاممیپ

 از جابه جا شدنه فکش نیا.. فشردی هم ميچشماش سرخ شده بود و دندوناش رو محکم رو..نمیعکس العملش رو بب
 و دی کشیقینفس عم....  بودمدهی اهنگ تو صورتش کوبهی بود که با یی هنوز تو فازه حرفااحتماال..کامال معلوم بود

 یم-: نی داد به در ماشهی طرفم و تکدیکامل چرخ... ارهی از دست رفته ش رو به دست بيباالخره تونست خونسرد
 شده رهی تو چشمام خيبا خونسرد... .حضانته سپهراد-:  و چشمام و باز و بسته کردمدمی لبام کشيزبونم و رو.... شنونم

ابرو ....  خوامی هم نمیعروس-:  کردمزیچشمام و ر... حق طالق-:  منتظرش نذاشتمادیز..بود و منتظره ادامه ش بود
 هم بود که گهی دزی چهی.. شدمرهیبرگشتم و دوباره به جلو خ...  کنمی نمیتو اون خونه هم زندگ-: هام رو انداختم باال

 ایدل زدم به در....  کردمی رو مشخص می اول همه چنی همدی برام سخت بود اما بایعنی..ارمیبه زبون ب  تونستمینم
 که ياز فشار... یشی من هم تو خونه رد نمي مترکی از ی و حتشهی نمیکیاتاقمون - : و بدون نگاه کردن بهش گفتم

 تا سپهراد رو اماده کنم بعد بهش بگم ي بدزمان  بهمدیبا- :  شد دستمام و مشت کرده بودمی حرفا بهم وارد منیبا ا
من که فعال قصد نداشتم به ....  کنهی زود بهت عادت میلی و مطمئنن خهی زود جوشيهرچند سپهراد بچه ..یتو باباش

 به دنشی شني بابا رو از زبونه سپهراد بکشه و براي کلمه دنِی حسرت شندیحاال حاالها با..سپهراد بگم شهراد باباشه
 ي فشرد تا جلویابروهاش رو انداخته بود و لباش و به هم م.. کمرنگ و منتظر نگاش کردمیبا اخم.....  بزنهيدر هر
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دستش .. بهش رفتمي تر شد و چشم غره اقیاخمم عم!...  خنده؟یبه من م..چشماش پر خنده بود..رهیخنده ش رو بگ
 یحاال تا رسم-!...  از قلم افتاده باشه؟يزی چدیشا  فکر کنشتری بی خواهیم-:  صاف کردیی و گلودی لباش کشيو رو

 لب ری زیی"بچه پررو"ابروهاش باالتر رفت و ....  گم بهتی اومد مادمی يزی کنم و اگه چی فکر میشدنه همه چ
 ی صندلی داد به پشتهیدستش و تک...  کردی قبول مدیهر چند با..هی جوابش چنمی نگاش کردم تا ببالی خیب..نثارم کرد

 بود رای اروم و گنقدریلحنش ا.... دمی بهت اما حق طالق رو نمدمیحضانت سپهراد رو م-:  شد تو چشمامرهی خمیمستق و
 لرزشم با خودش نی که شهراد رفت اشیانگار همون سال ها پ..دی تو وجودم لرزيزی چهی سخت بودنم يکه با همه 

 نطوری تونه ای اعتراف کنم فقط شهراد مدیبا.....  از من نها گذره امی از سپهراد میعنی حرفش نیا..برد و حاال دوباره
 همون زمی بهم برنطوری و اگه هر دفعه امی کنیقراره با هم زندگ.. دل و بکشمنی افسار ادی باگهیاما د..دله منو بلرزونه

 نگاهش نرم و ماا.. نهای دلم،تو صورتم و چشمام اثر داشت یِختگی بهم رنی دونم اینم.... بازمی رو میاول همه چ
 مجبور یچیمن به ه..نه اصال- ... ی قبول کنيمجبور- : دمی صورتم کشيدستم و رو.... مهربون تو چشمام نشسته بود

 هی خوامت بهت ی و منم مي بهش وابسته ایلی اما چون خرمی حاال هم سپهراد رو ازت بگنی تونم همیمن م..ستمین
اما من دارم ..ی بشالی خی و سپهراد رو بی قبول نکنی تونیم.. نهای یکن  به خودت داره قبولی دادم که بستگشنهادیپ

 اما حق دمیگفتم که حضانت سپهراد رو بهت م.. کنمی شنوم و هرکدوم که در توانم باشه قبول می رو مطتیشرا
 ییالی وي خونه هی فروختم و دمی درضای علی تورو تو مهموننکهیاون خونه رو چند روز بعد از ا..طالق رو نه

 نشدن بهت هم خودم همون روز بهت گفتم کیدر مورد نزد..میری گی نمی خواهیاگه نم.. تواِي هم برایعروس..دمیخر
 گهی ديزایچ..ی خوام دوستم داشته باشیم.. خوامی دفعه فقط دلت و منیمن ا..وفتهی نمی اتفاقچی هیتا خودت نخواه

 همه نیبب..می گی و بهش ممی کنی اماده مگهیکم با کمکِ همد سپهراد رو هم کم..ستنی مهم نتی موقعنیاالن و تو ا
 نانی محکم و با اطمنقدریا.....  آبشاردمی وجه بهت نمچی رو تونستم و قبول کردم اما حق طالق رو به هطتی شراي

 ش بخاطره سپهراد برم تو خونه ش و باهایوقت.. دادم به حق طالقریمنم گ...  ذاشتی نمی بحثي که جازدیحرف م
 خوده شهراد نکهیمگه ا..کنهی بفهمه شهراد باباشه ازش دل نمیچون سپهراد وقت.. تا اخر همونجا بمونمدیازدواج کنم با
 شهراد هرموقع نکهی ایعنی.. قابله برگشتهیطی درهر شراشهی که به مادر داده می هم حضانتیاز طرف.... طالق بخواد

 یکی....  کنهی نمی عقد هم ذکر بشه بازم فرقطی اگه تو شرایحت..رهیگ تونه حضانت سپهراد رو ازم پس بیاراده کنه م
 هی گفت مهریخودش م.. برگشت در قبالِ حضانت سپهراد بزارمرقابلی محکم و غزی چهی تونم ی بهم گفت مالیاز وک

 بچه هاشون انت خوان جدا بشن و حضی که مییزنا...  منو بدههی داره که بتونه مهرنقدریم رو ضامنش کنم اما شهراد ا
 خوام در عوض حضانته بچه ها رو ازت ی نمهیمن ازت مهر" تونن با شوهرشون توافق کنن که ی خوان میرو هم م

 هی شهی منیا.. زارهی ش رو اجرا مهی زن هم مهررهی هرموقع که مرد بخواد حضانت رو پس بگينطوریا.."رمی گیم
 نی که تضمي اهی تونه راحت مهری منمی بی که من مي شهرادالحا.... رهی مرد حضانت رو ازش نگنکهی اي برانیتضم

 و ممی و تصمدمی کشیقینفس عم...  محکمتر ضامنش کنمزهی چهی دی پس بارهی کنم و بده و حضانت رو پس بگیم
  کهی بدوندیشا..می حضانت سپهراد رو انجام بدي و کارامی روز برهی دیفقط با.. خوامیحق طالق رو نم..باشه-: گرفتم

 یمن حضانت رو فقط م-:  نه تکون داديسرش و به نشونه !.... رم؟ی تونم ازت بگی جوره نمچی سپهراد رو هتیوال
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 بچه یلی قبنی اي و کارای زندگ،مواظبت،محلي نگهداريحضانت فقط برا-!... ت؟ی والنی هست ایحاال چ..دونم
 تونه ی اداره بشه،فقط پدرش مدی داره که بایوال اگه کودك مال و امیعنی.. اداره اموره کودكیعنی تیاما وال..ست

 البته با نظارته اداره شهی مادر مياگه اونم فوت کنه برعهده ..ي رسه به جدپدریاگه فوت کنه م..رهی بگمیبراش تصم
 ی که ثابت بشه دارن از اموال بچه سواستفاده مشهی سلب مي از پدر و جدپدری فقط در صورتتیوال..ی سرپرستي

 اگه تو ی تو حتنکهی ایعنی.. قابل برگشتهیطیحضانت بچه در هر شرا-: سرش و تکون داد و من ادامه دادم ....کنن
 که ی رو ضامن کنيزی چهی دی بانی هميبرا..يری پسش بگی تونی بازم مي عقد هم حضانت رو به من بدطیشرا

 حضانت رو ازت پس چوقتی هدمی مولمن ق-: با تعجب نگام کرد و گفت.... يری حضانت رو از من بگی نتونچوقتیه
 من ي تو براي به اندازه یشکیه!.. کنم؟ی من به قول تو اعتماد می کنیواقعا فکر م-:  زدميشخندین... رمینگ
 بهش گهی دونه من دیخودش که م..شهیچرا ناراحت م.. از غم پوشونديچشماش رو هاله ا... ستی اعتماد نرقابلیغ

 یحاال چ..يحق دار- :  سر تکون دادنیغمگ.....  رفتهنی اعتمادم نسبت بهش از بيهمه   قبول کنهدیبا..اعتماد ندارم
با ....  مهیدو سومِ مال و اموالت و مهر-:  فرمون ضرب گرفتميبا نوك انگشتام رو!...  که ضامن کنم؟ی خواهیرو م

- !...  بکنم؟دی و چکار باوالمدو سومِ مال و ام!..؟یچ- :  تکون داد و گقتجیسرش و گ.. گشاد شده نگام کرديچشما
 شه ی عقد،هم جدا ثبت مطیهم تو شرا..يری که تو حضانت رو از من پس نگنهی تضمهی فقط نی نباش ايزینگرانه چ
 م رو هی و مهری قبلش دو سوم مال و اموالت رو به نام من کندی بايری حضانت رو پس بگی خواستي روزهیکه اگه 
 تونم ی که مهی تنها راهنی مسخره باشه اما ادیشا!.... د؟یچطور به فکرت رس.. مسخره اسیلی خنیا- .... يهم بد

 کنم خسته بشه و ی خواهر تو خونه ش زندگهی من مثل نکهی شهراد از انی همي روزهی دیشا..حضانت رو نگه دارم
هرچند مطمئنن .... تونه ی نمگهی دنی تضمنیاما حاال با ا..رهی تونه سپهراد رو ازم بگی اون موقع مرهیبخواد طالق بگ

ابروهام ...  بشه دلم ارومترهنی تضمنکهی اما همرمی گی اموال رو نمنی اچوقتی حرفاس و منم هنیسپهراد مهمتر از ا
 قول ی قبل داشتقهی چند دقنیتو که تا هم..رهی گی اروم مينطوری باشه اما دله من انطوری همدیشا-: رو انداختم باال

 يچرا فکر کرد-... ي مونه و توهم مال و اموالت رو داری با من مشهیحضانت هم..ستی نت به کفشیگی پس ريدادیم
پس اگه قبول ..دمی رو هم ممیی باشه تمامِ داراشمیمن اگه بخوام سپهراد پ!..دو سومِ مال و اموالم از سپهراد مهمتره؟

- !... ؟ي نداریتو حرف..فعال نه-!..... ت؟سی نی حرفگهید.. قبولنمیا.. تو راحت باشهالهی خنکهی کنم فقط بخاطره ایم
 به يمن به زود.. کنمی مي اومدنتون به خونمون لحظه شماريبرا.. خوامی نمیچی هگهی دنی باششمی شما پنکهیهم

 ادمی يزی دفعه چهی رو روشن کنم که نیسرم و تکون دادم و خواستم ماش!.... باشه؟.. زنگ بزنه به مامانتگمیمامانم م
 ییهویشهراد که از حرکت !... ؟ی بگی خواهی می چنایدر مورده سپهراد به مامانت ا-:  برگشتم سمتشعتبه سر..اودم

 فکر زای چنیبه ا..ی خواد نگران باشی کنم نمیخودم باهاش صحبت م-:  و گفتدیمن چشماش گرد شده بود،خند
گفتم که نگران -: و نذاشت ادامه بدم  تو حرفمدیپر.... اما اگه با سپهراد-...  رو بسپار دسته خودمیهمه چ..نکن

 چرخوندم تا از پارك خارج بشم ی که فرمون رو منطوری رو روشن کردم و همنیماش...  دونم چکار کنمیخودم م..نباش
 ی هم اگه خواستنایبه مامانت ا.. دونه سپهراد پسره خودمه،حواست باشهی نمی کسای جز افسون و بردیراست- : گفتم

 لب فیک......  راه افتادمي اگهی حرف دچی هیسرش و تکون داد و منم ب....  ندنی وقت سوتهی ،بگوی رو بگقتیحق
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 رو تو دست ازادش چرخوند و نی ماشچییسو.. شرکت راه افتادنگیتابش رو تو دستش جابه جا کرد و به سمت پارک
 پالتوش بیاز ج.. گذاشتارش کنی صندلي رو روفشینشست پشت فرمون و ک....  رو زدری دزدگدی رسنی به ماشیوقت

- : دی کشیقینفس عم!... بله؟- : دیچی پی مادرش تو گوشيبعد از چند بوق صدا...  رو دراورد و شماره گرفتشیگوش
-!.... چطور؟..رونیباباتم رفته ب..نه فقط من خونه م..سالم پسرم ممنون- !... ست؟ی نشتی پیکس!..؟یسالم مامان خوب

 یلیکاره خ.. رو دعوت نکنیپس لطفا لطفا امروز کس- .. منتظرم..باشه-...  باهات حرف بزنمدیبا.. اونجاامیامروز م..یاوک
زود ..باشه- .. رهیخ..نه مامان جان-!...  افتاده؟یاتفاق..ی کنی نگرانم ميدار-.... می تنها حرف بزندیبا.. باهات دارمیمهم

مواظب خودت - ... خدافظ..ممنون-.... واست  شام درست کنني براگمی مي که دوست دارییغذا.. که منتظرتمایب
 خارج نگیاز پارک.. رو روشن کرد و راه افتادنیماش.. داشبورد انداختي رو قطع کرد و رویگوش.... خدا به همرات..باش

 کرد ی شرکتش فرصت نمي گذشت و بخاطره کارهایدو روز از حرف زدنش با آبشار م...  کردادیشد و سرعتش و ز
 یبه سمت خونه ش راه افتاد تا دوش..... زدی رفت و حرف می مدی هرطور شده باگهیامروز د.. کنهبتبره با مادرش صح

 لباش ي رویقی آبشار و سپهراد لبخنده عمياداوریبا ...  برهشی پدري استراحت کنه بعد به خونه کمی و رهیبگ
دوست داشت .. کردن با آبشار بوددارزوش زودتر عق.. کنهیاز ته دل خوشحال بود که قراره باهاشون زندگ..نشست

 لباش بود و با ي رويهنوز لبخنده گشاد..... زودتر سپهراد رو بغل کنه و آبشار به عنوانه همسرش پا به خونه ش بزاره
 رو از داشبورد یدست دراز کرد و گوش....  بلند شدلشی موباي فرمون ضرب گرفته بود که صداي رويشاد

 مردونه و خوش يصدا!.... بله؟-: دی نوار سبز رنگ کشي کرد و دستش و روی کمرنگاخم..شماره ناشناس بود..برداشت
بنده -: دی کشیقی نفس عمیمردِ پشت گوش!... د؟ییبفرما..خودم هستم-!...  بزرگمهر؟ياقا-: دیچی پی تو گوشیاهنگ
 که یهنوزم حرف.. کردیو مکث ابروهاش رفت باال....  امروزنیهم.. خواستم باهاتون صحبت کنمیم.. مهرارا هستمایبرد

 پسرش شِی خواد پی به بعد منی سپهراد اومده و از ايبابا".. خوردی مرد زده بود تو گوشش زنگ منیآبشار درمورده ا
زبونش .. نذارهری صداش تاثي حسادت رونیتمام تالشش رو کرد تا ا.. ش فرو رفتنهی حسادت تو سرِیت.... "و من باشه

اگه براتون امکان داره ..هستم...  ابونهیمن االن خ-!.... نمتون؟یکجا بب..هستم خدمتتون- : دی لبِ باالش کشيو رو
 اجازه نکهیبدون ا.. فعال..منتظرم-...  اونجاگهی ساعت دمین..یاوک-.... ستمی اشنا نابونای با خادی چون من زنجای انییایب

 ي" ادبی بيپسره " لب ریز..تو هم فرو رفت شتری شهراد بياخما.. رو قطع کردی کنه گوشیبده شهراد خداحافظ
 و مسالمت ننیمسلما قرار نبود بش.. مرد باهاش چکار دارهنی کرد که ای فکر منیبه ا.... زمزمه کرد و به سرعتش افزود

چهل و پنج ....  سرد بودتی نهای نداد و صداشم بیاونقدر که اجازه خداحافظ.. بودی مرد عصباننیا.. صحبت کننزیام
 که با آبشار يزی و گربیخودش تو تعق...  خلوت و کم ترددابونی خهی..دی که قرار گذاشته بودن رسیابونی بعد به خهقیدق
 که به ی از زمانایهرچند خبر نداشت برد....  نهای شناستش ی هم مای دونست بردی بود اما نمدهی رو دای کرد بردیم
 با ی خرده حسابهیقبل از ازدواجِ آبشار و شهراد ...  کنهیق می گرده و درموردش تحقی اومده داره دنبالش مرانیا

 نی تونست بزاره اید،نمی کشی که تو اون سالها آبشار میی زجرادنهیبا د.. کردی حساب مهی تسودیشهراد داشت و با
 جواب و ری دست از نگاه کردن به اطراف برداشت و گوشلشی موباي زنگه دوباره يبا صدا.... مرد راحت قسر در بره

 می که برستی نیی جانجایا.. منهنهی پشت سرتون ماشنیدو ماش..نمتونی بی بزرگمهر من دارم مياقا- :  بودایبرد..داد
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 شدن از ادهیشهراد در حال پ.... می و صحبت کنمیستی بانجای کشه پس بهتره همی طول نمادمیز..می صحبت کنمینیبش
 رو قفل کرد و نی ماشيدرها.. گذاشتبشی رو قطع کرد و تو جیوشگ...  ندارمیمن مشکل..باشه- :  جواب دادنیماش

 ی صاف به طرفش مي بلند و کمري که با قدماای برددنهی به عقب انداخت و با دینگاه...  رو مرتب کردورشیپل
باالخره هرچقدر هم ازش خوشم " بودن و شهراد فکر کرد دهیبه هم رس.... اومد،چند قدم به طرفش برداشت

 باال رفت و ي دفعه اهی ناغافل و ای کنه که مشت بردی دستشی خواست تو سالم پنی هميبرا.." آبشارهيااد،اشنین
 که تعادلش رو حفظ نی بود از پشت بخوره زمکی بود که نزدي دفعه اهی نقدریا....  اومدنیی صورتش پايرو

خم شد و دستش و .. خوردمش تو شکي بزنه که مشت بعدیخواست حرف... چشماش از تعجب گشاد شده بود..کرد
 شوکه و ي تونست از خودش دفاع کنه اما االن به قدری کرد،می شروع نمییهویمطمئنا اگه .. شکمش گذاشتيرو
 که داشت به طرف ي مشته بعددنهیسرش و بلند کرد و با د.... ومدی از دستش برنمي کارچی شده بود که هجیگ

 گهی رو تو دستش گرفت و با دسته دایمشتِ محکمه برد.. دادنشون  عکس العملعی و سرستادی صاف اومدیصورتش م
 با کف ایبرد!...  بود حرف زدنت؟نیا!..؟ي شدوونهیمگه د-:  داد زدضی و غتیبا عصبان... ش تو شکمش ضربه زد

بس نبود چند !..وون؟ی که باهات حرف بزنم حیمگه تو ادم-: دی شهراد زد و داد کشي نهیجفت دستاش محکم تو س
 شهراد رو چنگ زد و محکم کوبوندش ي قهی!.... ؟يدی عذابش مي که حاال دوباره داربی تو کشوره غرشی انداختالس

 ی مي از هر مردی سه تا صندليبا فاصله !.. اومد فرانسه چطور بود؟ی وقتی دونیم-:  کنارشوننِیبه ماش
 ی شروع مي شدی رد مشیاز دو قدم..ه نخواد باهاش دست بدی وقت کسهی بود که بشی تو جشهیدستاش هم..نشست

..... دی کشی مغی نشست و جی منی خورد،همونجا رو زمی به بازوش می دسته کسی اتفاقابونیتو خ..دنیکرد به لرز
 ها ي زودنی به اای بردشهیاما ات...  گردی نگاه مای بود و به بردستادهی شوکه شده بود که مثل مجسمه انقدریشهراد ا

 که يطور.. کنهدای شدن بهش رو پکی نزدحِی مرد بفهمونه آبشار چطور بوده تا راهه صحنی به ادیبا..شدیخاموش نم
 نیتمام ا.. به تمام معنا شده بودزهی مرد گرهی-:  کوبوندش و نعره زدنیدوباره محکم چند بار به ماش....  نشهتیآبشار اذ

 زارم دوباره جنازه ش ی خدا نميوندبه خدا.. زارمینم.. که االن هستینیسالها تالش کردم تا بشه ا
 تختش يآبشار رو"...  رد شدلمی فنی عای چشمِ بردي از اون روزا جلویکی لحظه هی....  زارمینم!..؟يدیفهم..یکن

 چشمش و گرفت و افتاد به يدوباره خون جلو... " زدی مغ،هقی زد و همراه با جیمچاله شده بود و موهاش و چنگ م
 با نقدریا....  نزدي ضربه اگهیجز همون مشته اول د.. رو دفع کنهای کرد ضرباتِ بردی می سعطشهراد فق..جونه شهراد

دوتاشون نفس نفس .. افتادننی کنار ماشنی زمي رمق روی رو زد که خسته و با،شهرادیهم کش مکش کردن و برد
 پاره راهنشی پي قهی.. شده بودبود کشیشونی چشمش و پریز.. لبِ شهراد راه افتاده بودي و گوشه ینیخون از ب..زدنیم

نفس زنان بدون نگاه .. دادهی تکنی ماشي پاهاش و جمع کرد و سرش و به بدنه ایبرد... و دکمه هاش کنده شده بودن
مشت تو شکمش !.. کرد؟ی مکاری چدادی حامله بود و حمله بهش دست می وقتی دونیم-: کردن به شهراد گفت

اون .. چندسال تالشِ منهي جهی نتینی بی که االن مینیا..به االنش نگاه نکن..زد ی مغیج..دی کشیموهاش و م..زدیم
....  بردمشی بهت و مدادمشی نبود،می به زندگدشیاگه سپهراد تمام ام..ياری زارم دوباره بال سرش بینم..جونه منه

خون و ..خودش بهم خورد  صورتِ شهراد غرق اشک شد و حالش ازنکهی آبشار گفت و گفت تا اي از اون روزانقدریا
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 شدن به آبشار رو هم بهش نشون کی حرفاش راهه نزدنی بنطوری همایبرد...  شده بودیاشک تو صورتش قاط
 باهاش رفتار دی عکس العمل هارو نشون داد،چطور بانی که اگه آبشار ادادی مادی انگار داشت بهش یی جوراهی..دادیم

به نظرش .. باالخره ساکت شد و نم چشماش رو گرفتدی حالِ شهراد رو دیقت وایبرد.....  ارومش کنهدیچطور با..کنه
فقط .. بودی کمک به شهراد کافي حرفاش برانی بيهمون نکته ها.. داشتهیالزم بود که شهراد بفهمه آبشار چه حال

 آبشار رو به دهید  تالشش فقط تونسته بودي با همه ایبرد.....  آبشار و سپهراد مهم بود و ارامششونهیبراش خوشحال
 دسته خوده شهراد بود که چطور اعتماده آبشار گهی دنیا.. اعتماد بودی مردا عوض کنه اما نسبت به شهراد هنوزم بهیبق

 هی کنه حاال که پدر آبشار مرده ی حرفارو به شهراد بزنه و بهش حالنی خواست ایفقط م... ارهیرو دوباره به دست ب
 دله خودش ي جورهی دیپس با.. داشتنهی مرد کنی اما ته دلش از استی پشتش نیکس  کس شده ویوقت فکر نکنه ب

......  کردی که آبشار خورده بود رو نمی روحي درصد هم جبرانه ضربه هی مشتا نی ايهرچند ضربه .. کردیو خنک م
احساسِ بکر و نابش و به   که تماميدختر-:  بره حرف اخرو هم زدنکهیقبل از ا.. زد و بلند شدنی دستش و به زمایبرد

 جسم هی باوراش رو از دست بده و فقط ي همه ي کرديکار..ي شکل ممکن خورد کردنی رو به بدترختیپات ر
 هی ی حتگهی برمش که دی مي و طورامیوگرنه م.. خوشبختش کنيحداقل االن که فرصت دار..متحرك ازش بمونه

...  رفت وبعد از سوار شدن حرکت حرکت کردنشی به طرف ماشنهسالنه سال....  خورمیقسم م..ی نکندایرد هم ازش پ
 ی زانوهاش مخفنیصورتش و ب.. زانوهاش گذاشتيشهراد پاهاش و تو شکمش جمع کرد و ارنج دستاش رو رو

...... دی لرزهی موهاش و چنگ زد و شونه هاش از گريبا حاله بد..کرد
 ي نهیی تو اینگاه****** ************************************************

 ری به زیدست....  کل صورتش اخماش رفت تو همبایه،تقری و خون مردگي کبوددنهی به خودش انداخت و با دنیماش
 يحاال داشت به طرف خونه .. گرفته بودیلباس عوض کرده و دوش...  تر شدظی که از درد اخمش غلدیچشمش کش

 ضبط شده بود که پشت سر هم يانگار نوار..شدیا از تو گوشش قطع نمی بردي لحظه هم صداکیاما .. رفتی مشیپدر
چطور تونسته بود با آبشارِ مهربون و ..ومدی و از ادم بودنه خودش بدش مشدیحالش هر لحظه خراب تر م.... شدیتکرار م

 ند تتینفسش از عصبان...  بودختهی که فقط و فقط عشق به پاش ريآبشار...  بکنهي کارنیساده اش همچ
 خواست پاره یرگ گردنش انگار م.. سوختی صورتش،مي روزهی که جلوش و گرفته بود تا نریچشماش از اشک..شد
 ی خواننده رو نمي قطع بشه اما انگار اصال صداای بردي کرد بلکه صداادی اهنگ رو تا اخر زيصدا.... بشه
 در موتیبا ر.....  و اب دهنش و قورت دادکونسرش و محکم ت..شدی و تکرار مشدی تکرار مای برديهمچنان حرفا..دیشن

 دادی حواسش رو مدیبا...  شدادهی و پدی به موهاش کشی دستنیبعد از پارك ماش.. رو داخل بردنیخونه رو باز کرد و ماش
 کرد که چطور دوباره آبشار رو به ی نشست و خوب فکر می مدیبعد با.. خواست به مادرش بزنهی که مییبه حرفا

 دیبا..شدی متی خوده آبشار اذينطوری خواستش اما ایآبشار هرطور که بود،دوسش داشت و م.. برگردونهسابقش يرفتارا
 از یدر سالن رو که باز کرد موج.....  کردی منی و خوب جاگزدی بدِ گذشته رو از ذهنش پاك و خاطرات جديخاطره ها

 بلند سالم کرد که باعث يبا صدا...  سرش بستت و درو پشدی کشیقینفس عم.. به صورتش خوردری گرم و دلپذيهوا
 زخمش که دوباره سرباز ي دراورد و روبشی از جی لبش،دستمالي شدنه گوشه سیبا حسِ خ..شد زخمِ لبش بسوزه
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 ماهت يسالم به رو-: دیشد،شنی تر مکی شاد و خوشحاله مادرش رو که با هرکلمه نزديصدا.... کرده بود،گذاشت
سرش و بلند کرد و ..دی کشي بلندنی هـــهی مادرش قطع شد و بعد از چند ثانيصدا.... ر کــــری دنقدریچرا ا..پسرم

دستمال رو برداشت و قدم .....  و کبودش،حرفش قطع شده بود و چشماش گردی که بخاطره صورت زخمدیمادرش و د
 شده ی چشماش غرق اشک و نگرانکه الهام خانوم....  بحثِ ساده بودهی..نگران نشو.. مامانستی نيزیچ-: جلو گذاشت

 نیتو به ا!.. بال رو سرت اورده؟نی ایک..خاك به سرم-: دیبود،با دسته راستش زد به پشته دسته چپش و لبش و گز
 که نطوریهم.... دستش بشکنه.. بزارم روشارمی بخی برم نجای اایب..ایب..کل صورتت کبود شده پسر!.. بحثه ساده؟یگیم

 مبل يرو.. رفتمنی سرش و تکون داد و به طرف اتاق نشیکیشهراد با لبخنده کوچ.. اشپزخونهسمت  افتادزد،راهیغر م
 برگشت و خی الهام خانوم با کمپرس قهیبعد از چند دق.....  زخمش فشردي نشست و دستمال رو دوباره رویراحت

 که نطوری مادرش هميصدا با....  کرد صورتش سر شدهی مخ،حسی هیبخاطره سرد.. صورتش بزارهيمجبورش کرد رو
 زنن ی نمينطوری اکی بحثِ کوچهیبخاطره !..؟يچرا دعوا کرد- :  جمع شده بود،برگشت طرفشخی يصورتش از سرد

 کردم که در مقابلش ی غلطهی-:  و غصه لب زدیمونیبا پش...  سالم تو صورتت نمونده مادري جاهی.. رو کبود کننیکس
سرش و اروم تکون !...  شده مادر؟یاخه چ-.... حقمه..ادی سرم بدی بانایبدتر از ا..هشیبا کتک جبران نم..ستی نیچی هنایا

پس بزار دوتا ..باشه-....  خوام باهات حرف بزنمی مورد منیدر هم..نجامی انی همياصال برا.. بهت مامانگمیم-: داد
 ی گفتیچقدر خوشحال شدم وقت ی دونینم..ياز همونا که دوست دار.. هم پختمینیریبرات ش..ارمیقهوه درست کنم ب

 خودم درست ي هارو با دستاینیریاما ش.. درست کنه براتي دوست داری گفتم هرچنیبه مه..نجای اییایشب م
..... باباتم ازت دلخوره.. ماشِی پای بشتریب.. پسرممی رو نداریما که جز تو کس..ي سر به ما نزدهی هفته س هیاالن ..کردم

 گهی کردم دی می رو راضیکی دی بودم و باي کاررهی چند وقته هم درگنیا..نهی سنگیلیخ  که کارامی دونیم..چشم-
.... وفتهی که اب دهنم داره راه ماری مامان پزِ خوشمزه ت برام بي هاینیریحاال برو از اون ش..کال وقتم پر شده بود

شهراد بعد از ...  سمتِ اشپزخونهادراه افت " زبون بازيپسره " گفت ی که منطوری کرد و همینیری شيمادرش خنده 
 ی سوتهیاگه ..زد،شدی مدی که بایی شد و مشغولِ نظم دادن به حرفارهی جلوش خي اشهی شزِیرفتنِ مادرش به م

 کرد تا حرفاش درست و به ی حواسش و جمع مدیبا.. داشتی برنمی عمرا مادرش براش قدمگهیداد،دی هم مکیکوچ
 وونهی دختر کرده،دهی با ي بفهمه پسرش چه کارنکهی دونست همی از مادرش داشت،مه کیهرچند با شناخت.... جا باشه

 کردن که تی کرد دخترش و اذی دونست و فکر می شهرزاد رو نمی خودکشی اصللِیخصوصا که هنوزم دل..شدیم
 داشت میتصم ..... کنهی می دختر اورده،کال قاطهیحاال بفهمه پسرشم همون بال رو سر .. زدهي کارنیدست به همچ

 به عواقب کارش ذره نکهیبدونه ا.. کنهفی رو مو به مو تعری همه چخواستی منی هميبرا.. دفعه صادقانه جلو برهنیا
 ي هاي زخم و کبودکمی.. اومد و کنارش نشستینیری بشقاب شهیالهام خانوم با دو فنجون قهوه و ...  فکر کنهيا

 حواسش کامال جمعِ و یعنی نیا....  خوردنه قهوه ش شدتظر،مشغولهبعد ساکت و من.. کرد و غر زدیصورتش و وارس
 و دی لبش کشيزبون رو.. قلوپ از قهوه ش خورد تا دهنِ خشکش،تر بشههیشهراد ... منتظره تا شهراد حرفاش رو بزنه

 تند تند و نییسرش و انداخته بود پا.. شهرزاد شروع کردیاز روزه خودکش..با استرس لباش و تکون داد و مشغول شد
 که باهاش یطرح دوست.. کرده آبشاردایپ..مردنه آرشام.. که روز و شبش و گرفته بودیاز فکره انتقام....  کردی مفیتعر
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تجاوز .. کردنه آبشارهوشیب..محرم شدنشون..معتقد بودنش.. آبشارهی و صبوریمهربون..عاشق کردنِ آبشار..ختیر
 شهرزاد و ي کردنه رابطه فیبرگشتنش و تعر.. آبشار به فرانسهتنهرف.. و عکساشونلمی کردنش با فدیتهد..بهش
 سپهراد نکهیو در اخر ا.. بچههیبرگشتنش با .. از آبشاري خبریچند سال ب.. شهرزادی مردنِ آرشام و خودکشلهیدل..آرشام

اصال .. خاطره هاو گفت و گفت و گفت که به کل غرق شد تنقدریا......  ازدواجش با آبشارمیپسره خودش بوده و تصم
 باالخره تموم یوقت....  زدی شدن،پشت سر هم حرف مزمیپنوتی که هییمثل کسا..حواسش به دور و اطرافش نبود

صورتِ ...  دفعه چشماش گرد شدهی.. سمت مادرشدی سر بلند کرد و چرخسی خي و با چشمادی کشیقیشد،نفس عم
 تونست نفس ینم..دی شنی ش رو منهی خس خس سياصد.. فشردی قلبش ميمادرش کبود شده بود و مشتش و رو

- : تکونش داد و مظلومانه شروع به حرف زدن کرد....  دستاش گرفتنیمستاصل،صورتِ مادرش و ب..بکشه
.... مامان.. بگويزی چهی..قربونت برم،غلط کردم..مامان،جونِ شهراد حرف بزن..چت شد اخه.. بگويزی چهیمامان ..مامان

به اورژانس زنگ زد و بعد از دادنِ ادرس،قطع کرد و دوباره کنارِ .. در اوردبشی رو از جشیگوش با وحشت بلند شد و
 که ترسِ نبودنه مادرش رو داره،الهام خانوم رو بغل کرد و تو بغلش ي پنج،شش ساله ايمثل بچه ... مادرش نشست

 خانوم همسن و سالِ نیمه... زود باش..اری اب بوانی لهی..ای خانوم بنیمه.. خانومنیمه-: با وحشت داد زد..تاب داد
 به هم وابسته یلی خنی هميبرا.. و هم همدمه الهام خانوم بوددادی خونه رو انجام مي هم کارایی جوراهیمادرش بود و 

 حال و روزه الهام خانوم دنِیبا د.. سمت سالندی و دوختی اب ریوانی شهراد،هول و دستپاچه لادهی فريبا صدا.... بودن
با ترس رو به شهراد ..... به قدماش سرعت داد و به طرفشون رفت.. تو صورتِ خودشدی گرد شد و محکم کوباشچشم
 ی االن سکته منی بگيزی چهیتورو خدا !.. افتاد براشون؟یچه اتفاق!.. شدن؟ينطوریخانوم چرا ا!.. شده؟یاقا چ- : گفت

 کناره ینی که تو سی برداشت و با قاشقزی مياز قندونِ رو  اب رو چنگ زد و هول چند دونه قندوانیشهراد ل.... کنم من
 ینم-:  کردکی مادرش نزدي رو به لباوانی قندا حل شد،لیوقت..فنجون قهوه ها بود مشغول هم زدنش شد

 خانوم با نیمه...  قلبش گذاشتي دفعه صورتش کبود شد و دستش و روهی زدم که یداشتم باهاش حرف م..دونم
 زن رو مثل نیا.. کردی خوند و به سمتش فوت می لب دعا مری و زدادی خانوم رو ماساژ مهام الي شونه هاهیگر

 ي پر از وحشت،شونه های و دلدهی پریو شهراد با رنگ.... وفتهی واسش بی خواست اتفاقینم..خواهرش دوست داشت
 ينقدر سست شده بود که مقداریا..ختی تو دهنش رکمی لباش گذاشت و ي رو اروم رووانیمادرش و دربرگرفته بود و ل

.....  و رنگش همونطور کبود مونده بودشدی مشتری ش هرلحظه بنهیخس خس س..ختی ررونی لبش بيشربت از گوشه 
 دیبا..ی کردنه همه چفی فکر شروع کرده به تعری و بدهی چقدر نسنجدی فهمید،میدی منطوریحاال که حالِ مادرش رو ا

داشت ..دی مادرش رو بوسیِشونیسرش و تکون داد و پ....  رو ندارهبتی همه مصنیا  کرد که مادرش طاقتهیفکرش و م
 پوش با برانکارد وارد شدن و دی زنِ سفهیدوتا مرد و .. و درو باز کرددی از جا پرفونی زنگ ايبا صدا... شدی موونهید

اول .. و سوارِ امبوالنس کردنابوندنش برانکارد خوي زود رویلی،خی جزئي نهی معاهیبا .. سمت الهام خانوم رفتنمیمستق
 و پشت نشی تو ماشدیشهراد پر....  بار دوم فشارش رو گرفتني صورتش گذاشتن و براي رو روژنیاز همه ماسک اکس

 زود خودش و برسونه یلی رو دراورد و به پدرش خبر داد و ازش خواست خشیگوش..امبوالنس حرکت کرد
 نشست ی صندليرو...  براش افتادهی بهش نگفتن چه اتفاقی کردن و حتيو بستری ی سيمادرش و تو ا..... مارستانیب
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 حرفا مادرش و به کشتن نی با ادیچطور نفهم..انگار تمام بدنش لمس شده بود.. شدرهی نقطه خهی و گنگ به جیو گ
 اما رهیاروم بگ  دلشکمی کنه تا فی رو تعری حرف بزنه و همه چیکیدوست داشت با ....  رو گفتیچرا همه چ..دهیم

 مادرش حرف ي که شروع کرد به حرف زدن کال فراموش کرد که داره براياون لحظه ا..مطمئنا اون ادم مادرش نبود
با تکون خوردنِ شونه ش،انگار .....  شدنی از جلوش رد ملمی تو خاطراتش غرق شده بود که انگار مثل فنقدریا..زنهیم
 و مثل بچه ها پر بغض دیاز جا پر... دی پدرش رو دهی و صورتِ نگران و عصبندچشم چرخو.. شدداری دفعه از خواب بهی

 رو به شیشونیبا غصه پ.. بزرگمهر که باز شد،خودش و تو بغل پدرش انداختاریاغوشِ پر مهرِ شهر..به پدرش نگاه کرد
 هیچرا مامانت !..سرم؟ شده پیچ-:  و با محبت گفتدی پسرش کشي به موهای دستاریشهر....  دادهی پدرش تکيشونه 

 ی میاطی احتی بنقدری ادینبا.. منهرهیتقص-:  گفتي خفه ايبا صدا!.... دکتر نگفت االن چطوره؟!..دفعه حالش بد شد؟
 همه عذاب رو نی کنم و دلم سبک بشه اما حواسم نبود که قلبِ مامان طاقتِ ای خواستم خودم و خالیفقط م..کردم
 ی میبهتر که شد ازش عذرخواه..شهیحالش خوب م.. اروم باشسیه-....  بد شدش گفتم و گفتم تا حالیه..نداره

دکتر -: شهراد از پدرش جدا شد و سرش و تکون داد... گهی می دکتر چمینی ببمی برایب.. نکنی تابی بنقدریاالنم ا..یکن
خودش و ...  بکنمدیچکار با نمی ببنجای انیبش.. خوبیلیخ-.... ادی تا خودش بمیگفته منتظر باش.. مامانهشهیهنوز پ

 هی..دی بخشی خودش و نمچوقتی هوفتادی واسه مادرش میاگه اتفاق.. شدرهی نقطه خهی و باز به ی صندليانداخت رو
هرشب ..چندسال با عذاب وجدان دست و پنجه نرم کرد....  دونستی داشت و خودش نمیاشتباه و سوتفاهم چه عوارض

چند سال از پسرش محروم شد و .. اونقدر عذاب بکشهبی و باعث شد تو کشوره غرکرد آبشار رو اواره..نهی بیکابوس م
 و معلوم مارستانیحاال هم که مادرش و انداخته گوشه ب..دی حساس کنارش نبود و بزرگ شدنش رو نديتو لحظه ها

 یپدرش وقت.. نهای بخشه ی حالش خوب بشه،شهراد رو می وقتستیتازه معلوم ن....  سرش اومدهیی چه بالستین
 کرده قی تحقکمیاگه .. کردی ش موونهی فکرا داشت دنیا...  خواد نشون بدهی میموضوع رو بفهمه چه عکس العمل

 زی و به طرف دکتر خدی از جا پروی ی سي باز شدن در ايبا صدا....  افتادی اتفاقا نمنی کدوم از اچیبود،ه
 به دوتاشون انداخت و با یدکتر نگاه....  ارامشش کرده شونه ش گذاشت و دعوت بي دستش و رواریشهر..برداشت

 ناقص رو رد ي سکته هینتونستن تحمل کنن و متاسفانه .. بهشون وارد شدهي قواری شوکه بسهی-: تاسف گفت
 به دهن دکتر نگاه کرد و يشهراد با ناباور....  رسوندنش و االن حالشون بهترهمارستانیخوشبختانه به موقع به ب..کردن

 شهی نعره ش شيصدا..دی کوبواری و مشتش و تو ددی چرخدی که رسواریعقب عقب رفت و به د!..سکته؟..دی پرکشپل
از .. نشستنی زميخودش و سر داد و با زانو رو..... خـــــدا.. بال رو سرش اوردمنیمن ا.. منهرهیتقص- : هارو لرزوند

 دهی دنطوری شهرزاد پسرش و ایفقط زمانِ خودکش.. به طرفش رفت و بغلش کردعی سراریشهر..دی لرزی متیعصبان
.......  کشهی داره عذاب منقدری به مادرش داده که اي حالش خرابه اما مطمئن بود خبرِ بدنقدری انهیطاقت نداشت بب..بود

 شی شده،سه روز پی همه چالِی خی کردم بی از شهراد نداشتم و فکر مي خبرچی که همی ماه و نکیباالخره بعد از 
 وقت طبق خواسته ت چیه..نهی همیزندگ.... انی امروز بیعنی مامانم بهم گفت،گفتم اخر هفته،ی زنگ زد و وقتمادرش

 که هیکدوم دختر... رهی گذره و جلو می که هرجور خودش بخواد مدهی نحو ممکن بهت نشون منیبه بدتر..رهی نمشیپ
با عشق اماده !.. نکرده باشه؟ي پردازای روی کلي روزنیهمچ ي که براهیکدوم دختر!.. روز رو نداشته باشه؟نی ايِارزو
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چند دست لباس امتحان نکرده باشه و اخرم نفهمه !.. نکرده باشه؟ي سازری ش رو تو ذهنش تصوهیهر ثان!..نشده باشه؟
 ش سنامه تو شنای اسمچیه.. مادره مجرد باشههی.. داشته باشهمی پسر چهار سال و نهی که یکس!..... کدوم رو بپوشه؟

 ي ذره اگهید.. ممکن سرش اومده باشهي بالهانیبدتر..تمام اروزهاش رو گرفته باشن..بهش تجاوز شده باشه..نباشه
 پوشه و ی مادی که دستش می لباسنیف،اولی رفعه تکلي ربات،براهیمثل .. ندارنتی براش اهمي لحظه اجاناتهی هنیا

 که از سرِ اجبار یکس.. بودمنی اقایمن دق......  کنهی نگاه مهیق و به جنب و جوشِ بنهیشی متحرك مي مرده هیمثل 
 هی لباش بشونه که بگه منم،با وجوده ي روح و مضحک روی لبخنده بهی.. ها رو تحمل کنهي مسخره بازنی تمام ادیبا

 بود که ما رده دونم مامان حس کینم....  دارم از اومدنه خاستگارجانیدم،هی که کشیپسره چهار ساله و اون همه عذاب
دوتامون رو .. گرفتی افتاد اشکش راه می زده بود اما نگاهش که به من و سپهراد مجانی هنکهی اای می هستیرفتن

بودنش بهم ..رونی نموند و از خونه زد بای بردی شدم وقتریچقدر دلگ....  رفت سراغه کاراشی کرد و باز میبوس م
 بودم که دهی پوشي بلندی و ماکسيدامن سورمه ا... قبول نکرد و رفت  باشه اماشمی داد و دوست داشتم پیارامش م

جنسش لمه بود و .. بلندنی استدِی سفراهنی پهی..نی وقت نخورم زمهی تنگ بود مجبور بودم اروم قدم بردارم نقدریا
 ي و صندل هايا  سورمهدی شالِ سفهی..دی رسی تر از کمرِ دامنم منییکوتاه بود و تا پا.. شده بوديجلوش تور دوز

 هی.....  صورتم نشونده بودمي دل مامان روي هم براي مختصرشیارا.. بودمدهی هم پوشی پاشنه پنج سانتدهیسف
 و نی جي اقهی جلشرتشی تيرو..ي سورمه اشرتِی سپهراد کرده بودم به همراهه تي به پای اسمونی ابنیشلوارك ج

 نقدری شده اخی سيبا اون موها.. هم پاش بودشی سورمه ایفرش  روي هاییدمپا.. بودم براشدهیهمرنگِ شلوارش پوش
 زده بود و رونی شال بری فرم از زيموها.. به خودم انداختمنهیی تو اینگاه.... ناز شده بود که چند بار تو بغلم چلوندمش

 مهمونا اومدنه  زنگ خبر ازي که صداشدی می ساعتمین...  سادهیلیخ..ساده بودم..دو طرف صورتم و قاب گرفته بود
 معطلشون کنم شتریدوست داشتم ب..شهی ازشون کم نميزی صبر کنن چکمی..می اما من و سپهراد هنوز تو اتاق بوددادیم

:  گفتجانی تو و با هدی پرنی که همون موقع در باز شد و آرشرونیخواستم از اتاق بزنم ب.... اما بعد حسابم با مامان بود
تو ..زمی اومدم عزیداشتم م-... گهیزود باش د..رنی گیهمش سراغِ تورو م!..؟ییاینم  گه پس چرای مامان ميآبشار-

مامان جان -:  زانوهام نشستم و دستاش و تو دستم گرفتمي سپهراد روي رفت و منم جلونیآرش.... مییایبرو ما هم م
 جواب بده دنی ازت پرسيزی چيدیاگه د..ی زنی جز سالم نمی حرفچی هنیی پامیاالن که رفت.. گم بهتی می چنیبب

 یم... یباسه مام- :  حواس گفتیسر تکون داد و ب!.... خوب پسرم؟..رهی رو دايزی رو نریاما خودت تند تند همه چ
دست تو .. شدم و دستش و تو دستم گرفتمالی خی بنی همي کنه برایدونستم هرچقدر هم بگم اون کارِ خودش و م

بخاطره دامنم و .... رنی اول سپهراد رو بپذدیاگه قراره منو قبول کنن با..پسرم من هستم و..رونیدست از اتاق رفتم ب
سپهراد هم هنوز اونقدر .. تند راه برمشدی تنگ بود که نمنقدریدامنم ا.. پله ها اروم قدم بردارميسپهراد مجبور بودم رو

 می پله رو هم رفتنیاخر..... می رفتنیی هارو پاه اروم پلاطی احتيبرا..ادی بنیی بود که بتونه تند از پله ها پاوفتادهیراه ن
اول از همه نگام ...  سمت مادی دفعه ساکت شدن و بعد از چند لحظه سرهاشون چرخهیهمه .. و بلند سالم کردمنییپا

همه رو باال .. بود و موهاش رو مرتب درست کرده بوددهی پوشی خوش دوختيبه شهراد افتاد که کت و شلواره سورمه ا
 هی نگاه به من و هی شده بود و با ذوق غیپوستش هشت ت.. بودختهی رشیشونی پي مقدارشون کج روهی فقط بود زده
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 و قد بلند یکلی هم هیلی داشت و خي خاکستري که موهاي مردي رودینگام چرخ.... نداختینگاه به سپهراد م
نفره بعد خانوم ...  شهراد باشهي بابامحدس زد.. شهراد داشتني به چشمايادی و نافذش شباهتِ زی مشکيچشما..بود

 ریز..مارهی نداره و بی حدس زد حاله خوبشدیم.. خوش پوش و با نمک بودیلی همسن مامان و خبایتقر.. بودیانسالیم
 نفر بلند شد و لبخند تمام صورتش و نیاول..زدی ميرنگ صورتش به زرد.. کبود شده بودکمیچشماش گود افتاده بود و 

 یلبخنده اروم و ب... مخصوصا مادرش.. بودیچشماشون پر از محبت و مهربون.. خودشون سه نفر بودنفقط..... پر کرد
دستم عرق کرده .. چند قدم رفتم طرفششه،منمی مکی مادرش داره بهم نزددمی دیوقت.. لبام نشستي رویمعن
 با زی رزی گوشم اروم و رریز.. کردلم دور شونه هام و بغدیچیدستاش و پ.... چقدر دوست داشتم برگردم تو اتاقم..بود

 کشم ی خودم خجالت مياز خدا.. کشمیاز روت خجالت م.. بگم من اخهیچ..دخترم..سالم دخترم-: غصه زمزمه کرد
از بغلم جدا شد و ..... زمی من کنارتم عزیهرکار بکن..من پشته توام.. مادراههیروم س.. کردمتی تربي پسرنیکه همچ

سرش و با لبخند .. اراده لبخندم رنگ گرفت و چشمام و باز و بسته کردیب.. و پاك کردسشی خي چشماهیپشت به بق
 سالم هی مامان تابلو نشه ي جلونکهی اي کردم و برایبا پدرش هم احوال پرس...  مبل نشستيتکون داد و برگشت رو

:  مانند بلند شدغی ناراحته سپهراد،جو  بغ کردهي که صدانمی مبل بشيخواستم رو....  و اروم هم به شهراد دادمی لبریز
 و دمی کشیقینفس عم.. نگرفتهلشی تحویناراحت شده کس.. حسوديبچه .. لبم عمق گرفتيلبخنده رو... سالم-

پسرِ .. منهي اقا سپهراد،کوچولونیخانوم بزرگمهر ا-: اروم هولش دادم سمت مادره شهراد.... دستم و گذاشتم پشتش
 اون موقع ها گفته بود اسمش الهامِ،نگاهش و دوخت به سپهراد و چونه ادمهی شهراد که انمام...  حسودهکمیمامانش 

 ایبدو ب..سالم پسرم- : دستاش و از دو طرف،سمته سپهراد باز کرد.... چشماش پر از شعف و ذوق بود..دیش از بغض لرز
 ی همه چقایپس دق..دی لرزی مچشماش اشک تو!.... ؟ییایم!..هوم؟..دیببخش..دمتی ندي کوچولو بودکمی.. بوس بدههی

...  کنهفی رو تعرازی تا پری کردم سی شهراد بهش گفته اما فکر نمدمی اروم اون حرفارو بهم زد فهمیوقت.. دونهیرو م
 حس هیاونم با .. سمت الهام خانومدی دوبایتقر..سرم و براش تکون دادم و اجازه دادم بره.. به من انداختیسپهراد نگاه

 بار نیصورت سپهراد رو چند..... دی تنش کشي از بویقی بسته،نفس عمي سپهراد رو بغل کرد و با چشمایبخاص و نا
 همراه با ی اروميالهام خانوم خنده ...  حوفمیملش-:  کردنییسپهراد سرش و باال پا!....  پسرم؟یخوب-:  و گفتدیبوس

 ی بغض منطوری وقتا بخاطره سپهراد ایلیچون خودمم خ.. تونستم حسش کنمی که فقط من میبغض..بغض کرد
 اقا يالهام خانوم با صدا... پمیپسر خوشت..قربونِ حرف زدنش برم من- : دی صورت سپهراد کشيدستش و رو..کردم
 مشابه با الهام خانوم سپهراد رو تو بغلش ی هم با حساریاقا شهر.. رو از خودش جدا کرد و داد دستشار،سپهرادیشهر

 و بخاطره می که زندگی مني برانیاز رفتارشون معلوم بود سپهراد رو دوست دارن و هم.. شده بودحت راالمیخ.... فشرد
 نیاما ا..... هی کنن کافی خوشه و ناراحتش نمنشونی بدونم سپهرادم بنکهیهم.. بودی کنم،کافیسپهراد دارم معامله م

 یبهش نگاه م.. گرفتنی مدهی رو نادن نامحسوس پسرشویلیانگار مادر و پدر خ.. کردمی حس مییزای چهیوسط 
 میشونه م و انداختم باال و به ن....  کردنی کارو منی اي زدن اما انگار زوریکردن و در صورته لزوم باهاش حرف م

 و قشی داشت درمورده مهدکودکش و عالاریاقا شهر..وجب بچه نگاه کردم که توجه همه رو به خودش جلب کرده بود
 الهام خانوم با هر کلمه ش شدی که باعث منشیری راحت و با همون زبونه شیلیاونم خ..دی پرسیم  ازش سوالزای چنیا
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 لحظه هی- :  کرد،بهش نگاه کردمی لرزونه شهراد که باباش و صدا ميبا صدا..... دادیقربون صدقه ش بره،جوابش و م
 خانواده افتاده نی انی بی اتفاقهی.. دادن به شهراد نگاه کرد و سرش و تکوي جدیلی خاریاقا شهر!...  به من؟نشیدیم

 سپهراد رو يگونه .... زدی حرف مشهی خانواده ش و محبتشون بهش،همدهی شدي شهراد از عالقه ادمهی ییتا جا..بود
شهراد دستاش و دوره سپهراد حلقه کرد و چشماش ...  و رو دست بلندش کرد و گذاشتش تو بغله شهراددیمهربون بوس

صورتش اروم و پر از حس .. کرده بوددای رو پایانگار ارامش دن!... پسرم- :  صدا لب زدی و بدی کشیقینفس عم..و بست
 ی با ارزش از وجودش،سپهراد رو تو بغلش گرفته بود و مي کهی تهیمثلِ .. مشابه حسِ من به سپهرادی حسقایدق..بود
 ی بار بود بغلش منی افتاد و سرش شکست،اولاب تي که سپهراد تو پارك از رويبعد از اون روز..دی بوسی و مدییبو

همه ساکت به شهراد و .. تونست چشم ازش بردارهی نمچکسی درست کرده بود که هی قشنگي صحنه نقدریا..... کرد
 شده رهی خبر نداشتن اما بازم خیچیهرچند مامان از ه....  کردنی بودن،نگاه مدهیسپهراد که بعد از چندسال بهم رس

 شی پینیری خودشي فکر کنه برادمی شاای بچه رو دوست داره نی شهراد چقدر اگهی خودش مشی پاالن..بود بهشون
 سپهرادم خوشحال ي کردن و منم برای صحنه نگاه منیپدر و مادره شهراد با شوق به ا.. بغلش کردهنطوریمن ا
و اروم دستاش و دوره گردنِ شهراد  جالب بود که سپهراد هم ساکت.....  کرده بوددایباالخره اغوشه پدرش و پ..بودم

 همه از پدر و پسر اری اقا شهريبا صدا....  کشهی میخون،خون رو تو هر حالت.. بوددهیحلقه کرده بود و بهش چسب
شهراد هم انگار ..می برسجهی و به نتمی صحبت کنمیالهام از ما خواست بر.. معمول شروع شديچشم گرفتن و حرفا

تنها بودن باهاش ..بهتر..... همونطور که تو بغلش بود،بلند شد و پشت سرم راه افتاد.. کنهل سپهراد رو وومدیدلش نم
 ی و حرفمیما که حرفامون رو قبال زده بود... هی سپهراد هم باهامون باشه باعثه دلگرمنکهیهم.. سخته برامیلیخ

 زدن ی بودن و باهم حرف مشسته تخت ني نشستم و به شهراد و سپهراد که روی صندليتو اتاقم من رو..مینداشت
 قهیبعد از چهل و پنج دق.... دشی بوسی با ذوق مدادی اون جواب می و وقتدی پرسیشهراد از سپهراد سوال م..نگاه کردم

 خوام تا ی هفته وقت مکی و من گفتم می رفترونی حرف زدن و من و ادم حساب نکردن،از اتاق بیکه پدر و پسر کل
 اریاقا شهر..... می برشی طبق رسم و رسوم پمی نبره مجبور بودیی مامان بونکهی ايفقط برا..بود جوابم معلوم..فکر کنم

 چی خودمونه و براش از هيسپهراد مثل نوه .. راحت باشهالتونی خیخانومِ پناه-:  صاف کرد و رو به مامان گفتییگلو
 ی و نممی کنی چشمامون ازشون مواظبت مثل اگه جوابه آبشار جان مثبت باشه،منیمطمئن باش..می کنی نمغی دريکار
 و دی کشي از بابته سپهراد راحت شده بود،نفس اسوده االشیمامان که انگار خ....  اب تو دلشون تکون بخورهمیزار

 بزرگمهر بعد از يخانواده ...  به سپهراد وابسته شده و از ته دلش دوسش دارهیلی مدت خنی دونستم ایم..تشکر کرد
 و منو بغل دیالهام خانوم سپهراد رو بوس...  مونن و بلند شدن تا برنی شدن،گفتن منتظره جواب مییرای پذنکهیا

 طرفه تو اریمن و شهر..زدلمی راحت باشه عزالتیخ-:  حرفاش نشه گفتي متوجه ی کسنکهی ايدوباره اروم،برا..کرد
 بگم که ما با شهراد نمیا..می کنی مي هرکارن و براتونیزی برامون عزیلیخ.. چشمامونهي تو و نوه مون رويجا..میهست

 تهیحما.. همه جوره باهاتم،منیچونی گوشش و بپی اما اگه خودتم هرجور خواستمی شکل ممکن برخورد کردنیبه بدتر
 يمطمئن بودم همه ..پر از مهر و محبت بود.. زن خوشم اومده بودنی از ایلیخ.....  دخترکمي دارشهی هميمارو برا

 داشت ازم ی و وقتدی هم سپهراد رو بوساریاقا شهر....  نشستی بدجور به دلم منی همي دله،براهحرفاش از ت
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 تونست از ما دل یشهراد هم که انگار نم...  بست و با مکث باز کرد و رفتنانی کرد،چشماش و با اطمی میخداحافظ
 کرد و رفت،نگاهش به من و سپهراد یاحافظ که خديتا لحظه ا..دی بوسيسپهراد و بغل کرد و با محبتِ پدرونه ا..بکنه
.......  راحت بشهممی از تصمالمی بود تا خی من کافي برانیو هم..شهی می سپهرادم پدره خوبي شهراد برادمیفهم.... بود

از اتاق خارج شدم و ****************************************************** 
 شدی دادم اروم نمی بهش میهرچ.. دلش درد گرفته بوديبچه از عصر.. نکنهاردیدرو اروم بستم تا صداش سپهراد رو ب

...  باعث سوزششون شده بودی خوابیب.. و راه افتادم سمت سالندمیبا انگشت چشمام و مال....  االن خوابش بردنکهیتا ا
 و يزی نخورم به چیکی تو تارا و اروم اروم قدم برداشتم تدمی کشي اازهیخم..دو بامداد بود.. به ساعتم انداختمینگاه

 دمی قدم که پرهی..دمی کشي خفه اغی خوردم و جیوارد اشپزخونه که شدم،از ترس تکون محکم.... خودم و ناقص کنم
لبام و جمع کردم و ....  خندهیمنو ترسونده و حاال خودش م..گهیبله د.. مامان بلند شدي غش غش خنده يعقب،صدا

خوابم -:  کردکی رو به لباش نزدییفنجون چا!...  مامان؟يداریچرا ب- : نشستم  عقب ودمی جلوش رو کشیصندل
بلند شدم !.... ؟يفکرات و کرد..رهی زنه جواب بگیاز همه مهمتر فردا خانوم بزرگمهر زنگ م.. مشغولهیلیذهنم خ..نبرد

 یحس.. بودی حسهیته دلم  مجبور بودم جواب مثبت بدم اما..ی صندلي و دوباره برگشتم روختمی خودم ري برایی چاهی
 هیبق.. زنگ زد بگو جوابم مثبتهیوقت..اره مامان-: دمی کشیقینفس عم....  بشممونی روز پشهی دمی ترسیم..مثله دلشوره

 گفتم و باورش یبی عجزهیانگار چ.. و بدون پلک زدن نگام کردرهی خقهی دو دققایدق...  با خودتگهیکارا و حرفا د
چرا !.. شده؟یمامان چ- : دستام و دورِ فنجونم قفل کردم و متعجب گفتم.... و نگاهش کردم با تعجب پلک زدم..سخته

 ش رو برداشت و به دستاش رهی نگاهه خیباالخره با پلکِ محکم!...  تعجب داشت؟نقدریحرفم ا!..؟ی گی نميزیچ
:  لحظه سر بلند کرد و گفتندبعد از چ...  خواست به خودش مسلط بشهی سکوت کرد و انگار مکمی.. نگاه کردزی ميرو
 که بدون بهی عجکمی..ي کردی تو که همه خاستگارات و شوت منهیمنظورم ا..یعنی!..؟يچطور شد جواب مثبت داد-

 حتی نصی خواستی بود،دو ساعت میحاال اگه جوابم منف..هی حرفا چنیوا مامان ا-.... يچک و چونه جواب مثبت بد
معلوم بود خوششون .. که چقدر با سپهراد مهربون بودنيدید.. ازمی خواهیل میحاال هم که جوابم مثبته دل..یکن

چون با -: مشکوك نگاهم کرد و اخماش رفت تو هم!..... چرا جواب مثبت ندم؟.. رو دارمطشیمنم که شرا..اومده ازش
 بود،باهاش وبهرکس با سپهراد خ!..نه؟ی ازدواج تو اطیشرا!..؟ي جواب مثبت بدی خواهیسپهراد مهربون بودن م

 نقدریچرا ا!..؟ي عاشقانه رو بخوری عمر حسرت زندگهی ی خواهیم!..؟یعشق چ!..؟یپس خودت چ!..؟ی کنیازدواج م
 فکر ي برای خواهی گم بازم وقت میفردا که زنگ زدن م.. خوب فکر کننیبش.. دختريری گی رو ساده میهمه چ
 یپسره خوب..مامان من خوشم اومده ازش- :  چرخوندماسه حوصله تو کیچشمام و ب..... ی که نشد زندگنیا..کردن

چطور همه ..شیدی ندشتری بار بهیتو که -...  ازدواج کنهي پسرنی که نخواد با همچهیک..ادهی مثبتش زي هایژگیو..بود
 یب!..؟ها!..؟ی زبونم بکشری از زدی حتما بایعنی-:  شدم به مامانرهی چونه و خریدستم و زدم ز!... ؟يدی فهمناروی اي
 ی درست و حسابلی دلهی دیتو با..شمی نمالی خیمعلومه که ب!.. حرف؟نی ای چیعنی-:  گفتیشاک!... ؟یشی نمالیخ
 دانشگاه نجای ایمن وقت..قربونت برم..مامانم-.... ي دارلی ازدواج تمانی که بفهمم واقعا به الی دلهی..ياری من بيبرا
 دفعه حالت صورت مامان عوض هی... ومدی موقع هم ازش خوشم منهمو.. اقا پسر همکالس بودمنی رفتم،با ایم
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- : با ذوق دستام و گرفت تو دستش و فشرد.. از شوق شدزیلبخند تمام صورتش و پر کرد و چشماش لبر..شد
راستش ..يباالخره سرعقل اومد.. چقدر خوشحالمی دونی نميوا.. سوال جوابت نکنمنقدریخوب زودتر بگو که ا..زمیعز

با ..... معلوم بود تو و سپهراد رو واقعا دوست دارن.. بودنی مهربون و خاکیلیخ.. خانواده خوشم اومدنی از ایلیمنم خ
-:  زدی حرف مزی رهی.. کردمی گرد به مامان که مثل بچه ها ذوق زده شده بود و به هول افتاده بود،نگاه ميچشما

 چند ی زنگ بزنم به شرکت خدماتدیبا..می لباس مناسب بخرهی د تو و سپهرايبرا..دی خرمی بردیبا..می کار داریلی خيوا
 تند ي حرفاونی دفعه مهی.... آبشار..می شام نگهشون داري برادی باگهی دفعه دنیا..می کنزینفرو بفرستن خونه رو کال تم

 تو بغلش منو محکم!...  شد؟یچ..هنگ دستام و دورش حلقه کردم.. و اومد منو بغل کردهی گرریتند و پر ذوقش،زد ز
 چقدر ی دونینم.. خواد ازدواج کنهیم.. شاهزاده ش بزرگ شدهدیدیکاش بود و م..کاش باباتم بود آبشار- : چلوند

 یخوشبخت بش..ی ازدواج کنی وقت بخاطره سپهراد،نخواههیهمش نگران بودم که ..خوشحالم دخترم
 یمرس- : دمی با بغض کشهمراه یقی دادم و نفس عمهیسرم و به شونه ش تک.... یخوشبخت بش..دخترم
به ...  و لبخند زدمدمی من و شهراد جا کرده بود کشنِی سپهراد که خودش و بي به موهایدست!...... یمرس..مامان
 از تحمل کردنِ شهراد هم سخت تر ی کار حتنیا.. بشنی عروسالهی خی کنم که بی تونسته بودم همه رو راضیسخت
 ی کنن اما با زور تونستم متقاعدشون کنم که دوست ندارم عروسی راضیبه عروس همه همت کرده بودن که من و..بود
 کردم به زور لباس عروس ی و هم قبول نمنیاگه ا..اما متاسفانه نتونسته بودم از جشنِ بعد از عقد فرار کنم.... رمیبگ

 سرمون ي کرده باالالگارسوندخترا هم ا.. اشناها جمع شده بودنيهمه .. عقدي برامیتو محضر بود...  کردنیتنم م
 زی رزی بودن و رستادهیمامان و الهام خانوم جلومون ا... پارچه گرفته بودن و منتظر بودن عاقد شروع کنه و قند بسابن

 م بود و رهی هم پر از ارامش خایبرد.. با لبخند و نگاهه مهربونش دلم و قرص کرده بوداریاقا شهر..ختنی ریاشک م
 و پاشنه دی سفی ورني بودم و کفشادهی پوشی و شال ابدی سفنی به همراهه جی اسمونی ابيمانتو.....  زدیلبخند م

 و لبخند سی خيالهام خانوم با چشما.. کنارم،نگاهم و سمتش چرخوندمی کسستادنِیبا ا.... بلندم قدم و بلندتر کرده بود
-:  تو دستش و باال گرفتدهی و چادر سفد سرش و تکون دادی خودش دينگاهم و که متوجه ...  بودستادهیکنارم ا
 رو باز کرد و همراه با زمزمه ي نقره اي با گالدی چادر سفيتا.. و بلند شدمدمی کشیقینفس عم!...  دخترم؟يدیاجازه م

 يلبه ها.... م،رفتیشونی پدنِی سرم مرتب کرد و بعد از بوسيچادر رو رو.. سرم انداختي کرد،روی لب مری که زییها
 نگاهه شاده مامان و میتمام دلخوش.. و دلهره بودمیپر از نگران..دلم اشوب بود..به دستم گرفتم و دوباره نشستم چادر رو

 يبا صدا..... میریالبته اگه از صورتِ سرخوشِ شهراد فاکتور بگ.. بودای و برداری اقا شهريالهام خانوم و لبخنده رو لبا
دستِ مشت شده !.... عمو شهراد؟-:  جلوم بهشون نگه کردمي نهیی تو ازسپهراد که شهراد رو مخاطب قرار داده بود ا

 حال نیهمچ.. خنک از تو دلم رد کردمی نسهی و صورت سرخ شده ش،رونی که با شدت فوت کرد بی شهراد و نفسي
 نترل که تونست خودش و ککمی.....  زوره پسرت بهت بگه عمویلیواقعا هم خ..شدی ناراحت مينطوری ای کردم وقتیم

 ی میسما و مام-:  و گفتدیسپهراد لب ورچ!... زم؟یجونم عز- :  سمت سپهراددیکنه،با همون دست مشت شده چرخ
 جفتمون ي سپهراد لبخند رو لباياز لحن و جمله !) ن؟ی عروس بشی خواهی میشما و مامان!....(ن؟ی علوش بسنیحواه

تو خوشحال ..می کنی عروسمی خواهیم-: فت و گدی سپهراد کشي به موهایمشتش و باز کرد و دست..نشست
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 يدوست ندار!..چرا؟- :  و با خنده گفتدیلپش و کش.. نه انداخت بااليسپهراد تخس سرش و به نشونه !... ؟یستین
من -:  سپهراد با بغض جمع شديلبا....  خونههیتو ..می هم باششیپ!..ن؟ی کنیدوتاتون با من زندگ!.. من؟شی پییایب

 از من ی خواهیتو م..دمی نمیشکیمن مامانم و به ه!....(س؟یلی اس من بتی حواهیتو م..تمی نمیستی و به همیمام
 چکسیه.. پسرمنیمنو بب- :  طرفش و صورتش و تو دستام گرفتمدمیچرخ..هی گرریکم مونده بود بزنه ز!) ش؟یریبگ
 زنده م یمن تا وقت..ی منزِیتو همه چ..رمیم ی من میتو نباش..ی مامانهیزندگ..یتو قلبه مامان..رهی تونه من و از تو بگینم

 به دستم کرد و دسته ینگاه..دست راستم و از صورتش جدا کردم و گرفتم طرفش.... دمیقول م.. مونمیکناره تو م
منتظر بهش ..دستش و از دستم دراورد و گرفت سمتِ شهراد.... قوله قول-!) قول؟!..(گول؟- : تپلش و تو دستم گذاشت

 سرش و یسپهراد با خوشحال... قول-:  کرد و دسته سپهراد رو گرفتيشهراد تک خنده ا..اونم قول بده نگاه کرد تا
 کردم و يخنده ا) نیحاال عروس بش...(نیحاال علوش بس- :  راحت گفتالهی و با خی ناراحتيتکون داد و بدون ذره ا

 گونه ي خم شد و با هم لبامون روش صورتي گهیهمزمان با من شهراد هم از طرفِ د..خم شدم صورتش و ببوسم
 ای بردثِیسرمو که بلند کردم نگام به صورته خب.....  رو حس کردمنی دوربهیهمون لحظه فلشِ .. سپهراد نشستيها

 و ابروهاش رو برام باال دیخند...  بهش رفتميبا خنده،چشم غره ا.. رو به طرفمون گرفته بودنیافتاد که دورب
 و سکوت اتاق رو فرا دی دفعه همهمه ها خوابهی عاقد يبا صدا...  که با خنده م پررو نشهملبام و جمع کرد..انداخت
دست دراز کردم و قران رو از جلوم ...  شدمی موونهیداشتم ار سرو صدا ها د.. اومدیکاش زودتر صداش م..گرفت

 و رونینفسم و فوت کردم ب.. و خواستم بازش کنم که دسته شهراد به طرفم دراز شددمیدو طرفش رو بوس..برداشت
 سپهراد گرفته بودش تا منم بتونم يجلو.. خم شد طرفمکمی کرد و دنش،بازشیبعد از بوس.... قران رو به دستش داد

حرفاش چند .. خوندی بود و داشت خطبه رو مستادهی عالمه کوه اهی نِیانگار ب.. شدی عاقد تو سرم اکو ميصدا... بخونم
 ی نشستم و به عقدِ شهراد در می منجای اشیکاش چند سال پ..اوردی به گلوم فشار مغضب..شدیبار برام تکرار م

 ی منجای با شوق و ذوق ادیمن االن با.....  بوداوردهی همه بال سرم ننیکاش قبل از عمل کردن به قولش،ا..اومدم
....  کنهتی همه منو اذنی اتچطور تونس.. بشمشی و قانونی بودم تا زودتر بله رو بگم و زن رسمینشستم و منتظر م

 ي شاپ جلویکاش اون روز تو کاف.. بودمنیغمگ..وجودم پر شده بود از خشم.. بودمیعصبان.. بودمری دلگیلیازش خ
 دراوردم و باهاش ي احمق بازيادیز.. از اتفاقات خودم هستمیمیمقصرِ ن.. دادمی گرفتم و بهش فرصت نمیزبونم و م
 که تو یکی کوچيبا جعبه ...... کاش ارزشش و داشت.. پا گذاشتمری و بخاطرش زعتقاداتم باورا و ايهمه ..راه اومدم

شهراد نگران و مضطرب .. انداختمنهیی به اینگاه..رونی شدم بدهی تلخِ گذشته کشيدستم گذاشته شد،از خاطره ها
 يپوزخند..یرلفظیز..کی شکل و بارلی مستطي جعبه هی.. تو دستمينگاهم و چرخوندم به جعبه .. کردینگاهم م

 یچقدر ب!.. دوبار اجازه گرفت که من متوجه نشدم؟یک.. عاقدي و حواسم و دادم به حرفادمی کشیقینفس عم.... زدم
 ی بار سوم ميبرا- : شدی مدهی مثل پتک تو سرم کوبشد،انگاری که از دهن عاقد خارج ميهر کلمه ا... حواس شدم

 جلد کالم اهللا کی ي هی شما را،با مهردی دهی به بنده وکالت مای ادیسع  فرزندهیپرسم،سرکار خانوم آبشار پناه
به عقدِ ..به صورت عندالمطالبه..ي تمام بهاره ازاديدو هزار سکه .. سفرِ حجِ تمتعکی.. و شمعداننهیی دست اکی..دیمج

 نگاه ها رو حس ینیسنگ..دنهمه ساکت ش!..... لم؟ی وکایا..اورمی در باری شهراد بزرگمهر فرزنده شهريدائمِ جناب اقا
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 جواب دیهرچقدر هم عقبش بندازم باالخره با..دمی کشي اگهی دقِینفس عم..بغضم و با اب دهنم قورت دادم.. کردمیم
 که انگار از ته چاه یی و با صدادمیلبم و گز.... ریچقدر د..شمیمن دارم رسما زنِ شهراد م.. تونم ازش فرار کنمینم..بدم
 کرد و بعد همه باهم شروع کردن دای سکوت ادامه پهیچند ثان!.... بلــه.. بزرگترايبا اجازه - :  اومدمف اومد،به حریدر م

با .. سپهرادي رودینگاهم چرخ....  فشردی هم ميچشماش و محکم رو.. به شهراد نگاه کردمنهییتو ا..به دست زدن
 بخاطره تو ی نفهمچوقتیپسرم،کاش ه..زدم ینیلبخنده غمگ.. زدی و دست مدادی و خنده خودش و تکون میخوشحال

با بلند ..... ی رو نچشي مادری و بي پدری گذشتم تا تو طعمه بمیاز زندگ.. انداختمیخودم و تو چه هچل.. کردمکاریچ
 دهیباهم خر.. حلقه هارو دسته شهراد داديالهام خانوم جلو اومد و جعبه .. بلند شدمی صندليشدنه شهراد،منم از رو

 خودش،اسمِ منو حک ي من اسمِ شهراد و تو حلقه ي که شهراد داده بود تو حلقه دی ساده و طال سفنگی روتاد..میبود
 دونست یانگار نم..برگشت سمتم و مردد بهم نگاه کرد.. منو در اورديشهراد جعبه رو باز کرد و حلقه .... کرده بودن
 و نهی صورتم بشي خواست روی صورت مستاصلش منهدی که با ديلبخند!..رم؟ی پاچه ش رو بگدی ترسیم..چکار کنه

 زد و ي سخت نجاتش دادم که لبخنده گشادیلی خی دوراههیانگار از ..... خوردم و دسته چپم و به طرفش گرفتم
حلقه ش رو از جعبه خارج .. حلقه هارو داد دستميجعبه ...  برخورد،حلقه رو دستم کردنیبا کمتر..قدرشناس نگاهم کرد

 هیخواستم بچرخم سمتِ بق....  گرفتنه دستش،با دو انگشته شصت و اشاره م حلقه رو تو انگشتش انداختمونِکردم و بد
... االیداماد عروس و ببوس - :  خوندنی صدا مکی.. دو خانواده،خشکم زدي جووناطنتِی پر شي دفعه با صداهیکه 

 زد و با يشخندین.. کردی نگاه مهیداشت به بق..دیالبته ند.. به شهراد انداختمینگاهه غضبناک..اخمام رفت تو هم
 شتری بچه ها بدنهیهــو کش... میدی انجام نمی خصوصي ملت کارايما جلو..شهی متونیادیز-:  باال رفته گفتيابروها
 خواست از دستشون سرم و بکوبم به یدلم م.. نشدن و دوباره شروع به خوندن کردنالی خیهرچند ب.. کردمیعصبان

 الی خیب- :  متوجه بشن لب زدهی بقنکهیبدون ا.. و مثال ناراحت برگشتم سمتمرونی نفسش و فوت کرد بشهراد.... وارید
 ي شدم که چشم غره ی حرصنقدری کنه اشی کرد مخفی می که تو چهره ش بود و سعیتی رضادنهیاز د... شنینم
 هیابروهاش رو .. ش مشخص نشهنده هم فشرد تا خيلباش و رو....  بهش رفتم و چشمام و گرد کردم براشیظیغل

 يدستش و که بلند کرد دلم هر.. کنهکاری خواد چیم..مشکوك نگاش کردم.. قدم اومد سمتمهی کرد و نییبار باال پا
 هی.. شونه مي بشم و بتوپم بهش که دستش نشست روهی بقالهی خیخواستم ب!.. بکنه؟ی خواست چه غلطیم... ختیر

 يطور..دی کوبیقلبم محکم و بلند م.. کرده بودری گنهینفسم تو س.. هدف باز و بسته شدیب لبام..دیدفعه تمام بدنم لرز
 یفقط م.. ندارمتیکار..نترس..ــسیه- : دیچی ارومش تو گوشم پيصدا.....  کردمیکه نبضش و تو تمام بدنم حس م

 که نکوست از بهارش یسال.. دستش داغ شده بودریشونه م ز.... اروم..نلرز گلم..اروم باش..خوام ساکتشون کنم
 يبا چشما... می کنی دردسر کنار هم زندگی پس چطور قراره بارهی درمي جنبه بازی اول داره بنی همیوقت..داستیپ

 ي ارادری غی همه ادم عکس العملنی جلو اهویاگه ..دی لرزی شده بودم به گردنش و مردمک چشمام مرهیگشاد شده خ
 و فقط عیلباش سر....  اراده پرت نشه طرفشی و سفت گرفته بودم که دست و پاهام بمتمام بدن..رهینشون بدم ابروم م

 و چشمام و دمی کشیقینفس عم.. و به همون سرعت هم عقب رفتمیشونی شد به پدهی لمسِ کوتاه،کشهی يبه اندازه 
بعد .. کم بشهشی حبس کردم تا از تندکمینفسم و ...  بود تو دهنشدهیلباش و محکم کش..چرخوندم سمت صورتش
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اما مطمئن بودم .. دادن،که فرصت نکردم به کارش فکر کنمهی و هدکی تبري همه اومدن طرفمون براعی سرنقدریهم ا
 حه،بدونی که به نظر خودش صحی هرچدی داره و نبای العمل،عکسی بفهمه هر عملدیبا..ارمی رو سرش درمشیتالف

.......  انجامش بدههیتوجه به نظره بق
مضطرب و لرزون *********************************************** *******
مامان ...  دونستم امشب قراره چطور بگذرهیواقعا نم.. چکار کنمدی دونستم بای بودم و نمستادهی بزرگش ايوسط خونه 

 که شب با نده مونیهم.. و با خودم اوردمشومدمی خودش نگه داره که اصال کوتاه نشی خواست سپهراد رو امشب پیم
 برد ی رو منیداشت ماش..ادی مبل نشستم و منتظرش شدم تا بيرو....  جنبه تنها بمونم و تا صبح از ترس بلرزمی بنیا

دستام و تو هم ... ارهی رو داد به من که منتظر نمونن و خودش گفت سپهراد رو که خواب بود مدیکل..نگیتو پارک
 بزرگ بود و یکی شده از دو تا سالن که لیتشک.. دوبلکس و بزرگي خونه هی.. به خونه انداختمی کلی و نگاهدمیچیپ

 بزرگ و ي دي و ال اونیزی تلوزی مي شده بود به عالوه دهی داخلش چیبزرگه دو دست مبل راحت..کتری کوچیکیاون 
 یکی نیکه با دو پله از ایسالن کوچ....  کانتر جا گرفته بودری دوازده نفره که زي ناهار خورزیچند تا گلدون و بوفه و م

 و بامزه هم کی بار کوچهی.. سبز رنگ مبله شده بودي و پارچه هاي قهوه ای چوبی سلطنتي و با مبل هاشدیجدا م
 از جنگل یی بود و نماهاي تابلو ها هم قابشون قهوه ایحت.. بودني استفاده شده سبز و قهوه ايرنگها... گوشه ش بود

 ي چهار نفره زِی مهی.. بودنی و مشکلوری داخلش سلیتمام وسا.. بودي درِ وروديبه رو  روقایاشپزخونه دق.... بودن
 ی بودم،مدهی باال که من هنوز نديسمت راست راه پله بود و به طبقه ..  و خوشگل هم داخلش بودکیکوچ
 به بغل وارد هراد باز شد و شهراد،سپيدرِ ورود...  پله ها بودنرِی هم کنار هم،زیی حمام و دستشوسیسرو..دیرس
 یم-... اره قشنگه-: سرم و تکون دادم!... ؟يدوسش دار!..از خونه خوشت اومد؟-:  به من انداخت و گفتینگاه..شد

 قدم به هیبلند شدم و ....  رنگ استفاده کنننی از انشیزای دي گفتم برانی هميبرا..يدونستم رنگ سبز رو دوست دار
 و راه افتاد دی کشیقینفس عم...  خوام استراحت کنمیم.. خسته میلیخ!..س؟اتاقِ منو سپهراد کجا-: طرفش رفتم
 کی سالن کوچهی.. اتاق بودشتریاونجا ب..دنبالش از پله ها باال رفتم...  تا بهت نشون بدمایپشت سرم ب-: طرف پله ها

با ....  کرد و رفت داخلزدر اول از سمت چپ رو با.. شده بود و دورتا دورش در بوددهی توش چی دست مبل راحتهیکه 
رنگ .. شده بودنیزای پسربچه دهی ي براییبایاتاق به شکل ز.. لحظه خشکم زدهی دنشی رفتم داخل و از ديکنجکاو

 یلی خنشی دونستم سپهراد ببی بود و منی رنگ که شکل ماشی تخت ابهی در يروبه رو.... دی روشن و سفی ابيها
 ي شارژنیماش.. و عروسک بودنی قرار داشت که پر از ماشی و چوبکیکوچ ي بوفه هی تخت يباال..ادیازش خوشش م

 اتاق ي نجا،گوشهی فرستاده بودم المونی بود و چند روز قبل همراه با لباسا و وسادهی هم که خودم براش خریبزرگ
سمت راست . .. هم داشتدی سفي هی حاشهی بود و یرنگش اب.. گرد و ساده پهن بودکی فرش کوچهیکف اتاق .... بود

 ی و صندلزی مهیکنار در اتاق هم .. بوددهی روش چسبی بتمن و مرد عنکبوتي برچسب هاد،کهی و سفی کمد لباسِ ابهی
....  هم وسط اتاق بودی و بزرگي بادی صندلهی.. قرار گرفته بودی رنگدی خوشگل و سفوتری شده بود که روش کامپدهیچ

 دیشا..دی خوابی تو اتاق و تخت خودم مشهیهم.. درست کنمی اتاقنطوری پسرم ايمن نتونستم برا..دی لرزیچونم م
 یقینفس عم...  کردی اعتراض نمدی خوابی تو اتاق خودم منکهی از اچوقتیه.. رو داشته باشهی اتاقنیحسرت همچ
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 ن مي لبش برايو همون لبخنده رو.. کنهی خوشحالش میلی اتاق خنیمطمئنم ا.. و اب دهنم و قورت دادمدمیکش
 تنش يپتو رو رو.. عوض کردی شلوارك راحتهی و با نشی تختش گذاشت و با حوصله جيشهراد،سپهراد رو رو... هیکاف
هرچند .. پسربچه چطور رفتار کنههی دونه با یم..ادیبابا بودن بهش م.. شده بودمرهیبا دقت بهش خ.. و مرتبش کرددیکش

 بچه دار دیفقط با.. حسِ قشنگه پدر و مادر بودن وجود دارهنیو زنا ا  مردايتو وجوده همه ..هیزی غرزهی چهی رفتارا نیا
...  با بچه ش رفتار کنهدی دونه چطور بای پدره،مهی دهیحاال که فهم..مثل شهراد....  حس بروز داده بشهنیبشن تا ا

 رو بهت نشون تو  اتاقمی برایحاال ب-:  زد و گفتیلبخنده مهربون.. و برگشت طرفمستادیکارش که تموم شدصاف ا
اول .. نشهداری و در اتاق رو اروم بستم که سپهراد با صداش برونیدنبالش از اتاق رفتم ب...  نهای ادی خوشت ممینیبدم،بب

 و چراغ یز،صندلی مهی.. نداشتيادی ززهی و ساده بود که چکی اتاقِ کوچهیاتاق کارش ...  اتاقا رو بهم نشون دادي هیبق
 مهمون بود که يدوتا اتاقا برا.... ی قرمز مشکي کاناپه هی.. بزرگي کتابخونه هی..ینقشه کش  کارهلِیمطالعه و وسا

 نفره داشت که روش هی تخته هیفقط .. ساده بودیلی اتاقم خنیا..دی خوابی کرد و اونجا می استفاده مشونیکیشهراد از 
در هم ته سالن کنار هم قرار داشتن که شاملِ  دو...  کنسولنهیی اهی کمد و هی.. بودختهی لباس از شهراد رکهیچند ت

تمام .. تو اماده ش کردمي که براهی اتاقِ اصلنمیا-: درِ کناره اتاقِ خودش و باز کرد و گفت.. بودییحمام و دستشو
از .. بودیاتاقِ بزرگ.. گفتم و وارد شدمی مرسهی یبا خستگ... ي که فرستاده بودییهمونا.. رو داخلش گذاشتملتیوسا

 ی وارد اتاق می که وقتيزیچ.. اتاق رو داشتهی ازِی مورد نلی وساي استفاده شده بود و همه دی و سفی زرشکي هاگرن
 يبرا.. عکس از من و شهرادهی....  تخت نصب شده بودي عکس بود که باالهی کرد ی اول از همه جلب توجه ميشد

 پرتره از صورتمون بود اونم هی.. رو پوشونده بودواری دصف نبای بزرگ بود که تقرنقدریعکس ا.. بودمونیاون زمانِ دوست
 به جلومون نگاه کرده و از ته ییدوتا..صورت من جلو بود و صورت شهراد کنارم اما عقب تر.. مونمرخیفقط ن..نه کامل
 هیافسون  اونم فکر کنم مهراب و.. بوددهی خندظی غلنقدری بود که شهراد ای تنها عکسنیفکر کنم ا..می بوددهیدل خند

 یعکس قشنگ.....  و تبسم از کنارمون،ناغافل عکس گرفته بودمی بوددهی انجام داده بودن که ما خنديحرکت خنده دار
 لب تابش ي کردم از رویفکر م.. عکسارو دارهنی تعجب کرده بودم که شهراد هنوزم انی اي براشتریبود اما من ب

 یلی عکس رو خنیا- :  گفتیبه عکس حس کرد که با لحن پرمحبت  م رورهیانگار نگاهه خ.... پاکشون کرده باشه
...  نبود که نگاهشون نکنميروز.. چندسال دلم به عکسات خوش بودنیتمام ا.. بهمدهی میحس زندگ..دوست دارم

 یوقت..سرش و تکون داد و رفت سمت در...  خوام بخوابمیم-:  توجه به حرفش گفتمیابروهام و باال انداختم و ب
لبام و تو دهنم ... یخوب بخواب..ریشب بخ.. درِي اتاق رودیکل-:  طرفمدی و چرخستادی لحظه اهی رونی رفت بیم داشت

 نی اعتماد تررقابلِی تونم به غینم.. تو در چرخوندم و درو قفل کردمدویرون،کلی رفت بیوقت.. و سر تکون دادمدمیکش
لباسم .. مانتوم رو باز کردم و از تنم درش اوردميدکمه ها.... ادیرم بياز شهرادِ بزرگمهر هرکار.. اعتماد کنممیادم زندگ

 ی تو مهموننقدریا... دمیپتو رو تا گردنم باال کش..دمی تخت دراز کشي عوض کردم و روی و شلوار راحتشرتی تهیو با 
 من تو خونه امت شب اقنی اولبی ترتنیو به ا.. شدمهوشی کرده بودن که از خواب بتیخسته شده بودم و بچه ها اذ

 یچ.. به اطرافم نگاه کردمجیگ..دمی بلنده سپهراد از خواب پري هی گريبا صدا......  شدي شهراد بزرگمهر سپري
 دویکل.. بردم سمت در اتاقاد،هجومی از کجا مهی گري کجا هستم و صدادمی فهمی فکر کردم و وقتکمی!... شده؟
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 کرد و هر آن ممکن بود نفسش قطع ی مهیسپهرادم داشت گر..ونریچرخوندم و در که باز شد،خودم و پرت کردم ب
 ی می زانو نشسته بود و سعيشهراد هم جلوش رو.. کردی مهی و گرنی زمدی کوبی راه پله،سپهراد پا مکینزد.... بشه

 با سپهراد  طرفم ودیسر دوتاشون چرخ!...  شده؟یچ- : دمی،نالیبا نفس نفس و پر از نگران... شدیکرد ارومش کنه اما نم
 تو یمام- :  گفتهی شد و با گرزونیاز گردنم او..نشستم و محکم بغلش کردم.. طرفمدی و دوهی گرری زد زشتری بدنمید

 و سرش و دمی کشينفس اسوده ا) ينبود..ي شدم تو نبودداریب..یی تو کجایمام...(ینبوت..ی سدم تو نبوتدالیب..ییتُشا
 خواب نی همي برادمی خوابری دشبید..دیببخش.. بودمدهیاتاق خواب یکی نیپسرم من تو ا-:  م فشردمنهیبه س
 قهی ش اروم اروم کم شد و بعد از چند دقهیگر.... اروم باش.. پسرمنیافر..شتهیمامان پ..گهی نکن دهیگر..دیببخش..موندم

 دینگاهه منو که د ... کردی به شهراد انداختم که دست به کمر به ما نگاه مینگاه..ساکت شد اما گردنم و ول نکرد
تو .. شدمداری ش بهی گريمنم با صدا..دهی ترسدهی شده و تو رو که کنارش ندداریب-:  و گفترونینفسش و فوت کرد ب

سرم و تکون دادم و ... هرکار کردم اروم نشد..اما دره اتاقِ خودت قفل بود،نتونست بازش کنه.. گشتیاتاقا دنبالت م
به اتاقم اشاره کردم و ... من و تو و عمو شهراد..میکنی می زندگنجای به بعد انی از ازمیزع-: سپهراد و از خودم جدا کردم

سرش و به !... ؟يدیاتاقِ خوشگله خودتو د..نجای اییای بدی بای داشتيکار.. اتاقه منهنیا.. خوابمی منجایمن ا-: گفتم
: لبخند زدم!)  اتاقه منه؟گهیاون اتاق خوشگله،د(!... اتاگه منه؟دهیاون اتاگ حوسگله،د-:  اره تکون داد و گفتينشونه 

 ی که اتاقه خوشگلی از عمو تشکر کندیپس با-... هووم-!... ؟يدوسش دار..عمو شهراد برات اماده کرده..زمیاره عز-
شهراد خم .. دستاش و باز کرد که بغلش کنهدیرفت طرفِ شهراد و جلوش که رس.... زود باش..بدو..برات درست کرده

سپهراد دستاش و دور گردنِ شهراد حلقه کرد و محکم گونه ش .. بغلِ سپهراد و بلندش کردرِی و انداخت زتاششد،دس
 رو ،سپهرادي بامزه ايشهراد با خنده )  عمو واسه اتاق خوشگلهیمرس...( عمو واشه اتاگ حوسگلهیملس-: دیرو بوس

.. باسه-!... باشه؟.. بگو برات بخرمیخواست يزی خودت چای کم داشت يزیاگه چ.. کنمیخواهش م-:  و گفتدیبوس
 ی خوشمزه درست مي صبحونه هی امیاالن م-:  به دست وصورتم بزنم گفتمی رفتم تو اتاقم تا ابی که منطوریهم

 ي شلوارِ پارچه اهی.. اتاقم و صورتم و شستمسیرفتم تو سرو...  لباست و عوض کنادی میسپهراد تا مامان..میکنم،بخور
 کردم،از ی سرم جمع مي باالپسی که موهام و با کلیدر حال...  کوتاهنی استشرتِی به همراهه تدمی پوشتگشاد و راح

 با هم حرف ی که با خنده و شوخدمی جفتشون رو شني شدم،صدای از کناره اتاقِ سپهراد رد میوقت.. رفتمرونیاتاق ب
 زدم و از پله ها يلبخند.. کردی سپهراد رو عوض مهشهراد داشت لباس.. به اتاق انداختمی در نگاهياز ال....  زدنیم

 تا دمی ها کشنتی به کابی سرکادی اب جوش بیتا وقت.. شهی پاي رو اب کردم و گذاشتم روی برقيکتر...  شدمریسراز
 هم کی کوچی خالي فضاهی یپر بود و حت.. رو باز کردم و ابروهام رفت باالخچالیدر ....  کنمدای رو پلی وسايجا

 سپهراد گرم ي هم براری شوانی لهی..ر،نونیکره،عسل،مربا،پن..دمی رو چزی دم دادم و مییچا... شدی نمدایپ توش
 و دمی کشی سوتزی مدنهی با سر و صدا وارد اشپزخونه شدن و شهراد با دییدوتا....  بخورهریعادت داشت صبحا ش..کردم

 ی حرف نامربوطای سپهراد بزنم تو ذوقش ي جلوواستمنخ... نیدیزحمت کش.. خانومیمرس-:  بهم زديلبخنده پر مهر
خواهش -:  گفتمی زدم و با بدجنسيدر عوض لبخند..ستی تو ني برانای کدوم از اچیبزنم وگرنه دوست داشتم بگم ه

سپهراد رو از .... ی اماده کندیبا..از فردا صبحونه با شماس.. من بودي زحمت فقط امروز به عهده نیالبته ا.. کنمیم
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 ي و روختمی رییدوتا چا...  ترکیگردن ما از مو بار..چشــم-:  گذاشت و با خنده،کشدار گفتمی صندلهی ي رولشبغ
شهراد ....  سپهراد شدمي شهراد نشستم و مشغوله لقمه گرفتن برايخودمم کناره سپهراد و روبه رو.. گذاشتمزیم

تو که !..ره؟یتو خونه حوصله ت سر نم- :  گفتکرد ی منشیری و شچرخوندی مشیی که قاشق رو تو استکان چانطوریهم
شونه باال .... گهی دی که ازش استفاده کني همه سال درس خوندنیا!..؟یشی چرا مشغول به کار نمیمدرکت رو گرفت
 تونستم درست ی خواستم کار کنم اونوقت نمیاگه م.. دونمینم-:  اماده رو تو دهن سپهراد گذاشتميانداختم و لقمه 

 راحت به کارات ی تونیم..رهیسپهراد که مهدکودك م-... دوست نداشتم بسپارمش دسته پرستار.. برسمادبه سپهر
 تی تنها اذدمی ترسیم.. نداشتي همبازچیه.. تنها بودیلیاخه خ.. فرستمش مهدی دوماهه میکیاره اما تازه -... یبرس

 تونم از ی من میاگه بخواه- :  رو خوردشیی قلپ از چاهی....  باشهشمی پشهیبشه وگرنه خودم که دوست دارم هم
 ي که من و بچه هایی نقشه های تونیاگه وقتت کم بود م..ی که تو خونه روشون کار کنارمیشرکت برات نقشه ب

هرچند شرکت ..ي که کال خودت انجام بدارمی تونم برات کار بی میاگه هم بخواه..ی کنینی رو بازبمی کشیشرکت م
- .....  بگویاگه خواست..می تو کار داري برانکهیخالصه ا..ستی اما بدك هم نمیوفتادی راه نادی زز و هنوسهیما تازه تاس

 شدم برم لی فارغ التحصی رشته رو انتخاب کردم که وقتنیمن ا.. بود هم هستکی که بابام توش شریشرکت
شرکته ساخت و ساز   که داشت همیکی که بابا و چند شری دونیم.. خودش باشمشیدوست داشت من پ..همونجا
 قورت دادم و ییبغضم و همراه با چا.... نمی رو ببشی خالي دوست ندارم برم اونجا و جاگهیاما بعد از فوته بابام د..داشتن

 دمی شنیوقت..خدا رحمتش کنه-:  گفتی بابام حالم بد شده که با لحن محزونادهی با دیانگار فهم.. انداختمنییسرم و پا
 تو کارت ی کنی سعدیاتفاقا با..ی کنتی تو خودت و اذستی نیبابات راض..غصه نخور.. شدمراحتفوت کردن واقعا نا

 که گذشت شهراد دوباره کمی.. نگفتميزی چگهیسرم و تکون دادم و د.... ی تا بابات رو به ارزوش برسونی کنشرفتیپ
 کنن و یهمونا کار م.. داشتکیشر بابام دوتا..نه- !... ست؟ی بابات ني جایپس االن تو شرکت کس-: به حرف اومد

 سرم و نانیبا اطم!...  هستن؟ي قابل اعتماديادما-....  کننی مزی بابام رو هرماه به حسابِ مامانم واري هیسوده،سرما
 ی خوب و مطمئنيادما.. شرکت رو راه انداختننی بابام بودن و بعد از دانشگاه با هم ايدوستا..اره-: تکون دادم

 زی ميارنج دستش و رو....  زننی به مامان سر مانی خانماشون میهنوزم گاه..می و امد هم داشتتبا هم رف..هستن
 یدر موردش فکر م-!...  نه؟ای تو خونه ارمی برات کار بيحاال دوست دار-:  نونِ تو دستش رو چرخوندکهیگذاشت و ت

منم ..و با لبخند مشغوله صبحانه ش شد سر تکون داد...  برهشی اوضاع چطور قراره پنمیبب..دمیکنم و بهت خبر م
 بدون تنش و نطوری امی تونستیخوب بود که م... دمی رسی خوردم،به سپهراد هم می که خودم صبحانه منطوریهم

 که خودم و پسرم توش یطی خواست محیدلم م.. خواست،نه جنگ و دعوایدلم ارامش م..میبحث با هم صحبت کن
...... باشه ی پر ارامش و راحتمی کنی میزندگ

 پر ییفنجون هارو از چا***************************************************** 
افسون و ..نجایبچه ها خودشون رو امشب مهمون کرده بودن ا...  رو برداشتم راه افتادم سمت سالنینیکردم و س

 خوشحال شدم که نی همچدمی رو داید تبسم و بریوقت..همشون با هم اومدن...  و تبسمایبرد..ي و مهدتایب..مهراب
 نشستن اما ی کردن و کنار هم می منظور باهم صحبت میهرچند خودشون ب!..شه؟ی میعنی.. تا بناگوش در رفتشمین
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 زدم و خواستم يلبخند.....  کناره خودم دارمشهی همي رو براای بردگهی دينطوریا..وفتهی بی اتفاقنی همچدیچرا نبا
 قرار ینی سي کناره دستم روی تعارف کنم که دستیی تر بود تو جمع،خم بشم و چابهیر که نسبتا غي مهديجلو

 دوستات شی پنیتو برو بش.. گردونمیمن م-: سرم و بلند کردم و با تعجب به شهراد نگاه کردم که گفت... گرفت
   رو سپردمینی شونه باال انداختم و سالی خیب... يتا االن تو اشپزخونه بود..يخسته شد

 
افسون ....  نظر گرفته بود،زدمری حرکاته مارو زي و با کنجکاوقی که دقای به برديکناره افسون نشستم و لبخند..بهش

مثال چه - :  بهش رفتميچشم غره ا!... ه؟یخبر.. شدهنیری شی که زندگنمی بیم-: سر کرد تو گوشم و گفت
 شهراد رو ی اسوننی به اشهیبه نظرت م..ی زنی حرفو منی چرا اگهی دي خبر داریتو که از همه چ!..؟يخبر
خب -!...  نکرده که نظرت و جلب کنه؟ي تا االن کاریعنی- ....  های زنیحرفا م!.. هام و؟یمسببه تمام بدبخت!..د؟یبخش
 نی دارم همرنظری هستم و حرکاتش و زی که همش تو الکه دفاعی مني بزرگ باشه اما براادی که زيالبته نه کار..چرا

 که تو تمام عمرم تونسته و ی تنها کسگمی به خودم مشهیهم..با تو که تعارف ندارم..نمی بی و هم مزشیر يتوجه ها
 ییمثال چه کارا-:  نشستشیشونی پي رويزیاخم ر..... ادی کاراش به چشمم ميهمه .. تونه دلم و بلرزونه،شهرادهیم
 زاره ی نمنکهیمثال هم..ستی بزرگ نادی کاراش زکه گفتم-:  کردمزی رکمی و چشما و دمی و مکنمییلب پا!...  کنه؟یم
 من و دهی فهمگهید..نهی چی صبحانه رو مزی مشهیصبحا بلند م.. منهشِی پشهیحواسش هم.. رو بلند کردمنی سنگینیس

 سپهراد يبرا.. سپهراد رو هم گرم کردهرِی و شنیری منو شییز،چای سر ممییای ما میوقت..می خوری میسپهراد صبحا چ
 خونه ادیاز سرکار که م.. بهش وابسته شدهیلی ماه،سپهراد خهی نیتو هم.. مني دوتا هم برایکی نشی و برهی گیم لقمه

 یدست خال.. خرهی دونه دوست دارم برام می که مییزایچ..رهی نمادشیمنو هم .. خرهی سپهراد مي برای خوراکیکل
 ادیز..گهی کارا دلی قبنیهم-:  مکث کردمکمی خاروندم و و رمیشونیپ... .. سپهرادي من و هم برايهم برا.. خونهادینم

 و حساب شده یرپوستیتوجه هاش ز.. کنهیی که همه بفهمن و بخواد خود نمايالبته نه طور..دهیتوجه نشون م
 هی....  ندارهيری من که تاثي وگرنه رويدی هم گفتم چون تو پرسنارویا.. تونم ببخشمشیهرچند من هنوزم نم..س

 یگی و حاال می زنی حرف مزی رهی ي س دارقهیچند دق..اره جونه خودت- :  بهم انداخت و گفتهی اندر سفقلنگاهه عا
خفه شو لطفا - !... ؟ی کنی و ضبطشون می فهمی مقی دقنقدری نداره و ايریروت تاث!..ست؟یبرات مهم ن

 ی کنم هرلحظه میفکر م..هستم  تو حالته دفاع از خودمگفتم که چون اون اتفاق افتاده همش..بزرگش نکن..افسون
از ..ی دونیم.. کنهی متمی اذیلی هم داره خنیو هم.. نظر دارمری کاراش رو زي همه نی هميبرا..خواد بهم حمله کنه

 تی بهم امنیلی خنایا..می خودمون خونه داريبرا..میستی سربارِ مامان نگهید.. شناسنامه دارهگهی سپهراد دنکهیا
 دارم،هم تیکنارش هم امن.. ترسه ناخوداگاه دارمهیاما هنوزم .. کنهتی من و پسرم حماز هست ایکی نکهیا..دهیم

 کم کم دوارمیاما ام..ی بترسدمیبا اون اتفاق با.. گلمهیعی طبنیا-:  شونه م گذاشت و اروم فشرديدستش و رو.... ترس
 یم-:  بهش زدمیلبخند کمرنگ!.... ؟ کهی دونیم..زمی تو ارزومه عزهی و خوشحالیخوشبخت.. برهنی ترس هم از بنیا

 ی خدا به من،تو هستي از لطف هایکی.. تونم راحت باهات حرف بزنمیم..یخوبه که تو هست.. دونمیم..زدلمیدونم عز
 تی و ازم حمای روزا هم تنهام نذاشتنیتو بدتر.. کنمی هزاربار خداروشکر مي دارمت روزنکهیاز ا..يخواهر
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 تکون دادم و يسر... زمی عزي جبران کردی خوشبخت بشنکهیهم-....  جبران کنمير جوهی تونستم یکاش م..يکرد
 برسه که هممون يکاش روز.. به بچه ها که مشغول حرف زدن با هم بودن،انداختمینگاه.. تر شدقیلبخندم عم

اروم .. کردیم ي تو دستش بازنِیبود و با ماشسپهراد تو بغله شهراد نشسته .... میخوشبخت و شاد دوره هم جمع بش
بلندش کردم و نشوندمش .. سمتمدی و دونیی پادیاز بغله شهراد پر..شمی پادیسر که بلند کرد اشاره کردم ب..صداش زدم

 برم یگی عموها و نمشهی پی نشستیرفت.. هايخوب منو فراموش کرد-:  و گفتمشینی بيبا انگشت زدم رو....  پاميرو
افسون لپِ سپهراد رو ...  کلدمی ميمن داستم باژ..نه ماما- :  دستش چرخوندتو  ونشیماش....  سر بزنمهیبه مامانم 
اما االن .. آبشاري کردی ترجمه مدیقبال تو با.. زنهی بچه چه خوب حرف منیا-:  گفتي و با ذوق و ناباوردیمحکم کش

 ....  یچه تحول..دمیهمه رو خودم فهم
 
 
 
 ......می کار دارنی برنیجمع کن..گهی دنیب زود باشخو-
 
  
 

 .....دمی رو شنشونیطانی و شزی ري خنده هاي اما صداوفتهی انداخته بودم که چشمم به پسرا ننیی پاسرمو
 
  
 

 اروم و دلهره اور ي بودن که صدالشونیاونا هم به ظاهر مشغول جمع کردن وسا.. پسرا جمع کنن و برنمی بودمنتظر
 :دمی رو شنشونیکی

 
  
 
 !..؟ی کنفی کی خواهیتنها تنها م-
 
  
 

 کرد بودنه شهراد ی که دلمو قرص ميزیتنها چ.. کنمی مکاری چنجایمن ا..ای چه خبره خدانجایا.. خشک تر شددهنم
 ...کنارم بود
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 ....اون منو دوست داره.. بزنهبی تونست به من اسی نماون
 
  
 
 : گفتی جلوم گرفت و با مهربونی شربتوانی زدم که شهراد لی داشتم خودمو گول منای همبا
 
  
 
 !... نباشیچینگران ه..رنی کنن می االن جمع منایا..دهی رنگت پرزمی بخور عزایب-
 
  
 

 ....اون منو دوست داشت.. کنهتی تونست منو اذی که من عاشقش بودم نميشهراد.. مهربونش دلمو گرم کردلحن
 
  
 
 خار به پات بره پس هی نمی تونم ببی گفت نمی مشهیخودش هم.. برسهیبی بهم اسای بشم تی ذاشت اذی نمچوقتیه

 ..... کنهیاالنم ازم محافظت م
 
  
 
  
 

 ......می دهنم رفع بشه،هم تشنگی شربت رو گرفتم تا هم خشگوانیل.. کردمی می دهنم احساس تشنگی خشکبخاطره
 حرکت نیی از تو کمرم راه گرفته بود و به پايعرق سرد.. نگه داشتم رو تو دستموانی و لدمی رو تا نصفه سر کششربت

 ...... کردیم
 .... و دلهره بودی کردم اما ته دلم پر از نگرانی بودن شهراد خودمو قانع مبا
 

 رو دادم دست شهراد که با ی خالوانی تموم شد لیوقت... خورمی کردم قلوپ قلوپ شربت رو هم می که فکر منطوریهم
 :لبخند ازم گرفت و رو به پسرا تشر زد

 
 !..ن؟ی کنی معطل منقدریچرا ا..گهی دنیزود باش-
 
 .....دنی رسی کردن و به کاراشون می اونجا رو جمع و جور منهی به پسرا انداختم که اروم و با طمانی نگاهمین
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 ....رهی مجی لحظه حس کردم سرم گهی

 
 ..... محکم بستم و دوباره باز کردمچشمامو

 
 .....دمی دی رو دوتا می شد و همه چی چشمام داشت تار مي کم جلوکم
 
 چشمام بدتر تار دمیچشمامو دوباره باز و بسته کردم که د.. شهراد که کنارم بودي دادم به پاهی کج شدم و تککمی

 ......شد
 

 ......وفتادی هم مي گرفته بودم و چشمام مرتب رويدی شدسردرد
 

 :دمی شهراد رو حس کردم که دور شونه هام حلقه شد و صداشو کنار گوشم شندست
 
 !... آبشار؟یخوب-
 
 ی و به زور بازشون موفتادی هم مي و چشمام همش رودمی دی رو دوتا میهمه چ.. رفتی مجیسرم گ..خوب نبودم..نه

 ....کردم
 

 : مست شده بودي و مثل ادمادهیصدام کش.. چشمام فشردميتکون دادم و دستمو رو "نه" ي به نشونه سرمو
 
 .....ـــرهیم..م..ــــجیگ..ســـرم..سر..نــــه-
 
 نتونستم بازشون کنم اما صداهارو گنگ و نامفهوم گهید.. هم افتادي شهراد گذاشتم و چشمام روي پاي رو رومیشونیپ
 .....دمی شنیم
 

 ... مستانهي قهقه هايصدا
 

 ...هی زشت و کري هایشوخ
 

 .... شرمانه و هوس الودی بيحرفا
 
 ..... مبل بلندم کردي شد و از رودهیچی زانوم و دور شونه هام پری که زی در اخر دستو
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 : تقال کردم و خمار گفتمکمی همون حالم سست با
 
 ..ی کنیم..م..چـــکار..چ..يـــریم..کجـــــا..کج..کـــن..ولـــــم..ول-
 

 :دمیکنار گوشم شن ارومشو يصدا
 
 !......ی دوردونه آرشام پناهزیباهات کارها دارم عز...ی نکردم آبشار پناهيهنوز که کار-
 

 ... تقال کنمکمی حال بودم که فقط تونستم ی سست و بنقدریاما ا.. سراسر بدنمو فرا گرفتوحشت
 
 که به خوردم داده بودن جون از تنم ی بلنده شهراد که خطاب به پسرا بود بخاطره ترس و اون کوفتي صدادنهی شنبا

 :خارج شد و از حال رفتم
 
 !.......نی منتظر باشنی جوجو ببرنی از ای حالهی نی خواهیپسرا اگه م-
 
 .....زدی هام نبض مقهیشق.. سوختیچشمام م.. که داشتم چشم باز کردميدی سر درد شدبا
 
 یچه اتفاق..دمی خوابیک.. دونستم کجامینم.. کردمی درك نمتمویموقع.. دست گرم دور شونه هام حلقه شده بودهی

 ...... کنارمهیک..افتاده
 
 پاهام ي گرم و لجز روعی ماهی و دیچی تو تمام تنم پیدرد وحشتناک.. ذره تکون خوردم تا تو اتاق رو نگاه کردمهی

 ....حرکت کرد
 
 کمیسرمو .. بوددهیچی پمینی بي توگاری تند و گس سيبو.. به اطرافم انداختمینگاه.. شدمزیمخی توجه به دردم نیب

 ..... که بود شديزیدهنم خشک تر از چ..چشمام دو دو زد..گرفتم باال
 

 .... دادی نمی فرمانچیخشک شده بودم و مغزم ه.. فوت کرد تو صورتم و خمار بهم نگاه کردگارشوی سدود
 
 و چشمام پر از اشک دیچونه م لرز..ملحفه از روم کنار رفت و نگام به بدن برهنه م افتاد.. تخت نشستمي ضرب روبه

 ..... بکنمدی دونستم چکار بایهنوز نم..شد
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منگ .. که روم بود هم پر از خون شده بوديهمون ملحفه ا.. تونستم ملحفه رو بکشم باال و خودمو بپوشونمفقط
 ....مبود
 

 داشتم يزیخونر..لباسام کنار تخت افتاده بود.. گوشه اتاق افتادی ملحفه خونهی سمت راست که نگام به دمیچرخ
 .....دیشد
 
 بود و دهی تخت دراز کشي رودهی که لباس پوشی ملحفه رو باز کنم پشت به اون عوضنکهی توجه بلند شدم و بدون ایب

 .....دمی لباسام رو پوشدی کشی مگاریس
 

 ....شدی مادتری خوردم زی که می بود و با هر تکونادی زیلی خدردم
 
 حمله کردم شدی مشتری که هر لحظه بي ملحفه رو ول کردم و بدون توجه به درددمی و شلوارمو که پوششرتیت

 .....سمتش
 
 : زدم و چنگ انداختم به صورتشغیج
 
 بــــــود عالقـــــــه ت نیا..ود دوست داشتنـــــــت بنیا..کثافـــــــــت!..چـــرا؟!..چـــــــــرا؟-

 .... معرفــــــتیب.. وجـــــــدانیب..نامــــــرد..نامـــــــرد.. کشمـــــــــــتیم..دروغــــگو
 

 .. تحمل تررقابلی و غشدی مدتریدردم هر لحظه شد.. زدمی مغی زدم به سر و صورتش و جی مچنگ
 
برگشت سمتم و .. خاموش کردی عسلي روگارشوی دستش سیکیو گرفت و با اون  دستش مچ جفت دستامهی با

 ....خونسرد تو صورتم نگاه کرد
 

 .....زدی شده بود و داشت حالمو بهم مسیتمام شلوارم خ.. کردم تا دستامو ول کنه اما محکم گرفته بودی متقال
 

 یلیاونم خ.. زدمی هق مغی از اشک بود و با جسیتمام صورتم خ.. تونستم انجام بدمی نمي گرفته بود و کاردستامو
 .... شده بودرهی افتاده بهم خیخونسرد و انگار نه انگار که اتفاق

 
 خواستن سرم ي کرده و با دوستاش هرکارهوشمی فکر کنم که بنی لحظه به اهی بود یکاف.. شده بودموونهید

 ..... کنهمی تونست روانی تنها منیهم..اوردن
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 شکست و ی بود عقب دماغش صد در صد مدهیاگه صورتشو نکش.. با سر رفتم تو صورتشی و منگجی حالت گهی تو
 .... کردی دلمو خنک مکمی دیشا
 
 : تا ولم کنهزدمی مغی دادم و همراه با تقال جیفحش م.. زدنو از سر گرفتمغی پوزخندش جي صدادنی شنبا
 
مگه من چــــکار باهات ..ااخ..ـــــــوونیح..کثــــافت من بهت اعتماد کردم..ااخ...یـــیااا..یولـــــم کن عوض-

 !.....کرده بودم نامـــــــرد
 
 : صورتش نگه داشتي دست ازادش چونه م رو محکم فشار داد و صورتمو جلوبا
 
 !..... بودی من کافي براي بودزی آرشام عزي برانکهیهم-
 
 شکمم خم ي که هنوز دستام تو دستش بود رونطوریهم..شدیاشکم و هق هقم قطع نم.. مردمی داشتم مادی درد زاز

 :دمینال..شدم
 
 یاون که ازارش به مورچه هم نم..آخ..مگه آرشام چکار باهات کرده بود...ی خواستی از جون من میچ..یعوض..کثافت-

 !..؟ی که به هوست برسي بهونه کردویچ..دیرس
 
شکممو ..شدمیانگار پاهام از کمرم داشتن جدا م.. و شکممو چنگ زدمدمی کشرونیش ب دستمو به زور از تو دستهی

 ...شدی خوردم دردش کمتر می شدم و تکون نمیاروم که م..محکم تو دستم فشردم
 

 شکمم مشت يدستمو رو.. تونستم تکون بخورم برام بس بودی منکهیهم.. دردش قابل تحمل تر شدکمی کردم حس
 .... هم از دهنش دراومدیظیدست خودم درد گرفت چه برسه به اون که اخ غل.. شنهیکردم اوردم باال و زدم تو س

 
 رو که خواستم بزنم به خودش اومد و مشتمو محکم یسوم.. شنهی عقب و دوباره زدم تو سدمی تند کشدستمو
 ..... هم فشار دادميلبامو از درد رو..فشرد

 
 :داش رفتم تو بهت و ناخوداگاه دست از تقال برداشتم صدنی شنبا
 
 !.....؟يدیاسم شهرزاد رو شن-
 

 .....اما...امکان نداره..نه نه...نکنه..آرشام....شهرزاد.. سرمو بلند کردمگنگ
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 بلکه ستی لبخند ننی ادمی دیحاال که چشمام باز شده بود م.. رو زدشیشگی همون لبخند همدی گنگمو که دنگاهه

 .... کنهی لبخند،پوزخند حواله م مي بلکه جاستی ننیمدلش ا..خندهپوز
 

 : دور اتاق چرخوند و با همون پوزخند گفتنگاهشو
 
 !... چطور مرده؟يدیشن..خواهرم بود..شهرزاد بزرگمهر..اره..هوم-
 

 : خودش دوباره شروع کرددمی جواب نمدی دیوقت
 
تو بغل خودم جون .. اخرش بودي نفسادمی رسیوقت.. راحت خودشو کشتیلیخ.. کردیخودکش..گمیمن بهت م-

 .... گم براتیم!..اره؟!..؟ی بدونلشوی دلی خواهیم...رگ جفت دستاشو زده بود..داد
 

 نقدریمنم ا.. فشردیمحکم دستامو م.. از دست داده بودارشوی گذشته اختياداوریانگار با ..دادی دستامو محکم فشار ممچ
 ...... نداشتي برام کاریکی نیدرد داشتم که تحمل ا

 
 منو خراب ی کرده چرا زندگیخواهرش خودکش.. به من دارهی خواهرش چه ربطی بودم خودکشدهی هنوز نفهممن
 ....کرد

 
 : که به حرف اومدختمی ری و اشک مزدمی هق مداشتم

 
 خواهر نی عاشقانه زده بود که اي براش حرفارنقدیا.. دوست شده بودیکی من با يخواهر ساده ... گفتمیخوب م-

 راحت نقدری ادی روزا نبانی بهش گفتم اعتماد نکن، ایهرچ..احمق من گول خورده بود و چشماش کال بسته شده بود
 کمیاگه ..رونی کنم تا نره بی خواهرمو تو خونه زندونتم تونسینم.. خوب کار خودشو بلد بودهاروی اما اون یاعتماد کن

 یم..می زدیهمه حرفامون رو بهم م.. باهممیما دوست بود.. گفتی بهم نمیچی هگهی گرفتم دیبهش سخت م
 یلی که معلوم بود رابطه شون خنطوریا..باهاش کنار اومدم... کنهی بهم بگه و من نفهمم داره چکار مادی نگهی ددمیترس

 ........ اومد خونهونی روز گرهی نکهیتا ا.. رفتی مشیخوب پ
 
دستام که تو دستش بود کامال متوجه ..دی کشی مقی شد و تند تند نفس عمشتری فشار دستاش بدی که رسنجای ابه

 ......لرزش دستاش شده بودم
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 شده بود به لی و تبدشدیمنم که هق هقم قطع نم.. بود سخته حرف زدن براش اما انگار مصمم بود تا حرف بزنهمعلوم
 ...... به من دارهی حرفا چه ربطنی ادمی فهمی نمچیه..شدمی موونهیداشتم د..سکسکه

 
 : که گذشت انگار به خودش مسلط  شد و شروع کردکمی

 
 باهاش بهم زده بود و اروی.. بود گول خوردهدهی رو شده بود و خواهر ساده و بدبخت من فهمکهی مرتيباالخره اون رو-

 باهاش حرف زدم تا به ظاهر قانع نقدریا.." کنهدایرابطه ادامه پ نی خوام ای نمگهی و دمی خوریبه درد هم نم"گفته بود 
 باال یوقت.. کردمدای گذشته بود که خواهرمو تو حموم و غرق خون پوزحدود ده ر... قصه سر دراز داشتنیاما ا..شد

 ی نمگهید.. از دست دادن نداشتمي برایچی هگهید..منو ببخش".. بودنی زد ایتنها حرف.. هنوز زنده بوددمیسرش رس
 ....." از دست دادممویهمه چ..تونستم زنده باشم

 
 : بودتشی نشون از عصباننی و اشدی مشتری دستام بي لحظه فشار دستاش روهر
 
اسم و ..کهیبعد از مراسم هفت خواهرم گشتم دنبال اون مرت..ستی نی گم چون گفتنی برات نمیچیاز اون روزا ه-

تصادف کرده بود و به درك .. بود و مرده بوداریاما شانس باهاش .. کردمداشی راحت پیلی دونستم و خی رو ملشیفام
 پرس و جو کمیبا ...اما هنوز دلم خنک نشده بود..مرد ی مدیبا..مرگ حقش بود.. خوشحال شدمیلیخ...واصل شده بود

 ینم.. کردهی میور زندگ بودم تا قبل از مرگش چطدهی دستم بود و فهمشیتمام زندگ... دوردونه دارهزی عزهی دمیفهم
 خوند که منم ی درس می بود اما نفسش تو همون دانشگاهادی شانسم زای خواست تا کارم راحت بشه یدونم خدا م

 نقدریا.. خواهرمو نابود کرد و باعث مرگش شدی که زندگیکس...ی آرشام پناههینفس و زندگ..یآبشار پناه.. بودمجاهمون
 مثل خواهر من خودتو ي بری تونیحاال م..ی دونی ش رو که خودت مهیبق..ي که زود اعتماد کرديخنگ و ساده بود

 داشته يشتری تا روحِ خواهرم ارامش بيری بمدمیم حیالبته من ترج..ی کنی تا اخر عمرت با عذاب زندگای یبکش
 ......باشه

 
 .....که آرشامم بخاطرش تنهام گذاشت یکس..عشقه آرشامم..پس همون شهرزاد بود..شهرزاد..دی تنم لرزتمام

 
 اهی چشمام سي رفت و جلوی مجی بودم سرم گدهی که شنیی و شوکه حرفادمی شديزیبخاطره خونر..دمی لرزی مبدجور

 ......هق هقم بدجور بلند شده بود..شدیم
 

 به کمر نی زمي و رونییپرت شدم از تخت پا..دستامو به ضرب ول کرد و هولم داد عقب.. به تقال افتادمبازم
 : زدیظیپوزخند غل... و نفسم رفتدی کشریکمرم ت..افتادم

 



@donyayroman 405 

 سی پلشی پي بری باشه نخواهادتی یاهان راست.. باهات تموم شدهگهیکارم د..رونی من بيحاال هم گمشو از خونه -
 ادتی نای ايری بگمی تصمی عکسارو خوب نگاه کن تا اگه خواستنی و المی دوتا فنی اایب..ياری دربي بازستیو ارت

 .....انیب
 

 چارهیب.. برادرنی شهرزاد با اچارهیب.. منچارهیب.. بودیبتی چه مصگهی دنیا.. هم فشردم و هق زدمي محکم روچشمامو
 ...... رفتای دننی نامرد از انیآرشام که بخاطره ناموس ا

 
 ...... کردی رو پللمی فهی تخت رو به من گذاشت و ي ش رو رولبتاب

 
 چشمامو دمی که دکمی.. که باهام کرده بودي بود و کارمیهوشی زمانه بلمِیف.. و تار شدرهی چشمام تي جلوای دندنشی دبا

چطور .. کارو با من بکنهنیچطور دلش اومد ا.. رو چنگ زدمنی شکمم خم شدم و زميرو..محکم بستم و زار زدم
 .....تونست

 
 يبا همون حرفا.. بودگهی دلمی فهی دفعه نیا..لبتاب نگاه کردم حال سرمو بلند کردم و دوباره به صفحه ی صداش،ببا

 نشون داده بود که شهی خودش رو عاشق پنقدریا.. خرم کرده بود و منم گول خوردم و حرفشو قبول کردمشیگیهم
 ..... کردیقبول کردم و حاال همون رو به عنوان مدرك استفاده م

 
 : رو بهش دوختممی سرخوشش نگاهه اشکي صدابا
 
 ...... عکسارو نگاه کننیحاال ا..ی بکنی تونی نمی غلطچی و هشهی تمام اتهاما ازم مبرا ملمی فنی با انیبب-
 

 : مزخرفش بلند شديباز صدا..... هم با بچه هامونیهم دونفر..می مدت شاد و خوشحال گرفته بودنی که ایی عکساتمام
 
 مجبورت یپس خواست خودت بوده و کس..دهیشون م رو نتتیکل صورتت رضا.. عکسانی تو اي چقدر شادنیبب-

 !......... اب برهرمی خوابم که زی نمیی باشه من جاادتی نمیا.. مراقب کارات باشی رفترونی خونه که بنیاز ا..نکرده
 
هم دستمو بسته بود .. تونستم بکنمی نمي کارچی با نقشه جلو اومده بود که هنقدریا.. نذاشته بودی حرفچی هي جاگهید

 رو يشکست و نابود.. بکنمي تونستم کاری که داشت چطور می همه مدرکنیبا ا..هم زبونمو قفل کرده بود
 .....دم تونستم انجام بی نمي کارچی هطانی شنیمن در مقابل ا..رفتمیپذ
 
 سرم انداختم با يشالمو که رو..دمی و پوش افتاده بودن رو برداشتمی عسليمانتو و شالم که رو.. بلند شدمی سختبه
 : دهن باز کردمی بهش نگاه کردم و به سختيزار
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 ی نداشته باشی راهچی و هی که بفهمي بترس از روي خبر نداریچیتو از ه..يدی کارات رو پس ميتقاص همه -
 .... جبرانيبرا
 

 : شکمم فشردم و زار زدمي رودستمو
 
 کدوم به چی گفتم و هی رو بهت می همه چي بوددهی نگم اما اگه پرسیشکی به هیچی قسم خوردم که هنکهیبا ا-
 ..میدی رسی نمنجایا

 
 : رفت گذاشتمی مجی سرم که گي دستمو رویکی اون

 
 لی دنبالِ دلنکهی ايجا..يدی رو پس مي که کردي تقاص کاري روزهی.. گناه متهم شدیآرشام ب.. گناه سوختمیمن ب-

 .....ي زدشمی نقش اولش و آتي و منم کردی خودت داستان ساختي برایمرگ خواهرت باش
 

 : و راه افتادم سمت در اتاق و در همون حال گفتمدمیچرخ
 
 ي و همه ي نداری راهچی هگهیمن راه دارم اما تو د.. کنمی و سوختنتو نگاه مستمی ای منطوری منم همي روزهی-

 دونه ی که خودش میاون..یی سپرمت دسته اون باالی اما مستمیمن دنبال انتقام ن..ي پشت سرتو خراب کرديپال
 ..باهات چکار کنه

 
 :دردش وحشتناك بود.. خم شدمکمی و دمیچیدستمو دور شکمم پ.. سمتشدمی و چرخرونی اتاق رو باز کردم رفتم بدر
 
 ازش ي چطوری و ندونی رو بفهمقتی که حقيدعا کن نرسه اون روز.. گناه بود آرشام بودی که بی وسط تنها کسنیا-

 ی نمچوقتیه.. آرشام بخاطره ناموس تو مرديدی فهمي روزهی دیشا..منتظر عواقب کارت باش..ی بطلبتیحالل
 !...چوقتیه..بخشمت

 
 : کردمی زمزمه منطوری لب همریز..ي و رفتم سمت در وروددمیچرخ

 
 !...بخشمت..ینم..وقت..چیه..بخشمت..ینم-
 
 .." بخشمتی نمچوقتیه" گفتم یهنوز زمزمه وار و منگ م..رونی برداشتم و رفتم بي در ورودي از جلوفمویک
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 لرزون جلو يبا قدما.. خلوتابونایسر ظهر بود و خ.. کرده بود الوده شده بودسی که کل شلوارمو خی هم از خونمانتوم
 .. رفتمیم
 

 چراغ برق نشستم و به ری تهی کی نزد کوچه خلوتهیتو .. رفتمی مست راه مي ادمانی و عدیچی پی تو هم مقدمام
 ............ به افسون زنگ زدمیسخت

 
 .. زدمی مهق

 
 ..زدمی حرف منامفهوم

 
 .. زدمی مناله
 

 کرد ارومم ی می زد و سعیاروم باهام حرف م..دی مالیکمرمو م..ختی ری بغلم کرده بود و پا به پام اشک مافسون
 .....رمی بود بخاطرشون بمکی که نزدییزایچ.. جونم بودني رو مرور کرده بودم که بالییزایچ!..شد؟یاما مگه م..کنه
 

 .... افسون فرو کردم و هق زدمي نهی تو سسرمو
 

 ... اتفاقات اون روز رو هق زدمتمام
 

 .... اون روز رو هق زدمي های ناعدالتتمام
 

 .....خاطراتش تموم بشن..نترس هام تموم بش..کابوس هام تموم بشن.. زدم بلکه تموم بشنهق
 
 تو اون یچه کنم تا هرچ..شدی پاك نمی مغز لعنتنی کردم اما ای رو امتحان میهر چ.. کردمی ميهرکار..شدنی نماما
 .....یچیه..ستی نی راهچیه.. ماه بهم گذشته از ذهنم برهشیش
 
 یموهاشو م.. نشستیم.. رفتیه مرا.. سوختیانگار داشت م.. کردیجلز ولز م.. بودمای از خودم نگران بردشتریب

 ..... پاکشون کردعی شد و سري صورت مردونه ش جاري که رودمی در طول حرف زدنم چند قطره اشک دیحت..دیکش
 

 .... بوددهی کوبواری دو بار هم مشت تو دیکی.. سرخ شده بود و هر آن منتظر بودم رگ گردنش پاره بشهصورتش
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 به خودش فشار اورد اما بازم نتونست تحمل کنه و دو سه تا داد خفه یلیخ.. تونست داد بزنهی سپهراد نمبخاطره
 ...دیکش
 

