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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 چراغ قرمزنام رمان : 

 کاربر رمان فوریو یرها بهرام:  هنویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone@و Roman4u@ کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 چراغ قرمز
 

 یرها بهرام

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 چراغ قرمز 
 یباسمه تعال

 

 ور انداختم بعد کردمو سووفت بندشووو کولمو تو انداختم رو یمعدن اب یبطر
 ..دوشم

 گفتم بلند یصدا با
 ها بچه خدافظ_
 ..رونیب زدم باشگاه از و

 ..نگا رو خدا کار..اه..بود گرم العاده فوق هوا
 برم یه گرم یهوا نیا تو دیبا من اونوقت مانکنن یمادرزاد خودشووون مردم

 ..امیب فرم رو کمی که بکشم خودمو یه باشگاه
 

 ؟!!ن؟زد باشگاه اوردن بود جا هم نجایا اخه..بود پارک یپشت کوچه تو نمیماش
 ..نداره پارکم یجا هی

 ..رنیگیم پول هم نهمهیا کردن یفکر چه خودشون با سین معلوم
 

 رو حانهیر یصوودا یپشووت کوچه تو چمیبپ نکهیا از قبل و کوچه سوور دمیرسوو
 ..دمیشن
 ..مهنا..مهنا_

 ..برگشتم
 ..طرفم دییدویم و کردیم اونورش نوریا یه و بود دستش چیسوو هی
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 گفت زنان نفس نفس و نشیس رو گذاشت دستشو هی بهم دیرس تا
 ..خوب دختر..کجاست..حواست_

 ..بود جامونده..مکتین رو.. چتیسوو
 

 دمیکش دستش از چوییسو
 ..گرما نیا تو یافتاد زحمت توام دیببخش..عه_
 ..یزحمت چه..کن تعارف کم_

 ..فعال
 

 ..یپشت کوچه تو دمیچیپ دادمو تکون دست
 سالم دمید یوقت انداختمو نگاه هی دورتادورشو شهیهم نیع نمیماش به دمیرس تا

 ..شدم سوار راحت الیخ با سالمه
 ...زدم کولرو همه از اول و کردم روشنش

 یندلص پشت به سرمو هیثان چند بستمو چشمامو خورد صورتم به که خنک باد
 ..دادم هیتک
 
 تمنداشوو ی بچه نیع..بود میزندگ ی همه که داشووتم خوشووگل دیسووف یبایت هی

 ..داشتم دوسش
 ...کنم باز چشمامو شد باعث خوردیم شهیش به که یاروم ی ضربه یصدا
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 ..نییپا زدم رو شهیش..کردیم نگام طلبکار که بود یجوون مرد
 !بله؟_
 ..کنم پارک خوامی؟م!!؟یرینم خانم_
 ..رمیم_
 

 ..رونیب زدم اونجا از نیماش کردن جلو عقب بار چند بعد
شگاه  شهیمه نیهم خاطر به و بود توش دکتر مطب یکل که بود یا کوچه تو با

 ..قحط پارک یبرا جا و بود شلوغ خدا ی
 

صل ابونیخ وارد و شدم خارج کوچه از که نیهم شتم پامو شدم یا  یرو گذا
 ..میرفت که برو د گازو پدال

 که التماس یکل شوودمیم یهرک نیماشوو سوووار بودمو سوورعت عاشوو  یبچگ از
 ..برو عیسر توروخدا

 که یسوورعت نیاخر با دمویکشوویم پامو منت داشووتم نیماشوو خودم که هم حاال
 ..مرفتیم گاز تخته رفت شلوغ ابونیخ اون ظهر سر کیتراف اون تو شدیم
 
سم تا ش چنتا جلوم.. بود شده قرمز چراغ راه چهار به بر  ستمتونینم و بود نیما

 ...کنم رد چراغو
 ..ن  ن  رو افتادم دوباره
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سط نامیا حاال گرمه هوا کم!؟یچ ینی نیا سین معلوم اه ساعت روز و  ادمو دو
 ..کنیم معطل

 !؟!!؟!داره؟؟ سادنیوا چراغم..هید برو خو بابا..نگا وییجلو نیماش نیا
 ..نشه مروین ادم القل کنن نصب بون هیسا ها چهارراه سر نیا نکردن

 
 ..مهنا هی و بود گاز پدال دوباره و شد سبز چراغ باالخره

 
 ..کردم باز رو نگیپارک در و شدم ادهیپ نیماش از خونمونو دمیرس

 ..خونه تو رفتم نگیپارک تو بردم نویماش..مینداشت اطمیح هی
 ..ومدیم یسبز قرمه یبو

 دو اب و شوود بلند دید منو تا..ونیتلوز جلو بود نشووسووته مهتا..گرسوونه که منم
 ..بغلم دیپر و بهم رسوند خودشو

 ..یاج سالم_
 ..ینباش خسته

 ..شکست گردنم نییپا ایب خو..یباش زنده..یگل سالم_
 !!؟؟؟یش بزرگ یخوایم یک مهتااا یوا

  گفت دویخند
 زرگب یک یگیم چرا خو شووودم بزرگ اگرم بغلت امیب بذا چته پس بچم اگه_
 !؟!!؟یشیم

 گفتم دمویخند
 ..تو دست از_
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 ..کو مامان
 
 ..اشپزخونه_

 ..کمونیکوچ ی اشپزخونه سمت رفتم و مبل رو انداختم کولمو
 ..ینباش خسته مامان سالم_
 ..ینباش خسته توام زمیعز سالم_

 گفتم و ها قابلمه سمت رفتم
 ...مردم یگشنگ از..نکنه درد دستت به به_

 ..دمیکش بو برداشتمو خورشتو درقابلمه
 
 ..به به
 ..یمامان نکنه درد دستت_
 ...بکشم غذا برات ایب کن عوض لباساتو برو خواهش_
 

 ..میبود زیم دور همه بعد قهیدق چند
 فوش یهرچ و شوودمیم وونهید بخورم خواسووت دلم هرقدر تونسووتمینم نکهیا از

 تا مویرژ و رمینم اخر تا باشووگاهو ادم نیع بار هی چرا که کردمیم خودم نثار بود
 ..نکشم عذاب انقد و شم الغر بار هی باالخره که رمیگینم ته
 
 ..خورشت از کمی و دمیکش برنج قاش  چند 
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 ..اشمب نمونده گرسنه پاشم خوامیم یوقت و شم ریس که دمیکشیم بو غذارو یه
 ..نکرد پر هم رو گوشه هی یحت که بود یخال معدم ته انقد خب اما
 
 ..بخورم تونستمینم بودمو غذا عاش  انقد..یلعنت یتپل..اه
 که گرچه..بشووکه گنیم بم همه االنه کردمیم فک شوودمیم چاق که هم ذره هی

 ..نداشتم نفس به اعتماد خب اما نبودم تپل اونقدرام
 

 مهتا همم بزرگم خواهر مونا هم مامانم هم من هم..میبود تپل هممون اصووال
 ..بود درشت ساالش هم هیبق به نسبت کلشیه و بود سالش چهارده که
 
 شتریب بود تر کوتاه قدش چون اما بود تپل مامان نیع اونم که داشتم هم خاله هی

 ..ومدیم چشم به
 بچه شدینم باورش چکسیه که بودن الغر چنان هردو اقاجون و جون خانم اما
 ...باشن چاق نایا یها
 

شتم گرفتمو یا قهیدق ده دوش هی ناهار بعد شپزخونه تو برگ  و ستمش ظرفارو..ا
 ...سرکار برم و حاضرشم که اتاقم تو رفتم دوباره بعدش

 
شک یمانتو شاد دمپا نیج شلوار با نازکمو یم ش گ  سر مه یاب شال هی دمویپو
 ..کردم
 ..رونیب رفتم یخدافظ بعد فمویک تو چپوندم المویوسا
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 ورز یکل کردنش باز و شوودیم سووفت گرما فصوول بود یاهن چون نگیپارک در
 ..خواستیم

 ..کردیم ژیق ژیق یکل شدیم باز اگرم حاال
 

 ..افتادم راه دوباره ها در بستن بعد و اوردم در نویماش
 ..بود من دوش رو خونه خرج کل بابا بعد بود سالم پنج و ستیب

 هرظ سوور سوواعت چهار باشووگاه به رفتن خاطر به بودمو دار دفتر شوورکت هی تو
 ..موندمیم هیبق از شتریب ساعت چهار جاش به اما رفتمینم
 

 ..چهارراه به دمیرس دوباره
 ..شد قرمز چراغ دوباره دمیرس من تا
 ..شااانس یا یبخشک یا

 ..مهنا نه.. شانس ذاشتنیم دیبا اسممو بودم شانس خوش که انقد اصال
 
 رد چراغو بس از که بود یاخالق خوش رمردیپ..گشووتم سووهیپل دنبال چشووم با

 ..ندارم سادنیوا اعصاب بود دهیفهم بودم کرده
 ..برم بذاره که کردم نگاش یخواهش منم و زد لبخند دید منو نیماش تا
 

 ..اونور رفت خنده با و داد تکون سرشو
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جازه نمیا..وووولیا مال نمیا که گرچه....ا گه بود تهیفر جازه ا  باز هم دادینم ا
 ..رفتمیم

 ..دادم فشار پدال رو پامو باز کردمو عوض رو دنده
 ..شد جدا ابونیخ کف از ها کیالست غیج یصدا با نیماش

 
 ..رونیب بردم شهیش از دستمو نوییپا دمیکش ته تا رو شهیش

 ..کردم شتریب دوباره سرعتو گرفت هاش شالق ریز دستمو که باد
 
 و نگیپارک تو بردم نویماش بود خلوت ابونیخ هی تو بایتقر که شرکت به دمیرس تا

 ..کردم نگاه دورشو دورتا دوباره
 ..بردمیم لذت بودم مراقبش نکهیا از اصال

 
 ..رفتم در طرف به کردمو مرتب سرم رو شالمو

سته سالم همه به وار خانم و ریز به سر و اروم ش خ  تسم رفتم و گفتم دینبا
 ..خودم اتاق

 ..زدم لبخند بود دوستم نیتر تنها و نیبهتر که افسانه دنید با
 ...ینباش خسته سالم_
 ینباش خسته توام سالم_
 

 ..زدم باد شالم ی لبه با خودمو و زیم پشت نشستم
 ..حساس گرما به شدت به که منم..بود گرم چققققد یواااا
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 ..کردینم درمان ازم رو یدرد چیه هم بود اتاق تو که یا پنکه
 

 یاجرساز ی کارخونه ای شرکته نبود معلوم اصال
 ...کارمند نو بودن کرده فرض اجر هم مارو

 ..زدمیم ادیز خودم سر غر... بود عادتم
 
 کرف کارم به دیبا فقط که کردم یاداوری خودم به زیم یرو یها پرونده دنید با

 ..یا گهید زیچ هر و سرما و گرما نه کنم
 ارهد اضافه شارژر گفت و رفت یخدافظ بعد شد تموم که افسانه یکار ساعت

 ...بود شده خراب شارژرم اخه..بخرم گهید یکی ستین الزم
 

 ..رونیب زدم اتاق از برداشتمو المویوسا شد تموم که میکار ساعت
سم مش شیم جارو رو راهرو قا  بود داریسرا هم که بود مهربون رمردیپ هی..دیک
 ..یابدارچ هم

 ..رونیب زدم گفتمو یدینباش خسته
 

 ..بود احتر بابتش از المیخ بود نگیپارک یتو نیماش چون..نگیپارک تو رفتم
 ..رونیب دادم بلند یصدا با نفسمو شدمو نیماش سوار پس

 
  رفتم سرعت با شهیهم معمول طب  رو افسانه ی خونه ریمس
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 ..راه چهار نه داشت قرمز چراغ نه شکر خدارو ریمس
 

 خونه سمت به یپشت ابونیخ از زدمو دور رو کوچه افسانه از شارژر گرفتن بعد
 ..رفتم

 
 ..یگرد ابونیخ ببرمش بودم داده قول مهتا به

 ..سرعت عش  خودم نیع..هید بود خودم خواهر
ش سوار که مامان شو اخر تا شدیم اگرم شدینم من نیما شما ستیم چ  یه و ب

 ..گفتیم ذکر
 
 ..نیماش سمت دیدو رونویب دیپر مهتا داشتم نگه در جلو نویماش تا
 گفت شوق و ذوق یکل با
 واشی گهیم ادیم مامان االن که برو زود..ینباااشوو خسووته..خودم یاج سووالم_
 ..حتیتص تا هزار پشتش و ایبر
 

 گرفت خندم
 گفتم افتادمو راه
 ..قشنگ مو سالم_

 !گلم؟ یخوب...بپرسه حالتو ادم که یدینم مهلت
 ..هید بده گاز یاج عه..خوبم خوبم_
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 گفتم کردمو عوض رو دنده
 ..چشم به یا_
 
 ..نییپا دیکش رو شهیش دویکش غیج

 به نیماشوو اتاقک تو موهاشووو دسووته دسووته و خورد خوشووگلش یموها به باد
 ..دراورد *ر*ق*ص*

 
 گفتم

 ..یخوریم سرما رو پنجره ببند_
 گفت یالیخیب با
 ..خورمیم گرما که فعال..بود کجا سرما ها خوشه دلت_
 

 بلند صداشو و کرد روشن پخشو برد دستشو..بچه گفتیم راس..دیخند بعدم
 ..کرد

 ..دمیخند منم..دیخند
 ..هید میبود خل دوتامونم

 ..دی*ر*ق*ص*یم جاش تو و زدیم دست اهنگ تمیر با
 ..میداشت یگرد ابونیخ بار هی یا هفته

نار نهیبشوو بود نیهم بچم یدلخوشوو اصوون نگ...بدم گاز من...من ک  اه
 ...و بزنه دست...بخونه
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 نگه یرسوپ یجلو برگشت راه تو و میزد گشت ابونیخ تو نطوریهم یساعت هی

 ..میدیخر یخوراک چنتا هی میرفت ییدوتا داشتمو
 ..بودم عاشقش که تلخ شکالت جمله از

 ..خونمون انیب شام نایا مونا یابج قراره که گفت مهتا
 ..رونیب میزد مغازه از گرفتمو یخوراک هم خاله عش  یبرا
 

س دوباره  زا و دادم گاز راحت الیخ با پس بود سبز چراغ اما راه چهار به میدیر
 ..گذشتم اونجا

 تیحکا بود شووده..شووهیم سووبز خونش جلو..ادیم بدش پونه از مار گنیم..اه
 ..من
 ..بود شده سبز راهم سر حاال بودم زاریب سیپل و راه چهار و چراغ از
 

 ..گذشتمیم ازش دیبا برم خواستمیم هرجا که بود نجایا یبدبخت
 ..بود چهارراه از تر نییپا کوچه سه دو خونمونم

 
 ..خونه تو میرفت مهتا با کردمو پارک در جلو وسواس با نویماش

 ..کردم باز نیطرف به دستامو و نشستم زانو رو نیاسمی دنید با
 سووفت گردنمو و بهم رسوووند خودشووو بدو بدو و نیزم گذاشووت عروسووکشووو

 ..گرفت
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 ..خاله عش  سالم_
 !؟!!خوشگل؟ خانوم یخوب

 !!؟یخوب شما یمرس..خاله سالم_
 ..من شم فدات اخ..خوبم که معلومه_
 ..ینباش خسته..خاله خدانکنه_
 ..خاله یمرس_
 

ستم  گاز هی نکردمو ینامرد منم کرد مقاومت دوباره که مش*ب*و*س*ب خوا
 ..هوا رفت غشیج..گرفتم بازوش از محکم

 ...دهینم م*ب*و*س* هی...وونهید دختر..بود حقش..دمیخند
 
 ..مونا سمت رفتم کردمو جداش خودم از

 گفتم یپرس احوال سالم بعد
 ؟!!کو؟ دیمج اقا یاج_
 

 گفت و انداخت باال شونه و کرد یپوووف
 ..مامانش دل ور..شهیهم نیع_

 ..رمیم در کوره از دوباره االن دیفهم مامان
 خدا ی شهیهم اما..ومدینم ما ی خونه ماه تا سال..بود نیهم شهیهم بحث اخه

 ..نشستیم دلش ور بود مامانش ی خونه کینزد خونشون چون
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 ... شد بهتر باالخره خب یول ادیب زود زود ذاشتینم هم رو مونا لیاوا اون

 ..رفتمیم در کوره از من شدیم داماد اقا نیا بحث هربار حاال
 ..میدیکش شامو ایب..مهنا کن عوض لباساتو:مامان

 
 ..چشم_
 که ام نیع شهیهم مثل شام زیم سر اما نبود چاق ما مثل اصال نیاسمی نکهیا با

 گفتیم میخواستیم لیدل هم یوقت و دیکشیم کم غذا میبود میرژ
 ..شم چاق شما مث خوامینم_
 
 ..هوا نیا داشت زبون ینی

 ..شه ما نیع خواستینم
 ..برگشتم و خونشون رسوندم نارویا مونا اخرشب

 
 ور مونا یچاق که بچش و زن دنبال ادیب خودش که داشت رتیغ اگه دیمج اخه
 ...زدینم سرش تو انقد

شمام دیرس بالش به سرم تا و سمیوا تونستمینم پا رو یخستگ از  و شد رمگ چ
 ...دمیخواب

 
 ..کردم باز چشمامو یگوش االرم قبل زود صبح
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ستگ فرط از  ردنمگ یها رگ حاال و ببندم رو تراس در بود رفته ادمی شبید یخ
 زونیاو ییلویک ستیب یها وزنه انگار یتحرک متریلیم هر با و بود شده سفت
 ..کردنیم گردنم

 
 خودمو کشان ازهیخم و دمیکش شدم خشک یها رگ یرو گونه ماساژ دستمو

 ..کردم بلند تخت یرو از زور به
سته ها ستاره و بود شیم و گرگ هنوز هوا..تراس یتو رفتم سته د  ی نهیزم تو د

 ..کردنیم ییخودنما شب محو یکیتار
 یها گر دادم بدنم به که یقوسوو و کش و دمیکشوو نیطرف به دسووتامو اریاخت یب

ستون زود صبح زیانگ دل یهوا یبو اما دیکوبیم سرم تو رو درد گردنم  که تاب
 ..یدرد هر مرحم شدیم بود یغبار و گرد و دود هر از یعار

 
 اریاخت یب و زد گشووت هام هیر یتو بود کاشووته در دم مامان که ییها اسی یبو
 ..کرد میانرژ از پر

 یبرا و کرد رخنه وجودم به نازکم شوورتیت افیال ریز از دیچیپ که یخنک مینسوو
ش  یعم نفس بار نیچندم ش و کندم یانرژ همه نیا از دل باالخره دمویک  تمبرگ

 ..اتاق یتو
 

مه از اول ناه ه جازه و اب دوش ریز بردم پ کا دادم ا نده ته اب یخن  ی مو
 ..کنه جدا ازم رو روزید یخستگ
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 ..نیا از بهتر خواستمیم یچ
 ..شدم ارامش غرق و خوندم رو نمازم دوش بعد

کهیا هیخوب حس مه با اون و یزنیم حرف معبودت با یدار یبدون ن  ی ه
ند و دهیم گوش عظمتش نهیم لبخ ند نیا ی جهینت که ز  ایدن ایدن شوووهیم لبخ

 ..ارامش
 

ماز که هرقدر ماز خوندمیم مختصوور و کوتاه رو گهید یها ن  تا رو صووبح ن
 ..دادمیم لفت تونستمیم

 و نندهک خسووته و پلوغ شوولوغ یایدن تو بذارم پا نکهیا قبل صووبحا..بود عادتم
 ..کردمیم دیتجد ینحو هر به تونستمیم تا خودمو کن خورد اعصاب

 
 مامانم اددیم نشون ومدیم اشپزخونه از که یتق ت  یصدا رفتم رونیب که اتاق از
 ..کنهیم درست صبحونه داره و دارهیب

 ..خوردمیم کامل رو صبحونه خوردمیم کم که شام و ناهار برعکس
 

 !نو خوردن ادیز!نو یچرب درسته
 ..خوردمیم کامل اما
 .. و اشپزخونه یتو رفتم یانرژ با
 ..مامان ریبخ صبح..سالم_
 ..زمیعز سالم_

 ..ریبخ تو صبح
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 زدم لبخند صبحونه زیم دنید با
 ..یمامان یدیکش زحمت_
 ..جان نوش_

 ..شم حاضر تا اتاق تو برگشتم هم صبحونه بعد
 

شک یموها  و نازک تاپ..کردم جمع سرم یرو رو دیرسیم شونم ریز تا که میم
 یمانتو و یمشووک کتان شوولوار دنیپوشوو بعد کردمو تنم مانتو ریز از یراحت

ستون شک یتاب شگاه ی مقنعه،کوله کردن سر و میم ش رو فمیک و با  از و تمبردا
 ..اومدم رونیب اتاق

 
 ..کردم زپروا بایتقر نگیپارک طرف به عالقه ایدن هی با و کردم یخدافظ مامان از
 

 ..افتادم راه نمیماش یوارس بعد دوباره
 کارواش بدم گذاشووتم نداشووتم وقت که خودم..انگار بود شوووده فیکث کمی

 ..کنه زشیتم
صال نکهیا بدون راه چهار به دمیرس تا ستم نه ای قرمزه چراغ نمیبب ا شم در خوا  ب
.. 
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ما گه ا ب ابونیخ از که ینیماشوو دل تو رفتمیم کردمینم ترمز موقع به ا قا  لم
 ..ومدیم

 گاز تخته سووبز اونا چراغ و قرمزه ما چراغ نکهیا الیخ به که هم چارهیب اون
 ...رفتیم

 دتشوو به میکردینم ترمز اگه که بود مونده متر یسووانت چند دیشووا گمیم باز
 ..هم به میبخور

 
 ..بوق پشت بوق یه و اومدن بند سرمون پشت نایماش ی همه خالصه

 
 خودم به مقابل مرده یعصووب و بلند یصوودا با که بود نایماشوو پرت حواسووم

 ..اومدم
 ..دادیم تکون هوا تو رو گشید دست و نمیماش رو زدیم دست هی با داشت

 ..ردکیم اشاره ابونیخ کنار به مدام و کنه ارومش داشت یسع هم سیپل رمردیپ
 
 رو نمک حفظ کردمیم یسع که رو یکنترل مرد ی رحمانه یب یها ضربه دنید با
 ..شدم ادهیپ نیماش از پرخاش با و دادم دست از
 
 !؟؟؟؟؟یکنیم له نویماش چرا..اقا یاووو_
 ..وردا هجوم سمتم به بایتقر بلندش یصدا با و گرفت جانب به ح  ی افهیق

 !!؟!!!!عههه؟؟؟_
 ....!!!!هستم که طلبکارم
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 !؟!!کجاست؟؟ حوااست خااانووممم
 !؟!!قرمزه؟ ینیبینم یگندگ اون به چراغ

 
 خط اعصوابم رو بودن بسوته صوف سورمون پشوت که یینایماشو بوق یصودا

 ..دیکشیم
 ..دیرسینم ذهنم به یا کننده قانع جواب چیه و بودم شده یجر

 ..اوردم زبون به رو اومد ذهنم به که یزیچ نیاول عن  یها بچه نیع
 
 ..نبود حواسم خب_

 ..بشه منفجر مرده تا بود یکاف نیهم
ما بل ا یجد سیپل رمردیپ بگه یزیچ هر نکهیا از ق  تدسووو به رو ابهتش و تی

 ..یفرمانبردار به کرد مجبورمون پرتحکمش یصدا با و گرفت
 
 ..نیبزن حرف نینیبش بعد و ابونیخ کنار نیبکش ناتونویماش گفتم_
 ..نگیپارک فرستمیم هردوتونو نیماش ای نیکنیم کارو نیهم االن نیهم ای

 
ش سمت به بود شده کبود حرص زور از که برافروخته صورت با مرده  شنیما
 ..رفت
 ..نطوریهم منم



 23 چراغ قرمز

مهیا حاال تا ما بودم کرده رد قرمز چراغ نه فاق نیهمچ که بود بار نیاول ا  یات
 ..وفتادیم

 وجود ترس یبرا یلیدل چیه و دمیترسووینم یا ذره چون بودم دهیترسوو نگم
 ..بودم شده هول یحساب اما..نداشت

 رگ رهگ پشت مونده خون نیع که سر پشت ینایماش و کنار میدیکش نارویماش
 ..افتادن انیجر به بشن،دوباره ازاد کردنیم وصدا سر و تقال

 
ش تو  و کننده قانع یها جواب دنبال دادمو سامون رو شدم شونیپر افکار نیما

 !؟!!کجا؟ منط  کجا کردن رد چراغ خب اما گشتم یمنطق
 
 اسوشلب یرو کتیات رو اسوومش که رمردیپ شوودن پارک ابونیخ کنار نایماشوو تا

 ..میشد ادهیپ ماهم و سمتمون اومد هم بود رمنشیام خسرو
 ..بشم وارد ارامش ی جبهه از داشتم میتصم

 
 ؟!!اخه؟ سین حواست چرااا خانم_

 ..بود دورگه خشم از صداش هنوز
 داد ادامه دید منو سکوت یوقت

س یب خودت قول به ای شما یشکن قانون سر نیبب_  هیانث چند عرض در یحوا
 ..بشه ها چه بود ممکن

 
 ..بود اون با ح ..دادمینم خودم به رو ح  یخودیب..گفتیم راست
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 ..امد حرف به سروان

 ..سادنیوا برا گذاشتن چراغو دخترم خب_ 
 ..سین اولت بار که شمام

 ... ماشاال
 گفت و کرد یپوف
  رگذشتیخ به خداروشکر که حاال جوون خب_

 ..نکنه کارا نیا از گهید بده قول شاالیا خانمم نیا..ببخش شما
 

 ..ندارم ستادنیا اعصاب من خب اقا..کن بار یباقال اریب خر ایب حاال
 ؟!!بعله؟!؟!!زوره؟

 !بره؟ زور رباریز مهنا دهید یک حاال تا خو
 

 ..کرد پاره افکارمو ی رشته مرد یصدا
 ..گمیم خودشونم خاطر به من پدرجان خو_

 ..گذشت ریخ به نباریا حاال
ضم که هیک رهیم خانم نیا که سرعتم نیا با  ریخ هب هم گهید یها دفعه کنه نیت

 !!بگذره؟؟
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 گنیم نایا باشووم اروم خوامیم یه من نی؟بب!!برادر؟ چه تو به خو اغا..اکبر الله
 ..بنداز جفتک

 گفتم شدمو ریز سربه دوباره حال نیا با
 ..باشماست ح  بله_

 ..شد رمید یکل..برم من نیبد اجازه اگه حاال
 

 گفت و داد تکون یسر سروان جناب
 ..دخترم کن جمع حواستو فقط..یبر یتونیم_
 

 کردم زمزمه رلبیز دادمو تکون سر
 خدافظ_

 دست یها ضربه یجا دمیکش گونه نوازش دستمو بشم نیماش سوار نکهیا قبل
 ..مرد اون

 ..بود نشده شیزیچ خداروشکر
 ..ستمیبا کرد مجبورم مرده یصدا

 !خانم؟_
 

 ..نبود یعصب گهید..کردم نگا شیعسل یچشما تو و برگشتم
 ..نینر سرعت نیا با لطفا..نره ادتونی حرفامو_

 ..شدم نیماش سوار وقت فوت بدون دادمو تکون سر
 



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 ..شدا شیزیچ هی نمیا
 چهل دیشووا..شینگران نیا به هم نه اولش اوردن هجوم و داد و غیج اون به نه

 هیما اون از بود معلوم و بود کیشوو یحسوواب اما شوودیم سووالش پنج و چهل
 ...داراس

 
 

 ..کردمیم تحمل هم رو یانیک یها طعنه دیبا حاال و بود شده رمید یحساب
 سوور ازت یاشووتباه اگه اما بود مهربون وقتش به که سوواله چهل حدودا مرد هی
 ...شدینم الیخیب یکردینم یعذرخواه بار ده تا و شدیم وونهید زدیم
 

 ..شرکت سمت رفتم گاز تخته
 ..باشه کرده یا هیتوص یکس و باشه افتاده یاتفاق که انگار نه انگار

 پارک نگیپارک تو وسواس با نمویماش شرکت دمیرس تا..بود گرفته خندم خودمم
 ..باال رفتم کردمو

 
 مه واقعا شووکر خدارو و..نبود نگیپارک تو نشیماشوو چون نبود انگار یانیک

 ..نبود
 ..خودم اتاق سمت رفتم کردمو سالم هیبق به الیخ یب

 
 ..شدم نگرانش که زشیم پشت بود نشسته دماغ و دل یب نیهمچ افسانه
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 !؟یخوب...یخواهر سالم_
 ..یمرس سالم_
 
 !افسانه؟ شده یزیچ_

 ..نشستم و خودم زیم پشت رفتم همزمان
 !بشه؟ خوادیم یچ بابا نه_

 ..هید رضا باز
 

  بودن کرده نامزد شدیم یسال دو..بود نامزدش رضا
 ؟!!رضا؟ کرده کاریچ_
 

 گفت باال نسبتا ولوم با ییصدا با پرحرص و ناراحت افسانه
 ..هید کنه دایپ تونهینم یحساب درست کار هی بابا_

 ..کشهیم پس روزه دو کنهیم دایپ که مییکارا
 ..هیزندگ مرد رضا که زبونشه ورد یه یعل داداش که نجاستیا جالبش

 ؟!؟یمرد چه!!؟یزندگ چه من برادر اخه
 ...الا..که نهیا یزندگ اگه

 
 گفتم یهمدرد یبرا
 ..شهیم درس شاالیا یول یگیم یچ دونمیم..زمیعز_



wWw.Roman4u.iR  28 

 

شگاه ساعت کینزد من و میکرد دل و درد کمی  اب و اومدم رونیب شرکت از با
 ... باشگاه یسو به شیپ خوشگلم نیماش
 ...ودب شده خراب من یبدشانس از هم باشگاه سالن ته یفکسن کولر دوتا اون

 ..شدم الغر یکل من باشگاه روز اون ساعت دو اون بخورم قسم حاضرم ینی
 ..ختمیر عرق که بس از
 
 ..شدیم دهیکوب سرم تو پتک نیع یدیشد سردرد طرفم هی از
 چیه و بود شووده فیضووع ارادم دوباره من اما شوود تموم!جانفرسووا سوواعت دو

 ..نشم میرژ و باشگاه الیخیب که نبود ینیتضم
 
 ..رونیب زدم باشگاه از
 ..فتمر چجور رو نیماش و یپشت کوچه تا باشگاه در ی فاصله دونهیم خدا ینی
 ..گرما از شدمیم هالک داشتم ینی

 
 ..رو جهنم یگرما نده نشون گرم،خدا نهمهیا و بود ایدن نجایا اگه
 ..نیماش به دمیرس

 ..نکردم چک هم نمویماش یحت بود بد حالم که انقد
 ..نیماش تو انداختم خودمو و دیچرخ رهیدستگ یرو دستم یحال یب با
 

 ..افتادم راه..اورد جا کمی حالمو خورد صورتم به که نیماش کولر خنک باد
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 ..رفتم قهیدق پنج تو رو راه چهار تا یربع هی ریمس
 ..قرمز چراغ پشت دمیرس دوباره و
 

 ..شمار هیثان یتابلو به خورد نگام
 ..شدن قرمز تا هیثان سه

 ..گذشتم چراغ از اخر ی لحظه و پدال رو فشردم قدرت تینها با پامو
 
 ..شدم رد زدمو بود ابونیخ وسط که سروان یبرا هم بند مین بوق هی

 ..کردم پارک نویماش خونه در یجلو
شت یحال یب دوباره ش که کردیم غلبه دا  دمبو مهنا من خو اما نکنم چک نویما

 ..حرفا نیا از تر سرت  و
 ..خونه تو رفتم راحت الیخ با و زدم یدور نیماش دور

 
 ..اتاق تو رفتم دادمو مهتا و مامان به یسرسر سالم

 ..حمام تو دمیخز اروم و اوردم در لباسامو
 ..کرد زندم دوباره سرد اب

 
 ..باشگاه به لعنت..میرژ به لعنت..یچاق به لعنت

 ؟!بشم؟ الیخیب تونستمینم چرا اصن..اه
مهیا گه حاال بود نیا وضووعم باز کردمویم تیرعا نه  مثال کردمینم تیرعا ا
 ؟!!شه؟ جور چه خواستیم
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 ودب بدنم ی اضافه یها یچرب نیهم هم بودن ییگرما نهمهیا یاصل لیدل اصال

 ...من ی نهیس تو رو نفس و کردنیم حبس خودشون تو گرمارو که
 بود خونه تو من نفکیال فیوظا جزو که ظرفا شووسووتن و ناهار خوردن بعد

 ..شدم شرکت یراه دمویپوش لباس دوباره
 

 ..وچهک سر نیبنز پمپ تو چمیبپ که کرد وادارم نیماش نیبنز نییپا امپر
 ییپررو و وقاحت کمال با نیبنز پمپ نیهم یکارکنا از یکی شیپ ماه چند
 گفت بهم

 ؟!!کنه؟ینم تتیاذ یتپل نقدیا خدا تورو خانم_
 ..بودم کرده بارش رو بود دررفته دهنم از یهرچ منم

 
 نیماشوو از زدن نیبنز موقع باااز دمیدینم اونجا رو مرد اون نکهیا با هنوزم حاال

 ..شدمینم ادهیپ
 ..خودشون به سپردمیم

 ..افتادم راه دوباره
 ..شد قرمز چراغ دوباره چهارراه به دمیرس تا اما
 
 دمیغر و نیماش فرمون رو دمیکوب یکی خوردم گره مشت با
 ..قرمز همممش میلعنت نیا_
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 ..نشه مانع چراغه نیا و بگذرم نجایا از من بااار هی فقططط بار هههی نشد خو
 

 ..یمتیق هر به حاال گذشتمیم موانع از..بودم مهنا من اما
 ..میرفت که برو د و کردم عوض رو دنده یا هیثان چند مکث بعد
 وانسر اون یجا حاال و بود تنش یسیپل فرم لباس که یجوون مرد دنید با اما
 ..شدم توقف به مجبور کردیم اشاره دستش با من به خطاب و بود سادهیوا
 
 حرکاتش یچاشن خودش بود معلوم که تشییجد و هماهنگ یها قدم با سهیپل

 ..شد کینزد کرده
 
 ..گرفتنا منو نایا امروز..بابا یا

 ..عمو نیا که هم حاال اونطور که صب
 تو تمداش حتم که نویماش مدارک اخر ی لحظه شدمو ادهیپ نیماش از یکالفگ با

 ..شدم ادهیپ و برداشتم و خوادیم ازم حرفش نیاول
 

 دیغر درهمش ی افهیق با مرده
 !رو؟ یگندگ نیا به چراغ ینیبینم مگه خانم_
 نوچ_

 ..هاش شونه همزمان و دیپر باال ابروهاش
 داد ادامه و کرد یپوف
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 لتونیدل پس..هس قرمز چراغ ها چهارراه پشت دهیم قد من سواد که ییجا تا_
 ...سین کننده قانع

 
 ..شیاسمان یاب راهنیپ یرو کتیات رو افتاد نگام که بودم حرفش جواب دنبال
 ..یانیکاو کاوه
 ..یخوشگل اسم چه

 
 ..رانداختمیز سرمو و گرفتم کتشیات از چشم

 گفتم زدن حرف تا بود زمزمه هیشب شتریب که ییصدا با
 ..بله شماست با ح _

 ..اعصابم رو شدیم دهیکش ناخن نیع خشنش و خشک یصدا
 ..لطفا مدارک..منه با معلومه که ح _
 

 ..گرفتم سمتش رو چلوندمیم دستم تو که رو مدارکم
 امالک که یرنگ دیسووف کیکوچ کاغذ با همراه قهیدق چند ی فاصووله به و گرفت
 ..طرفم گرفت مسیجر بود معلوم

 
 ..بودم شده بدعادت دیشا..دونمینم
 نیا نکهیا از ومدیم زورم حاال و...بگذره خطام از یراحت به رمردیپ اون نکهیا به

 ..کردیم ممیجر جوون مرد
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 یسووو به شیپ هم من و اولش یجا سوور رفت اون..شووودم نیماشوو سوووار
 ..شده مچاله اعصاب با البته..شرکت

 
 ..نگیپارک تو بردم نمویماش و شرکت به دمیرس
 خراب مایدا اسووانسووور یجلو از..کارواش ببرمش نداشووتم وقت خودم فیح

 ..رفتم باال یکی یکی رو چیپ در چیپ یها پله گذشتمو
 ..دمیکشیم  یعم نفس چند ستادمویا یم بار هی پله چند هر
 
سم اخر ی پله به تا ضله بر  یجا هب بگم بهتره و بود شده منقبض پاهام یها ع

 ..دمیکشیم نیزم رو خودمو رفتن راه
 

گاه خاطر به..گهید بود یتپل یایمزا از نمیا خب  بر بودم مجبور رفتن باشوو
 یروزکردن،یم نییباالپا هارو پله دوبار یروز که شرکت یکارمندا هیبق خالف

 ..امیب و برم بار چهار
 

 که اسمق مش طرف به کردمو پاک دست پشت با مویشونیپ عرق کردمو یپووف
 ..رفتم ومدیم رونیب یانیک اتاق از
 
 ..ینباش خسته..قاسم مش سالم_
 ...ینباش درمونده باباجان سالم_
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 ..یبخش ارامش ی کلمه چه...بابا

ما بزنم پس خودم الیخ به رو مزاحم افکار تا دادم تکون سوورمو  یزه خب ا
 ..باطل الیخ
 گفتم میظاهر ارامش با
 ..براتون داشتم زحمت هی قاسم مش..ممنون_
 ..دخترم بگو_

 ..بود سخت برام درسته
سته ش سپردن در  جبورم اما بود تر سخت جونم سپردن از گهید یکی به نمیما

 ..بودم
 مه کارواش به بردن یبرا..بشورم نمویماش خودم که نداشتم اطیح که خودمون

شتم وقت خودم که سم مش..ندا ش سوار بود قرار که نبود اولش بار هم قا  نیما
 ..بشه من

 ..اومدم حرف به پس
 
 ..ندارم وقت اصال که خودم!لطفا؟ کارواش نیببر نمویماش شهیم_
 گفت محبت و لبخند با
 چیسوووو..یخوایم یچ کردم فک یکرد پا اون پا نیا یجور!!ن؟یهم فقط_

 ..باباجان بده نتویماش
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 گفتم من من با و سمتش گرفتم رو چیسوو
 ..بگم خوامیم..ینی..خدا تورو..قاسم مش..یول_
 

 گرفت ازم رو چیسوو و دیخند قاسم مش
 ..باشم مراقبش که قول قول..چشم_
 ..رفتم اتاقم طرف به کردمو تشکر لبخند با
 
 ..نشستم میزکاریم پشت و کردم دوباره یاحوالپرس سالم افسانه با
 

 برداشووتمو اتاق کنج ی قفسووه یرو از رو بود تلمبار هم یرو که ییها پرونده
 ..مقابلم دمیچ

 ..دادم ادامه یکار ساعت اخر تا همونطور اما جونم به بود افتاده یبیعج سردرد
 

سم درد..بودم نطوریهم هم شهیهم..گهید بودم مهنا ستینم یج  کارم مانع تون
 ..بشه
 از که صووبح که بود من به دشووونیام که داشووتم خواهر و مامان هی خونه تو من

 ..برگردم پر دست با شب اومدم رونیب خونه
 

 بود شده مچاله سردرد و یخستگ از که یا چهره با شد تموم که یکار ساعت
 لبخند دیکشوویم جارو رو راهرو که قاسووم مش دنید با و رفتم رونیب اتاق از

 ..گفتم دینباش خسته و زدم یزورک
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 ..بود اورده رو نمیماش دیکل شدیم یساعت چند

 نمیماش لدنبا نگیپارک به ورود با شدمو ریسراز یاروم به رو یچیپ چیپ یها پله
 ..گشتم

 
 ..بود معلوم درخشش هم  دور نسبتا ی فاصله اون از و بود شیشگیهم یجا

 ارسووو راحت الیخ با کردم یبررسوو موشووکافانه رو نیماشوو بر و دور نکهیا بعد
 ..رونیب زدم نگیپارک از شدمو

 
 هسوو تا و کنم ردش که نشووم مجبور بعدش نخورمو چراغ به دوباره نکهیا یبرا

 ..مرفت یپشت ابونیخ از زدمو دور رویمس نشه حالم تیحکا نشه یباز نشه
 هرم که یموقع درست اونم یسوار نیماش نیهم اما شدیم دوبرابر راهم درسته

شت ییصفا عجب بود دهیخواب هوا سته روح و دا سم از تر خ  نوازش رو من ج
 ..کردیم

 ات گرفتم میتصم لحظه ،همون جا همون که بود سخت برام انقدر شدن مهیجر
 ..نگذرم یلعنت چهارراه اون از تونمیم تا روز چند

 و بودم شووده بدعادت من اما شووهیم دوبرابر نمیبنز پول دونسووتمیم که هرچند
 ...رفتمیپذیم جون به هم رو عواقبش دیبا بود شده یشکن عادت که حاال
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 میمال مینسوو خواسووتنیم شووهر مردم ی همه انگار..بود شوولوغ بیعج ابونیخ
 ..کنن حس رپوستشونیز هوارو

 
 ..نبود مهم گهید اما شدیم من یباال سرعت مانع نیهم و بود کیتراف درسته

 هی رو شوودیم یط سوواعته مین رفتمیم روز ی گهید وقت اگه دیشووا که یریمسوو
 ..مدیرس خودمون ابونیخ به باالخره کردمو یط شتریب قهیدق چند و ساعت

 
 با شوووهیهم معمول طب  و گرفتم مغازه از رو بود سووپرده مامان که رو ییزایچ

 ..خونه تو رفتم پر دست
 ..دیچسپ سفت رو گردنم کرد پرواز سمتم به دوباره دنمید با مهتا

 
 ..کردیم درد بیعج هم گردنم روزا نیا

 ..نییپا دیپر ترس با چارهیب یمهتا و رفت هوا به اخم
 ..بود رفته ادشی هم سالم یحت
 ..کنمینم گهید خدا تورو دی؟ببخش!!؟یاج یشد یچ_

 !!؟یشد یچ..!نمتیبب!!؟یاج
 
شتمو نیزم رو همونجا دارویخر ی سهیک ستمو گذا ش د  درد...گردنم رو دمیک
 ..بود مهنا یبرا فقط مهنا درد اما کردیم

 گفتم و دمیپاش مهتا نگران ی چهره به یجون کم لبخند پس
 !؟یخورد سالمتو نداده غذا بت مامان_
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 گفت و دستش یکیاون رو زد دستشو کف یا مزه با حالت و لحن با
 رفت ادمی یخواهر دیببخش..یوا_

 ..ینباش خسته..سالم
 
 گفتم یمهربون با
 !؟یخوب..یباش زنده..زدلمیعز سالم_

 ..رفتم اشپزخونه طرف به برداشتمو هارو سهیک همزمان
 ..بله خوبم من_
 ؟!!کو؟ مامان_
 
 ..کنهیم درد زانوش باز...اتاقشه تو_

 ..شد اوار سرم رو ایدن دوباره
 ..مامانم یبرا رمیبم یاله

 ..مامان اتاق تو رفتم گذاشتمو اشپزخونه زیم رو هارو سهیک
 

 ..نمیبب صورتشو شدینم و بود من به پشتش و بود دهیکش دراز خوابش تخت رو
 مفصوول ضیتعو به ازین و بود دهید بیاسوو زانوش مفصوول شوودیم یوقت چند

 ..رفتینم عمل بار ریز که مامان خب اما..داشت
 ..دیبریم امونشو درد رفتیم راه شتریب کمی که هربار حاال
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 ..زدم صداش اروم
 !مامان؟؟_

 که دسووتش و بود شوووده جمع درد از که افشیق دنید با من و طرفم برگشوووت
 ..خودم یرو شدم اوار زانوش یرو دیچرخیم ماساژگونه

 ..بود من درد اون درد حاال و بود من خود نبود وجودم از یا کهیت مامانم
 

 ..تخت ی لبه نشستم و کنارش رفتم
 !باز؟ یشدیچ..یاله رمیبم_
 ..خدانکنه..جون دختر سسیه_

 ..من خوبم
 
 گفتم اعتراض با
 !؟یخوب کو!مامااان؟ عه_
 ؟!!!!بفهمم؟ رو مامانم درد تونمینم من ینی

 
 یریوگجل اشکاش ختنیر از داره دونستمیم خوب گهید..گرفت دندون به لبشو

 ..کنهیم
 ..کردم بغلش حرکت هی با

 ..ارمیب زانوشو پماد که اشپزخونه تو رفتم کردمو جداش خودم از بعدم
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 ذاغ داشت اشپزخونه تو هم مهتا..شدم اتاق وارد دست به پماد بعد لحظه چند
 ...کردیم درست

 گفتم متیمال با
 ..دکتر میریم فردا پس یول..جمعس که فردا_

 ..یارینم نه شما باشه الزم هم عمل
 ..نگفت یچیه و گرفت دندون به لبشو دوباره

 درهم یه افشیق اون و زانوش رو دمیمالیم یشگیهم یظاهر ارامش با رو پماد
 ..شدیم تر
 

 رونیب اتاق از و دمی*ب*و*س* نرمشووو و دهیچروک ی گونه شوود تموم که کارم
 ..رفتم
 ..رفتم اشپزخونه به لباسام کردن عوض و دستام شستن بعد

 
 ..کردیم درست غذا اجاق پشت یخاص ارامش با مهتا
 نارک میرفت باهم و میبرداشووت ظرفارو رنگش و اب خوش املت شوودن اماده بعد

 ..میخورد غذامونو و مامان
 

 ..برد خوابم دیرس بالش به سرم تا دوباره شب
 ..کنم فکر گذشت که یروز به نداشتم فرصت یحت..بود جالب..هه
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 دم چیه و بود خونه مرد شیسالگ هجده از که بودم یا ساله پنج و ستیب دختر
 ..زدینم

 ..بود شده مرد کامال روحم وگرنه بود مونث جسمم فقط که قتایحق
 ..بود معرکه پس کالم حاال شدینم اگه که
 

 جون هب رو نازش و باشه باالسرش باباش که بود یکس کار بودن یناز ناز دختر
 ..بخره

 ..نبود بودن دختر مهنا کار
س سر مادرش یبرا و بود خواهر پدرو خواهرش یبرا که یک  یبرا و دختر و هم

 ؟!!د؟یکشیم دکی رو یدختر اسم چه گهید راننده فقط خودش
 

 ..پاشدم خواب از زود صبح میشگیهم عادت طب 
 ..کنم زییتم رو خونه خواستمیم بودم خونه که حاال

 ..کنه یکار تونستینم زانوش درد با که مامان
 ..میانداخت برق رو کمونیکوچ ی خونه ظهر تا مهتا با

 ..اومدن هم نیاسمی و مونا یظهر سر
 ..پارک ببرمشون که کردن اصرار یکل مهتا و نیاسمی ناهار خوردن بعد

 فتگ دید منو انکار و اونا اصرار مونا یوقت اما نکردم قبول مامان خاطر به اولش
 ..سررفته حوصلشون ها بچه..مهنا هید ببرشون پاشو خو_
 
 ..مامان اخه_
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 !؟یهس یچ نگران..هید ششیپ هستم من_
 

 ..انیب هم مونا مامانو که میبر یروز خواستمیم من اخه
 ..نیایب شمام خواستمیم_
 ..باالگرفت بحث ها بچه یصدا و سر با

 گفت و گرفت رو انهیم مامان هم سر اخر
 ..میریم باهم همه..امیم منم خو!!!ن؟یکنیم بحث چرا_
 
چه خاطر به دونسووتمیم ند نیهم وگرنه گهیم ها ب له درد از شیپ قهیدق چ  نا
 ..کردیم

 گفتم اعتراض به
 ..مامان اخه_
 
 گفت و اومد حرفم تو یمهربون با
 ..خو سررفته حوصلم منم..نداره مامان اخه_
 ..نرفتم رونیب یک از نییب

 
 ..رونیب میزد خونه از باهم همه دویخواب جنجال باالخره اخرش

 ..که نبود خودم دست خب اما نرم سرعت با تا کردمیم مامانو مراعات
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 کو یول برو واشی که خواهش پشوووت خواهش و کردیم غیج غیج یه مامان
 !..شنوا؟ گوش

 
 ..دنیخندیم یه هم ها بچه و مونا

 ..شدن خسته از بودم خسته
 زاشیعز نیب شدیم میتقس..شدیم وقف مهنا بودم که خانوادم کنار وجود نیا با
 ..نداشت یسهم میتقس نیا از خودش و
 

 ..گذشت خوش هممون به یکل اونروز
 ..میبرگرد که دادن تیرضا ها بچه باالخره ساعت چند بعد و
 

 ..دکتر رمبب مامانو و رمیبگ یمرخص رو صبح فردا تا زدم زنگ یانیک به سرشب
 کارت یوقت هیبزرگ درد..کرد قبول باالخره گذاشووتن منت و فس فس یکل بعد

 ..نباشه میمستق یصراط چیه به اونم و باشه ریگ رتیمد شیپ
 ..میاومد رونیب خونه از زود صبح مهتا و مامان با اونروز یفردا
 ..ناله یه و اه یه و بود شده شتریب مامان درد

 ..دکتر مطب سمت به گاز تخته زدمو دور چهارراهو دوباره
 

 رانشجب نشه عوض زود یلیخ اگه مفصل که داد صیتشخ نهیمعا بعد هم دکتر
 ..شهیم سخت یلیخ
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باریز مگه باز مامان  شیراضوو دیبا بود یکندن جون هر به ؟حاال!رفت؟یم ر
 ..کردمیم
 

 ..بود کرده کالفه منو مامان درد
 ..فهمهیم واقعا که یزیچ با فهمهیم کنهیم فکر ادم که یزیچ اون نیب فرقه یلیخ

نا کردمیم فکر ها روز اون من  فرو و هیقو یلیخ کردم هیتک بهش که ییمه
 ..زهیرینم
 
 ..بود یواه الیخ همش که افسوس یبس یول

 ..شکستیم درون از مهنا
 ..شدیم اوار کم کم یول نشد اوار باره هی

 ..ارزوهاش و خودش یرو
 

 ..میبگذر
 به قلال تا برگشووتم رو رفته راه دوباره خونه گذاشووتم رو مهتا مامانو نکهیا بعد

 ..برسم باشگاه
 ..بود شده درست ها کولر خوشبختانه

 خب اما دادینم رو یتپل از خسووته ادم همه اون و بزرگ سوووالن کفاف گرچه
 ..بود بهتر یلیخ بودنش باالخره
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 یمهنا همون من باز شوودن الغر واسووه بدو بدو نهمهیا با که بود نجایا شیجالب
 ..بودم تپل

 
 ..گرفتم شیپ خونه راه دوباره باشگاه بعد
ستم کردمیم یکار هر  یراه چهار از دوباره و بچرخونم رو فرمون دیچرخینم د
 ... بگذرم شم، رد ازش بار چهار سه یروز بود عادتم که
 

 ..شدم نیبنز ی دهیکش ته امپر متوجه دمیرس که سرکوچه
 ..نیبنز پمپ تو دمیچیپ

 ناهپ رشیز رو نمیماشوو تا بودم کوچولو ی هیسوووا هی دنبال در به در کوچه یتو
 ..بدم
 ..هیسا یکم از غیدر اما
 و نازک یموها که زدمیم له افتاب ریز و بودم کرده عرق انقدر خودم طرفم هی از

 ..بود شده فر قمیشق یرو کوتاه
 ..نگیپارک تو بردم نویماش گذاشتمو کنار رو یتنبل هم اخرسر

 ..کردم یط رو خونه یها پله بود شده سست یحال یب زور از که ییقدمها با
 ..ومدنیم بلندتر و شتریب نظرم به چقدر اونروز

 
 ..دادم سالم یپرانرژ ظاهرا یصدا با و رفتم تو حال بزرگ در از
 ..بودم شده یظاهر چقدر ها روز نیا
 ..افتادم یعرب درس ادی
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 ..ومدیم بدم ازش شهیهم چقد
 دادیم ادمونی رو یاصوول و یظاهر اعراب یبدخلق با که معلم بلند یصوودا ادی

 در شووتپ هرروز بابام که ینیریشوو ی گذشووته تو برد منو اما نبود نیریشوو گرچه
 ...و بود منتظرم مدرسه

 
 ..کرد جدام گذشته یهوا و حال از خوردیم تکون چشمام یجلو که مهتا دست

 ؟!!؟ییکجا یاج!..؟؟یاج_
 ..زدم لبخند محبت با
 ..گل خانوم سالم_

 ..هید نجامیهم
 
 ..یخواهر ینباش خسته دادم که سالم_ 

 ..زدلمیعز ینباش درمونده_
 !کو؟ مامان

 ..داشته ریتاث داده دکتر که یمسکن انگار..اشپزخونه تو_
 

 ..شدم اشپزخونه وارد همزمان دادمو تکون یسر
 ..خودم مامان سالم_

 !؟یخوب..زمیعز ینباش خسته
 ..دخترم سالم_
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 !!؟یخوب شما یمرس..ینباش درمونده
 ..امیب کنم عوض لباس..زمیعز خوبم_
 
 ..رفتم اتاقم سمت به اومدمو رونیب اشپزخونه از حرف نیا دنبال به
 ..یخستگ از شدمیم مچاله خودم خلوت تو

 ..تخت یرو کردم ول لباس با خودمو
 ..گذشت یا لحظه چند
 ..اتاق کنج یکشو به بردم پناه شدمو بلند حرکت هی با بعدم

 
 ..تلخ شکالت..بود همونجا بخشم ارام
 ..تلخ تلخ

 مهنا وجود یتلخ یپا به یتلخ نیا مگه اما..شد هم در اخمام دوباره یتلخ از
 !!د؟یرسیم
 

 ..رفتم رونیب اتاق از لباسام کردن عوض بعد
 بره هک کنم قانعش تونستم باالخره که زدم حرف مامان با یکل هم ناهار زیم سر

 ..عمل
 

 کردمیم وادار خودمو بود که یزحمت هر به که یروز چند..گذشووت یروز چند
 ..برم رو تر یطوالن راه
 ..بده ارقر ریتاث تحت منو انقدر بتونه ساده ی مهیجر هی که کردمینم فکر چیه
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 ..رونیب ببرم رو مهتا دوباره بود قرار اونشب

 شووب کامال هوا کردمینم عجله اگه و بودم اومده رونیب شوورکت از رید کمی اما
 ..کردیم چارمیب مهتا و شدیم
 
 که یاصوول راه از گرفتم میتصووم گذاشووتمو کنار رو یلجباز نیهم خاطر به
 منتظر قرمز چراغ پشوووت بار نیا خواسووتمیم..برم راه چهار همون به خوردیم

 ..بمونم
 
 ..شدمیم کینزد چهارراه به باال سرعت با
 ..سبزه چراغ که دمید دور از

 یکنش قانون مرد اون قول به و سمیوا خواستمینم مدت نهمهیا..بود گرفته خندم
 ..بود قرمز خدا ی شهیهم چراغ و کردمیم

 ..بود سبز چراغ کنم صبر داشتم میتصم که حاال
 ..شمار هیثان تو خورد گره نگام دوباره که بودم فکرا نیهم تو

 ..شد قرمز چراغ گهید نیال به مونده متر سه دو اما
 
 ..شانس یبخشک یا

 ..داشت نگهش متر سه دو سر بشه که نبود یاونقدر نیماش سرعت
 ..شدم رد الیخیب پس
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 ..اما
 

شاره و سیپل سوت یصدا ستش ی ا ش ترمز پدال یرو پامو کرد مجبورم د  ارف
 ..شدم متوقف ابونیخ کنار..بدم

 ..بود کرده ممیجر که بود یاونروز سروان همون دوباره
صله به شو هیثان چند ی فا سوند خود ش کنار ر شتاش سر با و نمیما  به دز انگ
 ..شهیش
 
 .شدم ادهیپ

 ..اروم و ریز به سر
 سالم_
 ..سالم کیعل_

 ..نمشیبب تا کردم بلند سر
 ..بود ارامش از سرشار..داشت یاروم ی چهره

 و تیجذاب چهرش به که بود خوردش گره یها ابرو و صووورتش یرو شیر ته
 ..دیبخشیم تحکم

 ..نوشتیم یزیچ دستش یتو یها برگچه یرو اون و کردمیم نگاش داشتم من
 

 ..ختیر هم به تمرکزشو نگاهم ینیسنگ انگار اما
 ..میشد قفل هم نگاه تو هیثان دو یکی یبرا و کرد بلند سر
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 ..شد چهارتا چشماش ادیب ادشی منو اومد تا
 ..تر سفت ابروهاشم گره

 گفت تعجب با
 !؟!!شما؟ بازم_

 ..شد قانع شدیم!زوور به ییجورا هی چراغو دمیند یگفت اونبار حاال
 !؟!!؟یچ حاال

 ؟!!گفتم؟یم یچ
 ..داد ادامه چون نبود من جواب منتظر انگار اونم

 دمینم قول باشوووه درکار یا گهید بار یول..کنمینم رد یمنف نمره نباریا حاال_
 ..نکنم نکارویا

 
 ..دادم تکون یسر

 ؟!!بود؟ مهم
 ..نه که معلومه

 ..لج دنده رو فتمیب تا بود یکاف دیتهد نیهم
 ..بود دهیند یکس که ییمهنا اون بشم

 
 ..سرپستش رفت بالفاصله و طرفم گرفت رو مهیجر برگه خشونت با

 ..داشتم یلجباز نیا دادن نشون یبرا که ییها نقشه و موندم من حاال
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 ..بود شده خورد اعصابم دوباره
 ..فرمون به دادم هیتک سرمو لحظه چند یبرا و شدم نیماش سوار
 ..برداشتم فرمون از سر تعجب با شد بلند که یصورت پلنگ یصدا

 ..گرفت خندم بود کنارم یصندل یرو که یگوش روشن ی صفحه دنید با
 ..وونهید ی مهتا یا

 ..بود خودش حاالم
 
 !جانم؟_
 ..!!که شد شب!پ؟ یاینم..یاج سالم_
 ..دمیرس باش رونیب گهید قهیدق دو تا..گلم سالم_
 ..منتظرم باشه_
 

 ..افتادم راه و کردم روشن نویماش من و کرد قطع رو یگوش اون
 ..دمیرس قهیدق دو از تر زود سرعتم اون با
 ...کردم خاموش نویماش ادیب مهتا تا
 

 ..بود شسته انگار رو کوچه ییرو روبه ی هیهمسا
 اون تو بود شوووده مخلوط مامان یها اسی عطر با که خورده نم خاک یبو و

 ..نشستیم دل به بیعج بود دهیخواب کامال هوا هرم که شب موقع
 

 ..شدم جدا میاحساس افکار از نشست و کرد باز که نویماش در مهتا
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 ..میبر:مهتا
 

  گفتم یا بامزه لحن با دمویخند
 !؟یخوب شما خوبم من..سالم کیعل_

 گفت و گرفت خندش اونم
 ..ینباش خسته..یاج سالم_
 ..زمیعز یباش سالمت_
 

 ..رفتیم غنج معصومش ی چهره یبرا دلم
 شمواظب سوورش پشووت من و رفتیم یتات یتات اون که بود روزید نیهم انگار
 ..وفتهین وقت هی تا بودم

 ..کردیم ارمیاخت یب مهتا یسالگ دو یکی ی بامزه ی چهره یاور ادی
 ..دمی*ب*و*س* نرمشو و یتپل ی گونه و شدم خم حرکت قبل

 
 ..میرفت که برو د کردمو روشن نویماش بعدم

 ..دی*ر*ق*ص*یم خودش یبرا سرجاش و بود زده پخشو مهتا دوباره
 ..میدیخر تنقالت مقدار هی و میشد ادهیپ هم با داشتمو نگه یسوپر هی یجلو

 
 بود شووده خالصووه حشیتفر ی همه..کنه ذوق نهمهیا داشووت ح  بچه چارهیب

 ..من با اومدنش رونیب نیهم یتو
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 یجا مهتا که پدر هم بودم خواهر دیبا هم..بود من دوش یرو یبزرگ ی فهیوظ
 بزرگ مثال که من یبرا بابا یخال ی؟جا!شوود؟؟یم مگه یول..نکنه حس یخال

 ..ملموس کامال و بود اور عذاب بودم
 یجور چه بود باباش حضووور به ازشین اوج که سوواله چهارده ی بچه هی حاال

 !؟!کنه؟؟ عوض مادر هی و خواهر دو با باباشو وجود تونستیم
 ..هییبلوا چه دلش تو دونستمیم منکه وگرنه..زدینم دم فقط چارهیب

 
 ..کرد خاموش رو پخش و برد دست مهتا گذشت که کمی

 ..بگم یزیچ هی خوامیم یاج_
 خو بگو_
 !؟!!؟یخواهر یکنینم ازدواج چرا_
 

 ..زدم صدا اسمشو فقط ناباور
 !!!مهتا_
 ؟!!گم؟یم بد!؟!!مهتا؟ مهتا هیچ_

 ؟!!؟یکن شوهر یخوایم یک سالته پنج و ستیب خو
 
 ..کردمیم تعجب دینبا

 ..یشگیهم بحث..گهید بود مامان یحرفا
 تهگرف میتصم کنمینم ازدواج من گفتم یقطع و یجد که روز اون بعد هم حاال

 ..بشه وارد مهتا در از بود
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 گفتم یجد

 ..وقت چیه_
 شد باز اعتراض به لبش

 !چرا؟..عه_
 یدگزن خونه سوور برو ایب خو ؟بابا!؟یبزن نهیسوو به مارو سوونگ یخوایم یک تا

 ..هستم مامانم مواظب من..خودت
 
 ..مامان ولیا

 ..بود داده مهتا ادی خودشو یحرفا نیع
 گفتم و زدم لبخند حال نیا با
 ..کوچولو خانم باشه شما مواظب خوادیم یکی_
 !!!!...مهناا عه_

 ..گفتم یجد کامال اما اروم
 ..که نداره مهنا_

 ..یزنینم حرفا نیا از بعد به نیا از یکنیم لطف شمام..خو گمیم راس
 ؟!کوچولو؟ خانم یاوک

 ..یول_
 ..اخرت بار..گفتم نکهیهم..یول یب یول_
 ..داشتمش نظر ریز چشمم ی گوشه از
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 گفت اروم و شد ریز سربه
 ..چشم_

 گفتم و دمیکش لپشو و بردم دست منم
 ..نیافر_

 ..زدم پخشو دوباره بعدم
 ..خونه میبرگشت بعدم میبود رونیب گهید کمی

 
 ..کردمینم فکر ازدواج به چیه که بود نیا راستش

 بسووته خودم ی ندهیا یرو به چشووم بود رفته و کرده ازدواج مونا یوقت از من
 ..بودم

 ...بود مامان و مهتا من ی ندهیا
 هم حاال تا خداروشووکر و برسووونم اوج به رو اونا که ذاشووتمیم هیما جون از

 ..کنن حس رو یکمبود بودم نذاشته
 

 الح مراعات یبرا اما میکردیم حس هممون رو بابا کمبود..یماد کمبود البته
 ..میدادینم بروز بود شده که هم هیبق
 

 ..خونه رفتمیم داشتم و بودم اومده رونیب باشگاه از اونروز یفردا
 ..رفتم چهارراه سمت از دوباره یباز لج همون سر

 ..بود قرمز دوباره چراغ
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 داده االرم قرمز چراغ نیا به بگذرم چهارراه نیا از خواسووتمیم من تا کنم فک
 ..شه قرمز که شدیم

 ..شم رد تونستمینم پس بود نیماش دو یکی من از جلوتر
 ..موندم منتظر و کردم ترمز ناچارا

 سووروان"سوووهیپل اون دنبال چشووم با که کرد کمیتحر میکنجکاو حس آن هی
 ..بگردم" یانیکاو

 لبخند و کنهیم نگاه منو سووادهیوا یخاصوو باژسووت دمید چرخوندم چشووم تا
 ..کردیم ییخودنما لبش کنج هم یا روزمندانهیپ

 به سوورعت با و گرفتم نویماشوو گاز شوود سووبز چراغ تا و برگردوندم رو حرص با
 ..روندم خونه سمت

 
 ..نگیپارک تو بردم نویماش
 ..شدم خونه وارد و باالرفتم زحمت به رو خونه یها پله

 ..شدمیم جون به جون  رسما یباالرفتن پله از و کردیم درد پام ساق دایجد
 

 ..میخورد مونینفر سه جمع تو ناهارو
 ذهنم به که یکسوو هر و خودم به یکل سووفره سوور که بود ییروزا اون از اونروزم

 دلم هک اونقدر نتونم و باشووم چاق دیبا من چرا که گفتمیم راهیب و بد دیرسوویم
 ..بخوردم غذا بخواد
 ..شم ریس که یاونقدر القل نه دلم اصن
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 تگرفینم هم رو بچه هی دل ته که بود یقاشق دوسه غذام و بودم پا یرو صب از

 ..من به برسه چه
 راتج خب اما..شدم چاقترم کردمیم حس ایتازگ چیییه شدمینم که الغرم حاال

 ..نه ای درسته نمیبب وزنه یرو برم نداشتم
 

سام که ییوقتا فقط شاد تنم به لبا  یرو یخوشحال و شکر بار هزار با ومدنیم گ
 چثد شوودن الغر گرم صوود چند یبرا دونهیم خدا و رفتمیم اتاقم کنج ی وزنه

 ..شدمیم خوشحال
 

ته یانیک اونروز هار سوووتین الزم بود گف عت چ عد سوووا عت ب  رو یکار سوووا
 ..کردم تعجب چقد که بماند..بمونم

 یانیک حال نیا با باز یول ومدمیم ساعت سر و رفتمیم سرساعت گرچه من اخه
 ...طلبکار و بود یشاک شهیهم

 ...بود یچ اونروز انیجر دمینفهم هم سر اخر
 
 نیا خاطر به نکنه که بود نیا بابت ترسووم و بود مونده کم هم مامان عمل تا

 بشم مشکل دچار مامان عمل پول یبرا منم و کنه کم حقوقمو چهارساعت
 

 ورج فس فس یکل با عمل هنگفت پول سووتادمیمیوا هم کار اضووافه اگه حاال
 ..شدیم
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 بده اجازه که نشوودم یانیک یپاپ ادیز بودم خسووته یلیخ خودمم چون اونروز
 ..بمونم سرکارم

 
شه نیاخر ستمیز ی پو ستم هم رو رد شت به و ب ستامو و دادم هیتک یصندل یپ  د
 ..کردم قفل هم یتو و سرم پشت بردم

 ..برگشتم یعاد حالت به و دمیکش یقیعم نفس
 

 ..کردیم نگام لبخند با افسانه
 ..بود جذاب باشه خوشگل نکهیا از شتریب صورتش که یمهربون دختر

سانه یتو من زیچ هر از شتریب شو الغر اف  شهیهم خودم که یزیچ..میدیم بودن
 ..بودم حسرتش تو

 ..بلند قد و بود کیبار کمر
 
 ..!!منو که یخورد_

 ..میدیخند هردو
 ..هید کننیم نگاه خوشگلو_
 هارو هندونه هم ادیب که یندار داداشووم هی ربغلمیز یدیم هندونه نهمهیا اخه_

 ..خودمو هم رهیبگ
 ..گونم رو زدم اروم دستم کف با
 گفتم خنده با
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 ..سرم بر خاک_
 ..ها هیزیچ خوب خجالتم..که یدار شوهر خودت
 میدیخند دوباره

 
 گفت و زد در به یاروم ی ضربه قاسم مش

 !ن؟یرینم نینباش خسته_
 گفت من از جلوتر افسانه

 ..قاسم مش ینباش خسته شمام_
 ..میریم اتفاقا چرا

 
 گفت منم به رو شد بلند و برداشت فشویک
 ..میبر پاشو..مهنا پاشو_

 بعد تموبرداش ینییپا یکشو از فمویک و کشو تو گذاشتم رو زیم یرو ی پرونده
 ..شدم بلند لمیفا کردن قفل

 
 قاسم مش ینباش خسته_
 ..دخترم ینباش درمونده_

 ..رونیب میزد شرکت از یخدافظ بعد
 یلیخ که رو شکوه خاله تا خونشون برم گرفتم میتصم افسانه خود شنهادیپ به 

 ..نمیبب هم رو بودم دهیند بود وقت
 ..بود یکیمکان تو و بود شده خراب بود روز دوسه افسانه نیماش
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 ..خونشون سمت میافتاد راه من نیماش با هردو پس
 

 ..داشت خواهر تا سه و داداش هی افسانه
 ..بودن خودشون یزندگ یپ همشون اما

 ..بود کرده فوت شدیم یسال چند باباشم
 ..کردیم یزندگ افسانه با که مامانشم

 
 ..میرفت باال ساختمون ی پله چند از

 با رشس پشت منم..بده شکوه خاله به منو حضور خبر تا رفتیم جلوتر افسانه
 ..شدم خونشون کیکوچ حال وارد بلند سالم

 
 ..بود نشسته ونیتلوز یجلو مبل رو خاله

 ..کردم بغلش محکم و رسوندم بهش خودمو شه بلند خواست تا
 چند..داشووت ح ..کرد زدن حرف به شوورو  من ییوفا یب به اعتراض با خاله

 ..دمیپرسیم حالشو افسانه از دورادور فقط که بود یوقت
 
 ..بود مرد بودنش زن ی باهمه زن نیا

 هضوومش و دیگنجینم هم مهنا من ذهن یتو یحت که بود دهیکشوو ییرنجها
 ..بود سخت

 ...یمرد هر سرامد و بود اسوه اما نداشت یادیز سن نکهیا با زن نیا اره
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سانه ی خونه یساعت سه دو شتم بعد و موندم اف ستگ ی همه با..خونه برگ  یخ
شت تو که ستخونم و گو ستمیم باز بود کرده رخنه ا شم شاداب که خوا  البته..با

 ..یظاهر
 ..شدم خونه وارد ارومم ظاهر همون با
 گفتم بلند یصدا با
 ..یخوشبخت ی خونه یاهااال سالام_

  اومد اشپزخونه از مامان یصدا
 دخترم سالم_

 ازم رو دیخر یها سهیک یپرس احوال و سالم بعد و اومد رونیب اتاق از هم مهتا
 ..برد اشپزخونه سمت گرفتو

 
 ..اتاقم تو رفتم لباس ضیتعو یبرا منم

 ..خواب تخت رو کردم ولو خودمو حد از شیب یخستگ از
 ..بود خستم تن پناه شهیهم که یخواب تخت

 یصووودا که بعد قهیدق دو یکی و شووود زیت گوشوووام اومد که در زنگ یصووودا
 ..یانرژ حوض تو رفتم کله با انگار دیچیپ گوشم تو نیاسمی خوشحال

 
 ..عش  نیا داشت ییروین عجب

 ینجنار شولوارک و یا حلقه نیاسوت شورتیت هی با لباسوامو شودمو بلند عیسور
 ..کردم عوض
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 کرد وادارم مونا د،شوووهریمج یصوودا رونیب برم اتاق از خواسووتم نکهیهم اما
 ..کنم عوض دوباره لباسامو اتاقو تو برگردم

 
سمی همه از اول رفتم رونیب که اتاق از شو بدو بدو نیا سوند بهم خود  دیرپ و ر

 ..بغلم
 ..فشردمشیم خودم به محکم

 ..کنم حلش خودم تو بخوام که انگار
 ..دمیفهمینم یچیه اما کردیم یزبون بلبل گوشم دم

 ..بشنوم صدا فقط تا بود شده گوش وجودم ی همه انگار
 ..دمی*ب*و*س* گونشو محکم بشه دنمی*ب*و*س* مانع نکهیا قبل

 
 ..دیمج و مونا طرف رفتم نویزم گذاشتمش بعدم

 ..نیامد ،خوشیخواهر سالم_
 !!..دیمج اقا سالم

 ..نیکرد گم راه!عجب؟ چه
 

 !؟یاومد تازه ینباش خسته ممنون زمیعز سالم:مونا
 ..اومدم شیپ قهیدق چند نیهم ،ارهیمرس_

 ..خانم مهنا سالم:دیمج
 ؟!!؟یخوب خوبم
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 یمرس_
 

 ودب کرده نشییتز یپوزخند که دیمج یصوودا که اشووپزخونه تو برم خواسووتم
 ..کرد خکوبمیم
نا_ قد مو فتیم ان نا گ گاه رهیم مه  الغر یکل االن کردمیم فک من باشوو