 ..... تونه خودشو اروم کنهی جوره نمچی کردم هی حس مقشنگ
 

 .... کردمی نمداشی گشتم اما پی وقتا دنبالش میلی که من خیراه..شدی گشت تا اروم بشه اما نمی می راهدنبال
 
 هم چکدومی هقتایحق.. و اونم روبه رومونمی زدی زار منجایما دوتا ا.. دود کرده بودگاری ده نخ سکی ربع نزدهی نی همتو
 .....می چکار کندی بامی دونستینم
 
 .... کردمیهنوز هق هق م..دمی صورتم کشي بغل افسون خارج شدم و دستمو رواز
 

 گردن و ي عرقم رو از روسِی خيموها..چند قلوپ خوردم تا راهه گلوم باز بشه.. اب رو گرفت جلوموانی لافسون
 ..... سوختمیداشتم م.. خودمو باد زدمکمی زدم کنار و با دست میشونیپ

 
 اب براش برد و مجبورش وانی لهیافسون .. کردمی نگاه مای گذاشته بودم و به قدم رو رفتنِ بردمیشونی پي رودستمو

 .... مبل و به زور نشوندشي رودشیبعد دستشو گرفت و کش..کرد بخوره
 

 کرده فی سر من اومده بود و منم تعرای دنيای بدبختيهمه ..می که بگمی داشتیواقعا چ..می سکوت کرده بودهمه
 ...بودم

 
 شدی نميزیبا چ.. نمونده بودي اگهی دزهیچ.. دختر من براشون گفته بودمهی ي عذاب باشه براهی تونست ی که میهرچ

 ..... دادي دلداری حتای زخم رو مرهم گذاشت نیا
 
 خواست تمام حرصش رو سر یانگار م.. زدیبا حرص پک م.. روشن کرد و گذاشت گوشه لبشگاری نخ سهی ایبرد 
 .... کنهی خالگاریس
 

 : گرفته سکوت رو شکستمیی ساعت با صدامی بعد از ن برداشتم ومیشونی پي از رودستمو
 
 !.... نخ هم به من بدههی-
 

 ....ومدی من نمي اما رودی چرخی خونه ميچشماش گوشه به گوشه .. کردی نگاه نمبهم
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 لرزونم ي لبانی بگارویس.. لب گفتمری زی مرسهیازش گرفتم و .. کرد و گرفت سمتمشی نخ اتهی نگاه کردن بهم بدون

 .....گذاشتم و پک زدم
 
 با آرشام ی وقتکباری ی دو سه ماهدی تو شاشدی بود و خالصه می من تفنندنی کشگاریس.. بوددهی وقت بود نکشیلیخ

 ....زدی به سرمون مطنتیهوس ش
 

 قول اما..زمیچطور خاکسترش رو بر..بهم گفته بود چطور پک بزنم.. داده بودادی رو بهم گاری طرز گرفتن سخودش
 .... بکشمحی تفريگرفته بود که فقط با خودش و برا

 
 و دنی خندحمونی که تمام تفرییهمون روزا..می گذروندی خوش می و کلرونی بمی رفتی که باهم می خوبي روزااون
 ......میاوردی درمي ژانگولر بازی کلکی کوچيطنتای شنی اي و برامیدی فهمی نمیچیهنوز ه.. بودیواشکی ي کارانیهم
 

 :رونی بدی منو از قعر خاطراتم کشای برديصدا
 
 !..؟ي نکردتی شکای چيبرا-
 

حاال که همه .. گفتمی مدیاما با..شهی می عصبانشتری رو که بشنوه بلمی دونستم دلی بود و می فوق العاده عصبانصداش
 ..... بگم و خودمو خالص کنمنمی ادی رو بهشون گفتم بایچ
 
 ی مشتریرگ گردنش ب.. و صورتش ترسناك ترشدی قرمزتر مای قرمز بردي چشماشدی که از دهنم خارج مي هر کلمه ابا

 ....شدی مشت مشتری و دستاش بدی کشی مشتریموهاش و ب..رونیزد ب
 
 .....واری به ددی هم بلند شد و مشتشو کوبای شد و برددتری افسون شدي هی که گفتم گري همون چند جمله ابا
 
 ... عاشق بودم براش نداشتمنکهی جز ایحی توجچی کرده بودم و هي دونم کار احمقانه ایم
 

 : گفتی فوق العاده ترسناکي با صداایبرد
 
 !...اد؟ی سرشون میی چه بالی دونیاگه خانوادت بفهمن م!..؟ي کردنکارویچرا ا!..چرا؟-
 
 :دمی ناليدی ناامبا
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 دونم کارم احمقانه بوده اما یم.. دونستمی نمیچیه..خام بودم.. رابطه م بودنیاول..من دوسش داشتم..من عاشق بودم-
 جز ی حرفچیه..نهی بی جز معشوقش نمیچیه..ادم عاشق کوره و کر..من عاشق بودم.. فقط عاشق بودنمهحمیتوج

 !.. کردم؟ی رفتار می منطقمی تو اون برهه از زندگدیچطور با.. شنوهی معشوقش رو نميحرفا
 

 : مبل و دستاشو فرو کرد تو موهاشي رونشست
 
 !... دادنی اطالع مدی موضوع حتما بانی ايبرا!.. زنگ نزدن؟سی چطور به پلی کوفتمارستانیتو اون ب-
 

 : به حرف اومدي گرفته ايکه افسون با صدا " دونمینم" بگم خواستم
 
 یمنم فکر م.. موضوع رو بفهمهنی ایترس داشت کس.. بفهمهدی نبای کرد کسی همش تکرار مشیهوشیآبشار تو ب-

 سی بفهمه،نه به پلی دنگ و فنگ با خانوم دکتر صحبت کردم تا نه کسی با کلنی هميبرا.. دارهلیکردم حتما دل
 !...گزارش بدن

 
 : سر مبلدی دستاشو تو هم قفل کرد و خودشو کشایبرد
 
 کارو نی چرا اگهیتو د..آبشار تو حال خودش نبوده..نی بکني کارنی همچنیچطور تونست..نیشما چکار کرد..ي وايوا-

 ....ستی جا بند نچیحاال دستمون به ه..دی رسی کارش مي به سزادیاون با!..؟يکرد
 

 : گرفته و دورگه شده بودادی زي هی از زوره گرصدام
 
 که ينطوریا.. کردی رو پخش می کوفتلمی اون فعی بشه سردهی وسط کشسی پلي بود پایکاف.. مدرك داشتیاون کل-

 جز یچیاون لحظه ه.. شکستی سر من اومده کمرشون میی چه بالدنی فهمیاگه م.. رفتی پدرم ميزودتر ابرو
 !..... پدر و مادرم و حفظ ابروشون برام مهم نبوددنینفهم

 
 : دادی حرف زدنش دستشو تو هوا تکون منی به ضرب از جاش بلند شد و حایبرد
 
 ...دی رسی عملش مياونم به سزا.. رفتی نمیی تجاوز بوده ابروشدیاگه ثابت م-
 

 :ستادمی بلند شدم و جلوش اتی با عصبانمنم
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 ی نمگهیمن د.. رفتی پدرم ميابرو.. کننی کالغ و چهل کالغ مکیمردم ..شدی موضوع پخش منی بود ایکاف-
 یحت.. تو کار نبودهيت کنه که تجاوز تونست ثابیراحت م..اون مدرك داشت.. کنمیتونستم تو اون اجتماع زندگ

 از اون عکسا یکی..می گرفته بودي شادو  که هممون با خندهییعکسا.. رو هم نگه داشته بودمونی زمان دوستيعکسا
 ی اونا قمار مي و ابروی رو سالمتيچطور از من توقع دار.. کردیمادرم دق م.. کردی سکته مدی رسیدسته پدرم م

 !....کردم
 

 :رونی رو بست و نفسش رو محکم فرستاد بچشماش
 
 تونستن ثابت کنن تجاوز یاون دکترا م..يدی جنگی و ميستادی ای مدیبا..ي و فرار کردي ترسو جا زدهیتو مثل -

 .. خواب اور تو خونت بودهي ثابت کنن که داروشی ازماهی تونستن با یم..بوده
 
 : زدمغی حرص جبا
 
فقط نگران .. که تو ذهن من بود پدرم و مادرم بودنيزیتنها چ.. فکر کنمزای چنی من اون لحظه به ایتوقع داشت-

 و دوست و اشنا لی فامي خواستم جلوینم..ادی سرشون بیی خواستم بخاطره منه نفهم بالینم.. بودمشونیسالمت
اما فقط خودم تقاص کارمو پس ..باشه.. کردمي امقانهکار اح..ابله بودم..من احمق بودم..ابروشون بره و سرشکسته بشن

 !..؟ی فهمیم..وفتهی بنیی زارم اونا بخاطره من سرشون پاینم..دمیم
 

 : که سپهراد خواب بود گرفت و داد زدیدستشو به طرف اتاق.. صبرش تموم شدانگار
 
 موجوده نی ايبرا..گهی دبگو!..ها؟!.. برات اوردنش؟ي جن و پری بگی خواهیم!..؟ی کنهی چطور توجی خواهی منویا-

 !...؟ی بمالرهی سرشون شی خواهی مي چطورگهید!..؟ي براشون داریزنده چه جواب
 
 ی موضوع رو به کسنی هم ااهیوگرنه صدسال س.. برات بگميمجبورم کرد..مگه من از تو کمک خواستم..به تو چه-
من زجر ..دمیمن عذاب کش..ی جلوم و متهمم کنیسی وانکهیا.. زدمی نمی که حرفدمی ترسی منیاز هم.. گفتمینم

 شیدارم ات.. شدهکهی تکهیقلبم ت.. خورمی مدل دارم هر روز و هرشب خون.. کشم با عذابهی که میمن هر نفس..دمیکش
 که ی هستیاصال تو ک!..؟یبه چه حق!..؟ی کنی جلوم و منو باز خواست ميسادیبعد وا.. سوزهیتمام وجودم م..رمی گیم

به کمک .. تونمی جا به بعد هم منی تونستم خودم تک و تنها باشم از انجای تا انکهیهم!..؟ی کنین دخالت متو کار م
 .. ندارمازین چکسیه
 

 یلی جاها حماقت کردم اما خیلیدرسته خ.. بشمدهیمن تحمل نداشتم که تو اون موضوع مقصر د..می زدی داد مدوتامون
 .. کننی هارو تجربه می دوستنی ها ایلیخ..شنیها عاشق م
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 .... وسطنی بود ایگناهه من چ.. که عاشقش شدم تو زرد از اب در اومدی از شانس گند من بود کسنیا

 
 بهتر از من که هم تو اون ماجرا یک.. کنهی رو خالتشی گشت تا عصبانی دم دستش میکی هم انگار فقط دنبال ایبرد

 ..بودم،هم جلوش
 

 ...می ش به خودمون اومدهی گريبا صدا..می زدی داد منطوری رفته بود سپهراد تو اتاق خوابه که اادمونی انگار
 

 :سپهراد رو بغل کردم و اروم تکونش دادم.. توجه به اون دوتا راه افتادم سمت اتاقی و برونی محکم فرستادم بنفسمو
 
 .. نبود پسرکمیچیه..ستی نیچیه..زمی نکن عزهیگر..یجونم مامان-
 

 ي صورتش پاك کردم و دستمو روياشکاشو از رو..رهی دادن بهش شدم تا اروم بگری پام و مشغول شي روخوابوندمش
 ...دمی خودمم کشسیصورت خ

 
 جاها اشتباه کردم قبول دارم یلیمن خ.. باهام حرف بزنه و اشتباهاتم رو تو صورتم بکوبهينطوری اای حقم نبود بردمن

 ..وفتادی گردن من می همه چدیاما نبا
 

 ادم اشغال که هی ي که شدم طعمه دمی فهمی مدیاز کجا با..هی ادم دنبال چنی داشتم که بفهمم ابی من علم غمگه
 ..... من باشن تا بتونن منو درك کنني حتما جادیبا.. گردهی ملی دلی دنبال انتقام بیچیبدون دونستن ه

 
 می بچه تو خونه دارگهی نمیپسره وحش.. تو همدمی و اخمامو کشدمیر خونه پي شدن در وروددهی بلند کوبي صدابا
 ....رهی کوبه و می درو مينطوریا

 
در همون حال هم بلند شدم و از ..رمی شونه م تا باد شکمشو بگي که شد بلندش کردم و سرشو گذاشتم روری سسپهراد

 ...رونیاتاق رفتم ب
 

 از سیصورتش خ.. قدمام سرشو بلند کردي صدادنیبا شن.. مبل نشسته بود و سرشو تو دستاش گرفته بودي روافسون
 : زد و گفتینیلبخند غمگ..اشک بود

 
 گزارش سی به پلمارستانی بی چرا نذاشتگهیم.. کرد و رفتی رو خالتشی هم به من گفت و عصبانراهی بد و بي سرهی-

 ...بده
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 : مبل کنارش نشستمي و رو زدم پشت کمر سپهراداروم

 
 !..مطمئنم..رهی گی همه حرفاشو پس مادیبره اروم بشه و خوب فکر کنه م.. شده پسره خروونهید-
 

 ...... زدم پشت سپهراد رفتم تو فکری که منطوریمنم هم.. نگفتيزی چگهی تکون داد و دسرشو
 
 .. رو قطع کردمی تشکر کردم و گوشنی لبخند از کاتربا
 

 و بچگونه نیری نگاه به سپهراد انداختم که غرق خواب شهی.. گذاشتم کنار در اتاق و درو همونطور باز ول کردمکولمو
 ...ش بود

 
 و فندکم رو برداشتم گاری نشه پاکت سداری بنکهی اي و برادمی لباس راحت پوشهی..دمی بهش زدم و دستاشو بوسيلبخند

 ...و رفتم تو تراس
 
 .... کردم رفتم تو فکری پام نگاه مری زي هانی که به رفت و امد ماشنطوری روشن کردم و هميگاریس
 

 از میستی و خونه نمی ری ما دانشگاه می اورده بودش تا وقتایبرد.. سال داشتي و خورده ای که حدودا سی زننیکاتر
 ....سپهراد مراقبت کنه

 
 نمی دادم بشی محیهرچند خودم ترج.. از اشناهاش بودیکیانگار .. گفت قابل اعتمادهی قبولش داشت و میلی خخودش

 .... کهشدی سپهراد باشم اما خوب نمشیتو خونه و پ
 
 ...شمی مپورتی کشور دنی ها اول از دانشگاه بعدم از اي سهل انگارنی با اای قول بردبه
 
 که یطی تو هر شرادیاب.. مونمی هست تا مواظب سپهراد باشه،هم من از درس و دانشگاه عقب نمی هم کسينطوریا

 .... کنمدی مامان و بابام رو ناامدینبا..بودم درسم رو بخونم
 

 با ی بود و به قولدهی من و افسون خريدوتا دسته گل برا.. روز بعدش صبح زود برگشتقای اون روز که رفت دقایبرد
 ....مشیدی خرمون کرد و ما هم بخشگهی می چدهی فهمی شده و نمیحرفاش که عصبان
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 شناسه و به قول ی که چند وقته می مني برارتیحاال اون غ.. داشترتیمرده و غ.. دادمی بهش حق مقتی حقرد
 .... ندارهیفرق..ي هم شهرهی ي روایخودش خواهرشم،باشه 

 
 برام افتاده باشه و حاال هم مسببش خوش و ی اتفاقنی همچنهی تونست ببینم.. داشترتی شناخته بود و رومون غمارو

 ..... گردهی مابونایخرم تو خ
 

 .. سر از کشورم فرار کردم و خونه به دوش شدمهی بچه بدون پدر و بدون ساهی با منم
 

 ماجرا ها بودم و هر روز نی که تو بطن ایحاال من..ختنی بهم رنقدری ادنی که موضوع رو از زبون من شنی و افسونایبرد
 .... کشمی می دارم چه عذابشه،ی خون به دلم مشیاداوریا ب

 
 گرفتم بهتر ی موندم و حقمو می اگه منکهیا.. کنمیهمش دو دوتا چهارتا م.. به فکر افتادمیلی خای بردي از حرفابعد
 ... که االن کردمي کارایبود 

 
 ی رفتم و همونجا درسم رو ادامه می بودم و با دوستام دانشگاه منی اگه مونده بودم االن کنار مامان بابام و آرشدیشا

 ..... سخت رو بگذرونمي روزانی تونستم ای داشت اما کنارشون بودم و با کمکشون میی های سختدیشا..دادم
 

 مامانم بابام و.. زدمی مدشوی قدی بارانیاگه مونده بودم ا.. فکر منصرف بشم سپهرادهنی از اشدی که باعث ميزی چتنها
 ....البته حق داشتن..ارمی بای زاشتن من بدون ازدواج بچه بدنی کردن و نمی قبولش نمچوقتیه
 

من با داشتنه .. کار رو کردمنی فهمم بهتری چشمم اونوقت مي جلوادی فکرا صورت سپهراد بنی بعد از اهی کاففقط
 ...سپهراد خوشحالم

 
با فکر به سپهراد از .. تونست بهم بدهی سخت خدا مي روزانی بود که تو اي اهی هدنیبهتر..ستمی داشتنش ناراحت ناز

 .... نعمتههیداشتنش .. کنم که سپهرادو بهم دادی و تازه خدارو هم شکر مشمی که کردم اصال ناراحت نميکار
 
 ...ل اتاق بود خاموش کردم و رفتم داخدهی دومم رو که به ته رسگاری سومدی که از داخل خونه می اهنگي صدابا
 

 و از دمی موهاش کشيدستمو رو.. سپهراد که به خودم رفته بود، زدمي کم پشت و قهوه اي بوسه به موهاهی دوباره
 ....رونیاتاق رفتم ب

 
 :شدی مدهی بلند بود که راحت شننقدری اهنگ ايصدا
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 ..ی کن سبک تر بشهیگر..ینفس بکش..سختته"
 
 ..یشکه دورتو قفس،بک..ي دارل،رفت،حقی دلیب

 
 .. کنهیگر.. بگو اهیه... کنهیگر.. گناهیب

 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يــری بگيزیاز هر چ.. بهونهي دارحق
 
 .."!ي،بـــري حق نداریول
 
دستاشو دور پاهاش حلقه ..جمع شده بود تو خودش و پاهاشو تو شکمش جمع کرده بود.. افسون دلم فشرده شددنی دبا

 .... زانوهاش گذاشته بوديکرده بود و سرشو رو
 

 ش بود چند قطره اشک هیگر.. کنههی با شدت گرنقدری بودم ادهی ندچوقتیه..دی لرزی مدشی شدهی هاش از گرشونه
 ... کردی پاکشون م و زود همختی ریکه م

 
 ي سرم اومده هق هقشو برایی کردم چه بالفی که من براشون تعريروز.. شدت و از ته دلنیاونم به ا.. نبودهی گراهل

 ....دمی بار دنیاول
 

حاال هم که از زور .. بودم ازش چه برسه به هق هقدهی از ته دل ندهی گری بودم اما تا اون روز حتشیمی صمدوست
 ....دی لرزی شونه هاش مهیگر
 
 خودش ي براي کارهی تونست ی مومدی اگه با من نمدیشا.. صورتمي روختی کرد که اشکام ری مهی با سوز گرنقدریا

 ...افسون هم پاسوز من شد..بکنه
 

 .... بهش نگاه کردم و نرفتم جلو تا سبک بشههیبا گر..واری دادم به دهی نشستم و سرمو تکواری بغل دهمونجا
 
 .. شوم توئهيلحظه ها.. توئه،تمامهی کسیب"



@donyayroman 416 

 
 ..ستی نی راهچیه.. کــنهیگر
 

 .. ابر غم رو بـــوم،توئهکه
 
 .. کنهیگر.. بگو اهیه.. کنهیگر.. گناهیب

 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يــری بگيزیاز هر چ..،بهونهي دارحق
 
 .."يبـــر..ي حق نداریول
 

 ریاما متاسفانه من خودم گ.. براش انجام بدمي کارهی تونستم یکاش م.. گرفتم و با کمکش بلند شدمواری به ددستمو
 ... تونم بهش کمک کنمی چطور ممیکردم تو زندگ

 
 ... دادمی کرد تا بهتر بشه حتما اون کارو انجام مي کارشهی دونستم می ماگه
 
 ..... بردمادی خودم شدم که به کل افسون و غم بزرگش رو از ي هاي و گرفتاری غرق بدبختنقدریا

 
 یی ادمانیع..شدی می کرد که ته دلم خالی مهی مبل و گري نشسته بود رونی جور غمگهی..شدی و رو مری دلم زدنشی دبا

 .... ازش غافل شدمیلیانگار خ.. رو ندارن تا همراهشون باشه و تنها نموننیکه کس
 
 :ومدی اهنگ هنوزم مي که صدای به طرفش قدم برداشتم درحالهی گربا
 
 ..نیعکسه عشقتو بب..نی کن بشهیگر"
 
 ..نی همیعنی یعاشق..ستی گله ني جایول
 

 ..يری بگيزیاز هر چ..،بهونهي دارحق
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 .."ي حق نداریول
 
 )يریرضاش..نی همیعنی یعاشق(
 

محکم ..هق هقش بلند تر شد.. من خودشو پرت کرد تو بغلمدنی زانوهاش بلند کرد و با ديسرشو از رو.. کنارشنشستم
 ....تو بغلم فشردمش

 
 ... نشهسی خرهی نداره تا پناه بگیی بارون مونده و جاری شده بود که زی پناهی بچه بمثل

 
 :دی نامفهومش به گوشم رسي بغلم جمع شد و صداتو
 
 جمع شدن چهار نفرمون بود و حمونیتنها تفر..می نداشتی به کسيما که کار..میدما که خوش بو.. شدينطوریچرا ا-

 که ما ننیآبشار چرا نتونستن بب.. بالها سرمون اومدنی که امی خواستی مای از دنیمگه ما چ..گردش رفتنمون
 که ییروزا.. اون روزا تنگ شدهيآبشار دلم برا..میدی خندیکه هرچقدر هم غم تو دلمون بود بازم به ظاهر م..میخندون
 مونیعاشق.. جمع شادمون تنگ شدهيدلم برا..میدی خندی و ممی گفتی دانشگاه و ماطی تو حمی نشستی مییچهارتا

 سر می االن داشتدیشا..می باهاشون باشمی کردیکاش قبول نم.. اونارومیدی دی نمچوقتیکاش ه.. بودی چي براگهید
 و غش کردن تبسم تای بحث کردن با بيدلم برا..می زدی و تو سر و کله هم ممیرد کی با هم کل کل مشتنشوهر ندا

آبشار .. تو بخاطره بلند حرف زدنمون تنگ شدهي تشر زدنايدلم برا.. دعواهامون تنگ شدهيدلم برا..از خنده،تنگ شده
 !.. اون روزا تنگ شدههی همه چيدلم برا

 
 : چونه م شره کرده بودریاشکام تا ز.. دادمهی به سرش تکسرمو

 
 ي دونم روزایفقط م.. براشون ندارمی بگم بهت که خودمم جوابیچ.. بودهنی ما هم اری تقددیشا..منم دلم تنگ شده-
 ما هم گهی بهم می حسهی اما شهی می دونم چینم.. رسهی قشنگ ما هم ميباالخره روزا..شهی ما هم تموم ميابر

تو که ..من دلم به تو خوشه.. نباشنیغمگ..فسوننگران نباش ا..مینی بی م روی و خوشبختیباالخره رنگ خوشحال
من با ..می سازی رو از نو ممونی به کشورمون و زندگمی گردی برمي روزهی..رهی گی دل منم مي خوریغصه م
 تو دهن می زنی و ممی گردیبرم.. افسونمی گردیما برم..ی که واقعا عاشقت باشه و عاشقش باشیتو هم با کس..سپهراد

 ی تلخ اونارو هم مي و روزامی گردیبرم..می کنی لباشون پاك ميخنده رو از رو..ننی خنده مارو ببن که نتونستییکسا
 ساده و خام بودن رو نیا..می که قراره برگردمیاما برنده ما هست..بزار فکر کنن برنده شدن..بزار فعال خوش باشن..مینیب

افسون نوبت ما هم .. چپ بهمون نگاه کنهی حتنه کی جرات نمی کسگهید..میستی ای همه مي و جلومی زاریکنار م
 !.... رسهیم
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 گونه ي بهش زدم و دستمو رويلبخند.. و سرشو از تو بغلم بلند کردمدمی موهاش رو بوسيرو..دمی کشیقی عمنفس

 :دمیهاش کش
 
 ی قبل کلي جون مثل دفعه هایتیمطمئنم گ..شهی مداشی هم کم کم پایبرد..ادی منیپاشو اماده شو که االن کاتر-

 ...می خودمون خراب کني برادیپاشو که امشب رو نبا..کمونی تو خزهی خواد بری و همش مدهیتدارك د
 

هرچند دوست ..مییای و بمی کنه تا ما بري از سپهراد نگهدارادی قرار بود بنیکاتر..می دعوت بودنای اای خونه بردامشب
 ... انداختنی زمشدی جون رو نمیتی گينداشتن تنهاش بزارم اما رو

 
 : طرفمدی و چرخستادی دفعه اهیچند قدم به طرف اتاقش برداشت که .. بهم زد و بلند شدی لبخند مهربونافسون

 
 ... آبشاریممنون که هست-
 
 توام که ونی عمر مدهیمن ..ي و باهام اومدي هات دل کندی و از همه دلبستگی ممنون باشم که تنهام نذاشتدیمن با-

 ...ی کنی رو تحمل می و سختی همه دلتنگنی اي و داريباهام اومد
 
 و من ی چند سال بود که تو تنها نباشنیمهم ا..می مونی و تا اخر عمر کنارشون مهی بقشی پمی گردیباالخره برم-
 ....می کنی مادشونی ي روزهی  خاطره وشنی روزا هم برامون منیا.. باشمشتیپ

 
 .. زنگ واحدمون بلند شديخواست بره سمت اتاقش که صدا.. لبخند چشمامو باز و بسته کردمبا
 

 : رفتم سمت در گفتمی منطوری بهم نگاه کرد که همی سوالافسون
 
 ...شهی مریبرو اماده شو که داره د..نِیحتما کاتر-
 
 ..ی مهمونمی خونه و خودمون برمی سپهراد رو بزارستی نیدلم راض-
 
زود ..شهی مری دلگمیاگه نر.. جون زنگ زده شخصا دعوت کردهیتیگ..می بکنمی تونیچکار م..ستمی نیواال خودمم راض-

 .... از وجود سپهراد باخبر بشهی کسدیفعال نبا..وفتهی دلم شور منمی چون خودمم چند ساعت سپهراد رو نبمی گردیبرم
 

 : مبل نشست و گفتيرو.. دعوتش کردم داخلنی کاتردنیدرو باز کردم و با د..رفت تو اتاقش تکون داد و سرشو
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 !...پس سپهراد کجاس؟-
 
 ساکت گهی درونی برمی دارم منهیبب..شهی مداری کم کم بدهی وقته خوابیلیمن برم اماده بشم اونم خ.. جوننیخوابه کاتر-
 ...ی ساکتش کنی تونی وگرنه نمنهی که نبمی برشیداری قبل از بدیبا..شهینم
 

 .... تکون داد و منم رفتم تو اتاقم اماده شدمسرشو
 

 .... بلند شدفونی زنگ اي که همون موقع صدارونی و اماده اومدم بحاضر
 

 : که تو اشپزخونه بودنی کاترشی رفتم پفونی جواب دادن به ابدون
 
 زنگ ي شمارمو که داریاگه کارم داشت..نی مراقبش باشیلیخ..جون شما و جون سپهراد..میری ممی اومد ما دارایبرد-

 فقط ی سرگرمش کنيزی با چیاگه خواست.. بهش ندهدمی که دوشيری جز شیچیه.. رسونمی خودمو معیبزن سر
 ... رو بده دستششی پارچه ايعروسکا

 
 بامزه یلی گونه هاش خي روي فوق العاده مهربون بودن و با اون کک مک هاشی ابيچشما.. زدیعی لبخند وسنیکاتر
 ....بود
 

 : تر شدقی کانتر بود گذاشت و لبخندش عمي دستم که روي رودستشو
 
اصال .. خوش بگذره بهتوندوارمی که امنیبر.. دونمی مناروی ايمن چند تا بچه بزرگ کردم همه ..نگران نباش دخترم-

 ... من حواسم بهش هستنیون نباشهم نگران گل پسرم
 
 .... بتونم جبران کنمدوارمیام.. ممنونمیلیخ-
 
 ...خوشبحال بچه هاش.. زن فوق العاده مهربون و صبور بودنیا.. همون لبخند مهربون سرشو تکون داد برامبا
 

 منتظرمون ای که بردنیی پامی و رفتمی کردی خداحافظنیاز کاتر..رونی بدی از اتاقش پري رو صدا کردم که تندافسون
 .....بود
 

 بودن ي به دوستانش که هرکدوم مشغول کاری نگاهشی خمار مشکي مبل دراز کرد و با چشمای پشتي رودستشو
 ....انداخت
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 ... اما بدون توجه تو حال خودش بوددی شنی خنده ها و حرفاشون رو ميصدا

 
 مورد عالقه ش بود از تو ظرفِ جلوش برداشت و مشغول وهی که مالسی و خم شد چند دونه گدی تو موهاش کشیدست

 ....خوردن شد
 
همون صورت ..ی مشکيهمون چشما.. لحظه بهت زده موندهی برگشت و دی که از کنارش شني دخترفی ظري صدابا

 ....معصوم و لبخنده مهربون
 

 .. هم فشرد و باز کردي محکم روچشماشو
 
 فوت کرد قی بود،نداشت نفسشو عمدهی دشی که چند لحظه پيریتصو به ی شباهتچی صورت دختره که هدنی دبا
 .... براق نداشتنهی مشکي به اون چشمای شباهتچی روشن ههی آبي چشمانیا..رونیب

 
 : خودش زمزمه کردبا
 
 ...."!یلعنت..نمی اونو ببدی بای چيبرا..شمی موونهید..شمی موونهیدارم د"
 
 ... زنهی دختره تازه متوجه شد اون داره حرف مي صدادنیبا شن..دی کشیقی چشماشو فشرد و نفس عمي انگشتش روبا
 

 : تمرکز اخم کردي خارج بشه و برایجی تکون داد تا از گسرشو
 
 !..؟ی گفتيزیچ-
 

 : لبخند زد و گفتي دونست با طنازی اسمشو هم نمی که حتدخترِ
 
 برات ي دارازی نيزیچ..ستی حس کردم حالت خوب ن لحظههیاما .. اخه منم تنهامشتی پامی گفتم بی تنها نشستدمید-
 !...ارم؟یب

 
 : ابروش رو باال انداخت و گفتهی

 
 !..ه؟یاسمت چ-
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 : هاش رو کنار داد و لبخند زدي با ناز چتردخترك
 
 !...دهیسپ-
 

 ی محیترج.. شناخت رو نداشتی که نميحوصله حرف زدن با دختر..گهی تکون داد و نگاهشو چرخوند سمت دسرشو
 ....داد تنها باشه

 
 السی به گيادی زيعالقه .. تونستی نمیکی نی گذشت از ای میاز هرچ.. برداشتالسی گی خم شد و مشتدوباره

 ....به قول دوستاش معتاد بود بهش..شدی مدای هم تو خونه ش پشهیداشت و هم
 

مهراب هم نشسته بود و با ..نگاه کرد کرد و به اطراف زی چشماشو رنداختی هارو باال مالسی که دونه دونه گنطوریهم
 ... حوصله اسیمشخص بود اونم ب.. زدی از دوستاشون حرف میکی

 
 : تمرکزشي رودی باز خط کشدهی سپيصدا

 
 !....ه؟یاسم تو چ!..؟ی بگيزی چی خواهینم-
 
 : حوصله و بدون نگاه کردن بهش جواب دادیب

 
 !...؟ی ني اگهیسواله د..شهراد-
 
 ....چه بداخالق-
 
 : چپش انداختي پاي راستشو رويپا
 
 ... باشهی داره طرفم کیبستگ-
 
 !.... فرق داره؟ی اخالقت با هرکسیگی میعنی-
 
 !..شنی شامل اخالق خاص من میتعداد خاص..قایدق-
 
 : تر کردکی خودشو به شهراد نزدی خاصي با عشوه دهیسپ
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 !.. جز اون تعداد خاص شد؟دیخوب چطور با-
 

 : شهرادي لباي نشست روپوزخند
 
 !...ی رو کن،ي داری چنیبب..ي تو خودت دنبالش بگرددی باگهیاونو د-
 

 : پر از ناز بوددهی سپچشمک
 
 !..ي پسندیمطمئنم م.. دارمزای چیلیمن خ-
 
 ...دمی محی رو ترجییتنها.. وقت تلف کردن ندارمي باشه وگرنه حوصله یگی که منطوری همدوارمیام-
 
 رو عقب فرستاد و دستشو به طرف شی موج دار و قهوه اي حرکت موهاهیبا ..ستادی شهراد اي بلند شد جلودهیسپ

 :شهراد دراز کرد
 
 !..م؟یبا رقص شروع کن-
 

 ... شددنی رقصی که میی کساکی بلند شد و جلوتر از اون نزددهی سپي بدون توجه به دست دراز شده شهراد
 
 .... شونه هاش گذاشتي دستشو روي با لونددیه شهراد که رسب... باال انداخت و دنبالش رفتیی ابرودهیسپ
 

 .... نشست و هماهنگ با هم تکون خوردندهی کمر سپي شهراد تو گوديدستا
 
 ....زهی که از خودش سراغ داره رو تو رقصش بري کرد تمام ناز و عشوه ای می و سعدی رقصی مسلط مدهیسپ
 
فقط چپ و راست خودش و تکون .. کرد نبودی مدهی که سپییچشماش رو بسته بود و اصال متوجه کارا.. اما شهرادو
 ... کردی می داد و همراهیم
 
 ییموها..نهی ش رو ببرهی تي قهوه اي فقط تونست موهادهی پلکاش رو باز کرد و بخاطره قده کوتاهه سپي لحظه الهی

 .... آبشار داشتني به موهايادی زکه بخاطره موج و رنگشون شباهت
 

 یقینفس عم.. محکم تر شد و صورتش تو موهاش فرو رفتدهیدستاش دور کمر سپ.. بهش دست دادیبی عجحس
 ...دیکش
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 کرد تونسته شهراد رو رام کنه با لبخند سرش رو بلند کرد و صورتش رو مقابل صورت شهراد ی که فکر مدهیسپ

 ....گرفت
 

 کمر ي که رویی اراده با همون دستای و بدی تمام حسش پردهی سپی ابي چشمادنیه کرد اما با د خمار بهش نگاشهراد
 ... بود محکم هولش داد عقبدهیسپ
 
 .... خورد اما تونست تعادلش رو حفظ کنهي شده بود سکندرری که غافلگدهیسپ
 

 : و زمزمه کرددی صورتش کشي دستاش رو رویجی با گشهراد
 
 ..شمیکم کم دارم خل م.. زنه به سرمیداره م-
 

 …رونی کرد عقب گرد کرد و با سرعت از خونه زد بی که با تعجب بهش نگاه مدهی توجه به سپبدون
 

 ....رونی بود گذاشت و نفسش و محکم فوت کرد باطی حي که توی چوبزِی مي دستاش رو روکف
 

 ... قلبش تند شده بودضربان
 

 ... زدی نفس منفس
 
 ... کردی هاش حس مقهی کمر و شقي هوا سرد بود اما حرکت اروم عرق رو رونکهی ابا
 
 تو گوشش تا بهش بفهمونه فقط زدی بود میکیکاش .. بلند و تو موهاش فرو کردزی مي دستاشو از روی پوف محکمبا

 .... ندارهي اگهیحواسش پرته و مشکل د
 

 ی ضرب گرفت و در همون حال فکرش و از همه چزی ميبا دست راستش رو.. نشستی صندلي روز،ی همون مپشت
 و فراموش ختی ری مرونی کم کم تمام خاطرت اون روزها رو بدی بادیشا.. فکر نکنهيزی کرد به چی کرد و سعیخال

 ... کردیم
 

 کار فکر نکردن بهشون نیبهتر.. تونست فراموششون کنهی کارا کرده بود و االن فقط میلیخ.. نداشتي اگهی دراهه
 ...بود
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 .. حرکت بلند شدهی زد و با زی مي سرانگشتاش روبا
 
 : لب با خودش گفتریز
 
 نه به خودش، نه به گهید.. که تو ذهنم بمونه و همش بهش فکر کنمهیعی کنم طبی روزا حرفاشو مرور منی انقدریا-

 .. کنمیحرفاش فکر نم
 

 مرتب کمی ش رو ختهی فکر اعصاب بهم رنیبا ا.. بود تکون داددهی خودش تراشي که براي بهونه ادیی و به تاسرش
 .... امشب رو به کام خودش تلخ کنهدینبا.. کرد اروم باشهیکرد و سع

 
 .... و مرتبشون کرددی رنگش کشی آبراهنی و پي به موهاش و بعد به کت اسپرت سورمه ایدست

 
 ي با قدماشهی به خودش مسلط شد و مثل همیقی شلوارش فرو کرد و با نفس عمي هابی دستاش رو تو ججفت

 ...محکم و منظم حرکت کرد
 

 ختهی بهم رشی مرد چند لحظه پنی تونست فکر کنه که ای نمی حتدشی دی می باال بود و هرکشهی مثل همسرش
 ...بود
 
 ....دی کشیقی بازم نفس عمدی در باال رفت و به در که رسي جلوي چند پله از
 

 : شهراد اخم کرد و تشر زددنیبا د.. اومدرونی درو باز کنه، در از داخل باز شد و مهراب از خونه بنکهی از اقبل
 
 ... گردمیدو ساعت دارم دنبالت م!..؟ییمعلوم هست کجا-
 

 : سر شونه مهراب زدیدست
 
 !.. به منی وصل باشدیهمه جا که نبا..یخوب برو سرگرم شو داش..هی همه ادم تو مهموننیا-
 

 ....شهراد هم پشت سرش وارد شد و چشم چرخوند.. رفت و زودتر از شهراد رفت داخلي چشم غره ابمهرا
 
 محکم و با صالبت به طرفش ي نشسته بود، با سرِ باال و تسلط کامل و قدمای قبلي که همون جادهی سپدنی دبا

 ....ه شبش رو خراب کندادی اجازه نمچکسی گذروند و به هی خوش مدیامشب فقط با..رفت
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 هم بود با گهی دیهرک..دادیخوب بهش حق م.. گره خوردکمی اخماش دنشی سر بلند کرد و با ددهی سپدی که رسبهش
 ...شدی که شهراد کرد،ناراحت ميکار
 

 : زدی ابروش رو باال انداخت و چشمکهی بودن باشی که دستاش تو جنطوریهم
 
 !... بگردم؟گهی همراهه دهی دنبال ي رقص ندارياگه حوصله -
 
 : نازك کردی شهراد تعجب کرده بود پشت چشممِی مالبای که از لحن تقردهیسپ
 
 !..؟ي و برینکنه دوباره وسط رقص ولم کن!..گه؟ی دمی برقصی خواهیواقعا م-
 

 .... رو نشون بدهشی کرد ناز داشته باشه، هم دلخوری می که هم سعدهی خنده ش گرفت از لحن سپشهراد
 

 : به اطرافش انداختی کرد و نگاهیپوف
 
 .... کنم برمیول نم..نترس-
 
 حلقه کرد و دهیشهراد برخالف دفعه قبل،دستش و دور کمر سپ.. حرف بود بلند شدنی که انگار فقط منتظره همدهیسپ

 ......وستنیبا هم به جمع رقصنده ها پ
 

******************************************** 
 

 باز کمیچشمامو .. عقبدمیاز درد صورتم جمع شد و سرمو کش.. موهامدنی شروع کرد به کشیکیم که  خواب بودغرق
 .... و خندون سپهراددیکردم که نگام افتاد به صورت تپل،سف

 
 .... کنهدارمی تا بدی کشی دسته از موهام تو دستش بود و محکم مهی

 
 که بدون خوردن می خسته بودنقدری من و افسون هم انیبعد از رفتن کاتر.. سپهراد خواب بودمی دانشگاه که برگشتاز
 ....میدی خوابيزیچ
 

 :دمی و طاق باز دراز کشدمیدستشو بوس..دمی کشرونشونی تو دستم گرفتم و از تو موهام بدستاشو
 
 !..ه خوابم بپره بوس بده بهیبدو !.. قندعسل؟ی کنداری مامان و بي که اومدي شدداری بیک-
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 همرنگش تنش شرتی با تی شلوارك ابهی..پاهاش دو طرفم بود.. شکممي و بعد نشوندمش رودمشی کردم بوسبلندش

 ....زدی و خنک بودن و توشون راحت غلت مینخ..بود
 

 نشونی که جالب تراوردی از خودش در میی صداهاهی.. کردیچهار دست و پا حرکت م..نهی تونست بشی مگهی داالن
 ...."مام" گفت ی به مامان منی همي تونست کامل حرف بزنه برایهنوز نم..بود "مام"
 

 قهیدوست دارم هر دق.. ازمبرهی درشت و خمارش دل مهی مشکيچشما..شهیهر روزم خوشگل تر م.. شده پسرمبزرگ
 ....بوسش کنم

 
 کنارش باشه همش تو بغلشه و یوقت..شهی و دلش بدجور تنگ موفتهی به هول منهی ساعت سپهراد رو نبکی که افسون

 ... چلونشیم
 

 دو ساعت هم با یکی و ادی بهانه منیهرچند به ا..ارهی نيزی چهی سپهراد ي و برانجای اادی نستی ني هم که روزایبرد
 ....ارهی خره و می براش معی سرنهی ببیهرچ..دهی خرای هاش رو برديتمام اسباب باز..زنهیمن حرف م

 
اما خوب ..يری گازشون بگی مشتنی همچدهیجون م.. تپلشي لپاي برارمی میمن که م.. دوتاشون عاشقش هستنهر

 ... کننی مي بچمو گاز گازننی بی چشم منو دور می و افسون وقتای برددمیالبته د..رهی گی بچه م دردش مادیدلم نم
 

 : بهش و گفتمدمیخند..دی کشی تو مشت کوچولوش گرفته بود و مبلوزمو
 
 !...؟ی خواهی میچ..زمممیجونم عز-
 

 :ی شداری بدی خواب بسه باگهی دنکهی ایعنی نیا.. در اوردیی صداهاهی و از خودش دی بلوزمو گرفت کشبازم
 
 ...شمیچشم االن بلند م-
 
 .... مرتبشون کردمدمی تو موهام کشیکنارش نشستم و دست.. تختي شکمم بلندش کردم و خوابوندمش روي رواز
 

 ... دلم ضعف رفت براشزونشی که به صورتش افتاد با اون لب و لوچه اونگام
 
 .... قربون صدقه ش رفتمیمنم با خنده کل.. قلقلکش دادم که غش کرد از خندهواشی
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مامانم  که ي بچگونه اي دادم شروع کردم به خوندن شعرای هم قلقلکش می کردم و گاهی مي که باهاش بازی حالدر
 ... خوندی منی من و آرشي براشهیهم
 
 ..گوشاش چقدر درازه..خرگوش من چه نازه"
 

 ..چه خوشگل و چه نرمه.. گرمهي بخارمثل
 

 .. زارهی هم ميبه رو..ارهی مشی پدستاشو
 
 ..." پره مثل اهویم.. خوره برگ کاهویم
 
 تو میبا خنده بغلش کردم و رفت..دی خندی بچگونه م مي گم اما غش غش به صدای می دونست من چینم

 ...ییدستشو
 

 : صورتشي رودمی کردم و کشسی خدستمو
 
 ....مثل ماه بشه.. بشهزیتم..خوشگل بشه..صورت پسرمو بشورم-
 

 ....رونی بمی هم به صورت خودم زدم و رفتی خودش خشک کردم و ابکِی با حوله کوچصورتشو
 

 : تو سالن صورتمو تو گردنش فرو بردم و صدامو کلفت کردممی رفتی که منطوریهم
 
 ... خوام بخورمـــشیم..ی چه پسره خوشگلي وايوا-
 

 گفت ی هم که ميزی چنیشتریب.. در اورد تا ولش کنمي صداهاهی کرد و یی که با خنده تقالدمی گردنشو بوسمحکم
 ..همون مام بود

 
 : کلفت شده گفتمي و با همون صدادمی صورتش کشي رولبامو

 
 .... خوام دوباره بخورمــتیم..ي چقدر خوشمزه بوديوا-
 

 شونه م و يسرشو گذاشت رو.. کرد از خنده و همراه با مام مام گفتنش دستاشو محکم دور گردنم حلقه کردغش
 .... کرد تا نتونم ببوسمشمی صورتشو قاي جورهی..صورتشو محکم به گردنم فشرد
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 :ده و با ذوق چلوندمش خنری حرکتش زدم زاز
 
 !.... کنم بخورمتی هوس مشتری که بينطوریا.. اخه پسرمینیریچقدر تو ش-
 

 .... بود به گردنمدهیمحکم چسب.. شونه م بردارمي تالش کردم نتونستم سرشو از رویهرچ
 

 : افسون از تو اشپزخونه اومدي که صدامیدی خندی ممی داشتیی دوتاهنوز
 
 !.... خنده هاتون بلند شده؟يپسر که صدا مادر و نی کنیچکار م-
 

 درشتش مشغول نگاه کردن به اطراف شد تا افسون رو ي افسون سرشو بلند کرد و با چشماي صدادنی با شنسپهراد
 ... کنهدایپ

 
 نشستم و سپهرادم زی پشت می صندليرو.. کردیافسون داشت عصرونه اماده م.. و راه افتادم سمت اشپزخونهدمیخند

 ....زی مي رونشوندم
 
 ی کرد و می بوس مهی سپهراد رو ومدی و مدی کشی دست از کار می و اونم هاوردی افسون درمي براي بامزه اي اداهاهی

 ...رفت
 

 هی دست افسون بود، منم سپهراد رو با کی و کي چاینیس.. تو سالنمی افسون درست شد و رفتي عصرونه باالخره
 .... کانتر برداشتمي رو از رووهیدستم گرفتم و با دست ازادم ظرف م

 
 .... کنه و خودمم کنار افسون نشستمي مبل گذاشتم تا بازنیی رو پاسپهراد

 
 : چرخوندم گفتمی رو تو دستم مي که فنجون چانطوریهم
 
 ....زنگ هم نزده..ستی نای از برديامروز خبر-
 

 : تکون دادسرشو
 
 ..ادی بدی نشده شاریاما هنوز د..اره-
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 ...هوم-
 

 برسه، انداختم و وهی کرد تا دستش به ظرف می مبل ها بلند شده و تالش مي جلوزِی به سپهراد که با کمک مینگاه
 :گفتم

 
 ...یوفتینکن پسرم م-
 

 وهی چپه شد و نصف مزی مي رووهی توجه به حرفم بازم خودشو کش داد و اخرشم دستش خورد بهش و ظرف مبدون
 ...نی زمي روختنی داخلش ريها
 
 .... ها رفتوهی نشست و چهار دست و پا به طرف مزی و دوباره با کمک مدی که گرفته بود خندي اجهی از نتی خوشحالبا
 

 : انداختم و گفتمدی خندی به افسون که به شاهکاره سپهراد می نگاهکالفه
 
 ... کنترل کردشهی نمگهی بچه رو دو روز دنیا!..؟ي خندیم-
 

 : هاش رو باال انداختشونه
 
 !...بزار هرکار دوست داره بکنه..گهیبچه اس د-
 

 مبل و اونم نشوندم يخودم نشستم رو.. گرفتم سمت سپهراد و بلندش کردمزی گذاشتم و خزی مي تو دستمو روفنجون
 ... پاميرو
 

 : تو دستم گرفتمدستشو
 
 ... بعد بخورزمی عزارمیبده من برات هسته هاشون رو درب-
 
 : کرد، گفتمی به افسون که با حض به سپهراد نگاه مرو
 
 .. خور شدهالسی گنقدری رفته که ای بچه به کنی ادونمیمن نم-
 

 جا نشده بود رو تو دستم گرفتم و به شتری بالسی و تپل سپهراد رو که تو هر کدوم دوتا دونه گکی دست کوچدوتا
 :افسون نشون دادم
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 ... برداشتهالسیو ظرف بود اما فقط گ توهیاون همه م.. تورو خدانیبب-
 

 ..... با خنده سرش و تکون دادافسون
 
 ... تو دهنشزاشتمی گرفتم می هسته هاشون رو منکهی هارو از تو دستش دراوردم و بعد از االسی گیکی یکی

 
 یو دهنش م خوب تنکهیبعد از ا.. کردی خورد و تمام صورتش رو قرمز می بود که فقط هم ابشون رو منجای اجالب

 ....رونی کرد بی ش رو تف مهی خورد بقیچلوندشون و ابشون رو م
 

 : و صورت و دستاش رو پاك کردمدمی کشرونی از تو جعبه بیدستمال
 
 !... گل پسری رفتیاخه تو به ک-
 

 که افسون وهی رفتم ظرف مي و تندنییگذاشتمش پا..نیی پام شروع کرد به ورجه وورجه کردن که بره پاي روسپهراد
 .... کانتري جمع کرده بود و داخلش گذاشته بود رو برداشتم و گذاشتم رونی زميهمه رو از رو

 
 .... شدي رفت طرف عروسکاش و مشغول بازستی ني خبرالسی از گگهی ددی هم که دسپهراد

 
 .... از تو اتاق اومدمی گوشي افسون که صداشی برگردم پخواستم

 
 ... خونمون بوديشماره .. تند کردم سمت اتاق تا قطع نشهپا
 

 ... تخت نشستمي زدم و همونجا رويلبخند
 

 گرفت چندبار ی بهونه منی اوقات که آرشیتازه بعض..می زدی زدن و باهم حرف می هر روز زنگ مبای و بابام تقرمامانم
 .... تا باهاش حرف بزنم و ارومش کنمزدنیزنگ م

 
 ...می کردی و حرف زدن رفع می هامون رو با گوشی دلتنگنی همي نداشتن برازای چنی و انترنتیبه ا ي که کاراونا
 

 : و با شوق جواب دادمدمی کشی صفحه گوشي رودستمو
 
 !...جون دلم؟-
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 ....سالم دخترم-
 
 ....دادی ميدلم گواه بد...دلشوره به جونم افتاد.. گرفته و پر از بغض مامان بند دلم پاره شدي صدادنی شنبا
 
 : رو گرفتمی گوشی هول بلند شدم و دو دستبا
 
 !.. مامان؟شدهیچ-
 
 : گرفته اروم گفتي همون صدابا
 
 .. دخترم سرما خوردم صدام گرفته شدهیچیه-
 

 که یصداش گرفته بود از بغض..مامانم بغض داشت.. کردی گرفته پر از بغض فرق مي با صدایضی گرفته از مريصدا
 ... تونست قورتش بدهینم
 

 ....شدی منیی دلم باال پاي تويزی چهی.. لبام گذاشتمي انگشتام رو روسر
 

 ...دی کوبی وقفه و به شدت می بقلبم
 

 .... و توان نگه داشتنم رو نداشتدی لرزی مپاهام
 
 :دمی که تو گلوم نشسته بود نالی بغضبا
 
 !...مامان؟-
 
 .... و همراهش دل من همدی در نگه داشتنش داشت ترکی که مامان سعی دفعه بغضهی

 
 :دمی و پر از دلهره پرسنگران

 
 !...شده؟یمامان جون آبشار بگو چ-
 
 : و مستاصل گفتهی از گری لرزون ناشیی صدابا
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 !...ران؟ی اییای بی تونیآبشار م-
 
 : اراده بلند شدی صدام بادی زی نگراناز
 
 !.... تو سرم شده؟یبگو چه خاک..یمامان منو کشت-
 

 : و هق هقش گفتهی گري با بلند شدنه صداهمزمان
 
 ...ستین..ین..خوب..حالش..حا..بابات..با-
 

 .... ازش خارج نشهیی دهنم فشردم تا صداي رودستمو
 

 ....ری پر شد و بعد سرازچشمام
 

 ...دهی تو مشتش گرفته و فشارش میکیانگار ..شدی فشرده مقلبم
 
 ....دی لرزی شده بود و می دلم خالتو
 

 : رفتی ملی تحلشتریصدام هر لحظه ب.. رو تو مشتم فشردمی تخت و روتختي روافتادم
 
 !... براش افتاده؟یچه اتفاق-
 
 :دمی و درمونده ش رو شنیچارگی پر از بي هق هق صداونیم
 
 ....ردهتصادف ک-
 

 : قابل تحمل بودریدردش غ..حس کردم کمرم شکست.. رو محکمتر تو مشتم فشردمیروتخت.. از دستم افتادیگوش
 
 ...آآآخ-
 

 هی اگه یحت.. سرش اومدهیی نتونستم بپرسم چه بالیحت.. نشستمنی زمي و رونیی پادمی تخت کشي از روخودمو
 ....رمی میخراش هم برداشته باشه بازم من م
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 ... دارهی چه حالستی معلوم نمارستانی باشم و بابام اونجا تو بنجای تونم ایچطور م من
 
 ... بلند شدمنی زمي دفعه به ضرب از روهی

 
 : کمرم گذاشتمي خم شدم و دستمو روکمی.. کمرم درد گرفتبازم

 
 ....آآآخ-
 
 بود دهی بلنده باز شدن در اتاق رو شنيافسون که صدا..رونی کمرم و صاف کردم و با عجله از اتاق رفتم بی سختبه

 ... من،صورتش پر از وحشت شددنیبرگشت و با د
 
 ... شدرهی بهم خیپر از سوال و نگران..ستادی طرفم قدم برداشت و جلوم ابه
 

 : و تو دستم گرفتم و هق زدمدستش
 
 !....کرده..تصادف..بابام-
 
 : بازوهام و گفتي ناباوربا
 
 !...االن کجاس؟!..حالش چطوره؟!..؟يدیاز کجا فهم!..؟یگی میچ-
 
 ... سرش اومدیی چه بالستی افتاد و معلوم ننی زمي خودم که رویگوش.. زنگ بزنمهی طرف تلفن رفتم تا به
 
 : گرفتم جواب افسون رو هم دادمی که شماره می حالدر
 
 ...رانی اایمامانم گفت ب.. که تصادف کردهدمیفقط همون رو شن.. بپرسميزینتونستم چ.. دونمینم..مامانم زنگ زد-
 

 : لب زمزمه کردمری زدادمی متعدد و منظم گوش مي که به بوق هانطوری رو کنار گوشم نگه داشتم و همیگوش
 
 ... االن تنهاننیمامانم و آرش.. کنارشون باشمدیمن با.. دارناجیبه من احت.. برمدیبا-
 
 : شروع کردم به حرف زدن و هق هقهی که گفت با گریی الونی اولبا
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 دیبا.. االن واسم جورش کننی همي برای تونی اگه میحت..هرچه زودتر بهتر..ری بگرانی اي براطی بلهیواسه من -

 .... االن اونجا باشمدی عجله کن من باایتورو خدا برد..برم
 

 : گفتی با نگرانایبرد
 
 !.... افتاده؟ی اتفاقی کسيبرا!.. شده آبشار؟یچ-
 

 : زدمهق
 
 !...ایبابام تصادف کرده برد-
 
 .... اونجاامیاالن م-
 

 .... صورتم گذاشتم و زار زدمي توجه به افسون دستامو روی رو قطع کردم و بیگوش
 
نفسشون به نفس .. و مجنون رو کم کردنیلی لياون دوتا رو..مطمئنم داغونه.. دارهی مامانم االن چه حالچارهیب

 االن مطمئنم حالش بدجور نیاز هم.. باشهمارستانی تخت بي بابام روارهی تونه طاقت بیچطور م.. وصلهگهیهمد
 .....خرابه

 
 .... صورتم برداشتمي دفعه به خودم اومدم و دستامو از روهی سپهراد ي هی گري صدابا
 

 من ي هیاز گر..زدی منو صدا مهی نگاه کردم که از تو بغل افسون دستاشو به طرف من دراز کرده بود و با گربهش
 .... تونستم ارومش کنمیحاال هم فقط خودم م.. افتاده بودهی بود و به گردهیترس

 
 بزارمش نجای همدیبا.. تونم ببرمی نمتی موقعنی سپهراد رو تو ارانیاگه قرار باشه برم ا.. لبام نشستي روی تلخلبخند

 ....ای افسون و برديبرا
 

 .... تنم دور باشمي از پاره ی تونم تا زمان نامعلومیمگه م..ارمی رو طاقت بشی دورچطور
 
 ...بند دلم پاره شد.. ش هم قطع شدههی گري و صداشهی ماهی رنگ سپهراد داره سدمی دفعه دهی

 
 ...شدی کرد نفسش قطع می مهی گردی شدیلی و خوفتادی مهی به گری که داشتم وقتی سختي بخاطره باردارسپهراد
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 ....می و با هزار مکافات نفسش و برگردوندی شده به سختيرنطوی حاال هر موقع اتا
 
 : زدمغیج.. و سپهراد رو از تو بغل افسون چنگ زدمدمی جا پراز
 
 .... به دادم برسایخدا-
 

دستاش تو هوا تکون .. کردی ذره نفس تقال مهی يدهنش و تا ته باز کرده بود و برا..شدی تر ماهی لحظه رنگش سهر
 ... خوردیم
 

 .... کردم هر لحظه ممکنه از دستش بدمی محس
 
 ... کنمکاری دوستم چی م شدت گرفته بود و نمهی گرادی زی ناتواناز
 

رنگ به رو .. به افسون که خشکش زده بود انداختمینگاه.. و صورتش و تو دستام گرفتمنی زمي روخوابوندمش
 ...نداشت

 
 :دمی دلهره نالبا
 
 ....رهیدستم م کن بچه م داره از ي کارهیافسون -
 

 ينطوری دو بار قبل هم که ایکی.. کنارم نشست و دو سه تا با سر انگشتاش اروم زد تو صورتشجی همونطور گافسون
 .... خوب شده بودعی تو صورتش و کمرش زدنا سرنیشده بود با هم

 
 موقع خوردن داروهاش ای دی پری تو گلوش ميزی چهی بچه بود یلی خنی آرشیوقت.. تو ذهنم جرقه زديزی چهی دفعه هی

 ... گشتی کرد و نفسش برمی مامانم چند تا فوت تو صورتش مشدینفس قطع م
 

با هق .. ندادجهینت..از اونطرف هم پشتش رو محکم تو دستم گرفتم.. خم شدم روش و تو صورتش فوت کردمعیسر
 ... فوت کردمگهیهق دو بار د

 
 .... ش بلند شدهی گريادنش دوباره صدا درونی و همراه با بدی نفس بلند کشهی دفعه هی

 
 ....ایخدا..یمرس..یمرس.. شکرتایخدا..يوا-
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 کردم دو سه ی اما حس مدی هم نرسقهی به دو سه دقدی اتفاقا شانیا.. دادم و سپهرادو بلند کردمرونی و با ناله بنفسم

 ....سال از عمرم و کم کرد
 

 کلنجار کمی بعد از شهیهم.. مردمی من مشدی مشیاگه طور.. گشتی برمي صورتش کم کم داشت به حالت عادرنگ
 ....ومدی کردم نفسش باال نمی اما االن هرکار مشدیرفتن باهاش خوب م

 
 .... کردم و تند تند خداروشکر کردمهیپابه پاش منم گر.. بغلم گرفتمش و محکم به خودم فشردمشتو
 

 ....خدانکنه.. م فشردمشنهیمحکم به س.... افتادی براش میاگه اتفاق.. چسبوندمشیشونی و لبامو به پدمی و بوسصورتش
 
 .... مبل نشستمي بلند شدم و رونی زمي رواز
 
 ..رهی اروم تو گوشش شروع به حرف زدن کردم تا اروم بگهی بغلم نشوندمش و با گرتو
 

 ... ارامش بخشش دور بمونمي بونی مدت از اهی دیبا..دمی هام کشهی تنش رو به ري و بودمی کشیقی عمنفس
 

 هق زی رکباری قهی کرد اما هر چند دقی نمهی گرگهید..دی کشی م منهی بود و صورتش رو به سدهی محکم بهم چسباونم
 ...زدیم
 
 .... سرم و بلند و اشکام و پاك کردمفونی اي صدابا
 

 ...ای برم استقبالِ بردشهی تونست بلند شم و مثل همینم.. که افتاده بود دست و پام شل بودی از اتفاقهنوز
 

انگار افسون .. هم اومد طرفِ من و سپهرادای مبل روبه روم نشست و بردي با هم اومدن و افسون روای و بردافسون
 .... افتادهیبهش گفته بود چه اتفاق

 
 م نهی مشتش گرفت و سرش و تو س بلوز منو توی و دراز کرد سمت سپهراد تا بغلش کنه اما سپهراد با تخسدستش

 ....پنهون کرد
 
 يادی مدت زدی رفتم و شای مي خودم باشه چون به زودشی دادم پی محی منم ترجرونی بادی خواست از بغلم بینم

 ... کردمی هام حفظ مهی خوشش و تو ري بودیبا.. گشتمیبرنم
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 : کاناپه کنار افسون نشستي از حرکت سپهراد زد و رفت روي لبخندایبرد
 
 !..حالش چطوره؟-
 

 : بهش نگاه کردم و گفتمي قراری کردم و با بيتشکر
 
 !....؟ی گرفتطیواسم بل!..؟يچکار کرد-
 

 : زانوهاش گذاشتي و تو هم قفل کرد و رودستاش
 
 !...هی چه زمانرانی پرواز به انی اولنهی از دوستام که تو فرودگاس زنگ زدم تا چک کنه ببیکیبه -
 
 ... هرچه زودتر برمدیمن با-
 

 : به سپهراد کردي ااشاره
 
 !...؟ي بریبا خودت م!..؟ی کنیسپهراد رو چکار م-
 

 : و باال انداختمسرم
 
 یمسلما رفتاره خوب!.. بچه گرفتم بزرگ کنم؟هیاونا االن گرفتاره بابامن،برم بگم .. ببرمشتی موقعنی تونم تو اینم-

 !... گردنه تو و افسونوفتهی زحمتش مامی و بتا برم..نخواهند داشت
 

 : که ساکت بود به حرف اومدافسون
 
 ...ی دونی باشه خودتم مشمیمن که از خدامه پ-
 

 : به صورتم کرد و گفتی نگاهایبرد.. بهش زدميلبخند
 
 !... گفت؟ی بگو مامانت چقیدق-
 

 یچی هچکدومی ساکت شدم هیوقت.. دادمحی که داشت رو توضیی که مامان زده بود به همراهه حالت هایی حرفاتمام
 .... تو فکرمینگفتن و همه رفت
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 به صفحه ش ی در اورد و نگاهبشی رو از جشیگوش.. شکستای بردلِی سکوته خونه رو زنگِ موباقهی از چند دقبعد

 ...انداخت
 

 : داد گفتی که جواب منطوری شد و همبلند
 
 ....همون دوستمه-
 

 رو ی حرف زدن و تشکر گوشکمی که بعد از می کردی کرد،نگاه می که داشت صحبت مای و افسون منتظر به بردمن
 ...قطع کرد

 
 : و به من نگاه کردبرگشت

 
 !... فردا شبهي پرواز برانیاول..يشانس اورد-
 

 کم پشت و بوره سپهراد ي موهاي تشکر کردم و دستم و روایاز برد..دمی کشیقی و باز و بسته کردم و نفس عمچشمام
 ....دمیکش
 

بلند شدم به طرف اتاقم راه .. از اشک و نشسته تو بغلم خواب رفتهسی با همون صورت خدمی نگاه کردم که دبهش
 ... تخت بزارمشيافتادم تا رو

 ....دمی کشهی تنش رو به ري گردنش فرو کردم و بوي توسرمو
 ...ارهی رو طاقت نمشیدلم دور.. تونم از بچه م دور باشمیمن مادرم نم.. نکنادی فاصله رو زنی اایخدا
 

 ...دمی به خودم فشردمش و گونه ش رو نرم و اروم بوسمحکمتر
 
 گردم قربونت یزود برم.. زارهی رو ببخش که تنهات میمامان.. کنمیدق م.. تونم ازت دور باشمیاخ پسرم چطور م-

 گهی ها من چند روز دی نکنی تابیب..شتی پامی زود میلی خیلیخ..مزدلی عزرمیمیم.. تونم ازت دور بمونمیمگه م..برم
 !.....دمیقول م..کنارتم قندعسلم

 
 .... تختي گذاشتمش روارهی دربي بازی بشه و بخاطره رفتنم کولداری بنکهی به موهاش زدم و قبل از اي ابوسه
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 یاگه م..نمشی بار ببنی اخري برنگشتم برای و حترونی از اتاق زدم بي نشم تندمونی از نبردنش پشنکهی ايبرا
 ... برمشی با خودم نمنکهی اای شمی مطمئن نبودم از رفتن منصرف نمدمشید
 

 ....می شدنی و افسون سوار ماشای با برددنشی کردم و بعد از بوسنی اخر رو به کاتري هاهیتوص
 
 ...د االن براش تنگ شنیدلم از هم.. نشستم و اشکام و پاك کردمنی ماشتو
 

 .... روبه رو شمی دونم االن اونجا چه خبره و قراره با چی تونستم با خودم ببرمش اما نمی مکاش
 

 ...شدی خراب می همه چدی بردمش شای االن با خودم ماگه
 
 با خودم هوی نطوریاگه هم..ادی نشی پی قشنگ فکر کنم تا مشکلنمی بشدیبا.. کنمی با برنامه سپهراد رو معرفدیبا

 ... نشون بدنی چه عکس العملستیببرمش معلوم ن
 

 .... فکر کننی تونن منطقی هم ندارن و نمی مناسبی که مطمئنم االن اوضاع روحخصوصا
 
 : بهش نگاه کردمای بردي صدابا
 
 ...می کنینگران نباش من و افسون مثل چشمامون از سپهراد مراقبت م-
 

 : زدمی تلخلبخند
 
 .... بردمشی راحت نبود که با خودم مالمیخاگه .. دونمیم-
 

 ... نگفتيزی چگهی تکون داد و دسرشو
 
 ....هی االن در چه حالستی بابام که معلوم نایبه دور شدن از جگر گوشه م .. فکر کنمی دونستم به چینم
 
 زنگ زدم و ازش حال بابام رو کباری که مامانم زنگ زده و خبر تصادف بابام رو داده هر چند ساعت ی ساعتاز

 .... گفتی بهم نميزیهر دفعه هم حال مامانم خراب تر از دفعه قبل بود و چ..دمیپرس
 

 من تو راهه دور نگران نشم، نکهی اي افتاده باشه و براي اتفاق بددمی ترسی کرد و می نگرانم مشتری بیلی خنیهم
 ...گنی بهم نميزیچ
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 جمع کرده بودم ی رو که هول هولی چمدونای و بردمی شدادهی پنیاز ماش..د و بدل نشد رنمونی بی حرفچی فرودگاه هتا

 ...رو از صندوق عقب دراورد
 

 ....می ها و منتظر شدی صندلي رومینشست..می تا زمان پروازم وقت داشتی ساعتمی نهنوز
 
 شاخه به اون شاخه نی از ایه.. کردمی داغون، فکر می و اعصابی ضرب گرفته بودم و با نگراننی زمي راستم روي پابا
 ... تونستم فکر کنمی ثابت نمزهی چهی و به دمی پریم
 

 ....سهی پام گذاشت تا از حرکت واي دستش و روافسون
 

 از قلبم کهی تهی از سپهراد رو که انگار يمن چطور دور..دی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی بهش نگاه کردم و نگران
 ...ارمیبود رو طاقت ب

 
 : دستش اشکمو پاك کردیکی دستش گرفت و با اون ي دستم رو توافسون

 
 دوستش دارم که نزارم ينقدریمطمئن باش ا.. زارم خار به پاش برهینم..من مواظبه سپهراد هستم.. نباشنجاینگران ا-

 .... مراقبشمشتریاز جونمم ب..وفتهی براش بیاتفاق
 
 ی االن دلم منیهم.. تونم ازش دور باشمینم..ارهی طاقت نمی دل لعنتنیاما ا..به خدا که بهتون اعتماد دارم.. دونمیم-

 مام يعادت کردم هر روز صبح با صدا.. قراره براشی شده که دلم بدجور بنیری مدت شنی انقدریا..خواد بغلش کنم
 ..... شمداریمام گفتنش از خواب ب

 
 : و ادامه دادمدمی اشکام کشي دستمو روپشت

 
 خبر درست هی بهم چکسیه.. دونم اونجا چه خبرهیمن نم.. خوام صداش رو بشنومیم..افسون هر روز بهم زنگ بزن-

 اتفاق هی یاگه حت..نفسمه..سپهراد جونه منه افسون..ری فرصت نکنم زنگ بزنم اما تو هر روز تماس بگدیشا..نداده
 کنه نفسش ی مهی گردی شدی که وقتی دونیخودت م..هوفتی بهیافسون نزار به گر..رمی می من موفتهی براش بکیکوچ

 ....شهیقطع م
 

 : دستمو فشردافسون
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 ...دمیقول م..زمیباشه عز-
 
 : هق هق افتادمبه
 
 هی لباس گرم براش بپوش تا نی رفترونیاالنم هوا سرد شده اگه ب.. بشهضی نخوره که مريزیافسون حواست باشه چ-

مواظب ..یوفتی از درسا عقب نادی بنی زنگ بزن کاتري کالس دارییوقتا..خودتم دانشگاه حتما برو..موقع سرما نخوره
دارم ..من مادرم..ستیباور کن دسته خودم ن.. کنمی مارش سفنقدری من ای موقع ناراحت نشهیافسون ..نیخودتون باش

باور کن ..شمی ازش دور ملومترهای دارم کگهی براش حاال که دتهوفی هم دلم شور ممیری دانشگاه میوقت.. راهه دوررمیم
 نم توینم..ستی اونجا اوضاع مرتب نگهی بهم می حسهی بردمش اما یاگه راه داشتم با خودم م.. ترکهیدلم داره م

 .... کنمی حرفه نامربوط درموردش بزنه دق مهی یکیببرمش چون اگه 
 

 : و بغلم کرددیچی و دور شونه هام پدستش
 
 .... دونمیم..زدلمی دونم عزیم-
 
 خانواده درست نجایما چهارتا ا..نیشما خانواده دوم من هست..شهی هرسه نفرتون تنگ ميبرا..شهیدلم براتون تنگ م-

 دونم درچه یبابام حالش بده و من نم.. دلم اونجاهی نجاسی دلم اهی نیباور کن.. تونم ازتون دور باشمی چطور ممیکرد
 .... گردمی حالش خوب بشه برمنکهیهم.. برم از خوب بودنه حالش مطمئن بشمدیبا..هیحال
 
 ي دورنی ادوارمیام..می از دو سه روز از هم جدا نبودشتری تا حاال بمونیاز زمانِ دوست..شهیما هم دلمون برات تنگ م-

 ....میتظرت و پسرت منایمن و برد..شمونی پي طول نکشه و زود برگردنای از اشتریهم ب
 
 .....تی کنم از دوریمن که دق م..رمی زارم و میچطور دارم تورو م.. پسرم،اخاخ
 

 از پسرم و ي خواستم برم، هم طاقت دوریهم م..با اکراه بلند شدم.. بگم که شماره پروازمو اعالم کردنيزی چخواستم
 رو، دنی خواهر و برادر زحمت کشي تونستن برام انجام دادن و واقعا برام اندازه ي مدت هرکارنی که اي دو نفرنیا

 ....نداشتم
 
 ی همه با هم مشدیکاش م..شدی مجانی بعد از مدتها دلم پر از هنی مامان،بابام و آرشدنِی هم با فکره دی طرفاز

 ....میرفت
 

 : افسون انداختم و بغلش کردمي دور شونه هادستمو
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 ... مواظبه خودت و سپهرادم باشیلهفداتشم ا-
 

 خاصِ خودش باز و هی بهش زدم که چشماش رو با مهربونيلبخند..می و از هم جدا شدمیدی رو بوسگهی همدي هاگونه
 ....بسته کرد

 
 .... بودیصورتش پر از ناراحت.. و به صورتش نگاه کردمستادمی اای برديجلو
 
 با مونیی بار تو مدتِ اشنانی اوليبرا.. برام قابل احترام بوده که اندازه جونم بهش اعتماد داشتمنقدری مدت انی اتو

 ... کامل دستمو به طرفش دراز کردمنانِی خودم و با اطمارهیاخت
 

 حذر ی مدت از هرگونه تماسنیا.. دادیفیدستمو تو دستش گرفت و فشار خف.. اول متعجب و بعد خندون شدنگاهش
 .... تر بشهکی بهم نزدینی حد معهیدم و نذاشته بودم از کرده بو

 
 : که دستم هنوزم تو دستش بودی پر از اعتماد بهش نگاه کردم در حالیی چشمابا
 
مراقبشون ..رمی زارم و می رو دستت امانت ممی زندگي هانیزتری بهت اعتماد دارم که دارم دوتا از عزينقدریا-

من ..تورو خدا مواظب هردوتاشون باش..رمی گی ملشونی هم تحونطوری هم که دستت سپردمشوننطوریهم..باش
 دوتا جونِ نیا.. بردمشونی با خودم ميتو نبود اگه..رمی و منجای زارمشون ای که به تو دارم، دارم مینانیبخاطره اطم

 ..ننی بببی اسستمی نی مدتنی تو اي و نزاری خوام مراقبشون باشیفقط ازت م..منن
 

 : زدی مهربونلبخنده
 
 ....برو به سالمت.. نباشنجاینگران ا.. مراقبشونمشتریاز جونمم ب.. راحت باشهالتیخ-
 

چند قدم عقب عقب رفتم و بعد .. شونه م محکم کردمي روفموی و بند کدمی زدم و دسته چمدونم رو باال کشيلبخند
 .. بلند ازشون دور شدميبرگشتم با قدما

 
 : گفتمي نسبتا بلندي و برگشتم با صدااوردیته بودم که دلم طاقت ن ازشون فاصله گرفي مترچند

 
 من يزای مواظب عزایبرد..گهیپسرم و به شما سپردم و شمارو به همد..نی باشگهیمراقب همد..دوستتون دارم-

 .....خدانگهدارتون.. سپارمیهمتون رو به خدا م..باش
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 دستشون رو بلند کردن و تکون دادن، برگشتم و چمدونمو هم دنبال خودم ی هم براشون تکون دادم و وقتدستمو

 ....دمیکش
 

 .... خودت نگهدارشون باشایخدا
 

 .... بهم داده بود رو جمع کردمای مدت بردنی اعتماد به نفس تو ایهرچ
 

 .... چمدون رو تو مشتم فشردم و سرمو باال گرفتمدسته
 
 ... منظم و هماهنگ حرکت کردمي قدمابا
 

 .... نداشته م بخندنشی دوست داشتن باهام انجام بدن و بعد هم به ري زارم هرکاری نمگهید.. زارمی نمگهی دمن
 
 ... بشهمالی زارم حقم پای کنم و نمی می رو تالفي کارنی حاال کوچکتراز
 

 ....ستمی گرفتن نی مي که همه ازم سواري اون دخترگهی دمن
 
 ... زارمی جواب نمی رو بي کارچی کشور گذاشتم، هنی که پا تو ای االننیاز هم.. االننی هماز
 
 !...همه.. ازم بترسندی حاال همه بااز
 

 .... چمدونم رو محکم تر گرفتم و سرمو باالتردسته
 

 .... تر قدم برداشتم و آسوده ترمحکم
 

 ... نهای دنبالم اومده ی کسنمی بودن نگاه کردم تا ببستادهی اشهی که پشت شیی چرخوندم و به کساچشم
 

 !...مطمئنم.. رو دنبالم فرستادهی حتما کسادی اگه مامانم خودش نتونسته باشه بیحت.. رسمی می بودم چه ساعتگفته
 
چند تا دست تو هوا بود و برام .. بودمدهیدرست د..دوباره به همونجا نگاه کردم..دمی اشنا دافهی قهی لحظه حس کردم هی

 .... خوردیتکون م
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 ...دی محو شد و دلم لرزعی سردمی که ديزی لبام اما با چي نشست رولبخند
 

 .... کارنی باشه ای اتفاقدیشا.. لبام نشوندمي لبخندمو دوباره روعی ندادم و سرتیاهم
 

 .... براشون تکون دادم و تندتر حرکت کردمدستمو
 

 يزی تموم بشه و بغلشون کنم اما همون چي فاصله چند مترنیدوست داشتم زودتر ا.. تنگ شده بودیلیشون خ برادلم
 ... کردی متمیکه اول از همه توجهم رو جلب کرده بود اذ

 
 .... از محبتشون بودزیدلم لبر.. کردنیمشتاق و با شوق بهم نگاه م.. و ول کردم و به صورتاشون نگاه کردمچمدونم

 
 .... کلمه سالم از دهنم خارج شد تبسم خودشو پرت کرد تو بغلمنکهیهم.. کردمی لبخند بهشون نگاه مبا
 

 ي روزهی و چشمامو بستم تا اشکم خشک بشه و نردمی کشیقینفس عم..چقدر دلتنگ بودم.. دورش حلقه کردمدستامو
 ....صورتم

 
 ..فمی فکر کنه من ضعی زارم کسینم..هیبق زارم از ضعفم سواستفاده کنن ی مگهید..ستمی نفی ضعگهی دمن
 

 ... بودنی که جلوم بودن، مهربون تر از هر مهربونیینای اهرچند
 

 ....اکتفا کردم "خوبم" به گفتن شی و در جواب احوال پرسدمی تبسم رو بوسصورت
 

 ... از خانواده م دور بودمچون ماه ها..هی دونستم پدرم در چه حالیچون نم..چون از پاره تنم دور بودم.. خوب نبودمچون
 

 خودش و تو بغلم انداخت و شروع تایب.. قدم عقب رفتهی در حال پاك کردنِ اشکاش، موشکافانه بهم نگاه کرد و تبسم
 .... کردنهیکرد به گر

 
 .... بودنزتری برام عزياز هر خواهر.. به شونه ش زدمي و بوسه ادمی کمرش کشي رودستمو

 
 نامزدش يعقب که رفت با مهد..دمی زدم و گونه ش رو بوسيلبخند.. و صورتمو غرق بوسه کرددی و عقب کشسرش

 ... کردمیاحوال پرس
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بغلش کردم و .. ارغوان لبخندم عمق گرفتدنِیسرمو به سمتش چرخوندم و با د.. راستمي به بازودی چسبیکی دفعه هی
 .... بودمی بچگهیهمباز.. بود و دوستش داشتمزی برام عزتایارغوان هم درست مثل تبسم و ب..دمشیبوس
 
 ....می شدنی و سوار ماشمی رفترونی کردم و بدون سوال از فرودگاه بی گرمی هم احوال پرسری امبا
 

 ... اومدنی خودشون منی هم با ماشي و مهدتای و بمی بودری امنی تبسم و ارغوان با ماشمنو
 

 ... دادمی و منم جواب مدنی پرسی و ارغوان همش در مورد افسون و دانشگاه سوال متبسم
 

 برم تا خودم مارستانی راست به بهی دادم ی محیترج.. درمورده بابام بپرسم و جواب سرباال بشنومی نداشتم سوالدوست
 ...از حالش مطمئن بشم

 
 که راننده بود ری ابروهام و رو به امنیهه خونه اخم نشست ب رادنِی ببرن اما با دمارستانی کردم قراره منو بی مفکر
 :دمیپرس

 
 ...نمی بابامو ببمارستانی خوام برم بیم!.. خونه؟ي بریچرا منو م-
 
 چیه.. زدن هم ساکت شدنی داشتن حرف مزی رهیارغوان و تبسم که تا االن .. رو فرا گرفتنی دفعه سکوت ماشهی

 .... گفتنی نمیچیکدومشون ه
 

 : به حرف اومدری سکوت ادامه داشت امنی از چند لحظه که ابعد
 
 ....مارستانی بمیری بکن بعد میاستراحت.. خونه مامانت منتظرهمیاول بر-
 

 : تر شدظی غلاخمم
 
 ... خونهمی ری بعد منمی بابامو ببمیاول بر..نه-
 

 : دستم گذاشتي دستش و روارغوان
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 نیتازه آرش.. باهات حرف بزنهدیگفت با..يری می بعد با خودش هرجا خواستششی پمتی مامانت گفته اول ببرزمیعز-
از .. بخوابهمی مجبورش کردشبیبه زور د.. خورهی تکون نماطی از تو حییای مي داردهی فهمیهم منتظرته و از وقت

 ....ی رو بدونزای چي سرهی دیتو با..نی برو اونارو ببولبه نظرم ا.. تکون نخوردهفونی اي شده از جلوداری هم بیوقت
 
 !...ن؟ی گی افتاده که به من نمیچه اتفاق!..ن؟ی زنیچرا حرف نم!.. رو؟ییزایچه چ-
 
 .... خوان گولم بزننی حرفا منیمگه من بچه م که با ا.. شدمیعصبان.. نزدنی کدوم حرفچیه
 
 :دمی گذاشتم و از وسطشون خودمو جلو کشی دوتا صندلي پشت دستمو رواز
 
 نی خواهی که مستمیمن بچه ن!..ن؟ی کنی از من پنهون منی رو داریچ.. کنمی رفتاراتون رو درك نمنی ایاصال معن-

 !...نیگولم بزن
 

 : عقبدمی شونه م گذاشت و کشي دستشو روتبسم
 
 ....متی بری می خونه و با مامانت صحبت کن بعد هرجا خواستمی کنم بزار اول بریآبشار جان خواهش م-
 
 ... گم، ساکت شدنی نميزی چگهی ددنیدم و اونا هم که د اخم ساکت شبا
 
 بغلمو ری افتادم که تبسم و ارغوان زیداشتم م.. شدی پاهام خالری دفعه حس کردم زهی شدم اما ادهی به خونه پدنی رسبا

 ....گرفتن
 
 ... نصب کرده بودن، نگاه کردمواری دي که رویاهی سي به پارچه هاي ناباوربا
 

 : گفتمومدی که انگار از ته چاه میی تبسم و چنگ زدم و با صدادست
 
 !....بابام کجاس؟...بابام!.. ما زدن؟ي رو برااهی سي پارچه هانیا!.. چه خبره؟نجایا!.. شده؟یچ-
 
 : زدمغی تبسم و ارغوان بود، نشستم و جي که بازوهام هنوز تو دستای زانوهام در حاليرو
 
 ....مارستانی بنیمنو ببر..نمی خوام بابامو ببیم!..؟بابام کجاس..بـــابــــا-
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 من يبابا.. افتادهی خواستم باور کنم اتفاقینم..دمی فهمی بودن و مدهی که همشون پوشی مشکي لباس هاهی معنحاال
 ...حالش هم خوبه..فقط تصادف کرده

 
 : گفتی جلوم سر پاهاش نشست و با ناراحتریام
 
 به ی تا بتونی باشي قودیتو با.. به توئهدشی اميهمه .. دارهاجیاون االن بهت احت.. داخل مامانت منتظرتهمی برایب-

 گم ی متیبهت تسل..ي ادامه بددیتو هم با.. هنوز ادامه دارهیزندگ..ستی حکمت نی کاره خدا بچیه..ي بددیمامانت ام
 ....زمیعز
 

 ... وا رفتمنی زمينم گذاشتم و رو دهيکف جفت دستامو رو.. بهش نگاه کردمناباور
 

 .... زارهیبابام مارو تنها نم.. کننی میدارن شوخ..گنی دارن دروغ منایا.. امکان ندارهایخدا
 

 ...نـــه..نه.. کنمی رحم با بچه م زندگی بيای دننی بهش تو اهی باشه تا من بتونم با تکدیاون با.. دارماجی بهش احتمن
 

 : زدمغی و جدمی کوبنی زمي دستامو روکف
 
 ..... زارهیبابام مارو تنهام نم..یگیدروغ م..نــــه-
 

چطور بابام ..چطور ممکنه..ختی ری قطره اشک هم از چشمام نمهی یاما من حت.. دخترا بلند شده بودي هی گريصدا
 .... تونه مارو بزاره و برهیم
 

 : و زمزمه وار گفتممات
 
 ... دارماجیمن هنوز بهش احت.. سن بدون پدر بزرگ بشهنیچطور تو ا.. خوادیاون بابا م..کهی کوچیلی هنوز خنیآرش-
 

 : نامفهوم شدصدام
 
 .... کنهی تونه بدون بابام زندگیمامانم چطور م.. کنارم باشهدیاون با..من چطور بچه م و بدون مرد بزرگ کنم-
 
 به طرفم ي بهش نگاه کردم که با زارمات و گنگ..مامانم بود.. سرمو بلند کردمی و ضجه کسهی بلنده گري صدابا
 .... گرفته بودهی بازوش رو با گرری زری و مامانِ امومدیم
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 ... حالته خلسه وار بلند شدمهی قدم مونده بود بهم برسه که با چند
 

 شدم و نی پخش زمانی بخوان به خودشون بهیتا بق..ی پام خالری شد و زاهی دفعه چشمام سهی برداشتم طرفش که قدم
 ....دمی نفهمیچی هگهید
 

********************************************************* 
 
 ... بودن نشستمختهی بابام ري که روی خاکي دادم و اروم کنارِ کُپه هی تکتای ببه
 

 سه روز قبلش بابام رو خاك رانی ادمی که من رسيروز.. روزه که بابام مارو تنها گذاشته و امروز مراسم هفتمشِهفت
 .... بعد بفهممرانی نشه بهم نگفتن و گذاشتن برسم امیزی من چنکهی ايکرده بودن و برا

 
 تا ششی پومدمی موفتهی اتفاق براش بنی انکهیکاش قبل از ا.. بودمشدهیکاش د.. بابامي دلم تنگ شده بود براچقدر

 ... دلم نسوزهنقدریا
 

 .... که سرم اومدهییاز بالها.. براش حرف بزنممی دارم بغلش کنم و از دلتنگدوست
 

 نگهش داشتم اصال نکهی خواد براش بگم که چقدر دوسش دارم و از ایدلم م.. دارم از سپهراد براش حرف بزنمدوست
 ... هاش براش بگمی زبوننیری از ششدیکاش م..ستمی نمونیپش
 
 .... و براش بگمرونی بزمی دلمو بريحرفا تونم ی و نمستی نگهی که دفیح
 

 ... گفتمی کرد رو بهش می متمی که اذيزی کردم و هرچی بابام درد و دل مي براشهی آرشام رفت من همنکهی از ابعد
 

 .... کردی با محبت و عشق پدرانه ش ارومم ماونم
 

 ... بازم بودکاش
 

 گهی سر ما باشه اما دي باالدی مرد باهی..می چکار کني مردچیحاال ما بدون ه.. تونستن دوتاشون مارو بزارن و برنچطور
 ....ستی نیکس
 

 ... خوندنی کنارش نشسته بودن و فاتحه ميچند نفر.. به قبرِ آرشام انداختمینگاه
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ما دوتا زن رو با دوتا بچه تو .. معرفت بودنین بدوتاشو..خودش رفت و بابامم برد.. بودمریازش دلگ.. ازش گرفتمنگاه
 .... تنها گذاشتن و رفتنکری دروپی بيای دننیا

 
 ...ختی ری قطره اشک هم از چشمام نمهی یحت
 

 ....رونی بزنی خواستن بری بودن و نمری اشکامم مثل خودم دلگانگار
 

 دادم و دوباره به کُپه ی براشون تکون ميسر.. گفتنی متی خوندن و بعد به من تسلی جلو فاتحه مومدنی ها میبعض
 .... کردمیخاك نگاه م

 
 کنارم دی بایکی کردم و یفقط اروم و مات نگاه م..یچیه..ادینه فر..نه داد..غینه ج..هینه گر.. نداشتمی عکس العملچیه
 ... طرف به اون طرف بکشوندمنی از ای عروسک کوکهی تا مثل بودیم
 

 ... که توش بودم خارج بشمي خلسه انیدوست نداشتم از ا..هی کنمی رو کنارم حس کردم اما برنگشتم ببی کسنشستنه
 
 : بودیصداش پر از غصه و ناراحت..رهی امدهی صداش فهمدنهی شنبا
 
 زی تو خودت نرنطوریفقط ا.. خواد بگوی دلت میهرچ..داد بکش.. بزنغیج!..؟ی کنی نمهیچرا گر..زدلمیعز..آبشار جان-

 نقدریهمش نگاهش به توئه که چرا ا.. نگران تو هم هستتی موقعنی مامانت تو انیبب.. هاشهیحالت باز بد م
 هات ی ناراحت،ي بددی و به مادر و خواهرت امیباش ي قوی بتوننکهی اي کنم آبشار برایخواهش م..ی کنی ميخودخور

 ..... کنم ازتی آبشار خواهش مزیتو خودت نر..فحش بده.. بزنغیج.. کنهیگر..رونی بزیرو بر
 

 : و مات و اروم گفتمدمی صورتم کشي رویدست
 
دلم به بابام .. کنم چقدر من بدبختمی حس می گاهری امی دونیم!..اد؟ی کنم بابام مهی بزنم و بلند گرغیمگه من ج-

بعد از آرشام،بابام بود اما .. کنهتی تا ازم حماستی ني مردچیه.. ندارمي مردچی هگهیحاال د..خوش بود که اونم رفت
 رو نیآرش!.. کنهی چطور زندگي مردچی و بدون هتی حمادون دختر،بهی!.. من چکار کنم؟ریام..ستی نچکسیحاال ه

 !....ر؟ی امشهی می چفمونی تکلنیمن،مامانم،آرش!.. چکار کنم؟دیحاال با!.. بدبختم نه؟یلی من خریام!..م؟یچطور بزرگ کن
 
 چوقتی بهت هدمیقول م.. کنمی متی ازتون حمامی لحظه زندگنیتا اخر..یه تو بدون مرد باشمگه من مردم ک-

 و قرارم نجانیمطمئن باش حداقل نصفشون از ته دل ا.. شما باشنشی همه ادم اومدن تا پنی انیبب..تنهاتون نزارم
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 یخواهش م..می کنی متی ازت حمای که بخواهجا و تا هرمیما کنارت.. بد فکر نکنيزای تنهات بزارن پس به چستین
 ....ی بشی تا خالی کنهی کن از ته دل گری دور و سعزی فکرا رو برنیکنم ا

 
 ....ادی م نمهیاخه گر-
 
 ... پر از اشک شدری امي لحنم مظلوم بود که چشمانقدریا

 
کرده بودم بازم عکس  که خودم یبا تمام تالش.. بهم زده بودای که بردییبا تمام حرفا.. دستم گذاشتي و رودستش

 ....دمی کشرونی دستش بری دستمو از زعیالعمل نشون دادم و سر
 
اروم کنارم ..بهش نگاه کردم..دمی مامانمو از کنارم شني هی گري بگه که صدايزی بهت بهم نگاه کرد و خواست چبا

 ...دی خاکها کشينشست و دستشو رو
 

 : کرد گفتی مهی بلند گري که با صدانطوریهم
 
 ی معرفتیب!.. به دختراش فکر نکرد و رفت؟يدید!.. منو گذاشت و رفت؟يدید!.. بابات تنهامون گذاشت دخترم؟يدید-

 ش دوتا دخترو بزرگ هی و ساتیحاال چطور بدون حما.. راه نبود اما منو تو راه تنها گذاشت و رفتمهی نقهیرف..کرد
 تنها گذاشت و نجایمارو ا..آبشارم فداتشم بابات رفت.. کنمزرگ چطور بنموی بهم بگو آرشيتو از اب و گل در اومد..کنم
 ....رفت

 
 بهم نگاه کرد و بازوهام رو تو دستش ی و پر از نگرانسی خيبا چشما.. کردمی مات بهش نگاه منطوریهم

 : گفتي بلندبای تقريمحکم تکونم داد و با صدا..گرفت
 
 ی نمگهید..شینی ببي هروقت اراده کردی تونی نمگهید..ستی نگهید.. رفتدتیبابا سع.. بزنغیج.. کن آبشارهیگر-

 ... دخترمي بابا ندارگهید.. بابای تا بهش بگي رو نداری کسگهید..ي شنوی صداش رو نمگهید..ی باهاش حرف بزنیتون
 

 ....باالخره اشک تو چشمام جمع شد..دی م لرزچونه
 

 خوام خودمو ی راحت شد که مالشیانگار خ..دی کشیقی چشماش و بست و نفس عمدی که قطره اشک منو دمامان
 ... روزی همه چزمی ری تو خودم نمگهی کنم و دیخال
 

 ... تو بغلشدی رو دور شونه هام حلقه کرد و منو کشدستاش
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 ....دی گونه م چکي از گوشه چشمم روگهی قطره اشکِ دهی ش گذاشتم و نهی سي روسرمو

 
 : ش فشرد و زمزمه کردنهی سي سرمو رومامان

 
 ی بشه من متونیاگه شما هم طور.. فقط شمارو دارمگهیمن د..زیتو خودت نر.. کنیخودتو خال.. کن دخترمهیگر-
 ....نیی شما دوتادمیتمام ام..رمیم
 

 ...شدی تر منی قلبم سبک تر بشه انگار سنگنکهی اي و جاختنی ری از چشمام می در پی اشک پي هاقطره
 

انگار دوتا .. گرفتی درد مشتری و گلوم بشدی تر بشه با هر قطره اشکم بزرگ تر مکی کوچنکهی ايم جا تو گلوبغض
 .... فشردنیدست گلوم رو محکم گرفته بودن و م

 
 ...اشک تا چونه م شره کرده بود..زدی هام نبض مقهیشق..دی لرزی تنم متمام

 
 ....دمی کشهیدم و عطر تنشو به ر ش فشرنهی مامانمو تو مشتم گرفتم و صروتمو به سيمانتو

 
 !... تا عطرش و بو بکشم و اروم بشم؟ستی نگهی بابام دیعنی

 
 !.... تا براش حرف بزنم؟ستی نگهی دیعنی

 
 !...ستی نگهی مهربونم رفته و ديبابا..ستی نگهید..نه
 

 !....می و فقط ما موندششی تنهامون گذاشت بس نبود که بابا هم رفت پآرشام
 
 ..... دفعه به هق هق افتادمهی

 
 ....ستی نگهید..ستی نشمونی پگهید..ستی بابام نگهی کنم که دی تازه داشتم درك مانگار

 
 : مامانمو تو چنگم فشردم و هق زدميمانتو

 
خدا آرشام رو ازمون گرفت بس نبود که .. کنمیچطور بدون بابا زندگ!.. من چکار کنم؟یمامان..ستی نگهیمامان بابا د-
 حرفا دارم تا بهش یلیخ.. دارماجیمامان من هنوز بهش احت!..م؟ی کنی زندگيمامان ما چطور!..اال بابا رو هم گرفت؟ح
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 دیمامان من با.. خوام باهاش حرف بزنمیمن م.. کني کارهی انمام.. بهش بگم چطور تونست برهنکهیبدون ا..بزنم
 ....مامان تورو خدا.. بدمحی براش توضدیبا..رهی دلگیلیبابام االن ازم خ..باهاش حرف بزنم

 
 .... نزدی منو تو بغلش فشرد و حرفهی با گرمامان

 
 ...می کردی مهی و گرمیدی لرزیتو بغل هم م.. زدم و محکم بغلش کردمهق

 
 می تا بتونمی بشدی امگهی همدي برادیبا..می سر بشهی ساگهی همدي برادیبا..می بودگهیپناه همد..می فقط ما بودگهی دحاال
 ....می رو ادامه بدمونیزندگ

 
 چند نفر از اطرافمون بلند شده ي هی گريکه صدا..می پناه و تنها بودی بنقدریا..می کردی مهی بلند و از ته دل گرنقدریا

 ...بود
 
 :می از اشک کمک کرد تا بلند بشسیبا صورت خ..می از هم جدا شدتای بي صدابا
 
به خدا عمو هم ..بسه تورو خدا..نی باشدیشما هم با.. رستورانرنیمهمونا دارن م..می برنیخاله جان بلند ش..آبشار جون-

 ....نی کنتی خودتون رو اذنقدری شما استی نیراض
 

 .... کردسی صورتمو خدی جدي اشکاعی چونه م شره کرده بود رو پاك کردم اما باز سرری که تا زییاشکا
 
 و خودش بلندش کرد و بردتش ر،نذاشتی بلند شدم و خواستم به مامان کمک کنم که خاله مهناز،مامان امتای کمک ببا
 ....رونیب

 
 چند روز کامل با نیا..زدی نمی حرفچی کرد و هی بود و با سخاوت تحمل متای بفِی و ظرفی شونه ها نحي وزنم روتمام

 ... مراسمامیودم از شر سرُم خالص بشم و ب من بودن که تازه امروز تونسته بشیتبسم و ارغوان پ
 
 نشسته نای خاله مهناز انهیمامان هم تو ماش.. شدهی مشغول حرف زدن با بقرونی نشوند و خودش بنی منو تو ماشتایب

 ..... مراقبت کنهنیتبسم خونه مونده بود تا از آرش..بود
 

 .... تپلش شور رفته بودن و الغر شده بودياون لپا.. کرده بود که کال اب رفته بودیتابی بنقدری چند روز انی که اینیآرش
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 ي رو در اوردم و با شماره ی باشه گوشنی آرشدی شانکهیحوصله نداشتم اما با فکر به ا..دی پالتوم لرزبی تو جمیگوش
 ....افسون مواجه شدم

 
 :دمی نالي خش داريبا صدا.. رو کناره گوشم نگه داشتمی و گوشدمی صفحه کشي رودستمو

 
 !...الو؟-
 
 ....مام-
 

 مام گفتنه پر از نی ايبرا..دلم وحشتناك براش تنگ شده بود.. به قلبم چنگ زدیکیانگار ..ختی ردلم
 .... تو دهنش بودنشهی دستاش که هميبرا..تشیمظلوم

 
 : دادمهی تکشهی رو محکم به گوشم فشردم و سرم و به شیگوش

 
 .... قربونت برم مادریاله..جونه دله مام-
 
 ...یب..مام-
 
 ....."ایمامان ب" گفت یم..دلم براش ضعف رفت.. هم فشردميپلکام رو محکم رو.. خدا دلماخ
 
 : هق هق افتادمبه
 
 ....ی مامانامیم.. چشمات بشمي فداامیم.. قربونت برمامیم-
 
 : تا هق هقمو خفه کنمدمی الو گفتنه افسون،لبمو گزبا
 
 !...ن؟یخوب..افسون سالم-
 
 : گفتهی گربا
 
 نی اگهید..دلش تنگ شده.. کنهی رو متی تابی بکمی فقط سپهراد میما خوب.. نکنتی اذنقدریفداتشم آبشار خودتو ا-

 .... زنهی خوره فقط تورو صدا می نمیچیه..دمیروزا به زور بهش غذا م
 



@donyayroman 454 

 :دمی کشیقی عمنفس
 
 زود یلی که بشه من خیاما هرچ..ستیمعلوم ن..می برگردشهی همي تا براامی بدیشا..امی سروسامون بدم منجاروی اکمی-
 .... رو همونجور نگه داری همه چامی تا ممی کنیخواهش م..نیمراقب خودتون باش..مراقب سپهراد باش..شتونی پامیم
 
 يبه قو..می داراجیما بهت احت.. نگرانتمیلیتو فقط مراقب خودت باش آبشار خ..من حواسم هست.. نباشنجاینگران ا-

 .... کنم آبشاریخواهش م..می دارازیمنو سپهراد بهت ن..بودنت
 
 !.....مراقب پسرم باش.. باشه من دوستون داره افسونادتی نوی هم که بشه ایهر چ-
 

***************************************************** 
 

 .... بود و هر ان ممکن بود بارون ببارهيهوا ابر.. پالتوم فرو بردم و سرمو رو به اسمون بلند کردمبی تو جدستامو
 
 ... قدم بزنمکمی رونی رو خوابونده بودم و خودمم اومده بودم بنی آرشی سختبه
 
 ....رفتی گی دم اروم نمکی..ختی ریم کرد و اشک یمدام بابا بابا م.. شده بودری بهانه گیلیخ
 
 ... سن نبوده بابام رو هضم کنهنی براش سخته تو ایلیخ
 
هر موقع وارد اتاق ..می بهش سرم وصل کنمی و مجبوررهی مامانم که همش از حال مای دونم نگران اون باشم ینم

 هم باهاش صحبت یهرچ.. کنهی مهی رو دستش گرفته و گرشونیی قاب عکس دوتانمی بی مشمیمشترکش با بابام م
 .... ندارهری کنم تاثیم
 
 به ی بوق بلند و ترمز وحشتناکي دفعه با صداهی شدم تا برم اون طرف و وارد پارك بشم که ابونی حواس وارد خیب

 ....خودم اومدم
 
 ... عقبدمی و پردمی کشي خفه اغیج
 

 کنم که ی تا از راننده ش عذرخواهنیبرگشتم سمت ماش..دمی کشیقیچشمامو بستم و نفس عم.. بود له بشمکینزد
 .... تو سرم نبض گرفتيزی چهیحس کردم 
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 !.... کنه؟ی چکار منجای ااون
 
 ... م وحشت زده شدهافهیمطمئن بودم رنگ به رو ندارم و ق.. قدم رفتم عقبهی

 
 بلندش گرفتم و به سرعت ي و پالتوی مشکنینگاهمو از شلوار ج.. رفتم عقبگهی قدم دهی و باز و بسته کردم و چشمام

 ....راه افتادم
 

 ... دونست قراره باهام روبه رو بشهی بود و مدهیانگار منو د.. اصال جا نخورده بوداون
 

 .... بعد از کنارم رد شدهی و چند ثاندمی رو شننی ماشي قدم که ازش فاصله گرفته بودم دوباره صداچند
 

 خودمو اروم دیبا.. حالم برم خونهنیدوست نداشتم با ا.. سرعت دادم تا وارد پارك بشم و به قدمامدمی کشی راحتنفس
 ..... نسبت به سپهرادممی دلتنگشد،همی بچه ها هم حالم بهتر مدنهیمطمئنن تو پارك و با د.. کردمیم
 
 ....نمی رو ببشونی رفتم تا بازي بازلی طرف وسابه
 
 کردن و ی مي که با شوق بازیی به بچه هایو نگاهمو با لبخنده تلخ نشستم لی وساي سبز رنگه جلومکتی نيرو

 ... که مواظبشون بودن دوختمییمادرا
 
 که چون قدش کوتاه بود نتونست تعادلش رو حفظ کنه و خورد نیی پاومدی سه ساله داشت از تاب مبای پسر بچه تقرهی

 ....نیزم
 

محکم بغلش کرد و به .. زن بدو بدو به طرفش رفتهی شدم تا برم سراغش اما همون لحظه زیمخین.. حبس شدنفسم
 ... ش فشردشنهیس
 

 ي که با همه یبه نظر من تنها کس..ستی نازی نی به کسگهی مادر باشه دیوقت..خوب مسلما مادرش بود.. زدملبخند
 .. کنه،فقط مادرهی به بچه کمک ميوجودش و بدون توجه به هر خطر

 
 ی کردن و از ته دل می ميبا هم باز..چقدر پاك و معصوم بودن.. شدم به بچه هارهی نشستم و خمکتی ني رودوباره

 .....واقعا دلتنگش بودم.. کردی مي بود تا بازنجایکاش سپهراد هم ا..دنیخند
 
 ... رفتمینی عطره تلخ و گسش تو بي کنارم بوی نشستنِ کسبا
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 صشی هم تشخیاز ده فرسخ..هی نبود فکر کنم تا بفهمم متعلق به کازی اشنا بود که نمییای با حس بوي بو به قدرنیا
 .... دادمیم
 

 کرد از اونجا بلند بشم ی مبمی که ترغیحس..دیچی بد تو وجودم پیلی حسِ خهی..اخمام تو هم فرو رفت.. جمع شدصورتم
 .....رمی ها فاصله بگلومتریو ازش ک

 
 .... مچ دستمو گرفتعی سری محکم تو مشتم فشردم و بلند شدم اما با عکس العملفموی نگاه کردن بهش کبدون

 
 .....دی وجودم لرزتمام

 
 ... نزنم و خودمو کنترل کنمغی تالشم و کردم که جي همه

 
 ....دمی کشرونی دست لرزونمو از دستش به شدت بکیستریه
 

 .... خوردی اراده به دو طرف تکون می بسرم
 

 ....دمی رفتم مچ دستمو به پالتوم کشی عقب م که عقبنطوریهم
 

 .....شهی دستمه و پاك نمي رويزی چهی کردم ی محس
 
 ....دمی سابی تو حمام خودمو مکباری گرفته بودم و هر دو ساعت لی که اوای همون وسواسنی عقایدق
 

 ....شدیدستم پاك نم.. گرفتی م مهی گرداشت
 

 ....االن وقتش نبودم..شدمی روبه رو منی با ادینبا.. هنوز درمانم تموم نشده بودمن
 

 .....شدی موونهی ددی فهمی اگه مایبرد
 

 .... کردمی همه کار مشد،یفقط اگه دستم پاك م.. باشمي بخاطره اون قودیمن با..پسرم
 

 مچ دستم ي در اوردم و محکم روبمی از جی دستمالارمی به زبون بومدی اسمشم بدم می توجه به اون که حتبدون
 ....دمیکش
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 ....شهی پاك نمیلعنت..شهی نمپاك

 
 .....نی زمي دستمال رو پرت کردم روتی حرص و عصبانبا
 
 :دمی لب با بغض و حرص غرریز
 
گمشو از .. ازت هستي ردهی رمیچرا هرجا م..ي داری چرا دست از سرم برنمیلعنت..کثافت..یعوض..یعوض-

 ....رونی بمیگمشو از زندگ..میزندگ
 

 .... خوادی از جونم می چگهی دونم دینم.. بودمشدهیکاش ند.. رفتیکاش م.. سرم گذاشتمي دستامو روناتوان
 
 نگاه الی خیفقط لحظه اول چشماش متعجب شدن اما بعد خونسرد و ب.. تفاوت بودی من بي تمام حاالت و رفتارابه
 .... کردیم
 

 !.....چوقتیه.. بخشمی نمچوقتی مرد رو هنی امن
 
 :انگشت اشاره ش رو به طرفم گرفت و گفت..ستادی امی قدمکی تو
 
 یم..ی بگدیبا.. بشنومدی بای که ادعاش رو داشتییتمام اون حرفا..ی رو بهم بگی همه چدیبا..می باهم حرف بزندیبا-

 !....ـــدیبا!..؟یفهم
 
 : لبامي همون حال خرابم پوزخند نشست روبا
 
 !.....ن؟ی بعد دنبال اصل ماجرا بگردنیری بگ که اول انتقامنهیتو قاموس شما ا-
 
 !.... بودي چقدرشون جدنمی خوام ببیم..ی ادعا داشتي سرهیاون روز .. حرفا ندارمنی به ايمن کار-
 

 دهی تو صورتش و چشماش دیمونی از پشي ذره هم ردهی یحت..الی خیهنوزم ب.. همونطور سرد و مغرورهنوزم
 ....شدینم
 
 ...خدا لعنتت کنه..ستی نمونی که کرده پشي هنوزم از کاریعنی نیا
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 ی قدماش رو پشت سرم ميصدا..ابونی رو برگردوندم و راه افتادم به سمت خضی حرص پوزخند زدم و با غبا
 .... خوادی می چگهی دونم دینم..ومدیداشت دنبالم م..دمیشن
 

 نداختی مرمیاگه تو کوچه گ..ومدیپشت سرم داشت م..دمی که رفتم ترسکمی بزنم اما انبری شدم تا مي کوچه اوارد
 ....یچ
 

 ..... کردی رفت و امد نمادهی کوچه پنی تو ای کسادیز.. ساکت و اروم بودیلی بود اما خی بزرگي کوچه درسته
 

 همه نی که ايبعدشم تو کوچه ا.. کنه تا االن کرده بودي خواست کاریاگه م.. و باال گرفتم و دلم و قرص کردمسرم
 .... تونه بکنه اخهی می غلطرون،چهی بزهی ری ادم می کلغی جهیخونه اس و با 

 
 وحشت ازم نی زودتر خودمو به خونه برسونم تا ادیبا..دمی دادم،به قدمام سرعت بخشی مي که به خودم دلدارنطوریهم

 ....اونجا امنه..دور بشه
 

 : بودم که صدام زددهی کوچه رسيوسطا
 
 ....آبشار-
 
 ... خوشي اون روزادی رسیچقدر دور به نظر م..چشمام دو دو زد..لحظه خشک شدم هی

 
 .... باعث شد بهم برسهياما همون توقف چند لحظه ا.. خودمو جمع کردم و به راهم ادامه دادمعیسر
 

دوباره جلوم با خشم بهش نگاه کردم و راهمو کج کردم تا از کنارش رد بشم اما .. انداخت جلوم و راهمو سد کردخودشو
 ....قرار گرفت

 
 ...رونی قدم رفتم عقب و نفسم و فوت کردم بهی ولم کنه نکهی اي که راه انداخته بود خسته شدم و براي بازنی ااز
 
 :رونی و بازدمم رو محکم فرستادم بدمی کشقی دم عمهی باز
 
 !....؟ی خواهی میچ-
 

 : پالتوش بره عقبي و زد به کمرش که با باعث شد لبه هادستاش
 



@donyayroman 459 

 !.... آرشام و شهرزاد اتفاق افتاد رو، بدونمنی رو که اون اواخر بيزی خوام هرچیم-
 

 رو ی و تا همه چادی برم بازم دنبالم می حرفچی دونستم اگه بخوام بدون هیم.. صورتم گذاشتمي دستم و رومستاصل
 ...شهی نمالی خینفهمه ب

 
 ی عذاب بکشه که چرا زودتر دنبال اصل موضوع نگشته، راضنکهی اي براشتری بدمی شاای.. بشهالمی خی بنکهی ايبرا

 .... رو بهش بگمیشدم تا همه چ
 
 ... سر من اوردیی تا بفهمه چه بالرهی بگشی خودشم اتدیبا.. که راه انداخت فقط من بسوزمی انتقامشی تو اتدینبا
 
 تی از انساننقدریاون ا..ادی که مطمئنم مادی سرش بدی بانای از اشتریب.. اولشهنی کمه اما ایلی براش خنی دونم ایم

 ذره هی که مشخصه تا االن نطوریهم.. کردهی فهمه چه غلطیفاصله گرفته که تا اشتباهش رو نکوبم تو صورتش نم
 .....هم احساس ندامت نکرده

 
 : نگاه کردماهشی خمار و سي صورتم برداشتم و به چشماي از رودستمو

 
 ..... گفتن ندارمي برایمن حرف-
 
 : خشم پنجه هاش رو تو موهاش فرو برد و چشماش رو باز و بسته کردبا
 
 !... بود؟ی الکي زدی که اون روز مییپس اون حرفا-
 
 ي کردی چه اشتباهه بزرگيدینکنه باالخره فهم!..؟ی خواهی می چگهی دی نبود اما تو که انتقامت رو گرفتینه الک-
 !..... بزرگمهــــر؟ياقا
 

 .... کنه تا اروم باشهی می داره سعیلیمعلوم بود خ.. و با تمسخر گفتم که چشماش سرخ شددهی کشنقدری رو ابزرگمهر
 
 بزنم بهش و بعدم با دوتا نامه که شی تونم نی خواست تا می من تازه تونسته بودم خودمو جمع کنم و دلم ماما
 .... جوره نتونه خاموشش کنهچی به جونش بندازم که هیشی اتدن،ی به دست صاحبشون نرسچوقتیه
 

 قدم جلو اومد که منم به همون اندازه رفتم مین.. به خودش گرفتي که صورتش حالت خونسردهی قصدم چدی فهمانگار
 .....دمی از خودم نشون میی من چه عکس العمالستی حفظ بشه وگرنه معلوم نی فاصله دو قدمنی ادیبا..عقب
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 : شد و لباش کش اومدي گري پر از خباثت و موزاشچشم

 
 خواد اون کار یحاال م..شمی نممونی پشدمی که انجام میی موقع از کاراچیه.. گمی گفتم بازم مشهی من همی دونیم-

 ..... برمی کنم رو قبول دارم و ازشون لذت می که میی من کارانهیمهم ا.. کنهیاصال فرق نم.. اشتباهایدرست باشه 
 
 :دمی لب غرری و زدمی نفس کشینی حرص و خشم از ببا
 
 !....احمق-
 

 : و گفتمدمی لبام کشي زبونم و روتیبا عصبان.. عمق گرفت و منتظر بهم نگاه کردلبخندش
 
 !.... بوده؟ی موضوع چی بدونی خواهی می چي برای کنی نمیمونیتو که احساس پش-
 
 .... کردهکارای خوام بدونم خواهرم چیتو فکر کن م-
 
 موضوع نی قانع کننده نبود اما بهتر بود الشیهرچند دل..دمی کشیقی چشمام و فشردم و نفس عمي دو انگشتم گوشه با

 خوام ی مدیاونم که از نشستنم فهم.. خونه بود و روشون نشستمهی ي که جلويرفتم سمت دو سه پله ا..تموم بشه
 ....ستادی ابیحرف بزنم اومد جلوم دست به ج

 
 : مکث شروع به حرف زدن کردمبا
 
 که آرشام از يروز.. حاضره براش جونشم بدهی دونستم حتی شده اما می دونستم عاشق کینم..آرشام عاشق بود-
 دمی کشی مشی هر موقع حرفش رو پیعنی.. بودمشدهیتا اون روز ند..نمی رفت من تازه تونستم اون دختر رو ببشمونیپ

 دونستم ی نمیچی هست هی کنکهی خانواده ش و ازا.."شینی ببدی نبايروزه خاستگارتا " گفت یآرشام با خباثت م
 خانواده ش مثل ي برادر داره اما اسم اعضاهی دونستم تک دختره و فقط یالبته م..دمی نفهمچوقتی هشمیلی فامیحت
 خبر داشتم از بس آرشام شی اخالقاتی از تمام خصوصنایدر کنار ا..دمی نفهمچوقتی انگار راز بود که من هشیلیفام

 گفت یآرشام م..زونهی اویلی از حد متنفره چون خشی باباش بي عموي دونستم از نوه ی میحت.. برامزدیم ازش حرف
 ياز هر کلمه ا..زدی ازش حرف میبا چه ذوق.. مال خودم بشهشهی همي تا براي خاستگارمیمنتظرم درسش تموم شه بر

 مونی زندگي درسش و رفتن به خاستگارشدنه  قبل از تمومنکهیتا ا..دی باریم گفت عشق و عالقه یکه راجع بهش م
آرشام ....میدی فهمشاتی ازمانی بار تکراره انی و چندشیبا چند تا ازما.. و رو شدری زی همه چی راحتنیبه هم.. شداهیس

 .....سرطان خون داره
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 ....کاش.. شدمی وقت مجبور به مرور اون روزا نمچیکاش ه.. گلومخی بدی مثل بختک چسببغض

 
 دردا رو به همراه نی همشهی آرشام همادهی..دنی کوبی تو سرم منی سنگزِی چهیانگار با .. گرفته بوديدی درد شدسرم

 ....داشت
 
 فکر کردن بهش ي برایاصال فرصت.. شدم که کال شهرزاد رو فراموش کردمشیضی آرشام و مرری درگنقدریمن ا-

 هی.. حرفا با ارزش بودنی تر از اشی بیلی من خيآرشام برا..ي و زارهی تو اتاقم در حال گرای آرشام بودم شی پای..نداشتم
اول .. از اندازه گرفته سشی بیلی خدمی که دششی و رفتم پشد  تو اتاقم،دلم براش تنگي و زارهی گریروز بعد از کل

 رابطه ش رو با شهرزاد قطع کرده و به اونم گفته دمی که سوال جوابش کردم فهمکمی اما شِیماریفکر کردم بخاطره ب
 ی کرده مي کارنی چرا همچدمی ازش پرسنی هميمن عاشق نبودم که دردش رو بفهمم برا.. خورنیبه درد هم نم

 با من اون.. مهمترهيزی معشوقم از هرچی عاشقم و برام زندگهیمن "اونم گفت .. کنارِ هم خوش باشننستنتو
 ....." شروع شدهمی االن شماره معکوس زندگنی که از همیمن..شهیخوشبخت نم

 
 : م و هقم بلند شدهی گريصدا

 
 ..... مونهی از شش ماه زنده نمشتریاخه دکترا گفته بودن ب-
 

 ..... دهنم فشردم تا هق هقم و خفه کنمي دستمو محکم رودوتا
 
 يپست دستمو رو.. نفسم و نگه داشتم تا هق هقم قطع بشهکمی و دمی کشقی و پشت سر هم چندتا نفس عموستهیپ

 .... و اشکام و پاك کردمدمیگونه هام کش
 
 ....زدی ضربه منی کرد و با نوك کفشش به زمی نگاه منی به زمیظی بهش انداختم که با اخم غلی نگاهمین

 
 نطوری که اهی کستادهی که جلوم ای ادمنی فراموش کردم ایقی دقاي اون روزا و فکر کردن به آرشام براادهی با انگار

 .... زدمیراحت براش حرف م
 

حالم اصال خوب .. خواستم زودتر تمومش کنم و برم خونهیم.. تازه کردم دوباره شروع به حرف زدن کردمی نفسیوقت
 .....زدیدلم،دل م..تو دلم اشوب بود..نبود
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 قبال نکهی خوده آرشام مثل ايبه گفته .. کردهشرفتی پیلی خيماریگفتن ب یم.. کرده بودندی دکترا قطع اميهمه -
 ي به روزی شده بود حتادی اواخر زنی گرفته اما ای وحشتناك مي و سر درداومدهی خون مشینی از بکباری يچند روز

 خون نی ادهی دیاما وقت.. دادی نمتی خودش اهمهی به سالمتادیز.. بودیالی خیآرشام هم ادمه ب.. بودهدهیپنج بار هم رس
اون وقتِ .. بودنی ش اجهی گرفت که نتشی به ازمامی تصمشهی مشتری و سر درداش داره هر روز بشینیاومدن از ب

 یآرشام م.. خودش عذاب نکشهي شهرزاد رو از خودش روند تا هم پانی همي زنده موندن نداشت براي برايادیز
 خواد کنارش باشه یمعتقد بود اگه شهرزاد موضوع رو بفهمه م..نهیا صدمه نب شهرزاد رو از خودش دور کنه تتخواس

 ی که من نمدیدی رو مییزای کارش رو قبول نداشتم اما اون عاشق بود و چنیمن ا..شدی متی اذیلیکه در اونصورت خ
 ..... شناختمی شناخت من نمی که اون شهرزاد رو ميو اونقدر..دمید
 

با شالم و .. کردمی چقدر هول مزدی مرونی آرشام بیِنی اومد اون روزا که خون از بادمی و دمی کشمینی بری و زدستم
 ي عوض کردنه حال و هواي و آرشام برارمی خون رو بگي کردم جلوی می سعدی رسی که به دستم میمانتوم و هرچ

 .... کردی و اشکام رو مسخره ماوردی درميمن چقدر مسخره باز
 

 که دکتر گفته بود کنارش ی تا همون شش ماهمی اون فرشته رو نداشتاقتِی لیما حت.. لبامي نشست روی تلخلبخند
 ... خودششِی که دکترا گفته بودن،بردتش پی زودتر از اون شش ماهیلی دوستش داشت که خنقدریخدا ا..میباش
 
 : شدمرهی خنی از زمی نامعلومي نقطه به
 
قرار بود .. معالجهي بود تا آرشام رو ببره المان براطی و گرفتنه بلزای ويارا دکترا دنبالِ کيبابام بدون توجه به حرفا-

 دونست در تالش ی خوب میلی موضوع رو خنی از آرشام رو نداشت و بابامم که ايما دلمون طاقته دور..میهممون بر
 کردن،بابام دای زدن و اشنا پ در و اون درنی ای و کلی ماه دوندگکی از دباالخره بع..بود تا ما رو هم با خودشون ببره

سه روز به ..می منتظره روزه سفر بوداقی که تو دلمون روشن شده بود با اشتيدیهممون با ام..تونست کارا رو تموم کنه
 اشفته از اتاقش ی و با وضعنه تو خوي آرشام با همون لباسادمی که درونی بومدمیداشتم از اتاقم م..رفتنمون مونده بود

 نیخوشبختانه ماش..دمی لباس پوشیبا عجله برگشم تو اتاقم و هول هول..نگران شدم..رونی از خونه بدیخارج شد و دو
 اون با شدمی منی من داشتم سوار ماشیوقت.. معطل شدکمی نی هميبرا.. آرشام داخل بودنِی بود اما ماشرونیمن ب

فقط عقلم .. بودشونی پرنقدریافتاده که ا براش ی دونستم چه اتفاقینم.. بودمدهیترس..رونیسرعت از کوچه رفت ب
 کردم اما اون ی کم پشت سرش حرکت میلیمن با فاصله خ..وفتهی واسش بی که دنبالش برم و نزارم اتفاقدادیهشدار م
 ...... دونستی که خودش میی خواست هرچه زودتر برسه به جای کرد و میانگار فقط جلوش رو نگاه م..شدیمتوجه نم

 
هنوز همون اخم .. بودجیچشماش گنگ و گ.. تو فکر رفته بودبیعج..دمی کشمینی بری در اوردم و زبمیج دستمال از هی

 .... صورتش بودي روظیغل
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 گفت تا راحت ی نمیچیمخصوصا وسط حرفم ه.. فرستادرونی به اسمون بلند کرد و نفسش و محکم بي و روسرش
 .... خواد بپرسهی سوال می دونستم حرفام که تموم بشه کلیم.. کنم اما چشماش پر از سوال بودفی رو تعریهمه چ

 
 یوقت.. رو وسط کوچه انداختنی،ماشی کوچه و با ترمز وحشتناکهی تو دیچی پی رانندگقهی دقستیباالخره بعد از ب-

از ته دل  دختر بلند و هی.. رو بشنومادای و فرغی جي رو با فاصله نگه داشتم و بعد خاموش کردم تازه تونستم صدانیماش
 شدم که ادهیبا ترس پ.. کمکومدی و نمدی شنی رو نمغایج  اوني صدای دونم چطور کسیهنوزم نم..دی کشی مغیج

 سرش یی بالدمیترس..دمی قفل فرمون ترسدنیبا د.. شدادهیهمزمان با من ارشام هم با قفل فرمونِ تو دستش پ
 هی طرفش که دمی دویداشتم م.. نهای تونه مقابله کنه ی دونستم مینم..توانش مثل گذشته نبود.. بودضیاون مر..ادیب

 به آرشام ی و نگاهستادمی لحظه اهی اون دنیبا د.. کردی مهی مچاله شده بود و بلند گرواری گوشه ددمی دترودخ
فل  رفتن و آرشام هم قی کردن عقب عقب می منی که داشتن اون دختره رو به زور سوار ماشيدوتا پسر..انداختم

 نشستم کنار دختره و بغلش ی انمی تصمهیتو ..دشی مکیفرمون رو محکم تو دوتا دستش گرفته بود و اروم بهشون نزد
 چنگ زد به مانتوم و ی پناهی راحت شد که با بالشی انگار خدی چشماش و باز کرد و منو دی اما وقتدیاول ترس..کردم

 ی بود که تنها گذاشتنش اصال کارِ درستدهی ترسنقدرینگرانِ آرشام بودم اما اون دختر ا..خودش و تو بغلم فشرد
 دفعه هی..ومدی مادشونی داد و فري آرشام و اون دو طرف بود که مدام صداشی فکرم پي موندم اما همه ششیپ..نبود
 و خواستن فرار نشونی تو ماشدنی بلند شد و بعد تند پرزدی می و زشتکی رکیلی خي از اون مردا که حرفایکی يصدا
 حرکت کنن آرشام هم باتمام قدرتش خواستن اونا که.. حساسهیلی خی ناموسي حرفاي دونستم آرشام رویم..کنن

 اما با اون فحشِ زشت شدی همونجا تموم می همه چزدنی زشت رو نمي اگه اون حرفادیشا.. شدنشی و سوار ماشدیدو
 .... رفتی هم جز آرشام بود دنبالشون مگهی دی که دادن هرکیو ناموس

 
 ی مری م تنهی سيقفسه .. شده بوددهی بردهی و نفسم برشدیهق هقم قطع نم..رمی ساکت شدم تا اروم بگي اقهی دقچند
 ....دیکش
 

 ...ستادهی جلوم الممیبرسه که حاال عزرائ کننده بود چه وونهی خودش دوفتمی اون روزا بادهی دی بانکهیهم
 

 : و بعد دوباره بدون نگاه کرن بهش به حرف اومدمادی ساکت بودم تا حالم جا بي اقهی دقچند
 
 سمت یی دوتارهی دنبال اونا منی آرشام هم داره با ماشمیدی دیوقت..می و با ترس نگاه کردمیمن و دختره هم بلند شد-

آرشام هم دنبالشون .. رفتی اون دوتا پسره جلو بود و با سرعت منی بزرگراه ماشيتو..می و سوار شدمیدی من دونیماش
 بود اما چون خلوت بود از دور ادی زیلیما فاصلمون باهاشون خ..می رفت و ما هم پشت سرشون بودیبا همون سرعت م

 زد به نشی با بغل ماشنی اون ماشيه راننده  دفعهی بود که دهیآرشام بهشون رس..مینی رو ببنی دوتا ماشمی تونستیم
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 هم چند بار نااو.. رو کنترل کنهنی تعادلش رو از دست داد اما تونست ماشکمی که آرشام میدیاز دور د.. آرشامنِیماش
 رو نی تونست ماشی آرشام سخت منی همي بود و براادی زیلی خیلیسرعتشون خ.. کارشون رو تکرار کردننی اگهید

 نکهی ايآرشام هم برا.. آرشامنی محکم زدن تو در ماشنشونی سپر ماشي اخر از سمت چپ با گوشه يدفعه ..نگه داره
 کنار ي به حفاظ هانی بود،ماشادی راست چرخوند اما چون سرعت زه دفعه بهی رو نیبا هم برخورد نکنن،فرمون ماش

 غی ترمز و جيهنوزم صدا.. رو کنترل کنهنی کردن ماشیع سیلیخ..بزرگراه برخورد کرد و کنترلش رو از دست داد
 فرار عتاون مردا به سر.. آرشام چپ کردنِی من و دختره ماشغِی جيهمزمان با صدا.. و خودمون دوتا تو گوشمهکایالست

 یما سع.. بود و از جلوش دود بلند شده بودستادهی همونطور چپ انیم،ماشی شدادهی آرشام پنهی ما کناره ماشیوقت..کردن
 هم از سمتِ آرشام چپ شده نیخصوصا که ماش..می که بتونمی اما اونقدر زور نداشتمیاری برونی آرشام رو بمیکرد
 ي دو نفرشون اومد جلو برایکیمردم جمع شده بودن و ..می زدی ضجه مش زنده بود و ما هم کناري اقهیچند دق..بود

 شکسته نی ماشي شهیچون ش..می امبوالنس بوددنِیزنگ زده بودن و همه منتظرِ رس.. بکننيکمک اما نتونستن کار
 ز اسی صورته خي شکسته دستمو روي شهیاز همون ش..میدی شنی گفت می ميزی و اگه چمشینی ببمی تونستیبود م

مار به ما دوتا که کنار  باز و خمهی نيبا چشما..دختره هم از من بدتر بود.. زدمی و اسمش و صدا مدمی کشیخونش م
 رونیصورتش پر از خون بود و از گوشه لبش هم خون ب.. کردی مم،نگاهی کردی مهی و گرمی نشسته بودنی زميهم رو

 و ی هستشمی لحظه دوتاتون پنیخوشحالم که تو اخر" فت گکهی تکهی سرفه،تونی زد و مي لبخندیبه سخت..زده بود
 .....بعدم با همون لبخند چشماش بسته شد و تموم کرد..نیهم.."نمتونی تونم ببیم
 
 چقدر ادمهی..ادمهی اون روزمون رو يهنوزم ضجه ها.. دادمیدستام و دوره زانوهام حلقه کرده بودم و خودمو تاب م 

 ....می کردی و فقط آرشام رو صدا ممی زدیخودمون رو م
 خشدار و گرفته ش بلند شد که مشکوکانه ي دادم که باالخره صدای خودمو تکون مهی افکارم غرق بودم و با گرتو

 :گفت
 
 !.... بود؟یاون دختر ک-
 
 لبخند زدم و اروم زمزمه هی گرونی بودم و صورتش مثله فرشته ها بود،مدهی دنی اولي که براي اون دخترياداوری با

 :کردم
 
 .....شهرزاد-
 

 : و با داد گفتشوکه
 
 !....؟يمنو مسخره کرد!..؟یچـــ-
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 : دادمی خودمو تاب مالی خی و بونی گرهمونطور

 
 !.... کردهی مکارای خواهرت چی بدونيتو اصرار کرد.. ندارم بزنمیمن که گفتم حرف-
 
 .... من چرت نبافيبرا.. خوام راستش و بدونمیمن م-
 
 ....اق افتاده که اتفیهرچ..من راستش و گفتم!.. چرت اره؟شنی می باور کنی خواهی رو که نمییحرفا-
 

 : دستاش و تو موهاش فرو کردجفت
 
 !.... دزدن؟ی دارن میی جاهی دونست خواهر منو یآرشام از کجا م-
 
 ی که گوشنطوریآرشام ازش ادرس رو گرفته بود و هم..شهرزاد بهش زنگ زده بود و گفته بود دو نفر مزاحمم شدن-

 ي نتونسته بود کارگهی لحظه دنی بود تا آرشام برسه اما اخرشهرزاد سرشون رو گرم کرده..هنوز وصل بود رفت دنبالش
 .....میدی که ما رسنی بردنش تو ماشیکنه و داشتن م

 
 !...آرشام که همون موقع مرد؟!..؟ی دونی از کجا منارویتو ا-
 
 :اخمام جمع شد "مرد" گفت ی می وقتالشی خی لحن خونسرد و باز
 
 .... کردفیشهرزاد واسم تعر-
 
 : حرص گفتپر
 
 ....امکان نداره!.. کرد؟ی شهرزاد بخاطره مرگِ آرشام خودکشیعنی-
 
 آرشام سرطان داشته و دی من فهمي حرفانیهم از ب.. بال سرش اومدنی آرشام بخاطره اون انکهیهم عذاب وجدان ا-
 ... برسهشی ازش جدا شده تا به زندگنی ايبرا
 
 !...؟یگی راست ميبفهمم داراز کجا !.. تورو باور کنم؟يمن چطور حرفا-
 
 .... درست نبودی ادمنی همچشِی موندن پشتری و بشدی مکیهوا داشت تار.. پله ها بلند شدمي رواز
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مامانم نگران .. رفتم خونهی مدیبا.. شونه م محکم کردمي و روفمی شده بود رو تکوندم و کی خاککمی پالتوم که پشت

 ..... کردمی مری اگه دشدیم
 
 : اومد جلو و راهمو بستتی قدم رو که برداشتم با عصباننیاول
 
 !...از کجا بفهمم حرفات درسته؟!..با توام؟-
 

 یحالم واقعا بد بود و نم.. کردی ول نمنمی مردم و ایاز سرد درد داشتم م.. کردمی و تو کاسه چرخوندم و پوفچشمام
 ....سمیتونستم سر پا وا

 
 :دمی کشمینی بری دستمال زبا
 
 !....؟ی کنی میوز تو همون اپارتمان زندگهن-
 

 : پر از تعجب شدصداش
 
 !....چطور؟-
 
 ..... بودهقتی حقنی گفتم عی هرچی خوام مدرك برات بفرستم تا باور کنیم-
 
 !...؟یچه مدرک-
 

 : زدمي بلندپوزخند
 
 ادی درست از اب دربمارتی ذهن بي تا فکراگمی من دارم دروغ می ثابت کنی خواهی تو هرطور شده منکهیمثل ا-

 .... احمقانه تي فکراي بزنه رودیی تا مهر تاي گردی میکیفقط دنبال ..هی چقتی حقی بدونی خواهیانگار نم!..نه؟
 

 : خون برداشتی مشت شد و چشماش رو به اندستاش
 
 ی وگرنه هرچی داشته باشیبهتره مدارکه محکم..اره تو همون اپارتمانم.. تورو ندارمي هاي وري دريمن حوصله -
 !..يدی از چشم خودت ديدید
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 ...ی تا حرفام و باور کنوفتمی دنبال تو راه بستمیمنم مجبور ن..یتو که انتقامت و گرفت!..؟ی چکار کنی خواهی مگهید-
 

 : رو انداخت باالابروهاش
 
 .... هم خوب بود و لذتبخشیلیهوممم اره خ-
 
 : زدمغی حرص جبا
 
 !... احمق؟ی گرفتی رو از کیانتقامِ ک!..؟ي هنر کردی کنیفکر م..ارمی کارات رو سرت درميمه  هیتالف..یعوض-
 
 ي کردیخوب اشتباه م.. چشمی گفتی گفتم تو فقط می میمن هرچ.. خودت بودي از حماقتاگهیخوب اون د-
 !.... حرفامي روي کردی فکر مدیبا..گهید
 

 : از حرص و چندش جمع شدصورتم
 
 ....من زنت بودم کثافت.. خورهیحالم ازت بهم م..ي نداری که ثبات اخالقی هستی ادم روانهیتو -
 
 : زدمغی داد که دوباره صدام رفت باال و با هق هق جی سرش و تکون مالی خیب

 
 که انتقام کار یبهم بگو االن خوشحال..ی بود عوضی نه اما شرعی قانونتمونیمحرم.. خونده شده بودتی ما محرمنیب-

 !.....؟ی آرشام و خواهرت رو از زنت گرفتينکرده 
 
 : م فشردم و عقب عقب قدم برداشتمنهی و محکم به سفمیک
 
 .....منتظرم باش..رمی گیتقاص همه رو ازت پس م.. گذرمیازت نم-
 

 ....... سمت خونهدمی و دودمی چرختند
 

*************************************************** 
 
 .... داشتیمگه رابطمون چه اشکال.. ادامه بدهينطوری تونه ای که نمی چیعنی.. غصه بهش نگاه کردمبا
 
 : کرد لبخند بزنهی به صورت گرفته و ناراحتم انداخت و سعی نگاهمین
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 راحت احساساتم و کنترل کنم در یلی خيطور از من توقع دارچ.. دوست دارمیلی مردم و تو رو هم خهی من زمیعز-

بغلت .. بشمکی و دوست دارم بهت نزدشمی زده مجانی اوقات واقعا هیمن بعض..ی که تو اکثر روزا کنارم هستیصورت
ل  کنترنی اي اما باور کن برازمیازم نرنج عز..دارم  که من دوسشی هستیتو کس.. حق منهنیا..رمیکنم و دستت و بگ

 ....ادی داره بهم فشار میلیکردن خودم خ
 

 : ساده گفتمیلی و خدمی برچلب
 
 ...ی خواهی می بغلم کننکهی اي انگار که من و فقط برای کنی رفتار ميتو طور-
 

 : فرستاد و دستاش و دور فرمون محکم کردرونی و محکم بنفسش
 
اگه .. هم نداشتمی حسنی همچچوقتیمن اگه تورو دوست نداشتم ه..ی در موردم بکني فکرنی همچی تونیچطور م-

 اگه من تورو نی فکر کنن ببنیخودت بش.. گرفتمی شدم و ازت فاصله می مالتی خی راحت بیلی خيبرام با ارزش نبود
مئن مط!.. کردم؟ی خودمو کنترل منقدریا!..دم؟ کری تحمل منقدری اچوقتی خواستم، هی مدنی بغل کردن و بوسيبرا

 تابتم بخاطره عالقمه نه حس ی من بنکهیا..ي چون تو هم منو دوست داريدی که ببوسمت خودت هم وا منیباش هم
 ... و باور کن آبشارنیا..ازمین

 
 : دستام و تو هوا تکون دادمي قراری ببا
 
 بشم و پا بزارم الشونی خی بيچطور توقع دار.. منهيباورا.. اعتقادات منهنایاما شهراد ا.. دونمیم.. دونمیم-

 ی نمی درستي جهی هم به نتچوقتی و همی کنی با هم بحث ممی موضوع دارنیاکثر اوقات من و تو بخاطره ا..روشون
 ....میشی تموم شد دوتامون راحت ممون درسی صبر کن و وقتگهی دکمی..یشهراد کاش منو درك کن..میرس
 
 : کردزیاش رو ر طرفم و چشمدمی دفعه چرخهی به جلو بود که رهیخ
 
تا کجا منو !..؟ي بخاطره من اون راه رو بري به اعتقادات تو وارد نشه حاضري کنم که لطمه ادای پی اگه من راهیعنی-

 !....؟ی کنی مي من هرکاريبرا!..؟يدوست دار
 

 ...شهی که نمنطوریخوب هم!..ه؟یمنظورش چه راه.. و به من من افتادمنیی و انداختم پاسرم
 

 : زد و گفتيشخندی بود که نمرخشینگاهم به ن.. حالتم دوباره صاف نشستدنی و با ددی کشیپوف
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 ی خوام تو هم من و می کردم همونقدر که من تورو میفکر م.. ممنونیلیخ!..؟ي من و دوست دارنقدریپس ا-

 ...یخواه
 
 : طرفشدمی کشکمی هول خودم و با
 
 ینم.. ترسمیمن فقط م.. که دوستت دارمی دونیخودتم م..یک کن به احساس من شدیتو نبا..هی چه حرفنیا..نه نه-

 کنه،انجام ی سوال نبره هم تورو راضری باشه که هم اعتقادات من و زيزیاگه چ!..م؟ی چکار کندیبا..هی منظورت چیدون
 .....مطمئن باش..دمیم
 
اصال دوست نداشتم فکر کنه ..اما من مصمم بودم..گمی چقدر راست منهی شد تا ببرهی برگشت طرفم و تو چشمام خباز

 ....دوستش ندارم
 

 شهراد نکهی ايِاداوری ترس ته دلم بود که اونم با کمیفقط .. دادمی انجام متشی رضاي براي عاشقش بودم و هرکارمن
 ....شدی زاره کم رنگ می تنهام نمچوقتیدوسم داره و ه

 
 هی داشت اگه یچه اشکال.. نباشهنمونی بحث بنی اگهی خواستم دیودم و م بحث خسته شده بنی هم واقعا از ای طرفاز

 زاشتم شهراد از یمن نم..می کدوممون ناراحت باشچیدوست نداشتم ه.. باشه هم منی تا هم اون راضمی کردی ميکار
 ..حدش پا فراتر بزاره

 
 : فرمون ضرب گرفتي بلندش روي انگشتابا
 
 که به زور شهی مي حسم قونقدری اوقات ایمن بعض..شنهادهی پهی فقط نیا..ی قبول کنیستی مجبور ننیبب..خوب-

 .... حست کنمنکهی دارم به اازیواقعا ن..رمیدستت و نگ.. تا بغلت نکنمرمی گی خودم و ميجلو
 

ا هم  بچه هي رفتارش تابلو بود که همه نقدریاون ا.. دونستمی مناروی ايمن همه ..نهی حرفاش رو ببری شد تا تاثساکت
 .... تابهی بیلی بودن خدهیفهم

 
 :اونم لبخند زد و ادامه داد.. لبخند چشمام و باز و بسته کردمبا
 
 حست به زانِی داره و می نه به خودت بستگای ی قبول کننکهیا..دمیمن نظرم و م..ی قبول کنیستی مجبور نگمیبازم م-

 ....من



@donyayroman 470 

 
 و تند و پشت سر هم دی کشیقی من من کرد بعد نفس عمکمی.. نهایانگار دو دل بود که حرفش و بزنه .. شدساکت

 :شروع به حرف زدم کرد
 
 ....چطور بگم..نیبب.. خونده بشهنمونی موقت بتی محرمهیم،ی برسمی خواهی که میطی تا به شرامی تونیم-
 

اصال امکانش ..مکنهاخه چطور م!..م؟ی بخونتیمحرم.. کردمیداشتم حرفش و هضم م.. و بلند کردم تا ساکت بشهدستم
 ... بکنمي کارنی تونم بدون اطالع خانواده م همچیچطور م..ستین

 
 : گفتمدی شک و تردبا
 
 !....م؟ی کنغهی صیعنی-
 
من قول ..می نشتی اذنقدری و امی راحت باشنکهی ايفقط برا..تی محرمگمیم.. زارمی نمغهیمن اسمش و ص..نیبب..نه،نه-
 ....یچی هگهید..ها.. بوسهیفوقش .. از بغل و گرفتن دستت ازت نخوامشتری بيزی چدمیم
 

 بگه تا بتونه منو قانع کنه اما ی دونست چینم.. کنهی کردم تا منو راضی تالشش رو مي شده بود و داشت همه هول
 .... بود ذهنش رو جمع و جور کرديهر طور

 
 : ادامه داداطی ساکت شد و بعد با احتکمی

 
 !...؟ی کنیقبول م-
 
 : تته پته به حرف اومدمبا
 
 !.....؟ی خواهی مينطوریتو ا-
 
 : کردی بهم نگاهی مهربونبا
 
 ي که خواسته ی دونیم..میشی مالشی خی بیاما اگه تو نخواه..زمی دادم عزی رو نمشنهادشی خواستم که پیاگه نم-

 ....فقط تو مهـــ.. برام مهم ترهيزیتو از هرچ
 
 : وسط حرفشدمی و بدون فکر پرییهوی
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 .... کنمیباشه قبول م-
 
 : خوشحال شدنشي از چشماش رد شد که گذاشتم به پای برقهی.. مکث چشماش و چرخوند و تو چشمام قفل کردبا
 
 !....؟یمطمئن-
 
 !.....؟ی خواهی مينطوریمگه تو ا-
 
 ....از خدامه-
 

 :دمی کشیقی عمنفس
 
 !....؟یون بخيخودت بلد!..م؟ی کنکاری چدیبا..پس قبوله-
 

 بغل زی زده بود و چند خطِ ریقیلبخندِ عم..رهی رو بگشی خوشحالي تونست جلوی اما نمزدی تو چشماش موج مدیترد
 ....دمی دی بار بود اون خط ها رو منی اولنی همي لبخند نزده بود براقی عمنقدری اچوقتیتا حاال ه..چشماش افتاده بود

 
 .... زدمی خوشحال بود منم خوشحال شدم و لبخند خجولنقدری انکهی ااز
 
 : گفتجانی با هوفتهی تا راه بزدی که دنده منطوریهم.. رو چرخوندنی ماشچیی صاف نشست و سوي شادبا
 
 می بردیبا.. اصرار،قبول کردیباهاش صحبت کردم و بعد از کل.. شناسم که بلدهی رو میکیاما ..ستمینه من که بلد ن-

 ....ادی اونم بزنمیاالن زنگ م..مناپارتمان 
 

 : گفتمشوکه
 
 !.... با عجله؟نقدریچرا ا!.. امروز؟نیهم-
 
 : و نسبتا بلند گفتی خوشحالبا
 
 !....؟ی بگی به کسی خواهینم..ی بشمونیممکنه پش.. رو از دست بدمیی استثناتی موقعنی ادینبا..یپس چ-
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 : گفتمهول
 
 دیتازه با!..باشه؟.. مونهی خودمون منیب..می بگی به کسدینبا.. از دوستامون بفهمهی کسدی وجه نباچیبه ه..نه اصال-

 !....؟يدیقول م.. شک نکننيزی تا به چمی بچه ها هم مثل قبل رفتار کنيجلو
 
 : بهم زدی فرمون و چشمکي زد روی خوشحالبا
 
 ..... راحتالتیخ.. چشميبه رو-
 
 ....میدی چطور رسدمی نفهمبای منو خندوند که تقرنقدری حرف زد و اندهی از اجانی با هنقدری شهراد امی برستا
 

 ساله ي و خورده ای سبای مرد تقرهی.. مبل دو نفره نشسته بودمهی ي به خودم اومدم که کنارِ شهرادِ خوشحال،رویوقت
 .....اوردی رو مسلط و پشت سر هم به زبون می کاناپه سمت راستمون نشسته بود و کلمات عربيرو
 

 .... گرفتی ملمی جلومون قرار گرفته بود و از لحظه لحظه ها فهی سه پاهی ي بود که روینی از همه دوربمهمتر
 

 : شهراد گفتدمی کارش رو پرسنی الی دلیوقت
 
 به ای می و نگاهشون کنمینی بشي روزهی می تا بتونمی ازشون داشته باشلمی فهی و می لحظه ها رو جاودانه کننی ادیبا-

 رو یجانی پر هي بفهمن ما چه لحظه هادیبا.. داشتنی تا بفهمن چه پدر و مادر نترس و پر جراتمیبچه هامون نشون بد
 .....میگذروند

 
 مدرك بکوبه تو دهنم تا هی رو به عنوانه لمی ماهرانه اون فیلی واقعا هم اون لحظه ها جاودانه شدن و تونست خکه

 .....بسته نگهش دارم
 

 ... بود که باهاش منو خفه کردیلمی از اون دو فیکی هم ملی فاون
 

 دای من احمق و ساده پي رو به اندازه ی تونست کسی گشت نمی نداشت و هرجا هم که می و نقصبی عچی ش هنقشه
 ......کنه
 
 :دیچی مامان تو گوشم پي حرفاباز
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 درست حاضر بود يبرا..ی بشی خودت کسي و برای بود که تو درس بخوننیدخترم بابات تمام ارزوش ا..آبشارم"
 مدت هی می تونی منیمن و آرش.. نداشتتی براش اهمي کرد ذره ایهرچقدر هم خرج م.. امکانت رو فراهم کنهنیبهتر

 ما ییبه تنها.. ما نباش و فقط به درست فکر کنن کنم نگرایخواهش م..تو برو و با مدرکت برگرد..می تنها باشگهید
 ای بابات برو درست و تموم کن و بيبه خاطره دل من و ارزو..مییای باشه از پس خودمون برمما هرطور..فکر نکن

 ..."!باشه؟..فداتشم
 

 و تبسم و تای بيبه اشکا..نی آرشيبه هق هق ها.. مامانيبه حرفا.. فکر نکنمگهی کردم دی و سعدمی کشیقی عمنفس
 ....ارغوان

 
 ی مدی مامان فهمیاما وقت..نای مامان اشیم رو انجام بدم و برگردم پ کاراعی سریلی قصد داشتم برم فرانسه و خمن

 هی خُرده غرولند کرد و بعدش هم هیبعد وسطاش .. ماهرانه شروع کرد اول به دعوا کردنیلی کارو بکنم خنیخوام ا
 .....هی گرریدفعه زد ز

 
 کار گهی و دمی نصف روز باهم بحث کردقایخالصه دق.. بگه تا نظر من و برگردونهی دونست چکار کنه و چی مقایدق

 .... استفاده کرد تا منو مجبور کنه برم درسمو تموم کنم بعد برگردميمامان از هر ترفند..دی کشیداشت به قسم دادن م
 
 ..... بابا و آرشام رو بکشه وسط که قبول کردمي خواد کم کم پای مدمی دگهید
 
 اصال مناسب نبود و تیاالن موقع.. کردی سپهراد رو معرفشهیره راحت تر م روزا بگذنی از اکمی.. بهتر هم بودينطوریا

 .... که هم اوضاع ارومتر بشه،هم احوال مامانم بهتر بشهگهی مدت دهی ي بزارم برادمی محیترج
 
 ..... خواست کمربنداشون رو ببندن از فکر خارج شدمی مهماندار که از مسافران مي صدابا
 

 فرودگاه و مسلما که انی قرار بود بایافسون و برد..مییای رو چک کردم و صاف و مشتاق نشستم تا زودتر فرود بکمربند
 .... بودی عالنی و ااوردنیسپهراد رو هم م

 
 چهل روز باعث شده باشه سپهراد من و فراموش نی تو دلم افتاده که نکته اي ترس بدهی نشستم مای تو هواپی وقتاز

 .. موندم تا مراسم چهلم بابام برگزار بشه بعد برگردماخه من..کنه
 

 ..... کننی فراموشش مبای دور باشن تقریکی از ی مدت طوالنیبچه ها وقت.. هم نبودخودی ترسم بیی جوراهی خوب
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اگه مثل !..اد؟ی نادشی امکانش هست منو یعنی.. نهای کنه ی کارشون در مورد مادرشون هم صدق منی دونم ای نمحاال
 .... کنمی نپره تو بغلم من واقعا دق مشهیهم
 
 تونست ی گرفتن چمدونم همش تو فکره عکس العمل سپهراد بودم که قطعا ملی تا تحومای شدن از هواپادهی زمان پاز

 .... داره چطور رفتار کنهیحاال بستگ..رهی تونست هم جونم و بگیبهم جون بده و م
 
 .... متر از من فاصله داشتن،چشم چرخوندمنی که چندیتی جمعنی سرم و بلند کردم و بجانی هبا
 
 ی سرم و تکون دادم و نگاهیبا خوشحال..دادی که با لبخند دستش و بلند کرده بود و برام تکون مدمی رو دای دفعه بردهی

 ....ختی ري دفعه حس کردم دلم هرهیبه کنارش انداختم که 
 

 .... دادی من تکون ميورده بود باال برا دستِ سپهراد رو تو دستش گرفته بود و اافسون
 

 به طرفشون پرواز بای و تقردمیبه قدمام سرعت بخش..زهی صورتم بري لبام گذاشتم و اجازه دادم اشکام روي و رودستم
 ....کردم

 
 یم.. به سپهراد نگاه کردمسیبا لبخند و صورت خ.. جلو رفتمگهی قدم دهی چمدون رو ول کردم و شونی مترهی تو

 .... مشتاق نباشهیلی خای ادی نادشی منو دمیترس
 
 درشتش به دستام نگاه کرد و بعد به يبا چشما..نمی دستام و به طرفش گرفتم تا عکس العملش رو بباطی احتبا

 .....صورتم
 
لباش و غنچه کرد و .. و اشک تو چشماش برق زددی لرزکشی و کوچفی ظري دفعه چونه هی بهم نگاه کرد بعد کمی

 ....دستاش و به طرفم دراز کرد
 

 : کردم چقدر دلش برام تنگ شده گفتی که حس مي و طورنیری شیلی صورتش،خي اشکاش روختنی با رهمراه
 
 ...ي..مام-
 

 یحدس م.."یمام"و شد هم بهش اضافه کرد  "ي" دونهی اومده باشه ادشی يزی چهی دفعه هی گفت مام اما انگار اول
 .... اومد و درستش کردادشی دفعه انگار هی داده و اون اول حواسش نبود اما ادیزدم افسون بهش 
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 قیسرم و تو گردنش بردم و چند نفس عم.. تو بغلمدمشی دل ضعفه دستام و دورش حلقه کردم و محکم کشبا
 ....دمیکش
 

 ... بو دور نمونمنی از اي دارم بدم اما لحظه ایمن حاضرم هرچ.. تن بچه ش نباشهي که عاشق بوهی کدوم مادرواقعا
 

 ی کرد بازم فرار میانگار فکر م.. کردی مهی بود و اروم گردهی مانتوم رو محکم چسبکشی کوچي با مشتاسپهراد
 .... از خودم فاصله ش دادمکمی و به زور دمی به موهاش کشیدست..کنم

 
دوباره محکم بغلش .. چقدر دلم براش تنگ شده بودایخدا..ردم و صورتش و غرق بوسه کردم شوق بهش نگاه کبا

 .....کردم
 

 شدم و با کی قدم به افسون نزدهی که سپهراد تو بغلم بود و محکم دستاش رو دور گردنم حلقه کرده بود نطوریهم
 ..... بهش نگاه کردمیدلتنگ

 
 و تو بغل دیچیاونم دستاش و دور کمرم پ.. م رو دورِ افسون حلقه کردمگهید دستم سپهراد رو گرفته بودم و دست هی با

 ....میهم فرو رفت
 

 : گفتي گرفته اي ش با صداهی گرونیم..می و محکم همو گرفته بودمی کردی مهی گردوتامون
 
 دوست یلیخ..امی که نتونستم بی دونیخودت م.. نبودمشتی من پدیببخش..ي الغر شدنقدریقربونت برم آبشار چرا ا-

 ....دیببخش..زمیببخش عز.. سخت کنارت باشم اما نشديداشتم تو اون روزا
 

 :دمی ش،کشدهی صاف و اتو کشي موهاي و رودستم
 
 فکر نمی بشدیمن با..ي که بهم کردهی لطفنی بزرگتری سپهراد رو نگه داشتنکهیهم..ی زنی مهی چه حرفنیفداتشم ا-

 .....زدلمی شرمنده م نکن عزنی از اشتریب.. جبران کنمي جورهی رو يرام کرد که بیی کارايکنم تا بتونم همه 
 

 : لباش نشوندي رویلبخند مهربون..دی اشکاش کشي جدا شد و دستش و روازم
 
 ....ي م بود خواهرفهی کردم وظيهرکار-
 

 :دمی چرخای لبخندش و دادم و سمت بردجواب
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 !....؟ی خوبیسالم داداش-
 

 : و باز و بسته کردچشماش
 
 .... بودختهی کار سرم ری کلنجای اامیببخش که نتونستم ب.. گمی متیبازم تسل!..؟ی تو خوبزمیسالم ممنون عز-
 
 برام ارزش ییای دني مراقبِ افسون و سپهراد بودنکهیهم..ی کار داشتیخودت هم کل.. کنمیدرك م..یمرس-

 ....سون رو جبران کنم تو و افي که بتونم کارايکاش برسه روز..داره
 

 شونه ي سپهراد که هنوز دستاش دور گردنم بود و سرش و روي به گونه يبا لبخند بوسه ا.. بهم زدی و چشمکدیخند
 .....م گذاشته بود،کاشتم

 
 ....دی کشی م منهی سي همش دستاش رو به مانتوم،رونی همي نخورده بود براری مدت شنیا

 
 رفتم اتاقم و لباسم و ی معی سریلیخ..شدی مسی خریاخه لباسم از ش.. بود لو برمکی مامانم نزدي تو خونه جلويچندبار

 .... شدمیخداروشکر خودم زودتر از همه متوجه م..دی فهمی رو می همه چدی دیاگه م.. کردمیعوض م
 

 ي اونم خنده ها رفتم وی سپهراد مي که من قربون صدقه نطوری چمدونم و تو دستش گرفت و همي دسته ایبرد
 .......ای بردنِی سمت ماشمی افتادداد،راهی مهی رو بهم هدنشیریش
 
 ی رو منشیی دست چپش لب پايبا انگشتا.. سرش گذاشته بودری بود و دست راستش رو زدهی کاناپه دراز کشيرو

 ..... در فکر فرو رفته بودقی و عمدیکش
 

 .... مونده بودرهی شده و به سقف خزی رچشماش
 
 : خودش غر زدي لب براریز
 
 هم ی مدارکيدید.. حرفاش دروغ بود و از خودش درست کرده بوديهمه .. گفتیدروغ م..ی کنی فکر منقدریچرا ا-

 تو خونه و منتظر نی نشنقدریپس ا..ستی ني همه گذشته و هنوز خبرنیا.. وجود نداشتنزدیکه ازشون حرف م
 ..... وجدانت رو عذاب بدهو خواست از دستت خالص بشه یفقط م.. برات بفرستهيزی چستیقرار ن..نباش
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 جلوش و فکر زی موند به مرهیباز خ.. کاناپهي حرکت نشست روهی فرستاد و با رونی راحت بالی فکر نفسش و با خنی ابا
 :کرد

 
 يزیپس چرا چ.. فهممیاون اگه دروغ بگه من م..چشماش صادق بود.. مطمئن بودنقدری گفت پس چرا ایاگه دروغ م-

 .....برام نفرستاد
 

 شد و دوباره الی خیاما بعد ب..رهی برداشت و خواست شماره بگزی مي رو از روشی و با حرص خم شد گوشدی کشیپوف
 .... زنگ اپارتمانش بلند شديز،صدای با می برخورده گوشيهمزمان با صدا..زی ميپرتش کرد رو

 
 يمات مونده بود که دوباره صدا.. و به در نگاه کرددیدهنش و قورت داد و چرخاب .. به دلش چنگ زديزی چهی انگار

 ....زنگ بلند شد
 

 نگهبان ساختمان دنِی نگاه کرد و با دیاز چشم.. اروم و مردد به سمت در رفتيبا قدما.. خورد و بلند شدیتکون
 ....رونینفسش و فوت کرد ب

 
 : گفتی نام داشت با لبخند پهنیلینگهبان که جل..رد باز کرد و منتظر به نگهبان نگاه کعی سردرو
 
 ....دییبفرما..ارمی گفتم براتون بنی نرفترونی امروز اصال بدمید..نی پاکت از پست داشتهی.. مهندسيسالم اقا-
 
شهراد اب دهنش و با سر و صدا قورت داد و .. برگه آچار بود رو به طرفش گرفتهی رنگ رو که اندازه دی پاکت سفو

 یانگار مطمئن بود چ..رشی دستش و دراز کنه و بگدی ترسیم..هی بمب ساعتهی به پاکت نگاه کرد که انگار يطور
 ..... مردد بودنی هميداخلشِ برا

 
 سرش و ی حواسیبا ب..که نگاهش به نگهبانِ منتظر افتادخواست درو ببنده .. زد و پاکت رو گرفتای دل به درباالخره

 :دی کششیشونی به پیتکون داد و دست
 
 ....یلی جلي اقاامی االن منی لحظه صبر کنهی-
 

اونم بعد از .. دادیلی جلي کانتر انداخته بودش چندتا اسکناس برداشت و به اقاي که روفشی تو خونه و از تو کبرگشت
 ..... عقب گرد کرد و وارد اسانسور شدی تشکر و چاپلوسیکل
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 انداخت و به پاکت نییاروم چشماش و باز کرد و سرش و پا.. دادهی بسته چند لحظه بهش تکي بست و با چشمادرو
 .... انداختینگاه

 
 باز ی اسمِ آبشار پناهدنِی به اسم فرستنده نگاه کرد و با ددیبا ترد.. سست به سمت کاناپه رفت و روش نشستي قدمابا
 ..... به دلش چنگ انداختيزی چهی

 
 جلو کمی رو زیم.. حرکت سر پاکت رو پاره کردهی شد و با مونی بشه و بازش نکنه اما بعد پشالی خی خواست باول
 .....زی مي دوتا کاغذ از داخلش افتاد رویکیچند تا پاکت نامه و .. و پاك رو برعکس کرددیکش
 

 برگه هی بودن با شی ازماهی شونیبق.. باز بودشونیکی اصال هنوز باز نشده بود اما  تا پاکت نامه بود که دوتاشونسه
 .....بدون پاکت که تا خورده بود

 
 آرشام رو براش فرستاده شاتِی از آزمایکی آبشار دیفهم..یآرشام پناه.. رو به دست گرفت و به اسمش نگاه کردشیآزما

 .... بودنش مطمئنش کنهماریتا از ب
 

به جلو خم شد و مچ .. دست خطِ آبشار رو شناختعی سریلی برگه که بدون پاکت بود رو برداشت،باز کرد و خیکی اون
 .. انگشتاش گرفتنی پاهاش گذاشت و دو طرف نامه رو بيدستاش و رو

 
 : و شمرده شروع به خوندن کرداروم

 
 ی دروغیفرستادم تا مطمئن ش.. آرشامهشاتِی از آزمایکی شیاون آزما.. دادمحی رو برات توضی نامه همه چنیتو ا"

اون رو شهرزاد واسه من .. از اون پاکت نامه ها بازهیکی..ی و مطمئن تر بشمارستانی بي هم بری تونینگفتم و م
اون دوتا پاکت نامه که هنوز باز ..ی رو بخونی همه چهتره بدمی خواستم اونو واست بفرستم بعد دیاول نم..نوشته بود

اون .."عشقم شهرزاد" نوشته شونیکیپشت ..دنی نرسشونی تا حاال نخونده چون به صاحبان اصلیسنشدن رو اصال ک
 آرشام تو تصادف فوت کرد من یوقت..می واسش افتاد به دستش برسونی شهرزاد نوشته بود تا اگه اتفاقيرو آرشام برا

بعد از .. که دوست داشت نامه نوشته بودیی اوناي همه يالبته برا.. کردمدای از مراسمش رفتم تو اتاقش که اون رو پعدب
 دمی خودم برام نوشته بود اومدم اما همون موقع فهمي که آرشام تو نامه یمراسم چهلم آرشام من با توجه به آدرس

 خونه تون کدومه چون با دمی هاتون پرسهی از همسایکی بود منم از شته رو برام ننوتونیلیالبته فام..شهرزاد چکار کرده
 ....." افتادهی داد چه اتفاقحیشهرزاد کار دارم که اون برام توض
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 يرو.. فرستادرونی اورد و نفسش و که انگار تا االن حبس کرده بود بنیی که به جلو خم بود نامه رو پانطوری همشهراد
 داشتن براش ثابت یکی یکی رو باور کنه اما زای چنی خواست ایانگار نم..يپر بود از ناباور.. عرق نشسته بودشیشونیپ
 ..... شدمیم
 

 :باز نامه رو اورد باال و ادامه ش رو شروع به خوندن کرد.. و عرقش رو پاك کرددی کششیشونی پي و رودستش
 
 اومدم خونتون تا نامه نکهی دو روز بعد از ایکی.. بگم که شهرزاد واسه تو نوشتهدی نامه هم بایکیخوب در مورد اون "

 نداشت اما ي اسم فرستنده اچیالبته ه..دی نامه از طرف شهرزاد به دستم رسدم،دوتای رو فهمزایآرشام رو بدم و اون چ
 رو خوب شناخته شی داداشِ عوضنقدری گم که ای منی افرزادبه شهر.. از طرف شهرزادهدمی خوندمش فهمیوقت

 من فرستاده،نوشته که ي که برايتو نامه ا.. برات نامه نوشته بودنی هميبرا ی هستی دونست تو چه اشغالیم..بوده
 يا  داداشه فرشتهدمی دونستم،نفهمی رو نمتونیلیاما من چون فام.. سراغم تا موضوع رو بفهمهادیاحتماال داداشش م

 که ازش حرف زده بودم یشی چون اون اتی نامه ها رو بخونيبهتره بر.. ندارمی حرفگهیخوب د..یمثله شهرزاد تو هست
 باش شهراد زای چیلیمنتظر خ.. نشدهری اما هنوز دادی سرت بدی بانای از اشتریهرچند ب..وفتهی زود به جونت میلیخ

 حق نشسته و از حق يچون خدا جا.. باالي مقاومتت رو ببردیبا، که من شک دارمی انسان باشياگه ذره ا..بزرگمهر
 ......" بخمشتی نماستی دنایمنم که تا دن.. گذرهیبنده هاش نم

 
 هاش نبض قهیصورتش سرخ شده بود و شق.. صورتش گذاشتي انداخت و دستاش رو روزی مي نامه رو روضی غبا
 ....دی ترکیانگار داشت م..زدیم
 
 دست دنهیراورد و با دنامه رو د.. پاکتِ باز شده رو که آبشار گفته بود شهرزاد واسش فرستاده رو برداشتي صبری ببا

 .....دی نفس کشقی کرد و عمکی نزدشینینامه رو به ب..خطِ شهرزاد انگار نفسش رفت
 
 صانهیحر..دهی شهرزاد رو مي کرد واقعا نامه بوی بود اما خودش فکر مالتشیهرچند فقط تخ.. شهرزاد رو حس کرديبو

 ....دیباز نفس کش
 

 : اورد و شروع به خوندن کردنیی باالخره نامه رو پاگهی دقِی از چند نفس عمبعد
 
 چوقتیه.. آرشاممشِی احتماال من رفتم پی خونی نامه رو منی ایوقت.. حالت خوب باشهدوارمیام..سالم آبشار جان"

اول بگم که دوست دارم باور ..ی منو ببخشی خوام برات دردودل کنم تا اگه تونستی اما من ممینشد باهم حرف بزن
 شدنه هوا به خونه کی اگه قبل از تاردیشا.. من بودزهی چمهآرشام ه..دمی منم کمتر از تو از نبوده آرشام درد نکشیکن
 فاجعه عذاب وجدان هم نینبودنِ آرشام خودش فاجعه س حاال فکر کن به ا..وفتادی اون اتفاق نمچوقتی گشتم هیبرم
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 نو کردم هر لحظه می تحمل مدی رو بدون آرشام باای دننیا که نیفکر ا..شی کردم از دوریداشتم دق م..اضافه شده
 دونم که درکم یم..گمی می چی دونی و میخودت آرشام رو دوست داشت..ششی رفتم پی مدیمن با.. کشت آبشاریم
دلم .. لحظاتم رو در کنار آرشام گذروندمنی قشنگ ترمیتو تمام زندگ.. اون فرشته رو دوست نداشتشهیمگه م..ی کنیم
آرشام نفس ..می کنار هم بمونشهی همي اونجا برادیشا می هم باششی پنجای امی وقت نداشتیلیما خ.. سوزه آبشاریم

 خوام منو بخاطره نبود آرشام یازت م.. زنمی راحت دارم باهات حرف میلی خنی همي بود برازمونیعز..دوتامون بود
 رو به پاش میکاش بود تا تمام زندگ.. ندارميزی چیمن جز شرمندگ..ي بهش وابسته بودیلی دونم که خیم..یببخش

 کرد که بهتر از ی ازت صحبت منقدری اما آرشام امی باشدهی دوبار همو دیکی فقط دیشا.. باشهماری اگه بیحت زمیبر
 هی..یوفتی نکرده تو دردسر بیی خوام خداینم..يزی منم عزي پس براي بودزی آرشامم عزيبرا.. شناختمتی میهرکس
 ی نمیچیه.. بهشي که اصل موضوع رو بدونه،بدشتیپ  اومدی وقتهی نامه برات فرستادم تا اگه داداشم نینار انامه ک

بدون آرشام تحمل .. رفتمی مدیمن با.. بخونهي نامه رو بدهیفقط کاف.. دادمحی رو توضی من همه چیخواد بهش بگ
حاللم کن .. عشقم باشيِادگاریمراقب .. آبشارییای دننی آرشام تو اهیادگاریتو تنها .. برم سختهیلی خنجایا

 ....."!گهدارتخدان..زمیعز
 

 .... شدرهی خزی گشاد شده و پر از وحشت به ميبا چشما..موهاش و چنگ زد..نی زمي شل شد و نامه افتاد رودستش
 

 : لب اروم زمزمه کردریز..شدیانگار داشت منفجر م.. صورتش گذاشتي و رودستش
 
 .....ههاههه..اهه..اههه-
 

 قرار دستاش و تو موهاش فرو برد و همراه با یب..دی کشادی توانش فريدستاش و برداشت و با همه ..اوردی طاقت ناخرم
 ...... فشار رو کم کنهنی از اکمی تا دیدو سه تا نعره پشت هم کش.. باز داد زددنشونیکش
 
 ....دنی لرزی خونه مي هاشهی که شدی کشی مادی بلند فرنقدریا

 
گلوش خشک شده بود و .. شدیداشت خفه م.. رو دراوردشرتشی حرکت تهی کاناپه بلند شد و با ي نفس نفس از روبا

 .....دی کشقیچشماش و بست و چند نفس عم..دی اب سرکشوانی لهیبه طرف اشپزخونه رفت و ..نفسش نامنظم
 
 جمله گهی بار دهیچشماش رو بست و .. شدنی نامه انگار تو سرش اکو ميجمله ها..دی کانتر کوبي رو محکم رووانیل

 ....دی کوبنی زمي رو برداشت و محکم رووانیل.. شدوونهیدوباره د..ها رو مرور کرد
 :  گفتادی فربا
 .... خــــدا..ایخـــدا!..؟ي کردـــکاریشهـــــرزاد تو چ.. کــــردمکاریمن چ..خــــدا-
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 کرد خودش و هر جور ی میسع..رونی نفسش و فوت کرد بقی و بلند و عمدی انگشتاش کشنی کوتاهش رو بيموها
 ..... شدیشده اروم کنه اما نم

 .... زدی مرونیاز چشماش حرارت ب.. سوختیگلوش م..زدی نفس منفس
 که شهرزاد براش نوشته بود رو ي نامه ایبا سردرگم.. کاناپه نشستي و دوباره روزی خودش و رسوند به مزی خهی با

 ... اشت و بازش کردبرد
 قیدق.. نامه با خطِ شهرزاد ثبت شده بودننی که آبشار گفته بود تو اییزایتمام چ.. زنان شروع به خوندن کردنفس

 ....  و طلب بخشش کرده بودیاخرش هم عذرخواه..همونطور که آبشار گفته بود
  ... که خونده بود چشماش سرخ تر و صورتش کبودتر شده بودي هر کلمه ابا
با ..ستادی لحظه دستش از حرکت اهی آرشام رو برداشت و خواست باز کنه که ي خورد،نامه ی که به هم می دلبا

 نامه ها رو ي هی بازش کنه انداختش تو پاکت و بقنکهی شده به نامه نگاه کرد و بعد از چند لحظه بدون ازی ريچشما
 .... هم انداخت کنارش

 .....  افتاد سمت اتاقش و پاکت رو گذاشت تو کمد و درش رو قفل کردراه
 لحظه هیاخماش تو هم فرو رفته بود و فکرش .. کاناپه نشستي رفت و رورونی ربات از اتاق بهی مات و مثل نطوریهم

 ....  شدیهم اروم نم
 ....  حالت گنگ و خلسه وارهیتو .. بودگهی ديای دنهی تو انگار
 ....  زانوهاش گذاشت و انگشتاش تو موهاش فرو رفتيتاش و رو جفت دسارنج

 :  لب نامفهوم زمزمه کردریز.. خودش و به جلو و عقب تاب دادکمی پاش ي پاشنه يرو
 یگناه آبشار چ..آرشام بخاطره خواهر من..آرشام.. کدومشون مقصر نبودنچیه..حرفاش راس بود.. گفتیراس م-

 ....  به دادم برسایخدا..شمی موونهیدارم د.. کردمکاری کرد،من چکاریاون با خواهر من چ..شدیچ..بود
 هم ياز فشار دندوناش رو..وفتادی منیی پاشتریسرش هر لحظه ب..شدنی مکی خونه داشتن بهش نزديوارای دانگار

 .... شدیفکش جابه جا م
 خونه ي گرفته يهوا..دی دفعه از جا پرهی.. دونست چطور خودش و اروم کنهی و نمزدی مرغ سرکنده بال بال ممثل

 ... دادی دسته خودش مي موند حتما کاریاگه م.. کردیداشت خفه ش م
 بار با لباس نی اولي رو برداشت و برانشی ماشچیی پول و سوفی کانتر کياز رو.. تنش کردعی و چنگ زد و سرشرتشیت

 .... رونی از خونه زد بیراحت
 ....  رفتنشی توجه به سمت ماشی بهش خورد که باعث لرزش شد اما بي باد سردونری که از ساختمان گذاشت بپاشو
در همون جال .. از التهاب و حرارت بدنش کم بشهکمی تا دی کشقی ازاد چند نفس عمي از سوار شدن،تو هواقبل

 ...  بغل به خودش نگاه کردي شهی گذاشت و تو شنی سقف ماشيدستاش و رو
 دهی شلخته دنکهی از اشتری بختهی بهم ري سرخ و موهايبا اون چشما.. بودختهی رشیشونی پي اشفته شده و روموهاش

 ....  مشت شدنی سقف ماشيدستاش رو..بشه،جذاب شده بود
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از خودش حالش .. گرفتشهی کرد صورتش جمع شد و با نفرت نگاه از شدای که از نگاه کردن به خودش پي حس بدبا
 .... بهم خورد

 .......  بهشت زهرا بودمیمقصدش،مستق.. رو چرخوند و دنده رو جا زدچییسو..از کرد و سوار شد رو بنی ماشدر
 بود و دهیرنگش پر.. از من نداشتیاونم دست کم.. به افسون انداختمی نگاهمی و ندمیچی استرس دستام و تو هم پبا

 .... دی باریاسترسش از چشماش م
 ...  تونستم تمرکز کنمی و نمدی لرزیدستام به شدت م..تمش برداشزی مي و از رومی رفت طرف گوشدستم

 :  با تته پته گفتافسون
 .... گهی روز دهی بزار ی خواهیم..گمیم-
 ...  دونستم چطور خودمو اروم کنمیاضطراب داشتم و نم..شدی منیی تو دلم باال پايزی چهی.. غصه چشمام و بستمبا

 :  و به دو طرف تکون دادمسرم
 شی همه مدت مخفنی امیچطور تونست.. دو سالشهکی نزدگهیسپهراد د.. شدهری دیلی االن هم خنیهم.. افسونشهینم-
 شروع کنم تا باالخره قانع دیاز االن با.. داشته باشن تا هول نکنننهی زمشی پهی دیبا.. دونهی رو فقط خدا ممیکن

 .... بشن
 ....  هام عرق راه گرفته بودقهی شق کمر ويرو.. و شماره خونه رو گرفتمدمی کشیقی عمنفس

باالخره مامان .. شده بودرهی بهم خیافسون با نگران..شدی خشک مشتری من بي خورد گلوی می که تو گوشی هر بوقبا
 ....  رو جواب دادیگوش

 کردم ی فکر نمچوقتیه..شدی از گلوم خارج نمیچی بزنم اما هی کردم تا حرفی دهن باز می و گم کرده بودم و هصدام
 ....  ممکنه سخت باشه برامنقدریحرف زدن در مورد سپهراد ا

 ....  سالم کردمي رفته الی تحلي و با صدادمی لبام کشيزبون خشکم و رو.. الو گفتن مامان نگران شده بوديصدا
 :  شروع کرد به حرف زدنی با مکثمامان

 ... ! هست؟یمشکل!..صدات چرا گرفته؟!.. دخترم؟یخوب..زدلمیسالم عز-
 :  بود جز لبخنديزی هرچهی کردم لبخند بزنم اما شبیسع
 !...  چطوره؟نیآرش!..؟یشما خوب..یخوبم مامان-
 .... زمی خوبه عزیهمه چ-

 :  پر از استرسِ افسون گرفتمي و نگاهم و از چشمادمی کشیقی عمنفس
 !..  کنارته؟یک.. بهت بگميزی چهیمامان زنگ زدم -
 !...  چطور؟شمهیمهناز پ..بگو دخترم-
 ....  کنارت باشهی خواستم کسينطوریهم..یچیه-
 !...  شده؟یخوب بگو چ-

 :  شروع به حرف زدن کردمنهی و شمرده و با طماندمی لرزونم کشي لبايانگشتام و رو..دمی و تو هم کشاخمام
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 دو سال کینزد.. رو نداشتچکسیحامله بود و ه..می بود دوست شديفرانسو.یرانی که دورگه ایکی با نجایمامان ما ا-
 .....  منقتشیحق.. فوت کردمانی موقع زاشیپ

 :  کردی پر از تعجب مامان ته دلم و خاليصدا
 !...  به ما داره؟ی چه ربطنیا!..خوب؟-

 :  کردم تند حرفم و بزنم و تمومش کنمیسع
 ....  کنمی اومده دارم بزرگش مای بدنی قبول کردم و از وقتيپسرش و به فرزند..خوب من-

 :  مامان بدنم و لرزوندغی جيصدا
 !.....  بگو؟گهی بار دهی!..؟ي کردکاریتو چ!..؟یچــــ-

 :  زدنش تموم شد دوباره کنار گوشم گذاشتمغی جی از گوشم فاصله دادم و وقتکمی رو یگوش
 ...  برداشتميپسرش رو به فرزند-
 اونجا نبود که بچه رو چکسیه!..؟ی چکار کنی خواهی اونوقت مي برگرددی باگهیچند وقت د!..؟ي شدوونهیتو د-

 ي بری زود میلیخ.. کننتی بچه ها حمانی هست تا از ايزی،چی سازمانهیباالخره اونجا !..؟يبهش بدن فقط تو بود
 .... زمیهارو بزار کنار عز ي بچه بازنیا!.. دخترم؟ی قراره تو بزرگ شیکِ..بچه رو همونجا

 :  و محکم و قاطع گفتمدمی کشیقی عمنفس
 الشی خی تونه مجبورم کنه بی نمچکسیه.. کنمی که زنده م پسرم و بزرگ مي پسر منه و من تا لحظه اگهیاون د-

 .....  مامانیشی عاشقش مشینیمطمئنم بب.. منههی زندگياون همه ..بشم
 :  کنهی مهی داره گردمی لرزون شد و فهمصداش

 ....  بخشمتی متی پنهان کاري اون بچه بشو و من براالی خیتو ب..شهیخراب م ت ندهیا.. کارو نکن دخترمنیا-
 :  جمع شدصورتم

 پسرمم دی باياگه من و دوست دار..کارِ خالف شرع هم نکردم..می ببخشی نکردم که تو بخواهيمامان من کار-
 ازت یچی هنی جز اگهیمن د.. مامانی بخواهدی پس منم نبای خواهیاگه اون و نم..ی و قبولش کنیدوست داشته باش

 .... تورو خدا.. کنم پسرم و قبول کن مامانیفقط خواهش م.. خوامینم
 رو يزی چنیمن هرگز چن.. کارنی با ای زنی ت مندهی به ایی چه ضربه هانی فکر کن ببنیبرو بش..تو زده به سرت-

 .... امیر نم موضوع کنانیمن هرگز با ا.. و تو گوشت فرو کننیا.. کنمیقبول نم
 .... زی مي نگاه کردم و محکم انداختمش رویبا حرص به گوش.. رو قطع کردیگوش..تق
 تونست ازم بخواد ببرمش یچطور م.. کاناپه به خواب رفته بود،نگاه کردمي نمناکم به سپهراد که کنارم روي چشمابا

 ..... گذرم تونه از ما بگذره که توقع داره من از بچه م بیمگه اون م..پرورشگاه
 :  هق هق به افسون نگاه کردمبا
 !.... بکنم؟..ب.. کارونیا.. خوادیم..که از من..ك..بگذره..از بچه ش..از.. تونهیم..خودش..پرورشگاه..پر.. ببرشگهیم..یم-
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 یلیحاال خ.. اوردمای و بچه م و بدنستادمی ای همه چيمن پا.. دلم و سوزوندیلی حرفش خنیا..هی گرری زدم زبلندتر
 ....  کننی متی بچه ها حمانی که از ای ببرش به سازمانگهیراحت م

 یول.. کنمی زندگنجای باشه و من تا اخر عمرم همنایکاش بابام بود تا کنار مامانم ا.. شونه افسون گذاشتمي و روسرم
 اون شهی نمی راض مامانم اصالدمیاگه د.. بمونمنجای اشهی همي تونم برایمن اصال نم..شدیاخه دلم براشون تنگ م

 ..... کنمی پسرم می راحتي بتونم برايهرکار.. کنمی مگهی فکر دهیموقع 
 : دیچی ارومش تو گوشم پي کمرم حس کردم و صداي افسون رو رودست

 کنه ی تو فکر مياون طبق گفته .. بدونه که سپهراد پسر خودتهدیاون از کجا با.. نشده کهيزیچ.. اروم باشسیه-
اما ..ي حرفا بشنونی از ایلی قراره خی دونیخودتم م..ی حرفا باشنی تر از اي قویلی خدیتو با.. از دوستامونهیکیبچه 

 رو هی بقی خواهی میختی بهم رنقدری حرف اهیتو که با ..ي بخرن رو به جوی و همه چی مقاوم باشدیبخاطره سپهراد با
 ی و نمییای از پس همه برمیگفت!..؟ی بهم گفتی چادتهی!..؟ادتهی بهت گفته بودم ناروی ايمن همه ..یچطور تحمل کن

 ...... حاال وقتشه.. کنهتتونی اذی کسيزار
 ....  شدمرهی بود،خدهی ناز خوابیلیبدون حرف به سپهراد که خ.. و تکون دادم و اشکام و پاك کردمسرم

من همه .. سرزنشم کنهی زارم بخاطره نگه داشتنه پسرم کسینم.. کنهتی خودم و پسرم و اذی زارم کسیمن نم..نه
 .... ستمی ایمقابل همه م..دمی رو به جون خریچ

 :  مقدمه گفتی خواد حال و هوام و عوض کنه،بی که مشخص بود مافسون
 .. دمی رو نفهميزی چهیآبشار من هنوز -
 :  تعجب بهش نگاه کردمبا
 !...  رو؟یچ-
معموال ..شدی خشک مرتی شدیقائدتا با!..؟ي بدری به سپهراد شی بازم تونستی برگشترانی از انکهیتو چطور بعد از ا-

 !... مگه نه؟..شهی خشک مرشونی شدنی نمری مدت به بچه ها شهی یمادرا وقت
 :  و تکون دادمسرم

تو اون .. دادادیاونم بهم .. خشک نشهرمیباهاش صحبت کردم که چکار کنم ش.. دکترهی شیاما من رفتم پ..اره درسته-
 که دکتر بهم گفته بود رو ییزای و چانهی رازوانی دو سه تا ليروز..دمی دوشی مرموی دوبار شي بودم روزرانی که ایمدت

 .....  خشک نشدرمی شنی هميبرا.. خوردمیم
 و منم جواب داد که با دی سوال پرسنقدریا..دنی باال رفته سرش و تکون داد و بازم شروع کرد به سوال پرسي ابروهابا

 .....  به خودم اومدممیزنگ گوش
 که متوجه می غرق بودنقدریا..می زدی حرف ممی از دو ساعت داشتشتریب.. باالدی نگاه کردن به ساعت ابروهام پربا

 .... میساعت نشد
البته هرچند .. بهم زنگ بزنهری که امومدی مشی کم پیلیخ.. چشمام گرد شدری امي شماره دنی و برداشتم با دمیگوش

 ....  بودزی تعجب برانگکمی موضوع زنگ زده نی بعد از انکهیا.. کمیلی اما خدی پرسی حالم و مزدی زنگ مکباریوقت 
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 :  رو برداشتم و با تعجب به افسون گفتمیگوش
 !...  دارهکاری چیعنی..رهیام-

 :  رفت هواری داده اميصدا "الو" گفتم  کهنیهم.. رو جواب دادمی جواب افسون نشدم و گوشمنتظره
 دای پی چه حالی دونیم!..؟ي که به مادرت زدهی حرفا چنیا!..؟ی کنی می اونجا چه غلطيتو معلوم هست دار-

 ....  انگاريتو کال عقلت و از دست داد!..کرد؟
 :  گفتمشداری رفت تو هم و ناخمام

 من به هیزندگ.. کنمی مکاری زود همه جا پخش بشه که من دارم چنقدریتوقع نداشتم ا.. رسهیخبرا چه زود م..اوه-
 نی کنم تو ای اما خواهش مری برات احترام قائلم امیلیخ.. کنمی دوست داشته باشم ميهرکار.. ربط ندارهیچکسیه

 ..... موضوع دخالت نکن
 ی هر غلطستی که بابات ن حااليفکر کرد.. کنمیمعلومه که دخالت م.. حرفانی ای چیعنی..تو پاك زده به سرت-

با ..ی بکنی که هر غلطیستیتو سرخود ن..اری پنبه رو از گوشت دربنیبهتره بهت بگم ا!..؟ی بکنی تونی میدوست داشت
 از چشم يدی دی اونجا و اونوقت هرچامیوگرنه م!..؟يدیفهم..يدی پرورشگاه ملی اون بچه رو تحويریزبون خوش م

 .... يدیخودت د
 :   رفتی با هر جمله باالتر مصدام

بهتره ..دمی دخالت تو کارام رو نمي اجازه چکسی کنم و به هیمن هرکار بخوام م..یستیتو اقا باالسر من ن..چه غلطا-
 ....  زارمی پا مری رو زی وگرنه همه چریسرت تو کاره خودت باشه ام

 ......  حروایحالل زاده س !..ه؟ی اون بچه کی دونیتو اصال م-
 :  که گلوم رو خش انداخت گفتمیغی و قطع کردم و با جحرفش

 اجازه چکسیبه ه..ی هستی کيتو فکر کرد..ادی داره از دهنت درمی چه گهنیاول فکر کن بب..حرف دهنت و بفهم-
 تر کیکوچ.. رو کامل بزنن چه برسه به توی حرفنیباالتر از تو جرات ندارن همچ.. درمورد پسرم حرف مفت بزنهدمینم

 ..... یعوض.. خودت و جمع کني هاي کاردبرو اول گن..ی کنی به من امر و نهی که بخواهی هستیاز اون
 رو به زور به دستم گرفته یگوش..دی لرزی متیتمام بدنم از عصبان.. کرد که اروم باشمی بهم اشاره می هافسون

 .... وفتهیهر لحظه ممکن بود از دست لرزونم ب..بودم
 ی تو گوشم مری امهی تند و عصباني نفسايصدا.. بودمستادهی بلند شده بودم و با فاصله از افسون ا حرف زدنمنیح
 .....  باهاش حرف بزنينطوری کرد من ایانگار باور نم..يسکوتش از بهت بود و ناباور..دیچیپ

 ....  بهش بگه حرومدمی اجازه نمچکسیگفته بودم به ه..ستی مهم نچکسی هگهی پسرم وسط باشه دي پایوقت
 :  گفتي اروم و ناباوري صدابا
 !... ؟ی زنی حرف مينطوری با من اهی از کسی رو نداره و معلوم نی بچه که کسهیبخاطره -

 زدم که سپهراد با وحشت ي بلندغیبا حرص ج.. کردم خودم و اروم کنم اما نشدی سعقی و بستم و با نفس عمچشمام
 : دیاز خواب پر
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 نخوادش هم برام ی اگه کسیحت..من مادرشم..شمیمن تمام کس و کار پسرم م!..؟ی چیعنی نظر تو کس و کار از-
 ....  تو کارام دخالت کنندمی پشتشم و به امثال تو هم اجازه نمریخودم تا اخر عمرم مثل ش..ستیمهم ن

 ...  ت رو خراب نکن آبشارندهی بچه اهیبخاطره -
 .... رهی تونه اون و ازم بگی کس نمچیه..رمی می بفهم من بدون پسرم مریام.. ندارمي اندهیمن ا!..نده؟یکدوم ا-
االن از اونجا !.. بچه رو هم قبول کنه؟نی هست که ایکس..ی ازدواج کنی خواهی مندهیتو در ا..زمیآبشار جان عز-
 !..... زمی نکن عزي بازتیبا زندگ..ي انجام دادي خودته و اونجا هرکاري کنن بچه ی فکر مییایب

تمام دار و نداره من .. انداختم و بغض به گلوم چنگ انداختی کرد سپهراد رو اروم کنه نگاهی می افسون که سعبه
 ....  گذرمی ازش نمی راحتنیبه ا..سپهراده

 :  بغض اروم گفتمبا
 .... هی سپهراد رو دارم برام کافنکهیهم.. کنمی ازدواج نمگهیمن د-
 ی بزرگ شد نگاهت هم نمی بچه که وقتهیتا اخر عمرت با !..؟ی کنی زندگي چطوریاه خویم..چرت نگو آبشار-

 ..... آبشار چشمات رو باز کن!.. دونه؟ی قدر مي کردی براش ازخود گذشتگنقدریکه اگه بفهمه ا!..کنه؟
 : دمی اروم نالي همون صدابا
 ....  تونم ازش بگذرمینم..اون پسر خودمه..ری امی فهمیچرا نم-
 دفعه هی نی کنم ایآبشار خواهش م..ی کنی فراموشش مشینی چند روز نبی اما وقتی هستی احساساتیلی دونم خیم-

 ..... رو بهم گوش بده
 :  و صدام باال رفتدی تو وجودم شعله کشتی عصبانباز
و وجود خودم نه ماه ت.. اوردمشای خودم به دنیعنی!..؟ی چیعنی ی فهمیم.. گم پسر خودمهیم.. توي خرنقدریچرا ا-

 ....  کردههیاز وجودم تغذ..بوده
 : گفتدهی بردهی خنده برونیم.. با بهت ساکت شدمری قهقه امي صدادنی شنبا
 حرفا نی رو با ایهرک!..؟ی زنی به خودتم انگ مي اون بچه رو نگه دارنکهی ايبرا.. دختري اوونهی چقدر دگهیتو د-

 ..... ی تونی من و نمیگول بزن
 به من زنگ گهیفقط د..ستیبرام مهم ن.. نکنی خواهی باور کن،نمی خواهیم.. گولتون بزنمستمیمن مجبور ن-

 نی کنی که فکر مییشما.. خورهیحالم ازتون بهم م..نمی ببمی گوشي خوام شماره ت رو روی نمگهید!..؟يدیشن..نزن
 .... نی انجام بدنی تونی منی بخواهي و هرکارنی هستیک

 صورتم کنار يموهام و از رو..دمی کشینی از بیقینفس عم..نی زمي رو قطع کردم و با حرص پرتش کردم رویگوش
 ..... دمی کشیزدم و پوف

 ....  مبل و سپهراد هم تو بغلش بودي سمت افسون که نشسته بود رودمیچرخ
 .... دمشسپهراد رو گرفتم و تو بغلم فشر.. سرم و براش تکون دادم و کنارشون نشستمنیغمگ
 : دمی تنش کشي از بویقی عمنفس
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 تو ی هستیعشقه مامان..ی مونیتا اخرم مال من م..یتو مال من..چکسیه..رهی تورو ازم بگدمی اجازه نمچکسیبه ه-
 .... نفسم

 ****************************************************** 
 به سرتا ی عقب رفتم و نگاهکمی.. بستممهی رو تا نپشی ز رنگش رو تنش کردم وي ذوق کاپشن چرم کوتاه و قهوه ابا

 ياون بوت ها.. تنگ هم پاش کرده بودمنی شلوار جهی بودم براش و دهی کاپشن پوشری زدی سفشرتی تهی..پاش انداختم
 .....  رو کامل کرده بودپشی و تا وسط ساق پاش تيقهوه ا
 ذره هم از جلوشون رو تو هی.. تو هوا درستشون کرده بودخی کوتاه و بورش واکس و ژل زده بود و سي تو موهاافسون

 .....  بودختهی رشیشونیپ
 ....  شدی خنده ش بلند مي کردم و صدای از لپاش می ماچهی کباری قهی ناز شده بود که هرچند دقنقدریا

 کرم رنگم و مرتب نِی بسته بودم رو محکم تر کردم و کت ج محکمی سپهراد بلند شدم و موهام و که دم اسبي جلواز
 .... کردم

واسطه .. دعواهامونیحت..بحث کردن هامون.. ماماني وقفه من و قبول نکردن های ماه تالش بنی بعد از چندباالخره
 ..... يادی زيالبته به شرط ها.. شد و سپهراد رو قبول کردی راضامی من کوتاه نمدی دیمامان وقت..هی بقيکردن ها

 نکنه اما يقرار شد باهاش بد رفتار..نهی خودش ببي بود که ازش توقع نداشته باشم سپهراد رو مثل نوه نی انشیمهمتر
 یشه،راضی و عاشقش منهیبی مامانم با قلب مهربونش سپهراد رو منکهیخودم و با ا.. هم بهش نداشته باشهيکار

 ......  بشهنطوری همدوارمیام..کردم
 کار منصرفم کنن اما به قول مامان مرغم نی کردن از ای شناختم زنگ زدن و سعی که تو تهران میی تمام کساهرچند

 ....  پا داشتهی
 ي نظرش کال برگشت و اومد تو جبهه دی که سپهراد رو دنی جون همیتیگ.. جون و عمو ساالر هم اومدنیتی گیحت
 ....  نگفتيزی چگهی دشهی من نظرم عوض نمدی دیگفت اما وقت ندهی باهام حرف زد و از اکمیعمو ساالر هم ..من

 .... دشی بوسی هم از رو پاش بلندش نکرد و مدام مهی ثانهی عاشق سپهراد شده بود که نقدری جون ایتیگ
 .... میری حتما جشن بگدی معجزه بود و باهی شبشتری شدنِ مامان بی قول افسون راضبه

چون تولد دو .. به سپهراد خوش بگذرهنکهی اي براشتریب..ي مارو ببره شهربازای تا بردمی شدی اماده ممی هم داشتحاال
 ....  هم بودشیسالگ

 سفارش داده بودم و امروز اماده ای شده،بود هم با کمک برددهیچی و تو هم پنی که اسم سپهراد به التری پالك زنجهی
 .....  تا خوش بگذرونهرونی بمی بردی سپهراد رو ممی داشتلشی تکمي و حاال هم برامی تولد چهار نفره گرفتهی..شده بود
 ازش خوشش یلی بزرگ بهش کادو داد که سپهراد خی کنترلنی ماشهیافسون هم .. بوددهی واسش خرای رو بردلباساش

 .... اومد
 .....  شونه م انداختم و سپهراد رو بغل کردمي و کرم رنگم و کج روکی کوچفیک
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 همه توجه تو پوست نیاز ا..ي شهربازمشی بری ممی و حاال هم دارمی واسش تولد گرفتنکهی خوشحال بود از ایکل
 .... دی گنجیخودش نم

 ی رو ابراز مشی تونست حرف بزنه و کلماتش نامفهوم بود بازم با همون جمله ها خوشحالی هنوزم کامل نمنکهی ابا
 ... کرد
 شهی همدی و افسون من باایبه قول برد.. شدمی متوجه می کلماتش رو مهیعن و مگهی می چدمی فهمی خودم مفقط

 .....  گه رو ترجمه کنمی که مییزایهمراهش باشم تا چ
 وقت بود به یلیمعروفش رو که خ "جــــون" و اون دی کشي ما سوت کشداردنی افسون با دمی اومدرونی اتاق که باز

 ....  دادلی کشدار بهمون تحواری بود رو بلند و بساوردهیزبون ن
 سپهراد ایبرد..می شدنی و سوار ماشمی رفترونی از ساختمان بیهمگ.. سپهراد رو از بغلم گرفتای و بردمی کردي اخنده

 ..... اوردی و از خودش صدا در مدی پرنیی تو بغلم باال پایسپهراد با خوشحال.. رو راه انداختنیرو تو بغلم گذاشت و ماش
 : دمشیکم بوس خنده محبا
 .... ینی بی وقت صدمه مهی تکون نخور نقدریا..زمی عزنیبش..یچه پسره ماه..قربونش برم-

کاپشنش رو مرتب کردم و جفت دستامو .. و بپر بپر کنهادی خواست از دستم دربی گرفته بودمش اما با خنده ممحکم
 .... دمی کشيسرم و تو گردنش بردم و پوف بلند..دورش حلقه کردم

 :  خنده غش کرداز
 ) ولم کن..یمام.... (تُن..بلم..یمام..ما-
 ....  لقمه ت کنمهیدوست دارم .. کنمیول نم-

 ...  نثارش کردی و وروجکدی کشدی خندی با خنده لپ سپهراد رو که غش غش مایبرد
 یسپهراد هم م..دشری کرد از دست من بگی می از سپهراد اومده بود جلو و سعي به طرفداری دوتا صندلنی از بافسون

 ....  افسونشیخواست از دست من خالص بشه و بره پ
 بلند بلند تشونی موفقنی اي برایی و دوتارهی کش مکش باالخره افسون موفق شد سپهراد رو از دستم بگی از کلبعد
 .... دنی رو بوسگهی و صورت همددنیخند

 از افسون رو ي تونه دوری سپهراد چطور ممی برنجای دونم از اینم.. وابسته شدنگهی به همدیلی و سپهراد خافسون
 ي برای ضربه بزرگستن،خودشی هم نشی پگهی شبا دنکهی اما همننی هرروز همو ببدیهرچند شا..تحمل کنه

 ..... سپهراده
 که بهشون وابسته هیعی طبیلیو مسلما خ..دهی رو اطراف خودش دنی و افسون و کاترای اومده فقط بردای بدنی وقتاز
 ....  سخت خواهد بودیلی ازشون براش خيحتما دور..شهب

 ای اما بردنهی ببادی تونه زیافسون رو م..اسی شده،بردیمی و باهاش صمدهی که سپهراد ديتنها مرد..نطوری هم همایبرد
 ..... نهی اصال نبگهی ددیرو شا
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 و ي افسون،منزودنهی و کمتر دای از بردياصال دوست ندارم بخاطره دور.. بزارهری ش تاثهی تو روحزای چنی که انگرانم
 ... افسرده بشه

 نگرانم و به سپهراد ن،نگاهِی شدن از ماشادهی اومدم و همزمان با پرونی از فکر بمیدی گفت رسی که مای بردي صدابا
 .....  بودمی مراقب مشتری بدیبا..چرا حواسم به وابسته شدنشون نبود..دوختم

 رو اطراف خودش نداشت و ي مردچی هگهی کردم،سپهراد دی و سپهراد رو هم کم مای برديدارای دنیاگه هم..شدی نماما
 ....  مرد هم اشنا بشهاتی با اخالق و روحدیاون با.. دوتا زن بزرگ بشهي هیاصال دوست نداشتم با روح

 ..... شهی ميزی ری پِشونی بچه ها از همون زمانِ بچگاتی و روحاتی اخالقگنی که مدمیشن
دستاش و به طرفم دراز کرده بود و با نگاهش .. افکارم پاره شد و بهش نگاه کردمي گفتنه سپهراد باز رشته ی مامبا

 ....  خواست بغلش کنمیازم م
 : دی کرد و لپ سپهراد رو کشی مصنوعیافسون اخم.. زدم و از بغل افسون گرفتمشيلبخند

 ...  دست که نمک ندارهنیبشکنه ا.. خوانی مارو نمگهی دننی بیاقا مامانشون رو م..گهیبله د-
 روش گذاشت ي و غنچه شده ش چسبوند و مثال بوسه ای گوشتي از افسون،کف دستش و به لبایی دلجوي براسپهراد

 ..... و بعد کف دستش و به طرف افسون گرفت
 .... مشیدی کارو بامزه انجام داد که هر سه نفرمون محکم بوسنی انقدریا.. خندهری زمی زدهممون

 هم می ری میی جایوقت.. و بغل کردنش سخت ترشهی تر منیهرروز سنگ.. دو دستم محکم تو بغلم گرفته بودمشبا
 ....  خواد تو بغل خودم باشهی از همه مشتریب

 نگاه کردن بهشون هم یحت.. بشن که من واقعا جرات سوار شدنشون رو نداشتمي بازلی و افسون رفتن سوار وساایبرد
 ....  لرزوندی از ترس مبدنم و

 ....  نشستم و سپهراد رو فرستادم توی صندلهی ي رورونیمن ب.. سراغ استخر توپمی و سپهراد رفتمن
اروم به ..دستم و بردم داخل و چندتا توپ برداشتم.. نشستمشی جلو و کناره در وروددمی رو کشمی از چند لحظه صندلبعد

 رفت ی توپا و مي نداخت روی توپا بهش نخورن با خنده خودش و منکهی اي کردم و اونم برایطرف سپهراد پرت م
 ..... رشونیز
 ..... شمونی وحشتزده برگشتن پیی زرد و چشمای و افسون با رنگای بردنکهی تا امی کردي بازی ساعتمی نهی
 :  خندهری زدم زدمی هاشون رو دافهی قتا
 .... نینیاگه خودتون رو بب.. اخهنیشی چرا سوار منی ترسیشما که م..نی شدی شکلنیچرا ا.. منيخدا-
 :  خنده دستام و به طرف سپهراد دراز کردم تا بغلش کنمبا
 ...  شدنی و خاله ت چه شکلیی دانی ببایب.. پسرمایب-

 .... دمی گفت فقط خندی گوشم مری زضی که افسون با غی زشتي رو بغل کردم و به حرفاسپهراد
منم فقط ..وفتادی رو داد دسته افسون که داشت از وحشت پس میکیاول از همه .. گرفت و اومدوهی رفت چندتا ابمایبرد

 ..... دمی خندیبهشون م
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 ی ممی من خنده ش گرفته بود و همراهيسپهراد هم از خنده ..ختی ری که اشک از چشمام مدمی بهشون خندنقدریا
 .... رهی بگطی با تشر من و ساکت کرد و هممون رو فرستاد سمت چرخ و فلک و خودش رفت بلایبرد..کرد
 .....  شاد باشه و از ته دل بخندهنقدری همشهیخدا کنه هم.. کردمی شاده سپهراد با حض نگاه مي به خنده هافقط
 ها مثل ما یلیخ.. شهر نگاه کردم روشنِي رو محکم تو بغلم گرفتم و به چراغام،سپهرادیدی حدش رسنی به باالتریوقت

 ها هم مثل من خنده رو لبشون یممکنه بعض.. و ناراحتنی غمگگهی دي هایلی هستن و خدیاالن در حال خنده و شا
 .... باشه و غصه رو دلشون

 يهمه ..رنی رو ازم بگی سر و ته خوشی بي زارم فکراینم..امشب شبه سپهرادِ..دمی کشیقی و بستم و نفس عمچشمام
 .....  رو به عقب فرستادمندی بد و ناخوشايفکرا

 ....  به پسرم خوش بگذرهدیامشب فقط با..ستی نالی فکر و خي جاامشب
 تنهاس دی هم که دایمنم سپهراد رو بهونه کردم و سوار نشدم و برد.. نشديزی سوار چگهی جز چرخ و فلک دافسون

 ....  نشديزی شد و سوار چالی خی بگهید
 .... می رستوران و شام خوردهی میم،رفتی بچه ها کردهی بازلی وساي همه بای سپهراد رو سوارِ تقرکهنی از ابعد

 مارو به خونه رسوند ایبعد از شام برد..شدیبه هممون خوش گذشته بود و خنده از لبامون دور نم.. بودي فوق العاده اشب
 ......  خودش رفت خونهمی ازش تشکر کردی کلنکهیو بعد از ا

 .... دی چرخی دور خودش مرونی اطرافش نبود و حیچی بود که هستادهی ای خالابونی بهی تو
 نجای نداشت تا از ای راهچی افتاده بود و هری گی و خشکابونی و انگار تو بدی رسی نمیی به جادی دوی هر طرف که مبه

 .... خارج بشه
 شعله شی اتنی از زمرهی داهی دفعه دور تا دورش هی.. زانو هاش گذاشتي و نفس زنان دستاش و روستادی امستاصل

 ي حلقه نی کنه و از ادای پی تا راهدیبازم دور خودش چرخ.. و چشماش از وحشت گشاد شدستادیصاف ا.. تا باالدیکش
 ....  نبودی بره اما راهرونی بشیات
 :  تمام توانش داد زدبا
 !.... کــــمک-

 ..... شدی صداش اکو مابونیانگار تو اون ب.. کرد و به خودش برگشتدای بار انعکاس پنی چندصداش
موهاش رو چنگ زد و بازم ..دی خودش نشني جز صدایچیاما بازم ه.. چشماش رو بست و بازم کمک خواستمستاصل

 .... دیدور خودش چرخ
 ....  سوزهی کرد تمام تنش داره می و احساس مشدی شعله ور مشتری هر لحظه بشیات
 خودش و شی اتونی قدم به سمت راست برداشت تا از مهیسرگردون .. نفس نفس افتاده و دهنش خشک شده بودبه
 ...  شدخکوبی میی بلند و اشناي صدادنی دفعه با شنهی بکشه که رونیب

 !....  بخشــــمتی نمچوقتیه.. بخشمــــتینم-
 ..... دی اتش ندي جز شعله هایچی اما هادی صدا از کجا منهی تا ببدیبازم به اطراف چرخ.. دو دو زدچشماش
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 : دی گوشاش فشرد و نعره کشي و محکم رودستاش
 !.... کمــــــک-
 اتش يهنوزم شعله ها..تمام تنش عرق کرده بود.. تخت نشستي و نفس زنان رودی داد خودش از خواب پري صدابا

 .....  کردیرو دور خودش حس م
 ....  سوختی و داخل مرونیاز ب..دی از عرقش کشسی برهنه و خي  باال تنهي و رودستش

 .....  بلند و تند به سمت حمام رفتي بلند شد و با قدمایجی و گي قراری ببا
 رونی بشیانگار از بدنش ات..شدیحرارتش کم نم..ستادی ارشی برهنه زمهی اب سرد رو باز کرد و همونطور ندوش

 ...  سوختیم..زدیم
 ی خورد و به کمرش می گردنش سر مياب از رو.. دوش خم کردری چسبوند و سرش و زواریبه د دستاش و کف
 ....  کردی از التهاب تنش کم نمیچی بود اما هخیاب ..دیرس
 رونی حوله دوره کمرش بدنِیچی گرفت و بعد از پي بود،دوش مختصرستادهی اب اری حرکت زی که بقهی دقستی از ببعد

 .... رفت
 که یسی خيبه موها.. شدرهی به خودش خنهییتو ا.. خم شدنهیی گذاشت و به سمت ازی مي جفت دستاش رو روکف

 ش که برق نهیبه عضالت شونه و س..زی مي کرد روی اب چکه مي بود و ازشون قطره هاختهی رشیشونیجلوشون تو پ
 ..... زدیم

 ....  کردی خودش امتناع مي محسوس از نگاه کردن به چشمایلی چرخوند و خی منهیی و تو انگاهش
 برداشت و کی حوله کوچهیاول .. کنده بشه و به سمت کمدش برهنهیی که به جونش افتاد،باعث شد از ای ناگهانلرزِ

 ..... دی پوشی شلوارك مشکهی ساده سبز رنگ و شرتی تهی..موهاش رو خشک کرد
 به ساعت ینگاه.. بودکیهوا هنوز تار.. و به باال حالتشون داددیکش کوتاهش ي و مثل شونه تو موهادستش
 ی کرد تن بی می و سعدی چرخی خواب باشه مثل روح سرگردون تو خونه منکهی ايچهاره صبح بود و اون جا..انداخت

 .... قرارش رو اروم کنه
 ....  کناره تخت رفت و لب تابش رو برداشت و از اتاق خارج شدی سمت عسلبه
 اب، به وانِی برداشت و بعد از پر کردن لینیری دوتا دونه شخچالیاز تو .. گذاشت و به اشپزخونه رفتزی مي رو روتابلب

 ....  به روبه روش بود اروم اروم مشغول خوردن شدرهی که خنطوری داد و همهیکانتر تک
 به طرف لبتابش بره،راهش و به طرف بارش کج کرد و نکهیقبل از ا.. رفترونی و از اشپزخونه بدی اب رو سر کشوانیل
 ...  کاناپه نشستي بود،برداشت و روی رنگی بعی که پر از ماشهی شهی مربع شکل و کوتاه با وانی لهی

 دست هیبا .. قلوپ ازش خوردهی پر کرد و مهی رو تا نوانی کامل روشن بشه،لی انِ لبتاب رو فشار داد و تا وقتي دکمه
با روشن شدنِ لبتاب با دسته .. رمز لبتاب رو وارد کردعی ش تند و سرگهی دهنش گرفته بود و با دسته دکِیزد رو نوانیل

 ....  مبلهی داد به پشتهی پشتش رو تکودشم پاهاش قرار داد و خي بلندش کرد و روشیخال
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 طبق عادته گذشته، یبخنده کج للی اسم فادنِیبا د.. رو که رمز داشت باز کردشونیکی ها شد و لی مکث وارد فابدون
 .... سپهراد.. لباشينشست رو

 کش شتری غر زده بود،لباش بی بود و کلدهی خودشون دي عکس هالِی فاي اسم رو رونی که آبشار اي روزياداوری با
 ....  شدلی تبدی لبخنده واقعهیاومد و اون لبخنده کج به 

 ....  کرد و پرواز کرد به اون روزکی لبخند زده ش نزدي رو به لباوانیل
 باحال و عاشقونه زی چهی نکهی ايجا!.. سپهراد؟ی رو گذاشتمونی خصوصي عکسالی که اسم فای چیعنیاه شهراد -"

 !....  روش؟ی ت رو گذاشتندهی اسم بچه ا،يبزار
 ....  بوددهیشد،خندی ختم مزای چنی آبشار که به اکِی کوچي اون روز به غرولندها و خواسته هاچقدر

 :  رو باال انداخته بود و با غرور در جوابش گفته بودابروهاش
 يزیاصال به نظرت چ.. و من پدرشی که قراره تو مادرش باشياسم بچه ا!.. اسم عاشقونه تر؟نی از ای چزمیعز-
 و ادیپهراد هم م سي روزهیباالخره !.. که مختص به دوتامونه؟لی فانی اي که بزارم روشدی مدای پنی تر از انیریش
 ....  من و توئهي که فقط برایکس.. مشترکه من و توي نقطه شهیم
اخرشم با اخم گفته بود اصال مرده .. بود و مسخره ش کرده بوددهی که اورده بود،آبشار غش غش خندیلی دالاز

  ".... تر و عاشقانه تر رفتار کنهمی مالکمی تا بتونه نهی بره دوره ببدی و باستی نیکیرمانت
 يتو حالت ها و ژست ها.. که فقط خودشون دوتا بودنییعکسا.. به اسم سپهراد زد و وارده عکسا شدي اگهی دلبخنده
 .... مختلف
 و دهی بلند شني بود که تو خوابش با صداي و اون تو فکره جمله اشدی چشماش رد مي از جلویکی یکی ها عکس

 .... شدی تکرار میهنوزم انگار ضبط شده بود و تو گوشش ه
 .... "! بخشمتی نمچوقتیه.. بخشمتینم"-

 شی اتي حلقه نی تونه فراموش کنه که چطور بی نمچوقتی حرارت و التهاب از بدنش رفته بود اما مطمئن بود هاون
 .....  بردی نمادی از چوقتی بود رو هی که انگار واقعیاون حرارت.. افتاده بودریگ

 که هر لحظه یشی اتي خشک و حلقه ابونهی ببره اون بادی خورد تا از ی مشروب مشتری بی کرد و هی و گرم مسرش
 .... شدی تر مکیبهش نزد

 :  فرستادرونی و محکم بقی و نفسش و عمدی صورت عرق کرده ش کشي و رودستش
 .... شهیهرشب داره تکرار م.. کابوس ها تموم شهنی اشهی میکِ-

 :  و به طرف سقف بلند کرد و زمزمه وار گفتصورتش
من ..باشه قبول!.. دارن؟ی کابوس ها دست از سرم برمنیچطور ا!.. درست بشه؟یچکار کنم همه چ!..چکار کنم خدا؟-

 !....  کابوس ها تموم شن؟نی و ایچکار کنم تا منو ببخش!..حاال چطور جبرانش کنم؟..گند زدم.. اشتباه کردمدمیفهم
 :  که انگار خودش جلوشِ نجوا کردي به عکس آبشار،طوررهیخ.. و دستاش و تو موهاش فرو کردنیید پا و اورسرش
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 ی سراغت و میاز هرک..یستیاما تو که ن..ی کنم تو منو ببخشي کاردیبا..دلت ازم شکسته..ی دونم که تو ازم ناراحتیم-
 لحظه هم درنگ هی کرد،مطمئن باش داتی پشهی و چطور میی دونستم کجایاگه م.. فرانسهی رفتگنی فقط بهم مرمیگ
 ..... شتی اومدم پی کردم و مینم

 .....  داده بودنتی صورتش و زینی و دلنشبایلبخندِ ز.. و سر انگشتاش و رو صورت آبشار حرکت داددی کشیپوف
 ....  شده بودزی رکمی از ته دلش ي بخاطره خنده چشماش

 ....  تر کرده بودی و چهره ش رو خواستندی درخشی مدشی و سففی رديدندونا
 کرد بازم با ی مقنعه فرو مای شال ری اونارو زی که هرچییموها.. بودختهی رو کج تو صورتش رشی قهوه ايموها

 فرستاد و سرش غر ی تو ممتی موهاش رو با مالشهی شهراد کنارش بود همی و وقتختنی ری تو صورتش میگوشیباز
 .....  کردی مي و دلبردیخند یآبشار هم فقط م..زدیم

 کرده ری گپسشی کلي زده از شالش که فقط رورونی بي راستش کج کرده بود و موهاي عکس سرش و رو شونه تو
 .....  خوردنی بودن و تو هوا تاب مختهیبود،به همون سمت ر

 بود،اشاره ستادهی دست چپش به شهراد که سمت راستش اي راستش و به کمرش زده بود و با انگشتِ اشاره دست
 .... دادی انگار داشت اون رو نشون میی جوراهیکرده بود و 

 ....  شده بود اما بازم برق خودشون رو داشتنزی رشی مشکيچشما..دی درخشی مدشیپوست سف.. بوددهی ته دل خنداز
 : دی آبشار تو عکس کشي زد و دستش و رو موهای لبخندِ تلخشهراد

 ی گفتنگهی که دتیمهربون..ینی هم،دلنشی از خوشگلشتریب..ی تو چقدر خوشگلنکهیا دقت نکردم به چوقتیچرا ه-
 از نطوری که ازت دارم همیی عکسايتو همه ..شدی از لبات پاك نمچوقتی خنده هنیا..تهیچشمات پر از معصوم..ستین

 خوب اتی که تو چقدر خصوصدمی نفهمچوقتیه چرا.. هنوزم پاك نشده باشه از لباتدوارمی و اميدیته دل خند
 ...... يدار
 ....  در مقابله آبشار بودشیروزی پي که نشونه زدی رو می عکسه آبشار همون لبخنده کجی به آبشار و حتشهیهم
 به ی مهربون و واقعي به چشماش تو عکس،لبخندرهی و خدی صورت آبشار کشيدستش و رو..از ته دل.. بارنی اوليبرا

 ...... دیوشحالش پاش شاد و خشهیصورته هم
 .... به افسون انداختمی رو که تو بغلم خواب بود جا به جا کردم و نگاهسپهراد

 بغض تو هی همه گرنیهنوزم بعد از ا.. اوضاع رو داشتننی منم هميمطمئنم چشما.. قرمز و پف کرده بودچشماش
 ... گلومه

 ی ممی داشتنکهیاز ا.. بودی و ناراحتینگاهش پر از دلتنگ..شهی اشک تو چشمام جمع موفتمی که مای نگاهه اخرِ بردادهی
 .... ومدی از دستش برنمي کارچی ناراحت بود و همیرفت
 ....  اخر سپهراد رو تو بغلش گرفته بود و محکم چسبونده بود به خودشي تا لحظه ایبرد
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 بودن ي همو اما بازم تنها خانواده امیدی دی کم میلی خنکهیبا ا..می کم نذاشتهی جون هم که از گریتی و افسون و گمن
 که پسرشون رو تمام و کمال در یی باهاشون و تنها کسامی کردی که رفت و امد مییتنها کسا..میکه ما اونجا داشت

 ..... وفتهی نواسمون ی و اتفاقمی ما گذاشته بودن تا تنها نباشاریاخت
 :  گردن سپهراد محکم تر کردم و برگشتم سمت افسونری و زدستم

 ....  ترکه افسونیدلم داره م-
 : دی هم فشرد و لبش و گزي رو محکم روپلکاش

من و تو ..میدی از هم پاشهویحاال ..می دادلی خانواده تشکیی جوراهی..می کردیچند سال اونجا زندگ..نطوریمنم هم-
 تونم بگم یآبشار م.. همه باهامون فاصله دارهنی هم که اایبرد..مینی بی همو نمادی زگهی و درانی امی گردی برممیدار

 .... زی همه چي براشهیدلم واقعا تنگ م..می ازش داریخاطرات چه.. رو تو فرانسه گذروندممی زندگي روزانیبهتر
 :  گرفته و دو رگه شده بودادی زي هیصدام از گر.. دادمهی تکمی و به صندلسرم

دلم .. تابهی چقدر دلم براش بی بفهمی تونینم..رمی میمن م.. افسوننمی رو نبای بردارمی تونم طاقت بیچطور م..هوم-
 .... باز تنها شدم.. آرشام کرده بودمنِیگزی رو جاایافسون من برد.. حاال براش تنگ شدهنیاز هم
 :  اوردم و نگاهم و به سپهراد دوختم و ادامه دادمنیی و پاسرم

 دور و ي اگهیاخه مرد د.. وابسته شده باشهای به برددمیبهش حق م.. رو تحمل کنه افسونای از برديپهراد چطور دورس-
 من و تو ي هی با روحشد،سپهرادی و سپهراد محدود مای بردياگه رابطه ..رمی رو بگی وابستگنی ايبرش نبود تا جلو

 کاری افسرده بشه من چای از بردي بخاطره دورسپهراد افسون اگه.. خواستمی نمنوی و من اصال اشدیبزرگ م
 ....  مهمترهيزیسپهراد از هرچ.. رو از دست دادمای که بردستمیدردم فقط خودم ن!..کنم؟

 :  سرخم دوختي پف کرده ش رو به چشماي شونه م گذاشت و چشماي و رودستش
هنوز .. رو کال فراموش کنهایکه ممکنه برد شهی سرگرم منقدریسپهراد اونجا ا..نگران نباش..یگی می فهمم چیم-

از .. کنهی زود فراموش میلی رو خيزیبچه س و مطمئنم هرچ.. بمونهادشی ی که همه چستی نادیاونقدر سنش ز
 ....  مادنهی دي برارانی اادی از حاال زود زود مت که گفيدید..زنهی بهمون سر مادی زود میلی که گفت خای هم بردیطرف
 :  و تکون دادمسرم

امکان نداره ..حضورش پررنگه افسون.. کنارش بودهای باز کرده بردای دننی چشم به ایاما سپهراد از وقت.. دونمیم-
 باهاش رفتار دتش،چطوری بود و بعد از مدتها دوباره ددهی بار دهی رو شلی مستی نادتی..سپهراده باهوش فراموشش کنه

حاال ..ادشهی رو شلینگاهش که اونقدر اشنا بود،مشخص بود که م از..نهی بی رو مشلیانگار هرروز داره م!.. کرد؟یم
 .. امکان نداره!.. کنارش بوده رو فراموش کنه؟یتی که همه جا و تو هر موقعییای برديتوقع دار
 :  گذاشت و محکم فشردشیشونی پي دستش و روافسون

 چیدر حال حاضر ه..انگار من از عزل عقل نداشتم.. شدهی خالهیخال..ذهنم قفل کرده.. دونمیواقعا نم.. دونم آبشارینم-
 دور ی جوِ پر دلتنگنی از اکمی..می استراحت کنکمیم،یبزار برس.. هم ندارميشنهادی پچی تونم بکنم و هی نميکار
 ..... مین بکدی باکاری چمینی کنم ببی فکر ممینی شیم..میبش
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 :  و چشمام و باز و بسته کرددمی کشیقی عمنفس
 .... می کندای پی راههی می بهتر بتونیی دوتادی گم شای فکرم مشغوله که منقدریا.. کردمتتیببخش اذ..ی گیراست م-
 یمطمئن باش نم.. فکر نکنزای چنیبه ا.. مهمترهيزیخوب بودنش برام از هرچ..من عاشق سپهرادم..هی چه حرفنیا-

 س و ناراحتم که اصال ذهنم ختهی اعصاب بهم رنقدری االن ایمنته..منم مثل تو به فکرشم..وفتهی واسش بی اتفاقمیزار
 .... شهیباز نم

 .... می استراحت کن تا برسکمی..یاوک-
 .....  جابه جا کردکمیچشماش و بست و سرش و .. شکمش گذاشتي دستش و تو هم قالب کرد و رودوتا

 هی تکشیشونی خم کردم و گونه م رو به پکمیسرم و .. م چسبوندمنهی به س باال و سرش ودمی کشکمی رو سپهراد
 .....  سوزشش برطرف بشهکمیچشمام و بستم تا ..دادم

 ***************************************************** 
 از یکی يدسته ..م دست محکم پاهاش رو گرفته بودهی شونه م بود و با ي سپهراد که دوباره به خواب رفته بود روسر

 ....  م بودگهیچمدون ها هم تو دسته د
 ..... ارهی رو بگهی دوتا از چمدون هارو پشت سرم گذاشته بود و رفته بود اون دوتا دافسون

 و دی وزی میمی مالمی بودم و نسستادهی ترکش کرده،اشی که چند سال پیی از فرودگاهِ جارونیب..بچه به بغل.. منو
 .... دادی ميموهام رو باز

 ی جلو باز و کوتاه و خردليمانتو.. قاب گرفته بودنمی شالِ قهوه اری فر شده م که دو طرف صورتم رو از زيموها
 ......  اسپرت همرنگ شالميکفش ها..ي لوله انِیشلوار ج..رنگ

 یتفاوت با ساده لوحم.. متفاوتیباطن.. رفتمی منجای از ای وقتشیمتفاوت با سال ها پ.. متفاوتی قول افسون بازگشتبه
 نی دراومده و پخته و سنگی جوونیِاز اون خام.. ظاهرم هم عوض شدهیحت.. و محکميقو..شی سال ها پهیو احمق

 .... شده بود
 نگاه هی با یحت.. داشتنمی گرم و مالي لباسام رنگاشتری اما حاال بدمی پوشی شاد و تند مي موقع ها اکثرا رنگ هااون

 ......  گذشته فاصله گرفتمي تا اسمون متفاوت شدم و کال از اخالقا و رفتارانی زمدی فهمشدیبه ظاهره من م
 موج نشیی من لخته لخت بود اما پايموها.. عوض شدن من بودي از نشانه هایکی فر شده هم ي موهانی همیحت
دو درجه .. کرده بودمزیر چند ماه موهام رو کال فرِ يعاشق موهام بودم اما االن برا.. داشتی بزرگ و قشنگيها

 نیبا ا.. داشت هم همرنگ موهام شده بودیگ پهن و کوتاهم که کات قشنيابروها..رنگشون رو روشن تر کرده بودم
 ...  گرفته بودمي حالت بورهی دمی صورت سفيرنگِ موها و ابروها،رو

 یاز خودم راض..دمی کشیقی بسته نفس عمي تو بغلم جابه جا کردم و با چشماکمی دست سپهراد رو هی همون با
 یمن اومده بودم که متفاوت زندگ.. داده بشهصی تو ظاهرمم تشخریی تغنی کرده بودم و دوست داشتم اریی تغیکل..بودم

 ....  تونمیکنم و مطمئنم که م
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 انجام ي کارادیهرچند افسون ز..می دادریی کال خودمون رو تغمی برگشتمون که تموم شد با افسون رفتي کاراي همه
 ... ومدی بهش میلی نازك شده ش خي و ابروهاي نسکافه اينداد اما موها

 ....  کرد و رفت،نداشتمی از خانواده ش خداحافظهی که با گری به اون دخترکی شباهتچیه.. من واقعا عوض شده بودمو
 خوشش اومده یلی موهام خهزیافسون از رنگ و فرِ ر..شدی مریی تغنی اي متوجه دیدی میهرک.. بوديری چشمگراتِییتغ

 ....  کردی مفیبود و همش تعر
 !...  بتونمــــدیبا.. تونمیمن م.. اماده کنمزی چیلی خي خودم و برادی کم باکم

 ي لبام کاشتم و همه ي رويلبخند.. بود،انداختمستادهی به افسون که با چمدون ها پست سرم ای عقب و نگاهدمیچرخ
 .... رهی تونه جلوم رو بگی نمچکسیه.. سازمی بسازم و مي تازه اهیمن اومدم زندگ.. بد رو پس زدميزایچ

 :  و نگاهم و تو صورت افسون چرخوندمدمی کشي اگهی دقهی عمنفس
 !.... م؟یبر-

 :  و تکون داد و زمزمه وار جواب دادسرش
 !... میبر-

 ....  هارو تو صندوق عقب گذاشتن تکون داد و با کمک راننده چمدونی تاکسي برایدست
 ....  و سپهراد رو اروم تو بغلم خوابوندممی هم نشستکنار

 :  نگاهش و به صورتِ سپهراد دوخت و گفتافسون
 مییای تا بدی کشی شدن و دو ساعت طول می جمع منجای وگرنه االن همه امی رسی می چه ساعتمیخوب شد نگفت-
 .... رونیب

 ...  ها شدابونی نگفت و مشغول نگاه کردن به خيزی چگهیاونم د.. تکون دادمدیی تاي سکوت سرم و به نشونه تو
 طول یبه قول افسون کل.. جمع نشن فرودگاهی تا همگمی رو نگفته بودقی اما ساعت دقمییای مي چه روزمی بودگفته

 ..... می تا از فرودگاه خارج بشدی کشیم
 :  که برگشتم سمتشمی بودنای خونه افسون اکِینزد
 !...  ما؟ي خونه می امشب برییاینم-

 :  به صورته نگرانم انداخت و دستم و تو دستش گرفتینگاه
 منتظرم نایمامانم ا.. کردمی متی تونستم حتما همراهیاگه م.. کنهی رفتار میمطمئنم مامانت منطق..نگران نباش-

 ...  شماي خونه می ری ما فردا با هم مي خونه ای تو امشب بی خواهیم..ومدمیهستن وگرنه حتما م
 :  به مهرش زدميلبخند

 و خونه می فردا همه بفهمن اومددی امشب باشه شانیبهتره که هم.. روبه رو بشم باهاشوندیباالخره با..نه فداتشم-
 .... از سپهراد دل منو بشکونن با استفاده نکهی اای.. بکنن که دل سپهرادم بشکنهي کارهیفقط نگرانم ..شلوغ بشه

 خوده ی بتینگران.. بچه رو بشکونههی حرفاس که بخواد قلب نیمامانت مهربون تر از ا..ی زنی مهی چه حرفنیا-
 .... زمیعز
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 ....  باشهنطوری که همدوارمیام-
 ..  نگفتيزی لبخند چشماش رو باز و بسته کرد و چبا

دستش و تو دستش گرفت و به سر ..دی سپهراد رو بوسيبا محبت خم شد و اروم گونه ..ستادی خونشون اي جلونیماش
 ....  و تپلش بوسه زدکی کوچيانگشتا

 حرف که کمی و بعد از دی من و هم بوسيسرش و که بلند کرد گونه .. هر حرکتش عشقش به سپهراد معلوم بوداز
 ....  شدادهی پنی کرد و از ماشی خداحافظزای چنی افتاده و ای نمینگران نباشم و اتفاق

 ....  گذاشتنیی افسون بود رو پاي که برای شد و دوتا چمدونادهی هم پراننده
 و با لبخند نیی پادمی رو کششهیاروم ش.. طرف مشهی فرمون نشست و خواست حرکت کنه که افسون زد به شپشت

 .... بهش نگاه کردم
 :  محبت گفتپر
 ....  نباشيزی کنم نگرانِ چیخواهش م..ارمیاحتماال بچه هارو هم م..زنم ی بهتون سر مامیمن فردا م-
 .... پس منتظرتونم..ممنونم افسون-
 ....  فاصله گرفت و دستش و برام تکون دادنی ماشاز

 صورت ي که حرکت کرد اروم دستم و رونی ماشنی هميبرا.. دو سه تا کوچه بود فقطنای خونه ما و افسون اي فاصله
 ی خوابش نمگهی و دشدی مداری شب بد،اخری خوابی بود و اگه همچنان مدهی خوابیلیخ.. کنمدارشی تا بدمیسپهراد کش

 .... برد
 :  کردمکی و صورتم و به گوشش نزددمی و تو موهاش کشدستم

 .... گهیخواب بسه د.. شوداریمامان جان ب..سپهرادم-
 ....  شدن نداشتداریغرق خواب بود و قصد ب.. و صداش زدمدمی کششیشونی گونه و پي دستم و رودوباره

 خمار و غرق خوابش ي چشمايدلم برا.. و بعدم اروم بازشون کرددی صداش زدم تا باالخره پلکاش لرزگهی بار دچند
 .... دمیخم شدم محکم گونه ش رو بوس..ضعف رفت

 : دمیوها و پشت گردنش کش ميدستم و رو.. م فشردنهی زد و صورتش و تو سیی خوابالولبخند
 ....  منتظرمون هستننی و خاله آرشیمامان بزرگ..می رسی االن می شو مامانداریب-

 وقت سپهرادم و به عنوان نوه چی که گفته هیمامان بزرگ!..مامان بزرگ و خاله؟.. که زدم دلم سوختی از حرفخودم
 هم که نیآرش.. کنهی دخترم و خراب مي ندهی دونم ای می تونم وجودش و قبول کنم وقتیگفته نم.. کنهیقبول نم

 ...  حرفاس که بشه روش حساب کردنی تر از اکیکوچ
مگه نگفتن بچه بادومه و نوه مغزه .. خوادی دونم چرا مامان پسر منو نمینم..زترهی نوه از بچه عزدمی شنشهیهم

 !..... پس چرا مامان من مغز بادومش و دوست نداره؟!..بادوم؟
 نیری و بخاطره شنتشی ببدیشا..دتشی چون هنوز نددیشا.. دونستم زدمی که جوابش و نمی به سوالینی غمگلبخند

 .... ادی هاش ازش خوشش بیزبون
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 :  م و با غصه باال انداختم و سپهراد رو محکم به خودم فشردمشونه
 همشون رو يخودم جا.. کنهتتی بهت،اذهی زارم عالقه نداشتنه بقینم.. دوستت دارم پسرمای تمام دنيخودم اندازه -
 .... رمی گیم
 کوتاهش رو مرتب نی سبز و استشرتیخم شدم طرفش و ت.. کنارمی صندلي بغلم بلندش کردم و نشوندمش رواز

 ... دمی زانوش بود کشری که تا زنشی به شلوارك جیدست..کردم
دستم و مثل ..کردم و چسبشون رو محکم بستم پاش یکی یکی.. و باز کردم و صندل هاش رو از داخلش دراوردمفمیک

 ختهی بهم رننی بی بار که سپهراد رو منیاصال دوست نداشتم اول.. ش و صافشون کردمدهی ژولي تو موهادمیشونه کش
 ..... و نامرتب باشه

 : دمی مرتب شد،دستش و تو دستم گرفتم و سر انگشتاش رو بوسکمی یوقت
 ...  خوابالودي افهی بود اون قیچ..يحاال ماه شد-
 ....  شدنادهیاز راننده تشکر کردم و پ.. سپهراد گرفتمنِیری از لبخنده شم،نگاهیدی گفت رسی راننده که مي صدابا

ضربان قلبم تند شده .. درکی نزدمی ما بود و منم دسته سپهراد رو گرفتم و رفتي اورده چمدون هارونی مشغول براننده
 .....  کردم تمام بدنم عرق کردهیحس م..بود

 بود و در کنارشون نای ايهمه ..ذوقِ با دوستام بودن.. برگشتن به وطنيشاد..میرفع دلتنگ.. خانواده مدنی دیخوشحال
 .... استرس و اضطراب هم بود..ترس هم بود.. هم بودینگران

 .... ش کنن و نگران بودم ناراحتدمی ترسیفقط م.. هم بخاطره وجوده سپهراد بودهمش
خواستم باز زنگ .. گذشتقهیچند دق.. زنگي قلبم دستم و گذاشتم روي و همراه با ضربان کوبنده دمی کشیقی عمنفس

 : دمی رو شنبهی خانوم غرهی يبزنم که صدا
 ... د؟ییبفرما-

 :  داشتیفیصدام لرزش خف.. دهنم و قورت دادماب
 !.... من آبشارم-

 :  به لبم اوردي لبخند محوجانشی پر هيصدا
 ....  من نشناختمدیببخش.. داخلدییبفرما..سالم خانم جان-
 ... کمی ادهیچمدونام ز.. به من کمک کنهادی بنی هست بگیلطفا اگه کس.. ندارهبیع-
 ....  فرستمیچشم چشم االن م-

 به جی بود و گدهستای خم شدم و سپهراد رو که کنارم اکمی.. با راننده حساب کردمیی عقب و با خوش روبرگشتم
 که ازش دور کمی نکنه نکهی استرس اشه،همی خودم کم مهیتو بغلم باشه،هم نگران.. کرد،بغل کردمیاطرافش نگاه م

 ....  بهش بگهيزی چیبشم کس
 اما من با اصرار انگار نگهش بودی مدی که نبایترس.. تو دلم بودیعیرطبی ترس غهی امکان نداره اما بازم نی دونستم ایم

 .... داشته بودم
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 تو خونه و دمی چمدون رو با دستم کشهی.. زدن شددی مشغول دي دستاش و دور گردنم حلقه کرد و با کنجکاوسپهراد
 ..... دمی رو شنی کسي قدماي که صداارمی باطی حداقل تا حينطوری رو هم همهیخواستم برگردم بق

هرچند اون .. اوردمای گفته بودم خودم سپهراد رو بدنری به امتیمن تو اوج عصبان.. مضطرب شدمری امدنی و با دبرگشتم
 ...  نهای دونم تو ذهنش مونده یبه تمسخر گرفت اما نم

 جانی به سپهراد که داشت با هی نگاهمی نیحت.. تو صورت خودم نگه داشتمی و نگاهش رو مستقستادی امی چند قدمتو
 .... نداخت کرد،نیبهش نگاه م

 ....  بشهری بود که کوچولوم تحقنیفقط ترسم ا..دمی ترسی منی هماز
 لحظه هی ری کرد که امریی تغنقدرینگاهم ا..دستم دور سپهراد محکم تر شد.. و از حد معمولش باالتر گرفتمسرم

 ....  قدم رفت عقبمی نهیچشماش گرد شد و 
 .....  سالم براش تکون دادمي زدم و سرم و به نشونه یظی غلپوزخنده

 :  کناره صورتم با انگشت شصتم به عقب اشاره کردم و گفتماز
 ... ارمی خودم چمدون هارو مشهیاگه برات زحمت م-
 رفتم اما ی از سر و کولش باال می زمانهیمن .. آبشار رو باور نداشتنیانگار ا.. بهم نگاه کردرهی خرهی خورده خهی

 .... حاال
 فشار دستاش دور ي جوره ناجورهی برداشتم و به سپهراد نگاه کردم که هنوز دستاش دور گردنم بود و ریم و از انگام

 :  به اطراف اشاره کردمری به روش زدم و بدون توجه به اميلبخند.. شده بودادیگردنم ز
هوا که ..میرف دار تاب هم اونطهی نیبب.. مونهیمثل پارك م.. پسرمشهی خوشگل میلی خنجایهوا که روشن بشه ا-

 !.... زدلم؟یباشه عز..میشی سوارش ممییایروشن شد م
افسون چقدر حرص .. لبخندش مال من بودنی ترنیریش.. که فقط مخصوص به من بود سرش و تکون دادي لبخندبا
 .... زدی لبخند نمينطوری اون اي خورد که سپهراد برایم
 :  باالتردمشی حرکت کشهی با
 !... زم؟ی عزمیبر-
 ...  دراز شدری مردونه به طرفِ امیلی دست راستش خهوی چرخوند و ری منو امنی بود نگاهش و بدی که ازش بعی خجالتبا

 شکونه هم یاالن هم من و م.. کنهیاالن دار و ندارم و خورد م.. دست دراز شده ش خشک شدي چشمام رومردمک
 ....  رومیتمام زندگ

 : نمی تا عکس العملش رو ببری سمت امدی چرخ ودی صداش مردمک چشمام لرزدنی شنبا
 !.... من شِپهالدم..شالم-

 از همشون بامزه تر نی گفت اما ای از کلمات رو جابه جا میلیخ..بودم "ش"و  "س" جابه جا گفتنه نی اعاشق
 .... شدنی موند و کلمات عوض می دندوناش منیانگار زبونش ب..بود
 :  طرف مقابلش ترجمه کنم،به حرف اومدمي سپهراد رو براي داشتم و مجبور بودم حرفاشهی که همی عادتي رواز
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 !... سالم من سِپهرادم..گهیم-
 :  تکون دادکمی سپهراد رو تو دستش گرفت و ي دستش و از کنارش بلند کرد و دست کوچولوی با سستریام
 ....  خوشحالمدنتی از دیلیخ..رمیمنم ام..سالم-

 :  و دوباره دور گردنم حلقه کرد و در جوابش گفت دستاشسپهراد
 !... نیهمتن-

 :  کرد،با همون خنده گفتمی که با تعجب به ما نگاه مریبه ام..دمی و محکم گونه ش رو بوسدمی خندبلند
 !.... نی همچنگهیم-
 : نگاهش و تو صورتم چرخوند و گفت.. زدي هم باالخره لبخندریام
 ....  برات تنگ شده بودیلیدلم خ..نمتی بیخوشحالم که م..يخوش اومد-
 : دی خندی تصنعیلی گشاد کرد و خکمی دفعه چشماش و هی
 ....  نگه داشتمنجایمنو فرستادن که چمدون هات رو ببرم داخل که خودتم هم.. کنن تو خونهی منو مي االن کله يوا-

 :  از چمدون هارو بردارم که زودتر از من برداشت و گفتیکی و تکون دادم و خواستم سرم
 .... شهیبرو تو که همه منتظرتن و االن طاقتشون تموم م..ارمیخودم م..يری خواد دست بگیتو نم-
 ...  کنمی دارم می من چه غلطنهی ببومدی نیکی.. که ازم شد معلومهیاز استقبال-
 :  لبخند گفتبا
 نگه تا يزی من کنارش بودم و ازش خواستم چيزدی خانم حرف ممی با مریوقت..يومدمن اصال نگفتم تو ا..وانهید-

 .....  کنمزشونیسوپرا
 .... ارمی منو فرستادن چمدون هات رو بیبعدشم گفت!.. دنبالت؟انی و مشهی االن طاقتشون تموم میپس چرا گفت-

 :  زد و گفتی چشمکمیوفتادی که کنار هم راه منطوریهم
 .... رونی بزنی ری و همشون مي تو اومدگهی خانوم به همه ممی تو خونه،مرمی نرگهی دقهی بندم اگه تا سه دقیشرط م-

 وقت بخاطره هی دمیترس..دی ترکی استقبالم دلم داشت مومدی نی کسنکهیاز ا.. اروم گرفتکمی زدم و دلم يلبخند
 ...  رفتار کنننطوریوجوده سپهراد ا

 از یکی.. استرس دارم و نگرانمیلی خدیانگار اونم فهم..د رو محکم تر به خودم چسبوندم و سپهرادمی کشیقی عمنفس
 کرد تا اروم یسرم و ناز م.. سرمي رودی شال کشيدستاش و از دور گردنم باز کرد و اروم و نوازش گونه از رو

 .....  لبامي نشست رويلبخند محو..بشم
 و محبتِ تیمی صمي شده بود روخکوبینگاهش م.. داخلمی جلو تر از ما در سالن رو باز کرده بود و منتظر بود برریام
 ....  مانیب

 رهی رفتم سپهراد جفت دوستاش رو گذاشت دو طرف صورتم و با لبخند مخصوصش خی که از چند پله باال منطوریهم
 : شد تو صورتم

 ) من کنارتم..نترس..یمام....(من کنالتم..نتلس..یمام-
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 هی..صورتم پر از لبخند شد..دی رو اروم بوسمیشونی که دستاش هنوز دو طرف صورتم بودن خم شد و پنطوری هم همبعد
 ....  و رفتدی داشتم با جمله و بوسه ش پرکشی استرس و نگرانیلحظه هرچ

 .... منونم،مي رو به من دادای دني هی هدنی شکرت،بهترایخدا.. دلم خداروشکر کردمتو
 :  گفتمی اروميبا صدا..ستادمی بود انداختم و کنارش ارهی که هنوز به ما خری به امی نگاهمین

 !.... نجاس؟ی ایک-
 :  مامانم بلند از خونه اومدي جواب بده که همون موقع صداخواست

 ....  کردخی تیی چاگهی دایب!..؟ي پسرم کجا موندریام-
 و رفتم رونینفسم و فوت کردم ب..چقدر دلم تنگ شده بود..دمی دیجلوم رو تار م.. لبالب پر از اشک شده بودچشمام
 .....  شدمییرایاز راهرو گذاشتم و وارد پذ..داخل

 سمت من و سپهراد دی سرها چرخي دفعه همه هی.. سالم کردمی لرزون و پر بغضيبا صدا.. حواسش به من نبودیکس
 .... بود و بخاطره دستاش دور گردنم،شالم از سرم افتاده بودکه هنوز بغلم 

دست انداخت .. پرواز کرد طرفمزونیاول از همه مامانم به خودش اومد و اشک ر.. همه پر از تعجب و بهت بوديچشما
 .....  تو بغلشدمیدورم و همراه با سپهراد کش

هم دلتنگ .. زدمیهق م.. م بلند شده بودهی گريصدا.. شدسی و صورتم خرونی بختنی جمع شده تو چشمم رياشکا
 ....  کردی متمی اذیلی بابام خی خاليهم جا..بودم

 ......  کردهی من و مامان گري و پابه پاهی گرری شده،زد زي من فکر کرده بود طوري هی که از گرسپهراد
 و دور از جونش شدی کرد وگرنه مثل چندباره قبل نفسش قطع می مهی گردی و شدادی زدینبا..ارهی نفس کم بدمی ترسیم

 .....  بودادی زشیامکان خفگ
 صورتم دراورد و سر و صورتم و غرق بوسه يدستاش رو به احاطه ..دمی از مامان جدا شدم و صورتش و بوسهی گربا

 ....  گرفتی داشت خنده م مگهی که دنقدریا..کرد
 غنچه ي به لبايلبخند محو.. بودسی و صورتش خدی لرزیلباش م.. به سپهراد انداختمی مامان که جدا شدم نگاهاز

 ....  اشکاش رو پاك کردمدمی صورتش کشيشده ش زدم و دستم و رو
 ....  نبود انگاری کسگهید.. اونجا بودنریفقط خانواده ام.. انداختمهی به بقینگاه
 :  و گفتدیصورتم و بوس.. از مامان خاله مهناز اومد جلو و بغلم کردبعد
 .... ری بخدنیرس.. دخترميخوش اومد-
 ... ممنونم خاله-
 تمام تالششون یهمگ..ستادیارغوان همه رو کنار زد و اومد جلوم ا.. کردميدی هم دست دادم و احوال پرسری امي بابابا

 .... رنی بگدهی کردن تا سپهراد رو نادیرو م
 که نگاه کرد کمی.. به صورت سپهراد انداختی،نگاهی چند قطره اشکِ دلتنگختنهی من و ردنی از بغل کردن و بوسبعد

 : دی به سپهراد زد و لپش و کشیچشمک.. لباشي نشست رويلبخند محو
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 .... زمی عزی خاله صدام بزنی تونیم..من ارغوانم..یپیچه اقا پسره خوشت..سالم-
 :  گفتي به من کرد و با لحن بامزه ای نگاهیجی با گسپهراد

 ) من خاله دارم....(من حاله دالم-
تازه نگام به نامزده ارغوان ..مینی بگم مامان هممون رو تعارف کرد بشيزی بخوام چنکهی و قبل از ادی خندارغوان

 ..... افتاد
 افهیاز نظر ق.. اومدیبه ارغوان م.. داشتی بود و صورت جذابدهیالغر و کش.. و قد بلندي قهوه ايچشما.. سبزه رويپسر

 ....  هم مناسب بودني برایلیخ
 ....  کردی با سپهراد حرف زد و شوخیکل.. هم خوش صدا و مهربونهیلی خدمی کردم فهمی باهاش احوال پرسیوقت
 به می داشت مستقیگه با من حرفا.. کردی به مامان انداختم که اصال به سپهراد نگاه نمینگاه..می مبال نشستيرو

 ....  و تو بغل خودم نشسته بودکمی کرد ی میبیغر.. شناختی رو نمیسپهراد هم که کس.. کردیصورت خودم نگاه م
 :  بهم کرد و گفتی نگاهمامان

 !....  دنبالت؟مییای که بی رسی می چه ساعتیچرا نگفت-
 : ختی ری اشک مزی رزیهنوز داشت ر.. زدميلبخند

 ....  کنمزتونی خواستم سوپرایم-
 :  و تکون دادسرش

 !... ن؟یشام خورد-
 :  لبامي نشست رويلبخند گشاد.. خوشحال شدمی جمع بست کلنکهی ااز
 .... رمیمن که س..می خوردییزای چهی مایتو هواپ-

 :  و به سپهراد نگاه کردمنیی سرم و انداختم پابعد
 !... ؟ی مامانستیتو گرسنه ت ن-
 : به مامان نگاه کردم و گفتم.. به جمع نگاه کرد و سرش و تکون داد خجالتبا
 ... ارمیخودم براش م-

 :  بلند بشم که ارغوان زودتر بلند شدخواستم
 !.... ارمیمن م-
 .... زمی عزیمرس-

مشغول صحبت ..دنی پرسی رفت تو اشپزخونه و مامان و خاله مهناز درمورده فرانسه و درسم و افسون سوال مارغوان
 :  که سپهراد اروم تو گوشم گفتمیبود
 )  کجاس؟یپس ماما بزرگ!...( کشاش؟یپش ماما بزلگ-
 : باز اروم تو گوشم گفت.. دست مامانم و نشون دادمبا
 ) شش؟یبرم پ!...(سس؟یبلم پ-
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 هم فقط خوده سپهراد یاما از طرف.. بگه که سپهراد ناراحت بشهيزی چدمی ترسیم.. به مامان نگاه کردمی نگرانبا
 ....  توجه مامان رو جلب کنهنشیری با زبونه شتونستیم
 به سمت مامانم يریبا خجالت و سر بز..ستادی و انییخودش و از تو بغلم سر داد پا.. سرم و تکون دادمی دودلبا

 .... دن کری نگاه میجو مضطرب شده بود و همه با نگران..همه ساکت شدن و به سپهراد نگاه کردن..رفت
 بپرم عی افتاد سری شده بود تا اگه اتفاقزیمخیبا ترس ن..دی لرزیدلم م.. کردمی مافتی دری منفي طرفه همه موج هااز

 ..... سمتشون
 :  گفتنشیریبا لحنِ ش.. و بهش نگاه کردستادی مامان اي جلوسپهراد

 )  سالمی بزرگیمام....( شالمیماما بزلگ-
 مامان با بهت متوقف يقدم اول رو که سمتشون برداشتم با صدا.. بلند شدمیبا نگران.. بهم انداختي نگاهه تندمامان
 : شدم

 !..... ؟یخوب..سالم گل پسر-
 گفته بود سپهراد رو قبول تی مامان با قاطعيطور..زدی همه تعجب موج ميتو چشما.. انداختمهی به بقی نگاهیجی گبا
 .... و نداشتم ري رفتارنی کنه که توقع همچینم
 ) یمرس...(یملش-

 به ما نگاه کنه دست راستش و بلند کرد و نکهیمامان بدون ا.. کردی بود تو هم و به مامان نگاه مدهیچی و پدستاش
 .... دی سپهراد کشي موهايرو

 قبول  شدم هنوزم سپهراد رویهرچند از نگاهش متوجه م.. راحت شده بودکمی المیخ..رونی فوت کردم بقی و عمنفسم
 ....  نخواست دلش و بشکونه و ناراحتش نکردنکهیهم.. خوب بودنمینداره اما هم

 نبود یمامانم ادم.. حق با افسون بودنکهیاما مثل ا.. از خودش برونشتی داشتم اصال بهش جواب نده و با عصبانتوقع
 ....  بچه رو بشکونههیکه دله 
 ....  زدي رفتارِ مامان لبخنددنهی بود با دستادهی در اي جلوی هم که مالغه به دست با نگرانارغوان
 و به طرفش خم شد اروم گونه ستادیکنارش ا.. که مامان نشسته بودی مبلي و با کمک دستاش رفت رودی خندسپهراد

 حرف چکسیه..دیدلم از دلِ مهربونه سپهراد لرز.. گرد شدکمیمامان خشکش زد و چشماش ..دی مامان رو بوسي
 .... شمی و اومد پنیی پادی از مبل پری حرفچیدون هب..زدینم
 : دستاش و باز کرد تا بغلش کنم در همون حال گفت..دی کشی روش باز شده بود و کمتر خجالت مکمی
 )  کونیخاله آرش!....( کو؟نیحاله آلس-

 سپهراد رو بغل خم شدم.. هممون نشست اما مامان هنوزم خشک مونده بودي لباي محو از لحنه سپهراد رويلبخند
 : کردم و گفتم

 .... شینی بیفردا م.. پسرمدهیخواب-
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 ی مامان در مقابل سپهراد نمدونستمیم..شدی تو دلم هر لحظه کمتر مینگران.. نگفتيزی چگهی و تکون داد و دسرش
 ....  بودیی و تو دل برونیری شيسپهراد واقعا بچه ..تونه مقاومت کنه

 ... وفتادهی نی اتفاقچی رفتار کرد که انگار هيمامان هم طور.. نزدنی که سپهراد کرد،حرفي از کارگهی دچکسیه
 ... ادی بان،اونمی رفتن و من ارغوان رو دعوت کردم فردا که بچه ها منای ساعت بعدش خاله اکی شب اون

 من رفت دنِیبعد از بوس مامان یمنم اخر شب وقت.. نزدی حرفگهی جز درمورده درسا و خانواده عمو ساالر دمامان
 ذره شده هیدلم براش .. کنارش نشستم و نازش دادمی ساعتمی زدم و ننی به آرشيبخوابه،سپهراد رو خوابوندم و سر

 .... بود
 ....... دمی از اونم خودم کنار سپهراد،تو اتاقم با ارامش خواببعد
 و از میچه خوب که بازم دور هم جمع بود..می کردی با ذوق بهم نگاه میی و چهارتامی تو اتاقم نشسته بودنی زميرو

 ... می زدیهر طرف حرف م
 ای کباری قهی چند روز از اومدنمون گذشته بود،هنوزم هرچند دقنکهی ما خوشحال بودن و با ادنی و تبسم واقعا از دتایب

 .....  دلتنگ بودنیلیخ..دنی بوسی افسون رو مایمن و 
 :  و تبسم گفتتای مشکوك بود رو به بکمی که ی خاصجانهی با هافسون

 !... بچه ها چه طورن؟!..چه خبر از دانشگاه؟..خوب-
 :  گفتی با لبخنده مشکوکتبسم

 !.... ؟ي دانشگاه افتادادهی هویچطور ..یسالمت..یچیه-
 :  با من من گفتافسون

 حالشون نمی خواستم ببیفقط م.. دانشگاه و بچه ها بودم و هستمادهی به شهیمن هم..من..یعنی..یچیه..خوب..خوب-
 ....  کننی مکاریچطوره و االن چ

 :  شونه باال انداختتایب
 اسه می رفتیاسه م..می نشدیمی باهاشون صمادی زگهیما هم بعد از شما د..همه حالشون خوبه..ستی نيخبر-
 ... ی جز سالمتمی هم نداريخبر..میومدیم

 :  گفتجانی دفعه تبسم با ههی بگه که يزی خواست چافسون
 !....  حق شناس؟رضایعل!..اد؟ی مادتونی رو رضایعل.. خبر دارمهیمن ..یراست..یراست-
 .... شی قد بلندش بود و الغر اندامومدی مادمی حق شناس رضای که از عليزیتنها چ.. فکر کردمکمی

 :  و تکون دادمسرم
 !..... همون که مثل نردبوم دراز بود..ادمهی ازش ییزای چهیاره من ..هوم-

 :  با خنده گفتافسون
 ذره عقل هم تو سرش هی.. دراز بودنقدری پسر چرا انی دونم ایمن نم..مثل دکل بود..یبه نردبوم گفته بود زک-

 ....  خنگيپسره ..نبود
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 :  خندهری زد زتایب
 نقدریا.. قراره دامادتون بشهیناسالمت.. کنهی دق مي روش دارياگه بفهمه چه نظر..ي کردبی رو تخرچارهیب..بسه بابا-

 .... نیاریپشت سرش حرف درن
 : تای که تبسم با حرص براق شد تو صورتِ بمی گرد نگاهشون کردي و افسون با چشمامن
 ....  هم منحرف نکنناروی ذهن ایالک..تای حرف مفت نزن بنقدریا-

 :  رفت باالتای بيابروها
 پشتت شهیمگه هم!..مگه بهت ابراز عشق نکرد؟!..شد؟ی جلوت سبز نمشهیمگه هم!..رد؟ نکيمگه ازت خاستگار-

 ..... مگه..ومدیدرنم
 : تای زد تو سر بتی با عصبانتبسم

 .....  بزرگش نکننقدریا.. کرد که جوابشم گرفتي خاستگارهی.. مني هم مگه مگه نکن برانقدریا..ببند دهن گشادتو-
 :  دهنش و چشماش و گرد کردي دستش و گذاشت روتایب

 !.... بگم؟..ها؟!..ها؟!.. کرد؟یبگم چه کارا برات م!..دهنه من گشاده؟-
 :  وسط بحثشوندمی بگه که پريزی خواست چتبسم

 ي خاستگاري حق شناس چطوررضای علنی انمی ببنیحاال بگ..نی کنی بحث منقدریچرا ا..گهی دنی بابا ول کنيا-
 !... کرده؟
افسون دستش و رو شونه تبسم گذاشت و عقب .. عقبدمیله کنه سمتم که با خنده خودمو کش خواست حمتبسم

 : در همون حال گفت..فرستادش
 کنه ي خاستگاري بلد بوده چطورالقی ديرضای علنی امی بدونمی خواهیم.. گفتنیمگه چ!.. با همه؟يچرا جنگ دار-
 ی نمره رو تو کالس منیهمش سرش تو کتاباش بود و اخرشم کمتر.. خطا باشهنی تو اومدیاخه به بچم اصال نم.. نهای

 ..... گرفت
 :  گفتدهی بردهی خنده،برونی متایب.. خندهری زمی زدهممون

 سره هم گفته من کی..دهیشمع و گل و بلبل هم اطرافش چ..خواهرمون رو برده رستوران.. خواهره منيخبر ندار-
 ......  داده بوده که فقط بگه عاشقتمادشی یکیانگار .. عاشقتمیلیمن خ..از همون اول عاشقتم..به خدا عاشقتم..عاشقتم

 :  با خنده ادامه دادتبسم
 دای پيالرژ "عاشقتم" يکال بعد از اون شب به کلمه .. گفت عاشقتمیه..انگار نواره ضبط شده بود..گهیراست م-

 .. ..کردم
 :  پاش و با قهقهه به جلو خم شده بودي دستاش و گذاشته بود روافسون

تو نبوده ما چه خبرا بوده و ما عقب .. هست چه برسه عاشقم بشهی بدونه عشق چالقی اون دشهی اصال باورم نمایخدا-
 .... میموند
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 و با دی به صورتش کشی تبسم دستدنی خندقهیبعد از چند دق.. خودش غش کرده بود از خنده و ماهم همراهشتبسم
 :  خنده گفتهیته ما

بهش .. رو دعوت کردتایمن و ب.. گرفتهی به مناسبته تموم شدنه دانشگاه مهمونالقی دنیهم..الی خی بنارویحاال ا-
 کید خوشحال شد که نزنقدریا..نی گفتم شما دوتا قراره از فرانسه برگرددی رو پرسلشی دلیوقت..مییای بمی تونیگفتم نم

گفت اگه ..می ازم خواهش کرد شمارو هم با خودمون ببرنکهیخالصه ا.."اخ جون"بود همون وسط بپره هوا و بگه 
 ..... شهی ناراحت منییاین
 :  گفتدی خندی که هنوز داشت متایب

 ی جوجه نمنی اي چه کارها که براالقی دنی انینی ببنییایب..میریهممون م..شهی که دامادمون دلخور منیارینه ن-
 ..... کنه

 :  گفتمدهی بردهیبر..بچه ها با خنده و تعجب بهم نگاه کردن.. خندهری گفت جوجه زدم زتا
 .....  سازنی میاون با اون قده بلندش کناره تبسم چه زوج..اون دراز رو کناره تبسم تصور کردم.. لحظههی..هی-

 :  خنده افسون هم بلند شد و گفتيصدا
 .... شنیمثله زرافه و موچه م.. خواد کناره اون راه برهی قده کوتاهش چطور منی تبسم با انیا..هگی خدا راست ميوا-

 جرات یکس.. قدش حساس بودي هم رویلیو خ.. کردی کوتاه بود اما خودش قبول نمیلی خبای قدش تقرنکهی با اتبسم
 .....نداشت درمورده قدش حرف بزنه

 :  تو سره من و افسون زد و گفتدونهی یکی حرص با
 به خودتون نیشما بر..می هم از قدم راضیلیمن خ..نی درازیلیشما خ.. هم نرمالهیلیقده من خ..میدیهه هه خند-

 ..... نیبخند
 : با لبخند بهشون نگاه کردم و گفتم..می ناراحت نشه خندمون رو خوردي جدي وقت جدهی نکهی ايبرا
 ..... امی تونم بیمن که نم.. خوش بگذره بهتوندوارمی امنیشما بر-
 :  گفتنغی همزمان با جیی سه تاقایدق
 !.... چـــرا؟-

 :  تر شدقی عملبخندم
 ....  کنهي ازش نگهدارستی نیکس.. تونم سپهراد رو تنها بزارمیاخه نم-

 :  رفت تو همتای بياخما
 .... مامانت که هست-

 :  محو شد و چشمام پر از غملبخندم
 دونم ی خوام مجبورش کنم چون مینم.. کنهیقبول نم.. کنهی بهش نگاه هم نمیحت..م سپهراد رو دوست ندارهمامان-
 .....  باشمششی پدیخودم با.. کنهی میبی غرکمیسپهراد هم ..شهی متیاذ
 :  متفکر گفتتایب
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 ...  کنهیمثل چشماش ازش مراقبت م.. مامان منشهی پمشی بریم..خودم نوکرشم هستم-
 .... نیچکار به من دار..نیشما بر..شمی نمنایمزاحمِ مامانت ا..ي شدوونهینه مگه د-

 بود اومد وهی ظرف مهی و ي چاي که توش فنجوناینی سهیمامان با .. بگن که درِ اتاق باز شديزی ها خواستن چبچه
 ....  رو گذاشت وسطمونینی به هممون زد و سيلبخند..داخل
 دیبا همون لبخندش چرخ..ستادی لحظه اهی که رونی رفت بیداشت از اتاق م..جوابمون رو داد که با لبخند می کردتشکر

 : طرفمون و رو به من گفت
 زارم اون ی مشم،نهی متینه من اذ..نگران هم نباش.. کنمی ميمن از بچه نگهدار..ي بری تونی میهرجا خواست-
 .....  بروی خواهی راحت هرجا مالیبا خ..انیباهم کنار م.. خوب شدهیلی هم رابطه ش خنیدر ضمن با آرش.. بشهتیاذ
 ....  از اتاق خارج شدگهی دی تعجب بهش نگاه کردم که بدون حرفبا

 ي خواد از سپهراد نگه داری مامان میعنی..دمی کشیقینفس عم..می لحظه هممون با تعجب بهم نگاه کردچند
 ....  خودش نگهش دارهشی خواد پیحاال چطور م.. بچهگهیهش مب..ارهی اسمشم به زبون نمیاون حت!..کنه؟

 :  پام و گفتيافسون زد رو.. همشون متفکر بودي هاافهیق.. و به بچه ها نگاه کردمدمی کشیپوف
 بامزه يبا اون زبونش و کارا..ادی که از سپهراد خوشش نهیدرضمن ک.. مهربونهیلیمن که بهت گفته بودم مامانت خ-

 .... ش
کاش ..کاش واقعا نرم شده باشه!.. نرم شده؟یعنی.. زدی حرفنیچطور مامان همچ..هنوز متعجب بودم.. و تکون دادمسرم

 !.... بتونه سپهراد رو دوست داشته باشه
 :  کرد و گفتيخنده ا..دمی بلنده تبسم پري فکر بودم که با صداتو
 ی خوش میلی خنیمطمئن باش..ی مهمونمی ریمهممون اخره هفته ..ستی نی مشکلگهیپس د.. که حل شدنمیخوب ا-

 .... دنی پرسی حالتون رو از ما مشهیهم..شنی خوشحال میلی شما خدنهیدرضمن بچه ها هم از د..گذره
 :  حواس سر تکون دادمیب.. مامان بودميتو فکره حرفا.. سر جاش نبودحواسم