 ..ینخورد تکون که ماشاال..یشد
 
 !؟!!؟...بود تلخ گوشت چقد ادم نیا..خدا یا

خم و حرص با ل ا گاش چپ یظیغ ت و کردم ن بل یح  هم جواب قا
 ...اشپزخونه تو رفتم دهیرس جوش به خون با و برگردوندم رو...ندونستمش

 
 ..کرد بارمون درشت یکل هم شام زیم سر

 بار صد یروز که کردیم رفتار یطور بود اومده که هم حاال ومدینم ماه تا سال
 ..نجایا ادیب شهینم پا هرروز هرروز که میکن شکر

 
 ..میکن یباز اونجا تا من اتاق میرفت نیاسمی و مهتا با اونشب

 نیا و کردم فرار دنیشوون کهیت از من که میدونسووتیم خوب هممون نویا البته
 ..دهیمج حضور خاطر به همش ها بچه با یاجبار خلوت

 همسوون منم کردیم فکر دیدیم منو دور از یکسوو اگه بودم ها بچه با که یموقع
 ..هام بچه همون
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چه دلم تو بزرگ مثال من  شگویباز و طونیشوو یلیخ وقتش به که بود یا ب
 ..شدیم
 

 جور و جمع رو خونه مهتا کمک به من و رفتن نایا مونا بعد سووواعت سوووه دو
 ..بهش بردیم پناه که خواب تخت هی و بود مهنا دوباره و میکرد

 
 ..شدم داریب شهیهم از تر زود صبح اونروز

 ..بود کیتار کامال هوا
 تو رو در پشت یتابستون خنک محصور یهوا تراس در کردن باز با همه از اول

 ..دادم راه خلوتم
 ..اسی یها گل ی حهیرا نیا بود یا حهیرا عجب

 
شام به شدیم کاش ست وقت تا کرد رهیذخ وجود یتو و رو بو نیا گرفت م  یگخ

 ..برد لذت و کرد استشمام دوباره
 تو رو سوومیخ یموها اومدم رونیب که بعد و موندم دوش ریز یشووتریب مدت

 ..شدم نماز مشغول دوباره و انداختم ریگ مقنعه و کش حصار
 

 نیمه عاش  من و شدیم برداشته ادم دوش از یبزرگ بار چه نماز بعد که قتایحق
 ..بودم نماز بعد ارامش و یسبک
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 ..رفتم رونیب خونه از اماده و حاضر صبحونه بعد قهیدق چند
 ژیق یصدا اب که نگیپارک در بستن بعد اوردمو رونیب نگیپارک از دقت با نویماش

 ..شرکت یسو به شیپ شدمو نیماش سوار بود همراه یا دهینخراش ژیق
 
 یبرا گذشووتمو ازش راحت الیخ با پس بود سووبز چراغ دمیرسوو راه چهار به تا

 نجااو از سرعت با زدمو بوق بودمش دهیند بود وقت یلیخ که رمنشیام سروان
 ..گذشتم

 
ستم دمیرس که شرکت به ش خوا ش تا سه دو اما نگیپارک تو ببرم نمویما  که نیما

 ..شدیم مانعم بودن شده جمع دورشون که ییادما و بودن نگیپارک در یجلو
 ..هیچ انیجر نمیبب تا شدم ادهیپ کردمو پارک کنار همون نویماش

 حثب هم با شرکت،که یکارمندا از یکی،یریمش مژده و یانیک یعصب ی چهره
 ..رفتم جلو و کرد ترم کنجکاو کردنیم

 اونم..دمیپرسوو بود سووتادهیوا اونجا که شوورکت یها بچه از یکی از رو انیجر
 گفت

 دبع و خونه برگردن خواسووتنیم حاال بودن نجایا امشوووب یانیک یاقا انگار_
 مژده نیا اب ارنیدرب نگیپارک از  نشونویماش اومدن تا اما شرکت انیب استراحت

 ..ردنک تصادف و خوردن هم به نگیپارک تو دهیچیپ سرعت با نوریا از که خانم
 !؟!!شرکت؟ تو مونده شب یانیک چرا نکهیا یپ رفت حواسم ان هی

 
 ..کردم خاموشش و میکنجکاو سر تو زدم یکی زود یلیخ اما
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 ی کوچه تو در از گذشووتمو تیجمع کنار از کردمو رها کوچه تو همون نویماشوو
 ..رفتم تو شرکت

 
 رد به تنم از جون و دیبریم امونمو داشووت پام سوواق درد..پله و بود پله دوباره

  کردیم
 ونهگ نوازش دسووتمو دمویکشوو یراحت نفس رفتم باال هم پله نیاخر از نکهیهم
 ..بشه بهتر دردش دیشا تا دادم حرکت پام ساق یرو
 
 چیسووو تا ادیب بعد کمی سوپردم و گفتم ریبخ صوبح سوالم قاسوم مش دنید با

 ..نگیپارک تو ببرتش تا بدم نمویماش
 ..هاش بچه حال به خوش...بود یمهربون مرد یلیخ

 ..رفتیم غنج هم یفرض اخالق بد و عن  یبابا یبرا دلم یحت من که هرچند
 
 بره ات خواست چیسوو و اتاق تو اومد یچا ینیس با قاسم مش بعد ساعت مین

 ..کنه جا به جا نویماش
 ..شدم کارم مشغول دوباره و دادم چویسوو تشکر یکل با

 کاغذ کهیت هی و چیسوووو با قاسووم مش که بود گذشووته یا قهیدق ده دیشوووا
 ..شهیش رو بودن گذاشته کاغذو انگار گفت..برگشت

 ..کردم تشکر باز و گرفتم رو هردو
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  بود شده نوشته یخوشگل یلیخ خط با کاغذ یرو
 ..سالم_

 ...نه اگه..یبپرداز هتویبد دیبا و یبدهکار من به شما باید خانم
 
 یسک به هم تومن هزار یحت امدیم ادمی که ییجا تا!؟!!؟یبده چه..رفتم فکر به

 ؟!!کرد؟یم یطلبکار یادعا که بود یک نیا حاال نبودم بدهکار
 ..بود شده درهم اخمام ناخواسته

 
 ؟!!ه؟یچ کاغذ اون!مهنا؟ شده یزیچ:افسانه

 گفتم درهم همچنان یاخما و مشغول ذهن با
 روش نمیا بوده نمیماشوو ی شووهیشوو یرو گفت که قاسووم مش..واال دونمینم_

 ..یبدهکار من به باید خانم نوشته
 تومن هزار یحت یکسوو به ادینم ادمی کنمیم فکر یهرچ..افسوووانه شووودم جیگ

 ..باشم بدهکار
 نکهیا بدون و نوشتیم یزیچ ردستشیز ی پوشه یکاغذا یرو ارامش با افسانه

 گفت بره فکر به ای کنه تعجب
 ..کنه یشوخ باهات خواسته بوده ها بچه از یکی دیشا بابا الیخیب_
 

 ..نداشتم یشوخ که شرکت تو یکس با من اخه
 عادهال فوق نفس به اعتماد همون خاطر به اونم گرفتمینم گرم یکسوو با اصووال

 ..گرفتیم سرچشمه یتپل از باز که بود نمییپا
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 ..بود یهمکار یرسم و سرد ی رابطه همون حد در همه با رابطم
 

 ..اوردم زبون به افکارمو
 !؟!نشه؟ ؟دردسر!!نجا؟یا داره یشوخ من با یک افسانه اخه_

 گفت صداش یتو ی خنده همون با و گرفت خندش افسانه
 فالن روز فالن گفتیم جلو ومدیم ادم نیع بود طلبکار یکسوو من خل اخه_

 سیپل و دزد ادیب نکهیا نه..بده، تویبده یبدهکار االن تو دادم پول تو به من جا
 ..بده ادداشتی و ارهیب در یباز
 

 ..شدم قانع بایتقر
 تپشوو بذارم بود قرار بدم رو یبده خواسووتمیم من فرضووا..گهید گفتیم راس

 !؟!!ن؟یماش ی شهیش
 ..نبود معقول خب

 ..کردم مشغول ها پرونده با سرمو دوباره شدمو الیخیب بایتقر
 
 ..باشگاه برم تا شدم حاضر بعد ساعت دو یکی
 ..بودا شده دردسر باشگاهم نیا

 دردم اپ وجود با من اما شده درست اسانسور گفتن انروز..رفتم نییپا ها پله از
 ..دادم حیترج هارو پله
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قدر  فرار اریاخت یب بود یراحت یهرچ از هم حاال بودم دهیند یراحت که ان
 ..کردمیم
 ..داشت سرجنگ انگار و بود ناسازگار یراحت من ی هیروح و من با
 
 طمئنم بودنش سالم از یوقت و کردم نگاه دورتادور دوباره نمویماش نگیپارک تو

 ..رونیب زدم اونجا از شدمو سوار شدم
شت ی کوچه تو بدم شانس از شگاه پ ش شهیهم که با  جا کردمیم پارک نویما

 ..نبود پارک
 ..بود قحط خدا ی شهیهم پارک جا که گفتم

عد باالخره  هک کردم دایپ پارک یبرا کیکوچ یجا هی زور به گشووتن یکل ب
 ..داشت فاصله باشگاه با دوکوچه

 ..نبود یا چاره
 اب بود کرده دایپ جوالن مجال انگار اسوومون وسووط تو روز وسووط که افتاب ریز

ست گرما زور از که ییقدمها شت هارو کوچه بودن شده س  به و کردم رد هم پ
 ..دمیرس باشگاه

 ..ادداشتی اون و قرض سمت دیکش پر ذهنم
 ..کنه یشوخ من با بخواد حاال که نبودم گرم یکس با باشگاهم تو اخه

 ..زدم پس رو مزاحمم افکار دوباره
 مرز ات گهید شوودم چاقترم چیه نشوودم الغر که گفتن ها بچه از دوتا یکی یوقت

 مزاحم و اضافه یها یچرب نیا شر از ییرها یبرا تونستمیم تا و رفتم یوونگید
 ..کردم تالش
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 به و ودمب متنفر ارهیب روم به رو ضعفم نقطه یکس نکهیا از..بود نطوریهم شهیهم

 ...کردمیم یدور همه از که بود نیهم خاطر
 شووما هب یکسوو لباس و پیت نه من دوسووت اخه کنه یاداوری هیبق به نبود یکی

 رفح طرز نه اندامش بیترک و کلیه نه صووورتش بیترک و افهیق نه مربوطه
 .. زدنش

 ..نده نظر نخواسته نظر یکس تا لطفا پس
 

 ..بود دهیبر امونمو گهید باشگاه تو تیفعال دوساعت
ست انقدر ارادم بود مونده کم شه س شکنه که ب ست گهید و ب  یپلت نیا سر از د

 ..بردارم
شتم نفس به اعتماد فقط  شدمیم نشد الغر یبرا بدو بدو نیا الیخیب وگرنه ندا

 ..کردمیم راحت هم رو هیبق خودمو و
 

 ..رونیب زدم یلعنت باشگاه از دوباره برداشتمو کولمو
 ..رفتم بود یکندن جون هر با نویماش تا کوچه دو

 اشووتباه یسوواز مربا ی کارخونه با رو نیزم خدا انگار که بود گرم یجور هوا
 ..میبش پخته یفرض یها وهیم یجا به ادما ما ی همه بود قرار و بود گرفته
 سر گرما و هوا نیا با میخواستیم چجور بود رمضون ماه گهید روز سه دو حاال

 ..میکن
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 ..کردم چکش دوباره دمیرس که نیماش به
شن بعد و شدم سوار شدم مطمئن بودنش سالم از تا ش کردن رو  و کولر نیما

 ..زدم
 

شده عرق   س  یخ یموها بم و ریز از که کولر باد یخنکا  هام قهیشق یرو ی فر
 خسووتم ذهن به و کرد رخنه اسووتخونم مغز تا هیثان چند ی فاصووله به گذشووت

 ..داد استراحت مجال
 ..بستم چشمامو یا هیثان چند دیشا گذشتمو فرمون یرو سرمو اریاخت یب

 پاک رفب و شهیش حصار تو که دمید رو یدیسف کاغذ کهیت کردم بلند سر تا اما
 ..بود افتاده ریگ کن

 
 از فتابا ریز دوباره نکهیا قبل برداشتمو کاغذو اطراف زدن دید بعد شدمو ادهیپ

 ..بردم پناه نیماش به شم حال یب حال
 ..گرفتم چشمام مقابل کاغذو

 ..دستخط همون باز..شدینم باورم
 ..!یبکش باال یبخوا نکنه ؟!!شد؟یچ من یبده..سالم_
 

 ..دادیم ارور ذهنم
س به یبده طرف هی از شتم یک ض نیا که ندا شه یجد بخواد هیق  رفمط هی از با
 ..کنه یشوخ باهام مسخره انقد یکس کنم باور تونستمینم
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شت نیب کاغذ حرص زور از  یصندل رو شد پرت و شد مچاله خوردم گره م
 ..یکنار

 ..افتادم راه خونه سمت به
 ابحسوو یفرع ابونیخ ییجورا هی که یپشووت ابونیخ از بلکه یاصوول راه نه اما

 ..شدیم
 

 ..نداشتم رو عن  سروان هی بعدش و قرمز چراغ اعصاب
 ..کردم پارک نویماش خونه در یجلو

 ..بود شده درهم اخمام خواسته نا و بود یبده ریدرگ فکرم
 

 رد پشت به سپردم مرد هی نیع هامو دغدغه ی همه رفتمو باال رو خونه یها پله
 ..شدم خونه وارد یظاهر یشاداب و ارامش با و
 ..سالم یاهال_

 گفت لبخند با و اومد رونیب اتاقش تو از مامان
 ..ینباش خسته زمیعز ماهت یرو به سالم_
 

 ..بود شده تنگ مامان بغل یبرا دلم
 ..کنم هیتغذ ارامشش از بتونم دیشا تا رفتم طرفش به
 !؟یخوب..جان مامان ممنون_

 گفت کردیم باز روم به رو اغوشش که یحال در
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 ..خداروشکر خوبم_
 ..مامانم اغوش تو دمیخز اروم
 ..میدلخوش ی همه و بود گاهم هیتک سالها نیا که یمادر

 ..بودم اون گاه هیتک منم که هرچند
 ..خونش اریب نون بود شده که یدختر

 ..بچش یبابا
 

 گفتم شدمیم جدا ازش که یدرحال
 ؟!!کجاست؟ مهتا_
 ..ادیم االن حمومه_
 ..اومده هم مهتا دمیکش غذارو منم یکن عوض لباساتو تو تا
 

 ...شدم اتاقم یراه برداشتمو کولمو و فیک دادمو تکون یسر
 

 سوومت به بکشوووه خودش طرف به منو یقو ی جاذبه یروین ییگو که یطور
 ..شدمیم دهیکش اتاق کنج یکشو

شو ش رو ک س یادما نیع دمویک  تشد از که یتلخ شکالت از کهیت هی سیخ
 ..گذاشتم دهنم تو کردمو جدا رو رفتیم وا و بود شده نرم گرما
 ..کنم عوض لباسامو تا شدم بلند کرد نفوذ استخونم مغز تا که شیتلخ

 بعد تا کردم رها تخت کنار یعسوول یرو همونطور هم رو شووکالت ی جعبه
 ..خچالی یتو بذارمش
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 ..رونیب زدم اتاق از برداشتمو رو شکالت جعبه لباسام کردن عوض بعد
ست کنار سیخ یموها با مهتا شپزخونه تو مامان د  خندلب با من دنید با و بود ا

 گفت
 ..گلم یاج بر سالم_

 ..ینباش خسته
 

 گفتم ییخوشرو با کردمیم باز روش به دستامو و رفتمیم طرفش به که یحال در
 ..زمیعز فنچول بر سالم_

 ..یخواهر ینباش درمونده
 ..بغلم تو اومد

 ..باهم میکردیم یباز عش  خواهرانه
 هم رو مونا هردومون..شوودیم شیحسووود دیدیم هم با خواهرو دوتا ما یهرک

 ..میبود هم عاش  یا گهید جور مهتا منو اما میداشت دوست یکل
 ..میدادینم بروز ادیز که هرچند

 
کاران سید دنید با فه غیج زیم یرو یما چه نیع و دمیکشوو یا خ  کف ها ب

 گفتم دمویمال هم به دستامو
 ..میدار یماکاران..جوون اخ_

 ..رفتنیم سهیر که هم مهتا و مامان بود گرفته خندم واکنشم خاطر به خودمم
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 بود فاظر دوباره ناهار بعد و میخورد مهتا یزبون بلبل و یزبون نیریشوو با ناهارو

 ..مهنا و
 ..داشتم دوست رو شستن ظرف من گهید یخانوما برخالف
 ..داشتم دوست یکل رو حس نیا من و..دادیم دست بهم بودن خانم احساس

 
 ..بردم پناه حموم به کارم شدن تموم بعد

 ..داشتم دوست رو بدنم یرو اب خنک یها قطره ر*ق*ص**
 زیمت یبرا ییجا از جدا بودم ینگران و شیتشو از پر شهیهم که من یبرا حموم
 جسم، شدن
 ..روح دادن قلیص یبرا صرفا و بود ارامش مکان

 
 ..شرکت برم و شم حاضر تا رفتم اتاقم به حموم بعد

 تاپ یرو از هم رو نازکم یمشووک یمانتو و دمیپوشوو مویخی یاب نیج شوولوار
 ..کردم تن به میا روزهیف

 ..دمیکش لبام یرو و برداشتم زیم یرو از رو لبم برق یناگهان میتصم هی یط
 ..کردم سر مویمشک ی مقنعه بعدم

 ..ختنیریم رونیب و خوردنیم سر مقنعه ریز از یه بودن سیخ چون موهام
ست هی با شتن بعد کردمو شونیزندون مقنعه ریز زور به د شگ و فیک بردا  و یو

 ..رفتم رونیب اتاق از چمیسوو
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 تو احتماال هم مهتا و بود برده خوابش ونیتلوز جلو حال یتو همونجا مامان
 ..بود اتاقش

 ..رونیب زدم خونه از
 هست شرو یادداشتی باز نمیبب تا بود نیماش ی شهیش یرو به چشمم راستش

 ..نبود یزیچ اما نه ای
 ..افتادم راه شدمو نیماش سوار

 یسو به شیپ دوباره پس شدیم رمید مسلما برم یفرع ابونیخ از خواستمیم اگه
 ..چهارراه

 
شون شمار هیثان اما بود قرمز یلعنت چراغ  وندهم کم و قرمزه وقته یلیخ دادیم ن

 ..شه سبز
 ..ستادمیا یمجبور نایماش پشت همونجا

 ..افتادن راه به نایماش و شد سبز چراغ بعد هیثان چند
 بود زده زل مندانه روزیپ پوزخند دیشووا و لبخند با که شووعوریب یانیکاو دنید با

 ..شدم یجر دوباره بهم
 ..بمونم چراغ پشت من که کردیم فیک انگار

 ..شدم دور اونجا از فشردمو گاز پدال رو پامو حرص با
 ..سروان جناب دمیم نشونت+

 ..بود شده کیتحر لجم رگ اون دوباره
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 نویاشم شرکت با دمیرس تا کردمو یط یا قهیدق چند ادمیز سرعت با شرکتو راه
 ..نگیپارک تو بردم

 
 ..شدم متوقف یا هیثان چند اسانسور در یجلو

 ..کردیم کار پس بود روشن هاش دکمه چراغ
 شوورو  ینورد پله هر بعد که پام سوواق درد خب اما برم پله از دوباره خواسووتم

 ..کرد مونمیپش و افتاد ادمی شدیم
 ..گرفتم شیپ خودمو اتاق راه کردمو سالم گهید یکارمندا به
 دمخن بود بسووته چشووماشووو و زیم رو بود گذاشووته سوورشووو که افسووانه دنید با

 ..گرفت
 ..زمیعز

بل کهیا ق نارش نتشیبب و ادیب یا گهید کس ای یانیک ن  رو زدم ومار رفتمو ک
 ..شونش

 ..نشست صاف و شد اریهش
 ..دمیخندیم داشتم هنوز

 گفت تشر با
 ؟!!؟یشد خل!؟یخندیم یچ به_
 رو مگذاشووت رو فمیک و زمیم پشووت رفتم بود خندم ی مونده ته که یلبخند با
 ..لیفا
 ..کردیم دارتیب بود اومده یانیک من یجا به کن فک حاال_
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 نمک دارتیب من ای تشوور و توپ و اخم با کنه دارتیب اون یدار دوس نیبب حاال
 ..خنده با البته

 
 ..بود گرفته خندش خودشم

 ..تو که معلومه_
 !خبر؟ چه
 ..گفتم هم افسانه به رو یظهر سر ادداشتی ی هیقض

 گفت فقط اونم
 ..نکن رشیدرگ خودتو بابا سین یمهم زیچ_
 ..یهرچ ای گرفته مسخرش طرف ای

 ..نده تیاهم ادیز گهید شهیم رو باالخره خالصه
 

 ..بودن لکسیر نهمهیا با منو بود کشته هم افسانه
 ..میشد کارمون مشغول هردو حال هر به
 
سم مش یصدا با  یبیعج درد دارم تکون گردنمو نکهیهم اما کردم بلند سر قا
 ..هام مهره ستون  یاستخونا تو دیچیپ

 ..بود شده خشک رگام بود نییپا سرم که بس از
 ..شدم ماساژ مشغول گردنمو پشت رفت یفور دستم

 ..رفته یک نبود ادمی اصال نبود هم افسانه
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 ..کرد جلب خودش به توجهمو قاسم مش یصدا دوباره
 ؟!!؟یرینم ها شده تموم تیکار ساعت!دخترم؟_
 ..گفتیم راست..انداختم میمچ ساعت به ینگاه یدستپاچگ با
 ..بود گذشته هم قهیدق ده

 ..افتادم زانوش عمل پول مامانو ادی ان هی که برم کنم جمع پاشم خواستم
 !رفتن؟ یانیک یاقا قاسم مش_
 ..رفته وقته یلیخ اون..بابا اره_

 ؟!؟یدار کارش چطور
 گفتم بزنم زنگ یانیک به تا گشتمیم میگوش دنبال که یحال در
 ..بمونم شتریب خوامیم اره_
 

 ..رفت و داد سرتکون و گفت یا باشه
 ..زدم زنگ بهش و اوردم رو یانیک ی شماره اوردمو در فمیک از مویگوش

 ..داد جواب شدمیم دیناام دادنش جواب از داشتم که یحال در
 !بله؟_
 یانیک یاقا سالم_
 ..هستم باید
 ؟!!اومده؟ شیپ یمشکل!!خوبه؟ حالتون..سالم_
 
 مشبا باشه نداشته اشکال اگه بگم خواستم فقط نه که مشکل..خوبم ممنون_
 ..برام نیکن رد یکار اضافه بمونم شتریب خورده هی
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 ..کن خبرم یبر یخواست موقع هر تا..یاشکال چه..نه نه_
 ..چشم_
 ..خدافظ ینباش خسته_
 ..اروم شبتون..نینباش خسته شمام_
 

 رید شوووب که گفتم و زدم زنگ مامانم به کرد قطع ویگوشوو یانیک نکهیا بعد
 ..گردمیبرم

 مه یکل کردم تموم افتادمو عقب یکارا موندم شرکت تو شب دوازده حدود تا
 ..دادم انجام رو فردا یکارا از

 مش اتاق دم رسوووندم خودمو و رفتم نییپا شوورکت یها پله از دوازده سوواعت
 ..بود نگیپارک ی گوشه که قاسم
 ..کردم یخدافظ ازش و رمیم دارم گفتم
 ..کنه قفل درارو تا باال رفت اونم

 ؟!!کنه؟ نییباالپا رو پله نهمهیا تونستیم ادشیز سن اون با چطور چارهیب
 

 یلو کردیم خوف یکل بود من یجا یهرک و بود خلوت ابونیخ برگشووتن موقع
 ..من

صن ش  ینی ا س که کردمیم ع  دونب کنم طنتیش تونمیم راااحت و ستین یک
 ..برگرده سمتم ینگاه نکهیا

 ..روندم خونه سمت سرعت با شدیم که ییجا تا و زدم پخشو پس
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 ..خوندیم یبلند یصدا با اهنگ
 ..کردن چه مردم که یدید تو من دل  یعم درد با_
 ..یبست ور قلبم یزخما تو..یبست رو قلبم یزخما تو..ینشست غرورم شیپ تو

ست منو..ریبگ پس ادما از منو..نذار تنها هیگر تو منو روزگار نیا رفتن شکل  د
 ..نسپار خودم دست مند..نسپار خودم

ش  از منو یزندگ..درد نیا هجوم با..نبود مهربون یشکیه تو جز  راحت من ع
 ..کرد جدا
 نبود عاشووقت من مث یشووکیه..شوووهیهم ادم..روزمید درد همون هنوز من

 ...شهینم عاشقت
 (یریام خواجه احسان_ یعم درد)
 

 ..نداشت نداشتم یعشق منکه به یربط اهنگ دیشا
 خودم..خوندمیم مهنا یبرا من انگار..بود من حال وصووف قایدق اهنگ نیا اما
 ..خودم یبرا
 دمینفهم یحت که یچراغ از خلوت و بود شووب چون اما دمیرسوو راه چهار به

 سپ چراغ نیا با بودم یخون دشمن من روشن روز تو یحت گذشتم هیچ رنگش
 ...کردیم گل میقانونمدار شب نصف اگه بود یعاد ریغ
 
 ..کردم پارک نگیپارک تو نویماش..دمیرس خونه به

 ..خوابن مهتا و مامان دادیم نشون بود روشن که اشپزخونه چراغ تک
 ..شدم خونه وارد ییوصدا سر نیکمتر با نمیهم خاطر به
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 هگوش از بود شده تر بم صداش و بود یداریب و خواب نیب که مامان یصدا اما
 ..بترسم آن هی شد باعث اومد که حال ی
 !!؟یاومد_
  گفتم بهت با
 ؟!!؟ییشما!مامان؟_
 
 ؟!!ه؟یک پ نه_

 ..دمیکش  یعم نفس نمویس رو گذاشتم دست
 ؟!!؟یدیخواب نجایا چرا_
 ..بخور کن داغ اجاقه رو قابلمه تو شامت..ینباش خسته..بودم تو منتظر_
 ..یمرس باشه_
 
 خونهاشووپز به شووده ضیتعو یلباسووا با بعد قهیدق چند و رفتم اتاقم طرف به

 ..رفتم
 وفتهک مخصوصا..داشتم دوست کوفته چقققدر من و..شام واسه میداشت کوفته

 ..اتیب ی
 ..زدیم چشمک برام قابلمه تو که نیهم نیع

 گذشته هم رو کی ساعت که یدرحال اشپزخونه کردن جمع و شام خوردن بعد
 ..بخوابم تا اتاق تو رفتم بود

 ..ایرو عالم تو شدم غرف و برد خوابم دهینکش هیثان به
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 ..بودن رفته نیب از زود و بود کم یلیخ بودنشون یواقع عمر که ییها ایرو
 

 ..پاشدم شهیهم از رترید صبح
 ..شرکت یسو به شیپ و اومدم رونیب خونه از کارام دادن انجام بعد

 رشووتیب نصووف دادیم نشووون شوومار هیثان اما بود قرمز چراغ دمیچهاررسوو به تا
 ..بود خلوت ابونیخ بود صبح چون یول گذشته مشیتا

 چند همون نیح در و بود سووادهیوا شووگبشیهم یهمونجا عن  سیپل اون اما
 ..بهم بود زده زل روزمندانشیپ لبخند با توقفم هیثان

 ..کردم رد چراغو دوباره کردمو جا جابه رو دنده و نکردم بهش یتوجه
 
 ..ردمک نگاش نهیا از شدم رد تا و زدم براش یبند مین بوق بگذرم کنارش از تا
 ..زدم کنار یمجبور دوباره باالش دست دنید با
 ..مرد یرینگ درد..اه
 !من؟ جون از یخوایم یچ
 ..مهنا دولت بیج تو یزیبر حقوقتو کل یمجبور کنم فک بره شیپ نطوریا+
 ..زیعز وجدان نخواستم نظر_
 

 ..شدم ادهیپ نیماش از برسه بهم نکهیا قبل
 رعهق اگه بندمیم شوورط که رهیبگ منو مچ تونسووته نکهیا از بود سوورخوش چنان

 ..بودینم سرخوش انقد شدیم برنده بانک یکش
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  شد کینزد تا بود شده درهم اخمام
 ..گفتم حرص با
 !برسم؟؟ کارم به من ینذار نهیا کارت شما_

 گفت و کرد یا خنده تک
 ؟!!؟یکن یشکن قانون که نهیا کارت شمام_

 گفتم و کردم کنترل خودمو یول عمته شکن قانون بگم خواستم
 ..یشیم من راه سر مانع یه که بدتره شما کار باشه بد هرچقد من کار_
 ؟!!هرته؟ شهر یکرد فک!؟یچ پ_

 ؟!!؟یمانعم شما بگو بعد بکن یداشت دوس یکار هر شما
 ..مملکتم نیا سیپل من یسالمت نا

کار فشیوظ سیپل کنمینم فکر کار و مجرم با یهم ناه  نطوریا...باشوووه گ
 ؟!!ست؟ین

 
 ..گفتم پرت و چرت چقد دمیفهم تازه دمیشن که رو حرفا نیا

 ..کردمیم کنترل خودمو زور به بعد و گرفتیم خندم یه
 ؟!!؟یکنینم یهمکار من با چرا گفتمیم سیپل به
 

 منو یریخوددرگ بگم بهتره ای سکوت یول موند من  جواب منتظر یا هیثان چند
 ..اومد حرف به دوباره خودش دید که
 ..نیریگیم یمنف نمره نباریا بودم گفته صورت هر در_
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 ..کنمیم عمل حرفمم به و
 ..لطفا مدارک

 
 ..نیا اال دمیترسینم هام یشکن قانون عواقب از وقت چیه
 ..داشتم وحشت بیعج یمنف نمره نیا از
 ..شهیم فیتوق نمیماش برسه یحد هی به اگه دونستمیم
شتم بود اروم بایتقر که یظاهر با و وردمین خودم یرو به حال نیا با  متس برگ

ش ش در کردن باز بعد و نیما شتم رو مدارک فمیک و نیما ست دادم و بردا  نیا د
 ..خان عن 

 ..کرد لحاظ یمنف نمره هم نوشت مهیجر هم اونروز
صاب با س یباق الشم و اش اع شرکت ریم  دمیسر باالخره و کردم یرانندگ رو تا

 ..شرکت
 

 ..نرم باشگاه گرفتم میتصم ییهوی کامال که شدیچ دونمینم اونروز
 ..رمیم فردا از دوباره و اونروزه فقط کردمیم فکر اولش البته

صلحت شدن دور نیا نکهیا از غافل شگاه از یم  یکی و شهینم ختم روز هی به با
 ..دهیم قرار الشعا  تحت منو رفتن باشگاه ماه دو
 

 ...خونه برگشتم دوباره ناهار یبرا اما باشگاه نرفتم درسته
 ..نبودم رونیب یچرب پر و یفود فست یغذا ادم
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 به رو بود شوورکت اسووتراحت و ناهار وقت که مین و سوواعت هی نمیهم خاطر به
 ..برگشتم خونه

 ..بود سختم اول روز یبرا بودم نرفته باشگاه نکهیا
 

 ..بودم قرار یب باشم کرده گم یزیچ انگار
 ..کردمیم دایپ قرار و شدمیم اروم رمیم دوباره فردا نکهیا یاداوری با اما
 
 اهر ی اندازه به نه که کردم کشووف روز همون هم گهید راه هی خونه به رفتن یبرا

 ..سیپل و داشت راهنما چراغ نه بود یطوالن یفرع
 

 ..رفتم دیجد راه اون از خونه به رفتن موقع
 ..استراحت و ناهار یبرا نداشتم وقت ادیز

 ..قهیدق ،چهلیس فوقش
 ..بود شده شرو  باز مامان یزانو درد

 ..زنمب حرف باهاش نشیهز و عمل درمورد تا دکترش شیپ رفتمیم سر هی دیبا
 ..کنه درک طویشرا بتونه کردمیم خدا خدا..دیرسیم نظر به یمنطق دکتر

 
 خاطر به هم وانیل هی یحت و شووسووتم باال سوورعت با ظرفارو ناهار خوردن بعد

 ..شکستم عجلم
 ..کردمیم جور و جمع هم رو خونه دوباره دیبا و بود جمعه دوباره فردا
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 ..رونیب زدم خونه از دمویپوش لباس یا قهیدق ده دوش بعد

 ..دهنم تو دیپر رسما دلم دوباره نیماش ی شهیش یرو کاغذ دنید با
 ..رو ضیمر ادم نیا کردمیم داشیپ دیبا
 
 ..بدم نشون تر یجد خودمو دیبا انگار!!رینخ_
 
 ..اه

 !!بود یشوخ اگه البته بود یا مسخره یلیخ یشوخ بود یشوخ اگه
 ..شد له کفشم پاشنه ریز شدن مچاله بعد و شد چلونده دستم تو کاغذ
 ..شرکت به برگشتم الکشف دیجد ابونیخ همون از شدمو نیماش سوار

 
 ..سالم و سن هم یدخترا برخالف..پاتوقم بود شده شرکت
 ..بود کرده محدودم اجبار نیا و بودم مجبور

ستمینم هیبق نیع شت از و برم دیخر به ها ساعت تون  گارنگرن یها نیتریو پ
 ..کنم انتخاب گهید یزایچ و لباس خودم یبرا ها مغازه

 
 ..میبگذر
 ..بودم کالفه و بودم نشسته اتاقم زیم پشت

 ..اومد حرف به افسانه هم سر اخر..امیبدبخت به..یچ همه به.. کردمیم فکر
 !؟یخواهر باز شده یچ_
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 ..بودم گفتناش یخواهر عاش 
 ..بده حالم دونستیم نگفته نکهیا..بود بهم حواسش نکهیا عاش 

 ..خوردیم هم به خودم یکالفگ از حالم..اما
 ..میدرموندگ از

 ..دستاش به بود داده هیتک سرشو و بود زگذاشتهیم یرو هاشو ارنج افسانه
 ...بگم بود منتظر

 ..زدم لب
 نیهم..افسانه کالفم_

 ..نشست صاف و گرفت زیم از شویتک
 ..دونمیم من که نویا خب_

 !شده؟یچ!چرا؟
 ؟!!بود؟ شدهیچ

ظه هر مان به که لح تادیم ادمی و کردمیم فکر ما  به زانوش درد از چطور وف
 ..شدمیم خودم ی شرمنده شتریب چهیپیم خودش

 ..دمیکشیم خجالت خودم از وفتادمیم که مهتا ادی
 هی ماه دو ره دوستاش هیبق نیع تونستینم نداشتن بابا جرم به خواهرم دیبا چرا
 ؟!!بخره؟ دیجد لباس بار
 
 منگا منتظر که افسوووانه به جدواب یجا به..کردمیم مرور ذهنم تو افکارو نیا
 ..مشت دستام و شدمیم تر کالفه کردیم
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 ..ندارم گفتن یبرا یحرف من دید یوقت اومد حرف به خودش افسانه
 ...مهنا نیبب_

 ؟!!ت؟یزندگ تو یدار مشکل
 ..یاوک
 ؟!!؟یکن کاریچ یدونینم

 ..یاوک
 ؟!!دوشت؟ رو تنها یزندگ بار و ییتنها
 ..یاوک
 ..یول
 ؟!!باشه؟ نداشته مشکل که هیک کن فک شما من زیعز نیبب

ندگ تونسوووتیم نمیا از شووتریب کن فکر نیا به خت تیز  یول..باشوووه سوو
 ..یونتیم نمیا از بعد!ویچ همه یبکش دوش به تنه هی حاال تا یتونست..نشده
 ..گذشتش و من مامان به کن فک..کن فک اصن

 !!؟نه!!ده؟یکش درد کم
 ..سرپاست هنوز یول

 ..زمیعز باشه خدا به توکلت
 نیا از بعد که باش داشووته نویا انتظار یول شوونیم حل مشووکالت شووواالیا

 ..رنیبگ قرار راه سر یا گهید مشکالت مشکالتت
 ..نیهم ینی یزندگ..سین تو صرف حرفم نیا

 
 ..بودم ساکت حرفش شدن تموم تا
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 ..نداشتم گفتن یبرا یزیچ..دادم تکون سرمو فقط هم بعدش
 

 ؟!!شده؟ تموم مهنا دونستیم مگه اون
 ..کنم مرگ یارزو خودم یبرا تونستمینم یحت بود نیا میبدبخت
 ..نبودم خودم یبرا من چون

 و نامو یحت..رو مهتا..مامانمو..داشتم دوست خودم از شتریب رو هیبق من دیشا
 ..نویاسمی

 ..قطعا..نه دیشا
نه فه پوف ندارم یجواب باز دید که افسوووا باره و کرد یا کال  ریز سوورشووو دو
 ..انداخت
 و شیزندگ تو بود کرده تحمل رو یادیز یلیخ رنج و درد افسووانه مامان درسووته

 ..بود سرپا باز حاال
 !؟..بودن اندازه هی دست هی انگشت پنج هر مگه یول

 ..موندم شرکت تو شب خود تا هم اونروز
 ..بود یادار ساعت از شتریب یکار اضافه حقوق که بود یا فلسفه چه دونمینم
 ...اومدم خودم به میگوش یصدا با که بود شب دوازده به قهیدق ده

 .بود اس ام اس
 ..ناشناس ی شماره از

 ..بودم شده یا عقده انگار..شدم خوشحال آن هی!..چرا؟ دروغ
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 رفتیم ادمی مویگوشوو زنگ یصوودا اصووال!!بده؟ اس ام اس بهم که داشووتم ویک
 ..گاها

 ..کردم باز رو اس ام اس شدمو فکرا نیا الیخیب
 ؟!!؟ینشد خسته_

 ..کردم خوف لحظه چند یبرا فقط لحظه چند
 ..افتاد بود اتاق در یرو به رو که پله راه به چشمم

 سح تنهام یبزرگ نیا به شوورکت اون تو من حاال نکهیا تصووور از..بود کیتار
 ..شد یخال پام ریز کردم

 ..دوختم میگوش ی صفحه به و گرفتم پله راه از چشم بود یزحمت هر به
 ؟!!به؟یغر نیا بود یک ینی

 ..خوندم باره چند و دوباره
 ..جمله اون دنید با دادینم دست بهم یخوب حس
 ..بود من به حواسش یکس انگار

 مگه و سوورکارم سوواعت نیا تا دونهیم ناشووناس ادم نیا گفتیم بهم حسووم
 ؟!!باشه؟ نیا ریغ تونستیم

 ..کردن حرکت بوردیک یرو لرزونم یدستا
 نوشتم کردمو ازاد شدمو حبس نفس

 !!شما؟_
س ییجا به ادیب جواب موندم منتظر یهرچ ش باالخره و دمینر شت ویگو  رو مگذا

 ..زیم
 ..گذاشتیم یربع هی دیشا
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 ی گوشه از رو راهرو چراغ شدن روشن که بود اتاق کف یها کییموزا به نگام

 ..دمید چشمم
 ..راهرو بودم زده زل کماکان من و گذشت قهیدق دو یکی دیشا
 ..شد یخال دلم ته رسما گهید افتاد راهرو وارید یرو که یا هیسا با

 ..ردمکیم دنبال چشم با رو هیسا شدن کینزد لحظه هر و بود شده حبس نفسم
 ..شد ازاد خود به خود شدم حبس نفس شد دایپ قاسم مش دیسف کاله تا

 ..بود کرده چه نترس یمهنا با اس ام اس هی اون که قتایحق
 با و اومد باال هم نیاخر از محکمش اما کوتاه یقدمها اون با که قاسووم مش

 ..زد پر بود دلم تو بد حس یچ هر زد یلبخند دنمید
 ..نشوند دلم تو رو یخوب حس قاسم مش یصدا
 ..وردینم دووم قهیدق چند از شتریب دیشا که یحس

 ؟!!؟ینشد خسته!؟!؟یبر یخواینم دخترم_
 

 تکپ نیع..شد تکرار ذهنم تو باره چند و دوباره..!ینشد خسته..!ینشد خسته
 ..شدمیم وونهید داشتم..شدیم دهیکوب سرم تو

 ؟!!بود؟ شده چم واقعا
 باشه فرستاده اشتباه فرستندش بود امکانش که یا جمله مین اس ام اس هی چرا

 مسوور رو ها وارید کردمیم حس چرا..بود گرفته یباز به رو روانم و روح نطوریا
 ..کردنیم یکج دهن بهم اتاق یتو یالیوسا ی همه و شنیم خراب
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 ..کرد جدام برزخ از قاسم مش یصدا دوباره
 ..بود کرده حضور اعالم موقع به چقد

 !!!با؟ید خانم شده یزیچ_
 ؟!!دخترم؟ خوبه حالت

 ؟!!شده؟ میزیچ هی دیفهم شدیم که بود اشفته انقدر ظاهرم ینی
 گفتم و کردم تر زبونم با لبامو زحمت به
 زحمت به شوومارم خدا تورو دیببخشوو..رفتمیم داشووتم..قاسووم مش خوبم_

 ..انداختم
 ..برداشتم المویوسا شدمو بلند حرف نیا دنبال به

 گفت یمهربون با قاسم مش
 ؟!!ه؟یحرف چه نیا..باباجان نه_

 ..امیم کنمیم قفل درارو من برو شما
 ..ریبخ شب پس..باشه_

 ..خدافظ
 ..دخترم ریلخ شب_
 ..رفتم سالن وسط تا

 ..برم تنها کردینم یاری پاهام قتایحق اما
 ..دمیترسیم یچ از دونمینم
 ..دمیترسیم اما

صل و ستادمیا همونجا ستا سم مش به م ستیم رو اتاق ی پنجره که قا  اهنگ ب
 ..کردم
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 گفتم دیلرزینم زحمت به که ییصدا با
 ..میبر باهم نیایب قاسم مش_

 ..زد یلبخند حرف بدون
 ..بست درارو و اومد رونیب اتاق از زودتر که دیفهم دردمو دیشا

 ..من شونیپر حال دنیفهم نبود سخت
 ..وفتادینم زبونش از دخترم لفظ که مرد نیا یبرا مخصوصا

 ..میرفت نییپا هارو پله هم با
 شدم نیماش سوار من یخداحافظ بعد و اومد باهام نمیماش کنار تا نگیپارک تو
 ..اومدم رونیب نگیپارک از و
 ..بود شده دور ترس دمیرس که ابونیخ به

 و تاقا به مختصر شام بعد دمیرس تا و کردمیم حرکت خونه سمت به باسرعت
 ..بردم پناه ایرو عالم

 
 ختت کنار و بود گرفته یباز به موهامو اروم که مهتا دست یها نوازش با صبح

 ..کردم باز چشمامو بود نشسته
 

 ..بودم دهینخواب ساعت نیا تا شدیم یسال چند..بود روشن کامال هوا
 یرو به کنم باز چشووم بودم کرده عادت..نشوودم داریب چطور کردمیم تعجب
 ..شب ظلمت
 ..زدم مهربونش ی چهره به یلبخند
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 ..ریبخ صبح یاج سالم_
 ..خانم مهتا ماه یرو به سالم_

 ..ریبخ شما صبح
 ..زد یلبخند

 به مجبور و گرفت منم دسووت و شوود بلند جاش از..کش مهنا یلبخندا اون از
 ..کرد نشستنم

 ..شو بلند یاج زهیم رو صبحونت_
 گفتم ومدمیم نییپا تخت از که یحال در
 ..دمیخواب االن تا چرا دونمینم_

 !نزده؟ زنگ میگوش چرا اصال
 گفت دیخندیم زیر و رفتیم رونیب در از که همونطور

 
 ..چرا دونمیم من_
 دنبو قرار امروز چون و رهید چقد دمید بودم داریب هنوز من یاومد یوقت شبید

 بردم و برداشووتم تویگوشوو اومدم اتاق تو یاومد نکهیا از بعد کمی سوورکار یبر
 ..یبخواب شتریب تا رونیب
 ..شد عش  ماالمال وجودم لحظه هی

 !؟!!درک؟ نقدیا و ساله چهارده ی بچه اخه..کردمیم تعجب
 ..بود رفته رونیب اتاق از

 ..کنم ش*ب*و*س*..کنم بغلش بود نداده مجال یحت



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 ..داشت چشم یب محبت ینی نیا و
 ..بود کم ها نروزیا که یزیچ

 ..نهیهم ادمها خصلت
 ..یزدلشیعز یکن کار یکی نفع به که یروز تا

 ..خانواده یاعضا ای باشه دوست..اشنا ای باشه بهیغر که نداره میفرق
 

 ..نرسه بهش منفعت گهید که یکن یکار که یروز از امان اما
 ..یندار یارزش براش ای شناسهینم تورو گهیم و چشمت تو زنهیم زل راحت

 
 رو یکنار و گوشه هر..خونه جون به میافتاد دوباره مهتا با صبحونه خوردن بعد

 ..میدیکشیم دستمال
 ..یناپاک هر از میش دور میخواستیم انگار
 ..میبود نکرده زیتم رو خونه شیپ ی هفته انگار اصال

 
 .. نکنم فکر شبید یماجراها به داشتم دوست چقد

ما ته نیع فکر که کنم چه ا  برهیو اعصوووابم یرو و کردیم سوووراخ رو مخم م
 ..رفتیم

 تو نبوده اگه کم دسووت و بوده خواب یها ماجرا کنم فکر داشووتم دوس چقد
 ..شده تموم شبید همون
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شتی یماجرا ش ی شهیش یرو اددا شکوک اس ام اس که هم حاال و نیما  م
 ..شبید

 ردمکیم دعا و زده سرش به یشوخ هوس بوده که یهرک کنم فکر داشتم دوست
 ..بپره سرش از یشوخ یهوا گهید
 
 ..بود ماجرا اول تازه نایا که باطل الیخ یزه یول

 ..خونمون اومدن ظهر سر هم نیاسمی و مونا خونمون ی نانوشته قرار طب 
 ..لرزوندیم رو دل الجرم هاش خنده با و دیپریم نییپا باال دیالق نیاسمی

 یراب بودم خاله یکی یبرا که رو ییها بچه با شدن یهمباز داشتم دوست چقد
 مهنا که کردیم فکر خودش با که حتما دیدیم دور از یهرک اما خواهر یکیاون

سنامه تو فقط شه پنج و ستیب شنا شده بزرگ وگرنه سال  پس وچهک تو هنوز و ن
 ..هوا و حال همون تو و هیبچگ یها کوچه

 
 ..چشه دونستمینم رو مونا
 .. نبود خوب حالش بود که یهرچ اما

 میبفهم ما ذاشووتینم ما حال مراعات به داشووت خودش با که هم یقرار طب 
 ..چشه

 ..نبودم بچه منکه خب یول
سته ستمیم بهتر هم اونروز و دمیفهمیم ندون شکل دیمج با باز که دون  اما ارهد م

 ..نشه معذب تا وردمین روش به
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 ..اجبار به نه اما درد دنیشن یبرا بود گوش مهنا یول کردمیم اشتباه دیشا
 یب من اصوورار و گهیم حتما کنه ارومش گفتن اگه بدونم که داشووتم درک انقدر

 ..دسیفا
 

 ..پارک میرفت ها بچه با جمعه اون عصر
مان فتیم و ادیب خواسوووتینم ما لب گ ندگ جانیه یاری من ق نا یران  رو مه

 ..کنهینم
 ..اومد باهامون و کرد قبول مامان رونهیم نویماش گفت مونا یوقت هم اخرسر
 یتوق که یشگیهم ی اشوبه دل باز اما دونستمیم..نداشت حرف مونا یرانندگ

ستیم گهید کس شت خوا ش فرمون پ ش نمیما  داشیپ دوباره ومدیم سراغ نهیب
 ..بود شده

 ..بود مهمتر هیبق یخوشحال و یشاد خب اما
 عابر خط پشووت قانون به دیمق یها ادم نیع مونا..قرمز چراغ پشووت میدیرسوو

 ..ستادیا ادهیپ
 ..بود شکسته رو بدعادت من عادت که بود یکس دنبال چشمم

 از لبخند و ما نیماشوو به بود زده زل یا مسووخره ژسووت با ختیر یب یانیکاو
 ..شدینم محو لبش ی گوشه

 ..قلبم ی گوشه دمیکش سرک تازه
 ..ادیم بدم ازش که دمیفهمیم تازه انگار

 ..افتادم بابام حرف ادی دمیرس جهینت نیا به که نیهم اما
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 اون و بود شووده دعوامون مدرسووه یها بچه از یکی با که رو یروز افتاد ادمی
 ..ودب اومده بدم ازش چقد نشیتوه سر من و بود گفته بد کلمیه به دعوا وسط

 چیه که بود کرده حتمینصوو یفور بودم زده حرف مورد نیا در بابام با هم یوقت
 ..ندم راه دلم به رو یکس بد وقت

 ..نکنم یتالف یبد با رو یکس بد کار نکهیا
 نیع هم ادم اون از متنفرشوودن و سووتین کردن رفتار خودش نیع فقط یبد که
 ..بود گوشم ی گوشواره بابام یحرفا قشنگ چقد من و هیبد

 ..بود کرده تصادف شیپ سالها که ییبابا
 
 ..شد پاره افکارم بند نیماش توقف با
 ..کردم یباز ها بچه با یکل و میشد ادهیپ نیماش از

 چند یبرا که نیا..بود الزم هم خودم ی خسووته روح یبرا یباز نیا دیشوووا
 یمهنا جلد تو برم دوباره و بشم جدا یواقع یمهنا یایدن از شده که هم ساعت

 ..یظاهر
 ..برد خوابش یخستگ فرط از نیماش تو نیاسمی برگشت موقع

 ..میبود نشسته نیماش عقب ها بچه منو و روندیم نویماش مونا دوباره
 ..مظلوم و بود معصوم بیعج بغلم یتو نیاسمی الغر و فیضع جسم

 ..بشه گرمم شدیم باعث هم بدنش تماس خب اما
 !بودم؟ ییگرما انقدر من چرا یراست
س ستراحت رفت مامان..خونه میدیر  نیزم یرو من اتاق تو هام بچه منو..کنه ا

 ..بود اشپزخونه تو انگار مونا و بود بره خوابمون
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 ..داد لمونیتحو یا خوشمزه یلیخ کتلت و کرد داریب هممونو شام وقت
 ..گرفت خرده بهم چقد رمینم باشگاه گهید دیفهم یوقت مونا که بماند

 ادم ایدن هی بود سهل که مونا خواستمینم خودم تا و بود شده سست ارادم من اما
 ..برگردونن خودم به رو ارادم تونستنینم هم

 
 ساعت باز نکهیا با..خونشون رسوندم نویاسمی و مونا و شدم حاضر شب اخر

 بودن من یشبید یمهنا بود؟؟انگار دلم تو ترس ذره هی بگو اما بود شب دوازده
 ..رفت هم سکته یقدم هی تا شب موقع نیهم که

 ..برگشتم خونه به اونا رسوندن بعد
 االب نیع که داشتم دوس خودمونو ی منتطقه متوسط یها ابونیخ خصلت نیا

 ..نبود شلوغ شهر
 

 رو ودب مربوط خونه اون به که یزیچ هر و داشتم دوس خونمونو بگم بهتره البته
 ..داشتم دوس هم
 رو کوچه سووکوت شوووب سووواعت اون تو ژشیق ژیق یصووودا با نگیپارک در
 ..شکستیم

 ..خونه به برگشتم و بستم درو
 ..بود شده ارومتر پام ساق درد

صا صو  از تشرک ته سرو یب یها پله از رفتن نییپا باال نوبت دو که حاال مخ
 ..بود شده پاک برنامم
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 ..بود خواب مامانم
 ..بود خاموش اتاقش چراغ هم مهتا

 
 ..داشت اتاق تا سه خونمون

 ..بود دلباز یمیقد یها خونه اون از
 ..بابام یادگاری

 ..میدیخوابیم اتاقها از یکی تو هرکدوم حاال
 ..میداشت دوس رو شب سکوت و خلوت ینحو به هممون دیشا
 

 ..تراس لب رفتم دوباره خواب قبل لباسام کردن عوض بعد
باره کا یتو ها اسی یبو دو  نوازش هارو هیر و دل و شووودیم حل هوا یخن

 ..کردیم
 ..بودن کرده دورش ها ستاره و بود اسمون یتو ماه
 ..داره دهن و ینیب و چشم ماه کردمیم فکر همش یبچگ از چرا دونمینم

 ..زنهیم لبخند بهم ماه کردمیم حس یکودک اندراحواالت غرق هم حاال
شو که یته سرو یب ی ازهیخم شون خود  دموش هاشییبایز و شب الیخیب داد ن

 ..اتاق تو برگشتم
 
 وت رو مهنا که بود خواب یایدن بسووتمشووون تا و بود گرم چشوومام یخسووتگ از

 ..کرد حل خودش
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 لباس تا شوودم اتاقم یراه دوباره صووبحونه و نماز و دوش بعد وقت اول صووبح
 ..شرکت برم و کنم عوض

 ..بستم سرم رو یاسب دم شهیهم نیع کردمو شونه موهامو
شته دوس انگار..بود نیهم شهیهم شم دا شک کوتاه و نازک یموها با  یرو یم

ما فرط از که یوقت درسوووت اونم کنم تر دار جلوه هامو قهیشووق  هم عرق گر
 ..شدنیم تر فر اونا و کردمیم
 

 ..مافتاد راه گشادم گله بایتقر و نازک یلباسا دنیپوش بعد زدمو لب برق
 ..برم تر کینزد و سیپل یب ریمس همون از خواستمیم

 ..ابونیخ تو دمیچیپ چهارراه به مونده کمی پس
 ..دادیم یفیک چه ابونیخ اون تو رفتن سرعت با و بود تر خلوت ساعت اون تو

 ..نگیپارک بردم دوباره نویماش شرکت به دمیرس
 ..مهنا یعاص یپا ساق و بود ته سرو یب یها پله باز
 

 ..بگذرم جلوش از بودم مجبور منم بود باز یانیک اتاق در
 عقب و ستادمیا یانیک زبون از صدام دنیشن با اما گذشتم و دادم یسرسر سالم

 ..کردم گرد
 گفتم در یجلو همون از
 !ن؟یداشت کارم!بله؟_
 ..تو ایب اره_
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 گفت ستادمیا کشیش اتاق وسط
 نیبش_

 که گفتم اما
 ..راحتم_
 !مد؟این شیپ یمشکل یبود شرکت ساعت اون تا که دوشب نیا باید خانم_

 ..یبود تنها شما اخه
 ..دادم قورت دهنمو اب
مت به  لبخند و کردم یمخف دلم ته رو ادداشوووتی و اس ام اس یماجرا زح

 زدم یزورک
 
 !؟ یمشکل چه_
 ..هیعاد یچ همه نه
 گفت امدینم خوشم ازش چیه که ینگرون لحن با
 ..برو زودتر امشب_

 ..باشه رونیب اونموقع تنها دختر سین خوب
 ..برم تونمیم گفت دادم تکون که سرمو

 
 ..دیرس هم افسانه من سر پشت

شغول ساعت چند ظهر تا  ادب و برق سرعت به که یساعت چند..میبود کار م
 ..گذشت

 ..میاومد خودمون به قاسم مش یصدا با بازم
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 تپسوو بگم بهتر ای مهارت یداریسوورا و بودن شوورکت یابدارچ بر عالوه انگار
 ...داشت یا گهید
 ..کردیم خبر با امدش و رفت ساعت از رو همه یگوش االرم نیع
 
 ..خودش ی خونه راه سمت به کدوم هر و میاومد رونیب شرکت از افسانه با
 ..رفتم یصبح ابونیخ اون از

 ..شد بلند میگوش از یصورت پلنگ یصدا دوباره راه وسط
 

 ..رمیبگ برگشت موقع که بده سفلرش خواستیم یزیچ حتما..بود مامان
 ..پدال رو پام و بود دستم به یگوش

 ..دادمیم فشارش هم دیالق
 ........نکهیا تا
 

〰〰〰〰 
 کاوه

 
 ..رفتمیم کلنجار خودم با یه روزید از

 ..بود شده میزیچ هی انگار
 به سبتن برخورد چنتا سر که بود شده چطور یراست..بفهمم خودمو تونستمینم

 ؟!!بود؟ شده جادیا یحس دلم تو دختر هی
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 !!بودم؟ شده جنبه یب انقدر یک از ینی
 اون تو یمدت هی یبرا بودم کرده هماهنگ سوورهنگ با قبل روز هم سوور اخر

 ...سمینیوا پست چهارراه
 دچن که ییرضووا با جامو باالخره و کرد قبول میج نیسوو یکل بعد هم سوورهنگ

 ..کردم عوض بود گشت بود یوقت
 ..بدم پروبال احساساتم به خواستمینم

گار نه رد چراغ و ادیب دختر اون بودم کرده عادت ان باره من و ک  یهوا به دو
 ..نمشیبب کینزد از شده که هم مهیجر

 میبود ابونیخ نیا ساعت هی هم گشت نیماش با
 ..شب تا نطوریهم و یکیاون ساعت هی

 ..بود سادهیوا ابونیخ کنار سرباز هم و بود راننده هم که یحشمت
 ..بخورم اب نیماش تو بودم رفته منم

 ..نبود یشلوغ ادیز ابونیخ
 ..بود یشهر نیب یها جاده نیع شینسب یخلوت هم منظرش هم

 ..زد صدام یحشمت
 ..نیایب لحظه هی..سروان جناب_
 ..بود سادهیوا دیسف یبایت هی کنار..طرفش رفتم شدمو ادهیپ نیماش از

 ..سمتم اومد
 !؟یحشمت شدهیچ_
 ..زدیم حرف لمیموبا با..بود اور سرسام که سرعتش سروان جناب_

 ..نهیماش سمت من و ابونیخ سمت رفت دوباره اون و دادم سرتکون
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 ..بود دختر همون باز که نیا..بابا یا
 ..بود شده سبز راهم یجلو دوباره اون و بودم کرده فرار اون از من

 ..شد باز بود زده گره هم به رو هام ابرو یهرتا و بود میشونیپ یرو که یاخم
 ..بود شده شکه من دنید از انگار اونم

 ..بینج و اروم..شد ادهیپ ریز سربه
 ..کردمیم نگاش لبخند با همونطور من

ب بابت یروزیپ از ای بود دنشید بابت یشووواد از دونمینم که یلبخند  ارهدو
 ..کردنش مهیجر

 ..داد جوابمو نییپا سر همون با..کردم سالم
 ..کرد نگاه چشمام تو اوردو باال سرشو یکم اروم بعدم
 گفت

 ..باشم کرده رد که ستین یچراغ که نجایا_
 ؟!!ن؟یداشت نگهم باز که کردم کاریچ

 گفتم کردمو یا خنده تک
 ..لیموبا با صحبت..ادیز سرعت_
 !!س؟ین خالف شما نظر به نایا

 ..شد ریز سربه دوباره و نگفت یزیچ
 ..بهم داد بعد نویماش تو برگشت که خواستم مدارکشو

 ..کردم نگاه نامشیگواه کارت رو اسمشو همه از اول
 ....باید مهنا
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 ..هماهنگ و کوتاه چه
 گفتم کردمیم پر رو مهیجر برگ که همونطور

 ..ینکن خالف باشه حواست شما_
 ..گهید یهرجا چه چهارراه چه

 ..کنمیم متیجر خودم یکن خالف
 ..کنهیم بارونم فحش داره دلش تو دونستمیم اما نگفت یزیچ

 ..بهش دادم رو مهیجر برگ و مدارک و کردم لحاظ هم یمنف نمره دوباره
 ..رفت و شد نشیماش سوار یخدافظ بدون

 ..دبو فرمون پشت فقط طنتشونیش و بودن اروم جا همه که بود ییادما اون از
 ..بود نیماش تو فقط هم طنتمیش..جا همه بودم اروم که..من نیع

 ..ابونیخ تو اون مثل نه اما
 ..سرعت ستیپ رفتمیم کردمیم دایپ وقت تا

 ..شارژ و شدمیم اروم که بود اونجا
 

〰〰〰〰 
 مهنا

 
 ..شانس نیا به لعنت اه
 مهیجر اردوب یکی نمیبب نویا نکهیا قبل تا!من؟ جون از پسر نیا خواستیم یچ

 ..سالها نیا ی همه تو بودم شده
 ..گرفتم یمنف نمره هم یکل شدمو مهیجر بار چند کم مدت نیا تو حاال یول
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 ..شدم مهیجر بعدش که بود یوقت از شتریب یحت سرعتم
 ..نبود که خودم دست

 ارهچیب پدال اون دادمیم فشووار فقط و شوودمیم پا شوودیم خورد اعصووابم که کمی
 ..رو

س که شدمیم متوجه رترید کمی اگه دیشا  سرعتو و کوچه تو چمیبپ دیبا و دمیر
 ..وارید و ربرقیت تو رفتمیم کله با کردمینم کنترل

 ..ظرمن به بود نیماش ییهوی کنترل ییتوانا نیهم خوب یرانندگ مالک خب اما
 از و کردم پارک ییرو به رو ی هیهمسووا درخت کیکوچ ی هیرسووایز نویماشوو

 ..شدم ادهیپ نیماش
 ..خونه رفتم درها قفل بعد
شو در یصدا دنیشن با شهیهم نیع مهتا سوند خود  زونیاو گردنم از و بهم ر
 ..شد

 ..باال رفت دادم دوباره
 ..گردنممم مهتاااا_

 ..رفت نییپا عیسر
 گفت شمرده و اروم

 ..ینباش خسته یاج سالم_
 باز و نمک کنترل خودمو تونمینم شمیم خوشحال انقد نمتیبیم خدا به دیببخش

 ..شمیم بچه
 ..صورت یپهنا به..زدم لبخند



 109 چراغ قرمز

  یال پس..نبود من ی خونه از رونیب مشکالت و خراب اعصاب باعث که مهتا
 ..بود من لبخند

 ..زدلمیعز ماهت یرو به سالم_
 ..ینباش درمونده

 ..یخواهر نداره اشکال
 !کو؟ مامان

 ..اشپزخونه سمت دیکش و گرفت دستمو
 !!مهنا؟ کجاست شهیهم مامان_

 ..اشپزخونه تو خو
 ..کو مامان کو مامان یگیم خونه یایم بار هر

 ..واال
 ..بود گرفته خندم

 ..کردیم نگامون لبخند با و بود سادهیوا اشپزخونه در جلو مامانم
 ..رمیگیم شمارو سراغ یه من کنهیم یحسود وروجک نیا نیبب..مامان سالم_

 !؟یخوب یراست
 ..دخترم سالم_

 ؟!!؟یخوب خودت..خوبم یمرس
 !!!!خوب؟

 !!رون؟یب ای نجایا دمیپرسیم دیبا
 ؟!!یواقع ای یظاهر

 ..اتاقم طرف رفتم و کردم اکتفا یمرس گفتن به اما
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 مهتا و مامان و میخورد مامانو ی خوشوومزه کشووک اش مونینفر سووه جمع تو

 ..ناهار بعد خواب رفتن
 نشست ظرف از وقت چیه..ظرفا جون به افتادم و کردم جمع رو اشپزخونه منم
 ..شدمینم خسته ازش و ومدینم بدم
 ..خودم اتاق تو رفتم ظرفا شستن بعد

 ..استراحت یبرا داشتم وقت یا قهیدق ستیب هی
 ..تخت به بردم پناه و کردم میتنظ مویگوش االرم
 ..رونیب زدم خونه از دوباره و دمیپوش لباس بعدم

 و بودمش دهینپوشوو بود هفته دو یکی که مویا سوورمه یمانتو یوقت که بماند
 ..شدم یحال چه اومد تنگ نظرم به و دمیپوش
 نشد خالص یبرا ندارم اراده ادم نیع چرا که فرستادم لعنت صدتا خودمو باز
 ..دهیم ازارم که یزیچ شر از

 ..بودم اراده سست ادم هی من اره
 ..بود وسط خودم یپا که وقت اون البته

 ..نه هیبق یبرا
 ؟!!رفتنم؟ سرکار درمورد بودم نشده سست بار هی چرا

 ....بود واضح
 ..بود وسط خانوادم یپا

 ..بود کوک فشیک یکل افسانه عصر اونروز
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 ..شرکت بود اومده ینیریش ی جعبه با یحت
 ..انگار بود کرده دایپ کار نامزدش

 دایپ کار نامزدم گفتیم بار هی ماه دو هر افسوووانه اخه..بود یعاد منکه نظر به
 ..کرد
 ..رونیب زدیم کار از و وردیم کم هفته هی سر اما

 ..داره فرق نباریا گفتیم افسانه
 ..ها بچه یبرا بود گرفته ینیریش هم قاسم مش

 ..بود اومده ایدن به اش نوه انگار
 ..میکرد نیریش دهنمونو یریخ قدم و یسالمت یارزو یکل بعد
 ..خوردم رو ها ینیریش اون استرس با چقد که بماند باز
 

 ..سمیوا کار اضافه خواستمیم دوباره
 ..شدیم عمل مامان دیبا بعد روز دو یکی نیهم ینی رمضون ماه قبل

 ئلمسووا یپ پا ادیز هم بود خوب کارش هم که بود کرده یمعرف یدکتر افسووانه
 ..کردیم درک درواقع..شدینم یماد
 ..رفتن همه یکار ساعت شدن تموم بعد
 ..قاسم مش و موندم من باز

 ره دارم مشکل شرکت تو ییتنها با بود دهیفهم روز اون از انگار هم قاسم مش
 ..زدیم سر بهم و ومدیم پادردش اون وجود با بار هی ساعت مین

 ..پدرانه لطف نهمهیا بابت بودم ممنونش
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شب ستمیم نکهیا وجود با اون  درد گردن وجود با شب 10 یول بمونم 12 تا خوا
 ..کردم رفتن عزم و شدم کار الیخیب

 ..دمیترسیم پله راه یکیتار از باز راستش یول بود حاضر المیوسا
 ..نییپا میبر باهم بعد و باال ادیب قاسم مش دوباره بودم منتظر
 ..دمیترس دوباره شد بلند که میگوش اس ام اس یصدا

 ..رونیب بکشه رو یگوش و فمیک یتو بره تا دیلرز دستم
 و ارمیدرب مویگوش تا دیکش طول که هیثان چند اون ؟تموم!!!باشه؟ تونستیم یک

 ترس یجا و هیغاتیتبل اس ام اس که کردمیم فکر نیا به کنم نگا رو اس ام اس
 ..نداره ینگران و

 ..بود اونشب ناشناس ی شماره باز که افسوس یول
 ..کن چک نتویماش ی شهیش یرو ادداشتی رفتن موقع_

 ..شد معلوم پس..عه
 ..بود خورده گره هم به ناشناس شماره نیا و ادداشتی انیجر

 ..بود شده کرخت تنم ی همه
 ..بود یا احمقانه ترس..دمیترسیم

نهیم حرف ازش طرف که یا یبده کردمیم فکر همش یول چرا دونمینم  ز
 ..رهیبگ جونمو کردنش صاف یبرا بخواد و باشه جونم

 ..بترسم شدیم باعث نمیهم
 ..دمیترسینم مرگ از که قتایحق

 ..مامانم و مهتا شدن تنها از ترس به خوردیم گره دغدغم ی همه
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 ..بودم دراورده شورشو افسانه قول به دیشا
 چیه مدیکشیم زحمت دنشونیاالکشی یبرا و بودم خانوادم فکر به من که انقد
 ..کردینم نطوریا بچش و زن یبرا یمرد
 ..بودم دهینفهم رو قاسم مش اومدن که بودم فکر تو انقد

 ..باال دمیپر شدت به شد پخش گوشام یتو میدوقدم تو که صداش
 ..رفت قلبم ضربان آن هی

سم مش نگران ی چهره دنیباد اما ست قا  یقیعم نفس و نمیس سمت بردم د
 ..دمیکش

 ..برگشت قند اب وانیل با بعد قهیدق چند و رفت قاسم مش
 دیپرس اروم و مهربون

 ؟!!دخترم؟ شده یزیچ_
 گفتم و دمیسرکش الجرعه رو وانیل

 ..نه..نه_
 ..خوبم
 رونیب قاتا از که یدرحال و گرفتم قاسم مش از رو ینیس برداشتمو فمویک بعدم

 گفتم رفتمیم
 ..میبر ابدارخونه بذارم نویا من کن قفل درارو شما قاسم مش_

 ..نشدم جوابش منتظر
 ..اومدم رونیب بعد و شستم رو وانیل و ینیس

  گفت و بست درشو و اومد رونیب یانیک اتاق از همزمان هم قاسم مش
 ..میبر_
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 ..میرفت نییپا ها پله از سرمن پشت و کرد خاموش چراغارو هم سرمون پشت
 ..نمیماش سمت رفتم یخدافظ بعد من و سادیوا اتاقش در یجلو
 لمد ته دوباره شدمیم کینزد نمیماش به که حاال اما بود اورده جا حالمو قند اب
 ..شدیم یخال

 ..بود کن پاک برف ریز شهیش یرو یکیکوچ کاغذ
 خوندمش و برداشتم

 ..یمال نگفتم اما یبدهکار گفتم من_
 ..ینکن خسته خودتو نیا از شتریب بهتره

 ..دمشید کجا ومدینم ادمی اما بود اشنا بیعج خطش
 ..نگیپارک از رونیب میرفت که برو د و نیماش تو دمیپر ها زده جن نیع
 

 ..گذاشته دنبالم یکس انگار که روندمیم نویماش اونطور
 ..نبود که خودم دست ترس نیا

 ..کنه کالفم نطوریا بدم اجازه و بدم پروبال بهش بود محال وگرنه
 دنیدو رو یادیز مسوووافت که ییادما نیع و زدمیم دید رو عقب نهییا تو یه

 ..ختیریم روم سرو از عرق و زدمیم نفس نفس
 ..شد تر راحت المیخ انگار شدم دورتر که کمی
 ..بودم ارومتر گهید

 ..رمیم دارم که بگم نردم زنگ یانیک به که افتاد ادمی تازه
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 یانیک ی شماره و برداشتم یکنار یصندل یرو از مویگوش فرمون پشت همون
 ..گرفتم رو

 ..کردم قطع ویگوش گزارشا یسر هی بعد
 ..بودم خونه در جلو بعد قهیدق چند

ش از وجودم به کرده رخنه ترس ی مونده ته با  رو گنیپارک در و شدم ادهیپ نیما
ش بعد کردمو باز  باال انکن ناله و اه یکل شهیهم که رو ییها پله..تو بردم و نیما

 ..باالرفتم دو با رفتمیم
 ..رسوندم اتاقم به خودمو و گفتم یبلند سالم

 ..بستم سرم پشت درو تو دمیپر
 ..بود شده دار شهیر ترسم ی مونده ته دوباره

 مکردیم یبررس رو بودن برم و دور که رو ییها ادم یکی یکی خودم ذهن تو یه
 ..خوردنیم خط همه بعد و

 ..اول از دوباره
 ..نداشت دهیفا رینخ

 ..انداخت جونم به لرز دوباره خورد در به که یاروم ی ضربه
 دمیکش یراحت نفس اومد مهتا یصدا که بندش پشت اما
 !!شده؟ یزیچ!!؟یاج!مهنا؟_
 !تو؟ امیب شهیم

 گفتم در پشت همون از
 ..سین یزیچ مهتا نه_

 ..االن امیم برو
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 ..ومدین رونیب از ییصدا گهید
 ..ترسو یمهنا از شدم دور شده که هم هیثان چند یبرا و گذاشتم پاهام رو سرمو

 ..اما
 ..ترسوندم دوباره شد دهیکوب وارید به یبد یصدا با که تراس در یصدا

 ..کردم بلند یفور سرمو
سر که یتور ی پرده باد انگار..بود شده باز در  دهیشک تراس در و پنجره سرتا

 ..بود گرفته یباز به اتاق کیکوچ یفضا تو رو بود شده
 ..شدم بلند اریاخت یب

 ..رفتم تراس سمت به
 ..رفتم رونیب و زدم کنار رو پرده

 ..دمیکش یقیعم نفس ماه دنید با
 ..خرابم حال از بودم شده جدا انگار
 معلوم هم شووب ظلمت تو یحت که ییابرها پشووت یا لحظه ماه نازک قرص
 ..اشکار گهید ی لحظه و شدیم میقا بودن
 ..کردنیم یباز عش  باهم و بودن شده هم اغوش هم ابر و ماه انگار
 هگرفت رو یباز عش  اون جشن انگار هم بودن برشون و دور که هم ییها ستاره
 ..بودن