 .... ادی مشی پی چمینیحاال تا اخره هفته بب-
 ...  تو اتاقدی پرانی گوی مامی خواست اعتراض کنه که در اتاق به ضرب باز شد و سپهراد مامتبسم
 : تو بغل من نشست و گفت.. گفت خالهی شده بود و به همشون میمی باهاشون صمیلی به بچه ها انداخت که خینگاه

 ) دی خوابنیخاله آرش...(دی حوافنیحاله آلس-
 رفتن که چشمش افتاد به ی سپهراد ميبچه ها داشتن قربون صدقه ..ش حلقه کردم و تکون دادم و دستام و دورسرم

 .... چشماش برق زد..وهیظرفِ م
 بود که دوتا دونه الوچه کی کوچنقدریدستاش ا.. هاوهی طرفش و با دو دست مشت زد تو مدی جست از تو بغلم پرهی با
  ....با همونا برگشت نشست تو بغلم.. نتونست بردارهشتریب

 الوچه صورتش جمع شده بود و چشماش رو یِ زدم نگاهم به سپهراد بود که از ترشی که با بچه ها حرف منطوریهم
 .... بسته بود
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 ..... دی بهم انداخت و خندی بامزه ش نگاهي که با همون صورت جمع شده دمی کردم و موهاش رو بوسي خنده اتک
****************************************** ************** 

 و شالم رو دراوردم و به خدمتکار شدی کمربند هم جنس خودش بسته مهی رنگم که با یاسی ی گشاد و نخيمانتو
 .... دمی به کت تنگ و کوتاهم کشیدست..دادم
 و کرم قهوه می مالشیارا.. بودختهی فرم فرق کج تو صورتم ريموها.. در بود انداختمي که جلوي قدي نهیی به اینگاه

 ....  اومدی میلی به صورتم خمیا
 دکمه هیکت .. بودمدهی کتم پوشری هم زی تاپ تنگ و کرمهی..يشلوار کتون کرم رنگ و لوله ا.. و اسپرتي قهوه اکت

 ....  شده بودمییبه قول افسون مثل شکالتِ کرم کاکائو.. نداشت که اونم باز گذاشته بودمشتریب
 .... شدی اما نمادی نق زد تا همراهم بیلیخ..زدیدلم شوره سپهراد رو م..می ها وارد شد زدم و همراه بچهيلبخند

 سپهراد رو سرگرم کردن و من هم با نی خواستم از اومدن منصرف بشم که مامان و آرشیم.. بچه ها نبودي جانجایا
 .....  بچه ها اومدمادیاصرار ز

الغر و قده .. نکرده بوديریی تغچیه..هنوزم مثل همون موقع ها بود.. ما به طرفمون اومددنِی حق شناس با درضایعل
 .... زدی تو ذوق مکمی شی و الغرشیصورتش بد نبود اما دراز..دهی کشی مشکيصورت سبزه و چشما.. بلندیلیخ

نش گرفته بود که خنده  دهيافسون دستش و جلو..دی شد و حالش رو پرسرهی به تبسم خی از همه با لبخنده خاصاول
 .... ش معلوم نشه

 :  خودم و گرفتم و گفتمي ش خنده م گرفته بود اما جلورهی از نگاهه خمنم
 !.... ن؟یخوب هست.. حق شناسيسالم اقا-
 :  شدن به تبسم کند و به من نگاه کردرهی دل از خی لبخند و به سختبا
 .... نی خوش اومدیلیخ..ری بخدنیرس..یسالم خانوم پناه-
 .... ممنونم-
 ي همه بایتقر.. به اطراف کردمینگاه..می به داخل خونه رفتشیی کردن و با راهنمایبچه ها هم باهاش احوال پرس 

 و کنار هم می کردیبا بچه ها احوال پرس.....  شناختمی ها رو هم نمی بودن و بعضنجای دانشگاه ايبچه ها
اکثرا افسون ..دنی پرسی درس و فرانسه سوال مز دوره کرده بودن و اچند نفر از بچه ها من و افسون رو..مینشست

 سوال و جواب بچه ها متفرق شدن و یبعد از کل.....  زدمی نمی گرفتم حرفی و منم تا مخاطب قرار نمدادیجواب م
با به افسون که ....  هم وسط بودنتایتبسم و ب..دنی رقصی وسط بودن و ميعده ا.. برسنیرفتن تا به مهمون

 دفعه به خودش اومد هی!.....  افسون؟ي گردی میدنبال کس- :  انداختم و گفتمی کرد،نگاهینگاه م  به اطرافيکنجکاو
- : سرم و تکون دادم.... ستنی از بچه ها ني سرهیاخه .. کردمی نگاه ميجوریهم..نه-: و دست از کندوکاو برداشت

 رو میگوش.. نگفتيزی چگهی کرد و دهچشماش رو باز و بست... انی هم اصال ندیشا..انی بدی نشده شاریهنوز که د
 ی ور ممی داشتم با گوشنطوریبعد از جوابه مامان هم..... دمی مامان فرستادم و حالِ سپهراد رو پرسي برایامیدراوردم و پ

 ي خاطره نی و سنگرهی خي نگاه هانیمن از ا..نفسم حبس شد.. کنهی مینی روم سنگیرفتم که حس کردم نگاهه کس
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 نیمن با هم.. خوردی نگاه ها بهم منیحالم از ا.. با نگاهش افسونم کنهی خواست باز کسیدلم نم.....  نداشتمیخوب
 م گذاشته نهی سي رونی سنگزهی چهی توجه باشم اما انگار ی کردم که بی رو ممیتمام سع.... نگاه ها رفتم تو چاه

 خواست نگاهم و باال بکشم ی بود و دلم نمه موندی گوشينگاهم با سماجت رو..ومدی رفت و مینفسم به زور م..بودن
 ي همه یکی نکهیا..هم حالم بد شده بود هم معذب بود.....  سخت بودیلی کنه اما خی نگاهم منطوری که اهی کنمیو بب

 نمیلند کنم و بب خواست سر بیدلم م....  نظر گرفته شدمری کردم زیحس م.. کردی متمینگاهش به من باشه اذ
 خواست یدلم م.. منو نگاه نکنهينطوری اگهی برم دوتا مشت تو چشماش بزنم تا کور بشه و داست خویدلم م..هیک

 کاری چایخدا..رونیمستاصل چشمام رو بستم و نفسم و فوت کردم ب.....  مشت و لگد لهش کنمری هست زیهرک
 ياز رو..نگاهم و به اطراف گردونم  بودي که ظاهری تفاوتیبا ب..االتمام جسارتم و جمع کردم و سرم و اوردم ب..... کنم
 اراده نگاهم دوباره ی و بعیسر.....  دفعه انگار بهم شوك وارد شدهی که چند متر باهام فاصله داشت رد شدم اما یمبل

 تو نمیچرا حواسم نبود که ا....  کمرم نشستي رويعرق سرد.. و رو شدریدلم ز..نفسم حبس شد.. مبليبرگشت رو
مثال .. خوردیحالم ازش بهم م..صورتم جمع شد.. کنهی شرکت می خونه و حتما تو مهمونیم همون دانشگاه درس

 احمق و ساده يفکر کرده من همون دختربچه !.....  خواست بکنه؟ی می ش چه غلطرهی خي نگاه هانیدوباره با ا
رنگ ..و زل زدم تو چشماش ختمیتمام نفرتم رو تو چشمام ر.... یعوض!.. خر بشم؟رهینگاهه خ هستم که با دوتا یلوح

که مثل اون موقع ها چشمام تو .. داشتيچه انتظار.. مشتاقش حاال به غم نشسته بوديچشما..نگاهش عوض شد
گاهم و ازش  زدم و با همون نفرت نیظیپوزخنده غل!.... رم؟یچشماش قفل بشه و نتونم نگاهم و ازش بگ

 هوا نسبتا خنک بود نکهیبا ا.. کردمیاحساس گرما م....  برمانجی شد از ایکاش م.. بودرهینگاهش همچنان خ..گرفتم
 بگه يزیافسون برگشت و خواست چ.... کف دستام عرق کرده بود..بدنم ملتهب شده بود.. سوختمیاما من از داخل م

  بود اما کفخیپشت دستام ..دستم و تو دستش گرفت....  شدینگران که چشماش پر دی تو صورتم دی دونم چیاما نم
 ينطوریچرا ا!.. حالت خوبه؟يخواهر-:  اروم گفتیبا نگران..دستش و تو دستم مشت کردم..دستام عرق کرده بود

کف دستام .. زدمیلبخنده لرزون.. خواستم نگرانش کنمینم.. نه انداختم بااليسرم و به نشونه !....  افتاد؟یاتفاق!..؟يشد
دستام و تو هم قفل .. چپم انداختمي پاي راستم و روي و پاادم دهیبه مبل تک....  تا خشک بشهدمیو به شلوارم کش

 نی با ای زارم کسینم.. شکنمی نمیچی با هگهیمن د..سرم و باالتر از حد معمول گرفتم.. پاهام گذاشتميکردم و رو
 من و رهیخ  نگاهههی تونه با ی نمچکسیه.. ندارمی مشکلگهیمن د.. من کار کردي سه سال روایبرد.....  کنهتمیکارا اذ
 ي با مسخره بازتایتبسم و ب.. انداختمدنی رقصی به بچه ها که وسط می نگاهیالی خیبا ب.... اون آبشار مرد..زهیبهم بر

 ییایم-: افسون خم شد طرفم و گفت....  لبم نشستي از کاراشون رويلبخند.. کردنی متی و همو اذدنی رقصیم
 ملحق هی و به بقدیخند....  زنمیتو برو من براتون دست م.. حوصله ندارمنم..نه فداتشم خودت برو-!... م؟ی برقصمیبر

.....  کاراشون تنگ شده بودنی ايدلم برا..همونطور که بهش گفته بودم با خنده بهشون نگاه کردم و دست زدم..شد
 ازشون گذشته یسن.. کشنی گنده خجالت نميدخترا-:  لب با خنده زمزمه کردمریز.. کردنی مادی کارا زنی از امایقد

 ایدرسته برد..دلم اشوب شد..چشمام گشاد شد..دیتمام تنم لرز..... قبول دارم- ....  کنیاما هنوزم مثل بچه ها رفتار م
بعد از سه سال ....  و همه قصدِ تعرض ندارنستنیمثل هم ن مردا يسه سال روم کار کرد تا تونستم بفهمم همه 
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 نی هم همهی بقستی کرده قرار ني کارنی همچیکیتونست بهم ثابت کنه اگه ..نهتونست اعتمادم به مردا رو برگردو
 یم!.. تونم اعتماد کنم؟ی بالها بوده هم منی اي که مسببه همه ی به خوده کسایاما ا....  درستهنای ايهمه ..کارو بکنن

 تونم وجوده یم!.. کنم؟موش خودم و تو خوابام فرايغای جي تونم صدایم!.. مردا بهش نگاه کنم؟ي هیتونم مثل بق
به خدا .. تونمینم!.... ارم؟ی نادی تونم با هر نگاه کردن بهش،اون روز تو خونه ش رو به یم!..رم؟ی بگدهیسپهراد رو ناد

 ی م رو ازم گرفت و حاال اومده کنارم و انگار نه انگار که اتفاقهی سرمانیبزرگتر.. دخترمهیمن ..منم ادمم.. تونمیکه نم
 چه ادی مادمی وفتهی بره هم،هربار که چشمم به چشمِ سپهرادم بادمی اگه بخوام یحت..... "قبول دارم" گه یافتاده م

....  کردهکاری مرد،با من چنی بره که اادمی زارهید نموجوده سپهرا.....  سرم اومد و سپهراد چرا االن پسره منهيبالها
....  به بچه ها نگاه کردمی تفاوتیبا ب.. گفتهيزی انگار که چهانگار ن.. نگاهش کنمی حتنکهیبدون ا..بدون توجه بهش

 ي هم،رويدستام و رو.. نکردمی زدم و بازم توجهيپوزخند.... ری بخدنیرس..سالم-: دیچی نحسش تو گوشم پيباز صدا
 م گن جواب سالیم-....  نگاه خرجش کنمهی حاضر نبودم یحت.. به بچه ها دوختمرهیزانوم گذاشتم و نگاهم و خ

 ی مهربوننقدریتو که ا..گهی می چنی ببایخدا-:  به سقف انداختمی و نگاهدمیپر تمسخر خند..خنده م گرفت.... واجبه
- : صورتم جمع شده بود از نفرت.. تو همدمیمع کردم و اخمام و کشخنده م رو ج....  بنده ت رو هم شفا بدهنیلطفا ا

تو مگه اصال !.. گفتن؟ییزای چه چغمبری خدا و پی دونی مگه متو!..؟یتو مگه مسلمون..زننی می حرفنیمسلمونا همچ
 خورد و باال یدلم بهم م..دمی رو شنقشی نفس عميصدا.....  خوادی حرف زدن باهات هم کفاره میحت!..؟یادمــــــ

 دهیاما فا..ماب دهنم و قورت داد.....  اونجا نشسته بودمیبه سخت.. رفتی مجیسرم گ..حالم اصال خوب نبود..شدی منییپا
 باهم حرف دیبا-:  کردخی صداش تنم دنیبا شن..دمیچیدستام و تو هم پ.... دهنم تا گلو خشک شده بود..نداشت

 ظیاخمم غل.. زدمي کنم پوزخندی گفت من حتما قبول می که منانشیو پر اطم محکم ياز صدا..... هرچه زودتر..میبزن
 پشه رو از هیانگار که .... حرفام مهمه.. خوام باهات حرف بزنمی فقط مفعال- !.... ؟ی ني اگهیامره د!..نه بابا؟-: تر شد

از ..است باهاش حرف بزنم خوی دلم نمیحت..جوابش و ندادم.. زدم دستم و تو هوا تکون دادمی صورتم کنار ميجلو
 نویا.. دارمیممن دست از سرت برن-..... دادمی متی بهش اهمدیاصال نبا.. شدممونیگفتنه همون چند جمله هم پش

داشت تمام تالشش رو .. شناختمشیم.. اما صداش پر از حرص بودهی درچه حالنمی کردم ببیبهش نگاه نم..... بفهم
موهاش مثل .. چشمم کنار زدم و باالخره اروم سرم و چرخوندم طرفشيموهام و از جلو....  کرد که اروم باشهیم

 رنگ افتاده بود و ي قهوه اي حلقه هیدوره چشماش ..کرده بود  کوتاهه کوتاه بود و رو به باال درستشونشهیهم
 بود به همراه شلوار دهی پوشدی سفشرتِی اسپرت و تهی کت مشکهی....  بود فکر کنمی خوابیاز ب.. گود شده بودرشونیز

 گهید.. نکنفتعار!..؟يری رو ازم بگی قراره انتقام کگهید-: نگاه به چشماش کردم و پر تمسخر گفتم.... دیکتونِ سف
 از یتکون محکم....  دفعه،فقط دلت ونیا- :  اومد و لحنش پر از احساس شدنییصداش پا!..... ؟ی خواهی از من میچ
از .. خودم و جمع کردم و چشمام رو باز کردمیبه سخت..دمی کشیقیچشمام و بستم و نفس عم..دیتنم لرز..ت خوردمبه

 یهرچند هرک.. خندهری بغضم و حال بدم و متوجه نشه،زدم زنکهی ايبرا.... دهیلبخنده گوشه لبش معلوم بود تکونم و د
 که اطرافمون يچند نفر.. شدي که اشک از چشمام جاردمی خندنقدریا.... هی عصبي خنده هی نی ادی فهمی مدیدیم

:  کردمهشنگا.... دیچی پی بلند و پر خشمش تو گوشم مي نفسايصدا.. کردنی بودن و نگام مدهیبودن با تعجب چرخ
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 ی کم هوا مهی..رونیبدون توجه بهش بلند شدم و راه افتادم سمت ب....  بودمدهی نخندنقدری وقت بود ایلی خیمرس-
 لحظه تمام هی..چشمام گشاد شد..نفسم رفت.. شددهی در بودم که بازوم از پشت کشکهینزد... ومدیم حالم جا مخورد
 يخصوصا که اون بو..حالم دست خودم نبود....  اومد تو ذهنمشت زي محو شد و اون خنده ها و حرفاای برديحرفا
 عقب و همزمان بازوم رو هم دمیچرخ....  بوددهیچی پمینی هم حسش کرده بودم االن تو بیهوشی تو بی که حتيعطر

به همون سرعت هم کف دستم و ..نیی صورتش اومد پاي قدرتم روي اراده دستم رفت باال و با همه یب..دمیپس کش
 که یلی بلنده سياز صدا.....  کردمی پاکش مدی دستم مونده بود و من باي ازش رويانگار اثر..دمی کتم کشي روحکمم

 گشاد شده و متعجب يچشما.. قبل قطع شده بودقهیشانس ما اهنگ هم چند دق.. همه ساکت شدندیچیتو خونه پ
 تو صورتم اما االن فقط خشک شده بود زدی میکی ه بود بالفاصلمیاگه اون شهراده قد.....  کردمی رو حس مانیاطراف

 نجایاگه هم.. بودمدهی ترسیلی کنم خیاعتراف م.. قدم رفتم عقبهی.. زدمینفس نفس م....  کردیو با بهت نگام م
 ی رو میمن کس....  کرد اشنا نبودمی نگام مي شهراد که با بهت و دلخورنیمن با ا.. کردمی زد تعجب نمیکتکم م

 همون بال رو دی هرکار باهات کرد بایهرک...با هر دست دادن با همون دست پس بده.. بودنیشعارش ا شناختم که
 کناره وارهیخوردم به د.. پس رفتمگهی قدم دهی.. کنهی و تالفادی از شوك در بمی ترسیهنوزم م.... ياریسرش ب

 رو محکم مینیبا دستم ب..نشستم واریهمونجا کناره د.. رفتی نمرونی مونده بود و بمینیعطرش تو ب..راهرو
 حالم دیتنم افسون فهمبا نشس.. کردنیبچه ها همه جمع شده بودن و به ما دوتا نگاه م.... رفتیکاش بوش م..فشردم

کنارم زانو زد و صورتم و تو .....  طرفمدی و دورونی بدی کشتی جمعنیاز بهت دراومد و خودش و از ب.. خرابهیلیخ
چکار کرد !..زم؟ی عزشدیچ..سیه-:  که فقط من بشنوم گفتی اروميبا صدا.. کردی درد مبغض گلوم از..دستاش گرفت

همه چشم شده بودن .. به بچه ها انداختمی برداشتم و با بغض و لرزون نگاهمینیدستم و از جلو ب!.... که حالت بد شد؟
!....  بهت گفت؟يزیچ!.. کرد؟تتیاذ!.. کرد؟يکار فقط بگو..میریباشه م..باشه-!... منو ببر خونه-.....  کردیو به ما نگاه م

مثل ..مث-:  و با هق هق گفتمدمی چپم کشي بازويست راستم و محکم رو دتیمثل بچه ها با مظلوم
 بود که فقط يصدام اون قدر.... منو ببر خونه..میبر..میبر..دهیم..بو رو..همون..همو..گرفت..گر..بازوم رو..بازو..روز..اون

 ی نگاهش رو حس مینی کردم اما سنگینگاش نم.. بودستادهی ما اکی که نزدشید و خوده عوضی شنیافسون م
 کمیحال آبشار ..دیببخش-:  گفتي بلنديرو به بچه ها با صدا.. بازوم و بلندم کردریافسون دست انداخت ز.... کردم

 دنی دوتایتبسم و ب.... دیببخش.. اومدشی از طرف ما پی حق شناس شرمنده اگه مشکلياقا..میری مگهی ما دستیخوب ن
 رو تای بي اما صدادمشونیند.... نییای که تموم شد بیمهمون..نیشما بمون-: ت بهشون گفیافسون با مهربون..طرفمون

لبخند ..از خدمتکار مانتو و شالم و گرفت و تنم کرد.. نگفتيزی چگهیافسون د... مییایم.. باباهی چیمهمون- : دمیشن
 که افسون برگشت و می دور شده بودکمیاز ساختمان ...  کردمی و خداحافظی معذرت خواهرضایعل  زدم و ازیلرزون
 ي اونجا بود که صورتش و با نفرت جمع کرد و توف انداخت روی کای دی دی دونم چینم.. به خونه انداختینگاه

 بچه ها یبه سخت......  کردنمی ماشار اشکام رو پاك کرد و سویبا مهربون.. که نذاشتهی چنمیخواستم بچرخم بب.... نیزم
 یمثل مستا تلو تلو م.....  همراهم خونهانی کدومشون بچیا باشم و نذاشتم ه خوام تنهیرو متقاعد کردم که م

 خونه يچراغا..در سالن رو باز کردم و رفتم داخل....  به سکسکه افتاده بودمادی زي هیاز گر.. رفتی مجیسرم گ..خوردم
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دستم و .....  دادمهی تکواری به دهمونجا.. فرو رفته بودیکیخونه تو سکوت و تار..دنی خوابنای مامان ااحتم..خاموش بود
 چرا ایخدا.. رفتمی مدینبا.. رفتمی مدینبا..گهی بود دیی چه بالنیا.. نشنوهی هقم رو کسي لبام فشردم تا صدايرو

 نیا.. به دادم برسایخدا.....  ها گوش دادم و رفتمچهچرا به حرف ب.. بچه هاسهی همکالسنمیچرا حواسم نبود ا..رفتم
 فمیک.. هم فشردميپلکام رو محکم رو....  و بازم روز از نوشهی مداشی پشه،دوبارهی حالم خوب مکمیتا ..ستیحق من ن

 اونجا پهراددر اتاقم و باز کردم اما س....  تونست ارومم کنهیسپهراد م.. در انداختم و از پله ها رفتم بااليو همون جلو
 شده بود دای دونم از کجا پی که نمیبا ترس.. هم نبودنی آرشیحت.. اونجا هم نبودننیبا عجله رفتم تو اتاقِ آرش..نبود
 دادم به چارچوب در تا هیتک.. روبه روم خشکم زدي صحنه دنهیدرو با عجله باز کردم و با د.....  سمت اتاق مامانمدمیدو

 شده بود شتریشکام بشدت ا.. دهنم گذاشتميدو دستم و رو.....  در نشستمي همونجا جلوو  بعد سر خوردمکمی..وفتمین
 ریدوتا دستش و ز.. و سپهراد دو طرفش بودننیآرش.. بوددهیمامان وسط خواب.... شدی جوره هم هق هقم قطع نمچیو ه

 دو طرفش خودشون رو جمع و  مامان گذاشته بودني نهی سي و سپهراد هم سرشون رو رونیآرش..سرشون گذاشته بود
 ینی و هق هق،لبخند غمگهی گرونیم.. نشدنداری در هم بي با صدای بودن که حتدهی خوابقی عمنقدریا... کرده بودن
 در ي و از جلوفمی و کنیی از پله ها پادمیبا سرعت بلند شدم و دو....  بودی قشنگيچه صحنه .. لبمينشست رو

 ازشون هیون و از چند زاو سرشيرفتم باال.....  دراوردمفمی رو از کمی رفتم،گوشی ماال که از پله ها بنطوریهم..برداشتم
 بهشون با لذت نگاه کمی.... دمی چسبوندم و عکسشون رو بوسی گوشي و لبخند لبام و به صفحه هیبا گر..عکس گرفتم

 نشه بلندش کردم و داریکه ب ياط،طوریاروم و با احت.... نی و رفتم طرف آرشبمی رو چپوندم تو جیکردم بعد گوش
برگشتم تو ..... رونی از اتاق اومدم بشیشونی پي رويپتوش و روش مرتب کردم و بعد از بوسه ا..بردمش اتاق خودش

 دمی دیوقت.. شدنش نفسم و نگه داشتمداری خورد که از ترس بیتکون..دمی مامان رو بوسياتاق مامان و اروم گونه 
 تخت خودم گذاشتمش يرو.... رونی و سپهراد رو بلند کردم و رفتم برونیکردم ب و فوت سم راحت نفالی نشد با خداریب

 قیبا نفس عم....  تو بغلمدمشی و کشدمیبا همون شلوار کتون کنارش به پهلو خواب.. طاقت مانتو و کتم و دراوردمیو ب
هرچند .. بمونهمینی هم اون بو تو بذره هی خواستم ی نمیحت.. اون بو بشهنیگزی تا جادمی کشهی بوش رو به ریو محکم

 زی رزی که رنطوریهم..دمی کشگهی دقیچند نفس عم....  کردمی وقته رفته اما ناخوداگاه حسش میلیمطمئنم اون بو خ
 رونی بی از مهمونی و بدون خداحافظتیبا عصبان......  گونه م به خواب رفتمي روي اشکادم،بای کشیتو گردنش بو م

 محکمِ موهاش،نفسش و فوت کرد دنی دو دستش و تو موهاش فرو کرد و همراه با کشدیرس که نشیبه ماش..زد
 خودش و ي جورهی خواست یم.. زدیدور خودش چرخ..دی صورتش کشيدستاش و محکم از تو موهاش رو..... رونیب

بازوم ..بازو..روز..اون ثلم..مث"..دیچی آبشار تو گوشش پيصدا.....  زدنی به سپر ماشی لگد محکمضیبا غ.... اروم کنه
 کی نزدشینی کتش زد و به بي قهی به یچنگ.... "منو ببر خونه..میبر..میبر..دهیم..بو رو..همون..همو..گرفت..گر..رو

..... نی زمي و کت رو با حرص از تنش دراورد و پرت کرد رودی کشي خفه اش،دادیشگی عطره هميبا حس بو..کرد
 رو باز کرد و نیدر ماش.... زدی مي به کبودادی زی زده بود و صورتش از سرخنرویرگ گردنش ب.. زدینفس نفس م

 رو روشن نیماش..... اَاَاَههههه..اَهههه-:  و داد زددی کوبنی فرمون ماشيبا کف جفت دستاش چندبار محکم رو..نشست
 ی میبا سرعت رانندگ. ...با دوبار عقب و جلو کردن دور زد و با سرعت از خونه خارج شد..کرد و دنده عقب گرفت
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با ..... ختی صورتش ري اشک رويقطره ا.. اما اشک تو چشماش نشسته بودشدیباورش نم..دی دیجلوش رو تار م..کرد
 دادش تو ي و صدادی فرمون کوبيدوباره کف دستش و رو....  و پاکش کرددی صورتش کشيحرص کف دستش و رو

حاال ..شمی موونهیدارم د..ایخــــدا.. کردمکاریباهاش چ.. منردمچکار ک..یلعنتــــ- : دیچی پنی ماشکی کوچيفضا
 نیدستش به سمت ضبط ماش... زدی کرد و داد می می وار رانندگوونهید...... ادی منم بدش مي از بویحت..چکار کنم من

 ی بگرجاروکه ه.. توی لحظه هاميکجا"....  کردادی بود رو تا ته زدهیچی پنی که اروم تو ماشی اهنگيرفت و صدا
 یکه من اصال نم..نگو دل کندن اسونه....  گشتمیوونگی دیپ...  گشتمیوونگی دیپ.. کردنی زندگيبه جا.. گشتم
 صورتش ي روگهیدو قطره اشک د... " دونمیجوابش رو نم..  دونمیجوابش رو نم..ی پرسیاگر حالم رو م.. تونم
 و پاش و محکم ابونی بغل خدی رو کشنی دفعه ماشهی ادیز با همون سرعت.... بازم با کف دستش پاکشون کرد..دیچک
 دستاش که دور فرمون قفل يسرش و رو... ستادی اکای الستغی جي محکم و صدای با تکوننیماش.... دی ترمز کوبيرو

  گردمیکه من م.. تویمی زندگيکجا"..... هی گرری مثل بچه ها،معصومانه زد زیشده بودن،گذاشت و با عجز و درموندگ
 دیکه شا.. گشتمیتو هرجارو بگ... یستــیمی حرفات وايپا... یستیمی حرفتا وايپا.. مطمئن بودمي روزهی... یستی نو

همراه ..... "یهنوزم عاشقم باش..یهنوزم عاشقم باش... یهنوزم عاشقم باش..به عشقت زنده موندم،کاش... ی شدایباز پ
 یم..ای خدامونمیپش..گه خوردم..غلط کردم..من چکار کنم خدا..بزار  جلومی راههی ایخدا- :  لب زمزمه کردری زهیبا گر

سرش و ....  کنملیاون نفرت رو چطور دوباره به عشق تبد..ارمی کنم باز به دستش بکاریچ.. خوامشی میلیخ..خوامش
 و روزم شب.. گمت کردمیمن از وقت".....  کمکم کنایخـــدا-:  باز داد زدسی خی فرمون برداشت و با صورتياز رو

 اهامیتمامه رو.. گمت کردمیمن از وقت....  خونه بارونهيهوا....  خونه بارونهيهوا.. هرجا صاف باشهيهوا... زمستونه
 یمی زندگيکجا... که قصه ش حرف مردم شــد... که قصه ش حرف مردم شد..ی از اونی دونی میتو چ... گم شد

تو هرجارو ... یستیمی حرفات وايپا... یستیمی حرفات وايپا..بودم  مطمئني روزهی.... یستی گردم و نیکه من م..تو
هنوزم ..یهنوزم عاشقم باش... یهنوزم عاشقم باش..به عشقت زنده موندم،کاش... ی شدای باز پدیکه شا.. گشتمیبگ

 ادشی....  رو پاك کردشیسی و خدی صورتش کشيدو دستش و محکم رو) شادمهر..گمت کردم..... ("یعاشقم باشـ
پشت چشم ...  بود نگاه کردنستادهی تراس اي رفتن دوستاش برگشتن و بهش که روی داشتن منای آبشار ایاومد وقت

....  برهرانی کنن شهراد و آبشار باهم بهم زدن و باعث شده آبشار از ای فقط فکر منکهی ایعنی تاینازك کردنِ تبسم و ب
 افسون موضوع رو نکهیاز ا.....  خبر دارهی از همه چنکهی ایعنی نیم زي افسون و تُف انداختنش روياما نفرتِ تو چشما

 آبشار هی افسون بوده که تو مواقع ناراحتنکهیخوشحال شد از ا.. ناراحت بشه،خوشحال شدنکهی اي دونست جایم
نه ..ود از خودش مهم نبیچیه....  خبر داشتهی کنارش بوده و از همه چیکیخوبه که .... کنارش باشه و ارومش کنه

 بوده که نزاره آبشار یکی مدت نیفقط براش مهم بود که تو ا.. که ازش دارهي افسون رفته،نه تنفرشیابروش که پ
 هست ی دوسته خوبنقدری که مطمئن بود افسون ایدر صورت.....  داده باشه هم خوبهشی دلداردی شانکهیهم.. بشهتیاذ

 زد و یپلک....  زل کردنی و ساکت به فرمون ماشرهی تو فکر خظهچند لح.....  بکنهي خوب شدن آبشار هرکاريکه برا
 ي عکس رودنیقفلش رو که باز کرد با د..دی کشرونی رو بشی فرو کرد و گوشبشی دستش و تو ججانی دفعه با ههی

هرموقع هم چشمش به .. مانع شده بود که عکس رو عوض کنهيزی چند سال چنیتو ا.....  زدیقی لبخند عمنیاسکر
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 رو دوباره یگوش..دی رو چسبوند به لباش و صورت آبشار رو محکم بوسیگوش....  گرفتی خنده ش موفتادیم عکس
 نشسته بود و پا ی صندلي روي اسپرت و ژست مغرورانه ايشهراد با کت شلوار.....  اورد و به عکس نگاه کردنییپا
آبشار با ....  نگاه کرده بودنی به دوربي جدیلیخ  گذاشته بود وی صندلي دسته هايدستاش رو رو.. پا انداخته بوديرو

زبونش رو تا اخر دراورده بود و با انگشتِ .. بود و خم شده بود به جلوستادهی سرش اي کامال متفاوت از شهراد باالیحالت
 نی به دوربطنتی پر از شی کج شده و چشمکيبا سر.. سر شهراد شاخ درست کرده بودي جفت دستاش روياشاره 

 رو از افسون گرفته بود و نگاهش به شی گوشی عکس رو تو دانشگاه گرفته بودن و شهراد وقتنیا..... کرده بود نگاه
 صورت ی بود طرف آبشار اما وقتدهی چرختی ش شده بود و بعد با اخم و جدرهی چند لحظه خرتیعکس افتاده بود با ح
 بامزه شده بود که نقدری عکس ایاز طرف.....  بگهيزیچ  بود خنده ش گرفته بود و نتونسته بوددهیمظلوم شده ش رو د

 بوسه گهیچشماش رو بست و باره د....  و تا االن عوضش نکرده بودشی گوشنی اسکريهمون موقع گذاشته بود برا
چشماش .. بود محو شددهی پر از غمِ آبشار که امشب دي چشماادهی با قشیلبخند عم....  آبشار زدطونی به صورت شيا

 نذاشته ی ازشون باقیچیبهتر بود بگه ه.. نمونده بودطنتی و پر از شبای زي از اون لبخندایچیه.. اشک سوختاز باز
 که بهش یکس.. کرده بودلی کامال متفاوت تبدی که کرده بود،آبشارِ معصوم و خنده روش رو به کسيبا کار..... بود
 ینیعجب دست سنگ-: دی انگشتاش به گونه ش کشسر  اراده به سمت صورتش رفت و بایدستش ب....  زده بودیلیس

 دلت و خنک ی کمهی دوارمیام.. گفتمی نمیچی هيزدی هم مشتری اگه بیحت..نوش جونم..اما حقم بود..ی فسقليهم دار
 کنار شهی همي تورو براای رمی می مای..ارمیبه دستت م- :  زدي و لبخنده محورونینفسش و فوت کرد ب.... کرده باشه

 يتا حدود..... مطمئن باش.. گردونمی نازت رو برمياون لبخندا..دمتی نمچکسیبه ه..یتو مال من.. دارمی مهخودم نگ
 دی ادکلن جدهی دی خردادی انجام مدی که صبح باي کارنیاول..فرمون رو چرخوند و با سرعت راه افتاد..اروم شده بود

 می رفتی میی گذشته ها هر هفته چهارتاادهیبه .....  عقبوق سمت صندمی و رفتمی شدادهی پنیبا بچه ها از ماش..... بود
 تای اعتراضِ تبسم و بيالبته صدا.... میدی خندی و ممی کردی خاطراتِ گذشته ها مادهی.. گذشتی خوش میلیخ..دیخر

 ادتافسون اما ع.. کردمی مدی سپهراد خري،برای و لباس بچه فروشي اسباب بازيدراومده بود ازبس که تو مغازه ها
 ازش خوشش یلی بودم که مطمئنم خدهی بزرگ براش خري شارژنی ماشهی..دی خرمیامروز هم رفته بود.... داشت

 لی رو تکممونی هم که خوشحاليزیچ..... کی اما تو ابعاد کوچی واقعنی ماشهی نی عقایدق.. بود و اسپرتیمشک..ادیم
 ي مهدي تو خونه گهیقرار بود سه ماه د.. کرده بودنمشخص  ازدواجشون روخیباالخره تار.. بودتای بیِکرد،خبره عروس

..... می لباس بوددهی و تو فکرِ خرمی رو داشتیاز االن هممون ذوق عروس..واقعا خوشحال بودم براش..رنی جشن بگنایا
  از پشت سریکی کردم تا ببرم داخل که ی خودم و جدا مدِی خريداشتم بسته ها..افسون صندوق عقب رو باز کرد

 نفسم و دنشی و با ددمی که خم شده بودم تو صندوق عقب،چرخد،همونطوریبا ترد..ستادیدستم از حرکت ا....  زدصدام
 یچی هيسرم و به نشونه ..افسون اروم صدام کرد.. قدم به سمتش رفتمهی و ستادمیصاف ا..... رونیبا خشم فرستادم ب

 عطره ي حس کردم بويزی چنی که شدم اولکشینزد....  کردمیم  قائله رو ختمنی ادیبا.. تکون دادم و رفتم جلوستین
 اقیاون پر از اشت.. همي تو چشمامی شده بودرهیخ...  تلخ و خنک بودي بوهی.. زجراور نبودي اون بوگهید..متفاوتش بود

 قهی دقند چامی داخل منم منیشما بر-:  سمت بچه هادمینگاه از چشماش گرفتم و چرخ....  تفاوتیمن اما ب..و محبت
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اعتماد ندارم .. مونمیمن م-:  و قاطع گفتستادی و تبسم حرکت کردن سمت خونه اما افسون محکم اتایب... گهید
من ..نترس افسون خانم- :  گفتحانهی رك و وقیلیخ.. کتش و به کمرش زدریشهراد دستاش رو برد ز.... تنهات بزارم

به لباش و ..دی به صورتم پاشی کردم و در عوض لبخنده مهربونگاهبا خشم بهش ن.... ادی از دستم برنمي کارابونیتو خ
نفسم و فوت کردم ...  کردی فقط لباش و کج مشهیهم!..زد؟ی لبخند نمينطوریچرا اون موقع ها ا.. شدمرهیلبخندش خ

.... مایمنم زود م..يبرو داخل خواهر-:  بودستادهی سمت افسون که با چند قدم فاصله پشت سرم ادمی و چرخرونیب
:  بهش نگاه کردممیمستق....  رفت داخلدی نگاهه مصمم منو دی بهم نگاه کرد و بعد از چند لحظه وقتدیافسون با ترد

به ..ناخوداگاه خنده م گرفت....  تنگ شده بودیلیدلم برات خ-:  لباش بوديهنوز همون لبخنده مهربون رو!.... خوب؟-
 به ی خواهیچرا نم-!... خوب االن چکار کنم؟!..عجب- :  و گفتمدمی کشم لبايدستم و رو..دهی تا حاال نشنيزایحق چ

 ی چکار ممیپس االن دار- : لبام و بهم فشردم!....  خوام باهات مفصل حرف بزنمیمن م!..؟يحرفام گوش بد
  بزني داریپس هر حرف..ستادمی االن جلوت ای خوام تمومش کنیهرچند برام سخته تحملت کنم اما چون م!..م؟یکن

....  حرفا بودنیآبشارِ من مهربون تر از ا!..؟ي شدينطوریچرا ا-:  قدم اومد جلومین....  وجود ندارهي بعديچون دفعه 
-:  شدمرهی تو چشماش خمیسرم و بلند کردم و مستق!.... هه آبشارِ من-:  که بشنوه گفتمي زدم و اروم جوريپوزخند

 تو دست و می ت هستم که هر موقع خواستچهی من بازي فکر کردنچو..ی زنیچون حالم و بهم م..ادیچون ازت بدم م
 تحمل ي براي حرفات دارم،نه صبردنی شني برایمن نه گوش.. نکنکی خودت و کوچنی از اشتریبرو و ب..بالت باشم

نشونت  يچطور!..؟ی بهم نگاه نکنگهی دينطوریمن چکار کنم تا تو ا..ي گوش بددیاما با-..... برو و راحتم بزار..کردنت
 ی مدیاز کجا با.. کردهی کردم آرشام به خواهرم دست زده که اون خودکشیآبشار من فکر م!..مونم؟یبدم که پش

خواهرم تو بغلم جون .. منو درك کنکمی.. کنهی می عاشق بوده که با فوت کردن آرشام اونم خودکشنقدری ادمیفهم
 هی خواستم یفقط م..سنم کم بود..کارام دست خودم نبود..بودم  شدهوونهید.. بودمختهی بهم ریمن کال از نظر روح..داد

 کردم حقش نبوده که بدون یفکر م.. شدموونهی دشتری آرشام مرده بدمی فهمیوقت.. کنمی کنم تا بتونم تالفدایمقصر پ
 رو جبران م که کردییبهم فرصت بده تا بتونم کارا.. دونم اشتباه کردمیم.. گشتمگهی دیکیپس دنبال ..رهیمجازات بم

 ،مثلی نقشه بکشنکهی اي جای تونستیم..ي نکرددای کوتاه تر از من پيوارید..خوبه-: دی لرزیصدام از بغض م.... کنم
 دستِ ی حتشونی آرشام تو زمانِ دوستيدی فهمی و مي کردی مقی تحقکمی ای..ی جلو و سوال بپرسییای مرد بهی

 منم يعمو.. خبر داشتنی خواهرت از همه چي باش دوستاطمئن خبر بوده باشه،می بیهرک..خواهرتم نگرفته بود
 دنبال دیمن با..فقط هم بخاطره خواهره تو.. چشماش بسته شدی صورتش بود وقتيدستم رو.. چشمام جون داديجلو

 بکشم که نفسم بخاطره خواهرِ تو تنهام يمن چه نقشه ا!.. کنم؟ی هام رو سرش خالی بگردم تا ناراحتیک
 تیبرو به زندگ..ی جلوم سبز بشی خوام هینم..نمتی خوام ببیفقط نم..ستی برام مهم نیچی هگهی دناال!..گذاشت؟

 من و از سر خودت ی تونیآبشار نم- : چشماش سرخ شده بود..اب دهنش و قورت داد..... دست از سر من بردار..برس
 ي خوامت برایاما االن فقط م.. جلو اومدمه مسخرلِی دلهی ياون دفعه برا.. خوامتیمن ده برابرِ اون موقع م..یباز کن
 ی بی که فکرش و بکنی از اونشتری بیلیآبشار من خ..رهی که قلبم اروم بگی باشکمی نزدنقدری خوام ایم..خودم

هرچقدر .. نباش عذاب بکشمیراض.. نکنیکاره من و تالف..رهی گی دم اروم نمکی دمتی دوباره دیقلبم از وقت..قرارتم
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 هم يتمام مدت تو چشما..... زدلمی نکن عزنی تر از اچارهیمن و ب..ی بدونم مال خودمدی فقط بام کنی صبر میبگ
 ای ی دونستم چه جوابینم...  افتاده بودمری مطلق گی حسی بهیاما من تو .. از احساس بودزیچشماش لبر..می بودرهیخ

 مرد نی تونم به ای نمگهی دچوقتی من هستم دونیفقط م.. شده بودمجیگ.. درمقابل حرفاش انجام بدمدی بایچه حرکت
 یقینفس عم....  کنهی کارو منی شکل ممکن خورد کرده بود پس بازم انی بار من و به بدترهی که یکس..اعتماد کنم

 میقلبم و گرفتم تو دستام و بهت تقد.. بار بهت اعتماد کردمهی- :  و کلمات رو تو صورتش پرت کردمدمیکش
 ازم یمتی قچی خواستم به هینم.. ازمی موقع ناراحت نشهی نکهی ايفقط برا.. گفتم چشماحمقا نی عی گفتیهرچ..کردم

 ازم یطی خواستم تحت هر شرایم.. بگميزی چلتی دوستت داشتم که امکان نداشت برخالف منقدریا..ی بشریدلگ
 صورتم رو با ي روختهی رياشکا !....؟يبهم بگو چکار کرد!..؟يتو چکار کرد..ختمیدار و ندارم و به پام ر..ی باشیراض

 یهوشی بيدارو-: هق زدم..نفسم تنگ شده بود.. م،مانتوم رو تو دستم مشت کردمنهی سيپشت دستم پاك کردم و رو
 پاهات ریمن و ز..نی پاسم دادگهی به همدیی دختر هرجاهیمثل ..نیدی خندشمی و با دوستات هرهر به ريبه خوردم داد

 هاش رو کهی تیاگه تونست..یقلبم و شکست.. که بهت بدمگهی ندارم دیچیه.. ازمیخواه ی می چي االن اومديله کرد
 چهار یاگه تونست..ی و بهم برگردونمی باکرگیاگه تونست..ي و بهم پس بدی و مثل روز اول کنی بهم بچسبون،ی کندایپ

 یینفسا..ی کنرونی و از گوشم بخودم يغای جيصدا..یکابوسام رو تموم کن..ی کنرونی گَندم رو از ذهنم بیسال از زندگ
مشت .....  کنمی ممی بهت تقدیدوباره قلبم و دو دست.. گردمیبهت برم..ی بدنم مونده رو پاك کني جاي جايکه رو

 ی همه چی عطرت و عوض کني فکر کردیلعنت-:  ادامه دادمي باال رفته اي و با صدادمی م کوبنهی سيدستم و رو
 يدی من و به گُه کشیتو زندگ!..شه؟ی فراموش می همه چی کنیمونی و ابراز پشییایب نکهی هميفکر کرد!..تمومه؟

 از گهید.. حالم و بهم نزننی از اشتریبرو و ب..ي دادمی خانواده م فرارشیاز کشور خودم و از پ..يمن و خار کرد..یلعنت
 لرزش بدنم و اشکام ي رویکنترل..م صورتم گذاشتيبا هق هق دستام و رو..... رونیگمشـــو ب..رونی گمشو بمیزندگ

 بزن ای بزمیعز- : دمی ناله وارش رو شني هق هقام صداونیم..... دی لرزی مرونیتمام بدنم از داخل و ب..نداشتم
 که کردم رو يآبشار تاوان کار.. کنه بگو تا انجام بدمی که دلت و خنک ميهر کار..اری سرم بی خواستییهربال..منو

 ی کارام رو جبران ميهمه .. کنمیجبران م.. نابودترم نکن قربونت برمنیاز ا.. نابودم آبشارمن..دمیهرشب دارم پس م
 نکن دمینا ام..ی باششمی خوام پیفقط م..آبشار من و از خودت دور نکن.. عاشقتمدمی اما باالخره فهمدمی فهمرید..کنم
 برام ي کاری خواهیاگه م..فقط راحتم بزار.. تونمینم.. تونمینم- :  سرم و به چپ و راست تکون دادمهیبا گر..... زمیعز
نذار با .. عذاب ندهنی از اشتریمنو ب..وفتمی مي که کردي کارادهی دنتیهربار با د.. جلوم سبز نشوگهی برو و د،فقطیبکن

ازت   تونمینم..دوستت دارم آبشار-:  و خواستم برم که صداش متوقفم کرددمیچرخ....  بشمتی اذشتری بدنتیهر بار د
 ی منقدریمن ا.. بار عاشق شدمنی اوليمن برا..سرم و ببر اما نگو ازت دست بکشم.. مجازاتم نکنينطوریا..بگذرم

 ی کارت منینفسم و با ا..آبشار من و از خودت دور نکن.. کنمی خودمم از شدتش وحشت میخوامت نفسم،که گاه
 بهم گهی فرصت دهی..ی به اون روزا فکر هم نکنی حتکنم ي کاردمیقول م.. کم راه بده تا بتونم جبران کنمهی..يریگ

خم .. دادم بهشهیدرو بستم و تک.. سمت خونهدمیهمونطور پشت بهش سرم و به چپ و راست تکون دادم و دو!.... بده
.....  م بلند تر شدهی گريشدم به جلو و صدا
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 و پف بلند لباس عروسِ**************************************************** 
 بهش يلبخند.... دمی بود،کشختهی صاف و بلندش که دورش ري به موهای رو تو تنش مرتب کردم و دستنیدارِ آرش

 و دمی ش خندجهی نتیبه تالش ب....  کرد موهاش رو درست کنهی می سعنهیی ايزدم و رفتم سراغ سپهراد که جلو
 کوتاهش رو ي موهايجلو..دمی هام رو تو موهاش کشنجه و پدمیدوتا دستم و به هم مال..ختمی ژل کف دستم رکمی

جلوش .. اتاقم دستام و شستم و برگشتمییتو دستشو.....  رو به باال حالت دادمشونی و بقختمی رشیشونیکج تو پ
 ش رو هم قهی ست جلنیشلوار ج..دمی که تنش بود کشینی جي قهی و جلدی سفشرتی به تینشستم و دست

مثل ماه شده ..محکم بغلش کردم....  وقتهی رو هم تنش کردم که سردش نشه شی اهکاپشن چرم و سرم..مرتب
 و دمشیبوس.. صورتش دراوردمي دورش کردم و دستام و به احاطه کمیاز خودم .. زدی برق مشی قهوه ايموها..بود

چه دختر و -: رد کی تخت نشسته بود و به ما نگاه مي برگشتم که رونیبا خنده به سمت آرش.....  بهش زدمیچشمک
 دنیدوتاشون خند.....  بشمچارهی موقع چشمتون نزنن بهی خانوم براتون اسفند دود کنه میبگم مر.. دارم منیپسره ماه

 ی رنگم،جنس لختي اروزهی بلند و فراهنیپ....  نگاهه اخرو به خودم انداختمنهیی ايجلو.. رفتنرونیو با هم از اتاق ب
تا کمر تنگ بود و از اونجا به .. خوردی هم روش میدکلته بود و کت کوتاه.. بودسته خوشگل تو تنم نشیلیداشت و خ

 ي از موهاي گوشام دسته اياز باال.. هم پام کرده بودمی و پاشنه تختی مشکيصندل ها.... شدی منیبعد صاف و پرچ
 هی..نیی بودن پاختهی رباال پشت سرم آبشار مانند از....  بهشون زده بودیکی کوچپسی بودم عقب و کلدهیفرم رو کش

 رد کرده میشونی پيجلوشون رو هم کج از رو.. بودندهی م رسنهی سي بودم که تا روختهی شونه هام ري هم رويمقدار
 کی کوچی دستفیک...  براقی بود و رژگونه و رژلبم صورتی و مشکي اروزهی چشمم فشیارا..خوب شده بودم..... بودم

 و دمی کوتاهم رو پوشی مشکي گذاشتم و مانتوفمی رو تو کمیگوش.... گرفته بودم  ستِ کفشم رو هم دستمیو مشک
مامان و بچه ها ..نیی رفتم پانی ماشچیی هم سرم انداختن و بعد از برداشتنِ سویشال مشک..دکمه هاش رو باز گذاشتم

 ساق ي هاجوراب  بود به همراههدهی پوشی براقیمامان کت و دامن مشک....  مبل منتظرم نشسته بودنيرو
با لذت ....  هم سرش انداخته بودي و ساده ای مشکری شال حرهی.. زانوهاش بود و کتش کوتاهيدامنش تا رو..بلند

-:  به لباس و صورتم انداخت و بلند شدی طرفم و مامان با لبخند نگاهدنیچرخ!.... م؟یبر-: بهشون نگاه کردم و گفتم
....  هانی عروس رو از سکه بندازنی خواهیامشب م..نی قشنگ شدفرتونالبته هر سه ن.. دخترميچقدر خوشگل شد

 خنده ي مامان صدايبا چشم غره !....  بره اخه؟ی،کي ما نري بلوريمامان جان شما قربون دست و پا-: دمیبلند خند
 از سوار شدن دبع.... رونی بمی مامان بهش از خونه رفتي خانوم و سفارش هامی از مریبعد از خداحافظ..م بلندتر شد

من و ..می و مراسم صحبت کردتای بی از خوشگلمیتا برس.....  در رو زدم و حرکت کردمموتی ريبچه ها و مامان دکمه 
 رو اماده نی اما من زودتر از اونا اومدم خونه تا سپهراد و آرششگاهی ارامی رفته بودتایتبسم و افسون هم همراهه ب

 دستم رو هم همراه با یکیدست سپهراد رو تو دست راستم گرفتم و اون ..می شدادهی رو پارك کردم و پنیماش..... کنم
 فکر کنه حاال که سپهراد هست محبتم نیدوست نداشتم آرش... می گذاشتم و وارد باغ شدنی آرشي پشت شونه هافمیک

 کردم ی بهش توجه متراگه االن کم.... شدی منیتا قبل از رفتن من به فرانسه تمام محبتم خرج آرش..بهش کم شده
 پشت هم دی دوتا بانیا.. موضوع خراب بشهنی ايدوست نداشتم رابطشون برا.. کرد بخاطره وجوده سپهرادهیفکر م
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مانتو و شالم و ..می کرد تا لباس عوض کنمونیی راهنمایخدمتکار به اتاق....  همو تنها نزارنچوقتیباشن و ه
....  دراوردم و پررنگ ترش کردمفمیرژلبم و از تو ک....  مرتب کردمبودن  شدهختهی بهم رکمیموهام و که ..دراوردم

 از موهاش رو کمی.. بود رو از تنش دراوردمدهی لباس عروسش پوشي که رويدی و شنل سفنی طرف آرشدمیچرخ
 داخل  سرد شده بودکمی گرفته بودن اما چون هوا اطیمراسم رو تو ح....  بهش زدمي شونه هاش و لبخندي روختمیر

به نظر من بهتر بود تو خونه مراسم برگزار ....  داخلانی سرد شد بیلیخونه رو هم اماده کرده بودن که اگه هوا خ
 و کاپشن نیکار مامان که تموم شد شنل آرش...  بزرگ بودی کافيچون هوا سرد شده بود و خونه هم به اندازه ..شدیم

 و تایب....  خودم باشن که اگه سردشون شد تنشون کنمشی پنای بود اهترب..رونی بمی دستم و رفتيسپهراد رو انداختم رو
 افسون و تبسم و بعد از احوال يمامان رو بردم کنارِ خانواده .. اما تبسم و افسون اومده بودنهی رفته بودن اتليمهد
 بودن و تند تند دست ته نشسگهی دزی مهی ي روییدوتا....  بچه هاشی پمی رفتنی باهاشون خودم با سپهراد و آرشیپرس

 و نی و قربون صدقه رفتن آرشدنی و به بچه ها که مشغول بوسمیکنارشون نشست.... ششونی پمی دادن تا بریتکون م
 ینم-:  نشستشی صندليافسون برگشت و رو!.... شه؟ی تموم منای اتای کارِ بیکِ-: سپهراد بودن نگاه کردم و گفتم

 ساعت هی ي هم برای سنتي قهوه خونه هی و باغ و هیاتل..رنی قراره برن عکس بگاصد ج!..؟ی شناسی رو نمتایب..دونم
 ارهی دربتاروی بي اداي مسخره اي کرد با عشوه ی میافسون که سع.... رنی بگیاجاره کردن تا داخلش عکس سنت

 چطور اداش رو فهمه بتایاگه ب-:  شونه ش و گفتميزدم رو....  خندهری زمی خنده دار شده بود که هممون زدنقدریا
 ی رو عاصچارهی بشگریارا.. به جونه مننی تورو خدا اون عجوزه رو نندازيوا-....  کنهی کله ت رو ميدراورد

 کردم ی گفت عجب غلطی حواسش به من نبود داشت به همکارش می وقتشگرهی گرفت که ارارادی انقدریا..کرد
 یمگه چکار م!..چرا؟- :  گفتمدمی خندی که منطوریهم.... ودازبس حرص خورده بود صورتش کبود شده ب..قبولش کردم

 چشمم یکی نی چشمم با اي گوشه نی گفت ایمثال م..دونمیچه م-:  گفتیبی و با حرصِ عجدی کشیپوف!... کرد؟
رژ گونه هام متقارن ..يلبام رو چرا کج کرد.. شدهیکی نی بلند تر از ایکی نیخط چشم ا.. کنهیفرق م

 میداشت... خوش بحالت..اره بابا-....  رفتميپس خوب شد من زود-: دمیغش غش خند....  م کردونهوید..اوف..ستنین
- : دمی تبسم رو شنيصدا.. در جمع شدني عده جلوهی دمی و ددمیچرخ.. و دست بلند شدغی جي که صدامیدی خندیم

 بمون و نجای ازمیعز- :  گذاشتمنی آرشي  شونهيدستم و رو..سرم و تکون دادم و بلند شدم....  اومدننای اتایفکر کنم ب
با بچه ها .... سرش و تکون داد و دستِ سپهراد رو گرفت!... باشه؟..امی زود متای بشیمن برم پ..مواظب سپهراد هم باش

اشک تو چشمام جمع ....  شدنی مادهی رو پارك کرده بود و داشتن پنی ماشي که مهدیی،جاي در ورودکی نزدمیرفت
 اقتشی خوشبخت بشه چون لشاالیا.. روز بودنیچقدر منتظره ا.. باالخره سر و سامون گرفتتایخوبه که ب چقدر..شده بود
 ي که با کمک مهدتای شده بودم به برهیخ...  و با نوك انگشتام پاکش کردمدی صورتم چکي رویقطره اشک..... رو داره

 هی و تا کمر تنگ و دامنش پف دار و البود لباسش دکلته..چقدر خوشگل شده بود..شدی مادهی پنیداشت از ماش
موهاش کامال جمع شده بود ....  هم داشتی کوتاهيدنباله .. افتادنی هم مي که رونی و پر از چی افقي هاهیال..هیال

بعد از مامان و باباهاشون با ....  ماتي و نقره ایی طالششیارا.. هم روش زده بودینی پر از نگي و نقره اکیو تاج کوچ
 که يصورتش و اروم طور.. گونه مي روختی رگهی قطره اشک دهی رو محکم بغل کردم و تایب.. جلومی رفتونافس
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به !...  گلمیمرس-: دی به شونه م کشیدست!.... زدلمی عزی خوشبخت بشدوارمیام- :  و گفتمدمی خراب نشه بوسششیارا
 می باهم برگشتشمی بچه ها اومدن پیوقت... . بگنکی گفتم و رفتم عقب منتظر شدم بچه ها هم تبرکی هم تبريمهد

 ری دفعه خنده م گرفت و زدم زهی....  افتادزی مي روي وهی نشستم و نگاهم به سبدِ منی سپهراد و آرشنیب..زمونیسر م
 بخاطره تو تای که بي کردالشی شالشی شنقدریپسرم ا- :  برداشتم و به طرف سپهراد گرفتمالسی دونه گهی..خنده

 می سپهراد انداختم و با بچه ها زدي برق افتاده ي به چشماینگاه..... زهی چقدر خاطرت عزنیبب..رفته هم گالشیش
 عده هی کارش رو شروع کرده بود و ی جيد.....  برداشتم و دادم دستش که سرگرم بشهالسیچند دونه گ.. خندهریز

دو سه روز قبل رفته بودن ..کردن،بودن  و تشکرزای هنوز مشغول رفتن سر مي و مهدتایب..وسط مشغول رقص بودن
 ی وقت می کلمی عقد کنمی بخواهی گفت روز عروسیم.. بودتای بي از تز هایکی نمیا.... محضر و عقد کرده بودن

 هی همه رو دعوت کرد خونه ش و تای بيشب هم بابا.. رفتن محضر و عقد کردنکی نزدي با اشناهانیواسه هم..رهیگ
 رفت رو تو هوا ی موهیدست سپهراد رو که داشت به طرف سبد م.... ی و خودمونکیچ کوی مهمونهی شد ییجورا

 زدم و يلبخند..نییبق کرد و سرش و انداخت پا!.... رهی گیدلت درد م.. بسهگهید- :  بهش رفتميگرفتم و چشم غره ا
 ساعت هنوز میبعد از ن..بود سپهراد واقعا قهر کرده.. شدی مشتریهر لحظه تعجبم ب.... مشغول حرف زدن با بچه ها شدم

لبم و ... زدی هم حرف نمهی با بقیحت.. بهش انداختمی نگاهیرچشمیز.....  زدیهمونطور نشسته بود و با من حرف نم
سرم و خم کردم طرفش و با .. کردنی ميچندتا پسربچه دورتر از ما داشتن باز.. خندهری بود بزنم زکینزد..جمع کردم

با ذوق تند سرش و تکون داد و انگار !... ؟ی کني با اون بچه ها بازي بريدوست دار-: دست بچه هارو نشون دادم
 به فکره دیبا.. ندارهي اگهی دي همبازچی هنیجز آرش.. طرفشوندی و دونیی پادی پریاز صندل.. رفتادشی شیناراحت

 داشتن تای و بيمهد..قص رستی چشمم به پهی چشمم به سپهراد بود که گمش نکنم و هی.... مهدکودك باشم براش
 االن حواسش تایفکر نکن ب..یانگار اومده مهمون..نمیپاشو بب-: دیافسون بلند شد و دست منم کش.... دنی رقصیم
 دییبا خنده سرم و به نشونه تا....  کنهی مچارمونی بمی ما فقط نشستنهی رو نگاه کنه ببشی عروسلمیبعد که ف..ستین

 و زیم.. کم بودیلی درختا با هم خيفاصله .. بودی بزرگیلیباغِ خ.... ستی تو پمحرفش تکون دادم و همراهش رفت
....  درختا نصب کرده بودني شاخه هانی بود که بی رنگي بودن و کل باغ پر از المپ هادهی درختا چنی ها رو بیصندل
 یبا افسون و تبسم،ب... . رقص اماده ش کرده بودنستی پي از درخت بود که برای ساختمان خالي قسمت جلوهیفقط 

 دهی پوشی تبسم رو که کفش پاشنه دوازده سانتدی رقصی که منطوریافسون هم..میتوجه به اطراف مشغول رقص شد
 که بچه یی به جای زدم و نگاهیبا خنده چرخ.... شدی کرد و باعث خنده مون می تونست برقصه،مسخره میبود و نم

 خارج شدم و ستیبا ترس از پ.... نبود.. نگاه کردميشتریبا دقت ب..دمی رو نددسپهرا.. کردن انداختمی ميها داشتن باز
 نگاه نی دور خوردم زدم و باز به آرشیچرخ....  خوردی مینیری تنها نشسته بود و داشت شنیآرش..زمونیرفتم طرف م

 داشت نجایهم-:  گفتدید سپهراد رو نی به بچه ها انداخت و وقتیاونم نگاه!... سپهراد کو؟..زمی عزنیآرش-: کردم
:  زدمی لب با خودم حرف مریز.. کرده بودخیدستام .. درختانی و راه افتادم بدمی کشمیشونی به پیدست....  کردی ميباز
 دادم و هی درخت تکهیاشفته تر و با دقت به ....  کجاسایخدا.. ترسهیبچه م م.. افتاده باشهری درختا گنیممکنه االن ب-

 و رمی مو از درخت بگهیخواستم تک.... ستی نایخدا..ستین-....  و رو کردن مهمونا شدمری زول مشغزی ريبا چشما
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 یکیداشت با ..دمی کشي و اسوده اقیچشمام و بستم و نفس عم..دمیحرکت کنم که صداش رو از پشت درخت شن
 اون طرف درخت نگاه به واشی..گهی می و چزنهی حرف می با کنمی شدم که ببمیپشت همون درخت قا....  زدیحرف م

 مهراب و زهیسپهراد کنار م.. کننی چکار منجای انایا!.. دعوت کرده؟ناروی ایک.... دیکردم که حس کردم زانوهام لرز
 یقلبم با سرعت م.. فهمن پسر منهی االن اگه برم جلو مایخدا.....  زدی بود و حرف مستادهی اگهیشهراد و چند پسر د

 یمهراب داشت ازش سوال م..دمی شنیصداشون رو واضح م.... تمام تنم به عرق نشسته بود..نفسم تند شده بود..دیکوب
 بود دهیانگار مهراب زبونش رو فهم!) ؟یتو چ..سپهراد!....(؟یتو س..شِپهالد-: سپهراد!....  کوچولو؟هیاسمت چ-: دیپرس

 نیا..ی علیکی نیا.. دوستم شهرادهنیا..من اسمم مهرابه.. اقا سپهرادي داریچه اسم قشنگ-: چون در جوابش گفت
دستاش .. بهش بگه اما دو دل بوديزی خواست چیانگار م.. تکون داد و به شهراد نگاه کرديسپهراد سر.... هم مهران
 السیبعدم با دست به بشقابه شهراد که پر از گ!.. ؟یتی به من مالشیش-:  و با خجالت به شهراد گفتچوندیو تو هم پ

درست مثل بچه ها .. شهراد رفت تو همياخما....  برهی منو مي خوردنش ابروالسی گنیاخر با ا..بود اشاره کرد
- :  خنده و مهراب گفتریدوستاش زدن ز....  مال خودمهرینخ-:  گفتی طرف خودش و با تخسدیبشقابش و کش

 می بزنالسای دست به گا مینزاشت.. کهيری می بهش نميچند دونه بد.. دوست دارهالسی بچه هم مثل تو گنیشهراد ا
 السیبعدم دست کرد تو بشقابه شهراد و چندتا گ....  کشهیمرد گنده خجالت نم..ي همه رو خوردي اومدیو از وقت

نفسم حبس !.... یملش-: سپهراد....  به مهراب رفتياخم شهراد بزرگ تر شد و چشم غره ا..برداشت داد به سپهراد
با .... شمی موونهی خدا دارم ديوا.. سپهرادیعنی..دمیچطور اون همه مدت نفهم.. دوست دارهالسیشهراد هم گ..شده بود

 يسپهراد مشغول خوردن بود و اصال توجه ا!....  کوچولو؟ی هستیتو پسره ک- : سواله مهراب با هراس نگاهشون کردم
 ي نگاه کرد و دستش و رودشهراد با دقت به سپهرا.....  باعث شد خنده شون بلندتر بشهنیبه سواله مهراب نکرد و هم

من !....(ملد سدم..شتمیمن بشه ن- :  که دهنش پر بود گفتنطوریسپهراد هم!....  بچهيچقدر تو بامزه ا-: دیموهاش کش
 يچون مرد شد- :  برداشت و داد به سپهرادگهی دالسیشهراد دست کرد تو بشقابش چند دونه گ) مرد شدم..ستمیبچه ن

 رو السای مشخص بود مثله سپهراد،چقدر اون گقایدق...  هاي نخورگهید..یشی مضیر وگرنه مدمی هم بهت منارویا
با عجله بدون .. منتظر نموندمگهید....  کنهی بهش می لطفنیدوست داره و واقعا از سپهراد خوشش اومده که داره همچ

 ی و ماوردنی درميمسخره باز افسون و تبسم نشسته بودن و داشتن باز.. رفتمزمونی به طرفه مننی بزارم منو ببنکهیا
 یبا نگران.... افسون به دادم برس-: با وحشت گفتم.. دورش کردمزی و از مدمی دسته افسون رو کشيتند.... دنیخند

- : چشماش گرد شد... نجانیشهراد و مهراب هم ا-: دمینال!... کجاس؟!..؟ي کرددایسپهراد رو پ!.. شده؟یچ-: گفت
 ول نارویحاال ا..گهی دعوت کرده ديحتما مهد.. دونمینم- !....  کنن؟ی چکار منجایا!.. اونارو دعوت کرده؟یک!..؟یچ

 دمیدستش و کش!... کجا نشستن؟!..؟یچ-.... ارشیتورو خدا برو ب..دهی رو لو میاالن همه چ..سپهراد رفته کنارشون..کن
 زی شدم و گوشام رو تمی قارختبازم پشت د.. رو نشونش دادم و هولش دادم طرفشونزیم..و بردم پشت همون درخت
مامانت دو !..؟ی کنی چکار منجایسپهراد خاله تو ا- :  کردیافسون فقط به سپهراد نگاه م..... کردم تا صداشون رو بشنوم

دست سپهراد رو گرفت و خواست .. به پسرا نگاه هم نکردیحت..خوشم اومد!..... میبدو بر.. گردهیساعت داره دنبالت م
 ضیمهراب باز صداش زد که افسون با غ.. اما برنگشت طرفشونستادیا!.... افسون؟-:  زدصداش  که مهرابادیب
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افسون پوزخنده ....  کارو نکننیافسون ا-: مهراب....  امي شما فقط خانومِ مراديبرا..يخانومِ مراد-: برگشت و گفت
سپهراد رو محکم بغل .... ششونی پفتممنم از همون پشت ر..زمونی رفت طرف مهی توجه به مهراب و بقی زد و بیظیغل

 الشیمن لفتم ش..یمام-: از بغلم دور شد و گفت.... يفکر کردم گم شد.. اخهیپسرم کجا رفت-: دمیکردم و بوس
نه ....( حولمی نمدهید..نه نه-: تند ازم دور شد....  بهتمی امپول بزنمی و مجبوررهی گیمگه نگفتم دلت درد م-.... بحولم

 کینزد..رونی فوت کردم بقینفسم و عم.. کنار خودم نشوندمشی صندليسرم و تکون دادم و رو) خورم ی نمگهید..نه
 و نهی خواستم من و سپهراد رو ببینم.. با شهراد بودمي من همش مشغول موش و گربه بازیتا اخرِ عروس... میبود لو بر

 و همون شدیمدام جلوم سبز م..دمشی دیرفتم م ی چند ماه هرجا منیتو ا.....  اومدی رفتم دنبالم میهرجا هم من م
 اما مونهی پشیلی خوندم که خیاز چشماش م..گهی حرفاش رو حفظ شده بودم ديهمه ....  زدی رو مي تکراريحرفا

 همون ي و مهدتای هم بیوقت.....  بخورمشی خوام بازم از همون سوراخ نینم....  تونستم بهش اعتماد کنمیمن نم
افسون .....  خونهمی و رفتمی کردمی سپهراد رو از شهراد قای ماه عسل با هزار بدبختيرفتن شمال برا شب راه افتادن و

مامان فقط با تعجب و ..می خونه سپهراد رو ازش گرفتکی و نزدمیما هم رفت.. خودش کرد و بردنیسپهراد رو سواره ماش
...  با اون فرستادمشنی همي خونه براادی افسون ببا  خواستهیبهش گفتم سپهراد م....  کردی ما نگاه مي به کاراجیگ
 بود که نی جالب شب اينکته ...... کاش هرچه زودتر دست از سرم برداره.. شدمی خسته مي بازنی داشتم از اگهید

 نقدری افسون اون لحظه اي افهیق.. رقصي ما افسون رو با زور بلند کرد و برد براي چشمِ همه يمهراب اومد و جلو
 از می داد که نجاتش بدی کرد و فحشمون می مدادی افسون داد و بی و هرچمیدی خندی شده بود که ما فقط مهبامز

 که دل ادم شاد دی خندی از ته دل و قشنگ منقدری بود که خداروشکر اتای بهیمهم خوشحال.... می تونستیشدته خنده نم
 خواست باهام حرف بزنه کالفه یهمه جا بود و همش م نکهیا.. گذشتی خوش مشتریاگه شهراد نبود به من ب.... شدیم

 بودم و با دهی تختم طاق باز خوابيرو...  خوش گذشتیلی بود و به هممون خی خوبیلیاما در کل شب خ....  کردیم م
 رو به شهراد داده که هر روز زنگ دمی جدي شماره ی دونم کینم....  رو نگه داشته بودممی شکمم گوشيدوتا دستم،رو

 یگوش..دمی کشیپوف....  کنمی کشم و قطع می نوار قرمز مي خوره دستم و رویتا زنگ م.. کنهیاالنم ول نم.. زنهیم
با دقت بهش .... خواستم به پهلو بشم که در اتاق باز شد و سپهراد اومد داخل.. تختي کردم و انداختم رولنتیرو سا

 تخت و ياروم اروم اومد رو.. و به طرفش دراز کردمدستام.... انگار بغض داشت.. بودي طورهیصورتش ..نگاه کردم
با تعجب نگاهش ....  م و اروم نشسته بودنهیسرش و چسبونده بود به س.. گفتی نمیچیه..خودش و تو بغلم جا کرد

دستش و تو دستم گرفتم و محکم !.... ؟یمام-!...  شده قربونت برم؟یچ-:  رو کنار زدمشیشونی تو پيکردم و موها
نفسم بند !...  من تُجاش؟يبابا- :  معصومانه بهم انداختیسرش و اورد باال و نگاه!..... ؟یجون دله مام-: دمیبوس
خدا ازت .. بچه بدمنی به ایحاال چه جواب.. سرم اومددمی ترسی که ميزیاز چ..اشک تو چشمام جمع شد..ایخدا..اومد

 نویچرا ا-:  و قورت دادم و صورتش و تو دستام گرفتمبغضم.... ي طفل معصوم اوردنی بال رو سر من و انینگذره که ا
 نیخاله آرش!....( منم ملده؟يبابا..یمام.. دفت باباس ملدهنیحاله آلس-: لباش و غنچه کرد و گفت!.... زم؟ی عزی پرسیم

نفس .. اخهدم بچه بنی به ایمن حاال چه جواب..مستاصل چشمام رو بستم!)  منم مرده؟يبابا..یمام..گفت باباش مرده
 يبابا..زمیعز-:  لبخند نشوندم رو لبامیبه سخت.... دی لرزیاشک تو چشماش م.. و چشمام رو باز کردمدمی کشیقیعم
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 کردم یسع.. بچهنی گفتم چه برسه ای چدمیخودمم نفهم..رونینفسم و فوت کردم ب.... ستین..یعنی..من..نمرده..تو
مظلومانه بهم نگاه کرد و سرش و !... م؟ی کني پارك بازمی بری خواهیمامان فدات شه م-: حواسش رو پرت کنم

 ی خواهی می بعد چه غلطيدفعه ..ياالن دست به سرش کرد..خب آبشار خانوم....  شدیقلبم داشت کنده م..تکون داد
 ی نماتبگم باب!..؟يبگم بابا ندار.. بهش بگمیاخه من چ.... ی بمالرهی پارك سرش شهی با ی تونی که نمشهیهم..یبکن

 شتری که بينطوریا!..بگم بابات مارو ول کرده رفته؟!.. زنم؟ی و فقط حدس مهی دونم بابات کیبگم نم!..؟یدونه تو هست
 شده بهم چشمک ی نقاشیعکسه خندونه سپهراد با صورت.. رو برداشتم و قفلش رو باز کردممیگوش....  خورهیضربه م

 کردم و شماره ش رو پاك یاخم..هفده بار زنگ زده بود.. محو شدراد شهي تعداد تماسادنهیلبخندم با د....  زدیم
سالم افسون -!.... جانم آبشار؟- : بعد از چهار بوق جواب داد....  افسون رو گرفتم و منتظر شدميشماره ..کردم

 خوام سپهراد یم..میما هم خوب-!... چطور؟.. ندارمياره کار!..سپهراد چطوره؟!..؟ی تو خوبیمرس-!... ؟يکاریب!..؟یخوب
 رو قطع کردم و از کمد یگوش.... فعال..پس اماده شو زود-.... ایاره ب-!...  دنبالت؟امی باهامون که بییایرو ببرم پارك م

 می رفترونی رو هم دادم دستش که بشیکاپشن قهوه ا.. سپهراد برداشتم و تنش کردمي برارونی دست لباسِ بهی
 دیشالِ سف..دمی و پوشدمی سفي کردم و مانتوشی ذره اراهی.. عوض کردمی مشکنیج  شلوارهیشلوارکم و با ..... بپوشه
 شونه م انداختم و ي رو کج روفمیبندِ بلنده ک..دمی رو هم پوشمی و مشکي هم سرم انداختم و کاپشن کوتاه بادیمشک

 می ری ممیمامان ما دار-: دید ی مورد عالقه ش رو مالی نشسته بود و تکراره سرونیزی تلويمامان جلو.... رونی بمیرفت
 یکجا م.. قبل اومدقهیاره مادر چند دق-: سرش و چرخوند بهمون نگاه کرد!...  اومد؟نیدوسته آرش.. با سپهرادرونیب
 دنشونی دادم و بعد از بوسنی آرشي به دوسته مدرسه یسالم...  سر بزنمهی نیبرم به آرش.. پاركمی ریم- !...  شما؟نیر

 نیتو ا.....  خونهکی پاركِ نزدمی و رفتمیافسون رو هم سر راه برداشت..رونی بمی سپهراد رفتامان،با از میو خداحافظ
 ي از بچه ها اونجا بودن و داشتن بازیلیخ.. بودادی مثل ما زوونهیهرچند د.. پاركمی که اومدمی بودوونهیسرما واقعا د

 مکتی ني کنه خودمون هم روي بازمی رو فرستادسپهراد... اوردی و خنده هاشون لبخند به لب ادم مغی جيصدا..کردن
!.... ؟ي خوشگل کردنقدری شده ایچ-:  بود انداختم و گفتمدهی به خودش رسیلی به افسون که خینگاه..مینشست

 که یاشکال.. دنبالمنجای اادیمنم گفتم ب.. خواد باهام حرف بزنهی داده مریمهراب گ- :  زد و گفتیلبخنده خجول
 نیدوست ندارم بازم ناراحت و غمگ.. قبل تکرار نشهيفقط مواظب باش باز اتفاقا..ی چه اشکالزمینه عز-. !...نداره؟

 و غصه یسرم و تکون دادم و با ناراحت...  کنهتمی زارم باز اذینم.. دسته منهی همه چگهید..نگران نباش-.... نمتیبب
 یچ-.....  ندمی و جوابرمی همون موقع بمخواست ی که دلم مدی سوال ازم پرسهیافسون امروز سپهراد - : گفتم
 منم مرده يبابا.. گفته باباش مردهنیخاله آرش.. من کجاسيگفت بابا-:  انداختمنییبا بغض سرم و پا!.... د؟یپرس

 دیچیدستاش و دورم پ.. افسون جمع شدياشک تو چشما.. و اشکم و پاك کردمدمی گونه م کشيدستم و رو!.... مامان
بزرگ .. بگم بهش افسونی چدیاگه باز پرس.. بدم اوردمش پاركی جوابنکهیبدون ا-:  گفتمهیبا گر.... و بغلم کرد

-:  کردنیی کمرم باال پايدستش و رو.....  بگمیچ.. بگم بهش افسونیچ..رهی گی نداشته ش رو ميسراغ بابا..شده
 بره دی باگهی دو سال دیکی..شهیداره بزرگ م.. پرسهی سوال رو منی باالخره ای دونستیخودت م.. نکنهیگر

 نیبب.. مشورت کنایبا برد.. زننی از باباهاشون حرف میلیاونم که درست بشه اونجا بچه ها خ..شناسنامه نداره..مدرسه
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 با دیبا..گهیراست م..اشکام و پاك کردم و رفتم تو فکر..رونیسرم و تکون دادم و از بغلش اومدم ب.... گهی میاون چ
 تونم اقدام ی چطور منمی حرف بزنم تا ببلی وکهی با دیبا..خودمم هر روز نگرانه شناسنامه ش هستم... م حرف بزنایبرد
 ینگاه.. افسون حواسم جمع شدضِی سالمِ پر غيبا صدا....  انداختم عقب و االن مطمئنا سخت تر هم شدهیه..کنم

با هراس ..دنه مهراب و شهراد نفسم حبس شدیبرگشتم و با د....  کنهی به پشت سر من نگاه مدمید..بهش انداختم
 به افسون نگاه یشاک.....  دادی داشت تابش مگهی دي پسربچه هیرو تاب نشسته بود و .. به سپهراد انداختمینگاه
چرا دست از !..؟ی خواهی از جونم میچ-: با اخم بلند شدم و برگشتم سمت شهراد....  بودینگاهش پر از شرمندگ..کردم

....  از دسته تو بکشمدیچقدر با..گهیراحتم بزار د!..؟ی دق جلوم سبز بشنهیی مثل ادی رم بایهرجا م!..؟يدار یسرم برنم
 نیا..چشمام و بستم تا اروم بشم....  کردی نگام مبیبا لبخند و دست به ج.. زنمیانگار نه انگار با اون حرف م

 رو خواستم بکشم که با یسوم.... گهی دیکی.. بشهومتر تا اعصابم اردمی کشیقینفس عم.. کردی م موونهی دشیخونسرد
 نگاه ي بازلی و به وسادمیبا وحشت چرخ.....  م شکست و به سرفه افتادمنهی سپهراد نفس تو سي هی بلنده گريصدا

 حس شده م ی بيبه پاها.... شدی سپهراد هم قطع نمي هی گري و صدايزی عده جمع شده بودن دوره چهی..کردم
 کنه نفسش هی گرنطوری اومد اگه همادمی دفعه هی....  کردنیپاهام حرکت نم.. برداشتمی قدمیو با سست  دادمیحرکت

 رو کنار زدم و رفتم تیجمع....  و افسون هم پشت سرمدمیبا سرعت دو.. شدقیانگار به پاهام جون تزر..شهیقطع م
جون .. شده بودنی سرش خونری زي و قلوه ابزرگ يسنگا.. کردی مهی افتاده بود و از ته دل گرنی زميسپهراد رو..جلو

 سرش گذاشتم و بلندش ریدستم و ز.. چهار دست و پا رفتم جلوهیبا گر... نی زمياز پاهام رفت و دو زانو افتادم رو
 دفعه نفسش قطع شد و هی..درست حدس زده بودم.....  رفتی خون ازش منطوریسرش شکسته بود و هم..کردم

 نفس یمامان.. کمکم کنایخدا.. خداای..سپهراد پسرم..سپهراد-:  زدمغیبا وحشت ج.... صورتش کم کم کبود شد
با هق هق ....  اومدینفسش نم..شدینم..پشتش و محکم گرفتم و چند بار تو صورتش فوت کردم..... سپهراد..بکش

محکم .... می زدی منفس  نفسهیدو تامون با گر.. جا اومدق،نفسشی نفس بلند و عمهی دفعه با هی..محکم فوت کردم
 اومد سرش شکسته ادمی شدن دستم سی سرش گذاشتم که با حس خيدستم و رو..دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس

 شالم و يلبه .. از خون سرش قرمز شده بوددمی سفيمانتو..از خودم دورش کردم و با هق هق نگاهش کردم.... بود
 ش داشت هیکم کم گر..با ترس نگاهش کردم.... رمی رو بگيزی خون ري زخمش گذاشتم تا جلويگلوله کردم و رو

منو ..چشمات و نبند..ینبند مامان- : دمی کشغیبا هق هق ج....  رفتیداشت از حال م..شدی و چشماش بسته مشدیقطع م
.... نیکن ي کارهی..بچه م از دستم رفت..نی کنی رو نگاه میچ-: دمی کشغیسرم و باال اوردم و بلندتر ج....  پسرمنیبب

نفسش قطع شده بود و اون همه ..مغزم قفل کرده بود.. بکنمي کارهی تونستم بلند بشم و ینم..جون از پاهام رفته بود
 دی سپهراد رو محکم از تو دستام کشیکی.....  و هنوز زنده باشمنمی ببناروی تونستم ایچطور م..خون ازش رفته بود

 داد نشی سمت ماشدی دوی رو محکم بغل کرده بود و همونطور که مسپهراد،شهراد.. بلند کردمهیسرم و با گر..رونیب
 داشتم اما ی بر افسون قدم برمهیاول اروم و با تک.. بغلم و گرفت و بلندم کردریافسون ز..... نشیاری بنیبلندش کن-: زد

مهراب .. افسون هم کنارمو  شهراد نشستمنهیتو ماش..... دنی و شروع کردم به دوسمی خودم وايکم کم تونستم رو پاها
 غیج.. کردمی مهیگر.. زدمیضجه م.....  که سپهراد تو بغلش بود کنارش نشسته بودنطوریپشت فرمون بود و شهراد هم
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 ي جلويمهراب طور.... ادی کردم جونم داره درمیقشنگ حس م.. مردمیداشتم م.. زدمیخودم و م..دمی کشیم
 لباسِ ي خونِ رویوقت.. شده بودهوشیسپهراد کامال ب...  بلند شدکایست الغی جي ترمز زد که صداي رومارستانیب

 تار يبا چشما..دی چرخی دوره سرم مایدن....  کنميری تا از افتادنم جلوگنی دادم به ماشهی دستم و تکدمیشهراد رو د
 شونه هام يرو سرم.. محکم خورده بود تو سرمایانگار تمام دن..مارستانی سمت بدی دوی که شهراد داشت مدمید

چنگ زدم به ....  نداشتمی خواست با سرعت بدوم سمت سپهرادم و بغلش کنم اما جونیدلم م....  کردی مینیسنگ
 که با ي پرستاريافسون جلو.... مارستانی سمت ساختمان بمی اروم و کوتاه رفتي و با قدمایدسته افسون و به سخت

.... اورژانس-!....  که االن اوردن رو کجا بردن؟يبچه ا..انوم خدیببخش- :  رو گرفت و گفتشدیسرعت داشت رد م
مهراب ....  رفتی دستش و تو موهاش کرده بود و راه میشهراد با کالفگ.. سمت اورژانسمیافسون تشکر کرد و رفت

.... کرد ی رو باور نميزیانگار چ.. به من نگاه کردي بلند اومد طرفمون و با ناباوري با قدمادیمارو که د..صداش زد
 که االن اوردن يهمراهه بچه ا-: رونی اومد بي بگه که پرستاريزی و خواست چدی صورتش کشيدستش و رو

 ریباز ز!....  بکنم؟دیچکار با..من باباشم- : با غصه خواستم بگم من که شهراد قدم جلو گذاشت و محکم گفت!.... ه؟یک
 نیافسون ا-: دمی حال نالیب.... نه..دهینکنه فهم!..باباش؟..ود بیمنظورش چ.. افسون چنگ زدميبه مانتو.. شدیپام خال

خودم درستش ..نگران نباش- :  و در همون حال گفتی صندلي رونمیافسون کمکم کرد بش...  بکني کارهی..گهی میچ
تورو  تو فقط اروم باش.. نداشت باور کنيمنظور.. حرف و زدنی اجازه بدن کاراش رو انجام بده انکهی ايبرا.. کنمیم

 گفت و شهراد کجا ی پرستار چدمیاصال نفهم..ختمی دادم و اروم اروم اشک رهی پشت سرم تکواریسرم و به د... خدا
 ی خواست حتیدلم م.. زدمیمثل مرغ سر کنده بال بال م.... مینی دادن سپهراد رو ببی کدوممون اجازه نمچیبه ه..رفت
 هیشهراد برگشت و ..... ومدهی بشه اما پرستار گفت هنوز بهوش نت راحالمی تا خنمی بازش رو ببي نظر چشماهیشده 

.... دی کشی موهاش رو محکم میبا کالفگ..شمونی باهم حرف زدن و دوباره برگشت پکمی..راست رفت سراغ پرستار
 شهراد بدون نگاه کردن!... پرستار چکار داشت؟-:  گفتختی ری رفت و اشک می که تند تند راه منطوریافسون هم
احتماال امشب نگهش .. کردميپرونده ساز- :  نم دارِ من بود،جواب دادي تو چشمامی که نگاهش مستقیبهش،درحال

با هق ....  بمونهمارستانی شب تو بدی خار به پاش بره حاال باهیتا حاال نذاشتم .. م بلندتر شدهی گريصدا....  دارنیم
کاش بزارن من .. زاره رو سرشی رو منجای انهی از پرستارا رو ببیکی  شه وداریب..ادیاز امپول و دکتر بدش م-: هق گفتم

 ی رو که مي هر پرستاريجلو..ختی ریپا به پام اشک م..دیافسون کنارم نشست و شونه هام رو مال..... برم کنارش
نا ی مامان اادهی می گوشيبا صدا....  شدمی موونهیکم کم داشتم د.. دادنی جواب درست بهمون نمهی میگرفت

 رانیاما شماره از ا.. دراوردمبمی رو از جیاشکام و پاك کردم و گوش...  رفت بهشون خبر بدمادمی..افتادم
سالم خانوم -:  تو گوشمدیچی شادش پي رو که جواب دادم صدایگوش....  داشتماجیچقدر االن بهش احت..ایبرد..نبود

چند لحظه .. جز هق هقم نبوديزیجوابم چ!...  چطوره؟يوراون افسونِ گور به گ!..اقا پسرمون خوبه؟!..؟یخوب..خوشگله
 هیچرا گر!..آبشار حرف بزن دختر؟!..زم؟ی شده عزیچ-:  و وحشت زده گفتی پر از نگرانیی دفعه با صداهیساکت شد و 

.... هرادسپ..ایبرد- : هق زدم....  بگو آبشاريزی چهی!..همه حالشون خوبه؟!..سپهراد خوبه؟!.. افتاده؟یاتفاق!..؟ی کنیم
االن !..حالش خوبه؟!..ها؟!..؟یسپهراد چ- :  دونستم چقدر سپهراد رو دوست دارهیم.. شدشتریوحشتِ صداش ب
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االن .. و سرش شکستنی تاب افتاد زمياز رو.. پاركمیرفته بود-:  رو فشار دادم به گوشمی گوشیدو دست!.... کجاس؟
 خوب یلیخ-.....  دونم االن حالش چطورهیاصال نم..دنی جواب درست بهم نمهی کدوم چیه..مارستانی بمیهم اومد

 بخورن تا بزرگ نی زمنقدری ادیبچه ها با..ستی نی مهمزهیچ..شهیمن مطمئنم حالش خوب م.. اروم باشزمیعز
 گهی ديمن هفته ..رانیمن زنگ زده بودم بگم که اخر هفته پرواز دارم به ا..یستی دنبالش نشهیتو که هم..بشن

 یلیدلم برات خ..شهی خوشحال میلیسپهراد خ!..؟یگی ميجد-:  لبامي لبخند نشست روهی گرونیم.....  مزی عزشتونمیپ
 کنم با یفقط خواهش م..شتمی پی هفته صبر کنهی-.... ی باششمی دوست داشتم تو پی از هرکسشتریاالن ب..تنگ شده

ساعت پروازت رو ..میپس منتظرت.. راحتالتیخ..باشه-!....  سپهراد رو بهم خبر بده باشه؟،حالِيدکتر که صحبت کرد
 دلش برات ییاز طرف من محکم ماچش کن و بگو دا..ي نره از سپهراد بهم خبر بدادتی..باشه-.... حتما بهم خبر بده

 رو قطع کردم و یگوش.... يبا..تو هم..قربونت-.... فعال.. جون و عمو برسونیتیسالم به گ-.....  تنگ شدهیلیخ
بدونِ ....  شده بودن بهمرهی مختلف خيسرم و که بلند کردم سه جفت چشم و هرکدوم با حس ها..مبیگذاشتم تو ج

 براش یلیدلم خ..هی عاليوا-..... ادیباالخره قراره ب.. پرواز دارهگهی دي هفته ایبرد-: توجه به پسرا رو به افسون گفتم
 يبا چشما.. اومد به مامان خبر ندادمادمی باز  که گذشتکمی.. نگفتميزی چگهیسرم و تکون دادم و د... تنگ شده

 به دست یچشماش و باز و بسته کرد و گوش....  تونمیواقعا نم!..؟يدیبه مامانم خبر م-: خسته به افسون نگاه کردم
 یب....  بوديزیانگار در حالِ کشفِ چ.. شده بودرهیچشمم به شهراد افتاد که با اخم و متفکر بهم خ.... ازمون دور شد

حالش ..بچه رو منتقل کردن بخش اطفال-:  و گفترونی پرستار اومد بهی نگاه ازش گرفتم که همون موقع وصلهح
با ....  بمونهششی تونه پی نمشتری بیکی اما نی بهش سر بزننی تونیم..می امشب نگهش داشتنانی اطميبرا..خوبه

.... شکرت..ممنونم خدا جون.. شکرتایخدا-: م و از ته دل گفتهی دستام و رو به سقف بلند کردم و با گریخوشحال
 سمت اسانسور می راه افتادیهمگ....  و اشکام و پاك کردمدمیخند.. بغلم کردي افسون با شادنییدستام و که اوردم پا

 دادن به شهراد رو نداشتم که همراهم ری گيانقدر خوشحال بودم که حوصله .. دوم بخشه اطفالي طبقه میکه بر
 سرش ي هم رودی سفي کالهه تورهی کرده بودن و یچیسرش رو باندپ.. سپهراد باز اشکم روان شددنهی داب..... ادین

به طرفش پرواز کردم و صورتش و دستاش رو .... سرم به دستش بود و مظلومانه چشماش رو بسته بود.. بودندهیکش
فقط من .... نهی شی مادی باهاش مای که بردییمای هواپگهی ساعت دمیتا ن.. به ساعتم انداختمینگاه.... غرق بوسه کردم

 داره ای برددی فهمی اما وقتارمی بی شلوغنی خواستم سپهراد رو تو ایهرچند نم.. دنبالشمیو افسون و سپهراد اومده بود
 ي بزرگه رویچیاون باندپ.. بهش انداختمینگاه.... ارمشی تو خونه نموند و با اون زبونش منو خام کرد تا بگهی دادیم

 انتظار نشسته بود و ي های صندليرو....  زخمش بسته بودمي روکی بانده کوچهیسرش رو باز کرده بودم و فقط 
 که اعالم یزمان....  نشستمششونیرفتم طرفشون و پ.... افسون هم کنارش نشسته بود.. دادیپاهاش رو تکون تکون م

 ی از صندلهی خوبي نشونه دنی پرنی بود ادهیهم که فهم سپهراد..میدی نشست من و افسون از جا پرسیکردن پروازِ پار
 مانتوم رو تو مشتش نِییدسته گل بزرگ رو تو دستم جابه جا کردم و سپهراد هم پا..... ستادی و کنار من انیی پادیپر

 رو ای چرخوندم تا بردینگاهم و م.. طرف اومدننی چمدون به دست به ایکی یکی مسافرا قهی دقستیبعد از ب.... گرفت
واقعا ..ومدی داشت به طرفمون مشی چرم و سورمه ايچمدون به دست با اون پالتو..... دمشی کنم که باالخره ددایپ
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 لب يلبخنده رو... دنی بود که افسون شروع کرد به دست تکون دادن و به هوا پردهیهنوز مارو ند....  شده بودپیخوشت
....  و براش دست تکون دادمدمیبا ذوق خند..... کرد و برامون تکون داد دستش و بلند..دهی که مارو ددادی نشون مایبرد

اره -: سرم و تکون دادم!...  اومد؟یدال..یمام-:  بهش نگاه کردم گفتی و وقتدیسپهراد مانتوم رو کش
 رو هراددسته گل رو انداختم تو بغله افسون و خم شدم سپ..سرش و تکون داد!.... ش؟ینی ببی خواهیم..اومد..زدلمیعز

سپهراد با ....  تر شد و براش دست تکون دادقی لبخندش عمنهی تونست سپهراد رو ببای و بردستادمی ایوقت..بغل کردم
 و می نگاه کردگهی به همديبا شاد.. بهموندی رسيباالخره برد.... دی خندی داد و میذوق دوتا دستش و تو هوا تکون م

 یمحکم تو بغلش فشارش م....  رو دراز کرد و سپهراد رو از بغلم گرفتدستاش، با مای قبل از سالم و احوال پرسایبرد
بدون توجه به ما با هم حرف ..... دی خندیسپهراد هم دستاش و دور گردنش حلقه کرده بود و م..دشی بوسیداد و م

 ی با خوشحالو سپهراد هم جوابش.. نهای خواست بدونه درد داره ی و مدی پرسی درمورده سرش مای و بردنی زدیم
 ایبرد....  های موقع احواله مارو نپرسهی..ایسالم عرض شد اقا برد-:  کرد و گفتی مصلحتيافسون سرفه ا.... دادیم

 سمت منو دستش و دراز دی چرخایبرد.... دنیبا هم دست دادن و حاله همو پرس.. افسونینی و با انگشتش زد رو بدیخند
 برات تنگ شده یلیدلمون خ..ای بردي خوش اومدیلی خیلیخ-:  گفتمیوشحالدستم و تو دستش گذاشتم و با خ..کرد
جوابم و داد و همونطور که سپهراد .... می زنی حرف منیتو ماش.. شلوغهیلی خنجایا..می برایب..ي خسته ایلیحتما خ..بود

متفکر پست چراغ قرمز . ......می رفترونی چمدونش رو به دست گرفت و با هم از سالن فرودگاه بيتو بغلش بود،دسته 
 ی زد و نه مثل گذشته جلوم سبز مینه زنگ م.. بود از شهراد خبر نداشتميده روز....  و منتظر شدم سبز بشهستادمیا

 و ادی بنکهیا.. منتظره ش عادت کرده بودمری و غییهوی راحت بودم اما بازم به حضوره یلی خينجوریهرچند ا... شد
 بعد از قایدق!.. شده؟الی خی بیعنی..ستی نداشی افتاده که پی دونم چه اتفاقینم.... ه رو بزنه و برشی تکراريحرفا

 یچ.. کردمی مدی من چکار بادی فهمیاگه م.. درمورده سپهراد بفهمهيزی بود که چنیترسم از ا.....  گم شدمارستانیب
 رفتم و بعد هوی نکهیاما هم.... ه دونست سپهراد پسرِ خودمی نمی کسایهرچند جز من و افسون و برد.. گفتمیبهش م
چراغ سبز شد و من ....  نفهمهيزی چدوارمیام.. سوال دارهي جای هرکسي تو همون سن برگشتم براقای بچه دقهیهم با 

 ی ممیداشتم مستق.....  و انداختم تو کوچه تا زودتر برسمچوندمی فرمون رو پنی همي شلوغ بود براابونیخ..حرکت کردم
محکم زدم رو ترمز و چشمام از ترس و ...  و راهم و سد کردرونی از کوچه ها اومد بیکی از نیه ماشی هویرفتم که 

 نهیماش..بله.... اوووف..کاش اصال درموردش فکر نکرده بودم..ستای نداشی گفتم پی االن داشتم منیهم..تعجب گرد شد
 که ي اوونهیمگه د- :  پاده شدم و داد زدمنیاز ماش تیبا عصبان....  شددایباالخره سر و کله ش پ.. بودمیشگیمزاحمِ هم

 داتیباز دوباره پ.. داشتمشیچند روز از دستت اسا!..؟يتو عقل ندار..ي بود به کشتنم بدکینزد!.. جلوم؟ییای مينطوریا
 ي هاه شلوارش فرو کرد و لببیدستاش و تو ج.. شد و خونسرد به طرفم قدم برداشتادهی پنی از ماشنهیبا طمان!... شد؟

 خونسرد و دست به نطوریهم..رهی ميری حال گي که براییخصوصا وقتا.....  بودشیشگیژست هم..پالتوش رفت عقب
 و سرش و باال گرفت و از باال بهم ستادی کردم که جلوم ایبا اخم بهش نگاه م....  کنهی موونهی طرفش رو دبیج

 رو برده بودم پارك و اومد از عالقه نی آرشی کنه و وقتم خواست خری ملی که اون اوای مثل وقتقایدق.... چشم دوخت
 از باال بهم نطوریبعد هم..نی خواست بره با حرفاش خودش و برد تو اسمون و منو زد زمی میوقت..ش باهام حرف زد
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..... رموپس-: با غرور و سرِ باال گرفته گفت!.... ؟ی خواهی از جونم میباز چ!..ه؟یچ-: دمی کشی عصبیپوف.....  شدرهیخ
 بلند نقدریا.. خندهری دفعه زدم زهی.... مگه سپهراد!..پسرش و؟!.. گفت؟یچ.. شدمرهیبا تعجب بهش خ..ختی ريدلم هر

 تویبرو خدا روز..ي شدوونهید-:  و با خنده گفتمنمی به طرف ماشدمیچرخ...  شدری که اشک از چشمام سرازدمیبلند خند
با خشم .... دمی بلنده در از جا پرياز صدا.. رو که باز کرده بودم با ضرب بستنیش جلوم و درِ مادیپر....  بدهگهی دییجا

 هی چه حرف چرتگهی دنیا!..دته؟ی جديبازم نقشه !.. کنه؟ی من چکار مشیپسره تو پ- : و غضبناك بهش نگاه کردم
 ریبازم زدم ز.. .. که سپهراد پسره منهی دونیخودتم خوب م-:  گفتيبا همون غرور و خونسرد.... ی زنیکه م
 سپهراد چند يبابا- .....  تونم حرف بزنمی نمدمیی که پسرم و زای واال منزنهی حرف منانی با اطمنی که اينطوریا..خنده
 که ي کارهیاداوری هم با نقدریا.. که پسره تو باشهشهی نملیچون اسمش و گذاشتم سپهراد دل.. که اومدهشهی ميروز

 یفقط م.. سپهراد اومدهيچرا گفتم بابا.. حرف و زدمنی دونم چرا ایواقعا نم.... نزن  حالم و بهمشتری بيباهام کرد
 دروغ هی هیکال فراموش کرده بودم که به بق.. سپهراد پسره خودشه دور کنمنکهیخواستم هرطور شده ذهنش و از ا

 نکهیاز ا!....  پسرته؟ي باباا مهرارایبرد-:  و مسلط گفتدی به صورتش کشیدست..... شمی گفتم و االن دو حرفه مگهید
 نیبا ا.... دهی رو فهمیهمه چ.. کردهقی که تحقدی کشی مادیذهنم فر.. تو دلم تکون خورديزی چهی شناخت ی رو مایبرد

 پسرش و شِی به بعد پنیاومده که از ا..يدیاره درست فهم-:  زدميشخندین.. و حفظ کنممی کردم خونسردیحال سع
 تی که بدون محرمیی توی بگی خواهی میعنی- .... ی برسیی به جای تونی نمتی ذهنياحتماال نیتو هم با ا..من باشه

!..... ؟ي عوض شدنقدریباور کنم که ا!..؟ي اوردای بچه بدنیکی ي راحت برایلی خرمی من دستت و بگی زاشتینم
 نقدریمن مثل تو ا در ضمن..ی حرف بزنينطوری با من ايحق ندار-: انگشت اشاره مو با حرص جلوش تکون دادم

 هی کردم در مقابلش مثل ی حس مشدی مرهی بهم خينطوری ایوقت..بازم از باال بهم نگاه کرد.... اشغال نشدم هنوز
 که بچه یپس چرا به همه نگفت-:  زديشخندین.. کردمدییبا سکوتم حرفش و تا!.... ؟ی که زنشیگیپس م-: جوجه ام

دستم .. دونهی رو می همه چیلعنت..دیزانوهام لرز!.... ؟ي قبول کرديفرزند  دوستت و بهي بچه یت از شوهرته و گفت
 پوزخند يبا حاله بد....  سپهراد پسره منهنکهیبه ا-!.... ؟ی برسی به چی خواهی حرفا منیبا ا-:  دادمهی تکنیو به ماش

 که بهم تعرض کرده یکس ي که من بچه ینیمگه تو خواب بب..ستیسپهراد پسره تو ن..ي داریلی تخيچه قوه -: زدم
 نی رفته بود که اادمی هم استفاده کردم اما ای از بردیحت.. زدمی چنگ میسمانیداشتم به هر ر....  اورده باشمایرو بدن

- :  خالص و زدری تمام تهیبا خونسرد.....  کنهی فکر می هر حرکتش کلي و براادی که بدون نقشه جلو نمیکس..شهراده
چشمام از وحشت ....  سپهراد پسرمهدهی گرفتم که نشون مي ان اي دشهیدرضمن من ازما..يمجرد..يتو ازدواج نکرد

 ی بدنم متیاز عصبان.. تلخ تا گلوم باال اومدي هی ماهی..بغض راهه گلوم رو بست..نفسام تند شد..و خشم گشاد شد
تو گُه - :  زدمغیج.. شده بودرگهصدام دو.. ش رو چنگ زدم و محکم تکون دادمقهیبا خشم دست دراز کردم و ... دیلرز

 که ي بود دوباره نشون بدازین!.. احمق؟ي کردی غلطنی همچيبه چه اجازه ا..ی گرفتشی من ازماي که از بچه يخورد
 غمی جيصدا.. ش زدمنهی ش رو ول کردم و با مشت محکم تو سقهی....... کثافتِ نامرد..یاشغالِ عوض!..؟یچقدر پست
 تو معده ی که بهم وارد شد هرچی دفعه از فشاره عصبهی..... ی زنیحالم و بهم م.. خورهی مهمحالم ازت ب- : بلندتر شد

 یی چاهیفقط .. نخورده بودمیچیه..اوردمیفقط زرداب باال م....  نشستم و عق زدمنیرو زم..م بود به دهنم هجوم اورد
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با خشم ازش .. اومد جلومی ابيبطر..... ت خوردم که اونم االن برگشرونی خواستم بزنم بی از خونه میتلخ صبح وقت
 اب به گهیچند بار د..ادی حالم جا بکمیابش خنک بود و باعث شد ..دمیگرفتم و مشتم و پر اب کردم و به صورتم پاش

 نقدری تونستم ایکاش م..... رونی بختمشی تو دهنم چرخوندم و بعد رکمی.. تو دهنمختمی قلوب رهیصورتم زدم و 
 راحت بگم الی تونستم با خی گرفت می هم سپهراد ازم سراغش رو میوقت.. و راحت بشمرهی بمانجیبزنمش که هم

 ی دلم و اروم مکمی نیهم.. راحت شده بود که حداقل سپهراد حالله و پسرِ شهرادهالمی هم خیهرچند از طرف.... مرده
تو خواب هم سپهراد - : دمی و با خشم غرشقبل از سوار شدنم برگشتم سمت.. رو باز کردمنیبلند شدم و در ماش... کرد

 نگرانش با حرفم دوباره يچشما.... ی بشکی ش نزدهی به سای زارم حتی وقت فراموش نکن نمچی هنویا..ینی بیرو نم
 تونم ی هم ميداریتو ب..چرا تو خواب- :  شدمخکوبی بشم که با حرفش منیخواستم سوار ماش..پر از غرور شد

 تیپس برو شکا-.... يای باهام راه بدی،باي کردی کنم که پسرم و ازم مخفتی دستت شکااز ی خواهیاگه نم..نمشیبب
بهتره خودت راهو .. نکردمتیهمون موقع هم اشتباه کردم ازت شکا..ی ندازمت هلفدونی مي چه طورنیاونوقت بب..کن

 یتی چه شکای خواهیم..میمحرم بود  رفته ما بهمادتیانگار -: ابروهاش رو انداخت باال و مصمم گفت.... یبرام باز کن
 نشون بدم حتما ی رو که به قاضتمونی محرملمیاونوقت عکسا و ف..خوب ثابت کن!.. بهت تجاوز شده؟نکهیا!..؟یبکن
 یفقط تو و پسرم رو کناره خودم م.. هستمی همه چيمن اماده .. کنهی بودنت شک موونهی خنده و به دی بهت میکل

فکر -:  که صدام رو بلند کردمنشی رفت سمت ماشیداشت م.....  منشِی پنییای ميدو مطمئن باش به زو..خوام
 دهی که نشون مينامه ا.. نامه دارمی و پزشک قانونمارستانیمن از ب!.. من هنوز همون دختره احمق و نفهمم؟يکرد

با لبخند برگشت ..نداشت  روشيری تاثچی رو دروغ گفتم اما بازم هیهرچند پزشک قانون..... اون روز بهم تعرض شده
انگشت اشاره و ....  هم معطل نکنقهی دقهی ی بکن و حتیهرکار تونست-:  گفترفتی که عقب عقب میسمتم و در حال

 اف،با سرعت از کنارم رد کی تهی شد و با نشیسوار ماش.. خم کردکمی ش و سرش و قهیوسطش و گذاشت کناره شق
 روز هی تونم یچرا من نم.. شدداشی از کجا پگهی دی بدبختنی اایخدا.... هیگر ری و زدم زنیخودم و انداختم تو ماش..شد

 که یشی ازماادهیبا ....  کنممشی تقسیکی تونم با یچطور م.. سپهرادهمی من به زندگدهی و امیتمام دلخوش..شاد باشم
 پست نقدری ای تونستطورچ..خدا لعنتت کنه- :  فرمون و داد زدمي رودمی مشتم و محکم کوبتیگفت گرفته،با عصبان

چطور .. داشته باشهدی بايزی چی مو و ناخنشی ازمايباالخره برا!.. اورده؟ریاما اون سپهراد رو از کجا گ.... کثافت..یباش
 پام رو تیبا عصبان....  رو روشن کردمنی رو چرخوندم و با ماشچییسو!...  کنه؟دای پيزی چنیتونسته از سپهراد همچ

 ی مي داشتنش هرکاريبرا.. تونم از سپهراد بگذرمی روز هم نمهی ي برایمن حت.. کردمحرکت  گاز گذاشتم ويرو
زانو هام رو بغل .... ****************************************************** کنم

از ... .. کردمی می چه غلطدی کرد من بای مياگه کار..شدیذهنم اروم نم... دادمیکرده بودم و اروم خودم و تاب م
 ی موقع باهاش اشنا نمچیکاش ه.... دهی که فکر کنه از نظره خودش درسته رو انجام ميهرکار..ادی برميشهراد هرکار

کاش .. کردی نگاه مهی بود که از باال به بقي مغروریکاش هنوزم همون همکالس..دمشی دیکاش اصال نم..شدم
 ی نگاش مرهیشد،خی از جلو چشماشون دور میقت شدن و تا وی هول مدنشی دی میهنوزم تبسم و افسون وقت

دوباره ...  کنم تا بتونم باهاش از سر خودم بازش کنمدای راه حل پهی دیبا.. داره اخهيری حرفا چه تاثنیحاال ا..... کردن
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 خواسته هاش می خوام تسلی نمگهید.. جلوم بزاری راههی..چکار کنم..ایچکار کنم خدا..شروع کردم به تاب خوردن
- :  که به در اتاق خورد زانوهام و ول کردم و صاف نشستميبا تقه ا....  بسهگهیهرچقدر ازش خوردم د..مبش

اومد کنارم .. بهش زدم و دعوتش کردم داخليلبخند.. اومد داخلای و سرِ برددی پاشنه چرخيدر اتاق رو!.... دییبفرما
با .... ادی از دستم بربی کمکدیبگو شا!.. افتاده؟یفاقات!..؟ی تو همنقدریچرا ا- :  تخت نشست و با دقت نگام کرديرو

 گرفته و مطمئن شیرفته ازما.. سپهراد پسرشهنکهیشهراد شک کرده به ا-: غصه دوباره زانوهام و بغل کردم و گفتم
.....  کنهی متی کردنه سپهراد شکای ازم بخاطره مخفامی خواد اگه باهاش راه نیحاال بهم گفته پسرش و م..شده
 بهش نویمنم هم- ....  که کردهيبخاطره کار...می کنی متیماهم ازش شکا..بهتر-:  رفت توهمعی سریلی خاشاخم

....  نشون بدم و بهت بخندهی رو به قاضلمی کن تا فتیبرو شکا.. و دارملمشی و فمی ما محرم بودگهیگفتم اما م
منم ...  پاش شدي شد به جلورهی خربه جلو خم شد و متفک.. زانوهاش گذشتيدستاش و تو هم قفل کرد و رو

 نجاتم ایخدا.. نداره تا بهم نشون بدهی هم راهای بردیحت.. دادمی و خودم و تاب مختمی ری اروم اروم اشک منطوریهم
با ....  دونمیواقعا نم.. دونمینم-!... ؟ی کنکاری چی خواهیحاال م-:  طرفم و گفتدیهمونطور خم به جلو،چرخ.... بده

سالم ":  و باز کردمامشیپ..شهراد بود.. رو برداشتممی و گوشی سمت عسلدمی خودم و کشمیگوش امکی پيصدا
 رو به طرف یگوش.... "!م؟ی باهم حرف بزنمی قرار بزارهی ی رو گرفتمتیاگه تصم!..سپهراد خوبه؟!..؟یخوب..زدلمیعز
 لحظه هی یحت..رمی میا من بدونه سپهراد میبرد-: هی گرریبلندتر زدم ز.. شهراد رو بهش نشون دادمامی گرفتم و پایبرد

 نکن هیگر- !....  کنم؟دای مخمصه نجات پنیچطور از ا!..بهم بگو چکار کنم؟.. کنمی تونم بدون سپهراد زندگیهم نم
 دیشا.. که سپهراد بدونه اون باباشهنهی قصدش فقط ادیشا!.. خواد؟ی می چی دونیم!.. اصال؟يباهاش حرف زد..زمیعز
هدفش .. خواد منو زجرکش کنهینه اون م- : دمی سرم گذاشتم و ناليدستم و رو....  کنهي سپهراد پدري خواد برایم

 مینی ببمی ریباهم م.. قرار باهاش بزارهی- ....  خودمشهی پنییای زود تو و سپهراد میلیبهم گفت خ.. کردنه منهتیفقط اذ
 نیبب..یبهتره اول خودت باهاش صحبت کن..ام جلوی بود منم مازیاگه ن..یزنی باهاش حرف ميریتو م.. خوادی میچ

 بلده منو خام شهیاون هم.. تونم باهاش حرف بزنمی من نمی دونیتو که م-.....  خوادی ازت میچ..هیاصال حرفش چ
 يزی تو چستی نازین-....  در مقابلش بتونم از خودم دفاع کنميچطور از من توقع دار..زنهی نمی حرفچیبدون فکر ه..کنه
مردد ..... میری گی درست ممی تصمهی مینی شیبعد م.. دارهيچه برنامه ا.. خواد چکار کنهیفقط ازش بپرس م..یبگ

 اصال نخواد سپهراد رو ازم دیشا.. خوادی ازم می زودتر بفهمم چدیبا..گهیراست م.. تو دستم انداختمی به گوشینگاه
نگاهه .. گذاشتمکری اسپي رو روی ش رو گرفتم و گوشهشمار.... هی چتشی باهاش حرف بزنم تا بفهمم ندیبا..رهیبگ

:  به حرف زدن کرداورد،شروعی که حرصم و درمیبا لحن سرخوش...  بود که با بوقه دوم جواب دادی گوشيدوتامون رو
اخمام و تو هم !.... گل پسرم چطوره؟.. چقدر خوشحال شدمدمی شماره ت رو که دی دونینم!..؟یخوب..زمیسالم عز-

باشه -!....  زودیلیخ...! شاپ ی کافایب.. باهات حرف بزنمدیبا.. زنگ نزدمی احوال پرسيبرا-:  گفتمی با بدخلقو دمیکش
 از مامان یبعد از خداحافظ.. رو قطع کردم و اماده شدمیگوش...  کنمیاالن حرکت م..ی هستی عصباننقدریچرا ا..گلم

 شدن دوباره برگشتم ادهی و قبل از پدمی رو کشنی ماشي رهیدستگ...... می حرکت کردای و با بردمی شدنی سوار ماشنایا
 هواتو نجایمن از ا-: چشماش و باز و بسته کرد و گفت...  دستم و گرفتدی رو که ددمینگاهه پر ترد..ایسمت برد
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 بده رو م خواد انجایبزار اون هرکار که م..ی که بهت گفتم رو بزنیی حرفاهیفقط کاف..ی کن اروم باشیسع..برو..دارم
 ادهی لرزون پییسرم و تکون دادم و با پاها.... می کندای پی راههی و می قشنگ فکر کنمی تونی مينطوریا..بهت بگه

 نشسته و نگاهش ی دنجي گوشه دمی شاپ که شدم دیوارده کاف...  شونه م مرتب کردم و راه افتادمي و روفمیک..شدم
 دهیچی تو هم پيجلوش نشستم و دستا.....  ناموزون به سمتش رفتمي قدمااب.. زدیقی لبخنده عمدنمیبا د..هیبه در ورود

 چشم ياز گوشه ....  هم جواب گرفتمیاروم سالم کردم و به همون اروم.. شدم بهشونرهی گذاشتم و خزی ميم رو رو
 ي و قهوه اوتاه کي پالتوهی.. شدمرهی باال و بهش خدمینگاهم و کش!... زم؟ی عزي خوری میچ-: زی مي خم شد رودمید

فقط اومدم حرف بزنم ..یچیه-: اروم لب زدم.... ي و شلواره کتون تنگ و قهوه ادی سفراهنی بود به همراهه پدهیپوش
 يزی چهیاول ..می زنیحرف هم م-: در همون حال گفت.. کردي خدمت اشاره اشیدستش و برد باال و به پ... باهات
نفسم و !.. دوست دارم؟ی بود که من چادشیهنوز .. دادی شکالتکی کو سفارش قهوه.... دهیرنگت بدجور پر..بخور

 هیکج نشست و .. پا انداختي و پا روی داد به صندلهی خدمت که رفت تکشیپ...  نگفتميزی و چرونیفوت کردم ب
 با دو انگشتم چشمام و....  پاش بودي ش روگهی کرد و دسته دی مي بازنشی ماشچیی بود و با سوزی ميدستش رو

 خوام خودت و یفقط م.. خوامی نمیچیمن ازت ه-!.... ؟ی خواهی میاز من چ..خب-: فشردم تا سوزشش کم بشه
چطور از من .. کنمی خوام با تو زندگیاما من نم- ..... می کنی به بعد با هم زندگنی خوام از ایم..نی باششمیسپهراد پ
نه چرا خنده دار -!.... س؟ی حرف خنده دار ننی نظر خودت اهب!.. تو خونه ت؟امی دوباره بهت اعتماد کنم و بيتوقع دار

 ی خودم زندگشیپس حق دارم بخوام پسرم و عشقم پ.. و من دوست دارمیتو هم مامانش..سپهراد که پسرمه..باشه
 خوام یفقط م.. کنمی نمي فکرچینه من ه-: رونی نفسم و فوت کردم بصالیبا است!..... ؟ی کنی فکر نمنطوریا..کنن

 فقط نکهی اای!..؟ی بدونه تو باباشی خواهیم!..؟ی کني سپهراد پدري برای خواهیم!..ه؟ی کارا چنی قصدت از اونمبد
 من چرا زمیعز- :  به طرفمزی ميخم شد رو!...  بره؟نیی اب خوش از گلوم پاهی ي و نزاري منو عذاب بديهمت کرد

 چقدر ینی بینم!.. از کارام؟مونمی سگ پشنی عینی بینم.!. سوزم؟ی چقدر دارم مینی بینم..ی بخوام تو عذاب بکشدیبا
 سپهراد بدونه تو ی خواهیم..جواب منو بده.. حرفارو ول کننیا-!....  تابم؟ی داشتنت چقدر بي خوامت و برایم

 از..امهیدن..اون پسره منه.. باشم و بتونم براش همه کار بکنمششیاز خدامه که پ.. خوامیمعلومه که م- !..... ؟یباباش
 به من فرصت بده کمیپس ..باشه-.... رمشی لحظه اروم و قرار ندارم که تو بغلم بگهی پسرمه دمی و فهمدمشی دیوقت

 ش،همی هم تو دارينطوریا..ی و باهاش باششی ببرییای دو روز در هفته بیکی ی تونیم..تا اماده ش کنم و بهش بگم
 دو روز پسرم و داشته یکی تونم در هفته فقط ی که مگهیم  به منیکدوم قانون-: ابروهاش رو انداخت باال... من

 که ی چند سالنی خوام جبرانه ایم..هر لحظه کنارم باشه.. باشهشمیپ.. کنهی خوام تو خونه م زندگیمن م!..باشم؟
 زد ی که مییاز حرفا..دلهره تمام وجودم و گرفته بود..زدی مچیپ.. شستنیتو دلم انگار رخت م..... نداشتمش رو بکنم

 صبر کردم و کمی..خواستم جواب بدم که سفارشا رو اوردن.... مشخص بود که چقدر مصممه و قصده کوتاه اومدن نداره
من !..ش؟یری از من بگی خواهیم!..ه؟یمنظورت چ-:  گفتمی معطلی گذاشت و رفت،بزی مي و قهوه رو روکی کیوقت

 رو نابود میتو که زندگ!..؟يری ازم بگتی با خودخواهیه خوایاونم م..فقط سپهراد برام مونده.. ندارمیچی هگهید
 یلبخنده مهربون!..... ؟ي بریچرا از عذاب دادنه من لذت م.. ظالم نباشنقدریا..دمهیام.. من پسرمههیتمام دلخوش..يکرد
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 هی  خوامیم.. وجودم دوتاتون رو خوشبخت کنمي خوام با همه یباور کن م..زمی عزی ننطوریا-: دیبه صورتم پاش
 ی زندگنی ما و کنارمون بهترشِی تونه پیاون م..نهی رو دو سه روز ببمونیکی پسرمون در هفته دیچرا با..میخانواده باش

 امکان نیاما ا-: دمی نم دارم کشي به چشمایدست..... حقشه هم مامانش کنارش باشه،هم باباش..رو داشته باشه
نخواه که .. به عذابم نباشیراض..شهی می روزه شوم تو ذهنم تداعن تو نشستم هر لحظه اوي االنم جلونیمن هم..نداره

من - :  به سمتم خم شدشتری گذاشت و بزی ميکف دستاش رو رو..... وفتمی بی که ازم گرفتی زندگادهی دنتیبا هربار د
 کمیفقط  تو..دمیقول م..ی فراموشش کنشهی هميبرا..ی به اون روز فکر هم نکنی بکنم که تو حتي خورم کاریقسم م

 ی پسرم از خودم مهی خوشبختي تونستم برای درصد مهیاگه .. تونمیباور کن نم.. تونمینم-.... ادیباهام راه ب
 می بده و بزار منم زندگتی چندبار رضايحاال که هست به همون هفته ا.. وجود دارهي سپهرادی دونستیتو نم..گذشتم

 ی کنی می با ما زندگییای مای.. خوامی میشگیمن سپهراد رو هم..شهینم-: سرش و چپ و راست تکون داد... رو بکنم
اخه تو از کجا تو -: دیباالخره نتونستم تحمل کنم و بغضم ترک..... ی قناعت کندنشی دوبار به دای بار هی ی ماهدی باای

تو چرا ..يری بگازم  ودمی امی خواهیبازم م.. رو بکنممیبزار زندگ..ی کنی متمی اذنقدریچرا ا.. شدداتی من پهیزندگ
 داشتنه من ي از سپهراد برای تونیچطور م!..؟ي ذره احساس ندارهی!..؟یستیانسان ن!..؟يقلب ندار..ی هستينطوریا

 شمی خوام پیفقط م.. کنمتتی خوام اذینم..من دوست دارم..زدلمی نکن عزهیگر-:  قرار نگام کردیب..... یاستفاده کن
 یتا وقت..شمی نمکمی بهت نزدی حتی خودت نخواستی من و تا وقتشی پنییایم..می و ازدواج کني بدتیاگه رضا..یباش

هق ....  رو برات بهشت کنم گلمیبزار زندگ..بهم راهه جبران بده.. زنمی بهت دست هم نمی حتيبهم اعتماد نکرد
 !...نه؟یحرف اخرت هم-: زدم

  
 بخاطره نای اي همه ی خوام باور کنیاما م..اره- : ومدی بود اما بازم از حرفش کوتاه نی چشماش پر نگراننکهی ابا

اگه .. مونمی مندهی ايمن منتظره جوابت تا هفته ..به حرفام فکر کن..ی خوام کنارم باشیچون دوست دارم و م..عشقمه
 یب..ی ظالمیلیخ-:  گفتمهی چنگ زدم و در حال بلند شدن با گرزی مي و از روفمیک....  کنمی بود اقدام میجوابت منف

..... دمی دونی زدم و به طرفه ماشرونی شاپ بیبا هق هق از در کاف.... انصاف
 ي هفته اهی نیتو ا******************************************************* 

حق ....  زدنی می حرفهیاما متاسفانه همه .. بودملی و اون وکلی وکنی اشِیکه وقت داشتم مدام در حال رفتن پ
بعد از اون .. پدر باشنشی پدی بایسالگ15 و پسر تا یبعد دختر تا نُه سالگ.. با مادرهیر و پسر تا هفت سالگحضانت دخت

  کنن پدر بای مادر زندگشی که پیدر مدت.. مننی خوان زندگی می کشی انتخاب کنن که پدی خودشون شخصا باگهید
 وقت داشتم و میخوب من هنوز حدود دو سال و ن.....  و بالعکسنهی تونه هرموقع خواست بچه ش رو ببی متوافق

 روز کی یحت.. خواستمی خودم مي بود که من سپهراد رو برانی کرد ای که نگرانم ميزیاما چ.. خودم بودشیسپهراد پ
 که ییالی وکي بود که همه نی مهم هم اي کتهن....  نبودم از خودم دورش کنم چه برسه به هشت سالیهم راض

 بهم قوله صد الی کدوم از وکچیه.. کنهتی تونه بخاطره پنهان کردنه پسرش ازم شکای رفتم گفتن شهراد مششونیپ
 ي و تو پرونده هارهی بگمی تصمدی بای بود که قاضنیحرفِ همشون ا.. مونهی خودم مشِیدر صد ندادن که سپهراد پ
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ترس از .. صورت جوابم کامال مشخص بود اما بازم مردد بودمنیدر ا.....  دادني راهی هر کدوم طی شرابه مشابه،با توجه
 ی من مي پا به پاچارهی بيایبرد...  کنهی مخی تنم و سي فکر کردن بهش هم موهای بود که حتادی زنقدریشهراد ا

 پر از ي کرد ارومم کنه و با حرفای می سعهی گرریز  زدمی مدی و من نااممی اومدی مرونی بالی از دفتر وکی و وقتدیدو
 خراب ی شاپ با حالی که بعد از حرفام با شهراد از کافياگه نبود من همون روز....  رو به دلم برگردونهدیارامشش ام

  ارامشییایبودنش دن..چقدر خوب بود که حضور داشت...  شدمی مشهی افتادم و داغون تر از همی پا مرون،ازیزدم ب
 ومدی از دستش برنميافسون که کار.. و افسون بودنایاشتن تنها باشم برد که نذیی روزا تنها کسانیتو ا.. دادی مبهم

 ی مشیبا منطق پ.. کردیفکر م.. کردی اما اروممون مایبرد.....  کردنهی گفتن به شهراد و همراه من گرراهیجز بدوب
 نی زميپاهام و رو.... می کني حالمون خراب کارنی با ااره کرد مارو هم دنبال خودش بکشه و نزی میرفت و سع

 شروع به حرکت يژی قيتاب اروم با صدا.. دفعه ولش کردمهی عقب و دمیگذاشتم و اروم اروم خودم و همراه تاب کش
به   م هم باالتر از دستمقهی تاب حلقه کرده بودم و شقرِیدست چپم و دور زنج..کرد و بادِ خنک صورتم و نوازش داد

 داشتم،نه گهی دینه اشک.. شده بودمرهیبدون پلک زدن،خ.. پامریم مات مونده بود به زچشما.....  چسبونده بودمریزنج
 شده بود اما ری چند سال اخنی بهتر از ایلی کردم حالم خیحس م.. رو از من گرفتیشهراد دوباره همه چ..يدیام

به .. رو نوشتم و ارسال کردمیامی نشم پمونی پشنکهی ايع،برایو سر  که تو دست راستم بود رو باال اوردمیگوش... حاال
دوباره برگشتم به .... اصال االن حوصله ش رو ندارم.. زنهیمطمئنم زنگ م.. رو خاموش کردمیهمون سرعت هم گوش

دادنِ   بدونِ تکونای افسون و برديبا صدا....  شدمرهی خشک و لختِ جلوم خيحالت قبل و مات و گنگ به درخت ها
 خی کهی چشمام رو دوتا تاههی مردمک سي کردم جایحس م.....  رو چرخوندم طرفشونسرم و بهم زدن حالتم،چشمام

افسون اروم کنارم ....  بودمی خالیاز همه چ.. دلهره و استرس هم نداشتمی حتگهید.. شده بودمیاز احساس ته..گرفته
 دی با شهراد باای...  کردمیم م اخرم رو اعالمی تصمدیامروز با..ودچشماشون نگران ب..ستادی هم جلومون ااینشست و برد

 تِی بدم و بدوام تو دادگاه ها دنبال شکای جواب منفنکهی اای داشتم،ی سپهراد رو مشهی همي کردم و برایازدواج م
 هم نجای ایحت..رنی رو به نفع پدرش بدن و سپهراد رو ازم بگيو در اخر هم را... شهراد بخاطره پنهان کردنه پسرش

 از یکیاگه ..... رمی می مشهی همي براي رانی کنن که منه مادر با ای نگاه نمنی به نفعه مرداست و به ایهمه چ
....  اما افسوسدمی جنگی داشتنه سپهراد مي و برادمی دوی شده تا اخر عمرم می کرد حتی مدوارمی امکمی ال،فقطیوک

بابام " سواله ينامه ش و جواب نداشتن برا نگرانِ شناسگهی و دمهشی پشهی همي حداقل سپهراد براينطوریا
 کنم اما تشونیدوست نداشتم اذ.. تاب بلند شدمي خاموش رو تو دستم چرخوندم و از رویگوش... ،نبودم"کجاس

 ت راه افتادم سمی وحشتناکیالی خی و بي با خونسردنطوریهم.... هی چممی خوان بدونن تصمی داد میاومدنش نشون م
 يپوزخند..... پوچِ پوچ شده بودم.. تو وجودم نمونده بودی حسچیانگار ه.. بودمدهی حالتم ترسنی خودمم از ایحت..خونه

....  کنمیباهاش ازدواج م.. و قبول کردمشنهادشیپ- :  پشت بهشون گفتم،همونطوري سرديزدم و با صدا
م  و محکاپشنمک****************************************************** 

واقعا .. سرد شده بودیلیهوا خ....  داشتمی حوصله قدم برمیاروم و ب.. جمع کردمنهی دورم و دستام و تو سدمیچیپ
 و غرق فکر،بدون داشتنه مقصد دمیچیدستام و محکمتر دورم پ... می حرف بزنمی که تو پارك قرار گذاشتمی بودوونهید
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با .....  نبودمیچی زدم رو مرور کردم که متوجه هی مدی که باییحرفا بودم و افل از اطرافم غنقدریا..به جلو حرکت کردم
 شهراد دنیبا د.... دمی که به شونه م خورد از فکر خارج شدم و به سرعت چرخیدو تا ضربه با جسم سخت و محکم
گرفت و هول   که داخلش بود به طرفمی دستش و با گوشعی اعتراض که سرياخمام رفت تو هم و اماده شدم برا

 یاطیاز حالت پر از احت.... دستم بهت نخورد.. زدم به شونه تیبه خدا با گوش..ي صدات زدم متوجه نشدیهرچ-: گفت
 گم و همه ی نمیچی هدی دیوقت... واقعا سردم بود.. تو خودم جمع شدمشتری زدم و بيکه به خودش گرفته بود پوزخند

هم ..نی تو ماشمیبر..شهی سردت ممی حرف بزنمیبخواه.. سردهیلی خنجایا-:  و گفتبشی رو چپوند تو جی امنه،گوشیچ
حرفامون که ..می ری من منِیبا ماش- : سرد نگاش کردم و شونه باال انداختم.... می کنی هم صحبت ممی زنی مي دورهی

 نی سمت ماشمی رفتیی تکون داد و دوتادییسرش و به تا... ي رو بردارنتی دوباره که ماشنجای همارمتیتموم شد م
بالفاصله ....  رو چرخوندمچیی نشستم و سونی تو ماشعی سرادی زيبخاطره سرما.. رو زدم و درا باز شدریدزدگ..من

 ي وا شده،خودم و ولو کردم روخمی که گرم شدم و احساس کردم کمی...  کردمادی درجه زنی رو روشن و تا اخريبخار
 کردم که با ی و پر خنده ش رو حس مرهیتمام مدت نگاهه خ...  شدمرج نشستن خاخی و از اون حالته صاف و سیصندل

 و در همون امی که از پارك دربچوندمی زدم و با کف دست چپم فرمون رو تا اخر پيپوزخند سرد...  کردیلذت نگام م
از ..... افتادم  کردم و راهادی صداش رو تا اخر زدمی به اهنگ مورد نظرم رسیحال چند تا اهنگ جلو عقب کردم و وقت

....  خوب گرفتهیلی که منظور رو خدادی شهراد نشون مي خشک شده ي افهی اهنگ منظور داشتم و قنیانتخاب ا
مسخ شده به .... "شهی دلتنـگ نمي خودیب.. دلمـگهی به بعد دنیاز ا... شهیتنگ نم..شهی تو تنگ نمي دلم براگهید"
 ی مدایپ.. که بخاطرت گم شدهيغرور"....  خواستم شدی که می همونقایقد.. شده بودرهی پر از پوزخند و سردم خمرخین

 که فکر کنه شدی نملی دلنیاما ا.. رو قبول کردمشنهادشیمن پ... " کنمی و حاشا مامیم.. دوست دارمیهرجا بگ.... کنم
 یتا نتون... یهن ادم اهی شمیم..شمیمنم مثل خودت م"..... نهی مجنون شده رو ببيقراره هنوزم همون دختر بچه 

 ی اون همه عشقاقتِینشون داد که ل..نی کرد که بشم ايخودش باهام کار.... "ی باهام حرف بزنیخواست.. کهيهرجور
 ی به بعد منیاز ا".... دمی براش دیی به بعد چه خوابانی از انهی و ببنهی بشدیپس با.. رو نداشتختمی ریکه به پاش م

باالخره از اون حالت ... "ادی نـادتی روزامون نیا.. خوام عوض بشمی جور مهی....  هاتهیمسخره باشه گر..خوام برام
 لبم به نشونه يهنوز گوشه ...  موهاشي و امتدادش داد تا رودی صورتش کشي در اومد و دستش و محکم رویجیگ

کالفه ....  و داشتمش چشم هواي کردم اما از گوشه ی به جلو نگاه مالی خی و برهی پوزخند کج بود و تمام مدت خي
رو قلبت حک کن ... ی تو فکره موندنیوقت.. زنمی مهیبهت کنا"..... دی باری از سر و روش می کالفگنیشده بود و ا

 شدنه فشار ادیانگار با ز.. فشردی پاهاش محکم مشت کرده بود و ميدستاش رو رو.... "ی،سوزوندنیشکستن..زمیعز
 ی رو دوست داشتم و دروغ بود اگه بگم لذت نمشی خودخورنیا.. .شدیمشتاش،قلب منم اروم اروم خنک م

 و ي همه شادنیاز ا... واسه خودم دلواپسه.. به بعد منم،دلمنیاز ا"....  با خودش بجنگهنای از اشتریدوست داشتم ب..بردم
 فی بکشه و من کر من شد لحظه به لحظه زجيِ عذاب و دربه درهی همونطور که باندیبا... " رسهی به تو نمیسهم..غم
 بتونم دی تا شانمی رو ببشی نا ارومدیبا.. بشهی خالیاهی چشم خودم باشه تا قلبم از سي تمام عذاب هاش جلودیبا... کنم

 ی بافی ميدار.. کهییای روي توشیات...  کنمی میتالف.. تمام حرفاتونیحاال بب".....  بالش بزارمي شب اسوده سر روهی
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 کرد و ی با دوستا و خانواده ش عشق و حال منجای اون ادمی رسی که من به جنون میی هالتموم اون سا... " کنمیم
 با من و نهی اونم طعمه اون عذاب ها رو بِچِشه و ببدیبا.. داشته بسشهی خوشی هرچگهید.... از حاال نوبت من بود

 کیمن از ..... نمی چشمم ببيلو خوام ذره ذره اب شدنش رو جیم.. کردهکاری قراره چی بغل کردنش بي که برايپسر
 به نیاز ا..ی تمومه بچگگهید"...  به خودم بدهکارمنویا..رمی گیتقاصه همه رو ازش م.. گذرمی اون روزا هم نمي هیثان

 نی بفهمه همدیبا) یی پاشایمرتض..یادم اهن.... ("شمی گُرگ مي چه جورنیبب..يدیبره بودم نفهم... شمیبعد بزرگ م
 چندبار تو شکمم مشت ي کنه،روزی داشتنه من استفاده مي زنه و ازش برای منهی سنگش و به سدرنقی که ايبچه ا

 بفهمه دیبا... دی من عذاب کشي نموند و همپابی نصی که کرد بي بچه ش هم از کاری بفهمه که حتدیبا....  خوردیم
 ومدی از دستش برنمي کارچی هو  گرفتی که مادرش میی جنون هايادگاریه،ی قطع شدنه نفسِ پسرش،وسطه گرنیا

 دیبا...  عذاب بکشهنی از اشتری بفهمه و بدیبا.. رو بفهمهی همه چدیبا.... شدی قبل خورد مي از دفعه شتریو هر دفعه ب
 هزار بار از درون ي کشه،بده و روزی داد و حاال بچه ش داره عذابش رو مهی که به من هديزی جنون اميجوابه باردار

 هی....  سپهراده معصومم و هم ندارهاقتهیل.. عشق من و نداشتاقتیاون همونطور که ل.....  مرگ کنهيزوخورد بشه و ار
 صبر نی از اشی تونستم بینم.. رو خاموش کردمنی و ماشدمی رو کشیدست.. و پارك کردمدای خلوت پيگوشه 

همونطور که تو -: به جلو لب باز کردم رهی و خدمی فرمون کشيدستام و رو....  رفتمی زدم و می حرفام و مدیبا..کنم
حرفم که تموم شد برگشتم سمتش تا ...  کنم اما چندتا در خواست هم ازت دارمی رو قبول مشنهادتی گفتم پاممیپ

 از جابه جا شدنه فکش نیا.. فشردی هم ميچشماش سرخ شده بود و دندوناش رو محکم رو..نمیعکس العملش رو بب
 و دی کشیقینفس عم....  بودمدهی اهنگ تو صورتش کوبهی بود که با یی هنوز تو فازه حرفااحتماال..کامال معلوم بود

 یم-: نی داد به در ماشهی طرفم و تکدیکامل چرخ... ارهی از دست رفته ش رو به دست بيباالخره تونست خونسرد
 شده رهی تو چشمام خيبا خونسرد... .حضانته سپهراد-:  و چشمام و باز و بسته کردمدمی لبام کشيزبونم و رو.... شنونم

ابرو ....  خوامی هم نمیعروس-:  کردمزیچشمام و ر... حق طالق-:  منتظرش نذاشتمادیز..بود و منتظره ادامه ش بود
 هم بود که گهی دزی چهی.. شدمرهیبرگشتم و دوباره به جلو خ...  کنمی نمیتو اون خونه هم زندگ-: هام رو انداختم باال

 ایدل زدم به در....  کردمی رو مشخص می اول همه چنی همدی برام سخت بود اما بایعنی..ارمیبه زبون ب  تونستمینم
 که ياز فشار... یشی من هم تو خونه رد نمي مترکی از ی و حتشهی نمیکیاتاقمون - : و بدون نگاه کردن بهش گفتم

 تا سپهراد رو اماده کنم بعد بهش بگم ي بدزمان  بهمدیبا- :  شد دستمام و مشت کرده بودمی حرفا بهم وارد منیبا ا
من که فعال قصد نداشتم به ....  کنهی زود بهت عادت میلی و مطمئنن خهی زود جوشيهرچند سپهراد بچه ..یتو باباش

 به دنشی شني بابا رو از زبونه سپهراد بکشه و براي کلمه دنِی حسرت شندیحاال حاالها با..سپهراد بگم شهراد باباشه
 ي فشرد تا جلویابروهاش رو انداخته بود و لباش و به هم م.. کمرنگ و منتظر نگاش کردمیبا اخم.....  بزنهيدر هر

دستش .. بهش رفتمي تر شد و چشم غره اقیاخمم عم!...  خنده؟یبه من م..چشماش پر خنده بود..رهیخنده ش رو بگ
 یحاال تا رسم-!...  از قلم افتاده باشه؟يزی چدیشا  فکر کنشتری بی خواهیم-:  صاف کردیی و گلودی لباش کشيو رو

 لب ری زیی"بچه پررو"ابروهاش باالتر رفت و ....  گم بهتی اومد مادمی يزی کنم و اگه چی فکر میشدنه همه چ
 ی صندلی داد به پشتهیدستش و تک...  کردی قبول مدیهر چند با..هی جوابش چنمی نگاش کردم تا ببالی خیب..نثارم کرد
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 بود رای اروم و گنقدریلحنش ا.... دمی بهت اما حق طالق رو نمدمیحضانت سپهراد رو م-:  شد تو چشمامرهی خمیمستق و
 لرزشم با خودش نی که شهراد رفت اشیانگار همون سال ها پ..دی تو وجودم لرزيزی چهی سخت بودنم يکه با همه 

 نطوری تونه ای اعتراف کنم فقط شهراد مدیبا.....  از من نها گذره امی از سپهراد میعنی حرفش نیا..برد و حاال دوباره
 همون زمی بهم برنطوری و اگه هر دفعه امی کنیقراره با هم زندگ.. دل و بکشمنی افسار ادی باگهیاما د..دله منو بلرزونه

 نگاهش نرم و ماا.. نهای دلم،تو صورتم و چشمام اثر داشت یِختگی بهم رنی دونم اینم.... بازمی رو میاول همه چ
 مجبور یچیمن به ه..نه اصال- ... ی قبول کنيمجبور- : دمی صورتم کشيدستم و رو.... مهربون تو چشمام نشسته بود

 هی خوامت بهت ی و منم مي بهش وابسته ایلی اما چون خرمی حاال هم سپهراد رو ازت بگنی تونم همیمن م..ستمین
اما من دارم ..ی بشالی خی و سپهراد رو بی قبول نکنی تونیم.. نهای یکن  به خودت داره قبولی دادم که بستگشنهادیپ

 اما حق دمیگفتم که حضانت سپهراد رو بهت م.. کنمی شنوم و هرکدوم که در توانم باشه قبول می رو مطتیشرا
 ییالی وي خونه هی فروختم و دمی درضای علی تورو تو مهموننکهیاون خونه رو چند روز بعد از ا..طالق رو نه

 نشدن بهت هم خودم همون روز بهت گفتم کیدر مورد نزد..میری گی نمی خواهیاگه نم.. تواِي هم برایعروس..دمیخر
 گهی ديزایچ..ی خوام دوستم داشته باشیم.. خوامی دفعه فقط دلت و منیمن ا..وفتهی نمی اتفاقچی هیتا خودت نخواه

 همه نیبب..می گی و بهش ممی کنی اماده مگهیکم با کمکِ همد سپهراد رو هم کم..ستنی مهم نتی موقعنیاالن و تو ا
 نانی محکم و با اطمنقدریا.....  آبشاردمی وجه بهت نمچی رو تونستم و قبول کردم اما حق طالق رو به هطتی شراي

 ش بخاطره سپهراد برم تو خونه ش و باهایوقت.. دادم به حق طالقریمنم گ...  ذاشتی نمی بحثي که جازدیحرف م
 خوده شهراد نکهیمگه ا..کنهی بفهمه شهراد باباشه ازش دل نمیچون سپهراد وقت.. تا اخر همونجا بمونمدیازدواج کنم با
 شهراد هرموقع نکهی ایعنی.. قابله برگشتهیطی درهر شراشهی که به مادر داده می هم حضانتیاز طرف.... طالق بخواد

 یکی....  کنهی نمی عقد هم ذکر بشه بازم فرقطی اگه تو شرایحت..رهیگ تونه حضانت سپهراد رو ازم پس بیاراده کنه م
 هی گفت مهریخودش م.. برگشت در قبالِ حضانت سپهراد بزارمرقابلی محکم و غزی چهی تونم ی بهم گفت مالیاز وک

 بچه هاشون انت خوان جدا بشن و حضی که مییزنا...  منو بدههی داره که بتونه مهرنقدریم رو ضامنش کنم اما شهراد ا
 خوام در عوض حضانته بچه ها رو ازت ی نمهیمن ازت مهر" تونن با شوهرشون توافق کنن که ی خوان میرو هم م

 هی شهی منیا.. زارهی ش رو اجرا مهی زن هم مهررهی هرموقع که مرد بخواد حضانت رو پس بگينطوریا.."رمی گیم
 نی که تضمي اهی تونه راحت مهری منمی بی که من مي شهرادالحا.... رهی مرد حضانت رو ازش نگنکهی اي برانیتضم

 و ممی و تصمدمی کشیقینفس عم...  محکمتر ضامنش کنمزهی چهی دی پس بارهی کنم و بده و حضانت رو پس بگیم
  کهی بدوندیشا..می حضانت سپهراد رو انجام بدي و کارامی روز برهی دیفقط با.. خوامیحق طالق رو نم..باشه-: گرفتم

 یمن حضانت رو فقط م-:  نه تکون داديسرش و به نشونه !.... رم؟ی تونم ازت بگی جوره نمچی سپهراد رو هتیوال
 بچه یلی قبنی اي و کارای زندگ،مواظبت،محلي نگهداريحضانت فقط برا-!... ت؟ی والنی هست ایحاال چ..دونم
 تونه ی اداره بشه،فقط پدرش مدی داره که بایوال اگه کودك مال و امیعنی.. اداره اموره کودكیعنی تیاما وال..ست

 البته با نظارته اداره شهی مادر مياگه اونم فوت کنه برعهده ..ي رسه به جدپدریاگه فوت کنه م..رهی بگمیبراش تصم
 ی که ثابت بشه دارن از اموال بچه سواستفاده مشهی سلب مي از پدر و جدپدری فقط در صورتتیوال..ی سرپرستي
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 اگه تو ی تو حتنکهی ایعنی.. قابل برگشتهیطیحضانت بچه در هر شرا-: سرش و تکون داد و من ادامه دادم ....کنن
 که ی رو ضامن کنيزی چهی دی بانی هميبرا..يری پسش بگی تونی بازم مي عقد هم حضانت رو به من بدطیشرا

 حضانت رو ازت پس چوقتی هدمی مولمن ق-: با تعجب نگام کرد و گفت.... يری حضانت رو از من بگی نتونچوقتیه
 من ي تو براي به اندازه یشکیه!.. کنم؟ی من به قول تو اعتماد می کنیواقعا فکر م-:  زدميشخندین... رمینگ
 بهش گهی دونه من دیخودش که م..شهیچرا ناراحت م.. از غم پوشونديچشماش رو هاله ا... ستی اعتماد نرقابلیغ

 یحاال چ..يحق دار- :  سر تکون دادنیغمگ.....  رفتهنی اعتمادم نسبت بهش از بيهمه   قبول کنهدیبا..اعتماد ندارم
با ....  مهیدو سومِ مال و اموالت و مهر-:  فرمون ضرب گرفتميبا نوك انگشتام رو!...  که ضامن کنم؟ی خواهیرو م

- !...  بکنم؟دی و چکار باوالمدو سومِ مال و ام!..؟یچ- :  تکون داد و گقتجیسرش و گ.. گشاد شده نگام کرديچشما
 شه ی عقد،هم جدا ثبت مطیهم تو شرا..يری که تو حضانت رو از من پس نگنهی تضمهی فقط نی نباش ايزینگرانه چ
 م رو هی و مهری قبلش دو سوم مال و اموالت رو به نام من کندی بايری حضانت رو پس بگی خواستي روزهیکه اگه 
 تونم ی که مهی تنها راهنی مسخره باشه اما ادیشا!.... د؟یچطور به فکرت رس.. مسخره اسیلی خنیا- .... يهم بد

 کنم خسته بشه و ی خواهر تو خونه ش زندگهی من مثل نکهی شهراد از انی همي روزهی دیشا..حضانت رو نگه دارم
هرچند مطمئنن .... تونه ی نمگهی دنی تضمنیاما حاال با ا..رهی تونه سپهراد رو ازم بگی اون موقع مرهیبخواد طالق بگ

ابروهام ...  بشه دلم ارومترهنی تضمنکهی اما همرمی گی اموال رو نمنی اچوقتی حرفاس و منم هنیسپهراد مهمتر از ا
 قول ی قبل داشتقهی چند دقنیتو که تا هم..رهی گی اروم مينطوری باشه اما دله من انطوری همدیشا-: رو انداختم باال

 يچرا فکر کرد-... ي مونه و توهم مال و اموالت رو داری با من مشهیحضانت هم..ستی نت به کفشیگی پس ريدادیم
پس اگه قبول ..دمی رو هم ممیی باشه تمامِ داراشمیمن اگه بخوام سپهراد پ!..دو سومِ مال و اموالم از سپهراد مهمتره؟

- !... ؟ي نداریتو حرف..فعال نه-!..... ت؟سی نی حرفگهید.. قبولنمیا.. تو راحت باشهالهی خنکهی کنم فقط بخاطره ایم
 به يمن به زود.. کنمی مي اومدنتون به خونمون لحظه شماريبرا.. خوامی نمیچی هگهی دنی باششمی شما پنکهیهم

 ادمی يزی دفعه چهی رو روشن کنم که نیسرم و تکون دادم و خواستم ماش!.... باشه؟.. زنگ بزنه به مامانتگمیمامانم م
 ییهویشهراد که از حرکت !... ؟ی بگی خواهی می چنایدر مورده سپهراد به مامانت ا-:  برگشتم سمتشعتبه سر..اودم

 فکر زای چنیبه ا..ی خواد نگران باشی کنم نمیخودم باهاش صحبت م-:  و گفتدیمن چشماش گرد شده بود،خند
گفتم که نگران -: و نذاشت ادامه بدم  تو حرفمدیپر.... اما اگه با سپهراد-...  رو بسپار دسته خودمیهمه چ..نکن

 چرخوندم تا از پارك خارج بشم ی که فرمون رو منطوری رو روشن کردم و همنیماش...  دونم چکار کنمیخودم م..نباش
 ی هم اگه خواستنایبه مامانت ا.. دونه سپهراد پسره خودمه،حواست باشهی نمی کسای جز افسون و بردیراست- : گفتم

 لب فیک......  راه افتادمي اگهی حرف دچی هیسرش و تکون داد و منم ب....  ندنی وقت سوتهی ،بگوی رو بگقتیحق
 رو تو دست ازادش چرخوند و نی ماشچییسو.. شرکت راه افتادنگیتابش رو تو دستش جابه جا کرد و به سمت پارک

 پالتوش بیاز ج.. گذاشتارش کنی صندلي رو روفشینشست پشت فرمون و ک....  رو زدری دزدگدی رسنی به ماشیوقت
- : دی کشیقینفس عم!... بله؟- : دیچی پی مادرش تو گوشيبعد از چند بوق صدا...  رو دراورد و شماره گرفتشیگوش

-!.... چطور؟..رونیباباتم رفته ب..نه فقط من خونه م..سالم پسرم ممنون- !... ست؟ی نشتی پیکس!..؟یسالم مامان خوب
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 یلیکاره خ.. رو دعوت نکنیپس لطفا لطفا امروز کس- .. منتظرم..باشه-...  باهات حرف بزنمدیبا.. اونجاامیامروز م..یاوک
زود ..باشه- .. رهیخ..نه مامان جان-!...  افتاده؟یاتفاق..ی کنی نگرانم ميدار-.... می تنها حرف بزندیبا.. باهات دارمیمهم

مواظب خودت - ... خدافظ..ممنون-.... واست  شام درست کنني براگمی مي که دوست دارییغذا.. که منتظرتمایب
 خارج نگیاز پارک.. رو روشن کرد و راه افتادنیماش.. داشبورد انداختي رو قطع کرد و رویگوش.... خدا به همرات..باش

 کرد ی شرکتش فرصت نمي گذشت و بخاطره کارهایدو روز از حرف زدنش با آبشار م...  کردادیشد و سرعتش و ز
 یبه سمت خونه ش راه افتاد تا دوش..... زدی رفت و حرف می مدی هرطور شده باگهیامروز د.. کنهبتبره با مادرش صح

 لباش ي رویقی آبشار و سپهراد لبخنده عمياداوریبا ...  برهشی پدري استراحت کنه بعد به خونه کمی و رهیبگ
دوست داشت .. کردن با آبشار بوددارزوش زودتر عق.. کنهیاز ته دل خوشحال بود که قراره باهاشون زندگ..نشست

 لباش بود و با ي رويهنوز لبخنده گشاد..... زودتر سپهراد رو بغل کنه و آبشار به عنوانه همسرش پا به خونه ش بزاره
 رو از داشبورد یدست دراز کرد و گوش....  بلند شدلشی موباي فرمون ضرب گرفته بود که صداي رويشاد

 مردونه و خوش يصدا!.... بله؟-: دی نوار سبز رنگ کشي کرد و دستش و روی کمرنگاخم..شماره ناشناس بود..برداشت
بنده -: دی کشیقی نفس عمیمردِ پشت گوش!... د؟ییبفرما..خودم هستم-!...  بزرگمهر؟ياقا-: دیچی پی تو گوشیاهنگ
 که یهنوزم حرف.. کردیو مکث ابروهاش رفت باال....  امروزنیهم.. خواستم باهاتون صحبت کنمیم.. مهرارا هستمایبرد

 پسرش شِی خواد پی به بعد منی سپهراد اومده و از ايبابا".. خوردی مرد زده بود تو گوشش زنگ منیآبشار درمورده ا
زبونش .. نذارهری صداش تاثي حسادت رونیتمام تالشش رو کرد تا ا.. ش فرو رفتنهی حسادت تو سرِیت.... "و من باشه

اگه براتون امکان داره ..هستم...  ابونهیمن االن خ-!.... نمتون؟یکجا بب..هستم خدمتتون- : دی لبِ باالش کشيو رو
 اجازه نکهیبدون ا.. فعال..منتظرم-...  اونجاگهی ساعت دمین..یاوک-.... ستمی اشنا نابونای با خادی چون من زنجای انییایب

 ي" ادبی بيپسره " لب ریز..تو هم فرو رفت شتری شهراد بياخما.. رو قطع کردی کنه گوشیبده شهراد خداحافظ
 و مسالمت ننیمسلما قرار نبود بش.. مرد باهاش چکار دارهنی کرد که ای فکر منیبه ا.... زمزمه کرد و به سرعتش افزود

چهل و پنج ....  سرد بودتی نهای نداد و صداشم بیاونقدر که اجازه خداحافظ.. بودی مرد عصباننیا.. صحبت کننزیام
 که با آبشار يزی و گربیخودش تو تعق...  خلوت و کم ترددابونی خهی..دی که قرار گذاشته بودن رسیابونی بعد به خهقیدق
 که به ی از زمانایهرچند خبر نداشت برد....  نهای شناستش ی هم مای دونست بردی بود اما نمدهی رو دای کرد بردیم
 با ی خرده حسابهیقبل از ازدواجِ آبشار و شهراد ...  کنهیق می گرده و درموردش تحقی اومده داره دنبالش مرانیا

 نی تونست بزاره اید،نمی کشی که تو اون سالها آبشار میی زجرادنهیبا د.. کردی حساب مهی تسودیشهراد داشت و با
 جواب و ری دست از نگاه کردن به اطراف برداشت و گوشلشی موباي زنگه دوباره يبا صدا.... مرد راحت قسر در بره

 می که برستی نیی جانجایا.. منهنهی پشت سرتون ماشنیدو ماش..نمتونی بی بزرگمهر من دارم مياقا- :  بودایبرد..داد
 شدن از ادهیشهراد در حال پ.... می و صحبت کنمیستی بانجای کشه پس بهتره همی طول نمادمیز..می صحبت کنمینیبش

 رو قفل کرد و نی ماشيدرها.. گذاشتبشی رو قطع کرد و تو جیوشگ...  ندارمیمن مشکل..باشه- :  جواب دادنیماش
 ی صاف به طرفش مي بلند و کمري که با قدماای برددنهی به عقب انداخت و با دینگاه...  رو مرتب کردورشیپل

باالخره هرچقدر هم ازش خوشم " بودن و شهراد فکر کرد دهیبه هم رس.... اومد،چند قدم به طرفش برداشت
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 باال رفت و ي دفعه اهی ناغافل و ای کنه که مشت بردی دستشی خواست تو سالم پنی هميبرا.." آبشارهيااد،اشنین
 که تعادلش رو حفظ نی بود از پشت بخوره زمکی بود که نزدي دفعه اهی نقدریا....  اومدنیی صورتش پايرو

خم شد و دستش و .. خوردمش تو شکي بزنه که مشت بعدیخواست حرف... چشماش از تعجب گشاد شده بود..کرد
 شوکه و ي تونست از خودش دفاع کنه اما االن به قدری کرد،می شروع نمییهویمطمئنا اگه .. شکمش گذاشتيرو
 که داشت به طرف ي مشته بعددنهیسرش و بلند کرد و با د.... ومدی از دستش برنمي کارچی شده بود که هجیگ

 گهی رو تو دستش گرفت و با دسته دایمشتِ محکمه برد.. دادنشون  عکس العملعی و سرستادی صاف اومدیصورتش م
 با کف ایبرد!...  بود حرف زدنت؟نیا!..؟ي شدوونهیمگه د-:  داد زدضی و غتیبا عصبان... ش تو شکمش ضربه زد

بس نبود چند !..وون؟ی که باهات حرف بزنم حیمگه تو ادم-: دی شهراد زد و داد کشي نهیجفت دستاش محکم تو س
 شهراد رو چنگ زد و محکم کوبوندش ي قهی!.... ؟يدی عذابش مي که حاال دوباره داربی تو کشوره غرشی انداختالس

 ی مي از هر مردی سه تا صندليبا فاصله !.. اومد فرانسه چطور بود؟ی وقتی دونیم-:  کنارشوننِیبه ماش
 ی شروع مي شدی رد مشیاز دو قدم..ه نخواد باهاش دست بدی وقت کسهی بود که بشی تو جشهیدستاش هم..نشست

..... دی کشی مغی نشست و جی منی خورد،همونجا رو زمی به بازوش می دسته کسی اتفاقابونیتو خ..دنیکرد به لرز
 ها ي زودنی به اای بردشهیاما ات...  گردی نگاه مای بود و به بردستادهی شوکه شده بود که مثل مجسمه انقدریشهراد ا

 که يطور.. کنهدای شدن بهش رو پکی نزدحِی مرد بفهمونه آبشار چطور بوده تا راهه صحنی به ادیبا..شدیخاموش نم
 نیتمام ا.. به تمام معنا شده بودزهی مرد گرهی-:  کوبوندش و نعره زدنیدوباره محکم چند بار به ماش....  نشهتیآبشار اذ

 زارم دوباره جنازه ش ی خدا نميوندبه خدا.. زارمینم.. که االن هستینیسالها تالش کردم تا بشه ا
 تختش يآبشار رو"...  رد شدلمی فنی عای چشمِ بردي از اون روزا جلویکی لحظه هی....  زارمینم!..؟يدیفهم..یکن

 چشمش و گرفت و افتاد به يدوباره خون جلو... " زدی مغ،هقی زد و همراه با جیمچاله شده بود و موهاش و چنگ م
 با نقدریا....  نزدي ضربه اگهیجز همون مشته اول د.. رو دفع کنهای کرد ضرباتِ بردی می سعطشهراد فق..جونه شهراد

دوتاشون نفس نفس .. افتادننی کنار ماشنی زمي رمق روی رو زد که خسته و با،شهرادیهم کش مکش کردن و برد
 پاره راهنشی پي قهی.. شده بودبود کشیشونی چشمش و پریز.. لبِ شهراد راه افتاده بودي و گوشه ینیخون از ب..زدنیم

نفس زنان بدون نگاه .. دادهی تکنی ماشي پاهاش و جمع کرد و سرش و به بدنه ایبرد... و دکمه هاش کنده شده بودن
مشت تو شکمش !.. کرد؟ی مکاری چدادی حامله بود و حمله بهش دست می وقتی دونیم-: کردن به شهراد گفت

اون .. چندسال تالشِ منهي جهی نتینی بی که االن مینیا..به االنش نگاه نکن..زد ی مغیج..دی کشیموهاش و م..زدیم
....  بردمشی بهت و مدادمشی نبود،می به زندگدشیاگه سپهراد تمام ام..ياری زارم دوباره بال سرش بینم..جونه منه

خون و ..خودش بهم خورد  صورتِ شهراد غرق اشک شد و حالش ازنکهی آبشار گفت و گفت تا اي از اون روزانقدریا
 شدن به آبشار رو هم بهش نشون کی حرفاش راهه نزدنی بنطوری همایبرد...  شده بودیاشک تو صورتش قاط

 باهاش رفتار دی عکس العمل هارو نشون داد،چطور بانی که اگه آبشار ادادی مادی انگار داشت بهش یی جوراهی..دادیم
به نظرش .. باالخره ساکت شد و نم چشماش رو گرفتدی حالِ شهراد رو دیقت وایبرد.....  ارومش کنهدیچطور با..کنه

فقط .. بودی کمک به شهراد کافي حرفاش برانی بيهمون نکته ها.. داشتهیالزم بود که شهراد بفهمه آبشار چه حال
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 آبشار رو به دهید  تالشش فقط تونسته بودي با همه ایبرد.....  آبشار و سپهراد مهم بود و ارامششونهیبراش خوشحال
 دسته خوده شهراد بود که چطور اعتماده آبشار گهی دنیا.. اعتماد بودی مردا عوض کنه اما نسبت به شهراد هنوزم بهیبق

 هی کنه حاال که پدر آبشار مرده ی حرفارو به شهراد بزنه و بهش حالنی خواست ایفقط م... ارهیرو دوباره به دست ب
 دله خودش ي جورهی دیپس با.. داشتنهی مرد کنی اما ته دلش از استی پشتش نیکس  کس شده ویوقت فکر نکنه ب

......  کردی که آبشار خورده بود رو نمی روحي درصد هم جبرانه ضربه هی مشتا نی ايهرچند ضربه .. کردیو خنک م
احساسِ بکر و نابش و به   که تماميدختر-:  بره حرف اخرو هم زدنکهیقبل از ا.. زد و بلند شدنی دستش و به زمایبرد

 جسم هی باوراش رو از دست بده و فقط ي همه ي کرديکار..ي شکل ممکن خورد کردنی رو به بدترختیپات ر
 هی ی حتگهی برمش که دی مي و طورامیوگرنه م.. خوشبختش کنيحداقل االن که فرصت دار..متحرك ازش بمونه

...  رفت وبعد از سوار شدن حرکت حرکت کردنشی به طرف ماشنهسالنه سال....  خورمیقسم م..ی نکندایرد هم ازش پ
 ی زانوهاش مخفنیصورتش و ب.. زانوهاش گذاشتيشهراد پاهاش و تو شکمش جمع کرد و ارنج دستاش رو رو

...... دی لرزهی موهاش و چنگ زد و شونه هاش از گريبا حاله بد..کرد
 ي نهیی تو اینگاه****** ************************************************

 ری به زیدست....  کل صورتش اخماش رفت تو همبایه،تقری و خون مردگي کبوددنهی به خودش انداخت و با دنیماش
 يحاال داشت به طرف خونه .. گرفته بودیلباس عوض کرده و دوش...  تر شدظی که از درد اخمش غلدیچشمش کش

 ضبط شده بود که پشت سر هم يانگار نوار..شدیا از تو گوشش قطع نمی بردي لحظه هم صداکیاما .. رفتی مشیپدر
چطور تونسته بود با آبشارِ مهربون و ..ومدی و از ادم بودنه خودش بدش مشدیحالش هر لحظه خراب تر م.... شدیتکرار م

 ند تتینفسش از عصبان...  بودختهی که فقط و فقط عشق به پاش ريآبشار...  بکنهي کارنیساده اش همچ
 خواست پاره یرگ گردنش انگار م.. سوختی صورتش،مي روزهی که جلوش و گرفته بود تا نریچشماش از اشک..شد
 ی خواننده رو نمي قطع بشه اما انگار اصال صداای بردي کرد بلکه صداادی اهنگ رو تا اخر زيصدا.... بشه
 در موتیبا ر.....  و اب دهنش و قورت دادکونسرش و محکم ت..شدی و تکرار مشدی تکرار مای برديهمچنان حرفا..دیشن

 دادی حواسش رو مدیبا...  شدادهی و پدی به موهاش کشی دستنیبعد از پارك ماش.. رو داخل بردنیخونه رو باز کرد و ماش
 کرد که چطور دوباره آبشار رو به ی نشست و خوب فکر می مدیبعد با.. خواست به مادرش بزنهی که مییبه حرفا

 دیبا..شدی متی خوده آبشار اذينطوری خواستش اما ایآبشار هرطور که بود،دوسش داشت و م.. برگردونهسابقش يرفتارا
 از یدر سالن رو که باز کرد موج.....  کردی منی و خوب جاگزدی بدِ گذشته رو از ذهنش پاك و خاطرات جديخاطره ها

 بلند سالم کرد که باعث يبا صدا...  سرش بستت و درو پشدی کشیقینفس عم.. به صورتش خوردری گرم و دلپذيهوا
 زخمش که دوباره سرباز ي دراورد و روبشی از جی لبش،دستمالي شدنه گوشه سیبا حسِ خ..شد زخمِ لبش بسوزه

 ماهت يسالم به رو-: دیشد،شنی تر مکی شاد و خوشحاله مادرش رو که با هرکلمه نزديصدا.... کرده بود،گذاشت
سرش و بلند کرد و ..دی کشي بلندنی هـــهی مادرش قطع شد و بعد از چند ثانيصدا.... ر کــــری دنقدریچرا ا..پسرم

دستمال رو برداشت و قدم .....  و کبودش،حرفش قطع شده بود و چشماش گردی که بخاطره صورت زخمدیمادرش و د
 شده ی چشماش غرق اشک و نگرانکه الهام خانوم....  بحثِ ساده بودهی..نگران نشو.. مامانستی نيزیچ-: جلو گذاشت
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 نیتو به ا!.. بال رو سرت اورده؟نی ایک..خاك به سرم-: دیبود،با دسته راستش زد به پشته دسته چپش و لبش و گز
 که نطوریهم.... دستش بشکنه.. بزارم روشارمی بخی برم نجای اایب..ایب..کل صورتت کبود شده پسر!.. بحثه ساده؟یگیم

 مبل يرو.. رفتمنی سرش و تکون داد و به طرف اتاق نشیکیشهراد با لبخنده کوچ.. اشپزخونهسمت  افتادزد،راهیغر م
 برگشت و خی الهام خانوم با کمپرس قهیبعد از چند دق.....  زخمش فشردي نشست و دستمال رو دوباره رویراحت

 که نطوری مادرش هميصدا با....  کرد صورتش سر شدهی مخ،حسی هیبخاطره سرد.. صورتش بزارهيمجبورش کرد رو
 زنن ی نمينطوری اکی بحثِ کوچهیبخاطره !..؟يچرا دعوا کرد- :  جمع شده بود،برگشت طرفشخی يصورتش از سرد

 کردم که در مقابلش ی غلطهی-:  و غصه لب زدیمونیبا پش...  سالم تو صورتت نمونده مادري جاهی.. رو کبود کننیکس
سرش و اروم تکون !...  شده مادر؟یاخه چ-.... حقمه..ادی سرم بدی بانایبدتر از ا..هشیبا کتک جبران نم..ستی نیچی هنایا

پس بزار دوتا ..باشه-....  خوام باهات حرف بزنمی مورد منیدر هم..نجامی انی همياصال برا.. بهت مامانگمیم-: داد
 ی گفتیچقدر خوشحال شدم وقت ی دونینم..ياز همونا که دوست دار.. هم پختمینیریبرات ش..ارمیقهوه درست کنم ب

 خودم درست ي هارو با دستاینیریاما ش.. درست کنه براتي دوست داری گفتم هرچنیبه مه..نجای اییایشب م
..... باباتم ازت دلخوره.. ماشِی پای بشتریب.. پسرممی رو نداریما که جز تو کس..ي سر به ما نزدهی هفته س هیاالن ..کردم

 گهی کردم دی می رو راضیکی دی بودم و باي کاررهی چند وقته هم درگنیا..نهی سنگیلیخ  که کارامی دونیم..چشم-
.... وفتهی که اب دهنم داره راه ماری مامان پزِ خوشمزه ت برام بي هاینیریحاال برو از اون ش..کال وقتم پر شده بود

شهراد بعد از ...  سمتِ اشپزخونهادراه افت " زبون بازيپسره " گفت ی که منطوری کرد و همینیری شيمادرش خنده 
 ی سوتهیاگه ..زد،شدی مدی که بایی شد و مشغولِ نظم دادن به حرفارهی جلوش خي اشهی شزِیرفتنِ مادرش به م

 کرد تا حرفاش درست و به ی حواسش و جمع مدیبا.. داشتی برنمی عمرا مادرش براش قدمگهیداد،دی هم مکیکوچ
 وونهی دختر کرده،دهی با ي بفهمه پسرش چه کارنکهی دونست همی از مادرش داشت،مه کیهرچند با شناخت.... جا باشه

 کردن که تی کرد دخترش و اذی دونست و فکر می شهرزاد رو نمی خودکشی اصللِیخصوصا که هنوزم دل..شدیم
 داشت میتصم ..... کنهی می دختر اورده،کال قاطهیحاال بفهمه پسرشم همون بال رو سر .. زدهي کارنیدست به همچ

 به عواقب کارش ذره نکهیبدونه ا.. کنهفی رو مو به مو تعری همه چخواستی منی هميبرا.. دفعه صادقانه جلو برهنیا
 ي هاي زخم و کبودکمی.. اومد و کنارش نشستینیری بشقاب شهیالهام خانوم با دو فنجون قهوه و ...  فکر کنهيا

 حواسش کامال جمعِ و یعنی نیا....  خوردنه قهوه ش شدتظر،مشغولهبعد ساکت و من.. کرد و غر زدیصورتش و وارس
 و دی لبش کشيزبون رو.. قلوپ از قهوه ش خورد تا دهنِ خشکش،تر بشههیشهراد ... منتظره تا شهراد حرفاش رو بزنه

 تند تند و نییسرش و انداخته بود پا.. شهرزاد شروع کردیاز روزه خودکش..با استرس لباش و تکون داد و مشغول شد
 که باهاش یطرح دوست.. کرده آبشاردایپ..مردنه آرشام.. که روز و شبش و گرفته بودیاز فکره انتقام....  کردی مفیتعر

تجاوز .. کردنه آبشارهوشیب..محرم شدنشون..معتقد بودنش.. آبشارهی و صبوریمهربون..عاشق کردنِ آبشار..ختیر
 شهرزاد و ي کردنه رابطه فیبرگشتنش و تعر.. آبشار به فرانسهتنهرف.. و عکساشونلمی کردنش با فدیتهد..بهش
 سپهراد نکهیو در اخر ا.. بچههیبرگشتنش با .. از آبشاري خبریچند سال ب.. شهرزادی مردنِ آرشام و خودکشلهیدل..آرشام

اصال .. خاطره هاو گفت و گفت و گفت که به کل غرق شد تنقدریا......  ازدواجش با آبشارمیپسره خودش بوده و تصم
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 باالخره تموم یوقت....  زدی شدن،پشت سر هم حرف مزمیپنوتی که هییمثل کسا..حواسش به دور و اطرافش نبود
صورتِ ...  دفعه چشماش گرد شدهی.. سمت مادرشدی سر بلند کرد و چرخسی خي و با چشمادی کشیقیشد،نفس عم

 تونست نفس ینم..دی شنی ش رو منهی خس خس سياصد.. فشردی قلبش ميمادرش کبود شده بود و مشتش و رو
- : تکونش داد و مظلومانه شروع به حرف زدن کرد....  دستاش گرفتنیمستاصل،صورتِ مادرش و ب..بکشه
.... مامان.. بگويزی چهی..قربونت برم،غلط کردم..مامان،جونِ شهراد حرف بزن..چت شد اخه.. بگويزی چهیمامان ..مامان

به اورژانس زنگ زد و بعد از دادنِ ادرس،قطع کرد و دوباره کنارِ .. در اوردبشی رو از جشیگوش با وحشت بلند شد و
 که ترسِ نبودنه مادرش رو داره،الهام خانوم رو بغل کرد و تو بغلش ي پنج،شش ساله ايمثل بچه ... مادرش نشست

 خانوم همسن و سالِ نیمه... زود باش..اری اب بوانی لهی..ای خانوم بنیمه.. خانومنیمه-: با وحشت داد زد..تاب داد
 به هم وابسته یلی خنی هميبرا.. و هم همدمه الهام خانوم بوددادی خونه رو انجام مي هم کارایی جوراهیمادرش بود و 

 حال و روزه الهام خانوم دنِیبا د.. سمت سالندی و دوختی اب ریوانی شهراد،هول و دستپاچه لادهی فريبا صدا.... بودن
با ترس رو به شهراد ..... به قدماش سرعت داد و به طرفشون رفت.. تو صورتِ خودشدی گرد شد و محکم کوباشچشم
 ی االن سکته منی بگيزی چهیتورو خدا !.. افتاد براشون؟یچه اتفاق!.. شدن؟ينطوریخانوم چرا ا!.. شده؟یاقا چ- : گفت

 کناره ینی که تو سی برداشت و با قاشقزی مياز قندونِ رو  اب رو چنگ زد و هول چند دونه قندوانیشهراد ل.... کنم من
 ینم-:  کردکی مادرش نزدي رو به لباوانی قندا حل شد،لیوقت..فنجون قهوه ها بود مشغول هم زدنش شد

 خانوم با نیمه...  قلبش گذاشتي دفعه صورتش کبود شد و دستش و روهی زدم که یداشتم باهاش حرف م..دونم
 زن رو مثل نیا.. کردی خوند و به سمتش فوت می لب دعا مری و زدادی خانوم رو ماساژ مهام الي شونه هاهیگر

 ي پر از وحشت،شونه های و دلدهی پریو شهراد با رنگ.... وفتهی واسش بی خواست اتفاقینم..خواهرش دوست داشت
 ينقدر سست شده بود که مقداریا..ختی تو دهنش رکمی لباش گذاشت و ي رو اروم رووانیمادرش و دربرگرفته بود و ل

.....  و رنگش همونطور کبود مونده بودشدی مشتری ش هرلحظه بنهیخس خس س..ختی ررونی لبش بيشربت از گوشه 
 دیبا..ی کردنه همه چفی فکر شروع کرده به تعری و بدهی چقدر نسنجدی فهمید،میدی منطوریحاال که حالِ مادرش رو ا

داشت ..دی مادرش رو بوسیِشونیسرش و تکون داد و پ....  رو ندارهبتی همه مصنیا  کرد که مادرش طاقتهیفکرش و م
 پوش با برانکارد وارد شدن و دی زنِ سفهیدوتا مرد و .. و درو باز کرددی از جا پرفونی زنگ ايبا صدا... شدی موونهید

اول .. و سوارِ امبوالنس کردنابوندنش برانکارد خوي زود رویلی،خی جزئي نهی معاهیبا .. سمت الهام خانوم رفتنمیمستق
 و پشت نشی تو ماشدیشهراد پر....  بار دوم فشارش رو گرفتني صورتش گذاشتن و براي رو روژنیاز همه ماسک اکس

 زود خودش و برسونه یلی رو دراورد و به پدرش خبر داد و ازش خواست خشیگوش..امبوالنس حرکت کرد
 نشست ی صندليرو...  براش افتادهی بهش نگفتن چه اتفاقی کردن و حتيو بستری ی سيمادرش و تو ا..... مارستانیب

 حرفا مادرش و به کشتن نی با ادیچطور نفهم..انگار تمام بدنش لمس شده بود.. شدرهی نقطه خهی و گنگ به جیو گ
 اما رهیاروم بگ  دلشکمی کنه تا فی رو تعری حرف بزنه و همه چیکیدوست داشت با ....  رو گفتیچرا همه چ..دهیم

 مادرش حرف ي که شروع کرد به حرف زدن کال فراموش کرد که داره براياون لحظه ا..مطمئنا اون ادم مادرش نبود
با تکون خوردنِ شونه ش،انگار .....  شدنی از جلوش رد ملمی تو خاطراتش غرق شده بود که انگار مثل فنقدریا..زنهیم
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 و مثل بچه ها پر بغض دیاز جا پر... دی پدرش رو دهی و صورتِ نگران و عصبندچشم چرخو.. شدداری دفعه از خواب بهی
 رو به شیشونیبا غصه پ.. بزرگمهر که باز شد،خودش و تو بغل پدرش انداختاریاغوشِ پر مهرِ شهر..به پدرش نگاه کرد

 هیچرا مامانت !..سرم؟ شده پیچ-:  و با محبت گفتدی پسرش کشي به موهای دستاریشهر....  دادهی پدرش تکيشونه 
 ی میاطی احتی بنقدری ادینبا.. منهرهیتقص-:  گفتي خفه ايبا صدا!.... دکتر نگفت االن چطوره؟!..دفعه حالش بد شد؟

 همه عذاب رو نی کنم و دلم سبک بشه اما حواسم نبود که قلبِ مامان طاقتِ ای خواستم خودم و خالیفقط م..کردم
 ی میبهتر که شد ازش عذرخواه..شهیحالش خوب م.. اروم باشسیه-....  بد شدش گفتم و گفتم تا حالیه..نداره

دکتر -: شهراد از پدرش جدا شد و سرش و تکون داد... گهی می دکتر چمینی ببمی برایب.. نکنی تابی بنقدریاالنم ا..یکن
خودش و ...  بکنمدیچکار با نمی ببنجای انیبش.. خوبیلیخ-.... ادی تا خودش بمیگفته منتظر باش.. مامانهشهیهنوز پ

 هی..دی بخشی خودش و نمچوقتی هوفتادی واسه مادرش میاگه اتفاق.. شدرهی نقطه خهی و باز به ی صندليانداخت رو
هرشب ..چندسال با عذاب وجدان دست و پنجه نرم کرد....  دونستی داشت و خودش نمیاشتباه و سوتفاهم چه عوارض

چند سال از پسرش محروم شد و .. اونقدر عذاب بکشهبی و باعث شد تو کشوره غرکرد آبشار رو اواره..نهی بیکابوس م
 و معلوم مارستانیحاال هم که مادرش و انداخته گوشه ب..دی حساس کنارش نبود و بزرگ شدنش رو نديتو لحظه ها

 یپدرش وقت.. نهای بخشه ی حالش خوب بشه،شهراد رو می وقتستیتازه معلوم ن....  سرش اومدهیی چه بالستین
 کرده قی تحقکمیاگه .. کردی ش موونهی فکرا داشت دنیا...  خواد نشون بدهی میموضوع رو بفهمه چه عکس العمل

 زی و به طرف دکتر خدی از جا پروی ی سي باز شدن در ايبا صدا....  افتادی اتفاقا نمنی کدوم از اچیبود،ه
 به دوتاشون انداخت و با یدکتر نگاه....  ارامشش کرده شونه ش گذاشت و دعوت بي دستش و رواریشهر..برداشت

 ناقص رو رد ي سکته هینتونستن تحمل کنن و متاسفانه .. بهشون وارد شدهي قواری شوکه بسهی-: تاسف گفت
 به دهن دکتر نگاه کرد و يشهراد با ناباور....  رسوندنش و االن حالشون بهترهمارستانیخوشبختانه به موقع به ب..کردن

 شهی نعره ش شيصدا..دی کوبواری و مشتش و تو ددی چرخدی که رسواریعقب عقب رفت و به د!..سکته؟..دی پرکشپل
از .. نشستنی زميخودش و سر داد و با زانو رو..... خـــــدا.. بال رو سرش اوردمنیمن ا.. منهرهیتقص- : هارو لرزوند

 دهی دنطوری شهرزاد پسرش و ایفقط زمانِ خودکش.. به طرفش رفت و بغلش کردعی سراریشهر..دی لرزی متیعصبان
.......  کشهی داره عذاب منقدری به مادرش داده که اي حالش خرابه اما مطمئن بود خبرِ بدنقدری انهیطاقت نداشت بب..بود

 شی شده،سه روز پی همه چالِی خی کردم بی از شهراد نداشتم و فکر مي خبرچی که همی ماه و نکیباالخره بعد از 
 وقت طبق خواسته ت چیه..نهی همیزندگ.... انی امروز بیعنی مامانم بهم گفت،گفتم اخر هفته،ی زنگ زد و وقتمادرش

 که هیکدوم دختر... رهی گذره و جلو می که هرجور خودش بخواد مدهی نحو ممکن بهت نشون منیبه بدتر..رهی نمشیپ
با عشق اماده !.. نکرده باشه؟ي پردازای روی کلي روزنیهمچ ي که براهیکدوم دختر!.. روز رو نداشته باشه؟نی ايِارزو

چند دست لباس امتحان نکرده باشه و اخرم نفهمه !.. نکرده باشه؟ي سازری ش رو تو ذهنش تصوهیهر ثان!..نشده باشه؟
 ش سنامه تو شنای اسمچیه.. مادره مجرد باشههی.. داشته باشهمی پسر چهار سال و نهی که یکس!..... کدوم رو بپوشه؟

 ي ذره اگهید.. ممکن سرش اومده باشهي بالهانیبدتر..تمام اروزهاش رو گرفته باشن..بهش تجاوز شده باشه..نباشه
 پوشه و ی مادی که دستش می لباسنیف،اولی رفعه تکلي ربات،براهیمثل .. ندارنتی براش اهمي لحظه اجاناتهی هنیا
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 که از سرِ اجبار یکس.. بودمنی اقایمن دق......  کنهی نگاه مهیق و به جنب و جوشِ بنهیشی متحرك مي مرده هیمثل 
 هی لباش بشونه که بگه منم،با وجوده ي روح و مضحک روی لبخنده بهی.. ها رو تحمل کنهي مسخره بازنی تمام ادیبا

 بود که ما رده دونم مامان حس کینم....  دارم از اومدنه خاستگارجانیدم،هی که کشیپسره چهار ساله و اون همه عذاب
دوتامون رو .. گرفتی افتاد اشکش راه می زده بود اما نگاهش که به من و سپهراد مجانی هنکهی اای می هستیرفتن

بودنش بهم ..رونی نموند و از خونه زد بای بردی شدم وقتریچقدر دلگ....  رفت سراغه کاراشی کرد و باز میبوس م
 بودم که دهی پوشي بلندی و ماکسيدامن سورمه ا... قبول نکرد و رفت  باشه اماشمی داد و دوست داشتم پیارامش م

جنسش لمه بود و .. بلندنی استدِی سفراهنی پهی..نی وقت نخورم زمهی تنگ بود مجبور بودم اروم قدم بردارم نقدریا
 ي و صندل هايا  سورمهدی شالِ سفهی..دی رسی تر از کمرِ دامنم منییکوتاه بود و تا پا.. شده بوديجلوش تور دوز

 هی.....  صورتم نشونده بودمي دل مامان روي هم براي مختصرشیارا.. بودمدهی هم پوشی پاشنه پنج سانتدهیسف
 و نی جي اقهی جلشرتشی تيرو..ي سورمه اشرتِی سپهراد کرده بودم به همراهه تي به پای اسمونی ابنیشلوارك ج

 نقدری شده اخی سيبا اون موها.. هم پاش بودشی سورمه ایفرش  روي هاییدمپا.. بودم براشدهیهمرنگِ شلوارش پوش
 زده بود و رونی شال بری فرم از زيموها.. به خودم انداختمنهیی تو اینگاه.... ناز شده بود که چند بار تو بغلم چلوندمش

 مهمونا اومدنه  زنگ خبر ازي که صداشدی می ساعتمین...  سادهیلیخ..ساده بودم..دو طرف صورتم و قاب گرفته بود
 معطلشون کنم شتریدوست داشتم ب..شهی ازشون کم نميزی صبر کنن چکمی..می اما من و سپهراد هنوز تو اتاق بوددادیم

:  گفتجانی تو و با هدی پرنی که همون موقع در باز شد و آرشرونیخواستم از اتاق بزنم ب.... اما بعد حسابم با مامان بود
تو ..زمی اومدم عزیداشتم م-... گهیزود باش د..رنی گیهمش سراغِ تورو م!..؟ییاینم  گه پس چرای مامان ميآبشار-

مامان جان -:  زانوهام نشستم و دستاش و تو دستم گرفتمي سپهراد روي رفت و منم جلونیآرش.... مییایبرو ما هم م
 جواب بده دنی ازت پرسيزی چيدیاگه د..ی زنی جز سالم نمی حرفچی هنیی پامیاالن که رفت.. گم بهتی می چنیبب

 یم... یباسه مام- :  حواس گفتیسر تکون داد و ب!.... خوب پسرم؟..رهی رو دايزی رو نریاما خودت تند تند همه چ
دست تو .. شدم و دستش و تو دستم گرفتمالی خی بنی همي کنه برایدونستم هرچقدر هم بگم اون کارِ خودش و م

بخاطره دامنم و .... رنی اول سپهراد رو بپذدیاگه قراره منو قبول کنن با..پسرم من هستم و..رونیدست از اتاق رفتم ب
سپهراد هم هنوز اونقدر .. تند راه برمشدی تنگ بود که نمنقدریدامنم ا.. پله ها اروم قدم بردارميسپهراد مجبور بودم رو

 می پله رو هم رفتنیاخر..... می رفتنیی هارو پاه اروم پلاطی احتيبرا..ادی بنیی بود که بتونه تند از پله ها پاوفتادهیراه ن
اول از همه نگام ...  سمت مادی دفعه ساکت شدن و بعد از چند لحظه سرهاشون چرخهیهمه .. و بلند سالم کردمنییپا

همه رو باال .. بود و موهاش رو مرتب درست کرده بوددهی پوشی خوش دوختيبه شهراد افتاد که کت و شلواره سورمه ا
 هی نگاه به من و هی شده بود و با ذوق غیپوستش هشت ت.. بودختهی رشیشونی پي مقدارشون کج روهی فقط بود زده

 و قد بلند یکلی هم هیلی داشت و خي خاکستري که موهاي مردي رودینگام چرخ.... نداختینگاه به سپهراد م
نفره بعد خانوم ...  شهراد باشهي بابامحدس زد.. شهراد داشتني به چشمايادی و نافذش شباهتِ زی مشکيچشما..بود

 ریز..مارهی نداره و بی حدس زد حاله خوبشدیم.. خوش پوش و با نمک بودیلی همسن مامان و خبایتقر.. بودیانسالیم
 نفر بلند شد و لبخند تمام صورتش و نیاول..زدی ميرنگ صورتش به زرد.. کبود شده بودکمیچشماش گود افتاده بود و 
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 یلبخنده اروم و ب... مخصوصا مادرش.. بودیچشماشون پر از محبت و مهربون.. خودشون سه نفر بودنفقط..... پر کرد
دستم عرق کرده .. چند قدم رفتم طرفششه،منمی مکی مادرش داره بهم نزددمی دیوقت.. لبام نشستي رویمعن
 با زی رزی گوشم اروم و رریز.. کردلم دور شونه هام و بغدیچیدستاش و پ.... چقدر دوست داشتم برگردم تو اتاقم..بود

 کشم ی خودم خجالت مياز خدا.. کشمیاز روت خجالت م.. بگم من اخهیچ..دخترم..سالم دخترم-: غصه زمزمه کرد
از بغلم جدا شد و ..... زمی من کنارتم عزیهرکار بکن..من پشته توام.. مادراههیروم س.. کردمتی تربي پسرنیکه همچ

سرش و با لبخند .. اراده لبخندم رنگ گرفت و چشمام و باز و بسته کردیب.. و پاك کردسشی خي چشماهیپشت به بق
 سالم هی مامان تابلو نشه ي جلونکهی اي کردم و برایبا پدرش هم احوال پرس...  مبل نشستيتکون داد و برگشت رو

:  مانند بلند شدغی ناراحته سپهراد،جو  بغ کردهي که صدانمی مبل بشيخواستم رو....  و اروم هم به شهراد دادمی لبریز
 و دمی کشیقینفس عم.. نگرفتهلشی تحویناراحت شده کس.. حسوديبچه .. لبم عمق گرفتيلبخنده رو... سالم-

پسرِ .. منهي اقا سپهراد،کوچولونیخانوم بزرگمهر ا-: اروم هولش دادم سمت مادره شهراد.... دستم و گذاشتم پشتش
 اون موقع ها گفته بود اسمش الهامِ،نگاهش و دوخت به سپهراد و چونه ادمهی شهراد که انمام...  حسودهکمیمامانش 

 ایبدو ب..سالم پسرم- : دستاش و از دو طرف،سمته سپهراد باز کرد.... چشماش پر از شعف و ذوق بود..دیش از بغض لرز
 ی همه چقایپس دق..دی لرزی مچشماش اشک تو!.... ؟ییایم!..هوم؟..دیببخش..دمتی ندي کوچولو بودکمی.. بوس بدههی

...  کنهفی رو تعرازی تا پری کردم سی شهراد بهش گفته اما فکر نمدمی اروم اون حرفارو بهم زد فهمیوقت.. دونهیرو م
 حس هیاونم با .. سمت الهام خانومدی دوبایتقر..سرم و براش تکون دادم و اجازه دادم بره.. به من انداختیسپهراد نگاه

 بار نیصورت سپهراد رو چند..... دی تنش کشي از بویقی بسته،نفس عمي سپهراد رو بغل کرد و با چشمایبخاص و نا
 همراه با ی اروميالهام خانوم خنده ...  حوفمیملش-:  کردنییسپهراد سرش و باال پا!....  پسرم؟یخوب-:  و گفتدیبوس

 ی بغض منطوری وقتا بخاطره سپهراد ایلیچون خودمم خ.. تونستم حسش کنمی که فقط من میبغض..بغض کرد
 اقا يالهام خانوم با صدا... پمیپسر خوشت..قربونِ حرف زدنش برم من- : دی صورت سپهراد کشيدستش و رو..کردم
 مشابه با الهام خانوم سپهراد رو تو بغلش ی هم با حساریاقا شهر.. رو از خودش جدا کرد و داد دستشار،سپهرادیشهر

 و بخاطره می که زندگی مني برانیاز رفتارشون معلوم بود سپهراد رو دوست دارن و هم.. شده بودحت راالمیخ.... فشرد
 نیاما ا..... هی کنن کافی خوشه و ناراحتش نمنشونی بدونم سپهرادم بنکهیهم.. بودی کنم،کافیسپهراد دارم معامله م

 یبهش نگاه م.. گرفتنی مدهی رو نادن نامحسوس پسرشویلیانگار مادر و پدر خ.. کردمی حس مییزای چهیوسط 
 میشونه م و انداختم باال و به ن....  کردنی کارو منی اي زدن اما انگار زوریکردن و در صورته لزوم باهاش حرف م

 و قشی داشت درمورده مهدکودکش و عالاریاقا شهر..وجب بچه نگاه کردم که توجه همه رو به خودش جلب کرده بود
 الهام خانوم با هر کلمه ش شدی که باعث منشیری راحت و با همون زبونه شیلیاونم خ..دی پرسیم  ازش سوالزای چنیا

 لحظه هی- :  کرد،بهش نگاه کردمی لرزونه شهراد که باباش و صدا ميبا صدا..... دادیقربون صدقه ش بره،جوابش و م
 خانواده افتاده نی انی بی اتفاقهی.. دادن به شهراد نگاه کرد و سرش و تکوي جدیلی خاریاقا شهر!...  به من؟نشیدیم

 سپهراد رو يگونه .... زدی حرف مشهی خانواده ش و محبتشون بهش،همدهی شدي شهراد از عالقه ادمهی ییتا جا..بود
شهراد دستاش و دوره سپهراد حلقه کرد و چشماش ...  و رو دست بلندش کرد و گذاشتش تو بغله شهراددیمهربون بوس
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صورتش اروم و پر از حس .. کرده بوددای رو پایانگار ارامش دن!... پسرم- :  صدا لب زدی و بدی کشیقینفس عم..و بست
 ی با ارزش از وجودش،سپهراد رو تو بغلش گرفته بود و مي کهی تهیمثلِ .. مشابه حسِ من به سپهرادی حسقایدق..بود
 ی بار بود بغلش منی افتاد و سرش شکست،اولاب تي که سپهراد تو پارك از رويبعد از اون روز..دی بوسی و مدییبو

همه ساکت به شهراد و .. تونست چشم ازش بردارهی نمچکسی درست کرده بود که هی قشنگي صحنه نقدریا..... کرد
 شده رهی خبر نداشتن اما بازم خیچیهرچند مامان از ه....  کردنی بودن،نگاه مدهیسپهراد که بعد از چندسال بهم رس

 شی پینیری خودشي فکر کنه برادمی شاای بچه رو دوست داره نی شهراد چقدر اگهی خودش مشی پاالن..بود بهشون
 سپهرادم خوشحال ي کردن و منم برای صحنه نگاه منیپدر و مادره شهراد با شوق به ا.. بغلش کردهنطوریمن ا
و اروم دستاش و دوره گردنِ شهراد  جالب بود که سپهراد هم ساکت.....  کرده بوددایباالخره اغوشه پدرش و پ..بودم

 همه از پدر و پسر اری اقا شهريبا صدا....  کشهی میخون،خون رو تو هر حالت.. بوددهیحلقه کرده بود و بهش چسب
شهراد هم انگار ..می برسجهی و به نتمی صحبت کنمیالهام از ما خواست بر.. معمول شروع شديچشم گرفتن و حرفا

تنها بودن باهاش ..بهتر..... همونطور که تو بغلش بود،بلند شد و پشت سرم راه افتاد.. کنهل سپهراد رو وومدیدلش نم
 ی و حرفمیما که حرفامون رو قبال زده بود... هی سپهراد هم باهامون باشه باعثه دلگرمنکهیهم.. سخته برامیلیخ

 زدن ی بودن و باهم حرف مشسته تخت ني نشستم و به شهراد و سپهراد که روی صندليتو اتاقم من رو..مینداشت
 قهیبعد از چهل و پنج دق.... دشی بوسی با ذوق مدادی اون جواب می و وقتدی پرسیشهراد از سپهراد سوال م..نگاه کردم

 خوام تا ی هفته وقت مکی و من گفتم می رفترونی حرف زدن و من و ادم حساب نکردن،از اتاق بیکه پدر و پسر کل
 اریاقا شهر..... می برشی طبق رسم و رسوم پمی نبره مجبور بودیی مامان بونکهی ايفقط برا..بود جوابم معلوم..فکر کنم

 چی خودمونه و براش از هيسپهراد مثل نوه .. راحت باشهالتونی خیخانومِ پناه-:  صاف کرد و رو به مامان گفتییگلو
 ی و نممی کنی چشمامون ازشون مواظبت مثل اگه جوابه آبشار جان مثبت باشه،منیمطمئن باش..می کنی نمغی دريکار
 و دی کشي از بابته سپهراد راحت شده بود،نفس اسوده االشیمامان که انگار خ....  اب تو دلشون تکون بخورهمیزار

 بزرگمهر بعد از يخانواده ...  به سپهراد وابسته شده و از ته دلش دوسش دارهیلی مدت خنی دونستم ایم..تشکر کرد
 و منو بغل دیالهام خانوم سپهراد رو بوس...  مونن و بلند شدن تا برنی شدن،گفتن منتظره جواب مییرای پذنکهیا

 طرفه تو اریمن و شهر..زدلمی راحت باشه عزالتیخ-:  حرفاش نشه گفتي متوجه ی کسنکهی ايدوباره اروم،برا..کرد
 بگم که ما با شهراد نمیا..می کنی مي هرکارن و براتونیزی برامون عزیلیخ.. چشمامونهي تو و نوه مون رويجا..میهست

 تهیحما.. همه جوره باهاتم،منیچونی گوشش و بپی اما اگه خودتم هرجور خواستمی شکل ممکن برخورد کردنیبه بدتر
 يمطمئن بودم همه ..پر از مهر و محبت بود.. زن خوشم اومده بودنی از ایلیخ.....  دخترکمي دارشهی هميمارو برا

 داشت ازم ی و وقتدی هم سپهراد رو بوساریاقا شهر....  نشستی بدجور به دلم منی همي دله،براهحرفاش از ت
 تونست از ما دل یشهراد هم که انگار نم...  بست و با مکث باز کرد و رفتنانی کرد،چشماش و با اطمی میخداحافظ

 کرد و رفت،نگاهش به من و سپهراد یاحافظ که خديتا لحظه ا..دی بوسيسپهراد و بغل کرد و با محبتِ پدرونه ا..بکنه
.......  راحت بشهممی از تصمالمی بود تا خی من کافي برانیو هم..شهی می سپهرادم پدره خوبي شهراد برادمیفهم.... بود

از اتاق خارج شدم و ****************************************************** 
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 شدی دادم اروم نمی بهش میهرچ.. دلش درد گرفته بوديبچه از عصر.. نکنهاردیدرو اروم بستم تا صداش سپهراد رو ب
...  باعث سوزششون شده بودی خوابیب.. و راه افتادم سمت سالندمیبا انگشت چشمام و مال....  االن خوابش بردنکهیتا ا

 و يزی نخورم به چیکی تو تارا و اروم اروم قدم برداشتم تدمی کشي اازهیخم..دو بامداد بود.. به ساعتم انداختمینگاه
 دمی قدم که پرهی..دمی کشي خفه اغی خوردم و جیوارد اشپزخونه که شدم،از ترس تکون محکم.... خودم و ناقص کنم

لبام و جمع کردم و ....  خندهیمنو ترسونده و حاال خودش م..گهیبله د.. مامان بلند شدي غش غش خنده يعقب،صدا
خوابم -:  کردکی رو به لباش نزدییفنجون چا!...  مامان؟يداریچرا ب- : نشستم  عقب ودمی جلوش رو کشیصندل
بلند شدم !.... ؟يفکرات و کرد..رهی زنه جواب بگیاز همه مهمتر فردا خانوم بزرگمهر زنگ م.. مشغولهیلیذهنم خ..نبرد

 یحس.. بودی حسهیته دلم  مجبور بودم جواب مثبت بدم اما..ی صندلي و دوباره برگشتم روختمی خودم ري برایی چاهی
 هیبق.. زنگ زد بگو جوابم مثبتهیوقت..اره مامان-: دمی کشیقینفس عم....  بشممونی روز پشهی دمی ترسیم..مثله دلشوره

 گفتم و باورش یبی عجزهیانگار چ.. و بدون پلک زدن نگام کردرهی خقهی دو دققایدق...  با خودتگهیکارا و حرفا د
چرا !.. شده؟یمامان چ- : دستام و دورِ فنجونم قفل کردم و متعجب گفتم.... و نگاهش کردم با تعجب پلک زدم..سخته

 ش رو برداشت و به دستاش رهی نگاهه خیباالخره با پلکِ محکم!...  تعجب داشت؟نقدریحرفم ا!..؟ی گی نميزیچ
:  لحظه سر بلند کرد و گفتندبعد از چ...  خواست به خودش مسلط بشهی سکوت کرد و انگار مکمی.. نگاه کردزی ميرو
 که بدون بهی عجکمی..ي کردی تو که همه خاستگارات و شوت منهیمنظورم ا..یعنی!..؟يچطور شد جواب مثبت داد-

 حتی نصی خواستی بود،دو ساعت میحاال اگه جوابم منف..هی حرفا چنیوا مامان ا-.... يچک و چونه جواب مثبت بد
معلوم بود خوششون .. که چقدر با سپهراد مهربون بودنيدید.. ازمی خواهیل میحاال هم که جوابم مثبته دل..یکن

چون با -: مشکوك نگاهم کرد و اخماش رفت تو هم!..... چرا جواب مثبت ندم؟.. رو دارمطشیمنم که شرا..اومده ازش
 بود،باهاش وبهرکس با سپهراد خ!..نه؟ی ازدواج تو اطیشرا!..؟ي جواب مثبت بدی خواهیسپهراد مهربون بودن م

 نقدریچرا ا!..؟ي عاشقانه رو بخوری عمر حسرت زندگهی ی خواهیم!..؟یعشق چ!..؟یپس خودت چ!..؟ی کنیازدواج م
 فکر ي برای خواهی گم بازم وقت میفردا که زنگ زدن م.. خوب فکر کننیبش.. دختريری گی رو ساده میهمه چ
 یپسره خوب..مامان من خوشم اومده ازش- :  چرخوندماسه حوصله تو کیچشمام و ب..... ی که نشد زندگنیا..کردن

چطور همه ..شیدی ندشتری بار بهیتو که -...  ازدواج کنهي پسرنی که نخواد با همچهیک..ادهی مثبتش زي هایژگیو..بود
 یب!..؟ها!..؟ی زبونم بکشری از زدی حتما بایعنی-:  شدم به مامانرهی چونه و خریدستم و زدم ز!... ؟يدی فهمناروی اي
 ی درست و حسابلی دلهی دیتو با..شمی نمالی خیمعلومه که ب!.. حرف؟نی ای چیعنی-:  گفتیشاک!... ؟یشی نمالیخ
 دانشگاه نجای ایمن وقت..قربونت برم..مامانم-.... ي دارلی ازدواج تمانی که بفهمم واقعا به الی دلهی..ياری من بيبرا
 دفعه حالت صورت مامان عوض هی... ومدی موقع هم ازش خوشم منهمو.. اقا پسر همکالس بودمنی رفتم،با ایم

- : با ذوق دستام و گرفت تو دستش و فشرد.. از شوق شدزیلبخند تمام صورتش و پر کرد و چشماش لبر..شد
راستش ..يباالخره سرعقل اومد.. چقدر خوشحالمی دونی نميوا.. سوال جوابت نکنمنقدریخوب زودتر بگو که ا..زمیعز

با ..... معلوم بود تو و سپهراد رو واقعا دوست دارن.. بودنی مهربون و خاکیلیخ.. خانواده خوشم اومدنی از ایلیمنم خ
-:  زدی حرف مزی رهی.. کردمی گرد به مامان که مثل بچه ها ذوق زده شده بود و به هول افتاده بود،نگاه ميچشما
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 چند ی زنگ بزنم به شرکت خدماتدیبا..می لباس مناسب بخرهی د تو و سپهرايبرا..دی خرمی بردیبا..می کار داریلی خيوا
 تند ي حرفاونی دفعه مهی.... آبشار..می شام نگهشون داري برادی باگهی دفعه دنیا..می کنزینفرو بفرستن خونه رو کال تم

 تو بغلش منو محکم!...  شد؟یچ..هنگ دستام و دورش حلقه کردم.. و اومد منو بغل کردهی گرریتند و پر ذوقش،زد ز
 چقدر ی دونینم.. خواد ازدواج کنهیم.. شاهزاده ش بزرگ شدهدیدیکاش بود و م..کاش باباتم بود آبشار- : چلوند

 یخوشبخت بش..ی ازدواج کنی وقت بخاطره سپهراد،نخواههیهمش نگران بودم که ..خوشحالم دخترم
 یمرس- : دمی با بغض کشهمراه یقی دادم و نفس عمهیسرم و به شونه ش تک.... یخوشبخت بش..دخترم
به ...  و لبخند زدمدمی من و شهراد جا کرده بود کشنِی سپهراد که خودش و بي به موهایدست!...... یمرس..مامان
 از تحمل کردنِ شهراد هم سخت تر ی کار حتنیا.. بشنی عروسالهی خی کنم که بی تونسته بودم همه رو راضیسخت
 ی کنن اما با زور تونستم متقاعدشون کنم که دوست ندارم عروسی راضیبه عروس همه همت کرده بودن که من و..بود
 کردم به زور لباس عروس ی و هم قبول نمنیاگه ا..اما متاسفانه نتونسته بودم از جشنِ بعد از عقد فرار کنم.... رمیبگ

 سرمون ي کرده باالالگارسوندخترا هم ا.. اشناها جمع شده بودنيهمه .. عقدي برامیتو محضر بود...  کردنیتنم م
 زی رزی بودن و رستادهیمامان و الهام خانوم جلومون ا... پارچه گرفته بودن و منتظر بودن عاقد شروع کنه و قند بسابن

 م بود و رهی هم پر از ارامش خایبرد.. با لبخند و نگاهه مهربونش دلم و قرص کرده بوداریاقا شهر..ختنی ریاشک م
 و پاشنه دی سفی ورني بودم و کفشادهی پوشی و شال ابدی سفنی به همراهه جی اسمونی ابيمانتو.....  زدیلبخند م

 و لبخند سی خيالهام خانوم با چشما.. کنارم،نگاهم و سمتش چرخوندمی کسستادنِیبا ا.... بلندم قدم و بلندتر کرده بود
-:  تو دستش و باال گرفتدهی و چادر سفد سرش و تکون دادی خودش دينگاهم و که متوجه ...  بودستادهیکنارم ا
 رو باز کرد و همراه با زمزمه ي نقره اي با گالدی چادر سفيتا.. و بلند شدمدمی کشیقینفس عم!...  دخترم؟يدیاجازه م

 يلبه ها.... م،رفتیشونی پدنِی سرم مرتب کرد و بعد از بوسيچادر رو رو.. سرم انداختي کرد،روی لب مری که زییها
 نگاهه شاده مامان و میتمام دلخوش.. و دلهره بودمیپر از نگران..دلم اشوب بود..به دستم گرفتم و دوباره نشستم چادر رو

 يبا صدا..... میریالبته اگه از صورتِ سرخوشِ شهراد فاکتور بگ.. بودای و برداری اقا شهريالهام خانوم و لبخنده رو لبا
دستِ مشت شده !.... عمو شهراد؟-:  جلوم بهشون نگه کردمي نهیی تو ازسپهراد که شهراد رو مخاطب قرار داده بود ا

 حال نیهمچ.. خنک از تو دلم رد کردمی نسهی و صورت سرخ شده ش،رونی که با شدت فوت کرد بی شهراد و نفسي
 نترل که تونست خودش و ککمی.....  زوره پسرت بهت بگه عمویلیواقعا هم خ..شدی ناراحت مينطوری ای کردم وقتیم

 ی میسما و مام-:  و گفتدیسپهراد لب ورچ!... زم؟یجونم عز- :  سمت سپهراددیکنه،با همون دست مشت شده چرخ
 جفتمون ي سپهراد لبخند رو لباياز لحن و جمله !) ن؟ی عروس بشی خواهی میشما و مامان!....(ن؟ی علوش بسنیحواه

تو خوشحال ..می کنی عروسمی خواهیم-: فت و گدی سپهراد کشي به موهایمشتش و باز کرد و دست..نشست
 يدوست ندار!..چرا؟- :  و با خنده گفتدیلپش و کش.. نه انداخت بااليسپهراد تخس سرش و به نشونه !... ؟یستین
من -:  سپهراد با بغض جمع شديلبا....  خونههیتو ..می هم باششیپ!..ن؟ی کنیدوتاتون با من زندگ!.. من؟شی پییایب

 از من ی خواهیتو م..دمی نمیشکیمن مامانم و به ه!....(س؟یلی اس من بتی حواهیتو م..تمی نمیستی و به همیمام
 چکسیه.. پسرمنیمنو بب- :  طرفش و صورتش و تو دستام گرفتمدمیچرخ..هی گرریکم مونده بود بزنه ز!) ش؟یریبگ
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 زنده م یمن تا وقت..ی منزِیتو همه چ..رمیم ی من میتو نباش..ی مامانهیزندگ..یتو قلبه مامان..رهی تونه من و از تو بگینم
 به دستم کرد و دسته ینگاه..دست راستم و از صورتش جدا کردم و گرفتم طرفش.... دمیقول م.. مونمیکناره تو م

منتظر بهش ..دستش و از دستم دراورد و گرفت سمتِ شهراد.... قوله قول-!) قول؟!..(گول؟- : تپلش و تو دستم گذاشت
 سرش و یسپهراد با خوشحال... قول-:  کرد و دسته سپهراد رو گرفتيشهراد تک خنده ا..اونم قول بده نگاه کرد تا

 کردم و يخنده ا) نیحاال عروس بش...(نیحاال علوش بس- :  راحت گفتالهی و با خی ناراحتيتکون داد و بدون ذره ا
 گونه ي خم شد و با هم لبامون روش صورتي گهیهمزمان با من شهراد هم از طرفِ د..خم شدم صورتش و ببوسم

 ای بردثِیسرمو که بلند کردم نگام به صورته خب.....  رو حس کردمنی دوربهیهمون لحظه فلشِ .. سپهراد نشستيها
 و ابروهاش رو برام باال دیخند...  بهش رفتميبا خنده،چشم غره ا.. رو به طرفمون گرفته بودنیافتاد که دورب

 و سکوت اتاق رو فرا دی دفعه همهمه ها خوابهی عاقد يبا صدا...  که با خنده م پررو نشهملبام و جمع کرد..انداخت
دست دراز کردم و قران رو از جلوم ...  شدمی موونهیداشتم ار سرو صدا ها د.. اومدیکاش زودتر صداش م..گرفت

 و رونینفسم و فوت کردم ب.. و خواستم بازش کنم که دسته شهراد به طرفم دراز شددمیدو طرفش رو بوس..برداشت
 سپهراد گرفته بودش تا منم بتونم يجلو.. خم شد طرفمکمی کرد و دنش،بازشیبعد از بوس.... قران رو به دستش داد

حرفاش چند .. خوندی بود و داشت خطبه رو مستادهی عالمه کوه اهی نِیانگار ب.. شدی عاقد تو سرم اکو ميصدا... بخونم
 ی نشستم و به عقدِ شهراد در می منجای اشیکاش چند سال پ..اوردی به گلوم فشار مغضب..شدیبار برام تکرار م

 ی منجای با شوق و ذوق ادیمن االن با.....  بوداوردهی همه بال سرم ننیکاش قبل از عمل کردن به قولش،ا..اومدم
....  کنهتی همه منو اذنی اتچطور تونس.. بشمشی و قانونی بودم تا زودتر بله رو بگم و زن رسمینشستم و منتظر م

 ي شاپ جلویکاش اون روز تو کاف.. بودمنیغمگ..وجودم پر شده بود از خشم.. بودمیعصبان.. بودمری دلگیلیازش خ
 دراوردم و باهاش ي احمق بازيادیز.. از اتفاقات خودم هستمیمیمقصرِ ن.. دادمی گرفتم و بهش فرصت نمیزبونم و م
 که تو یکی کوچيبا جعبه ...... کاش ارزشش و داشت.. پا گذاشتمری و بخاطرش زعتقاداتم باورا و ايهمه ..راه اومدم

شهراد نگران و مضطرب .. انداختمنهیی به اینگاه..رونی شدم بدهی تلخِ گذشته کشيدستم گذاشته شد،از خاطره ها
 يپوزخند..یرلفظیز..کی شکل و بارلی مستطي جعبه هی.. تو دستمينگاهم و چرخوندم به جعبه .. کردینگاهم م

 یچقدر ب!.. دوبار اجازه گرفت که من متوجه نشدم؟یک.. عاقدي و حواسم و دادم به حرفادمی کشیقینفس عم.... زدم
 ی بار سوم ميبرا- : شدی مدهی مثل پتک تو سرم کوبشد،انگاری که از دهن عاقد خارج ميهر کلمه ا... حواس شدم

 جلد کالم اهللا کی ي هی شما را،با مهردی دهی به بنده وکالت مای ادیسع  فرزندهیپرسم،سرکار خانوم آبشار پناه
به عقدِ ..به صورت عندالمطالبه..ي تمام بهاره ازاديدو هزار سکه .. سفرِ حجِ تمتعکی.. و شمعداننهیی دست اکی..دیمج

 نگاه ها رو حس ینیسنگ..دنهمه ساکت ش!..... لم؟ی وکایا..اورمی در باری شهراد بزرگمهر فرزنده شهريدائمِ جناب اقا
 جواب دیهرچقدر هم عقبش بندازم باالخره با..دمی کشي اگهی دقِینفس عم..بغضم و با اب دهنم قورت دادم.. کردمیم

 که انگار از ته چاه یی و با صدادمیلبم و گز.... ریچقدر د..شمیمن دارم رسما زنِ شهراد م.. تونم ازش فرار کنمینم..بدم
 کرد و بعد همه باهم شروع کردن دای سکوت ادامه پهیچند ثان!.... بلــه.. بزرگترايبا اجازه - :  اومدمف اومد،به حریدر م

با .. سپهرادي رودینگاهم چرخ....  فشردی هم ميچشماش و محکم رو.. به شهراد نگاه کردمنهییتو ا..به دست زدن
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 بخاطره تو ی نفهمچوقتیپسرم،کاش ه..زدم ینیلبخنده غمگ.. زدی و دست مدادی و خنده خودش و تکون میخوشحال
با بلند ..... ی رو نچشي مادری و بي پدری گذشتم تا تو طعمه بمیاز زندگ.. انداختمیخودم و تو چه هچل.. کردمکاریچ

 دهیباهم خر.. حلقه هارو دسته شهراد داديالهام خانوم جلو اومد و جعبه .. بلند شدمی صندليشدنه شهراد،منم از رو
 خودش،اسمِ منو حک ي من اسمِ شهراد و تو حلقه ي که شهراد داده بود تو حلقه دی ساده و طال سفنگی روتاد..میبود

 دونست یانگار نم..برگشت سمتم و مردد بهم نگاه کرد.. منو در اورديشهراد جعبه رو باز کرد و حلقه .... کرده بودن
 و نهی صورتم بشي خواست روی صورت مستاصلش منهدی که با ديلبخند!..رم؟ی پاچه ش رو بگدی ترسیم..چکار کنه

 زد و ي سخت نجاتش دادم که لبخنده گشادیلی خی دوراههیانگار از ..... خوردم و دسته چپم و به طرفش گرفتم
حلقه ش رو از جعبه خارج .. حلقه هارو داد دستميجعبه ...  برخورد،حلقه رو دستم کردنیبا کمتر..قدرشناس نگاهم کرد

 هیخواستم بچرخم سمتِ بق....  گرفتنه دستش،با دو انگشته شصت و اشاره م حلقه رو تو انگشتش انداختمونِکردم و بد
... االیداماد عروس و ببوس - :  خوندنی صدا مکی.. دو خانواده،خشکم زدي جووناطنتِی پر شي دفعه با صداهیکه 

 زد و با يشخندین.. کردی نگاه مهیداشت به بق..دیالبته ند.. به شهراد انداختمینگاهه غضبناک..اخمام رفت تو هم
 شتری بچه ها بدنهیهــو کش... میدی انجام نمی خصوصي ملت کارايما جلو..شهی متونیادیز-:  باال رفته گفتيابروها
 خواست از دستشون سرم و بکوبم به یدلم م.. نشدن و دوباره شروع به خوندن کردنالی خیهرچند ب.. کردمیعصبان

 الی خیب- :  متوجه بشن لب زدهی بقنکهیبدون ا.. و مثال ناراحت برگشتم سمتمرونی نفسش و فوت کرد بشهراد.... وارید
 ي شدم که چشم غره ی حرصنقدری کنه اشی کرد مخفی می که تو چهره ش بود و سعیتی رضادنهیاز د... شنینم
 هیابروهاش رو .. ش مشخص نشهنده هم فشرد تا خيلباش و رو....  بهش رفتم و چشمام و گرد کردم براشیظیغل

 يدستش و که بلند کرد دلم هر.. کنهکاری خواد چیم..مشکوك نگاش کردم.. قدم اومد سمتمهی کرد و نییبار باال پا
 هی.. شونه مي بشم و بتوپم بهش که دستش نشست روهی بقالهی خیخواستم ب!.. بکنه؟ی خواست چه غلطیم... ختیر

 يطور..دی کوبیقلبم محکم و بلند م.. کرده بودری گنهینفسم تو س.. هدف باز و بسته شدیب لبام..دیدفعه تمام بدنم لرز
 یفقط م.. ندارمتیکار..نترس..ــسیه- : دیچی ارومش تو گوشم پيصدا.....  کردمیکه نبضش و تو تمام بدنم حس م

 که نکوست از بهارش یسال.. دستش داغ شده بودریشونه م ز.... اروم..نلرز گلم..اروم باش..خوام ساکتشون کنم
 يبا چشما... می کنی دردسر کنار هم زندگی پس چطور قراره بارهی درمي جنبه بازی اول داره بنی همیوقت..داستیپ

 ي ارادری غی همه ادم عکس العملنی جلو اهویاگه ..دی لرزی شده بودم به گردنش و مردمک چشمام مرهیگشاد شده خ
 و فقط عیلباش سر....  اراده پرت نشه طرفشی و سفت گرفته بودم که دست و پاهام بمتمام بدن..رهینشون بدم ابروم م

 و چشمام و دمی کشیقینفس عم.. و به همون سرعت هم عقب رفتمیشونی شد به پدهی لمسِ کوتاه،کشهی يبه اندازه 
بعد .. کم بشهشی حبس کردم تا از تندکمینفسم و ...  بود تو دهنشدهیلباش و محکم کش..چرخوندم سمت صورتش

اما مطمئن بودم .. دادن،که فرصت نکردم به کارش فکر کنمهی و هدکی تبري همه اومدن طرفمون براعی سرنقدریهم ا
 حه،بدونی که به نظر خودش صحی هرچدی داره و نبای العمل،عکسی بفهمه هر عملدیبا..ارمی رو سرش درمشیتالف

.......  انجامش بدههیتوجه به نظره بق
مضطرب و لرزون *********************************************** *******
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مامان ...  دونستم امشب قراره چطور بگذرهیواقعا نم.. چکار کنمدی دونستم بای بودم و نمستادهی بزرگش ايوسط خونه 
 که شب با نده مونیهم.. و با خودم اوردمشومدمی خودش نگه داره که اصال کوتاه نشی خواست سپهراد رو امشب پیم
 برد ی رو منیداشت ماش..ادی مبل نشستم و منتظرش شدم تا بيرو....  جنبه تنها بمونم و تا صبح از ترس بلرزمی بنیا

دستام و تو هم ... ارهی رو داد به من که منتظر نمونن و خودش گفت سپهراد رو که خواب بود مدیکل..نگیتو پارک
 بزرگ بود و یکی شده از دو تا سالن که لیتشک.. دوبلکس و بزرگي خونه هی.. به خونه انداختمی کلی و نگاهدمیچیپ

 بزرگ و ي دي و ال اونیزی تلوزی مي شده بود به عالوه دهی داخلش چیبزرگه دو دست مبل راحت..کتری کوچیکیاون 
 یکی نیکه با دو پله از ایسالن کوچ....  کانتر جا گرفته بودری دوازده نفره که زي ناهار خورزیچند تا گلدون و بوفه و م

 و بامزه هم کی بار کوچهی.. سبز رنگ مبله شده بودي و پارچه هاي قهوه ای چوبی سلطنتي و با مبل هاشدیجدا م
 از جنگل یی بود و نماهاي تابلو ها هم قابشون قهوه ایحت.. بودني استفاده شده سبز و قهوه ايرنگها... گوشه ش بود

 ي چهار نفره زِی مهی.. بودنی و مشکلوری داخلش سلیتمام وسا.. بودي درِ وروديبه رو  روقایاشپزخونه دق.... بودن
 ی بودم،مدهی باال که من هنوز نديسمت راست راه پله بود و به طبقه ..  و خوشگل هم داخلش بودکیکوچ
 به بغل وارد هراد باز شد و شهراد،سپيدرِ ورود...  پله ها بودنرِی هم کنار هم،زیی حمام و دستشوسیسرو..دیرس
 یم-... اره قشنگه-: سرم و تکون دادم!... ؟يدوسش دار!..از خونه خوشت اومد؟-:  به من انداخت و گفتینگاه..شد

 قدم به هیبلند شدم و ....  رنگ استفاده کنننی از انشیزای دي گفتم برانی هميبرا..يدونستم رنگ سبز رو دوست دار
 و راه افتاد دی کشیقینفس عم...  خوام استراحت کنمیم.. خسته میلیخ!..س؟اتاقِ منو سپهراد کجا-: طرفش رفتم
 کی سالن کوچهی.. اتاق بودشتریاونجا ب..دنبالش از پله ها باال رفتم...  تا بهت نشون بدمایپشت سرم ب-: طرف پله ها

با ....  کرد و رفت داخلزدر اول از سمت چپ رو با.. شده بود و دورتا دورش در بوددهی توش چی دست مبل راحتهیکه 
رنگ .. شده بودنیزای پسربچه دهی ي براییبایاتاق به شکل ز.. لحظه خشکم زدهی دنشی رفتم داخل و از ديکنجکاو

 یلی خنشی دونستم سپهراد ببی بود و منی رنگ که شکل ماشی تخت ابهی در يروبه رو.... دی روشن و سفی ابيها
 ي شارژنیماش.. و عروسک بودنی قرار داشت که پر از ماشی و چوبکیکوچ ي بوفه هی تخت يباال..ادیازش خوشش م

 اتاق ي نجا،گوشهی فرستاده بودم المونی بود و چند روز قبل همراه با لباسا و وسادهی هم که خودم براش خریبزرگ
سمت راست . .. هم داشتدی سفي هی حاشهی بود و یرنگش اب.. گرد و ساده پهن بودکی فرش کوچهیکف اتاق .... بود

 ی و صندلزی مهیکنار در اتاق هم .. بوددهی روش چسبی بتمن و مرد عنکبوتي برچسب هاد،کهی و سفی کمد لباسِ ابهی
....  هم وسط اتاق بودی و بزرگي بادی صندلهی.. قرار گرفته بودی رنگدی خوشگل و سفوتری شده بود که روش کامپدهیچ

 دیشا..دی خوابی تو اتاق و تخت خودم مشهیهم.. درست کنمی اتاقنطوری پسرم ايمن نتونستم برا..دی لرزیچونم م
 یقینفس عم...  کردی اعتراض نمدی خوابی تو اتاق خودم منکهی از اچوقتیه.. رو داشته باشهی اتاقنیحسرت همچ

 ن مي لبش برايو همون لبخنده رو.. کنهی خوشحالش میلی اتاق خنیمطمئنم ا.. و اب دهنم و قورت دادمدمیکش
 تنش يپتو رو رو.. عوض کردی شلوارك راحتهی و با نشی تختش گذاشت و با حوصله جيشهراد،سپهراد رو رو... هیکاف
هرچند .. پسربچه چطور رفتار کنههی دونه با یم..ادیبابا بودن بهش م.. شده بودمرهیبا دقت بهش خ.. و مرتبش کرددیکش

 بچه دار دیفقط با.. حسِ قشنگه پدر و مادر بودن وجود دارهنیو زنا ا  مردايتو وجوده همه ..هیزی غرزهی چهی رفتارا نیا
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...  با بچه ش رفتار کنهدی دونه چطور بای پدره،مهی دهیحاال که فهم..مثل شهراد....  حس بروز داده بشهنیبشن تا ا
 رو بهت نشون تو  اتاقمی برایحاال ب-:  زد و گفتیلبخنده مهربون.. و برگشت طرفمستادیکارش که تموم شدصاف ا

اول .. نشهداری و در اتاق رو اروم بستم که سپهراد با صداش برونیدنبالش از اتاق رفتم ب...  نهای ادی خوشت ممینیبدم،بب
 و چراغ یز،صندلی مهی.. نداشتيادی ززهی و ساده بود که چکی اتاقِ کوچهیاتاق کارش ...  اتاقا رو بهم نشون دادي هیبق

 مهمون بود که يدوتا اتاقا برا.... ی قرمز مشکي کاناپه هی.. بزرگي کتابخونه هی..ینقشه کش  کارهلِیمطالعه و وسا
 نفره داشت که روش هی تخته هیفقط .. ساده بودیلی اتاقم خنیا..دی خوابی کرد و اونجا می استفاده مشونیکیشهراد از 

در هم ته سالن کنار هم قرار داشتن که شاملِ  دو...  کنسولنهیی اهی کمد و هی.. بودختهی لباس از شهراد رکهیچند ت
تمام .. تو اماده ش کردمي که براهی اتاقِ اصلنمیا-: درِ کناره اتاقِ خودش و باز کرد و گفت.. بودییحمام و دستشو

از .. بودیاتاقِ بزرگ.. گفتم و وارد شدمی مرسهی یبا خستگ... ي که فرستاده بودییهمونا.. رو داخلش گذاشتملتیوسا
 ی وارد اتاق می که وقتيزیچ.. اتاق رو داشتهی ازِی مورد نلی وساي استفاده شده بود و همه دی و سفی زرشکي هاگرن

 يبرا.. عکس از من و شهرادهی....  تخت نصب شده بودي عکس بود که باالهی کرد ی اول از همه جلب توجه ميشد
 پرتره از صورتمون بود اونم هی.. رو پوشونده بودواری دصف نبای بزرگ بود که تقرنقدریعکس ا.. بودمونیاون زمانِ دوست

 به جلومون نگاه کرده و از ته ییدوتا..صورت من جلو بود و صورت شهراد کنارم اما عقب تر.. مونمرخیفقط ن..نه کامل
 هیافسون  اونم فکر کنم مهراب و.. بوددهی خندظی غلنقدری بود که شهراد ای تنها عکسنیفکر کنم ا..می بوددهیدل خند

 یعکس قشنگ.....  و تبسم از کنارمون،ناغافل عکس گرفته بودمی بوددهی انجام داده بودن که ما خنديحرکت خنده دار
 لب تابش ي کردم از رویفکر م.. عکسارو دارهنی تعجب کرده بودم که شهراد هنوزم انی اي براشتریبود اما من ب

 یلی عکس رو خنیا- :  گفتیبه عکس حس کرد که با لحن پرمحبت  م رورهیانگار نگاهه خ.... پاکشون کرده باشه
...  نبود که نگاهشون نکنميروز.. چندسال دلم به عکسات خوش بودنیتمام ا.. بهمدهی میحس زندگ..دوست دارم

 یوقت..سرش و تکون داد و رفت سمت در...  خوام بخوابمیم-:  توجه به حرفش گفتمیابروهام و باال انداختم و ب
لبام و تو دهنم ... یخوب بخواب..ریشب بخ.. درِي اتاق رودیکل-:  طرفمدی و چرخستادی لحظه اهی رونی رفت بیم داشت

 نی اعتماد تررقابلِی تونم به غینم.. تو در چرخوندم و درو قفل کردمدویرون،کلی رفت بیوقت.. و سر تکون دادمدمیکش
لباسم .. مانتوم رو باز کردم و از تنم درش اوردميدکمه ها.... ادیرم بياز شهرادِ بزرگمهر هرکار.. اعتماد کنممیادم زندگ

 ی تو مهموننقدریا... دمیپتو رو تا گردنم باال کش..دمی تخت دراز کشي عوض کردم و روی و شلوار راحتشرتی تهیو با 
 من تو خونه امت شب اقنی اولبی ترتنیو به ا.. شدمهوشی کرده بودن که از خواب بتیخسته شده بودم و بچه ها اذ

 یچ.. به اطرافم نگاه کردمجیگ..دمی بلنده سپهراد از خواب پري هی گريبا صدا......  شدي شهراد بزرگمهر سپري
 دویکل.. بردم سمت در اتاقاد،هجومی از کجا مهی گري کجا هستم و صدادمی فهمی فکر کردم و وقتکمی!... شده؟

 کرد و هر آن ممکن بود نفسش قطع ی مهیسپهرادم داشت گر..ونریچرخوندم و در که باز شد،خودم و پرت کردم ب
 ی می زانو نشسته بود و سعيشهراد هم جلوش رو.. کردی مهی و گرنی زمدی کوبی راه پله،سپهراد پا مکینزد.... بشه

 با سپهراد  طرفم ودیسر دوتاشون چرخ!...  شده؟یچ- : دمی،نالیبا نفس نفس و پر از نگران... شدیکرد ارومش کنه اما نم
 تو یمام- :  گفتهی شد و با گرزونیاز گردنم او..نشستم و محکم بغلش کردم.. طرفمدی و دوهی گرری زد زشتری بدنمید
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 و سرش و دمی کشينفس اسوده ا) ينبود..ي شدم تو نبودداریب..یی تو کجایمام...(ینبوت..ی سدم تو نبوتدالیب..ییتُشا
 خواب نی همي برادمی خوابری دشبید..دیببخش.. بودمدهیاتاق خواب یکی نیپسرم من تو ا-:  م فشردمنهیبه س
 قهی ش اروم اروم کم شد و بعد از چند دقهیگر.... اروم باش.. پسرمنیافر..شتهیمامان پ..گهی نکن دهیگر..دیببخش..موندم

 دینگاهه منو که د ... کردی به شهراد انداختم که دست به کمر به ما نگاه مینگاه..ساکت شد اما گردنم و ول نکرد
تو .. شدمداری ش بهی گريمنم با صدا..دهی ترسدهی شده و تو رو که کنارش ندداریب-:  و گفترونینفسش و فوت کرد ب

سرم و تکون دادم و ... هرکار کردم اروم نشد..اما دره اتاقِ خودت قفل بود،نتونست بازش کنه.. گشتیاتاقا دنبالت م
به اتاقم اشاره کردم و ... من و تو و عمو شهراد..میکنی می زندگنجای به بعد انی از ازمیزع-: سپهراد و از خودم جدا کردم

سرش و به !... ؟يدیاتاقِ خوشگله خودتو د..نجای اییای بدی بای داشتيکار.. اتاقه منهنیا.. خوابمی منجایمن ا-: گفتم
: لبخند زدم!)  اتاقه منه؟گهیاون اتاق خوشگله،د(!... اتاگه منه؟دهیاون اتاگ حوسگله،د-:  اره تکون داد و گفتينشونه 

 ی که اتاقه خوشگلی از عمو تشکر کندیپس با-... هووم-!... ؟يدوسش دار..عمو شهراد برات اماده کرده..زمیاره عز-
شهراد خم .. دستاش و باز کرد که بغلش کنهدیرفت طرفِ شهراد و جلوش که رس.... زود باش..بدو..برات درست کرده

سپهراد دستاش و دور گردنِ شهراد حلقه کرد و محکم گونه ش .. بغلِ سپهراد و بلندش کردرِی و انداخت زتاششد،دس
 رو ،سپهرادي بامزه ايشهراد با خنده )  عمو واسه اتاق خوشگلهیمرس...( عمو واشه اتاگ حوسگلهیملس-: دیرو بوس

.. باسه-!... باشه؟.. بگو برات بخرمیخواست يزی خودت چای کم داشت يزیاگه چ.. کنمیخواهش م-:  و گفتدیبوس
 ی خوشمزه درست مي صبحونه هی امیاالن م-:  به دست وصورتم بزنم گفتمی رفتم تو اتاقم تا ابی که منطوریهم

 ي شلوارِ پارچه اهی.. اتاقم و صورتم و شستمسیرفتم تو سرو...  لباست و عوض کنادی میسپهراد تا مامان..میکنم،بخور
 کردم،از ی سرم جمع مي باالپسی که موهام و با کلیدر حال...  کوتاهنی استشرتِی به همراهه تدمی پوشتگشاد و راح

 با هم حرف ی که با خنده و شوخدمی جفتشون رو شني شدم،صدای از کناره اتاقِ سپهراد رد میوقت.. رفتمرونیاتاق ب
 زدم و از پله ها يلبخند.. کردی سپهراد رو عوض مهشهراد داشت لباس.. به اتاق انداختمی در نگاهياز ال....  زدنیم

 تا دمی ها کشنتی به کابی سرکادی اب جوش بیتا وقت.. شهی پاي رو اب کردم و گذاشتم روی برقيکتر...  شدمریسراز
 هم کی کوچی خالي فضاهی یپر بود و حت.. رو باز کردم و ابروهام رفت باالخچالیدر ....  کنمدای رو پلی وسايجا

 سپهراد گرم ي هم براری شوانی لهی..ر،نونیکره،عسل،مربا،پن..دمی رو چزی دم دادم و مییچا... شدی نمدایپ توش
 و دمی کشی سوتزی مدنهی با سر و صدا وارد اشپزخونه شدن و شهراد با دییدوتا....  بخورهریعادت داشت صبحا ش..کردم

 ی حرف نامربوطای سپهراد بزنم تو ذوقش ي جلوواستمنخ... نیدیزحمت کش.. خانومیمرس-:  بهم زديلبخنده پر مهر
خواهش -:  گفتمی زدم و با بدجنسيدر عوض لبخند..ستی تو ني برانای کدوم از اچیبزنم وگرنه دوست داشتم بگم ه

سپهراد رو از .... ی اماده کندیبا..از فردا صبحونه با شماس.. من بودي زحمت فقط امروز به عهده نیالبته ا.. کنمیم
 ي و روختمی رییدوتا چا...  ترکیگردن ما از مو بار..چشــم-:  گذاشت و با خنده،کشدار گفتمی صندلهی ي رولشبغ
شهراد ....  سپهراد شدمي شهراد نشستم و مشغوله لقمه گرفتن برايخودمم کناره سپهراد و روبه رو.. گذاشتمزیم

تو که !..ره؟یتو خونه حوصله ت سر نم- :  گفتکرد ی منشیری و شچرخوندی مشیی که قاشق رو تو استکان چانطوریهم
شونه باال .... گهی دی که ازش استفاده کني همه سال درس خوندنیا!..؟یشی چرا مشغول به کار نمیمدرکت رو گرفت
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 تونستم درست ی خواستم کار کنم اونوقت نمیاگه م.. دونمینم-:  اماده رو تو دهن سپهراد گذاشتميانداختم و لقمه 
 راحت به کارات ی تونیم..رهیسپهراد که مهدکودك م-... دوست نداشتم بسپارمش دسته پرستار.. برسمادبه سپهر

 تی تنها اذدمی ترسیم.. نداشتي همبازچیه.. تنها بودیلیاخه خ.. فرستمش مهدی دوماهه میکیاره اما تازه -... یبرس
 تونم از ی من میاگه بخواه- :  رو خوردشیی قلپ از چاهی....  باشهشمی پشهیبشه وگرنه خودم که دوست دارم هم

 ي که من و بچه هایی نقشه های تونیاگه وقتت کم بود م..ی که تو خونه روشون کار کنارمیشرکت برات نقشه ب
هرچند شرکت ..ي که کال خودت انجام بدارمی تونم برات کار بی میاگه هم بخواه..ی کنینی رو بازبمی کشیشرکت م

- .....  بگویاگه خواست..می تو کار داري برانکهیخالصه ا..ستی اما بدك هم نمیوفتادی راه نادی زز و هنوسهیما تازه تاس
 شدم برم لی فارغ التحصی رشته رو انتخاب کردم که وقتنیمن ا.. بود هم هستکی که بابام توش شریشرکت

شرکته ساخت و ساز   که داشت همیکی که بابا و چند شری دونیم.. خودش باشمشیدوست داشت من پ..همونجا
 قورت دادم و ییبغضم و همراه با چا.... نمی رو ببشی خالي دوست ندارم برم اونجا و جاگهیاما بعد از فوته بابام د..داشتن

 دمی شنیوقت..خدا رحمتش کنه-:  گفتی بابام حالم بد شده که با لحن محزونادهی با دیانگار فهم.. انداختمنییسرم و پا
 تو کارت ی کنی سعدیاتفاقا با..ی کنتی تو خودت و اذستی نیبابات راض..غصه نخور.. شدمراحتفوت کردن واقعا نا

 که گذشت شهراد دوباره کمی.. نگفتميزی چگهیسرم و تکون دادم و د.... ی تا بابات رو به ارزوش برسونی کنشرفتیپ
 کنن و یهمونا کار م.. داشتکیشر بابام دوتا..نه- !... ست؟ی بابات ني جایپس االن تو شرکت کس-: به حرف اومد

 سرم و نانیبا اطم!...  هستن؟ي قابل اعتماديادما-....  کننی مزی بابام رو هرماه به حسابِ مامانم واري هیسوده،سرما
 ی خوب و مطمئنيادما.. شرکت رو راه انداختننی بابام بودن و بعد از دانشگاه با هم ايدوستا..اره-: تکون دادم

 زی ميارنج دستش و رو....  زننی به مامان سر مانی خانماشون میهنوزم گاه..می و امد هم داشتتبا هم رف..هستن
 یدر موردش فکر م-!...  نه؟ای تو خونه ارمی برات کار بيحاال دوست دار-:  نونِ تو دستش رو چرخوندکهیگذاشت و ت

منم ..و با لبخند مشغوله صبحانه ش شد سر تکون داد...  برهشی اوضاع چطور قراره پنمیبب..دمیکنم و بهت خبر م
 بدون تنش و نطوری امی تونستیخوب بود که م... دمی رسی خوردم،به سپهراد هم می که خودم صبحانه منطوریهم

 که خودم و پسرم توش یطی خواست محیدلم م.. خواست،نه جنگ و دعوایدلم ارامش م..میبحث با هم صحبت کن
...... باشه ی پر ارامش و راحتمی کنی میزندگ

 پر ییفنجون هارو از چا***************************************************** 
افسون و ..نجایبچه ها خودشون رو امشب مهمون کرده بودن ا...  رو برداشتم راه افتادم سمت سالنینیکردم و س

 خوشحال شدم که نی همچدمی رو داید تبسم و بریوقت..همشون با هم اومدن...  و تبسمایبرد..ي و مهدتایب..مهراب
 نشستن اما ی کردن و کنار هم می منظور باهم صحبت میهرچند خودشون ب!..شه؟ی میعنی.. تا بناگوش در رفتشمین

 زدم و خواستم يلبخند.....  کناره خودم دارمشهی همي رو براای بردگهی دينطوریا..وفتهی بی اتفاقنی همچدیچرا نبا
 قرار ینی سي کناره دستم روی تعارف کنم که دستیی تر بود تو جمع،خم بشم و چابهیر که نسبتا غي مهديجلو

 دوستات شی پنیتو برو بش.. گردونمیمن م-: سرم و بلند کردم و با تعجب به شهراد نگاه کردم که گفت... گرفت
کناره افسون نشستم و ..هش رو سپردم بینی شونه باال انداختم و سالی خیب... يتا االن تو اشپزخونه بود..يخسته شد
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 یم-: افسون سر کرد تو گوشم و گفت....  نظر گرفته بود،زدمری حرکاته مارو زي و با کنجکاوقی که دقای به برديلبخند
 گهی دي خبر داریتو که از همه چ!..؟يمثال چه خبر-:  بهش رفتميچشم غره ا!... ه؟یخبر.. شدهنیری شی که زندگنمیب

 ی زنیحرفا م!.. هام و؟یمسببه تمام بدبخت!..د؟ی شهراد رو بخشی اسوننی به اشهی نظرت مبه..ی زنی حرفو منیچرا ا
 ی مني بزرگ باشه اما براادی که زيالبته نه کار..خب چرا- !...  نکرده که نظرت و جلب کنه؟ي تا االن کاریعنی-.... ها

با تو که تعارف ..نمی بی و هم مزشی ري توجه هانی دارم همرنظری هستم و حرکاتش و زیکه همش تو الکه دفاع
 کاراش به يهمه .. تونه دلم و بلرزونه،شهرادهی که تو تمام عمرم تونسته و می تنها کسگمی به خودم مشهیهم..ندارم

 زی رکمی و چشما و دمی و مکنمییلب پا!...  کنه؟ی مییمثال چه کارا-:  نشستشیشونی پي رويزیاخم ر..... ادیچشمم م
 شِی پشهیحواسش هم.. رو بلند کردمنی سنگینی زاره سی نمنکهیمثال هم..ستی بزرگ نادی کاراش زهگفتم ک-: کردم

 سر مییای ما میوقت..می خوری می من و سپهراد صبحا چدهی فهمگهید..نهی چی صبحانه رو مزی مشهیصبحا بلند م..منه
تو .. مني دوتا هم برایکی نشی و برهی گیم  سپهراد لقمهيبرا.. سپهراد رو هم گرم کردهرِی و شنیری منو شییز،چایم

منو هم .. خرهی سپهراد مي برای خوراکی خونه کلادیاز سرکار که م.. بهش وابسته شدهیلی ماه،سپهراد خهی نیهم
 ي من و هم برايهم برا.. خونهادی نمیدست خال.. خرهی دونه دوست دارم برام می که مییزایچ..رهی نمادشی

 که يالبته نه طور..دهی توجه نشون مادیز..گهی کارا دلی قبنیهم- :  مکث کردمکمیخاروندم و   رومیشونیپ..... سپهراد
 تونم یهرچند من هنوزم نم.. و حساب شده سیرپوستیتوجه هاش ز.. کنهییهمه بفهمن و بخواد خود نما

 بهم انداخت هی اندر سفل نگاهه عاقهی....  ندارهيری من که تاثي وگرنه رويدی هم گفتم چون تو پرسنارویا..ببخشمش
 يریروت تاث!..ست؟ی برات مهم نیگی و حاال می زنی حرف مزی رهی ي س دارقهیچند دق..اره جونه خودت-: و گفت

گفتم که چون اون اتفاق ..بزرگش نکن..خفه شو لطفا افسون-!... ؟ی کنی و ضبطشون می فهمی مقی دقنقدرینداره و ا
 کاراش ي همه نی هميبرا.. خواد بهم حمله کنهی کنم هرلحظه میفکر م..هستم افتاده همش تو حالته دفاع از خودم

 سربارِ گهید.. شناسنامه دارهگهی سپهراد دنکهیاز ا..ی دونیم.. کنهی متمی اذیلی هم داره خنیو هم.. نظر دارمریرو ز
اما .. کنهتیمن و پسرم حما  هست ازیکی نکهیا..دهی متی بهم امنیلی خنایا..می خودمون خونه داريبرا..میستیمامان ن
 نیا-:  شونه م گذاشت و اروم فشرديدستش و رو....  دارم،هم ترستیکنارش هم امن.. ترسه ناخوداگاه دارمهیهنوزم 

 تو ارزومه هی و خوشحالیخوشبخت.. برهنی ترس هم از بنی کم کم ادوارمیاما ام..ی بترسدمیبا اون اتفاق با.. گلمهیعیطب
 تونم راحت یم..یخوبه که تو هست.. دونمیم..زدلمی دونم عزیم-:  بهش زدمیلبخند کمرنگ!....  که؟ی دونیم..زمیعز

 ی هزاربار خداروشکر مي دارمت روزنکهیاز ا..ي خواهری خدا به من،تو هستي از لطف هایکی..باهات حرف بزنم
 نکهیهم- ....  جبران کنمي جورهی تونستم یکاش م..ي کردتی و ازم حمای روزا هم تنهام نذاشتنیتو بدتر..کنم

 به بچه ها که مشغول حرف ینگاه.. تر شدقی تکون دادم و لبخندم عميسر... زمی عزي جبران کردیخوشبخت بش
سپهراد تو بغله شهراد .... می برسه که هممون خوشبخت و شاد دوره هم جمع بشيکاش روز..زدن با هم بودن،انداختم

از بغله شهراد ..شمی پادیسر که بلند کرد اشاره کردم ب..اروم صداش زدم.. کردیم ي تو دستش بازنِینشسته بود و با ماش
خوب منو -:  و گفتمشینی بيبا انگشت زدم رو....  پاميبلندش کردم و نشوندمش رو.. سمتمدی و دونیی پادیپر

-:  دستش چرخوندو و تنشیماش....  سر بزنمهی برم به مامانم یگی عموها و نمشهی پی نشستیرفت.. هايفراموش کرد
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 بچه چه خوب نیا-:  گفتي و با ذوق و ناباوردیافسون لپِ سپهراد رو محکم کش...  کلدمی ميمن داستم باژ..نه ماما
 ....  یچه تحول..دمیاما االن همه رو خودم فهم.. آبشاري کردی ترجمه مدیقبال تو با.. زنهیحرف م

 :ط افسون بشنوه و صدام و اروم کردم که فقدمی سپهراد و بوسيموها
 کنه تا بتونه درست ی کلمه رو تکرار مهیانقدر .. کنهی باهاش کلمات رو کار منهیشیشهراد هرشب بعد از شام م-

 ....بگه
 
 ...هی عالنکهیا-
 
 به ری هم دنیاخه آرش.. کردمی باهاش کار مدینگو بچه تو کلماتش مشکل داشته و با..هی کردم عادیمن فکر م..هووم-

االن که ..نطورنی بچه ها هميمنم فکر کردم همه .. گفتی ماما و بابا مهی یسه ساله که بود به سخت..حرف اومد
 ..... تلفظ کلماتتو  بچه م مشکل داشتهدمی کنه تازه فهمیشهراد باهاش کار م

 
 : سپهراد رو ناز کرد و گفتيموها

 
 کنه هم خودش ی شهراد به سپهراد کمک منکهیهم..اشته شده شونه هات بردي از مشکالت از رویخوبه که بارِ بعض-
 یلی خدی فهمشهیم.. عوض شدهیلیهرچند رفتارش نسبت به قبل خ.. از شما بزرگ بشهتیبزار اونم با حما..شرفتهیپ

 هواتون رو داره نقدری انمی بی می اما وقتشهی نمف که با تو کرد،صايمن دلم هرگز باهاش بخاطره کار..متحول شده
 .....شمیروم ما

 
 خواهرش رو نداشته ي هوانقدری خواهر هم اهی یفکر کنم حت.. دستش گذاشتم و محکم فشردمي و رودستم
 .... سخت رو پشت سر بزاره و خوشبخت بشهي روزانی اونم ادوارمیام.. کارا کردهیلی من و سپهراد خيافسون برا..باشه

 
 : شهراد بهش نگاه کردمي صدابا
 
 ...فکر کنم بچه ها گرسنه باشن..ی شام رو اماده کنی خواهی نمزمیعز-
 

چقدر زود گذشت .. چشمام گرد شدقهی نُه و چهل و پنج دقي ساعت روي عقربه هادنهی به ساعت کردم و با دینگاه
 ...که متوجه نشدم

 
 اما رهی بگرونی از ب خواست شامیشهراد م.. و تکون دادم و سپهراد رو تو بغله افسون گذاشتم تا برم اشپزخونهسرم

 .... وقتم و گرفتیلی خنی هميبرا.. کنمیقبول نکردم و گفتم خودم درست م
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اما دخترا .. کمکادی کرد و بلند شد تا بی عذرخواهزدی بلند شدنه من،شهراد هم از مهراب که داشت باهاش حرف مبا
 ...ادی دنبالم راه افتادن و نذاشتن شهراد بعیسر
 

 ......می اماده کردنه شام به اشپزخونه رفتي برایی رو به شهراد سپرد و چهارتاافسون،سپهراد
 

***************************************************** 
 
 اشپزخونه يِ که خشک بشه و تو وروددمی که دوره کمرم بسته بودم کشيشبندی درِ خونه،دستام و به پي صدابا
 ...ستادمیا

 
 : گشاد و پر ذوق بهم نگاه کردي با لبخندشهراد

 
 !...؟یخوب..یخسته نباش..سالم خانوم-
 

 : تکون دادميسر.. همه شاد شدهنی شده که شهراد ایچ.. گرد شدکمی رفت باال و چشمام ابروهام
 
 !...ه؟یخبر..یمرس..سالم-
 

 یکی هم تو اون وهیم کی کرده بود و چند پالستی از دستاش و پشتش مخفیکی.. رو چندبار باال انداختابروهاش
 ....دستش بود

 
 : رو باال گرفتوهی باال رفته مي ابروهابا
 
 ...یانار و نارنگ.. گرفتمي که دوست داریی هاوهی برات منیآبشار بب-
 
 ...يلطف کرد..ممنون-
 
 : و خشک شدمدمی بلندش تو جام پري هارو داد دستم و خواستم بچرخم برم تو اشپزخونه که با صداوهیم
 
 ...گهی دایب.. گل پسرییکجا.. چه کردمنی ببایسپهــراد بدو ب!..ــــراد؟سپه-
 
 شهراد از سرکار ی وقتشهیسپهراد که هم..زدی سرخوش میلیخ.. حالتش مشکوك بودنیا.. بهش نگاه کردمي کنجکاوبا

 ....نیی شهراد بدو بدو از پله ها اومد پاي صدادش،بای بوسی و مششی رفت پی گشت خونه،میبرم
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 : و با نفس نفس گفتدی خندی خوشحالبا
 
 ...ی اومتیکِ..شالم-
 

 :دی شده خم شد سپهراد رو بوسی با همون دسته مخفشهراد
 
 ... خودموني برادمی خوشمزه خرزِی چهی.. االننیهم..سالم گل پسر-
 

 گنده هم بود قدرنیماشاال ا.. کرده چه برسه به سپهراده فضولی پشتش مخفی چنمی گل کرده بود که ببمی فضولمنم
 ...ینی پشتش و ببی تونستیکه نم

 
 اورد رونی که شهراد از پشتش بیکی پالستدنهی کردم و با دی بودم و به پدر و پسر نگاه مستادهی ها اوهی همون مبا

 !.... تونه بچه باشه؟ی مرد چقدر مهی یعنی..چشمام تا اخر گرد شد و دهنم باز موند
 
 مرد نی اي کردی که شک مدادی رو تو هوا تاب مکهی پالستنی خوشحال و شاد انقدریا..السی پر از گکی پالستهی

 ... سالش باشهی سکهینزد
 
 : شدم که صدام رفت باالی حرصنقدریا

 
 .....من توقع دارم سپهراد!..؟ی کشیتو خجالت نم!.. گوش تا گوش باز بود؟شتی ننی ايبرا-
 
 ومدی به هم بود،صدام قطع شد و دلم نهی شبتی نهای خوشگله جفتشون که بي برق زده و لبخنداي چشمادنهی با داما
 ....سرم و به تاسف تکون دادم و برگشتم تو اشپزخونه.. بگم بهشونيزیچ
 

 : شاده سپهراد لبخند به لبم نشونديصدا
 
 ... کنژی لو تمنای اایماما ب..ماما..می بخولمیبل..اخ جون..الشی گالشیگ-
 

 کردن تا زودتر بشورم و بدم ی بودن و به دستام نگاه مستادهیدوتاشون کنارم ا.. از دستشون گرفتموالساری و گدمیچرخ
 ...بخورن

 
 : کردم و گفتمي خنده اتک
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 !...؟ي کرددای از کجا پالسی موقع سال گنیا-
 
 : سر تکون داد و گفتی خوشحالبا
 
 بخرم اما شتری خواستم بیم..دمیمنم رفتم و خر.. کنمدای تونم پیامروز مهراب بهم گفت از اونجا م..از سردخونه گرفتم-

بعد دوباره ..شهی مضی که اون موقع سپهراد مرمی همه رو بخورمی خواهی و مارهیگفتم تو خونه باشه دلمون طاقت نم
 .....رمی گی مرمیم
 
 ...کمیفقط ..نی بخورنی تونیاالنم همه رو نم..اما خب..ی هم هستتونیچه عجب به فکره سالمت-
 
 ظرف رو از دستم نیهمچ.. تو ظرف گرفتم طرفشونختمی شستم و رالسی مقدار گهی اعتراضشون توجه نکردم و به

 ....رونی بدنیدسته سپهراد رو گرفت و از اشپزخونه دو.. که خشک شدمدیکش
 

 خوردن یتند تند م..ابقه بود نشسته بودن و انگار مسنی زميرو.. کننی چکار منمی ببدمی کردم و چرخي ناباوري خنده
 ... عقب نموننگهیتا از همد

 
 : زدمغی ابروهام و جنی نشست بيزی راخم

 
 ...نی خوری تند منقدریمگه دنبالتون گذاشتن که ا..نیشیاالن خفه م..ارومتر-
 

 : رفتم و ارومتر گفتميچشم غره ا.. شدن بهمرهی دست از خوردن برداشتن و با دهنِ پر خهمزمان
 
 ... هايسپهراد مامان هسته هاشون رو نخور..ينطوری انیری گی دل درد مای نیشی خفه مای..نیاروم بخور-
 

 که گذشت انگار کمی..خنده مو خوردم و برگشتم تو اشپزخونه.. ارومتر مشغول شدنکمی سر تکون دادن و مظلوم
 ...خوردنشون تموم شد که درسشون رو شروع کردن

 
 ... رفتی ضعف متشونیمی صمي و دلم برادمی شنی کردنه اشپزخونه بودم صداشون رو مزی که مشغوله تمنطوریهم
 

 : با خنده گفتشهراد
 
 ...خـّـاله..بگو-



@donyayroman 559 

 
 : تکرار کرددواری و تشددهی هم مثل خودش کشسپهراد

 
 ..حـّــاله-
 

 : خندهری بلندتر زد زشهراد
 
 ..بگو خخخخ..زم،خیح نه عز-
 

 : شهراد،تکرار کردي پر ذوق از خنده سپهراد
 
 ...خخخخ-
 
 ...حاال بگو خّــــاله..نیافر-
 
 ...خّـــحاله-
 
 : اروم و با خنده زمزمه کردمرلبیز
 
 ...ی کنیقربونت برم که بازم کاره خودت و م-
 

 : سکوت شهراد گفتکمیبعد از .. پوف بلنده شهراد نشون از خنگ بودنه پسرش داشتيصدا
 
 ... تو گوشت بگميزی چهی ایب..میشی منی تمرالهی خیاصال امشب ب-
 

 .... شدمالی خی و بدمی دقت کردم نفهمیهرچ..گنی می چدمی فهمی اما نمدمی شنی پچ پچ ارومشون رو ميصدا
 

 : که گذشت سپهراد اومد تو اشپزخونه و گفتقهی دقچند
 
 !...؟ي شهل باژمیبل..ماما-
 
 : رو باز کردم و در همون حال گفتمشبندیپ
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 گهی شب دهیبزار ..می شام بخوردی باگهی االن دنکهیهم ا..یشی مضی نکرده مریی سرده خدایلیهم هوا خ..نه پسرم-
 ...میریم
 
 ...می خولی ملونیشام ب..میماما االن بل-
 
 .. گل پسرشهینم-
 
 :نی زمدی کوبپا
 
 ...میبل..گهی دمیبل..ماما تولو خدا-
 

 فردا ظهر و امشب رو به دله اقا سپهراد راه ي برامی شام امشب رو بزارشدیم.. فکر کردمکمی و دمی کشیپوف
 ... دو نفره بودي نقشه هی نی خواد و ای نمي دلش شهربازي دفعه اهی دونستم سپهراد یهرچند م..مییایب

 
 : تکون دادمسر
 
 ...می به شهراد بگو لباس تنت کنه که برخچالی زارم تو یپس تا من غذا رو م.. خوبیلیخ-
 

 :گهی به همددی و محکم کوبدستاش
 
 ... دوشت دالمیحعل.. مامایملش..اح جــون-
 

 :دمی پر ذوقش رو شني و صدارونی بدیدو.. نداد بهش جواب بدمفرصت
 
 ...میماما گفت لباش بالم بپوش بل-
 

 دمیهراد رو که شن شيصدا.. برهسهی سپهراد گذاشت و باعث شد از خنده ري رو گونه یی پر سر و صداي بوسه شهراد
 : رفتن از اون بودهرونی بشنهادهیمطمئن شدم پ

 
 !...... کردم قربونت برمی مکاریاخ من اگه تورو نداشتم چ-
 
 !...ه؟ی کيصدا.. به اطرافم انداختمی نگاهجیگ..دمی از خواب پري بلندي ناله ي صدابا
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 ...شدی ممیداری هم باعثِ بیی صدانی بخاطره سپهراد به صداها حساس شده بودم که کوچکترنقدریا
 

 يوا!.. کنه؟ی متی سپهراد رو اذاینکنه دزد اومده و داره شهراد ..ادی دقت کردم متوجه نشدم صدا از کجا میهرچ
 .... کردم اما جرات نکردم بلند بشمزونیپاهام و از تخت او..سپهراد تنهاس

 
 ...یعنی شده ی چایخدا..دی کوبی مقلبم تو دهنم..دمی که به در خورد،تو جام پری ارومي تقه با
 

 يباز تقه .. دادم تا بفهمم صدا از کجاسهیاروم گوشم و به در تک.. به سمت در رفتمنی بلند شدم و پاورچاهسته
 ... دونستم چکار کنمینم.. به در خوردیفیضع
 

 : زمزمه کردماروم
 
 !...ه؟یک-
 

 :دمی اروم و پر بغضِ سپهراد رو شنيصدا
 
 ...ماما منم-
 

 :دی لرزونِ سپهراد قلبم محکمتر کوبي چونه دنهیبا د..ومدی ناله ميهنوز صدا.. رو چرخوندم و درو باز کردمدی کلعیسر
 
 !...؟يچرا بغض کرد!..؟ی شده مامانیچ-
 

 : نشستم که خودش و پرت کرد تو بغلم و گفتجلوش
 
 ... کنهی مهیماما عمو شهالد داله گل-
 

 :تند از خودم جداش کردم!..شهراد؟!.. کنه؟ی مهیگر.. گرد شدچشمام
 
 !...؟يدیتو از کجا فهم!..چرا؟!.. کنه؟ی مهیشهراد گر!..؟یچ-
 

 : صورتشي روختنی اروم راشکاش
 
 ... حولشی لولو داله مدیشا..ششی پمی بلایماما ب.. کنهی مهی عمو داله گلدمید.. شدمدالیب.. حواشتمیآب م-
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 بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقِ عیسر.. معطل نکردمگهیبا حرفه سپهراد د.. و کمرم راه گرفته بودقهی شقي از روعرق

 .....دی رسی و به گوشم مشدی اتاقامون بود هم رد منی که بيواری از دی ناله ش بلند بود که حتنقدریا..شهراد
 
تمام سر و گردن و .. شدمکیقدم تو اتاق گذاشتم و به تختش نزد.. روشن بودوارکوبید.. اتاقش و اروم باز کردمدرِ

 ....زدی و ناله مدی کشیپتو رو به چنگ م.. از عرق بودسیلباسش خ
 
حالش .. لحظه براش سوختهیدلم .. زانو نشستميکناره تختش رو..دیدیانگار داشت خواب م.. دونستم چکار کنمینم
 ... بد بودیلیخ
 

 : ش گذاشتم و تکونش دادمنهی سي پتو روي و از رودستم
 
 ... شوداریتورو خدا ب..شهراد..ینی بی خواب ميدار..شهراد بلند شو..شهراد-
 
 :گهی می چنمی کردم تا ببکیگوشم و به دهنش نزد.. کردی لب زمزمه مری زییزای چهی

 
 ...خــدا..ببخش..ییکجا..سوختم..شیات-
 

 نشون ی عکس العملدمی دیوقت.. بهش دادمیدوباره تکون..دمی فهمناروی که از توشون فقط همزدی حرف منامفهوم
 نشون ی عکس العملچیه.. تو صورتشدمی و پاشختمی اب تو دستم رکمی پارچ رو برداشتم و ی پاتختي روده،ازینم

 ..... تو صورتشختمی از اب پر کردم و رمهی رو تا نوانیمستاصل،ل..نداد
 
 و عرق از زدینفس نفس م.. عقبدمی پرکمی عیاز ترس سر.. تخت نشستي و به ضرب رودی از خواب پريلند داده ببا

 ....سر و صورتش شره کرده بود
 

 : و تو چنگ گرفتراهنمی دفعه پهی سمتم و دیخودش و کش.. به من کردی باز نگاهمهی ني و با لباگنگ
 
 !...منو ببخش-
 
 ي روختی زد و دو قطره اشک از چشماش ریپلک..دی درخشی تو چشماش محلقه اشک.. شده بود تو چشمامرهیخ

 ....صورتش
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 و از چنگش در راهنمی کردم پی و سعدمیلبم و گز.. خواد ببخشمشی که حاال از من مدهی خواب دی دونستم چینم
 :دی اما مشتش و محکمتر کرد و نالارمیب

 
 !...ببخش.. کابوسا تموم بشهنیببخش تا ا..تورو خدا منو ببخش-
 

 ی متمی و اذدمی دی که تو ناخوداگاهم مونده بود رو مییزای کابوسِ چیهنوزم گاه..دمی دی سال ها کابوس ممنم
 ....شهی متی دونستم چقدر سخته و ادم اذیم..کرد

 
 : و محکم بهم فشردم و گفتمپلکام

 
 ...ي اب بدم بخوروانی لهیبزار ..اروم باش.. خوبیلیخ-
 

 و سرش نیی جلو و خودشم از تخت اومد پادی که به لباسم انداخته بود،منو کشی بکنم اما با همون چنگی حرکتخواستم
 ....دی لرزهی شهراد هم از گريتمام بدنم رعشه گرفت و همزمان شونه ها..و گذاشت رو شونه م

 
 ي دوتامون بازهیبا زندگ.. کردسی و اشک تمام صورتم و خدیچونه م لرز..چشمام سوخت.. گلوم و فشردبغض
 که خودش ییویبخاطره سنار.. به درست بودنش هم مطمئن نبودی که حتيزیبخاطره چ.. سوتفاهمهیبخاطره ..کرد

 .....ساخته بود
 
 یهرچ.. خودشهي اتفاقات بخاطره قضاوته ناعادالنه نیتمام ا.. عمر بدبختمون کردهیخودش .. بگم من بهش االنیچ
 ... خودشهي کارا بخاطرهمی کشیم
 

 موهاش مشت شد و کِیدستم نزد.. براش سوخته بودیلیدلم خ.. لرزونم و بلند کردم و بردم سمتِ موهاشدست
 ..... رو فراموش کنمی همه چي زودنی تونستم به ایواقعا نم.. تونستمینم.. عقبدمشیکش
 
 ...م تا اروم بشه تونستم بگی نميزی خواست ببخشمش اما من چی لب اروم و گرفته ازم مریز
 

دستم و به طرفش باز کردم .. کردی و با بغض به ما نگاه مستادهیکنار در ا.. و چرخوندم و به سپهراد نگاه کردمچشمام
 ... تو بغلمادیکه ب
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 ی شونه م برداشت و نگاهيشهراد سرش و از رو..دمیچیدستم و دورش پ.. سمتم و خودش و انداخت تو بغلمدیدو
 نطوری نه امی بودی خوشبخت مي خانواده هی دیاالن با.. کرده بودسیاشک صورتِ هر سه مون رو خ..بهمون انداخت