 ..نبود یشک بودم شب دختر نکهیا در
 اورده جا بیعج رو حالم اسوومون قشوونگ ی منظره نیا و شووب ظلمت حاال

 ..بود
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 ..حال تو رفتم و کردم عوض رو لباسام و اتاق تو برگشتم

 ..نبود من به حواسشون و ونیتلوز یجلو بودن نشسته مهتا و مامان
شتم یلبخند بود اروم واقعا حاال که یا چهره تو  یصدا و شمرده لحن با و کا

 ...گفتم ارومم شهیهم
 ..خواهر و مادر بر سالم_

 !فتون؟یشر احواالت
 ..ودب کرده میقا هینگران از دونستمیم که یاخم پشت رو مهربونش لبخند مامان

 گفت طلبکار
 ..سالم کیعل_
 ؟!!چته؟ شما یبگ شهیم

 ..افتاد شور دلم اتاقت یرفت تو یاومد نیهمچ
 ..زدم لبخند دوباره

 ..دمی*ب*و*س* اروم دستشو پشت و ششیپ رفتم
 ..زمیعز دیببخش_

 ..شد بلند مهتا داد یصدا
 گفت خنده و اعتراض با
 ..نیریبگ لیتحو مارو کممی..بابا بسه..اووو_

 اشووپزخونه سوومت به و شوودمیم بلند که یدرحال و دمیکشوو گونشووو و دمیخند
 ..گفتم رفتمیم
 ؟!!!چطوره؟ یاج فسقل_
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 گفت
 ..هستمممم میفسقل چه_
 ..یمرس خوبم یول

 ..زدیم حرف بلند برسه بهم صداش نکهیا یبرا که دمیشن رو مامان یصدا
 ..کن داغش اریدرب خچالهی تو غذات مادر مهنا_

 ..الهیپ تو برات گذاشتم خچالی تو هم یترش
 ..شدم غذام ظرف کردن داغ مشغول و چشم گفتم مختصر
 ..زخونهاشپ از رونیب رفتم و شستم رو نبود شتریب چنتا که رو ظرفا بعدشم

 ..کاناپه رو بود نشسته تنها مامان و نبود مهتا
 ..نشستم کنارش

 !مامان؟_
 !هوم؟_
 ..گفته افسانه که یدکتر شیپ برم خوامیم فردا_
 ..براتون رمیبگ عمل وقت خوامیم

 ..فشرد هم یرو لباشو دوباره
 گفت کردن دست دست بعد

 ..اخه_
 ..رمضون ماه بعد بمونه بذار...ینی..زهیچ
 گفتم اخم با
 ..!مامان_
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 گفت و داد فشار هم رو لباشو دوباره
 ..باشه_

 ..اتاقش تو رفت و گفت ریبخ شب و شد بلند بعدم
 ..اتاقم تو رفتم غصه یکل با
 ..بود عذابم نیع مامان یناراحت و عذاب دنید

 باز دلم تو چطور و دلم تو ختمیریم رو یچ همه یه که شوودیم چطور دونمینم
 ..گهید یزایچ یبرا بود جا

 ..بزنم سر اسمون به دوباره خواب قبل داشتم دوس اما ومدیم خوابم
 ..تراس تو رفتم دوباره

 یمرخص حصب فتیش یبرا یانیک به بزنم زنگ خواستمیم بود دستم ممیگوش
 ..دکتر شیپ برم و رمیبگ

 ..دکر قبول راحت یلیخ خوامیم یمرخص گفتم تا و برداشت بوق چند بعد
 ..دونستمینم رو لشیدل..بود شده عوض یانیک

 ..گفتینم یبیعج زیچ
 ..کردیم موافقت گفتمیم که یزیچ هر با یبیعج طرز به اما کردینم یبیعج کار

 نگاه رو ابر و سووتاره و ماه یاغوشوو هم و موندم تراس تو هم گهید ی قهیدق چند
 ..کردم
 ..تخت رو دمیکش دراز و اتاق تو برگشتم بعدم
 ..رفتم خواب به و کرد نیسنگ رو هام پلک پشت خواب اروم اروم

 
 ..بود گفته افسانه که یدکتر مطب به رفتم وقت اول صبح بعد روز
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 ..بود باشگاهمون از باالتر کوچه دو مطبش
 ..نبود شلوغ ادیز
 ..برخورد خوش العاده فوق انسالیم یاقا هی

 نشونش مامانو مدارک و یسخت به اونم البته گفتم مونویمال طیشرا نکهیا از بعد
 ..ادیب راه باهامون رقمه همه که کرد قبول زود دادم

نه که بود یزیچ از تر فیشوور فهیق یحت و کردیم فشیتعر افسوووا  طرز و ا
 ..دادیم نشون برخوردش

 ..کنه عمل مامانو گهید دوروز تا کرد هماهنگ عیسر خالصه
 ..گذشت من ی خونواده حال به یچ دونهیم خدا که یروز دو

 ..ما ی خونه بود اومده مامان از مراقبت ی بهانه به هم مونا
 ..نبود بچه که مهنا اما

 ..نجاستیا قهر به حاال و شده دعواش دیمج با باز دمیفهمیم خوب
 ..کاسه نیهم و بود اش نیهم بار هی ماه سه دو هر..نبود که اولشون بار

 دیمج و مونا نیب یها بحث و ها دعوا ی همه محور که بود نجایا شیجالب اخه
 امانم منو دوش یرو شتریب بار که زدینم یحرف که مونا..بود مونا اندام و کلیه

 ..نباشه
 ؟!!داشت؟ هم گفتن مگه یول
 ی همه هم نیاسوومی که گرچه شووودمینم متوجه که بودمیم کودن و نفهم دیبا

 ..دادیم جا هی رو اطالعات
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 اول از دیمج مگه نکهیا..بود کرده رتریدرگ رو ذهنم وسووط اون گنگ سوووال هی
 !د؟یدینم رو مونا
 ..االنش از تر تپل یحت..بود پر تو اول همون از مونا اخه
 چطور حاال..کردیم بودن مجنون یادعا و بودش دهید یمدل نیهم هم دیمج

 ..بزنه صورتش تو زنشو ضعف نقطه که بهش دادیم اجازه شیمردونگ
 ..رفتم شرکت ظهر از بعد مختصر ناهار بعد

 ..کردم تشکر خجسته دکتر یمعرف بابت یکل هم افسانه از
 ..میرفت رونیب شرکت از افسانه با یادار ساعت بعد و نموندم هم کار اضافه

 فسانها یبرا رو شیپ روز سه دو یاتفاقا ادداشتوی و اس ام اس انیجر پله راه تو
 گفتم هم

 ..کننیم یشوخ باهات دارن گفت بازم
 !!!؟!!!؟یشوخ چه اخه

 ..شیخونسرد نهمهیا با بود کشته منو هم افسانه
بل در..بود نیهم شوووهیهم قا ته..اروم و خونسوورد..زهایچ اکثر م  دیشوووا الب

 ...بود یظاهر من ارامش مثل اون یخونسرد
 

 طور هر و بزنم حرف باهاش بزنه اس ام اس دوباره نباریا اگه داشووتم میتصووم
 ..هیچ منظورش و قصد و هیک بفهمم شده

هارراه همون به خوردیم که یاصوول ابونیخ و کوتاه راه خونه به رفتن یبرا  چ
 ..کردم انتخاب رو یشگیهم
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 هم چهارراه تو...کهیتراف گفت شووودیم و نبود اروم ادیز شوووهیهم برخالف اما
 ..شم شارژ کمی تا کنم رد چراغ تونستمینم و بود ادیز نیماش

 ..کردم نگاش بود سادهیوا ابونیخ وسط که سروان کنار از شدن رد موقع
 ..نبود یانیکاو اما

شه مرد نیا یجا به یانیکاو باز تا دارم دوس قدر چه دمید آن هی  یدلبخن با و با
 ..کنه نگام نداشتم دوسش چیه که
 
 ..دمیخر یخوراک مقدار هی کوچه سر یسوپر از
 ..مهتا نویاسمی یبرا
 
 ..طرفم به دنییدو کنان غیج غیج نیاسمی و مهتا خونه تو گذاشتم پا تا

 ..کردم باز دستامو و نشستم زانو رو
 ..گرفتن جا بغلم تو هردو
 ..بودم عاشقشون چقد

 
 ..زدیم گهید جور قلبم کردمیم بغلشون یبودن،وقت شمیپ یوقت اصال
 ..زدیم پر دلم از ایدن بد یها حس ی همه مثل یزیچ هی انگار

 
 و مامان طرف به و کردم جداشووون خودم از بعد و دمی*ب*و*س* دوتاشووونم

 ..دمکر یپرس احوال سالم باهاشون و رفتم بودن نشسته کاناپه یرو که مونا
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***** 

 
 ..میخوابوند تختش رو مامانو مونا کمک به
 ..گرفتیم شیگر وفتادیم مامان به نگاش یوقت هنوزم نیاسمی

 
 ..بود یاحساسات خودم نیع برم قربونش

 بود مامان شیپ مونا که یوجود با..بودم گرفته یمرخص شرکت از روز دو یبرا
 !!نباشم؟ ششیپ شدیم یراض دلم مگه اما
 

 ..ادتیع ادیب که مینداشت میکس برم خدا قوربون
شت یسخت عمل مامان ست چقدر من و دا شتم دو  شیخو و قوم عالمه هی دا

 ..تیعاف طلب ویسالمت سر یبرا انیب قهیدق به دم هر تا میداشت
 ..شه خوب تر زود هرچه مامانم و کنه براورده دعاهاشونو خدا تا
 

 ..بودن دهیکش خط دورمون که بابام یالیفام
 ..جالب و بود قشنگ
 همون از..زخمامون نمکدون بودن شده رنیبگ رو بالمون پرو ریز نکهیا عوض

 ..اول
 ..نبود مهم گهید برام
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 یخنث یتح بودن دل مرحم یجا به که ییکسا نبود ای بود نیب ستین یفرق چیه
 ..کردنیم دیتجد رو یقبل یها زخم یجا همش و نبودن هم تفاوت یب و

شتم خاله هی فقط حاال ضافه به اقاجون و جون خانوم و ادیب که دا سانه ی ا  و اف
 ..شکوه خاله

 
 ادتیع اومدن عصوور شووکوه خاله و افسووانه که بود مامان یمرخصوو بعد روز

 ..مامان
 شووربت براشووون من و زیم یرو مقابلشووون دیچ هارو ییرایپذ بشووقاب مهتا

 ..بردم بود کرده درست مامان خود که ییالبالو
 ..بودن نشسته اونها کنار هم نیاسمی و مونا
شت مهتا شپزخونه تو برگ سانها یجلو و اورد رو ینیریش کیکوچ ی جعبه و ا  ف

 ..گرفت شکوه خاله و
 ..اوردم وهیم منم

 ..میبود زده ذوق ما یهردو
 دبو اومده مهمون برامون که حاال و میداشت مهمون ی عقده ییجورا هی که گفتم

 ..میبچرخ دورشون پروانه نیع میداشت دوست
 گفت مهربونش لبخند با شکوه خاله

 ..میبد زحمت میامدین ما بخدا..نمتونیبب نینیبش نیایب گلم یدخترا_
 فتمگ بود کرده بشاش رو چهرم که یلبخند با و دادم رونیب صدا با رو نفسم

 ..نیاومد وقت نهمهیا بعد!؟..هیچ زحمت..خدا تورو نینگ..خاله عه_
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 ..نیاومد خوش
 ..گرفتن رو حرفم ی دنباله مونا و مامان

 مکالف تعارف بود شده کال که نفر سه اون یحرفا حاال و ومدیم بدم تعارف از
 ..کردیم

 معج به حواسووم اصووال و بودم افتاده ریگ افکارم قدرتمند یبازوها نیب دوباره
 ..نبود
 یحوال نیا حول که افکارم و ذهن اما بود ثابت اتاق کف یقال یگال یرو نگام

 ..دنیچرخینم
 ..اومدم خودم به مامان ی ناله یصدا با

 زیهرچ ای درد از مامان نفس یصووودا یناگهان رییتغ بودم هم خواب اگه یحت
 ..بدم صیتشخ تونستمیم رو گهید

 ..رسوندم بهش خودمو هیبق و مونا قبل
 درد مامان که عمل بعد یها لحظه ی همه نیع و بود شده دیشد دوباره دردش

 ..بودن کرده سیخ رو صورتم اشکام کردمیم هیگر من و دیکشیم
مان زجر و درد دنید نه وونمید تونسوووتیم یزیچ هر از شووتریب ما  گهید..ک

 ..دمیشنینم رو اطرافم یصداها
 وبازوم بار هی هیثان چند هر که کردمیم هیگر بلند یصووودا با دیشوووا دونمینم
 ..زدیم کتفم یرو اروم یها ضربه و دیکشیم

 ..نبودم هم اول از..نبودم شکننده و فیضع
 !!شناخت؟یم قدرت ای ضعف مادر درد دنید مگه اما

 ..شدیم مچاله شتریب من قلب و شدیم جمع درد از مامان صورت



wWw.Roman4u.iR  126 

 

 ..رسوندم اتاق در کنار زیم یرو بشقاب یتو مسکن یداروها به خودمو
 ..بود کنارش هم خی اب پارچ

س  انمام به خودمو وانیل کردن اب بعد و کردم جدا پوستش از قرص هی مهیسرا
 ..بخوره قرص با رو اب ی همه کردم مجبورش و رسوندم

 ..کنم خنک رو خودم دل شیات و یداغ مامان دل شدن خنک با خواستمیم
 سیخ یها چشووم هی زد لبخند و شوود بازتر مامان صووورت که بعد قهیدق چند

 ..ور هیبق ینگران دمیشنیم تازه انگار..شد باز گوشام راه تازه انگار اشکم
 ..بودن شده گرفته نشونه سمتم به صداها رگبار

 ..که نشد یزیچ جان دختر!!مهنا؟_
 ..هیعاد روز چند تا عمل بعد درد بابا اره_
 ..باش اروم!؟یشد بچه_
 ..خوبه که مامانت حال..دخترم نکن هیگر مهنا_
 ... و

 ..بشناسم صدا صاحب تونستمینم که بود بد حالم اونقدر واقعا اما
نا..دمیدیم نابود رو خودم مهیا ریز رو مه کل نه ها که مشوو  به مجبور ییتن

 ..دونستمیم شده نابود بود تحملشون
 له انگار..شوودیم کمتر هرلحظه کف و سووقف و ها وارید نیب ی فاصووله انگار

 ازش من کردن اروم یبرا بود تابلو که مامان یاجبار و یالک لبخند ریز شدمیم
 ..کنهیم استفاده

 ..دردش مقابل شدمیم چارهیب انقدر که نبود اولم بار
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 ..بود نیهم من حال ساعت دو یکی هر بود اومده رونیب عمل اتاق از یوقت از
 

شمها همون با و شدم بلند میگر ه  ه  نیب که شد یچ دمینفهم  ونیگر یچ
 ..اومدم رونیب اتاق از و گفتم یبند مین دیببخش
 ..نشستم و رسوندم مامان اتاق به مبل نیدورتر به رو جونمیب جسم

 رپ اسووتخر وارد هام هیر انگار اتاق از اومدن رونیب با و بودم اورده کم نفس باز
 ..بودن شده هوا

 ..شدمیم خفه داشتم هوا ادیز حجم از انگار حاال و دمیکشیم  یعم نفس
 ..انگار بودم کرده بغل رو خودم باز..بودم گرفته دستام نیب رو سرم

 یها غضب انگار افسووانه دنید با و گرفتم باال سوورمو مبل ی لبه رفتن نییپا با
 ..شدن اشک و شکستن دلم یتو یدیجد

 ..شدنیم تلخ انگار شکستنشون با و بودن کشنده که ییها بغض
 ..کردیم نشییپا باال ارام ارام و گذاشت کمرم یرو دستشو افسانه
 ..باشه مرحم خواستیم انگار

 ..نداشت رو اشکام دنید طاقت گهید انگار بعد
 یسیخ دستش کف با و کرد لمس رو چشمام سرانگشتاش با و جلو اورد دست

 ..گرفت رو صورتم
 ..بود کرده ترم چارهیب یچارگیب احساس دوباره
 ..وردیم درم پا از داشت ینابود احساس دوباره
 ..بستم چشمامو و گرفتم دستام نیب رو سرم دوباره

 ..نمیبب ناخوداگاهم تو یحت خواستمینم که ییزایچ یرو به بستم چشمامو
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 ..کرد صدا اسممو انهیجو دل افسانه
 ..کردمیم نگاهش و شدمیم اریاخت یب که گفتیم رو اسمم قشنگ انقدر

 ..دیکش اغوش به رو سرم کردم سربلند تا
 کمتر اما کردیم وونمید شیخونسرد و یالیخیب با یگاه گرچه که یدختر اغوش

 ..نبود خواهر از
 ..رینگ سخت خودت به..خدا به گذرهیم نمیا..زمیعز باش ؟اروم!!؟یخواهر_

 گفتم هام ه  ه  ونیم نزارم حال با..زدمیم ه  دوباره
 ..بکشه درد سین حقش من مامان..افسانه_
 هم رو یجسووم درد سین انصوواف گهید حاال..دهینکشوو زجر کم شیزندگ تو

 ..کنه تحمل
 ..اومد حرفام نیب افسانه گرفت باال که هقم ه 

 ..من خواهر یول..یگیم راست تو..اره اره_
 ..شدیم نمیا از بدتر که کن فکر نیا به شهیهم

 خوب مهنا،دختر..سین حکمتیب خدا کار چیه
ش شده نیا از بدتر که کن شکر خدارو نیب ستراحت رور چند بعد مامانت و ن  ا
 ..شهیم خوب باز

 !هان؟
 !کردم؟یم دشییتا دیبا
ندگ کس نیزتریعز درد به دیبا  هم شووکر بابتش و دادمیم تیرضوووا میز
 ؟!کردم؟؟یم
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 ..نداشتم اعتراض و پرخاش حال
 ..بود امونم یب یها ه  ه  افسانه جواب

 ..داد فشارم خودش به شتریب
 ..شدینم مزاحممون یکس که بود خوب چه

 ..ارمیم کم شتریب هرکدومشون دنید با دونستنیم همه انگار
 ..کشمیم عذاب شتریب

سانه سیم کمرش ریز تا از که رو شییخرما یموها اف  ونریب شال ریز از و دنیر
 بعد و زد کنار بودن من صورت مماس که نشیس و شونه یرو از بودنو اومده
ش که یدار صدا نفس  هب شرو  زمزمه با مهربونش و فیظر یصدا اون با دیک

 ..کرد زدن حرف
 
 ..بگم قصه برات خوامیم_

 بدون خودت که ییوقتا ی همه جبران به..یبخواب و یشوو اروم که بگم قصووه
 ..یدیخواب ییگو قصه و قصه چیه

ش بچه الزمه یگاه مهنا ش بچه..یبا صه ویبا شنو رو یتکرار یها ق  الفهک و یب
 ..ینش

 ..یکن سهیمقا قصه قهرمان با خودتو و یبشنو
 ..نهم یزندگ قهرمان که برات بگم رو ییکوچولو دختر اون ی قصه باز خوامیم

کوہ رسمش اما..ُشکوه اسمش  ..ستین گله و ش 
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 از اشباب مامان بود که سالش سه دو.. داشته بزرگتر داداش هی ما ی قصه شکوه
ستنش که گفتن شهیهم و دمینفهم من که یزیچ سر..شنیم جدا هم  هم دون
 ..کنهینم دوا رو یدرد

شو بچه مامانش شم..رهیم و کنهیم ول ها شو داداش بابا  رهیم و دارهیبرم بزرگتر
 ..شیزندگ یپ

ضر شدنینم دار بچه چون که خانواده هی و مونده شکوه فقط حاال  بزرگ به حا
 ..شنیم کردنش

 شبابا ای مامان یحت نکهیا بدون..شووهیم بزرگ خانواده اون شیپ تمام سووال ده
 ..رنیبگ سراغشو

 و سر شنشیپ شیاصل یبابا مامان که ادگرفتهی گهید و سالشه دوازده تازه یوقت
 ..شهیم دایپ گهید یبابا هی ی کله

 بوده مرد و زن نیا کنار همش بوده ادشی یوقت از..زهیریم شکوه یارزوها کاخ
 تصووور خونه اون تو ندشووویا..سووواخته شووونیندار و یسووخت ی همه با و
 ..مرد و زن همون کنار..کردهیم

 ..برادرش شیپ..شیواقع پدر شیپ بره مجبوره اما
 هلچ که یمرد با اونم..کنهیم ازدواجش به مجبور باباش بوده که سووالش هفده

 که قد مین و قد ی بچه تا شووش و داره گهید زن هی..بزرگتره خودش از سوووال
 ..بوده کوچکتر سال هی شکوه از شیکوچکتر

 هی و شووده فلج اخرش ی بچه اوردن ایدن سوور که مرد اون اول زن همه از بدتر
 ..بوده یبستر مارستانیب تو شتریب سال
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 ..شهیم شرو  شکوه یجسم و یروح ی شکنجه
 ..شیزندگ از گهید عصر

نهیم هیگر خون هنوزم نده پسوور از که گهیم ییروزا از یوقت ک تک خو  ک
 ..!حرف با..سنگ با..خوردهیم
 ..لگد و مشت با..چوب با
 مراقبت یبرا وقتش همه که خوردهیم کتک زن نیا..خوردهیم کتک شوووهر از

 ..ذاشتهینم کم خوندش فرزند تا شش اون یبرا و کردهیم استفاده هووش
 
 یراب تنها نه که رو شووکوه خاله یزندگ کردمیم گوش حاال..کردمینم هیگر گهید

 ..اسطوره و بود قهرمان منم یبرا بلکه افسانه
 ..رزنیش نیا یزندگ دنیشن بابت بودم تر مشتاق هربار اما بودم دهیشن بارها

 ..دوختم چشم صورتش به و شدم جدا افسانه از
 ..کردیم نگاه ها دست دور به رنگش یطوس یچشما
 ..بود شده غرق مادرش ی گذشته یتو انگار
 ..کرد مکث هیثان چند

 ..کرد شرو  دوباره و داد رونیب صدا با رو نفسش
 
 ..شهیم بچه تا پنج صاحب خودش شکوه_

 ..ستین بهشون حواسش چیه باباشون که هییها بچه مادر اون حاال
 ..بکنه باهم کارو چنتا مجبوره اون حاال
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شه هی افتاده لیعل که شوهرش اول زن از  سر بهش ماه تا سال هاش بچه و گو
 ..باشه خوندش فرزند تا شش به حواسش دیبا..کنه مراقب دیبا زننینم
 رو نبود دهیند پدر از یمحبت و ریخ چیه که خودش یها بچه بال پرو ریز دیبا

 ..رهیبگ هم
 ..مرد شوهرش که یوقت شد تر تنگ دوشش یرو یها تیمسول ی حلقه حاال

 ..کرد کار شتریب ای سال ده
 ..میباش داشته شیاسا ما نکهیا یبرا

 ..کرد جور صورت نیبهتر به کارکردنش نیهم پول با خواهرامو ی هیجهز
 ..داد کارکردن نیهم با برادرمو یعروس خرج

 ..داشت نگه هم هووشو مدت نیا ی همه تو
 ازین پسوورش تیحما به یوقت درسوووت نبود مادر فقط برامون که یمادر مهنا

 ..خورد کتک ازش داشت
 ..شد ریتحق دیشن نیتوه

 بود گذاشووته تموم سوونگ براش وسووعش حد در مامانم که پسوور همون بعدم
 .. خارج رفت و گرفت زنشو دست و شد مادرش و خواهرا الیخیب
 ..من خواهره درده همش نایا
 رو یجسووم درد بخواد االن که دهینکشوو زجر کم شیزندگ تو من مامان یگیم

 ..کنه تحمل هم
شتش تو من شکوه مگه اما ش درد کم گذ س یپوک دیبا االن که بود دهیک  تخونا
 ..باشه داشته هم
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صافه یب یزندگ  هشب خوشت حال با نکهیا یجا به تو من خواهر یول..قبول ان
 ..روحش سوهان یشد بدت حال نیا با یبد شدن خوب دیام و هیروح

 دردشووو تو یجلو که دهیم زحمت خودش به چقدر االن مامانت یدونیم چیه
 !!کنه؟ خفه

 دنید با بار هر که دلش درد به دهیم حیترج رو شده سرکوب یجسم درد اون اره
 ..شهیم بدتر تو یناراحت
هت که گفتم جا ب ندگ یاریم کم یدار یدید هر مان یز  نظرت از منو ما

 ..یشیم دواریام خودت یزندگ به که بخدا..بگذرون
 !هوم؟

 !!گفت؟یم بد مگه افسانه
سک یجا به که بودم نادون و ابله چقدر من سانه قول به مامانم درد نیت  دهش اف

 ..روحش سوهان بودم
 از منو شیزندگ ی اسووطوره یها خاطره کردن زنده با بود تونسووته افسووانه بازم

 ..بکشه رونیب ینابود منجالب
 ..دادم تکون حرفاش دییتا یبرا رو سرم

 بدون..بود خوب نقدریهم شووهیهم افسووانه..دمشی*ب*و*س*..کردم بغلش
 ...چشمداشت

 ..دکرینم رمیتحق بودنم تپل و چاق خاطر به که بود یکس تنها خانوادم جز
 ...دادیم نفس به اعتماد بهم شهیهم افسانه

 ..دمید مامان کنار رو خودم اومدم که خودم به
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 شنگق لبخند اون و کردم نگاش دله ته از بخورم قسم بودم حاضر که لبخندم با
 ..داد لمیتحو یتر

 ..بود زده پر خونمون از غصه جو دوباره
سانه هم قهیدق چند صرارمون مقابل در بعد و موندن شمونیپ شکوه خاله و اف  ا

 ..رفتن و کردن مقابله شام دعوت یبرا
 وجودم یتو مامانم دنیکشوو درد از باز که یدرد احسووواس و بودم من حاال

 یرو یزندگ چرخ شووهیهم نیع باز تا سوورکوب و شوودیم خفه دیبا اما ختیریم
 ..مسکن یمهنا باشم باز و بچرخه من دوش

 
 ..سرکار گشتمیبرم فرداش از دیبا و بودم استراحت تو که بود یاخر روز
سمی و مهتا و مونا شپزخونه تو کنم فکر نیا سکن مامان و بودن ا  و ودب خورده م

 ..بود خواب
 هم تو یدستا یرو بودم گذاشته سرمو و تختش کنار نیزم رو بودم نشسته منم
 ..جونم کم ی شده قفل

 ..کردمیم کنکاش رو مامان صورت داشتم
 کنار هم یا گهید تعداد و بودن شیشونیپ یرو اشونیبعض که یقیعم یها خط

 ..قشیشق یرو و چشما
 ههمرا منظمش یها نفس سبب به و بود نشیس یرو که دشیچروک یها دست

 ..کردنیم ترم عاش  شدنیم نییپا باال کیتمیر نشیس
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 یورتص پلنگ یصدا نکهیا قبل و دمیپر جا از شد بلند که میگوش زنگ یصدا
 ..رفتم رونیب اتاق از و برداشتم زیم یرو از ویگوش کنه داریب مامانو

 دل مبادا که  کنم عوض رو اس ام اس یصوودا ومدینم دلم..مهتا نیا دسووت از
 ..بشکنه کوچولوم خواهر

 دسووت ارنج و کردم جمع مبل یرو پاهامو و نشووسووتم حال در کنار مبل یرو
 همون یرو انداختم رو وزنم ینیسوونگ و مبل ی دسووته به دادم هیتک رو راسووتم

 ..دستم
ست با ش ازادم د شو یگو  رو سا ام اس و گرفتم صورتم مقابل رو میمیقد ییک

 ..کردم باز
 ..بود درست حدسم
 ..ناشناسه همون

 !؟..فردا از شاالیا گهید تمومه استراحت_
 ..نرفتم شرکت و دارم یمرخص دونستیم ینی..رفتم وا

 ..زد بینه بهم عقلم
 ندونه یداشووت انتظار دونهیم هم رو هات امد و رفت سوواعت یوقت زمیعز خو+

 !!؟یمرخص االن
شناس ادم نیا دمیفهم که بود روز همون و همونجا ست که یک هر نا  بچه از ه

 ..ریالغ و شرکته یها
 و شوودم اریاخت یب اخرش اما بهش دادن جواب بابت کردم دسووت دسووت کمی

 نوشتم
 !!؟یپرسیم چرا..یدونیم خودت که شما_
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 ..فرستادم و
 اومد جواب بعد لحظه چند

 !فعال..ینطوریهم_
 نوشتم امشیپ اخر فعال به توجه یب

 !کنم؟ کاریچ..بدم تویبده خوامیم_
 ..ومدین جواب اما

ناختنش تو کنمیم یشوورویپ دارم کردیم حس هرجا  دادینم جواب گهید شوو
 ..انگار

سمی یصدا با یگوش ی صفحه یرو مونده ثابت مردمک  و شد جدا ازش نیا
 ..نیاسمی یرو شد خیم
 ..زد صدام صداش ی بچگونه ینیریش و تیمعصوم اون با
 !خاله؟_
 !خاله؟ جان_

 ..نشست پام یرو رسوندو بهم خودشو
 !!شه؟یم خوب یمامان_

 !!بره؟ راه خونه تو درد بدون بازم تونهیم نکهیا منظورم
 ..دمیپاش خاله عش  نگران یرو به یدار جون لبخند

 گفتم بود یظاهر بازم البته که محکم و قرص یصدا با
 !!نشه؟ خوب چرا جون خاله اره_

 ..شهیم خوب
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 گفت و کرد بسته و باز بار چند چشماشو
 !؟یمطمئن_

 !دیشا!!بودم؟ مطمئن
 ..خاله اره_

 ..نبودم مطمئن اما
 نیع دهید عمل عضووو حاال که کنهیم کار اول روز نیع دهید ریتعم یایاشوو یک

 !!کارکنه؟ اول روز
 ..اومد اشپزخونه از مونا یصدا

 ..!شام نیایب...نیاسمی..مهنا_
 ...اشپزخونه سمت میرفت هم دست تو دست و میشد بلند

 
 هسووادیوا ابونیخ ی اومده بند گره پشووت مردم یها زدن بوق از کالفه و خسووته

 ..بودم
 !!بود؟ نطوریا نجایا چرا
 ..شیشلوغ نهمهیا و بود شهر یباال

 منو وگرنه رمیبگ رو مامان یدارو بودم اومده..خودمون ابونیخ به رحمت صوود
 ؟!!باالشهر؟؟ به چه
ش حرکت سرعت لحظه هر ست کیتراف و شدیم کمتر ها نیما ست پا و د  هشک

 ..تر نیسنگ
 ..نجایا بودم اومده راست هی شرکت بعد..بودم معطل نجایا بود وقت یلیخ

 ..دنیرس یبرا کردنیم عجله شتریب لحظه هر مردم و بود افطار کینزد
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 ..گید تو وفتادنیم انگار میحل حول از خب اما
 ..نبودم تشنه ای گرسنه ادیز

 ..بودم خورده کم هم یسحر نکهیا وجود با یحت
 ..وفتمین پا از تا دیرسیم دادم به ها رمضون ماه شهیهم که بود یمثبت ی نکته

 ..داشتم نخوردن یزیچ تحمل هم افطار بعد ساعت دو یکی تا
 ..دیچرخیم دیالق نایماش نیب دست به گل شاخه چند یکیکوچ ی بچه دختر

ش باال دنشید با که رو ییها شهیش دمیدیم  و دنش دیناام یحت و شدنیم دهیک
 ..دمیدیم هم رو دخترک شدن ناراحت

 دیرس من به
 ..بخر گل..خدا تورو خانم_
 گفتم اروم یصدا با
 !چند؟ یا شاخه_

 گفت صداش التماس با باز
 ..خوشگلن گالم..نیبب..دمیم ارزون بخدا..تومن دو_

 ..بود محال..کنم ترحم بود محال
 ..کردمیم حس وجودم تو رو دختر نیا جنس من

 دادم و دراوردم فمیک از رو یتومن پنج اسکناس و دمیکش دستش از گل دوشاخه
 ..کرد تشکر..بهش

  گفتم..بده رو شیبق خواست
 ..خودت یبرا خوادینم_
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  گفت و کرد تشکر
 ..خانوم بده رتیخ خدا_
 ..دمیشن رو اذان یصدا نیماش ی ویراد تو اومدم رونیب که کیتراف از

 ..بودن منتظرم مهتا و مامان حتما
 ..شدم مامان به دادن حیتوض مشغول و گرفتم شماره

 ..بود رفته در دستم از نیماش سرعت
 رعتسوو اون با که کردیم دنبالم داشووت کیتراف انگار..کیتراف از بودم خسووته

 ..کردمیم فرار ازش داشتم
 ..زد چشممو د*ر*ق*ص*یم نهییا تو که یقرمز نور لحظه هی

 ..گرفتم یگوش از حواسمو دنبالش به
 ..!بعله
 ..!!!!سیپل بازم

 ..کردم یخدافظ مامان از یسرسر
 ..کردیم کالفم بلندگو پشت از مرده زمخت یصدا

 ..کنار بزن بایت ی راننده_
 ..کن توقف...بایت ی راننده کنار بزن

 نابویخ کنار همونجا کردمو کنترل لحظه چند تو نویماشوو بود یزحمت هر به
 ..ستادمیا
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 قاتل من کردم فکر لحظه هی که زد یسیپل دور نمیماش مقابل چنان سیپل نیماش
 سووتد به دسووتبند گلوله و تفنگ با لحظس هر و من دنبال اونام یفرار و میجان
 ..کنند زندانم یراه

 ..شدم ادهیپ
 ..نشد اما..شدیم ادهیپ یانیکاو باز خواستیم دلم

 ؟؟!!!خواستیم اونو ی مهیجر و هیتنب دلم چرا یراست
 نویماشوو مدارک و اومد جلو دهیکشوو هم در و یعصووب و ریدرگ ی افهیق با سووهیپل

 ..خواست نامهیگواه
 ..حرف به کرد شرو  بعدم
 ..بود یچ تهشون و سر دمینفهم که ییحرفا
 افهیق اون با که داشت یچ دونمینم کردیم فکر که ییزایچ کردن گوشزد جز اخه

 !!بگه؟ وحشتناکش ی
گه یراسووت  گوش باز من بود مرد نیا یجا هم!کاوه بگم بهتره ای یانیکاو ا

 !!!دادم؟ینم
 کنمیم متیجر خودم یکن خالف هرجا گفته چون کردمیم فکر چرا یراسووت

 !!!بشه؟؟ سبز جلوم دیبا شهیهم حاال
 ..اعصابم رو دیکشیم ناخن زمختش یصدا

 !!هس؟ حواست خانم_
 ..کردم نگاش و کردم جدا لباسش یرو کتیات از رو نگام

 ..بله_
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 گفت و کرد یصدادار پووف
 فیقتو نتویماشوو حتما گهید بار و ادهیز اتیمنف نمره که گفتم من حال هر در_
 ..کننیم

 ..وارفتم
 ..فتمین تا گرفتم نیماش به رو دستم

 !؟!!!کنن؟ فیتوق نمویماش که یچ یعنی
 ..شیعصب یصدا دوباره

 !یکن جمع حواستو که گفتم_
 !!حواسم؟

 !!حواسم؟ کدام
 ..رفت اون و گرفتمشون وارفتم یدستا با من و گرفت طرفم به رو مدارک

 ..خونه تا روندم دمیتن درهم و مشغول افکار با و شدم نیماش سوار
 ..بودم نکرده افطار هنوز من اما بود گذشته اذان از یا قهیدق پنج و چهل
 ..بود ازب اشپزخونه وسط مخلفاتمون و فاتیتشر بدون و ساده یافطار ی سفره

 ..رفت مالش دلم افتاد خی اب پارچ به که چشمم
 ..نون کهیت هی یبرا کردمیم ضعف یحت لحظه اون تو گهید

ستم یوقت سام کردن عوض بعد و اتاقم تو برم خوا  یداص و سر کنم افطار لبا
 ..شد بلند مهتا و مامان

 ..زدنیم حرف معده زخم از بند هی هردوشون
 که گفتیم یزخم درد از یمنطق و بزرگ یادمها نیع چطور مهتا بودم مونده

 ..بود نکرده حس هم رو چندمش کی دیشا
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 ..سفره سر نمیبش رونیب لباس همون با کردن مجبورم باالخره
 ..بودن قشنگ چقدر یسخت نیع در سالها نیا یها رمضان

 و شوودیم هم در اجاق یرو یغذا یبو با مامان ی سووجاده اسی یبو سووحر دم
 ..بود نیدلنش چقدر بوها نیا استنشاق

ظه رهینم ادمی  منتظر تراس یتو موذن یصووودا دنیشوون یبرا که رو ییها لح
 ..موندمیم

 ..دیچیپیم محل و کوچه یتو ربنا یصدا که بگم ییها افطار از
 ..بود دهیخواب هوا هرم که یزمان اونم خوردن خوراک داشت لذت چقدر
 ...سالهارو اون یها رمضان ماه داشتم دوست چقدر

 
 ..کردم مرتب سرم یرو رو میمشک شال

 یبیرکت که مانتوم..انداختم کمدم در یرو یقد ی نهییا یتو یکوتاه نگاه دوباره
 ودب گشاد چون..کردم مرتب تنم یتو رو بود یمشک و دیسف و قرمز یرنگها از

 ..دیکشیم اغوش در رو میچاق
 ..گذشتیم شدنم مهیجر از یروز چند
 ..باشم! قانون به دیمق تا بودم کرده رو تالشم همه که یروز چند
 ..بود گرفته ازم رو داشتم دوستشون که رو ییزهایچ ی همه روزگار و یزندگ
 ..مگرفتیم خودم از خودم هم رو داشتم نیماش یتو طنتیش به که یعشق حاال

 هم رو بود خودم یبرا که ییمهنا ذره هی همون...خوانیم همه که همون شدمیم
 ..کشتمیم دیبا



 143 چراغ قرمز

 ..داشتم ناشناس ادم اون از ییها امیپ شب هر مدت نیا تو
صرار یهرچ سمش حداقل کردمیم ا  هک قبل شب..کردیم مقاومت باز بگه رو ا

 ..بودم نداده جواب و بودم خواب من بود داده امیپ
 ..کردم ترمز ادهیپ عابر یها خط پشت چهارراه سر

 دید مشووغول خودش به مخصوووص لبخند با دید منو تا و بود اونجا بازم کاوه
ستمیم..شد زدنم ص و اون خاطر به که کنهیم فکر نیا به داره که دون  یها هیتو
 ارتباط که بود من تین اصوول مهم اما شوودم دیمق حاال که دشووهیتهد هیشووب

ستق شت کاوه به یمیم ست با خودمو و انداختم ریز سرمو..ندا شده پو  ی جدا
 ..کردم مشغول ناخنم کنار

سیم شم کالفه دمیتر ست بهونه کنمو رد چراغو و ب شم تا بدم سایپل نیا د  نمویا
 ..رندیبگ ازم یموقت هرچند
 با..احواله ضیمر گفتنیم ها بچه..بود ومدهین یانیک بودم شوورکت که صووبح

 ..بپرسم حالشو و رمیبگ تماس بعدا باشه ادمی گفتم خودم
 ..رفتم شرکت سمت به شده کنترل سرعت با و شد سبز چراغ

 ..رفتمیم هم باشگاه رمضون ماه بعد دیبا
 ..بودم دهیخواب و خورده یادیز

 ..نگیپارک یتو بردم نویماش
 گهید قسمت..گرفت حرصم..بود پارک گهید نیماش من نیماش یشگیهم یجا
 ..رفتم باال اسانسور با کردمو پارک نمویماش نگیپارک ی

 ..بود روشن یانیک اتاق چراغ و ومدیم رونیب یانیک اتاق از قاسم مش
 ..بود شده خوب حالش پس
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 ستمیبا کرد مجبورم یانیک یصدا اما گذشتم تفاوت یب
 !!با؟ید خانم_

 ..دمیچرخ پاشنه یرو
 سالم!بله؟_

 ..بود ستادهیا اتاقش در یجلو
 !ن؟یاومد شما..سالم_

 ..بزنم لبخند کردم یسع
 ن؟یبهتر االن..نیستین خوب گفتن ها بچه..بله_

 ..بود کمرنگش لبخند نشون لبش دور یها عضله انقباض
 ..خوبم..ممنون_

 ..نیبرس کارتون به نییبفرما
 ..رفتم اتاقم طرف به و گفتم یا اجازه با

 ..بود امدهین هنوز افسانه
 ..بود خراب بازم یلعنت یفکسن ی پنکه

 !!کرد؟ تحمل گرما اون تو رو بدن اب ی ذره ذره شدن بخار شدیم چطور
 
 ..بود گذشته چقدر دونمینم

 سووکوت میگوشوو زنگ یصوودا که بود ردسووتمیز ی پرونده یپ کامال حواسووم
 ..شکست رو شرکت و اتاق! پرارامش

 ..دیکش ریت یخشک از گردنم کردم بلند که رو سرم
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 نرویب فمیک از مویگوشوو و دادم ماسوواژ رو گردنم منقبض عضووالت دسووتم با
 ..دمیکش

 ..بود خودش
 ..ینباش خسته_

 !هردو دمیشا..خسته دیشا بودم کالفه دیشا
 نوشتم

 یک یگینم چرا ؟!!؟یکن تمیاذ وقتت یب و وقت یها امیپ با یخوایم یک تا_
 !!؟یهست

 ..شدم کالفه...دستت از شدم خسته
 ..زدم باد خودمو شالم یها گوشه با و گذاشتم زیم یرو رو یگوش حوصله یب

 ..داد جوابمو دهینکش قهیدق به
 ..شناخت یخواه منو یزود به باش منتظر_
 با دموخو دوباره و نگفتم یزیچ من پس دهینم جواب نیا از شووتریب دونسووتمیم

 ..کردم سرگرم کارم
 ..داره کارمیچ واقعا و هیک دمیفهمیم کاش

 رو جوابش چرا که دونسووتمینم هم نویا یحت و دونسووتمینم درموردش یچیه
 !دم؟یم
 ..بود کرده ترم کالفه که بود ندونستن نیا و
 

****** 
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 ..میزدیم گشت بازار تو مهتا با
 بص از که ماهم..شلوغ بازار و بود جمعه عصر..میبود رفته مدرسه دیخر یبرا

 ..خسته یکل االنم و میبود خونه کردن زییتم مشغول
 ..دمیخریم ریالتحر لوازم مهتا یبرا دیبا االن و بود مونده کم مهر به یول

 ..دختر نیا فهم و درک از بردیم ماتم گذشتیم که لحظه هر
شش که یزیچ هر از شویق اول ومدیم خو سیم مت ساب بعد و دیپر  تا دو دو ح

 من بیج پول نگران خودش الیخ به..نه ای خوادیم گفتیم یانگشووت یچهارتا
 ...مهنا خواهر..بود مهتا..نبود بیعج..بود

 ...بود کرده درک اول از من مثل
 ..مینبود روزه اما و بود رمضون ماه اخر یروزا
 ..بود داده خدا که یمرخص لیدل به منم و اومدن بازار ی بهانه به مهتا

شیرمیت دلم ریز نکهیا با  امهت همراه اما درد از شدمیم مچاله یگاه از هر و دیک
 ...دمیکشیم سرک یا مغازه هر به

 اروید یال جرز درد به قطعا که کنم شوواد تونسووتمینم کوچولومو خواهر دل اگه
 ...خوردمینم هم

 
 ..میزد ابونیخ تو یدور چند کردن دیخر بعد

 ..رونیب میایب مهتا با شدینم وقت گهید که بود وقت یلیخ
 ..بودنم قانون به دیمق نهمهیا از بودم کرده تعجب خودمم من بود سهل که مهتا
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 زحمت یکل با هنوزم..بودم نکرده عادت رمییتغ نیا به اما بودم کرده رییتغ من
 ..نره فراتر یحد از تا کردمیم کنترل رو پام فشار

 ..خواستیم طنتیش دلم هنوزم
 ..خواستیم سرعت دلم هنوزم
 ..خواستیم قرمز چراغ کردن رد دلم هنوزم

 ..گذشتمیم زدیم شمیات هنوزم که ییها هنوزم از دیبا ها سال اون مثل اما
 ..کنم حفظ رو بودن ارزشتر با و مهمتر که رو ییزایچ تا گذشتمیم دیبا

 هیبق یاعضا تا گذشتم داشتن اجیاحت بهش"هنوزم" و خواستن پدر از موقع اون
 ..سقوط خطر از کنم حفظ رو خانوادم یاعضا ی
 نمیشما تا گذشتمیم بودن سرعت عاش " هنوزم" و میدلخوش تنها از دیبا حاال و

 ..کنم حفظ رو
شت سه شام بعد و خونه میبرگ ست ونیتلوز مقابل ی کاناپه یرو هر ش  لمیف و مین

 ..میدید
 ..رو میزندگ لمیف من رو ونیتلوز پشت لمیف اونا

 ماا کنه حرکت تونسووتینم یراحت به هنوزم..بود شووده بهتر خداروشووکر مامان
 ..بود بهتر شیپ هفته دو یکی به نسبت

 ریز میزندگ لمیف مرور نیح یه...شوودمیم نفله داشووتم شووکمم ریز درد زور از
 ..دادمیم ماساژش رو هام پهلو و شکم اطراف و زدمیم چنگ رو دلم
ست از بایتقر رو درد تحمل ییتوانا یوقت  و گفتم ریبخ شب و شدم بلند دادم د
 ..اتاقم سمت افتادم راه
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شکر ستنیم دو هر خدارو صله یک وگرنه دهیپر روم و رنگ چرا دون شت حو  دا
 ...بده حیتوض

 ..کرد دایپ یینما خود مجال درد انگار تازه دمیکش دراز که تخت رو
 ..کمرم دور بستم رو میمیقد یها شال از یکی و شدم بلند کالفه

 ..بندازم رو بهشون بود محال شدینم واجب تا و نبودم ارامبخش و مسکن اهل
 ..بود شده بهتر درد

 ..رفتمینم حال از و کردمیم ییپرو مقابلش در داشتم من دیشا نه که بهتر
 ....میگوش یصدا باز اما بخوابم که شدیم گرم داشت چشمام

 دیپاشو مصووورت تو صووفحه نور تا و کردم دایپ اتاق یکیتار تو رو میگوشوو کالفه
 ..شد تر تنگ چشمام ی حلقه
 ..بدم صیتشخ هارو نوشته تونستم تا دیکش طول

 !؟ینیبب منو یخوایم هنوزم_
 دادم جواب

 !ده؟یفا چه خواستم_
 ..مینیبب گرویهمد میتونیم فردا یبخوا اگه خب_
 نوشتم حوصله یب

 !!کجا؟ و یک_
 راه و کرده بدو بدو یکل عسووول مثل خوشوومزه چز هی یبرا که بودم یادم نیع

سل به دنیرس سل به دنیرس بعد حاال که بوده چیپ در چیپ انقدر ع  یب امالک ع
 ...شده ذوق
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 اومد جواب
 ...شرکت نگیپارک کی ساعت_
 منتظرم_

 استراحت و خواب ی اجازه خودم به و تخت کنار زیم یرو گذاشتم رو یگوش
 ...دادم

 
 ولط و شدمیم بلند مختلف یها بهانه به یه و بودم کالفه کی ساعت خود تا

 رفتمیم رو قدم رو اتاق
 ..زد تشر افسانه سر اخر..گذشتینم که هم یلعنت ساعت

 ..گرفتم جهیسرگ چته نمیبب نیبش ایب دختر یوا_
ستم ش شتم عجله باز اما ن شتن یبرا دا  نارک ی شده جدا پوست با..ساعت گذ

 ..بکنمش خواستمیم و کردمیم یباز ناخنم
 فترینم کار به که دستمم..بود کرده وونمید طرف هی از اونم و شدینم کنده اما
 ...ای چته یگیم..مهنا یوااا_

 ...الا
 خووووو شدهیچ نمیبب بگو

 ..تمدس رو زهیبر یپاک اب دوباره شیالیخیب با خواستمینم بودم نگفته
 ..بودم نگفته گهید که همونجا از..کامل! گفتم اما

 انقدر چطور دختر نیا..چشووماش تو زدیم موج یالیخ یب..داد تکون سوورشووو
 !!بود؟؟؟ خونسرد

 نکهیا جز نگفت یچیه
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 !گهید هیک نیبب برو..سین بد نکهیا خب_
 ..دیلنگیم کار یجا هی
 ..بود خونسرد یادیز افسانه ای کردمیم ریدرگ فکرمو یادیز من ای

 ..گذشت باالخره
 ..بود کی به ربع هی ساعت
 اومد اس ام اس دوباره

 ..باش ظرممنت باالتر ابونیخ هی..میزنینم حرف اونجا اما نمتیبیم نگیپارک تو_
 نوشتم مختصر و کوتاه

 ...باشه_
 ..سمیبنو طومار که بود یاون از بدتر حالم
 پله سمت رفتم مهیسراس و کردم افسانه با یمختصر یخدافظ کی ساعت راس

 ها
 ..زد صدا افسانه

 دمیشن
 نداشتم صبر مجال اما

گار..کردمینم درک هم خودم رو میقرار یب  به یمهم یلیخ زیچ بود قرار ان
 ..ارمیب دست

 ..رفتمیم نییپا یکی چنتا هارو پله
 ..زدمیم تنه بودن پله راه تو که ییادما به
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له راه نیا که بودم نکرده دقت حاال تا چرا یراسووت  بتث نسیگ یتو دیبا رو پ
 ..کنند
 ..بود یطوالن که بس

 ..نبود یخبر نگیپارک یتو
 !باشم؟ کار سر نکنه"

 !"شم؟ مسخره نکنه
 ..دمیفهمیم دیبا..نبود چاره اما
 ..نشستم نمیماش یتو
 ..بودم گرفته ضرب فرمان یرو انگشتام با

 ..بودم کرده چکش بارها که قهیدق چند نیا نیع..کردم چک رو ساعت دوباره
 ..قهیدق پنج و کی

شت نوک با که ییها ضربه  از دش باعث شدیم زده میکنار ی شهیش یرو انگ
 ..بپرم جا
 !!؟!!!!!دم؟؟یدیم یچ
 ..شدم زنده و مردم بار کی برگردد تا و رفت..رفت نفسم دنشید با
 ؟!!!بشم؟ سرپا دوباره شوک نیا بعد شدیم ینی

 
 ..دید رو متعجبم ی افهیق
 ..اور چندش یها خنده اون از..دیخند و دید

 !!!بودم؟ مرد نیا ی چهیباز وقت نهمهیا من پس
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ش که شدیچ دمینفهم شن نویما  یعنتل نگیپارک اون از قدرتم تموم با و کردم رو
 ..رفتم رونیب
 ..خواستمیم حیتوض..بود گفته که ییجا اون به برم خواستمیم..برم خواستمیم

 یک از هک کردمیم فکر نیا به یوقت شدیم بد حالم..وقاحت نهمهیا یبرا حیتوض
 نقدریا تونسووتینم یکسوو دمیفهمینم که بودم احم  چقدر..خوردم دسووت رو
 ..شرکتم سییر جز به باشه باخبر امدم و رفت ساعت از  یدق
 
 ..نشسته دستم کنار یانیک و سادمیوا ابونیخ کنار دمید اومدم که خودم به

 ..نایماش به..ادما به..بود ابونیخ به نگام
 ..بود اون به گوشم اما

 ..بود کجا که ندارم خبر حواسم از..! دونمینم!!حواسم؟
 رو ممقابل مرد ی کننده کالفه و ته و سر یب یحرفا داشتن..مطمئنم گوشهام از

 ..کردنیم کنکاش
 ..دمیشنیم دیبا بودمم نشسته اروم اما..بودم یعصب

 مهه با تو..شتهیپ حواسم همه کارمندم یشد و من شرکت تو یاومد یوقت از_
 بهت داشووتم دوسووت..شووناختم حاال تا که ییادما ی همه با..یداشووت فرق برام
 ودب محال بود یا گهید کس اگه..یدیجوشووینم یکسوو با تو اما..بشووم کینزد

 مهه مثل منم تو الیخ به..برسه هم باشگاهش به یادار ساعت وسط بدم اجازه
 وزار که زمستونا مخصوصا..تو مراقب و بودم من اما رفتمیم یادار ساعت بعد

 ..کیتار هوا تو رفتن میتا و بودن کوتاه
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 ..بودم مواظبت دور از
 ..سهیقد هی..یبود ارزشمند دختر هی برام تو

 ..دمیدیم تورو سال و سن هم یدخترا وضع یوقت خصوصا
 ..هست و بود زیبرانگ نیتحس کارت یبرا تو تالش

 ..گذاشتم ادداشتی برات که روز اون تا بود بهت حواسم دورادور شهیهم
 کردمیم خدا خدا کردم چه دمیفهم تازه که بعدش..کردم کارو نیا چرا دونمینم
 ..دارم برش و شیباش دهیند
 ..شیخوند.. تو و اورد برات کاغذو قاسم مش که دمید..اما
 ...بود شده شرو  یباز
 ..کنم یمعرف خودمو که دمیترسیم اما
 ....!یچ از دونمینم اما
 ..کردم دایپ جرات باالخره که شبید نیهم تا

 ..مهنا
 !مهنا و کوفت!مهنا و مار زهر..برگشتم زیت

 !!!!!روزه هی نیهم بود شده ایح یب چه
 زدن صوودا با نبود الزم گهید..زدنش حرف از شوودیم چندشووم یکاف ی اندازه به

 دیبا..شوودم رهیخ ابونیخ به دوباره حرفش ی ادامه با..کنه بدتر حالمو اسوومم
 !حرفاشو کردیم تموم

 گفت مکث با
 !بشه گذاشته پا ریز مونیسن اختالف که کنم یکار دمیم قول من..خانوم_

 ..زمیریم پات به دارم یچ هر من
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 ..برگشتم زیت دوباره
شم یتو رو درد یه چرا!!شد؟؟ینم خفه چرا گردنم شیم داد گو  ی اجازه..دیک
 ..نداد دادن جواب

 ..مهنا دارم دوست من_
 ..زد که یخالص ریت بعدش و
  خونم یایب روز چند دمیم شنهادیپ بهت_

 ..یبد جواب ازدواجم شنهادیپ به بعد و میش اشنا شتریب باهم
 
 نفهمم که نبودم بچه!!؟!!مردک نیا گفتیم یچ

 ..تر سخت درکش...بود سخت برام دنشیشن
 ؟!!!شتر؟یب نیا از وقاحت

 !!نم؟؟یبب بود قرار رو خونش هیچ
 !!!رو؟ خوابش تخت

 !هه
 ازدواج؟ ی بهانه به اونم

 ؟!!بزنم؟ داد بتونم شدیم ینی
 ؟!!بودم؟ شده خفه چرا

 قشووهن بگم خواسووتمیم که ییحرفا یبرا داشووتم شیپ لحظه چند نیهم تا منکه
 ..دمیکشیم

 ...بود جوابم منتظر
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 ..بدم رو وقاحتش نیا جواب تا..بزنم داد تا زدمیم زور داشتم
 ..تتمپش! برادرت ای پدر عنوان به من یگفتیم شهیهم توکه بگم خواستمیم

 !!!؟؟یدیم رو تختت و خونه شنهادیپ خواهرت به نید کدوم یفتوا به حاال
 ..بودم شده الل که بود شدهیچ دونمینم اما

 ..نشد..دادم ماساژ دست با گلومو
 ..نشد..بگم بهش نفرتم از تا کردم نگا چشاش تو

 ..شندهک اما اروم..داد با نه اونم..بود کلمه چنتا نیا بگم تونستم که یزیچ تنها
 نمتیبب خوامینم گهید!نییپا گمشو_

 !!!گمشو
 شخود دیشا...کرد تعجب زبونم ی کشنده شین حدو از شیب یسرد از دیشا
 ..مرد..شکست لحظه هی!...بود کرده اماده یا گهید زیچ یبرا رو
 ..شد زنده دوباره اما
 ....بعدا یهست یعصب االن تو_

 !؟!!!بود؟ یچ بعدا
 ...شیفطرت پست و یپست از!وجودش از..ازش خوردیم بهم حالم

 گفتم زحمت به
ناخت نطوریا منو تو_ بهیا من!!؟؟یشوو  بگم بت دیبا االن خودت الیخ نم؟

 !قهرمان؟؟!!اسطوره؟
 ...یستین یچیه گهید..یستین یچیه تو! نه

 ..یپشتم برادرانه یگفت که همونطور کردمیم فکر که بودم ساده
 ..بد یلیخ..یهاد اقا یکرد بد
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 ..اما ببرم وتتیثیح و ابرو کل االن نیهم تونمیم نداره برام یکار..نییپا برو حاالم
 ..کنمیم سکوت یکرد حقم در که ییها کمک احترام به اما

 !!زدم؟؟ حرف اونهمه چطور
 !دونمینم واقعا

 رفت چطور دونمینم
 ...بود رفته که اومدم خودم به یوقت رفت بعد قهیدق چند رفت یک

 نکردم؟ ریتحق نزدم؟چرا داد شتریب چرا
 !!بودم؟ داده جواب اروم انقدر چرا

 گذشتیم مقابلم از لمیف نیع حرفاش
 ..دوباره دیرسیم ته به تا و شدیم یپل اول از

 دور ازم یا لحظه شیوانیح احسوواسووات در غرق و یوحشوو یچشووما عکس
 ..شدنینم

 بودم کرده کز نیماش یتو ابونیخ کنار همونجا
 ..بود فرمان یرو سرم..خودم یتو بودم شده جمع
 !!بودم؟ زنده اصال
 ..دمیشنیم رو میگوش زنگ یصدا

 ..بدم جواب خواستمیم نه تونستمیم نه اما
 ...باره چند...دوباره

 ...بود شکسته مقابلم جبروتش ی همه با یانیک
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 بود مرده دنید لیدل به دیشووا حاال و بودم دهید رو اون مردن من و بود مرده اون
 ..نداشت ها کرده سنکوپ از یکم دست حالم و بودم اورده کم اونطور که
 

 ..کشت خودشو میگوش
 یصوودا شوودنیم گرفته سوور از کلمش نیاخر بعد هربار که یانیک یصوودا نیع

 ..شدیم گرفته سر از بار هر هم میگوش
 ..شدمیم کالفه داشتم گهید
 ..دمیشنیم گوش با رو یکی دمیدیم چشم با رو صدا هی
 بدون..اوردم رونیب فمیک از رو یگوشوو و بردم دسووت جون کم و حوصووله یب
 دادم جواب کنم نگاه شماره به نکهیا

 ..کردمیم کشش فحش و بود یانیک داشتم دوست
 ..کردیم هیگر نبود نگران فقط انگار.. کرد وونمید مامان نگران یصدا..نبود اما
 مهنا_

 ..میفکر یب نیا با من به لعنت
  عشوو به دیبا حالت نیتر عیفج یتو یحت بشوووه که یزیهرچ نبود ادمی چرا

 ؟؟؟!!شم بلند خانوادم
 ..داشت انیجر یزندگ هنوزم

 !!مامان؟ شدهیچ!مهنا؟ جان_
 ..زدیم زار
 ..کردیم ه  ه 
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 نشووسووته اونجا جالت همون تو که بود سوواعت چند دونمینم...داشووت ح 
 !بار؟؟ صد ای بار ده..بود زده زنگ بار چند ای..بودم

 گفتم زحمت به
 ..امیم االن..مامان خوبم من_

 ..نکن هیگر خونه امیم االن بخدا
 ..دمیکشیم زحمت چقدر

 ..اشکام مهار یبرا..زدن حرف یبرا
 ..کردم قطع رو یگوش من و گفت باشه

 ..رفتمیم دیبا
 نبود مهم چطور؟

 نبود کجا؟مهم از
 نبود سرعت؟مهم چه با
 ..کنه هیگر ذاشتمینم و رفتمیم دیبا..دمیرسیم مامان به دیبا

 ..زخم و بود خشک گلوم راه انگار اما
 ..رفتیم نییپا یسخت به بزاقم
 برداشتم یصندل دو ی فاصله از رو اب یبطر
 ..دهیند اب یها ادم نیع!الجرعه..خوردم رو همه

 ..زدم استارت شد باز که گلوم و نفس راه
 ..نشد..یاول

 ..نشد..یدوم
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 ..شد روشن باالخره..یسوم
 
 ..رفتمیم یسرعت چه با دونمینم
 بود؟ نیهم اخر میس..بودم شده وونهید

 ..گذشتمیم نهایماش نیب از
 ..راست..چپ
 صخال کربن هوا کل انگار..بود اومده کم نفس باز..بود نییپا ته تا شوووهیشوو
 ..کرد تحملش شدینم..بود

 ..شدمیم فوریک میرانندگ وضع نیا از یکل بود یا گهید طیشرا اگه داشتم حتم
ما..کردمیم ذوق یکل نا اون یبرا ا  فقط..نبود مهم یچیه فرمون پشوووت یمه
 ..برسه خواستیم

 ..مدیشن رو سیپل نیماش ریاژ یصدا که بودم نرفته رو راه شتریب نصف
 ..کردم نگاهش پشت ی نهییا از

 !؟!!بود؟ من با ینی..بود من سر پشت
 ..شد تر جمع حواسم

 ..بایت..سایوا االن نیهم..کن توقف بایت_
 !بود من با پس پوووف

 ..نداشتم وقت ینی..نداشتم ستادنیا الیخ
 ..بود عصر پنج ساعت..خونه گشتمیبرم دیبا

 ..شده نگران یکل مامان حاال
 !بودم؟ کرده ؟چه!بودم کجا..بدم حیتوض بهش دیبا االن
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 ..دهش چه و کردم چه دمیفهم تازه دمید ها نهییا یتو دوباره که رو سیپل نیماش
 !!؟ستادمیا ینم چرا من..کردنیم دنبال رو یفرار قاتل انگار..بودم مجرم انگار

 ..زدم کنار و کردم مهار رو نیماش یباال سرعت زور به
 ..جلوتر کمی هم سیپل نیماش

 ..ترسناک لیاستا و گارد با..شدن ادهیپ
 ..یفرار و دزد ای میجان و قاتل بودند کرده فکر..گرفت خندم

 ..شدم ادهیپ..اومد جلو اطیاحت با بود بزرگترشون انگار که یاون
 ..شد کینزد تحکم با و محکم

 !!جان؟؟ دختر یکنیم چه_
 ..بود سکوت شیبعد یسوالها و حرفا و سوال اون جواب

 !بگم؟؟ داشتم یچ
 ..درد..داشت درد خالصش ریت

 ..شهیم فیتوق ساعت دو هفتادو مدت به نتیماش_
 ..شدم نابود..رفتم وا..شکستم

 !!!موند؟یم دیبا نایا دست ساعت دو هفتادو نمیماش
 ...سکوت باز..نگفتم یچیه

 ..یانیک به..فرستادمیم لعنت داشتم دلم ته اما
 ..ناقصم عقل و هوش به...خودم به

 !!ن؟یماش بدون کردمیم کاریچ دیبا حاال
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 ..بردن نمویماش
 ..برم دنبالش نداشتم نا یحت گهید

 نمیماش..میزندگ ینی نمیماش دونستیم شناختیم منو که یهرک..بود رفته توانم
شته ی همه از شتریب..امیدن ینی سش هام دا شتم دو شتم تحمل و دا  هی یحت ندا

 ..باشه دور ازم ساعت
مه..بردن نویماشوو قل تا کردم جمع رو توانم ی ه نار تا خودمو ال  ابونیخ ک

 ..برسونم
 ..خونه رفتمیم دیبا..گرفتمیم یتاکس دیبا
 کردو ترمز امپ مقابل یتاکس رنگ سبز نیماش دنبالش به رفتو باال دستم زور به

 ..شدم سوار
 

****** 
 

 کالفه..نداشووتم نیماشوو که بود نشووده هم سوواعت چهار و سووتیب یحت هنوز
 !!کنم؟ تحمل رو نبودش گهید ساعت پنجاه شدیم ینی...بودم
 ..نداشتم هم کار گهید که بود نجایا یبدبخت اخه

 ؟..موندمیم دیبا ییهوا چه به..رفتمیم دیبا..شرکت رفتم صبح
 !!؟یمتیق چه به
 !!احم ؟ ادم هی درخواست ی حانهیوق تکرار متیق به
 !!بودم؟ کرده جمع عمر تمام که ییها تیثیح رفتن پا ریز متیق به
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شته که یادم با شدن رو به رو متیق به  یانیک من!!ذهنم یتو اونم!!بودمش؟ ک
 !بودم کشته ذهنم یتو رو

 ...بشه زنده یانیک نداشت امکان
 ...نمشیبب دوباره بتونم نداشت امکان

 ..بود *ت*ج*ا*و*ز*م هی اون
 !!ه؟یجسم تصرف یمعن به شهیهم *ت*ج*ا*و*ز* گفته یک

 ..شهیم تصرف روح اتفاق نیا قبل یگاه
 ..شهیم *ت*ج*ا*و*ز* روح به
 رت سخت و بدتر *ت*ج*ا*و*ز* نیا درد که دونستیم من از بهتر یکس چه و

 ..هیجسمان *ت*ج*ا*و*ز* از
 ..کردم جمع اونجا از رو شدیم مربوط من به که یزیچ هر و رفتم شرکت به
 ..موندیم مهنا از یاثر دینبا

 ...نبودم هم اول از انگار که یطور!رفتم
 کنه منصرفم خواست افسانه

 ...نشد اما
 کنه منصرفم خواست قاسم مش

 ...نشد اما
  کنن منصرفم خواستن هیبق

 ..نشد اما
 !چکسیه...رمیم چرا دونستینم یکس
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 ....افسانه یحت
 اومد کردنم منصرف یبرا یانیک

 ..نشد باز اما
 ..نرو که بود کرده لهیپ

 لهیپ باالخره و گمیم همه به زویچ همه وگرنه برداره سرم از دست گفتم هم اخر
 ..شکافتم رو اش

 
 ..بودم نشسته پارک یتو دست به روزنامه..بود عصر

 و بود نییپا سوورم بشووم زمان گذشووت متوجه نکهیا بدون..کردمیم دایپ کار دیبا
 ..نوشتمیم دفترچم یتو هارو شماره..کردمیم کنکاش رو روزنامه

 .. میکشیم خط قرمز خودکار با ها شماره دور
س اخر به که روزنامه نیاخر ست دیر شت بردم د  رو شدم خم کمر و گردنم پ

 ..کردم صاف
 !!!یلعنت درد گردن..آخ

 ..گرفتم هارو شماره یکی یکی و اوردم در رو میگوش
 ..مصاحبه یبرا رمیبگ وقت تونستم جا چند که بودم شانس خوش

 ..گرفتم شیپ در رو خونه راه ادهیپ و شدم بلند شد تموم که کارم
 ..دادنیم صدا ت  ت  زانوهم..بودن گرفته درد دوباره پام ساق دمیرس خونه به تا

 و خندون و بذارم در پشووت هامو یقرار یب و دردا شووهیهم مثل کردم یسووع
 ..خونه تو برم سرخوش

 ..نشدم موف  هام تالش رغم یعل که بود اول بار دیشا اما
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  دیپرس دنمید با مامان
 !؟یکرد دایپ کار_
 ..پاش به زد نه گفتم سر با تا

 کنار و زدم پسووش یحال یب با ومدیم طرفم به مهتا..رهیبگ درد زانوش دمیترسوو
 ..زدم زانو مامان یپا
 دیغر رتشیبگ دهیناد داشت یسع که شیذات یمهربون با
 !!مادر؟ اخه یکرد ول کارتو چرا_

 !چته؟؟ یگینم من به چرا
 اون گوب..من به بگو!!باشم؟ صبورت سنگ دینبا مگه!!ستم؟ین مادرت من مگه

 ..رو کنهیم تتیاذ که رو یزیچ
 مگه!رو؟؟ شوورکتم صوواحب یشوورم یب و ییپرو و ؟حماقت!!گفتمیم رو یچ
 !!کنم؟ اضافه هاش غم به گهید غم هی تونستمیم

 ..دمی*ب*و*س* دستشو
مان_  فقط االن..کنمیم دایپ زود یلیخ کارم..سوووتین میزیچ من جان ما

 ..شمیم خوب..کنم استراحت کمی بده اجازه..خستم
 رفتم اتاقم سمت شدمو بلند من و داد تکون رو سرش

 فشار یکم رو شانش..بود ستادهیا حال وسط متعجبش و نگران ی افهیق با مهتا
 ..دادم لشیتحو میظاهر یها لبخند اون از و دادم

 ..رفتم اتاقم به
 نرفتم رونیب هم شام یبرا یحت



 165 چراغ قرمز

 شووکالمم ی همه نمیبب شوودمیم داریب یوقت و بخوابم خواسووتمیم..دمیخواب فقط
 ..کنم یزندگ دغدغه یب ادما ی هیبق نیع تونمیم منم و شده حل

 ..نمیبب رو راحت یزندگ خواب کم دست ای
 ..کنم فرار یداریب و ایدن از تا کردمیم رو تالشم ی همه داشتم انگار

 "مامت..یا شده تمام یعنی نیا باشد یداریب از فرار خوابت لیدل تنها یوقت"
 

**** 
 ..میریبگ تماس باهاتون تا لطفا نیکن ادداشتی رو شمارتون_

 ..نوشتم بود گذاشته جلوم که یا برگه یرو رو شمارم
 شما از خبر پس..شماره نمیا_

 گفت و داد تکون یسر انسالیم مرد
مال با_ جایا یرو ییباال احت ته یلیخ ما..جان دختر کن حسووواب ن  یتو وق

 ..میداشت ازین دار سابقه و کاربلد یکارمندا به شرکتمون
 ! یعم..زدم لبخند
 ...رفتم رونیب اتاق از و گفتم اجازه با و کردم تشکر

 ..بودم اورده یشانس چه...!!خداروشکر
سته..بود ظهر دوازده ساعت ش نبود بازم بتونم نکهیا یبرا اما بودم خ  رو نمیما

 ..!دور از یحت...دمشیدیم دیبا کنم تحمل
 ..برندیم کجا رو یفیتوق یها نیماش دونستمینم منکه اما

 !بود؟ مهم مگه پام ساق درد..ادهیپ همچنان..افتادم راه حواس یب
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 ودموخ بلند یها قدم با و عیسوور بود ابونیخ کنار که یسوویپل نیماشوو دنید با
 ..رسوندم بهش

 ..دونستنیم اونا حتما..رمیبگ ادرس خواستمیم
 ..شدیم تند قلبم ضربان رفتمیم جلوتر یهرچ
 ستادمیا نیماش کنار

 ..خوردم جا کاوه دنید با شد باز که نیماش در
  بود سرنوشت بیعج دست..رفتم عقب قدم هی

 !داشتند؟ هم فرق مگه..قسمت گفتندیم ها یبعض
شت مگه سمت همان سرنو  حاال اونم دیرسینم ذهنم به که زهایچ چه!!نبود؟ ق

 ..بود من سالم منتظر و بود داده سالم اون که
 ..شدمیم ریز به سر شهیهم مرد نیا یجلو...شدم ریز به سر دوباره

 گفتم آرام
 ..سالم_

 ..نکنند رمیگ برق چشمانش برق تا بود نییپا سرم
 !!!دندیدرخشیم چه چشماش ی سوخته یا قهوه یراست

 !!شده؟ یزیچ_
 ..!!بود شده ؟اره!!بود شده یزیچ

 ...!نمیماش
 ..برگشت عالم غم دوباره نمیماش یاور ادی با
 !!ن؟یبد من به رو برنیم رو یفیتوق ینایماش که رو ییجا ادرس شهیم..بله_



 167 چراغ قرمز

 ..بود گرفته استهزا به رو ابانیخ کل بودم سهل منکه لبش یرو پوزخند
 !!شد؟ فیتوق باالخره پس_

 !بودم؟ داده هشدار من بگه نکهیا!!بود؟ یچ دنبال
 !!برم؟ ای نیدیم آدرس_
 ..میریم باهم نیبش_

 ؟!!!س؟؟یپل نیماش تو نمیبش!!؟!!!!من؟
 ..دیخند دید که رو تعجبم

 !!اونروز بود شده قشنگ چه اورش چندش یها خنده
 ادینم شیپ یمشکل نیبش_

 ...!!نمیماش اما کنم مقاومت خواستم
 
 ..شدم نیماش سوار حرف یب

 نگاه و کرد سووالم لب ریز اونم دادم سووالم..خورد جا دنمید با راننده سوورباز
 ..دوخت کاوه به رو پرسشگرش