 .....مینی تو بغل هم بشونیگر
 
 ... دستاش گرفتونی و دستاش و باز کرد و منو سپهراد رو با هم مدیشهراد لبش و گز 
 

من پر صدا و ..ختی ری اشک مزی رزیسپهراد ر..دی لرزیتمام بدنم م..می تو بغله من و دوتامون تو بغله شهراد بودسپهراد
 .... صدا و مردونهیشهراد ب..لرزون

 
 طاقتم تموم گهید..شدی همه غصه زودتر تموم منیکاش ا..می شدی و ما هم خوشبخت مشدنی روزا تموم منی اکاش

 ...شده بود
 

 ...... هامون سکوت اتاق رو پر کردی غصه ها و بدبختي شهراد دورمون محکمتر شد و صدايدستا
 

 ... پالتوم شدمي زدم مشغول بستنِ دکمه های حرف مای شونه و گوشم نگه داشتم و همونطور که با بردنی رو بیگوش
 

 :زدی با ارامش برام حرف مایبرد
 
ع بده و  موضریی تغعی گم سرینم.. گم ببخشینم.. فراموش کني زودنی به همگمینم.. اونم درك کنکمی زمیعز-

 یدرسته داره کوتاه..ادیاون داره همه جوره با تو راه م..ی درکش کنکمیفقط فکر کنم حقش باشه ..باهاش خوب شو
 نیاما بب..ی همه چری مشابه،بزنه زي از موردایلی تونست مثله خی فکر کن که منمی کنه اما به ایخودش و جبران م

 کرده يکار!.. کرده تو رو برنجونه؟ي مدت کارنیتو ا..نی تو ارامش باش زاره تا تو و سپهرادی مهیداره از جون و دل ما
 ی،می کنی می زندگيحاال که کنارش دار.. رقصهی همش داره با سازه تو می که خودت گفتنطوریهم!..؟یتو دلخور ش

 زای چیلیتو خ..باهاش صحبت کردم..من از کابوساش خبر دارم.. نکردهی ساال راحت زندگنی تو انی که اونم همچینیب
درسته باعث ..اون اتفاق هردوتون رو عذاب داد.. بد اوردهیلی اونم خینی بی می تر نگاه کنقی دقکمیاگه ..ياز دست داد

 لحظه خودت و بزار هی..تونییبه قبل از اشنا.. برگرد عقبکمی اما..ادی سرش بی حقشه هرچی بگدی خودشه و شاشیو بان
 لحظه نیاخر.. زنهی رگ جفت دستاش و زده و تو خونِ خودش غلت مدهی تو اتاقه خواهرش،ددهی رسیوقت.. اونيجا
نه ی حال ببنی رو تو ابهی غرهیادم ..خب.. که گفته،آرشام بودهی اسمنی برادرش گذرونده و اخري عمرش رو تو دستاي

 ی کنی زندگنطوری تا اخر عمرت همی تونیتو نم..خواهرش باشه.. رسه چه برسه اون ادم همخونش باشهیبه جنون م
 دو دیبا.. طرفتادی اون چطور صد قدم منی قدم بردار ببهیپس ..نی برسی به خوشبختنیهر سه نفرتون حق دار..آبشار

 ......ی کشی از همه خودت عذاب مشتری و بی زنی درجا ماد،توی اون جلو بی هرچينطوریا..نیطرفه تالش کن
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 که آرشام تو تصادف،جلوم جونش و یمن.. گفتیدرست م.. بدمشی منطقي گشتم تا به حرفای کردم و دنباله جوابیپوف
 که ي دارم شهرادیچه توقع.. بشم و آرشام رو صدا بزنمداری از خواب بغی ماه هرشب با جکیاز دست داد،باعث شد 

 .... سالم باشهی کرده،از نظره روانیخواهرش خودکش
 

 :دمی لبم کشي و رودستم
 
درسته !.. بکنم؟دی که من چکار بانهیحرفه من ا!.. دارهی االن چه حالنکهی اای بوده ی شهراد چرهی گم انگی من نمایبرد-

راحت منم دوست دارم .. ببخشمشي دلسوزهی تونم بخاطره ی دلم براش سوخت اما نمدمشی تو اون حال دیوقت
 ي خانواده هی.. هم باشنشِیپسرم و باباش پ.. خوشبخت بشمگهیدوست دارم مثل هزاران دختره د.. کنمیزندگ

 ....ای بردستمیاما راهشو بلد ن..میخوشبخت باش
 
 ی دونه تو فرانسه چه حالیم.. دونهی رو درمورده تو میاون همه چ..ی به شهراد اعتماد کنکمی کن یتو فقط سع-

 دونه و خودش بلده چطور ی رو میهمه چ.. سختتياز باردار..ی که داشتیاز مشکالت.. دونهیابوسات ماز ک..یداشت
 دی دونه بایاون م.. دسته خودشي رو بسپاری و همه چی خوام بهش اعتماد کنیمن فقط ازت م.. بشهکیبهت نزد
 .... بدونهدی بایعنی..چکار کنه

 
 : بگم که سپهراد صدام کرديزی و خواستم چدمی و جولبم
 
 ...ماما-
 
 خواست محکم لپش و ی شده بود که دلم می خوردننقدری رنگش ای کوتاه و شال کالهه نارنجیِ اون کاپشن مشکتو

 :دمی به روش پاشیلبخند پر محبت..رمیگاز بگ
 
 !...جونه ماما؟-
 
 !.... حونه مادل جون؟ادی بیبگ!..؟ی ژنیبه عمو ژنگ نم-
 
 : شهراد رو گرفتم،دادم دسته سپهرادي خونه رو برداشتم و شماره می سی بیبعد گوش.. منتظر بمونهکمیفتم  گای بردبه
 
 ...خودت بهش بگو-
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 می ریبهش گفت م.. بعد که شهراد جواب داد مشغول حرف زدن باهاش شدکمی ادم بزرگا سرش و تکون داد و مثل
 .... اونجاادی و اونم بعد از کارش بنایخونه باباش ا

 
 :ای بهش زدم و دوباره حواسم و دادم به برديلبخند

 
 !..ا؟یالو برد-
 
خوب .. فکرات رو بکننیبش..ی خواهی متی از زندگی چینیبب..ی اول با خودت روراست باشدیآبشار جان تو با!..جانم؟-

 دی به بعد خواهنی و از انین داشت که تا االیبه تمام مشکالت.. از همه به سپهرادشتریب..به شهراد..به خودت..فکر کن
 ی خواهیم!..؟يبودن با شهراد رو دوست دار!..؟ی خواهی مرو ی زندگنیا..ی رسی مي اجهی به چه نتنیبب..داشت

 هاش رو یخوب.. جبران کنهدینگو با.. به سازه تو برقصه چون بد کردهفشهی فکر نکن که شهراد وظنیبه ا!..مردت باشه؟
 هشی من همزمیعز..ی گذشته رو دفن کننی و با کمک همینی کن رفتاره االنش رو ببیسع.. کنکی هاش تفکياز بد

کم کم ..ی به خودت کمک کنی تونی بدون که فقط خودت منوی کنم اما ای کمکت میهستم و هرجا هم که بخواه
 ت هم سخت ندهی ا خوب نزاریلیخ!..؟يدی کشیسخت.. دورزی برگهیگذشته رو د..رونی بییای از اون روزا بدیبا

 .....بدونه فکر کردن به گذشته.. رو از نو بسازتیزندگ..بخواه و شروع کن..ی بخواهدیخودت با..بگذره
 

 : و چشمام رو باز و بسته کردمدمی کشیقی عمنفس
 
 کشه به ی خودم بخوام ذهنم پر منکهیبدونه ا..وفتمی اون روزا مادهی نمی بی که شهراد رو منی من همایبرد-

 رهی می ذهنه لعنتنیهرچقدر هم خودم و مشغول بکنم،بازم ا..ادی کدوم از کاراش به چشمم نمچی هنی هميبرا..گذشته
 ي خوام رفتاراینم..نمی فقط همون لحظه رو ببنمی بی شهراد رو می باشه که وقتي خوام طوریمن م..به اون روزا
 ....ادی بادمیگذشته ش 

 
 کنه و چند سال ی ازدواج می هم وقتي ادمه عادهی تو سخت بوده اما يدرسته گذشته ..ستی فقط مشکله تو ننیا-
 فقط ي بزاردیتو با.. کنهی مسهی کنه و رفتاره حالِ همسرش رو با گذشته ش مقای از گذشته ها ميادی ی گذره،گاهیم

 رفتارش رو هیعیطب..ی گذشته رو از حال جدا کندیبا..بشه تی اون اتفاقان مانع خوشبختدینبا.. مرحله بمونهنیتو هم
 خوبه پس چرا اون موقع اون بال رو سر من نقدری که االن انی ای بگنکهینه ا.. باشه فقط رفتارشادتیاما ..ی کنسهیمقا

 یه چبه هم..اشبه محبت..به رفتاراش..به شهراد..ی حالت،تعادل برقرار کنی گذشته و زندگی زندگنی بدیآبشار تو با..اورد
 ..... شناسم،توقع دارم منصفانه عمل کنهی که ميو از آبشار..فکر کن
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فقط تو با ..شمی مزاحمت میلیخ..ببخش..ارمی خورم به تو پناه میمن از هرطرف که به بن بست م..ای بردیمرس-
 ازی نیلیمن به حرف زدن با تو خ.. نرمالهی همه چي بهم نشون بدی تونیفقط تو م..ی کنیحرفات ارومم م

 ....یشی متی خوام اگه اذیمعذرت م..دارم
 
 :دی محبت و حرص توپبا
 
تو خواهر !..؟يدی دی به عذرخواهازی شدم که نبهی غرنقدری تا حاال من ایاز کِ..برا من زبون دراورده.. نُنُريدختره -
 .... ازتایی حرفانی نشنوم همچگهید..فمهیهرکار کنم وظ..یمن
 

 :دمی خنداروم
 
 باهاش حرف ينطوری بار اهی ارزو داره من ،شهرادی دونیتو که نم.. درست باهات صحبت کنمي نداراقتیل-

 .... برامدهیاونوقت جونشم م.. تو صدامزمی محبت برکمیاصن همش منتظره ..بزنم
 
 یت م شوهري براي تو اشپزخونه در حاله اشپزدیوگرنه االن با..گهی دي دم دراوردنطوری کارا رو کرده که تو انیهم-

 ...فهی ضعيبود
 
 ...ارمی مادتی حرفاتو نیاون موقع ا..مینی بی می زن گرفتیتو رو هم وقت-
 
 ي زنمش که کال حرف زدن و سواری و رو سرم سوار شه،دوتا چپ و راست مارهیمن زنم بخواد مثه تو زبون درب-

 .... برهادشیگرفتن از 
 
 بعد برا من شهی زنت می اصن کسنیتو بب.. رفتی دانشگاه مدی که االن بچه ت بایتو اگه عرضه داشت..چه غلطا- 

 ... بخونيکُر
 
 ... دارهی داداشت چه خاطرخواهینی بی نميتو کور شد.. کشنیلب تر کنم دخترا برام صف م-
 
 خاطرخواهِ تو ی بختاهی کدوم سنمی تا ببمی کنی مورد مفصل بحث منی بعد در اشاالیا..یگیهوم تو درست م-

 ي خونه بابامیقراره بر..زنهی نق میاماده شده و ه..ادی چشم و ابرو می سپهراد نشسته جلو من هنیااالن ..شده
 .....شهراد
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 زنگ ی داشتيکار..برو به سپهراد برس.. زنهی من حرف ميدو ساعت درمورده کشته مرده ها..گهیخو زودتر بگو د-
مواظب .. کن بهت خوش بگذرهی فکر نکن و سعيزیامشب رو به چ..ستیهرموقع از شبانه روز که بود،مهم ن..بزن بهم

 !.....يبا..خودت باش
 
 نی از اش،نهینه از اون همه وراج.. رو قطع کردی شعور نذاشت من جواب بدم،گوشیب.. نگاه کردمی بهت به گوشبا
 ... قطع کردنشییهوی

 
 شونه م انداختم و دسته ي و روفمیک..ال انداختم عنق سپهراد،باي افهی قي و ابروهام و برادمی سرم کشي و روشالم

 ....... بزرگمهراری سمته منزلِ شهرمی و راه افتادمی شدنی خونه،سوار ماشيبعد از قفل کردن درا..سپهراد رو گرفتم
 

***************************************************** 
 

 زنگ در بلند ي مشغول بود که صدااری سپهراد هم با اقا شهر و مشغول حرف زدن با الهام خانوم بودم ومی بودنشسته
 ...شد
 

 : سمت در خونهدی و دونیی پادی پراری اقا شهري پاي با شوق از روسپهراد
 
 ...اخ ژون عمو اومد-
 

 به الهام خانوم که اشک يلبخند.. زن و شوهر رد و بدل شدنِی شهراد،بدنهی دي شوقه سپهراد برادنِی از دی پر ذوقنگاهِ
 ....تو چشماش جمع شده بود،زدم

 
 : و فشرد و با بغض،اروم گفتدستم

 
 که بزرگ يپسر.. ازش گرفتهیلیدلم خ..میستی نیمی مثل قبل باهم صمگهید.. تنگ شدهیلی شهرادم خيدلم برا-

 دونم چرا ینم..ذاشتم حالل تو دهنش گيلقمه ..من سالم بزرگش کردم.. بکنهی خبطنیکردم توقع نداشتم همچ
 تونه به ی سپهرادم که نميدلم برا..شهیم  دلم خوننمی بیتورو که م.. تونم درکش کنمیاصال نم.. کردهي کارنیهمچ

 چکاریچه کنم که ه..اما دستم کوتاهه مادر.. رو درست کنمنای اي تا همه ومدیکاش از دستم برم..پدرش بابا بگه کبابه
 ..... همه عذاب شدهنیفقط شرمنده ت هستم که پسر من باعثه ا.. تونم براتون انجام بدمینم
 

 : و با محبت و محکم فشردمدستش
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مهرتون به دلم ..من شمارو مثله مادر خودم دوست دارم..نیستیشما مقصر ن.. مادر جوننی حرفو نزننیا-
 ی رو داشته باشه،برام از همه چشی تونه پدر بزرگ و مادربزرگه پدری سپهراد منمی بی منکهیهم..نشسته
 دوست یلیسپهراد هم شما رو خ  کهنینی بیم.. از شما ندارمي انهی کچیمن ه..نیخودتون رو سرزنش نکن..مهمتره

هرطور که ..نی خوام ناراحت باشینم.. از ذوق کم مونده بود برقصهشتونی پمییای بمی خواهی مدی فهمیامروز وقت..داره
 ..... لطفانی حرف نزننطوری اگهید..حساب شما جداس..نیبشه شما مادر و پدره شهراد و پدر و مادر بزرگه سپهراد هست

 
مارو پدر و مادره ..ي بهمون دادی خوبنی به اي نوه انکهیممنون از ا..ممنون بخاطره قلب مهربونت..ممنون دخترم-

 .... کنهی نميریی تغچی هنی اوفتهی که بیهر اتفاق.. دخترممیما پدر و مادره خودت هست..نیشهراد نب
 

 خانواده نی انی سپهراد بنکهیهم.. و باز و بسته کردم و نگاهم و دادم به شهراد که سپهراد رو بغل گرفته بودچشمام
 ....هی کنم برام کافی میخوشحاله و منم احساس راحت

 
 مادر و نی اي برایدلتنگ..دیود،مادرش و بغل کرد و موهاش رو بوس که سپهراد تو بغلش بنطوری،همی با دلتنگشهراد

 اشونیدلتنگه محبت و مهربون..دلتنگشون بود.. کردی بودن از تو چشماش فوران منی باهاش سرسنگبی که عجيپدر
 ....شدی مغیکه ازش در

 
 قبل باهاش ينوم که دفعه ها خانی و مهمیدوره هم نشست.. مهمون کرد و با پدرش دست دادی به لبخنده پر محبتمنو

 .... کردی مییرای بود،ازمون پذیاشنا شده بودم و زنه فوق العاده مهربون
 

 وارد خونه یوقت.. شهراد سرخ بوديچشما.. پاهاش بودي مبل دو نفره نشسته بود و سپهراد هم روي کنارم روشهراد
 ...شد متوجه شدم که انگار کالفه س

 
 : شدم و گفتمکی بهش نزدکمی

 
 !...ی رسیخوب به نظر نم!.. افتاده؟یاتفاق-
 

 : و گفتدی سپهراد کشي به موهایدست.. شدیشد،چراغونی توش حس می از لحنم که ناخوداگاه نگرانچشماش
 
 ... سردرد دست از سرم برنداشتهنی شدم اداریاز صبح که ب..سر درد کالفه م کرده-
 
 !...؟یمسکن چ!..؟يناهار خورد.. فشارت افت کردهدیشا-
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 ....رهی گی اما هرلحظه دردش شدت مشهی کردم خوب میفکر م.. خوردم اما مسکن نهییزای چهیناهار -
 
 یشهراد هم سخت.. گفتیدرست م.. بودای بردي حرفارهی تاثدیشا.. مهم بود که حالش خوب باشهنقدری دونم چرا اینم
 .... در عذاب باشهشی زندگهیفی بالتکلنی هنوزم از ادی و شادهی کشادیز
 

 ...مشغوله اماده کردنه شام بودن.. و بهم فشردم و همراه با الهام خانوم به اشپزخونه رفتملبام
 

 : و از تو صورتم کنار زدم و با من من گفتمموهام
 
 !...ن؟یمسکن دار..مادر جون-
 
 : قدم اومد طرفم و گفتهی.. شدی دفعه صورتش پر از نگرانهی

 
 !... کنه؟ی درد متییجا!..زم؟ی شده عزیچ-
 

 :دمی و گزنمیی لب پاي گوشه
 
 ...شهی مسکن بخوره بهتر مهیگفتم ..شهراد سر درد داره-
 

اخه به من چه .. شدم از درخواستممونی لبش شکل گرفت که پشي روي هنوز نگران بود اما لبخنده معنا دارصورتش
 .... گفتی خواست خودش میاگه مسکن م.. کنهیکه سرش درد م

 
 اب به وانی لهی.. کردشدی نميکار.. لب مادر جون شکل گرفتي بود که زده شد و لبخنده هم روی هرحال حرفبه

 : قرص تو بشقاب گذاشت و گرفت طرفمهیهمراهه 
 
 ...بده بخوره بلکه اروم بشه.. مادر جونایب-
 

 ... نگران بشمادی اگه زشدی پررو مگهید.. بودیلی به فکر بودم هم خودش خنکهیهم.. بردم براشی اگه خودم معمرا
 
 یاونم دو دست.. شهراد ببرهي اومد بشقاب رو به دستش دادم و گفتم برای بلند سپهراد رو صدا کردم و وقتي صدابا

 .....زهی نررونی بوانی و اروم اروم قدم برداشت سمت سالن تا اب از لدیبشقاب رو چسب
 

 ... شدمزی مدنی چي خانوم،برانی و مشغول کمک به مادرجون و مه به اروم و کوتاه قدم برداشتنش زدميلبخند
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 که پدرجون براش ی و طرح بتمنکیبشقاب کوچ.. نشستم و سپهراد رو هم کنارم نشوندمی صندلي که اماده شد،روزیم

 ادی.. کردم و گذاشتم جلوشکهی تکهی مرغ رو تو بشقابش تي نهیس..دمی مقدار برنج براش کشهی بود رو برداشتم دهیخر
 زی اطرافش رو تمدی ساعت بعد از خوردنش باهی..خت و پاشی و ري خرابکاریگرفته بود خودش غذا بخوره البته با کل

 .....یکن
 

 وانی لهی.. دستم گذاشتي رو هم جلوی وترشتون،ماستی و ظرفِ زدی م نشسته بود برام غذا کشگهی که طرف دشهراد
 ... برشته و خوشمزه کنارم گذاشتي هاگیا ته د و بختینوشابه هم ر

 
 : چرخوند و گفتزی و دوره منگاهش

 
 ... بگو بهمی خواستيزیچ-
 

 !... بود که نذاشته باشه اطرافِ بشقابم؟زی مي هم روي اگهی دزهیمگه چ.. بود انداختمدهی جلوم چیی به ظرفاینگاه
 
 اومد و به شهراد اشاره ییچشم و ابرو.. بهش زدمي مادرجون سرم و بلند کردم و لبخنددنِی خندزی رزی ري صدابا

 ..... از همه خجالت زده م کردشتری لبِ پدرجون بياون لبخنده گوشه .. و سرم و تو بشقابم خم کردمدمیلبم و گز..کرد
 

 دی پرسی هم از سپهراد می خورد و گاهی خندن،غذا می جمع شده و دارن بهش مي سوژه نکهی بدون توجه به اشهراد
 ... نهای خواد ی ميزیچ
 

 مرد هرچقدر هم عوض نیا.. خودم و شهرادي کردم روی رو هنوزم حس میرکی زری زي مشغول شدن اما نگاه هاهمه
 شهیه،همی به بقشی توجهی پروا و بی بيکارا.. رو هنوزم از دست ندادههی خصلته رسوا کردنه خودش و بقنیشده باشه،ا

 .....می شدی مهی شهراد نقل محفل بقيا کاري براادی همون موقع ها هم زیحت..باعثه دردسر من بوده
 
 : گفتی شاد و ارومي خم شد سمتم و با صداکمی

 
 ...یمرس.. گذار بودری از قرصه تاثشتری تو بیالبته نگران.. بهتر شدمیلیخ..ممنون بابت قرص..یراست-
 

تا صبح هم باهاش .. ادامهي براشهی پررو تر مي مرد رو بدنی جواب ایهرچ.. بهش رفتم و جواب ندادمي غره اچشم
 سپهراد بحث رو خاتمه ي براوهی ابمکمی ختنهی شدم و با رالی خیپس ب..دهی و جواب مشهی خسته نميکل بنداز

 .....دادم
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***************************************************** 

 
 ... بکنمی چه غلطدی دونستم بای افتاده بودم و نمری کله شق و تخس گي دوتا بچه نیب

 
 بدوم تو اتاق شهراد و دوباره ی که هشدینم.. کردمی مي کارهی دیبا..ستادمی اتاقاشون انی گرفتم و بمیشونی و به پدستم

 ....برگردم تو اتاق سپهراد
 
 نی زمي هم برف روی ادامه داشت و کلم،هنوزمی شدداریصبح که ب.. برف کرده بوددنی اسمون شروع به بارشبی داز

 شهی تونه از پشت شی میادم در صورت..اما خب.. برد از نگاه کردنشونی شده بود و ادم لذت مدیهمه جا سف..نشسته بود
 ..... باشهته نداشيبرف رو نگاه کنه و لذت ببره که شهراد و سپهراد

 
 تونست درست راه ی شده بود که نمنی سنگنقدریبچه ا.. لباس گرم تنِ سپهراد کردی که برگشت،کل از سرکارشهراد

 شده یمثل ادم اهن.. دهنش و گرفته بودي چشماش و شال گردنش هم جلويخصوصا که کالهش اومده بود رو..بره
 ....بود
 

 يبه گلو جر دادنا..ی درست کردنه ادم برفي برااطی با ذوق رفتن تو حیی و دوتادی خودشم لباس گرم پوشنکهی اخالصه
 ....دنی شنی اما انگار اونا نمدمی کشی که مییغای من پاره شد از جيگلو.. ندادنتیمنم اهم

 
 دونم تو ینم.. اتاقاشون در رفت و امدمنی بیمنم ه.. تب و لرز کردنیی نصفه شب شده و دوتاکی هم ساعت حاال

 .. بودي اغهی چه صي هوا برف بازنیا
 

 ي و با فکردمی بلنده شهراد،از جا پري سرفه يبا صدا..ادی دربی و محکم فشردم تا سوزشش کم بشه و از خشکچشمام
 یهم تب داشت،هم م.. پتو مچاله کرده بودریخودش و ز.. بود خوشحال رفتم تو اتاقه سپهراددهیکه به ذهنم رس

 .....دیلرز
 

 یلپاش گل انداخته بود و تند و نامنظم نفس م..دمی از عرقش کشسیرت خ رو از روش برداشتم و دستم و به صوپتو
 .... ببرمشون دکتردی بانیی پاارمیاگه نتونم تبشون رو ب..دیکش
 

وارد اتاق .. اتاق باشن تا بهتر حواسم بهشون باشههیبهتره دوتاشون تو .. تو بغلمدمشی و کشرشی و انداختم زدستام
 ...کنارش خوابوندمشهراد شدم و سپهراد رو اروم 
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 : باز کرد،اروم گفتمکمی سرخش رو که ي چشمايال.. شهراد گذاشتم و تکونش دادمي بازوي و رودستم
 
 ...نیی پای پرتش کنیغلت نزن..نجایسپهراد رو اوردم ا-
 

 :دی رو بست و نالچشماش
 
 ...ببرش اتاق خودش بخوابونش.. رویضی مررهی گیازم م..نجای اشیچرا اورد-
 

 : زدمغر
 
 ...تب و لرز کرده..سپهراد حالش از تو هم بدتره.. اقاریصبح بخ-
 

 به سپهراد انداخت و ینگاه.. شدزیمخی نی که تا االن به زور باز نگهشون داشته بود،تا اخر باز شدن و به سختییچشما
 : گفتیپر از نگران

 
 ...زود اماده ش کن.. وقت بدتر نشه حالشهی مارستانی بمشی ببردیبا..یگی نمیچیپس چرا ه-
 
دراز بکش من حواسم ..مارستانی بمی ری منیی پاومدی کنم اگه تبتون نی مهیاالن دوتاتون رو پاشو..ستی نازین-

 ....گهی کنه دیحتما بدنت هم درد م..ارمیاالن برات مسکن م..هست
 

 : اما نگاهش و از سپهراد نگرفتدی کشدراز
 
 !...؟يزی چیشربت!..؟يبهش دارو داد.. ترسم حالش بدتر بشهیم-
 

 : پچ کردمپچ
 
 به ی توجهی بجهی نتنمیا..ارمی تو هم قرص مياالن برا.. دادمنیدرامی هفنی و دنوفنیاره بهش شربت استام-

شه من دست تنها اگه حالتون بدتر ب..دنی به نشننی کنه اما خودتون رو زدی هنوز درد مدمی که کشییغایگلوم از ج..من
 ..... اخهزمی تو سرم بریچه خاک

 
 : گفتی زد و با مهربونی جونیلبخند ب..بهش نگاه کردم.. تخت بلند شم که شهراد صدام زدي از روخواستم

 
 ... خودم هستممیبدتر شد.. تونم سرپا بشمیمن هرچقدر هم حالم بد باشه بازم م..نگران نباش-
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 ي رفته بود منم مردادمی.. کم شديادی و اضطراب تا حده زدی شدياون دلشوره .. اروم کردیلی حرفش دلم و خانگار

 ستی نازی کوه پشت سرم دارم که نهی حاال گهی رفته بود منم دادمی.. مشکالت رو بهش بسپارمیلی تونم خیدارم که م
 ....از افتادن بترسم

 
شهراد .. در برگشتم و بهشون نگاه کردميجلو..لند شدمسرم و تکون دادم و ب.. لبامي شکل گرفت روي محولبخند

 و سرش و گذاشت کناره سرِ دی بود و خودش به پهلو خوابدهی که طاق باز خوابي گردن سپهرادریدستش و انداخت ز
 شد قی کرد،عمی سپهراد رو چک ميادش که نفسای زی نگراندنیلبخندم با د..سپهراد و صورتش و خم کرد تو گردنش

 ......تادم سمت اشپزخونهو راه اف
 
خوشحالم که .. خونه هستمنی کنم خوشحالم که تو ای منجا،اعترافی چندماه که اومدم انی بار بعد از انی اوليبرا

 با یحت.. مدتنی بود تو امی اتفاقه زندگنی مثله شهراد بهتری حامهیداشتنه ..شهراد مجبورم کرد باهاش ازدواج کنم
 .... که اون زمان سرم اوردییبالها

 
 و ی قرصِ سرماخوردگي هم برداشتم و با بسته زیدوتا دستمال تم.. ظرف بزرگ برداشتم و از اب ولرم پر کردمهی

 ....مسکن راه افتادم سمت اتاق
 

 یشونی پي اراده دستم نشست رویب.. بودادی زیلیتبش خ..دمی سپهراد کشیشونی به پی تخت نشستم و دستکنار
 ..... شده بودضی مردتریانگار شهراد شد.. بودشتریتب اون از سپهراد هم ب..دشهرا

 
 شد و با زیمخین.. چشماش و باز کردم دوتا قرص از بسته هاشون دراوردم و دادم دستشی صداش کردم و وقتاروم

 :دی کرد و دوباره دراز کشيتشکر.. که بهش دادم قرصارو خوردی ابوانیل
 
 !...سپهراد بهتره؟-
 
 ...تو بخواب..شهی کم کم بهتر مشاالیا-
 

 : هم افتادي تکون داد و چشماش روسر
 
 ... کن اگه بدتر شددارمیب-
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 کردم و بعد از گرفتن ابش گذاشتم رو سی از دستمال هارو تو اب خیکی.. گفتم و پتو رو از روشون کنار زدمي اباشه
 .... شهرادیشونی پي رو هم رویکیاون .. سپهرادیشونیپ

 
 ...ادی عصر خوش گذروندن االن از دماغشون داره درمیهرچ..دی لرزی حالشون مدنی از ددلم
 
 بهش نداشت و انگار فقط ی شباهتچی که هیبعد از درست کردن ادم برف.. لبم نشستي روي عصر لبخندياداوری با

قهه هاشون هنوز تو  قهيصدا.. کردنی و برف بهم پرت مدنی دوی هم جمع کرده بودن،دنبال هم ميبرفارو رو
 .....نیی پاارمی تبشون رو بدیگوشمه و حاال با

 
 سشی برداشتم و دوباره خشیشونی پيدستمال رو از رو..دمی سپهراد کشي شکم و پهلوهاي کردم و روسی و خدستم
 ي و در اخر دوباره گذاشتمش رودمی ش کشنهی صورت و گردن و سيرو.. تنش گرم شده بودیدستماله از داغ..کردم

 ....شیشونیپ
 

 يال..دمی و گردنش کشنهی سي شده رو روسی شهراد رو باز کردم و دستمال خراهنی پیی باالي دکمه هااروم
 ... کرديچشماش و باز و ناله ا

 
 زنگ شهی هم هست نمروقتید..ادی ازم برنمياگه حالشون بدتر بشه دست تنها کار..ومدی در مدنشونی داشت از داشکم

 ....نیی پاارمی تبشون رو هرطور شده بدیبا..مکم کادی بیبزنم کس
 
 اثر کرد و هی پاشونی که بهشون داده بودم هم ایی تا هم داروهادمی بدن و صورتشون کشي دستمال رو رونقدریا

 ... اومدنیی پاکمیتبشون 
 

 : زدم و اشک چشمام رو پاك کردميلبخند
 
 !... شکرتایخدا-
 

 کباری قهی بهشون نگاه کردم و هرچند دقنقدریا.. تخت گذاشتمي لبه ي سپهراد رو تو دستم گرفتم و سرم و رودست
 ....... چشمام گرم شد و به خواب رفتمی کدمیتبشون رو چک کردم که نفهم

 
***************************************************** 
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 هی.. خواست چشمام رو باز کنمی بود که دلم نمنیری نوازش شنی انقدریا..شدی مدهی موهام کشي اروم و نرم رویدست
 ....دادیحالت خلسه بهم م

 
 ...شدی مدهی شونه مانند تو موهام کشیی هاپنجه

 
 نی چشمام رو باز کنم اای دونستم اگه تکون بخورم یانگار م.. شده بودم اما دوست نداشتم چشمام رو باز کنمداریب

 ...شهینوازش تموم م
 
 بخورم و بالفاصله بعد ی فکر باعث شد تکوننیا.. شده بودنضیشهراد و سپهراد مر.. جرقه زديزی لحظه تو ذهنم چهی

 ..... موندنبی نصی بنی رفت تو هم از اکمیاخمام .. شددهی کشرونیاز تکون خوردنم دست از تو موهاش ب
 

 ...گردنم درد گرفته بود.. تخت بود و به حالت نشسته به خواب رفته بودميسرم رو.. رو اروم باز کردمچشمام
 

 با کف دستم کمی.. تو هم فرو رفتشتریاز درد اخمام ب.. گردن خشک شده م گذاشتم و سرم و بلند کردمي و رودستم
 .... به تخت انداختمی و نگاهدمشیمال
 

پس اون نوازش از طرف .. م بودرهی تبدار و مهربون خيشماسپهراد هنوز خواب بود و شهراد با چ.. روشن شده بودهوا
 : و گفتمدمی به چشمام کشیدست..شهراد بود

 
 ... خوابم بردی کدمینفهم..ریصبح بخ-
 
 تی اذیلی خشبی ددیببخش..ي اما گفتم خسته ای تو تختت بخوابي کنم بردارتی خواستم بیم..ریصبح تو هم بخ-

 ...يشد
 

 ...تبش قطع شده بود.. سپهراد گذاشتمیشونی پي تکون دادم و دستم و روستی مهم ني و به نشونه سرم
 

نفس اسوده ..اونم تبش قطع شده بود.. چسبوندمشیشونیدستم و به پ..چشماش سرخ و تبدار بود.. به شهراد کردمینگاه
 : و گفتمدمی کشيا

 
 ...خداروشکر تبتون قطع شده-
 

 : بهم زد و پر محبت گفتی جونی بلبخنده
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 !...؟يدی ترسیلی خشبید-
 
 اثر کرد و هیخداروشکر داروها و پاشو.. کنمکاری بشه دست تنها چشتری اگه بدمی ترسیم.. باال بودیلیتب دوتاتون خ-

 ....تبتون قطع شد
 

 : و باز و بسته کردچشماش
 
 ... افتادم تو جای و مشمی حال می بعیسر..ضمی بد مرکمیمن .. کردمتتیببخش اذ-
 
 ...ضهیبد مر..م مثل خودتهسپهراد ه-
 
 : زد اما چشماش هنوزم نسبت به حاله پسرش نگران بودني سپهراد نگاه کرد و لبخندبه
 
 لحظه هم نتونستم هی..رونی بردمش بی می سرد و برفي تو اون هوادینبا..فهی ضعیلیسپهراد خ.. نگرانش بودمیلیخ-

 ....می تو خواب بدتر بشه و متوجه نشدمی ترسیم..چشم رو هم بزارم
 
 سر به دکتر هی دیفکر کنم با..ارمیمن برم براتون سوپ درست کنم و داروهاتون رو ب..نیخداروشکر االن دوتاتون بهتر-

 .....نی کنی تب نمگهیحداقل د.. راحت ترهالمونی خمیبر.. ترسم دوباره شب حالتون بد بشهیم..میهم بزن
 
 ... دکترمی ری و مشهی مداریتا اون موقع سپهراد هم ب..میاده کن بخورتو سوپتو ام..باشه-
 

 به يشونه ا.. به دست و صورتم زدم و لباسم و عوض کردمیاب..اول رفتم اتاق خودم.. و تکون دادم و بلند شدمسرم
 .... و راه افتادم سمت اشپزخونهدمیموهام کش

 
 ...وفتهیتو قابلمه گذاشتم تا جا ب ختمی اماده کردم و رقهی دقستی سوپ رو تو بمواد

 
 ... اب پرتقال بخورنوانی لهیبهتر بود قبل از سوپ .. سوپ اماده بشه چندتا پرتقال شستم و مشغول اب گرفتن شدمتا
 

 سوپ رو کم کردم و راه ي قابلمه ری گاز،زيشعله .. گذاشتمینی اب گرفتم و به همراهه شربتا و قرصا تو سوانی لدوتا
 ....ومدی حرف زدنشون ميصدا.. شده بودداریانگار سپهراد ب..افتادم سمت اتاق
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 یمی با هم صمنقدریچه خوب که ا.. زدنی بودن و حرف مدهیکنار هم دراز کش.. لبم کاشتم و وارد شدمي رويلبخند
و سپهراد هم مهر ..دهیتمام خواسته هاش بها م کنه و به ی ادم بزرگ رفتار مهی نی عقایشهراد با سپهراد دق..هستن

 ..... شدهنشونی بادهیه زی باعثِ وابستگنیهم.. کردهدای رو تو وجوده شهراد پيپدر
 
 :دمی گذاشتم و خم شدم سپهراد رو بوسی پاتختي رو روینیس
 
 !... کنه؟ی درد نمتییجا!.. مامان جان؟یخوب-
 

 : و تو دستش گرفتدستم
 
 ... شوزهیچمشامم م.. کنه مامای گلوم دلد مکمی-
 

 : و خشدار گفتدی بلند خندشهراد
 
 ...ی درست بگی تونی جمله رو کامل نمهی کنم اخرشم ی با تو کار منقدریمن ا.. چمشامزم،نهیچشمام عز-
 

 و شینی بيبا انگشتم زدم رو.. خندهری دفعه منم همراه با شهراد زدم زنیا.. به شهراد کرد و جوابش و ندادي بامزه ااخمِ
 .... نثارش کردمي"وروجک"
 

 تلخ و ي با سپهراد بخاطره شربتامی مکافات داریکل.. پرتقال هارو به خوردشون دادم و رفتم سراغه داروهاشوناب
 ...بدمزه

 
 ی شروع کرد به نق زدن و نمدیشربت و که تو دستم د.. شهراد رو بهش دادم و بعد رفتم سراغ سپهرادي قرصااول

 .... حوصله تکون دادمی کردم و سرم و بیپوف..خورم گفتن
 

 : زدم و گفتميلبخند
 
بخور مامان ..شهی دردت تموم مي بخورنویا.. کنهی گلوت درد ميدید..یشی که خوب نمينطوریا..بخور قربونت برم-

 ...فدات شه
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 شروع کرد به وعده و دینگاهم و که د.. به شهراد کردمیمستاصل نگاه.. نق سرش و انداخت باال و روش و برگردوندبا
 دوتا قاشق شربت از شهراد باج گرفت که چشمامون داشت از کاسه نی سر انقدری ای وجبمین.. دادن به سپهراددیوع
 ....ومدیدرم
 

 خوبش کل يسوپ جا افتاده بود و بو.. رو برداشتم و رفتم تو اشپزخونهی خاليوانای و با تاسف تکون دادم و لسرم
 ...اشپزخونه رو برداشته بود

 
 هیتحملِ .. دکترمی رفتی خوردن و می زودتر مدیبا.. و با قاشق و پارچ اب راه افتادم سمت اتاقختمی کاسه سوپ ردوتا

 ...... اومدیجونم داشت از دهنم در م.. ندارمشبی رو مثل دگهیشب د
 

***************************************************** 
 
 : رو تو دستم جابه جا کردمی وسط اشپزخونه نشستم و گوشزی ميرو
 
شهراد هم کم کم ..دهیاالنم خواب..سپهرادم بردم مهد..شهراد امروز رفت سرکار..االن هردوتاشون بهترن مادرجون-
 ....شهی مداشیپ

 
 ...يتنها بود..شتونی پامی بياخه مادر چرا به من خبر نداد-
 
 ... نکردتی هست اما اذضی بدمرکمیشهراد هم ..عادت دارم.. موندمداری سپهراد بي پاادیمن ز..ماز پسش براومد-
 
 !... پسر تخس من؟نی کنه ای که نمتتیاذ!..خوبه دخترم؟-
 

 :دمی خندبلند
 
 ... شدهیپسر خوب.. کنم اما اون اصالتشی اذدیمن شا.. بهم ندارهي اصال کارچارهینه ب-
 
 !....ن؟یبرنامه ندار!..ن؟ی برستی که قرار نییجا.. دخترممی زنی بهتون سر ممییای شب ماریمن و شهر..خب خداروشکر-
 
 ...میما منتظرتون..نییای شام بيپس برا.. چشمينه مادرجون قدمتون رو-
 
 ...مییای بعد ممی خوریشام م..خودتو تو زحمت ننداز..مینی خودتون رو ببمییایفقط م..ينه مادر تو خسته ا-
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 ...می کنم دوره هم باشیشام درست م..شمایناراحت م..نه اصال-
 
 ...می خوری هم باشه ما مي حاضرزی چهی.. نکنتی خودتو تو اذادیاما ز..باشه دخترم-
 
 ...منتظرتونم..میشیهممون خوشحال م..هی چه حرفنیا-
 
 ....فعال..زمی عزنمتی بیشب م..سپهراد رو ببوس از طرف من مادر-
 
 ...خدانگهدارتون-
 

 ... شام درست کردنيهنوز زود بود برا.. به ساعت انداختمینگاه.. گذاشتمزی مي رو قطع کردم و رویگوش
 

 هم نطوریمشغول دون کردن انارا شدم و هم.. نشستمی صندلي چند دونه انار برداشتم و برگشتم روخچالی شدم از بلند
 .... چند روز فکر کردمنیبه ا
 

 یشوخ..می زنیحرف م..می تر شدیمیباهم صم.. تر شدهکی نزدیلی بود خضی چند روز که مرنی م با شهراد تو ارابطه
 ....می خانواده خوشبخت شدهیدرست مثل ..میشیبا سپهراد مشغول م..می کنیم
 

 خونه می بار رفتهی و فقط میهرسه تو خونه بود.. شدشتری بتیمی صمنی چند روز سرکار نرفت و تو خونه موند اچون
 ...نایمامانم ا

 
 ی مهی از جونشم مامی ما بخندنکهی ايبرا.. کنهی مي من و سپهراد هرکاری خوشحاليبرا.. مهربون تر شدهشهراد

 .... من با ارزشهي برایلی خنیو ا..زاره
 
 دمی انداخت تو جام پرزی مي رو با صدا روچشیی سویوقت.. سرگرم بودم و تو فکر،که متوجه اومدن شهراد نشدمنقدریا

 ... لبش بودي رویثیلبخند خب..و بهش نگاه کردم
 

 : کردماخم
 
 ... متوجه نشدمي اومدیکِ..سالم-
 
 !....به من؟!..؟ي کردی فکر میبه چ..ی متوجه بشدمی که نباي تو فکر بودنقدریا.. االننیهم..زمیسالم عز-
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 :مینی بيبا انگشتش زد رو.. گرد شد و با تعجب نگاهش کردمچشمام
 
 ...ی کنی فکر نمیکی من ،بهی فکر کنی دونم تو به هرکیم.. نگاه نکنينطوریا-
 

 :با اعتراض گفت.. دون شده که محکم زدم پشت دستشي و دراز کرد تو ظرف انارادستش
 
 !...؟ی زنیچرا م-
 
 ...نجای اانیامشب مامان و بابات م.. به دست و صورتت بزنیباس عوض کن و اببرو ل..فهیدستات کث..ي اومدرونیاز ب-
 

 ارمی اومدن،بنای گذاشتم تا بعد که مادرجون اخچالیظرف انارا رو تو .. و تکون داد و راه افتاد سمت اتاقشسرش
 :صدام و بردم باال تا شهراد بشنوه..بخورن

 
 !... درست کنم به نظرت؟یچ-
 
 : کرد گفتی که صورتش و خشک منطوری و همرونی اومد بیی حوله از دستشوبا
 
 ... هوس کردمیلیخ..يقورمه سبز-
 
 ..باشه-
 

 که من یتو تمام مدت.. و مشغول غذا درست کردن شدمستادمی گاز اي اوردم و پارونی بزری رو از فري و سبزگوشت
 ... کردی تو اشپزخونه نشسته بود و نگام می صندليمشغول بودم شهراد رو

 
 زی مي اوردم و رورونیمواد ساالد رو ب..وفتهی برنج رو کم کردم تا دم بکشه و خورشت هم جا بری زي شعله

 .... نشستمزی و پشت مدمیدستام و اب کش..گذاشتم
 

ساالدم و خوشگل .. دادیم جواب م و اوندمی کردم از شهراد درمورد کار و بارش پرسی که ساالد رو اماده منطوریهم
 شدم و ی رفتم خودمم اماده می مدیبا.. بودمیهفت و ن.. به ساعت انداختمینگاه.. گذاشتمخچالی کردم و تو نیتزئ

 دیفردا با.. تونست زود بخوابهی شب نمگهی ددی خوابی مشتریب  بود و اگهدهی خوابیلیخ.. کردمی مداریسپهراد رو هم ب
 ..... رفت مهدیم
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 : و گفتمدمی کانتر کشي نم دار رو رودستمالِ
 
 ...انی هم منای مامانت اگهیکم کم د..دهی خوابیلی کنم خداریمن برم لباسم و عوض کنم و سپهراد رو هم ب-
 

 دمی قدم پرهی و دمی از ترس کشي بلندنیه.. شهراد در اومدمي نهی به سنهی که سرونی از اشپزخونه برم ببرگشتم
 ....ادی ادم درمي جلوهویمثل جن .. نشسته بودی االن رو صندل که تانیا..عقب

 
 دمیترس..دمی که تو چشماش بود ترسیاز حرارت.. قدم اومد جلوترهی.. کارش رو بفهمملی تعجب بهش نگاه کردم تا دلبا
 که ممکن یاز اتفاق..خچالی ي به بدنه دیکف دستام دو طرفم چسب..خچالی قدم رفتم عقب که خوردم به کناره هیو 

 .....دمی ترسوفتهیبود ب
 
 :با تته پته گفتم..ستادی کم اي که عقب رفته بودم رو اومد جلو و روبه روم با فاصله ی قدمهی

 
 ...ی کنیم..یم..کاریچ..چ-
 

 یبا لحن.. نفساش چشمام جمع و تمام بدنم مور مور شدیاز داغ.. جلو و نفساش پخش شد تو صورتمدی و کشصورتش
 : بم شده گفتییاروم و صدا

 
 !...؟ی ترسی بهت نداشتم چرا ازم مي مدت کارنیمن که ا..از من نترس..نترس-
 

نگاهش تو نگاهم .. کارش کامال تو حصارش قرار گرفتمنیبا ا.. دادهی تکخچالی سرم به ي دست چپش رو باالمچ
 ... خوردی ذره هم تکون نمهینشسته بود و 

 
 : و گفتمدمی خشک شده م کشي لباي دلهره زبونم و روبا
 
 ...نـیا..چرا..چ.. ترسمیمن نم..من-
 
 یلیخ.. بودمدهیترس!.. خواست چکار کنه؟یم.. لبام صدام خفه شدي نگاهش رودنی بلند شدن دست راستش و چرخبا
 .... اوضاعنی هم ناراحت نبودم از ایلی خواستم اعتراف کنم اما خی هم نمیاز طرف..ادیز
 

 :اروم،مطمئن،پر احساس و خشدار لب زد.. خم شد تو صورتمشتری بود و بخچالی دستش که رو ي و انداخت رووزنش
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 !...دوست دارم-
 

 کوتاه و دو کلمه ي جمله نیصداش پر از صداقت بود و ا..اشک تو چشمام حلقه زد..دلم اروم گرفت.. حبس شدنفسم
 .... بود انگاردهی بدجور به دلم چسبشیا

 
 ریز..هی گرری خواست بلند بزنم زیدلم م..چشماش پر از حرارت..نفسش داغ بود.. دو چشمش چرخوندمنیو ب نگاهم

 ....ختی اشک از چشمم ري هم گذاشتم و قطره ايچشمام و رو.. شدمیاحساس نگاهش داشتم له م
 

 : صورتم و اشکم و با نوازش پاك کردي نشست رودستش
 
 !...؟يزی ری که با گفتن دوست دارم اشک مي از من متنفرنقدریا!.. چرا جونم؟هیگر-
 

 ی مادی همه غم،عشقش انگار فرنی اينگاهش مغموم و گرفته شده بود اما از البه ال.. و به سرعت باز کردمچشمام
 ...دیکش
 

هم  يپلکاش رو.. بردشینی دسته از موهام رو گرفت و به سمت بهی.. شد سمت موهامدهی صورتم کشي از رودستش
 ...دی کشقیافتاد و چند نفس عم

 
 ی رفتار نمنطوری خواست خرم کنه هم ای که میی اون موقع هایحت.. بودمشدهی پر احساس ندنطوری اچوقتیه

 ....شدی همه احساس از طرفش اشاعه منی بار بود انیاول..دمی دی بار بود شهراد رو عاشــق منیاول..کرد
 

 ...دی کشی از احساس دورش و احاطه کرده بود و منو به طرف خودش می موجانگار
 

 : لب زدیبا لبخنده کمرنگ.. و ول کرد و چشماش باز شدموهام
 
 .... کنهیعطر موهات مستم م-
 

 که من از شهراد يزیتمام چ.. از طرف شهراد رو نداشتمدنی همه احساس دنی ايمن جنبه .. شدمی موونهی دداشتم
 کرد ی که به طرفم پرت می احساسری همه تنی تونستم با ایحاال چطور م.. کجشي بود و لبخندازمیعز هی دمی دیم

 .....سمیبازم سرسخت جلوش وا
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عشق .. عشق من بودهي روزهی مرد نیاما ا.. کردمی بارش مومدی از دهنم در می زدم تو گوشش و هرچی میکی دیبا
 بود که من عشق ادمی نسبت بهش داشتم بازم می زندگيه تو اون برهه  کی نفرتيبا همه ..میاولم و تنها عشق زندگ

 که دورمون رو ی همه احساسنی تونستم با ایچطور م..اد دادی مرد عاشق شدن رو بهم نیا.. مرد تجربه کردمنیرو با ا
 ...... کنمي نفرتم پافشاريگرفته بود بازم سفت و سخت رو

 
 بار انگار هی نیو با هم..شدی مکی بار بود بهم نزدنیاول..دمی مرد ندنی از ای جز محبت و مهربونیچی چند ماه هنی امن

 بخاطره می زندگي رفت تمام بالهاادمی.. مرد متنفر بودمنی رفت من از اادمی.. مرد با من چه کرده بودنی رفت اادمی
 .... که بهش داشتم تو وجودم موندي واروونهی عشقه دفقط انگار اون چند سال فراموشم شد و.. مردهنیا

 
 يلبخنده محوِ رو.. مهربون و پر صداقتشيچشما.. خوردی تو اون لحظه فقط و فقط نفساش که به صورتم ممن

 .... مهم نبودنای جز ایچیاون لحظه انگار ه..دمی دی که با اغوشش و با فاصله برام ساخته بود،رو ميحصار..لبش
 

اون عشق !.. زدم؟یمن داشتم خودم و گول م!.. مرد متنفر؟نی هستم و از اي دادم که قوی نشون می داشتم به کمن
 .... کردم به خودم بقبولم که ازش متنفرمی میفقط من سع.. نشدهلی به نفرت تبدچوقتیه
 

 عشقم و گرفته يخشم جلو..دلخور بودم.. بودمریدلگ.. بودمیمن فقط عصبان.. به صورتم خوردیلی مثل سقتیحق
چطور سپهراد رو سپر کردم تا به همه بگم بخاطره .. کنملی خواستم اون همه عشق رو به نفرت تبدیچطور م..دبو

 .....اونم اونطور راحت و فقط با چند شرط و شروط.. مرد شدمنیاون،زنِ ا
 

 یدلم م..شدی شکل ممکن جلوم قد علم کرده بودن،حالم بد منی که حاال به بدتریقیاز حقا..شدی داشت بد محالم
 .... کردمی مکاریمن داشتم با خودم چ.. دورزمی رو عق بزنم و برنای ايخواست همه 

 
 یدستام م..دوست داشتم بغضِ تو گلوم رو بشکنم و نفسم ازاد بشه..خم شده بود تو صورتم.. به شهراد جمع شدحواسم

 .... بشهی و اضطراب خالجانی همه هنی رو محکم تو مشتام فشار بدم تا ايزی چهی خواست یدلم م..دیلرز
 
 دهیلباش اروم و پر نوازش رو صورتم کش..ستی حالم دسته خودم ندیانگار اونم فهم.. گونه مي شهراد نشست رويلبا

 ...شد تا رو چونه م
 

 ...هق زدم.. رو تو مشتام گرفتمراهنشی پي و بلند کردم و جلودستام
 

 :دی بوس رو محکممیشونی و از رو چونه م برداشت و پلباش
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 ...ستی نیچیه..جون دلم..جونم-
 

 شهراد محکمتر دورم يدستا..نیخم شدم سمت زم..هق زدم..دیپاهام لرز.. و محکم بغلم کرددیچی و دورم پدستاش
هق .. شنهی رو چسبوندم به سمیشونیپ..می نشستنی زمي رویی و دوتانیی پادیمن و با خودش کش..هق زدم.. شددهیچیپ

 .....هق زدم..می کرده بوددای همو پتازه انگار بعد از سالها..می رو بغل کردگهینشسته محکم همد..زدم
 

 یچقدر سخت.. سرم اومدییچه بالها..دمی کشی زدم بهش بگم چی که میی خواستم با تک تک هق های مانگار
چقدر عذاب .. سرم اومدهییگم من چه بالها زاشتن تا بهش بی اشکها و هق ها منیکاش ا..چقدر نابود شدم..دمیکش
 .... بهشدمیسبمحکمتر چ.. شدیکاش م..چقدر اون روزا سخت بود.. شدمتیچقدر اذ..دمیکش
 

 ......هق زدم..هق زدم.. زدمهق
 

 ...دمشی دی کردم و می سپهراد کارم داشت قفل رو باز می کرده بودم و فقط وقتی و تو اتاق زندونخودم
 
 .. هامویبغل کن خستگ.. اغوش تو محتاجمبه
 
 .. قلبه تنهامویبفهم.. باورم کن تاي جورهی

 
 ی رفتم و غذا درست می مرونی رفت من از اتاق بیشهراد که م.. شده بودمونی روال زندگنی روز بود که،همسه

 .. کردمی میدگیبه کارام رس.. کردمی ميریخونه رو مرتب و گردگ.. شدمیبا سپهراد مشغول م..کردم
 

 ..کمیبه صبح و بوسه نزد.. از کابوس و شب دورومن
 
 ..توانم کم شده از غم.. من قدرت بده با عشقبه
 

 ... دادمی نمزد،جوابی اومد پشت در و صدام می می تو اتاق و هرچدمی چپیشد،می اومدن شهراد مکی نزدیوقت
 

 ي اوقات صدایبعض..نطوری گفتم و اونم همی سپهراد م با شهراد داشتم بهيمن کار.. مای شده بود ارتباط زبونسپهراد
 ....شدی و دلم خون مدمی شنی کرد رو می مهی ش رو که از من به سپهراد گالهیپر گال

 
 .. خطر باشهی راهه بهی.. با توی کن زندگکمک
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 .. عاشق پشت در باشههی.. وی خونه باشقشنگه
 
 خواستم ی شناختم،نمی احساس خودمم درست نمی چشمام کنار رفته بود و حاال حتي که از جلوي بخاطره پرده ادیشا
 ...نمشیبب
 

 رو هم دنشی دي دلتنگش بودم اما رودایشد.. کردمی که از خودمون تو اتاق زده بود،رفع می تنگمو با عکس بزرگدله
 ..... از کنارش رد بشمالی خیبازم ب پررو باشم که یلی خدی که اون روز دراورده بودم باي جنبه بازیبا ب..نداشتم

 
 ..سکوتم معجزه کرده.. حاله دلم خوبهاگه
 

 ..که درد از هر طرف درده.. دونمی خوب موگرنه
 
 ... تونم خوددار باشمیمن در مقابل شهراد نم.. کنهیی پروای و بازم دلم بنمشی ببدمی ترسیم
 

 بهش بگم نکهی اي زدم به شهراد فقط برای منگدم،زی پری هستم که ساعت چهار صبح از خواب می همون کسمن
 ....دوسش دارم و اونم مطمئنم کنه

 
 ... که بدونه،چون و چرا بهش محرم شدمیکس
 

 شدنا بخاطره می قانی شناسه که بدونه ای منو مينقدریشهراد هم ا.. تونم خودم و سانسور کنمی شهراد نمي جلومن
 ...ستی ندنشیند
 

 ..سکوتم معجزه کرده.. حال دلم خوبهاگه
 

 ..که درد از هر طرفم دردهه.. دونمی خوب موگرنه
 

 ي االنه من،متعلق به اون دوره ي و تجربه هاتیاگه شخص..هی ذاتزای چیاما بعض..ادی زیلیخ.. عوض شده بودممن
به دلش  که تا اخر عمرش حسرت تعرض چوندی پی شهراد رو مي ساله م بود،جورکی و ستیست،بیب

 ...فیح..اما..بمونه
 

 .... انداختی به دلم مي کرد،حس بدی به شدت جذابش منکهی کجه شهراد،با اي اون لبخنداشهیهم
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 ...زدی نوع تمسخر خاص موج مهی گفتنش زمی عمقه عزتو
 
منو ..طنتاشیش.. کردناشیمهربون.. صدا زدنشزمیبا هر عز.. اندازهی که بهم میبا هر نگاه.. االن با هر پلک زدنشاما
 ..... رسم،از صداقتشیبه اوج م.. بره تو عرشیم
 

 ..عذابه لحظه کم باشه.. از حقم گـذشـتـم تامن
 

 ..زمونه متهم باشه.. کهی بـــاالست وقتسرم
 

 ... پدرمیحت..ای دني اعتماد به تمام مردای دختره بهی بعد از شهراد شدم من
 

 .... کردمدایشناخت پ..دمیمنظوره،هر حرکتشون رو فهم.. شدمقی اراده تو مردا دقی از اون ببعد
 

 ... رو شناختمز،مردای مرد گري روزهی منه
 
 کارا و حرفاش از ته نقدریشهراد صادقانه اومده جلو و ا.. گمیم.. سهی از بقشتری شهراد بيکه البته رو.. شناختنی همبا

 ...نهی شیدله که بدجــــور به دلم م
 
 .. قفس دادنوونهیبه د..ي عاقل حکم ازادبه
 

 ..همه تقاص پس دادن.. کردني که بدییاونا
 
 :دی دونم چرا صدام لرزی دستام رو از دوره پاهام باز کردم و نمي که به در خورد،حلقه ي تقه ابا
 
 !...ه؟یک-
 
 ...کالت دالم..ماما منم-
 

 .. خطر باشهی راهه بهی.. با توی کن زندگکمک
 

 .. عاشق پشتِ در باشههی.. وی خونه باشقشنگه
 



@donyayroman 588 

 و خنده شون ي بازياخه اونم خونه س و تا االن صدا.. لحظه فکر کردم نکنه شهراد باشههی..دمی کشیقی عمنفس
 ...ومدیم
 

 .. خطر باشهی راهه بهی.. با توی کن زندگکمک
 
 ي بلندنیدر که باز شد،از ترس هـ..دمی رو کشرهی رو چرخوندم و دستگدیکل.. تخت بلند شدم و رفتم سمت دري رواز

 ..دمیکش
 

 .. عاشق پشتِ در باشههی.. وی خونه باشقشنگه
 
 ... عاشق پشتِ در باشههی

 
 )آوا بهرام..اغوش تو(
 

 ي زد و نگاهه شوکه ینیریلبخنده ش.. داده بود و خودش و خم کرده بود جلوهی مچ دستش و به چارچوب در تکشهراد
 .... حواله م کردی چشمکدیمنو که د

 
همزمان نگاهه منم باهاش افتاد ..نیینگاهش و چرخوند به کنارش و پا.. سمت راستشمرخی و برگردوند به نسرش

 ... چرخوندی ما دوتا منی بود و نگاهش و بستادهی باز شده دورتر اشیسپهراد با ن.. از خودش عقب تری و کمنییپا
 

جفت چشماش رو .. گرد و مبهوت من دستش و اورد باال و تکون دادي چشماي بودن چون جلودهی نقشه کشانگار
 :محکم به هم فشرد و مثال چشمک زد

 
 .... کنمي بازلمیمن م.. کنیبا مامانم اشت.. ش با حودت عموهی بگگهید-
 
 سمت دمیهمونطور مبهوت چرخ..دمی شهراد از جا پري قهقهه ي سمت اتاقش و منه خشک شده هم،با صدادیدو

 ...شهراد
 
 ی تو گوشم مقشی عمي نفسايصدا.. دستاش و باز نکرديخواستم خودم و بکشم عقب اما نذاشت و حلقه  
 ....انگار اونم دلتنگ بود..دی خندی نمگهید..دیچیپ
 :رونی بختی اراده کلمات از دهنم ری مقدمه و بیب
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خودم و .. خواستی بو رو که فقط مختص به تو بود رو منیدلم ا.. کردماری تنت و وي سپهراد رو حامله بودم،بویوقت-
 خوام اما تا اواسطه ی می بره چادمی کردم تا یهرکار م.. زدمی مغیج..دمی کوبیبه سپهراد تو شکمم مشت م.. زدمیم

 .....ي خواست اما تو نبودی تو رو مي من بويبچه .. بکنمي تونستم کاری بود و منم نماری ونی امیباردار
 

با دستام به جفت پهلوهاش چنگ زدم و .. دادهی رو به شونه م تکشیشونی دستاش محکمتر شد و تو سکوت پي حلقه
 :ختیاشکم ر

 
 یم.. خواستم بخرمیبراش لباس نم.. زدمی افتادم سپهراد رو تو شکمم می تو مادهیهرموقع .. زدمشی میلیمن خ-

 تو یوقت..من دوسش داشتم.. متجاوزه رو چرا دوست دارههی و از هی کستی که پدرش معلوم ني بگن بچه ادمیترس
 از نوازش یحت.. محروم شدی از همه چمن يبچه ..دمی ترسی خورد،دوست داشتم نازش کنم اما میشکمم تکون م
 ی کنن که دوسته مادرش داره بزرگش می کس بهش نگاه می و بمیتی ي بچه هی به چشم هیاالن بق..مادرش،تو شکم

 ..... از بابا گفتن هم محرومهیاون حت..هی پرسه بابام کی ازم م منيبچه ..کنه
 
 : وقفهیبلند و ب.. و زار زدمدمی پهلوهاش رو به چنگ کششتریب

 
 هی من از گريبچه .. چشمم بودي تو جلوي افهیق.. بدم،نتونستم بغلش کنمری اومد و اوردنش تا بهش شای به دنیوقت-

 .... زدی دوستات تو گوشم زنگ ميقهقهه ..ی رفتیکنار نم چشمم يکبود شده بود اما تو از جلو
 
 : و هق هقهیبا گر..دمی کشغیج
 
 .... خوردن هم محروم شدری از راحت شی من حتيبچه -
 

دوباره تنم و .. و به خوردم دادختی اب روانی لهی.. اون روزا،به طرف تخت برد و اروم نشوندمادهی زدم به ی که زار ممنو
 ... تو بغلش فشردمنانی و محکم و با اطمدیبه تن کش

 
 :دی کشنیی کمرم باال پاي و رودستش

 
گوش ..ي رو از زبون منم بشنوی خوام همه چیم.. رو بگمیاومدم همه چ..اومدم که باهات حرف بزنم..اروم باش-
 !... بهم؟يدیم
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جفت دستاش و تو .. داد و خودشم کنارم نشستهیمنو به تاج تخت تک.. و سرم و تکون دادمدمی رو باال کشمینیب
 ی متشی که قرار بود بزنه اذیی حرفادمیشا..کالفه بود..دمشی دی چشم مياز گوشه ..دیموهاش برد و محکم کش

 ....کرد
 

 : انگار باالخره با خودش کنار اومد و بدون نگاه کردن به من،شروع به حرف زدن کردقهی از چند دقبعد
 
نه تحملش و دارم،نه .. خوام دوباره در اون مورد حرف بزنمی و منم نمی دونی رو میاز شهرزاد و آرشام همه چ-

 ...می اشنا شدیاز وقت.. زنمیپس از خودمون حرف م..اعصابش و
 

 ی اشک مزی رزی زدم و ریهنوز هق م.. کردمی بود و بهش نگاه نمنییسرم پا.. بهم انداختی نگاهمی و ندی کشیپوف
 ...ختمیر
 
،خون "آرشام" گفت شی زندگي لحظه نی شهرزاد اخریوقت.. شدمکی بهت نزدي بدتی با قصد و نی دونیخودت م-

 یمن فقط م.. بزنهي کارنی کرده که باعث شده خواهرم دست به همچيفکر کردم کار.. چشمام و گرفتيجلو
 بهم زده شی قبل از خودکشیمدت که اونم..تن دوست داره و باهم هسی رو به اسم آرشام پناهیکیدونستم شهرزاد 

مجبور بودم دل به دلش بدم تا همه ..شدیازم دور م.. تونستم شهرزاد رو منع کنمیمن نم..قبال هم بهت گفتم..بودن
آرشام رو ..نخواست.. رابطه دورش کنم اما نشدنی کردم از ای با حرفام سعیلیخ.. رو بهم بگه و بتونم کنترلش کنمیچ

 بعد ی هم که گفت بهم زدن و مدتیوقت.. خبر داشته باشم باهاش راه اومدمی از همه چنکهیا يمنم برا..دوست داشت
 رو ای تو خون غرق شده دندمی کردم و ددای شهرزاد رو پیوقت..جنون گرفتم.. اومد تو ذهنمي بدي کرد فکرایخودکش

 لحظه مطمئن بودم آرشام نمن او..رمی قسم خوردم انتقامش رو بگمی کردیشهرزاد رو که دفن م..دسرم خراب ش
 که یآرشام فوت کرده بود اما از هرک.. کردمدای از شوکه اون حادثه در اومدم خانوادت رو پیوقت.. کردهتیخواهرم و اذ

برام مهم نبود باهاش چه ..یآبشار پناه.. دادنی م اسم بهمهی.."!زه؟ی عزیلی خای دننی آرشام تو اي برایک" دمی پرسیم
 ..... بودی از آرشام پناهزی عزهیمن فقط قصدم نابود کردنه ..يزی عزنقدرینکه چرا ای اای ي دارینسبت

 
 : و دوباره شروع کرددی لباش کشي زبونش و روی و با مکث کوتاهدی و محکم با انگشتاش مالچشماش

 
 دوست شهی خواستم برم دانشگاه اما شهرزاد همینم.. و هم به زور گرفتمپلممی دیعنی..من دانشگاه رو دوست نداشتم-

 شهیهم.. مادر هوام و داشتهی مثل شهی بود اما همکتریاز من کوچ.. بشمی خودم کسي و برارمیداشت من مدرك بگ
 ای شهرزاد با من چطور بود ی کنی دونم درك مینم..زدیم  حرفشهی من همي ندهیاز ا..برام ارزوها داشت..مواظبم بود

بخاطره .. کردی مادرم نمدی کرد،شای مي پردازای من روي ندهی اي و برادی رسی که شهرزاد به من مينقدریاما ا..نه
 ی مارهرک.. دنبال من بودشهیمهراب هم هم.. و چهار سالم بود اما امتحان دادمستی بکهی نزدگهی دنکهیشهرزاد و با ا
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 ي رشته نی نخونده بودم و ايادیمن درس ز..رازیمهراب تهران قبول شد اما من ش..دادیکردم اونم همون کارو انجام م
 رشته نی تو هم همدمی پرس و جو فهمکمیبا .. دونم چطور شد که قبول شدمیخوب و دانشگاه خوب رو هم هنوز نم

 گرفتم و یسخت بود اما هرطور بود انتقال.. بماندرمی بگی انتقالم چه کارها کردم تا بتوننکهیا..ياما تهران قبول شد
تمام .. خواستم انجام بدمی کارها میلیخ..من نقشه ها داشتم.. باشمی آبشار پناهکهی نزدنکهی ايفقط برا..اومدم تهران

 که ییهمون بال  و بعدمی خواستم عاشقم بشیم.. بودی قبلي شدن بهت انجام دادم،با نقشه کی نزدي که براییکارها
 بهم ي قبول کردیوقت.. شدمکی که داشتم اما اروم اروم بهت نزدي عجله ايبا همه ..ارمیسر خواهرم اومد،سرت ب

 ی شهرزاد مادهی دمی دی رو متتی که معصومیگاه.. برداشته بودمیباالخره قدم بزرگ.. بودی تو دلم عروسيفرصت بد
 شهرزاد ی خونرهی لحظه تصوهی بود که یاما فقط کاف..نداختی جونم مه بدی حرفات،تردیلی کارات و خیلیخ..افتادم

 نی و همرمی من دستت و بگی زاشتی نمیتو حت.. کنمی شدم که تالفی بشه،اونوقت بازم مصمم میپشت پلکام نقاش
 که يبود  به من وابسته شدهنقدریتو ا.. کردمی مي فکرهی دیبا..دمی کشی دوباره نقشه مدیبا.. کردیکارم و سخت م
 تونم ی کنه و می مکی دونستم تورو بهم نزدی که ميزیتنها چ.."چشم" ی گفتی خواستم می میبدون فکر هرچ
 .....بود "تیمحرم" تر بشم کیباهاش بهت نزد

 
من ..ختنی ری صورتم مي بودن،اشکام دونه دونه روي من پر از عشق و شادي کرد و برای مفی که تعریی روزهاادهی با

 ....ي بودم و اون تو چه فکري تو چه فکراون روزها
 

 تر بشم تا به کی خواسته من بهش نزدی اما اون ممی خواد محرم بشی تابه من شده که می کردم بی فکر ممن
 ...هدفش برسه

 
 کرد ی میخودشم انگار بغض کرده بود و سع.. کردمی از اشک بهش نگاه مسی خی و با صورتنی بغض،غمگر،پریدلگ

 .... نشنسی وقت خهی تا دی مالیبا انگشت چشماش و م..شدی منیی گلوش باال پابکیس..قورتش بده
 
 نییسرش و پا.. راحت حرف بزنهنقدری تونست ای نمگهی افتاد دیانگار اگه نگاهش به من م.. کردی من نگاه نمبه

 :انداخت و اروم ادامه داد
 
 کنه ی مرمی دلگیلی که خیگی ميزی چهی ی زنیهرموقع از اون روز حرف م.. به اون روزمی گفتم تا برسناروی ايهمه -

 شهی با نقشه اومدم جلو اما همنکهیبا ا..می زدی حرف میروزا کنارت بودم و شبا تلفن..من شش ماه با تو بودم..آبشار
تو معصوم ..ی منتظر تماست بودم تا برام حرف بزننیمع یشبا سرساعت..مشتاق حرفات و حرف زدن باهات بودم

اونوقت چطور .. که کردمي خوره بخاطره کاری که االن حالم از خودم بهم منقدریا..يمهربون بود..يمظلوم بود..يبود
 سرکوبش می سعي کرده بودم و همه دای که بهت عالقه پیاونم وقت.. بکنمي معامله انی تونستم باهات همچیم

 .....بود
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 ییحرف زدن از کارا.. تحت فشارهیلیصورتش سرخ شده بود و معلوم بود خ.. رو محکم فشردشیشونی و پدی کشیپوف

 .... من،براش سخت بوديکه کرده،اونم برا
 
 ...زدی نمی حرفچی هشدیاگه مجبور نم.. من روشن کنهي رو برازای چي سرهی خواد ی کردم که می حس مقایدق
 

 بار بود که نی اولي برادیشا.. بودیمونیچشماش پر از بغض و پش.. و چرخوند و باالخره به صورتم نگاه کردسرش
با ..نگاهش رد اشکام رو دنبال کرد و دستش به سمت صورتم دراز شد..دمی دی رو به وضوح تو صورتش میمونیپش

 .... زدیمهر اشکام و پاك کرد و لبخند تلخ
 

 :دی دستش و اروم پشت دستم کشیکی اون ي و تو دستش گرفت و سر انگشتادستم
 
 شهرزاد ياون روز برا.. و گرفته بودمممی که بهت داشتم،تصمي سرکوب شده اي و عالقه دهایاون روز با تمام ترد-

 خونه رمی من مید وقتاون روز واقعا قرار بو..اومدم دنبالت و بردمت خونه.. رسهی به ارامش منطوری کردم ایفکر م..بود
 یاما از بدشانس.. موضوع رو بدونهنی ای خواستم کسی هم نمیطرف و از..ننی خواستم تورو ببینم..بچه ها رفته باشن

 وونهی و درمی جنون بگشدی شهرزاد،باعث مادهی.. بودمختهی بهم ریمن از نظر روان.. هنوز اونجا بودنمیدی رسیوقت
 و به ت تونم بترسونمی مشتری بنکهیخوشحال از ا.. خوشحال شدم،هم ناراحت،هميدی از بچه ها ترسدمی دیوقت..بشم

 محفوظ نگه زی خواستم تورو از همه کس و همه چیهم م.. که داشتميناراحت بخاطره همون عالقه ا..هدفم برسم
 شدی باعث منیا.. کردمی شهرزاد مادهی عی نشست،سری تو دلم مدی که تردنیهم..رمیدارم،هم انتقام شهرزاد رو بگ

 بودم،به جونه دهی که کشیی خورم،با تمام نقشه های قسم مدنمآبشار با تمام پست بو..رهی و عالقه م جلوم رو نگدیترد
 تو ازشون دمی دیاما وقت.. خبر داشته باشنيزی قرار نبود از چیحت.. جز نقشه نبودنچکدومیسپهرادم،اون بچه ها ه

  خواستم بعد از رفتنیم.. مسخره رو بکنني های عالمت دادم که اون شوخی بشتی اذشتری بنکهی اي،برايدیترس
 و منم تمام نقشه هام بهم ي از اون خونه بری شربت رو بهت بدم اما تو هر لحظه ممکن بود از ترس بخواهاونا،اون

 بعدش تمام قهی تورو بردم تو اتاق،ده دقیوقت..ي که اماده کرده بودم رو دادم خوردی زود شربتنی هميبرا..ختی ریم
و  "هی دونم پدره بچه م کی به دوستات و نميمنو پاس داد" یگی مشهی هممی کنی که مییتو بحثا..بچه ها رفته بودن

 تو وجوده من بود يزی چهی.. گرفتی قصد رو هم داشتم بازم اون عالقه م جلوش رو منی اگه همیمن حت.. حرفانیاز ا
بچه   اونیحت!.. بکنم؟ي کارنی با تو همچامیبعد خودم م.. حفظ کنهي کرد تا تورو از هر خطریش رو مکه تمام تالش

 از اصل ی خورم اون پسرا حتی اما قسم میگذاشتم اونطور فکر کن.. خوام تورو بترسونمی کردن من فقط میها فکر م
 ......موضوع مطلع هم نبودن
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 کرد که حاال برداشته شده ی مینی م سنگنهی سي رويزی چهی چندسال نیتمام اانگار .. دفعه انگار نفسم باال اومدهی
 ....بود و راهه نفسم باز شده بود

 
 ...دنی شهراد منو نديدوستا.. دوستاش نذاشتهاریشهراد منو در اخت.. نکردني اون با من کاريدوستا

 
 ... کرده بودری که انگار سال ها تو گلوم گينفس اسوده ا..دمی کشیقی عمنفس

 
 : پر اشک گفتيبا بغض و چشما.. طرفم و صورتم و تو دستاش گرفتدیچرخ

 
چون .. شناختمیچون تورو م..چون مطمئن بودم پسر خودمه.. هم نگرفتمي ان اي دشی از سپهراد ازمایمن حت-
 یه شهرزاد و عموت بهم گفت رو در موردقی تمام حقایوقت.. کنمی االن روزه باور می بهت اعتماد دارم که اگه بگنقدریا
 یکی رو شد،انگار ی همه چیوقت.. کردمیسرکوب م تمام اون مدت دوست داشتنت و..من دوست داشتم.. شدموونهید

 خوشگلت تو سرم ي ها و نگاه هاتیتمام معصوم.. نامه هارو خوندمی وقتدی دور سرم چرخایدن.. تو سرمدیمحکم کوب
 هرروز عکسات و نگاه کردم نقدریا.. کردمی که ازت داشتم سرگرم مییتمام اون روزا خودم و با عکسا.. خوردیچرخ م

 یوقت.. شدلی اون دوست داشتن به عشق تبدنمتی و ببی باشنکهی رو مرور کردم که،بدون امی که داشتییها و خاطره
من تو تمام اون مدت عاشقت شدم ..شدی قرار می کردم مثل معتادا تمام بدنم بی عکسات رو نگاه مری دقهیده دق
 !.....؟ی کنیباورم که م..آبشار

 
 شیاز سپهراد ازما..طاقت نگاه کردن به چشماش رو نداشتم..نیی دستاش بود انداختم پانی و همونطور که بسرم

 .... مردنی بگم به ایاخه من چ..بهم اعتماد داره.. نکردنيدوستاش با من کار..نگرفته
 

 :بدون نگاه کردن بهش اروم گفتم..نیی پادمی مچ دستاش گذاشتم و از دو طرف صورتم کشي و رودستام
 
 ... خوام تنها باشمیم-
 
 !...؟ی کنی که بهت دارم هم فکر می به عشقتییتو تنها-
 

 : که به شدت گرفته بود گفتیی با صدادی از طرفم نشنی جوابیوقت.. کردمسکوت
 
 دمیقول م..ستی هم ن،شهرادی فکر کن نباشنمیبه ا.. فکر کنی از همه چشتری که بهت دارم بیبه عشق..فکر کن-

 ....می بشای دني خانواده نی خوشبخت ترمی تونیما سه نفر م..یوفتی موقع به فکر اون روزا نچی کنم که هيکار
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 نی تونم فکر کنم همی ميزی تونم بهش بگم که من االن به تنها چیم.. انگشتام رو تو موهام فرو کردمنوك
 تونستم یکاش م!..؟ي و با عشقت قلب و تنم و گرم کردي تونم بگم با حرفات نفسم و باال اوردیم!..عشقته؟

 ..... داشته باشمششهی همي بگم و براناروی ايهمه ..بگم
 
 تونستم با یحاال م..خودم و پرت کردم رو تخت و هق هقم بلند شد.. رفتهرونی شهراد بدمی شدن در،فهمدهی کوببا
 ... کنمی راحت خودم و خالالیخ
 

 !.....  نبود برامنی تو تمام عمرم،تلخ تر از ای اعترافچیو ه.. مرد شده بودمنی دوباره عاشقِ امن
 

 دیبا..رونیاروم از اتاقم رفتم ب..فته بود سوخت و صدام گری مادی زي هیچشمام از گر.. فرو رفته بودیکی تو تارخونه
 ... زدمی به سپهراد ميسر
 
 دهی پاش رو جمع کرده بود و پتوش رو تو بغلش کشهی بود و دهی شکم خوابيرو.. اتاقش رو باز کردم و رفتم داخلدر
 .... باز مونده و غرق خواب شده بودمهیلباش ن..بود
 

 دهی که سپهراد شده رو نادیی هاتی ها و اذیی تونستم تنهایچطور م.. تختش زانو زدم و موهاش رو ناز کردمکنار
 نی کنه بابا نداره خودش بزرگتری فکر منکهیهم.. از من،باعثه ازاره سپهراد شدهشتریشهراد ب.. بشمالشونی خی و برمیبگ

 ..... بودی مباش بادی باشی پسربچه س که قهرمان زندگهی يعذاب برا
 

 ...رونی بدمی گونه م رو پاك کردم و اروم پتو رو از بغلش کشي رواشکه
 

 ...رونی و بعد از اتاق رفتم بستادمی باال سرش اکمی..دمی به گونه ش زدم و پتو رو روش کشي ابوسه
 

 درست نمی دقت کردم ببکمی..اخمام رفت تو هم..دمی شننیی رو از طبقه پایی پاي برم سمت اتاقم که صداخواستم
 ... دزد باشهدمیشا..از کجا معلوم.. شهراد باشهدیشا..ومدی پا مياره صدا.. نهای دمیشن
 

 فکر نکردم که اگه واقعا دزد باشه من نمی به ایحت.. رفتمنیی و بدونه سروصدا از پله ها پادمیچی و تو هم پدستام
 ... چه خبرهنیی پانمی خواستم ببیفقط م.. تونم بکنمی چکار مییتنها

 
 ی شهراد رو مکلی هم قد و هیکی بود اما من تو تارکیتار..نمی رو ببمنی تا تو نشدمی و گردن کشستادمی پله ها انییپا

 ..... کردی قرار سالن رو متر می تاب و بیب.. انگار شونه هاش خم شده بود اما خودش بودنکهیبا ا..شناختم
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 :ه حرف اومدم و اروم بستادمیتو درگاه ا.. و رفتم جلودمی کشی راحتنفسِ
 
 !...؟يدیچرا نخواب-
 
 ي رو الگاری سرِ سی شد و سرخکی قدم بهم نزدهی.. برگشت سمتمي اهی چند ثانی و بعد از مکثستادی حرکت ایب

 ... به صورتشدمی کشگارینگام و از س..دمیانگشتاش د
 

 : هم فشردي و رولباش
 
 ... بخوابمی تونم شبا درست و حسابی وقته نمیلیخ-
 

 : و انداختم باال و تلخ شدمابروهام
 
 باعث شده یچ!..شد؟یپس حاال چ!..؟ی راحت بخوابالِیکه با خ!.. که ارامشت برگرده؟يمگه اون کارو نکرد!..چرا؟-

 !....ومد؟ی از دستت برنميمگه تو هرکار!... و حرف از نتونستن بزنه؟ستهی من بايشهراد بزرگمهر جلو
 

 .... بلند و محکم به طرفم اومدي و با قدماستادیصاف ا.. بود له کردزی مي که رویشقاب و تو بگارشی خم شد و ساروم
 
 رو سرش شی بکنه و اون تالفي کاریامکان نداشت کس.. بودی نرفته شعار شهراد چادمیهنوز ..دمی لحظه ترسهی

 که با يمثله کار.. کرده باشهی تالفنکهی اي رفت فقط برای پروا تو دله خطر می که بیکس.. بودنیشهراد هم..ارهیدرن
 ....من کرد

 
 دیشا..نی به زمدی که پاهاش چسبدی دی دونم تو چشمام چینم.. چشمام شدخی و مستادی لحظه اهی می قدمهی تو

 ....ادی جلو نگهی که بود باعث شد دیهرچ.. دونمینم.. اضطرابدیشا..ترس
 

 ...ی ناگسستني گره هی.. تو هم گره خورده بودنگاهمون
 
 ینم.. شدمخودی اومد و از خود بادمی که اون روز تو اشپزخونه ییزایهمون چ..اوردی مادمی ییزای چهی نگاه داشت نیا

 ... نگاه سخت بودنی هم دل کندن از ایاز طرف..وفتهیخواستم دوباره اون اتفاق ب
 

 قدمو هم جلو اومد و بازوهام رو تو دستش هی اون رهی نگاه از چشمام بگنکهی قصدِ فرار دارم که بدون ادی فهمانگار
 .... کنارِ در چسبوندوارِی چرخ زد و منو محکم به دمی نهی..گرفت
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 : به تته پته افتادمدوباره

 
 !..؟ی کنیم..یم..چکار..چـ-
 

 : جلودی کشکمیسرش و .. شدطنتی جمع و پر از شچشماش
 
 !...ه؟ینظر خودت چ-
 
 لبخنده دیحرکتم و که د.. حل کنمواری خواستم از دسته شهراد خودمو تو دینگار ما..واری خودم و چسبوندم به دشتریب

 .... زدیپررنگ
 

مسخ .. سمت دستامدیخواستم هولش بدم که چشماش چرخ.. شونه هاشي لرزونم و باال اوردم و گذاشتم رويدستا
 ....انگار قدرت دستام رو با چشماش گرفت.. شونه هاش موندي حرکت رویدستام ب..شدم

 
 : پر از چاله چوله بگمیی تونستم با صدافقط

 
 !...بزار برم-
 

 ...دنی هم خودش و زد به نشندیشا..دی فکر کنم اصال نشنکه
 

 کی گردنم نزدي رو به گودشینیسرش اروم خم شد سمت شونه م و ب..واری داد به دهی و دو طرفِ سرم تکدستاش
 : از گردنم گرفت و لرزون گفتیقینفس عم..کرد

 
 !...؟يفکرات رو کرد-
 
 ی با من حرف زده و االن جواب مشیدو،سه ساعت پ.. و استرس،ناخوداگاه خنده م گرفتجانی اون همه هونیم

 ...خواد
 

 شد رهی زد و خیطونیلبخنده ش.. صورتم نگه داشتي عقب و روبه رودی خنده م گرفته که اروم سرش و کشدی فهمانگار
 :به لبام

 
 .... خوام بلکه کال عجول بودن تو ذاتمهی که ازت مینه تنها تو جواب!.. عجولم؟یلی من خی دونیمگه نم-
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 با صورتم زد رو یتو فاصله دو سانت.. صورتمي و خنده م و جمع کردم که اروم و محتاط خم شد رودمی و گزلبم

 !.... کنه؟کاری خواد چیم.. تو صورتشدی چرخیچشمام م..نفسم حبس شده بود..استپ
 

 يمنم نگاهمو رسوندم به لبا..و دوباره نگاهش محوِ لبام شد.. نگاهه کوتاه به چشمام انداختهی باز شد و همی نلباش
 ... سمت خودشوندنی کشی منو منطوری لبا که انی داشتن ایچ.. اما جذابشکیبار
 

 ... نرم اروم لباش و گذاشت رو لبامیلی خشک شده ش و خي رو لبادی زبونشو کشنوك
 

 تر شد کی دور کمرم و خودشم بهم نزددیچی کند و پواریدستاشو از د..دیچونه م لرز.. شونه هاش مشت شدي رودستام
 .... فاصله بودنمونی بکمیاما هنوز 

 
چشماش بسته بود و صورت منو .. صورتمي رودی قطره اشک از چشمام چکهی که شدی حرکت رو لبام فشرده می بلباش

 .... کردی متمی احساس دوگانه که اذهی.. داشتم،هم نداشتمیهم حس خوب..نیی پاختی ری میته دلم ه..دیدینم
 

 ...واری بودم به ددهیاز پشت محکم چسب.. بهمدی رو هم برداشت و کامل چسبی فاصله چند سانتهمون
 

 ...دی کوبیقلبم تند و پرشتاب م.. فشردی شهراد رو محکم ميدستام،شونه ها..دی لرزیتنم م.. تند شده بودنفسم
 

سر .. اورد باال و دو طرف گردنم و با کف دستاش محکم گرفتعی به کمرم اورد و جفت دستاشو سري فشارشهراد
 ... دستاش قرار گرفتي کل گردنم تو حلقه ينطوریانگشتاش رو و فرستاد پشت گردنم و ا

 
 یلباش م.. نکردمشید اما همراه منم باز شيلبا.. کرددنمی از چند لحظه لباش اروم و نرم باز شد و شروع به بوسبعد
 ....دی بوسی لبام و پر حرارت مي رودیلغز
 

 گوشام رو نوازش کی نزدیی که گردنم و گرفته بود،رسوند به گونه هام و جانطوری شصتِ جفت دستاش و همانگشته
 !...کرد

 
تمام تنم رعشه ..م شهراد رو پشت لبم حس کردي داغ و تند شده ي بودم که نفساستادهی حرکت و مسخ شده ایب

 ...گرفت
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 ییحاال.. کرده بودتمی نفسا اذنی پنج سال کابوسه انیتمام ا.. نبود که من بتونم فراموشش کنميزی نفسا چنی اعطره
 .... تونستم فراموشش کنمی کنم چطور می واضح بازم دارم حسشون میلیکه خ

 
 سالها عذابشون رو نی بدم حس کرده بودم و تو تمام اهی جاي جاي داغ رو روي نفسانی هم ایهوشی تو بی حتمن
 ... بودمدهیکش
 
 ... تونستم تحمل کنم اما نفساش رو،هرگزیاونا رو م.. کردی متمی از لباش اذشتری بی نفسا حتنیا

 
 قدم رفت عقب و با هیهاج و واج .. شد،محکم شهراد رو هول دادم عقبدای دونم چطور تو وجودم پی که نمی قدرتبا
باز مونده بود و چشماش هم خمار بودمهیلباش همونطور ن..هت نگام کردب ... 

 
 داغه ي پشت لبم که هنوز از نفسادمیسر انگشتام و هم محکم تر کش..سمی خي رو لبادمی دستمو محکم کشپشت

 ....دم صورتم و همونجا کناره در چنباتمه زي روختی قطره اشک رهی..دی لرزیبدنم هنوز م..شهراد ملتهب بود
 

 ... کردم لرزش تنمو کم کنمی و تو شکمم جمع و سعپاهام
 

 : گرفته گفتیی و با صدادی صورتش کشيکف دستش و رو.. شد بهمرهی خنی جلو پام زانو زد و غمگشهراد
 
 .... کنمتتی خواستم اذینم..دیببخش-
 

 .... زانوهام و هق هقم و رها کردمي و گذاشتم روسرم
 

 !....شه؟ی کابوس تموم منی ای کِایخدا
 
 شی گرفت و گوشیخودش داشت دوش م.. و بلند شدمزی مي رو گذاشتم رومیی شهراد فنجون چای زنگه گوشي صدابا

 .... کانتر گذاشته بوديرو هم رو
 

 رفت تو قی اخمام عمنی اسکري اسمِ رودنهی پدرجون باشه برداشتم اما با دای مادر جون دی شانکهی االی رو به خیگوش
 طرف اون گهیقول داد د.. گذشته ش رو ترك کردهياما اون که گفت کارا!..دوست دخترش؟!..ه؟ی کیعنی..دهیسپ..هم

 ....کارا نره
 
 : طلبکارم جواب دادمي و صداظی همون اخم غلبا
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 !...د؟ییبفرما-
 

 ...شهراد به من قول داده بود.. به شکم دامن زدشتری اون طرف خط بسکوته
 

 : باال رفته بود گفتمکمی که یی و با صدایعصبان
 
 !...د؟ییبفرما!..الو؟-
 

 :دی اروم به گوشم رسیلی،خي و پر ناز دخترفی ظريصدا
 
 !...شما؟-
 

 ...ادی از دهنم درنی هم فشردم تا حرف نامربوطيلبام و محکم رو.. پرسه شمایاون زنگ زده بعد از من م..عجبا
 

 : قولش نزده باشهری شهراد زکاش
 
 ... خانومنیشما تماس گرفت-
 

 : به حرف اومدی از مکث کوتاهبعد
 
 !...ست؟یخودش ن..من با شهراد کار داشتم..بله..اومم-
 

ازش حرارت ..مطمئنم از حرص صورتم قرمز شده بود.. گرفتی بود داشت جونمو مبی خودمم عجي که برایحسادت
 ...شدیساطع م

 
 فکر ی کردم منطقیسع.. باشهيزی چیی اشنادیشا.. دوست دخترش نباشهدیاصال شا.. لبمو به دندون گرفتمي گوشه

 :کنم و جوابه دخترك رو هم مناسب بدم
 
 ....گمیمن بهش م.. بگوي داريکار..ستیشهراد ن-
 

 مکث نیا..دوباره مکث کرد.. باهاش صحبت کنمی نداشت رسمیلی دخترك نداشتم پس دلنی به ای حس خوبهنوز
 .... نباشهی کنه که به ضرر کسدای پی خواست جوابیانگار م.. نبودی خوبيکردناش نشونه 



@donyayroman 600 

 
 !...؟یشما خواهرش-
 

 !.. بود؟ی دخترك کنیا!..خواهرش؟.. تو دستم خشک شدیگوش
 

 .... کنمی مخفتموی نداره بخوام هویلی دلدمی زبونش حرف بکشم اما بعد دری خواستم بگم اره خواهرشم تا از زاول
 

 : گفتمي جدیلی کمرم و خ ازادمو زدم بهدسته
 
 !...و شما؟..من مامانِ پسرش هستم..ریخ-
 

 : با تته پته گفتدختره
 
 !...ازدواج کرده؟..اِز..شهراد..مگه!..پسرش؟..پسـ..مــامـان..مـ-
 

 : حوصله گفتمی تو کاسه چرخوندم و بچشمامو
 
 به مرد جماعت اعتماد نکن چون چوقتیه..ي بهت داده بدون سرکار بودیاگه هم قول.. وقتهیلیخ..بله ازدواج کرده-

 ...خدافظ..ری شماره تماس نگنی هم لطفا با اگهید..ي خوریبدجور چوبشو م
 

 مونده رهی خنطوریهم.. رو قطع کردم و محکم تو دستم فشردمی دخترك گوشي دهی بردهی بري توجه به نفسابدون
 ...م کردی بلد بودم نثاره شهراد می لب هرچری و زیبودم به گوش

 
 .... کردم بهشی اعتماد مدیاه اصال نبا.. کنه واسه خودشی مدای دوست دختر پرهی و بعد مدهی به من قول ممردك

 
 که دوره ي شهراد با حوله ادنهی برم سمت اتاقم که با ددمیاخمو و طبلکار چرخ.. کانتري رو پرت کردم رویگوش

 .... هم جاخوردمدی شدیلیخ.. برهنه جا خوردمي بود و باال تنه دهیچیکمرش پ
 
 ي گفت که تمام حرفای صورت مکیمی منیا.. گوشه لبش بودي لنگه ابروش رو انداخته بود باال و لبخنده مرموزهی

 ....دهی کردم رو شنی که مییمنو با دخترك و بعدم غرغر ها
 
 و دمی کشیاه از ته دل!.. من کجا بودم؟ي کردی ممی شانس تقسی وقتایخدا.. شد و دستم از کمرم افتادزونیصورتم او 

 :دمیتو دلم نال
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 ..."! بدشانسم خــــدا؟نقدریاخه من چرا ا"
 

 فشردم و همزمان با باز کردن چشمام نفسمو يچشمامو محکم رو.. م نگهش داشتمنهی و تو سدمی کشیقی عمنفس
 ....رونیمحکم فوت کردم ب

 
 .. خواستم به خودم مسلط بشم و جلوش وا ندمیم
 
 : تو همدمی اخمامو کشکمی

 
 !...؟ي داريکار-
 

 : کرد که قهقهه نزنهیانگار داشت تمام تالشش رو م.. کج شدي رفت باال و لبش به لبخند بامزه اشتری بابرهاش
 
 ..رونی بمیریاز اونطرف هم شام م!.. دنبال سپهراد؟می امروز بریی دوتای موافقگمیم-
 
 ...باشه.. ندارمیمن حرف-
 

 : شده گفتزی ري و به دندون گرفت و با چشمالبش
 
 ....پس بدو اماده شو-
 

 : پشتم و کردم بهش تا برم سمت پله ها،حرفش و ادامه دادنکهیهم
 
 !...مامانِ پسرم-
 
 کشدار و شی نازك کردم و ای خندونش پشت چشمي چشمادنیبا د.. رفتمي برگشتم سمتش و چشم غره اضی غبا

 .... کنهی بده مسخره هم محی توضنکهی ايجا..ارهیبچه پررو به روم م.. هم حواله ش کردميبلند
 

چقدر خوبه که مسالمت .. زدمی رفتم لبخند ارومی که از پله ها باال منطوری قهقهه ش بلند شد و منم همي صداباالخره
 مسالمت ی به زندگزنهی و گند مشهی می به حولی شهراد حالیهرچند که گاه..می کنی می و زندگمی زنی حرف مزیام
 ....زمونیام
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 گهی دزی چچیه.. خوام با پسرم و شوهرم خوش بگذرونمیامشب م.. کردمی خالي اتاقم شدم و ذهنم و از هر فکروارد
 ... ندارهتی هم اهميا

 
 ... لباسم شدمنی کردنه بهتردای به سمت کمد لباسام رفتم و با لبخند دنبال پمصمم

 
 یلیدوست داشتم امشب هم مثل خ..نیی هم عجله کرده بودم حاضر و اماده از پله ها رفتم پای ساعت که کلمی از نبعد

 .... بهمون خوش بگذرهگهی ديشبها
 

 تا ی چرم بلنده مشکيبوت ها.. از مانتوم پررنگ ترکمی ي لوله انیشلوار ج.. رنگي فسفري زانوي تنگ و تا رويپالتو
 ... سرم انداخته بودمي رو هم خوشگل و شل رومیشال مشک..ش ستفی زانو به همراهه کریز
 

 و شدیفرشون داشت کم م.. بودختهی ررونی بکمی شالم هم ری فرم دو طرف صورتم و قاب گرفته بود و از زيموها
 ... صورتم بودي هم روي مات و مختصرشیارا.. داشتم بازم برم فر کنممیتصم

 
 : بلند گفتمدمی پله ها که رسنیی پابه
 
 ..من اماده م-
 

 ... سمتمدی مبل پشت به من نشسته بود،با صدام بلند شد و چرخي هم که روشهراد
 
شهراد هم بعد از ..ستادمی و کنارش انیمن جلوتر رفتم سمت ماش..ي زد و راه افتاد سمت در ورودی لبخنده پهندنمی دبا

 ....ر،اومدی خونه و روشن کردنه دزدگيبستن درها
 
 می همون موقع برمی گرفتمی به تموم شدنه مهدِ سپهراد مونده بود اما تصمی ساعتکی..می و راه افتادمی نشستنی ماشتو

 ...دنبالش
 

 : باال انداخت و گفتيبا تعجب نگاهش کردم که شونه ا.. شدادهی شهراد هم با من پدمی شدم و دادهی پمیدی رسیوقت
 
 ..میبا هم بر-
 

 ی شعر مهی بچه ها با هم داشتن ي همه میدی به کالسشون رسیوقت..می تکون دادم و با هم وارد مهد شديسر
 ...خوندن
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 و گوش میستادی در اي خوندن که منو شهراد همونجا جلوی بامزه شعر منقدری شون امهی نصف و ني اون زبونابا

رد نگاهش و دنبال .. شدهرهی خیی به جایده پر عشق با محبت و لبخندمی به شهراد انداختم که دی نگاهمین..میداد
 ..... به سپهراددمیکردم و رس

 
 بود که ي شعري انجام بده،اخم کرده بود و تمام تمرکزش روی خواست کاره مهمی و مشدی مي جدی شهراد وقتمثل

 ... خوندیم
 

 : و رو کردم به شهراددمی خنداروم
 
 ... کرده،اخمی کنی اخم میشی مي جدی مثل تو وقتگاهین-
 

 هی تکواری راستشو به دي شلوارش فرو کرد و شونه بیدستاش و تو ج.. زدي شهراد کش اومد و تک خندلبخنده
 : کرد گفتی نگام مطنتی که با شنطوری سمت من و همدیکامل چرخ..داد
 
 !...فقط اخمش مثه منِ؟-
 
 : چشم و ابرو به سپهراد اشاره کرد و ادامه دادبا
 
 !.... من پسره شهراد بزرگمهرمگهی و مزنهیدور چراغ م ش از افهیق-
 
 : رفتم و نگاهم و دوختم به سپهرادي خنده،چشم غره ابا
 
 ....گهیاومم د..مثال موهاش..نیبب.. به من شباهت دارهشتریب..رینخ-
 

 به من ی شباهتچی هگهی خورده هم حالتِ صورتش،دهی و هی جز موهاش که مثل من قهوه ادمی نگاه کردم دیهرچ
 ..... برابر اصله باباشهی بچه کپنیا.. حق با شهرادهدمی دی کردم می دقت مشتری بیهرچ.. جمع شدکمیاخمام ..نداره

 
معلومه .. نشهلی اروم به قهقهه تبدي خنده نی کرد که ای مشوی و تمام سعدی خندی حالت صورتم اروم مدنهی با دشهراد

 ....رهی شدنه من خنده ش بگعی از ضادمیبا..گهید
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 سمتش دمی چرخیبا خوشحال.. تو گوشمدیچی خوشحاله سپهراد پغِی جي رفتم که صدای به خنده ش چشم غره مداشتم
 ی بودم که می کسنیهنوزم من اول.. سمتمدی دویسپهراد دستاشو باز کرده بود و با سرعت م.. شهراد شدمالهی خیو ب
 ..... تو بغلمدیپر
 

 ... شونه م بوديدستاش و دور گردنم حلقه کرده بود و سرش رو..دمی بغلش کردم و گونه ش رو بوسمحکم
 

 سمت شهراد و با ذوق دستاش دی شونه م برداشت و چرخي دفعه سرش و از روهی که می حالت بودنی به همقهی دقچند
 :دی کشغیو دراز کرد طرفش و ج

 
 !..عمــــــو-
 

 کمیحس کردم چونه ش ..دیرنگ از صورتش پر.. شهراد که به طرف سپهراد دراز شده بود،تو هوا مشت شديدستا
 .... هم فشرد و فکش منقبض شدي دندوناش و روعی اما سردیلرز
 

 عمو گفتن براش نی ايذره ا!.. کنه؟یچرا عادت نم..شهی خراب منقدری عمو،حالش همگهی سپهراد بهش مهرموقع
 ....گهی که پسرش بهش میی از عموشکنهی کنم کمرش میهر دفعه حس م و شهی نميعاد
 

 دی سفدهیرنگش سف..دی لرزیدستاش م.. رو پاك کرد و دوباره دستاش و به طرف سپهراد دراز کردشیشونی پي روعرق
 ...شده بود

 
 : و لب زددی کشی تو بغلش و نفسِ محکمدی رو کشسپهراد

 
 !..جـــــونم-
 

 گفت خاله من یاگه سپهراد به من م..رمی خواد بمی دلم مزارمیخودم و که جاش م.. سخت باشهیلی خدیبا..دمی و گزلبم
 ... کردمیدق م

 
چرا بدتر منم !..شه؟ی اما چرا دلم خنک نمنمی بیحاال دارم عذابش و م.. خواستم با سپهراد،شهراد رو عذاب بدمی ممن

 دونم یاالنم واقعا نم.. راهمو گم کردمشهیهم.. کردمری گیه تو دورامی زندگي برهه هايتو همه !..شم؟یناراحت م
 .... بکنمدیچکار با

 
 ... اسودهالهی دارم جز خیمتاسفانه همه چ.. اماشدمی مالی اسوده خکمی منم کشهی که شهراد میی با عذاب هاکاش
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 کردم به خودم نید سال تلق که سرم اورد،چنیی بالهاي که با همه یاونم کس..ستمی کردن و زجر دادن نتی ادمه اذمن

 ....که ازش متنفرم اما واقعا متنفر نشدم
 

 ....راهه درست رو نشونم بده.. کمکم کنایخدا
 
 میشی متی اذمی هممون دارينطوریا.. کردمی مي کارهی دیبا.. به شهراد که چشماش رو بسته بود نگاه کردمي دلسوزبا

 ....می کشیو عذاب م
 

 ...می کردی سپهراد تشکر و خداحافظیِ و با هم از مربادی شهراد رو صدا کردم تا به خودش باروم
 

 : کرده بود گفتمی که سرش و تو گردنه شهراد قانطوری همسپهراد
 
 !...م؟ی ریکجا م-
 

 : موهاش زد و گفتي روي بوسه اشهراد
 
 !... گل پسر؟هینظرت چ..می خوش بگذرونی کلمی خواهی مییامروز سه تا-
 

 : بهم و با ذوق گفتدی دستاش و کوبسپهراد
 
 ...میپارك هم بر..هــــورا-
 

 :دی به کمرِ سپهراد کشی دستشهراد
 
 !...میریپارك هم م-
 
 ی و به توافق مزدنی باهم حرف میمی کردم که چقدر صمی لبام بهشون نگاه مي اروم روي ارامش و لبخندبا

 ....دنیرس
 
شهراد هم که تو .. کنهی باباش تا رانندگي چند وقته اقا سپهراد نشست رو پانی و طبق معموله امی نشستنی ماشتو

 !.... کردی داشت همه جوره پسرش و لوس می مهارت خاصهیلوس کردنه بق
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 وسط نیا..دیچی خون تو دهنم پي که مزه دمی محکم گزنقدری که ته دلم حس کردم،چشمام گرد شد و لبم و ايزی چبا
 .... کردن و کم داشتميحسودفقط 

 
 :چشمام و محکم بستم و با بهت تو دلم گفتم.. انداختمی همون حسِ بد بهشون نگاهبا
 
 !... کنم؟ی مي خودم حسوديمن دارم به بچه -
 

 نیا.. حس متفاوت رو تجربه کردمهیخسته شدم از بس هرروز .. کنمی مي روادهی دارم زگهید.. منو نجات بدهایخدا
 !.... خودم؟يحسادت به بچه .. اخرشهگهید
 

 .... تفاوت باشم امای کردم بی و سعدمی کشیپوف
 

 : گفتمتی سمتشون و با جددمیچرخ
 
 !....نمیبدو بب.. کنهیبزار عمو راحت رانندگ..نی مامان بشيسپهراد بدو رو پا-
 

 : که به زبون اورده بودم،گفتیی و دلخور از عمودی کشی پوفشهراد
 
 ...من راحتم-
 

 : توجه به حرفش،بازم به سپهراد نگاه کردمبدون
 
 !....سپهراد؟-
 

 .... طرفم و منم محکم بغلش کردمدی نداره،خودش و کشيری نگاهش تاثدی دی نگام کرد و وقتتی با مظلومسپهراد
 

 ... راحت شده بودالمی خکمیحاال .. نبودي از اون حسه بد خبرگهید..دمی کشیقی عمنفس
 

 ...... کنمی که من دارم تجربه مهی چه حسگهی دنای اوفاوو
 

 ی و سپهراد به بغل سعختی ری صورتم مياشکام با سرعت رو.. کردمشتری و سرعت قدمام و بدمی کشیقی عمنفس
 .... کردم تندتر بدوامیم
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از دلشوره .. تازه کنمی و نفسسمی لحظه واهی تونستم ی نمیحت.. برام سخت بوددنی شده بود و تند دونی سنگواقعا
 ..... باشهوفتادهی نیکاش اتفاق..مردمیداشتم م

 
 ... نفسم شده بودی باعت تنگدنمی و هم دوهیهم گر..ومدی نفسم باال نمدمی که رسرشی پذبه
 

 : گفتمدهی بردهی و بردمی کشقی نفس عمچند
 
 !... اتـ ـاق عـ ـمـ ـل کـ ـجاسـ ـت؟دیببـ ـخـ ـشـ ـ-
 

 شده بود و پاهاش زونی که از گردنم اوي من و سپهرادونهی به وضع اشفته و صورت گری بخش با تعجب نگاهپرستارِ
 :و دوره کمرم قالب کرده بود،انداخت و گفت

 
 ... اول سمت راستيراهرو..طبقه دوم-
 

 از پله یبه سخت..دمی اسانسور رو هم ندی هل بودم که حتنقدریا.. کردمدنی وقفه شروع به دوی کردم و دوباره بتشکر
 ....ها باال رفتم

 
 ...وحشت تمام جونمو دربرگرفت.. کردمی قالب تهبای تقردمی اونجا رو دهی تو راهرو و شلوغدمیچی پیوقت
 

 ی مکتری سست شده هر لحظه به سقوط نزدیی رمق و با پاهایب..وفتهی وقت نهی و دوره سپهراد محکمتر کردم تا دستام
 ....ومدی به طرفم مدهی پری بلند و رنگيبا قدما..مدیشدم که شهراد رو د

 
هم از ترسه .. زدمینفس نفس م..می دستاش و محکم دورم حلقه کرد و من و سپهراد تو اغوشش فرو رفتدی که رسبهم
 .... که افتاده بود،هم از پله ها باال اومدنمیاتفاق

 
 : گرفته بود گفتميشتری که سرعت بیی شهراد چنگ زدم و با اشکاراهنِی پبه
 
 !....تورو خدا راستشو بگو؟!.. شده؟یچ-
 

 : لرزون از بغض گفتیی محکم تر به خودش فشرد و زمزمه وار با صدامنو
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هنوز تو اتاق ..می که باهاش صحبت کنمیدیدکترش و ند..شدهی چمی دونی نمقیما هم هنوز دق.. اروم باشــسیه-
 ....ی و ارومش کنی کنارش باشدیبا.. حالش بدهیلی خافسون..آبشار خودتو جمع و جور کن..عمله

 
 ییکم جدا.. به دله عاشقشون رحم کنایخدا.. افسون رو بشنومي و ضجه هی گري اون موقع تونستم صداتازه
 .....ارهی افسونم دوام نموفتهی واسش بیاگه مهراب اتفاق.. از هم جداشون نکن خدا جوننی از اشتریب..دنینکش

 
 کردم که دستاشو دراز یبهش نگاه.. افسون اما شهراد صدام کردشیخواستم برم پ.. اومدمرونیل شهراد ب از بغهی گربا

 ... کرد ازم گرفتیکرد و سپهراد رو که با بغض به ماها نگاه م
 

 : خودش و گفتي شونه ي سپهراد رو گذاشت روسر
 
 ...مارستانی تو بياریچطور اجازه دادن بچه رو ب-
 

 :دمی چشمم کشری و زدستم
 
 حالم بد بود که نقدری هم دنبالم اومد اما من ایی جاهاهی گفت و فکر کنم تا ییزای چهی اومدم تو نگهبان ی میوقت-

 ....دمیاصال نفهم
 

 : و باز و بسته کرد و گفتچشماش
 
 ... گردمی و خودم برمنای مامانم اشی برمش پیمن م..نجای اشهی مضیمر-
 
 ....خودتم باشمواظبِ ..ایفقط زود ب-
 

 ...کنارش که نشستم چشماش و باز کرد.. رفتم طرفشهی سمت افسون و با گردمیچرخ.. زد و رفتی تلخ و مهربونلبخند
 
 : و خودش و پرت کرد تو بغلمهی گرری زد زي بلندتري من با صدادنِی دبا
 
به خدا .. آبشاررمی میمن م.. منهرهیهمش تقص..مهرابم تو اتاق عمله.. تو سرم شدی چه خاکيدید!..؟يآبشار اومد-

 رو یی روبرونهی کرده و ماشی رانندگی با چه حالستی کردم که معلوم نشی عصباننقدریا.. کنمی بشه من دق مشیطور
 تونم ی نميچکاری و من هرهیمیبخاطره من م!..؟یچ رهی اگه بميوا.. گفت به سرش ضربه خوردهیدکتر م..دهیند

 ..... به دادم برسایخدا..بکنم



@donyayroman 609 

 
 کرده ری تو گلوم گيبغضه بد.. گرفتی بدنم رعشه مشدی اسمش که میحت.. نداشتمی خوبي از تصادف خاطره من
 ...بود
 
انگار با هر قطره اشکم،بغضه تو گلوم ..برعکس..شدی اما بازم بغضم تموم نمدی چکی اشک به شدت از چشمام منکهی ابا

 ....شدیهم بزرگ و بزرگتر م
 

 نی که افسون بنطوری افتاده اما ای چه اتفاقنشونی دونم بینم..شدی کردم با حرفام افسون رو اروم کنم اما نمی میسع
 و بندهی چشماش رو مشهی می عصبانی با هم دعواشون شده و افسون هم طبق معمول وقتنکهی اگفت،مثلیحرفاش م

 لحظه تعادلش رو از هی رفته و تو راه ششیز پ اتیان تونسته گفته و مهراب هم با عصبی کنه،هرچیدهنش رو باز م
 ..... دونهیافسون هم حاال خودش رو مقصر م.. برخورد کردهیی روبه رونهیدست داده به ماش

 
 و بدنش هم شهی که کم کم حس کردم صداش داره اروم مزدی و هق هق حرف مهی داشت با گرنطوری همافسون

 ...نیسنگ
 
 که توجه همه به دمی کشی ارومغی اراده جیب..چشماش بسته شده و از حال رفته دمی از خودم جداش کردم که دکمی

 و چند تا ستادی برگشته بود،کنارم اشدی مي اقهی طرفمون و شهراد هم که چند دقدنی دوتایتبسم و ب..سمت ما جلب شد
رفت سمت .. زانو و گردنش و بلندش کردری انداخت زت دسادی بهوش نمدی دی اروم تو صورت افسون زد و وقتیلیس

 ......اورژانس و ما سه تا هم پشت سرش
 

 ارامبخش هم بهش زدن که چند هیبهش سرم وصل کردن و .. از حال رفته بودادی زي هی بخاطره ضعف و گرافسون
 ..... دادنیون م خبره خوب بهمهیکاش .. اتاق عملي جلومیتبسم کناره افسون موند و ما برگشت.. استراحت کنهیساعت

 
 اتاق عمل باز شد و دکتر با شد،دری بلند میکی از قهی که هرچند دقیی هاهی گري طاقت فرسا و صداي از ساعت هابعد

 ... اومدرونی بیخستگ
 

 : شهراد چنگ زدمي شروع به حرف زدن کرد،با ترس به بازوی و وقتمی به طرفش رفتهمه
 
 باعث شد نی منتقلش کردن و هممارستانی زود به بیلیخوشبختانه خ.. به سرش اصابت کرده بودی سختيضربه -

 خوبه و ما شیاتیعالئم ح..ادی تا بهوش بمی منتظر باشدیفعال با..می کامل داشتتیما از عمل رضا.. برهشیعمل خوب پ
 ....ــیاالبته بازم ب..ادی بهوش بندهی دو روز ایکی تا میانتظار دار
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 : وسط حرفش و گفتدی طاقت پری بشهراد
 
 !... که نداره؟یاالن مشکل!..شه؟ی حالش خوب منی دکتر به ما بگياقا-
 

 : جلوش انداخت و سر تکون دادادهی زتِی به جمعی نگاهدکتر
 
تا ..میدی رو به شما می و ما هم جوابه قطعشهی ثابت متشی انشااهللا وضعگهی دو روز دیکیتا .. به خدا باشهدتونیام-

 و دعا هم نیپس صبر کن.. کنهی مدای از عوارض کم کم بروز پیبعض.. بگم سالمهنانی تونم با اطمی نمادیبهوش ن
 ....فراموش نشه

 
 ... از کنارمون رد شديدی با ببخشمی فرصت بده ما سوال بپرسگهی دنکهی بدون ابعد
 

 ی شهراد رو مي همونطور با اضطراب بازو وختیاشک منم ر.. مادرِ مهراب بلند شدي هی گري رفت صدانکهیهم
 ..... کردتمی هدای مهربون و پر از غم بهم انداخت و به سمت صندلیبرگشت نگاه..چلوندم

 
 گرش رو دور تی و حماي قوي ش نشست،دستانهی سيسرم که رو.. شدمدهی به سمت اغوشش کشاری اختی و بنشستم

 ....بازوهام حس کردم
 
 : گفتمهی گربا
 
 یچ.. پرسهی و اول از همه هم حاله مهراب رو مادیهرلحظه ممکنه بهوش ب!.. شهراد؟می بگی افسون چحاال به-

 تا دوارنی و دکترا امومدهیبگم هنوز بهوش ن!..وفته؟ی براش بی چه اتفاقستی معلوم نگهیبگم دکتر م!..ها؟!..جوابشو بدم؟
 گهید.. همه از هم دور بودننیا.. به دل عاشقشون رحم کنایاخد.. بگم بهشی خدا چيوا!..اد؟ی بهوش بگهیچند روز د

 .....نشونی ننداز بیی جذانی از اشتریب
 

 : و گفتدی شال به موهام کشي از رویدست
 
 ی که من میمهراب..شهی مداری زود بیلی و خادی برميماری بنیمن مطمئنم از پس ا..هی قویلیمهراب خ..نگران نباش-

 دعا کن زودتر کمی نکن و به جاش هی گرنقدریپس ا.. رو ندارهایله قصد دل کندن از دنشناسم تا افسون رو نبره حج
 ....چشماش باز بشه

 
 ... باهم نداشتنی تناسبچی من شاد باشن هي دلداري کرد برای می که سعیی و جمله هانشی غمگيصدا
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 ش چسبوندم و با نهی به سشتریسرم و ب..دی موهام رو بوسي کرد و روی تلخي ش زدم که خنده نهی به سی اروممشت
 تپش نی به امیزندگ.. کنمی قلب نباشه صددرصد من دق منی تپش اياگه روز.. قلبش گوش دادمي به صدایاسودگ

حاله افسون .. تونم بفهممی موفته،بهتری شهراد بيرا نکرده بیی که ممکنه خدای با فکر کردن به اتفاقنویا..ها بسته س
 .... دارهی دونم االن چه حالیم.. کنمیرو کامال درك م

 
مهراب رو به دله عاشقه .. به خودتهدمیام.. رو از معشوقه ش جدا نکنی عاشقچیو ه.. خودت نگه دارشون باشایخدا

 !........ کنمیخواهش م..افسون ببخش
 

**************************************************** 
 

 ... اروم باشهمی خواستی ازش مهی و با گرمی دو تا دست افسون رو از بازو گرفته بودتای بمنو
 
 دی کشی که مییغایبا ج.. لحظه هم اروم نشدههی حاله مهراب چطوره دی بهوش اومد و فهمیاز وقت.. شده بودوونهید
 .... مهرابشی پ تا برهمی خواست ولش کنی مغی و با جزدیزار م.. سرش گذاشته بودي رو رومارستانیب

 
 جلو و تمام بدنش و تکون دی کشیخودش و م..می که به زور نگهش داشته بوددادی محکم خودش و تکون منقدریا
 ...دادیم
 
 : گفتمهی دو دستم محکم نگهش داشته بودم و با گربا
 
اون که تورو تنها .. زود چشماش رو باز کنهیلی خدمیقول م..شهیمهراب خوب م..تورو خدا اروم باش..افسون-
 ....ریافسون اروم بگ..زارهینم
 

 شیدلم داشت براش ات.. مهرابشی خواست بره پی و مزدیفقط حرف خودش و م..دی شنی مارو نمي اصال حرفاانگار
 .....نهی لحظه مهراب رو ببهی خواست یانگار فقط م..چقدر درمونده شده بود.. گرفتیم
 
 : اتاق برسهرونی زدم تا صدام به بغی جهی گربا
 
 ... کشهی تورو خدا داره خودش و مایشهراد ب..شـــهراد-
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 و ستادی افسون اياومد روبه رو.. اوضاع ما چشماش گرد شددنی اومد تو اتاق و با دمهی سراسغمی جي با صداشهراد
 ... بگه که افسون نذاشتيزیخواست چ

 
 :و دلش روشن شده بود تدی شهراد نوره امدنهی با دانگار

 
فقط .. کنمیخواهش م..رونی بامی معی بعد سرنمشی ببقهیفقط دو دق..ششی تورو خدا منو ببر پیشهراد داداش..شهراد-

 ...دو دقه
 

 : شهراد رو تو مشتش گرفت و با التماس زار زدرهنی پيجلو
 
 کن وگرنه من دق ي کارهیجونه سپهرادت ..نمی لحظه مهرابمو ببهی کنم منو ببر یالتماس م..ششیتوروخدا منو ببر پ-
 .... کنمیم
 

 :شهراد با غصه افسون رو که حاال اروم شده بود بغل کرد و کناره گوشش گفت.. هممون رو در اورده بوداشک
 
اگه سرو صدا !..باشه؟..امی تا بی و منتظر باشینیقول بده اروم بش.. کنمی صحبت مرمیتو اروم باش من االن م..باشه-
 !....؟يدیقول م..امیمن زود م..شینی ببزارنی نمیکن
 

 : تخت نشست و با بغض،اروم گفتيرو.. عقبدی تند اشکاش و پاك کرد و خودش و کشافسون
 
 ....ایزود ب..دمیقول م..باشه-
 
 ...رونی از اتاق رفت بعی و سراوردی طاقت نگهیشهراد هم د..دی حرفارو زد که دلم پوکنی انی مظلوم و غمگنقدریا

 
 ی نمی حرکتچیه..شدمیکم کم داشتم نگرانش م..زدی پلک هم نمی شده بود و حترهی مات و منتظر به در اتاق خافسون

 : نگاهش و چرخوند طرفم و گفتقهی بعد از پنج دقنکهیتا ا..کرد
 
 !...اد؟یپس چرا نم-
 

 :دمی کشی راحتنفس
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 کنه که مهراب رو ی مشویتمام سع..نگران نباش.. کنهونشی کنه تا راضی داره صحبت مدنی دونم حتما اجازه نمینم-
 ...ینیبب
 

 رفت ی منقدریانگار ا.. هم نخوردکی تکون کوچهی ادی شهراد بی تکون داد و دوباره به حالت قبل برگشت و تا وقتسر
 ....شدی جدا منجایتو فکر که کال از ا

 
 باز ی چشماش و بست و با مکثِ کوتاهنانیم و با اطم استرس به شهراد که وارد اتاق شده بود نگاه کردم که اروبا

 ...کرد
 
 ..شدی اروم مدیدی اگه مهراب رو مدیشا.. راحت شدکمی المیخ
 

 : به همدی و با استرس دستاش و مالدی تخت پري شهراد از رودنهی با دافسون
 
 !...نمش؟ی تونم ببیم!..شد؟یچ-
 

 : ابروش رو خاروند و گفتي باالشهراد
 
 !...شهی متی بده و اذضی خوده مريگفت برا.. اجازه ندادشتری بقهیده دق-
 

 اومد جلو و ادامه گهی قدم دهیشهراد .. و اشکاش رو پاك کرددی لبش و گزی و افسون با خوشحالدمی کشی راحتنفس
 :داد
 
 گفت یدکتر م..شینی ببي بردمی صدات بلند بشه خودم اجازه نمی حتای ی کنهی،گری کني قراری بیاما اگه بخواه-

پس ..ممکنِ بهش شوك وارد بشه.. واکنش نشون بدهدی شنوه و بهشون شای اطرافش رو مي صداهاياون االن همه 
 ..... نکني هات با جونش بازهیبا حرفات و گر

 
 : زد و گفتی هقافسون

 
 ...نمشی فقط ببدمیباشه قول م..باشه-
 

 : رو پاك کرد و ادامه دادسشی تند صورته ختند
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 ... کنم فقط منو ببر نگاش کنمی میهرکار بگ..نمشیمنو ببر بب.. کنمی هم نمهی گرگهید..نیبب-
 

انگار بدنش سست ..رونی بمی از اتاق رفتی افسون رو گرفتم و همگيبازو.. سرش و تکون دادیقی با نفس عمشهراد
 .... افتادهییاروم و با شونه ها.. محکم قدم بردارهشهی تونست مثل همینم..بود
 
 ... که دکتر باهاش هماهنگ کرده بود اومد و افسون رو با خودش برديم،پرستاریدی که رسژهی وي مراقبت هابه
 
 بود نگاه دهی تخت خوابي،رویچی پاندپي شده و سردهی تراشیی که با موهای و به مهرابمیستادی اشهی هم پشت شما

 ..... بوددهی چشماش گود شده و رنگش به شدت پرری نصف روز زنیتو هم..میکرد
 
مهراب دوستش .. بد بودیلیحالش خ.. کمرم قرار گرفت،به عقب برگشتم و به شهراد نگاه کردمي که روی حس دستبا

 ... رو تحمل کنهدنشی دنطوری تونست اینبود،برادرش بود و نم
 

 : دوتا دستم گرفتم و محکم فشردمنیدسته ازادش رو ب.. کمرم بودي دستش هنوز روهی و می بودستادهی هم اي روروبه
 
 ... کنهی زود چشماش رو باز میلیخ.. من مطمئنمشهیمهراب خوب م-
 

سرش و به .. نشوندمش و خودمم کنارش نشستمی صندلي اون سمتِ راهرو و رودمی حرف دستش و کشنی از ابعد
 خواست قورتش بده اما ی بغضش بود که مدمیشا.دادیتند تند اب دهنش و قورت م.. داد و چشماش رو بستهی تکوارید

 .... تونستینم
 

 من فرو کرد ي انگشتاي چشماش رو باز کنه،انگشتاش رو البه النکهی و بدون ارونی بدی و اروم از تو دستام کشدستش
 ...و فشرد

 
 ي دلداري اراده،برایب.. قصد باز شدن نداشتنچوقتیل شده بودن و انگار همحکم تو هم قف.. دستامون نگاه کردمبه

 .... که گذاشت با انگشت شصتش که پشت دستم بود،مشغول نوازش شدکمی.. به دستش دادمیدادنش،فشار اروم
 

باعثه .. حسن هم داشتهی کرد و واقعا هممون رو تا دم مرگ برد اما تی اذیلی اتفاق هرچند خنیا.. زدمي محولبخند
 و خوشبخت و خوشحال می با هم نداری مشکلچی های دننی که انگار تو ايطور.. منو شهراد شدادهی زاری بسیکینزد
 ..... افتادهتفاق انی همش چند ساعته انکهی با ایحت..می کنی می زندگمیدار
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 یدلم م.. کردمبرد،نگاهی قفل شده مون رو سمت لباش مي بلند شدن دستم سرم و چرخوندم و به شهراد که دستابا
 ....رونینفسم و حبس کردم و با گذاشتنِ لباش پشت دستم،محکم فرستادم ب..زدیچشمام دو دو م..دیلرز
 

 ...  دستم زدي نرم و مهربون روي دستم نگه داشت و بعد بوسه اي حرکت روی و چند لحظه بلباش
 

 :دمی ارومش رو شني صدانیی دستم و اورد پایوقت
 
 ...یشمیکه پچقدر خوبه -
 

 .... بودی داشتند،دوستی شهرادِ جدنیچقدر ا..دمی و بستم و لبم و گزچشمام
 

*************************************************** 
 
 ي مبال نشسته بود و با همون لباساي جلوزی ميشهراد رو.. موهام و صورتم چشم باز کردمي روی حسه نوازش دستبا
 و کی کوچي نوازش هانیبه ا..دی کشی صورتم مي به طرفم و سر انگشتاش رو روکمی شده بود  و با لبخند خمرونیب

 ..... در مواقع حساس،عادت کرده بودم
 

 ...دمی جواب شنی خمار و اروم سالم کردم و به همون ارومي زدم و با چشمايلبخند
 

 به سپهراد که تو بغلم بود انداختم و ینگاه.. بودمدهی خوابیدو ظهر بود و من دو ساعت.. به ساعت انداختمینگاه
 ...دمیموهاش رو بوس

 
 کارتون ی وقتونیزی تلويهمون جلو.. کوسن گذاشتمي بازوم برداشتم و روي بلند شدم و سر سپهراد رو از رواطی احتبا
 .... کردیم به ما نگاه ینی به شهراد انداختم که با لبخند غمگی نگاهمین..می رفته بودم،خوابیدی دیم
 
 : و گفتمدمی پشت دست چشمام رو مالبا
 
 !.. نکرده؟يرییهنوز تغ!..چه خبر؟-
 

 و خم شدم سپهراد رو بغل کنم ببرم اتاقش که چشمام گرد شد و انگار دمی کشیپوف.. نه تکون دادي و به نشونه سرش
 ....برق از بدنم رد شد
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 دمی دور کمرم و کشدیچی بلند شده بود،دستش و پزی مي که خم شده بودم سمت سپهراد،شهراد که از روهمونطور
 .... بهم وارد شديشوکه بد.. شکمم نگه داشتياز پشت منو چسبوند به خودش و دستش و رو..باال
 
 کوتاهم برهنه بود رو اروم نی استشرتی دستش بازوم رو که بخاطره تیکی دستش هنوز دور کمرم بود و با اون هی

 ....دادی می هم فشار ارومی و گاهدی کشی منیی پادستش و باال..نوازش کرد
 

 سرش و از کنارِ صورتم اورد جلو و لباش یوقت..دمی لرزینامحسوس م.. بودم و قدرت حرکت نداشتمستادهی شده امسخ
 ....دمی لرزشتری کرد بکیرو به گوشم نزد

 
 : کردی خورد به گوشم و بدنم و داغ می شروع کرد به حرف زدن،لباش میوقت
 
 نی کنم منو از ایخواهش م..ی قرار رو اروم کنی تنِ بنی ای تونیفقط تو م..شمی اروم منجایفقط ا..سیحالم خوب ن-

 ....ی حالم و خوب کنی تونیفقط تو م..جهنم نجات بده
 

 ...صداش داغون بود.. افتادهی اتفاقدمیفهم
 

 ....دی کوبی قرار میتند و ب.. کردمی کمرم حس مي قلبش و روکوبشِ
 

 ..دمیترس
 

 ... شدمنگران
 

 .... خودت کمک کنایخدا.. بد شدهنقدری شده که حال شهراد ايزی چحتما
 

 : شکمم بود و اروم گفتمي دستش که روي و گذاشتم رودستم
 
 !.... افتاده؟ی اتفاقی کسيبرا!.. شده؟يزیشهراد چ-
 

 ... خودش و اروم کنهکمی ينطوریدردم گرفت اما گذاشتم ا.. شدشتری شکم و بازوم بي دستاش روفشار
 

 نگفتم تا خودش يزیچ..شدمی نگران میلی داشتم خگهید.. وقفه منو محکم تو بغش فشردی لحظه بدون حرف و بچند
 .....ادیبه حرف ب
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 :دمی سکوت زمزمه ش رو شنی از کمبعد
 
 ای بشه ی نباتیممکنه وارده زندگ.. کردي براش کارشهی نمگهی دادی بهوش نگهیدکتر گفت اگه مهراب تا سه روز د-

 ....يمرگ مغز
 
 .. و به شهراد نگاه کردمدمیبه سرعت چرخ.. و چشمام گرد شددمی کشینیه
 

 ... سرخ شده بود و فکش منقبضچشماش
 

 .... و نگران بودی العاده عصبفوق
 

 ... حرفنیال با ا و حاادی بهوش بمی گذشت و ما همچنان منتظر بودی از تصادفه مهراب مي روزچهار
 

 :دمی ش و نالنهی سي و گذاشتم رودستام
 
 !....دن؟یمامانِ مهراب و افسون فهم.. بودیبتی چه مصگهی دنی اایخدا-
 

 ...یلی بد بودن،خیلیخ.. نبودی مامانِ مهراب و افسون گفتنحاله
 
 ... استراحتی کمي خونه برارفتنی ممارستانی دو ساعت با زور از بیکی ي روزدیشا
 
 ..... کردنی ول نمهی ثانکی رو هم که ي و زارهیگر
 
 حرف دنی نمتی اهمیوقت.. به حال خودشون باشنمی گذاشتم،هممونی نگرفتجهی و نتمی باهاشون حرف زدگهی دنقدریا

 ... سدهی فایزدن ب
 

 : سرش و به چپ و راست تکون دادشهراد
 
 ... کس نتونست بهشون بگهچیه-
 

 ... شهرادي نهی رو چسبوندم به سمیشونی و پدی چشمم چکي از گوشه یاشک
 

 ... ش مشت شده بودنهی سي دو طرف سرم رودستام
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 مشت شده م و اروم نوازشش ي از دستایکی ي راستش و دور کمرم محکم کرد و دستِ چپش و گذاشت رودستِ
 ...کرد

 
 :دمی خفه نالي همون حال با صداتو
 
 !..شه؟ی میشهراد حاال چ-

 ... کاناپهي قدم عقب عقب رفت و همونطور که منو محکم گرفته بود نشست روچند
 : که بهش زد،گفتي و برد باال و بعد از بوسه امشتم

 
 باال ادی بشیاتی همون روزه عمل عالئم حمی گفت ما انتظار داشتیدکتر م..ادی سه روز بهوش بنی تو امی دعا کندیبا-

 .... نکردهيریی تغچیاما هنوز ه
 
 ... کنه شهرادیفسون دق ما-
 

 ... هارو تموم کنهی استرس و نگراننی و اادیخدا کنه زودتر بهوش ب.. و نداد و فقط محکم تر بغلم کردجوابم
 

 چند نی سپهراد که اچارهیب.. خونهمیریفقط شبا واسه خواب م.. گذشتهمارستانی چهار روز تو بنی ما هم اهی زندگتموم
 ... مامانم و مامان شهراد بوديروز همش خونه 

 
 کی خوشحال شده بود که نقدری امارستانی نرفتم بیامروز وقت.. چند روزنی ادمی بچه م رو ندی درست و حساباصال

 ....ومدی نمرونی از بغلم بهیثان
 

 :دمی لبم کشي و روزبونم
 
 !... کرد؟شهی نمي بازم کارگهی دمارستانی بهی میشهراد اگه ببر-
 
 : موهامي کاناپه و انگشتاش رو فرو کرد البه الی داد به پشتهیتک
 
 گفت خودش یدکتر م.. ش کردننهی هم اومدن معای خوبیلی خيدکترا..هی بسترمارستانای بنی از بهتریکیاالن تو -
 خوب شدنش ي براستی ني کارچیه..شمی دارم درمونده مگهی مغزم قفل کرده که دنقدریباور کن ا... مقاومت کنهدیبا

 ..... ندارهی فرقشی ببرهم  هرجاگهیم..به دکتر گفتم ببرمش خارج از کشور..انجام بدم
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 ....نرم بازوش رو فشردم.. شونه مي خم کرد سمتم و گذاشت روکمیسرش و ..رونی و محکم فرستاد بنفسش

 
 ... شهراد عادت نداشتمنیمن به ا..شدی اروم مکمی کاش

 
 .... شناختمی باشه که من مي تونست شهرادی نمدی لرزیکه االن تو بغل من نامحسوس م ینیا..هی قوشهی همشهراد

 
 !...م؟ی چکار کندیشهراد االن با-
 

 : کردکی چرخوند و صورتش و به گردنم نزدکمی و سرش
 
 !...می فقط صبر کندیبا-
 

 ...دوباره بدنم رعشه گرفت.. بگم که هرم داغ نفساش خورد تو گردنميزی چخواستم
 

 عقب دی سرش و کشعیرون،سری بامی هولش بدم و از بغلش بنکهی حساسم چون قبل از انقدری ای به چدی کنم فهمفکر
 :و گفت

 
 .... لحظه حواسم پرت شدهی.. خوامیمعذرت م.. حواسم نبوددیببخش..دیببخش-
 

 ... نفساشيِ گردنم،جاي رودمی دستم و بردم باال و محکم کشناخوداگاه
 
 ....شمی متیخودم اذ..شهی که نمزمی بهم برينطوریاگه قرار باشه هردفعه ا.. کردمیم ي فکرهی دیبا
 
 ضعف نی باشم تا بتونم اگهی روانشناس دهی به فکره دیپس با..شهیروم نم.. مورد صحبت کنمنی تونم در ای نمای بردبا

 ... ببرمنیرو از ب
 

 .... کنمي خوام ازش دوری طرف هم مهی خواد شهراد رو ببوسم،از ی طرف به شدت دلم مهی از ی خودم گاهمن
 
 اد،بهترهی همه داره با من راه منیحاال که شهراد ا.. رو انتخاب کنم که به نفعه هممون باشهی راهدی بای دوراهنی اتو

 .... قدم به طرفش بردارمهیمنم 
 
 ....نشناس رواشهی از مهراب و افسون راحت شدم،برم پالمی خنکهی همدیبا
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 ... تونه کمکم کنهی ممطمئنم

 
 .. مونده بودرهی و با غصه به روبه روش خنی شهراد غمگيچشما

 
 ... بهم نگاه کردم،لبخند زدمی شونه ش و وقتي که کرده بودم،دستمو گذاشتم روي جبرانه کاريبرا
 

 .. پاميبزاره رو و با اشاره ازش خواستم سرش و رونی بدمی و که هنوز دور کمرم بود رو کشدستش
 
 .... بستم م باز کردمنانیپلکام و با اطم.. شدرهی بهم خی تعجب و شگفتبا
 

 .... کاناپهي رودی رون پام و دراز کشي خم شد و سرش و گذاشت رودی با تردشهراد
 

 ... و بردم تو موهاش و مشغول نوازشش شدمدستم
 
 ... نفساش منظم شد و به خواب رفتي صدانکهی ادامه دادم تا انقدریا

 
 ..دمی موهاش رو بوسي زدم و خم شدم روی اروملبخند

 
 ...می گذشته رو از سرنوشتمون پاك کناهِی سي و قسمت هامی پاك کن بردارهی شدی مکاش

 
 ...... کردی اسوده زندگالهی راحت و با خشدی مگهی دينطوریا

 
 ...دمی کشرونی بمی دستفی رو از تو کی و گوشستادمی لحظه اهی..د بلند شمی گوشي که شدم صدامارستانی بوارد

 
 : لبخند زدم و جواب دادماری اختی اسم شهراد بدنهی دبا
 
 !...بله؟-
 
 !..؟یی کجازمیسالم عز-
 

 :دمی و جولبم
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 !...چطور؟.. شدممارستانیتازه وارده ب..سالم-
 
 !... آبشار؟یسپهراد رو کجا گذاشت.. اونجامگهی ساعت دمیمنم تا ن..یی کجانمی زنگ زدم ببیچیه-
 

 :ژهی وي افتادم سمت مراقبت هاراه
 
 ...ششونی پرهیمادرجون هم م.. مامانميگذاشتم خونه -
 
 !...نمتی بیم..زمیمواظب خودت باش عز..باشه-
 
 !...يبا..تو هم-
 
 !....خدانگهدار..قربونت-
 

 …کردم شتری و سرعت قدمام رو بفمی رو انداختم تو کیگوش
 
 نشسته بود پاهام سست نی زمي که روی ها و افسونغی ها،جهی گري اونجا،صدای شلوغدنهی تو راهرو و با ددمیچیپ

 ....شد
 

 ...شدهیجرات نداشتم بپرسم چ.. گرفتم و اروم اروم رفتم جلوواری و به ددستم
 

 !...ی بدبختمون نکرده باشایخدا
 

 ...زدی پاهاش نشسته بود و داشت باهاش حرف مي کناره افسون روایبرد
 

 ... زانوهامي بهشون و اروم نشستم رودمیرس
 
 ...دی کشی پوفدی و منو که ددی هم با نشستن من،چرخای بزنم و بردی تونستم حرفینم
 

 :دی م لرزچونه
 
 !..شده؟یچ-
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 : و گفتدیش کش به صورتی سرخ شده،دستي هم با چشماای افسون بلندتر شد و بردي هی گريصدا
 
 ...شدهی چمینی ببمی که بپرسومدنیهنوز ن.. تو اتاقِ مهرابختنی دکتر و پرستار ری دفعه کلهی..می دونینم-
 

 : بهش، رو به من گفتي به افسون کرد و با چشم غره اي ااشاره
 
 ... هاش رو شروع کردهي زارهی نشده گریچیهنوز ه.. رفتهشوازی خانوم هم پنیا-
 
 .. نفسم ازادتر شدکمی

 
 ... بهتر از خبر بد داشتنهیلی خمی باشي خبری هنوز تو بنکهیهم
 

 ....زدی و زار مدادی توجه به من خودش و تکون میب.. کردم ارومش کنمی و سعدمی شونه هام افسون کشي رودستمو
 

 ... حال بودنی اونطرف تر نشسته بود و تو همی مهراب هم کممامان
 

 ... حالِ خودش باشه افسون توگذاشتم
 
 ....دادنی به ما نمي خبرچی دونم چقدر گذشت که شهراد هم اومد اما دکترا هنوز تو اتاق مهراب بودن و هینم
 

 شتری تونم بگم از منم بی میحت.. شدخکوبیمبهوت سرجاش م..دی مقابلش،رنگش پري صحنه دنهی هم با دشهراد
 ....حالش بد شد

 
 ... رو بهش گمانی بکنه جري فکرنکهی شدم و خودم و رسوندم بهش تا قبل از ابلند

 
 ... کم بشهشی بهش زدم تا نگرانيلبخند.. شدرهی از مقابلش گرفت و تو چشمام خستادم،نگاهی که اجلوش

 
 هم به ما یو کس ومدنی نرونیهنوزم ب.. من دکترا و پرستارا رفتن تو اتاقِ مهرابدنِیقبل از رس..نگران نباش شهراد-

 ....شدهینگفته چ
 

 ...هی بقشی پمیسرش و تکون داد و با هم برگشت.. کردم ارومتر شد اما بازم نگران بودحس
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 لب ری نشستم و تند تند زی صندليمنم رو.. ازش شددنی و مشغول حرف زدن و سوال پرسای بردشی رفت پشهراد
 ....مشغول ذکر گفتن شدم

 
 ...رونی دکتر اومد بقهی از چهل،چهل و پنج دقبعد
 

 بودن سمت دکتر اما دهیهمه چرخ.. انداختمهی به بقینگاه.. بلند شدم اما جرات نکردم جلوتر برمی صندلي از روعیسر
 .... بودنستادهیسرجاشون ا

 
 ... کردی نگاهش مهی و نگاهش و دوخت به افسون که لرزون و با گرنیی پادی صورتش کشي ماسکش رو از رودکتر

 
 ... دونستن چقدر مهراب رو دوست دارهی همه افسون رو شناخته بودن و مگهید
 
 ...دمی نگاهه دکتر ترساز
 

 ....اخه نگاهش به افسون نگران بود.. افتاده باشهی اتفاقنکنه
 

 .... قدم رفت عقبهی نگرفت که سرش و چپ و راست تکون داد و ی هم انگار از نگاهه دکتر حس خوبافسون
 

 ... تو طرفش مشت شده بوددستاش
 

 : بود گفترهی که به افسون خنطوری همی زد و با مهربونی لبخنده ارامش بخشدکتر
 
 ...نگران نباش دخترم-
 

 : و با نگاه کردن به ما ادامه داددی لبش کشي و روزبونش
 
به من خبر داد و منم تا ..ه خوری ستوده رفته بود متوجه شده بود که چشماش تکون مي از پرستارا که به اتاق اقایکی-

 .... فکر کردهنطوری پرستار اای واقعا عکس العمل نشون داده نمی کردم ببی منهیاالن داشتم معا
 

 : گفتدی دوباره نگران به افسون نگاه کرد و با تردي اهی چند ثانی از مکثبعد
 
 ... گمی مکیتبر.. بهوش اومدهمارتونیب-
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 ....می کردی که فقط تو دهن دکتر نگاه ممی شوکه بودنقدریا.. تونست عکس العمل نشون بدهی نمچکسیه
 

 ...می خشک شده بودهممون
 
 دمی و دودمی کشي بلندنیه.. شد سمت افسوندهی نگاه ها کشي ن،همهی به زميزی بلنده برخورده چي دفعه با صداهی

 ....سمتش
 
 ...نی شده بود و خورده بود زمهوشیب

 
 ...اروم چندتا زدم تو صورتش.. بلند کردم و تو بغلم گرفتمنی زمي و از روسرش

 
 : دکتر به گوشم خورديصدا

 
 خواستم ی نگران بودم و نمنی هميبرا..شهی منطوری دونستم ای کردم مدای خانوم پنی مدت از انی که ایبا شناخت-

 .... بگممیمستق
 

 ...دی تو صورته افسون پاشکمی کنارم نشست و ی ابوانی با لشهراد
 

 ...زدی برق میچشماش نم دار بود و از خوشحال.. شدمرهی و بلند کردم به شهراد خسرم
 

 هم شکرت ای دنهی..ي نکرددمونی ممنون که ناامایخدا.. بودسیصورت خودمم از اشک خ.. زدمشی به خوشحاليلبخند
 .... بازم کمهمیکن
 
 ... باشههوشی بمی دادحی کرد که ترجی می تابی بنقدری اما امی بود افسون رو بهوش اوردی هر سختبه
 
 تونه ی ش تموم نشه و منتقل نشه بخش،نمنهی و معاشاتی گفت تا ازمای و دکتر منهی خواست مهراب رو ببیم
 ....نتشیبب
 

 ...نی زمي نشست کنارمون روی و بهش نگاه کردم که داشت مدمیچرخ.. مادرِ مهراب از کنارمون اومدي هی گريصدا
 

 ... هاشون بلندتر شدهی گري همزمان تو بغل هم فرو رفتن و صدایی افسون رو گرفت و دوتايدستا
 

 .... داده بود و دستاش هم پشت کمرش قالب شده بودنهی تکواریسرش و به د.. شهرادشی گذاشتم و رفتم پتنهاشون
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 ... کند و چشماش رو باز کردواریسرش و از د..دی عطرم فهمي از بوای کنم حس کرد کنارشم فکر

 
 : بهم زد و گفتی کمرنگلبخند

 
 .... فقراری به فقمی و بدمی فرصت بکشنی تو اولدیبا..دوتا گوسفند نذر کردم-
 

 ...چشمام گرد شد.. باالدی پرابروهام
 

 !... کارا؟نی و اشهراد
 
 !.. کنه؟ی عوض شده که نذر هم منقدری ایعنی

 
 :دی زد و لپمو کشي تک خنددی و که دصورتم

 
 ..ستی بارم که ننیتازه اول!.. بکنم؟ری کاره خادیبه من نم..ه؟یچ-
 
 : کارو کردهنی قبال هم ایعنی.. تعجب کردمشتریب

 
 !...؟ي کارا کردنیبازم از ا-
 

 : لبخندش کش اومددی مبهوتمو که کشيصدا
 
 !...ستم؟یمگه من ادم ن!..؟ي تعجب کردنقدریچرا ا..هوم-
 

 : شدرهی کرد و متعجب تو چشمام خي ناباوريخنده .. نه تکون دادمي و به نشونه سرم
 
 !...ستم؟یادم ن-
 

 : زمزمه کردمنی و اروم و غمگدمی و گزلبم
 
 که يمثله کار.. ترسمی تو نمي اون لحظه به اندازه یچی که از هشهی میطانی نگاهت و کارات شنقدری ایی وقتاهی-

 ....يباهام کرد
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 ... فشردی انداخته بود و چشماش رو محکم منییسرش و پا.. و بلند کردمسرم

 
 : و بلندتر گفتمرونی و فوت کردم بنفسم

 
 .... انجام دادم که خدا تورو سر راهم قرار دادهي دونم چه کاری فرشته که نمهی یشی هم مثل االن میی وقتاهی-
 

 ... به وضوح حس کردمنویا..جاخورد
 
 .... سگهی ادم دهی چند ماه شهراد عوض شده که انگار کال نی انقدریا.. نبودممونیش من از حرفم پاما
 

 ... شهراد نبود که اون بالرو سرم اوردانگار
 

اگه سپهراد مجبور نبود به .. شهراد حساس نبودمي نفساي رونقدریاگه ا.. افتادمی اون روزا نمادهی اوقات ی من بعضاگه
 ....گهی دکهی کوچيزای چیلیو خ..باباش بگه عمو

 
 ... رو با شهراد شروع کنمی زندگنی تونستم بهتری نبود من منای ااگه
 

 .. گذشتهياداوری بدون یزندگ
 

 ... و تو ذهنمون حک شدهمی که داشتی خاطراته تلخبدونه
 
 ... نذاشته بودادمی از گذشته تو یچی هگهی دکی کوچيزای چنی همد،جزی شهراده جدنیا

 
شهراد صد و هشتاد درجه عوض .. به خرج داده بود که شک داشتم همون ادمه گذشته باشهیمهربون و ي صبورنقدریا

 ..... بردی بدجور دل مدی شهراده جدنیشده بود و ا
 

 متعجب بود که جوابمو هم نتونست نقدریا..داری دادم به دهی متعجبش زدم و کنارش تکي به چشمای مهربونلبخنده
 ....بده
 

 : پرستار باز کردمي و که بسته بودم با صداچشمام
 
 ....نیاما لطفا سروصدا نکن..نشینی ببنی تونیم.. منتقل شده بخشضتونیمر-
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 ...می رو بغل کردگهی و همدمیدی خندی با خوشحالهمه

 
 :برگشت و گفت.. اومدادشی يزی دفعه چهی خواست بره که انگار پرستار

 
 ...نهیمزدش رو تنها بب خواد اول نای مضیمر..یاهان راست-
 

 ... انداخته بودنیی سمت افسون که با لبخند و خجالت سرش و پامیدی چرخهمه
 

 .... گفتمکیبعد از اون مامان مهراب رو بغل کردم و به جفتشون تبر.. طرفش و محکم بغلش کردمرفتم
 

اونم از خداخواسته .. تو اتاقمشی و خجالت دادنه افسون فرستادي مسخره بازی سمت اتاق مهراب و بعد از کلمیرفت
 .....دی کشی که مثال داشت می خجالتکمیرفت داخل البته با 

 
 ...می به در و گوشمون رو چسبوندمی دادهی و تبسم تکتای در بسته شد منو،بنکهیهم
 

 ... کنهی مهیاوف چقدر گر..ومدی بلنده افسون مي هی گريصدا
 

برگشتم و با اخم به شهراد .. شددهی از مهراب بشنوم که بازوم از عقب کشیی بچسبونم بلکه صداشتری گوشم و بخواستم
 ....نگاه کردم

 
خجالت .. کردی به ما نگاه میکه با خنده و مهربون)  جونیتیگ( بگم که چشمم افتاد به مادره مهرابيزی چخواستم

 .... شد و سرش و تکون دادشتری از در فاصله گرفتم که خنده ش بعی و سردمیکش
 
 : زدی از در فاصله م داد و لبخنده بزرگشتری بهرادش
 
 ...زمیزشته عز-
 

 ...ستادمی و تکون دادم و کنارش اسرم
 

 !....دنی رسی عاشقا به هم ميکاش همه .. خوبه که افسون تو عشق شکست نخوردچقدر
 

**************************************************** 
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 : گذاشتم و روبه روش نشستمزی مي قهوه رو رويفنجونا

 
 ...ی سر بزنهی به خواهرت هم ي و اومديچه عجب از اون مهراب دل کند-
 

 : زد و گفتی بزرگلبخنده
 
گچ پاشم که ..ششی کنه برم پیمجبورم م..رهی گی رفته خونه همش بهونه میمهراب از وقت.. نکنتمی اذياِ آبشار-

 ....رونی بادی تونه خودش بی نمنی هميهنوز باز نکردن برا
 
 : جلو و گفتدی دفعه خودش  کشهی

 
 .. خبر توپ برات دارمهیآبشار -
 
 !..؟یچ-
 
 جون زنگ زد یتیگ..ي خواستگارانی بعد قراره بيبعد پنج شنبه هفته .. کننی گچ مهراب رو باز مگهیحدودا هفت د-

 ...خونه و با مامانم صحبت کرد
 
 : تعجب بلند شدم رفتم کنارش و محکم بغلش کردمبا
 
 ....یلیخ.. خوشحال شدمیلیخ..ي افسون چقدر خوشحالم کرديوا!..؟ی بگدینامرد االن با-
 
 : عقب و نم چشماش رو گرفتدی خودش و کشکمی.. همون مبل دو نفره کنارش نشستميرو
 
 ی مگهید..دمی کردم االن از دستش می بود هر لحظه فکر ممارستانی مهراب تو بیوقت.. شدمتی اذیلیآبشار من خ-

 ....من فقط کناره مهراب خوشحالم آبشار.. رو بچشمی خوام منم طعم خوشبختیم.. باشمششیخوام پ
 

 : و تکون دادمسرم
 
 .. کنهیمن مطمئنم مهراب دوستت دارم و خوشبختت م..نگران نباش-
 
 ..زمی دونم عزیم-
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 : شدرهیم خ بلند کرد و تو چشماسر
 
 ی نمتتیاذ!..شهراد خوبه؟.. از االننمیا..اون از فرارمون.. شده آبشاردهیچی پنقدری منو تو اهی دونم چرا زندگینم-

 !...کنه؟
 

 :دمی و مکنمیی پالب
 
انگار اون چند .. باهام نکردهي کارنیانگار اصال همچ..رهی مادمی ی همه چنمی بی شهراد رو که مدایافسون من جد-

 کنم و بعد ي کارهی  ترسم ی که مشمی ماری اختی بي به قدرنمشی بی میوقت.. بودهای روهی می که فرانسه بودیسال
 بهش فکر ی که بعد وقتزنمی میی حرفاهی در مقابل کاراش یی وقتاهی..شهی خوب شده که باورت نمنقدریا.. بشممونیپش
راب بهوش اومد شهراد بهم گفت دوتا گوسفند نذر  مهیافسون وقت..ارمی خوام شاخ دربی کنم خودم از تعجب میم

 !..... بهش گفتم؟ی چی دونی کارش خوشحال و شگفت زده م کرد که منی انقدریا..رای به فقمی بدمی بکشدیکردم با
 

 : شد که با بغض گفتمرهی نمدارش بهم خي با چشمای سوالافسون
 
 زدم ي حرفو به شهرادنیافسون من ا..." انجام دادم که خدا تورو سر راهم قرار دادهی دونم چه کار خوبینم"گفتم -

افسون من چکار کنم که در مقابل .. کشمی که هنوزم بخاطره کاراش دارم عذاب ميشهراد..که اون همه بال سرم اورد
 !.... خوددار تر بشم؟کمیشهراد 

 
 : دستم و گرفت و محکم فشرددوتا

 
 ...ی کنی فراموش مدی گذشته رو با خاطرات جديدار.. خوبهیلی که خنیآبشار ا-
 

 :دی از بغض لرزلبام
 
 که تو ییزای خوره تمام چی نفسش بهم مای تر بشه کی خواد بهم نزدی شهراد منکهیهم.. کنم کهیفراموش نم-

 ....دهی تو ذهنم و عذابم مادیناخوداگاهم مونده م
 
 !..؟ي صحبت کردایبا برد-
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 خواد ببوسم نفسش ی باهاش راحت حرف بزنم و مثال بگم شهراد که مشهیروم نم.. صحبت کنمایبا برد تونم ینم-
 ...شمی موونهی خوره بهم و دیم
 

 : فکر کردن گفتکمی کرد و بعد از زی و رچشماش
 
چون فکر ..ادی که همراهت بیزنیبا شهراد هم حرف م..می کنی مدای پگهی روانشناس دهی..ستی نی که مشکلنیخوب ا-

 ... باشهدیکنم اونم با
 

 : و تکون دادمسرم
 
 ... زنمیاول خودم برم بعد با اونم حرف م-
 

 : برد سمت دهنش گفتی که منطوری سرد شده ش رو برداشت و همي قهوه فنجون
 
 ... کنمدای روانشناس خوب پهی بگردم دیبا.. کنمی مدایخودم پ-
 
 ... کنمنخور برم عوض..قهوه ها سرد شده..ممنون-
 
 .. خوبهستی نيازین-
 

 ..... رو پاك کردمشیسی و خدمی به چشمام کشیدست.. مبلی دادم به پشتهی و تکدمی کشیقی عمنفس
 

 ... داخلادی رو زدم و منتظر شدم افسون بفونی ایشاس
 
 .... بهتر بودیلیحالم خ.. زدمي افسون لبخنده پر انرژدنهی رو باز کردم و با دي وروددر
 

 که بهش يو انگار با هر جمله ا.. کردمیخانوم بود و راحت باهاش صحبت م.. رفتمی روانشناس مهی شی بود پیمدت
 .....شدی شونه هام برداشته مي بار بزرگ از روهی گفتم یم
 

 اونم تو دی نگفته بودم و روانشناسم گفته بود کم کم بايزیهنوز به شهراد چ.. داشتمي احساس بهتریلی که خخودم
 ....اتمون حضور داشته باشهجلس
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 نی چطور به شهراد بگم انمی تا باهاش صحبت کنم ببنجای اادی بودم از افسون خواستم بنای مامانم اي خونه چون
 ...موضوع رو

 
 گردشِ رنی اماده شدن و گفتن میینجا،دوتای اامی خوام بی من مدنی فهمیوقت..رونی همراهه باباش رفته بود بسپهراد
 .... حرص خوردمیهرچند من کل..مردونه

 
 ... قبول نکردن و رفتنمیری روز با هم مهی نی گفتم صبر کنیهرچ

 
 : تو خونهدمی و دستش و کشدمی صورتش و بوسدی که بهم رسافسون

 
 ...می صحبت کنمی خواهیم.. تو اتاق منمیریمامان ما م-
 

 : کرد و گفتی تو درگاه اشپزخونه و با افسون احوال پرساومد
 
 ...نیراحت باش..باشه دخترم-
 
 ..می تخت نشستي تو اتاق و رومی افسون رفتبا
 
 ... کنهی خواستم با حرف زدن استرسش رو خالی افسون بود و ميفردا شب خواستگار.. همي برامی حرف داشتیکل
 

 ..اونم شروع کرد.. خواد بگهی می هرچگذاشتم
 
 و ارهی افسون بي که قراره برایگل.. که مهراب بهش زدهییاز حرفا..ندهیترسش از ا.. هاشیاز نگران.. اضطرابشاز

 ...زدی حرف میخالصه از همه چ.. خواد بپوشهی که میلباس
 

 ....رونی بزهی هاش رو بری تا راحت دلنگراندمیتو حرفش نپر.. وقفه حرف زد و منم فقط گوش دادمی ساعت بمی نحدود
 

 ... راحت و بدون استرس تو مراسم حاضر بشهالی داشتم فردا با خدوست
 
 .... بهم کمک کرد منم حداقل استرسش رو کم تر کنممی مراحل زندگي که اون تو همه نطوری خواستم همیم
 

 تا  رفت بازار اما به قول خودش تا ما سهیهر روز م..می واسش لباس بخرمی برتای شد فردا طرف صبح با تبسم و بقرار
 .....ادی به چشمش نميزی چچی همیهمراهش نباش
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 ... زدم تو سرشیکی حرفش و نی کردم به اي اخنده

 
 ..دی کشیقی حرف زدن ساکت شد و نفس عمی بعد از کلباالخره

 
 :زدی گوش تا گوش باز شده بود و لبخند ملباش

 
 ...ستیدسته خودم ن.. زنمی حرف میه.. به زبونمزنهی مرمیگی من استرس می دونیخودت که م..شرمنده آبشار-
 
 و زنهی استرس داره،تند و پشت سر هم فقط حرف مای نگرانه يادیهرموقع ز..گهیراست م.. خنده سرم و تکون دادمبا

 .... خورهیسر طرف رو م
 

 : پام و گفتي و دستش و گذاشت رودی کشیقی عمنفس
 
 از یکی ياشنا!.. روانشناسه خوب بود؟یراست.. روز چندنی اي چکار کردنمیحرف بزن بب..حاال نوبت توئه..خوب-

 ....بهش گفتم سفارش کنه..اشناهامون بود
 
به حرفام .. عوض کردهی رو کال به زندگدمی دزنهی که میی ده،دوازده روز با حرفانیواقعا تو ا..هی دکتر خوبیلیاره خ-

 چون خانومه راحت نی اما اشهی نمای بردیشکی هگمیالبته هنوزم م..واقعا کارش خوبه.. پرسهیسوال م..دهیگوش م
 ... باهاش حرف زدشهیم
 
 !...اد؟ی باهات بدینبا!..؟یشهراد چ..خداروشکر..هوم-
 

 : و تکون دادمسرم
 
 خواد چند جلسه هم تنها و یتازه م.. باشهدی گفت حتما بایم.. با خودم ببرمشدی بعد بايگفت از جلسه ..چرا اتفاقا-

 .... باهاش صحبت کنهیخصوص
 
 ...شهی درست میمن دلم روشنه مطمئنم همه چ-
 
 تو ي خودمو حداقل جلوچوقتیافسون من ه.. کنهدای ادامه پی مشکلچی بدون همی خواد زندگیدلم م..خدا کنه-

 ....شهی کم کم داره از کنترل خارج مگهی به شهراد دارم که دیمن کشش..سانسور نکردم
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 :ادامه دادم و دمی کشیقی عمنفس
 
 !...اد؟ی مادتی!.. براش بکشم؟ی شروع کرد به درمانه من،اول گفت چندتا نقاشای بردی وقتادتهیافسون -
 

 : گفتمتفکر
 
 !..چطور؟..ادمهی..اره اره-
 
 با مداد محکم تی که اخرش از عصبانیی هاینقاش!.. بودم؟دهی کشي درهم برهم و اشفته اي های چه نقاشادی مادتی-

 .... کرده بودمشونیخط خط
 
 !...خوب؟-
 

 : زدم و گفتمی تلخپوزخنده
 
 لحظه به هی بودم که دهی کشی خوشگل و مرتبي های نقاشهیافسون .. بکشمی دکتر هم اول بهم گفت نقاشنیا-

 تو یچکی که انگار هدمی ها رو کشی نقاشنی با دقت و حوصله انقدریا.. باشميزی چی نقاشدیخودم شک کردم که شا
 .....ستیاروم تر و پر ارامش تر از من ن ایدن
 
 : و گفتدی تو موهاش کشیدست 
 
 وسط،بازم تو اون خونه،کناره پسرت و شوهرت نیهرچقدر هم مشکل باشه ا..ي ارامش دارتیآبشار تو االن تو زندگ-

 !....نه؟ی از اریغ..یاروم
 

 : و تکون دادم که ادامه دادسرم
 
 که تو ستی ننی مهمتر از ایچیبه نظرِ من ه..نهی ارامش تو بخاطره همنیا..گهی گرده به همون دی برمنمیخوب ا-
 حقه توئه که تو ارامش نیا!..؟ی کنی و ذهنت و مشغول می تراشی خودت مشکل ميچرا برا..ی اون خونه راحتيتو

 .....پس ازش استفاده کن..ی کنیزندگ
 

 ... کنم از خودم دورش کنمی میتر سع ارامش استفاده کنم بدنی از انکهی ايچرا جا..گهی مراست
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 به روح و جسمم استراحت کمی دی شدنا حاال باتی و اذیبعد از اون همه نااروم.. ارامش حقِ منهنی قوله افسون ابه
 ...بدم
 
 : افسون از فکر خارج شدم و بهش نگاه کردمي صدابا
 
 !.... پرسه؟ی ازت سوال می در مورده چشتریب-
 
 ...دی پرسی ازش میلیخ.. داشتدی تجاوز تاکياوال که رو-
 

 : فکر کردم و بعد ادامه دادمیکم
 
 رو يفکر کنم چون مدت باردار..می زنی حرف میلی مورد خنی در ایعنی.. پرسهی ممی در مورده باردارشتریاالن ب-

 ....هی حسم بهش چنهی خواد ببی گذروندم مي گاه و مردهی تکچی و بدون هییتنها
 

 ... از پشت در اتاق اومديزی خورد شدنه چي بزنه که صدایست حرف خواافسون
 

 ...با وحشت به در و بعدم به افسون نگاه کردم..دی پررنگم
 

 ...دی و تمام بدنم لرزرونی در باز شد چشمام از وحشت زد بی سمت در و وقتمی همزمان حمله کردییدوتا
 
 ... امکان ندارهنیا

 
 ..نه
 

 ... نهـــایخدا
 

 .... کنم خرابش نکنیخواهش م..رمی گی ارامش مکمی دارم تازه
 
 .. بود نگاه کردمستادهی لرزون به مامان که پشت در ای بدنبا
 

 ...دمی دیلرزش دستاش رو به وضوح م.. شده بود و چشماش گرددی سفرنگش
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 مارو متوجه نایشدنِ هم خورد ي بود و انگار صداختهی رنی زمي و قندون،از دست مامان روي چاي فنجوناي حاوینیس
 ....کرد

 
 : و با بغض دستمو به طرفش دراز کردمدمی و گزلبم
 
 ..مامان-
 

 ...دادمیدلم شکست اما حق م.. قدم رفت عقب که دستم بهش نخورههی دستش و اورد باال و عیسر
 
 بودم به حرفام گوش بده و قبل از دفاع از خودم حکم نبره و دواری اما فقط امدهی دونستم چقدر از حرفامون رو شنینم

 ....منو قضاوت نکنه
 

 ... خواستمی رو ازش منی همفقط
 

 :دمی و نالدی پر صدا ترکبغضم
 
 ... ماماندمی محیتوض-
 
 : زنه گفتی لب انگار که با خودش حرف مری بهت و لرزون،زبا
 
 ...دخترِ من.. منهی واقعيسپهراد نوه -
 

 .... بوديدیچشماش پر از درد و ناام.. اشکِ تو چشماش قلبم به درد اومددنهی و اورد باال و با دسرش
 

 ... کنه چه کارها که نکردهی خودش فکر مشی که االن پي از دختريدیناام
 

 ....نه کتمی و بعدها اذنمی تو نگاهش ببيزیدوست نداشتم چ.. انداختنیی بود که سرم و پانی نگاهه مامان سنگانقدر
 
 ... کردمی فکرشم نمیحت..تی موقعنی بدم اما االن و تو احی مامان توضي براشمی روز مجبور مهی دونستم یم
 

 ...میری قرار بگتی موقعنیانگار اونم توقع نداشت تو ا..دمی شنی افسون رو از کنارم مي هی گريصدا
 

 : گفتمهی با همون حال بدش قدم برداشت بره که با گرمامان
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 .... حرف بزنميزاریچرا نم..ی شناسیتو که منو م.. کنمی بدم خواهش محیمامان بزار توض-
 
 : برگشت سمتميدواری و امهی و با گرستادیا

 
 !...؟ي کردی میشوخ!..؟ی گفتی دروغ میداشت-
 

 ...دهی شنی چنمی خواستم ببیم.. اومدی نمادمی بوده اما ی که زدم چی حرفنی اخرنمی کردم ببتمرکز
 

 اما می کردی می شوخمی تونستم بگم اره داشتیم..نیی سرم و انداختم پادمی رو ددوارشی امي برق نگاه و چشمایوقت
 ... ندارهدهی فاگهی دي دونستم پنهان کاریم
 

 .... کنمی سانسور و مخفدی رو باییزای چهیالبته بازم .. با خبر بشهی بود که مامانم از همه چدهی وقتش رسحاال
 

 : ش بلند تر شدهی گريه چپ و راست تکون دادم که صدا و بسرم
 
 نامحرم زاشتی که نميدختر!.. که من بزرگ کردم؟ی هستيتو دختر.. شناسمتی نمگهید.. شناسمت آبشاری نمگهید-
 راحت از نقدریا!.. کرد؟ی بودنش پدرش شاهزاده خطابش مزی و عزتی که بخاطره معصوميدختر!..ره؟ی دستشو بگیحت

 !.... بد کرده؟نقدری تورو ایچ!.. آبشار؟ي شدينطوری ایتو کِ!..؟یزنی حرف می و حاملگيباردار
 
 : قدم رفتم سمتشهی

 
 ...ستی نی کنیمامان به خدا اونطور که تو فکر م..مامان-
 
 : تر شدم و ادامه دادمکی نزدگهی قدم دهی

 
 ...من دخترتم.. مامانی در موردم فکر بد کنی تونیچطور م-
 

 :لرزون گفت.. گرفتشی سرخ و در مونده ش اتي چشماي برادلم
 
 ....شهیباورم نم..ي کرددشییتا..ستی دروغ نیخودتم گفت..دمی بشنوم رو شندی که بايزیچ-
 
 ...دی لرزی مهیشونه هاش از گر.. صورتش گذاشتي و دستاش و روواری داد به دهیتک
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 : از قبل ادامه دادارومتر

 
 ی شک مدی باي نگه داشتن سپهراد تالش کردي اون همه برایوقت.. آبشاریچطور تونست.. تونم باور کنمینم-

 .... کاسه ت هستمی نری زي کاسه اهی دمی فهمی مدیبا..کردم
 

 :دی کشغی جهی کرد و با گرنگام
 
 همه بهت نینو بابات ام!.. آبشار؟ي کردي کارنیچطور باور کنم همچ!.. کردم؟یچطور بهت شک م..یاما تو دخترم-

فقط بخاطره !..م؟ی شدی چطور راضيفکر کرد..بی کشور غرهی تو متی فرستاددی که بدون تردنقدریا..میاعتماد داشت
 .....ی به همه چياما تو گند زد..می بود که بهت داشتياعتماد

 
 :دی و نالدی ش کشنهی سي و رودستش

 
 ...ایخدا.. کنمیاالن سکته م-
 

 : جلو و رو به مامان گفتم،رفتیشی حال دوتامون خرابه و اروم نمدی دی وقتافسون
 
از اعتمادتون هم سواستفاده .. نکرده که شمارو ناراحت کنهي کارچی آبشار هدمیمن بهت قول م..نی بشایخاله ب-

 ....نی کنی باشه که فکر ميزی برعکسِ چی همه چدمیقول م..نکرده
 

 :دی با ضعف نالمامان
 
 نجای به ایزاشتی مدی نبایتو که مثل خواهرش..ی باهاش رفتنی هميبرا..يتو هم کمکش کرد..ی دونستیتو هم م-

 !....؟يچرا راهه درستو نشونش نداد..بکشه
 

 : گفتهیچون محکم بغلش کرد و با گر.. مامان دلش سوختصالهی و استی درموندگي هم فکر کنم براافسون
 
 ،همیشیمطمئنم هم خودت بهتر م..بزار آبشار حرف بزنه..تورو خدا خاله..دمی فهممی رفتیبه خدا منم وقت.. دونستمینم-

 هم شی پنهون کارنی ایحت.. شدهتی اذیلیخ..دهی کشی سختیلیاون خ.. کنم بهش گوش بدهیخواهش م..آبشار
 ..... خالهمیتورو خدا بزار حرف بزن..بخاطره شما بوده
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 ...دی قلبش رو مالکهی نزدیی ش رو،جانهی و سرونی بغل افسون اومد باز
 
 ....شهی که با قرص رد مرهی گی مفی خفي قلبش دردایی وقتاهی.. گرفتهی قلبی بابام فوت کرده مامان ناراحتی وقتاز
 

 : و چپ و راست تکون داد و راه افتاد سمت پله هاسرش
 
 ... بشنوميزی چگهی خوام دینم-
 

 : هق هق گفتمونی،مي بلندبای تقري زدم و با صدازار
 
 ....مـ ـامـ ـان بـ ـهـ ـم تعـ ـرض شـ ـد-
 
 ... شدرهی و بهم خدیاروم اروم چرخ..حرکت دستش متوقف شد.. راه خشک شدنیب

 
 ...می هم زل زده بودي تو چشماهی گربا
 
 : و ترس لب زدي بهت و ناباوربا
 
 !...؟یچـــ-
 

 ... م بلندتر شدهی گري پرت کردم تو بغلش و صدا خودم ودمیبهش که رس.. و تکون دادم و رفتم طرفشسرم
 
 برام یانگار االن قرار بود اتفاق.. فشردیمحکم منو به خودش م.. گرانه دورم حلقه شدتی بعد دستاش محکم و حماکمی
 .... خواست ازم محافظت کنهی و موفتهیب

 
 ...شدی مشتریفشار دست مامان دورم هر لحظه ب..می بغلِ هم نشستن،توی زمي روهمونجا

 
 ... و دستاش رو دورمون حلقه کردوستی که گذشت،افسون هم بهمون پکمی

 
 ...... کنمی شون خالنهی سي و گذاشتن هق هق ام رو تودنیچی دستاشون رو محکم دورم پییدوتا

 
 .... به دخترش تجاوز شدهدادی که نشون ميبرگه ا.. تو دستشي شده بود به برگه رهی خهی با گرمامان
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 ...زدی توش موج می سرخ شده بود و نفرت خاصچشماش
 

 ..زی مي که دکتر بهم داده بود رو مچاله کرد و انداخت روي اهیدیی اون تای طوالنی بعد از مدتباالخره
 

 :با خشم گفت.. رو محکم گرفت و فشردبازوم
 
 !... کارو باهات کرد؟نی ایک!.. بود؟یآبشار کار ک-
 
 ... بودنی سوالش هم انی و اولیی بود به بازجودهیعد از ساعتها تموم شده بود و حاال رس هاش بنی و غصه و نفرهیگر
 
 : نگاهش کردمی کالفگبا
 
 !.... بودمهوشیب.. کهدمیند.. دونم مامانینم-
 

 .. کردم اما نگاهش نکردمی حس ممرخمی ني افسون رو روي و بهت زده رهی خنگاهه
 

 ... رو بازم پنهون کنمییزهای چهی بودم مجبور
 

 دلش گهی کرد که کاره شهراد بوده دی شک می خانواده رفت و امد کنه و اگه مامانم حتنی قرار بود سالها تو اشهراد
 .....رفتی ازش انتظار مي و هر برخوردشدیباهاش صاف نم

 
 ...دوست داشتم بازم بهش احترام بزارن.. بشهي خواستم با شهراد بد رفتاری من نماما
 

 : خواد قورتش بدهی کردم هنوزم بغض داره و میحس م.. مامان شکسته بوديصدا
 
 ... کارو کرده به جزاش برسهنی که ایبزار کس..من تا تهش پشتتم..ی بترسدی نباگهید..دخترم حرف بزن-
 
 : عقب و موهام و چنگ زدمدمی خودم و کشهی گربا
 
 ی بوده حتیاون هرک.. خوام سپهراد رو از دست بدمیمن نم.. موندمی بودم هم ساکت مدهی اگه دیحت..دمیند..دمیند-
 ....دمیپسرمو از دست م..شمی وجود داره وگرنه من بدبخت مي بفهمه سپهراددینبا
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 خواد سپهراد رو ی دونستم اونم نمیم.. بهونه هم سپهراد بودنی و بهترشدی و مجازات دور متی فکر مامان از شکادیبا
 ...از دست بده

 
 ... کردی متی موضوع خودش و هم اذنیانگار ا.. ساکت شدمامان

 
 : سکوت دوباره به حرف اومدی بعد از کممامان

 
 !...؟ی رو بهش گفتیهمه چ!.. دونه؟یشهراد م-
 

 : و تکون دادمسرم
 
 .... مارو دوست داره که بازم قبولمون کردهقدرنی که اونم اینی بیم.. رو گفتمیهمه چ..گفتم مامان-
 
 سپهراد هم ي برای و حتي اتفاقات بازم اومد خاستگارنی تورو دوست داشته که با انقدری انیبب.. بده مادررشیخدا خ-

 .....زمیقدرش و بدون عز..شناسنامه به اسم خودش گرفت
 

 ... بهش برمي واضحه افسون باعث شد بهش چشم غره اپوزخنده
 

 ... تونم مثل اون باشمیمن نم.. احترام رو از دست بدهنی خواستم شهرادم ای فقط نممن
 
 تونم یهرکارم کنم بازم نم..نمیمن هم.. کنمی تالفای رمی که بتونم انتقام بگستیتو ذات من ن.. کنمی تونم تالفینم

 ..... خودمو عوض کنميخصلت ها
 
 : پر حرص مامان منو از فکر خارج کرديصدا 
 !....کار؟ی چی گرفتنوی پس ای کنتی شکای خواستیاگه نم!..؟ی گرفتی چي رو برای کوفتي نامه نیپس ا-
 
 : گفتمضی جا بلند شدم و با غاز
 
 کردن و به مجازات تیشکا.. رو قانع کنم شاهکار کردمانمی بتونم اطرافنکهیمن هم..نی شما باورم کننکهی ايبرا-

 ....شکشمیرسوندن پ
 

 : گفتنیتم سمت اتاق که مامان غمگ رفی مداشتم
 



@donyayroman 641 

 ...زمی عزریبه دل نگ.. کارو کردهنی که ایاز تو نه،از کس..گمی می فهمم چی نممیمن عصبان..ببخش دخترم-
 

 ... و دوباره رفتم سمت اتاقدمی و تکون دادم و برگشتم گونه ش رو بوسسرم
 

 .... به خودم انداختمنهیی تو اینم،نگاهی ماشچیی و سوی و بعد از برداشتن گوشدمی پوشلباس
 

 ... روحی و بدهیصورت رنگ پر.. خشک شدهيلبا.. پف کرده و قرمزيچشما
 
 ... کردمهی که ساعت ها گرزدی م از دور داد مافهیق
 

 .. کردی منیدوباره داشت نفر..دمی مامان رو شني سمت سالن که صدارفتم
 
 ..چشمم ي شهراد اومد جلوي لحظه صورت مهربون و لبخنداهی

 
 ...به قدمام سرعت دادم و رفتم تو سالن..اما دست بردار نبود.. نگم،مامانمو ناراحت کنهيزی که چدمی و گزلبم
 
 : حرص و بغض گفتمبا
 
 ....گهیبسه د.. نکننینفر.. نکننیمامان نفر-
 

 ....دی جوشیاشک تو چشمام م.. گرد شده برگشتن سمتمي و افسون با چشمامامان
 

 ...ادی سر شهرادم بیی خوام بالی نممن
 

 : گفتمعی حرفم سری ماسمالي شوکه شدن برایلی خدمی دیوقت
 
 خوام اون موضوع رو فراموش کنم و از نو شروع کنم ی من میه..گهیتورو خدا بسه د.. گرده به خودمونی برمنینفر-

 موضوع رو نیتورو خدا ا.. کنمی زندگ خوامیمن م..گهیخسته شدم د.. بحثهیهرروز ..دی تنش جدهیهرروز ..شهیاما نم
تورو خدا شما هم .. وقتشه فراموشش کنمگهید..بسمه گهی ددمی موضوع رو کشنیمن پنج،شش سال عذابه ا..نیببند

 ...... اروم بسازم واسه خودمی زندگهی نیکمک کن..نیتمومش کن
 

 : محکم بغلم کرددیبهم که رس.. بلند شد و اومد طرفممامان
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 ... گذرمی از جونمم میحت..يهرکار.. انجام بدمتی بهتر شدنه زندگي از دستم براومد براي هرکاردمیقول م-
 
 .... کمکه ماماننی بزرگ تری که هستنیهم-
 
 ... داشتمازی دوش اب گرم نهیبه ..بدنم کوفته بود.. سالن رو باز کردم و رفتم داخلدر
 

 پف کرده و هی صورتم،که مطمئن بودم از گردنهینگاهش با د..مدی خودم دي و روبه رودم،شهرادی که بستم و چرخدرو
 .... شدیقرمز شده،پر از نگران

 
 : چشمامي رودی بلند اومد سمتم و سر انگشتاش رو کشي قدمابا
 
 !... افتاده؟یاتفاق..زمیعز-
 
 .... کردی نمنیکاش نفر..شدی مامان تو سرم اکو ميحرفا.. بغض نگاهش کردمبا
 

 ...ادی سرش بیی خوام بالیمن نم..هی گرری انداختم و بعد محکم خودمو پرت کردم تو بغلش و زدم ز به اغوششینگاه
 

 : دستاش رو دورم حلقه کرد و منو به خودش فشردمحکم
 
 ...اروم باش..جـونم-
 

 ....رونی رفت بی از تو سرم مراهاشی ها و بد و بنیکاش نفر.. تو سرمدیچی مامان دوباره پيصدا
 

 ... کردی داغونم مشتری مامان بيروز سختم به کنار،حرفا..شدمی موونهی دداشتم
 
 مامان بود که پشت سر هم تکرار يفقط صدا.. تونستم حرف بزنمینم.. از پشت چنگ زدمی شهراد رو با نگرانرهنیپ
 ....شدیم
 
 ... ش و دستام و دور کمرش محکم تر کردمنهی رو محکم چسبوندم به سمیشونیپ

 
 موهام ي و روکشی کوچيبوسه .. کردی چرخوند و کمرم و اروم اروم و نرم نوازش می موهام مي ال و البهدستش

 ....حس کردم
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 : تو چشمام نگاه کردی عقب و با مهربوندی خودش و کشکمی
 
 .. نگران شدمیلیخ..زمی عزشدهی چینگفت-
 

 : و اشکام و پاك کردمدمی و گزلبم
 
 ..دی رو فهمیمامانم همه چ-
 

 : شدی رفت تو هم و چشماش غرق نگراناخماش
 
 !... کرد؟تتیاذ!.. بهت گفت؟يزیچ-
 

 : و چپ و راست تکون دادم و دستام و مشت کردمسرم
 
کاش ..همش لعنت فرستاد.. کردنیهمش نفر.. شدمتی اذیلیخ.. شدمتیاما اذ.. هم نگفتيزیچ.. نکرديمامان کار..نه-
 .... دونستی نميزیچ
 

 : و کج کرد و مهربون گفتلباش
 
 !... و لعنت کرد؟نیمنو نفر-
 

 :دی م لرزچونه
 
 ... کردهنکاروی ای کدمیگفتم ند..نگفتم کاره تو بوده که-
 

 .... متعجب بشهنقدری کردم ایفکر نم.. جاخورد که تعجب کردمادی زنقدری گرد شد و اچشماش
 

 : بدجور رفته بود تو هماخماش
 
 ... سپهراد پسرِ منهیچرا نگفت!..؟ي کردنکارویچرا ا-
 
 ...ی خوب نادیحالم ز!..م؟ینی بشمی برشهیم-
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 و دستام و انداختم دوره دمی کشینیه.. دستاش بلندم کردي روعی به چشماش برگشت و سری که تموم شد،نگرانحرفم
 ....گردنش

 
 .... مبل نشوند و خودشم کنارم نشستي زد و منو روي لبخندِ محودوباره

 
 .. و اشکام و پاك کرددی چشمام کشری و زدستش

 
 .... خواستمیمحبتش و م.. خواستمی رو مشیاما من مهربون.. نشسته بود و منتظر بود من حرف بزنمي و جدمنتظر

 
 !... نشسته،چطور توقع داره من بتونم حرف بزنم؟ي خشک و جدنطوریا

 
 :فت کردم که بعد از چند لحظه متعجب گی بغض و منتظر نگاهش مبا
 
 !... شده؟یچ!..جان؟-
 
 : بچه ها گفتمنی عدی همون بغض شدبا
 
 !....؟ی کنی بغلم نمی چيبرا-
 
 ي قشنگش روي و بعد اون خنده دی چشماش خنده،اولی منظورم چدی فهمی همونطور متعجب نگام کرد و وقتکمی

 ....لباش نشست
 

 سفتش و ي نهی محکم که صورتم خورد به سنقدریا.. تو بغلشدی و انداخت دورم و محـکم و پرحرص منو کشدستاش
 ..... راحت خودم و چسبوندم بهشالی نگفتم و با خيزی دردم گرفت اما چکمی

 
 ... ش بود اروم و زمزمه وار شروع کردم به حرف زدننهی ارامش گرفتم،همونطور که سرم تو سکمی از اغوشش یوقت
 
 در موردم اون یوقت..دی مامانم شنیوقت..می زدی با افسون حرف میوقت.. روانشناس رفتنم شروع کردم به گفتنشِی پاز

 .... کردمفی که اون چند ساعت تو خونمون افتاده بود رو براش تعریو هر اتفاق..فکرو کرده بود
 

 ...دی کشقی عمي نگفت و فقط نفسایچی ساکت شدم،چند لحظه هیوقت
 

 : شده بودرهی اخم خیوذ و با کمتو چشمام پر نف.. ش برداشتنهی سي و گرفت و از روسرم
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 !... کاره من بوده آبشار؟یچرا نگفت-
 

 ...ادی خواد و کوتاه هم نمی گفت که جواب می محکم و مصممش منگاه
 

 : و اروم گفتمنیی و انداختم پاسرم
 
 یمن نم..ی من رفت و امد کني سال تو خانواده يتو قراره سالها..ي کارو کردنی خواستم بفهمه تو ایمن نم..من-

 ی از مامان می منتظر هر عکس العملدی گفتم،بایاگه راستش و م..ي من از دست بديخوام احترامتو تو خانواده 
 ....بگم  نتونستمزای چنیبخاطره ا.. کردی جدامون مدی شایحت..میموند

 
 : بغض داشتبینگاهش عج.. تو چشمامدیلغزیچشماش م.. م گرفت و سرم و بلند کردچونه

 
کاش ..چطور منِ نامرد قدر ندونستم.. کنمتتیچطور تونستم اونقدر اذ.. از فرشته هاش و فرستاده واسه منیکیخدا -
 .... کردمی اما تورو پژمرده نممردمیم
 

 .. لباش نشستي دست راستم روي سر انگشتاناخواسته
 

 تونم تحمل کنم درمورده مرگ ی خواستم و نمی نمگهید.. مامانم مردم و زنده شدمي هانی بخاطره نفرنجای تا امن
 ...میحرف بزن

 
 : از بغض جمع شده بودلبام
 
 دیپس با..تو ارامش.. ادماهیمثل بق.. کنمی زندگمیما تازه وقت کرد..می خوام درمورد مرگ و مردن حرف بزنی نمگهید-

 تا ی محکم باشدیبا..ییتو مرده ما..می به اون فکر کندی بايزی که اول از هرچمی پسر دارهیما ..می لذت ببرمونیاز زندگ
 من و دهی اميهمه .. حرفا نزننطوری اگهی کنم دیخواهش م..ییما دوتا تو پشت و پناه..می کنهی بهت تکمیما بتون

 ......پسرت به توئه
 

 ... لباش بود و برداشت و تند چند بوسه بهش زد و محکم تو دستش فشردشي و که هنوز رودستم
 

 ...ند زد زدم و لبخلبخند
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اما .. بهش بگمنویچقدر دلم هوس طعم لباش و کرده بود اما زشت بود ا.. شد سمت لباشدهی نگاهِ خمارم کشناخوداگاه
 ....ای حیآبشار لطفا خفه شو ب.. دارهیخب شوهرمه چه اشکال

 
 ... نگاهم و کندم و به چشماش دوختمی دور و به سختختمی رو ري خاك برسري فکراعیسر
 

 ...زدی تو نگاهش برق مطنتی ابروهاش رو انداخته بود باال و شجفت
 

 سمت خودش دی دور کمرم و منو کشدیچی بگم که دستش و پيزی خشک شده م و خواستم چي رو لبادمی و کشزبونم
 .... پاهاشيو نشوندم رو

 
 ... دستاش و محکم تر کردي و خواستم بلند بشم که نذاشت و حلقه دمی و گزلبم
 

 : گفتمهانیناش
 
 ... سر بزنمهی برم بهش دیمن با!..سپهراد کجاست؟..زیچ-
 

 : زمزمه کرداروم
 
 ی هم نمي اگهی ديبهونه .. بوددهیاروم و راحت خواب.. من رفتم بهش سر زدمییای بنکهیقبل از ا..سپهراد خوابه-
 ...رمیپذ
 

 ... تکون خوردمکمی انداختم و معذب،نیی و پاسرم
 

 ...دی رو اروم بوسمیشونی خم کرد و پکمی و سرش
 

 حرکت و اروم یب.. تو بدنم پخش شدی ارامش خاصهی.. شدقی چندتا امپول ارامبخش همزمان به بدنم تزرانگار
 .....نشستم

 
 ... مقهی دفعه چسبوند به شقنی خم شد و اشتری بکمی و برداشت و لباش

 
 ... و با ارامشواشی..دنید به بوس م به طرف چونه م شروع کرقهی از شقزی رزی و راروم
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 دکتر تمام يمنم با توجه به گفته ها.. کنه نفسش به صورتم نخورهی می کردم نفسش و حبس کرده و سعی محس
 ..... توجه باشمی هم بهم خورد بی کردم اگه نفسی حرکت لباش و سعيتمرکزم و بردم رو

 
 ... عقبدی کشکمی زد و یقی عمي بوسه دی که به چونه م رسلباش

 
 ی بوسه هارو منی منم ادی خمارم فهمي چشمادنهیفکر کنم با د.. به چشمام انداختی و چرخوند باال و نگاهچشماش

 ....خوام
 

 ... لبامي جلو و بدون مکث لباش و فشرد رودیدستش و برد تو موهام و سرم و کش.. زدی و مهربونقی عملبخند
 
 تی وقت اذهیبا اون حالشم باز به فکر من بود که ..ادی سرش بیی بالدمی ترسی که مدی کشی اروم و کم نفس منقدریا

 ....نشم
 

داشتم .. کردی خودم می کمر و موهام داشت از خود بي لبام و چرخش دستاش رويحرکت لباش رو.. شدي جورهی دلم
 ... داشتمی حسنی بار بود همچنی بردم از بوسه هاش و اولیلذت م

 
 ...دادی و لباش و حرکت مدیس بوی عطش و پر حرارت مبا
 

 کردم هم شی لبام و حرکت دادم و همراهیوقت.. طاقت،دستم و تو موهاش چنگ کردمی و بدمی کشیقی عمنفس
 .... شوکه شدتی نهایهم شهراد ب.. کارو انجام بدمنی کردم ایخودم فکرش و نم

 
 خواستم عقب بکشم دمی ازش ندی عکس العملیوقت..ستادمیمنم از حرکت ا.. و نفسش حبس شدستادی از حرکت الباش

 ...که نذاشت
 

 لباش گردنم یاز داغ.. و سرش و برد تو گردنمدی کشقیچند نفس عم.. زدمهی مبل و روم خي منو خوابوند رواروم
 .. سوختم از حرارت دستا و لباشیداشتم م.. گرفتی مشیداشت ات

 
 : بردم تو موهاش و اروم و خمار صداش زدمدستمو

 
 ...شهراد-
 

 : خمار شده و نفس تند شده گفتي و با شتاب اورد باال و با چشماسرش
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 !...؟ي شدتیاذ!..جان شهراد؟!..جان؟-
 

 : و چپ و راست تکون دادم و اروم و با خجالت گفتمسرم
 
 ...اما..نه-
 

 : شدرهی قرار تو چشمام خیصورتم و گرفت تو دستاش و ب.. ادامه بدمنذاشت
 
 کمی خوام یفقط م..رمی جلو نمیلیاالنم خ.. کشمی لحظه کنار م،همونی بگهی فقط کافي شدتیع اذهرموق..زمیعز-

 .... برات تنگ شدهیلیدلم خ..حست کنم..اروم بشم
 
 .... مثبت تکون دادميسرم و به نشونه .. کرده بودزمیپنوتی و انگار هدی دوی نگاهش تو چشمام مبا
 

 :دی به صورتم پاشی برق زد و لبخند خوشگلچشماش
 
 ....زدلمی عزی صدام بزنهی فقط کافي که شدتیاذ-
 

 شروع کرد به متیخم شد و با مال..صورتم و تو دستاش گرفت و چشماش رو اروم بست.. سر تکون دادمبازم
 ...دنمیبوس
 

 که یا تمام قدرتب.. گرفتی داشت تو ذهنم شکل مییزای چهی و نوازشم کرد،دی وقفه منو بوسی که بقهی از چند دقبعد
 .... خواستم پسشون بزنمیداشتم م

 
 شکمم و ي و روشرتمی تریهمزمان دستش و برد ز..دی بوسی گوشم و مي شهراد که الله ي توجهم و بردم رو لباتمام

 ...اروم نوازش کرد
 
 .... بودمدهی چند لحظه دلمشوی نبود اما فادمی از اون تجاوز یچیمن ه.. تو ذهنم شکل گرفتي دفعه صحنه اهی

 
 ...بدنم دوباره رعشه گرفت.. کردی و نوازشم مدی بوسی بود و مدهی شهراد روم خوابنطوریهم
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 یدردم جسم.. شدرهی سرش و بلند کرد و تو صورته پر دردم خعی حواسش به من بود چون سریلی انگار خشهراد
م بشم و بزارم هم خودم و هم شوهرم کامل  تونم سالی می معلوم نبود کِنکهیاز ا..دی کشیروحم داشت درد م..نبود

 .... داشتییازهای نو  اوضاع باشه بازم مرد بودنیهرچقدر هم خودش مقصر ا..میلذت ببر
 

 : کرد گفتی و موهام و مرتب مشرتی تی که با دست پاچگنطوری از روم رفت کنار و همعیسر
 
من .. خوامیمعذرت م..ی بگهی فقط کافي شدتیگفتم که هرلحظه اذ..یگی نمیچیچرا ه..زمی عزدیببخش..دیببخش-
 .....ببخش قربونت برم.. نتونستم خودم و کنترل کنمدمتی با اون حال دی دلم برات تنگ شده بود و وقتیلیخ
 
 ي کاناپه نشسته بود و لباسانیی شونه ش که پاي جلو و سرم و گذاشتم رودمی همه حرفش،خودم و کشنی جواب ادر

 ... کردیمنو مرتب م
 

 : گفتیقی دورم و بعد از نفس عمدیچی دستاش و پعی حرکت موند اما بعد سری چند لحظه بمتعجب
 
 ...زمیببخش عز-
 
 : و نجواگونه کنارِ گوشش گفتمهی بغض و گالبا
 
 چشمم و داره داغونم ي جلوادی مدمی که دییهمش صحنه ها.. شهرادي نشونم نداده بودچوقتی رو هلمیکاش اون ف-
 .... کنهیم
 

چقدر شونه ش .. بشهی محکم و پهنش خالي شونه هاي دادم و گذاشتم اشکام روهی و محکم تر به شونه ش تکسرم
 ....دی رسیبرخالف گذشته امن به نظر م

 
 : و لرزش صداش تنها گفت،ندامت،بغضی و با غصه،نگراندی کشیقی جواب حرفم نفس عمدر
 
 ....ببخش منو آبشارم..غلط کردم-
 
 و لحن تی مالکمی منیو چقدر ا "آبشارم" گفت ی بار بود بهم منیاول.. لبامي نشست روی لبخند تلخهی گرونیم

 ....صداش به دلم نشسته بود
 

 ...... تونستم ازش بگذرمیچطور م.. هامو با شهراد تجربه کردمنی اولي همه من
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 ... کردم و به سپهراد نگاه کردمی در اتاق مکثيجلو.. سمت اتاق شهرادمی سپهراد رو گرفتم و رفتدست

 
 : جلوش و صورتش و گرفتم تو دستمنشستم

 
 !....باشه؟..ی کنی رو که گفتم تکرار میهمون.. نره هاادتی!..؟ی بگدی بای چيدی فهمیمامان-
 

 ... بهمدی موضوع خوشحال بود چون با ذوق سرش و تکون داد و دستاش و کوبنی از همه از اشتری سپهراد بانگار
 

 ... داخلمیاروم در اتاق شهراد رو باز کردم و رفت.. زدم و بلند شدميلبخند
 

 مونی تو زندگییزای چهیوقتش بود .. دادم و سپهراد رو فرستادم سراغه شهرادهی کنار در تکوارِی داخل اتاق به دخودم
 ....نرمال بشه

 
 ... شهراد و محکم تکونش دادي بازودستش و گذاشت رو.. تخت رو گرفت و رفت کنار شهراد نشستي لبه سپهراد

 
 ... بشو نبودداری سپهراد بکهی کوچي تکونانی بود و با انی خوابش سنگشهراد

 
 : رفتم کنارش و محکم تکونش دادممنم

 
 ....پاشو..رونی بيقرار بود مارو ببر..ما حوصلمون سر رفته..شهیداره ظهر م..گهیشهراد بلند شو د..شهراد-
 

 به سپهراد زدم و اونم که منظورم ی خمار نگامون کرد،چشمکي چشماش رو باز کرد و با چشماي الکمی شهراد یوقت
 ..... شهرادي بود،خودش و پرت کرد رودهیو فهم

 
 :زدی بلند و ذوق زده داد مي صداداد،بای که خودش و تکون منطوری شکم شهراد و همي رونشست

 
 ....باباشهراد..بلندشو..باباجون..یــــــیبابا-
 

 ...زدی پلک هم نمی مونده بود به سقف اتاق و حتخکوبینگاهش م.. دفعه گرد شدهی خمار شهراد يچشما
 
 گرد شده ش رو چرخوند سمت من و به لبخنده مهربون و پرمحبتم ي که سپهراد بهش داد،چشماي تکونه دوباره ابا

 ...نگاه کرد
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 :با تته پته گفت.. سمت سپهراددی زد و چشماش چرخی پلکناباور

 
 !...؟ی گفـ ـتـ ـیتـ ـو الـ ـان چـ ـ-
 

 : شهراد و دستاش و دورِ گردنش حلقه کرد و گفتي رودی با ذوق خوابسپهراد
 
 !...؟یستی من نيمگه تو بابا..گفتم بابا-
 

 :رد به خودش مسلط بشه کی و سعدی کشقی کمر سپهراد و چند نفس عمي دستاش و گذاشت روشهراد
 
 ... تويفقط بابا.. تواميبابا..زمیچرا عز-
 

 ...دی لرزی تو چشماش حلقه زده بود و صداش ماشک
 

 : و گفتدی توجه به حالِ شهراد،محکم گونه ش رو بوسی بسپهراد
 
 ...منم دوست دارم همش بگم بابا..ی منییاره بابا-
 
 لذت نی از ای که با خودخواهی الهرمیبم.. کلمه ذوق داشتنیتن ا گفيچقدر بچه م برا.. دفعه منم بغض کردمنیا

 ....منعش کرده بودم
 
 ...چقدر بد شده بودم من.. لذت رو از هردوتاشون گرفته بودمنیا

 
 .... بهش زدمي و لبخنددمی سپهراد کشي تخت و دستم و رو موهاي لبه نشستم

 
 : شهراد بلند کرد و بهم نگاه کرد،گفتمي نهی سرش و از سیوقت
 
 ... شدری دنقدریمنو ببخش که ا..ی بگی تونی می هرموقع دوست داشتگهید..زمیاره عز-
 

 ... شهراد گذاشتي نهی بهم زد و دوباره سرش و رو سي لبخندسپهراد
 

 .... که انگار بغض تو صدام رو حس کرده بود،دست راستش و از رو کمرِ سپهراد برداشت و به طرفم دراز کردشهراد
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 موهام ي رويدستش و دور شونه هام حلقه کرد و بوسه ا.. بازوش گذاشتمي و سرم و رودمی کنارش دراز کشاروم

 ..... شهرادي سپهراد رد کردم و رسوندم به پهلويمنم دستم و از رو..زد
 

 بودم بهش تا جا دهیمنم خودم و مچاله کرده بودم تو بغل شهراد و چسب.. شهراد بودي نفر بود و سپهراد که روهی تخت
 ...بشم

 
 : شهراد گفتي نهی خفه از تو سي با صداسپهراد

 
 !...؟ییبابا-
 

 ... لبش و به دندون گرفته بوديبا لذت چشماش رو بسته بود و گوشه .. به شهراد انداختمینگاه
 
 :دی رو بوسشیشونی باال و محکم پدی سپهراد رو کشکمی دست ازادش با
 
 ... قربونت برهییبابا!..؟ییجونِ بابا-
 
 ...یی دوست دارم بابایلیخ-
 

 : و باز کرد و گفتششی نگاهش به من افتاد نیوقت
 
 ...یلیخ..یتو هم دوست دارم مامان-
 
 :خنده و شهراد گفت ری زمی شهراد زدبا
 
 ..وروجکه بابا-
 

 :قفلش و باز کرد و گفت.. برداشتی عسلي رو از روشی دستش و دراز کرد و گوشبعد
 
 ... که سپهراد به من گفت باباي بارنی از اوليادگاری عکس هی شهی منیا..رمی عکس از سه تامون بگهی خوام یم-
 

 لمهیهمونطور که ف.. انداختمی کرده بودم،نگاهمی اتاق تنظي که از قبل گوشه ینی نگاهم و چرخوندم و به دورباروم
 .... بودی موندنادی روزه به هی چون شدی ثبت مدی بار مامان گفتنه سپهراد ثبت شده بود،امروز هم بانیاول
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 ...می کردی نگاه می به گوشمی مستقییمن تو بغل شهراد بودم و دوتا.. رو گرفت باالی گوششهراد

 
 ... بودنی سمت دوربمرخشی شهراد و ننهی سي هم گونه ش روسپهراد

 
 سرش و چرخوند سمتم و تو چشمام کمی..ی عسلي رو دوباره انداخت روی چندتا عکس ازمون گرفت و بعد گوششهراد

 ... شدرهیخ
 

 يبرا.. کردفشی توصشدی خوشحال و شاد بود که نمنقدریا.. بودری نظیذوق چشماش ب.. نبودی لبخندش تموم شدنانگار
 .... بودی نابیلی خيشهراد لحظه 

 
 :دی رو بوسمیشونی جلو و پدی  کشسرشو

 
ممنونم که حس پدر بودن رو بهم .. درست تشکر کنمی تونم حتی خوشحالم که نمنقدریا..زمیازت ممنونم عز-

ممنون ..یممنونم که سپهراد رو نگه داشت.. که سپهراد گفت تازه تونستم حس کنم واقعا پدرمییمن امروز با بابا..يداد
شرمنده م ..ی زندگي ادامه ي برانی دادزهی بهم انگو  تو خونه منیممنون که دوتاتون اومد.. باشهشمی پیکه گذاشت

 سپهراد بهم بگه ي و اجازه داديه کرد کیامروز با گذشت..ی تونم ازت بخوام منو ببخشی نمیحت.. هاميبابتِ تمام بد
 دمی و به خودم حق مشمیهردفعه من شرمنده تر م..ي داري چقدر روح بزرگ و بخشنده اي نشون دادگهی بار دهیبابا،

 ..... عاشقت بشمهک
 

 : و با بغض ادامه داددی رو بوسمیشونی و دوباره پدی کشیقی عمنفس
 
من اگه بخوام جبران ..بخاطره وجوده سپهراد..ی خانمم بشي قبول کردنکهیبخاطره ا..ی زندگنیازت ممنونم بخاطره ا-

 یم..شهی جبران نمي که بخاطرم کردیی جبران کنم،هرچند بودن تو و کارای تمام عمرم و بدوام تا بتونم کمدیکنم با
 ي که اومدیمرس..م کنی بار خدارو بخاطره داشتنه تو شکر من هزارايروز.. هستمی که من قدردانِ همه چیخوام بدون

 ..... آبشارممیتو زندگ
 

 : مکث کرد و دوباره ادامه دادیکم
 
 کنم تا بشه دای تونم پی کلمه هم نمکی یحت..ستین..شهینم.. واسترمیمیم..وونتمید..عاشقتم.. دوست دارمیلیخ-

 قلب هی ندارم بهت بدم جز يزی چچیه..خوده دوست داشتن..یتو خوده عشق.. کنمانیباهاش احساسم و نسبت به تو ب
 .....تپهیکه حاضرم قسم بخورم فقط و فقط بخاطره تو و بودنه تو م
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 ومدی مرونی که از دهن شهراد بي شده بود و انگار هرکلمه ازیگوشام ت.. دندونم گرفته بودمری و بسته و لبم و زچشمام

 ....دی بلعیرو تو هوا م
 

 ... که بهم منتقل کرد،بهش بگمییبای همه حسه زنی نداشتم که در مقابل ایچی همنم
 

 ... بازوش فشردمي رو چنگ زدم و سرم و محکمتر روپهلوش
 
 شنهادشی چقدر خوب شد که به پگمی شم اما االن ممونی قبول کردم زنه شهراد بشم،پشنکهی از اي روزدمی ترسیم

 ..... کنمی راه رو انتخاب منی بازم امیاگه به عقب برگرد..جواب مثبت دادم
 

 : بار بعد از اون اتفاق،زمزمه کردمنی اولي و برادمی ش رو بوس،گونهی و بلند کردم و با لبخندِ پر بغضسرم
 
 .... دوســـت دارم شهرادیلیخ-
 

دستاش و دوره منو سپهراد محکمتر کرد و مادوتا رو تو حصارِ امن و محکمِ اغوشش .. رو محکم بهم فشردچشماش
 .....نگه داشت

 
 ...... بودنیری حبس شدن تو اغوش شهراد شدرچق
 

 که ی حالنیبا ا.. مادرجوني خونه می برمی خواستیم.. عقب گذاشتم و خودمم جلو نشستمی صندلي رو روسپهراد
 ..... دادم تو خونه بمونمی محیداشتم،ترج

 
 ...پر از حرص بودم..شدمی موونهی دداشتم

 
 ... تونستم درك کنمی بود که ميزی تنها چنیا.. عوض شده بودشهراد

 
خوب .. اومدی خونه نمیدست خال.. کردیخرج م "جانم"هنوز در برابر صدا زدنش ..هنوز گرم بود.. کردی محبت مهنوز
 .... نبودیاما کاف.. خوب بودیلیخ..بود
 
 مثل سابق گهید.. کردهرییتغ.. فهمه شوهرش رفتارش عوض شدهی زن مهیفقط .. فهمهی زن مهی رو فقط ییزای چهی
 ...ستین
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 ... بودمدهی من فهمو
 
دوست " گهید.. کردی نمی هرلحظه ازم عذرخواهگهید.. کردی شدن به من استفاده نمکی نزدي برای از هر فرصتگهید

 .... گفتیبهم نم "دارم
 
 ی هارو مثل پتک تو سرم مقتیحق..دی کشی م زبونه منهی دردناك تو سزِی چهیاما ..چرا عوض شده.. شدهی دونم چینم

 ...دیکوب
 

 ... داده باشهي تونست بازم منو بازی نمشهراد
 

 ... گفتیمطمئنم اون بهم دروغ نم.. از چشماش احساسش رو خونده بودممن
 

 ی منی تو ماشی که وقتيهمون شهراد.. تنگ شده بودشی شهرادِ چند روز پيمن دلم برا.. و تو هم قفل کردمدستام
 .... کردیظه هم دستمو ول نم لحهیم،ینشست

 
 ...دهی و محبت ندي عقده اي بودم مثل ادماشده

 
اگه .. کردی به من نمی محبتچی همی مستقگهیاما شهراد د.. خواستی رو مشیمهربون.. خواستی محبتش رو مدلم
 .... بودمیرمستقی کرد که دلم و بهش خوش کنم،غی هم ميکار
 
 : به صورتش انداختمی نگاهمین

 
 !... اونجاس؟ی کگهیشهراد د-
 

 : نگاه کردن بهم گفتبدون
 
 !..چطور؟-
 
 !... خواستم بدونمينطوریهم..یچیه-
 
 : به فرمون زد و گفتي سر انگشتاش ضربه ابا
 
 ...میفقط خودمون-
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 رو ی شلوغيحوصله ..نمی رو نبی دادم کسی محی و خوشگله شهراد ترجدی اخالق جدنیبا ا..دمی کشی راحتنفس

 ....شتمندا
 
 ... صحبت کنمای بهتر بود با برددمیشا.. کردمیبا افسون صحبت م.. کردمی فکر مدیبا
 

 ... افتادهی بفهمم چه اتفاقدی بامن
 

 ...رمی بگدهی کرد رو نادی و قلبم و هرلحظه مچاله تر مدی کشی مادی رو که داشت تو سرم فريزی کردم چی میسع
 
اون منو واقعا .. بکنهي کارنی همچادی نمدن،عمرایبعد از اون همه تالشش واسه بخش..ستی نينطوریشهرادِ من ا..نه

 .....من دوست داشتن و از چشماش خونده بودم..دوست داشت
 
 ... شدهدشی اخالقِ جدنی که باعثِ ادهی از دهنم پری حرفهی دیشا.. کردم که از دستم ناراحت شدهي کاردیشا
 
 ...دمی فهمی هرطور شده مدیبا
 
 ...میدی رسی کِدمی تو فکر بودم که نفهمنقدریا.. از فکر خارج شدمنی ماشستادنی ابا
 
 : و گفتستادی که شهراد کنارم انیی پاارمی شدم و خواستم سپهراد رو هم بادهیپ

 
 ...ارمشیخودم م-
 

 ... و دستام و مشت کردمدمی و گزلبم
 
 زود یلی داره که خگهی دلی دلهیاون حتما ..شهراد هم محبتاش بخاطره سپهراد نبود.. کنمی نميمن حسود..نه..نه

 ....شهیمعلوم م
 

 ... توجه به من راه افتاد سمت خونهی رو بغل کرد و بسپهراد
 

با .. بودنجایاما سپهرادم ا.. کنهی می خونه دور بشم تا بفهمه داره چه غلطنی دوست داشتم عقب گرد کنم و از اچقدر
 ..... خورهی از همه ضربه مشتری کردنِ شهراد،پسرم بهیتنب
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 ... و قورت دادم و دنبالشون راه افتادمبغضم
 
 .... کنمي زنِ خوشبخت رو بازهی رو بزارم کنار و نقش ی بغض و سرخوردگنی امروز ادیبا
 

 ... تونمیپس االنم م.. کردمي وقتا نقش بازیلیخ.. بلدممن
 

 .... لبام و بعد از شهراد و سپهراد رفتم داخلي نشوندم روی روحی و لبخنده بدمی کشیقی عمنفس
 

 ... اولي سرخونه می بازم برگرددی رفتاراش نداشته باشه،شانی اي براي قانع کننده الی شهراد دلاگه
 

 .. پدر جونشی و رفتم پدمی جون رو بوسمادر
 

 خواستم با بغل کردنه اغوشه پدرانه یانگار م..تو بغلش موندم شهی از همشتری بی کردم و کم،بغلشی از احوال پرسبعد
 .... شهراد رو جبران کنمی محبتیش،ب

 
 ... موند تو چشمامرهی نگاهش پراخم و نگران خمی جدا شدیوقت
 

 نگران کرد و شتری بودن،رو بستادهی دوتاشون رو که کناره هم انی کردم لبخند بزنم اما فقط لبام کج شد و همیسع
 .... رد و بدل کردنینگاه

 
 ... رفته بود سپهرادِ خواب رفته رو تو اتاق بزارهشهراد

 
 : سمت سالندی از نبوده شهراد استفاده کرد و بازوم رو گرفت و کشمادرجون

 
 اب هی زارهینم.. پسر چکار کنمنی من از دست اایخدا!.. بچه؟نی کرده اکاریباز چ..ی ناراحتنقدریچرا ا!.. شده مادر؟یچ-

 .....نیی زن بره پانی ايش از گلوخو
 

 : دستش و لب زدمي و گذاشتم رودستم
 
 ... مادرجوننینگران نباش-
 

 : رو از مادرجون گرفتی هر حرفي پرابهت و با صالبتِ پدرجون،اجازه يصدا
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 ....می کنیما حلش م.. نباشيزینگرانه چ.. کرده بگوياگه کار!.. شده دخترم؟یچ-
 
 ...دمیقول م..می بهتون بگم و باهم حلش کندمیاگه حل نشد قول م.. اومدهشی پکی سوتفاهمه کوچهی-
 

 : به پله ها نگاه کردم و ادامه دادمنگران
 
 ...شهیناراحت م.. گفتميزیشهراد نفهمه من چ-
 
 ....... نگفتنيزی چگهی خودم دي سر تکون دادن و طبقِ خواسته ی پر از نگرانیی درهم و چشماي اخمابا
 

**************************************************** 
 
 ...دمی کشیقی و نفس عمنیی پله رفتم پانی اخراز
 
 ..... دور شد ازمنقدری دفعه اهی چرا دمی فهمی مدی بود اما بانیغرورم با ارزش تر از ا.. کنمادی خواستم داد و فرینم
 
 ... کردی نگاه مشدی که پخش میلمی فال،بهی خی مبل نشسته بود و بيرو
 

 : گفتدی کنترل رو به دستم دی طرفم و وقتدیبا تعجب چرخ.. رو خاموش کردمونیزی رو برداشتم و تلوکنترل
 
 ...دمی دی ملمیداشتم ف!.. آبشار؟يچرا خاموش کرد-
 
 ی از کاراش منوی دوستم نداشت،اگهید.. مثل قبل نبودمگهید.. نبودمی ته اسمم مگهید.. نبودمزمی عزگهید

 .....گهید..دمیفهم
 

 ...ي رو خراب کردی دفعه همه چهی و ي بهت شهراد که منو عادت دادلعنت
 

 : مبل روبه روش نشستمي و روزی مي رو پرت کردم روکنترل
 
 !... شنوم؟یم-
 

 : از تعجب رفت باالابروهاش
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 !...؟یچ-
 

 :دمی لبم و جوي گوشه
 
 !....؟یلی دلچی هی دفعه و بهیاونم !..؟ی عوض بشنقدری باعث شده ایچ.. رو بدونمرتی اخي رفتارالی خوام دلیم-
 

 : کج شدمای لبش مثل قدي گوشه
 
 ... نکردميرییمن که تغ..يتوهم زد-
 

همون لبخنده کج و !.. لبخند زد؟مایچرا مثل قد..شدیترس داشت کم کم تو تمام بدنم پخش م.. رفت تو همابروهام
 ....وحشتناکش

 
 ... رفتیجونم داشت در م.. لرزوندی شهراد شده باشم،پشتم و مي بازي من بازم مهره نکهی افکر

 
 ...بغض پنجه انداخت تو گلوم.. تو چشمام جمع شداشک

 
 اما دی کوتاه حس کردم چشماش لرزیلی خي لحظه هی.. گونه مي روختی قطره اشک از چشمم رهی تو چشماش،رهیخ
 ....دمیشتباه د کم بود که فکر کردم انقدریا

 
 : خراب لب زدمی بغض و حالبا
 
بازم گند .. راه بودمهیمن فقط برات ..پس حدسم درست بود.. خورهی کارات حالم بهم منیاز ا.. لبخندت متنفرمنیاز ا-
 .....شونمتی ماهیبه خاك س.. شهرادامی کوتاه نمگهی دفعه دنی اما امی به زندگيزد
 

 : خودش و رسوند بهم و بازوم رو گرفتعی بلند شدم که برم،سری نگام کرد و وقتمات
 
االن چرا تو ..می کنی می زندگمی داری مشکلچیما که بدون ه..یبافی خودت داستان ميچرا برا!.. شده مگه؟یچ-

 !....؟ی خواستی رو نمی زندگنیمگه هم!..؟یناراحت
 

 ي براگهید.. دوستت دارمی بهم نگفتشهی ميگم ده روزچطور ب..ی کنیاالن چطور بهش بگم،چند روزه بغلم نم..یلعنت
 .... دونهی خودش می بهش بگم وقتنارویچطور ا..ی کنی استفاده نمی از هر فرصتدنمیبوس
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 ...ی خواستی می زندگنطوری تو اگهیم.. گردنه منندازهی رو می کنه و همه چی داره انکار میوقت
 

 منو به خودش وابسته و دلبسته کرده نقدری ای خواستم اما وقتیقبال م.. کنمی زندگينطوری غلط کردم خواستم امن
 ..... رو بخوامیچطور توقع داره هنوزم همون زندگ

 
 :صورتم و جمع کردم.. سست بودنه خودم حالم بهم خوردنی لحظه از اهی

 
 خوابه بهتر دیاز امشب به بعد با.. تموم شدگهی خورم اما دی راحت گوله تورو مشهی خوره که همیحالم از خودم بهم م-

 ..... به بعد نوبت منه شهراد بزرگمهرنیاز ا..ي کردیتا االن تو هرکار خواست..ینی رو ببی زندگنیشدنه ا
 

 : رو محکم فشردبازوم
 
پس ..ي نکرديرییتو هم که تغ.. کنمیمن که مثله قبال رفتار م!..؟یگی می چی فهمی مچیه.. آبشاري شدوونهیتو د-
 ....رك و راست بهم بگو..ي خوای میاز من چ!..ه؟ی حرفا و کارا واسه چنیا

 
به .. نقطه ضعف داشتني برادیشا.. خواد از زبونم بشنوهی کردم میحس م.. دونه منظوره من چهی بودم ممطمئن

 ... گفتمی نمیچیهرحال من که عمرا ه
 

 : زدميپوزخند
 
 ی خواهی می شناسمت که بدونم االن چی مينقدریا.. شناسمی وقته تورو میلیمن خ.. شهراد بزرگمهريکورخوند-

 ....ادی از دهن من درنمیچیه..ي دفعه رو اشتباه کردنی اما ايبشنو
 

 ...دی و محکم ول کرد و پنجه هاش رو تو موهاش فرو کرد و محکم کشدستم
 

 ... و بغضم بزرگتر شددمی و شنرلبشی گفتن زیلعنت
 
 ... تر شدنشیقی حققهی گرفت با هردقی و جونم و مشدیزرگ و بزرگ تر م فکر هرلحظه داشت تو سرم بهی

 
 شهراد ي حرفادیمن اول با.. بهم غلبه کنهزاشتمی اما من نمدادی شهراد عوض شد تو سرم جوالن مي که از روزيفکر
 .....دمی که شندمی شنیرو م
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 :دیصدام از بغض لرز.. صورتم فرود اومدني با سرعت رواشکام
 
 گهی اما دشمیهردفعه من خرِ تو م.. بخشمتی نمچوقتی هگهی دی اگه بهم ضرر بزنندفعهیا.. بخشمت شهرادینم-

 ....از امشب تموم شد..تموم شد
 
 اروم يهنوز دلم ذره ا..رونی دفعه عقب گرد کرد و خواست از خونه بره بهی شد و رهی تو چشمام خی حالت خاصهی با

 ... سوختمینشده بود و داشتم م
 
 : رفت گفتمی ملی تحلشتری که هرلحظه بیی و صداهی گربا
 
حاال !..؟ی که پسرت رو داشته باشی خواستی میمنو فقط تا وقت!.. به پسرت؟دنی رسيبرا!.. پل بودم برات اره؟هیمن -

 بعدم نی کنی منافعه خودتون ازم سواستفاده ميهمتون برا..ستی به آبشارِ بدبخت نيازی نگهی دی تو باباشدهیکه فهم
 ....نیخودتون و خواسته هاتون مهم فقط.. افتهی دختر منی واسه ایبه درك که هراتفاق

 
 ... م شدرهی و بهت زده خدی که چرخدمی تارم شهراد رو ديبا چشما.. هق بهم اجازه نداد ادامه بدمهق

 
 ....بق تو چشماش برگشته کردم محبته سایحس م..زدیچشماش دو دو م.. شدمرهی و پاك کردم و دوباره بهش خاشکام

 
 ... موضوعنی نذاشت خوشحال بشم از ایحت
 

 ... خونه رو لرزوندي هاشهی گفتنش شی لعنتــــادهی و فرواری تو ددی و محکم کوبمشتش
 
 ... و چشمام رو محکم بستمدی بلنده در شونه هام پرياز صدا..دی و درو محکم کوبرونی خونه رفت باز
 
 ... صورتمي مبل و دستام و گذاشتم روي حال افتادم رویب

 
 ... کردی خراب بشه رو حفظ ممی که با چنگ و دندون نذاشتي ای اومد و زندگی به خودش مکاش

 
 .... سرموني هر طرفش اوار بشه روزاشتی و نمشدی خونه منی ستون ادیپس با.. خونه بودنی مرد ااون

 
 دادم شروع نشده تمومش ی محی کنه،ترجریی تغیلی و به هر دلينطوری بار شهراد اهی قرار باشه هر چند وقت اگه
 ....می کنی پرتنش زندگطی محنی تو امی تونستینه من و نه سپهراد،نم..میکن
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اون .. حرف بزنهادی بود بی برقرار کنه و اگه مشکلمونی بتونه تعادل رو تو زندگدیپس با..شدی متی شهراد هم اذخودِ
 ... بتونهدی خونه ست پس بايمرده ا

 
 راه رو انتخاب کنه نی اسون ترنکهی حلش کرد،نه ادی هم داره و بای راه حلهی ی گرفت که هر مشکلی مادی دی باشهراد
 .... هارو بندازه گردنه طرف مقابلش و قهر کنهریو تقص

 
 ..هی شهراد چي کارالهی دونستم دلی من هنوزم نمهرچند

 
 ... شهراد رو نداشتي رفتارانی توان تحمل کردنه اگهید.. شده بودمتی اذی به اندازه کافمن
 

 ي ادماهی بعد از سالها اروم باشم و مثل بقکمی خوام ی که من فقط دنبالِ ارامشم و مدهی کردم شهراد فهمی مفکر
 .... کنمی زندگيعاد
 
 ..... کارشنی با ااما
 

 .. سوختی مهیاز گر.. و با انگشتام،چشمام و ماساژ دادمدمی کشیپوف
 

 لهیکاش بهش پ..وفتهی واسش نی اتفاقرونیبا اون حالش رفت ب.. نگاه کردمي به در ورودی و انداختم و با نگراندستم
 ....نکرده بودم

 
 ...شهی قلب عاشق که حرف حساب سرش نمنیلعنت به من و ا..پوووف

 
 حواسش جمع ی حرف بزنه و وقتیاشت با کس داجیاحت.. دور زده بود تا خودش و اروم کنه نشده بودابونیهرچقدر تو خ 

 ..... سخت پشتش بودي تو لحظه هاشهی بود که همی مهرابيشد جلو خونه 
 .... مشت و لگد لهش کنهری دفعه پشت آبشار بود چون هر ان ممکن بود حمله کنه بهش و زنی انگار ااما
 

 : بلند کرده بوداد،صدای از حرصِ زمهراب
 
باهات راه اومده اونوقت تو چه ..دل به دلت داده.. خوش نشون دادهي همه سال بهت رونیز ادختره بعد ا..اخه االغ-

 .... شهرادیستیتو عاشق ن..ی بازم دلش و بشکنیچطور تونست!..؟ي کردیغلط
 

 :دی توپشتری بتِی و گرد کرد و با عصباند،چشماشی نگاهه پر حرص شهراد رو دیوقت
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 و شینی اورد تو اون حال ببی لحظه هم دلت طاقت نمهی يکه اگه بود.. شهرادیستیتو عاشق ن..گمی و مقتیدارم حق-

 تو هنوزم تو خونه ت ي کارانی کنم که چطور با ایتعجب م..رونی بییای و بی از کنارش رد بشالی خیبازم ب
 .... کردی بود فرار میهرک..مونده

 
 :دی و صورت سرخ شده بلند شد و داد کشتی با عصبانشهراد

 
 دور و ادیز.. براشی باشیافتنی دست نکمیگفت بزار .. رفتار کنينطوری اون روانشناسه گفت اگمیم..فه شو مهرابخ-

 به نفعه نیمنو قانع کرد که ا.. دارهازیگفت بزار حس کنه بهت ن.. طرفتادیمحبتت و کم کن تا اون ب..برش نپلک
 ...هردومونه

 
 : بلند تر داد زدمهراب

 
 با احساساته خودت جلو دیتو با..ي ندارازی به مشاور داره تو که نازیآبشار ن..ي به حرف اون گوش داديتو گُه خورد-
 رو تموم ی همه چينطوری بار همهی چون تو نهی بی رو تموم شدنه می تو همه چدنهی ذره پس کشهیاون دختر با ..يبر

 داده ادشی دونه آبشار تازه سپهراد رو اماده کرده و ی نمیزنی که ازش حرف مياون مشاور..ي و نابودش کرديکرد
 ی هم بود فکر مگهی دی،هرکي دفعه عوض شدهی اجازه داد سپهراد بابا صدات کنه،تو نکهی بعد از ایوقت..بهت بگه بابا

بس .. بسهگهید.. اخه شهرادی نفهمنقدریتو چرا ا..ي و اون و الت دسته خودت کردی به پسرت برسی خواستیکرد م
 کمی.. دادهادتی بار چون مشاور هی.. بار چون خودش خواستههی.. بار بخاطره انتقامهی.. نکنتی اون دخترو اذنقدریا..نک

 ......از عقله خودت استفاده کن
 

 : تر شدکی انداخته بود نزدری که سرش و زي اورد و به شهرادنیی و پاصداش
 
 معشوقه ت ی بفهمدی بایتو اگه عاشق.. توئهتی داره محبت و حمااجی که احتيزیبرادر من اون دختر االن به تنها چ-
بزار قلبت راه .. دور داداشزی رو براروی و یحرفِ مشاور و فالن..ی حرف دلش و بخونی تونیاز چشماش م.. خوادی میچ

 کیت نزد اونم بهیشی مکی که تو بهش نزدنقدری،همی که گفترنطویا.. خوادیآبشار فقط عشقه تورو م..و نشونت بده
 کنم یخواهش م..ی کنی رو خراب میهر روز همه چ.. گند نزن شهرادنقدریجونه سپهراد ا..ی خواهی می چگهید..شهیم

 .... فکر کنکمی يقبل از هرکار
 

 : دستاش فشردنی مبل و سرش و بي وا رفته خودش و انداخت روشهراد
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من گفتم آبشار رو ..شهی مينطوری دونستم ایچه م.. گفت و گفت و گفت تا منو خر کردنقدریا.. کردمیمن قبول نم-
 ....دهی شناسه پس داره راهه درست رو نشون میم
 

 : شونه ش گذاشتي شهراد نشست و دستش و روکهی نزدمهراب
 
 بوده نی منظورش ادیشا..و و ازش دور شری بگدهی نبوده که کال آبشار رو نادنیمن مطمئنم منظوره اون بنده خدا هم ا-
 ی مدای اون به تو کشش پينجوریا..زای چنیا..بوسش نکن..مثال بغلش نکن..ادهی زیکیمنظورم نزد.. نشوکشی نزدادیز

 .....ه بودزای چنی منظورش ادیشا.. بغلتادیکنه و خودش م
 

 ... فکر هم نکردهزای چنی به ای که حتدادی مبهوته شهراد نشون منگاهه
 

 .... مدت هم خودش و هم آبشار رو داغون کرده باشهنی باشه و ادهی منظوره مشاور رو اشتباه فهمدی شادی فهمی محاال
 
 ... دستاش فشردنی چشماش رو بست و سرش و محکم تر بی ناراحتبا
 

 : ش رو فشرد و گفتد،شونهی که حال خرابش رو دمهراب
 
 با اون افتضاح یوقت..ی تونیمن مطمئنم م..ی کنی درستش م،خودتميخودت خرابش کرد..نگران نباش داداش-

 !....نه؟..ستی نيزی چگهی دنی پس اياری بازم دلش و به دست بیتونست
 

 ... لب حواله ش کردری زی و فحشدی رمق خندی بشهراد
 
 روز خوش داشته هی زاشتینم.. کردی متی دخترو اذنیچقدر ا.. آبشار بازم دلش پر از غصه شدي حرفاياداوری با

 ....باشه
 

 ... اما بازم خراب کرده بودهی بهش اعتماد کرده بود و به سپهراد گفته بود که باباش کتازه
 

 اورد و با حرفه ی درمي بچه بازدیچقدر با..شدی کرد داشت خسته می که میی هاتی ها و اذي از خرابکارگهی دخودشم
 ..... کردی متی رو اذه،آبشاریبق
 
 ... آبشار،هم سپهراد،هم خودشيهم برا.. بس بودگهید
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 ... بهتر بشه،نه بدترشونی کرد تا هرروز زندگی مي فکرهی دیبا
 

 : سمت مهراب و متفکر نگاش کردبرگشت
 
 کردم که ی مياداوری به خودم شهیهم.. ناراحت بودیلیاخه خ!.. بخشه؟ی دفعه هم منو منیمهراب به نظرت آبشار ا-

 که خودمم حالم يبا اون پوزخند.. کردمياداوری اما امشب خودم گذشته رو ادی بادشی از گذشته يزی چچی هدیآبشار نبا
 ..... خورهیازش بهم م

 
 :دی لباش کشي سکوت کرد و زبونش و رویکم
 
 و می زدیحرف م.. مونده بودمششیکاش پ..رونیهمونطور ولش کردم و اومدم ب..هی دونه االن تو چه حالیخدا م-

 ....می کردیم رو حل مسوتفاه
 

 : زد به بازوش و شوخ گفتمهراب
 
 رو عقب ی و منت کشی کنری که دي اقهی دقکیهر !..؟ی که چی نشستنجایا..خب پس پاشو برو به زن و بچه برس-

 به دردسر شتریبه نظرم پاشو برو تا ب..از من گفتن..ي و قربون صدقه بري ناز بخرشتری بدی همون اندازه با،بهيبنداز
 .....يوفتادین

 
 ... مهراب زدي به بازوی شهراد نشست و مشتي رو لباي محولبخنده

 
 ... آبشار محو شدياداوری اما شهراد همون لبخنده محو هم با دی عقب و غش غش خنددی خودش و کشمهراب

 
 ... خندنی کنه و هرهر می می با دوستش شوخنجای داره و شهراد نشسته ای دونه االن چه حالی مخدا
 

 : و از جا بلند شددی کشیپوف
 
 ... ممکنه آبشار نگران بشهگهیمن برم د-
 

 : هم بلند شدمهراب
 
 ... سر به تنت باشهستیفکر کنم االن حاضر ن..ی جوش بزنشی نگراني خواد براینم.. باششیتو برو به فکر ناراحت-
 



@donyayroman 666 

 : لب غر زدری زبعد
 
 رو ي کارهیتو که عرضه ..شهی مزاحم ما مادی کنه و می مری خر تو گل گنی کنه بعد عی مي خرابکاروثی دکهیمرد-

 ....االغ..ی کنی شروعش مي خوری گُه ميندار
 

 : خنده ش رو گرفت و گفتي به زور جلوشهراد
 
 ... های گفتی چدمیشن-
 

 : رفتي چشم غره امهراب
 
 ... بلندتر بگمی خواهیم..يگفتم که بشنو-
 

 : کردنِ مهراب دستش و بلند کرد و کشدار و حرص درار گفتتی اذي براالی خی توجه و بی بشهراد
 
 !...يبــــــــا..قی از کمکت رفیمرس-
 

 ... کرد بهش نخورهی که مهراب داشت پرت می تا کوسنرونی بدی درو باز کرد و پرعیسر
 
 ... خنده درو بست و سرش و تکون دادبا
 

 ....دی کشیقی اسانسور و نفس عمي وارهی داد به دهیتک.. همکف رو زدي اسانسور شد و طبقه سوار
 
 سوتفاهم باعث نی ببخشش،وگرنه ادی تا شادادی محی رو براش توضی و همه چاوردی امشب از دله آبشار درمنی همدیبا

 .....شدی مي بدياتفاقا
 

 ...رونی اومده بود بشدی میسه چهار ساعت.. به ساعت انداختینگاه
 
 با شدی خوشحال مکمی دیآبشار گل دوست داشت و شا.. نهای کنه ی مدای موقع پنی ای گل فروشهی نهی گشت ببی مدیبا
 ..... کارنیا

 
دوست .. نبودمبیباهاش غر..حرارت دستش واسم اشنا بود.. لبامي نشست روي محو،لبخندهی حس نوازشِ ارومبا

 ....داشتم ادامه بده
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 ...چشمام رو باز کردم همون لبخنده محو،چندبار پلک زدم و در اخر با
 

 همون ي  و فکر کرده بودم که روهی گرنقدریا.. چشمام رد شدي از جلولمی فنی عی که به شهراد افتاد،همه چنگاهم
 ....کاناپه تو خودم جمع شده و به خواب رفته بودم

 
 ... صورتم پس زدمي تو هم و دستش و از رودمی و کشاخمام

 
 اما انقدر دمیدستم و کش.. کاناپه نشستم و خواستم بلند بشم برم تو اتاقم که شهراد مانع شد و دستم و گرفتي رواروم

 .... نکرديریی تغچیمحکم گرفته بود که ه
 
 :دمی تلخ،غری درهم و لحني اخمابا
 
 ی محلی بار بهی..قصم به سازه تو برشهی من همستیقرار ن..گهیدست از سرم بردار د!..؟ی خواهی از جونم می چگهید-

 ..... اقا شهرادی خبرا ننیاز ا..ی بار هم نوازش و مهربونهیت،یو اذ
 

 و نوك انگشتام رو تو دستش گرفت و برد سمت نیی بازوم سر داد پاي به حرفام بده،دستش و از روی جوابنکهی ابدون
 ...لباش

 
 : و بعد دستم و محکم تو دستش فشرددی دستم و دو بار بوسپشت

 
 ...دمی محی رو برات توضیهمه چ.. خوام بابت رفتارمیمعذرت م-
 

 : و تکون دادمسرم
 
 ... بشـيزی خوام چی نمگهید-
 

 ... پاش نشوندمي تو بغلش و رودی تر منو کشعی کاناپه نشست و سري روعی حرفم کامل نشده بود که سرهنوز
 

 ... به صورت متعجبم زد و محکم تو بغلش فشردميلبخند.. تو هم موند و با بهت نگاهش کردمحرف
 

 .. ضعف رفتدلم
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 ... اغوش بودمنی دلتنگه اچقدر
 

 ... محکمش دور بازوهام تنگ شده بودي بازوهاي دلم براچقدر
 

 .... مرد تنگ شده بودنی اي همه کارها و رفتار هاي عطر تنش و کال براي برادلم
 
 .... داشتم باور کنم هنوزم مثل سابقم براشازین..عد سوال هام رو شروع کنم کنم و بی رفع دلتنگکمی خواستم اول یم
 

 ... ش گذاشتم و چشمام بستمنهی سي شونه ش و دستم و روي و روسرم
 
 دادی نشون منی اورد،کم کرده بود و ای که به بازوهام ميشهراد هم از فشار.. دونم چقدر گذشت که اروم شدمینم

 .....ارومتر از قبل شده
 

 ... داده بود و چشماش هم بسته بودهی کاناپه تکیسرش و به پشت.. شونه ش برداشتم و نگاهش کردمي و از روسرم
 

 ... زد و سرش و بلند کردي وقته جواب پس دادنه که لبخنده محودی فهمانگار
 

 يشگونه رو ش و نوازگهی گونه م کاشت و دسته دي روي جلو و بوسه ادی و برد پشت گردنم و صورتم کشدستش
 ....دیبازوم کش

 
 ... شدمرهی تو چشماش ختی نشوندم و با جدمیشونی پي روی کمرنگاخم

 
 : و نجوا کرددی گونه م رو بوسدوباره

 
 ... برم منتتی جدنیقربونِ ا-
 
 ... گفتم و بازم همونطور نگاهش کردمي خدا نکنه اهی دلم تو
 

 ... صاف کردنِ صداش کردي برای کوتاهي پاش جابه جا کرد و سرفه ي منو رویکم
 
 !... که من اون دفعه تنها با مشاورت صحبت کردم؟ادتهی.. کردمتتی مدت اذنی ببخش ازمیعز-
 
 : کردم که ادامه دادزی رکمی سرتکون دادم و چشمام و ي کنجکاوبا
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اونم با من صحبت کرد ..ی تحمل کنی تونی و نمیشی متی اذشمی مکتی من نزدی که وقتيخب تو بهش گفته بود-

 .... به تو استفاده نکنمیکی نزدي برای از هر فرصتیه..دور و اطرافت نباشم.. نشمکتی مدت نزدهیو گفت 
 
 : گفتی شد و بعد از مکث کوتاهرهی تو چشمام خی شرمندگبا
 
 شهی منطوری شدنه من اکی فقط با نزدنکهیفکرِ ا..شمی متیشه،اذی من حالت بد میکی از نزدنمی بی میمنم واقعا وقت-

 ي نبوده که کال ازت دورنینگو منظوره مشاورت ا..دهی راه جواب منی فکر کردم انی هميبرا.. کنهیواقعا داغونم م
 ..... نشمکتی نزدیلی خیلی خواست خیفقط م..کنم

 
 : ادامه دادینی گونه م و با لحن اروم و دلنشي رودی کرد و نوازشگونه کشکی و اروم به صورتم نزدلباش

 
 ...بوست نکنم-
 

 : و دورم محکم تر کرددستاش
 
 ...بغلت نکنم-
 

 : شدرهی عقب و تو چشمام خدی و کشصورتش
 
 ... نگم دوسِت دارمیه-
 

 : و اروم اروم حرکت داد و پشتِ کمرم و نوازش کرددستش
 
 !... نه؟ای ی بخشی رو مچارهی عاشقِ بنیحاال ا-
 
 !... کرد؟ي و کال از من دوردی خنگه که منظوره دکتر رو نفهمنقدری ایعنی.. بغض نگاش کردمبا
 

 : گلوم و گفتي رودی انگشتاش و نوازش وار کشنوك
 
 ... نشونیغمگ.. نکنهیگر.. اما بغض نکناری سرم بی خواستییهربال..فحش بده.. منو بزنایب..بغض نکن-
 
 :دی اراده و با بغض از دهنم پریب
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 !...خنــگ-
 

 : هم فشردي زد و لباش و روي خندتک
 
 کلمه هی ی حتدمیقول م.. بگوي دوست داریهرچ..ری خودت و نگياصال جلو..زمیراحت باش عز..شروع شد..خب خب-

 ....بگو فداتشم..یحرف هم نزنم تا تو راحت باش
 

 : پر خنده گفتیی ش زدم که با صدانهی تو سیمشت
 
 ....فقط قبلش.. بکني نداره،هرکار دوست داربیع..ی با کتک شروع کنی خواهی منکهیمثل ا..اها-
 
 زد روم و با مهیخ.. خنده بلنده شهراد گم شدي خفه م تو صداغیج.. پاش بلندم کرد و انداختم رو کاناپهي دفعه از روهی

 .....خنده نگام کرد
 

 ... تونستم بکنمی نمي کارچیه.. سرمي تو دستش بود و دستامون رو برده بود باالدستام
 
 ... بدنش و انداخت رومینی خودم و تکون دادم تا خالص بشم که سنگمکی

 
 : کردم و با تشر گفتمیاخم
 
 بگه از من دور شو که یکیانگار از خدات بود !..؟ي که چکار کردرهی مادمی ي زودنی به ايفکر کرد..نمیبلند شو بب-

 ی هرچیعنی.. هست اصالی اقا منظوره تو چی نپرسی که حتي هم خوشحال بودنقدری و اي حرفش و تو هوا زدعیسر
 .......  چشم وی بگعی گفت سری هرچیکه هرک!..؟ی ما باشه مردينطوریتو قراره ا..اعتماد بهت داشتم دود شد رفت هوا

 
 ... شدم بهشرهی گذاشتنه لباش رو لبام،صدا تو گلوم خفه شد و با بهت خبا
 

 ..دی بوسی و بسته بود و باولع لبام و مچشماش
 

 ...شدی از ذهنم پاك می و همه چشدی ناخداگاه داشت بسته مچشمام
 

 ... گرفتی اراده م رو ازم ميهمه .. کردی خود می منو از خود بينطوری لبا بود که انی تو ای قدرتچه
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 .... پشت سرش فرو کردمي دستم و از تو دستش ازاد کردم و بردم پشت گردنش و انگشتام و تو موهاهی
 

 ..میشونی رو چسبوند به پشیشونی نفس زنان ازم فاصله گرفت و پنفس
 

 :دی رو بوسمینی به صورتم زد و نوك بيلبخند
 
 !..؟يدیبخش-
 

 : شدم تو چشماشرهی ختی و با جددمی کشیقی عمنفس
 
 ... بشممونی کنم پشی که بهت مينزار بازم از اعتماد..ي کارو باهام کردنیشهراد دفعه اخرت بود که ا-
 
 : تکون داد و با شوق نگاهش و تو صورتم چرخوندرس
 
 ... کردمتتیببخش اذ.. شدی باهم قاطیهمه چ.. خوامی دفعه هم معذرت منیبابت ا...دمیقول م..قول-
 

 : گُندشکلِی زدم و نگاهم و چرخوندم رو هپلک
 
 ...بد نگذره بهت!..؟یراحت-
 

 خواستم غرورش و خورد کنم و ی کرد نمی می بود و عذرخواهمونیحاال که پش.. کش ندمادی دادم زحیترج
 ....نبخشمش

 
 ... کنمی بکنم که اون ناراحت بشه و مجبور باشم عذرخواهي هم من کاري روزهی دیشا
 

 ... جز دوست داشتنه شهراد نداشتمیحی توجچی همن
 

 هی دوست داشتن بود اما بازم نتونستم ازش دست بردارم پس مجبورم نی که سرم اومد بخاطره همیی بالهاتمام
 .....  پابرجا بمونهی زندگنی تا اامی کوتاه بییجاها

 
 : با خنده گفتشهراد

 
 ...ادی تو بدت منکهینه ا-
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 : گفتتی خنده ش و جمع کرد و با مظلومدی منو دی نگاهه عصبیوقت
 
 !....خوب شد حاال؟..ادی بدت مطنتیز ش هم ایلیتو خ..من دوست دارم..باشه باشه-
 

 ...... کردکی شد و با ذوق دوباره خم شد روم و لباش و به لبام نزدری خندم شی دارم مدی دی م گرفت و وقتخنده
 
 ...می زودتر دست به کار بشدیبا.. رو چک کردمی زدم و همه چی خونه چرختو
 

 ...می و همه رو دعوت کنمیری تولد بزرگ واسش بگهی می خواستی سپهراد بود و می تولد پنج سالگامروز
 
 ... براش موندگار باشهمی خواستی و ممی بودششی تولدش بود که هم من،هم شهراد پنیاول
 

 ... تبسم رو گرفتمي کانتر برداشتم و شماره ي رو از رومیگوش
 

 : از چند بوق جواب دادبعد
 
 !...ه؟یچ-
 
 ..ي درست جواب بدی نگرفتادیهنوز ..هی کوفت و چيا-
 

 :دی کشي کالفه اپوف
 
 چکار نمیحاال هم بنال بب.. جواب بدمينطوری دوست دارم ایعنی نگرفتم،ادی هنوز ی همه سال وقتنیآبشار بعد از ا-

 ....يدار
 

 : تو همدمی و کشاخمام
 
 !...؟ي رو اماده کردلمیف..شعوریب-
 
 .... خوشم اومد ازشیلیمن خودم که خ.. قشنگ شدهیلیخ..یشی موونهی دینی آبشار ببيوا.. شدهیعال..بـــله-
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 دست تنها نجای من اگهی دنییایزود هم ب..شیاری نره با خودت بادتیپس ..یگی باشه که منطوری همشاالیا-
  کاراهی خونه و بقنیزای دي اما برامی گرفتیچند نفر رو از شرکت خدمات.. رو انجام بدهرونی بيشهراد رفته کارا..موندم

 ...... استرس دارمیلیخ  توروخدا مننییایزود ب..می دست به کار بشدیخودمون با
 
 ... کمکتمییاینگران نباش زود م.. دنبالمونادی داره ممی االن افسون زنگ زد گفت اماده باشنیهم..باشه آبشار-
 
 ...فعال..باشه پس منتظرتونم-
 
 ..يبا-
 

 ... رو قطع کردم و دوباره رفتم تو اشپزخونه تا خودم و سرگرم کنمیگوش
 

 ی درست مدی رو خودم بازهای چهی و بقوهی اما دسر و مارنی سفارش داده بود و قرار بود سرموقع برونی رو شهراد از بغذا
 ....کردم

 
 پی کلهیحساسشون رو جدا کنه و  ي که از بدو تولد سپهراد تا االن داشتم رو دادم تبسم تا جاهایی هالمی فتمام

 .... ازشون بسازهي اقهیچهل،چهل و پنج دق
 
 رو امتحان کرده یخصوصا شهراد که تا االن هر راه..ننی رو بزارم همه ببلمی فنی که از تولد گذشت اکمی خواستم یم

 ..... و نذاشتمنهی سپهراد رو ببی بچگي هالمیتا ف
 

 ...ننی ببهی خواستم هم اون،هم بقی مگهی دامشب
 

 صورتش تا ي کرد و ورم هاریی تغدی صورتش به سفي که قرمزی ماهگکیاز .. بودی خوشگلیلی خي بچه سپهراد
 .... خوشگل شده بود که حد نداشتنقدری رفتن،ايحدود

 
 ... برابر اصله سپهراد بودی تونم بگم کپیم.. شهراد رو بهم نشون دادی بچگي مادرجون عکساشی روز پچند

 
 ... فهمه سپهراد پسرشهی برو برگرد می بنهی شهراد رو ببی بچگي عکسایهرک

 
 .... همه شباهت تعجب کرده بودنی از ادی عکسارو دی شهراد خودشم وقتیحت.. شباهت دارنگهی که به همدنقدریا
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اخالقش مثلِ اخالقِ گنده باباش " با حرص به شهراد نگاه کرد و گفت دی تعجب مارو دی شب مادرجون وقتاون
 ...."نشه

 
 ...دمی شهراد حرص خورد و من بهش خندچقدر

 
 ... اون روز زدمادهی به ي و لبخندرونی از فکر اومدم بفونی زنگ اي صدابا
 

 ....فونیسمت ا دور کمرم تا ابش گرفته بشه و راه افتادم شبندهی به پدمی و اب زدم و کشدستام
 
 ... رو زدمی شد و شاسقی لبخندم عمفونی اتوری بچه ها تو صفحه ماندنهی دبا
 
 ... رو هم باز کردم و منتظرشون شدمي وروددر
 

 دی خندیتبسم هم غش غش م.. کردنی زدن و دعوا می و افسون تو سر هم متایب.. صحنه برام اشنا بودنی اچقدر
 ....بهشون

 
 ...دمی دی مشهیمن سال ها بهش عادت کرده بودم و هم بود که ي صحنه انیا

 
 جمعمون تنگ يدلم برا..دمی بغلشون کردم و بوسیکی یکی بهم،دنی رسی شد و وقتی ارومي به خنده لی تبدلبخندم

 ....شده بود
 

 که با خودشون اورده ییزای چهی شب و بقيلباس ها.. کردمزونی در مانتو و شالشون رو ازشون گرفتم و اوي جلوهمون
 .....می تو اتاق مهمان و دوباره برگشتمیبودن هم با کمکِ افسون برد

 
 ..زدنی اشپزخونه نشسته بودن و پر سروصدا حرف مزی مپشت

 
خداکنه سرموقع تموم ..خچالی انداختم و رفتم سمت شدی به سالن که توسط خدمه ها داشت مرتب می نگاهنگران

 ...بشه
 

 .... مشغول کار هم بشنزننی حرف منطوری تا همزی مي رو اوردم و گذاشتم روهی ساالد فصل و ساالد الومواد
 
 ... ها شدموهی و مشغول شستنِ مدمی کشیقینفس عم.. غر زدن و بعد شروع کردنکمی
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 ها تو ظرف وهی مدنِی و مشغول خشک کردن و چستادمی کانتر اي بعد که شستشو تمام شد،پشت به بچه ها،جلوکمی
 .... شدمستالی کريها
 

 : تبسم حواسم جمع شدي مشغول بودم و تو فکر،که با صدانطوریهم
 
 ... بهتون بگميزی چهی خوام یبچه ها م-
 

 .... مشغول خرد کردن کاهوها بودنطوری انداخته بود و همنیی بهش کردم که سرش و پای نگاهمی نبرگشتم
 

 ...دی کشیداشت خجالت ممثال ..دختر خنگ.. زدمیقی عملبخنده
 

 : خنده و گفتری غش غش زد زافسون
 
 )....تبسم(یخجالتت تو حلقم تب-
 

 : رفت و منم دوباره برگشتم سمت کانتر و گفتمي چشم غره اتبسم
 
 ...بگو تبسم-
 
 : من من کرد و بعد اروم گفتکمی

 
 ...من عاشق شدم..من-
 

 لبخنده مرموز هی هم مثل من تعجب کرده اما افسون با تای بدمی سمتشون که ددمی م گرفت و با تعجب چرخخنده
 ..... کردیداشت تبسم و نگاه م

 
 : که تو صدام بود گفتمی تعجببا
 
 !...؟یعاشقِ ک-
 

 : باز گفتشی و نی بگه افسون با بدجنسيزی تبسم چنکهی از اقبل
 
 !...ایبــــرد-
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 .... شدم به تبسمرهی ها نشستم و خی از صندلیکی يرفتم رو.. گرد شد و کامل برگشتم سمتشونکمی چشمام

 
 ... کرد حرفه افسون روی مدیی لبش تاي رولبخنده

 
 : برگشت نگام کرد،گفتمی شونه ش گذاشتم و وقتي و رودستم

 
 ....شهی و حرف زدن که ادم عاشق نمدنیبا چندبار د..نی شناسی رو مگهیشما مگه چقدر همد!..اخه چطور؟-
 
 .... بهترنی از ایچ...شدی موندگار منجای اای گرفت،هم بردی هم تبسم سروسامون مينطوریا..ودم واقعا خوشحال باما
 

 : و بعد گفتدی با انگشتش خط کشزی مي روکمی تبسم
 
 ...منم قبول کردم..می باهم اشنا بششتری تا برونی بمی ازم خواست با هم برای که بردشهی می سه ماهبایخب تقر..خب-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 !... معرفت؟ی بیپس چرا به ما نگفت-
 

 : و محکم گرفتدستم
 
 مشکل هیهرکدوم ..نی هاتون بودی زندگریشما خودتون درگ.. بهتون اضافه کنمگهی مشغله دهی خواستم یبه خدا نم-

دوست داشتم همون موقع بگم اما بعد فکر کردم و .. دوشتوني بشه روي بارهی من ي ندهی خاستم فکرِ اینم..نیداشت
 ...... بعد بهتون خبر بدمه درست بشیگذاشتم همه چ..شتونی پامی خوب بيگفتم با خبرها

 
 : و گفتدی خندافسون

 
 ...یگی به ما مي درست شده که اومدیحاال مگه همه چ..ییچقد هم تو به فکره ما-
 

 : گفتیفی ضعي انداخت و با صدانیی باز با خجالت سرش و پاتبسم
 
 ... کردهيازم خاسگار..امم-
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 ...رفتی ور ميزی انداخته بود و با رومنییسرش و پا.. بهش نگاه کردمی تعجب و خوشحالبا
 
 کرد و مطمئنم االن تو لباس عروس هم ی اشک تو چشماش جمع شده بود و با ذوق به تبسم نگاه می احساساتيتایب

 .... زنهی ذوق می و کلنشی بیداره م
 

 ...دی کشی مي بود به تبسم و مطمئنا داشت نقشه ارهی هم که طبق معمول با خباثت خافسون
 
 : گفتتای بچه ها خواستم بلند بشم تبسم رو بغل کنم که بالِی خیب

 
 ... خبر براتون دارمهیمنم -
 
 : که گفتمی نگاش کردي کنجکاوبا
 
 ... اصنادیم م مگه من حرفنی کنی نگاه مينطوریشما ا-
 

 .. تا راحت باشهمی انداختنیی و سرمون رو پادمیخند
 
 : گوشه چشم نگاش کردم که دستش و گذاشت رو شکمش و گفتاز
 
 ...نیشی خاله منیدار-
 

 ...میدی پری و از رو صندلمیدی کشي بلندغی دفعه همزمان جهی اما می حرکت موندی لحظه بچند
 
 ... گفتمکی و بهشون تبردمی و تبسم رو بوستایب

 
 .. خوشحال بودمیلیخ
 

 ... راحته راحت بودالمی گرفتن خی که خواهرام داشتن سامون محاال
 

 .... من بودی و خوشبختیاون لحظه اوج خوشحال..می و تو بغل هم فرو رفتگهی دور گردن همدمی دست انداختییچهارتا
 

 ...می و از هم فاصله گرفتدمی رو بوستای بونی گرصورت
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 : زدمی اروملبخنده
 
 .... پشتتون هستمشهیمن تا هم.. شماسی و خوشحالي شاددنِیارزوم د..نی همتون خوشبخت بشدوارمیام-
 

 : زد پشته تبسم و گفتتای لبخند زدن و بهمشون
 
 ...می همه شوور دار شدگهید.. بختي خونه رهیخواهر کوچولومون هم داره م-
 

 : و گفتدی کشیغی جتبسم
 
 ...نی درازیلیشما خ.. نرمالهکلمیمن ه..یکوچولو خودت-
 
جدا از کوچولو بودنش،تبسم چند ..زشهی رکلهی قد و هتای کردن منظوره بی کرده بودن که االنم فکر متشی اذنقدریا

 .... از ما سه تا کوچکتر بودیماه
 
 : و گفتدی غش غش خندتایب

 
 ...يکتری بود که از ما کوچیمن منظورم اون چندماه..ي خودتم به خودت شک دارنیبب-
 

بچه ها هم کنارش نشستن و دوباره .. و مشغوله کارش شدزی دوباره نشست پشت مالی خی گفت و بی اهانتبسم
 .....چاقوهارو به دست گرفتن

 
 : و گفتموهی خنده برگشتم سمت ظرف مبا
 
 ...خدا شفاتون بده-
 

 : گفتن،همزماني جدیلی بدون لبخند و خیی تاسه
 
 !...نیآم-
 

 ...... و تکون دادم و مشغول کارام شدمسرم
 

*************************************************** 
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 ... از جنس ساتن بودرشی کار شده بود و زری بودم که روش حردهی پوشي بلندی مشکراهنیپ

 
 کتِ کوتاه از جنس هیدکلته بود و ..حالت کلوش مانند داشت هی و شدی گشاد منیی کمرم تنگ بود و از اونجا به پاتا

 ..... پوشوندی برهنه م رو مي لباس داشت که شونه هاي رويرایحر
 

 کم حجم و سِی گهی از موهام کی کوچي کهی تهیفقط افسون با .. شده بودختهی لخت و ساده دورم رموهام
 م و با قهی شقیکی رد کرده بود و سرش و رسونده بود به اون میشونی م  درست کرده بود و از تو پقهی شقک،کنارهیبار

 ...... محکمش کرده بودشدی نمدهی که اصال دییسنجاق ها
 

 ... اومدی هم به صورت گردم میلی مدله سرخ پوستا بود و خدرست
 
 قرمز و پررنگ نقدری بود جز رژ لبم که ارهی تشمیکل ارا.. صورتم کار کرده بودي هم روی پررنگبای و تقرزی تمشِیارا

 .....دادی که بود نشون می تر از اونمی کرد و لبام و حجی تو صورتم جلب توجه ميزی از هرچشتریبود،ب
 

خصوصا تو چشمِ ..دوست داشتم امشب خوب باشم.. شونه هام مرتب کردمي و موهام و رودمی به لباسم کشیدست
 ....شهراد

 
 ... رو پام کردممی و پاشنه هفت سانتی مشکي هاکفش

 
 .... نگاه کردمدادی تخت نشسته بود و پاش و تکون تکون مي که روي رفتم کنار و به سپهرادنهیی اي جلواز
 

 : دستم و به طرفش دراز کردمطنتی بهش زدم و با شیچشمک
 
 !... من اماده س؟کیمرده کوچ-
 
 .... زدم و موهاش و مرتب کردمیلبخنده پهن.. و دستش و تو دستم گذاشتنیی پادی رو تخت پراز
 

 ... و موهاشون رو مثل هم کوتاه کرده بودنشگاهی و پسر رفته بودن اراپدر
 

 .... بودن سمت راست سرشونختهیوسط سرشون بلند بود و همه رو ر.. موهاشون رو کوتاهِ کوتاه کرده بودني هاکناره
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 رهنی پهی.. تنشتی بود و فی تنگ بود و کتش هم اندامشلوارش راسته و.. بوددهی پوشي کت و شلواره سرمه اسپهراد
 ....ی مردونه و ورني سرمه اي بود به همراهه کفش هادهی پوشرشی ساده هم زدِیسف
 
 ..نیی پامی پله ها رو رفتیکی یکی و می اتاق خارج شداز
 

 ...شدی متوجه اومدن ما نمی سروصدا بود که مطمئنم کسنقدریا.. انگار اومده بودنهمه
 
 ... اومدی بلند به طرفمون مي که با قدمادمی و سر بلند کردم،شهراد رو دمیدی اخر رسي به چند پله ی وقتاما
 

 .. منتظر ما بود که اول از همه متوجه اومدنمون شدنقدریا.. به توجه ش زدمیکی کوچلبخنده
 
 رشی هم زدی سفرهنی پهی.. اومدی بهش میلی بود که قالب تنش بود و خدهی و اسپرت پوشکی شی کت شلوار مشکهی

 ..... هم شُل دور گردنش بسته بودی کروات مشکهی باالش رو باز گذاشته بود و ي بود و دکمه دهیپوش
 

 ....کم کم همه متوجه ما شدن و شروع کردن به دست زدن.. دستش و به طرفم دراز کرد و دستش و گرفتمشهراد
 

 ... تو بغلش و دسته ازادش رو هم دور کمر من حلقه کردمدی خم شد سپهراد رو کششهراد
 

 : کرد و لب زدکی و به گوشم نزدلباش
 
 .... دور شدنت رو ندارمهی ثانهیطاقتِ ..ي خوریامشب از کنارم تکون نم..يمثل ماه شد..زمی عزي خوشگل شدیلیخ-
 

 ... به خودش چسبوندشتری دستش و تنگ کرد و منو بيحلقه ..دمی خندزی و ردمی و گزلبم
 

 ...می مهمونا و به همشون خوش امد گفتشی پمی رفتیی تاسه
 

 سپهراد، کهی و خودمون هم همون نزدمی که واسش درست کرده بودی مخصوصی صندلي رومی سپهراد رو نشوندبعد
 ....میکناره هم نشست

 
 ...دنی رقصی وسط داشتن مای مهراب و بردی و تبسم با همراهافسون

 
 اه بلند هی بخوام،نکهی اراده،بدون ای بدنشیبا د.. کنمداشی کردم و نگاهم و چرخوندم تا پیکی کوچتا،اخمی بدنِی ندبا

 ....دمیکش
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 م،رد نگام و دنبال کرد و با رهی خیی به جادی دیوقت.. بلند و سوزناك بود که شهراد برگشت و با اخم نگام کردنقدریا
 .....دی اه کش،خودشمي و مهدتای بدنهید
 

 ...اصال.. کردمی نمي حسودتای به بي ذره امن
 

 ...شدی و حاال هم داشت مادر مدی خواست رسی که می خوشحال بودم به کستی نهای باتفاقا
 
 تای که بیی کدوم از روزاچیمن ه..رهی رو بگدنشی حسرت خوردن و اه کشي تونه جلوی هرکار هم بکنه نمی ادم گاهاما

 .....،تجربه نکردمقرار بود تجربه کنه رو
 

 .... بودشونی خوشبختي لباشون نشونه يلبخنده رو..دی کشی شکمش مي رو بغل کرده بود و دستش و روتای بيمهد
 
 ... خواستی که ادم ناخواسته دلش مزدی گوشش حرف مری کرد و زی نگاه متای خوشگل به بنقدریا

 
 اومدن ای به دني نازم و بخره و پا به پام براينطوری نبود که ای رو گذروندم و کسي که دوران بارداری برسه به منچه

 ..... کنهيبچه ش منتظر باشه و لحظه شمار
 

 ...فی رو با پدر بچه م بگذرونم اما حبای دورانِ زنی دوست داشتم امنم
 

 ... خوشبخت تر بشننمی از اشاالیا.. زدمی و ازشون گرفتم و لبخنده لرزوننگام
 محکم دورم نقدریدستاش ا..دی توجه به اطرافمون محکم منو تو بغلش کشی و بدیچی دستش و دور شونه م پشهراد

 ..... فرار کنمدی ترسیحلقه شده بود که انگار م
 :دمی نالاروم

 
 ...زشته شهراد-
 

 : شدرهی از خودش فاصله داد و تو چشمام خی کممنو
 
 خوردم رو جبران کنم پس یمن اماده م تا هر گه..ي حسرت بخوررنقدی ازارمینم.. کنمی جبران مناروی ايهمه -

 دمی بهت قول منویا.. کشنی خورن و اه می با نگاه کردن به تو حسرت مهی که بقشهی مي روزهی..نگران نباش
 .....آبشار
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 : م شدرهی و دوباره خدی رو محکم بوسمیشونیپ

 
 و ای باهام راه بکمی.. خوام به دوتاتون خوش بگذرهیم..می فکر کندی جز سپهراد نبایچیبه ه..امشب شبه سپهراده-

 ....کمکم کن
 

 .. شده بود که سرم و تکون دادمرهی تو چشمام خمنتظر
 

 ...لبخندم عمق گرفت.. پشت دستم زدي زد و دستم و تو دستش گرفت و بوسه ايلبخند
 

 که با خنده منو به وسط ي و به شهراددمیبا تعجب چرخ.. شددهی سر بزنم،که دستم کشهی شدم تا برم تو اشپزخونه بلند
 .... کردمد،نگاهی کشی رقص ميسالن برا

 
 ..دی رسی عقب اما زورم بهش نمدمی گرفت و خودمو کشخندم

 
 بازوهاش گرفت و به نی اهنگ شاد پخش شد و منو محکم بهی که داد یبا عالمت.. بود منو به وسط سالن بردهرطور

 ....خودش فشرد
 

 : نگاه کردم که گفتطونشی وبلند و به صورت شسرم
 
 !....نه؟..یفکر کنم دوست داشته باش..میدی وقته با هم نرقصیلیخ.. خوام جبران کردن و شروع کنمیاز امشب م-
 

 .....دنی مثبت گرفت و شروع کرد به رقصي به نشونه نوی م گرفت که اخنده
 

 ...دادمی دستاش و گذاشته بود رو پهلوهام و منم تو بغلش خودم و تکون مشهراد
 
 ... تو باشنشی خوان که پیهمه م..کری در و پی شهر بنی ايتو"
 
 ..." با منی سفر شنی اهیراه.. قسمت ما بودي انگاریول
 

 ....دی اروم و خوشگل باهاش رقصشدی نمنی هميبرا.. داشت اما قر نداشتي تندیلی ختمی راهنگش
 

 ...نی گرفته بودم رو زمتمی شهراد و با پاهام ري هانهی و گذاشته بودم رو سدستام
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 ... تو پر پرشیغم و غصه ها پ..شتری گذره عشقه من بیروزا م"
 