 ..یمرکز نگیپارک برو_
 ...سروان جناب اخه_

 نداد ادامه مهلت کاوه
 ...برو گفتم!سیه_

 ...افتاد راه و شد ساکت
 ...اما..نگم که کردم دست دست یکل
 !بدن؟؟ زودتر نمویماش نداره یراه چیه_
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 گفت اروم یصدا با برگرده نکهیا بدون
 هست راه هی چرا_

 صدام تو شد  یتزر همه کرد قل قل دلم تو جانیه یهرچ
 !؟؟یچ_
 بود دهیرس اوج به صداش طنتیش
 ..بگم تا کن خواهش_

 ..!نمیماش اما!!خواهش؟!!من؟
 کنمیم خواهش باشه_

  یتصوود چشووماش طنتیشوو رو صووداش طنتیشوو حاال..عقب شوود خم
 ..کرد نگام لحظه چند..نگاه نیا ریز بودم معذب..کردیم

 گرفتم یباز به لباسمو ی گوشه
 ...نه خواهشا نیا از..!نوچ_

 ..شدم ریز سربه دوباره بعد کردمو نگاش لحظه چند
 ..جاش سر برگشت اونم

 !!؟یجور چه پس_
 ..شهیهم یها خنده همون از..دیخند

 ..!بگم تونمینم_
 ..یکن کشف خودت دیبا

 ..سرمست و بلند..زد قهقهه دوباره بعد
 ..!کردم فکر یکم
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 !!م؟یداشت خواهش هم یا گهید نو 
 ..کردینم یاری منکه ی حافظه بود هم اگه
 ...کرد ترم کالفه دمینرس جهینت به نکهیهم

 ..گفتم حرص با
 !خوامینم نگو اصال_

 !!کرد؟؟یم سرمستش یروزیپ احساس ای بود خوشحال..دیخند دوباره
 گفت شدیم ادهیپ که یدرحال نیماش توقف با
 !!!!سوخت طتیبل...!خودته لیم_

 ...کردمیم تحمل هم گخید چهارساعت و ستیب...نداشت یاشکال
 !نبود؟ صبور لقبم مهنا من اسم مگه

  شدم ادهیپ
 ..زدیم حرف و دادیم دست گهید سیپل با

 ..من کنار برگشت شیسالمت چاق شدن تموم بعد
 ..بهم بده دادنو بهت فیتوق موقع که یا برگه_

 ..شد باز تعارف به لبم که شدیچ دونمینم
 ..شمینم شما مزاحم گهید نه_
 ..ممنون هم جا نیهم تا
 ..کرد نگاهم دلخور و رهیخ

 زد صدا بود من به چشمش که همونطور
 !؟یحشمت_
 !!قربان؟ بله_
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 !کردیم نگاهم هنوز
 !کنم؟یم چه کننیم تعارف باهام که ییادما با من_

 دیخند یحشمت
 نیندازیم طرف یپا جلو سنگ نیتونیم تا_
 نیسوزونیم طشونویبل

 ..!کنهیم جون نوش دستتون از چک هی طرف بود ممکن اگرم
  کردیم نگاهم هنوز

 خب_
 !برس کارت به ینی
 !اومد کش خنده به لبم حواس یب

 ...نداشت دوست تعارف من مثل اونم
 !؟؟!؟؟!من مثل
 !بودم؟ تفاهم دنبال چرا

 
 !کنم؟ رفتار باهات گهید یادما مثل ای رو برگه یدیم_

 ..کردمینم درک رو صداش یچاشن ی خنده
 !!بود؟ سرمست نقدریا چرا

 زدم تشر خودم به
 ....هس رو خنده شهیهم دیشا+

 !؟؟یداشت دوس شتریب بود رو ترش اگه
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 گهید بده!بابا یا_
 ...فمیک یتو کردم دست دادمو تکون سر

 ..دادم دستش به و کردم دایپ کاغذو
  کرد مزمهز لب ریز و دیکش مرتبش یموها تو یدست سبابه و شست انگشت با
 !ییبقا سروان_

 ...نگیپارک وسط اتاقک سمت به رفت و دیکش راهشو بعدم
 ...کرد رونمیب هپروت از یحشمت یصدا

 !ن؟یدار ینسبت سروان جناب با_
 ..دیپر باال ابروهام از یکی

 !!؟؟؟!!نسبت
 دادم جواب یخونسرد با
 چطور؟ نه_

ش سوار بعدم" یچیه" هیشب کرد زمزمه یزیچ لب ریز و داد تکون یسر  نیما
 ..شد

 مهنا؟_
 صدا طرف برگشتم!!؟؟!!مهنا؟؟؟

 میداشت فاصله قدم چند
ما کرد حس که دمیفهم نگاهمو یزیت  شک لبخند به لبش فقط نکرد یتوجه ا

 اومد
 ایب_

 افتادم راه من و ستادیا اون
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  دمیپرس میدیرس بهم تا
 شده؟یچ_
 گفت لبخند با
 لمد مهربونم حد از شیب از شووتریب ذره هی من خب اما سوووخته طتیبل گفتم_
 !..نکنم برات یکار ومدین

 ..ادیز یلیخ..شدم خوشحال
 !خب؟_
  گفتم جانیه با
 کرد؟ یکار شهیم یعنی_

 ....دیخند باز
 !؟یگرفت کم دست رو آهنگر ی کاوه_

جه ما نشووودم منظورش متو قک به ورودمون با ا تا مه الیخیب ا حث ی ادا  ب
 ..بود یزیچ هر از تر مهم نمیماش فعال..شدم
 !!تعهدنامه عنوان به دادن دستم به رو یکاغذ
 !!شمیم قمیعال الیخیب بودم گفته منکه
 !!بود؟ الزم هم یکتب تعهد

 سال مین ی اندازه به که ییها ساعت مین همون از..میشد معطل یساعت مین
 ..گذشتیم

 واریدن اگه که بخورم قسووم حاضوورم دمید رو نمیماشوو یوقت و کرد کارهارو کاوه
 ..شدمینم خوشحال اونقدر دادنیم بهم
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 ..گشتمیم دورش پروانه نیع
 ..کردمیم نگاه رو کاوه قدرشناسانه یا لحظه
 ..دمیخندیم یا لحظه
 ..نیماش یرو دمیکشیم دست لطافت با بعد ی لحظه

 ..کردیم نگاهم معروفش لبخند با و بود سادهیوا یا گوشه هم کاوه
 

****** 
 

 کاوه
 
 حس ردخت نیا به نسووبت که بود افتاده اتفاق وجودم یتو یانقالب چه دونمینم

 !!!داشتم تیمسول
 !!!بهیغر دختر هی به نسبت تیمسول حس

 ..کردم استفاده تمیموقع از خاطرش به
 ..گذشتم غرورم از

 یبرا رو کردمینم خودم پدر یبرا یحت و بودم متنفر ازش شوووهیهم که یکار
 " یباز یپارت" کردم دختر اون یخوشحال

 هتونسووت نکهیا از..کردمیم ذوق منم و دمیدیم رو کردنش ذوق که بود جالب چه
 ..بودم خوشحال کنم خوشحالش بودم

 ..اومد طرفم و کند زدن پر نیماش دور و بودن پروانه از دل باالخره
 ..رهینم ادمی هرگز شمارو لطف سروان جناب_
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 ..نیکرد یبرادر من ح  در شما
 زدم لبخند دوباره

 ..بود فمیوظ..کنمیم خواهش_
 ..داد اون رو جوابم!!بود؟؟؟ فمیوظ

 بود لطف..نبود فهیوظ نه_
 ..ممنون بازم

 ..کنمیم خواهش_
 زدم صدا افتاد انیجر به فکرم شد نشیماش سوار و کرد یخدافظ

 مهنا؟؟_
سم زدن صدا چرا دونمینم  من و کردیم ور شعله رو درونم انقالب کشیکوچ ا

 ..داشتم دوست رو انقالب نیا
 ..کرد نگاهم زیت باز
 گفت تشر با...گرفت خندم باز
 ها داره دم کشمشم_

 گفتم بدم حالت رییتغ نکهیا بدون
شمش من_ صال..ندارم دوس دار دم ک شک علم ا شمش دم کرده ثابت یپز  ک

 !دم؟ب دست از رو میینایب یندار دوس که شما..شهیم یینایب تو اختالل باعث
 ..بخنده که بود اون نوبت

 !ن؟یداشت کارم_
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سم ی نهیس یرو بیج از رو تمیزیو کارت ش رونیب لبا  به دیترد بدون و دمیک
 گفتم و دادم دستش

 ..نک خبرم یداشت الزم یباز یپارت باز ویداشت یکار اگه...من ی شماره نیا_
 ..شد ریز به سر دوباره و دیکش خجالت اون و دمیخند من

 ..افتاد راه دادن تکون دست بعد و نیماش ی نهیس رو گذاشت رو کارت
 ..خودمون نیماش سمت رفتم منم

شمت س لبخند با یح شت..کردیم دنبال رو مهنا شدن دور ریم  هب زدم یاروم م
  گفتم و بازوش

 ..پسر میبر_
صال..نبودم گرفتن خودمو اهل ست ریز یبرا یحت!ا شن دیبا که امید  و بودمیم خ
 ..نبود نیا من اعتقاد اما..ببرن حساب ازم که خو تند
گه احترام من نظر به عدش ادیب وجود به ا  رونیب مشیحر از پا کس چیه ب
 ..احترام همون حرمت به ذارهینم
شت اداره به هم با شده تموم هنوز میکار ساعت میبرگ  رو یاقب ساعت مین..بود ن
 ..دادم رو روز چند نیا گزارش و رفتم سرهنگ اتاق به

 یکل رامب که ییلباسا همون با و برداشتم اتاقم کمد از رو نمیماش چیسوو بعدم
ش سوار وردنیم وجود به افتخار و غرور  راه خونه سمت به و شدم خودم نیما
 ..افتادم

 
***** 
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 مهنا
 
 متس رفتم و گرفتم دسوت پشوت با مویشوونیپ عرق..اومدم رونیب شورکت از

چه ته که نمیماشوو  زییپا یبو بیعج هوا و بود وریشووهر..بود پارک کو
خدام هم عیسوور و کردم دایپ کار عیسوور که شووود خوب..دادیم  اسووت

 ..نداشت حد خوبم حال و یخوشحال..شدم
 ..شرکت سییر اسم یپ رفت حواسم هوا یب
 "یانیکاو ونیهما"
 به من مشکالت گره روز دو یکی نیا که ها یانیکاو نیا نیب بود ینسبت چه ینی

 چکش و زدمیم چرخ نیماشوو دور که حال همون در!!شوود؟یم باز اونها دسووت
 ..افتادم مامان و کاوه ادی کردمیم

 شدعوت شام حتما داشت اصرار بودم گفته مامان یبرا کاوه کمک از که اونروز
 ..کنم
 !!یا مسخره تکرار چه

 مون دلداده و بده کاوه و من دست کار مامان شام نیا بود قرار رمانها نیع حتما
 !!کنه؟
 ..دادم انفجار ی اجازه ام خنده به شدمو نیماش سوار
 ..!!گنایم من افکار به ضیمر افکار
 !!د؟بو نمیماش به حواسم قبل از شتریب یلیخ روز دو یکی نیا چرا یراست

 ..گذشتمینم هم کیکوچ خراش ای لک هی از یحت
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 ..دیچیپ گوشم یتو ابهت همون با تصادفش قبل روز چند بابا یصدا
 نارمهک جا همون بابا نکهیا فکر از و دمیترس لحظه هی که بود واضح انقدر صدا
 ..دمیکش عقب

 از رو زیچ اون که شووهیم مشووخص یوقت درسووت ادما یبرا یزیچ هر ارزش_
 ..ساعت چند یبرا شده یحت کنن حس رو دادن دست از خطر ای بدن دست

 ..افتادم راه
 ..باشگاه برم خواستمیم دوباره

 تا و تمرفیم روز چند که بود من حیتفر و یسرگرم ی لهیوس انگار باشگاهم نیا
 هب دسووت لباسووام یتنگ احسوواس با دوباره و ذاشووتمشیم کنار شوودمیم خسووته
 ..شدمیم دامنش

 ادامه ته ات تونسووتمیم تر راحت بود شووده تموم بایتقر گرما فصوول گهید که حاال
 ..!بدم

 !!اهویه پر یپشت کوچه همون دوباره
 ..دیکش طول یساعت مین نام ثبت کار
 ...یکار ساعت بعد اونم ساعت دو ونیم در روز کی هر

 گفتم خودم با
 "وستهیپ اما اهسته"

 ...!!بود خواسته مامان اما..کاوه دعوت یبرا بودم مردد
 ..شتمگیم دنبالش ابونایخ تو در به در دیبا حاال وگرنه بود داده شماره شد خوب

 ..هکن جور هاشو برنامه شب تا تونستیم ادیب خواستیم اگه و بود ظهر سر
 گرفتم شماره شدمو دمیترد الیخیب
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شتم ش یتو یجذاب ی مردونه یصدا که شدمیم دادنش جواب الیخیب دا  یگو
 دیچیپ

 دییبفرما_
  بودم گرفته اشتباه حتما..باشه کاوه کردم شک
 گفتم پته تته با..نبود نطوریا که کاوه یصدا

 ..داشتم کار یانیکاو سروان با من..سالم..دیبخش_
 گفت یخونسرد با اما اون

 ..!نییبفرما خودمم_
 !یقشنگ یصدا ؟؟چه!!بود خودش
شت یحت که بود جالب  ابلممق انگار که یطور..شدمیم ریز به سر هم تلفن پ

 کنم حفظ نگاش یگرفتگ برق خطر از خودمو بخوام و باشه
 ..مهنام من_

 شد تر یمیصم لحنش
 !!؟یخوب سالم..عه_

 برق!!؟یبزن دسوووت برق به که یشوویم گرفته برق یوقت گفته یک!بودم؟ خوب
 ..بود گرفته منو فاصله نهمهیا با کاوه یچشما

 نشدم؟ ؟مزاحمیخوب شما یمرس_
 ..دمیشن خط پشت از رو یحشمت یصدا

 شساکت حرف بدون کاوه دمیفهم شد ساکت که بعدش و..." نیماش اون قربان"
 کرده
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 یمرس خوبم_
 بابا نه!مزاحم؟

 ؟!شده یزیچ
 حالخوش حتما یایب اگه کرده دعوتت شام تشکر یبرا مامانم فقط..یچیه نه_
 شهیم

 ..دادینم بودن یرسم ی اجازه من به زدیم حرف راحت که خودش
 ؟یچ بابت تشکر..نکردم یکار منکه_

 !دونمینم..  دیخندیم خط اونطرف دیشا
 ..هیلطف کم..نیینفرما_

 ..کنمیم اس ام اس هم رو ادرس میمنتظر شب ما خالصه
 امیم..ممنون باشه_

 ..کرد اثباتش حاال و ستین تعارف اهل گفت اونبار..!ولیا..اومد خوشم
 ..فعال پس_

 ..کردم اس ام اس رو ادرس بالفاصله و کردم قطع
 به و دمیخر هم رو داشووت الزم که یلیوسووا سووتیل و دادم خبر مامان به بعدم
 ..رفتم خونه

 
 ..ودب الزم یریگردگ خب اما بود مرتب..خونه جون به میافتاد مهتا با عصر تا

 نیح و دمیپوشوو لباس..گرفتم یا قهیدق چند دوش شوود تموم کارم نکهیا از بعد
 ..خوندم رو بود دهیرس کاوه از که یاس ام اس اتاق از اومدن رونیب

 !ام؟یب خواهرم با شهیم_
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قدر نگ نظرم به بودنش یخاک چ مهیا با من..بود قشوو عام نه قتیه اد  چو
 ..باشم کاوه مثل تونستمینم
 !چشم یرو قدمشون..حتما_
 ؟؟!!بود..نبود تعارف نکهیا

 
 تر یخاک یکی از یکی که بودم مقابلم دختر و پسوور متعجب من شووام زیم سوور
شون ی خونه انگار که یطور و بودن شه خود شند معذب نکهیا بدون با  غذا با

  خوردندیم
 ..بودن شده مهتا منو یخور کم متعجب انگار هم سمانه و کاوه

 ..اونها حضور از بود یراض چقدر مامان
 ..میزد گپ رو یساعت دو یکی و مینشست هم کنار دوستانه شام بعد

 !کاوه؟ اقا_
 تکلف یب و راحت اون که گرچه..کاوه اقا اون به من و مهنا گفتیم من به اون

 یلیخ هنوز خب اما زدن حرف راحت به یشدیم وادار ناخوداگاه و زدیم حرف
 ...کشمش دم کندن یبرا بود زود

 !بله؟_
 !؟یشناسیم یانیکاو ونیهما یاقا_

 داد جواب اون قبل سمانه
 !چطور؟ عمومه اره_

 !بود؟ عموش..کردم تعجب
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 ..گفتم کاوه به رو
 ..شونیا هستن دمیجد شرکت سییر_

 دیپر کاوه یابرو
 !!د؟یجد شرکت_

 !رفت؟ینم ادمی یانیک یحرفا چرا..دادم تکون سر
 یااق شوورکت امروز نیهم و دادم اسووتعفا یلیدال به بنا میقبل شوورکت از..اره_

 ..شدم استخدام یانیکاو
 خودشو گاران..یشرکت ی کاره چه دینپرس..یداد استعفا لیدال چه به بنا دینپرس

ستیم مجاز شته اطالعات خانوادم و من از اونجا تا که دون شه دا  خودم که با
 ..بود خوب چقدر اخالقش نیا و دارم دوست

  گفت لب ریز فقط
  نطوریا که پس_
 ..شد صحبت مشغول مامان با بعد و

 کاوه به یظاهر شووباهت درسووته که سوواله دو یکی و سووتیب دختر هم سوومانه
 ..خواهر و برادر نیا بودند هم هیشب چقدر یاخالق نظر از اما نداشت

 ..برادر داشتن یبرا رفتیم ضعف دلم چقدر
 ..خودم جنس از یبرادر

شتن برادر..خودم خون از شنگ حس دا شتوانه ق شتن پ س..بود دا  پدر هیشب یک
شه کوچک چه که ستیم بزرگ چه با شم یتون شکالت یرو چ  یگب و یببند م

 ..!کنهیم درستش..دارم داداش
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 مامان از و دی*ب*و*س* رو مهتا هم من هم و اومد جلو سوومانه رفتن وقت
 ..کرد تشکر

 گفت که مامان جواب در و کرد تشکر هم کاوه
 نیاریب فیتشر خانواده با ندفعهیا_
 حتما چشم_

 ..رفت رونیب و گفت
 گفت سمانه اما
 ..نیایب که شماست نوبت دفعه نیا_

 ..رفتند و میدیخز هم اغوش تو دوباره و میکرد تشکر
 بود بهیغر که یکس تنها افسانه بعد و شد باز روز اون از سمانه منو یدوست باب

 ..بود سمانه نیهم زدینم ذوقش تو من کلیه و
 ..کردن محبت چشمداشت یب و لیدل یب بود خوب چقدر
سپیم چقدر شتن دیچ سا دا  نیزم یابر ساختنینم آتو ضعفت نقطه از که ییک
 ..زدنت

 ..شکستنت یبرا
 

 ..نبود قبل شرکت مثل یانیکاو شرکت قانون
 ..شرکت میبردیم خودمون با ناهار دیبا..رفتینم خونه ناهار یبرا یکس

 ات دوسووتم تنها منکه یبرا نیا و نداشووتم شوورکت تو یهمزبون و دوسووت چیه
 ..بود یا افتاده پا شیپ ی مسئله بود افسانه فقط اونروز



 183 چراغ قرمز

ستخدامم از یا هفته هی شتیم ا شغول و بودم خورده ناهار تازه..گذ شه م  ی پو
 مدام..کنم احساس دردشو تا کنم صاف گردنمو نبود الزم گهید..بودم دستم ریز

 ..کردیم درد
 ماا رهیبگ اروم درد دیشا تا زدمیم چنگ رو شدش سفت عضالت یه دست با

 ..شدیم هم بدتر چیه شدینم که بهتر خب
 ..کرد جمع رو حواسم خورد در به که یا تقه

 ..موند باز بایتقر دهنم اتاق در پشت کاوه دنید با
 ..نداشتم اونجا هم اون رو دنشید انتظار

 ..کردمیم کشف رو مرد نیا یها خنده لیدل دیبا من...دیخند
 گفت هیکنا با
 !داخل؟ امیب یکنینم دعوت_

 ..!نه!داشت؟ اشکال!داخل؟ ادیب..اومدم خودم به یکم
 دییبفرما_

 ..!یلعنت درد گردن..اه..شدم بلند و گفتم
  اومد جلو

 ..سالم_
 ...یاومد خوش سالم_

 ..زدیم موج صدام یتو بهت هنوز
 !نم؟یبش یکنینم تعارف یمرس_

 ...ای دادیم ادمی یمهماندار..گرفت خندم
 ..نشست و امد جلو او و کردم اشاره زمیم مقابل یصندل به دست با
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 ..کنم کنترل رو گلوم یخشک تا خوردم اب قطره چند زمیم یرو اب وانیل از
 !نورا؟یا عجب چه_

 گفت و کرد صاف یا سرفه تک با صداشو
 شوونهادیپ هی..نمیبب هم تورو اومدم که نجایا تا گفتم نمیبب رو عمو بودم اومده_

 ..دارم برات توپ
 !!؟!!من؟ یبرا!؟!!!!توپ؟؟ شنهادیپ

 یطیشرا چیه تحت یاعتماد یب نیا و مذکر جنس به بود شده اعتماد یب ذهنم
 ..نبود خودم دست

 ..شدیم خیس تنم به مو کاوه توسط نباریا یانیک ی خواسته تکرار تصور از
 ..نکنم فکر یانیک به و ندم حالتم تو یرییتغ کردم یسع

 ؟یشنهادیپ چه_
 ! قبوله؟!سرعت ستیپ_

 هجامع سیپل نیزبیت یها چشوم از شود ازاد حاال و بود شوده حبس که ینفسو
 ..نموند دور

 ..دادیم نشون رو نیا کردیم ییخودنما صورتش تو که یلبخند
 مربوط قمیعال به که یزیچ هر از منکه!؟یچ یبرا رفتمیم!سوورعت؟ سوووتیپ
 ..!بودم گذشته شدیم

 !مکررات؟ تکرار داشت یلزوم چه حاال
 ..اصال ندارم وقت من_

 !؟ییجو بهانه از بهتر یزیچ چه
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 دادینم اجازه و بود شووده داریب دلم یتو که بود هام طنتیشوو به عشوو  راسووتش
 !نه بگم یقطع و حیصر

 !تو با شیاوک فقط..بامن اون_
 .!..میزندگ از یدیجد فصل سراغاز شد نیا و کردم قبول که شدیچ دونمینم
 

 یبرا کاوه با قرارمون..بودن ما ی خونه هم نیاسوومی و مونا..بود جمعه ظهر
صر شپزخونه کردن جور و جمع و خوردن ناهار بعد..بود ع  هی تا رفتم اتاقم به ا
 ..باشم داشته عصر یبرا یکاف یانرژ و بخوابم یساعت
ش االرم یصدا صله یب شدمو داریب منم شد بلند که یگو  مرفت حموم به حو

 ..سرد اب دوش یبرا
ستیم که بود سرد اب صلگ یب تون  هک یسردرد و کنه جدا وجودم از رو یحو

 ..کنه اروم رو بود نیاسمی و مهتا داد و غیج شیاصل لیدل
 ..رفتم رونیب اتاق از اماده و حاضر که بود عصر پنج ساعت

 ..نداشتم وقت منکه اما..رونیب ببرمشون خوامیم کردند فکر ها بچه
 ..برم دیبا و دارم کار که کنم قانعشون تونستم تا دیکش طول یکل

 ...رونیب ببرمشون گهید روز هی حتما که دادم قول یکل بعدم
 دنمید اب..بود من منتظر و بود داده نشیماشوو به هیتک سووتیپ یورود مقابل کاوه
 ادمافت راه دنبالش به و زدم یبوق تک منم شود نیماشو سووار و داد نکون یدسوت

 ..ستیپ یرونیب ی محوطه یتو
 ..سمیوا سرش پشت شدم مجبور منم و ستادیا کاوه جلوتر یکم

 ..!شدم ادهیپ اون از تیتبع به هم من و شد ادهیپ اون
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 پر حاال بودم یخوشحال ای استرس مثل یاحساس هر از یخال صبح از یهرچ
 ..مختلف یها حس ی همه از بودم

 ...عالقه...یخوشحال...اضطراب..استرس
 ...و

 ..کرد یپرس احوال و داد سالم
 شووده ریز به سوور بشووم متوجه نکهیا بدون دوباره..کردم کارو نیهم متقابال منم

 گفت خنده با کاوه که دمیفهم یوقت و بودم
 هب کردن نگاه یجا به که تحمل قابل ریغ و زشووتم نکنه!؟یکنینم نگام چرا_

  ؟یدوزیم نیزم به چشاتو نهمهیا چشام
 !خوشگله؟ یلیخ کردیم فکر یعنی..دیخند بعدم

 ..دمیخند منم
 ..کنم تمومت نگاه با ادینم دلم یخوشگل یلیخ چون اتفاقا نه_

 بود یادع دیشا یهرکس یبرا..  شدم سرخ مطمئنم گفتم یچ دمیفهم تا و گفتم
 تهرف رونیب باهاش که بود یپسوور نیاول نیا منکه یبرا اما زدن حرف مدل نیا

 ..بود اور خجالت و یعاد ریغ ییتنها اونم بودم
 ..دهید رو شدنم قرمز شدم مطمئن دیق یب و بلند دیخند یوقت

 گفت دیخند که خوب
 !م؟یبذار مسابقه چطوره_

 !؟!!مسابقه
 !؟یچ یبرا_
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 عشوو  که دونمیم شووناسوونتیم که ییکسووا ی همه نیع و دمید تورو یرانندگ_
 ...!توام مثل هم من..یدار سرعت

 !بود؟ اشتراکات دنبال اونم یعنی!!هم؟ من
 !چرا؟ اما

 ..دیخند و دیفهم..نشدم حرفش ی ادامه متوجه
 ..دیخندیم راحت چه و دیفهمیم راحت چه

 !گفتم؟ یچ یدیفهم_
 !!نه یعنی..داد جواب و شد کار به دست میصوت یها تار یجا به ابروم

 گفت حوصله یب
 الیخیب_

 گفت بره سر جانشیه دوباره انگار بعد اما
 !!؟یچطور جهینت سر یبند شرط و مسابقه با_

 !!نبود نه!بود؟..نبود بدک!؟یبند شرط و مسابقه
 !!؟یچ سر مسابقه حاال اما
 

 ..!بودم شده اعتماد یب چقدر
 ..بگه اون و بپرسم بود قرار که یشرط از دمیترسیم چقدر

 !بود؟ یکی انگشت پنج هر یراست
 .. و زدم ایدر به دلو باالخره

 !؟یشرط چه یول هستم_
 !!دیخندیم که هم چقدر..دیخند
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گه...اووومممم_ گه و یخواسووت تو یهرچ یبرد تو ا  من یهرچ بردم من ا
 ؟..چطوره..بخوام
 گفتم رو دیرس ذهنم به که یزیچ نیاول فکر بدون

 !؟یخواست یبد زیچ تو دیشا خب_
 ..دهنم رو گذاشتم دستمو گفتم یچ دمیفهم تا

 ...بودم گفته رو گفتمیم دینبا که یحرف!بود دهیفا یب گهید اما
 زا قبل..شد خم طرفم به یکم و زد کمر به رو دستش دو هر..شد یجد افشیق
 گفتم بگه یزیچ نکهیا

 ..من..ینی..زهیچ_
 ..بگم یچ دیبا دونستمینم و بودم شده هول یول کنم درستش خواستم

 ..دهنم ی جلو گرفت سیه ی نشانه به و کرد جدا کمرش از رو دستش هی
 ..نمیبب کن صب_

 ..نداشتم هم رفتن عقب توان..شد خم گهید کمی و کرد تنگ چشماشو
 !؟یندار اعتماد من به تو_

 مذکر جنس به کال..مردا ی همه به اون به صوورفا نه... نداشووتم نه!نداشووتم؟
 ..نداشتم اعتماد

 ! گفتم؟یم دیبا یچ اما
 !ندارم؟ اعتماد نه گفتمیم
 ... منظورم..نیبب..اخه نه_

 گفت حرفم نیب و داد تکون سرشو بار چند و رفت عقب
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 ..میدار اعتماد هم به کردمیم فکر..سیه_
 ..برو نخواستم ازت یبد زیچ تا هم حاال
 ..شد نشیماش سوار و رفت عقب عقب

 صدا ور اسمش حواس یب کنه حرکت نکهیا قبل و رفتم دنبالش!!یافتضاح چه
 ..زدم

 ..کاوه_
 ارور مغزم..شوود کار به چشووماش برق روگاهین دوباره..کرد نگام یا هیثان چند

 ...داشت وجو یگرفتگ برق خطر..داد
 ..زدم صداش دوباره و نکردم یتوجه
 ..نره من از یدلخور با که بود مهم نیا صرف..بره که نبود مهم

 ..کن صبر کاوه_
 ..بدما بت بد شنهادیپ یکنیم مجبورم یدار..مهنا کنار برو_

 میرگ داشت مرد هی مقابل سن سال پنج ستویب با..!من..ومدیدرم اشکم داشت
 ..گرفتیم
 ..بدم حیتوض بده اجازه_

 کردیم رممجبو دیق یب چقدر..بود گرفته استهزا به منو دوباره لبش یرو پوزخند
 ..کردن خواهش به
  بدم حیتوض بده اجازه کنمیم خواهش کاوه_

 ..یکرد برداشت که نبود یاون منظورم
 ..کاوه بود شده مقابلم مرد برخورد بار چند بعد و بود شکسته کاوه اقا سد

 ..شه باز در تا دمیکش کنار...شه ادهیپ خواست
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 ..داد هیتک نیماش به و شد ادهیپ
 ..!دییبفرما_
 

 !بگم؟ رو روزهام نیا یاعتماد یب لیدل خواستمیم یجد یجد
 !که؟ بود یک کاوه مگه!چرا؟ یول

 ..دمیکش یقیعم نفس
 سووخت رو دنمیکشوو نفس که ییها حباب از بود پر انگار میتنفسوو یمجرا

 گفتم..کردنیم
 ..گرمه!ن؟یماش تو مینیبش شهیم_

 ..!چکهب اب صورتم سرو از خاطرش به که نبود انقدر حداقل..نبود گرم قتایحق
 ..شد نشیماش سوار حرف یب

 ..شدم سوار و زدم دور نویماش منم
 ..داشت یزیتم و تر یایپرش
 ..دستم به داد حرف بدون و برداشت یپشت یصندل از رو یمعدن اب یبطر

 ..خوامینم_
 گفت کنه نگاهم نکهیا بدون

 ..بخور ستین یدهن_
 !کرد؟یم برداشت داشت دوست که اونطور رو گفتمیم که یهرچ چرا
 ..دمیکش سر و گرفتم رو یبطر

 ...!!!!نبودا تشنم مثال حاال
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  گفتم ارمیب درش سوتفاهم از نکهیا یبرا
 ..بود یدهن اگه یحت گرفتمیم بود تشنم اگه_

 ..کرد نگام دوباره
 گفت و داد تکون یسر

 ؟!یاعتماد یب بنده به انقدر چرا نمیبب دییبفرما خب_
 اعثب بودنش ارام نیهم....بود لیدل یب تشیعصبان هم اول از..بود شده تر ارام
 ..بزنم حرف تر راحت شد

 ..کاوه نیبب_
 ....ای بود تیرضا دمینفهم فقط..!بود لبخند که مطمئنم..دمید رو لبخندش

 یب که دمیند یبد زیچ ازت هم وقت چند نیا..سووتمین اعتماد یب تو به من_
 ..باشم اعتماد

 و...شدم اعتماد یب مرد جنس به من..سین تو صرف یظاهر یاعتماد یب نیا
 ..ستین خودم دست اصال هم نیا

 ..کردم مکث
 !چرا؟_
 کمال و تمام رو اون ییپرو و وقاحت و یانیک به اعتمادم یماجرا که شد نیا و

 ..دادم حیتوض براش
 ..شدیم تر گرد لحظه هر کاوه یچشما دیرس روز اون به صحبتم یوقت
 نگاهم کاسووه ی اندازه یچشووما و دهیپر یابروها با گاه و دادیم تکون سوور گاه

 ..نبود ناراحت ازم گهید کاوه دیرس اخر به که حرفام کردیم
 ..دیفهم رفتارش و زدنش حرف از شدیم
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 ..دادیم ح  ییجورا هی
 ...بود بهتر من یبرا گفتن نیا

 ..دمیکشینم دوشش به ییتنها و کردینم ینیسنگ نمیس تو گهید حداقلش
 حداقل مرد نسوول هنوز که دمیفهم کاوه یحرفا و ها یدلدار با نکهیا تر مهم و

 ..نشده منقرض من درسید در
ست یمرد هنوزم نکهیا شه که ه  رو دردت مرد اون و زد حرف مردونه باهاش ب

 ..داشت یخوب حس بودم مرد بدون شدیم یسال چند منکه یبرا بده نیتسک
 

****** 
 ..میشد ادهیپ نیماش از خنده با
 ..نبودم ناراحت اما بودم من بازنده نکهیا با

 ..بود بهتر کاوه خب اما..بودم کرده رو تالشم من
 بود ردهب رو شرط که اون تا میبود سادهیوا ابونیخ کنار ستیپ ی محوطه رونیب

 ..بگه خواستشو
 ..ستین یانیک مثل که دونستمیم و اون به حداقل..داشتم اعتماد گهید

 ..تمداش دوست رو اشتباه هرچند قضاوت نیا اما کردمیم قضاوت اشتباه دیشا
 ..دمیشن رو سرمستش یصدا

 !!!لطفا برنده یاقا نیماش به بازنده خانم_
 ...شدم نشیماش سوار و رفتم یظاهر اخم با من و دیخند اون

 !بازنده؟ خانم احوال_
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 !کااوه گهید نشو بدجنس_
 ...بلند و ازاد....دیق یب...دمیخند...دیخند

ست سته ها مدت بعد من اما بود بردش از دیشا اون یسرم  سرعت با بودم تون
 ..برم

 ..فراق از بعد وصال ینیریش بود نیا نظرم به و
 گفت دیکش ته که ها خنده

 !مهنا؟_
 دهشوو برداشووته نمونیب از تهیفرمال احترام و تعارف و اقا و خانوم سوود راحت چه
 ..بود

 هوم؟_
 ..شدم ریز به سر دوباره...کرد نگام
 !کنم؟ نگاه چشماش تو تونستمینم چرا

 ؟؟!!یخواستیم یچ االن یبردیم اگه تو_
 ..کردم فکر کمی

 صوورع بعد و شوورکت یببر و دنبالم یایب صووبح روز هر ماه هی گفتمیم...خب_
 ..دنبالم یایب

 ..دیخند دوباره
 ..یببر نذاشتم خوبه عه_
 گفتم لبخند با
 من یرانندگ با تیرانندگ ابهت نخواسووتم..سووروان جناب کردم لطف بهت_

 ..بودم برنده من نکن شک وگرنه...بشکنه
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 ...!!بودم شده شارژ چقدر یراست..میدیخند و گفتم
 نهمهیا بعد من...دختر نداشووت حرف تیرانندگ مینگذر ح  از..گمایم یول_

 یکالسوو و اسووتاد هر بدون تو..نیا شوووده میرانندگ گذاشووتن برام که کالس
 ...شدن سیپل یبرا یدادیم جون..ستهیب تیرانندگ

 دنبال رو گذشووتیم اونجا از که یمشووک یآزرا چشووم با و کردم یا خنده تک
 ..کردم

 بگم؟_
 بگو_
 ..میباش دوست ماه هی_

 گفتم و نگرفتم منظورشو
 !!م؟یدشمن االن_

 ..نداشتم شک..گرفتیم منو حتما امروز نگاهش برق
 ..یمعمول دوست از فراتر..نبود اون منظورم نه_
 ...دخترم دوست یبش تو ینی

 ..دلم باش محکم!دلم؟ یدید...!هه
 !کرد؟؟ اعتماد شدیم مگه جماعت مرد به

 ..زده یگند چه دیفهم دید که رو زمیت نگاه
 ..بود نیهم تشین اول همون از دمیشا
 ...دیسف چشم پسر..بود نیهم حتما..!گهید اره
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عت دو چل حسوون ی قصوووه شیپ سوووا فتیم من یبرا ک  و یمرد از..گ
 !!بود؟ نیهم..یمردونگ

 ..زدیم دو دو چشمام کردمیم که نگاهش
 !خدا؟ بود رسمش چه نیا
 ..باخت رنگ اعتمادم دید
 ..وفتمیم پس دارم دید
 ..شدم زاریب ازش لحظه هی تو دید

 ..اومد حرف به و دید رو نایا ی همه
 ..یدیفهم که نبود یاون منظورم من_

 ..کرد پر پوزخندم رو صورتم کل و دادم تکون سرمو
 افتاد ادمی افسانه کالم کهیت
 ....!"اند کرده یباز اسباب را دختر نتیسرزم مردان که کوروش ییکجا"

 !جان؟ دختر یعجول انقد چرا تو_
 !همخواب؟ ینی صرفا دختر دوست مگه

 
 ..زدینم حرف کاش
 ..گفتینم یچیه گهید کاش

 ..گفت باز اما
 !!مهنا؟ یکنیم فکر نطوریا چرا_

 و تخت به محدود رو یدوسووت حد نیا از فراتر ی رابطه گهید یایلیخ و تو چرا
 !ن؟یدونیم خواب اتاق
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نار پسوور و دختر که یکنینم فکر هیقضوو به نطوریا چرا  اوج به توننیم هم ک
 ..یمعنو اوج!برسن؟

ست شنهادیپ هر یکنیم فکر چرا صل یبند هی با یدو  و یانیک شنهادیپ به شده و
 ه؟یانیک ینامرد به یمرد هر

 دمب نشوونت رو یمردونگ و یمرد تا میباشو تر کینزد خواسوتم ازت یوقت چرا
 !؟یکنیم نگاهم رغضبیم نیع نطوریا

 و یدور نیهم بشوووه رابطمون یخواسووت اگه ماه هی از بعد دمیم قول بهت من
 ..یدوست
 ..رفت نگاهم خشم

 ..داشتم باور رو حرفاش
ضع دیبا چرا واقعا ست شنهادیپ هی نیهم با که بود یطور جامعه و  یوت من یدو
 ؟..کردمیم ریس اباد ناکجا تا ذهنم

 زیررس کاوه یصدا از که بود یصداقت لشیدل و بود رفته میبدگمان حال هر در
 ..صداقت نیا به زدیم دییتا مهر هم چشماش و شدیم

 ..کنم فکر حرفاش به بود داده مهلت انگار
 ..کردیم نگام حرف یب

 دید رو نرمش نیا تا و نموند دور اون دید از چشوومام نرمش و بودم شووده نرم
 دیپرس

 !قبوله؟!؟یگیم یچ_
 ..اومد کش خنده به لبش دادم تکون که سرمو
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هادیپ دمیدیم کردمیم فکر که حاال  هکور از خودیب اول از من و نبود یبد شوون
 ..بودم دررفته

ما کردمینم حس وجودم یتو یدیترد  دیترد یپا رو سووکوتم دیشوووا اون ا
 ..نوشتیم
 !؟یمطمئن_

 ..اره یعنی کردم نییپا باال رو سرم
 ..شد نوشته میزندگ فصل نیا فصل سر که بود نجایا و

 ...شد فصل شاه که یفصل سر
 

 ..میکن اعتماد هم به شد قرار و میزد رو حرفامون اونروز
 گفت خورد قسم کاوه

 ..کنمینم سواستفاده اعتمادت از که قسم شرافتم به_
 ..نکنم اعتماد یب رو اون اعتماد دادم قول منم

 ..من طرف از حداقل یحس چیه بدون شد لیتشک یا رابطه و
 جماعت مرد بم و ریز از شوودینم و نداشووتم خبر اون مانیا و دل از منکه وگرنه

 ..اورد در سر
 !تر؟ دهیچیپ مرد از میداشت

 
 ..دمیخواب شهیهم از رترید اما کردم بهونه رو یخستگ شب

 ..ردمک قبول چرا نکهیا..کردمیم فکر ممیتصم ینادرست ای یدرست به داشتم
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ش ساس تکه دنبال همهمه و یشلوغ اونهمه نیب از دلم یتو اما نبودم مونیپ  اح
 ممیمتص و باشه شده گذاشته کار مغزم یتو مخدر عنوان به که بودم یا گمشده

 ...کنه تیهدا رو
 ..احساس ذره هی یحت از غیدر اما
 ..کردیم تمیاذ شدت به دردم گردن طرف هی از

نه کردمیم حس بود بالش یرو که سوورم ند یها وز  گردنم یرو ییلویک چ
 ..کنندیم یکوفتگ احساس انقدر بافتهام که گذاشتند

 ماساژ رو گردنم باهاش و کردم گرم یا حوله و شدم بلند و وردمین تاب هم اخر
 ..دادم
 ..بود کرده تراس یهوا دلم

 زل و یشدیم اریاخت یب که دیدرخشیم قشنگ انقدر اسمون یتو کوچک توپ
 ..اطرافش نور ی هاله به یزدیم

 ..بودند کرده نییتز کوچک و بزرگ یها ستاره رو اسمون کیتار ی نهیزم
 ..شدیم خاموش یکی و شدیم تر نور پر یکی..زدیم چشمک یکی یگاه

 مامات انگار و گرفتیم اغوشت در سخاوتمندانه که بود مینس تر قشنگ همه از
 ..یشدیم حل اش ذره ذره در
 ..یدیفهمیم یشدیم  یدق اگه هم رو مامان یها اسی یبو
شنگ زیچ همه چقدر شب آن  رست از تراس ی لبه که یا گربه یحت..بود تر ق

 ..بود شده جمع درخود
 ..کردم جداش گردنم از رفت نیب از که حوله یگرما
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 و پوسووت از خنکاش و کردیم یباز شووونم یرو یموها با که بود مینسوو حاال
 ..دیرسیم استخوان به و کردیم عبور گوشت

شت یبافتا دوباره رفت یگرم که نیهم  دنز چنگ به شرو  وار وانهید سرم پ
 ..کردند هم

 ..اتاق یتو برگشتم و کنم تحمل نتونستم راستش
 ..ببره خوابم گرمه حوله تا گذاشتم گردنم یرو و کردم داغ رو حوله دوباره

 ...شد هم نطوریهم خوشبختانه و
 ..شدم داریب یگوش زنگ یصدا با زود صبح

 ..کنم کوک االرم بود رفته ادمی شبید انگار اما..االرمه کردم فکر اول
 ..بود کاوه

 که حالش به خوش..دیخند کاوه دیچیپ یگوشوو یتو که الودم خواب یصوودا
 ..دیخندیم راحت

 !رم؟یبگ ادی رو کاوه سبک به دنیخند منم ماه هی نیا تو شدیم ینی
 !؟یبود خواب هنوز_

 گفتم دمیمالیم ازادم دست با رو چشمام که همونطور
 اره_
 ..یشیم داریب نایا از زودتر کردمیم فکر..پس دیببخش عه_
 ؟..چنده ساعت مگه_

 نه یاو..پنجره طرف برگشوت نگاهم بگه رو سواعت تا دیکشو که یا هیثان چند
  گفتم یدستپاچگ با..شدیم روشن داشت هوا

 ..یکرد دارمیب یمرس میزنیم حرف بعدا برم..شد رمید دیببخش کاوه یوا_
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 کنم تصور رو لبخندش تونستمیم
 سالمت به برو زمیعز باشه_
 ..رفت یلیو یلیق دلم ته گفتنش زمیعز از

شت فرق زمیعز نیا اما..بودم دهیشن ادیز زمیعز  اول بار که بود نیا فرقش و دا
 ..زمیعز گفتیم بهم نبود چکسمیه و نبود بابام که یمرد که بود

 ونهخ از دادم انجام بدو بدو و تند کارامو نکهیا بعد و کردم یخداحافظ یسرسر
 ..رونیب زدم

 
 ..گذاشتم سر پشت رو یسخت یکار روز

ص ساعت دو یکی دیبا حتما  گردن تماح وگرنه..دکتر رفتمیم و گرفتمیم یمرخ
 ..کردیم چارمیب دردم

صت نکهیا با شتم کردن فکر یحت فر  ی بهونه و لیدل سرکش افکار مگه اما ندا
 !شد؟یم سرشون فرصت

 ..شدیم تکرار سرم یتو یه روزید یاتفاقا
 ..باختنم بابت کردمیم سرزنش رو خودم گاه

 ی جهینت نگران گهید ی لحظه چند و کاوه برد از شوودمیم خوشووحال یا لحظه
 ..شدمیم میبود کرده شروعش اگاهانه ما یدو هر که یباز

 ..بردمیم من کاش
 ..نداشتم یادیز ی فاصله هم بردن تا
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 مجبور بود تند هم یلیخ قضووا از که اخر چیسوورپ اما بودم جلو من اخر دور تا
 ..کنم کنترل رو نیماش بتونم تا کنم کم رو سرعتم یکم شدم

 ..زد جلو و کرد استفاده فرصت از کاوه که غافل دل یا اما
 حاال یول یاریب و شرکت یببر منو ماه هی تا گفتمیم بردمیم من اگه گفتم کاوه به

 ..خواستن یبرا بود یبهتر یزایچ کردمیم فکر داشتم که
 ..باشم راحت بذاره و نکنه ام مهیجر ماه هی تا گفتمیم

سوس اما ش که اف سف و یمانیپ شته حال به تا  درمان رو یدرد هم میقد از گذ
 ..بود نکرده
 ..زدمیم حرف باهاش و بود افسانه کاش

 ونمیدوسووت و رابطه یانیک شوورکت از اومدن رونیب بعد نخوام چه بخوام چه اما
 ..بود شده کمرنگ
 ..اومدم رونیب شرکت از و شد تموم یادار ساعت باالخره
 ..بودم داده مهتا و نیاسمی به یگرد ابونیخ قول و نداشتم باشگاه اونروز

 ...بود کینزد خونشون که نیاسمی دنبال رفتم اول
 ..باز بودم کرده قرمز چراغ هوس

 ..کردم انتخاب رو یاصل راه پس
 ..خفته احساسات میگیم بهشون که هست احساسات یبعض

 سال یسالها شهیم رو بمونن خواب همونطور که یزمان تا احساسات جور نیا
 ..داشت نگه دل تو

 ..اما
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 ونمشامش شدن داریب یبو و یکن یباز باهاشون که یا خفته احساسات از امان
 ..کنه کیتحر رو

 مجال یه و داشت نگه ساکت ساعت چند یحت شهینم رو احساسات نجوریا
 ..کننیم جور خودشون یبرا یباز شلوغ

 ..بود نیهم هم من یها طنتیش داستان
شون بودم کرده یسع سابقه اما بودم هم موف  بخوابونم  سح دوباره روزید ی م

 .. بود کرده کیتحر رو کردنم طنتیش
 
 ..بود خلوت دمیرس که چراغ به

 ..ستادمیا ها خط پشت..بود قرمز هم چراغ اما..بود هم کاوه
 گفت تعجب با نیاسمی

 !؟یکنینم رد خاله_
 انونق دنید با هیبق و نیاسوومی که شوودیم یعاد انقدر من یشووکن قانون دیبا چرا

 !کردن؟یم تعجب میمدار
 ..دادم سر تکون با رو نیاسمی جواب

 ..!!کالفم یعنی
 ..نبود من به حواسش اصال کاوه

 ..گرفتم میتصم دهینکش هیثان به
 ..گرفتم شماره و برداشتم مویگوش
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 و زد لبخند یگوشوو به نگاه با و اورد در شوولوارش بیج از رو یگوشوو که دمید
 ..داد جواب

 الو_
 !کاوه؟ الو_
 !جانم؟_
 ..ریبگ ارام..!دلم یوا
 !شم؟ رد شهیم_

 ..اومد کش لبخندش عابر خط پشت من دنید با و گردوند سر
 گفت سرزنشگر اما
 ..!مهنا_

 ..ختمیر صدام رو هام خواهش و ها التماس
 بار نیا هی فقط!!خدا تورو کاوه_

 کرد نگام و داد تکون رو سرش
 !؟یمطمئن_
 ..نبودم نه
 ...بابا اره_

  گفت و داد تون سرشو
 ..کنمیم کشف که باالخره تورو قرمز چراغ راز نیا من یول باشه برو ایب_
 کردم ذوق ها بچه نیع
 ..فعال یمرس باشه_

 ..کردم رد یراحت به رو چراغ و..کردم قطع ویگوش
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 ..دمیخند و دمید رو کاوه بار تاسف یها دادن تکون سر اخر ی لحظه
 ..!!موندمیم چراغ همون پشت کاش اما
 ..شهیهم یبرا شده یحت
 
 ..گذشت یا هفته هی

 ..بودند نکرده رییتغ یا ذره هاش یسخت و مشکالت و من یزندگ
 ..بود شده تر راحت یلیخ هاش یدلدار و کاوه وجود با تحملشون اما

 اوهک با ماه نظر ریز و تراس یتو سوواعت دو یکی تا که رو ییشووبها رهینم ادمی
 ...میزدیم حرف
 یطور اما شد خواهد تموم یزود به موقتمون ی رابطه میدونستیم دو هر اگرچه

نار هم وجود با مده ک فتیم دیدیم یهرک که میبود او  و عاشوو  دو نیا گ
 ..معشوقند

 ..شدیم نگران دادمیم تلفناشو جواب رید بوق چند ی اندازه به اگه
 ..من یها یشکن قانون ی هیپا بود شده کاوه

 ..شدمیم بدعادت داشتم باز
 ...کاوه به نباریا اما
 ..کردمیم ذوق مرگ حد سر تا و شدمیم دلگرم هاش تیحما با

 ..بود داده رییتغ رو خسته یمهنا چقدر هفته هی نیا که یراست
 مهه با که من مثل..باشووه مرد نیتر یقو بودن زن نیع در تونهیم زن کی یگاه

 ..بودم مردتر یمرد هر از ها ظرافت و ها یشکنندگ و ها یزنانگ ی
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 هیتک هتب که هستن ییکسا یکن حس نکهیا..هیقشنگ حس بودن مرد که درسته
 ..کردن

 ..کجا داشتن مرد و کجا بودن مرد اما
 ..کرده دعوت شام یبرا منو ی خانواده مامانش که گفت کاوه هفته هی بعد

 ور بدعادت من عادت و کرد ممیجر اول بار که مرد اون کنم باور تونستمیم یک
 کنم،یم متیجر خودم یکن خالف هرجا گفت که شکست،همون

  بود مضحک نظرم به اونقدر هاش خنده که همون
 ....میبدعادت باعث بود شده خودش حاال

 ..نبودن بد هاش خنده گهید
 ..کردیم دعوت شام یبرا رو خانوادم منو داشت حاال

 ما یبرا و بود نیریشوو اما بود یموقت هرچند که میداشووت ینسووبت مهمتر همه از
 ..خاص

 
ست نیا به شتریب که یچ هر چرا دونمینم ها روز اون  ردمکیم فکر یاجبار یدو

 .. ترسمیم روزها نیا شدن تموم از که دمیرسیم جهینت نیا به شتریب
 ..هیخوب ی نشانه انیپا از ترس نیا که بود نیا دونستمیم که یزیچ تنها

 
 ..داشتم نگه نویماش نایا کاوه ی خونه در یجلو

 ..مامان و مهتا..من..میشد ادهیپ
 ..بود من دست جعبه و میبود گرفته ینیریش ی جعبه
 ..داشت دیترد باز انگار مامان
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 گفت در کردن باز ی فاصله تو هم اخر
 م؟؟یاومد میکرد یخوب کار نظرت به مامان مهنا_

 که دمیرسیم جهینت نیا به کردمیم فکر که حاال..بودم مردد شتریب هم اون از من
 ..میامدینم کاش

 ..دادم تکون یسر
 ..شد باز در بدم جواب بتونم نکهیا قبل

 یها باغچه کردیم جلب رو توجهت که یزیچ نیاول یشوودیم داخل که در از
 شووب یکیتار در یحت اول نگاه همون تو که بود یا شووده یدرختکار و مرتب

 ..گرفتیم رو چشمت
 یرو شوود جمع نگام پام ریز اطیح کف یها زهیر سوونگ کردن صوودا و سوور با

 جلو به با و شوودنیم قدمهات یرایپذ سووخاوتمندانه که اطیح فرش ماسووه کف
 ..دادنیم نشون رو راه انگار پرتشدنشون

 یها چراغ بودن اطیح مختلف یجاها تو که رنگ دیسووف یفلز بلند یها هیپا
 ندانچ دو رو اطیح ییبایز و بودند گرفته سورشوون یرو رو رنگ به رنگ یتوپ

 ...کردنیم
 دلبخن با و نهیسوو به دسووت یورود درب مقابل یانیکاو ینفر پنج ی خانواده

 ..کردنیم نگاهمون
 ..میشد خونه یراه کوتاه نسبتا یاحوالپرس سالم بعد

 ..نبود کوچک خونشون
 ..بود کیکوچ جبروت اون و اطیح مقابل در اما
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 ..بود ونیدکوراس بنفش رنگ زد ذوقم تو محکم که یزیچ نیاول ییرایپذ یتو
 ..نداشتم دوست بنفش یطیشرا چیه تحت
 تهشون که شدنیم شرو  یچیمارپ یها پله هال وسط از و بود دوبلکس خونه
 ..هاست اتاق به مربوط دمیفهم که باال طبقه به شدیم ختم

 ..نشستم مهتا و مامان کنار و برداشتم زدن دید از دست
 رنظ از اما بود کوچکتر مهتا از سوووال دو یکی که کاوه کوچکتر خواهر حانهیر

ثه تا با خوردیم بهش کوچکتر یلیخ ج بت هم مه مان و شووود صووح  ها ما
 ..باهم هم باباش و کاوه...باهم

 ..سمانه با یکالم هم بود قشنگ چقدر
 ...من یبرا حداقل

 و اومده دسووت به کندن جون یکل با دارن اونا که یزیچ هر دونسووتمیم حاال
 ....دهینرس دستشون به شبه هی ها یبعض پول نیع
 

 یردا سابقه قشنگ که معلومه..کنهیم فیتعر کارت از یلیخ عمو مهنا:سمانه
 ...یموفق ماشاال و

 ...!هه!ت؟یموفق!سابقه؟
 !؟یجوان دادن دست از متیق به
 !؟یزندگ یها روز نیبهتر گذاشتن حراج به متیق به

 امه تیموفق خاطر به و باشووه دیبا که یاون یوقت خورهیم دردم چه به سووابقه
 !س؟ین کنه قمیتشو
 ...پدر نداشتن متیق به تیموفق
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 !د؟یارز یم
 ..کارم نیا تو که شهیم یسال شش اره_
 امیبدبخت که هسووت یسووال شووش اره"کردم زمزمه دلم یها گوش ریز خود با و

 ..شده شرو 
نا که بود شیپ سوووال شووش له نوزده یمه ها اوردن نون یایدن وارد سوووا  مرد

 درس هم کردم کار هم شیپ سووال شووش..رفت بابام شیپ سووال شووش..شوود
 ..."خوندم

 ..کردنیم تازه رو دلم داغ که ییها شیپ سال شش ی همه و
 ..گفت یاهان سمانه

 ..کرد مکث یکم
 ..کردیم منع دنیپرس از رو خودش و داشت سوال انگار

 !؟یجون مهنا یخوند یا رشته چه_
 هرگز ادمها چشووم..دیپرسوو رو سوووال نیا ذهنش انحراف یبرا که داشووتم حتم

 راسووت هسووت دروغ تا گرفته ادی زبون که اندازه همون به قایدق..گهینم دروغ
 ..نگه

 ..دارم زبان سانسیل_
 ..یباش موف ..بابا ولیا_
 یمرس_

 ..کنه پا اون و پا نیا بخواد که وردمینم طاقت
 ..داشتم دوست شتریب رو رک یادمها



 209 چراغ قرمز

 !سمانه؟ یبپرس یخوایم یزیچ_
 ..داد قورت صدا با دهنشو اب هس رو افکارش دست دیفهم تا

 ..دیترسیم نفوذ نیا از انگار
 !د؟یترسیم انقدر اونا یافشا از که داشت ذهن به چه مگه

 گفتم دوباره
 !؟یکنیم تیاذ خودتو چرا..خو بپرس_

 ..کرد نگام
 !؟یشینم ناراحت_
 ..شدمینم ناراحت که بود مدتها!نه

 ..موندم ینم ناراحت اما شدمیم ناراحت البته
 ..باش راحت بابا نه_

 ..دیدزد رو نگاهش
 ..کنم کنترلش تونمینم که میفضول سر تو خاک_

 ..زدم لبخند
 !مهنا؟ شده یچ بابات_

 ..دیگز لب و گفت
 !شم؟یم ناراحت کردیم فکر چرا

 ... بود سالها شش همان جزو هم نیا
 ..کردمیم یزندگ مسئله نیا با که بود سال شش
 ..زدم شونش به یدست

 ..شیپ سال شش..کرد تصادف بابام_
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 ..دیگز لب دوباره و کرد نگام
 ..یش ناراحت خواستمینم دیببخش_

 ..گفتم شیپ سال شش از جواب نیا یجا به اما بودم نشده ناراحت
 
 ..بود نیسنگ نیماش راننده بابام_

 اون با هم نفسوش مامانم رهیم بابام که صوبح روز هر که بودم شواهد خودم من
 ..شهیم زنده و رهیمیم بار هی مامان برگرده بابا تا و رهیم

 یب شبا دیبا کنه جاده ترک خواستیم اگه و بود بابا شغل کرد یکار شدینم یول
 ..میدیخوابیم اب و نون

 ..ادمهی خوب
 ..بودن لیتعط هم ها مدرسه یحت که بود دهیبار برف انقدر و بود زمستون

 ..کنه لیتعط رو کارش تونستینم اون اما
 ..رفت که رفت و رفت
 ..نداشت اومدن که یرفتن
 ..دره تو بود شده چپ نیماش

 اصرار ی همه با صبح که ییبابا یجا به میگرفت لیتحو الش و اش ی جنازه هی
 ..برگرده داد قول و نره نکرد قبول هامون

 ...روحش فقط اما برگشت
 یبابا شووودم بعدش و موندم بابا دختر مهنا همون من بابا بعد روز هفت فقط

 ...خونه
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 ..ومدیم بدم کردن دل و درد از
 ...بودم متنفر ها دل و درد بعد ی چارهیب یاخ از..اول همون از

 ترحم و بفهمه فقط که بود یکس کمتر و کردیم وونمید بعدش یها یاله زمیعز
 ..نکنه

 ...کاوه بعد و افسانه فقط اولش
 با که یوقت از دادیم بهم یشووتریب ارامش کاوه با دل و درد که کردمیم تعجب
 ..زدمیم حرف افسانه

 ..سمانه حاال و
 ...گذشته تکرار از بشم مونیپش دمیترسیم

 ..بشه تکرار دوباره که دمیترسیم هیبق یها زمیعز یاخ همون از قایدق
 ...نشد اما
 ..یسیوا خودت یروپا یتونست خوبه_

 ...امرزهیب هم رو بابات خدا
ست شان زد شونم به که ید ست یتو صداقتش اوج ن  بود یچ دونمینم..بود یدو

 ..یشدیم تشونیشخص مجذوب انقدر که برادر و خواهر نیا وجود یتو
 وت میرفت شوووام یبرا یهمگ خانم ملوک دعوت به بعد و میزد حرف گهید کمی

 ..اشپزخونه
 

 و لب از اب و نهیبب رو زیم یرو رنگ به رنگ یغذاها تونسووتیم یکسوو کمتر
 ..نشه زونیاو لوچش
 ..فسنجون و پلو زرشک
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 ..کلم و مو برگ دلمه
 ...رنگ خوش سوپ و رشته اش

 رنگ و اب خوش یجال اب و نوشابه و دوغ همراه یرازیش ساالد و کاهو ساالد
 ..بود داده زیم به یا خوشمزه البته صد و

شسته زیم دور که بود یا قهیدق چند  باز یشگیهم تعارفات باب هنوز و میبود ن
 ....بود

 ..گفتم راهیب و بد کلمیه و خودم به هزارم بار یبرا که بود اونشب
 ..فمیضع ی اراده به
 ...بودن بدنم زونیاو که یچرب همه نیا به

 ..امیب در شکمم خجالت از یحساب تونستمینم که سوختیم خودم یبرا دلم
 ..کرد پاره رو افکارم بند کاوه یصدا که بودم فکر یتو هنوز

 ..دییبفرما باید خانم_
 !!با؟ید خانم

 !بود؟ یک باید خانم بودم مهنا امد یم ادمی تا
 ..بودم مهنا کاوه یبرا بود خوب چقدر کردمیم فکر که حاال
 ...نداشتم دوست رو بودن باید خانم

 رفت در نامحسوووس که یاخ متعاقبا و خورد پهلوم به که مهتا ی سووقلمه با
 ..کاوه یرو کردم زوم که شدم متوجه

 ...همان صورتم یتو بدنم خون کل شدن جمع و همانا دنمیفهم
 ..کردینم نگاهم یکس شد خوب
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 به من صووورت شووودن رنگ به رنگ زیم یرو رنگ به رنگ یغذاها وجود با
 !!ومد؟یم یک چشم

 به هک غر و جوش و حرص یکل با و بخورم خوب تونستمینم و شدینم که فیح
 ...شدم مشغول اروم اروم و دمیکش غذا باالخره زدمیم خودم سر

 ..میشست رو ها ظرف سمانه با میخورد که رو شام
 !!شنوا؟ گوش کو یول رهیبگ جلومو کرد یسع یلیخ چارهیب خانم ملوک

 ..حانهیر و سمانه به بسپرم ییتنها رو فیکث ظرف اونهمه ومدینم دلم
 ..نداشت حرف خانم ملوک دستپخت نگفتم یراست
 ...یبچش هم غذا ی هیبق از کردیم ارتیاخت یب که بود نیهم

 خوش و الغر انقدر دستپخت نیا وجود با چطور برادر و خواهر سه نیا موندم
 !بودند؟ اندام

 ..بود مامان رینظ یب دستپخت سر من یچاق نیهم
 
 ...یزیچ هر از..هرجا از...میزد گپ شام بعد یساعت هی

 که اشتمد گفتن یبرا یحرف نکهیهم اما نداشتم نفس به اعتماد چوقتیه درسته
 هب اعتماد از یبزرگ قسوومت و بود یلیخ خودش بزنم بحث موقع و جمع یتو

 ..دادیم پوشش رو پارم کهیت نفس
 ..یرانندگ به دیرس تو در تو و چیپ در چیپ یها بحث سر صحبت

ظار چیه ندگ از کاوه نداشووتم انت نه فیتعر هیبق یجلو میران ما ک  کاوه اون ا
 ..بود الزم زمان سال یسالها شناختش یبرا من نیقی به که یمرد..بود
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 شیشووناسوویم خوب رابطه اون در و یدونیم موردش در یکردیم فکر رو یزیچ
 ..دادیم رییتغ رو تصوراتت کل جاش به و نبود نطوریا قتایحق اما

شب مثل س از فیتعر به یا عالقه کاوه کردمیم فکر من که..اون ص یک صو  اخ
 ..نداره جمع یتو

 ...نبود نطوریا انگار اما
 ..نداره حرف شونیرانندگ باید خانم باباجان_

 ...قرمزن چراغ کردن رد استاد بگما البته
 ...شما مثل قایدق

شتن تفاهم نیا چقدر!!شما؟ مثل  یلو...بود نیریش من یبرا خانواده نیا با دا
 !چرا؟

 ..دیخند وسفی اقا
 ...باید خانم ولیا بابا!عه؟_

 فیح باباجان توروخدا...داره یفیک چه کردن رد چراغ نیا یدونیم شووما پس
 !کنه؟ محروم کردن فیک نیا از چراغ پشت کردن معطل با خودشو ادم سین

 ..کردم دشییتا اما...گفت چه دمینفهم قایدق دیشا
 ...بود گفتنش باباجان پرته حواسم

 ..رو کلمه نیا بود گفته قاسم مش هیشب چقدر
 ...یانیک اما...نمشیبب شدیم کاش...بودم قاسم مش دلتنگ چقدر یراست

 ..کردیم  یتزر وجودم یتو رو بود ایدن تو بد حس یهرچ یانیک اسم هنوزم
 ..بود مونده جا شرکت اون یتو قلبم از یا تکه هنوزم
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 زبونش از هم لحظه کی باباجان و دخترم که یمرد یها پدرانه یبرا یا تکه
 ...شدندینم جدا

 درد گردن و ها یخسووتگ که یچوب زیم اون دلتنگ...شوودمیم دلتنگ هم هنوز
 ...گرفتیم اغوش تو یمهربون با رو هام

 نداره؟؟ احساس چوب بود گفته یک
 
 ..وستمیپ جمع به و جداشدم افکارم از بحث به دوباره دعوت با

 ..بود شده دوست حانهیر با چقدر مهتا
 ..بودن شده زبان هم خوب چقدر خانم ملوک و مامان

 ...میزدیم حرف یدر هر از که کاوه و سمانه و وسفی اقا و من و
ست ش خودت شدیم راحت چقدر نجایا یرا سترس و دغدغه بدون یبا  بابت ا
 ..رنیبگ نشونه رو هات ضعف نقطه که مردم افکار
 ..بده موضع رییتغ تونستیم راحت چقدر کاوه..کنار به نهایا ی همه

 ..کنه رفتار وار بهیغر انقدر هیبق کنار تونستیم راحت چقدر
 ...بود بسته دل مون رابطه بودن موقت به من از شتریب اون انگار

 هک یاجبار ی رابطه نیا به کاوه بسووتن دل بابت خوردمیم غصووه چقدر من و
 ..شدینم دهید توش یاجبار چیه

عت حث از دل باالخره که بود شوووب مهین کینزد سوووا ند ب  رفتن عزم و میک
 ...میکرد

 ..بود گذشته خوش چقدر مامان و مهتا به
 !!چطور؟ من به
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 ..میبود گذاشته رونیب قرار کاوه با

ضرم اما رفتمیم رونیب مرد هی با که نبود اولم بار گهید گرچه سم حا  اون خورمب ق
 ..نداشتم استرس اندازه نیا به هم اول بار

بدارچ ما نداشووتم لیم گرچه و بود اورده ییچا یا  قبول رمردیپ دل خاطر به ا
 ..کردم
 ..دیکش رونیب تعارف یایدن از هردومونو در یصدا که بود اتاقم یتو هنوز
 ..کرد کیعل سالم و تو اومد لبخند با..بود کاوه
 ..رفت رونیب کاوه دنید با حسن ییکبال

 ...قاسم مش مثل نه اما بود مهربون
 ..میدیدیم گرویهمد شرکت  تو کاوه منو که بود دوم بار

 گفت و نشست
 ..میبر که ریبگ یمرخص بخورم توییچا من تا_
 ...بود یراحت ی اسطوره مرد نیا خدا یا

 ..زدم بهش یلبخند
 ...میبود کاوه نیماش تو بعد قهیدق چند

 ... میباش هم با بود قرار رو یمرخص ساعت دو
 !؟یواشکی یها رفتن رونیب به بود یاصرار چه

 قشن گریباز هم خودش که یباز نیا کارگردان گهید روز سووتیب نبود قرار مگه
 !!؟یبردار لمیف ی ادامه به بده کات بود مرد اول
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 !ها؟ دل دنیکش ریزنج و غل به یبرا بود یاصرار چه پس
 !کردم؟ قبول من چرا و داد شنهادیپ اون چرا اصال
 رقم به شوورو  موقع همون از که یا ندهیا به ها روز اون کاوه نه و من نه دیشووا

 ..مینداشت توجه بود کرده خوردن
 ..دادیم هل خواستن ریمس تو مارو که بود سرنوشت دست نیهم

سئله چقدر  وانعن به رو سکوت لحظه هر از افکار نیا و کردن فکر یبرا بود م
 ..کردنیم استفاده خودشون نفع به جوالن مجال

 ...که بود من ی اشفته و خسته مغز و ذهن وسط نیا
 ...چیه

 ..میبگذر
 

 ..داد کافه شنهادیپ کاوه
 ..من ی خورده چنگ نفس به اعتماد از امان اما

 !دلم؟ با ومدیم راه مگه
 ..کردم مخالفت

 ..برم ونریب هست مردم موقتا یحت که یکس با داشتم دوست قلبا..دلم با نه اما
 ..گرفتینم آرام گفتمینم لیدل تا..کرد اصرار کاوه

 ..من از انکار و اون از اصرار
 ..داشتم سن سال پنج و ستیب مثال..بودم بزرگ

 ... نفس به اعتماد تومن پنج و ستیب از غیدر اما
 ..وسط اون بودم ریدرگ کلمیه با همش
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 ..کردینم اصرار گهید کاوه شدیم خوب چقرر
 ..امیب کنار خودم با دادیم اجازه کاش
 ..ستمین کم بودن اون کنار یبرا من بفهمم ذاشتیم کاش
 ..باشه تناسب مانع تونهینم کلیه دمیفهمیم کاش

 اعتراف خودم به روز چند همون یتو بارها رو نیا و میومدیم هم به کاوه منو
 ..بودم کرده

 ..نشد ها کاش نیا از کدوم چیه که افسوس اما
 

 ..میشد ادهیپ کاوه اصرار با باالخره
 ..نذاشت راحتم نگرفت جواب تا و خواستیم لیدل

 ..گفت شدینم رو من لیدل اما
 رممش گفتنشان از خودم که میداشت هم مسخره و چرت لیدال نیا از تر بچگانه

 !شد؟؟یم
 ..میشد کافه وارد کاوه ی شانه به شانه یتلخ اوقات با
 ..رونیب برم اون با کشمیم خجالت کردیم فکر چارهیب

 ...شدیم باورم داشت خودمم رو جمله نیا بود کرده تکرار که انقدر
 ..!هیچ من درد دونستیم کجا از..داشت هم ح 

 ..گذشت یتلخ اوقات با رفتنمون رونیب نیاول خالصه
 ؟..کرد باور مگه ستین اون من مشکل که کنم میتفه خواستم یهرچ

 ..خواستیم یمنطق لیدل
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 حاال و کردمیم تصووور مهنا وجود یتو رو نشیشووتریب یروز که همون!!منط ؟
 ..بود باخته رنگ تصورم

 ابخر رو خوبم روز جا یب ینفسوو به اعتماد یب دادینم اجازه بود که اگر منط 
 ..کنه

 ینبست نیا با کاممان..من یبرا هم خودش یبرا هم..دوتا..داد سفارش یبستن
 !شد؟یم نیریش
تاده قاشوو  با هم در یها اخم با  وریشووهر اواخر..یبسووتن جون به بود اف

ست..بود شت یزییپا یهوا امروز وریشهر یرا ستن یسرد ای دا  یماد انقدر یب
 !!کاوه یسرد هم دیشا ای بود گرفته یباز به رو بدنم

 هم  قاشوو کی یحت کاوه یول دیچسووپ من به بیعج یبسووتن یناراحت وجود با
 ..نخورد

ش  با ستن و زدیم همش قا ست و نرم یب  هک ارنجش به و زد کنارش شد که س
 ..داد هیتک بود زیم یرو
 ..من به زد زل اخم همون با
 ...رونیب یایب من با یکشیم خجالت که پس_
 !!نداشت؟ زادیادم زبان فهم یبرا ییجا مغزش یرو بشر نیا..خدا یا

 ..گرفتیم جواب بهتر سکوت با دیشا
 ..مهربونش همچنان و الود اخم صورت به شدم رهیخ

 ..زد شین دوباره دید که رو سکوتم
تت_ گه..کنمیم درسوو نا یدار من از شووتریب یچ تو ای دارم کم یچ من م  مه

 !خانم؟
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 ..شدیم تلخ بود وسط که غرورش یپا..گهید بود مرد
 هی به و داشووت ادامه هم شوورکت در یجلو تا که بود یسووکوت سووکوتم جواب