 "....دی عشقت و بوسشهیرو لبات م..دی و فهمي شادشهی چشات متو
 
 .... و دسته همه رو بلند کردغی جي لبام نشوند که صداي روی ارومي خم شد و بوسه عی شهراد سردی که رسنجای ابه
 
 ...." روزه نابودش کنـــــههی و اتیغمه دن.. تونه مثل من ارومت کنــــهی میک"
 

 ... زدم و شهراد سر انگشتام رو گرفت و برد باال سرملبخند
 

 ... همراه با اهنگدمی و پشت سر هم،چند بار دور خودم چرختند
 

 .... و دوباره پرت شدم تو بغلشدی رفت که شهراد دستم و کشی مجیگ داشت گهی دسرم
 
 ..ی منـــزهیهمه چ..ی منزهیتو عز"
 

 ...ی دل بکنی خواهی باور کنم می خواهی مي جورچه
 
 ..ی منـــزهیهمه چ..ی منزهی عزتو
 

 ..."ی دل بکنی خواهی باور کنم می خواهی مي جورچه
 

 ... و بردم دوره گردن شهراد حلقه کردم و خودم و چسبوندم بهشدستام
 
 .... و دستاش و دوره کمرم محکم تر کردمیشونی و اروم گذاشت رو پشیشونیپ

 
 ... دادمی و تند بدنمون رو همراه با اهنگ تکون مزی رزیر
 
 : شد و اروم همراه با اهنگ زمزمه کرد برامرهی چشمام ختو
 
 ... تو اب شهشیکوهه غصه ها پ..دیابا نگاهه گرم تو ب"
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 "... بهونه هات خراب شهنیبا ا..ی و خوبي همه شادنی انزار
 

 .... شونه هاش و محکم تو دستم فشردمي تا رودمی زدم و دستام و از دور گردنش،نوازش وار کشی پهنلبخنده
 

 ...لبام خشک شده بود..دی کوبی مجانی تند تند و پر هقلبم
 
 ... تو پرپرشیغم و غصه ها پ..شتری گذره عشق من بیروزا م"
 
 ..دی عشقت و بوسشهیرو لبات م..دی و فهمي شه شادی چشات متو
 
 ...." روزه نابودش کنــــههی رو ایغمه دن.. تونه مثل من ارومت کنـــهی میک
 

 .... خواست خودم و حل کنم تو وجودشیدلم م.. داشتم تو اغوششی حاله خوبچه
 

 ... پهلوهاش و چنگ زدمي تر تا رونیی و باز اوردم پادستام
 
 شد و صورتش و تو موهام شتریفشار دستاش دور کمرم ب.. و بردم تو گردنش و نفسم و فوت کردمطنت،صورتمی شبا

 ....فرو کرد
 
 ..ی منـــزهیهمه چ..ی منزهیتو عز"
 

 ...ی دل بکنی خواهی باور کنم می خواهی مي جورچه
 
 ..ی منـــزهیهمه چ..ی منزهی عزتو
 

 ..."ی دل بکنی خواهی باور کنم می خواهی مي جورچه
 

 و با تموم شدنه اهنگ و بلند شدنه دست،دوباره خودم و ولو کردم تو دمی دستم و برد باال و چند دور چرخدوباره
 ....بغلش

 
 ... و محکم چسبوندم به خودشدیخند

 
 ... زدمیس نفس م اما بازم نفمی بوددهی پر تحرك نرقصنکهی ابا
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 :گمی می بلنده اهنگ بشنوه چي صدانی گوش شهراد تا تو اکهی و لبام و بردم نزددمی کشقی نفس عمچند

 
 ... مرتبهی همه چنمیبب.. سر به اشپزخونه بزنمهی رمیشهراد من م-
 

 ... تکون داد و چشماش و باز و بسته کردسر
 

 نفس سر هی و ختمی اب روانی لهی يزیقبل از هرچ.. اشپزخونه و تند راه افتادم سمتدمی م کشنهی سي و رودستم
 ....دمیکش
 

 هی چ،اتفاقای که نشدم هتیاذ.. تندش به پوست سرم برخورد کردي شهراد صورتش و تو موهام فرو کرد،نفسایوقت
 ..... تر بشه و محکم ببوسمکیلحظه دلم خواست نزد

 
 ...ییای حیکال زدم تو خط ب.. و چشمام و بستمدمی و گزلبم
 
 ... کنمی که من میی چه فکرانیا

 
 ...کشونی به خدمه ها که تند تند مشغول بودن انداختم و رفتم نزدینگاه

 
 : گفتمشونیکی به رو
 
 خوام ی سرو نشه چون میچی هگهیبعد از اون د..نیاری و بوانی تو لنیزی اماده س،برخچالی که تو ییلطفا شربت ها-
 ......ممنونم..ییرای به پذنی دوباره شروع کنلمیبعد از ف..ننیهمه بب از سپهراد بزارم لمی فهی

 
 ... که بهش گفته بودمي گفت و رفت دنباله کاریچشم

 
 ... ها تموم شهییرای و منتظر شدم تا پذرونی اشپزخونه رفتم باز
 

 بلند دنی رقصی که وسط داشتن میی اعتراضه کسايصدا.. و اهنگ رو قطع کردموی ربع رفتم سمت استرهی از بعد
 ....شدن

 
 ... بزرگ جلوشون باشهی خانگنمای کردم و ازشون خواستم حواسشون به سی رو به جمع عذرخواهبلند
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 که یلمی لوستر ها و چراغ ها رو خاموش کرد و منم فلش رو تو دستگاه زدم و با کنترل تنها فیکی یکی افسون
 ..... کردمیداخلش بود رو پل

 
 ... کردنی بودن و نگاه مستادهی ها نشسته بودن و بچه ها دور تا دور سالن ای مبل ها و صندلي روترابزرگ

 
 دستش و دور کمرم حلقه کرد،منم دستم و بردم پشت کمرش و گذاشتم ی و وقتستادمی سمت شهراد و کنارش ارفتم

 .......رده بودسپهراد هم تو بغلش بود و دستاش و دور گردن شهراد حلقه ک.. شونه شيرو
 

 نگاهش به منه تا دمی دی قشنگ بود که برگشتم سمت تبسم و وقتنقدریا.. کالم و اروم پخش شدی اهنگ بهی اول
 ..... براش فرستادمی نه،لبام و غنچه کردم و بوسای از اهنگ خوشم اومده نهیبب
 

 گفت همه ی و منمی رو ببلمیهرکار کردم تا االن نذاشت من ف..کمیهرچند بهش مشکوك بودم .. زدی و چشمکدیخند
 ....مینی بیبا هم م

 
 درشتش ي که تو بغلم بود و با چشمای سپهراد،درحالي نوزادلمی که همون موقع فونیزی نگاهم و دوختم به تلودوباره

 ..... کرد پخش شدیاطراف رو نگاه م
 

 ... م نشوندقهی محکم رو شقي برگشت سمتم و بوسه اجانی با هشهراد
 

و خالصه از همه ..ستادنشیا..چهار دست و پا رفتنش..نشستنش..شدی پخش مکهی تهی سپهراد ي از همه کارانطوریهم
 .... بودلمی فکهی تهیدورانش 

 
 بامزه شده بود نقدری کرد و ای ميداشت باز.. گرفتمی ملمیخودم داشتم ازش ف..گفتنش "مام" نی به اولدی رسنکهی اتا

 ..... کردرمی اما اون غافلگرمی بگلمی گرفتم ازش فمیکه تصم
 

 ..."مام" و گفت دی خندنیرید،شی منو دی هاش بلند کرد و وقتي و از اسباب بازسرش
 

 .... بودسیاشک از چشمام تا چونه م شره کرده بود و کل صورتم خ.. زدمی دهنم و هقي و گرفتم جلودستم
 

 بهت سیخودمم باصورت خ.. دهن همه باز موندلمی في قسمته بعددنهی دفعه با دهی کرد و شتریاش و ب فشار دستشهراد
 ....زده موندم
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 ... شهراد بودي و سپهراد هم رومی بوددهی شهراد تو بغله هم رو تخت دراز کشمنو
 

 : که تو صداش بود گفتی شهراد بلند کرد با شوقي نهی سرش و از سسپهراد
 
 ...بابا شهراد..ییبابا-
 

 : اومدلمی شهراد تو فيصدا
 
 ... قربونت برهییبابا..ییجون بابا-
 

 قورت یبغضش و ه..دی درخشی نگاش کردم،اشک تو چشماش می شد و وقتشتری دست شهراد دور کمرم بفشار
 ....دادیم
 

 ... هم بوديروبه رو کم ي زوم شده بود رو صورته منو شهراد که با فاصله لمیف..ي وی برگشتم سمت تدوباره
 

 نکاروی اکسشیانگار تو م.. زومش نکرده بودی ثابت بود و کسنی گرفتم،دوربلمی من فی کاره تبسمه چون وقتمعلومه
 ...کرده بود

 
گفته ..لمی قسمتا رو بزاره تو فنی شعور قرار نبود ایب..دیرسی منو شهراد واضح به گوش مي اهنگ کم شد و صدايصدا

 ..... مربوط به سپهراد رو جدا کنهيبودم فقط قسمتا
 

 .... چطور ابرومون رو بردنی شعور ببیب.. بودنی مشکوکش واسه همي خنده هاپس
 

 ...پی کلي حواسم و دادم به ادامه دوباره
 

 :دی رو بوسمیشونی جلو و پدی کشکمی صورتش و شهراد
 
 کنم تا بشه دای تونم پی کلمه هم نمکی یحت..ستین..شهینم.. واسترمیمیم..وونتمید..عاشقتم.. دوست دارمیلیخ"

 قلب هی ندارم بهت بدم جز يزی چچیه..خوده دوست داشتن..یتو خوده عشق.. کنمانیباهاش احساسم و نسبت به تو ب
 ......"تپهیکه حاضرم قسم بخورم فقط و فقط بخاطره تو و بودنه تو م

 
 ... از همون روز پخش شدگهی دکهی تهی قطع شد و نیا
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 : گفتمشدی هم معلوم منجای ای که حتی و با بغضدمی شهراد رو بوسيم و بلند کردم و گونه  سرمن
 
 ..."! دوست دارم شهرادیلیخ"
 
 به تبسم رفتم که ي غره ا،چشمی اشکيبرگشتم و با خنده و چشما.. بچه ها بلند شدغی دست و جي دفعه صداهی
 .... و برام باز کردششین

 
 : منو محکم تو بغلش فشرد و زمزمه وار گفتشهراد

 
 ... دوست دارم جونمیلیمنم خ-
 

 ...پی هم سر و صداشون قطع شد و چشم دوختن به ادامه کلهیبق.. زدم و اشکام و پاك کردميلبخند
 
 پی سپهراد پخش شد و در اخر هم با چندتا عکس که همش از ما سه تا بود کلي هاي از مهدکودك و بازگهی دکمی

 .....تموم شد و همه شروع کردن به دست زدن
 

 ... وسطختنی اهنگ شاد گذاشت و دوباره همشون رهی دوباره رفت و چراغ هارو روشن کرد و افسون
 

 سی صورت خدنهیشهراد برگشت سمتم و سپهراد که هنوز تو بغلش بود با د.. بودسی از اشکام خکمی صورتم هنوز
 .....من،دستاش و به طرفم دراز کرد تا بغلش کنم

 
 :دمی کشقیسرم و بردم تو گردنش و چند نفس عم.. تو بغلمدمشی دورش و محکم کشدمیچی و پدستام

 
عاشقتم .. کردم تا االنی من چکار ميتو نبود..خوبه که نگهت داشتم.. پسرمي اومدایچه خوب که به دن-

 .....يری و جشن بگتی هزارسالگشاالیا..تولدت مبارك خوشگلم...عاشقتم..پسرم
 

 : و تو چشماش نگاه کردمرونی بدمی و از گردنش کشصورتم
 
 ...دوست دارم پسرم-
 
 : اشکام و پاك کرد و گفتکشی تپل و کوچي دستابا
 
 ...یمنم دوست دارم مامان-
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 :شهراد دستاش و دور دوتامون حلقه کرد و گفت جواب بدم که خواستم

 
 ...نی برگزار کردی احساسنگیتی مییدوتا.. نامردایپس من چ-
 

 :شهراد خم شد تو صورتمون و اروم گفت.. من خنده ش گرفتي و سپهراد هم از خنده دمی بلند خندمن
 
 ...... منيعاشقتونم نفسا..نی خندیچه ناز م..جونم-
 
 ...ق خوابه سپهراد تو بغلم زدم و اروم رو مبل نشستم به صورت غريلبخند  

 بودن رو بدرقه کنه و نای مهمون که مامانم و مامانش انیرفته بود اخر.. و منتظره شهراد شدمرونی و فوت کردم بنفسم
 ..... بود نتونستم برمدهیمنم که سپهراد تو بغلم خواب

 
 ... به هممون بود اما واقعا خوش گذشتدهی خونه انگار بمب ترکتو
 
 خونه انی خدمه هارو فرستادم خونه و قرار شد فردا صبح بنی واسه هممی شدی مهوشی بی از خستگمی همه داشتگهید

 ....رو جمع کنن
 
 بود تو بغلش بود دهی خرهی که شهراد امشب واسش هديپدیا.. زدم کنارشیشونی سپهراد رو از تو پي دست ازادم موهابا

 ..... دستاش و تنگ تر کرد و نذاشتي که حلقه رونی دستاش بکشمش بنیخواستم اروم از ب.. بوددهیو با همون خواب
 

 ..رهی ازش بگادی و گذاشتم خوده شهراد بدمی خنداروم
 
 .... رو تا ارنج جمع کرده بوددشی سفرهنی پي هانیشهراد کت و کراواتش رو دراورده بود و است.. در برگشتمي صدابا
 
 ... که بهم زد،دست دراز کرد و سپهراد رو بغل کرديمتم و با لبخند راست اومد سهی

 
 ی دادم به پشتهیسرم و تک.. دربرهمی خستگکمی تا دمی شهراد،سپهراد رو برد،دستام و جلوم دراز کردم و بدنم و کشیوقت

 ..... شدمی مهوشی داشتم بیاز خستگ..مبل و چشمام و بستم
 

 ... خسته بودم چشمام رو باز نکردمنقدری اما ادمی قدما شهراد رو شنيصدا
 

 .. برد تو اتاقمی کرد می اومد منم بلند می مکاش
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 .... رمق جواب لبخندش رو دادمیب..دمی چشمام رو باز کردم و لبخنده مهربونش رو دي حس نشستنش کنارم،البا
 

 راحت چشمام رو بستم و الی خ کنه بای داره سنجاق هارو باز مدمی دی و اروم اورد به طرف موهام و وقتدستاش
 ..... موهامنیحواسم و دادم به حرکت انگشتاش ب

 
 رو هم باز کرد،جفت دستاش و برد تو موهام و محکم تکون میشونی تو پکهی کوچسی سنجاق هارو دراورد و گیوقت
 .... دورمختیموهام افشون ر..داد
 

 : رو گونه مدی دستش و کشهی ي و نوك انگشتارونی بدی و از موهام کشدستاش
 
 !...ارم؟ی واست بي خوری ميزیچ-
 

 : تمام گفتمتِی و انداختم باال و با مظلومابروهام
 
 .... تونم بردارمی قدم هم نمهی کنه و یپاهام و کمرم درد م.. تونم راه برمیاصال نم!..؟ي منم تا تو اتاقم ببرشهیم-
 

 .. زد و سرش و تکون دادی مهربونلبخنده
 

 ... زانوهام و گردنم و بلندم کردری رو موهام نشوند و بعد دستش و انداخت زي شد سمتم و اول بوسه اخم
 

 نفساش هم ی داشت و حتی سپهراد رو بلند کرده بود،محکم قدم برمیمثله وقت.. وزن بلند کردهنی نه انگار منو با اانگار
 ..... بودختهیبهم نر

 
 ... شنهیم و سرم و گذاشتم رو س و محکم دوره گردنش حلقه کرددستام

 
 ... باز بود،با پاش تا اخر باز کرد و رفت داخلمهی پله ها رفت باال و در اتاقم و که ناز
 

 .. منو گذاشت رو تخت و رفت سمت کمدماروم
 
 ... برام اوردي گشاد به همراهه شلوارِ راحت و تو خونه اشرتی تهی داخلش گشت و بعد کمی

 
 :روند و گفت ابروش رو خايباال
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 ... براتارمیبرم اب ب-
 
 ... خورمی و اب مشمی مداری دونست من شبا از خواب بیم
 

 داره ستادم،کمرمی کردم از بس ایحس م.. منم همونطور نشسته لباسام و عوض کردمرونی که از اتاق رفت بشهراد
 ....شهینصف م

 
 ... سره بخوابمهیونستم از االن تا فردا شب  تیم.. پوست سرم و ماساژ دادمکمی و تو موهام بردم و دستام

 
 ..چشمام و بستم و به پهلو شدم.. پشت خودم و پرت کردم رو تختاز
 
 اگه شهراد اون موقع یعنی.. بود،زدموانی پارچ و لي تو دستش که حاوینی به سي شهراد،نگاش کردم و لبخندي صدابا

 ..... گذشتی هم بهمون خوش می و تازه کلمی شدی نمتی اذنقدری کدوممون اچی بود،هنطوریها اخالقش ا
 
 دفعه خم شد و لبخندم  هی هی کردم یبا لبخند نگاش م.. تخت نشستي و خودش هم لبه ی رو گذاشت رو عسلینیس

 ...شکار کرد
 

 ... و منو هم به خنده انداختدی برد عقب،اروم خندکمی سرش و یوقت
 

 : خمار از خوابم چرخوند و اروم گفتي و تو چشمانگاهش
 
 !...؟ی بمونداری بی تونیبه نظرت چقدر م-
 

 : صورتش تکون دادم و گفتميانگشت اشارم و اوردم باال،جلو.. و خنده م شدت گرفتدمی و فهممنظورش
 
 ... حساب باز نکنشتریرو ب.. سقهی بتونم پنج دقیلی خیلیخ-
 

 : سرش و تکون دادي فکر کردن جمع کرد و بعد جدي و به نشونه لباش
 
 .... استفاده رو بکنهتی نهای بلد باشه از هر فرصتدیادم با.. سقهی هم پنج دققهیپنج دق..گهیخوبه د-
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 زد و يچشمک بامزه ا.. خم شدشتری دستش و گذاشت اون طرف بدنم و بهی کردم که ی با لبخند نگاش منطوریهم
 .... بگم،لباش رو لبام نشستيزی بتونم چنکهیقبل از ا

 
 ... نکردمافتی جز لذت ازش دریچی بود که هي بوسه انی اولدیشا.. کردمشی بسته شد و همراهچشمام

 
 ... لذت و کوفتم کنه اما االن فقط لذت بود و لذتنی بود که ايزی چشهیهم
 

با ..دمشی به سمت خودم کششتریبدستام و بردم پشت گردنش و .. شهراد رو گردنم نشست و اروم نوازش کرددست
 .... شدزی خمی حرکتم،شهراد کامل اومد رو تخت و روم ننیا

 
 شده بودم اما خودش ری که نفس گدی بوسی مي حرفه انقدریا.. و سرش و برد تو گردنمدینفس کم اورده بودم که فهم 

 ..... نفساش بلند و کشدار شده بودجانی و فقط از هدی کشیراحت نفس م
 

 : عقبدمی که خودم و کشارهی و گرفت و خواست از تنم دربشرتمی تي لبه
 
 ....شهراد..شهراد-
 
 خوابالود و ی شب مهمنی خواستم همچینم..می خسته بودیلی اما خمی تا اخرش برمی تونی مگهی دونستم االن دیم

 ....میخسته باش
 

 ....چشماش خمار و پر از خواستن بود.. خشک شد و سرش و اروم اورد باالشرتمی رو تدستش
 
 :دمی عجز نگاش کردم و نالبا
 
 ... خسته میلیخ-
 

 ... شد و پلک زدرهیمهربون تو چشمام خ.. باز کردقی و بست و بعد از چند نفس عمچشماش
 
 که از ی زدم و از حرارتیهنوز نفس نفس م..دی به صورته عرق کرده ش کشی لبه تخت،پشت به من نشست و دسترو

 ..... بودم سرخ شدمشد،مطمئنیصورتم ساطع م
 

 ... و از پشت چنگ زدمرهنشی که پشدی تخت بلند مي داشت از روشهراد
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 .... اخهشدیروم نم.. و چشمام بستمدمیلبم و گز..زدینگاهش تو چشمام دو دو م.. تعجب برگشت تو صورتم نگاه کردبا
 
 ... دادم و چشمام و باز کردمي خودم و دلدارکمی نداره،ی شوهرمه و اشکالنکهیا فکر با
 
 : متعجبش،لب زدمی تو نگاهه مهربون و کمرهیخ
 
 ...شمیبمون پ-
 

 ... کردی حرف نگام می و برهی خنطوریهم.. کردم جاخوردحس
 
 : لبم و محکمتر به دندون گرفتم و تند گفتمندفعهیا

 
البته اگه ..ی بخوابنجای اییایگفتم از امشب ب.. تو اتاقتییای بدیباالخره که با..و هم هست اتاق تنجایا..خب..خب-

 ......من فکر کردم تو...برو تو همون اتاق بخوابم..ای نی خواهیاگه نم..يدوست دار
 
 : ساکت کردنم زد و گفتي لبم،براي رویعی سريبوسه .. به طرفم،حرف تو دهنم موندشی خم شدنه ناگهانبا
 
 ...امی کنم و می لباس عوض مرمیم..ی چیعنیدوست ندارم ..از خدامه-
 
 ... لبام که شهراد رو به خنده انداخت و به زور جلوش رو گرفتي نشست روی اراده لبخند پهنیب

 
 ... برگشتی کوتاه سبز رنگ و شلوارك مشکنی استشرتی بعد با تقهی لباسش و عوض کرد و چند دقرفت

 
 دورم و محکم منو به خودش فشرد،نفسم و دیچی دستاش و پی نفسم حبس شد و وقتدی تخت دراز کشي رویوقت

 .....رونیمحکم فرستادم ب
 

 ... کردمی ش مخفنهی و بستم و سرم و تو سچشمام
 
 به دی همسر شدم و باگهی که درفتمی پذی همه جوره مدی از امشب بادیو شا.. کردم به بودنه شهراد کنارمی عادت مدیبا

 ..... برسمفمیتمام وظا
 ...نوبت داشتم..شگاهی مامان و با سرعت راه افتادم سمت اراي رو گذاشتم خونه سپهراد
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 من ي برایامروز روز مهم.. کارام برسميخداکنه به همه .. تکون دادمي انداختم و سرنی به ساعت ماشینگاه
 ..... داشتمی بهتر شدنش،برميم،برای قدم بزرگ تو زندگهیداشتم ..بود
 
  
 

 ... رو زدم و راه افتادمریدزدگ.. شدمادهی پفمی رو پارك کردم و بعد از برداشتن کنیماش
 
  
 

 ی خوش خلقاریخانوم جاافتاده و بس..ستادمی اشگری اراي و شالم رو دراوردم و رو به رو،مانتوی از سالم و احوال پرسبعد
 ....بود
 
  
 

 ... خوام چکار کنمی دادم که محی توضدم،براشی کشی کردم و توشون دست می موهام رو باز مپسی که کلنطوریهم
 
  
 
 ... به حرفام گوش داد و بعد دست به کار شدیی خوش روبا
 
  
 

چون مدت فر بودنشون تموم شده .. صاف شدن موهام بهشون زدي مکمل براهی و اول از همه ی صندلي نشوند رومنو
 ..... فر بود و مثل قبل نشده بودنکمیبود اما همچنان 

 
  
 

 شده یعال.. نبودممونی شدنش پشی از طوالندم،اصالی خودم و دنهیی تو ای معطل شدم اما وقتشگاهی تو ارای ساعتچند
 ...بودم

 
  
 

ابروهامم ..فرق وسط و ساده برام درست کرده بود.. خوش رنگ هم بهشون زده بودیلی خی عسلهی صاف و موهامو
 .... اومدی داشت که به صورته گردم میهام شده بود و کات قشنگ و کوتاهرنگه مو
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 ...دمی پوشی رفتم همونجا می مدیلباسمم خونه بود و با.. و رژ لب قرمز پررنگي چشم کِرم قهوه اشیارا
 
  
 
 زود خودم و دیبا..ونری لباسام و حساب کردن،زدم بدنی تشکر کردم و بعد از پوششگری به ساعت،با عجله از ارای نگاهبا

 .... کار داشتمیهنوز کل.. رسوندمیبه خونه م
 
  
 

 و یبعد از اون رفتم طالفروش.. که سفارش داده بودم رو گرفتمي و دو نفره اکی تولد کوچکی برم خونه،کنکهی از اقبل
 .... گرفتملیسفارش اونجا رو هم تحو

 
  
 
 ... زدم و بعد رفتم سمت خونهی سر هم به گل فروشهی

 
  
 
 ... مبل و شالم و هم کنارش پرت کردمي به خونه،مانتوم رو دراوردم و انداختم رودنی رسبا
 
  
 

هم زود .. خوشمزه شدميای الزانهی درست کردنه خچال،مشغولی تو کی افتادم سمت اشپزخونه و بعد از گذاشتنِ کراه
 ....نداشت ازی نيادی و هم مخلفاته زشدیاماده م

 
  
 

 ... کردممی از اماده شدنش،گذاشتم تو فر و درجه رو تنظبعد
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 که کنار نیهم..می نداشتيازی بزرگ بود و ني ناهارخورزیم.. چهارنفره تو اشپزخونه رو اماده کنمزی دادم همون محیترج
 .... بودیم،کافی خوردیهم شام م

 
  
 

 ...زی رو گذاشتم تو گلدونِ وسط م بودمدهی که تو راه خري شاخه گل رز قرمزپنج
 
  
 
 ی طرحچی ساده بود و هدی ظرفم سفسیسرو.. شده م نگاه کردمدهی چزی عقب رفتم و از دور به مکمی

 .... هم قرمز بودنکی کوچي های سفره ها و جاشمع،دستماليزیروم..نداشت
 
  
 

 ...ادی شهراد هم خوشش بدوارمیام.. خوشم اومدیلیخودم که خ.. شده بودقشنگ
 
  
 

 ...از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.. کرده بودم،راه افتادم سمت اتاقمفی که کثیی کردن و شستن ظرفازی از تمبعد
 
  
 

 شمیممکن بود ارا.. به سر و صورتم نگاه کردمکمی نهییتو ا..دمی کشی تنم،پوفي غذا روي و بو کردم و با حسِ بوخودم
 .... موهام از بخار حمام خراب بشهای

 
  
 

 ... کردمی غذا رو حس مي بوشتری کنم نشد که نشد و هرلحظه هم بی خواستم دلم و راضهرچقدر
 
  
 
 بدنم و ع،فقطیرفتم تو حموم و دوش متحرك رو برداشتم و تند و سر.. موهام و جمع کردم و لباسم و دراوردماطی احتبا

 ....شستم
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 تکون شمیخداروشکر ارا.. به صورتم انداختمی نشستم و نگاهشی ارازی ميجلو..رونیردم و اومدم ب رو تنم کحوله
 ..... که جمعشون کرده بودم،مونده بودنیاما موهام به همون حالت..نخورده بود

 
  
 
 ... راحت شد رفتم سراغ لباسمالمی خیوقت.. مو رو زدم به برق و دوباره موهام رو صاف کردماتو
 
  
 
 ....شدی دار منی چنشیی شونه هاش داشت و پايدو بند نازك رو.. قرمز کوتاه،تا وسط رونمراهنی پهی

 
  
 

 نیرنگ لباس با رژم هماهنگ بود و هم.. اومدی بهم میلی باز و کوتاه بود اما خیلیخ..نهیی اي رفتم جلودمی پوشیوقت
 ..... بهم داده بوديشتریجلوه ب

 
  
 

 ...دمی اوردم و پوشرونی هم از کمدم بی جفت صندل قرمز و پاشنه ده سانتهی..خوشگل بود و ساده.. اومد از خودمخوشم
 
  
 

 گه دختره یاالن نم!.. لباسم بازه؟نقدری استی زشت نیعنی.. برهنه م انداختمي نگاه به پاهاهی و دمی تو موهام کشیدست
 .....دهی تدارك دنقدریچقدر هوله که ا

 
  
 

 هول دمیبا..ي رابطه رو تجربه نکردنی مشترك،هنوز ای ماه زندگنی بچه پنج ساله و چندهیبعد از !..؟یستی نمگه
 ...یباش
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 : باال انداختمي اشونه
 
  
 
 ي شب براهیحقشه .. همه مدت صبر کردهنیشهراد هم ا.. دارمازین..منم ادمم.. خواد بشهی میهرچ.. باباالی خیب-

 ....صوصا که حاال بهانه ش هم جور شدهمخ..میخودمون باش
 
  
 

 ... عطرم همه جا پخش بشهي خواستم بویم.. باهاش گرفتمی دوش حسابهی برداشتم و زی مي رو از روادکلن
 
  
 

 بلنده کنار مبل هارو روشن هی خاموش کردم و فقط چند اباژور پایکی یکی و چراغ هارو رونی از اتاق رفتم بباالخره
 ...گذاشتم

 
  
 

 ... اماده شده،خاموشش کردمامی مطمئن شدم الزاننکهی به فر زدم و بعد از ايسر
 
  
 

 ... شهراد رو گرفتمي کانتر برداشتم و شماره ي رو از رومیگوش
 
  
 

 : تو گوشمدیچی مهربونش پي از چند بوق صدابعد
 
  
 
 !...زم؟یجانم عز-
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 : کنمی کردم مخفی تو صدام و سعذوقِ
 
  
 
 !..؟ییایچرا نم!.. تو؟ییسالم کجا-
 
  
 
 ...شتی رسم پی مگهی دقهیپنج دق..تو راهم..امیدارم م..سالم خانم-
 
  
 
 ...ایزود ب..منتظرتم..باشه پس-
 
  
 
 !...نمتی بیم..قربونت-
 
  
 

 ... رو قطع کردم و دوباره گذاشتم رو کانتریگوش
 
  
 

 نی و انتمی خواست زودتر شهراد ببیدلم م..دی کوبی م منهی سواریقلبم محکم خودش و به در و د.. داشتمجانی هچقدر
 ....جانی ساله،پر از هجدهی هيشده بودم مثل دخترا..استرس تموم بشه

 
  
 

 :دمی کشقی م گذاشتم و چند نفس عمنهی سي و رودستم
 
  
 
 ...ی شنوه لعنتیصدات و م..ارومتر..ریاروم بگ-
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 ...ي کنارِ در ورودي قدنهیی سرعت خودم و رسوندم به انش،بای ماشي صدادنِی شنبا
 
  
 
 ... رو شونه هام و صافشون کردمختمی از موهام و رکمی

 
  
 
 ... تا صاف و صوف بشهدمی شکمم کشي به بند هاش و روی لباس رو مرتب کردم و دستنییپا
 
  
 
 ذره هی و زدمی باشم،نفس نفس مدهی ها دولومتریانگار که ک..نمی که چقدر دوست داشتم زودتر عکس العملش و بباخ

 ....شدمیهم اروم نم
 
  
 
 ... داخلادی رفتم کنار و منتظر شدم بنهیی اي جلواز
 
  
 
 ... فشردمیدستام و محکم تو هم م..گلوم خشک شده بود.. در،تپش قلبم تندتر شدرهی اومدنه دستگنیی پابا
 
  
 

دستام و محکم .. انداختمنیی پرِ شهراد تو چارچوب در قرار گرفت نفسم حبس شد و سرم و پاکلهی قامت بلند و هیوقت
 ....تر به هم فشردم

 
  
 
 ... شوکه شدهتی نهای و ساکت بودنش،معلوم بود بی حرکتی باز
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از نگاهش ..دادی باز مونده بود و با چشماش داشت منو قورت ممهیدهنش ن.. خودم جرات دادم و سرم و بلند کردمبه

 .... نشست رو لباميلبخند
 
  
 

 : زدم و اروم به حرف اومدمیپلک
 
  
 
 ...سالم-
 
  
 

 و لبخنده ی و انداخت رو جاکفشنشی ماشچییسو.. باالدی دور از سر تا پام چرخوند و جفت ابروهاش پرهی و نگاهش
 .... لباش نشستي رويمحو

 
  
 

 : کرد،گفتید تر م و تپش قلب من و تنکی اومد نزدی که منطوریهم
 
  
 
 ...بایسالم خانوم ز-
 
  
 
 ... شدم تو اغوش گرمشدهیه،کشی ثانهی که به طرفم دراز شد و بعد تو دمیدستاش و د.. انداختمنیی خجالت سرم و پابا
 
  
 

 : دستاش و محکم تر کرد و اروم گفتيحلقه ..دی کشیقی و تو موهام فرو کرد و نفس عمسرش
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 !... خوشگله؟يقصده جونِ منو کرد!..نجا؟یچه خبره ا-
 
  
 

 : تو بغلش خودم و تکون دادمکمی و انداختم دور کمرش و دستام
 
  
 
 ... داخلمی برایب..ی فهمیخودت م..نــچ-
 
  
 

 :نهی که بتونه صورتم و ببيفقط به اندازه ا.. شُل کردکمی و دستاش
 
  
 
 !...طون؟ی شيدی برام کشيچه نقشه ا-
 
  
 

 : خندهری زدم زبلند
 
  
 
 ....شهی هم بکشم بازم به نفع تو تموم مي اگه نقشه ایهرچند حت!.. نقشه بکشم؟ادیاخه به من م-
 
  
 

 :دی رو بوسمینی کش اومد و اروم نوك بلبخندش
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 ...يدی واسم دی چه خوابمینی ببمیبر-
 
  
 

 ... و دور شونه هام حلقه کرد و کشوندم داخلدستش
 
  
 

 : و ازش جدا کردم و گفتمخودم
 
  
 
 ...شهی که غذا سرد مای بعیفقط سر..ای بری بگعی دوش سرهی ي خسته ایلیاگر هم خ..برو لباس عوض کن-
 
  
 

 : بلند راه افتاد سمت پله هاي زد و با قدمایچشمک
 
  
 
 ...امیزود م..چشم چشم-
 
  
 
 ... چشمام محو شدي تا از پله ها رفت باال و از جلوستادمیبا خنده همونجا ا.. عجله ش خندم گرفتاز
 
  
 

 شده بودم که متوجه اومدنه شهراد زیانقدر سرگرم امده کردن و خوشگل شدنه م.. تو اشپزخونه  و مشغول شدمرفتم
 ....نشدم

 
  
 

 ...دمی دستاش از پشت دور کمرم حلقه شد از جا پریوقت
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 قهی شرتی بود به همراهه تدهی پوشی شلوار کتون مشکهی..رو عوض کرده بودلباساش .. بهش انداختمی و نگاهدمیچرخ
 ..... بوددهی هم روش پوشی مشکی کت اسپرت و اندامهی..دیگرد ساده و سف

 
  
 

 ...دمی بهش زدم و رو نوك پام بلند شدم و گونه ش رو بوسيلبخند
 
  
 

 : اشاره کردمی فاصله گرفتم و با دستم به صندلازش
 
  
 
 ... سرورمدییابفرم-
 
  
 
 اوردم و رونی رو از فر بایمنم ظرف الزان.. و نشستدی رو عقب کشی صندلی باال رفته و لبخند مشکوکي ابروهابا

 ....زیگذاشتم وسط م
 
  
 

 .... نشستمی خنده م رو گرفتم و خودمم رو صندليجلو.. شهراد برق زديچشما
 
  
 
از نگاهاش لذت .. کردم اما سرم و بلند نکردمی شهراد رو حس مرهی نگاهه خیگاه..می سکوت مشغول خوردن شدتو
 ... بودبای زتی نهای تونست ازم چشم برداره تا شامش و بخوره هم برام بی نمنکهیا.. بردمیم
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 ... خوش مزه بشهيای به قوله خودش الزانالهی خی شد بی نصف ظرف رو خورد تا راضبایتقر
 
  
 

 : زدم و بلند شدميلبخند
 
  
 
 ...امی کنم و می رو جمع مزیمنم م..تو برو تو سالن-
 
  
 
 ...ي خسته شديدی همه زحمت کشنیامروز ا.. کنمینه کمکت م-
 
  
 

 ... شدم و شهراد هم ظرف هارو شستییمن مشغول دم کردن چا..می رو جمع کردزی تکون دادم و با هم مسر
 
  
 

 ی که درست کرده بودم،شده بود که تازه متوجه نبوده سپهراد شده بود و سراغش و میی غرق فضانقدری اانگار
 ..... و شبم قراره همونجا بمونهنای مامان ايگفتم که بردمش خونه ..گرفت

 
  
 

 و بردم ینی و گذاشتم تو سختمی رییدوتا فنجون برداشتم و چا.. که تموم شد به زور فرستادمش تو سالنظرفا
 ....ششیپ

 
  
 
 ... شهراد و دوباره برگشتم تو اشپزخونهي جلوزی هارو گذاشتم رو مییچا
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 ...جانی از هدی لرزیدستام م.. گذاشتم وسطش و روشنش کردمکی شمع کوچهی دراوردم و خچالی تولدش رو از کیک
 
  
 

نم شد که برگشت  تق تق کفشام متوجه اومديفکر کنم از صدا..رونی رو برداشتم رفتم بکی و کدمی کشیقی عمنفس
 .... من مات مونددنیو با د

 
  
 

 ... و کنارش نشستمزی مي رو گذاشتم روکیک.. رفتم سمتشنهی زدم و با طمانی بزرگلبخند
 
  
 

 ...."شهرادم تولدت مبارك"... روشي نوشته يرو.. مونده بودرهی خکی کي رونگاهش
 
  
 

 : گوشش با ناز گفتمری طرفش و زدمی کشکمی و خودم
 
  
 
 ...زمیتولدت مبارك عز-
 
  
 

 کرد که دلم ضعف یانقدر مهربون و پر احساس نگام م..دی دوینگاهش تو چشمام م.. خورد و برگشت سمتمیتکون
 ....رفت براش

 
  
 
 ... ش فشردمنهیسرم و تو س..دستاش محکم کمرم و دربرگرفت.. رفتم سمتش و خودم و تو بغلش جا کردمشتریب
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 : کردکی لباش و به گوشم نزد ونیی و اورد پاسرش
 
  
 
 ....يدی همه برات مهم بود و زحمت کشنیممنون که ا..زمی بود عزادتیممنون که .. نبود امروز تولدمهادمیاصال -
 
  
 

 ی ارامشچی من هيو برا..می گرفتی از هم ارامش ممیداشت.. حرف تو بغلش موندم و اونم منو محکم گرفته بودبدون
 ...نبود نیلذت بخش تر از ا

 
  
 
 : گفتمي شادي که گذشت،خودم و ازش جدا کردم و با صداکمی

 
  
 
زود .. خودم و گرفتم که بهش ناخونک نزنمياز عصر به زور جلو!..؟ي و ببرکتی و کی شمع رو فوت کنی خواهینم-

 .... افتهیباش که اب دهنم االن راه م
 
  
 
 : اوردم دادم دستشیی تو اشپزخونه و چاقودمیدو
 
  
 
 ... و روشن کنمنی لحظه صبر کن دوربهی-
 
  
 

 کردم و بعد مشی که شهراد نشسته بود تنظییبه طرف جا.. اماده بودهی سه پاي که روي بردارلمی فنی سمت دوربرفتم
 .... ضبطش رو زدميدکمه 
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 : خم شد،با ذوق شونه ش رو گرفتم و گفتمیوقت.. کنارش نشستم و منتظر شدم شمع رو فوت کنهرفتم

 
  
 
 ... هایاول ارزو بکن-
 
  
 
 بهم انداخت و شمع هارو ی نگاهمین.. باز کردهیچشماش رو بست و بعد از چند ثان.. خنده نگام کرد و سر تکون دادبا

 ....فوت کرد
 
  
 
 ... ذوق شروع کردم به دست زدن و تولدت مبارك خوندنبا
 
  
 

 ...شدی سروصدا راه انداخته بودم که فکر کنم شهراد داشت کر منقدری اییتنها
 
  
 

 : بلند گفتمي و با صدادمیمحکم گونه ش رو بوس.. و انداختم تو بغلش و دستام و دور گردنش حلقه کردمخودم
 
  
 
 ...میری رو با هم جشن بگتیانشااهللا صد سالگ..تولدت مبارك-
 
  
 

 شد تو رهی خشدی که حرارت ازش ساطع میی پاش و با چشمايدم رونشون.. سمت خودشدی و گرفت و کشکمرم
 ..... خواستمی مرد رو منی من چقدر اایخدا..صورتم
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خودمم با ولع شروع .. رو دادم به شهرادیکی گذاشتم تو دوتا بشقاب و کهی رو برش دادم و دو تکی تو بغلش،کهمونطور

 ....به خوردن کردم
 
  
 
از .. که پخته بودمییایاز الزان..از رنگ موهام..از سپهراد..شگاهیاز ارا.. زدمی حرف مکمی خوردم و ی مکی ککمی

 .... خسته شدمگهی کردم که خودمم دی پرحرفنقدریا..از خونه..لباسم
 
  
 

 : و لم دادم تو بغلشزی مي رو گذاشتم روکی کبشقاب
 
  
 
 ... بهت بگميزی چهی خوام یشهراد م-
 
  
 

 : نگام کرديجد
 
  
 
 !..جانم؟-
 
  
 
 : کردمي دستم بازي انگشتابا
 
  
 
تو هم که .. مهدرهیسپهراد که م..رهی حوصله م سر میلیتو خونه خ.. سرکارامی نداشته باشه بی خوام اگه مشکلیم-

 .....شمی کنم،هم سرگرم می میهم کمک.. تو شرکت شماامیمنم ب..يسرکار
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 : کرد که ادامه دادمی نگام منطوریهم
 
  
 
 یاز طرف..امی نکنم بتونم باهاشون کنار باده،فکری بابام سنشون زي هاکیراستش شرکت بابامم هست اما چون شر-

 .... شرکت توامی بی نداشته باشیاگه تو مشکل.. کنهی متمی بابام اذی خاليهم جا
 
  
 

 : رو موهام و نوازشم کرددی و کشدستش
 
  
 
 ...ییای بی تونی میمن که قبال هم بهت گفتم هرموقع خواست..ای بیشتهرموقع دوست دا..ینه قربونت برم چه مشکل-
 
  
 
 ...یمرس..یمرس-
 
  
 
 : و گفتمنیی پادمی رو پاش پراز
 
  
 
 !...ارم؟ی واست بی خواهی نميزیچ..من بشقاب هارو ببرم تو اشپزخونه-
 
  
 
 ...ای فقط زود بزمینه عز-
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 روشون و گذاشتم بعد ختمی اب رکمی و نکیبشقاب ها رو گذاشتم تو س.. تکون دادم و رفتم تو اشپزخونهسر
 .... داشتمياالن کار مهم تر..بشورم

 
  
 

 ...ی چوبکهی کوچي جعبه هی.. باالي هانتی از کابیکی تولدش رو گذاشته بودم تو يکادو
 
  
 

اروم کنارش نشستم و جعبه رو .. کرد و منتظرم بودی ميتو دستش بازبا فنجون ..رونی و رفتم بدمی به لباسم کشیدست
 ....گرفتم جلوش

 
  
 
 : نگام کرد و دستش و دراز کرد جعبه رو گرفتجانی هبا
 
  
 
 ....زدلمی ارزش داشت عزی بود برام کلادتی نکهیهم.. نبودمیبه خدا راض.. اخهيدی زحمت کشنقدریچرا ا-
 
  
 
 ...ادی خوشت منیباز کن بب-
 
  
 

اول اسم خودش بود که  "اس و اچ"پالکش ... مردونهری پالك زنجهی..رونی بدی رو کشری رو باز کرد و پالك زنججعبه
 ....یسیالبته به انگ..حرف اول اسم من بود "آ  " هی حروف نی به ادهی هم چسبرشیز
 
  
 

 ... داشتی شده بود و درخشش خاصزونی انگشتاش اونی از بریزنج
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 .... شدرهی که اشک توشون حلقه زده بود بهم خیی و با چشمانیی و اورد پادستش

 
  
 

 : دهنش و قورت داد و اروم زمزمه کرداب
 
  
 
 ...يندازی به جونم مشی هات اتی ها و مهربونی خوبنیچرا با ا..ی کنی منو شرمنده منقدریچرا ا..ی خوبنقدریتو چرا ا-
 
  
 

 ... رو نداشتمدنشی ناراحت د شرمنده ونجوریطاقت ا..دی لرزدلم
 
  
 
 : زدم به شونه ش و گفتمی شوخبه
 
  
 
 فکر کردم کمی..ي داریلی خدمیاول خواستم واست ساعت بخرم بعد د..گهی تولده دي کادوهی..مگه چکار کردم.. بابايا-

 دوستش دوارمیام.. سفارش دادمنویا..ی همرات باشه تا منو فراموش نکنشهی برات بخرم که هميزی بهتره چدمیو بعد د
 .....یداشته باش

 
  
 
 !... واسم؟شی بندیم.. قشنگ و خاصهیلی خنیا!..؟ي شدوونهید-
 
  
 

 رفت یپالکش م.. کلفت و مردونه شریخصوصا زنج.. اومدی بهش میلیخ.. رو ازش گرفتم و دورگردنش بستمریزنج
 ....شدی نمدهی دیلی و خرهنشی پریز
 



@donyayroman 713 

  
 
 : زد و گفتي موهام رو بوسه ارو
 
  
 
 ...ي من و شرمنده کردیلیامشب خ..ممنونم-
 
  
 

 : کردم و گفتمیاهم
 
  
 
 ...شبمون ادامه داره..هنوز که تموم نشده-
 
  
 

 : برق زدچشماش
 
  
 
 ...گهی دونم دیم..ي امشب منو به کشتن بدی خواهیم-
 
  
 

 و می اهنگ مالهی..فلش رو از قبل بهش وصل کرده بودم..ی خانگنمایرفتم سمت س.. کردم و بلند شدمي بلندي خنده
 .....نی غمگادی شاد بود و نه زادینه اونقدر ز..نسبتا شاد پخش شد

 
  
 

 ... زدمیدستم و به سمتش دراز کردم و چشمک.. ابروهام و انداختم باالطنتی سمت شهراد و با شرفتم
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 لمی و فمی باشنی دوربي که جلومیستادی ایی وسط سالن البته جامیرفت.. کرد و دستم و گرفت بلند شدی ارومي خنده
 ....ازمون گرفته بشه

 
  
 

 ... بزرگ و گرمش گرفتي و انداختم دور گردن شهراد و اونم دو طرف کمرم و تو دستادستام
 
  
 
 ...منم اون مجنـــون..ییایتو همون عشق ار"
 
  
 
 ...وناز دل و از ج.. دارم منخوامـــت،دوستتیم
 
  
 

 ..."دلت و ارزوون..ی وقت بفروشهی نکنه
 
  
 

 و دوباره اوردمی کرد که طاقت نی داغ نگاه منقدریا.. مهربون و پر حرارتش نگاه کردمي و باال گرفتم و به چشماسرم
 .... انداختمنییسرم و پا

 
  
 

 ی ارومي از گردنم گرفت و بعد بوسه یقیاول دم عم.. گوشمن،کنارهیی شد و شهراد سرش و اورد پاشتری دستش بفشار
 .... گوشم نشونديرو الله 

 
  
 

 ... لباشی از داغدی لرزدلم
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 ...منم اون مجنـــون..ییایتو همون عشق ار"
 
  
 
 ...از دل و از جون.. دارم منخوامـــت،دوستتیم
 
  
 

 ..."دلت و ارزون..دلت و ارزوون..ی وقت بفروشهی نکنه
 
  
 

 ... گوشم همراه اهنگ زمزمه کرد برامری و خم شده بود به طرف گردنم،زمی خوردی تکون مزی رزی که رهمونطور
 
  
 

 .... خواستمشیچقدر م.. براشدی لرزی مشتری و دل من بشدی نفساش تند تر مهرلحظه
 
  
 
 .. به دسته غممی بديدیناام.. تا که دست به دست همایب"
 
  
 
 ... عشق و دست کمنی ايرینگ.. به عشق هممی که دل بستما
 
  
 
 ...." عشق و دست کمنی ايرینگ.. به عشق هممی که دل بستما
 
  
 
 ... پام و بلندم کردری خم شد به طرفم و دستاش و انداخت زییهوی یلیخ
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 .... و دستام و دور گردنش محکم تر کردم و پاهامم حلقه کردم دور کمرشدمی کشي خفه اغیج
 
  
 

 ... شونه هاشيهراد بود و دستام رو سر من باالتر از شحاال
 
  
 
 ی موهاش و بيدستام و سر دادم البه ال.. کردیسرش و باال گرفته بود و داغ نگام م.. باال چشم دوختم تو چشماشاز

 .....طاقت خم شدم،لبام و چسبوندم به لباش
 
  
 

 ستادهی و امیدی رقصی نمگهی و ما ددی رسی اهنگ هنوزم به گوش مي که صدای درحالمی هم شددنی بوسمشغول
 ....يبود
 
  
 
 ... خونن از عشق پاك مایم.. شعرا و ترانه هايتو"
 
  
 

 ... ادمانی بای دنيتو.. مثل عشق ماستی نیعشق
 
  
 

 ...." ادمانی بای دنيتو.. مثل عشق ماستی نیعشق
 
  
 
و پر از ..داغ..با محبت..می شدرهی هم خينفس زنان تو چشما.. عقبدمی زور لبام و از لباش جدا کردم و سرم و کشبه

 ....عشق
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 ... دونستی دوسش داشتم فقط خدا مچقدر
 
  
 

 ...زدی می به سرخکمیعرق کرده بود و صورتش .. و رسوندم به گردنش و با نوك انگشتام نوازشش کردمدستم
 
  
 

 ...منتظر بود.. خواستیانگار اجازه م.. جفت چشمام چرخوندنی و بنگاهش
 
  
 

انگار از تو چشمام خوند که منم مثل .. هم گذاشتم و دوباره خم شدم رو صورتشي و چشمام و رودمی کشیقی عمنفس
 ..... خوامشی تابم و چقدر میخودش ب

 
  
 
 ...منم اون مجـــنون..ییایتو همون عشق ار"
 
  
 
 ....از دل و از جون.. دارم منخوامــــت،دوستیم
 
  
 

 ..."رزوندلت و ا..ی وقت بفروشهی نکنـــه
 
  
 

 : نجوا کرددهی بردهی اروم و لحن خمارش،بري گوشم با صداری سرش و برد تو گردنم و زشهراد
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 !...؟یهست..یک..واسه..تو-
 
  
 
 :صورتم و چسبوندم به صورت عرق کرده ش.. و چنگم و تو موهاش فرو کردمدمی کشیاه
 
  
 
 ...تو-
 
  
 
 : گفتدهی بردهی پر وسوسه و داغ،دوباره بری لحنبا
 
  
 
 !...؟يکرد..خوشگل..نقدریا..یک..واسه-
 
  
 

 : لبام و از لباش دور کنم،نفس زنان گفتمنکهی رو لباش نشوندم و بدون ای و بوس ارومدمی کشیقی عمنفس
 
  
 
 ...فقط تو-
 
  
 

 : لبم گرفتي از گوشه ی ارومگاز
 
  
 
 ..جونم-
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 باال گرفتم و چنگم و تو موهاش محکم کمیسرم و ..دی سرش و برد تو گردنم و لباش و چسبوند به پوستم و بوسدوباره
 ....شدمی موونهیداشتم د..تر کردم

 
  
 
 ... به دستِ غممی بديدیناام.. تا که دست به دست همایب"
 
  
 
 ... عشق و دستِ کمنی امیرینگ.. به عشق هممی که دل بستما
 
  
 
 ... عشق و دستِ کمنی امیرینگ.. به عشق هممیل بست که دما
 
  
 
 .. خونن از عشقه پاك مایم.. شعر ها و ترانه هاهیتو
 
  
 

 ... ادمانی بای دنهیتو.. مثله عشق ماستی نیعشق
 
  
 

 ....." ادمانی بای دنهیتو.. مثله عشق ماستی نیعشق
 
  
 
 )ی فتاحیمصطف..ییایعشق آر(
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 ....راه افتاد سمت کاناپه.. چرخ زدمی نهی و دور کمرم محکم تر کرد و د،دستاشی بوسی که هنوز گردنم و منطوریهم
 
  
 

 ... عقبدمی روم که خودم و کشادی خوابوند رو کاناپه و خواست بمنو
 
  
 
 : هول و نفس زنان گفتمبا
 
  
 
 ...کن..خاموش.. ونیدورب..دور-
 
  
 

 ... رو خاموش کردنی رفت دورب کرد وي اروم و بامزه اي خنده
 
  
 

 ...زدی پلک هم نمی شده بود تو چشمام و حترهیخ.. کاناپهي سمتم و نشست کنارم،لبه برگشت
 
  
 

 : رو زد کنار و نرم گفتمیشونی تو پي و بلند کرد و با نوك انگشتاش موهادستش
 
  
 
 .... تو مهمترِیراحت..شمیمن ناراحت نم.. ادامه ش بگو بهمي برایستی هنوز اماده نی کنیاگه فکر م!..؟یخوب-
 
  
 

 :دمی کشیقی زدم و نفس عميلبخند.. کردی داشت نگام مموشکافانه
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 ...نگران نباش..من خوبم-
 
  
 
 !...مطمئن باشم؟-
 
  
 

 : مثبت تکون دادم که ادامه دادي و به نشونه سرم
 
  
 
 !...باشه قربونت برم؟.. تمومش کنمیم بگ بهي کرددای پيقول بده هرجا احساس بد-
 
  
 
 ...دمیقول م-
 
  
 

 که مطمئن بودم فردا شهراد نطوریهم..شهی که مطمئن بودم فردا کبود مدی محکم لبام و بوسنقدری شد روم و اخم
 ..... موهاش و چنگ زده بودمادمی زجانیازبس که بخاطره ه..رهی گی ميسردردِ بد

 
  
 

 ...بدنم داغتر از قبل شد..ختی ري شد و دلم هرسی گوشم خي الله
 
  
 
 :دمی شهراد رو کنارِ گوشم شنيهمزمان صدا.. از گلوم خارج شدي ناله مانندي شهراد رو تو مشتم گرفتم و صدارهنیپ
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 !... تو اتاق؟میبر-
 
  
 

 ...دمیمورمورم شد و سرم و عقب کش.. و که تکون دادم،نفسش و فوت کرد تو گوشمسرم
 
  
 

 سمت خودم و لبام دمی سر شهراد رو کشی تابیبا ب..نفسم تند تر شد.. از گوشم گرفتی کرد و گاز ارومی ارومي خنده
 ....و محکم گذاشتم رو لباش

 
  
 

 :دمی کشی لبم گرفت که اهي از گوشه یکی اروم و کوچگاز
 
  
 
 ...دوست دارم..شهراد-
 
  
 

 :راه افتاد سمت اتاق خوابمون و گفت.. پام و گردنم و بلندم کردری و انداخت زدستاش
 
  
 
 .... پرستم عروسکی چشما رو منیمن ا..دمی و خمارت ماهی سي چشمانی ايجونمم برا..عاشقتم..من دوست ندارم-
 
  
 

 ... کردمی ش مخفنهی زدم و سرم و تو سی اروملبخنده
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 رو برام رقم می زندگي شب هانی از بهتریکیبا پاش درو بست و .. داخل در اتاق خوابمون رو باز کرد و رفتشهراد
 ....زد
 
  
 
 ...ی واقعي شاهزاده هیاحساس .. که توش احساس ملکه بودن کردمیشب
 
  
 

 ی رابطه م رو دارم تجربه منی بچه پنج ساله اولهی فکر کنم که من با نی لحظه هم نتونستم به اهی ی کرد که حتيکار
 ...کنم

 
  
 
خصوصا .. نکردمدای پي حس بدچی بودم تو ذهنم اومد،بازم هدهی دلمی که از في اکهی چند بار اون تنکهی با وجوده ایحت

 .... نداشتمي رابطه اچی دخترم و ههی باهام رفتار کرد که انگار من هنوز يکه شهراد طور
 
 ...هچطور ممکن..نی و منگ نشستم تو ماشجی تو دستم و تکون دادم و گيبرگه  

 ....ادی بشی پيزی چنی تو دو ماه همچشهیچطور م..فقط دو ماه.. گذشتی رابطه ما منی ماه بود که از اولدو
 

 ...وفتهی بی اتفاقنی بدشانس باشه که همچنقدری ادی باادم
 

 ... بشموونهیکم مونده بود د.. از االننمی حامله شدم و ایهوشی رابطه تو بهی که با شی از شش سال پاون
 
 نقدری تجربه بازم اهیچطور با .. موضوع رو فراموش کردمنی که کال امی بوددنی هوله بهم رسنقدری اولمون اي رابطه تو
 .... کردمي فکریب

 
 ... و گذاشتم رو فرمون و چشمام و محکم بهم فشردمسرم

 
 ... بار دوم باردار بودميمن برا..بله
 

 ... شدی اون شبِ خاص تداعي لحظه تو ذهنم خاطره هی..ه بود شروع شدکمونی نزدي دو ماه بود،که رابطه فقط
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 ...می بودی ميزی چنی منتظرِ همچدمی بامی کردیاطی احتی اونقدر بیوقت
 

 ... بشموونهیاالنه که د.. به سرمزنهی داره مایخدا
 

 اون بالها رو گهی بار دهی تونستم یمن نم.. اورده بود بهمدم،هجومی که سر سپهراد کشیی زخم ها و عذاب هاتمام
 ....تحمل کنم

 
 ... بودفمی که بخاطره اعصاب ضعگهی ديزای چیلیو خ..هق زدنا..ادیتهوع ز.. موهازشیر.. دست هالرزش

 
 ... بودگهی دي بچه هی نداشتم ازی که االن نيزی چتنها

 
 ...استارت زدم و راه افتادم.. و از فرمون برداشتم و اشکام و پاك کردمسرم

 
 نُه ماه درد و عذاب دی تونستم باور کنم که دوباره باینم.. و سر تکون دادمختمی به خونه اشک ردنی تا رسنطوریهم

 ...بکشم
 

 داخلش زانمی که عزيخونه ا.. که ارامشم شده بودميچشم دوختم به خونه ا.. نشدمادهی اما پاطی و بردم تو حنیماش
 .... دادمی که جونمم براشون ميزیدوتا عز..بودن

 
 از يزی چشدیمگه م.. همونا بودي شهیاز رگ و ر.. از اون دوتا بودی جزئنمیا.. شددهی اراده دستم رو شکمم کشیب

 ..... که به اون دوتا مربوط باشه رو دوست دارميزیمن هرچ.. نباشهزیشهراد و سپهراد باشه و واسه من عز
 
 ... رو تحمل کنميزی چنی تونم همچینم.. االن اصال وقتش نبوداما
 

 مشت زدنا و نی اه،بخاطرهیهنوز نفس سپهراد تو گر.. راه متوقف شدنی مشت شد واسه فرو اومدن تو شکمم اما بدستم
 .....هرچقدر هم که نخوامش.. بزنمبی هم اسیکی نی تونم به ایچطور م.. من خوب نشده بودي هاتیعصب

 
 ...نی شدم از ماشادهی صورتم و مرتب کردم و پنهییتو ا..فمی برداشتم و انداختم تو کی صندلي رو از روشیازما
 

 نکهیهم.. کنمی رو از شهراد مخفيزی تونم چیمن نم.. رفتی قلبم باالتر مشدم،ضربانی تر مکی به خونه نزدیهرچ
 ..... شده و حدسم درست بوديزی چهی فهمه ی منهیمنو بب
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 :هرچند لرزون..لبخند بزنم کردم یسع.. شد بهمرهی کرد و نگران خی اخم کمرنگدنمی با دشهراد
 
 ...سالم-
 

 : زدي بوسه امیشونی جلو و به پاومد
 
 ...یشونی پرنقدریچرا ا!..؟یخوب..زمیسالم عز-
 
 : صورتمي رودی مکث،دستش و بلند کرد و کشبا
 
 !...؟ي کردهیگر-
 

 نیاونم به ا.. نهایدوست داره بازم بچه دار بشه !..ه؟ی عکس العملش چیعنی.. شدم تو چشماشرهی تکون دادم و خسر
 ....يزود
 

 : رو تو دستش قاب گرفتد،صورتمی سرگردونم رو که دنگاهه
 
 !... شده؟یچ!..زم؟یجان عز-
 

 : خواستم نگران بشهینم.. زدمی مچ دستاش که کنار صورتم بود گذاشتم و لبخند لرزوني و رودستام
 
 .!..سپهراد کجاست؟.. نشدهيزیچ-
 
 ...دیخسته بود،خواب-
 
 ...من برم لباسم و عوض کنم-
 

خنده م ..ادی افتاده دنبالم و داره پشت سرم مدمید.. و راه افتادم سمت اتاقموننیی پادمی و از دور صورتم کشدستاش
 ...گرفت

 
 : گفتمطنتی رو فراموش کردم و با شی لحظه همه چهی

 
 !... اقا؟ییایکجا م-
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 : داشت گفتی نگراني هاهی که ته مای لحن زد و بای کمرنگلبخند

 
 ... شدهی چنمی ببمی حرف بزنامیم-
 

 ...بدون حرف برگشتم و به راهم ادامه دادم.. ها برگشتی نگراني همه دوباره
 

 که من تو هیچه حکمت..دمی تنش کشي از بویقی عمار،نفسی اختیب.. کنارم و دستش و دور شونه هام حلقه کرددیرس
 ...... تن شهراد بودي کردم،بواری که ويزی چنی اولمیهردوتا باردار

 
 ... ها ازم دور شد و اروم شدمي قراری رخنه کرد انگار تمام بمینی تنِ خاص خودش تو بي که بواالن

 
 ... دادمهی و سرم و به شونه ش تکدمی گزلب
 

 ي تا رودمی توشون کشی موهام رو باز کردم و دستکی کوچپسیکل.. تو اتاق و مانتو و شالم رو از تنم دراوردممیرفت
 ....زهیشونه هام بر

 
 ... تختي مانتوم نشستم روری زشرتی عوض کردم و با همون تی شلوارك راحتهی و با نمی جشلوار

 
 کردم یقبال خودم و پرت م.. کردمی ماطی داشتم احتي همه کار،توي مادري زهی خودم بخوام،بخاطره غرنکهی ابدون

 ......دمی تخت و بعدم اروم دراز کشي حواسم باشه محتاط نشستم رونکهی تخت اما االن بدون ايرو
 

 ... که مادر بودن رو تجربه کردمیمن.. منه و من مادرشمي هم که زود باشه بازم اون بچه هرچقدر
 

هنوز زود بود .. بوديار باردنیاما تنها مشکل من زود بودنه ا.. خودم و شهراديبه خصوص بچه .. بچه دوست دارممن
 ....گهی دي بچه هیواسه 

 
تا ..امی خواستم تا باهاش کنار بیاگه بودم االن سپهراد شش ساله نبود اما وقت م.. من ادم سقط کردن نبودمهرچند

 ي اتفاق هاستی کردم که شهراد االن کنارمه و قرار نی با تمام وجود حس مدیبا.. کنمکیبتونم االن رو با گذشته تفک
 ......گذشته تکرار بشه

 
 ... دردناکم بودي تنها ترس من،تکرارِ گذشته دیشا
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 ...ختهی تمام معادالت منو بهم ري باردارنی اما اوفتمی گذشته بادهی مدت باعث نشده من نی تو ایچی هنکهی ابا
 

 دستش هی شیشگیطبق عادت هم.. بودم و شهراد به پهلو،رو به مندمیمن طاق باز خواب..دی اروم کنارم دراز کششهراد
 .... شکمم گذاشتي ش رو روگهی سرم برد و دست دریو ز
 
 بچه ش رو لمس میرمستقی بار و غنی برا اولدی فهمیاگه م.. م شدرهی بود که شهراد متعجب خادی لرزش تنم زنقدریا

 ... کردی مکاریکرده چ
 

 کرد ینوازش.. به گردنمدی م رد شد و رسنهی سي قفسه ياز رو.. باالدی نوازش گونه کش شکممي دستش و از روشهراد
 .....چونه م رو گرفت و صورتم و چرخوند سمت خودش..و بازم اومد باال

 
 : گفتمهربون

 
 ...می هست با هم حلش کنیبگو تا اگه مشکل..ی کنی نگرانم ميدار.. شده قربونت برمیبه من بگو چ-
 

 نشده تکون بدم که مطمئنم یچیفقط تونستم سرم و به نشونه ه.. حرف بزنمزاشتی کرده بود و نمری تو گلوم گبغض
 ....قانعش نکرد

 
 کنم و ی خالی خواستم ذهنم و از همه چیم.. تماس کوتاه گذاشت رو لبامهی جلو و لباش و در حد دی و کشصورتش

 .... کارو برام بکنهنی تونست ایفقط شهراد م
 
 ...می شددنیلبامون که رو هم قرار گرفت،مشغول بوس.. سمت خودمدمی و تو دستم گرفتم و کشورتشص
 

 نیی پادی شده بود و دستش و از تو موهام کششتری بدنشیشدت بوس.. تر شدکی کرد و بهم نزدی موهام و نوازششهراد
 .... کمرم و نوازش کرديو رو

 
 ... شکمم و نوازش کردي و روشرتمی تری و رسوند به گردنم و دستش و سر داد زلباش

 
 ..." من کجاس مامايبابا".. تو گوشمدیچی سپهراد پي که صداشدی دونم چینم
 

 ... دست خودم باشه،دست شهراد رو محکم از رو شکمم پس زدمنکهی تا اخر باز شد و بدون اچشمام
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 ی بدیشا.. کردی از االن داشت باباش رو حس میکی نی بچه م شش سال تو حسرت بابا داشتن سوخت و ایکی اون
 ..... هم حق نداره لذت ببرهیکی نی لذت ها محروم بوده،انی کردم حاال که سپهراد از ایمنطق شده بودم اما فکر م

 
اشک جمع شد تو .. تخت و پاهام رو تو شکمم جمع کردمي کرد که نشستم روی هاج و واج داشت نگام مشهراد

 .... رو صورتمتخیچشمام و اروم ر
 

هم .. کردمی از بچه م مراقبت مدیهم مادر بودم و با.. احساس دوگانه شده بودمهیدچار .. کردم حالم بدهی حس مچقدر
 ......میدی بودم که چند سال تو حسرت جلو چشمام بزرگ شد و هرلحظه دوتامون عذاب کشگهی بچه دهیمادر 

 
 اشاره ضمی ضد و نقي به رفتار هانکهیشونه هام حلقه شد و بدون ادست شهراد دور .. و هق زدمدمی کشیقی عمنفس

 .... بکنه،منو محکم تو بغلش فشرديا
 
 ... دارمازی اغوش امن نهی حس کرد که چقدر به دیشا
 

 : تو گوشمدیچی ارومش،همراه با کوبش پر اضطراب قلبش پيصدا
 
باهم ..می کنی مشکالتمون رد مهی و هم مثل بقنی کنم و ای باشه با هم حلش میهرچ!.. شده آبشارم؟یبه من بگو چ-

 .... شدهی کنم به من بگو چیفقط خواهش م..و کناره هم
 
 اما با صبر شهی مجی گشتری حرفا بنیمطمئنم بودم با ا.. گفتنونی هق هق و بدون تعادل،پراکنده شروع کردم به هزبا

 :دادی کرد و گوش میموهام و نوازش م
 
 به کهی کوچیلی اونم خیول..سپهراد تورو دوست داره..يتو من و دوست دار..سپهرادم گناه داره.. تونمیشهراد من نم-

 خوام دوباره یمن نم..ی تو نخواهدیاصال شا!..؟ی کنیتو از ما مراقبت م.. خوام مواظبش باشمیمن م.. دارهاجیمن احت
 بابام دی پرسیسپهراد از من همش م..نکرده بود ي آرشام کاريدید..يکاش تو منو تنها نذاشته بود..دستام بلرزه

 ..... اوردمیهمش باال م.. شهرادختی ریموهام م..کجاس
 

 : کردی بکنه،موهام رو نوازش می سر و تهم اعتراضی بي به حرفانکهی با حوصله و بدون اشهراد
 
 !...زم؟ی عزي اوردی و باال مختی ریچرا موهات م-
 
 :دمی نالهی گربا
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 ....دمی کوبیمشت م.. زدمی مغیج.. اوردمیباال م..گهیسپهراد رو حامله بودم د-
 

 ... زده بودیی حدساهی خودش شی پدیشا..شوکه شده بود..دمی بود که منم تو اغوشش لرزادی زنقدری تن شهراد الرزش
 
 : که از شوك خارج شد،مشکوك و اروم گفتکمی

 
 باردار گهیتو هم که د.. بزرگ شدهگهیسپهراد د..ی بترسستی نازین.. فدات بشموفتهی اتفاق بنی استی که قرار نگهید-
 ....یستین

 
 : توجه به حرفاش گفتمبدون

 
 .... بمونهنطوری خوام همیم..من االن خوشبختم.. عذاب بکشم شهرادگهی خوام دیمن نم..شمی میدوباره عصبان-
 
 !...اد؟یون بالها سرت ب دوباره قراره همی کنی چرا فکر مي نداریتو که مشکل-
 

 :دمی و ازش جدا کردم و دراز کشخودم
 
 ... خوام بخوابمیم.. دونمینم-
 

 باال سرم نشست و موهام نقدریا.. خودم و جمع کرده بودمنیمثل جن.. رو تنمدی و پتو رو کشدی رو بوسمیشونی شد پخم
 !.......دمی دی اشفته مي زدم و خواب های هق میرو نوازش کرد که به خواب رفتم اما تو خوابم گاه

 
************************************************* 

 
 براق و پر از يبا چشما.. سرش جک زده بودری و دستش و زدهی چشم باز کردم،شهراد به پهلو کنارم دراز کشیوقت

 . چرخوندیشوق،نگاهش و تو صورتم م
 
 : پشت دست چشمام و مالوندم و گفتمبا
 
 !...؟یینجایتو هنوز ا..سالم-
 
 : پشت دستش گونه م رو نوازش کردبا
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 ... خورمی تکون نمشتیتا اخر عمرم از پ.. و کنار توئهنجای من هميجا!..کجارو دارم که برم؟!..کجا برم اخه؟-
 

مشکوك .. بوديرعادی غکمی شیخوشحال.. داشتی خاصیلی برق خهی.. شدمرهی بهش زدم و تو چشماش خيلبخند
 !.... باشه؟دهی رو دشینکنه ازما.. که به سرم زد چشمام گرد شدي دفعه با فکرهی..نگاش کردم

 
 ... بوددهی رو دشمیازما.. اومد دستمی براقش همه چي خندون و چشماي لبادنی نگاش کردم و با دهول

 
 ... رو پررنگ تر کردبخندشده،لی رو دشی من متوجه شدم،ازمادی هم که دشهراد

 
 : و به طرف شکمم اورد و همزمان با شوق گفتدستش

 
 !...زم؟ی عزی نگفتیچیچرا بهم ه-
 

 ... تونستم از حق سپهرادم بگذرمیمن نم.. که به شکمم خورد،دوباره محکم دستش و پس زدمدستش
 
 : گفتمي شهراد،جدي گرد شده ي توجه به چشمایب

 
 ...ی زنی دستت و به شکمِ من نمچوقتیه.. شهرادچوقتی هگهید-
 

 : و مشت کرد و با بهت گفتدستش
 
 !..چرا؟-
 

 نمیا!.. بشه؟ي عقده انمی ای خواهیم" که زدی مادی انگار درونم فریکی.. در اومدمي و از اون حالت جددی م لرزچونه
 ...."ی کنی از نوازش و حس پدرش محروم ميدار
 
 ...گناه داره..ی پس سپهرادم چاما
 
 : بغض و سردرگم به شهراد نگاه کردم و گفتمبا
 
 یمن نم.. داشته باشهدی نبانمیحاال که سپهراد تو شکمم نوازش تورو نداشت،ا..پسرم گناه داره..ي سپهراد نبوديتو برا-

 که ی کنی تالشت و مي همه ي دونم تو داریم.. گرفت رو فراموش کنمی که سپهراد ازم سراغ تورو مییتونم روزا
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 نی اولادی.. مردمیتنها و ب.. افتمی دکتر رفتنام مادی ی وقتکنم ی مدای پياون روزا فراموش بشه اما شهراد من حس بد
 کدوم از مراحل چیتو ه.. سوزه شهرادی سپهراد ميدلم برا.. نبود به نام پدر تا ذوق زده بشهیحرکاتش تو شکم که کس

 ......ي نبودشیزندگ
 

 : رو صورتم و پاك کردم و ادامه دادمي گرفتم و اشکاینفس
 
اما .. نوازش تورو داشته باشهیکی کوچنی از همیدوست دارم حت..منم دوست دارم بچه م پدرش و حس کنه شهراد-
 ..... تونم از دوباره مادر شدنم لذت ببرم شهرادی نمیحت.. حس لذت ببرمنی از ازارهی سپهراد،نمادهی

 
 لب شروع کرد ری و زدی کشقیتو موهام نفس عم..صورتش بغض دار شده بود..کرد جلو و محکم بغلم دی و کشخودش

 :به حرف زدن
 
من باعث .. منم،مقصري بری اگه از مادر شدنت هم لذت نمیحت.. منمنای ايباعث همه ..ببخش منو.. خوامیمعذرت م-

اما ..ی فرار کنبی کشور غرهی پشت و پناه به یب..ی رو بگذرونتیتو تنها باردار..شدم پسرم تو حسرت بزرگ بشه
 ي کنم تا برای تالشم و ميمن دارم همه ..می کنراموشگذشته رو ف..می ما قرار شد از اول شروع کنزدلمیعز..آبشارم

 هم نباشم بعدها باز دردسر درست یکی نی اياگه من برا.. اب تو دلش تکون بخورهگهی دزارمینم..سپهراد جبران کنم
 هگی دزی چهی من ي هستن اما سپهراد برازی اندازه عزهی پدر و مادر به ي بچه ها براي همه درسته.. قربونت برمشهیم

 هم گهی دي اگه صدتا بچه یپس مطمئن باش حت.. من به تو هم شدهدنهی تنمه،باعث رسي پاره نکهیعالوه بر ا..س
 ی رو نمی کسي حسودچوقتی که سپهراد هدمی بهت قول منویا..شهی من سپهراد نمي کدوم براچیداشته باشم،ه

 ...... بزارمهی هم از جونم براش مای تو بگنکهیا  هست که بدونزی من عزي برانقدریاون ا.. برادرشای خواهر یحت..کنه
 

 : و با ارامش دور کمرش حلقه کردمدستام
 
 که بدون ي ایبچگ.. رو داشته باشهشی برسه که سپهرادم عقده بچگي روزهی خوام یمن نم!.. شهراد؟يدیقول م-

 ....پدرش گذرونده
 
 ...قول شرف..زمی عزدمیقول م-
 

 ي اجباري باردارنی تونستم به ای راحت شده بود و مالمی خکمیحاال .. ش فشردمنهی زدم و صورتم و تو سی لرزونلبخند
 ...فکر کنم
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 نی وقت دوست نداشتم بچیه.. برادر داشته باشهای خواهر هی دیبا.. پنج سالشهگهی ناخواسته بود اما سپهراد هم ددرسته
 ....انی تر باشه،بهتر با هم کنار مکی نزدگهیهرچقدر سنشون به همد.. باشهادی زیبچه هام فاصله سن

 
 : گفتدیبا شک و ترد.. شهراد از فکر خارج شدمي صدابا
 
 !... نازش کنم؟کمیحاال اجازه هست -
 

 دستش و به شکمم نکهیقبل از ا.. زدینی از چشماش عبور کرد و لبخند دلنشیبرق.. م و خوردم و سر تکون دادمخنده
 .... تخت بلند شد و منم بلند کرديبرسونه از رو

 
 ... و دستام و دور گردنش حلقه کرددمی کشي بلندغیج.. کنده شدمنی بعد از زمی و انداخت دورم و کمدستاش

 
 و رفتی مجیسرم گ..نیی خواستم بزارم پای و ازش مدمی کشیم غی خنده جونیمنم م..زدی چرخوند و قهقهه می ممنو

 .... کردم تو هوا معلقمیحس م
 

 ...نیی اما منو نذاشت پاستادی باالخره دست از چرخوندنه من برداشت و اغی خنده و جی از کلبعد
 

خم شدم و .. پر اشکش و لبخند شادش،دلم واسش ضعف رفتي چشمادنی و دور کمرش حلقه کردم و با دپاهام
 ....محکم لبام و چسبوندم به لباش

 
 کمرش ي ش سر دادم داخل و روقهیدستم و از پشت .. فشردی منو به خودش مشتری و هرلحظه بدی چرخی ملبامون

 ...دمیکش
 
همزمان لباش و از رو لبام سر داد .. کرد و پهلوم رو اروم نوازششرتمی تری دستش و از دور کمرم باز کرد و برد زهی

 ....دی بوسی و پر حرارت مشدی مدهیلباش رو صورتم کش..سمت گردنم
 

 ... به کمرش زدم و خودم و محکم فشردم بهشیچنگ
 
دستاش و گذاشته .. زدمهی روم خادی بي بهم فشارنکهی قدم برداشت سمت تخت و اروم خوابوندم و خودشم بدون اهی

 ....و وزن بدنش و انداخته بود روشونبود دو طرفم 
 

 ... کردی و نوازش مدی بوسی ماقیبا اشت.. خوردوندی و دوباره لبامون بهم پرونی و فوت کرد بنفسش
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 : که با عشق گفتدمی کشیاه
 
 ... تویعشق من..قربونت برم..زمیجان عز..جان-
 
 ...می اتاق اومد و بعد جفتمون خشک شدي صداارهی باال تا گردنم و تا خواست درش بدی و کششرتمیت

 
 عی کارم شهراد به خودش اومد و سرنیبا ا.. به خودم و شهراد انداختمینگاه.. ترس نگام و تو صورت شهراد چرخوندمبا
 ....نیی پادی و کششرتمیت

 
 ...کرد ی بود و به ما نگاه مستادهی که با بغض ادمی نگاهم و چرخوندم سمت در اتاق و سپهراد رو داروم

 
 موهاش تا از اون حال و هوا نی بدی محکم دستش و کشدمی راه دنیب.. زودتر از من بلند شد و به سمتش رفتشهراد

 ....من که هنوز تو شوك بودم..خارج بشه
 
 ... بلند شدم و رو تخت نشستمی سختبه
 

 : سپهراد زانو زد و مهربون گفتي جلوشهراد
 
 !...؟ی کنی مهیپسرم چرا گر-
 

 : به من نگاه کرد و دوباره برگشت سمت شهراددتری با بغض شدادسپهر
 
 !...؟ي زدی مامانمو میداشت-
 
 : منو نگاه کرد و گفتطنتیشهراد برگشت با ش.. خنده م گرفتاری اختیب

 
 ...می کردی چکار ممی داشتنیبب..برو از مامانت بپرس پسرم-
 

 موهاش رو يرو.. سمتم و خودش و تو بغلم جا کرددیدو.. سپهراد باز کردمي بهش رفتم و دستام و براي غره اچشم
 : و صورتش و اوردم باالدمیبوس
 
 ... کردی و ناز متیداشت ابج..زدی منو نمییبابا..نه پسرم-
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 :شهراد اومد کنارم نشست و دستش و گذاشت رو شکمم و رو به سپهراد گفت.. با تعجب به من نگاه کردسپهراد

 
 اتاق هی دیبا..مثل تو.. کنهی می و باهامون زندگرونی بادی مگهی مدت دهی داره که ی نی نهی تو شکمش یپسرم مامان-

 .....ی اومد مواظبش باشای به دنی وقتدیتو با..میبراش لباس و عروسک بخر..میبراش درست کن
 
 !...؟ياری بی ابجی خواهیچرا م-
 

 : بگم،شهراد گفتيزی من چنکهی از اقبل
 
 ...گهی دی کني تو باهاش بازنکهی ايبرا-
 

 :دی لب ورچسپهراد
 
 ... دارمياما من خودم اسباب باز-
 

 : و تو دستام قاب گرفتم و گفتمصورتش
 
 حواست بهش باشه دی کوچولو که تو بای ابجهی..نی کنيباهم باز..ی که بغلش کنی داشته باشی ابجهی ی خواهینم-

 !....؟ی خواهینم..یدوسش داشته باش..ه نکنتشی اذیکس
 

 : به من و شهراد انداخت و گفتی نگاهسپهراد
 
 .. خوامیم-
 

 : رو موهاشدمی و کشدستم
 
 همه دیالبته اقا سپهراد با..می بخری براش همه چدیتا اون موقع با.. تا خدا برامون بفرستهی مدت صبر کنهی دیپس با-
 !.... گل پسر؟هینظرت چ.. رو واسش انتخاب کنهیچ
 
 : به همدی ذوق دستاش و کوببا
 
 ...می کني کنم که هرموقع اومد بازی هام براش اماده مي از اسباب بازرمیمن م.. خوبهیلیخ-
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 ... فرستهی می از خدا تشکر کن که داره برات ابجي برنکهیقبل از ا..زمیباشه عز-
 

 : گفتیی بگه،شهراد با پررويزی سپهراد چنکهی از اقبل
 
 ... گذاشتمتی ابجي و برامیکل انرژ..دمیتمام زحمتش و من کش.. پسرمی تشکر کندیاز منم با-
 
 : کرد گفتمی به ما نگاه مجی مشت زدم به بازوش و و به سپهراد که گبا
 
 ... اماده کنياز خدا تشکر کن پسرم و برو اسباب باز-
 

 : دستاش و برد باال و گفتسپهراد
 
 .. خدا جونميد دای که به من ابجیمرس-
 

 ی به شهراد رفتم که داشت غش غش ميچشم غره ا..رونی از اتاق بدی بهم و دودی با ذوق و خنده دستاش و کوببعد
 ...دیخند

 
 : خم شد به طرف شکمم و گفتکمی.. خنده ش و جمع کرد و دستش و گذاشت رو شکممدی منو که دنگاهه

 
 داداشت حق ي و با همکارییای زود بدیبا.. کنهی متی منو اذیلی مامانتون خنیا.. که داداشت منتظرتهای بيدخترم زود-

 ....نیریمنو ازش بگ
 

 ... به شکمم زد و صاف نشستي بوسه اعی به کتفش زدم که سریمشت
 

 : لب گفتری زدمی و انداخت دور شونه هام و صورتش و برد سمت سقف اتاق و شندستش
 
 زن و بچه م یبخاطره خوشحال..شهی مشتری که هرروز تو خونه م بينون بابت شادمم.. خانوادهنی ممنون بابت اایخدا-
 ....نوکرتم..ي هوام و دارنقدریدمت گرم که ا.. ازت متشکرمای دنهی

 
 : رو گردنش و زمزمه کردمدمی زدم و انگشتام و اروم کشيلبخند

 
 ... ممنونمشهی که داره بزرگتر مي و خانواده ای زندگنیمنم اول از خدا و بعد هم از تو بابت ا-
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 تندتر شد کمینفسش .. انگشتام گرفتمنی گوشش و بي گردنش به طرف گوشش بردم و الله ي و با ناز از روانگشتام

 ....و لبخند من پررنگ تر
 
 : گوشش لب زدمکی نزدطنتی شبا
 
 ...زمتی بهم برعی سرنقدری تونم ای حرکت مهیکه با ..ی خواهی منو منقدریچقدر خوبه که ا-
 

 : صورتم و گفتي جلودی و کشصورتش
 
 ... رفته اخهی تو به کیی پررونیا!..؟ی بعد تو خوشحالادیپدر من درم-
 

 : و بازم با ناز لب زدمدمی و گزلبم
 
 ...ي حال بندازنی منو به ای تونی معی سرنقدریتو هم هم-
 

 : زدم و ادامه دادمیچشمک
 
 ...پس نگران نباش-
 

 : ساده لب زدمیلی شدم و خرهی حسه فوق العاده تو چشماش خهیبا .. و صورتش و اورد جلوتردی کشي تندنفس
 
 ...دوستت دارم-
 

 و محکم لباش و رو لبام گذاشت که نتونستم خودم عی سرنقدریا.. دادرونی و بست و نفس حبس شده ش رو بچشماش
 ..... تختي رودمیو نگه دارم و از پشت خواب

 
 ....... گرفتمی مادی کردن رو یمن تازه داشتم زندگ..رهی رو ازم بگی خوشبختنی دادم ایه نم اجازیچی هبه
 
  
 

 و می دور هم جمع بشنطوری امی وقت بود بخاطره مشکالت نتونسته بودیلیخ..می مامان دعوت بودي همه خونه امشب
 ....می بردی استفاده رو متی نهامیهمه داشت
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 ...رومی که تو اتاقم بود،برداشتم و از اتاق اومدم بفمی و از تو کمیگوش
 
 :لبخندش و جواب دادم و گفتم..دمی رو دای به سالن،برددی رسی که تهش میی راهروتو
 
 !...؟ی کنی چکار منجایا-
 

 :دی و تو موهاش کشدستش
 
 !... مرتبه؟یهمه چ!..؟یخوب..می وقته حرف نزدیلیخ..منتظر تو بودم-
 

 ینیری به شيپسر.. شهرادی به عاشقي با وجود مردشدیمگه م..دمیم و رو شکم پنج ماهه م کش زدم و دستيلبخند
من !.. مرتب نباشه؟یهمه چ..می اومدنش بودای شده بود و هرلحظه منتظر به دنمونی که روح زندگيدختر..سپهراد

 .....ی غنی شدم و از همه چنی چندماه خوشبخت ترنیخوشبخت بودم و ا
 
 تو روند يری تاثچی اما هزدی به گذشته مي ذهن خسته گذرنی ای گاهدیشا.. نبودي مهری بچیه..بود ني کمبودچیه

 ..... نداشتمونیزندگ
 

 : تر شد و لحنم شادترقی عملبخندم
 
 ... مدت نبودمنی االن و ای وقت به خوشبختچیه..نگران نباش..هی عالیهمه چ-
 

 ....مینی ببمی تونستی به سالن و همه رو ممی داشتدید.. زد و نگاهش و چرخوند سمت سالنی مردونه و مهربونلبخنده
 

 : کند،اشاره کرد و گفتمی پوست موهی پاش نشونده بود و براش مي با چشم و ابرو به شهراد که سپهراد رو روایبرد
 
 ... خوب با شهراد کنار اومدهیلیسپهراد هم خ-
 
 ی کنه بازم سپهراد حس واقعي چندسال شهراد نبود تا پدرنکهیبا وجوده ا..گهی د کشهیباالخره خون خون رو م-

 رو جبران بتشی کنه تا اون چندسال غی تالشش و ميداره همه ..زارهیشهراد هم کم نم.. کرددایپدرونه رو تو شهراد پ
 ......کنه
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 راه دی پرسی مختلف مي که سوال هانطوریدستش و با فاصله پشت کمرم گذاشت و هم.. تکون داد و پلک زدسر
 ...می سمت مبل دونفره و روش نشستمیافتاد

 
 ...می و راحت کردم از بابت زندگالشی و خمی صحبت کردی ساعتمی نهی

 
 .. بود که با تبسم نامزد کرده بودنی دو ماهخودش

 
 ...شونی و مهراب ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگافسون

 
 ... بودی هم بانمک و دوست داشتنیلیخ.. اومده بود و دختر بودای بود بدنی ماهکی تای بي بچه

 
 .... خواد باهاش ازدواج کنهی گفت بزرگ که شد میم.. رو نشون کرده بود واسه خودشایتا،دری دختر بسپهراد

 
 ... شبمهی نکی تا ساعت شد می سر هم گذاشتم،سربهی کردیم،شوخیدیم،خندیگفت
 

شهراد سپهراد رو که خواب رفته بود،بغل ..میحاال فقط ما مونده بود.. رفتنی بعد از خداحافظیکی یکی بلند شدن و همه
 ....رونی از مامان رفت بیکرد و بعد از خداحافظ

 
 مامان ي صدارونیاز اتاق که اومدم ب.. شونه م انداختمي و روفمیک.. سرم انداختمي و شالم و رودمی مانتوم رو پوشمنم

 :دمیرو شن
 
 ... کارت دارمقهی دقهی نی بشایشار بآب-
 
 : تعجب رفتم سمتش و روبه روش رو مبل نشستمبا
 
 !...جانم مامان؟-
 
 ... داشتدی تردیانگار واسه گفتن حرف..دی به صورتش کشی دستدیلبش و گز.. کردی به شکمم نگاه مدی تردبا
 
 ..رهی بگمی و تصمادی حرف نشستم تا با خودش کنار بیب

 
 : گفتدی لباش و از هم باز کرد و لرزون و پر از تردقهی از دو سه دقبعد
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 ... سوال ازت بپرسمهی خوام یم-
 
 ...یبپرس مامان-
 

 : نگاهش و چرخوند تو صورتم و گفتیبعد از مکث کوتاه.. تو هم و دوباره به شکمم نگاه کرددیچی و پدستاش
 
 !...ه؟ی سپهراد کيبابا-
 

 باختم وگرنه ی خودم و مدینبا.. کردیمامان موشکافانه داشت نگام م.. تو جام خوردمیتکون سخت..ختی ري هردلم
 ....دی فهمی رو میهمه چ

 
 : کردم محکم حرف بزنمی و صاف و سعصدام

 
 ....مامان من که بهت-
 
 ... دستم رو شکمم قفل شداری اختیب.. وسط حرفم و صورتش سرخ شد که وحشت کردمدی بلند و با داد پرنقدریا

 
 ی نمگهیچرا د!.. آبشار؟ی هستیتو ک!..؟ی گی و دروغ می کنی که تو چشمام نگاه مي شرم شدی بنقدری ایکِ-

 رو قتیفقط حق.. کنمی و حاللت نمرمیوگرنه آبشار ش.. االننیهم..ی کنفی من تعري رو برای همه چدیبا!..شناسمت؟
 ....قتیفقط حق!..؟يدیشن..یگیم
 

 :ختی ری صورتم مي دسته خودم باشه اشک رونکهی ابدون
 
 ...مامان-
 

 از حد معمول باز شد شیصورتش سرخ بود و چشماش ب..شدی اروم میچی بود و فکر نکنم با هی واقعا عصبانمامان
 ...بود
 
 ...حرف بزن..کوفت و مامان-
 
 .....ــیمن که گفتم ند.. بگم اخه مامانیچ-
 
 :دمیر زد که تو جام پغی بلند جنقدریا
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 ...خفـــه شــو آبشار-
 
 ... بودمدهی ندی عصباننقدریتا حاال مامان رو ا.. دهنم گرفتمي هق هق افتادم و دستم و جلوبه
 

 : اشاره ش رو جلوم تکون داد و گفتانگشت
 
 !...شوهرت؟!..؟يری گی مي رو داریپشت ک.. منویحرف بزن تا نکشت.. کنمیحرف بزن آبشار دارم سکته م-
 
 : پر حرص زدي و پوزخنددی جاخوردم که مامان دادی زنقدریا

 
 یچه م..از سر اعتمادم حرفت و باور کردم.. کنمقی بار گول خوردم و نرفتم تحقهی.. آبشاري فرض کردیمنو چ-

 .... که بزرگ کردم تو چشمام نگاه کرد و دروغ گفتي دختردمی فهمیاز کجا م..ی زنی گولم ميدونستم دار
 
 :دمی نالهی گربا
 
 ...تورو خدا مامان.. گفته دروغ گفته باور نکنی هرچیمامان هرک-
 

 : اخماش وحشتناك تو هم بودهنوز
 
 ...ي که مثل قاتال فرار کردي کردکاریچ..ي کردی چه غلطشیبگو شش سال پ.. نشدموونهیحرف بزن آبشار تا د-
 
 ... نکردميمامان من کار-
 
 : شنهی رو سدیمشت دستش و کوب.. دوباره افتاد رو مبل جا بلند شد اما انگار ضعف کرده باشه از
 
 ...حرف بزن!..؟یچرا خفه خون گرفت-
 
 ... کردم وجود نداره مامانفی که برات تعری جز اونيزیچ-
 
 :دی کشغی شد و جی حرصباز
 
 !...ست؟ی نیچی هیگی میحاال برگشت..دمی شنای جفت گوشام حرفات و با بردنیخودم با هم-
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چطور بهش .. حاال چکار کنم؟ایخدا.. مورد حرف نزنمنی راحت در انقدریخدا منو بکشه که ا.. و رو دهنم فشردمدستام

 .... نبودهيزیبقبولم که چ
 

دخترم .. هم مضطرب باشمیکی نی خواستم سر ایمن نم.. نبودی خوبي نشونه نی تو شکمم نااروم شده بود و ابچه
 ..... داشته باشهیبی عدینبا.. دختر بودگهی دنیا.. اومدی مای سالم بدندیبا
 

 : شدمرهی مامان خي و تو چشمادمی شکمم کشي و نوازش وار رودستم
 
 کنه ی بابا بود رو جبران می که سپهراد بیگفتم شهراد داره اون چندسال!.. گفتم مامان؟یمگه من چ-

 !....نیهم..واسش
 

 : گره خورد تو همشتری باخماش
 
 ...منو خر فرض نکن آبشار-
 
 : صدام رفت باالهیبا گر..صبرم تموم شده بود..ستادمی بزرگ شده م بلند شدم اکمیبا اون شکم .. طاقتم تموم شدگهید
 
 ی خواستی و منیهم.. کرد و بهم تجاوز کردهوشیشهراد من و ب.. سپهرادهيشهراد بابا..يدیاره اره درست شن-

 ی می هم خودکشره،خواهرشیمی آرشام میوقت..عاشق هم بودن..هراد دوست بودهآرشام با خواهره ش!..؟يبشنو
 انتقام نکهی ايبرا.. کردهی اون خودکشکه  و سوال،فکر کرده آرشام به خواهرش دست زدهقیشهراد هم بدون تحق..کنه

 و رو ری و زامیوز دن رهیاما تو ..عاشقش شدم..منو عاشق خودش کرد.. شدکی من نزدره،بهی آرشام رو بگيکارِ نکرده 
 خواستم سرافکنده ینم.. تو و بابا نرهي بخاطره من و بچه م،ابرونکهیواسه ا.. رفتمنیواسه ا..بدبختم کرد..کرد
 ...... مامانی خواهی و از من میچ جواب..نیبش
 

 : رو قلبم و ادامه دادمدمی کوبمحکم
 
 ي باهام بازنیاگه ا.. با من از منطق حرف بزنای عشق بکشه اونوقت بنی که دست از ای و قانع کننی ایاگه تونست-

 که ییحرفا.. شدهنی عشق با جون من عجنیا.. شهراد رو تو شکمم نداشتم ماماني بچه نی من االن دوماوردیدرنم
حاال ..مان رو بهت دادم مای من جواب همه چی بپرسیوال سنکهی بدون ای حتنیبب..گهی رو از بر شدم دی بزنی خواهیم

 جز عشق یچی مدت هنی که ایاز کس!..از پدر دوتا بچه هام؟!..دست بکشم از عشقم؟!.. کنم؟کاری چی خواهیازم م
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 ینم.. کنم مامانکاریتو بگو چ..نفسم به نفسش بنده.. تونستم ازش بگذرمینم!.. کنم من اخه؟کاریچ!..بهم نداده؟
 ..... کردمی منکاروی اشی وقت پیلی تونستم خیاگه م..تونم

 
 : گفتی ارومي قدم اومد طرفم و با صداهی مامان

 
 ...زمی عزنیبش..شهیحالت بد م..ستی واست خوب ناریبه خودت فشار ن..می زنی حرف منیبش.. خبیلیخ-
 

حاال که همه حرفام و زده بودم،ترس داشت .. درد داشتمکمی..دمی شکمم کشری مبل و دستم و زي و ول کردم روخودم
 ....يری گی زبونت و نمياخه چرا جلو.. اوردی مبهم هجوم

 
 : گفتي اروم تريمامان هم نشست کنارم و با صدا.. زدمی و هقرونی نفسم و دادم بمستاصل

 
 دمیمن که تازه فهم..اری بادی و به نیا.. متجاوزههی.. مرد به تو تجاوز کردهنیا!.. آبشار؟ی خام باشنقدری ای تونیچطور م-

 ....ياری براش بچه مي وجود بازم دارنی که با ای ساده باشنقدری ای تونیتو چطور م.. شده نسبت بهشنهیدلم پر از ک
 
 شهی دلم پر از عشق و ارامش مادی اسمش می که حتختهی من ري عشق به پانقدریهمون مرد به قوله شما متجاوز،ا-

 چوقتیه..شمی اومدم و االنم دوباره دارم مادر م موضوع کنارنیمن با ا!..؟يچرا اصرار کرد!..؟يچرا خرابش کرد..مامان
 .....شدی عوض نمیچی و هی دونستی هم نمو تي کردیاگه اصرار نم.. تونم از شهراد بگذرمیهم نم

 
 :ارهی خواست منو به خود بیانگار م.. و گرفت و تکونم دادبازوم

 
 يتو جگرگوشه ..نمی مرد رو ببنی تونم ای نمچوقتی هگهیمن د..عشق کورت کرده.. آبشاري بچه انقدریچرا ا-
 نیاون از ا.. ندارم االن چطورهيکار..شهی تن من تعرض کنه،دشمن من مي که به پاره یکس..ی تنميپاره ..یمن

که چند سال تو حسرت بچه م بسوزم و   کردهيکار.. من و خراب کردهي بچه ی که زندگهی من فقط کسيلحظه برا
 ......نهی فقط هم منياون برا..نمشینتونم بب

 
 ی که آرشام تو تصادف فوت کرد چه حالیی ماادتهی..بخاطره آرشام..مامان،خواهر شهراد تو بغلش جون داده-

 ..... لحظه خودت و بزار جاشهیتورو خدا .. اتفاق بازم سالم باشهنی ادنی روان شهراد با ديچطور توقع دار..میداشت
 
 : خشم دستاش رو مشت کردبا
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 چی که هیکس..رهی گناه انتقام بگی بهی کرده بود هم،حق نداشت از ي اگه آرشام واقعا به خواهرش دست درازیحت-
 ..... تو موضوع نداشتهیدخالت

 
 ... بشهنطوری خواستم اینم..متاسفم-
 
نم اما همو..."برو"فقط وقت کردم بگم ..رونی بزدیچشمام داشت م..ي سمت وروددمی شهراد با وحشت چرخي صدابا
 .... شده بودرید
 

 ي نهی سرو صورت و سي محکمش که روي مشت هادنهیبا د.. لحظه بلند شد و حمله کرد سمت شهرادهی تو مامان
 ..... انداخته بود،بلند شدمنیی کرد و فقط سرش و پای از خودش نمی محافظتچی که هي اومد و شهرادیشهراد فرود م

 
 رو گرفتم و دادی و فحش مزدی مامان رو که محکم مشت ميبازو.. سمتشون بلند رفتمي بلند شدم و با قدمای سختبه

 : عقبدمیکش
 
 ...مامان ولش کن..مامان تورو خدا ولش کن..مامان-
 

 : شد تو صورتم و گفترهی لحظه سرش و بلند کرد و خهی با صدام شهراد
 
 ...مواظب باش..برو عقب-
 

 : زدغی حرفش تموم نشده بود که مامان جهنوز
 
خدا ازت ..ي کردیچندسال اواره ش نم.. شرفی بي بردیتو اگه برات مهم بود که ابروش رو نم!..؟یتو به فکرش-

 ...رونی بشه بدهی از تو چشمات کشي دختر اوردنی که سر ایی تقاص تک تک بالهادوارمیام.. بخشمتینم..نگذره
 

 : زدغی و جدی مشت کوبدوباره
 
نگو لطف .. بچه قبولش کرده و تازه واسش شناسنامه هم گرفتههیست داره که با  دخترو دونیمنو بگو گفتم چقدر ا-

 ....یعوض..وونیح.. خودش و جمع کردهينکرده بلکه گندکار
 

 مامان رو محکمتر گرفتم و ي بازوشتری بي هیبا گر.. گرفتشیدلم ات.. مامان سرخ شده بودي از مشت هاصورتش
 : عقبدمیکش
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 ... تورو خدا ول کنشیمامان کشت..مامان،جونه من ولش کن-
 

 : مامان رو ول نکردمي شکمم اما بازوي خم شدم روکمی.. و طاقتم کمترشدی مشتری هرلحظه بدردم
 
 ...اخ..تورو خدا..مامان نکن-
 

 : مامان رو ول کردم و دو زانو افتادمي کل شکمم و دربرگرفت که بازوعی سرنقدری ادرد
 
 ...بچه م..شهراد..اخ-
 

 :دمی داد شهراد رو شنيصدا
 
 ...ی علای-
 
 و خم شده دهیچی که دستم و دور شکمم پی سمت مندی درد نگاش کردم که مامانه خشک شده م رو زد کنار و دوبا

 ....نیبودم سمت زم
 

  لحظههی که شهراد دمی بلند تر کشیغیج..با صاف شدن کمرم انگار دردم دو برابر شد.. هام رو گرفت و بلندم کردشونه
 .....دمیچی پیمثل مار به خودم م..از ترس ازم جدا شد و بعد دوباره دستاش و گذاشت رو بازوهام

 
 ... کردی م موونهی طرف داشت دهی طرف،ترسِ از دست دادنه بچه م هم ازهی درد
 

 :دمی شنی اروم شهراد رو ميصدا
 
 برمت یاالن م..جونم..ببخش منو..زمی خوام عزیمعذرت م..یوفتی حال ننی من که بخاطره من به ارمیبم..جانم-
 ....مارستانیب

 
 : م گفتهی گري صدادنهی دست بلندم کرد و با شنيرو
 
 ... خونهمی گردی و باهم برمیشیزود خوب م.. درد ساده اسهی..ستی نیچیقربونت برم ه..شیه-
 
 : رو تو مشتم گرفتمرهنشیپ
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 ...بچه م..شهراد-
 
 میریاالن م.. ندارهی مشکلچیبچه مون هم حالش خوبه و ه.. درد فقط بخاطره استرسِنیا.. فکر بد نکنزدلمینه عز-

 ....فدات بشم اروم باش..میشی و مطمئن ممی کنیچک م
 

 که نینشست پشت فرمون و هم.. جلو رو خوابوند و سپهراد رو گذاشت روشی و و صندلنی منو گذاشت تو ماششهراد
 .... مامان نشست کنارم باز شد ونی ماشوفته،دریخواست راه ب

 
 ... زدم و چشمام و بستمي لبخنده محوهی گرونیم
 

 رو از دست میاری زدم تا سالم بمونه،کم کم هوشی لب با دخترم حرف مری کردم و زی مهی گرادی که از درد زنطوریهم
 .... شدمهوشیدادم و ب

 
 ...دمی از دور و اطرافم نفهمیچی هگهی بسته شد و دچشمام

 
************************************************* 

 
 ي از جلولمی فنی عی لحظه همه چهیتو .. بودم و سرم هم به دستم وصل بودمارستانی رو که باز کردم،تو بچشمام

 ...چشمام رد شد
 

 ... مبچه
 
 ... هول چشمام و باز کردم اما نور خورد تو چشمم و مجبورا دوباره بستمشونبا
 
 :دمی شنیی از بزرگ بودنه شکمم خوشحال بشم،صدانکهی و قبل از ادمی بسته،دستم و رو شکمم کشي چشمابا
 
 ...نگران نباش..حالش خوبه-
 

 ... کردی که نشسته بود کنارم و نگام منمی باز کردم و تونستم مامان رو ببکمی و چشمام
 

دوباره بغض تو گلوم نشسته بود و .. گذاشتم دستشي که سرم توش بود رو سر دادم سمت دست مامان و رویدست
 ....اشک تو چشمام
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 : به دستش وارد کردم و خشدار گفتمي رمق فشاریب

 
 تونم ی نمیحت..ارامش من کنار شهراد و دوتا بچه هامه.. بکشممی تونم دست از زندگیمامان منو ببخش اما من نم-
من شش .. نزار مامانی کنم منو تو دوراهیخواهش م..زهی هم عز،شهراديزیتو عز.. لحظه به نبودنشون فکر کنمهی

 .....ی چیعنی ی فهمم زندگیتازه دارم م..دمیسال عذاب کش
 
 : بغض گفتبا
 
 که بهت تعرض کرد و شش سال ازم دورت ی کنی زندگی کسشی بزارم پيچطور توقع دار..يزی من عزيتو هم برا-

 .... برات دست برنداشتدنی لحظه از انتظار کشهی  بودیبابات تا وقت..شش سال تو حسرتت سوختم..کرد
 
 ...رمی میمن بدون اونا م.. کنمیمامان خواهش م-
 

 تو چشماش یحاال درموندگ.. تو چشماش نبودشی و حرصِ چند ساعت پتی جدگهید..ختی از چشماش راشک
 .... درستهي دونست چه کاری اونم نمدیشا..ترس بود..بود
 
 تونم تورو از اون یمن هرکار هم بکنم نم..ی عاشقشنکهیمهمتر از همه ا..يه هم ازش داردوتا بچ..یآبشار تو زنش-

 از چوقتی هدوارمیام..ادی هم از دست من برنمي کدوم راه درسته اما کاری دونی و نميتو هنوزم بچه ا..جدا کنم
 ادتیاما ..ی تو ارامش و عشق باششهی همیگی که خودت منطوری همدوارمیام.. دخترمی نشمونی پشمتیتصم

 به شهی من تا هميدر خونه .. من پشتتمي هرکار،واسهی تحمل کنی تونی نمگهی ديباشه،هرلحظه که احساس کرد
اما ..ییای بشهی همي و براي دست برداری از اون زندگگهی که دی وقت،چهی مهمونییای بی بخواهیچه وقت..روت بازه

 بدونم تورو خوشبخت نکهیهم..نمشی خوام ببی نمچوقتیه.. خونه منو ندارهي مترکی به مدنآبشار اون مرد حق او
 ی اتفاقی حتیگیبهش م.. سر جگرگوشه م اوردهیی تونم فراموش کنم چه بالی نمنمشی بی میاما وقت..هیکرده کاف

 !......باشه؟..وفتهی خوام چشمم به چشمش بیهم نم
 
 ... نکنتیمنو اذ.. کارو نکننیمامان ا-
 

 از حاله دیشا.. بوددهیمامان ترس.. بودختهی ررونی بمی روسرری موهام که از زي رودی زد و دست کشی روحی بلبخنده
 : کرده بودینی عقب نشکمی نیبدم و واسه هم
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تو .. خوام اسمش و بشنومی نمی کنم وگرنه حتی دارم به عنوان داماد تحملش می نشتی تو اذنکهی ايفقط برا-
 از چشمم گهید.. مني نداره تو خونه یی جاگهیهم خودت،هم بچه هات اما شوهرت د..يزی واسه من عزشهیهم

 .....افتاد
 
 : صداش زدميدی بغض شدبا
 
 ...مامان-
 

 : شدرهی و مهربون تو چشمام خدی رو بوسمیشونی شد پخم
 
 یکیست،ی خوب نادی حالت زيدیاگه د..یشی مرخص مگهی ساعت دهیتو هم تا .. تنهاسنی خونه آرشرمی مگهیمن د-

 .... خونه خودمون تا بهت برسمایدو روز ب
 
 ...متیمامان بزار برسون-
 
 ... زود برمدی تنهاس بانیگفتم که آرش..نه دخترم-
 
 از ی تا حرفزدی زورش و ميانگار داشت همه .. شده بوددیانگار ازم ناام.. کردی متمی بود که اذيزی چشماش چتو

 ..... شده بودی حرف تو چشماش مخفینگران بود حالم بدتر نشه وگرنه کل.. که منو دلخور کنهادیدهنش درن
 

 :دی و بغضم پرصدا ترکدمی و گزلبام
 
 که هنوز بغلشم ینی ایحت..من جونم به بچه هام وصله.. نباشریاز من دلگ.. نروينطوریمامان تورو خدا ا-

 ....مامان..نکردم
 

 :لو و اشکام و پاك کرد اومد جی با دستپاچگمامان
 
 از کهی تهی بازم ی رو هم بکنای کار دننی اگه بدتریحت..يزی عزایتو واسه من تا اخر دن.. دخترمی زنی مهی چه حرفنیا-

 ی اصرار نمنیواسه هم.. تونم حست و درك کنمیو چون خودم مادرم،م..نیی شما دوتامی زندگيمن همه ..یجونه من
 ..... کنمتتی تقوی تا حسابی مونی روز مند خودم چشی پییایحالت که خوب شد م..نگران نباش..کنم

 
 : مامان رو محکم گرفتمدست
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 ی مکاری چدهی فهمینم.. بودهختهی بهم ریاونم از نظر روان..ی کن شهراد رو ببخشیمامان بخاطره من هم شده سع-

 ....ی کن ببخشیتورو خدا سع..کنه
 

 : و سرش و چپ و راست تکون داددیز و گلبش
 
 بردنش نی کوه نفرت ازش تو دلم کاشته شده که از بهی..شهی مرد صاف نمنی با اگهیدلم د..ازم نخواه.. تونم آبشارینم-

 ..... تونمی اگه بخوام هم،نمیحت..محاله
 

 ...رونی و با سرعت از اتاق زد بدی رو بوسمیشونی خم شد پدوباره
 

 با منم بخاطره انتخابه شهراد گهی دونم دیم.. کردیانگار داشت از منم فرار م.. دستم و رو لبام فشردم و زار زدمپشت
 ...شهیمثل سابق نم

 
 :دمی لب نالریز.. بال سرمون اومدنی ایاطی احتی بهی با چطور

 
 تموم ی همه چگهی کنم دیخواهش م.. ما بدهی ارامش به زندگکمی کم،فقطی..دمیبر.. تونمی نمگهی دایخدا-

 ....خسته شدم خدا..بشه
 
 ... مامان و چشماش بخاطره حاله بدش،سرخ بوديصورتش از ضربه ها.. اتاق باز شد و شهراد اومد داخلدر
 
 ش نهیسرم و چسبوند به س.. تو بغلشدمی کشی تابی بلند اومد طرفم و با بيبا قدما.. باالتر رفتهی گري صدادنشی دبا

 .....زهی ری خسته شده و داره اشک مگهی اونم ددمی ش فهمنهیو از لرزش س
 
 : رو مشت کردم و با هق هق گفتمرهنشیپ

 
 کمیتا ..شهی درست نمیشهراد چرا همه چ.. کنهینه با من مثل سابق رفتار م.. بخشهی نه تورو مگهید..مامان رفت-

 .... شهرادگهیخسته شدم د..ادی مشی پيزی چهی شه،دوبارهیحالمون خوب م
 

 :دی لرزونش به گوشم رسي ش و صدانهی و محکم تر چسبوند به سسرم
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 باشه یهر راه..رهی دل تو اروم بگنکهیفقط بخاطره ا.. کنم تا منو ببخشهیهمه کار م..شهیدرست م.. گلمشهیدرست م-
 .....ي غصه نخورگهی تا منو ببخشه و تو درمیم
 
 !...؟يدیقول م-
 

 :هام نشست موي روکشی کوچي بوسه
 
 ...دمیقول م-
 

 : سرخ اما پر عشقشيتو چشما.. شدمرهی و بلند کردم و تو چشماش خسرم
 
 ... دوستت دارمیلیخ.. شهرادیچه خوبه که تو هست-
 

 :دی رو بوسمیشونی شد پخم
 
 منو بچه هامون شِی اما پی کنی و بدون دردسر زندگي بری تونستیم..يتو امشب دوست داشتنت رو ثابت کرد-

 ......عاشق تو و بچه هامون..یعاشقتم زندگ.. عشق رو داشته باشمنی ااقتی کنم تا لیتمام تالشم رو م..يموند
 

 ... زدم و با عشق نگاش کردميلبخند
 
 برسه يخدا کنه روز.. کنمی دارم عشق منجای داره و من ای مامان االن چه حالستیمعلوم ن.. عذاب وجدان گرفتمکمی

 .... لذت ببرممی تونم از زندگیتا مامان دلخور باشه،نم.. بشهلی تکمي شادنیمامان هم شهراد رو ببخشه و اکه 
 

 ... خوام خداجونی نمیچی هگهیاگه شهراد رو ببخشه د..ی دلِ مامانم و نسبت به شهراد نرم کنی تونی فقط تو مایخدا
 

 ... رفتادمی از ی دوباره همه چ چشماش،غرق شدم ویاهی و باال گرفتم و با نگاه تو سسرم
 

 .... مردنی درموردشون منو عاشق اي که کنجکاویی چشمانیا.. چشما بودمنی عاشقِ نفوذه امن
 

 مرد و بچه هاش خوده نیا..شمی نممونی امشب با مامانم نرفتم پشنکهی هم بگذره،بازم از اگهی صدسال دی حتمطمئنم
 ....... تونستم ولشون کنم و برمیچطور م..عشق بودن.. بودنیزندگ

 
 ...  سال بعدسه
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اروم گذاشتمش تو تختش و کنارش .. بغلم به خواب رفته بودم،توی کوچولوم که اسمش رو آرشا گذاشته بوددختر

 ... موندیمثل ماه م..ستادمیا
 

 افهی قیودت باشه،حت مثل خدی بایکی نی گفت حاال که اسم سپهراد مثل اسم منه،ایم.. اسمش رو گذاشت آرشاشهراد
 .... خودش شده بودی هم کپیکی نیا.. امان از ژن غالب شهرادیول.. مثل تو بشهدیش هم با

 
 ... هم به پسرکم بزنمي رفتم تا سرشیشونی پدنِی نازش تو خواب زدم و بعد از بوسي به چهره يلبخند

 
 نی ساعت معهیسر .. آرشاد،برعکسهی خوابی شده بود و زود ميپسرکم مدرسه ا.. زدمي و لبخندستادمی تختش اکنار

 .... مدرسه رفتني براشدی مداری و صبح زود هم بدی خوابیم
 

 خسته شده بود نقدری اگهیامشب د.. گزهی مونه و ککش هم نمی مداری ب،همراهتی بمونداری اما تا هرموقع که بآرشا
 ... بمونهدارینتونست ب

 
 ... کردی جمع و جور مکمیشهراد تو سالن بود و داشت ..رونی و رفتم ازاتاق بدمی سپهراد رو هم بوسیشونیپ

 
 بود که دلم ختهی بهم رنقدریا.. جنگ زده شده بودطی خونه مثله محعتای ما جمع شده بودن و طبي همه خونه امشب

 ...... کنه اخهزی االن حال داشت خونه تمیک.. کنمهی گرنمی خواست بشیم
 

 : مبل ولو کردم و گفتمي و روخودم
 
 مونی خستگکمی ایب..نمی تونم راحت بشی نمی کنی کار مي تو دارنمی بیمن م.. تورو خدانی بشقهی دقهی ایشهراد ب-

 .... واسه فردامی هم گذاشتدیشا..می کنیرفع شد با هم شروع م
 

 : و اومد طرفمدیخند
 
 زی رو تمنجای چند نفرو بفرستن ای زنم شرکت خدماتیبزار فردا زنگ م..ي خسته ایلیامشب خ..خانومه تنبل من-

 ...ییایتو از عهده ش برنم..کنن
 

 : کنارم نشست و ادامه داداومد
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 ....می اون خونه رو بخوني فاتحه دی باگهی قد تو خونه ول بشه معلومه که دمی قد و ني چندتا بچه یوقت-
 

 : شونه ش و گفتمي و گذاشتم روسرم
 
 ارزه ی خونه هم باشه،بازم منی اي سه تایحت.. کنمی مزیفردا خودم همه جارو تم..گهی خوش بگذرونن ددیبچه ها با-

 ....هی که شاد بودن خودش نعمتنیهم.. از ته دلشوني خنده هیبه 
 
 ...مامانم..هی دردش چدمی و فهمدی کشیاه
 

 : دستش گذاشتمي و رودستم
 
 اگه یحت.. خونمونادیاما االن م.. کردی درو هم باز نمي تو پشتِ دردیدی می وقتیحت!.. رفته اون روزا رو؟ادتیشهراد -

تو منو که اصل ..شهیداره کم کم نرم م..تازه امروز جواب سالمت و هم داد..هی خوبشرفتهیبخاطره بچه ها باشه بازم پ
 گل فرستادن ها و پشت در خونه نشستن نیبب..ستی نادمیاون روز   صحنه هم ازهی ی حتي کرديموضوع بودم رو کار

 .....ی کنی تالفدی االن باي من و راحت به دست اوردیهرچ..هات جواب داد
 
 ... تا از اون حال و هوا خارج بشهدمی ادامه بلند خنددر
 

 تا نهی شیشهراد گفته بود پشت در م.. چندبار شهراد رفته بود با مامان حرف بزنه و مامان درو باز نکرده بودلی اوااون
 مامان درو باز کرده نکهی گشت خونه بدونه ای شب هم دست از پا دراز تر برمياخرا..راهش بده داخل و حرفاش و بزنه

 .....باشه
 

 گفتم امکان ی بود که من مي اول جدي اون روزانقدری مامان اییاما خدا.. کنمتشی سوژه واسه من تا اذهی شده نیهم
 .... ذره بتونه ببخششهی کارا کرد تا مامان یلیشهراد خ.. شهراد گوش بدهينداره به حرفا

 
 ی خوبی قانع شد که شهراد اوضاع روحکمی شهراد گوش داد و ي باالخره مامان به حرفاشی ماه پکی حدودا اما

 دست ییزای چهی فقط از زدی و باهاش هم حرف نمدادی کنه اما بازم تو خونه راهش نمی مکاری چدهی فهمینداشته و نم
 .....برداشت

 
 خونمون و ادی شهراد،مي و بعد از حرفاشی ماه پهی اما از زاشتی ما نمي شهراد بود،پاش و هم تو خونه ی قبال وقتمثال

 .... آرشا و سپهرادي به بهانه البته.. موندننجای انیدوبار هم شب رو با ارش
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 دست مامان ی معطلی خوشحال شد و ذوق کرد که بنقدری شهراد بهش سالم کرد،جواب داد و شهراد ای امشب وقتاما
 ..... مامان اومد اما پررنگ تر نشدي از خنده به خاطره ذوقِ شهراد رو لبايهمون لحظه حس کردم رد..دیرو بوس

 
 کرد تا مامان ی مي مامان ناراحتم و هرکاری چقدر از ناراحتدیدیم.. کردی مي من هرکاری خوشحالي شهراد براچارهیب

 ...ادیکوتاه ب
 
به قول .. دونستی نمی رو در حد هم صحبتی کسی کرد و حتی بود که از باال به ادما نگاه مي همون شهراد مغرورنیا

 ....." کنهیعشق چه کارا با ادم م"خودش 
 
 دی زد و صورتش و کشيلبخند.. بهش انداختمی نگاهمی حلقه شدنِ دستش دور شونه م،از فکر خارج شدم و نبا

 ... به لبام زديجلو،بوسه ا
 
 ... ش،هم اخالقشافهیهم ق.. پخته تر شده بودیلیخ
 

وق العاده که  پدر فهیو .. تونه داشته باشهی می که کمتر کسهی تونستم بگم برام شوهری شده بود که راحت میادم
 .... اغوششي برازدنی ساعت دور اومدنش از سرکار،بال بال مهیبچه ها با 

 
 لحظه از ازدواج کردن باهاش هی ی که نذاشت حتیکس.. منياهای خامِ اون روزها،باالخره شده بود مرد روشهرادِ

 ... بشممونیپش
 
تام و گذاشتم دو طرفِ گردنش و اماده شدم  حواس،کف دسیب.. کردی چونه م،تمام ذهنم و مختل مي شهراد رويلبا
 ... داغي بوسه ايبرا
 

 ... خوشحال بودنیلیخ.. اومدنشای کرد واسه بدنی ميمهراب لحظه شمار.. باردار بودافسون
 

به ..نای عمو ساالر اشی هستن و شش ماه فرانسه پنجای ازدواج کردن و شش ماه اي سال نامزدکی بعد از ای و بردتبسم
 ..... ماه اونجانجا،ششیشش ماه ا..هی اجاره اشونیقول افسون زندگ

 
 ی بچه نمگهی شد و حاال حاالها دتی اذیلی خمانشیسر زا.. نداشتنی دومي برایالی بزرگ شده بود و فعال ختای بدختر
 ....خواد
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هرچند ..می مراقبش باشی حسابدی که باشدی مبای دختر جوون و زهیداشت ..شدی هر روز بزرگ تر و خوشگل تر منیآرش
 ..... گرفتی سخت منی آرشي برایلی موضوعه من،خدنهیمامان با فهم

 
 ...وفتهی واسش نی باشه تا اتفاقنی خواست همه جوره مراقبِ آرشی بود و مدهی چشمش ترسانگار

 
 از حکومت کمی دست به دامن من شده بود تا باهاش صحبت کنم نی بود که آرشدی هاش شديری سخت گنی انقدریا

 .... کمتر کنهشینظام
 
 ادینه ز..می حالت متعادل مراقبش باشهیبهتر بود تو ..طی بودم از شرای پاسوز من شده بود اما خودمم راضنی آرشچارهیب

 .... انجام بدهيار کیواشکی که میرینه اونقدر سخت بگ..وفتهی بی نکرده اتفاقیی که خدامیولش کن
 

با مامان .. کردی مفی رو هم واسم تعری موضوعنی ترکی کوچی رفتار کرده بودم که حتنی با آرشي طورخداروشکر
 یهمه چ.. بشهی بهش سخت بگذره که عاصنقدری خواستم اینم.. بدهریصحبت کرده بودم و قرار بود کمتر بهش گ

 .....متعادلش خوبه
 

 ...رسامی ساله داره به اسمِ امکی ي پسر کوچولوهی هم باالخره با اشکان ازدواج کرد و االن ارغوان
 
 جون ي بالهی به ازی کنم و نی دارم عشق و حال مي گفت مجردیم.. اما هنوز مجرد بود و قصد ازدواج نداشتریام

 .... کردی تکرار مدای خورد بازم مثل چشم سفیهرچقدر هم از ما کتک م..ندارم
 
 ....نهی غم نبای کس تو دنچی ها ادامه دار باشه و هي شادنیانشااهللا ا..می داشتي جشن و شادیلی سه سال خنی اتو
 

 ثمره ت ینی لذت بخش ببیلیخ.. اومدنِ آرشا و محصل شدنه سپهراد بودای سه سال،بدننی ما تو ای اتفاق زندگنیبهتر
 ...... بود به نظر مننی مادرانه همي از لذت هایکی..ي و کفش بخرفی براش فرم مدرسه و کدی بزرگ شده که بانقدریا

 
 ... کردی بشه و انگار کم کم داشت خرِ رو ول مادهی پطونی االن تنها مشکل ما مامان بود که از خر شو
 
 تی به جدگهی شدم که دیاز رفتاراش متوجه م.. اومدی چون مامان داشت کوتاه مشهی زود حل میلی خنمی دونستم ایم

 .... دلش اروم گرفتهمی خوشبختدنهی و با دستیقبل ن
 

 مدت رفتم تو شرکتشون اما هی.. کردمیمنم از تو خونه بهش کمک م.. رونق گرفته بود خداروشکریلی شهراد هم خکار
 .... گرفتم کار هام رو تو خونه انجام بدممیبا وجود بچه ها سخت بود و تصم
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 سیلبام خ.. غرق بودم که اصال حواسم به شهراد نبودنقدریا..ارمی بود از تعجب شاخ دربکیرون،نزدی فکر که اومدم باز

 .....دی کشی شونه م بود و اروم نفس ميسر شهراد هم رو.. شدهدهی بوسی حسابدی فهمشدیبود و م
 

 :محکم منو به خودش فشرد و گفت..دمی موهاش کشي زدم و دستم و رويلبخند
 
 !...؟يباالخره در اومد-
 
 !..؟یاز چ-
 

 :دی خنداروم
 
 ...ي که توشون غرق شده بودياز فکرا-
 

 : شدماهشی سي شد و منم غرق دو گورهیتو چشمام خ..دمی و موهاش و اروم کشدمی خندمنم
 
 !...؟ی منشی پگهیاالن د-
 

 :دمی و گزلبم
 
 ... توامشی پشهیمن هم-
 

 ی و چشماش تو چشمام مشدی قرارم می بنطوریا بچه،بازم ا برام لذت بخش بود که بعد از چند سال و با دوتچقدر
 ...دیلرز
 

 .. اومدی جفتمون از تنمون در میخستگ.. کنمتشی گرفتم اذمیتصم
 

 ... ش معلوم بودقهی ي ش که از بازنهی سي رودمی و خمار کردم و سر انگشتام و کشچشمام
 

 ينفسا.. ش و نوازشش کردمنهیکف دستم و هم چسبوندم به س.. شدرهی و از دستم گرفت و تو چشمام خنگاهش
 .... تو صورتمشدیداغش پخش م
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 باز کردم و همزمان سرم و بردم بغل گوشش نهی رو اروم و با طمانرهنشی پيدکمه ها.. تر کردمکی و بهش نزدخودم
 :و گفتم

 
 !...شهراد؟-
 
 ... که به شدت روش حساس بودییجا.. قصد نفسم و فوت کردم تو گوششاز
 

 فوت کوچولو هی حساسم و با یلی دونست من رو گردنم خیاونم م..بدجنس.. خورد و لباش و رسوند به گردنمیتکون
 .... هم شدنطوری و همشهیطاقتم تموم م

 
 ...بدنم داغ کرد.. گردنم حس کردم،نفسم رفتي و نفس داغش و که رولباش

 
 !...جونه شهراد؟-
 
 ... کنهتتی اذنطوری که ايزی ری کِرم مي بگه مرض دارستی نیکی

 
 .... و دراوردمرهنشیخودش هم کمک کرد و پ..نیی پادمی شونه هاش تو مشتم گرفتم و کشي و از رورهنشیپ

 
 يِزای چیحت.. شهراد مثل کف دست بودمياما من برا.. طاقت شدمی کردم نزارم بفهمه منم مثل خودش بیسع

 .... شناختیست و م دونی و هم مکمیکوچ
 
 ... کردی و داغ ترم مزدیکنار گوشم نفس نفس م.. بغلش فرو رفتم و خودم و بهش فشردمتو
 
 سمت صورتش و محکم و با دیصورتم و کش.. شدشتری از گوشش گرفتم که فشار دستاش دور کمرم بي گازی بدجنسبا

 ...دیحرص لباش و گذاشت رو لبام و بوس
 

 ... برام لذتبخش بودشی تابیچقدر ب.. کردمشیو همراه و بردم تو موهاش دستام
 

 ی مشی بود که لبام داشت اتدهی محکم بوسنقدریا.. سوختی و لبام ممی زدی ازم جدا شد نفس نفس میوقت
 ...بدنم گر گرفته بود..گرفت

 
 : قاب گرفتمکمی کوچي و تو دستاصورتش
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 ..زمیدوستت دارم عز-
 

 يبا بوسه ها..با نوازش هاش..دادی دوستت دارم و شهراد کل شب ادامه ش مهی زدم با ی استارت رو من مشهیهم
 ..... پر محبتشيبا قربون صدقه هاش و حرفا..داغش

 
 .. تخت خوابوندمي کرد و بردم سمت اتاق و روبلندم

 
فرار ..شکست..ضربه خورد.. که عاشق شددمی رو تو چشماش دی زنریتصو.. شدرهی زد و تو چشمام خمهی روم خیوقت
باز مادر شد و حاال تو نقش ..عشق داد،عشق گرفت.. جرقه عشقش باز شعله ور شدهیبا ..دوباره برگشت..مادر شد..کرد

 ... کردیم  نگاهرهی عاشق مردش خي معشوق فرو رفته بود و تو چشمایزن
 
 که تو ي مردنی ایعنیعشق " گفتم یکامل و از ته دل م اعتماد ،بای چیعنی عشق دنی پرسی اون لحظه اگه ازم متو

 ...." کامل به خواب رفتنتِی س و دوتا ثمره هاش که تو امنرهیچشمام خ
 
 ي لبایوقت.. اروم فرو رفته بودنی ارامش به خوابنی بچه هاش تو ایوقت.. خونه ش پر از ارامش بودی زن،وقتنیا

 و حاال نوبت مردش بود تا کام شدی خسته،نوازش می شلوغ و تنی مهمونهی بعد از یوقت..دی لغزی لباش ميمردش رو
 رو ازش ی خوشبختنی تونه ای کس نمچیه  واستی دننی زن تو انی کرد،خوشبخت تریحس م.. ازشرهیدل بگ

 .....رهیبگ
 

 ... کردمی عوض نمیچی رو با هی خوشبختنی زن من بودم و انیا..اره
 

 : زمزمه کردمشد،ارومی مدهی که لباسم از تنم کشنطوریهم
 
 ی شوهرم و دوتا فرشته هام تو ارامش و راحتنکهیهم.. خوامی رو نمالی خی ارامش و راحتنی جز ایچی من هایخدا-

 ایخدا.. تو ارامش باشه و لبخند از لبامون دور نشهشهی تا همی زندگنیخدا جون ا.. کنمیباشن،هزاران بار شکرت م
 ...... ما حفظ کني رو برای خوشبختنیا.. خوامی نمت بچه هام،ازي سالم براي اندهی جز ارامش خونه م و ایچیه
 

 ...میگفت "نیآم"داد،ی حرکت شده بود و انگار به دعام گوش می با شهراد که بهمزمان
 

 : گوشم و با عشق و محبت برام نجوا کردکی بهش زدم که خم شد روم و لباش و برد نزديلبخند
 
 ... در بغلت شومری کاش که من پيا"
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 ... شوم در بغلتری دسته تو زنجبا
 

 ...ی ولستیی پر از حسِ رهاپرواز
 
 ".. شوم در بغلتری گنی کاش زميا

 
 ..انیپا
 
 95,6,18:   اتمامخیتار
 
 ...لوفرجهانجوین

 
  
 

 ی متمی حماشه،بازمی که ازم گرفته می کنه و با تمام وقتی می راه همراهنی به همسرم که صبورانه من و تو امیتقد
 !....کنه
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