 ..شد ختم خدافظ
 ..!!کردمیم درستش دیبا شدینم نطوریا

 
 ندانسووته من..یریگیم نشووانه را یکی برجک یشووو متوجه نکهیا بدون یگاه

 ..بودم گرفته نشونه رو کاوه برجک
 ی همه و بودم غرق کاوه سووکوت یتو که موقع اون حالم و حس بود بد چقدر

شم بود شده وجودم شمها و چ  از یا رگه دیشا که دییپایم رو یکنجکاو یچ
سخر شون که تم  دختر چه اب نیبب کنند فکر امد یم بدم..نمیبب رو زدیم موج تو

 ..گردهیم یا قواره بد
 ..گفتمیم نهارویا ی همه کاش اما

 یکشوو منت یبرا یراه دنبال دیبا واالن نداشووت یمعن کاش که افسوووس و
 ..!!گشتمیم
 

ص من که افتاد ادمی تازه کرد ادمیپ خونه در یجلو که کاوه  رفتهگ یساعت یمرخ
 ..بودم

شتم..شرکت برگردم دوباره که نبود خوب حالم انقدر قتایحق اما  یبرا نه ماا برگ
 ..کار

 ..برگردونم رو نمیماش تا رفتم یتاکس با



 221 چراغ قرمز

 ..مبرگشت خونه به و گرفتم یمرخص باز و رفتم باال..نداشتم شرکت حال
 

 ..دادم اس ام اس شب
 !؟یداری؟ب...کاوه_

 ازین گهید که هست تلخ اونقدر داد جواب اگرهم ای و دهینم جواب کردمیم فکر
 ..باشم نداشته تلخ شکالت به
 

 هب و کنه تلخ ادمارو تونسووتیم نیا از بدتر یچ و...بود شووده سوووتفاهم دچار
 !؟..بندازه هم جون

 ..کردم بلند سر یگوش نور با که بودم فکرا نیا اوج تو
 ..همانا یلعنت درد گردن و همانا کردنم بلند سر

 !رحم؟ یب درد نیا نبود بردار دست چرا یراست
 ات رفتم دسووت به یگوشوو شوودمو بلند یمجبور اسووم ام اس جواب خوندن قبل

 ..کنم داغ حوله
 

 ..شد بلند نهادم از اه کردم باز که رو اس ام اس
 ..بود افسانه

 ..داشتم رو کاوه جواب انتظار فقط امشیپ دنید از نبودم ناراحت
 

له فت یب و مرام یب من بگم شووودیم کاش..من یمرام یب از بود کرده گ  معر
 !بودم؟
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 !یاوک
 !بود؟ کجا مرامت  تو
 !بود؟ شده تنگ دلت تو!!یزدیم زنگ تو

 !!یومدیم تو!بودم؟ معرفت یب من
 ور یکسوو تونسووتینم که بود مهربون و نازک اونقدر دلش مهنا که افسوووس اما

 ..کنه ناراحت
 ..بودم کرده ناراحت رو کاوه من اما
 

 !؟یعمد ای بود ناخواسته که داشت یفرق چه
 ام اس جواب که بود ناراحت من از انقدر کاوه االن که بود هیقضوو اصوول مهم
 ...بود نداده رو اسم
 ...کالفه و شدم یعصب اریاخت یب افتاد ادمی که کاوه
 یرو رو شده داغ ی حوله که یدرحال و اوردم بند زود رو افسانه با صحبت سر

 ...رفتم اتاقم طرف به دمیکشیم گردنم
 

ست ستیم حوله نیا حرارت مثل یچ یرا شه امیالت تون  یاه زخم و ها درد ببخ
 !رو؟ گمید

سوس اما ض که اف سوز اونقدر ها درد یبع ض و بودن جان  اونقدر ها زخم یبع
 ..کردینم خوب یبخش امیالت چیه رو التهابشون که  یعم
 



 223 چراغ قرمز

 ..خورد زنگ میگوش دمیرس اتاق به تا
 ..نداشتم بود نداده هم رو اس ام اس جواب یحت که یا کاوه از زنگ انتظار

 ..دادم جواب همونجا و بستم سرم پشت رو اتاق در..بود خودش اما
 
 سالم_

 ..نداشتم یمیصم و گرم جواب انتظار
 ..بود دلخور من از من ذهن یتو اون..کردیم فرق نباریا اما داشتم شهیهم
 ..بود غلط تصورم بازم اما
 !؟یخوب...زدلمیعز سالم_

 ..خوردم جا
 !!!نبود ناراحت پس

 ..بود وارید و در شهیهم سالها نیا یتو گاهم هیتک..دادم هیتک در به
ستمیم ش از خوا شمامو..نبود دلخور واقعا نکهیا از..شم مطمئن کاوه یاریه  چ

 ..زدم صدا اسمشو و بستم
 

 ..مظلومانه هم دیشا طلبانه صلح و اروم
 !کاوه؟_
 !کاوه؟ دل جان_

 ..بود اریهش پس..بود خودش پس
 ..فرستادم رونیب صدا با رو شدم حبس نفس..نبود دلخور پس
 ..بود مهم برام اما نداشتم یدرک قابل و محسوس حس کاوه به دیشا
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 ..من به نسبت احساسش و نظر هم و کاوه هم
 گفتم

 
 !کاوه؟ یخوب_

 ....!!!چشمانش برق
 !؟کنم تصور رو شیا قهوه یچشما برق نتونم و بزنم صدا اسمشو شدیم مگه

 .. نبود ناراحت که بود خوب چقدر
 !خانوم؟ مهنا یخوب شما..میعال_

 ..بودم خوب گرفتمیم فاکتور که دردم گردن از!بودم؟ خوب
 ..نداشت دم و شاخ که بودن خوب
 ...بودم خوب

 
 !؟یبود خواب..خوبم منم_

 ..نبود دور نظرم از هم اش نهیس شدن نییباالپا یحت..دیکش  یعم نفس
 ..فاصله لومتریک چند با یحت..دمشیدیم که خدا به

 ..کردمیم حسش...کردن حس نه که دنید البته
 ...کردن حس و دنید نیب بود یادیز فرق وگرنه

 ...بود دنید از تر دلنواز و تر بایز وقتا یلیخ کردن حس که بسا چه و
 !زم؟یعز چطور..نبودم خواب نه_
 !باشه؟ دهیند رو اسم ام اس نکنه!چطور؟ دیپرسیم
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 ..دمیپرسیم دیبا
 ..یدیخواب کردم فک ینداد جواب دادم امیپ اخه_

 ...میزدیم حرف مکث با چه
 ...کردیم فکر یکل جمله هر از بعد من مثل اونم انگار

 ..بشنوم رو خانمم یصدا بزنم زنگ بعدش داشتم نگه بود بند دستم_
 ..نشیافر نیا به احسنت ایخدا

 !!داشت؟ احساس انقدر دخترانه دل چطور
 کردمیم کشف دیبا اصال..کردیم پابند رو دلم داشت قشنگ چه احساس نیا و

 مدل یتو  انگار دمیشوونیم که بار هر..خانمم ی کلمه من دل نیب هیارتباط چه
 ..شدیم بلوا

 
 ..میزد حرف یکم
عد منم..یدر هر از ندم دل در از قهیدق دو یکی ب باره و ک خت یرو دو  دراز ت

 ..کرد قطع و گفت ریبخ شب دیکش ته که هامون حرف...دمیکش
 !!بودم کرده عادت ریبخ شب نیا به چقدر

 
 ..رو رحم یب درد نیا دادیم امیالت شهیهم حوله

 ...دادیم امیالت رو روحم یها زخم شهیهم هم کاوه با زدن حرف
 ..دادیم وندیپ هم به رو دلم یها بند قشنگش یها حرف با اون
 ...بود یموقت هم خوشم حال نیا که بودم چارهیب چه اما
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 ..!یموقت گفتم یراست
 دنش تموم از بعد رفتنش و نبود با بودم خوش دل کاوه وجود به نقدریا که حاال

 !ومدم؟یم کنار دیبا چطور ماه هی
 !بشه؟ برداشته هام یخوش یرو از بودن یموقت ی هیسا نیا شدیم

 !!نباشه؟ یموقت هرگز رابطه نیا شدیم مثال
 !باشه؟ شهیهم کاوه شدیم
 

 ...کرد یخال رو دلم ته خودم ی گفته و گفتم
 !باشه؟ شهیهم کاوه خواستمیم که چه یعنی

 !؟.....نکنه
 دلم یرو هم رو مشتم..دادم فشار مشتم یتو رو بود دستم یتو هنوز که یگوش

 ..گذاشتم
 ..کردمیم خرج احساس دینبا...نه اما
 

 ..شهیم یعاد بار رابطمون ماه هی از بعد بود گفته کاوه خود
 ...یدوست و دور بود گفته

 ...دلم اما
شتن با ش گذا  یتو هک رو ییصداها دنیخواب پهلو به و دنیغلت و زیم یرو یگو

 ..کردم خفه رو دمیشنیم مغزم
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 ..شدمیم خفه دیبا
 ..زدمیم حراج به دینبا..کردمیم خرج دل دینبا

 ...!من مخالفت با چه من خواست به چه شدیم تموم رابطه نیا
 
 زدم بینه خودم به
 مردانه محبت یطوالن مدت نیا از بعد شووما..ها هیخبر نکن فکر خانوم مهنا+
 ..یا وابسته فقط تو یشینم و ینشد اون ی دلبسته تو..ینیبیم
 ...دو نیا نیب فرق یلیخ و
 ...دلم اما..دونستمیم که واله به..دونستمیم

 ...بود دهیرس دادم به موقع به خواب اما..دمینفهم رو چشمهام شدن گرم
 

****** 
 ..جاش سر گذاشتمش و دمیکش دستمال هم رو زیم یرو عکس قاب نیاخر
 نشست کنارم و اومد پرتقال اب وانیل دوتا با مهتا

 ..جونم یاج ینباش خسته_
 کردیم نفوذ استخوانت مغز ته تا انگار..دینباش خسته نیا کردیم یا معجزه چه

 ...کردیم رونیب رو ها یخستگ تمام و
صوص به شه خارج یادم زبون از که خ  تا نهت هی و ادهیپ یپا با خاطرش به که ب

 ...یریم هم اورست یباال
 ..زدلمیعز یشد خسته شتریب که تو..من که فداتشم_
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 حس ی همه و اهنربا شوود وجودم ی همه انگار دمید رو اش خنده تا و دیخند
 ...وجودم یتو دیکش رو اطرافم خوب یها
 !؟یاج بگم یزیچ هی شهیم_

 ..خوردم رو پرتقالم اب از قلوپ چند
 ...انگار بود مهتا منو ی نانوشته قرار

 ..کنه پرتقال اب وانیل هی مهمون رو خواهرش جمعه یها ظهر از قبل نکهیا
 ..بگو اره_
 گفت و چشمام یتو زد زل اش دخترانه یها کرشمه و ناز ی همه با
 !؟یشینم ناراحت_
ست از مهنا شدیم مگه!!بود؟ سوال هم نیا شه؟ ناراحت مهتا د  یشدن نیا!نه!ب

 ..!!نبود
 ..!بگو زدلمیعز نه_

 یرو گذاشت و برداشت رو دستم و کرد جا بازوهام نیب خودشو..اومد جلوتر
 ..موهاش

 !!کن نوازشم یعنی
 ضووربان...موهاش یشوومیابر نیب بردم دسووت..دادم قورتش اما..گرفت خندم
 ..گرفتیم اوج قلبش

 ...شندمشیم دستم ریز هم کردمیم حسش هم
 ...داره دوست رو موهاش با یباز چقدر دونستمیم

 ...بود گرفته ارام اغوشم یتو صامت و ساکت مهتا اما..گذشت یا قهیدق چند
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 ..شکستمیم دیبا من انگار رو سکوت
 !!؟یخواهر!؟ییمهتا_

 ودب وقت یلیخ...دارم دوسوت چقدر رو گفتنش یخواهر بود رفته ادشی انگار
 ..گفتینم که
 هوم؟_

 ...زدم لبخند فقط و گرفت خندم..رفت ادشی هم رو حرفش نکنه
 !؟یبگ یخواستیم یچ_
 ..بمونم بغلت تو ینذار ترسمیم اخه_
 ..حاال گمیم

 ...مشفشرد خودم به شتریب..کردمیم حس احساسش انیب تو رو صداقتش اوج
 ..یکنیم نگرانم یدار!شده؟ یچ نمیبب بگو!خوب؟ دختر هیحرف چه نیا_

 ..کرد نگام و برداشت نمیس یرو از رو سرش
 ..اروم و مظلوم

 !؟یکن ازدواج باهاش و ادیب دتیجد خواستگار یبد اجازه شهیم_
 ..هیمنف جوابم بودم گفته بود خوب...مامان دست از

 ..شدیم وارد مهتا راه از بازم حاال
 ..!!!بود خواسته برادرش یبرا رو من مامان دوست شدیم یروز دو

 ..!!گهید بود مامان اما..نه بودم گفته
 ..بود تر قشنگ سکوت
 ...بود سکوت همون مهتا جواب

 ....گهیم مامان اخه_ 
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 ..گرفتم دهانش یجلو رو دستم
 ..سیه_

 ..هم من و کرد سکوت اون
 ..دمیدیم خودم مقابل رو کاوه ی چهره ومدیم خواستگار اسم که حاال

 ..کنم فکر یا گهید کس به اون حضور وجود با تونستمینم
 !خواستم؟ینم ای تونستمینم یراست

 
 ..پارک میبر باهم تا نیاسمی و مونا دنبال میرفت مهتا با ناهار از بعد

 ی خونه روب کمتر بود گفته چارهیب یمونا به..بود گرفته دشیجد یباز دیمج اقا
 ..یشیم تر چاق یکنیم یپرخور اونجا یریم..مامانت

 ...دیکشیم هرطرف از..خواهرم چارهیب
 ..بود دهیپوش دار خال یصورت تاپ و دیسف نیچ نیچ دامن نیاسمی

 ..نششیافر نیا با خدا به احسنت
 ..گفتیم شهیهم بابا..امد ادمی

 گفتیم و کردیم نگاه هم کنار رو خواهر سه ما
 ..نیالخالق احسن الله فتبارک_

 ..نمونیب یدختر پدر عش  بود ادیز چقدر
 ..میبود دهیرس انیپا خط به زود..بود شده تمام زود که افسوس اما

 ..بود گرفته ها افسوس و اه نیهم رو میزندگ تمام که بود بد چقدر
 !؟...کاوه اما
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 ..زدمیم زنگ بهش دیبا..نبود کاوه از یخبر صبح از یراست
 ..ستین ادمی رو میرفت ابونیخ کدام از و میکرد یط چطور رو ریمس

ش که فکرت غرق شم کی یکوتاه به ها راه نیتر یطوالن یبا  مه زدن هم به چ
 ...داشتم نگه پارک کنار همون رو نیماش..کشنینم طول برات

 ..همان وروجک دوتا اون دنیپر رونیب و همانا نیماش توقف
 ..ها یظاهر همان از..دیخند مونا
 اب..نفهمم بود محال..بودم کرده یبزرگ یبچگ اوج تو ها یظاهر نیهم با من
 ...بودم شده بزرگ اونا

 ..بودن رفته ها بچه که یراه سمت افتاد راه..شد ادهیپ و نداد حرف مجال
 ..کردینم دل و درد من با وقت چیه

 ممن غصوووه سین الزم..هیکاف برات توعه دوش رو که یفشوووار بود گفته بارها
 ..یبخورد

 ..کشمیم عذاب شتریب نگفتنت با بودم گفته بارها
 ..بود مونا اون اما

 ..من بزرگتر خواهر
 ..کردمیم دل و درد یکس با عمرا که میهمون

 ..افسانه و کاوه جز
 !کاوه؟ ای افسانه منو و کجا مونا و من ی رابطه..!یول

 ..شدم ادهیپ منم
 دیاب..نشووسووتم کردیم نگاه هارو بچه و بود نشووسووته مکتین یرو که مونا کنار

 ..میزدیم حرف
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 ..خوستمینم رو یظاهر خواهر نیا
 

 ..کنم باز رو حرف سر خواستم
 ..بکشم حرف زبونش ریز از یرکیز شده یحت
 ..حرفها نیا از تر رکیز و بود مونا اون اما

 ..نبودم بهیغر منکه..کردمینم درک رو گفتینم چرا
 ..بودم خواهرش من
 ..ونام مثل..ارهین در کارشون از سر یکس تا کنندیم ادمها که هیاصرار چه یگاه

 ..درد نیتر کشنده..درد نیتر مهلک شنیم نشن گفته اگه واقعا حرفها یبعض
 ..ارنیب در یکس کار از سر که دارند اصرار توان ی همه با ها یبعض هم یگاه
 ..میندار هم رو غصشون تحمل یحت ادمها یبعض..من مثل

 ..کرد پاره رو افکارم ی رشته یگوش زنگ یصدا
 ...باشه کاوه زدم حدس

 گهید طرف به و کردم رها مکتین یرو همونجا رو مغموم یمونا..بود خودش
 ...رفتم پارک ی
 ..کردیم خوب رو حالش ییتنها یکم دیشا

 ..دادم جواب رو یگوش شدمیم دور ها بچه و مونا از که همونطور
 الو_
 ..زدلمیعز سالم_

 !؟یخوش!؟یخوب
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 !؟یخوب تو..خوبم یمرس...یجون کاوه سالم_
 !!!!جون کاوه...!!یشرفتیپ چه

 ..یگرفتگ برق خطر از برتو پناه ایخدا
 ..نشنوه کاوه رو شونیخوشحال یصدا که یاونقدر نه اما بودم دور ها بچه از
 ..خانمم خوبم_

 ..!!!دلم اخ
 داد ادامه

 !اده؟یز صدا سرو!؟ییکجا_
 !روحم؟ ای جسمم بپرسم خواستم
 کنار االن اما بود نجایهم شیپ لحظه چند نیهم تا روحم و پارک یتو جسووم

 ..توعه
 :گفتم فقط اما
 ..میاومد ها بچه با..پارکم تو_
 !؟ینگفت من به ؟چرا...پارک_

 !چرا؟ اما!د؟ینفهم شدیم رو حالش یگرفتگ
 !چرا؟ اما!گفتم؟یم دیبا
 ..باشه مهم برات کردمینم فکر_

 دیپرس یجد
 !چرا؟ اونوقت_

 !بود؟ سخت انقدر دادن جواب چرا..کردم تر زبونم نوک با رو لبهام
 ..هیموقت یچ همه یگفت خودت اخه_
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 ..!!صدا انفجار..شد منفجر وضوح به
 ..بسه گهید بسه..یموقت یموقت گهیم گمیم یهرچ..مهنا کن بس_

فت دلم  دوسوووت رو اخالق بد ی کاوه...خودم شیپ برگشوووت روحم...گر
 ...نداشتم

 ..گرفتم گر فکر نیا بعد لحظه هی
 !داشتم؟ دوست رو مهربون ی کاوه یعنی

 گفتم دلم یگرفتگ از یناش ی گرفته یصدا با
 !باشه؟..دیببخش خب!کاوه؟_

 ....کاوه به برسه چه سوخت دلم خودمم که گفتم مظلومانه انقدر
 ..دمیفهم قشیعم نفس از..شد ارامتر

 رچطو گمیم تو به هم رو اومدم و رفت یبیتقر ساعت من یوقت من زیعز اخه_
 !؟یایب و یبر کجا تو که سین مهم برام یکنیم فکر
 ..داشت ح 
 ..دادمیم او به کمال و تمام رو ح 
 ..میزد حرف گهید کلمه چند

 ..کرد قطع بعد و
س چیه اول یها روز اگه شت وجود یح  یزیچ دلم یها ته ته اون حاال اما ندا
 ..داشت انیجر
 ..داشتن دوست هیشب
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تهیر دلم یتو احسووواس قطره قطره که بود کاوه مل حاال که...  بود خ  تح
 ..نداشتم هم رو شیناراحت
 ..مونهینم قرمز چراغ پشت عش  که دمیفهم شد خوب

 
******* 

 
 ..نداشتم خبر افسانه از بود یروز چند
ست کال که اونم شت از هارو معرفت یب د سته پ  کردیم هیگال یه بعدم..بود ب

 ..یمعرفت یب تو که
 ..زدم زنگ بهش شرکت از ظهر سر

 رو یدوست ادمها چرا!شن؟یم سرد فاصله جادیا با ها یدوست یبعض چرا یراست
 !کنن؟یم معنا گهید هم دنید با صرفا

 !!باخته؟ رنگ یدوست ی کلمه ها روز نیا چرا
 

 ..میگذاشت رونیب قرار افسانه با خالصه
 ...نداشتم باشگاه شرکت بعد اونروز
 ..شدم کارم مشغول دوباره

 مویگوشوو وقت فوت بدون..دیرسوو ذهنم به یفکر گذشووت که یا قهیدق چند
 ..زدم زنگ سمانه به و برداشتم
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سته اون از سمانه  هیهد لفظ از منظور..دنیم هیهد بهت شهیهم که بود ادمها د
 ..ستین باشه داشته یماد ارزش که جسم هی صرفا

 ..شونهیماد ارزش از شتریب بار هزاران شونیمعنو ارزش که ییها هیهد بسا چه
 سووراسوور یشوودیم کالم هم که باهاش..مثبت یانرژ از بود پر سوومانه یصوودا

 ..مثبت یها یانرژ از...ناب یها حس از شدیم پر وجودت
 
 ..بدم هم افسانه به رو هیهد نیا خواستمیم من حاال و
 ..رونیب ادیب باهامون که بخوام هم سمانه از خواستمیم

 ...کرد قبول و خواستم
 ..بود کاوه خواهر باشه من دوست نکهیا از قبل
 ...کاوه

 یورا ادی با یحت که برسووم ییجا به محبت ذره هی با شوودینم باورم وقت چیه
 ..بکوبونه قلبم وارید درو به خودشو و بشه وونهید قلبم کاوه اسم

 ..رونیب برم دخترا با قراره که دادم خبر و زدم زنگ هم کاوه به همونموقع
 

 نگفته یزیچ بهش نکهیا از کاوه و پارک میبود رفته نیاسمی و مهتا با که روز اون
 ..افتاد ادمی رو شد ناراحت بودم

کهیا با ما بود یعاد کاوه زدن حرف لحن ن  لحن اون یحت خواسووتمینم من ا
 ..بشه تکرار یعاد
 ...نداشت هم رو دادش نمه هی و زدن حرف یجد طاقت دلم که بود بیعج
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 ؟!!نطورند؟یا یموقت یها یدوست ی همه یراست
 

 هی و خونه برم بتونم که بودم گذاشته یادار ساعت از بعد ساعت هی رو قرارمون
 ..یشگیهم فنجان و لیف قرار باز..رمیبگ دوش

 ..لیف هی و فنجان دو نباریا
 

 ..شدیم احاطه یراحت به من دست هی با سمانه و افسانه کمر اخه
 هجوم مغزم به افسووانه با قرار از قبل که یشووگیهم افکار نیا از بودم متنفر ومن

 ..وردیم
 ..کردم گرم مقابلم یها پوشه با رو سرم

ست ست هم یسرگرم هر با که بود یچ از یمنف افکار نیا جنس یرا  سرم از د
 !؟..داشتندیبرنم

 
 مشووغول و نشووسووت گردن یرو امیالت یبرا که یدسووت دوباره و...!!!گردنم اخ

 ..شد ماساژش
 ..برم دکتر گفتیم کاوه
ما لد معجزه دکتر ا قت چیه چرا دونمینم!بود؟ ب  عدب یحت...رفتمینم دکتر و

 ..شدینم عوض من اعتقاد بازم شدنش خوب و مامان یزانو عمل
 ...!!!"کندینم معجزه دکتر"
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 خونه راه یکار ساعت بعد و گذروندم بود طور هر هم رو یباق ساعت سه دو
 ..گرفتم شیپ در
 ...!قرمز چراغ باز

 ...ما چهارراه نداشت سیپل کال..نبود کاوه
 شانس نموند دیترد نیا تو که بود بار نیاول دیشا..بودم مردد رفتن و موندن نیب
 ..داشت یشتریب

 ..طنتمیش از نه...چراغ از نباریا اما...هام گذشتن ی همه مثل..گذشتم اما
 

 کردم تکرار خودم با ناخوداگاه و گذشتم
 .."مونهینم قرمز چراغ پشت عش "

 !عاش ؟ ای بودم عش  من یراست
 ..یقطع و معلوم..بود کلمه کی جوابم

 ..!!!چکدامیه فعال
 

عد ند دوش از ب باس یا قهیدق چ  رو یا قهوه کرم یمانتو همون..دمیپوشوو ل
 اون که یلباس دنیپوش اما باشه کاوه نبود قرار..داشت دوست کاوه که دمیپوش

 ...دادیم نفس به اعتماد بهم داشت دوست
 ..کافه یسو به شیپ شدمو نیماش سوار دوباره

شتمینم فراتر پا مجاز سرعت از ابونیخ یتو که بود وقت یلیخ  روز ناو اما ذا
 ..بودم مجبور و بود شده رمید
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 دارم ادی که ییاونجا تا...بود تر شناس وقت اون..بود اومده افسانه دمیرس یوقت

 ..!بود تر  یدق افسانه اما..نکردم یبدقول وقت چیه
 ..شد بلند من دنید با
 گفت گوشم دم..میدیخز هم اغوش تو
 ..خانم مهنا یشد الغرتر_

 !!تر؟ یزشیانگ جمله میداشت
 !!نه که من یبرا

 ..کنم تشیاذ خواستم
 ..خااانم یشد چاق...برعکس شما_

 ...من مثل..یچاق از ومدیم بدش
 ..پهلوم تو زد یکی اروم

 ...خان ذوق یب_
 

 ..میدیخند و میکرد هم نگاه..میگرفت فاصله
 ..میگرفت جبهه هم یبازوها نیب دوباره
 هم دنید از چقدر..میدار دوسوووت رو گریهمد چقدر میدیفهمیم تازه انگار

 ...بود سخت یدور و دنیند چقدر و.. میشیم خوشحال
 کردم تکرار دلم یتو چندم بار یبرا که بود همونجا

 ..یانیک کنه لعنتت خدا یا_
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 ور یکسوو..!بود عادتم..گرفتم پس رو حرفم و شوودم مونیپشوو زود یلیخ باز
 ..!!کردمینم نینفر
 ..دیچیپ زمزمه دلم یتو
 از اول هم یانیک..کن پاک رو نیزم یرو یها انسووان گوش و چشووم ایخدا_

 !!همه
 ..افسانه مقابل یصندل یرو نشستم و

 ..اومد سمانه بعد قهیدق چند
 ....بالعکس و سمانه به افسانه..گذشت معارفه به که اول ی قهیدق چند

 
 ..گرفت سفارش و اومد گارسون هم بعد

 ...تلخ اونهم...خوردمیم قهوه
 ور دلم ینیریشوو هر و باشووم کرده عادت بهش که بود تلخ انقدر میزندگ هنوز
 ...بزنه
 ..بودم شده غرق خودم یمنف افکار تو باز من و زندیم حرف دو اون
 ..سمانه حاال و افسانه با اندامم ی سهیمقا باز

 !من؟ بودم بدبخت انقدر چرا ایخدا
 به و مگشووتیم خودم ظاهر یتو یمثبت ی نکته دنبال کردمیم سووهیمقا که هربار

 ..گرفتمیم اروم یکم کردمیم دایپ اگه که خدا
 ...شدمیم تر اشفته فقط حاال...حاال اما

 ..بودن شده صحبت غرق افسانه و سمانه
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 و خودم از ظاهرا البته صوود و مجبورا من و خواسووتندیم نظر هم من از یگاه
 تشوورک اونها بحث یتو و گرفتمیم فاصووله بود شوودن غرق درحال که ییایدن
 ...!!نه و اره هی با شده..کردمیم
 
 و شد دهیکش نیزم یرو زیم دور چهارم یصندل که بود گذشته چقدر دونمینم

 شصورت یرو و شد دهیکش باال بود یصندل یرو که یدست از ما ی هرسه نگاه
 ..موند مات

 ...دیخند ما ی سه هر متعجب نگاه به و نشست یسرخوش با
 ...!!اما

 !بشر؟؟ نیا داشت کاریچ نجایا
 

 گفت دیخندیم که همچنان
 !دارم؟ دنید_

 ..اومد خودش به زودتر سمانه
 !!داداش؟ یکنیم کاریچ نجایا_

سون طرف به رو بده رو سمانه جواب نکهیا بدون ست با و کرد گار  صداش د
 ...کرد

 گفت و داد قورت رو خندش ی مونده ته کاوه و اومد بالفاصله گارسون
 لطفا تلخ ی قهوه فنجون هی_

 ..داشت دوست تلخ ی قهوه جالب چه
 ...ها من مثل نیا بود کرده چه...!!من مثل
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 !برد؟یم کجا تا رو دلم تفاهم نیا
 !تفاهم؟ نیا بود نیریش چقدر

 !زد؟ینم رو دلم که بود یچ جنسش ینیریش نیا یراست
 ...برگشت قهوه فنجان با بعد قهیدق چند و رفت گارسون

 ..میدادیم حیترج انگار رو سکوت همه موقع اون تا
 ..شیتشکال یبستن با افسانه و بود مشغول شیشکالت کیک تکه با سمانه

 ..اش قهوه با هم کاوه
 اونهارو خوردن یبستن و کیک که بودم مشغول ییها حسرت با هم من...من و

 ..بود گرفته نشانه
 ..شکست رو سکوت که بود سمانه نیا بازم

 !ها؟ یکنیم کاریچ نجایا ینگفت_
 یدوسووت شوودن برمال از دمیترسوویم..داشووت لرز تنم..بود سووخت چقدر تنفس

 ...مانیموقت
 ..!نه..نکنم افتخار کاوه با بودنم به نکهیا نه
 ابطهر نیا کردیم تمیاذ..دمیکشویم خجالت بودنش یموقت از قسوم خدا خود به
 !یاجبار ی

 ... کرد مکث کاوه
 شووده کار به دسووت چشوومانش برق یها روگاهین باز...خدا ای..کرد من نگاه

 ..بودند
 ...نکنه
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 تگف ارامش و نهیطمان با..کرد سمانه به رو بشه کامل جملم نکهیا از قبل اما
 هسووتااا بهت حواسووم یخواهر نوچ!فهمم؟ینم یبر ییجا یکرد فک هیچ_

 ..باشه حواست
فت غنج دلم من بت ر بت ابراز نیا با نهیمخف مح نه..ا ما  خود یجا که سوو

 ...داشت
 گرفت من طرف به رو دستش دیرس که نجایا به
 ..گفت و
 ..هست هم خانمم به هس تو به حواسم که همونقدر_

 ..!!دلم اخ
 ردکیم یاور ادی دلم به که بود یکسوو کاش...زدیم داد دلم سوور بود یکسوو کاش

 ..ستین یباز جنبه یب نهمهیا یجا نجایا
 ..!!نفهم دل یا
 یچ هر و رفت بد یها حس ی همه...شوود میقا خجالت..رفت ترس باره کی

 ..کردیم چارمیب داشت که بود شتریر ده ی زلزله بود که
ساس ریدرگ..بود اورده هجوم صورتم به بدنم خون  ییهمونا از...بودم ناب اح

 ..نبود سهیمقا قابل یخوش حال چیه با که
 ..کردند مادوتا به نگاه بهت با هردو یا لحظه چند
 ..ها خواهرانه...ها سرزنش...ها یخوشحال..شد شرو  حرفا باره هی بعد

 شد زوم من یرو بعد و داد حرکت کاوه منو نیب رو نگاهش که دمید رو سمانه
 گفت پرسشگر و
 !مهنا؟ اره_
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سپ ام قهی به تا..شد خم شتریب سرم که بودم شده گرفته برق دیشا  انگار دیچ
 ..شدمینم الشیخیب

 ..بود یخوب جواب شدن رنگ به رنگ نیهم
 ...بود کرده پا به یا معرکه چه نیبب..بدجنس ی کاوه یا

گه یراسووت مه؟؟ یزیچ چکسیه که نبود نیا قرارمون م  که شووود چطور!نفه
 !!داد؟ خبر و شد دست به پوریش خودش

ست هم یساعت مین ش  سال مین ی اندازه به که شد ها ساعت مین همان از..مین
 ...دیکشیم طول

 ..احساس از رفتیم سر دوباره بعد و شدیم یخال دلم ته یه
 دختر منکه اما..کردمیم میتسوول مقابلم مرد به رو روحم داشووتم ندونسووته من

 ...بشم دل به دل محبت ذره هی با که نبودم رمانها یاحساسات ی ساله هجده
 تموم ماه هی که روز چند از بعد و نباشه یظاهر کاوه محبت معلوم کجا از اصال

 !!بره؟ ادشی یچ همه شد
قدر دلم حال کار نیا یتلخ با که بود خوب ان  حفظ رو شینیریشوو بازم اف

 ...کردیم
 بهم خودشووو افسووانه نایماشوو و کافه نیب ی فاصووله تو میاومد رونیب که کافه از

 ..کرد زمزمه گوشم ریز و رسوند
 ..یخواهر برات حالم خوش یلیخ_

 گفت دید که رو لبخندم
 ..گذاشتم شدن عاش  دلو حال نیا اسم من_
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 ...شد دور و گفت
شو و بود شده وونهید که یدل و هام گونه یسرخ و موندم من  وارید درو به خود

 ..دیکوبیم
 ..خودمون یها نیماش با هم افسانه و من و رفت کاوه با سمانه

 ..کاوه با ام ماهه هی میتقو تو روز اون شد یخوب روز چه یراست
 

 ..بودم دخترانم افکار در غرق..نبود یرانندگ و جاده به حواسم
 ..نبود من کنترل تحت شدن غرق نیا و

 ..کردم روشن رو پخش و بردم دست
 رو حواسووم داشووتن دوسووت نیا و داشووتم دوس رو شوودیم یپل که یاهنگ تمیر

 ..بشنوم هام سلول ی همه با و بشم گوش تا کرد جمع
 دلم یوا دلم یوا دلم یوا_
 

  بگو تمیزندگ یکجا ، من عش 
 
  بگو آخر به میرسیم که ، بگو پر پر یروزا نیاز
 

  بگو روتم به رو که االن ، من عش 
 

  بگو تمیزندگ تموم ، بگو آرزوتم که بگو
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جا من یعنی ندگ یک که بد چه!!...بودم؟ کاوه یز  اخر به میداشووت بود
گه..میدیرسوویم که با نبودم کاوه یارزو تموم ا که ت کار دلم یها ت  چ
گه..!!کردمیم فتینم ؟ا ندگ تموم گ باره دیبا دل کدوم با یمیز ندگ دو  ومیز
 !ساختم؟یم
 
  سکوتت کشهیم منو ، دلم یوا
 
  نبودت دهیم عذابم ، دلم یوا
 
  تونم ینم تو بدون ، دلم یوا
 
  یکن یم دل من از بگو ، دلم یوا
 
  یمن عش  هنوزم تو ، دلم یوا
 
 تونمینم تو بدون ، دلم یوا
 

سمون ستم هوا یب دیغر که ا ست صورتم یرو د ش شمام یسیخ..ن شون چ  ن
 ..بود هام هیگر

 !!دارم؟ بغض دمینفهم چطور
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 !شده؟ اشک یک بغضم دمینفهم چطور
 ..شدینم سرش بهونه و لیدل یزییپا بارون..بود هیتوج قابل اسمون غرش

 !داشت؟ یا بهونه و لیدل چه من یچشمها بارون!؟یچ من دل یها غرش اما
 

  بگو غرورم از مونده یچ من عش 
 

  بگو مبهم سکوت نیاز بگو دورم تو از من چرا
 

  بگو روتم به رو که االن من عش 
 

 بگو مرگم روز دهیرس ، بگو ترکم تو یکن یم که
  

ش  نیا صرف غرورم از یزیچ شده ته سرو یب ع  نیا انیجر...!!دلم اما..بود ن
گه کاوه!!بود؟ یچ مبهم سوووکوت  کرده سوووکوت چرا خواسوووتیم منو ا

 ...!!االن نیهم و نجایهم..گرفتمیم رو احساس نیا یجلو دیبااا...اره!بود؟
گه نه ترک منو خواسوووتیم اون ا مام یجلو االن نیهم رو مرگم روز ک  چشوو

 ..دمیدیم
 
  سکوتت کشهیم منو ، دلم یوا
 
  نبودت دهیم عذابم ، دلم یوا
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  تونم ینم تو بدون ، دلم یوا
 
  یکن یم دل من از بگو ، دلم یوا
 
  یمن عش  هنوزم تو ، دلم یوا
 
 تونم ینم تو بدون ، دلم یوا
 (یلیجل سامان_دلم یوا)
 

 ..تونستمیم ؟چرا!!تونستم؟ینم کاوه بدون
 ..دیباریم همچنان بارون..ختیریم همچنان اشکام

 ..طلبکارانه و یشاک..کردمیم زمزمه دلم یتو
 ..خانم مهنا یزد اب به گدار یب_
 ..رو دلت بند ببر نجایهم..یبست دل اساس یب

 ..االن نیهم
 ..بود گفته وقت همه نیا حتما داشت دوست اگه اون

 ...زد بینه دلم ته ییصدا
 !؟یچ... و عشقم و خانمم و زمیعز اون+

 ....!!!من دل نیا بود چارهیب چقدر
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 ...بود کرده عادت زود چقدر..بود کرده باور زود چقدر
 ...زدیم داد سرش حاال و بود یکی کاش

 ...کردیم سرزنش و زدیم داد
 ...!نبود یکس که افسوس و....بود یکی کاش

 ..بود شده له نشده یچیه هنوز که یدل و ییتنها و بودم من هم باز..چکسیه
 ..دندیباریم ابرها از دتریشد که ییچشمها

 ..ندداشت عجله باران یها دونه از شتریب نیزم به دنیرس یبرا که ییها اشک و
 
 ..دلم ی جاده نیتر یفرع به میدیچیپ کوچه به ورود با
 دمیکش یپ در یپ و  یعم نفس چند و گرفتم انگشتام سر با رو چشمام یسیخ
 ..بدم قورت رو بود نشکسته دیبا که اونطور هنوز که یبغض تا

 ..کردیم یچیسرپ دلم
 ..گرفتیم انیجر اشکهام

 ...شدیم شتریب بغضم
 ..بودم خسته یفیبالتکل نیا از

 ..فشار نهمهیا از خسته
سته ش خوب روز من میتقو یتو روزش دو بود قرار اگه که یزندگ نیا از خ  هبا
 ...شدیم کوفت ممکن شکل نیبدتر به حتما بعدش یروزها
 ..بودم خسته
 ..بودم کالفه

 ..بودم فیبالتکل



wWw.Roman4u.iR  250 

 

 ..بودم تنها
 ..بودم پناه یب
 حتم که یداد و یصوووت یها تار دیشوود ارتعاش شوود ها بودن نیا ی جهینت و

 ..رو دلم یها هیپا هم لرزوند هارو شهیش هم داشتم
 ...بسمههههه گهید بسههههه_
 ..شد بس گهید و
 یکی جاش به و انداخت پوسووت یشووگیهم یمهنا که بود داد همون از بعد و

 ..!!نبود یخبر داشت اون به که یاحساس و کاوه از گهید دلش یتو که اومد
 ..کردمیم اشتباه اول از دینبا..دادمیم جوالن مجال دینبا

 نیا ودب یمنطق و..بود سونم سوال پنج و سوتیب کل تو من ی تجربه نیاول کاوه
 ..اشتباهم

 تاب و هباش فیضع که ارهیم منط  و لیدل اشتباهاتش یبرا یکس من نظر به اما
 ..باشه نداشته دنیشن سرزنش

 ..بودم مهنا من اما
 ..بود قدرتش به شهرتش که ییمهنا

 ..خوردیم هم به بودن یقو نیا از حالم و بودم یقو من اره
 ..کردم پارک رو نیماش زارم حال با

 ..ذاشتمیم در پشت رو هام غصه دیبا هم باز
 ..خواستیم دخترانه دایشد دلم
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 و ها صهغ از و کنم میقا مامانم بغل تو رو سرم بتونم که باشم دختر انقدر نکهیا
 ..بگم میزندگ یها قصه

 ..شدن میزندگ وارد اساس یب که ییادما از
 ..شدن دلم نینش خونه اجازه یب و

ستمیم هم خودم که بودن یقو نیا از خوردیم هم به حالم  و یظاهر همش دون
 ..نخوره درد به
 

کا باس از هوا یخن  هام اسوووتخون به و گذشوووتیم سووومیخ یها ل
 ..کردمیم خی..دمیلرزیم..دیرسیم

 ..نداشتم هم رو اتاقم به برگشتن الیخ یحت..نبود یالیخ اما
 ..بودم سرپا چطور رو گذشت که یمدت اون و گذشت چقدر دونمینم
 ..بودم دهینفهم رو در شدن بسته و باز یصدا یحت

 ..بودم دهینشن هم مهتارو و مامان یها زدن صدا
 ..بودم کرده خی دیشا یراست
 ..برگشتم یکم اریاخت یب اومد سرم پشت از که مهتا یصدا
 ..نداشتم رو بدنم از یقسمت چیه دادن حرکت توان..بودم شده خشک انگار
 اومد جلوتر مهتا

 ..تر جلو باز..زد صدا رو اسمم بهت با
 ..شد گرد چشماش که دمید خورد صورتم به که دستش

 !!بودند گرم چقدر دستاش
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شت مامان با و رفت شتم هم حرف ینا که بود میوخ انقدر حالم..برگ  هک..ندا
 .. خوبم بگم هم باز
 ..!!ها یظاهر همون از
 ..نبود یمرز افتادنم تا

 .. اهنگ نه و بود کاوه نه روز و حال نیا باعث
 ..بودن کرده سرباز من  یعم یها زخم

 هی از بعد حاال و دمیکشوویم دکی دلم یرو بود سوووالها که ییها زخم همون
 ..کردنیم یتالف داشتن و بودن اورده هجوم دلم به همه ضعف احساس

 زد ورتشص به مامان که یلیس دنید با مرز نیا و نبود یمرز افتادنم تا که گفتم
 ...زد زار مامان و افتادم من..ختیفرور

 زنمب حرف تونستمینم که بود من یرو ایدن یها ادم کل وزن انگار اما دمیشنیم
 !!خوبم که بگم و

 ..ستین ادمی رو اونشب یباق
 ردد بدنم ی همه فقط..بودن سیخ لباسووام نه بود شووب نه که شوودم داریب یوقت

 ..کردیم
 ..گلوم تو ختیریم داغ سوپ مامان

 ..بود نشسته فرمان به گوش هم مهتا
 !بود؟ بد انقدر حالم یعنی

 ..!یچیه...دونستمینم یزیچ
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 ..نبود من شیپ یکس و بود عصر بودم دهیکش دراز ونیتلوز به رو
 ..زدمیم دید رو وارید و در ونیتلوز یجا به

 ...دیچیپیم گلوم یتو یبیعج درد و بودم تشنه
 ..بزنم صدا رو مهتا خواستم

 ..اما
 ..ترسوند هم رو خودم دمیشن که ییصدا

 ..بود گرفته یهیفج طرز به صدام
 ..بابا یا

 ....برداشتمش و شدم خم بود کمینزد که اپن یرو یگوش دنید با
 ..امیپ چهار و چهل و رفته دست از تماس دو و ستیب و صد
 ...کاوه از همه
 موقع همون از..کردم نگاه رو ها زنگ سوواعت یکی یکی..شوود درهم هام اخم

 ..شیپ قهیدق چند نیهم تا یکی قهیدق پنج هر..میبود شده جدا هم از که
 ..شدم خوندن مشغول اول از و کردم باز هارو امیپ

 کن خبرم یدیرس زمیعز_
 بدم رفت ادمی بودم دهیخر کادو هی برات یراست یوا_
 !؟ینی یدیهنوزنرس_
 ..چهارم و چهل امیپ تا نطوریهم و

باره نا همون شووودمیم داشووتم دو که..مه  دوسوووت رو کاوه داشوووت همون
 ...اما..داشتیم
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 دنبو من با که باشووه یمرد ی مسووخره دلم ذاشووتمیم دینبا..دادمیم اجازه دینبا
 ...بود بردنش شرط
 ..باشه من دشمن نیتر خطرناک تونستیم کاوه

 ...دمیچیم رو دشمن نیا دم دیبا من و
 ..دیلرز دستم ریز یگوش که بودم فکرا نیهم تو

 ..بود خودش
ستم  زتمغ و عقل با گهید کارهات کنترل بعد به ییجا هی از اما ندم جواب خوا

 ..سین
 ..کردیم کنترل رو کارهام که بود من ی رفته فنا به احساس فقط حاال
شمام مقابل یا کاوه شماش یشگیهم برق از گهید که بود گرفته صورت چ  چ
 ..ودین یخبر

 دستم به و کردیم شیر رو دلم که بود نیا و دیخندینم یحت..نبود سرحال گهید
 ..دادیم رو تماس یبرقرار فرمان

 الو_
 ...مهنا_

ته کاش..شووودیم الل کاش به رو هام رشوو  صووودام اونطور کاش..کردینم پن
 رو و ریز رو دلم و کنه یباز باهاش کاوه که نداشووت الف اسوومم کاش...زدینم

 ..کنه
 ..بکشم دست بود اومده میزندگ به که یمرد تنها از تونستمیم چطور

 !؟..بگذرم مهربون یحام نیا از تونستمیم چطور گهید حاال
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 بله_
 !!شده؟یچ صدات_
 ..دمیپر جام از زد که یداد با
 ..بود ادمی من نه بود شده متوجه اون نه
 ..کردم فیرد هم پشت هارو کلمه زور به
 !؟یداشت کارم..خوردم سرما_

 ..بشم سرد خواستمیم خودم..نبودم سرد ذاتا
 تا یدادیم خبر هی کاش شوودم زنده و مردم روزید از منکه..خانمم بگردم یاله_
 !؟یرفت دکتر..نشم نگران شتریب

 ..شد یحال به یحال دلم باز
 !؟..شدینم یعاد کلمه نیا چطور
 ..کاش..زدینم حرف کاش
 !تم؟یزندگ یکجا من کاوه دمیپرسیم و داشتم توان کاش

 ..شدیم معلوم فمیتکل بعد و داشت جواب هی
 ..نداشتم رو سوال نیا جواب دنیشن توان که افسوس اما
 ..میقو من..ترسمینم من..تونمیم من گفتم خودم به
ند کردم حس یخوب به و  تمسووخر باد به رو بودنم یقو کل که رو یپوزخ

 ..گرفت
 ...کاوه_

 ..صداکردنش یبرا زدیم پر دلم
 ..اون گفتن جانم یبرا اتفاقا من گفتن کاوه یبرا نه
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 واشی که رو یقیحقا ریبگ لیتحو حاال یریگی رو ضوورر یجلو یخواسووت مهنا
 ..انیم رونیب پرده پشت از دارن واشی

 کاوه دل جان_
 !کردم؟ینم حس رو چشمهاش برق چرا

 ..رفتگیم سرچشمه من وجود از روگاهین نیا یروین دیشا!بود؟ لیتعط روگاهین
 ..گرفتیم استهزا به رو ادم و عالم که یپوزخند باز
 
 ..گفتن یبرا نداشتم یزیچ

 ؟..تمیزندگ یکجا بپرسم که نداشتم توان واقعا
 ؟..کهینزد مرگم روز بپرسم که
 ..سکوتت کشهیم منو بگم تونستمینم

 ..نبودت دهیم عذابم
ساتم دوباره و شدیم الل اون نکهیا یجا به سا  الل من گرفتینم یباز به رو اح

 ..بودم شده
 ..داده دست از هم رو اشاره مایا ییتوانا یحت که یالل

 ..بود جوابم منتظر
 ..زد صدا دوباره

 ..مهنا_
 ..مهنا دل جان بگم که زدیم پر دلم
 ..زدیم بینه عقلم اما
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 ..بود مونده ماه هی شدن تموم تا روز چهار فقط
 ..وردمینم دووم رو کاوه رفتن من که یراست

 ..شدینم کردمیم حساب که طرف هر از
 ..اومد حرف به دوباره

 !؟..دلم عش  یشدیچ_
 ..هوم هیشب گفتم یزیچ

 قتیحق کاوه ی عاشووقانه یها کلمه نیا از درصوود کی فقط درصوود کی اگه
 !د؟یترد نیا به دیارز یم یروح و یجسم درد نیا واقعا ایا داشت

 ..دیارزینم قسم خدا به..دیارز ینم
 گفتم صدام خش خش با دوباره

 ..میزنیم حرف بعدا..کاوه بزنم حرف تونمینم_
 رفح تونمینم خودم..منو یضیمر انیجر بگو یانیکاو یاقا به زحمت یب فقط
 ..بزنم

 ...کردمیم فرار دیبا بود راه نیبهتر نیا اره
 ..کردمیم فکر باز دیبا
 ..بردمیم باال رو توانم دیبا
 ..دمیپرسیم دیبا
 ..ومدمیم کنار سواالتم جواب با دیبا
 ..تونستمیم دیبا که گهید یها دیبا یلیخ و

 !ه؟باش دهیرس ییجا به تونمینم با که بود یک و بود تونستن عصر ایدن
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 هم عمو به چشووم..یشوو خوب خوب کن اسووتراحت..زمیعز نداره اشووکال_
 ..گمیم

 ..دادیم فرصت که..کردینم اصرار که بود خوب چقدر
 !بود؟ کردن خش خش وقت..یلعنت یصدا یا

مه هر با  هک بود یبار نیاول..کردمیم مصوورف یانرژ یکل گفتمیم که یا کل
 ..بودم سرماخورده نطوریا

 مهنهیا هم زدنم حرف یبرا که برسه یروز که کردمینم هم فکر یحت وقت چیه
 ..کنم صرف یانرژ

 !کاوه؟ یندار یکار_
 ..ایبرس خودت به فقط..خانمم نه_

 ..ایش خوب زود..ایباش خودت مواظب
 ..نداره شتریب مهنا هی که من دل ی خونه اخه
 ...شد یخال دلم ته باز

 !کرد؟ اعتماد حرفا نیا به شدیم چقدر اما داشتم دوست هارو شدن یخال نیا
 ..ومدینم کوتاه دلم اما هیظاهر حرفا نیا ی همه گفتیم عقلم چرا دونمینم
 ..دیدیم خودم مثل رو همه عقلم بودم یظاهر خودم شهیهم چون دیشا

 !عقلم؟ و دلم جدال نیا از شدندینم خسته چرا یراست
 ..فعال پس..باشه_
 ..گلم فعال..نکنما سفارش گهید_
 ..کردم قطع رو یگوش که بودم من و
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 ..بود نگران واقعا کاوه انگار..!نه
 ..اما
 ...بخوابم شده که هم ساعت هی یبرا و بزنم کنار رو الیخ و فکر کردم یسع

 ..شم داریب بابا یصدا با بار نیا که بخوابم
 ایدن دختر نیتر خوشووبخت یچارگیب نیع در که سوواله هجده یمهنا یبرا دلم
 ..بود شده تنگ بود

 رو بودم داده دسوووت از که ییزهایچ همه شووودم بلند یوقت و دمیخوابیم کاش
 ..وردمیم دست به دوباره

 ...ایرو و بود ایرو فقط یهمگان یایرو نیا که افسوس اما
 

 ..بود گذشته روز سه
 ..کاوه اما..بود بهتر بایتقر حالم

 وردم در تا بده فرصت بهم مدت هی خواستم ازش..زد زنگ گهید بار هی اونشب
 ..کنم فکر یچ همه

 ..حال همه از تر مهم و..گذشته..ندهیآ
 ..نبود یخبر ازش هم هنوز
 ..نبود کاوه از یخبر که بود سوم روز حاال و رمیگیم تماس خودم بودم گفته
 ..مورد هر در و جهت هر از..کردم فکر یکل رو روز سه اون

 ادوفتیم کامال کارهام زمام که بود ها روز اون تازه و رفتیم کنار دلم تازه انگار
 ..عقلم دست

 ..ترهبه همه یبرا چیه ستین که سخت و شهیم هم کاوه بدون که دمیفهمیم تازه
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 !کنم؟ ازدواج خواستمینم من که بود نیا ریغ مگه
 دنبال تونستیم رو یهدف و جهینت چه ساده یدوست هرچند پسر هی با رابطه پس
 !ازدواج؟ جز به کنه
 ..بود مهم مهتا من یبرا
 شیاسا خاطر به گذرهیم خودش شیاسا از شهیهم که مهربون پدر هی مثل دیبا

 ..گذشتمیم خودم ی ندهیا و شیاسا از خانوادش
نواده نا من ی خا ه ک که ییم نواده لیتشووو  رو دادیم دیجد ی خا

 ..داشت ازین رو بود پدر که ییمهنا من ی خانواده..خواستینم
 ..کنم تالش چقدر نکهیا..داشت یبستگ من به مهتا ی ندهیا

 هیتک تنها هم مامان دادمیم اجازه دیبا بودم مامان گاه هیتک تنها من که همونطور
 ..بمونه من گاه

ستمینم من کردمیم فکر که حاال  راه ونمینفر سه خلوت تو رو یچهارم نفر تون
 ..بدم

 ی ادامه داشت یلزوم و لیدل چه بشه من خلوت وارد ینام کاوه نبود قرار اگه و
 !؟یاجبار و یموقت ی رابطه نیا

 ..تسین شیحال کنهیم فکر که اندازه همون به یادم چیه دمیفهم که بود جا اون
 ..گفتمیم عش  رو دخترانم احساسات شدن داریب من

 ..داشتن دوست کم دست نه عش  اگرهم
 ..نبود یواقع و  یعم احساسات از یخبر چیه که یحال در
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 اقعاو که یزیچ و دونهیم کنهیم فکر ادم که یزیچ نیب بود فرق یلیخ شووهیهم
 ..دونهیم

ستراحت روز سه خالصه  نجپ و ستیب محدود یایدن به کردن فکر و خونه تو ا
 مورد در کردن فکر یمنطق شوود جشینت و کرد باز رو گوشووم و چشووم سووالم
 ..کاوه حضور عدم ای حضور

 ..مکنینم اشتباه عاقل مثال و بزرگم چون کردمیم فکر که بودم خام یلیخ
 ..ستین جبران قابل ریغ شهیهم اشتباه
ض شتباها یبع شتباه مثل ا سم مورد در من ا سا شن سازنده توننیم اح  فقط..با
 یمشکالت مورد در وردنین کم و نزدن جا و اشتباهاست از یساز پل قدرت مهم

 ..بشه جادیا یساز پل راه تو تونهیم که
 زهارویچ نیا داشووتم تازه دنیفهم یادعا نهمهیا بعد سوواله پنج و سووتیب من و
 ..دمیفهمیم
 

 ..برداشتم قهوه از چشم کرد صدام دوباره یوقت
 ..بود یحال و حس عجب

 !؟یبگ یخواینم_
 ..بگم یزیچ خواستمینم گهید..نه
 ..بدم گوش من و بزنه حرف اون خواستمیم

 ..کرد گوش اون و زدم حرف من که ییروزها یتالف به
 ..کرد باز رو بحث سر خودش که نگفتم یزیچ
 ..یشد خسته من از که دونمیم..مهنا نیبب_
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 ..یشد ناراحت که کردم یکار دیشا
 یستین یشگیهم ادم همون تو و میمونیشگیهم یسرجا که حاال کن باور اما
 ..دلته تو یچ بفهمم که ستین دلم تو دل

 ..تمومه مونیدوست ماه هی فردا یدونیم من از بهتر تو که همونطور
سم از حاال تا چون که دونمیم..خوامینم رو نیا من یول سا ستق اح  حرف مایم

 نگفت دارم دوست یالک از  شهیهم من..یندار خبر دارم تو به که یحس از نزدم
 ..ومدیم بدم

 ..فحر با نه بدم نشون عمل با رو محبتم کردم یسع شهیهم توهم با رابطه تو
 ..نبودم موف  دیبا که اونطور انگار اما

 ..میبگذر حاال
 ..باز دیکشیم  یعم نفس..کرد مکث

 احساس؟ از!؟یچ از!م؟یگذشتیم
 هادام دوباره و دیکش اه هی با همراه تر  یعم نفس هی..خورد رو اش قهوه از یکم
 ..داد

 ...و یدلم زیعز که بگم بهت نجایا تا..زدلمیعز نیبب_
 ..شمبا داشته دوسش تو ی اندازه به که نبوده یکس دارم ادی که ییاونجا تا..و
 ..ختیر نییپا یهر دلم ته گفت که ییمهنا با

 ..یلعنت دل نیا بود شده تر جنبه یب چقدر
 ..دنی*ر*ق*ص* به کرد شرو  دوباره رفتو ادشی رو هام میتصم ی همه انگار
 ..دیکوبیم وجودش ی همه با مهنا قلب
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 ..کاوه یبرا نه اما
 ..شدیم رو رویز دلم زدیم حرف ازش داشت کاوه که یحس یبرا

 و اشهب دخترانه یها یفانتز فقط قشنگ احساسات نیا ی همه که شدینم باورم
 ..باشه نداشته یتیسند چیه

سمم کاش فقط شت الف ا ش با کاوه که ندا سام و حروف یحت دنشیک  رو یا
 ..ارهیب وجد به هم

 ..تر تشنه و گرمتر نباریا..زد صدام دوباره کرد نگاهم که خوب
 یباز اسوومم با یه باز که کردیم پا به دلم یتو یشووور چه دیفهمیم انگار

 ..کردیم
 
گاه از باره..کردم فرار مشیمسووتق ن قدر..قهوه به دوختم چشووم دو  دلم چ
 ..اخر تا نفس کی..بکشم سر رو همه خواستیم

 ..خواستیم زهایچ یلیخ شهیهم دلم..الیخیب اما
 ..دیدیم رو افکارم تشنج داشت دیشا..دادم گوش کاوه به
 !؟یبمون زدلمیعز و باشم زدلتیعز شهیم ایدن ته تا_

عد و کنم نگاهش دیبا دمیفهم کرد که مکث ماده که رو ییها حرف ب  کرده ا
 ..بگم رو بودم

 ..نبود برق روگاهین از یخبر..رینخ
 ..بودن خاموش هم چشماش یشگیهم چلچراغ یحت
 ..التماس جز...نبود نگاهش تو یزیچ

 !لخ؟ت ی قهوه از بهتر یچ و داشتم داغ یدنینوش به ازین..بود دورگه هنوز صدام
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 ..کردم صاف یا سرفه تک با رو صدام..خوردم قلوپ چند
 دیشا..مداشت شک احساست به میبزن حرف نکهیا از قبل تا دیشا..کاوه نیبب_

 ..حتما نه که
 ..نیبب یول داد یگواه محبتت صحت به قلبم..کردم باورت یگفت که حاال اما

کهیا...یدونیم منو طیشوورا تو کاوه نا هی فقط خانوادم ن  هی نیا که دارن مه
 ..هاشون نداشته همه رو بزنه خط دیبااا داشتشون

 ..خورهینم درد به مهتا یبرا مهنا بدون یزندگ
 ..منه به اش هیتک مامان

 ره از نقشش و سادهیوا یزندگ یپا مردونه که دخترش تک به دشیام ی همه و
 ..تره پررنگ یپدر

 کشووش من یزندگ..بودم فکر تو روز چند نیا کل..کردم فکر یلیخ من کاوه
 ..رهیبپذ دیجد عضو عنوان به رو یچهارم نفر که نداره نویا

 ..نیهم
 ..رفتم مرگ سرحد تا که دونهیم خدا جمله چند نیا گفتن تا و گفتم

 ..بود شده نطوریا حاال یزندگ اما
 ..تازوند یم و بود شده دست به افسار

 
 ..کردیم نگاهم باز

 ..خواهش جز به..التماس جز به نبود نگاهش تو زیچ چیه هم هنوز
 ..بگه خواستیم که رو یزیچ نتونست انگار اما..بزنه حرف خواست
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 ..شهینم لایخیب نرسه جهینت به تا که بود معلوم اصال..نبود نگاهش تو یدیناام
 ...از..هاش یکالفگ از..روزش و حال از..دونستیم یچ مهنا از مگه اما
 ...مهنا_

 ..زدیم موج صداش تو که بود تعجب فقط
 به رو احسوواسوواتم دادمینم اجازه نیا از شووتریب..بود زده رو هاش حرف اون اما
 ..احساسش نفع به..خودش نفع به اونم رهیبگ یباز

 ..مامانم یزندگ..بود مهم مهتا ی ندهیا
 ..دینبا..دادمیم اجازه دینبا

 ..رفتم حرفش تو پس
 ..بمونه بذار موند که یهرچ..میگفت هارو یگفتن..نگو یچیه گهید..کاوه_

 نگاه قهوه به اخر بار یبرا و گرفتم رمقش یب و سوووخته یچشووما از چشووم
 ..انداختم

 ..شم بلند خواستم..گرفتم رو فمیک ی دسته
 ..گفت رو اسمم دوباره اما

ست ش چه یرا سمم کردن صدا از گرفتیم یارام شماش یا لحظه که ا  نور چ
 !شد؟یم خاموش دوباره و گرفتیم

 ..کردم نگاهش
سم کردن صدا تو میبود شده خالصه انگار  یکی شدیم وقت هم اگه و نگاه و ا

 ..حرف کلمه دو
 ...سوال هی فقط_

 ..کردم رها زیم یرو باز رو فمیک و نشستم..برم نتونستم
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 ..گفتم مختصر
 بگو_

 ..چشمام به دوخت میمستق رو نگاهش
 ..نهیبیم هم رو وجودت عم  تا یکردیم حس که نگاها اون از
 !؟یبکش خجالت بودن من کنار از شدیم باعث یچ_

 ..گفتم پته تته با و بشم هل شد باعث شییهوی سوال هم نگاهش طرز هم
 ..لحاظ هر از..میخورینم هم به ما اخه..زهیچ..خب_

 ..شد تر تنگ چشماش ی حلقه
 !لحاظ؟ چه از مثال_

 ..گفتم پروا یب و تند
 ..ظاهر مثال_

 ..دادم اب رو یبند چه دمیفهم که بود گفتن بعد و گفتم
هاش نیب ینیچ تاد ابرو گه مطمئنم که اف  خوف دیدیم نهییا تو رو خودش ا
 ..اومدم حرف به دوباره بود شده که یسوتفاهم رفع یبرا..کردیم
 ...من....اخه..زهیچ..ینی..منظورم من_

  گفت یعصب
 !؟یچ تو_

 ..یاله رمیبم جان یا!!خانم؟ مهنا خورهینم بهت من ظاهر
 اما..کردیم قضوواوت داشووت دوسووت که هرطور دینبا..رفتم حرفش نیب دوباره

 ..مطمئن و محکم نباریا



 267 چراغ قرمز

 ..نه نبود اون منظورم_
 ..گفتم اما..نگفتن و گفتن ی منگنه..بودم منگنه نیب

 !کل؟یه خوش یتو یهمراه به چه رو بدقواره و تپل من_
 فقط چشوومام برخوردمون هربار تو که ها میقد مثل..شوودم ریز به سوور دوباره

 ..دیدیم رو کفشامون
 ..کاوه اما

 دیق یب..بودن شوووده ایمیک مدت نیا تو که ییها همون از..خنده ریز زد بلند
ندیم ند توجه..دیخ لب ما به نفر چ کان منم...شووود ج ما گاهش مبهوت ک  ن
 ..کردمیم

نده باالخره ند کمکم..کرد کنترل رو اش خ عد و شووود لبخ  لبش یرو هم ب
 ..دیماس

 !؟یزد حرفو نیا یاستدالل چه با من خل اخه_
 بعدشم..دارم دوس سمانه بودن ونیقل ین از شتریب یلیخ تورو بودن تپل من اوال

 اسوومش باش مطمئن شووهیم جادیا ادما اندام و کلیه به نسووبت که یاحسوواسوو
 ..عش  نه ه*س*و*ه

 ..سین نطوریا نه..ینینب رو طرف رادیا و بیع یعنی داشتن دوست گمینم
 دوسووت هاش رادیا و بیع ی همه با رو ادم هی که نهیا  یعم داشووتن دوسووت

 ..یباش داشته
 ..شهینم زده یطیشرا چیه تحت و وقت چیه شهیم بسته که یدل نطوریا

 ..دارم قبول هم نطوریهم و دمید نطوریا قایدق تورو منم
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ما که نهیا مهم من نظر به  ییبایز وگرنه فرم خوش و باشوون بایز درون از اد
 دمید تو وجود تو رو ییبایز نیا من باش مطمئن و..نداره ارزش یزیپش یظاهر

 ..زنمیم داشتن دوست از دم حاال که
 یراب عشوو  لفظ یحت چون..گمینم یزیچ عشوو  از یباشوو کرده دقت اگه البته
 ..ارمشینم زبونم به نکنم حسش واقعا که یزمان تا و مقدسه من

 ..تو با میتصم باز حاال
 دمحدو یادیز فکر طرز نیا یبرا من یزندگ..اما..بود نشووسووته دلم به حرفاش

 ..بود
مه بودم داد،مطمئنیم نانیاطم که همونطور فاش ی ه  و راسوووت حر

 ..اما..هینیحس
 ترفرا ازش پا خواسووتمینم و تونسووتمینم که داشووت وجود من یبرا یقرمز خط

 ..خانواده اسم به یقرمز خط..بذارم
 ..گرفتم دست به رو فمیک ی دسته دوباره

 ..زدم حرفامو من اما دارم قبول حرفاتو_
ستمینم شتریب شم مجاب دمیترسیم..بمونم تون  موندمیم دیاب که بود اونوقت و ب

 ..شهیهم یبرا
 از لندب یها قدم با و گفتم یخداحافظ لب ریز کنم نگاه یزیچ به نکهیا بدون
 رونیب داشوووت رو زیانگ خاطره و یمیقد یها عکس البوم حکم برام که اونجا
 ..اومدم

 



 269 چراغ قرمز

 یبرا..ومدیم داشتم دوست..نه که انتظار..ادیب دنبالم داشتم انتظار چرا دونمینم
 ...کردن منصرف

 ..زدیم دم ازش که یداشتن دوست اثبات یبرا
 نسوووز با رو هام مهره نیب ی فاصووله انگار..یکوفت درد گردن نیا به لهنت اخ
 ..انگار رفتمیم دکتر دیبا..شدیم دردم باعث که بود نیا و کردنیم زیج

 !دلم؟ یها چهیماه بند بند درد امیالت یبرا بود یدکتر یراست
 کم من یزندگ تو بودن دل سوووزش اصووطالحا که ها درد دل نیا از...الیخیب
 ..ومدینم شیپ

 ..دادیم رو سوزش نیا تاوان دیبا که بود گاز ی چارهیب پدال
 رو گنیپارک تو نیماشو بردن ی حوصوله یحت..خونه دمیرسو بعد ی قهیدق چند
 ..نداشتم هم

 ..بردم پناه اتاقم به مهتا و مامان به توجه بدون
شتن سرپوش یبرا اونهم..بودم شده الزم شکالت  یسوختگ یجا یرو گذا

 ..دلم
 ..سوختمیم ومدین دنبالم کاوه چون که کردمیم اعتراف داشتم
 ..تخت یرو رفتم رجهیش هام لباس کردن عوض بدون
گار کاریا با بخوام که ان نده ته ن ته ی مو  رو خودم ی ندهیا و حال و گذشوو

 ..ارمیباالب
ما بال روز اون که بهتر همون که دمیفهمیم شووتریب کردمیم فکر که حاال ا  مدن

 ..ومدین
 ..اشمب تنها دیبا که بود دهیفهم اون انگار اما..کردمینم ییتنها به ازین احساس
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 !چطور؟ اما
 ..گفتمیم که نافذ نگاه همون با دیشا

 ..گذشت یروز چند
 رو کاوه یخال یجا به بردن یپ ی اجازه هام دغدغه و یزندگ شوووهیهم مثل

 ..دادنینم
شق که گفتم شت وجود یع سبب که ندا شه یدلتنگ م  ستد به رو دل زمام و ب

 ..بشه الیخ ارامش مانع یه و رهیبگ
 ..شدن دل هی یبرا بود یخوب ی فاصله روز چند اون
 میزندگ تو خودم خواست و عالقه به که ییزهایچ ی همه با حساب هیتسو یبرا

 ..بودن
 ..کاوه مثل

 از غیرد..نبود اون از یخبر چیه روز چند نیا یتو یوقت شوودیم شووتریب تعجبم
 ..زنگ هی یحت

 ..اس ام اس ای
شغول هم من و بود یادار ساعت یها اخر و بود مهر اول ی هفته  ی پرونده م

 ..بودم ردستمیز
 ..نبود زمان گذشت به حواسم

 و خورد در به یا تقه که شوود جمع حواسووم یوقت و..نبود زیچ چیه به حواسووم
 ..بود اشنا تحکمشون که ییقدمها یصدا بندش پشت

 ..بود اومده کاوه باز
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 !داشت؟ چکار یراست اما
 ..بود نداده هم رو میخداحافظ جواب یحت اونکه
 !بود؟ اومده باز که خواستیم یچ وقت نهمهیا از بعد حاال

 
 یموها از یا دسووته یرو سوور اخر و باالرفت براقش یورن یکفشووا از نگاهم
 .. شد متوقف بودن ختهیر چشمش یجلو که لختش

 ..سالم_
 ..دادم رو جوابش لب ریز و کوتاه همونطور

 ..بود خودش یجا شهیهم که ییجا نشست تعارف بدون
 ..شده تموم یچ همه کردمیم فکر

 وکهش اومدنش از حاال و رفته ستین ازش یخبر چون که بود نیا تصورم واقعا
 ..بودم
 و دید رو بودن کرده دایپ یتالق نگام تو که رو ییها سوووال و تعجب دیشوووا

 ..بده رو جوابم خواست مقدمه بدون که.. خوند
 ..مهنا_

 ..مرض و مهنا..کوفت و مهنا بگم شدیم کاش
 ..نزن صدا منو اسم انقدر و ریبگ کام به زبان
 !؟..بندازه تالطم به منو قلب خواستیم یچ با کاوه نداشت الف اگه مهنا

 ..دوختم چشماش به میمستق رو نگاهم
 ..بردمیم یپ بود کشونده نجایا به اونو که یزیچ به دیبا
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 صوودا و زدیم ادیفر رو یزیچ کاوه یچشووما عم ..حرارت از..سوووختم آن هی
 رمسو انداختن ریز با رو چشومام دنیشون یجلو شود باعث بود بلند که اونقدر

 ..نجارویا به اومدنش یاصل لیدل دمینفهم باز که افسوس و رمیبگ
 ..اومد حرف به خودش

 ..نمیبب تورم راه سر گفتم بزنم عمو به سر هی اومدم..گذشتمیم نجایا از داشتم_
 ..کردیم کیتحر رو پوزخندم رگه شهیهم دروغ..نبود خودم دست..زدم پوزخند

 ..بگم دیبا یچ دونستمینم
 ..اوردم زبون به رو دیرس ذهنم به که یزیچ نیاول پس

 ..یاومد خوش_
 ..من دمیند یخوش یول!؟یخوش! بود؟ اومده خوش واقعا اما
 
 ..من دمیند یخوش یول یخوش"

 ...."من دمیرس جاده ته یخوشبخت ریمس اول تو
 
 ..مینزد یحرف چیه اما نشست یا قهیدق ده
 ..اول ی کلمه چند همون جز به یچیه

 ..هم من و بود زده زل اتاق کف یها یکاش به اون
 ستمدونینم باز من و کردیم جا دلم ته رو خودش ینیریش که بود تفاهم بازهم و

 ..هیچ ینیریش نهمهیا لیدل
 ..میدیخندیم هردومون بره که شد بلند یوقت
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نده نار مینشووسووت..خب بود دار خ مه هی از غیدر و هم ک  اون از یحت..کل
 ..شهیهم زن هم به حال و یمعمول یها یاحوالپرس

 هم دروغ حاضووره یحت غرورش حفظ یبرا و بوده تنگ دلش دمیفهم من فقط
 ..اومده خوش که دیفهم هم اون و بگه

 ..رفت بازم و..ساده یخداحافظ هی هم اخرش
 

 ..شد تموم یادار وقت زدن هم به چشم کی در
 بتانس اتاق از و کردم درست وارید یرو کیکوچ ی نهییا یجلو مویزرشک شال
 ..اومدم رونیب کمیکوچ

 ..کردم یخدافظ سر با و گذشتم ییرزایم مهندس اتاق مقابل از
 علومم و بود زبون و سر خوش العاده فوق که یا ساله شیش پنج ستیب دختر

 عادهال فوق اما خوشووگل چندان نه ی افهیق..داره ییباال نفس به اعتماد که بود
 ..داشت یجذاب

 کیلع و سالم باهاش شرکت تو که بود یکس تنها و نیاول یانیکاو خود از بعد
 ..داشتم گرم

 یبررسوو بعد و زدم پس رو افکارم یمجبور دمیرسوو که نمیماشوو و نگیپارک به
 ..افتادم راه و شدم سوار نمیماش دورادور

 که کردم انتخاب رو یابونیخ عمدا هم دیشووا ای نبودم متوجه دیشووا دونمینم
 !!!محبوبم قرمز چراغ و چهارراه به دیرسیم صاف

 معمول طب  و دمیرسوو چراغ به که دمید و اومدم خودم به بود که یچ هر اما
 ..شد قرمز شهیهم
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 عادت به و کردم رد رو چراغ یدیترد نیتر کوچک بدون و شوووهیهم مثل منم
 ..زدم بوق هی شهیهم
 ..هیخال کاوه یشگیهم یجا شدم متوجه که بود اونجا تازه

 ..کاه ریز اب یمهنا
 !یاوک..شد ییهوی رتیمس انتخاب

 !!شد؟ یاشتباه هم دنتید پر رو یخال یجا
 ..بودم ریدرگ خودم با چقدر روزها نیا یراست

نا با ته نیب ذره ریز رو خودم خودم..مه کار و بودم گذاشوو قد کارهامو و اف  ن
 ..کردمیم
 سوورچشوومه من از شووهیهم ها رادیا و بودم مقصوور من شووهیهم هم سوور اخر و
 ..گرفتندیم

 ..خواستیم پارک دلم..نداشتم رفتن خونه یهوا
 یفضوووا تیکیکوچ ی همه با گرفتیم دلت یوقت که باز یفضووواها همون از

 ..یگرفتیم اغوش تو رو اطرافت
 اب عظمتش ی همه با ایدن انگار یرفتیم راه ها چمن یسووبز یرو برهنه پا یوقت

هات کف به ارامش خروار خروار ها چمن یسووبز  وجود و کردیم  یتزر پا
 رنگ خال  مقابل زدیم زانو ارامش و ییبایز نهمهیا مقابل در که بود انسوووان

 ..سبز
 ..شدم ادهیپ کردمو پارک ابونیخ کنار رو نیماش
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صف شهیهم مثل و شد زده پس افکارم ناخوداگاه شم شد مهنا وجود ن  تا چ
 ..بشنوه سبز یصدا تا گوش شد گهید نصف و نهیبب عتیطب اعجاز

 ..هدف یب همانطور..زدمیم قدم برنامه یب
 ...گوش و چشم و بودم پا فقط انگار

 لکهب مغزم نه پارک کنار یخال مکتین دنید با که بود گذشووته چقدر دونمینم
 ..کردم اطاعت عانهیمط هم من و دادن نشستن فرمان پاهام

 
 ..دمییپا رو اطرافم یکم و نشستم

 ..بود سکون اما نبود سکوت..نبود یخبر
شر چیه و بودن شده غرق یروزمرگ هپروت تو انگار همه  رو یبرا یتیخالق یب

 ..نداشت کردن
 ..اپ تا سر از ینگاه..انداختم گذشتیم مقابلم از که یجوان دختر به ینگاه

 ..بود الغر چقدر خوشبحالش
 .."قواره یب یمهنا" کردم زمزمه رلبیز..انداختم خودم به نگاه هم بعد
 ..دیکش ریت گردنم آن هی سرم انداختن ریز با و گرفتم دستام نیب رو سرم هم بعد
 ..الیخیب شهیهم مثل بازم..الیخیب..اما

مامو ته چشوو مه با رو عتیطب یسووبز یصووودا و بودم بسوو  وجودم ی ه
 ..ستادیا سرم یباال یکس کردم احساس..دمیبلعیم
 ..گرفتم باال سر کرد که یا گونه نجوا ی زمزمه با
 ..بگو"
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 ..دارم دوستت بگو تو هم بار کی
 

 ..!نترس
 

 .."دیاین نیزم به که ام داشته نگه را اسمان من
 

 ..مکتین یرو..کنارم قایدق..نشست هم بعد و گفت
 دلم اسمان اما..ومدینم نیزم به دیشا اسمان!دارم؟ دوست گفتمیم..زهایچ چه
 ..چرا

 اما بودم کرده اشوتباه..بودم نگفته دروغ یکسو به احسواسوم مورد در چوقتیه
 ..نه دروغ
 ..!!!نه..کردمینم انکار

 ..بود خاص داشتم کاوه به که یاحساس
 ..نداشتم یمرد چیه به نسبت سالم پنج و ستیب تمام تو و بود دیجد
 مثل یزیچ..داشووتن دوسووت یبرا..کردن فکر یبرا بود یتر مهم یزهایچ اما

 ..!خانوادم ی ندهیا
ش خط بودنش ی همه با که یزیچ همون شته همه رو بود دهیک شته و ها دا  ندا

 ..هام
 ..داشتم ایدن کل تو که ییکسا تنها

 ..ادم ها اردیلیم و یبزرگ نیا به یایدن
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 ..بودن مهم نیاسمی و مونا ی اضافه به نفر دو همون من یبرا
 !نشست؟ کنارم دوباره و اومد کجا از کاوه یراست
  شرو باهم همه و وفتادیم ادمی افتادم عقب افکار ی همه میدیم که رو کاوه چرا

 ..کردنیم زدن پا و دست به
 
 ..نبود اما بزنم کاوه یبرا که داشتم حرف نهمهیا

 کردمیم احسوواس بود نشووسووته کنارم یکینزد هر از تر کینزد و بود که حاال
 ..شدن کاه پر از تر سبک کننیم ینیسنگ دلم به که ییحرفها

 !خبر؟ چه گهید_
 ..کنم نگاهش و برگردم خواستم

شتنم اما ش ریت و همان برگ  یچ هر و مرفتیم دکتر دیبا..همان یلعنت گردن دنیک
 ...بود بهتر زودتر

 گهید یجا هم دیشووا..بود زده زل کردنیم یباز ها دورتر که ییها بچه به کاوه
 ...کنهیم نگاه ها بچه به که گفتیم من حس اما

 !!بود؟ خبر چه یراست
 ..بود شده یا گهید یها خبر چه بگم بهتر ای
 گفتم دادمیم تاب پاهامو که یحال در و انداختم باال شونه الیخیب

 ..یچیه_
 تا دو دو حسوواب اما..شیپ سوواعت چند نیهم مثل..داشووتم سووکوت انتظار

 ..گرفت یپ رو بحث کاوه و شد تا سه نباریا چهارتام
 !گرفت؟یم جواب اصال ای گرفتیم جواب یچ و گفتیم یچ ندارم ادی  یدق
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 ..دیپرس دردم گردن مورد در که ادمهی رو نیا
 !!نه ای رفتم دکتر نکهیا

 جون هر اب و رفتم گفتم پس..بشنوم رو کاوه یها ادیفر هم باز و نه بگم دمیترس
 ..کردم منحرف رو بحث بود یکندن
 دمیپرس

 !ورا؟ نیا از_
 ..اومده کجا از نیریش تفاهم نیا ی سرچشمه دمیفهمیم دیبا
 دنبال..شووم ادهیپ گفت بهم یحسوو هی گذشووتمیم ابونیخ نیهم از داشووتم_

 ..مکتین نیا به دمیرس و گرفتم رو احساسم
 ...کردن دایپ جواب ها سوال و شد دهیفهم ها یدانست..شد تمام
 ..بود کاوه قلب ها تفاهم نیا ی همه منشا

 ..شدم احساس از زیلبر چقدر زدن هم به چشم کی در
 ..کرد تر کینزد ندهیا به منو قدم قدم که بود شدن زیلبر نیا و
 

 ..میرفت هامون نیماش طرف به باهم بعد و مینشست یکم
 !؟یایم ور نیا از چرا تو_

 !؟..نجاسیا نتیماش نکنه
 ..تفاهم هم باز..دمیخند زیر و گرفت خندم

 ...سوتفاهم بشن ها تفاهم نیهم که یروز از امان اما
 ..دارم تکون سر فقط جواب الیخیب
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 ..هم من..شد نشیماش سوار
 
 ..خودمون راه به کدوم هر..میافتاد راه میکرد رو یینها یخدافظ بوق با

 ..گذشت یروز چند
  میدید رو گهیهمد هم بار چند روز چند همون تو
 ..کاوه قلب گرفتن یباز هم باز دیشا و یاتفاق دیشا
 

صر اونروز  برام پرونده چنتا و اتاقم تو اومد ییرزایم خانم که بودم شرکت تو ع
 ..کنم شونیبررس تا اورد

 مامان..خورد زنگ من یگوشوو که بود زدن حرف نیب و میزد حرف هم یکم
 ..بود

 کونت دست براش منم..رفت رونیب اتاق از و گفت ی"فعال شمینم مزاحم" الناز
 ..دادم

 ..کردم برقرار رو تماس و
 ..دیچیپ گوشم تو مامان سرخوش یصدا

 !؟یخوب ینباش خسته..یدختر سالم_
سته دیشا سته با اما بودم خ ش خ ستگ مامان دینبا  حس ی همه چیه که ها یخ
 ...شدم یته آن هی و زد پر دلم از بد یها
 !؟یخوب شما خوبم..یباش سالمت..یمادر سالم_

  یعم نفس شووناختمیم رو مامان..داشووت حرف مامان..دیکشوو یقیعم نفس
 ..بشه باز گفتن راه تا دیکشیم



wWw.Roman4u.iR  280 

 

 ...یشگیهم بحث همون بازم..دمیفهم..کرد من من
 ..زهیچ...مامان مهنا_
 ..شدینم هم یزیچ چیه و نبود یزیچ چیه
 ...ذاشتینم مهنا یعنی

 !شده؟یچ!جونم؟_
  

 ..بود نشده باز یراه چیه یکی همون با انگار.. یعم نفس دوباره
 ..میدار مهمون..ایب تر زود کمی شب بگم خواستمیم_
 گفتم یتند به
 ..اتفاقا امیم شهیهم از تر رید مامان دارم کار امشب من_

 ..شد عمل وارد مادرانش روش به بازم
 ..شنوهیم چشم بخواد که یهرچ مقابل مادرونه خواهش یکم با که دونستیم
 اد؟یم دلت!!مامان؟ مهنا_

قد مادر من  من فقط و من خاطر به رو یمهمون هی دخترم که ندارم ارزش ان
 !کنه؟ تحمل

 ..یبگ تو یهرچ بعدشم..یمادر ارین نه رو ندفعهیا حاال
 !مامان؟ زدلیعز کنم خواهش بازم
 شووکسووت مادرش یحت یکسوو مقابل مهنا..نه منکه..شوودم مغلوب من باز
 ..خودردینم

 ..باخت و اورد کم دلم
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  ی زمزمه دنبالش به و صدادار پووف
 ..چشم_

 ...شد قطع تماس و میکرد یخدافظ هم بعد
 ..بود بیعج کمی موضو 

 ادهاستف ترفندش نیا از من یمنف جواب و خواستگار مقابل در وقت چیه مامان
 ..کردینم

 به هک بود مهم انقدر مامان یبرا که خواسووتگار جناب نیا بود یک یراسووت پس
 !ببنده؟ کار به رو شیشگیهم ی لهیح خاطرش

 نیمه..رمیبگ یمرخص رو اخر ساعت هی تا کنم تموم زودتر رو کارم کردم یسع
 ..کردم هم رو کار

 منو حال سووفت نطوریا حاال نیهم از که یا ندهیآ و خونه یسووو به شیپ بعد و
 ..زدیم خط رو ها گذشته و بود گرفته

 
عد ند دوش از ب مدم رونیب حموم از یا قهیدق چ ند همون تو..او  هم قهیدق چ

 بود نیا فقط حرفش بار هر و اومد بار ده از شتریب مامان
 "شدا رید هید باش زود"

 ..شدیم هول شهیهم مامان ومدیم خواستگار منکه یبرا
 ..تر پر توپ با نباریا..اومد هم باز
 ...ی دختره یا!!بااش؟ زود نگفتم_

ضر  نکهیا ی بهانه به باز خانم انیم مهمونا االن..الا  گهید ساعت دو ستمین حا
 ..ادیم
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 ..گفتیم راست
گار..بود میشووگیهم عادت مدیم که خواسووت تاق کنج یا بهونه هر به و  کز ا

 ..رفتمیم رونیب رید شدیم تا و کردمیم
 ...کردمیم ارامش دیبا..بود مهم مامان حاال اما
 ...تمومم من ها نهیا..جان مامان اخه که نمونده یکار_

 ..رفت رونیب دستپاچه و کرد باور مامان اما...داشتم کار یکل گفتم دروغ
 ...اما...بدم مثبت جواب خواستگارام از یکی به داشت دیام مامان هنوزم

 ..شدیم میزیچ هی ومدیم که شوهر و خواستگار اسم هنوزم و بودم مهنا من
 ..دمیشن رو فونیا یصدا

 ..نبودم حاضر هنوز من شهیهم مثل اما
 ..گشتم لباس دنبال الیخیب

 ..یمشک شلوار با یمشک و دیسف کیتون
 ..کردم جمع سرم یباال رو همه کش با و کردم شونه رو موهام هم بعد

 ..کرد خوش جا صورتم یرو هم یمیمال شیارا
 ارهقو یب و دهیژول خواسووتمینم شوووهر چون که نبودم بچه و تجربه کم اونقدر

 ..برم ها خواستگار یجلو
 ..بودیم مرتب شهیهم مهنا

 ...مرتب اما ساده
 ...دیکش  طول یربع هی دیشا هام کار

 ..رفت تشر یکل با و ستمین حاضر دید اما..اومد دنبالم یدوبار مامان
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ضر اومد که سوم بار شک و دیسف شال..بودم حا  نیا و کردم مرتب نهیا تو مویم
 ...میرفت باهم بار
 یساساح هر از تر یخال..دیرسیم اوج به میالیخیب انگار داشتمیبرم که قدم هر

 ..شدمیم
 ..شدم شوکه مقابلم یادما دنید با میکرد یط که راهرو
 ...اما...خواستگار بود گفته که مامان

 کاوه سوومت زیت و دمیپر ها زده جن نیع ذهنم یتو یفکرد زدن جرقه با آن هی
 ..یلعنت درد گردن باز.کردم نگاه بود نشسته حانهیر کنار که

ستم اروم ساژ هر با بخوام که انگار و بردم باال رو د  وجودم از رو درد ی همه ما
 ...دادم ماساژ رو گردنم بکشم رونیب

 
 رو یوزریپ لبخند..هیبق دنبالش به..شد بلند و شد من متوجه همه از قبل کاوه
 ..کردیم یکج دهن افکارم ی همه به کاوه یلبها
 ..یحس هر از بودم یخال بازم من

 ..شدم گرد یچشما و بهت بود شده جشینت که بود حرص و تعجب فقط
 ..داد یفیخف فشار و کمرم یرو گذاشت پشت از رو دستش مامان

 ..نیبش و برو یعنی نیا
 ..ایب خودت به یعنی

 یپرسوو احوال سووالم همه با بهت با همچنان و رفتم جلوتر کوتاه یقدمها با
 ...کردم
 ..بود هم مونا کاش..مامان کنار..نشستم هم بعد
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 ..معکوس ی دنده یرو بود افتاده دیمج باز اما
 ...افکارم در غرق من و شدن صحبت در غرق اونا

 د؟؟یرس نجایا به کاوه منو ییآشنا که شدیچ که کردمیم فکر نیا به
 مرور رو االن تا گذشووته دارم دهم بار یبرا دیشوووا دمید اومدم که خودم به
 ...کنمیم

 ..بودمش دهید قرمز چراغ پشت که یروز از
 ممیحر جزو من عادت..کرد ممیجر میشگیهم عادت جرم به اول بار که یروز
 ..دادمینم رو ممیحر به تصرف ح  یبشر یبن به و بود

 ..شد ممیحر وارد ناخواه خواه و اومد کاوه نکهیا تا
ش فیتوق هم بعد ضور هم اون از بعد و نمیما  عدب و یانیکاو سرگرد یناگهان ح
 ..شد دعوت شام هی به که سر اخر و ها یباز یپارت هم

 ...بود یا خاطره خودش یبرا که هم یسوار نیماش ی مسابقه
 ...یبند شرط و کاوه برد

 ...حاال و ماهه هی یدوست
 عنوان به حاال بود کرده مهیجر منو اول یها روز که یانیکاو سوورگرد جناب

 ..زدن حرف غرق و بود نشسته مقابلم خواستگار
 
 جمع به رو ییرسووا و بلند یصوودا با کاوه یبابا که بود گذشووته چقدر دونمینم

 گفت
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 بابا..میهم دور االن یچ یبرا رفته ادمونی اصال که میشد حرف غرق یجور_
شخص رو جوون دوتا نیا فیتکل االن بهتره..ادهیز وقت حرفا نیا یبرا جان  م

 ..میکن
 ..گفت و کرد مامان به رو
 !!خانوم؟ حاج گمیم بد_

 تگف و انداخت من به یکوتاه نگاه و فشرد دندوناش نیب رو چادر ی لبه مامان
 ..باشماس ح  نه_

 ..بده ادامه رو بحث یگرید که بود منتظر هرکس انگار..شد سکوت
 ..یا مسخره سکوت چه

سط نیا سته رو درونم سکوت من قلب ی کننده کر یصدا و  آن هر و بود شک
 ..برگرده قلبم سمت به نگاها ی همه که بودم منتظر

 !بود؟ انتظارم در یچ یراست
 یابانتخ و نظر چیه چرا گرفتمیم رو میزندگ میتصووم نیتر مهم دیبا که حاال

 !!نداشتم؟
 ..بود چالش تو مغزم

 ...چرا پشت چرا
 ..بودن کرده دایپ جوالن مجال که بود افکارم و بودم دهید رو کاوه باز

سته شک  الح زمان به و کردم رها جهینت یب رو میدرون ینواها سکوت شدن با
 ..برگشتم

 ..گفت مامان به رو کاوه مامان خانم ملوک
 ..بزنن حرفاشونو ها بچه نیبد اجازه اگه_
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 !چطوره؟..میزنیم حرفارو ی هیبق نجایا ماهم نه ای رسنیم جهینت به ننیبب اونا تا
 ندلبخ شووود تموم شیباز نگاه یوقت و بود گردش در کاوه و من نیب مامان نگاه
 عدب که یگواه شد بود چشمش کنار شدن دهیچروک باعث که یبخش تیرضا
 ییراهنما اتاقم به رو کاوه و پاشووم.."جان مهنا پاشووو..نهیهم منم نظر بله" گفتن

 ..کنم
تاق به نیا تو بود یچ دونمینم  گذشووتم و حال از انگار قدم هر با که رفتن ا

 ..دمید ندهیا در پشت رو خودم میدیرس که در مقابل..گرفتمیم فاصله
 ..روشن نه و کهیتار بگم تونستمیم نه اونروز که یا ندهیا

 ..کاوه بعد و من اول
 ..بودم رفتهیپذ رو کاوه بودن خواستگار راحت چه یراست
 ..بود اومده کنار من شاپیکاف یتو یحرفا با راحت چه کاوه

ست از ما ی رابطه ستگار به راحت چه ساده یدو ش اتاق نیا و یخوا  هشد دهیک
 ..بود

 چه ذره ذره و کردیم نفوذ استخونم مغز تا اروم اروم که بود ها" راحت چه" نیا و
 ...کردیم جا زبونم ریز رو شینیریش راحت

 
 ..بود شدن تموم حال در سرعت به روز ده
 ..ندهیا و گذشته نیب یپل شدیم که یروز ده
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 شتریب یهرچ اما..دمیرسیم جهینت به دیبا..بودم کرده فکر رو روز نه نیا ی همه
 تر جیگ که بود مهنا و ختنیریم بهم شووتریب ذهنم یتو یها جهینت کردمیم فکر

 ..شدیم
 ی هیبق از شووتریب گردن و سوور هی کاوه شووانس که بود شووده باعث یچ یراسووت

 !باشه؟ خواستگارا
 ..دیشنیم قاطع ی" نه" هی ومدیم که یخواستگار هر اونروز تا

 به اعتماد یب ی مهنا اهنگر ی کاوه مثل  که یا کاوه مقابل" نه" نیهم حاال اما
 اورده کم بود سوواخته رو یدیجد یمهنا حاال و بود کرده ذوب رو روزید نفس

 ..بود
 ..کنم فکر شتریب کاوه مورد در بودم خواسته من

 ..نداشتم کاوه به یقیعم حس چیه هم هنوز
 ..بود گذشته ی دخترانه احساسات همون بود که یهرچ هم هنوز

 ..اما رفتمیم هم شرکت
 و ولط کالفه و شدمیم بلند زمیم پشت از که شدیم ها بار..بودم شرکت جسما
 ..کردمیم یط رو اتاق عرض

 و خار شوودیم مامان و مهتا فکر برسووم یخوب ی جهینت به خواسووتمیم که نیهم
 ..هام جهینت ی همه چشم یتو رفتیم

 رو ممیتصم من..بود کرده رو خودش کار که بود خار همان روز نه از بعد حاال
 ..شدم زنده و مردم بار چند یروز رمیبگ رو میتصم نیهم تا اما گرفتم

 ..داشتم دوست خودم از شتریب رو مهتا کردمیم فکر که طرف هر از
 ..هم رو مامان
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 ودمخ گرفتن سامان و سر از تر مهم کردمیم درست مهتا یبرا دیبا که یا ندهیا
 ..بود
 ..کردمیم فکر نطوریا ها اونروز که من

 !کنن؟ کاریچ بود قرار مهتا و مامان نبودم من اگه یراست
 ..خانم ملوک به اونهم و بگم مامان به بود قرار رو یقطع جواب
 ملوک به رو محکم ی" نه" همون که گفتم مامان به شوورکت بعد نهم روز همون
 ..بگه هم خانم
 ..مامان یها یزار و هیگر بماند
 ..ومدین مامان کار به نباریا که یشگیهم ی لهیح همون بماند
 ..مهتا یها خواهش بماند
 ..کوچکم خواهر ی خواهرانه یها قول بماند

 .."هست حواسم من...نباش ما نگران" نکهیا
 ..مونا یمنطق یحرفها بماند
 ..حرفها ی همه برابر در من سکوت بماند
 ..من دل بماند

 حرفاش اما ومدینم خوشووم ازش چوقتیه نکهیا با..زد حرفها..اومد هم دیمج
 ..!!نه گفتیم بار کی مهنا..مهنا یبرا نه اما..بود کننده قانع

 ..سکوت و بود سکوت اش هیبق
 پنج ی خانواده ی همه قبولش یبرا که بود خوب چقدر مگه کاوه نیا یراسووت

 !بودند؟ شده کار به دست من ی نفره
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 ..نگفتم نیاسمی از
 ..خاله ندارم دوست گهید گفت...کردنش قهر از

 یگل گل دامن تیعروسوو یبرا نتونم من تا یبشوو عروس یخواینم تو گفت
 ..بخرم

 ابجو و موند جهینت یب گهید یها گفتن ی همه مثل هم نیاسمی یها گفتن اما
 ...!!نه همون شد من

 
 ..بودم کاوه منتظر زد حرف خانم ملوک با که مامان

 رو شخود مثبت جواب گرفتن یبرا اگه و بودم شناخته خودش از بهتر رو کاوه
 تمداشوو کاوه از که یشووناخت و خودم به دیبا که بود معلوم زدینم شیات و اب به

 ..کردمیم شک
 ..نداشتم انتظار نیا به یحس چیه و بودم منتظر
 کردن عوض میتصووم ادم شووناختمیم رو خودم که اونجا تا و بود یقطع جوابم
 ..نبودم

 دلم هت دخترانم احساسات همون هیشب یزیچ کاوه به نسبت تمیقاطع ی همه با
شم منتظرش که دادیم قلقلک رو  ور شده که طور هر بخواد دلم ییجورا هی و با

 ..کنه یپافشار خواستنش
 ..کردیم کالفم تضاد نیا

 دلم یوت یبلوا دنید با نظرم به که بود تضاد نیهم و دیکشیم اشوب به رو دلم
 ..شدیم تر پررنگ

 ..نشد یخبر و گذشت روز سه
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 اب رو کاوه مورد در هام جهینت ی همه که دمیرسوویم جهینت نیا به داشووتم گهید
 ..بودم نشناخته اصال اونو تصورم برخالف و بوده

 دل ی همه به بودم کرده ردش قاطعانه که یمرد شووناخت تو دمیترد نیهم و
 ..زدیم دامن هام یکالفگ و ها اشوبه

 ..گرفتینم لمیتحو شهیهم مثل یانیکاو بودم که هم شرکت تو
 ..شده چش دمیفهمینم

 ای نفع چه خواسووتگارم به من یمنف جواب کردمینم درک اما دونسووتمیم البته
 رادرزادهب خواستگار اون که هرچند..برسونه شرکتم سییر به تونستیم یضرر

 ..بود یانیکاو ی
 ..رفتم رونیب شرکت از کارم شدن تموم بعد سوم روز عصر
 ..بودم گرفته اعصاب و مغز دکتر از تیزیو وقت

 شدیم نیا ریغ اگه و کردمیم ساکت رو یلعنت درد گردن نیا دیبا بود که هرطور
 هب زکارشیم پشووت یدختر مرگ نبود دور چیه و رفتیم سوور تحملم ی کاسووه

 ..یلعنت درد گردن لیدل
سینم موقع به کردمینم عجله اگه س نیا و دمیر  صالا امونم یب درد یبرا دنینر

 ..نبود خوب
 نترلک یها طنتیش یبرا بودم یا بهونه دنبال یطیشرا هر تحت که بود جالب

 ..شدم
 ..بهانه شدیم هم کردن رید
 ..مشدیم فوریک سرعت نهمهیا از و دادمیم فشار گاز پدال یرو رو پام دیق یب
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 امه طنتیشوو جلودار ییروین چیه بودم که فرمون پشووت..کردمیم قدرت حس
 بودم اوهک ونیمد رو شترشیب که ینفس به اعتماد حس که بود قدرت نیا و نبود

 ..دیرسیم اوج به
 ...کوتاه مدت یبرا یحت
 

 ..شدم ادهیپ و کردم پارک نمویماش مطب به مونده دوکوچه
 دالب بود که یچ هر اما.. کردمیم فکر یچ به مطب به دنیرسوو تا سووتین ادمی

 دوکوچه که دمینفهم یحت که یطور بود کرده خودش غرق رو مهنا که بود مهم
 زیم کنار بودم اومده خودم به که حاال و رفتم باال یک هارو پله یحت و شوود یط

 ..دارم وبتن که بگم تا نیزم بذاره رو تلفن که بودم منتظر و بودم ستادهیا یمنش
 ..نداشت یقصد نیهمچ انگار اما
 ..بود ختهیر رونیب شیوجب کی شال ریز از بلوندش یموها از یا تره

 با زنهب صابون هی رو صورتش اگه نداشتم دیترد که بود جذاب اما نبود خوشگل
 ..شهیم خشک هم تشیجذاب ی شهیر صورتش نم شدن خشک

 ..بود عشوه پر و لوند یادیز وجود نیا با اما
 ..بود ناز پر داشتمش نظر ریز که یا قهیدق پنج اون تو حرکاتش ی همه

 و بلند یها ناخن وجود با که دشیکشوو انگشووت دو نیب خودکار حرکت یحت
 ..ومدیم چشم به شتریب شدش کوریمان

 ..ومدیم چشمم به حرکاتش و بدن ی اجزا ی همه از شتریب کشیبار کمر
 ...بود رفته هم تو اخمام یلوند و عشوه نهمهیا دنید با ناخواسته
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تا هجوم  حس نشیتر بارز و کردمیم حس یراحت به قلبم یتو رو حس چن
 ..نداختیم چنگ قلبم و جون به که بود تاسف

 کرده رنگ چند رو خودش شووک یب که یکسوو با بودن جنس هم بابت تاسووف
 دار زن یمردا توجه جلب از که نداشووتم یدیترد چیه و کنه جلب نظر که بود
 ...ارهینم هم ابروش به خم

سم سف پرت حوا شده متوجه که بود شده تا  بهم و کرده قطع رو تلفنش بودم ن
 ..شده رهیخ

 ایگو من نگاه اما برداره خودش یرو از رو نگاهم نگاهش با خواسووتیم انگار
 ..بود پرواتر یب

 زیرامیتحق یلیخ و شد دهیکش بود شده گستاخ تینها یب که نگاهم از نگاهش
 ..خورد سر اندامم یرو

 کاوه هک ینفسوو به اعتماد شوودن لیتبد یبرا بود یکاف نگاه همون...برخورد بهم
 ..یخال تو حباب به بود کرده  یتزر وجودم به

 ..داشت وجود دنیترک امکان هرآن
 ..بودیم محکم مهنا..زدم تشر خودم به

 ..ریتحق با خودش مثل گفتم رو اسمم
 ..بود ریتحق  یال شتریب اون گمونم به

 ..تو برم تونمیم گفت کنه نگاهم نکهیا بدون
 یخال تو یها حباب سوار و بردارن دور یوقت شنیم خطرناک چه ادمها یراست

 ..بشن کاذب نفس به اعتماد
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 به نهماو بدونن هیبق از باالتر یلیخ رو خودشون یوقت شنیم نخور درد به چه و
 ..بس و هست موجه خودشون نظر به که یلیدال

شن مهربون و بزنن لبخند توننیم یوقت شنیم زن هم به حال چه و  ریحقت اما با
 ...رنیگیم تمسخر باد به و کننیم
 
 ..رفتم رونیب داروخونه از و چلوندم دستم یتو داروهارو ی سهیک

 ..زدیم یسرد به ساعت اون تو هوا
 ..کوتاه روزها و بود زییپا

 ...دادیم نشون تابستون شب ده از تر کیتار اما بود هفت ساعت
 

ستم ش ش تو ن ش رونیب سهیک از هارو قرص و نیما  بد میپزشک اطالعات..دمیک
 ..هستن یچ یبرا بفهمم هاشون پسوند یرو از تونستمیم و نبود
سردگ ضد سترس ضد...یشیپر روان ضد...یاف ضطراب و ا  یبرا هم یکی...ا
 ..قلب تپش

 ..بود مسکن البد..شناختمینم که بود هم دوتا یکی
 

 ..شدم شهیهم از تر یته قرصا نیا دنید با و بودم یحس هر از یخال
 ..بود سالم پنج و ستیب..!هووووووه

 ..ساله پنج و ستیب داشتم یا شناسنامه البته
 ...اعصاب قرص از پر یا سهیک و

 !..نبود؟..بود جالب
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 !بودن؟ من مثل ها ساله پنج و ستیب ی همه یراست
 

شت درد سک چیه نکهیا دا شت وجود دردام یبرا یعیطب نیت شت اگه و ندا  دا
شتینم یریتاث چیه هم شت درد...ذا  ییایمیش قرص کهیت چند به بردن پناه دا
 ..نیتسک یبرا

 ..بودم دهیچسپ سخت و سفت رو اعتقاد نیا و بودم مهنا هم هنوز
 ..."کنهینم معجزه دکتر"

 
 ..گذشت یا هفته هی

 ..شدیم اروم گردنم درد خوردمیم قرصامو تا
 ..!یزور بودن اروم نیا از بودم متنفر چقدر من و
 ...یتوخال یادعا نهمهیا از..خوردیم بهم حالم افتادم یم که هم کاوه ادی

 ..اتاقم یتو روزش اون یحرفا از
 یجاها ای ها چهارراه سر که وفتادیم ییکسا به چشمم یوقت خوردیم بهم حالم

 ..بودن دهیپوش لباس اون مثل گهید
 ..ودی خوردن هم به درحال مدام که داشتم یحال چه روزها نیا یراست

 
 ..ادمهی خوب رو اونروز

 ..بود گذشته گفتنم نه از روز ده
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 وجهمت بود نیماش ی نهیس یرو که یگوش ی برهیو یصدا که بودم خونه راه تو
 ..کرد جلب رو

 رو یگوش همزمان و کردم ردش درنگ یب و دمیرس قرمز چراغ به لحظه همون
 ..برداشتم

 اگه و بود نامحسوووس که اومد کش یا خنده به لبم ناخوداگاه اسوومش دنید با
 ..شیدیدیم یکردیم دقت ادیز
 

 بزنم محک تا شوودمیم  یدق خودم یرو ومدیم که کاوه اسووم چون دمید هم من
 ..رو دلم یها تضاد عم  و لیدل

 ..نگفتم یچیه کردم برقرار که رو تماس
 ..زد صدا اروم

 ..مهنا_
 !کنه؟یم چه دلم با که دونستیم خودش اسمم الف نیا

 
 و دش وونهید قلبم خاص لحن و حالت نیا با اونم اسمم دنیشن با شهیهم مثل

 دیرسوویم قلبم به و شوودیم دیتول کاوه یچشووما تو که یبرق همون سوورعت به
 ..دیکوبیم هاش وارهید به خودشو

 !زد؟ جا دخترانه احساسات اسم به رو ضربان *ر*ق*ص* نیا شدیم یراست
 ..بودم نداده یجواب هنوز

 
 !مهنام؟ خوبه حالت_
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نا همون  میم نیا با حاال..دلم یشووتریر ده ی زلزله یبرا بود یکاف گفتن مه
 ..کردمیم چه تشیمالک

 !داشت؟ یاشکال چه حالم مورد در اونم یمصلحت دروغ اما نبودم که خوب
 !؟یخوب تو..خوبم_

به بود مهم  من یول..باشووه خوب داشووتم دوسووت اما نبود که مهم!نه؟ ای خو
 نفس نیا و شووناختمیم هم رو هاش کردن مکث..شووناختمیم رو کاوه یصوودا

 ..هم رو قشیعم یها
 
 !نمت؟یبب شهیم..یمرس_

 گفت عیسر و تند بدم جواب ای کنم فکر بتونم نکهیا از قبل
 ..نمتیبب دیبا حتما..واجبه_

 ..داشت دیتاک حتما یرو
 دمیپرس کوتاه

 !؟!!یک_
 ..گرفتم جواب کوتاهتر و
 ..امروز_
 

ما اگه نه..کردمینم قبول گفتینم حت ها ما بود یخوب ی ب کاو ا  هترهب ای یکنج
 گهید سووواعت مین که گفت و کردم قبول پس..بود کرده گل هم میفضووول بگم

 ..یشگیهم یجا همون
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 ..کرد قطع بعدم
 

سته دیشا..بودم نرفته کافه اون به تنها کاوه از بعد..چرا دروغ  دیشا و مبود نتون
 ..بودم نخواسته هم
 ...و کافه همون طرف به کردم کج رو رمیمس

 
 و شوود رد من از که دمید رو کاوه کردم پارک نویماشوو و دمیرسوو که کافه یجلو

 ..شدم شاپ یکاف وارد اون قبل و شدم ادهیپ عیسر..کرد پارک نشویماش جلوتر
 در تا یمتر چند ی فاصووله اگه یحت خواسووتمینم رو مرد نیا با شوودن قدم هم
 ..میشدیم قدم هم که یریمس همون شدیم شاپ یکاف
 ..نداشتم قلبم ی"چرا" یبرا یجواب چیه و بود مبهم برام لشیدل

 ..یشگیهم زیم پشت نشستم و رفتم
 ..اومد دهینکش قهیدق به
 ..شد پررنگتر لبخندش که دمید دید منو تا و..لبخند همون با

 !باشه؟ تر قشنگ لبخندش که یکس بود یراست
 ..مقابلم نشست

 ..سالم_
 !؟یخوب سالم_

 ..کنه تمیاذ که نبود یجور نافذش نگاه
 با هک رو ییمهنا نهیبب خواسووتمیم..کنه نگاهم طور نیهم داشووتم دوسووت اتفاقا

 ..دیکشیم شیپ پا با و زدیم پس دست
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 ...خوبترم_
 یکوتاه مکث با
 !مهنا؟_

 چشماش به دوختم نگامو فقط
 ..بگو یعنی

 گفت اروم
 ..!بود شده تنگ برات دلم_

 ..لرزش نیا لیدل دنبال بگردم خواستم و دیلرز دلم..چرا دروغ
 حاضرم..باختم..شدم مشت دست یرو نشست هوا یب که بود کاوه دست اما

سم  نفع هب دوباره دیشا من باختن نیا و باختم که بود لحظه اون قایدق بخورم ق
 ..شدیم کاوه

 دیپرس و داد دستم به یفیخف فشار
 !؟یچ تو_

 یدلتنگ رو بودن یکسوو منتظر اسووم شوودیم اگه و بودم منتظرش من!؟یچ من
 ..بودم شده دلتگش منم پس گذاشت
 گفتم صادقانه

 ..منم_
 بت که بود نیا راستش..شدیم داغ داشت حرارتش پر دست ریز زدم خی دست
 ..کردیم رخنه وجودم تو داشت عش 
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شق شت من به کاوه که یع  مزه بدجور زبونم ریز ینیریش نیا و بود نیریش دا
 ..بود کرده

 ..خودم شیپ و دلم یتو حداقل..شد تموم تضاد
شماش نیا و نبود لبهاش یرو فقط گهید کاوه لبخند  شتریب برابر چند که بود چ

 ..دیخندیم
 شده جادیا کاوه به که رو یکشش نمیبب تونستمیم کردمیم مراجعه که دلم عم  به

 ..بود نوپا و تازه کامال و بود
 ..بود ها هیثان توقف داشتم ازین بهش که یزیچ تنها لحظه اون یتو

ست ستم یرو کاوه ی خورده گره د ستمیم رو د ساس نهمهیا و خوا  کی به اح
 ..دمینفهم رو شد جادیا کجا از باره

 
سته ها سد ستمیم تر راحت و بود شک  رو اوهک که کنم اعتراف خودم شیپ تون

 ..خوامیم
 ..بکشه باطل خط مهمترم یها خواستن یرو تونستینم خواستن نیا اما

 ..نداشتم دیترد نخواستن و خواستن نیب
ستمیم ستن نیا اما خوا شه باعث که نبود یقو اونقدر خوا  و مهتا ی ندهیا فکر ب

 ..کنم فراموش رو مامان ییتنها
 ..دیچیپ گوشم تو یخاص تمیر با صداش

 ..بود نیهم واجبم کار_
 ..!یدلتنگ رفع

 ..ومدینم در جور دلم اخم با لبم رو ی خنده اما زدم لبخند اریاخت یب
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 !ومد؟یم کارمون چه به یدلتنگ
 ..شمینم التیخیب ینش من خانوم تا بگه داشتم دوس یول چرا دونمینم

 ..کنه اصرار داشتم دوست
 ..نداشتم دوست رو جازدن نیا بود که یچ هر

 ..شدم تضاد ریدرگ قبل از شتریب یحت که دمیدیم کردمیم دقت که شتریب
 ..قلبم و نه گفتیم عقلم

صف صف و نه گفتیم قلبم ن شمامو..اره گفتیم گشید ن ستم چ  دل هت از و ب
 ..کردم دعا

 ..کنه مشخص خودم با رو فمیتکل خواستم خدا از دل ته از
 کردمیم فکر که شووتریب..دادیم ازارم یریدرگ خود یزیچ هر از شووتریب ها اونروز

 ..یعصب و شدمیم کالفه جهینت به دنیرس یجا به
 

****** 
 

 کاوه
 

 ..کردینم دستش کردن رها یبرا یبرا ییتقال چیه مهنا که بود بیعج
ستن شهیهم برابر چند که بود غرق افکارش یتو اروم اونقدر  و ودب شده یخوا

 ..بود طرفه هی خواستن نیا که افسوس



 301 چراغ قرمز

ستینم جوره چیه و بود گرفته ازم رو جرات که بود بودن طرفه هی نیهم  بعد متون
 ..بذارم شیپ پا دوباره دنیشن نه بار هی از
 متر ندچ هر و باشه شده یا طرفه هی ابونیخ وارد اشتباه به که بودم ینیماش نیع

 ..خرهیم جون به رو تصادف خطر رهیم جلوتر که
 ..بود قلبم و غرور شدن خورد من یبرا تصادف

 ..پسندهینم رو شدن خورد نیا یزن یحت ای مرد چیه مسلما و
 

 ینرم به همزمان..دمیشوون رو صووداش که میبود غرق خودمون افکار تو هردو
 ..کرد خارج دستم ریز از رو دستش

 ...کاوه_
  بود چشمام به میمستق نگاهش کردم که نگاهش

 !دلم؟ جان_
 دختر نیا مقابل..نبود که خودم دسوووت..نگم تونسووتمینم رو ها دلم جان نیا

 ..نبودم خودم دست
 چشووم کردمیم نگاهش  یعم هربار که دیدیم من یچشووما یتو یچ دونمینم
 ..شدیم ریز به سر و گرفتیم
 ..برم دیبا گهید من_
 !بره؟ خواستیم

 ..نداشتم یخوب حس ها رفتن نیا به
 !؟یچ نبود یاومدن اگه

 ..نگفتم یزیچ اما..شد مضطرب نگاهم
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 ..اوردیم فشار بهم بیغر و بیعج طرفه کی ی جاده
 ..یموندیم شتریب_
 هم دیاش و خوردیم هدف به دیشا حاال نرفتنش یبرا کردم پرتاب که بود یریت

 ..!نه
 ..برم دیبا که گفتم..ممنون_

 گفت و کرد یکوتاه مکث
 ..اومدم نمتیبب دیبا حتما یگفت_

 ..گفت دیتاک با خودم مثل رو حتما
 ..بود دختر نیا مختص فقط که یلبخند..زدم لبخند
 ..طور نیهم منم شد بلند و داد چیپ دستش دور رو اش کوله ی دسته

 فتهگ هم خودش به بار چند رو نیا و نداشتم دوستش انقدر بود الغر اگه دیشا
 ..بودم

 ..میبش همشون عاش  شهینم هرگز و میدار کار سرو ادم یکل با روزانه ادما ما
 ..خاصن ها یبعض
 ..بود خاص برام اول بار همون از که...!مهنا مثل
 دمیدیکردم،میم تصور رو ندمیا یوقت ینوجوان همون از که بودم ییادما جزو من
 ..کردم ازدواج فرم رو و الغر دختر هی با که

 دوسووت برام انقدر مهنا یچاق وجود با یحت که بود جالب هم خودم یبرا نیا
 ..هیداشتن

 ..یاومد که یمرس_
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 ..حضورش بابت بودم ممنونش..گفتم صادقانه
 ..باشم کشینزد دوباره بود داده اجازه نکهیا بابت بودم ممنونش
 ..بود یخواستن نقدریا نکهیا بابت بودم ممنونش

 بمقل به حضووورش با که یا تازه و خوب حس نهمهیا بابت بودم ممنونش یحت
 ..کردیم  یتزر

 گفت لبخند با و داد تکون سرشو اروم
 ..خواهش_

 ..رفت و کرد یکوتاه یخدافظ هم بعد
 لحظه چند ی همه به بودنش یخال با که یصندل و زیم نیهم و بودم من دوباره

 ..کردیم یکج دهن خوبم یها حس ی همه و قبل ی
 ..نبود هم اول از انگار که یطور..بود رفته دوباره مهنا
 !؟یچ دمشیدیم که بود یبار نیاخر نیا اگه
 !؟یچ بود رفتنش نیاخر نیا اگه
 !؟یچ شدینم پر وقت چیه گهید یصندل نیا اگه

 ..کردیم خراب رو حالم که بود ها اگه نیا
 ..دمیکش سر رو فنجان یتو مونده یباق ی قهوه
 ..تلخ هم و بود سرد هم
 ..نبود طرفه کی ی جاده نیا یتلخ به نایقی اما

 ..میداد سفارش قهوه یک بودم نشده متوجه یحت که بودم شده مهنا محو انقدر
 ..کرد خوش جا لبم یرو یکج لبخند افتادم که لبخندش ادی
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 مهمونت رو لبخند و نهیشیم دلت به معشوقت حرکات ی همه یباش که عاش 
 ..کنهیم

 !عش ؟ یراست
 !بشم؟ دختر نیا عاش  انقدر بودم کرده وقت یک

ش  روزهام اون حس که مطمئنم سر..بود ع سات ی تجربه یب ی بچه پ سا  یاح
 ..رمیبگ اشتباه س*و*ه با رو عش  که نبودم شیپ سال چند

 ..شدمیم کار به دست باز دیبا..شدینم نطوریا انگار
 

***** 
 

 مهنا
 
 ..ندادم رو بهش کردن فکر ی اجازه خودم به شدم جدا که کاوه از

 یراب نیا و بود کرده یرو شیپ من ی ندهیا و حال و افکار یتو حد از شیب کاوه
 ..نبود قبول قابل و خوب اصال بودم شده بزرگ مرد منکه
 ..خونه سمت افتادم راه و شدم نیماش سوار

 شده پارک خونمون در مقابل که دمید رو افسانه یمشک دیپرا دمیرس که خونه به
 ..بود

 !بود؟ نیهم گفتندیم که تیمیصم و یدوست
 !؟...مینداشت خبر هم از که بود روز چند یراست
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 ..نبود ماهم ریتقص
 ..میبود شده خودمون یکارها ریدرگ هرکدوم

 ..شدم ادهیپ و کردم پارک همونجا نویماش
 ..شد باز در من قبل اما کنم باز رو در خواستم

 ..دیخندیم وضوح به چشمهاش که دمید در پشت رو یا افسانه و
 گفتم تعجب با و دار کش

 ..عجب چه..سالاام_
 ..یافتاد منهم ادی عجب چه بود نیا منظورم

 ..خانم معرفت یب سالم_
 ..میکرد بغل رو گهیهمد بعدهم
 ..کردیم متهم رو یکیاون کدوم هر و میبود مقصر دنبال دو هر..بود جالب

ست..ومدین بدم اما  وزمر چند نیا که بودم تر معرفت یب من دیشا..گفتیم را
 ..بود کرده پر کاوه تماما رو
 ..نداشتم خبر هم سمانه از یحت

 !رفت؟یم داشت یراست
 !حاال؟ کجا_
 ..میشد جدا هم از
 ..امیم باز بعدا شاالیا..بخدا دارم کار_

 ..اومدم موقع نیا که یباش خونه دیبا االن کردمیم فکر
 ..دادم سالم هم اونها به و شدم مهتا و مامان متوجه رفت کنار که افسانه
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 تمدونسووینم..رونیب داشووتم کار منتها..اومدم در وقته یلیخ که شوورکت از اره_
 ..شرمنده ومدمیم زودتر یایم

 ..کرد نگاهم یچپک و کرد مخمور گربه نیع رو شیخاکستر یچشما
 و یدوست انگار روزه چند ی فاصله نیا و بود راحت دختر نیا با شدیم هنوزهم

 ..بود نداده قرار الشعا  تحت رو تمونیمیصم
 ..زدم لبخند

 نورا؟یا از حاال_
 گفت و کرد یا سرفه تک

 ..کنم دعوتت یعروس اومدم_
 یخوشووحال رو وجودم کل دهینکشوو هیثان به و افتاد چالش به ذهنم!!؟یعروسوو

 ..انداخت برق
 ..گفتم شک با
 !آره؟_

 ..شد تر پررنگ لبخندش و داد تکون سرشو
 ....کردم بغلش دوباره

 ..کردم زمزمه رگوششیز
 ..یخواهر مباارک افسانه یواا_

 ..یعروس باالخره و..ینامزد ماه چند و سال دو..شد جدا ازم و کرد تشکر
نه شووتریب خواسووتم فت بمو بت نکردم اصوورار پس..داره کار ادیز که گ  با

 ..رفت و کرد یخدافظ..موندنش
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 کم چیه یخواهر از که یدوسووت شوودن عروس بابت یخوشووحال و موندم من
 ..بود نذاشته

 
 ..گذشت سرعت به افسانه یعروس تا روز چند

 ..دیخر یبرا بازار برم شدمیم مجبور شرکت بعد و بودم شرکت که روزها
 ..کردیم جلب رو یا نندهیب هر توجه که یرنگ به رنگ و کیش یها لباس

 ..بود مونا یعروس یبرا بودم دهیخر یمجلس لباس که بار نیاخر ادمهی
شت روز چهار حدود از بعد هم سر اخر ساژ تو زدن گ شمم شهر یها پا  چ

 ..ربع سه نیاست و بود یدلبر قهی..گرفت رو یبلند یمشک قرمز لباس
 یمشووک ریحر نشیاسووت از یقسوومت و کمر و نهیسوو یرو اما بود قرمز خودش
 ..بود شده یدوز سنگ یجالب شکل به ریحر یرو و بود خورده

سب لباس کل در صاد هم و یظاهر لحاظ از هم..بود یمنا شک شال.. یاقت  یم
 ..داشتم که هم مناسب کفش..بود قرمز اون یها هیحاش که دمیخر هم
 ..کردم دیخر هم مهتا یبرا
 خارج یکنواختی از مارو یزندگ گهید بار افسووانه یعروسوو...مامان یبرا یحت

 ..کرد
 ..میداشت یعروس یهوا و حال همه

 ..مامان یپنهان یها اشک بماند
 اب رو هاش اشووک دیدیم منو تا و کردیم هیگر خودش خلوت یتو دمیدیم یوقت
 ..دیخندیم یمجبور و کردیم پاک نشیاست
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 دنید یآرزو که بود یمادر کدوم و بود مادر..دمشیفهمیم..کردمیم درک
 !؟..باشه نداشته رو عروس لباس تو دخترش

 اون خاطر به فقط که کردیم درک منو اونهم کاش اما کردمیم درک رو مامان من
 ..اون یها خواستن و خودم یها خواستن رو دمیکش باطل خط که مهتاس و

 ..رو من هم و دادیم زجر اونو هم که بود نیا و کردینم درکم مامان متاسفانه
 ..دمیفهمیم که خودم اما دیفهمینم یکس دیشا

 ..کنم حس تونستمیم که رو هام حسرت
 کنم نگاه رت  یدق رو اطرافم بود یکاف و بودم یسالگ شش و ستیب ی استانه در
 ..بودن هم مادر شترشونیب یحت که رو خودم یسالها و سن هم نمیبب و

 ..اما..نبودم همسر یحت..نبودم مادر من
 ..ساله چهارده دختر پدر..بودم پدر

 ..کردن یپدر یبرا داشتم یا گهید راه کاش..نبود مهم انقدر خانوادم کاش
 ..نبود یراه چیه..اما
 
 ..رفتم شگاهیارا افسانه با صبح از

 بود شده داریب وجودم یتو یحس یعروس نیا با اما افسانه یبرا بودم خوشحال
 ..کردیم شتریب ازدواج یبرا رو رغبتم لحظه هر که

 طمهل یبرا یراه خواسووتمیم ازش بذاره شیپ پا دوباره که بود یا کاوه اگه حاال
تا ی ندهیا نخوردن نه دایپ مه گه و ک ما تونسوووتیم ا بت جواب بار نیا حت  مث

 ..دادمیم
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 همه و نبود کاوه با اصل در من یزندگ تو حضورش و کاوه با من مشکل ی همه
 اون به اونروزها که ییها یریخوددرگ ی همه و خودم..خودم به گشوووتیبرم

 ..بودم شده رشیدرگ شدت
 ها اسووترس تازه دمیپوشوو رو بودم گرفته که یلباسوو و شوود تموم که شیارا کار

 ..شد شرو 
 در رو هام یچاق ی همه کردم حس دمشیپوش یوقت چون دمیخر رو لباس اون

 ..برگرفته
 بایز تینها یب که یدوخت خوش لباس و افسووانه کیبار کمر دنید با..حاال اما
 ..دیترک نفسم به اعتماد حباب بود شده تنش چفت و بود

 که..متناسووبه اندامم که کنه یاداوری بار هی قهیدق چند هر که نبود یا کاوه حاال
 ..داره دوست هستم که نطوریهم منو

 ..بود ذهنم یتو که حرفاش..بود که ادشی اما نبود کاوه
 ..بود قلبم یتو که ادشی تر مهم همه از و بود گوشم یتو که صداش

 ادب رو نفسم به اعتماد بادکنک دوباره و کردم جور و جمع رو خودم حرفا نیا با
 ..کردم

 ..نگفتم افسانه از
 ییبایز و جالب شکل به دیرسیم کمرش ریز تا که رنگش ییخرما بلند یموها

 ..ودب شده ونیشن یقشنگ شکل به و بود شده جمع سرش یرو بافت چند با
 جادیا یجالب یهارمون چشووماش یخاکسووتر با بود یخی که صووورتش شیارا

 ..بود کرده
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 زل و یشوودیم اریاخت یب که دیدرخشوویم چنان نور چراغ ریز که براقش لباس و
 ..بهش یزدیم

سمت و قهی یرو  یسنگکار نیهم و بود شده یکار سنگ لباس ی نهیس از یق
 ..دیدرخشیم و بود رفته براقش ی پارچه کمک به که بود

 شیراا اون و لباس اون با افسووانه یبرا دلم نبودم شووتریب یدوسووت درواقع منکه
 ..رفتیم ضعف جذاب

 ..دیرسیم رضا داد به خدا
 ..کردم بغلش و رفتم طرفش به و پرکرد رو صورتم یلبخند فکر نیا با
 
 

 بایز و کیشوو خودش نو  در اما نبود بزرگ اونقدر که هرچند یعروسوو سووالن
 ..بود

 ..ستادمیا کنار همون و شدم تاالر وارد افسانه از زودتر
 ودب دهیچسپ محکم رو رضا یعضالن یبازو که بود افسانه جمع کامل حواسم

 ..رفتنیم گاهیجا طرف به هم با و
 ازب حد نیاخر تا چشومام بود نشوسوته من از دورتر یکم که یکسو دنید با اما

 ..شد
 ؟..!کردیم کاریچ نجایا ینی
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ش طول هیثان چند..بودم کرده تعجب اولش ضور شوک از که دیک  وت سمانه ح
 ..امیب در افسانه یعروس

 باز خودم رو افسووانه و سوومانه یدوسووت باب ومدیم ادمی کردمیم فکر که شووتریب
 ..کردم

 رو صووورتم باز و شووود یعیطب چهرم حالت اروم اروم که بود یاور ادی نیا با
 ..پوشوند لبخند

 ..دمیفهمینم اما..بود یظاهر باز دیشا
 هم خودم یحت که بود شووده کم انقدر یواقع و یظاهر لبخند نیب ی فاصووله

 ..نبود صشیتشخ به قادر
 ..رفتم طرفشون به
 یحس دلهره نیا و باشه داشته دلهره دل ته از دلم که شدیم باعث یچ دونمینم

 ..کنم سرکوبش تونستمینم لحظه اون که بود
 ...!نبود هم دیبع..کاوه به گشتیبرم لشیدل دیشا
 

ست س یرا ستیم یک س من مثل تون شته دوس رو یک شه دا شهب مجبور اما با  ا
 !؟..نخواد رو طرف

 دیشا ماا کردیم لرزش به شرو  قلبم یپا و دست اریاخت یب ومدیم که کاوه اسم
 زدیم ادیفر قلبم سر عقلم زلزله همون شدت به
 ..."یتونینم...شهینم...یبخوا دینبا"

 ..یاحساس هر سرکوب یبرا بود یکاف کلمه سه نیهم
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 ..من ینوپا و تازه احساس مخصوصا
 ..شد من متوجه هیبق از زودتر حانهیر

 شک لبخند افتاد من به سمانه نگاه که نیهم و زد سمانه یپهلو به یا سقلمه
 ..پوشوند رو صورتش یدار

 
 شووتریب یا کاره چیه که یانیکاو..نداشووتم رو گرم و یمیصووم لبخند نیا انتظار

 ..بودم رایپذ اجبارا رو تخمش و اخم کاوه به من یمنف جواب با نبود
 ..بشه من داماد خواستیم که بود یمرد خواهر دختر نیا اما
 ی گونه خانم ملوک..میدیکشوو اغوش تو گروید هم گرم و رفتم جلو حال هر به

 بمقل قبل از شووتریب تیمیصووم نیا..رو حانهیر ی گونه من و دی*ب*و*س* منو
 ..کردیم گرم کاوه به نسبت رو
 

 گذشووت یپرسوو احوال به قهیدق چند اون و نشووسووتم کنارشووون یا قهیدق چند
ساس با نکهیتاا ست گرفتن قرار اح شتم شونم یرو ید  شکوه الهخ دنید با و برگ

 ددا هم گوش تو دیبا باهم زدن حرف یبرا و بود باال اهنگ یصدا..شدم بلند
 ..میدیکشیم
 !جان؟ خاله جانم_
 

 گفت  و برد گوشم کینزد سرشو
 ..شدما مزاحم خاله دیببخش_
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 ..دیند اون اما کردم اخم
  انگار داشت کارت افسانه_
شو و ش عقب سر  مهربون شهیهم خاله مقابل کردمیم یسع که یلحن با..دیک

 ..گفتم باشه
 ...حتما چشم_

 ..من یبرا بود اسطوره اون
 ..یمهربون..بودن محکم..صبر ی اسطوره

 ..نباشم خودش مثل اسطوره نیا مقابل تونستمینم انگار
 

 ..دادم تکون دخترهاش و خانم ملوک یبرا یسر
 ..!دارم کار یعنی..برم دیبا یعنی

شا اون با رفتن راه شنه ی کف سم بلند دامن وجود با بلند پا  شده رت سخت لبا
 ...بود

 ..تادمسیا افسانه کنار و باالرفتم و دمیرس سن به گذشتم که تیجمع نیب از
 ..بزنه حرفشو تا بردم جلو رو سرم

 
 ..توروخدا دیببخش مهنا یوا_
 ..کنم جبران که قول و امروزه نیهم هی یول یشیم تیاذ دونمیم

 ...دارم قبول شتریب تورو یخواهر بخدا
 ..نداشتم دوست رو ینیچ مقدمه

 ..بزنه حرفشو تعارف یب دیبا شد رشیدستگ کردم که ینگاه
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 ..باشه کارا به حواست لطفا بگم خواستمیم_

 ..توعه به ام هیتک
 گفتم و دمیپاش روش به یلبخند

 ..هست حواسم_
 ..بود مهنا به ایلیخ ی هیتک...بود حواسم

نا ذره ذره که بود بودن گاه هیتک نیا  و خودش یرو کردیم اوار درون از رو مه
 ..ندشیا و حال و گذشته ی همه

 
سانه از لبخند همون با شدم اف  یدگیرس کارها به رفتم خودش ی گفته به و جدا

 ..کنم
 یکسوو اگه که بودن خودشووون غرق چنان افسوووانه یها داداش زن و خواهر

 ..عروسن داداش زن و خواهر که کردینم باور شناختشونینم
 ..رفتینم هم یا گهید انتظار

 
 هر از که ییها بهیغر یبرا رفتیم ضعف ادم دل یگاه..رو افسانه کردمیم درک
 ..بودن تر یی،آشناییآشنا یآشنا

 اخرش  یدقا به باالخره بود باشووکوه خودش ی نوبه به که یا سوواده یعروسوو
 ..دیرس
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 تا که رو یشال و دمیپوش روش از رو مانتوم پس بود دهیپوش بایتقر که من لباس
 همه از قبل و کردم سر باز رو بود موهام یرو بود زنونه مجلس تو رضا که یوقت

 ..تر کینزد ارمیب رو نمیماش تا رفتم
 ..اما

 ..همان کاوه با شدن رخ به رخ و همان رفتنم رونیب
 
 هب که بعد و زد خشووکم سوورجام هیثان چند که بود رمنتظرهیغ اونقدر دنشید

مدم خودم مد ادمی و او جانیا مادرش و خواهرا که او باره ن تادم راه دو  از و اف
 ..دادم سالم هی فقط گذشتم که کنارش

 ..بردم حساب لحنم تییجد از هم خودم که یجد اونقدر اما
 ..اومد کش کاوه یها لب که دمید اخر ی لحظه اما
 انعق خودمو یمنطق و لیدل چیه با تونسووتمینم و دونسووتمینم رو تمیجد لیدل

 ..کنم
ضورش با کاوه ش یکالفگ رنگ میزندگ به من کنواختی یزندگ تو ح  بود دهیپا

 ..بود لیدل نیهم به دیشا تییجد نیا و
 
 ..دمیشن صداشو پشت از

 ..یمعمول کامال اتفاقا..فرد به منحصر و خاص شهیهم مثل نه اما..زدیم صدام
 ..نداشتم دوست رو گفتیم کاوه که ییمهنا نیا

 ..گرفتیم ضربان *ر*ق*ص* دلم حضورش با هنوزم
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 رو هاش زدن صوودا تحمل یحت که شوودمیم جنبه یب اونقدر مقابلش در هنوزم
 ..نداشتم هم

 ..گرفتیم یباز به رو قلبم که بود یمرد تنها اون هنوزم
 
ضر وجه چیه به که نیریش یها هنوزم نیهم و شون رونیب به حا  مقلب از کردن

 ..نبودم
شته خودم کنار رو کاوه تونمینم بودم رفتهیپذ شم دا ستمتیم هم رو نیا اما..با  ون

 ..ییصدا و سر چیه یب..بمونه من قلب یتو تونستیم کاوه که رمیبپذ
 ..هست تر دلنواز یلیخ یکس داشتن قلبت به کینزد اما دور از نیهم یگاه و
 

 خودم رافکا تو ومدیم سرم پشت کاوه و رفتمیم نیماش سمت به که یمدت تموم
 ..دمیشنینم هم رو کاوه یصدا اصال دیشا و بودم

 
 ..گرفت قرار مقابلم که شدم حضورش متوجه یزمان

 !ه؟یچ یکنیم فرار من از نکهیا لیدل_
 دنکر نگاه..بود کرده تر جذاب تیعصبان از ییها رگه رو شدش مسخ یچشما

 ..شد تر نرم لحنم و ختیر رو تمییجد سد چشماش به
 ..کنمینم فرار من_

 ..گرفت مردونش یها پنجه نیب بازومو که برگردم خواستم
 !ها؟ یکنینم فرار که_
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گاه..کرد اشووواره خودش دسوووت و من ی بازو به چشووم با و ند ناخودا  لبخ

 ..کرد کمتر رو دستش فشار دید که رو لبخندم..زدم
 ..کردیم مسخم هم لباس یرو از یحت دستش حرارت..بودم گرفته گر

 !رم؟یبگ دهیناد رو دیکشیم پر سمتم به که رو یوجود تونستمیم چطور ایخدا
 ..بود یمناسب جواب لبخند همون نظرم به..نداشتم یجواب

 
 !؟یخوب_

 !نگم؟ دروغ حالم مورد در و باشم خوب واقعا بار هی شدینم چرا یراست
 ..خوبم_
 ..ستین خوب حالش دونستمیم

 ..بده لمیتحو دروغ خودم مثل خواستمینم
 ..دمیپرس حالش دنیپرس یجا به پس

 !؟یکنیم کاریچ نجایا_
 

 ..گفت تعجب با یکم و برداشت بازوم یرو از دستشو
 !؟یدیند نارویا مامان و سمانه_

 هب مختلفش یها حالت ی همه کردمیم دقت که حاال..بود گرفته خندم دوباره
 ..شدیم لبخندم باعث و نشستیم دلم
ستیم وگرنه..شدیم سرکوب دیبا دلم حس نیا اما شه نیتر مخرب تون  بند و با
 ..کنه پاره رو خانوادم منو
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 ..زد صدا رو اسمم ندادم که جواب
 
 !مهنا؟_
 ..مکث با
 !؟ییکجا_

 ..گفتم عیسر و شدم هول
 ..نجایا نه یباش کارت سر دیبا االن که بود نیا منظورم..دمید اره..اها!؟..!ها_

 یخفم که من دید از اما..متر یلیم چند ی اندازه به دیشا..شد بزرگتر لبخندش
 ..موندینم
 ..باشم کار سر شب تا صب از که ستین قرار خوب دختر خب_

 ..دارم یمشخص یکار ساعت تو مث منم
 ..گرفت رو بازوم باز که نمیماش طرف برگردم خواستم و گفتم یاهان

 گفتم نداره خور رد کاوه مقابل دونستمیم که یلحن با
 
 ..برم بذار..دارم عجله بخدا..کاوه_

 ..دیکش عقب عیسر
 ..شمینم مزاحم..دیببخش_
 ..رفت تر عقب و
 گفتم لب ریز
 ..یستین مزاحم_
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 ..خواستمیم که ییجا به کردم منتقلش و شدم نیماش سوار هم من و رفت اون
 دور ور دستش حانهیر که دمید رو حانهیر و سمانه تاالر به گشتمیبرم که ینیح

 ..بود سرشون پشت هم خانم ملوک بود کرده حلقه سمانه یبازو
 ..رفتنیم داشتن انگار

 ..شدم تاالر وارد دوباره هم من و رفتن اونا و میکرد یخدافظ
 

 یها حس بود نتونسووته هم گذشووتن نیا اما بود گذشووته یعروسوو از روز چند
 ..بخوابونه رو بودن شده داریب دلم یتو که رو یمختلف

 
ست چقدر ها مادر دمیفهمیم تازه انگار شونو دارن دو س رخت تو دخترا  یعرو

 ..ننیبب
 ..رو مادرانه یخوشحال کنم درک تونستمیم تازه انگار
 ..نبودم مادر هنوز چون..نه که درک البته

بل که یا پرده اونروزها قا مام م ته قرار چشوو نار ذره ذره بود گرف فتیم ک  و ر
 ..رو مادرانه یها حس ی همه نمیبب تونستمیم

 ..رو دخترانه احساسات یحت
 

 ینیریشوو که بودم شووده بزرگ اونقدر حاال نظرم به اما کردمینم درک قبال دیشووا
 ..بچشم رو یکس به داشتن تعل 
 ی همه یرو به ببنده چشووم بتونه که بود یک بود شووده باز چشوومام که حاال

 ؟..ها ینیریش
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شب شت دیترد..بود کالفه انگار شام زیم سر مامان اون  نگفتن و گفتن نیب و دا
 ..بود مونده
 ..دمیفهمیم که من اما بود نگفته یزیچ هنوز

 
 ..شناختمیم که رو قشیعم یها نفس

 ..کنه باز رو حرفش گفتن راه نکهیا یبرا یگرید از بعد یکی
 ..بگه یزیچ نتونست انگار هم سر اخر
 ..کرد باز رو حرف سر بود ینحو هر به شستمیم ظرفهارو که شام از بعد

 ..بشه گفته بعدا شدینم که بود یمهم حرف حتما
 !مهنا؟_

شتم یکم پس بود منتظره ریغ برام صداش شه از و برگ شم ی گو  به که دمید چ
 ..کنهیم نگاه نیزم به و داده هیتک نتیکاب
 

 ..دمیکش اب هم رو بشقاب نیاخر و برگشتم دوباره
 ..جانم_
 !م؟یبزن حرف شهیم_

 !درمورد؟ بپرسم شدیم کاش!حرف؟
ستمیم خودم چون..شدینم اما شتم عادت و دون  دونمیم که یزیچ درمورد ندا

 ..بپرسم سوال
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 و اپ نیا زیم سر مامان که وقت همون از رو نیا..بود خواستگار بحث باز حتما
 ..دمیفهم کردیم پا اون

 
 ..گوشم به..نه که چرا_

 ..کردم یکش اب رو نکیس هم بعد و گفتم
 ..مامان سمت برگشتم و کردم خشک بلوزم نییپا با دستامو شد تموم که کارم
 ..بود ستادهیا و بود نیزم به نگاهش هنوز

 ..کردیم فکر داشت اما
 !بود؟ یک بار نیا یعنی

 
 ..یخور ناهار زیم یصندل یرو نشستم

 ناهار زیم مامان درد زانو خاطر به اما مینداشووت مدرن و کیشوو ی اشووپزخونه
 ..میبود دهیخر یخور

 ..میداشت هم مبل یحت
 
 ..خب نیبش!!مامان؟_

 ..ونشست اومد
 !شده؟ یزیچ..جانم_
ست تا شت از ییصدا بزنه حرف خوا  ماا نبود بلند ادیز گرچه که اومد سرم پ

 ..ترسوند هردومونو بود منتظره ریغ چون
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 ..برگشتم عیسر
 ..بودم شده راحت درد گردن شر از که بود خوب

 ..گهید یها نیتسک ی همه به دیارز یم هم نیهم اما بود دارو و قرص زور به
 اون هک بود نکیس با برخوردش و بود خورده سر یقاشق جا درز از که بود قاش 

 ..کرد جادیا صدارو
 ..سرجاش گذاشتمش و شدم بلند

 ..مامان به دوختم چشم منتظر و نشستم دوباره
 
 !کو؟ مهتا_
 ..ارمیب درش فکر از خواستمیم
 ..اتاقش تو رهیم گفت_

 گفت و کرد یکوتاه مکث
ستمیم شب سر از_ ستش دمید یول بهت بگم یزیچ هی خوا  یوجل ستین در

 ..بزنم حرف مهتا
 ..شدم نگران اما نبودم نگران

 
 !بفهمه؟ مهتا ستین درست بود گفته یک که بود خواستگار بحث اگه

 ..!بود زیچ همه شاهد!بود شهیهم که مهتا
 !ن؟یبزن حرف شهیم شدهیچ..شدم نگران خب مامان_
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س..شد رهیخ ییجا به و داد تکون سرشو  دمیرس کردم دنبال که رو نگاهش ریم
 ..بودم دهیخر مادرش روز یبرا که نتیکاب یرو یا شهیش گلدان به
 ..نجایا انیب خوانیم بزرگ خانم همراه..بود زده زنگ اعظم عصر_
 
 ..دیپر رنگم وضوح به

 ..مادربزرگم هم بزرگ خانم و بود ام عمه اعظم
 یخوب ی خاطره هم اومدنشووون نیاخر از اما بودن ومدهین بود دوسووال دیشووا

 ..نداشتم
 ..نداشتم خوب ی خاطره هاشون اومدن از کدوم چیه از بابا از بعد

ندگ جازه یکسوو به و بود خونم ارامش نیا من یز  مین ارامش نیا دادمینم ا
 ..کنه خراب رو بندمون

 ..شکستنیم هم در رو ارامش نیا ومدنیم که بار هر اونها اما
 ..دیلرزیم هم صدام

 
 !ان؟یم یچ یبرا اصال!...؟یک_

 ها اومدن نیا از هم اون..باشووه هم مهتا که نبود درسووت چرا دمیفهمیم حاال
 ..بود دهیند یریخ

 ..نبود مهتا ح  هم اونها اومدن بابت استرس
 ..گهید روز سه دو_

 ..منتها
 ..کرد سکوت
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ش  یعم نفس دوباره شت کلمات و حروف دیشا..دیک  و بودن شده سد هم پ
جازه مات یادا ی ا  راه خواسوووتیم  یعم نفس نیا با و دادنینم بهش رو کل
 ..کنه باز رو زدنش حرف

 ..انینم یمهمون یبرا_
 

 ..دادم قورت صدا و سر با رو دهانم اب
 حرف هک تکه تکه..کردینم منتقل اسووترس نهمهیا و گفتیم بار هی مامان کاش

 ..ختیریم جونم به استرس ذره ذره و بود کرده رگم وارد را سرنگ انگار زدیم
 ..دنیخر خونه اونورتر خونه سه دو..ادیم یزندگ یبرا گفت اعظم_

شم ی خونه یها وارید تا بود یکاف نیهم شه اوار و زهیفروبر ارام  و گلوم یرو ب
 ..نیسنگ بغض هی بشه

 
ست یتلخ اوقات اونقدر یمهمون یبرا اونهم ومدنیم که بار کی سال چند  در

 به نایب یزندگ یبرا خواستنیم حاال که حالمون به یوا و هممون یبرا کردنیم
 ..مونیگیهمسا

 ..ومدیم چشم به وضوح به میشونیپر
 ..کنه ارومم خواست و دیفهم مامان

 ..گرفت رو زمیم یرو ی شده مشت دست فاصله همون از
 ..بفهمه چشمام از مویشونیپر عم  تونستیم که دونمیم و بود مادر

 ..نبودم خودم نگران من بخدا اما
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 ..داشتم خانوادمو ی دغدغه هم باز من
 

ستیم مامان ستینم اما کنه ارومم حرفاش با خوا  هب صداش تو دیترد که دون
 ..زدیم دامن هام یشونیپر
 ..نبود شهیهم مثل حرفاش مادر_

 ..زدیم گذشته جبران از حرف
 ..باشه هاش نوه و عروس شیپ خوادیم یعمر اخر گفته بزرگ خانم گفتیم
 ..پسرش تک یها یادگاری

 
شون انگار   انگار شده که یهرچ یول شدهیچ دونمینم..مادر شده بهتر اخالق

 ..شده فراموشش زدن حرف تلخ عمت
 بود سخت منکه یبرا..بود سخت گفتیم که یینهایا باور..کرد سکوت مامان

 تماح بود کرده دایپ اونها از بابا با ازدواجش اول از که یشووناخت با مامان یبرا و
 ..بود تر سخت
 ..کردینم ازدواج اما..داشت سال پنج و یس اعظم

 
 ..برسه شاگردهاش داد به خدا گفتیم شهیهم مهتا..بود معلم

 اون و میکن تحملش میتونستینم روز چند و ساعت چند ما..گفتیم هم راست
 !؟..کنند تحملش روز هر ماه نه تونستنیم چطور ها یطفل
س ستیم چه یک  نیتر مهربون اونها یبرا و بود بد ما یبرا فقط هم دیشا..دون

 ..نیزم یرو معلم
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 ..رفت و شد بلند زد که حرفاشو مامان

 ..کرد هم یخوب کار
 ..هباش طوفان ی مقدمه تونستیم که یسکوت..داشتم ازین سکوت نیا به

 ..رفتم اتاقم به و شدم بلند منم
 ..کنم فکر تونستمیم بهتر اونجا

 
 تونسووتمینم و شوودینم هم خواسووتمیم اگه یحت ومدیم شیپ که وضووع نیا با

 ..کنم فکر ازدواج و کاوه به که باشم خودخواه اونقدر و کنم رها رو خانوادم
 ..بودم چارهیب چقدر
 !م؟بود گرفته انس یبدبخت با که یمن یخوشبخت یبرا بود ینیتضم

 
 ... بود کینزد تولدم جشن هم طرف کی از

 ..هیکاف یخال تولد همون..نه که جشن البته
 ..بودم دهیند تولد جشن یبچگ همون از
 ونمتینم رو یزیچ یوقت بودم کرده عادت یبچگ از انگار..نداشتم هم یا گله و

 ..نکنم یا گله باشم داشته
 هم یا گله و..باشوومش داشووته تونسووتمینم اما خواسووتمیم رو کاوه هم حاال

 ..نداشتم
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شم ها فکر نیا با ستم چ شش و سکوت یحت که ییایدن یرو به ب  وامد هم ارام
 ..نداشت یطوالن

 
 یخبر اما هفته کی شوود و گذشووت بود گفته مامان به عمه که یروز سووه دو

 ..نبود ازشون
 که دونهیم خدا بودن ومدهین اونها و خونه گشووتمیبرم و گذشووتیم که روز هر

 ..شدمیم خوشحال چقدر
شحال نیا عمر اما شیبرم شرکت از که بعد هفته کی و نبود ادیز هم یخو  تمگ

 ..دمید در دم رو یا بهیغر نیماش
 ..ییالبالو یپژو

 
 ..اما باشه یکس هر مال تونستیم نیماش اون

 شیپ هارو یبدبخت و داشووت شووشووم حس انگار که بود من ی وامونده دل نیا
 ..کردیم ینیب

 یاصل در طرف به کردمو پارک نگیپارک تو و نیماش..باشم الیخیب دادم حیترج
 ..رفتم خونه

 ..رفتم البا صدا و سر یب و شد لیتبد نیقی به شکم بهیغر یها کفش دنید با
 
ستمیم نجایهم از  ردهک حبس خونه یتو زور به که رو یجون مین ارامش مرغ تون

 ی ادهام و بود نشووسووته رو راه ی پنجره لب و بود دراورده پر که نمیبب رو میبود
 ..بود دنیپر
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 ..شدم خونه وارد ریز به سر و اروم
 گفت و گپ گرم و بودن نشووسووته مبل یرو که رو بزرگ خانم و عمه دمید و

 ..بودن
 
شونید با صد چند اگه که کردم فکر نیا به و افتادم کاوه ادی دوباره دن  مکانا در

شت س هم به ما که دا صد چند اون اونها اومدن با حاال میبر  رفته نیب از هم در
 ..گرفت دلم فکر نیا با...بود

ض و ست گلوم به یبغ ش  پنج و ستیب نیا تو هام غم ی همه وزن ینیسنگ به ن
 ..سال

 
 بدتر اما..بدم هل نییپا طرف به رو بغضووم دهانم اب دادن قورت با خواسووتم

 ..نشد بهتر که شد
شکر سته اونها که ییجا از خدارو ش شت دید راهرو به بودن ن ستیم و ندا  متون

 ..مقابلشون برم بعد و بشم اروم
 

ست  ودب سوال نیا بدتر و بود کرده یشرویپ من دل و ذهن تو حد چه تا کاوه یرا
 ..دیچیپیم ذهنم یتو که

 !؟ینکرد نکارویا یکن قبولش یتونستیم یوقت تا چرا"
 "!بودنتون؟ هم با یبرا ستین یراه چیه یدار دوستش یدیفهم که حاال چرا
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 ..نداشتم سواالم از کدوم چیه به یجواب چیه که بودم من هم باز و
 یزیچ که حاال و کردیم یشرویپ من دل و افکار یتو سرعت به که بود کاوه و
 ..دونفر ما ی ندهیآ یرو بود شده اوار یچ همه باز بود نمونده شیروزیپ به

 ..کردم جور و جمع خودمو باالخره
 

 ..کاوه الیخیب کردم تکرار انقدر
 هک کردم تکرار انقدر..من دل باش محکم..دلم شو الیخیب..ستین تو مال اون

ستم و رفت کنار باالخره بغض !! مهمونامون سمت به و کنم صاف صدامو تون
 ..برم

 بودنشن نیهم کردینم هم یفرق..بود مونا شیپ حتما..نبود که بهتر..نبود مهتا
 ..بود بهتر

 
 ..دنیخندیم بود یچ دونستمینم که یزیچ سر
 ..برگشتن من طرف به دادم که یبلند سالم با اما
 
ستمیم..کردم نگاه مامان به شماش تو رو اونروزش یحرفا صحت خوا  نمیبب چ
شه راحت المیخ و شماش تو یشاد کمرنگ رد و مامان لبخند دنید با که..ب  چ

 ..زدم لبخند منم
 ..اومد طرفم به و شد بلند اعظم

 ..بود کرده پر رو شیشگیهم پوزخند یجا که یلبخند با
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 رو سوختیم یناباور و بهت یتو که رو جونم کم جسم و کرد باز رو اغوشش
 ..دیکش اغوش به
 ..بودم گانهیب گرماش با
 ..بودم دهیند که حال به تا

 ..بود زونیاو طرف دو از دستام
 

 ..کنم بغلش خودش مثل منم تونستمینم هم خواستمیم اگه یحت
 ..کرد بغلم تر محکم بار نیا و شد  یدق صورتم تو و شد جدا بار هی

 ..گرفت فاصله هم بعد
 ..میبود سکوت تو همه..کلمه کی از غیدر

 ..داشتم دوست رو سکوت نیا
 ..دادیم کنکاش مجال بهم
 ..دادیم رو محبت نیا کردن رد ای کردن باور فرصت بهم

 
 ..بود بهتر یلیخ رابطه بابام فوت قبل
 ..بعدش اما

 ..بشه فراموشم بود محال..یلعنت
 ...رفتم جلو اریاخت یب شد بلند که بزرگ خانم

 ..دادیم رو بابا یبو شهیهم
 ..زدیم پسم شهیهم اما..کنم بغلش داشتم دوست شهیهم
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 ..بابا از بعد البته
 

ما نبود مطمئن هام قدم  خدا خدا فقط..نبود که خودم دسوووت..رفتمیم جلو ا
 ..باشه کرده رییتغ اعظم مثل کردمیم

 ..کرد باز نیطرف به دستاشو دمیرس که شیقدم دو به
 ..کردم پر شتاب با رو فاصله
 مونده ستهب روم به مدت نهمهیا که یاغوش..بشه بسته دوباره دمیترسیم که انگار

 ..بود
 
 ..کردیم کارارو نیا ی همه اون..ندادم فشارش خودم به..دمشی*ب*و*س*ن

 ..دمیبوکش فقط من
 ..دمیکش بو و بردم فرو گردنش یگود تو رو سرم

 بو هم رو بود افتاده شووونش یرو که رو اش شووده حنا ی شووده بافته یموها
 ..کردم

 ..دادیم رو بابام یموها یبو
 

 ما مجسوو فقط نیا و یکرد سوواقط یزندگ از مارو روح رفتنت با..بابا یرفت زود
 ..کردیم یزندگ و بود زنده که بود

 ..!بزرگ خانم_
 ..بگه خودش زبون با خواستمیم..باشه خودش شدینم باورم انگار

 !دلم؟ جان_
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 و دیرکت باالخره دادمیم قورتش شیپ ی قهیدق چند و بود نمیسوو تو که یبغضوو
 ..شد سیخ اشک از صورتم

 
 ..بودم ریدلگ هنوز..بودم دهینبخش
 ..اما..مینک تحمل رو باید بهمن نبود هم کنار میتونستیم که ییوقتا تمام بابت

 ..میبود کرده زهر رو تلخمون یزندگ کام مسخره یزهایچ سر
 ..میجداشد هم از باالخره
 ..دمیلرز و دمید رو مامان یبارون یچشمها

 ..دراومد صدا به در زنگ که میبود هوا و حال همون تو
شو مامان شما شه با چ  نهیبب تا رفت فونیا طرف به و کرد پاک چارقدش ی گو

 !...دره؟ پشت یک
 
 ..دیرس گوشم به مامان ی بازدارنده یصدا دهینکش قهیدق به
 !!مهتا_

 ..ومدیم شیپ و کردیم تکرار تند تند رو یزیچ یخاص شوق با مهتا اما
 ..دیماس دهن تو حرفش اومد رونیب که راهرو وارید پشت از
 
 ..کرد پر یپررنگ اخم رو جاش و شد خشک خندش دهینکش هیثان به

شک جا صورتش رو اخم یوقت اما کردینم اخم مهتا شمگ یعنی کردیم خ  نیخ
 ..بود شده خطرناک یعنی..بود شده
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 ..افتاد نیزم رو پاش یجلو و خورد سر دستش از اش کوله بند
 
  گفتم لب ریز
 ..مهتا_
 ..رفتم طرفش به و شدم بلند بزرگ خانم کنار از

 ..اونها به بود زده زل وحشتناکش اخم همون با مدت تموم
 خودم یچشووما با من و گشوووتیم عمه و بزرگ خانم نیب لرزونش مردمک

 دار برگ و شووواخ مهربونش شوووهیهم و کیکوچ دل تو که رو یا نهیک دمیدیم
 ..شدیم
 

 ..زدمیم حرف باهاش قبال کاش
 ..دادیم خبر هم مهتا به رو اومدنشون مامان کاش
 ..گذاشتم شونش یرو رو دستم

 ..بزرگ خانم و عمه..باش اروم...مهتا_
 ..اومد حرفم نیب

 ..مهنا سیه_
 !خوان؟یم یچ نجایا!خبره؟ چه نجایا باز
 

 ..اومد ما طرف به و شد بلند عمه میبزن یحرف مامان ای من نکهیا قبل
 ..دمید رو دیچک چشمش ی گوشه از که یاشک قطره

 !نبود؟ رید اما..گذشته جبران یبرا بودن اومده
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 !دن؟ب نیتسک خواستنیم یریاکس چه با مارو ی خورده ترک و شکسته قلب
 

 عمه؟؟ زدلیعز_اعظم
 ..گرفت رو مهتا دست

 ..کرد پرخاش مهتا
 ..دیکش دستشو
 ..دیلرزیم بغض زور از صداش

 ..زدلمیعز نگو من به_
 !رفته؟ ادتی..یگفت خودت..ستمین تو کس چیه من

 
 ..دیلرزیم شیعسل یچشما مردمک وضوح به..شد الل اعظم

 ..بست محکم درو و اتاقش تو رفت و شد رد ما کنار از سرعت به مهتا
 

 ..هم مامان..بودم مونده مات..افتاد زانو رو اعظم
 ..میکردیم اماده رو مهتا دیبا..میبود کرده اشتباه

 ..هریبگ خورده مهتا به نداشت ح  یکس..گرفتمینم رادیا..داشت ح  مهتا
 ..میبود ریدلگ مون سه هر

 ..مهتا..من..مامان
 

 ..میتونستینم ما اما..کنه صاف دلشو بود تونسته دیشا مامان
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ظاهر من لد ت تار یظاهر تونسووتمیم..بودم ب ما..کنم رف تا ا قدر مه به ان  تجر
 ..نداشت

 ..گرفتم رنظریز رو اعظم اشک غرق صورت کردمیم فکر که حال همون در
 

 خوش و مرتب یابروها..سوووخته یا قهوه یچشووما..ییخرما و بلند یموها
 ..متناسب لب و ینیب..دهیکش یشونیپ..فرم
 ..بود خوشگل و جذاب کل در
 ..دیلرزیم دلم ناخوداگاه دمیدیم که رو کردنش هیگر
 

 اما دبو میزندگ داستان منفور نقش گذشته تو که هرچقدر..خونم هم و بود عمم
 فتارر یعیطب یبرا ذاشووتیم باز رو دسووتم یمونیپشوو نیا و بود مونیپشوو حاال
 ..برگشتم طرفش به بزرگ خانم ه  ه  یصدا با..کردن

 
 ..رو حالش دمیفهمیم

 ..خوندمیم چشماش تو از رو ندامت و یمونیپش
 ....باشه ما ی خورده زخم قلب نیتسک تونستینم ندامت نیا اما
 

********* 
 

ستم سرچهارراه شاره با اما کنم رد رو چراغ خوا ستش ی ا  رو سرعتم مجبورا د
 ..کردم کم
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 ..زدم کنار حوصله یب
 ..شدم ادهیپ نیماش از برسه من به و کنه رد رو چهارراه تا

 ..داشت سوز شدت به هوا
 
 ..کردیم جادیا بدن یرو رو یسرد تب و کردیم نفوذ استخوان تا
 دیرس که من به
 ..سالم_

 گفتم پرخاش با سالم بدون
 !؟یداشت نگهم یچ یبرا!ه؟یچ باز_

 ..زد لبخند
 !؟یدار دعوا_
 

 براش رو تند یها ضووربان نیا و کردیم فاش شووشیپ رو دلم راز یکسوو کاش
 ..کردیم ترجمه

 ..کردم لیما نیزم چپ سمت به سرمو جواب بدون
 ..ووردیم جانیه به رو یسنگدل هر که صدادارم پووف و
 ..کردم محو نگاهش تو نگاهمو و کردم بلند سرمو بود صداش تو که یطنتیش با
 

 ...زدیم ادیفر رو یزیچ چشماش ی رهیت یا قهوه اسمون
 ..دادیم بهم یخوب حس بود که یزیهرچ اما هیچ دمیفهمینم
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 ..بودم کرده حفظ حوصله یب رو ظاهرم اروم درون برخالف
 

 کردم تکرار سوالمو
 !؟یداشت نگهم یچ یبرا_

 ..طرف هی از یخستگ
 ثباع نهایوا بود داشته نگهم دوباره مدت نهمهیا از بعد نکهیا هم گهید طرف از
 ..بدم نشون میحوصلگ یب با مویکالفگ شدیم

 ..شد  یدق چشمام تو
 

 ..شدینم اما..رمیبگ نگاه خواستم
 ..نبود یگسستن نگاه نیا ی دهنده وندیپ بند

 ... یدلتنگ رفع یپا به بذار تو_
 ..بودم گرفته گر..رفت یلیو یلیق دلم

 ..بدم هیتک نیماش به و برم عقب عقب خواستم
 ..دیکش خودش سمت به و گرفت بازومو

 
 ..بغلش تو وفتادمیم درجا کردمینم کنترل موقع به خودمو اگه
 ..کاوه_دمینال
 ..چشمام تو بود زده زل

ستمینم که بود نجایا یبدبخت شم تون  میشدیم غرق روحا دیشا..رمیبگ ازش چ
 ..هم یها چشم  یاهیس تو
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 ...بود لکسیر
 !؟یندار باور منو یدلتنگ چرا_

 !؟یندار باور منو عش  چرا
 !؟یندار باور رو قلبت تو من حضور چرا

 !!..چرا؟
 ..رفت عقب و کرد ول بازومو و گفت

 !گفت؟یم ی؟ک!!نداشتم باور
 

 ..نداشت باور شیپ روز چند یمهنا
 ..کردمیم باور من حاال اما

 ..رفت اونجا از و داد سرتکون هم بعد..کرد نگام هیثان چند
 ..قبل از شتریب..بودم شده تر کالفه
 ...بمونم اونجا شتریب که نداد اجازه هوا سوز

 ..شدم نیماش سوار و
 

 ..شدم رو روبه اعظم و مهتا با و دادم سالم شدم که خونه وارد
 ..زدنیم حرف انگار و بودن نشسته مبل یرو

 ..دادم سالم دوباره..بودن نشده که هم من متوجه
 ..برگردن طرفم به کامل شد باعث صدام نباریا
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 ..نه یظاهر..دیخندیم اعظم

 اب رو مهتا خی و شوودیم موف  داشووت که بود خوشووحال..دیخندیم چشووماش
 ....کردیم

 ..نشسته زور به که بود معلوم و بود کالفه..مهتا اما
 

 دشیسووف نماز چادر با بزرگ خانم موقع همون..برگشووتم و کردم عوض لباس
 ..شد کینزد بهمون
 ..کرد بغلم عادتش به..دادم سالم
 ..کجاست دونستمینم که هم مامان

 
 ..ما از..خودشون از..زشیچ هر از..گفتیم گذشته از مهتا یبرا اعظم

 ..رفتارهاشون از
 ..نشست هم بزرگ خانم..نشستم کنارشون

 ..دادن حیتوض به کرد شرو  اعظم و
 

 ..شدیم یخال و پر بار هی قهیدق چند هر چشماش
 ..میداشت یتلخ ی گذشته

 نیا کردن باور..!نه..محبت نیا باور بود سووخت برام..بودم نکرده باور منکه
 ..نبود ما ی خورده زخم دل کار محبت
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 رابطمون یا گهید جور من و داداشووم نینبود شووماها هنوز که اونموقع_اعظم
 ..بود خوب

 اما گفتنیم داداشوواشووون یها یبداخالق و ها یریسووختگ از دوسووتام شووهیهم
 ..بهمن
قت چیه که بود مهربون یقدر به داشوووت فرق بهمن  با کدوممون چیه با و
 ..زدینم حرف بلند یصدا

 
مه اره چه اونموقع من! ع  خودم یبرا فقط داداشووومو..نبود میحال..بودم ب

 ..نداشتم که باباهم..خواستمیم
 ..شد کهیت کهیت من دل کردن ازدواج که باباتون و مامان
 ..گرفته ازم رو بهمن مامانتون کردمیم حس

 ..نبود من به حواسش قبل مثل بهمن اون وجود با اخه
 ..کردمیم اشتباه دمیشا

 خوش داداشووم یمهربون و محبت به فقط دلم..نادون و بود بچه که گفتم اخه
 ..بود

 
 و مهداداشوو دختر مونا بفهم به که بودم اون از تر بچه یلیخ اومد ایدن به که مونا
 ..باباش اون

 ..باشه بچش و زن به حواسش مامان و من از شتریب دیبا دمیفهمینم
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که چه من تارو چرتو نیا یوقت یول..!!قبول..نفهم و بودم ب مان لیتحو پر  ما
 کردیمن دعوام نشووکنه رو میتی بچه من دل نکهیا یبرا خودش ی گفته به دادمیم
 ..ستین درست حرفام که گفتینم و
 

 خانم ی رهیخ و نیشرمگ نگاه دمید و..هم من..انداخت بزرگ خانم به ینگاه
 ..خودم و مهتا یرو رو جون
 ..داد ادامه دوباره یکوتاه مکث بعد اعظم

 
 ..شد بدتر وضع اومد ایدن به که مهنا_
شم مانیا و نید شدن دختر دوتا نیا  سر ما به بار هی هفته هر روزها اون و دادا
 ..زدیم

 که ردکیم دعوا بهمن با مدام بود گرفته قرار من یحرفا ریتاث تحت که هم مامان
 ..زنهیم سر بهمون کم چرا

 
 ..بودم بچه هنوز اما بودم شده بزرگتر

 ..بودم بچه هم شیپ روز چند نیهم تا
 ..بود شده خراب یحدود تا ها رابطه ی همه یاومد ایدن به که( مهتا) تو
 

 کمتر دکریم کار شتریب یلیخ بچش و زن شکم کردن ریس یبرا بهمن که حاال
 ..ومدیم زور به هم بار هی دوهفته هر و داشت ازاد وقت

 ...بردیم بار شتریب سیسرو چند...ادمهی خوب
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 ..بود داداشم شیپ باز دلم ی همه ها یدلخور ی همه از بعد و بودم خواهر
 ..بودم نگرانش همش

 
 ..فتهیب یاتفاق نکنه..بشه شیزیچ نکنه

 ..بشم بد شماها با که علت بر دیمز بود شده هم نیا
 شمارو خامم ذهن ی همه با اما..وردیم شماهارو..ومدیم مامانت نبود که بهمن

 ..دمیدیم خودم دشمن
 

شکا  گونه یرگبار و بودن گرفته هدف رو صورتش یشتریب شدت با که رو ییا
 ..گرفت سرانگشتاش با رو کردنیم سیخ هاشو
 ..دیکش  یعم نفس

 
 ..شدیم تر کینزد انفجار مرز به لحظه هر و بود گرفته دلم

 شداداش یلیخ اگه!م؟یبود کرده چکارش ما مگه..رو افکارش لیدل دمیفهمینم
 ..کنه ازدواج ذاشتینم داشت دوست رو

 ..نداشتم داداش که بود نیا خاطر به دیشا نکردنم درک نیا و کردمینم درک
 
 رفت بار هی فقط اون..مردم اون مثل هم من اوردن که رو داداشم تصادف خبر_

 رفته داشتم میزندگ یتو که یمرد تنها..نیبکن رو فکرش..بار چند یروز من اما
 ..نبود یکم زیچ رفتن نیا و بود
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 مادر بعضوووا...بود پدر..بود گاه هیتک..نبود سووواده داداش بهمن..که گفتم
 ..بود دوست..بود

 ..بود اسطوره..بود الگو..بود معلم
 ...گرفتن یمنف شکل هام فعل ی همه رفتنش با اما

 ..نبود یبهمن گهید چون
 

 وسرش مخالفت بدون..بغلم تو دمیکش رو مهتا..بود گرفته اوج هممون ه  ه 
 ..شونم رو گذاشت

 ..میدیلرزیم..دیلرزیم
 ...گرفت رو جلوش بزرگ خانم اما بده ادامه خواستیم

 ..صدایب اما..کردیم هیگر اونهم
 
شمم و کنمیم یاطیخ دارم دید..خونمون بود اومده قبل شب_  که نداره سو چ

 گفت..نکنم کار داد قسوومم..شوود خم پسوورم کمر که دمید کنم نخ رو سوووزن
 ..اما..باشم من خونه خرجکش ذارهینم و کنهیم کار شتریب

 
 ..بچش و زن از..اون از..بودم گرفته دل به نهیک..اعظم مثل بودم شده هم من

تم تم..ادین گهید و بره گف م گف ته دو نیه نش بار هی هف مد  هم رو او
قابلم..میخواینم فت رو دامنم..زد زانو م ما..ببخشوومش که گر  رو..من..من ا

 ..گرفتم
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جازه ه  ه  نه حرف خوب بزرگ خانم دادینم ا  اون از یکم دسوووت ما..بز
 هنوزه که هنوزم که کرد متاسووف رو هممون یجور رفتنش با بابام..مینداشووت

 ..میدار تن به رو اهشیس
 ..بود پوشش اهیس هنوز دلمون..!!تن نه اما
 
 ..سوخت گرمیج اوردن برام رو خبرش که اونروز_

 ....مردم بهمنم یجا به من..شدم کباب
 ..غفلتش بابت ببخشمش خواست..اومد خوابم به ها اونشب

ش اونو سرم ها شما المیخ به..نه شماهارو اما دمیبخ  ونمدیم..نیبود گرفته رو پ
 وابمخ به دوباره که شیپ روز چند تا..دونسووتمینم اونموقع اما..کردمیم اشووتباه

 ..کردم اشتباه دونستمینم اومد
 

 ارامش گفت...شووتونیپ برگردم خواسووت اومد که خوابم به سووال نهمهیا بعد
 گاران دمید شودم داریب که صوبح..زد حرفا یلیخ..تنهان خانوادش گفت..نداره

 ..دبو گرفته بدجور دلم حال..شمیم پا کله بار هی قدم هر با و هیخال پام ریز
 ..کنم عمل خواستش به گرفتم میتصم

 
شب ست اعظم با اون ش شته به و مین  تو یریصتق چیه نکهیا به..میکرد فکر ها گذ
 ..میکرد تیاذ گناهیب رو شما چقدر ما و نینداشت گذشته

 ..اومد بدم خودم از
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 مارو که یزمان تا
 

 ....بخشمینم رو خودم هم نینبخش
 
 ..ه  ه  دوباره و
 ..دمیبخش ی کلمه اوردن زبون به لحظه اون یتو بود سخت چه و
 

 !هم؟ دادن نیتسک بود سخت دنیبخش
 .. کردم قفل هاش شونه دور رو دستام و دمیکش طرفش به رو خودم

 ..نبود بهتر چکدومیه حال..نبود بهتر من حال..کردیم ه  ه 
 نگاهش و برگشووتم..گرفتیم سووردرد هیگر نهمهیا بعد حتما خواهرکم..!!مهتا

 ..هم عمه به..کردم
 اعظم که کنم مطمئنش تا خواسووتیم من از مهتا یچشووما و زدنیم ه  دو هر
 ..رهیبگ اغوش به رو
 
 تونست اما بود جون کم..شناختیم مهتا که ها همون از..زدم لبخند هیگر انیم

 ..بره فرو اغوشش تو و بکشه اعظم سمت به رو مهتا
 ..!بود رایپذ خداخواسته هم اعظم
ست..کردم میقا بزرگ خانم پهن ی نهیس یتو رو سرم دوباره  ودب کجا مامان یرا

 !؟..دمیبخش بگم که کنه کمکم و نهیبب رو روزمون و حال که
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شته که بود خوب..گفتن شد خوب ض رو گذ  یقمنط و کننده قانع..دادن حیتو
شون ی جمله به جمله یتو صداقت عم  اما نبود  ی همه یرو زدیم خط حرفا

 ..ها منط  و لیدل
 

 نیا..اره..ببخشه کم کم و رهیبگ اروم که..زمان دست به سپردمیم دلمو دیبا دیشا
 !!بود تر درست

 !بود؟ پا به دلم یتو که یا هنگامه از داشت خبر یکس یراست..دلم گفتم
 ..میدیکش گهیهمد اغوش تو انحالل از دل باالخره که گذشت چقدر دونمینم

 ..جداشدنم نه و بود یاریاخت رفتنم اغوشش به نه..دادیم رو بابا یبو زن نیا
 
 مرد پسرش یها نبودن ی همه نیب در پدرم جنس از یزن که بود خوب چقدر و
 ...باشه خوردم زخم دل مرحم تونستیم مردونه و

 دهومین بند اشووکم هنوز اما رفتم اتاقم طرف به شوودم جدا بزرگ خانم از یوقت
 ..بود
 هچ با و کرده باز سوور یا بهونه چه به یمیقد ی نهیک و بغض نیا دمیفهمینم

 ..شهیم لیتبد اشک به سرعت نیا به یانرژ
 

 ..ردک خوابم یروین میتسل زود یلیخ و گرفت رو میانرژ تمام بود که یهرچ اما
ستیم دیشا خواب نیا ست از یقوا تون  به الح هر به..برگردونه بهم رو رفتم د

 ..داشتم ازین بهش شدت
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 ..کردم باز چشم ییآشنا دست یگرما احساس با

 !؟..دوساعت!؟..ساعت کی!؟..ساعت مین..بود گذشته چقدر دونمینم
 

 ..بود کرده ارومم بود که چقدر هر
 ..کردیم نوازش رو موهام و بود نشسته سرم یباال مامان

 ..دمی*ب*و*س* رو ازادش دست و دمیکش باال رو سرم
 و..هیمقدس عمل هم دنی*ب*و*س* و انسانه احساس مرکز لب که بودم دهیشن

 کل ارامش خروار خروار مامان دنی*ب*و*س* با که شوودیم ثابت بهم هربار
 ..گرفتیم دربر رو وجودم

 ..دمیپاش لبخند روش به سخاوتمندانه منم و دمید رو لبخندش
 

 ..بستم چشمامو و گرفتم رو دستش عیسر که بکشه رو دستش خواست
 ..بشه تموم ارامش نیا خواستمینم
 !مهنا؟_

 !بگه؟ بایز اونطور رو اسمم تونستینم کاوه جز چکسیه چرا یراست
 ..دادم جواب بسته چشم

 !دلم؟ جان_
 !؟ینکن پرخاش و یباش اروم که یدیم قول بگم زیچ هی_
 اوهوم هیشب گفتم یزیچ
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 ..بود شهیهم از تر اروم نباریا مامان..شده یچ دیفهم شدینم
 ..بود زده زنگ خانم ملوک_

 ..کردم باز چشم زیت من و کرد مکث
 !خانم؟ ملوک باز

 ..دیکش  یعم نفس دید که رو العملم عکس
 ..مادر باش اروم_

 ..قبل از شتریب..بودم!اروم؟
 مامان ونیمد..شوومیم تر کینزد خوبش یروزها و ندهیآ به کردمیم احسوواس

 !کاوه؟ ای بودم
 

 ..کردمیم نگاهش رهیخ همچنان اما کردم سکوت
 ...یبرا انیب خوانیم گفت_

مه ما گرفت خندم..نداد ادا  العمل عکس انتظار مامان..کردم کنترل خودمو ا
 !داشت؟ دیشد

 !بود؟ داده دل واقعا بار نیا که ییمهنا!من؟ از
 ..انیب فردا گفتم_

 ..بود تولدم که فردا اما!فردا؟
 ...که فردا_

  زد لبخند مامان
  باشه خب_
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 ..کردم اخم ناخواسته

 !مامان؟ اخه انیب یگفت چرا_
 صیتشووخ یا گهید کس هر و خودش از بهتر رو بچم صووالح و ریخ چون_
 ...دمیم

 ..رفت و شد بلند بعدم
 

ست س هر از بهتر منکه!کردم؟یم لج یک با یرا شم دمیفهمیم یک  از عدب رو ارام
 .. شدیم ختم اون به و داشت ربط کاوه به که یزیچ هر دنیشن
 ..مادر نیا داشت یصبر چه

شار من ازدواج یرو اول یروزها شدت به هم باز و بودم اورده نه نقدریا  یپاف
 ..کردیم
 

*********** 
 

 ور شوودم قضووا نماز خواسووتمیم..برگشووتم اتاقم به دوباره میخورد که رو شووام
 ..بخونم

 ..بودم گرفته هم وضو راه سر
 به دشیسف ی نهیزم تو رو سبزش و بنفش و قرمز زیر یگلها که رو نمازم چادر

 ..کردم پهن رو سجاده و کردم سر رو بود گذاشته شینما
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 ..دادیم نوازش رو مشامم و شدیم بلند سجاده پود و تار از اسی یبو
ماز اون سووور ل ن عا یک ماس..زدم زار..خودم دل یبرا..کردم د ت ل  خدا ا
 ..ختمیر بهم یزندگ و افکار یبرا خواستمیم سامان..کردم

 !شد؟یم یعنی
 ..!!بشه که کرد یکار نماز همون که نایقی و
 

 ..سرم به چادر و بود مقابلم سجاده هنوز
 ..خوندمیم دعا
 ...دمید رو عمه چشم ی گوشه از و شد باز در دنبالش به و خورد در به یا تقه

 ..زدم صداش که برگرده خواست
 ..عمه_
 شمینم مزاحم_
 ..برگشتم طرفش به
 تو ایب یستین_
 ..بست هم رو در و تو اومد لبخند با

 ..نشستم تخت یرو کنارش و کردم جمع رو سجاده و چادر و شدم بلند
 
 ..کردیم نگاهم رهیخ بود اومده یوقت از

 ..زد لبخند نشستم که کنارش
 گفتم خنده با و یشوخ به
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 !عمه؟ یدیند خوشگل_
 ..دیخند و داد تکون سرشو

 مهنا شوووهینم باورم..دمیند رو شووودنت بزرگ چرا که کنمیم فکر نیا به دارم_
 ..شه عروس خوادیم کوچولو

 
 ..نشه باز صحبت سر خواستم

ستمینم  فوذن وجودت عم  تا نافذش نگاه با اعظم مطمئنا و..بره لو افکارم خوا
 ..یکرد پنهون قلبت کنار و گوشه تو که رو یزیچ هر دیفهمیم و کردیم

 ..کردمیم فکر نطوریا منکه
 ..کنم منحرف رو بحث کردم یسع داشت خنده یچاشن که یلحن با
 
 ده زمنیعز خب..فرقمونه سوووال پنجاه انگار یزنیم حرف یجور خانم عمه_

 ..من از یبزرگتر سال
 !نه؟ مگه..هید یبود بچه شمام بودم بچه منکه

 ..بزرگترم سال ده یگیم راست_
 ..شناسنامس یتو اون اما

 ..بزرگتره من از سال چند نشسته مقابلم که ییمهنا نیا
 ..بگذرون ریخ به رو امشب ایخدا

 ..داد ادامه
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 حرفم ور حرف دینبا توام و بزرگترم ازت من..شهینم لیدل نیا..باشما گفته اما_
 ...یاریب

 !؟یاوک یعنی فهموند ابرو و چشم حرکت با و کرد خم سرشو یا بامزه حالت به
 ..نخندم نتونستم

 نیا یظاهر و یواقع ی خنده نیب نمونده یمرز چیه دمید که بود خنده اون با و
 ..داشت قرار یسالگ شش و ستیب ی استانه تو که دختر
 ..گفتم یکشدار چشم

 ..خوب دختر نیافر_
 !؟یکن ازدواج یخواینم چرا نمیبب بگو حاال خب

 !دونست؟ینم یعنی
 !کنه؟ درک تونستینم و دونستیم ای

 
شتم گفتن یبرا یزیچ  کردن سکوت یبرا..نبودن گفتن یبرا من یها درد..ندا

 ..بودن
 ..یاریم زبون به رو یکردن سکوت یها درد که یا لحظه اون تلخه چه و

 ..داد ادامه دید که رو سکوتم
 قضوووا از که تیاخر خواسووتگار نیا جواب گفته بهم که روزه چند مامانت_
 ..یدینم رو اقاس میلیخ

 امروز که داشووتم یتر مهم یحرفا اما میبزن حرف خواسووتمیم شیپ روز چند
 ..گفتم باالخره
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 ....زنگ دوباره شوهرت مادر گفت که مامانت
 ..کردم نگاهش رهیخ
 

 !کاوه؟ مادر ینی!خانم؟ ملوک یعنی!شوهر؟ مادر
 !شوهرم؟ شدیم کاوه یعنی

 ..شدیم مورم مور
 بزنم حرفمو بذا...نکنا نگام یاونجور_

 رو حرفاش گذاشووتم و کردم انتخاب شوودن رهیخ یبرا رو یقال یگلها دوباره
 ..بزنه

 
 ..گفتمیم داشتم_

شحال یلیخ انیب خوانیم دوباره دمیفهم یوقت  رتس باال بار نیا که شدم خو
 ..هستم
 ..شدم خوشحال شتریب مامانم یبرا..چرا دروغ

س سرش ی جگرگوشه یعرو شم به رو پ ش نیا شکر خدارو و نهیبیم چ  تمونبرگ
قدر گذره کار از کار که نشووود رید اون  نیا دلمون به بشوووه حسوورت و ب

 شدیم تلخ ما کام به هم یعروس میومدیم قبل مثل هم اگه که یدونیم..یعروس
 ..شما کام به هم و
 

 ..دوختم چشماش به رو سرکشم نگاه باز
 ..اخم با نباریا
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 ..کردیم یشرویپ داشت حد از ادیز
 !بود؟ خونه کدوم کشک یعروس
 !شد؟یم یچ خانوادم کردمیم یعروس منکه

 
 !!یکنیم نگاهم گرسنه و یزخم ببر نیع!چته؟..مهنا اه_

 رهیبگ سر وصلت نیا که یدار دوست ما ی همه از شتریب تو که نفهمم اگه من
 ..نبود اعظم عمه اسمم که
 
 ..گرفت شرم رنگ نگاهم نباریا

خت گل هام گونه ندا  کردمیم حس صووورتم رو که یحرارت احسووواس از..ا
 ..دمیفهم

 !کنه؟ برمال رو دلم اسرار خواستیم نیا از شتریب..شد  یدق چشمام تو
 ..گرفتم چشماش از رو نگاهم

 ..شدمیم ریز سربه کاوه مقابل که همونطور قایدق..شدم ریز به سر
 
  یطر از رو احسوواسوواتم و افکار عیسوور یلیخ که بود من از مشووکل دونمینم

 ..داشتن یزیت یچشما که بود هیبق از مشکل ای دادمیم وا چشمام
 ..کنم نگاهش کرد مجبورم دوباره و گذاشت چونم ریز رو دستش

 یرشتیب مکث چشمام یرو و گذروند نظر از رو صورتم یاجزا قبل از تر  یدق
 ..کرد
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 !خواستت؟؟ یرو یبندیم چشم چرا_
 !داشت؟ یکار هیبق دنیفهم بود دهیفهم که نجایا تا خب!د؟یفهم هم رو نیا

 ..بودم شده دستپاچه
 ...من..من_
 ..کنه نگاهم شتریب نذاشتم و

 ..کرد نگاهم نهیس به دست و دیکش عقب اونهم
 ..کردمیم حس رو نگاهش ینیسنگ

 ..اومد حرف به دوباره دید که رو سکوتم و بود جواب منتظر
 
 ومیزندگ خاطرش به من که هیلیدل همون لتیدل که ندارم شوووک..مهنا نیبب_
 ..کردم خراب ندمویا

 !ه؟یچ یدونیم اما
 ..دمیفهمینم اونموقع

 ..کنمیم رو درست کار کردمیم فکر
 ..دارم حوصله و وقت خودم یبرا همونقدر شهیهم کردمیم فکر

 ..همه از شتریب که مامان به..خودم اال کردمیم فکر یزیچ هر به
 ..بهمن نبود با مخصوصا

 ..مونمیپش حاال اما
 ..خورمیم غبطه اونا یزندگ به و نمیبیم همکارامو و دوستا شدن مادر

 ..یمن ی شده کوچک ی نمونه تو
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ته بهمن نبود تورو ی ندهیآ  رو نیا اون گرچه..من ی ندهیا مثل درسوووت..گرف
ستینم شم که ندارم شک اما کردم انتخاب رو راه نیا خودم من و خوا  به دادا

 ..نداره ارامش و ناراحته االن نیا خاطر
نهیم فکر چون نداره ارامش ندگ و ارامش ک ته رو خواهرش یز  نیا به تو گرف
 ..نزن دامن شینااروم

 ا یوقت تونستمیم من
 

 ..کنم ازدواج بود ون
 رید به رید درسووته..دیکشوویم نفس..بود اون بودم تو سوون هم که یوقت درسووت

 ..بود اما بود ما به حواسش کم و ومدیم
 ..خدا امون به کنم ول تنها رو مامان تونستمینم چون..نخواستم من
 نیا با و دمیفهمینم..مشکل نیا حل یبرا هست هم یبهتر یها راه دمیفهمینم

 ..کردم محروم دارن ساالم هم ی هیبق که یزندگ داشتن از رو خودم دنینفهم
شده رید گنیم شت یس از که زن سن..شده رید واقعا اما ن  نهتویم ندرت به گذ

 ..مرد هی یزندگ کیشر بشه و بزنه پس هاشو ییتنها
 ..بخرم نجو به رو یسخت نیا تونمینم و لهیتکم تمیظرف من و..سخته اما هیشدن

 ..مهنا نشو من مثل تو
 ..کن فکر بهتر یها حل راه به

 ..هست یبهتر یها راه شهیهم
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 ..گرفتم رو دستش..بره و شه بلند خواست
 !بهتر؟ حل راه کدوم_
 ..یمن مثل توام..بودم زده حدس درست پس_
 ..خونه نیهم نییپا طبقه نینیبش نیایب و یبزن حرف باهاش یتونیم مهنا نیبب
 میایم و میکنیم یکش اسباب گهید روز سه دو که هم ما ستنین تنها گهید نطوریا

 ..تر اونور خونه دو نیهم
 ..شنیم نیتام هم یمال لحاظ از مطمئنا نیدیم که هم یا اجاره با 

 ..یکن کمکشون یتونیم یا بهونه هر به و یخواست که هم هرموقع
 

 !کرد؟یم قبول کاوه اما..بود یخوب حل راه
 ..اخه_
 حرفم تو دیپر
 ..یمنت چیه بدون کنهیم قبول باشه داشته دوست..نداره اخه_
 ..کنه ثابت تونهیم هم رو عالقش و عش  ینجوریا

 ..رفت در طرف به و دیکش دستم از رو دستش
 گفت رفتن رونیب قبل اما
 ..ریبخ شب نگذر ساده ازشون و کن فکر حرفام به_
 

 ..بست سرش پشت هم درو رونویب رفت..نداد یحرف چیه فرصت
 ..نداشتم شونیدرست تو یدیترد چیه که ییحرفا و موندم من
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 هب دادن سووامان و حرفا نیا یبرا بود فرسووتاده بزنگاه سوور رو اعظم خدا انگار
 ..افکارم و یزندگ

 ..بودم خواسته ازش نماز سر شیپ قهیدق چند خودم که یزیچ همون درست
 

******* 
 
شت و شوق و جوش و جنب شاهد اومدم شرکت از یوقت از  خونمون یتو اقیا

 ..بودم
شغول هرکس ستینم هم ها کردن کار و بود یکار م  از رو یشوخ و خنده تون

 ..کنه کمرنگ لباشون رو
 نه شوونیم اماده یعروسوو مراسووم یبرا دارن کردیم فکر دیدیم دور از که هرکس

 ..یخواستگار یبرا
 شوووده تموم رو زیچ همه،همه درواقع که بود نیا بابت من تعجب نیب نیا و
 ..دنیدیم

 ..رفتم حموم به و گذاشتم خودشون حال به اونهارو
 

 ..شدینم دهید کارهام از کدوم چیه یتو استرس و ینگران
 ..!!دونستمیم شده تموم رو زیچ همه هم خودم دیشا دونمینم

 ..شدمیم ساله شش و ستیب امشب یراست
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 سووخت چقدر اخر سوووال شووش پنج نیا...یزندگ سوووال شووش و سوووتیب
 ...اول سال ستیب از تر سخت چقدر..گذشت

 
 یسوورماخوردگ..کردم خشووک رو موهام همه از اول اومدم رونیب که حموم از
 ..نداشتم رو انتظارش اصال که بود یزیچ تنها وسط نیا

شه مرتب و خورده تا مامان که رو ییها لباس هم بعد شته تخت ی گو  ودب گذا
 ..دمیپوش رو

 ..نیج شلوار و یصورت رنگ به یا رهیز با یطوس سارافن
 

ستن و کیش بیترک ستم..بود یخوا  نهیبب دبو اومده که مونا اما نکنم شیارا خوا
 ..باشم داشته یمیمال شیارا حتما که گفت نه ای حاضرم

 ..وردمیسردرنم منکه..بود الزم دیشا
 ..رفتم هال به اماده و حاضر بعد ی قهیدق چند و شدم مشغول

 
 ..زدیم برق من دخالت بدون میکردیم زشیتم مهتا با جمعه هر که یا خونه

 رفتیم صوودقم قربون که یحال در..اومد طرفم به و شوود بلند دنمید با مامان
 ..دیکش جمع طرف به و گرفت رو دستم

 
صو اروم و شاد هم کنار خانوادم دنید دونمینم  ودخ ای بود یخوشبخت از یریت

 ..بود اومده استقبالم به که یخوشبخت
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به رو ینیدلنشوو حس حال هر به گه نایقی که کردمیم تجر  نطوریهم اول از ا
 ..کردمینم اش تجربه حاال میبود اروم و شاد و یمیصم

 
 ..شد یخال هوی انگار قلبم ته دراومد صدا به که زنگ

 ..شد بلند دنبالم به دویخند مونا..شدم بلند یدستپاچگ با
 دهیمج_

کهیا..دیخواب بادم کهیا کردینم ناراحتم بود دیمج ن  یخال رو بادم نبود کاوه ن
 ..کردیم

 ..نشستم دوباره
 

 ..شد گرم بش و خوش بازار و اومد دیمج
 ..زنگ یصدا دوباره هم بعد و

 ..وستمیپ جمعشون به هم من..رفتن استقبال به مامان و دیمج
 ..کاوه هم بعد حانهیر و سمانه و کاوه مادر پدرو بعد قهیدق چند و

 ..میشد یپرس احوال مشغول
 ..داد دستم به رو اسی گل دسته و ینیریش ی جعبه در دم همون کاوه

 
 وجودم کل و کردیم نفوذ هم استخونم مغز تا بود چشماش تو که ینیتحس برق

 ..کردیم گرم رو
 ..کردمیم نگاهش یچشم ریز هم من
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 چهارخونه راهنیپ با و بود تنش پیک دوختش خوش یا یسوورم شوولوار و کت
 ..بود اورده وجود به رو یکیش و جالب یهارمون بود دهیپوش که یا

 هشد پخش شیشونیپ یرو و بودن شده جدا موهاش ی هیبق از که مو تار چند
 ..کردنیم تر یخواستن و تر جذاب رو مردونش ی افهیق هم بودن

 
ست همه ش س احوال به اول ی قهیدق چند و مین  بزرگ خانم و عمه یمعرف و یپر

 ..گذشت
 به کاوه که دادیم نشووون هم بزرگ خانم و عمه یلبا رو بخش تیرضووا لبخند

 ..نشسته دلشون
 ..پسر نیا بود بیعج

 
 !بود؟؟ کاوه وجود تو که بود نیهم گفتندیم که مار ی مهره

 حیترج رو سووکوت که میبود کاوه منو ونیم اون..زدنیم حرف یدر هر از هیبق
 ..میکردیم ریگ غافل رو گرهیهمد نگاه با گاه به گاه و میدادیم

 !ومد؟یم کجا از چشماش ارامش نیا یراست
 هک شدمیم ینیدلنش احساسات در غرق دمیدیم خودم یرو رو نگاهش تا نکهیا

 ...کنه اروم تونستیم بحران اوج تو رو یادم هر
 

 ..دونستیم شده تموم رو زیچ همه،همه مثل هم اون انگار
 ..لجباز یمهنا به داشتن ینانیاطم چه
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ض وجود تمام با نکهیا با شکالتم و بودم یرا  یرتلنگ اما دمیدیم شده حل رو م
گهیم کار یجا هی کنم فکر تا بود یکاف عد و لن مه یرو بکشووم خط ب  ی ه
 ..بود کرده اروم رو دلم که ییها نانیاطم

 کالفه یواقع یمعنا به من و شووودیم بحث یا قهیدق چند یموضوووع هر حول
 ..شدمیم
 

 رو یکالفگ که هامون دهیکشوو پووف بعد و کاوه منو گاهیب و گاه یها نگاه انگار
 گفت خنده با بحث ونیم که بود نمونده دور دیمج چشم از زدنیم داد

 ..انگار شدن خسته ها بچه_
 ..مطلب اصل سر میبر

 ..زد هم یچشمک
 ..کاوه اما شدم سرخ شرم از
 رمزق و گرفته گر صورت ای بود دار خنده دیمج حرف دونمینم..دیخند پروا یب

 ..من
قدر روز اون که ریبخ ادشی عا دیمج یبرا چ ها نیا..کردم ریخ ید  غرق ادم

 کار یعنی》..لهیف حضرت کار دادنشون نجات گهید بشن اگه و شنینم یزیچ
 》(ه؛یممکن ریغ و سخت

 
صل بحث به باالخره س یا  ادی رو شد زده روز اون که ییحرفا از یزیچ..میدیر

 ..ندارم
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 گفت دیمج که اومدم خودم به یا لحظه
 !!اره؟ زدن باهم حرفاشونو که ها بچه_

ستق یصراط چیه به که بود زده حرف ییمهنا با کاوه اما..میبود زده حرف  میم
 ..بود" نه" حرفش نیاخر و نبود

 !کجا؟ اون و کجا مهنا نیا!؟یچ حاال اما
 گفت دیمج حرف دنبال به بزرگ خانم

 
 ..بزنن حرف دوباره دیبا باشن زده که هم حرف..مادر نداره اشکال_
 پاشووو..شوودن عوض هم حرفا یلیخ حتما گذشووته یلیخ حاال تا موقع اون از

 ..ستین که روز دو یکی بحث..بکن وا سنگاتو اقا با برو پاشو..مادر
 ..نیزیبر حرفا نیا یپا به تونویزندگ و عمر نیخوایم

 گفت تیجد با و دوخت من به رو بود نوسان در جمع نیب که نگاهش
 ..حاال نشسته!!عه مادر گهید پاشو_
 ..کرد نگاه کاوه به
 
 ..پسرم پاشو شمام_

 ..هم کاوه..شدم بلند
سوز و یمهربون ریدرگ شتم ادی..بودم بزرگ خانم یدل  خانم که رو ییها قبال ندا

 ..باشه بوده مهربون انقدر بزرگ
 ..کردم روشن رو چراغش و شدم اتاقم وارد
 ..دنبالم به هم کاوه
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 رو دسووتم که نمیبشوو شیارا زیم یصووندل یرو خواسووتم..تخت یرو نشووسووت

 ..دیکش خودش طرف به و گرفت
 ..نمیبش کنارش جا همون کرد مجبورم

 تاقما انگار اما..کردمینم فکر یزیچ به..بود سووکوت که اول ی قهیدق دو یکی
 ..دمیدیم که بود یاول بار رو

 ..بودم مهمون من و بود کاوه اتاق انگار که بودم شده  یدق چنان
 

 ..شکست کاوه رو سکوت
 مهنا_
 ..کن صبر روهم روز چند نیا جنبه یب یمهنا یا..خدا یا
 ...ارومتر وانهید دل یا
 گفتم هوا یب

 جانم_
 ..گرفت منو برق عایسر و

 ..قبل از باالتر یلیخ ولتاژ با کاوه برق
 
 ..دمیگز لب شرم از دادم جواب یچ و دمیشن یچ دمیفهم تا

 ..!!ارامتر یکم دلم یا..شدم ریز به سر
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 ی خنده محو و بود سووتادهیا زمان انگار..ینیدلنشوو ی خنده چه..دیخند کاوه
 ..شد مختل جهان کل بود که کاوه

 
 گفت خنده نیب

 !بذارم؟ بله حساب به رو جانم نیا_
 .!.بود شده بلند من دست رو کاوه که حاال یا جنبه یب یلیخ مهنا گفتمیم

 !!تفاهم هم باز..دیخند دلم ته یکس
 گفتم جانب به ح  و کوتاه

 !!جنبه یب_
 

 ..کرد جور و جمع رو اش خنده
 ..یراست اها...الیخیب_

 ..بدم نشون یکنجکاو...بگم یزیچ بود منتظر
 ...بود دوم جانم منتظر هم دیشا
 !؟یچ_
 ..دیرس هم به نگاهامون لحظه اون و

 ..گفتینم یزیچ اما بودم منتظر
 ..بود شده غرق

 
 ..!!نه خب!داشتم؟ یا گهید انتظار
 ..شدمیم غرق شکل نیا به قایدق منهم
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 ..دیپریم کالمم رشته شدمیم  یدق که کاوه یچشمها تو
 !باشم؟ داشته یا گهید انتظار کاوه از که بود درست حاال و

 زدم صدا کشدار خودش مثل گذشت که لحظه چند
 کاوه_

 ..اومد خودش به عیسر
 
 ..مبارک تولدت_
 ..شدم غرق من نباریا و

سیم کاوه یا قهوه نگاه ته سبز بزرگ باغ به دیر  که حظهل هر که ییصفا با و سر
 ..یشدیم باغ اون ی تشنه شتریب یکردیم نگاهش

 ..بود یا گهید زیچ قتیحق
 ..ییصفا و یسرسبز نه و بود یباغ نه

 ..ودب ترسناک و لیطو بیعج که بود چشمش  یعم ی کره یرو نقطه هی فقط
 
 ..کردم تشکر و دمید رو رشیخ نگاه و لبخند اومدم که خودم به

 ..میزد حرف یکم
 ..گفتم رو ازدواج یبرا شرطم نیتر مهم

 ..من یها خواستن ی همه یرو بود دهیکش خط مدت نهمهیا که همون
 ..کرد قبول درنگ یب کاوه

 



 367 چراغ قرمز

 ردمک فک که دارم مهم یلیخ شرط هی یگفت یجور..نداره یاشکال نکهیا خب_
 ..یبگ یخوایم یچ
ست اما نه..مینتون که نه...میریبگ خونه یزندگ اول میتونینم که ما  سه دو مک د

شهیم طول سال شم..ک شکال چیه بعد ستاجر نکهیا در نمیبینم یا  ممادرزن م
 ..دمیم خونه اجاره ماه به ماه که راحته هم وجدانم و بشم

 ..کرد اروم رو دلم یحدود تا حرفاش
 ..دادم سرتکون لبخند با

 بشووم اونم از بدتر یحت ای سوورخونه داماد باشووه قرار اگه یحت خانوم نیبب_کاوه
 ..دارمیبرنم شما سر از دست

 ..باشه ادتی نویا
 !شد؟یم درست زیچ همه واقعا یعنی..دل ته از..زدم لبخند

 ..داشتم اعظم از رو زیچ همه
 ی ندهیا و احساس و عش  سر به یچ نبود معلوم نبود اگه اون روز اون یحرفها

 ..ومدیم من
 

بل مد یوقت ها تر ق  یبرا نبود یدیجد و خاص حرف چیه میدیدیم گرویه
 و رفت سوور هیبق صووبر ی کاسووه انگار که میزد حرف اونقدر اونروز اما..زدن

 ..هن ای میدار باهم یمشکل باشه مطمئن نکهیا یبرا بود شده شقدمیپ مامان
 یحرف یدر هر از بود شووده تر یجد بحث که حاال اما مینداشووت که مشووکل

 ..میکن بحث درموردش میشدیم مجبور و ومدیم
 ..کرد جمع هردومونو حواس خورد در به که یا تقه
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 ..تو اومد مامان دنبالش به و
شقاب دو ست ی وهیم ب شته ینیس تو شده کنده پو شت شک و بود گذا  نیا مندا
 ...ارهیدرب کاوه منو کار از سر نکهیا یبرا هستن یا بهونه مخلفاتش و ینیس
 

 ..!!!نه ای میخوایم..هیچ زبونمون ی مزه باالخره بفهمه که بود اومده هم دیشا
 !؟..بود ما دست نخواستن مگه اما

 میتصم نیا و..گرفتنیم میتصم ما یبرا و بودن کرده یکی به دست قلب و عقل
 !!قسمت اسم به بود یا شده نییتع شیپ از
 

 رونیب اتاق از بعد قهیدق چند و میکرد خالصه رو حرفامون یباق رفت که مامان
 ..میرفت
 نیا اب اما نبودم دهیرسوو بلوغ به تازه نوجوان نکهیا باوجود که بود نیا قتیحق

ستمینم واقعا سنم  اونهارو بخوام حاال که خوامیم! شوهرم و یزندگ از یچ دون
 ...ارمیب زبون به
 

 ..کردمیم دییتا من و گفتیم کاوه اصل در
 درک تازه زارویچ یبعضوو و شووودیم باز من ذهن تازه انگار زدیم حرف اونکه

 ..کردمیم
 ..شدن ساکت همه میاومد رونیب که اتاق از

 ..دیخواب باره کی به همهمه
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 ..نه و میدینرس جهینت به بگم و کنم تیاذ خواستم اولش
 ..ومدین دلم اما
 ..دیباریم یخستگ..دیباریم التماس ها نگاه از
 ..هم جانیه
 

 قرار الشووعا  تحت رو انمیاطراف احوال چقدر من ی اره ای نه هی نیا که یراسووت
 ..دادیم

 دیرسپیم یمهربون با که بزرگ خانم درجواب و کنم تشونیاذ ومدین دلم خالصه
 !شد؟یچ مادر خب_

 !م؟یکن نیریش دهنمونو
  گفتم و انداختم ریز رو سرم یباوقار و خانومانه لبخند با
 ..!جان نوش دییبفرما_
 
 که رو اعظم یها دسووت و دمید رو مامات سیخ یها چشووم کردم سووربلند تا

 ...دادیم ماساژ رو مامان پشت
 ..نداشتم رو اشک نیا تاب

 ..رسوندم بهش خودمو..ختمیر هم به هوی
 ..دیترکیم داشت بغضم منم کم کم
 
 !شد؟یچ خدا تورو مامان!مامان؟_
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 وگرنه..یخواست خودت اخه!کنم؟ قبول ینبود یراض!ستم؟ین شما با مگه مامان
 ..شما خاطر به فقط اونم کنم قبول خواستمینم که من خدا به

 ..نکن هیگر مهنا جون مامان
شک نیب مرز که بودم ختهیر بهم اونقدر شک با رو مامان شوق ا  بالدن به که یا
 ..دمیفهمینم رو ادیب یناراحت و یتینارضا
 ...کرد پاک اشکاشو یفور بعد و دیکش سرم به یدست مامان

 
 ..باش اروم جان مامان..مهنا عه_
ض گفته یک ض اتفاقا!ستم؟ین یرا شکاهم نیا و میرا ضا و شوق سر از ا  تهیر

 ..زکمیعز
 ..مادر یبش خوشبخت

 ..دی*ب*و*س* گونمو بعدم
 ..دمی*ب*و*س* رو دستش پشت منم

 ..باشه داشته رو یزندگ نیبهتر بود حقش مادر نیا
 
 که ودمب کرده رو میسع ی همه بودم کنارش که یروز تا و تونستمیم که ییجا تا

 ..بودم نتونسته دیبا که اونطور که افسوس اما برسونم حقش به اونو
 ارومم و ارامبخش قرص شووود مامان شوووهیهم مثل..کرد ارومم مامان حرف

 ..شد جمع هیبق به حواسم که بود موقع اون تازه..کرد
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 ..برگشتم طرفش به و دمیشن رو عمه یصدا
 ..بود سادهیوا اشپزخونه یجلو یچا ینیس با
 ..ریبگ نهارویا و ایب یعنی کرد اشاره سر با

 ..رفتم طرفش به و شدم بلند
 

 گفتیم که دمیشن رو صداش گرفتمیم رو ینیس که همونطور
 عمه یاشب خوشبخت...یریبگ میتصم درست یتونست باالخره که خوشحالم_

 ..دی*ب*و*س* رو گونم و شد خم هم بعد..جون
 ...زدم لبخند

 
 ..ارمیم ینیریش من ببر نارویا_

 ..کردم تعارف جمع به رو ییچا و دادم تکون سر
 ..بود همهمه..بود یعروس دلم یتو راستش

 ..بود شده روزیپ عقلم به دلم
 ..عمه کمک به البته

 ..کنه یکج دهن عقلم به دلم شدیم باعث که بود یروزیپ نیا و
 
 ...روش کنم یخال رو ینیس کردم هوس دمیرس که کاوه به
 !!!یطانیش افکار نیا از امان یا
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شکر ستم خدارو  ضهیرع نبودن یخال یبرا و رمیبگ رو درونم سیابل یجلو تون
شون کاوه که ییها لبخند اون از هم شق شوندم لبهام یرو بود عا  رو ینیس و ن

 ..گرفتم کاوه مقابل
 

 ..برداشت ییچا مخصوصش لبخند همون با اونم
 !من؟ ای بود خوشحال شتریب اون یعنی

 کرد زمزمه بشنوم من فقط که ییصدا با ممکن لحن نیباتریز با
 
 یا لحظه نیبنش" 
 

 ..من یرودررو             
 

 .!"بزن هم عطرت با را میچا                      
 

 ..مقابلش نشستم
 ..کردم اش مزه مزه و برداشتم هم رو خودم ییچا
 ..زدم هم نگاهم با نه که عطرم با رو شیچا

 اروج همه هوی بود ها بزرگتر با مثال گوشم و کردمیم نگاه کاوه به که طور همون
 ..گرفت یکیتار

 !من؟ یچشما یسو ای!رفت؟ ها برق یعنی
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ستم..شد بلند همهمه شم بلند خوا  هک بزرگ خانم که ارمیب یشمع ای چراغ و ب

 ..پاشم نذاشت و گرفت رو دستم بود نشسته کنارم قایدق
 ..شهیم درست االن مادر نیبش_

 گرفت تر محکم یول بکشم رو دستم خواستم
 ..یول_
 ..گمیم نیبش که نداره یول_
 ..نشستم و
 

 مونده کم رو روبه راتییتغ دنید از شد روشن فضا دوباره که بعد ی قهیدق چند
 ..ارمیدرب شاخ بود

 !!بود؟ خبر چه نجایا یراست
 

 ..رنگ به رنگ یها بادکنک از بود پرشده هال کف
 ...و ینارنج..بنفش..سبز..قرمز..زرد..دیسف

 خودم به هورا و سوووت و دسووت یصوودا با که بود ها بادکنک پرت   حواسووم
 ..اومدم

 
 ..ومدیم طرفم به دست به ینیس که دمید رو اعظم و

 عجبمت و بهت شد گذاشته زیم یرو که یکیک دنید با که بودم شوک یتو هنوز
 ..شد برابر صد
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 رنگش که ییراهنما چراغ هی و جاده هی شووکل به فوندانت ریخم با کیک یرو
 ..بود شده نییبود،تز قرمز

 
 بود شده نوشته یجذاب یریتحر خط با هم جاده یرو

 عش "     
 چوقتیه          

 پشت                 
  قرمز چراغ                   

 !"مونهینم                           
 
 ..بود شده برابر چند قلبم ضربان جانیه از
 ..نبود ییصدا چیه دنیشن به قادر گوشم گهید

 بخندل اروم اروم و دیچیپیم سرم تو که بود کیک یرو شده نوشته ی جمله فقط
 ..کاشتیم صورتم تو بهت یجا به رو
 
ساس و لمس به قادر تنم گهید  سح رو ینگاه ینیسنگ..نبود یمحرک چیه اح

 ..کاوست به متعل  نداشتم شک که ینگاه ینیسنگ جز به کردمینم
 

 ..داد رو جوابم ینیدلنش لبخند با..کردم نگاهش
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 تباب نیا از قطعا جانمیه نیا و بودم دهیند تولد جشوون هم بار هی یحت حاال تا
 ..بود

 ..کاوست کار کیک که نداشتم شک
 گفتندیم صدا کی که ها بچه یصدا

 ..کرد پاره رو افکارم ی دهیتن مین بند...!!"االی ببر کویک عروس"
 

 ..هم ادمها..شد اشکار صداها
 ..ساکتم اندازه از شیب کردم احساس

 ..گفتمیم یزیچ هی دیبا
 !؟یچ اما
 ..بگم دیبا یچ دونمینم که شدم خوشحال انقدر بخدا_
 
 که لبهاش یگرم و هام شوونه دور شود حلقه که بزرگ خانم یدسوتها بعدش و

 ..داد نوازش رو رنگم یب و رم  یب یها گونه
 ..بهمنم ادگاری مبارک تولدت_

 !بهمن؟
 یبزرگ غم رو جاش و دیکشوو ته وجودم یشوواد و جانیه کل بابا اسووم اوردن با

 ..گرفت
سعت به یغم ش روز در اونهم گاه هیتک و سرپناه یب یدختر ییتنها و  تسرنو

 ..شیخواستگار ساز
 ..کرد رو هواش دلم
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ست یا هودهیب مفهموم ش نکهیا ه ش یها کوچه خم در ینیبن  ارانتظ در یفرامو

 ..بردن ادی از
 ..پدر نبود غم بردن ادی از اونهم

 ..خنده نیا بودن یظاهر شدیم حس خوب چه و..بخندم کردم یسع
 

 همن  ب همون دلم..خواستیم پناه و پشت..خواستیم بابا شهیهم از شتریب دلم
 ..خواستیم رو بزرگ خانم
 ..خوندنیم هنوز ها بچه

 
 .."االی ببر کویک عروس"
 ..نخواد بابا دوباره که دلش با بود جنگ در که یعروس از دونستنیم چه و
 ..شدم حرفا نیا الیخیب
 نیهم نبود عاقالنه و میدیم تولد رنگ یزندگ سال شش و ستیب کل تو بار هی
 ..کنم کدر و تلخ خودم یدستا با هم رو بار هی

 
 ودنب بسووته گردنش به هم یصووورت روبان اتفاقا که رو دار دندانه و بلند یچاقو

 ..گرفتم سمانه از رو
 از یقسمت لحظه هر و سوختیم بود کیک یرو ییراهنما چراغ همون که شمع
 ..ختیریم کیک یرو و شدیم ذوب چراغ
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 تر ور شووعله لحظه هر شیات مثل که عشوو  نیا عمر که..دل ته از..کردم دعا

شه کم شمع نیا مثل شدیم شه ذوب شدن تر ور شعله بار هر با که نبا  ته و ب
 ..کنه کدر رو دلمون

 
 !!شد؟یم چیه تدارک نهمهیا شدیم" نه" ازدواج نیا به جوابم اگه یراست

 
صه  و دمیبر جمع ی همهمه و خنده و یشاد یصدا نیب در رو کیک اون خال

 !یمرس ریغ چند هر...میزندگ تو کاوه حضور بعد ینیریش نیاول شد کیک اون
 
ستم..بردم براش خودم بزرگ خانم شنهادیپ به رو کاوه کیک ش  شیپ و کنارش ن

 ..دادم دستش به رو یدست
 ..خوردم رو خودم کیک از یکیکوچ ی تکه هم بعد

 ..مهنا_
 !داشت؟..نداشت یمانع گفتن جانم که حاال

 !جانم؟_
 ...گفتم عشوه با و کشدار رو جانم که بود غرضم و قصد از
 

 چیه و شده سخت و مرد من روح گفتمیم لحظه اون تا که بود اونجا شیجالب
 ..نداره یطناز و عشوه
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سیم جهینت به حاال شوه نیا که دمیر  یردخت هر وجود تو ناخواه خواه یدلبر و ع
 ..هست

 ....یکن یدلبر یک یبرا باشه قرار یعنی..باشه یک مقابل طرف که نهیا مهم
 
 !بگم؟ زیچ هی_

 !من؟ دل با یکرد چه ایخدا
شه خونده که عقد ی خطبه بودم دهیشن  برابر چند هم دل تو شوهر و زن مهر ب

 ..شهیم
 ..مینداشت باهم یقانون و یشرع نسبت ما که حاال اما
 
 ..اوهوم_
 گفت و داد قورت رو بود دنشیجو مشغول که یکیک
 ..خوشحالم یلیخ_

شحال هم من ساس نیا و..بودم خو شترک اح س چیه که بود م  و ییبایز به یح
 ..نبود شییرایگ

 ..نگفتم یزیچ
 

 ..اعتراف یبرا باشه زود دمیترسیم..داشتم هراس احساسم انیب از هم هنوز
 هر و ستین زود وقت چیه داشتن دوست اعتراف یبرا دونستمینم که افسوس

 ..شهیم رید قرن هی ی اندازه به گزرهیم که یا لحظه
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 همب ادبودی رسووم به و اورد بود گرفته ییکادو که هرکس میخورد که رو کیک
 ..داد
 

 ..احساسم بود ناب چقدر..اونروز بودم خوشحال چقدر
شمم بودن هم باارزش بودن بایز نیع در که کادوها از کدوم چیه  نگرفت رو چ
 ..کاوه یکادو جز به
 ..ذاشتیم شینما به رو اتورینیم از ینقش که کیکوچ قاب هی

 
شش نگاه که دار دنباله و بلند دامن با یدختر  هی با و دبو رونیب سمت به ارامبخ

ست شته نگه رو دامنش ی گوشه د ست با و بود دا  فتهگر رو یگل شاخه گهید د
 ..بود

 ..بود شده نوشته یجذاب و خوانا خط با عکس قاب نییپا قسمت
 
 یشو یم ممینس پرشور *ر*ق*ص* گاه، و یبار یم و یباران گاه"

 
 "یشو یم  ممیاکری شوق گاه پنجره، کنار یگنجشک گاه

 
 ..داشت فرق گهید یها یخواستگار ی همه با یخواستگار نیا

 
 ..بود پا به هم یدلبر مراسم جا نیا
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 یماد یکادو نیتر باارزش و نیباتریز یاتورینیم قاب اون هنوزه که هنوز
 ..گرفتم میزندگ کل تو که هست

شن و  فترد تو که ییروزها نیبهتر از یکی شد یسالگ شش و ستیب تولد ج
 ..شد نوشته یزندگ خاطرات

 ..نیدلنش و ناب حس نهمهیا دادن هیهد بابت بودم خدا ممنون چقدر و
 

 و قرار گذاشووتن یبرا شوودن جمع هم دور ها خانواده دوباره و گذشووت روز دو
 ..بران بله اصطالح به همون..مدارها

 هم کاوه کینزد یها لیفام..بودن اومده هم رضا و افسانه نباریا
 

 ..کردنیم نییتع ربهایش و هیمهر..ذاشتنیم قرار و قول و زدنیم حرف ها بزرگتر
 روز اون تا که یا گهید یها حرف و کردنیم نییتع رو یعروسوو و عقد خیتار
 ..وردمینم در کدوم چیه از سر و بودم دهینشن

 ..کردم فکر یلیخ رو روز دو نیا
 ..بزرگ خانم و عمه به..مامانم به..مهتا به..خانوادم به..مهنا به..کاوه به

 ی ندهیا به رو خودم ی ندهیا و بودم خودخواه کردمیم حسووواب که طور هر
 ..بودم داده حیترج مادرم و خواهر

 
 دیسریم نظر به دار شهیر اونقدر بود زده جوانه دلم یتو کاوه به که یاحساس اما
 ..کنم رونشیب قلبم از نبودم حاضر یطیشرا چیه تحت که
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 ور بودنم مغرور و خودخواه شدیم شتریب روز به روز که عالقه نیا وجود با من
 ..داشتم دوست هم

 بود نیا کردمیم فکر بهش قایعم که یزیچ تنها به من و بودن بحث اوج تو هیبق
ست؟ من یزندگ ی مهین کاوه ایا که ست اگه و!ه شتن با تونمیم من ه  وت کاوه دا

 ..نه ای بدم هیهد هردومون به رو یخوشبخت میزندگ
 
 و ومار یزندگ هی که نهیا باشه ازدواج ی استانه در که یانسان هر دغدغه نظرم به

 !برعکس؟ ای شکهیم رو انتظارش شیتشو بدون
 !هست؟ زوجش و اون سهم یخوشبخت ایا

 ذهنم ی گوشوووه به جهینت یب رو افکارم اومد شیپ که من کردن کار از حرف
 ..دادم جمع به رو حواسم و سپردم

 ..دخترمون کردن کار مورد در خب(_کاوه یبابا)وسفی اقا
 

 گفت و( من شرکت سییر و کاوه یعمو)ونیهما اقا به کرد رو بعد
 !مدت؟ نیا یط یبود یراض دخترم از جان ونیهما_
 

 و کرد فیتعر چقدر..نداشووت یتموم مرد نیا یها یمهرورز..شوود شوورو 
 ..دمیکش خجالت چقدر
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ست منظبط..هیعال جان مهنا..بابا اره_  و ریتاخ بدون..ادیم رهیم موقع به ینی..ه
 مه کار طیمح تو اخالقش..ادهیز تجربش هم یکل و قهیدق کارش تو..بتیغ

 ..بهتره نگم که
 

 نیا دنیشن با که بودم شده یا کاوه محو من اما..گفت هم گهید ی جمله چند
 ..یشگیهم برق روگاهین همون بود شده چشماش ها فیتعر

 !شد؟یم  دیتول وات هزار برق مرد نیا یچشمها تو یراست
 و شوورم از مملو ینگاه با شوود تموم یانیکاو یاقا یحرفا کردم احسوواس یوقت

 ..کردم تشکر و کردم نگاهش یقدردان
 
 تمخواسیم که یشنهادیپ از من گفت خان ونیهما که یینایا با خب_وسفی اقا

 ..شدم مونیپش بدم
 ..دیپرسیم یکس کاش!؟!!؟..یشنهادیپ چه

 ..نشد یطوالن ادیز انتظارم و
 !؟یشنهادیپ چه_مامان

 ..گفتیم زودتر کاش..کرد من و من یکم
 ..بودم شده کنجکاو

 ..گفت باالخره اما
 
 ..نکنه کار رونیب گهید مهنا نکهیا_
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 ونا..نبود خودم دست نگاهم..شد سرکش و گستاخ نگاهم..کردم نگاهش زیت
ظه  از که پام دادن تکون یحت..نبود خودم دسوووت حرکاتم از کدوم چیه لح
 ..بود حد از شیب خوردن حرص

 ..رفتمیم باز ریز اگه عمرا!نکنم؟ کار
 ..نبودم جمع عروس کاش

 
 مه زدن حرف طیشوورا نیا با و نجایا..بدم جواب تونسووتمیم تر راحت اونوقت
 ..بود سخت

 ..کردمینم دایپ دفا  یبرا یا جمله چیه
 یانبیپشووت انتظار..کاوه یرو دیچرخ و التماس از شوود پر چشوومام اریاخت یب

 ..داشتم
 ...کنه تیحما چطور و بگه یچ خوامیم بفهمه چشمام از داشتم دوست

 
 ..کنهیم نگاهم اونم که دمید کردم نگاهش منکه

 ..کردیم نگاهم و بود کرده سکوت که بود من العمل عکس منتطر دیشا
 ..ننیبب رو من واکنش تا بودن ساکت  همه دیشا
 !بودم؟ ساکت من چرا اما
 
 ..نداشت شکستن الیخ انگار مسخره سکوت نیا

 ..کنم دفا  قمیعال و خودم از که بود من ح  نیا..اره!گفتم؟یم خودم دیبا
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 !بکنه؟ یا گهید کس کارو نیا داشتم دوست چرا اما
س هم اونم سم تا و بود میزندگ مرد تنها که یک ضورش شدن یر  میزندگ تو ح

 ..نبود یچندان ی فاصله
 ..انگار بود دهیفا یب انتظار
 ..کردمیم یکار دیبا خودم

 ..شکست رو خونه اور خفقان سکوت عمه بزنم حرف خواستم تا اما
 
 !؟یانیکاو یاقا نیداد رو شنهادیپ نیا چرا_

 !شنهاد؟یپ نیا از هیچ منظورتون بگم خوامیم درواقع
 ..بود من ینابود حتما!منظورش؟

ست ساالم و سن هم ی هیبق مثل و بودم دختر که یوجود با شتم دو  رو وقتم دا
ست نیا اما بگذرونم یگذرون خوش به شتن دو ستینم دا  هک یکار از منو تون

 کنه دور بودم کرده عادت بهش و بودم مشغولش بود سال شش
 
 !داشت؟ یشکن عادت قصد باز کاوه یعنی

ص منظور_ شتم یخا ست کاوه یوقت خب..ندا  نوشویزندگ تونهیم درامدش و ه
 کار صوورف رو وقتش یدار خونه یجا به هم مهنا داره یلزوم چه بگذرونه

 !بکنه؟ خونه از رونیب
 ..شدم الیخیب کامل گهید بگم یزیچ خواستمیم اگه لحظه اون تا
 ..نبود جور من منط  با فکر طرز نیا
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 ..کنه یکار به مجبور اونو تونهینم یکس_
 ..پوشوند رو صورتم یبخش تیرضا لبخند..کردم نگاهش

 
 ..بود من مرد،مرد نیا
 یلذت چیه قطعا که نشووسووت دلم به انچنان شیسووادگ ی همه با جمله هی نیا

 ..کنه یبرابر من ی لحظه اون حال با تونستینم
ظه اون من و..خاطر تیامن حس لب تو رو خودم لح  یحت که دمید یمرد ق

 ..بود جهان یجا نیتر دنج و نیتر امن هم قلبش
 ..بود شده سکوت دوباره

 ..شکست رو سکوت که بود کاوه باز و
 
 میتصووم که مهناسووت خود نیا قطعا اما کنمیم درک رو شووما یدلسوووز من_
 ..ادیب کنار شیزندگ با چطور و کنه کاریچ کارش با رهیگیم

 کنم یکار انجام به وادار اونو دمینم اجازه هم خودم به من یول دیببخشوو منو
 ..واجبه احترامت صد در صد و یپدرم که شما به برسه چه

 ..تیحما نیا بابت..باال درک نیا بابت بودم ممنونش
 ..کنم دییتا حرفاشو تا کرد رمیش که بود تیحما نیا و
 
 برسم مه کارم به میزندگ کنار در تونمیم کنمیم فکر یول تونیدلسوز از یمرس_
 درکنار و شووده نیا خالف دمید اگه قطعا و..نکنم وارد یزندگ به یا خدشووه و

 ..مهمتره یلیخ میزندگ اونصورت در برسم میزندگ به تونمینم کارم
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 ..دمیم قول بهتون نویا
 ..انداختم بزرگ خانم و مامان به یکوتاه نگاه

 ..دادم لبخند با رو جوابشون منم..کردنیم نگاه بهم لبخند هردوبا
 ..اومده خوشش حرفم از بود معلوم که دوختم چشم کاوه به هم بعد و
 
 فتگ خنده با و برد باال یا بامزه حالت به دستاشو من یحرفا بعد وسفی اقا
 ..میتسل من_

 ..دمیخند همه
 ..میریبگ یعروس هم بعد ماه دو و میکن عقد بعد ی هفته شد قرار

 ایرو و خواب انگار..دمیدیم مه پشووت از رو زیچ همه..بود نشووده باورم هنوز
 ..بود

 از نبودم یراضوو اندازه نیا به وقت چیه دلم ته و بودم داده ازدواج به تن باالخره
 ..انتخابم

 
***** 

 
 منتظر ارانگ و بود سووتادهیا ابونیخ کنار که یرمردیپ که گشووتمیبرم شوورکت از

 ..کرد جلب رو توجهم بود شدن رد و ابونیخ شدن خلوت
 ..شدم رد سرعت با کنارش از و نشناختم اول
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 رو شده یط مسافت و کردم کم رو سرعتم بوده قاسم مش دمیفهم نکهیهم اما
 ..برگشتم عقب دنده

 ..مداو نمیماش طرف به..اونهم..زدم لبخند..برگشت..زدم بوق..نبود من متوجه
 ..نیماش تو کرد خم سرشو 

 گفتم جانیه با
 !؟یخوب..قاسم مش سالم_

گار نه..بودم کرده گم یزیچ مدت نیا ان  و بودم کرده گم رو مرد نیا یا پدرا
 ..خواستمینم ایدن از یزیچ گهید انگار لبخندش با حاال

 !؟یخوب خودت!یباش سالمت..دخترم سالم_
 ..!!دخترم...اما بودم که خوب

 ..برسونمت شو سوار قاسم مش یریم کجا..خوبم منم ممنون_
 

 وشگ رو هاش پدرانه باز و ادیب من با خواستمیم..بود یا گهید زیچ حرفم اصل
 ..برسم اوج به و کنم

 ..شمینم مزاحمت..جان بابا یخوب که شکر_
 !نه؟ نبود که مزاحم

سم مش شو سوار...شما یمراحم..هیحرف چه نیا_  شده تنگ برات دلم..قا
 ..خبر چه نمیبب کن فیتعر شو سوار..بود
 ..کرد پا اون و پا نیا یکم

 فیتعر قاسووم مش داشووتم دوسووت..گفتینم یزیچ شوورکت از که افسووانه
 ..شد سوار باالخره..کنه
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 شدم مزاحمت..دخترم دیببخش_
 

 ..کردم نگاهش کوتاه اخم همون با و کردم اخم
 !عه..قاسم مش حرفو نیا نگو_

 !برم؟ ور کدوم از!؟یرفتیم کجا نمیبب بگو خب
 رونیب اومدم بود رفته سر حوصلم خونه..رفتمینم ییجا واال..بده رتیخ خدا_
 ..بزنم یگشت هی

 ..کردم نگاهش دوباره چشم گوشه از
 ..گفتم یاهان رلبیز

 ..روزه سه دو لهیتعط شرکت اخه_قاسم مش
 !؟؟!؟چرا!!بود لیتعط

 دمیپرس تعجب با
 !چرا؟_
 

 گفت و دیکش یپووف
 رفته روزه دو و بود شیعروسوو شیپ روز چند نیهم..کرده ازدواج یانیک یاقا_

 ..هفته هی یبرا کرده لیتعط شرکتو کال نیهم برا..خانمش با مسافرت
 ..رفت هم تو اخمام یانیک اسم اومدن با ناخوداگاه
 ...اما بودم کرده فراموشش
 ..رنینم نیب از اما برن ادی از دیشا تلخ خاطرات
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 یرفتن نیب از چیه بود شوووده ثبت من ذهن تو یانیک از که یتلخ ی خاطره و
 ..نبود

 
جش یبرا حال ازدوا م رو نه ای بودم خوشووو نمین  یحسووو چیه..دو

 ..بگم دیبا یچ دونستمینم..یخال یخال..یچیه..نداشتم
 ..کرده ازدواج یک با نمیبب بودم کنجکاو فقط

 !اشناس؟!حاال؟ کرد ازدواج یک با..مبارکش_
 ..رونیب به بود زده زل..کردم نگاهش چشم گوشه از دوباره

 فقط..روندمیم ابونیخ یتو هدف یب..رفتن یبرا نداشووتم یخاصوو مقصووود
 ..نیهم

 ..تو یجا به کرد استخدام ویکی یرفت که تو_
 !بهتره نگم یزیچ ظاهرش و پیت از

 ..جان بابا یخانم شما
 ...اما
 

 ور خواسووتیم که یکسوو..هیچ منظورش دمیفهم..گفت رلبیز یاسووتغفراله
 ..بود کرده استخدام

 تشرک تو رابطشون خب اما کنم بتیغ خوامینم..گذشت مدت هی_قاسم مش
 ..نبود درست

 ..یکس به زنمینم بهتون سنم نیا با نکرده خدا
 ..ازش میدیند یبد که هم خانم اون..حاال تا کرده ییاقا ما ح  در اقا
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عد وقت چند بگم خوامیم خالصوووه  که بعدشووم و اومد شووونینامزد خبر ب
 ..خودشون یزندگ سر رفتن خداروشکر که حاالم..شونیعروس

 ..شرکت اخه که ناراحتم نیا از
 ازاد روابط نیا به قاسووم مش اعتقادات..کردمیم درکش..نکرد تموم حرفشووو

 ...دادینم یگرد دوره مجال
 

فه حت..بود کال هل وگرنه..بود شیکالفگ نیهم از زدیم که حرف..بود نارا  ا
 ..خواستمینم رو شدنش تیاذ..کردم کمکش..نبود که بتیغ و ییبدگو

 ..قاسم مش بگم بهت رفت ادمی_
 ..دمشیدیم چشم گوشه از...کرد نگام لبخند با
 !جان؟ بابا ویچ_

 ..کردم فوت صدا با نفسمو
 ..بگم خودم داشتم دوست اما باشه نگفته افسانه داشتم شک

 !عقدمه مراسم گهید روز دو_
 شتمبرگ کامل حرفم شدن تموم با و داشتم نگه ابونیخ کنار رو نیماش همزمان
 ..سمتش

 دیدرخش چشماش
 
 !باباجان؟ گهیم یجد_

  گفتم و دمیخند
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 یجد کامال..بله_
 ..کرد فوت صورتم تو بعد و گفت یذکر لب ریز..بست چشماشو

 ..دخترم بخنده روت به یزندگ...یباش خوشبخت..شکر خدارو_
 ..ممنون یعنی..زدم لبخند

 ..پدرجان یباش زنده_
 ..قاسم مش یکن شرکت مراسمم تو اگه شمیم خوشحال

 
 گفت لبخند با و دیکش زانوش به یدست

 ..حتما باشم زنده اگه_
 ..شمارو دونمینم خودم دختر از کم که بخدا
 ..کردم یظاهر اخم

 چهب سور باال تونیسوا و نیباشو زنده گهید سوال صود شواالیا..هیحرف چه نیا_
 ..هاتون
 ..دادم دستش به و دمیکش رونیب داشبورد از رو یدعوت کارت

 ..یایب اگه شمیم خوشحال یلییخ..ادرس نمیا_
 

 ..وجود تمام با..گفتم راست
 اسووممر تو نبود کمتر محبتش اما نبود بابام که مرد نیا اگه شوودمیم خوشووحال

 ..باشه عقدم
 ..امیم..بابا ممنون_
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 مد برسوون منو راهته سور اگه و برات سین یزحمت اگه!یاله یباشو خوشوبخت
 ...نه اگرم..لطفا شرکت

 ..برمتیم االن چشم!نداره نه اگه_
 ..بود کاوه منو ییاشنا  مسبب راهش که رفتم یشرکت طرف به و زدم دور

 شوورکت به رفتن یبرا که یراه چهار قرمز چراغ به بود خورده گره که یا ندهیا
 ..گذشتمیم ازش دیبا
 

 ..دشونیجد ی خونه تو کنن یکش اسباب نایا عمه بود قرار اونروز
 مهمون ما ی خونه یهمگ شب حتما و کنن کمکشون بود قرار هم مونا و دیمج

 ..بودن
 

سم مش صله کردم ادهیپ شرکت یجلو که رو قا  ونهخ سمت به سرعت با بالفا
 ..رفتم

 .. اشهب نکرده درست شام ییتنها مامان بودم دواریام اما بود شام کینزد نکهیا با
 ..خورد زنگ میگوش
 بود کاوه

 جانم_
 ..ینباش خسته خانم سالم_

سته سته با شدیم مگر اما بودم که خ ش خ ستگ کاوه گفتن ینبا  پود و تار از یخ
 ؟!!نشه جدا بدنم
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 که رشیدرگ ناخواه خواه که داشووتن دوسووت نیا داشووت ییروین چه یراسووت
 ..عواقبش هر برابر در یشدیم رام یشدیم

 ..تهس عش  عواقب نیتر جانفرسا از که یدلبستگ نه که یوابستگ مثال
 

شنو رو صداش و شینینب ساعت دو اگه که اونقدر  نگارا که یتاب یب چنان ین
 ..یکرد گم رو وجودت از یا تکه

 ..ینباش خسته توام..یباش سالمت_
 !؟ییکجا چخبر

 ..شتیپ کن فک_
 ..نبود یخبر..کردم نگاه اطرافم به و کردم تعجب

 !شم؟یپ_
 گفت و دیخند

 ..نمتیبیم خودم شیپ جا همه و هرلحظه که دارم دوست انقدر..گهید اره_
 !نه؟ گهید باشه هم برعکس دیبا نمیبب خودم شیپ تورو که من خب

 
 ..داشت طنتیش لحنش

 گفتم طنتیش با خودش مثل منم
 !هرجا؟ و شهیهم_

 گفت و دیخند
 ..حموم و ییدستشو تو یحت اره_
 ..شد مورم مور گفت که یزیچ تصور از
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 ....تو..کاوه منو
 گفتم خجالت با
 !!کاوه_

 ..خنده ریز زد تر بلند
 
 گفت طنتیش با خنده ونیم
 !کاوه؟ دل جان_

 گفتم شرم با همچنان
 !عه..خب نکن تیاذ_

 ..مردت ی خنده یصدا به دادن گوش بود نیدلنش چقدر..دادینم امونش خنده
 گفتیم دهیبر دهیبر حرفشو خنده خاطر به
 ...!!نمتیبیم هم...بغلم تو...یحت...یدید....کجاشو_
 ...مرد نیا خدا یا

 گفتم دار کش و خجالت و اعتراض با
 !کووووواوه_
 

 ..بود شده من یلبا رو لبخند باعث اون ی خنده
 ..دیببخش..چشم چشم_
 ..کرد کنترل رو خندش سرفه چند با و زور به و
 !؟یداشت کارمیچ حاال خب_
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 ..خودمون ی کوچه تو دمیچیپ
 ..بگم شهینم خب_
 گفتم اعتراض با
 ..خب بگو!!کاوه عه_

 ..شدم ادهیپ و کردم پارک در یجلو رو نیماش
 ..داشت سوز هوا
 ...کردیم یخنث دلم یتو عش  یگرما رو سوز نیا اما
 

 ..بهش کردم هیتک پشت از و بستم درو و شدم خونه وارد
 ...قبال بودم گفته_

 ..ومدینم ادمی..کردم فکر یکم
 !شه؟یم یچ..خب بگو باز!سین ادمی_

 دیکش یصدادار و  یعم نفس
 ...یدلتنگ رفع_

 ..گرفت اوج قلبم ضربان
 ..دیکوبیم وارید و در به خودشو وار وونهید

 نیا هیخوب حس..بستم لحظه چند یبرا رو چشمام..بودم شده ارامش در غرق
 ..هست تو به متعل  تماما که یکس به بودن متعل 

 گفت اروم
 !زم؟یعز یندار یکار_
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 حتما دکریم صبر شتریب لحظه چند اگه اما..نداشت من اعتراف به یدیام انگار
 ..کردمیم اعتراف

 ..!بود یبهتر فرصت دیشا اما
 گفتم بود در به میتک که همونطور

 !خب؟..باش خودت مراقب!نه_
 ..استیدن دارم دوستت نیباتریز باش خودت مراقب نیا بودم دهیشن

 !دونست؟یم رو نیا هم کاوه یراست
 ..نطوریهم شمام..چشم_
 ..گفتم باشه لب ریز
 ..شد قطع تماس و کرد یخدافظ هم بعد و
 

 ..رفتم باال ها پله از و کندم بسته در از دل باالخره و دمیکش یقیعم نفس
 ..بود شده ساکت گهید که دردم گردن مثل..اونروزها بود شده کم هم زانو درد

 
 ..دادینم درد یبو گهید هم میزندگ

 و بودم شده کند هم دیشا بود داده یفرار رو درد اومدنش با کاوه دیشا!دونمینم
 ..کردمینم درک بورو نیرو،ا حس نیا

 ..کردم سالم بلند یصدا با و شدم خونه وارد
 ..اومد اشپزخونه از مامان یصدا

 !خوابن مهتا و نیاسمی مادر ارومتر سالم_
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 !بودن اومده پس
 

 ..هال تو برگشتم کردم عوض که لباسامو..اتاقم تو رفتم
 شووونیپر یموها با و بود گرفته بغل رو شیخرسوو که کوچولو نیاسوومی دنید با

 ..پوشوند رو صورتم یلبخند بود نشسته مبل یرو
صور لحظه کی فقط لحظه کی ست یکوچولو دختر نیا که کردم ت شت دو  یندا

 ... و ست کاوه منو دختر
 

 حاال که رو ینیاسمی و پرکردم قدم چند با رو نمونیب ی فاصله رفت قنج که دلم
 ..گرفتم بازوهام نیب رو بود من کردن بغل منتظر و بود ستادهیا

 ...بودن مادر داشت یخوب حس چه
 ..نبود مادرانه حس از کم داشتم بهش که یاحساس اما نبودم مادرش

 
 ..بودم سرش باال خورد ریش مادرش اغوش تو اول بار و اومد ایدن به یوقت
 ..بودم سرش باال کرد حرکت پا و چهاردست بار نیاول یوقت
 ..بودم سرش باال رفت راه یپات یتات یوقت
 از ترشیب لحظه هر و بودم سرش باال هم باز گفت مامان اول بار که یوقت یحت

 ..شدمیم عاشقش قبل ی لحظه
 

 !!باشه من خود ی بچه تونستیم اون نکهیا کما
 ..ادمد فشارش خودم به تر محکم و نشستم مبل یرو بود بغلم تو که همونطور
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 گفتم گوشش ریز اروم
 !وروجکم؟_
 

 "هوم" هیشب گفت یزیچ خوابالود
 !خاله؟ یخورد سالمتو_
 ..اوهوم_
  گفتم و کردم نگاه چشماش تو و کردم جداش خودم از...دمیخند زیر
 !!عه؟_
 
 ..دادنم قلقلک ی اماده دونستیم

 !!بنشونه خنده لبش یرو خوادیم داره دوست رو یکس یوقت ادم
 ...کنهیم تشیاذ چقدر دونستمیم که دادن قلقلک یحت یمتیق هر به شده

 ..دیکش عقب یکم
 
 !نشدم؟ داریب خواب تازه از مگه خاله خب_

 !!اره خب
س شنش شه داریب خواب از که هم یک  رو سالمم ممیرژ تو چون منم شهیم گ

 !!خوردم
 !ن؟یا حاال داره یاشکال

 ..رفتیم قنج هم اش یجواب حاضر یبرا یحت دلم
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 ...دیلرزیم دلم شد خواهد یخواستن نقدریا هم کاوه منو ی بچه نکهیا تصور
 

 !خودم از یحت...دمیکشیم خجالت هم یکم
 ..بودن بزرگ یادیز من یبرا ها فکر نیا

 ..نگفتم یزیچ نیاسمی جواب در
 ..مرفت اشپزخونه به و گرفتم رو دستش و کردم جداش خودم از کامل عوض در
 ...!!!همان مونا صورت حالت شدن عوض و همان شدنم وارد اما

 ...رفت و شد رد کنارم از دو با و گذاشت دلش یرو رو دستش
 

 ..کردم نگاه مامان به متعجب
گاهش گار..نداشوووت ینگران رنگ ن  نیا و خواهرم یبرا که بودم من فقط ان

 ...شدمیم نگران حالش
 !شد؟یچ مونا_

 ..شد ساالد یها اریخ و گوجه کردن خورد مشغول دوباره و زد یلبخند
 
 مادر ینباش خسته..خانم مهنا سالم کیعل_
 ..ینباش خسته شمام یباش سالمت..جان مامان سالم_

 رها دستم از رو دستش و کرد یدست شیپ نیاسمی که بپرسم مونا از باز خواستم
 ..رفت مامان طرف به و کرد

 
 !!رفت؟ کجا مامانم یمامان_
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 ..مامان سکوت و لبخند هم باز
 ..برم مونا دنبال خواستم

 ...یاله یش ریپ مادر من به بده بشور رو چاقو نیا ایب_
 

 ..شد رفتنم رونیب مانع اشکارا
 !شدیم یمخف من از که بود افتادن حال در یاتفاق
 داصووو به زنگ رفتنم رونیب ی لحظه و دادم انجام رو بود گفته مامان که یکار

 ..دراومد
 ..بود دیمج
 شد داریب خواب از مهتا هم بعد و اومدن هم بزرگ خانم و عمه بعد یکم
 
 یدشا و بود بخش لذت تینهایب که سفره کی دور ما یخانوادگ جمع دوباره و

 ...اور
 سر تونستیم یمانع چیه بدون بعد روز چند که ومدیم چشم به کاوه نبود فقط

 ..باشه سفره نیا
 
نا که بود خوردن غذا نیب باره مو ند دو  رونیب به دو با رو خودش و شووود بل

 و دیخند زیر و اروم که دیمج به دوختم رو گرم پرسووش نگاه بار نیا..رسوووند
 ..انداخت ریز رو سرش
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 ...یعنی
 
 شوودن نامنظم یبرا بود یکاف نیهم و..شوود گرم دلم کردم که یفکر تصووور از

 ..قلبم ضربان
 ...!!جانیه ضربان

 
 ..بود حدس هی فقط فکر نیا که هرچند

 ..رفتم مونا دنبال و شدم بلند بار نیا
سم شو از که مونا خود دنید با حد ست  لیبدت نیقی به کم کم ومدیم رونیب یید

 ..شد
 

 ..اومد کش خنده به لبم
 ..افتیم انیجر دوباره یزندگ
 ..زدیم ابد تا ازل از یزندگ نیا نبض و داشت انیجر شهیهم یزندگ

 
 و تر جانیه پر نوزاد اون ی خانواده یزندگ نبض قطعا ینوزاد هر اومدن با اما

 ..زدیم تر نامنظم
 گفتم کنجکاو و پرسشگر لحن با و کردم نگاهش یسوال

 !اره؟_
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 که من اما ادیب کس هر چشووم به که اونقدر نه..بود شووده چاقتر یکم..دیخند
 ..بودم خواهرش

  داد تکون سرشو حالت همون در و شد ریز به سر
 !اره یعنی

 ..رفت دلم
 

 شدمیم خوشحال یا اندازه به دمیشنیم که یکس هر مورد در رو خبر نیا اصال
.. شوودمینم خوشووحال اونقدر دادنیم بهم رو خودم ی بچه خبر اگه دیشووا که

 ..بودم خوشحال شهیهم از شتریب یلیخ بود خواهرم ی بچه که حاال
 

 ..کردم بغلش و رفتم جلوتر باشم داشته خودم یرو یکنترل نکهیا بدون
 ..شد بلند دیمج یصدا..دیخند دوباره

 
 ..مونا_

 گفت دیخندیم که یحال در هم مونا
 ..امیم االن خوبم_

 ..دیلنگیم کار یجا هی یعنی نبود خوب اگه اصال..خوبه که بود معلوم
 

 ..اددینم سامان منو یزندگ ومدهین نبود اگه که بود مبارک بچه نیا قدم حتما
 ..میبرگشت جمع به دوباره هم با گفتم که کیتبر
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 ..تمبرگش اتاقم به رفتن که بزرگ خانم و عمه ظرفها شستن و شام خوردن بعد

 ..بودن خسته یحساب
 ..ببرم رو اونها برگشتم که بودم گرفته یخوراک نیاسمی و مهتا یبرا
 

 ..کردم باز رو اومده امیپ و نشستم تخت کنار شد بلند که میگوش یصدا
 ..بود کاوه

 !مهنا؟_
 نوشتم حواس یب

 !دلم؟ جان_
 
 ..بردیم یلیو یلیق هم رو مهنا دل یحت ها دلم جان نیا

 ..بود انداخته کار به روگاهین باز حتما..کاوه به برسه چه
 اومد جواب تا کردم صبر یکم
 
لت و جون_ مت د متیم امیم خودم فردا بگم خواسووتمیم..زمیعز سووال  بر

 ..خونه برمتیم خودم هم عصر..شرکت
 

 نوشتم متعجب
 !چرا؟_
 اومد جواب بعد لحظه چند و
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 !!گهید دارم کارت خب_
شم شتم یبلند چ شتن با و نو شتم هال به دوباره ها یخوراک بردا  ی ارهچ..برگ

 ..نداشتم کاوه به گفتن چشم جز میا گهید
 

 ..بود ونیتلوز یجلو مامان فقط
 دمیپرس

 !کوشن؟ هیبق_
 ..اشپزخونه تو هم دیمج و مونا..هستن مهتا اتاق تو مهتا و نیاسمی_
 

 بود یکار اگه تا شوودم اشووپزخانه یراه و خودشووون به دادم هارو بچه یخوراک
 ..بدم انجام

 ..همان برگشتنم و شدن اشپزخانه وارد اما
 ..بود کرده بغلش پشت از دیمج و کردیم پاک رو زیم یرو مونا

 
 ..شد مورمورم بدترش یحت و طیشرا اون تو کاوه و خودم تصور از

 سوووختن حال در هام گونه و شووده گرمم هوا یسوورد اوج تو کردم احسوواس
 ..هستن
 دیپرس دنمید با مامان

 
 !مهنا؟ شدیچ_
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 !؟یکنیم فرار نطوریا مگه یدید یچ
 گفتم یدستپاچگ با و مهیسراس

  یچیه_
 ....اتاقم تو برگشتم و
 

******* 
 

شمامو زنگ یصدا با صبح ساس با اما کردم باز چ  دوباره یبیعج سردرد اح
 ..بستم چشم

 که کردمیم فکر یا ندهیا به و بودم داریب وقت رید تا شبید بود ادمی که ییجا تا
 ..خورد خواهد رقم چطور باالخره نبود معلوم

 
 خودم هرچقدر و داشتم استرس و دغدغه یا گهید موقع هر از شتریب روزها اون

 کار نیتر ینشدن انگار باز نکنم فکر یزیچ به که کردمیم منحرف رو حواسم و
 ..نداشت یا جهینت چیه و بود ایدن
 
سته که کاوه یاداوری با  بلند یژانر با و شد گرم دلم ببره شرکت به منو بود خوا

 ..بشم حاضر تا شدم
ش طول یلیخ ضر که دینک سته تخت رو اماده و حا ش  ودمب کاوه منتظر و بودم ن
 ..ادیب که
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 مولیوسووا فرسووتاد کاوه که یاسوو ام اس دنید با و نشوود یطوالن ادیز انتظارم و
 ..رفتم در طرف به و برداشتم

 
 و شدم وارس لبخند با..بود من منتظر و بود نشسته نشیماش تو فرم لباس با کاوه
 ..افتاد راه یپرس احوال سالم بعد
ستام بود شده باعث و بود سرد شهیهم از شتریب هوا شه سرد د  نمیمه یبرا..با
 !شنب گرم یکم تا بدم جاشون لباسم بیج تو شده که هم زور به کردمیم یسع

 
 و بیج با جدال تو منکه به ینگاه مین حرفش نیب که زدیم حرف داشووت کاوه

 گفت یجد و گذاشت تموم مهین رو حرفش و انداخت بودم دستم
 ..!!دستتو نمیبب_
 

 امدست بالفاصله...یبردیم حساب ازش ناخوداگاه که بود یجد اونقدر لحنش
 ..گرفتم مقابلش و دراوردم بمیج از رو
شه از شم گو ست با بعد و انداخت ینگاه چ  دو هر بود دنده یرو که ازادش د

 ..پاش یرو گذاشت و گرفت رو دستم
 

 و اشتد یبیعج تضاد یسرد فصل نیا تو یگرم نیا..بود گرم بیعج دستش
 ...!!باشه یاتفاق تونستینم بود که یچ هر

 !باشه؟ هردومون وجود و قلب یگرم منکر که بود یک یراست
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 !کنه؟ گرم هارو دل و بسوزه تونهیم عش  از بهتر یحس چه و
 
 تونسوووتینم میکردیم تجربش هم با اول بار که احسووواس و عشوو  نیا نایقی

 ...باشه زودگذر
ستم یا قهیدق چند ستش تو رو د شت نگه د ست یوقت و دا  عوض رو دنده خوا
 ..دمیکش دستمو منم کنه

 
 ...بردیم لیتحل رو ارادم ذره ذره تماس نیا و شدیم مورم مور
 ..انگار بودم حرفها نیا از تر جنبه یب من

 یا کالفه پووف دنبالش به و انداخت بهم ینگاه مین دمیکشوو که رو دسووتم
 ..کردمینم درک رو شیکالفگ که دمیشن
 

 ..کرد روشن رو پخش و برد دست
 به کردن فکر یجا به هم رو ریمسوو از مونده یباق ی قهیدق چند دادم حیترج

 ..کنم گوش اهنگ
 
 یمونیم که بگو گوشم تو اروم آروم_

 یمونیم ادمی به روز،هرلحظه شب،هر هر
 

 رمیمیم دارم عشقت،من از ذره ذره
 رمیبگ دستاتو یچجور فکرم تو من
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 نگام تو دستام،نگاتم تو دستات حاال

 هوام رو من چرا ، هیحال چه ، هیحس چه نیا
 

 نگام تو نگاتم ، دستام تو دستات حاال
 هوام رو من چرا ، هیحال چه ، هیحس چه نیا

 
  یمونیم که بگو گوشم تو آروم آروم

 یمونیم ادمی به لحظه هر ، روز هر ، شب هر
 

 رمیمیم دارم من عشقت از ذره ذره
 رمیبگ دستاتو یچجور فکرم تو من

 
 نگام تو نگاتم دستام تو دستات حاال

 هوام رو من چرا هیحال چه هیحس چه نیا
 
 (هیحس چه نیا اهنگ_پاکزاد سهراب)
 

 ..کرد ترمز شرکت در یجلو کاوه شد تموم که اهنگ
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 ..که بشم ادهیپ یخدافظ از بعد خواستم
 !نه؟!یبگ یخواستیم یزیچ!کاوه؟_

 ..دمیدیم رفته لیتحل رو قدرتم و بودم حس یب..گرفت رو دستم دوباره
 

 ودمخ به اونجا و بست چشماشو بردیم صورتش سمت به دستمو که همونطور
 ...کرد یخنث هم رو زییپا فصل نیاخر یسرما لبهاش یداغ که اومدم

 ..نکردم دستم شدن رها یبرا یتالش اما انداختم ریز سرمو شرم با
 
  گفت لب ریز و گرفت رو چونم گهید دست با
 ..کن نگام_

 ..چشمام به زد زل کردم نگاهش
 ..زدیم یعسل به لحظه اون چشماش ی رهیت یا قهوه

 
 ..نگام تو نگاتم ، دستام تو دستات حاال_کاوه

 !!هوام رو من ه،چرایحال ه،چهیحس چه نیا
 فتگ لب ریز و انداخت ینگاه بود دستش تو هنوز که دستم به و گرفت نگاه

 
 ..!!!هیحس چه نیا_

 نیاول یها دنیکشوو خجالت نیهم به عشوو  ییبایز نظرم به..بود شووده گرمم
 ..!!باشه لمس

 ..ها دل ی شهیش بودن زالل به ای
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 گرم رو وجودم نه که دل سوورما اوج تو بود که یچ هر عشوو  نیا اما دونمینم
 ..کردیم

 نیا و داشووت طنتیشوو کاوه یلبها رو لبخند..دمیکشوو رو دسووتم اروم و نرم
 به که یروز دو نیا تو حداقل بود ما نیب ناک خطر ی مسووئله تنها طنتیشوو

 !!بود مونده عقدمون
 
 گفتم عشوه با و کشدار لب ریز
 !کاوه_

 گفت خودم مثل
 !جونم؟_
 !!؟ینگفت_

 !دیکش عقب و خنده ریز زد بلند
 ..حاال گمیم عصر_
 

 ی خنده لیدل از نکهیا بدون..دادیم کش لبخند به هم منو یلبها کاوه ی خنده
شم باخبر خودم لبخند یحت ای اون شمک با  ودتخ مواظب" گفتن با و زدم یچ

 ... شدم ادهیپ" باش
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شده شرکت وارد من تا  ونهما رفتم باال که پله چند..بود سادهیوا همونجا بودم ن
 ..رفت

 
 ...کردم مشغول کارم با رو خودم عصر تا
صلت از هم نیا ست کار یها خ شه گرمش سرت تا که ه شت ب  رو زمان گذ

 ..یکنینم حس
 ..شدمیم لب به جون یکنجکاو از نه که یفضول از عصر تا وگرنه

 
 کل و خوردیم جرقه ذهنم تو بار هی قهیدق چند هر که صووبح و کاوه ادی بماند

 ..زدیم بهم رو تمرکزم
 ..اومد کاوه اس ام اس شد که عصر باالخره

 زمیعز ینباش خسته_
 !ام؟یب شد تموم کارت

 
 شد تموم که کارم

 
 نوشتم ناچارا اما..بود نشده شرو  اصال بعد به روزید از اصل در..بود ه

 !؟یایم یک...تمومه کارم اره ینباش خسته توام یمرس_
 اینکن عجله..درم جلو نییپا ایب شو حاضر_
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 ونریب زدم اتاق از و کردم جمع رو لمیوسا ها گرفته برق نیع و شدم خوشحال
 ی اجازه و یانیکاو اتاق تو رفتم بود مونده یکار سوواعت اخر تا ربع هی چون و

 ..رفتم رونیب شرکت از مهیسراس و گرفتم رفتن
 
 ..زدم لبخند کاوه دنید با

 شرکت در به بود زده زل لبخند با اونهم
 ..افتاد راه یپرس احوال و سالم بعد شدم که سوار

 رهیم کجا دونستمینم
 

 بردینم یبد یجا منو اون قطعا نبود هم مهم
 رونیب به بودم زده زل سکوت تو
 دارن مشکل چقدر کدوم هر نکهیا به..ادما به
 !مهنا؟_

 یکسوو تنها هنوزم..وردیم وجد به منو کاوه گفتن مهنا مدت همه نیا بعد هنوزم
 ردویم زبون به ممکن حالت نیتر نیدلنش و نیباتریز به منو اسم که بود

 
 جانم_

 کردم نگاه کاوه به و گرفتم ابونیخ از چشم شد متوقف که نیماش
 ...بگم بهت یزیچ هی خوامیم_
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 حالت..نداشت یخوب یبو بگه خواستیم که یزیچ نیا..رفت نفسم لحظه هی
 ..نبود یعاد کاوه

 ..زدیم دامن من دل تو شیتشو به اون یکالفگ و بود کالفه
 

 دوختم بهش رو سرگردانم نگاه پرسشگر و کنجکاو
 بگو خب_

 صالا نیا و شدیم تر یطوالن داشت سکوت..بود کرده سکوت..ییجا به زد زل
 ..نبود من دل حال نفع به
 
 دمیترسوویم یچ از دونمینم..داشووتم اضووطراب اما یلیدل چه به و چرا دونمینم
 !!!کاوه دادن دست از دیشا
 !کاوه؟_
 

 ..بود کالفه هنوز..زد یجون کم لبخند کرد نگام
 ..بود گرفته ضرب فرمون یرو و موهاش تو بردیم دست مرتب

 
 ..دمشید رفتیم سمانه که یاموزشگاه جلو شیپ دوسال_کاوه

ست اتفاقا  از یارع..بود ساده..لهیپ لهیش یب دختر هی..بود سمانه یمیصم دو
 ..بود کرده خودش ریدرگ رو سناش هم ی همه که یتجمل هر
 وسوو تین..دادم امیپ بهش..کردم دایپ رو شوومارش انهیمخف اما سوومانه  یطر از

 ..نداشتم
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 ..باشم خوشبخت باهاش تونمیم کردمیم فکر
 دوسووت چیه چون..بود مامان یفشووارها و اصوورارها انتخابم لیدل هم دیشووا

 ..نداشت وجود یداشتن
 ..مطمئنم نویا

 
 !!باشه یافتنین دست کردمیم فکر

 ..بود کرده جذبم نیهم خاطر به اصال
ما کهیهم ا کهیا بدون گذاشووتم شیپ پا ن ناسوووه منو ن  ور نیا..کرد قبول بشوو
 ..زد دلمو اول ی لحظه همون که شد نیا و خواستمینم
 ..شدم شالیخیب رهیبگ شکل یاحساس نکهیا قبل و مینزد حرف شتریب روز دو
 

 ..بود من به حاال نگاهش
 ..نداد بهم یفکر چیه ی اجازه

 
 مو به وم درسته..یبپرس ازش و یبر یتونیم..دهیم درس که هیاموزشگاه نجایا_

ستت انقدر اما گفتم ویچ همه ست یدختر تنها نکهیا اثبات یبرا که دارم دو  یه
 ..کنمیم یکار هر شده قلبم وارد که

سته ستمیم در ضو  نیا دیشا و نگم یزیچ تون ش مهم ایلیخ نظر از مو  اما. هنبا
 ..گفتم بهت عقدمون به مونده روز دو که مهمه اونقدر من یبرا

 ..یبپرس هم خودش از یخواست اگه که نجایا اوردمت اصال
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 اصال بهش وقت چیه مدت نیا تو قسم خدا به و گذرهیم ماجرا نیا از سال دو
 .....نکردم هم فکر

 
 ..دادمیم رو اجازه نیا دینبا..بود من نگران کاوه

 اوهک که یا افتاده پا شیپ ی مسووئله اما باشووه مهم یلیخ دیشووا ادما ی گذشووته
 نیا کردن خراب به برسووه چه نداشووت هم اشوووبه دل ارزش یحت کرد فیتعر

 ..احساس
 
 ...کاوه_

 ..کنم سکوت تا اورد باال دستشو
 مهنا بزنم حرف بذار_کاوه

 یچ تمگذاش که یشرط و بردم من میگذاشت باهم که یسرعت ی مسابقه تو ادتهی
 !بود؟

 
 اوهوم هیشب گفتم یزیچ

 رگزه رو بود شوووده میزندگ اتفاق نیتر نیریشوو به منجر که اتفاق نیا درواقع
 ..کردمینم فراموش

 فراموش وقت چیه رو بود شووده میزندگ به کاوه اومدن باعث که رو یزیچ هر
 ...کردمینم
 

 عاطفه مثل..کنم امتحانت که بود نیا هدفم اولش_کاوه
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 ..شد سرد دلم یکرد قبول زود یوقت
ما فاق نیا یوقت ا تاد ات ته رو دلم قبلش که اف   عاشوو من راسووتش..بودم باخ

 و نذاشت ریتاث تو یرو من یها مهیجر از کدوم چیه نکهیا..شدم تو یسرسخت
 ..بودن تتیاولو سرعت و قرمز چراغ کردن رد باز
 

گه نه تازه حس اون ا نار من تو کردن قبول با باش مطمئن نبود زده جوو  ک
 ..دمیکشیم

شد نطوریا اما ش  قبل از شتریب لحظه هر دلم و ن  ودمخ به نکهیا تا..شد تو عا
 ..یکنیم یدور ازم تو و شهیم تموم داره ماه هی دمید و اومدم

 ..داشت لیدل..بود کرده دایپ هدف میزندگ روزها اون
 ..یبود تو میزندگ هدف و لیدل
 
 ..شدمیم تر تشنه من و یگرفتیم فاصله تو
 ..خودم اقیاشت و لیم با نباریا..خواستگار اومدم نکهیا تا

 ..بینج و خانم هم و یبود شده شناخته هم چون کردن استقبال هیبق و مامان
 ..تو جواب اما نبود من طرف از یمخالفت یبرا یلیدل
 

 گفت و کرد یا خنده تک
 ونا حال و حس از که بود نیا حرفا نیا گفتن از هدفم!یدونیم که هم رو هیبق_

 ..بگم برات روزهام
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 و کنهینم یبرابر یبودن چیه با بودنت که دارم اجیاحت بودنت به اونقدر مهنا
 ..زنهینم خط یبودن چیه رو نبودنت

 
شه یمخف میزندگ از یزیچ تا گفتم هم رو عاطفه انیجر  یسر و راز چیه و نبا
 ..نکنه ینیسنگ هام شونه رو عقد ی سفره سر
 ..کنه کمرنگ قلبت تو منو ها بعد راز نیا مبادا که
 

 ..موهاش تو برد دست دوباره و دیکش یقیعم نفس
 خشک جا شونش یرو و خوردنیم سر انگشتاش نیب از براقش و لخت یموها

 ..کردنیم
 !کرد؟یم یبرابر مرد نیا بودن با یبودن چه ایخدا

 !کردن؟ اعتراف داشت یاشکال طیشرا نیا تو و حاال
 !!نه قطعا

 
ست سمان تیمحرم..گرفتم رو فرمونش رو د  و  شر کدوم اما نبود نمونیب یج
 !کرد؟یم نقص دلهارو نیب تیمحرم قانون

 
ضا یبرا صرفا که یتیمحرم سمان یها ازین یار  یراب بود که یهرچ و نبود یج
 روحمو ازین یارضا

 
 ..بود محکمتر هرچه وندیپ یبرا ن
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 ..بگم خواستمیم که یحرف گفتن بابت نداشتم یدیترد

ست پررنگ میزندگ تو اونقدر!کاوه نیبب_ س چیه و اتفاق چیه که یه  تونهینم یک
 ...کنه کمرنگت

 ..استیدن بودن نیتر یالزام بودنت
 ونهتینم اونهم از تر قدرتمند و بزرگتر سووهله که عاطفه که دارم دوسووت اونقدر

 ..ببره نیب از رو داشتن دوست نیا
 
شته گمینم ست یا ندهیا مهم ما یبرا اما مهمه اتفاقا ستین مهم گذ  هقرار که ه

 ..میبساز باهم
 
 ..کردم سکوت و

 ..دی*ب*و*س* رو دستم پشت دوباره و انداخت بهم یا قدرشناسانه نگاه
 ..بود نیدلنش چقدر یروح وندیپ نیا و تیمحرم نیا

 ..بود یخواستن چقدر
 

 ..رو عاطفه یخواینم_کاوه
 !!نه_ گفتم محکم
 گفت و زد لبخند

 ..یهست که یمرس_
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 ..یدیبخش قلبم به رو داشتن دوست که یمرس
 ..!میزندگ ی بهانه نیتر یداشتن دوست یمرس...یخوب انقدر که یمرس

 ..افتاد راه کاوه و زدم لبخند
 

 ..بود عقد روز
 ..بودم شیتشو و تالطم تو صبح از
 ..نداشتم کاوه به گفتن بله تو یدیترد چیه
 ..هن ای کنم شرو  رو یمشترک یزندگ تونمیم که داشتم دیترد هم یطرف از
 

 بود نیا بر قرارمون..میداشووت یمرخصوو قبلش روز و روز اون من هم و کاوه هم
 ..نایا کاوه ی خونه میبر میکرد که عقد و محضر میبر ینفر چند که

 الا بودن مواف  همه..میریبگ یمفصل مراسم و جشن داشت اصرار خانم ملوک
 ..من

 
 ..نبود من خون تو ها پاش و ختیر نیا

 ..نبود من توان در
 ..بشه برگزار کاوه ی خونه تو عقد بعد یکیکوچ یمهمون شد قرار هم اخر

 
 ..اما داشتم عقدم روز یبرا ارزو و برنامه کی و هزار یدختر هر مثل

 ..دادیم ازارم جور بد یخال یجا هی
 ..شدیم یخال و پر دلم مدام
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 ..دیکوبیم سرم تو رو کمبودم ممکن یصدا نیتر بلند با یزندگ
 ..!نداشت بابا مهنا

 ..کردیم عکس هارو ارامش و ها یدلخوش ی همه نبود و نداشتن نیا و
 ..یقرار یب هم ارامش و یمردگ دل شدیم یدلخوش

 
 !کرد؟ پر شهیم یچ با رو ادمها یبعض یخال یجا یراست

 !کرد؟ پر شهیم اصال
 ..نرفتم که شگاهیارا
 
 ..بودم زاریب ازشون که بود ییها یولخرج همون جزو هم مورد نیا

 ینظر و زدیم یسوور یگاه از هر هم مونا..!!بودم خودم شیارا مشووغول اتاقم تو
 ..دادیم

 ..ومدیم چشم به شتریب کاوه نبود با بابا یخال یجا
 

 عوض دیسووف سوورتاپا یها لباس سووت با رو لباسووام شوود تموم که شوومیارا کار
 ..کردم

شت یبخت دیسف به که یربط و یدیسف لباس نیا به شتم اعتقاد دا  بیعج..دا
 ..داشم اعتقاد هم
 ..انداختم خودم به نهییا تو ینگاه و کردم سفت رو میروسر گره
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 ..بود شده تر فرم رو یلیخ اندامم

 ..بود نیهم گفتنیم که اراده
ضع نیا از چقدر و بودم شده الغرتر لویک پنج روز ده نیهم عرض در ض و  یرا

 ..بودم
 

ند ند یروز کاوه که هرچ  هسووتم که نطوریهم منو که کردیم یاداوری بار چ
 ..داره دوست

 ..شدم مونیپش اما برم اتاق از رونیب خواستم
 کاوه خود نهیبیم منو اماده و حاضوور نطوریا اول بار که یکسوو دادمیم حیترج
 ..باشه

 
شه نکهیا از بعد لحظه چند و شد هم نیهم که ستم تخت ی گو ش  هب یا تقه ن
 ...شد باز در من ی اجازه با و خورد در

 ..بود کاوه
 
 اومد بعد و انداخت یزیبرانگ نیتحسوو نگاه اول..اونهم..خوردم جا دنشید با
 ..بست درو و تو

ستر شلوار و کت شنش یخاک  یلیخ ودب دهیپوش که یبراق یصدف راهنیپ با رو
 ..کردیم شیخواستن شهیهم از شتریب و ومدیم مردونش ی چهره به
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سفه شک شلوار و کت ی فل ستمینم رو یداماد یم  ودب کرده خوب کاوه اما دون
 کنارم و داوم جلوتر یلبخند با که کردمیم نگاهش رهیخ هنوز..بود دهینپوش رهیت

 ..نشست
 
سوس اما..بود ارامش نیع بودن نیا ش نیتر پررنگ منجالب تو من که اف  تهندا

 ..زدمیم پا و دست میزندگ ی
 یتر خوشگل ها لعاب و رنگ نیا بدون چون یشد خوشگل گمینم_کاوه

 
 ..پوشوند رو صورتم باهم هردو لبخند و اخم

 ..بود خورده ذوقم تو حاال و داشتم فیتعر انتظار
 ..رفت قنج بیغر و بیعج دلم هم یطرف از

 ..کردمیم فیتعر اون از دیبا من حاال که بود نیا اصولش کنم فکر
 

 ..کردم نگاه چشماش تو و کردم بلند سر
 ..یشد تر خوشگل تو یول_
 !!رهینم انتظار نیا ریغ که من مرد از

 ..مختلف احساس دو باز
 

 .."من مرد..من مرد" تکرار هم بعد و دلم رفتن قنج
 



 423 چراغ قرمز

شتم اجیاحت چقدر ها لحظه اون و شت که دا  هک یمرد اتاق نیا یچوب در نیا پ
 ..داشت اتیح و دیکشیم نفس بود من مرد تنها االن به تا

 ..بود دهیفا یب اما
 

 ..دادم فشارشون محکم و بستم چشمامو..گرفت اشک نم نگاهم
 ..ندارم یخوش روز و حال دیفهمیم دیشا..داشت نظرم ریز کاوه

 ..گرفت رو دستم
 

 بعد یساعت به من و کردیم لمس سبابه و شست یانگشتا با رو حلقم انگشت
 ..شدیم پر هم یخال یجا نیا که کردمیم فکر

 
 ..کنهیم تتیاذ داره یچ دونمیم_کاوه

 ..کردم نگاهش تعجب با
 هارو غم ی همه حضووورش دونسووتیم هم رو نیبود؟ا اومده و دونسووتیم

 !درد؟ نیا اال کنهیم سرکوب
 

 ..کرد یکوتاه ی خنده
 !شه؟ینم باورت_

 سرم نامحسوس و اروم یلیخ و گرفت بغل رو هام سرشونه و کرد ول رو دستم
 ..دیکش نشیس سمت به رو
 ..نبود مخالفت یبرا یلیدل و داشتم ازین ارامش نیا به
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 ...یخوایم بابا یموقع هر از شتریب االن..کنمیم درکت_

 ..اسیدن محال نیتر محال تو ی خواسته نیا اما
صد مین یحت و نبود نطوریا اگه که یدونیم شت امکان در  ستتخوا بتونم که دا

 ..کردمینم غیدر کنم براورده رو
 

 ..نکن کدر نبودن نیا با رو دلت زمیعز اما
 ..هستن بابات یجا به گهید یها یلیخ!کن باز رو دلت چشم

 ..نکنم استفاده یجا به ی کلمه از نهیا درستش البته
 
 اما پرکرد گهید یکسووا و زایچ با شووهینم رو ادما یخال یجا وقت چیه دونمیم

 !نه؟ یباش یتونیم که نیب خوش
 ..ستین نمونیب یا فاصله..مییتو منو فقط حاال

 ..روحا نه و جسما نه
 

شتنت نیا دمیم قول بهت من  شحذف کل به تونمینم چون..کنم کمرنگ رو ندا
 ..کنم

 ..شادن تو یخوشحال با که هییادما از پر رونیب اون من از ریغ به
 ..کننیم یپاکوب و رنیگیم جشن تو خاطر به و تو یبرا
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 اباشب بله بگه خوادیم یوقت عقد سفره سر که هیدختر هر ح  و ارزو که دونمیم
 ..باشه باالسرش

 رو امروزت کردنش روشوون با نکن یسووع هس خاموش تو یارزو نیا که حاال
 ..یکن تلخ

 
 مطمئنا که یامروز

 
 ..داشت مینخواه رو ازش تر قشنگ و بهتر
 ..بخوره تکون دلت تو اب ذارمینم و هستم من نکهیا به باشه قرص دلت

 
 ..داشتم قبول هم رو حرفاش اما..کردمیم گوش صداش تن و لحن به شتریب

 اروم رو ناارومم دل حضووورش با که بود کاوه بازهم حاال و..بود اون با ح 
 ..کرد

 
 مرتب رو میروسوور و کردم جدا اش نهیسوو از رو سوورم خورد در به که یا تقه با

 ..شد باز در بالفاصله و گفتم یدییبفرما هم بعد..کردم
 ..بود سمانه

 
 ..مییشما منتظر فقط..حاضرن همه ها بچه_

 !ن؟یحاضر
 گفت و کرد یدست شیپ کاوه
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 ..میایم االن..یخواهر برو اره_
 ..کرد بدرقش یلبخند با و
 
 ..بود احساس کانون اش یمردانگ ی همه با مرد نیا

 ..بود ارامش منبع
 ..و رفت سمانه

 بهم رو شوود که یهرچ و ینخور غصووه ییتنها چوقتیه یدیم قول بهم_کاوه
 !؟یبگ
 
 ..دادم تکون یسر لبخند با

 !؟یچ یبرا میشدیم همسر
 ..میکرد حرکت محضر سمت به هیبق با و میشد خارج اتاق از هم بعد

 
 ..دمیفهمینم عاقد یعرب جمالت از یزیچ

 ..بودم دهینشن هم رو بود خواسته وکالت که یاول بار دو یحت
 

 ..بود دستم یتو کتاب یعرب یها نوشته به حواسم ی همه فقط
 ..بشه بابا یخال یجا پرت حواسم خواستمینم

 یا هخاطر به لیتبد تلخ احسوواس نیا دادمیم اجازه دینبا..گفتیم راسووت کاوه
 ..بشه تلخ



 427 چراغ قرمز

 ..روش هم بار هی نیهم..بودم قانع شهیهم منکه
 گفت عاقد یوقت
 
 !لم؟یوک ایا گمیم سوم بار یبرا_

 گفت سرحالش و شاد یصدا با مونا
 ..خوادیم یرلفظیز عروس_
 نیا بر رو بابام تیرضووا دلم ته از تا بودم کرده مکث..بودم نخواسووته یرلفظیز

 ..کنم حس وصلت
ستم به رو شده چیپ روبان یمخمل رنگ قرمز ی جعبه خانم ملوک  ریز و داد د

 گفت لب
 
 ..مادر یاله نیبش خوشبخت_

 ..زدم لبخند
 کردم تکرار دلم یتو
 .."شما ی اجازه با باباجون"
 گفتم رسا و بلند و
 ..بله جمع یبزرگترا ی اجازه با_
 

 وکالت هم کاوه از عاقد شوود تموم که ها یخوشووحال و غیج و دسووت یصوودا
 ..کهایتبر لیس هم بعد و گرفت
 ...میدادیم رو محبتشون جواب ییخوشرو با کاوه همراه
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 ..میبود خوشحال دو هر..بودم خوشحال

 ..دیرسینم یحال خوش نیا یپا به یخوب حس چیه گمانم به
 ..رفتمیم فرو مونا و عمه و بزرگ خانم  و مامان اغوش تو نوبت به
 

 ..کردنیم یخوشبخت یارزو احساسشون تینها با کدوم هر
 ..خورد بهم باز مونا حال نیب اون و

 ..بود شده حساس عطرم یبو به انگار
 ..کردم یحسود لحظه کی یبرا و دمید باباش اغوش تو رو کاوه

 
ظه کی یبرا که یکسوو دسوووت از نه..شووکسوووت دلم لح  یرحم یب از بل

 !!الیخیب...از..روزگار
 ..بودم شده یا لحظه چقدر روزها نیا یراست

شحال لحظه کی..گرفتیم دلم لحظه کی یبرا  لحظه کی یگاه..شدمیم خو
 رو میزندگ توانش تمام با که بود ها لحظه کی نیهم..احساس و عش  از زیلبر
 ..!کردیم دور یکنواختی خطر از
 
 ..شدم خوشحال یا گهید جور قاسم مش دنید با

 ..دمیکش راحت نفس یا گهید جور
 ...شدم زنده یا گهید جور
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 !بود؟ یچ یبرا یخوشحال نهمهیا..نبود من پدر که مرد نیا اما
 ...!چارهیب یمهنا

 !!الیخیب...چیه
 

 ..پدرانه!کنه بغلم..کنم بغلش داشتم دوست چقدر
 زده دور رو ها قانون ی همه دلم یتو که یمن به رو اجازه نیا قانون و شوور  اما

 ..دادینم بودم
 ..گرفت اغوش به رو کاوه..گفت کیتبر ش پدرانه محبت با
 

 ..کرد یخوشبخت یارزو
 !!الیخیب...اما..شد پر یخال یجاها کردم فکر دمشید که اول ی لحطه
 رو زدیم برق چراغ نور تو و بود شوووده یکار نینگ تماما که الله یطال پالک
 ..بست گردنم دور اورد رونیب قرمزش یمخمل ی جعبه از خانم ملوک
 ..بود شده ها حلقه کردن دست موقع

 
 نم ی حلقه منتها..بودن فیظر میبود کرده انتخابشووون باهم که حلقه دو هر
 !فتریظر
سمت یرو و بود شده کار مورب نینگ سه هردو یرو  به من ی حلقه یدرون ق
 ..مهنا نیالت به اونهم ی حلقه یرو و کاوه بود شده حک نیالت
 
 ..نبود الزم فاتیتشر نیا
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 ش ع ظرافت به یخط با احساس    یعق جنس از یقلم با که بود قلبهامون مهم
 !"ابد تا تو با عش " بود شده نوشته

 و میاومد رونیب محضوور از جمع اتفاق به شوود تموم که فاتشیتشوور و مراسووم
 ..میکرد حرکت نایا کاوه ی خونه سمت به یهمگ

 
 نیب از و میداد هم دسووت به دسووت میشوود که ادهیپ..بود شوولوغ خونشووون دم

 ..میگذشت تیجمع
 هک سرما اوج تو.. میشدیم گم هلهله و یشاد یصدا و اسپند دود تو ناخوداگاه

 به کاوه یها دست از که یارامش احساس بستیم خی نرفته رونیب ینیب از نفس
 ..کردیم گرمم ختیریم وجودم

 ..بود دلچسپ و نیریش بیعج تولد نیا و بودم شده متولد تازه انگار
 
 نمهمو و نشووه برگزار مفصوول مراسووم که بود نیا قرارمون بود ادمی که ییجا تا
 ...نباشه ادیز

 ..بود کرده فرق مسئله حاال اما
 ..نبود یکسر و کم..بودن همه

 
 ..!بود زیسورپرا منکه یبرا جشن نیا

 !هم؟ کاوه یبرا یراست
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 که یزیچ سر بحث مشغول یجمع دسته یا عده..بود یکار مشغول یکس هر
 مشووغول هم یا عده و..ما به بود خورده گره نگاهشووون یا عده..دونسووتمینم
 ..بودن خودشون از ییرایپذ
 

 ..شدم ریغافلگ دوباره شد بلند که کیموز یصدا
 ..داشتن *ر*ق*ص* قصد که ییکسا یبرا شد باز ییجا وسط اون و

 ..بودم گهید یها زیسورپرا منتظر بازهم و زدمیم لبخند تیرضا سر از
 

شم کینزد رو کاوه یصدا سش..دمیشن گو  مورم مور خورد صورتم به که نف
 ..شد

 !من؟ یبانو نیدیم *ر*ق*ص* افتخار_
شماش یشگیهم برق روگاهین همون باز کردم که نگاهش  رقب باز..بود راه به چ

 !!شدمیم گرفته
 

ستم و شد بلند ستش تو هنوز که رو د ش رو بود د شتم یمخالفت..دیک  از..ندا
 ..!شدیم اطاعت دیبا شک یب گفتیم که یهرچ بود من مرد اون امروز

 
 ..دیرس خودش اوج به هلهله و سوت و دست یصدا ما شدن بلند با
 ..میرفت بود *ر*ق*ص* یبرا که یقسمت سمت به
 شوودن برابر چند یبرا بود یکاف خورد گره کاوه گردن دور منکه یها دسووت و

 ..محبوبم روگاهین یانرژ
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 یصندل و زیم سمت به مهمونا  یتشو نیب در هم بعد و میدی*ر*ق*ص* یکم
 ..میرفت خودمون

 
شت یزندگ شش یرو دا شونم رو خو  یرو نیا یرایپذ وجود تمام با و دادیم ن

 ..بودم خوش
 نیا گذار شووکر وجود تمام با و بود داده هیهد بهم رو اون به عشوو  و کاوه خدا

 ..بودم احساس و عش 
 نگارا و رفت سمتش به کاوه یعمو پسر یعل دمید که بود سمانه یرو به نگاهم

 ..داد *ر*ق*ص* شنهادیپ
 

سمت سمت به باهم و کرد قبول کردن پا اون و پا نیا یکم از بعد هم سمانه  ق
 ..رفتن *ر*ق*ص*

 ..هم افسانه و رضا
 ..!هم دیمج و مونا یحت و
 

 ..خواهرم یبرا بودم خوشحال
 ..انگار بود داده نشون اونهم به رو خوشش یرو یزندگ

 
 !!دادن؟یم اجازه مگه اما کنم کمک و شم بلند خواستم میخورد که رو شام

 گفت گوشم دم بزرگ خانم
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 ..کنه کار شوهر مادر خونه عقدش اول روز عروس نداره یخوش صورت مادر_
 
 ..برد ییرایپذ سمت به و گرفت رو دستم هم کاوه و

شتن یبزرگ یلیخ ی خونه شه که بود بزرگ اونقدر اما ندا  رو سممرا نیا توش ب
 ..کرد برگزار ابرومندانه مهمون نفر شست پنجاه حدود با
 
 رفتن قصووود همه کم کم هم بعد و شووودن جمع ییرایپذ تو همه واشی واشی

 ..کردن
 ..!!رفتنینم داشتم دوست

ست به البته شتن دو سم ایگو نبود که من دا  انگار که مردم نیا نیب بود شده ر
 خورد یبرا فقط

 
 ..رفتنیم یمراسم و جشن به شام ن
 

 ..کردیم یخداحافظ و گفتیم کیتبر و ومدیم جلو هرکس
 که بود یحرف نیتر دلچسووپ کردنیم برامون که یخوشووبخت یارزو وسووط نیا

 ..شدیم زده
 ..میموند خودمون و رفتن همه کم کم و

 بتعج درکمال که برگردم خونه به هیبق و مامان همراه تا بشوم حاضور خواسوتم
 ..نذاشتن هیبق و بزرگ خانم
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 شب دوماد و عروس نداره شگون گنیم بهت یبر که ایدن یهرجا_بزرگ خانم
 ..باشن هم از جدا عقدشون اول

 ..حرفا نیا از شدیم شرمم
 
 !؟..دیبا من یعنی

 ..بود انداخته گل هام گونه
 ..دیفهم شدیم کردمیم حس صورتم یرو که یحرارت از

 ..بمونم کردن مجبورم بود یکندن جون هر به باالخره
 
 ..نبودم ناراحت بمونم کاوه شیپ نکهیا از

شحال اتفاقا س چه!!شدمیم هم خو سرش از بخواد که بود یک شه جدا هم  و ب
 !باشه؟ خوشحال

 ..دمیکشیم خجالت بزرگترها از منتها
 ..شدیم شرمم واقعا

 
 ..بردن کاوه اتاق طرف به و گرفتن رو دستمون

 ..اصرار نه و کردیم انکار نه..بود ساکت کال که هم کاوه
 هب مونا و دیمج..کردیم یقرار یب ومدیم خوابش و بود خسووته انگار نیاسوومی

 ..رفتن و کردن یخدافظ زودتر نیاسمی خاطر
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 ..اونها دنبال به هم مهتا و اعظم
 !هم سمانه و حانهیر

 ..بزرگترها و میموند کاوه منو
 اه بزرگتر دنید توان نه داشووتم رو کاوه به کردن نگاه یرو نه خجالت از منکه

 ..رو
 
 ..نیزم به بودم زده زل و بودم شده ریز به سر هم نیهم خاطر به

 اشووهب قرار که یکسوو مثل..بودم کرده بغض..نداد امونش هیگر..کرد بغلم مامان
 !!بره یدراز و دور سفر به
 
 گفت کاوه به رو هیگر با
 امانت بهت اونو که داشووتم قلب هی حاال تا من کن فکر..پسوورم جان کاوه_

 ..باش مراقبش..دادم
 ..رفت هیگر با و گفت

 
 شتریب قهیدق دچن یبرا دلم باز اما ششیپ برم تونستمیم فردا نکهیا با..زدیم پر دلم

 ..زدیم پر کردنش اروم یبرا بودن کنارش
 ..بود گرفته شیگر هم ملوک مامان
 ...رفت اونهم
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 ی گوشووه با و داد دسووتمون به دسووت و گرفت مارو یهردو دسووت بزرگ خانم
 گفت و گرفت رو چشمش نم چادرش

 ..دلم یزایعز نیباش خوشبخت شاالیا_
 ..بهمنم ادگاری یبش بخت دیسف
 

 ..دمی*ب*و*س* رو چروکش گونه
 گفت و کرد نگاهمون یبخش تیرضا لبخند با
 ..بدم دستتون به دست خودم هم تونیعروس روز شاالیا_

 ..رفت و کرد یخدافظ هم بعد
 گفت و داد دستمون به دست دوباره هم وسفی بابا

 ..یاله باشه پربرکت تونیزندگ_
 ..نیدار دوس گرویهمد چقدر دونمیم چون سین سپردن به الزم

 ..نیباش خوشبخت که انشاالله
 ..رفت و دی*ب*و*س* رو رومون

 
 ..!مشیبساز باهم بود قرار که ییایدن و کاوه و موندم من

 ...و میشد اتاق وارد هم دست تو دست
 
 ..میبود داریب صبح یکاینزد تا

 ..میدیخندیم..میگفتیم خاطره..میزدیم حرف
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 ..بخوابه خواست و شد خسته نکهیا تا
 !؟یخوابینم تو_

 ..بخوابم تونستمینم یراحت لباس با جز و نداشتم لباس!من؟
 ...یول!چرا؟_

 گفت و کرد تر تنگ رو چشماش ی حلقه..تخت یرو شد زیخ مین کاوه
 !من؟ از یترسیم نکنه!!؟؟یچ یول_

 ..خنده ریز زد هم بعد
ش ی خنده شدیم  ازب شمین و نره ضعف دلم و نمیبب رو اون ی مردونه و نیدلن

 !نشه؟
 
 ..تخت یرو دادم هلش و گفتم یا وونهید لب ریز

 ..پوشوندم روشو پتو با هم بعد
  گفت

 ...خب بخواب توام_
 !تونستمینم که نطوریا..شدینم اما
 ..امیب رونویب برم من تا بخواب تو..چشم خوابمیم_

 ..شدم بلند و زدم یچشمک
سته نه روز اون تا..بودم داریب ساعت اون تا که بود یاول بار  رید ات که بودم خوا

 ..بمونم داریب که تونستمیم نه و بمونم داریب وقت
 ..بودن عادت ترک مسبب انگار حضورش و کاوه اما
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 نیزم یرو یتشووک کاوه دمید برگشووتم یوقت اما دینکشوو طول ادیز بودنم رونیب
 ..دهیخواب همونجا و کرده پهن تخت کنار همان
 ..دادیم ارامش بهم منظمش و اروم ینفسها یصدا

 ..بودم ازاد یا دغدغه و فکر هر از
 ..مونینفر دو ی خانواده و کاوه جز کردمینم فکر زیچ چیه به
 
 رنگ یاسی شلوار و شرتیت به چشمم..نشستم تخت یرو و گذشتم کنارش از
 ..افتاد تخت یرو

 !کنم؟ عوض لباس راحت که بود دهیکش سرش یرو رو پتو پس
 !بود؟ افتادن درحال من دل تو یاتفاق چه ایخدا

 ..ستین موف  وصفش در یا کلمه چیه که داشتم یکشش سمتش اراده یب
 

 ..ماست یاشنا نیتر ناشناخته عش  اصال
س شد یبرا و زنهیم جوونه ها ادم یزندگ و قلب یتو که یح شش و ر  هم پرور
 ..یبکن یکار سین الزم
 ..یعاشق چقدر ینیبیم لحظه کی در و یایم خودت به فقط

 ...کنه انیب رو عش  یبزرگ و وسعت تونهینم یا کلمه چیه
 که یا کلمه هر با فقط یکن انیب رو احسوواس نیا یکن یسووع که هم هرچقدر

 ..یکنیم کم عش  یپاک و قداست از یگیم
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 ..کردمیم یزندگ رو حس نیا تینها یب روزها اون و
 منظمش و اروم یها نفس یصوودا جز یجواب یوقت اما زدم صووداش بار چند
 ..دمیخواب و کردم عوض لباس راحت الیخ با دمینشن

 
قت چیه..بود زده خواب به خودشووو من یراحت یبرا و بود داریب دیشوووا  و
 ..دمینفهم

قت چیه که همونطور تاق نیا به منو چطور قرمز چراغ کردن رد دمینفهم و  ا
 ..رسوند

 
 ..نبود که یزیچ کم

 بود ممحک یا اندازه به مونیروح و یقلب وندیپ که دمیکشوویم نفس یکسوو کنار
 ..نباشه شکستنش ای کردن سست به قادر ییروین چیه که
 

******** 
 

 ...بعد مین و سال دو
 
ساس با ست کردم حس شکمم پوست ریز که یاروم ی ضربه اح  پوست از د

 ..دادم حرکت شکمم یرو گونه نوازش رو دستم و دمیکش وهیم گرفتن
 ندت رو قلبم ضربان و بود کرده پررنگ رو لبخندم که بود شدن مادر ناب حس

 ...تر
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 ..کردیم وجود اعالم ها ضربه نیهم با کوچولوم دختر

 برابر چند ینیریشوو نیا دخترم وجود با حاال و بود تینها یب میزندگ ینیریشوو
 ..بود شده

 ..کاوه هم و من هم..میکردیم یشمار لحظه اومدنش یبرا
 ..رفت در طرف به و شد بلند من از زودتر کاوه خورد در به که یا تقه با

سمی سرخوش یصدا ستقبالش به و شم بلند که داد یانرژ بهم که بود نیا  ا
 ..برم

 !؟..چطوره خالم دختر خاله سالم_
 ..دمشی*ب*و*س* و کردم بغلش اطیاحت با
 
 ..داره سالم خوبه..زدلمیعز سالم_

 !چطوره؟ داداشت!کو؟ مامانت!؟یخوب خودت
سمی ینمک با و یناز به منم دختر یعنی صوم به!شد؟یم نیا شگ و تیمع  یلخو
 !چطور؟ نیاسی

 تمیاذ انقد خاله یوا..!!چیه که داداشووم..جونه مامان شیپ باال مامانم..میعال_
 !!ها کشهیم موهامو فقط...کنهیم

 ..ها نییپا امیب ذاشتینم یحسود از مهتا خاله
 ارمد دوس گفتم..کننیم استراحت دارن حتما هست چون کاوه داداش گفتیم

 ..کننیم من رفتن بعد استراحتاشونم خب و برم
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صال ستراحت من شیپ ا ست!مگه؟ شهیم یچ..کنن ا  بلتت برام بابام خاله یرا
 !؟یکن قانعش یایب شما شهیم باالس االنم رهیگینم

 !اد؟یب ایدن به خالم دختر مونده روز چند بپرسم رفت ادمی هاا
 ..شه بلند کردم مجبورش و کردم جداش خودم از
 ..دادینم ادم به جواب مجال اما دیپرسیم سوال و زدیم حرف زیر هی

 
 ..کاوه هم من هم..بود گرفته خندمون

شیم تالطم به رو قلبم کشیکوچ یها خنده نیهم هنوزم  دونه شینیریش و دیک
 ...زدیم خط رو گذشتم یها یتلخ دونه به

 ..دادم جواب پس بود ادمی رو دیپرس نیاسمی که یسوال نیاخر
 ..خب ریبگ نفس..دختر بهت ماشاال_

شم ضم بعد ضورتون به عر شر جونتون خاله دختر گهید روز هفت که ح  فیت
 ..ارنیم
 

 ریدرگ نگاهم..دیخند تماما صووورتش یاجزا ی وهمه زد هم به دسووتاشووو کف
 ..شد کاوه
 ..کردیم تصاحب رو روحم شتریب روز به روز و بود همسرم که یمرد

 تر تنگ روز هر اسوووارت نیا ی حلقه و بودم رشیاسوو تماما روحا و جسووما
 ..شدیم

 ..کردمینم عوض ایدن با رو داشت لب به که یلبخند حاال
 ..بدم لبخندش همون دیخر بابت رو مییدارا تمام بودم حاضر
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ست شتن بود بلد خوب کاوه یرا ساس کا  مه کردنش یاریاب..من دل یتو رو اح

 ..میبود عش  نیا ی ثمره منتظر هردو صبرانه یب حاال و نداشت حرف که
 ..داشت وجود کاوه دل تو فقط لیاوا که یعشق

نه هم من دل تو کم کم و مه حاال و زد جوو  شیات به رو وجودمون ی ه
 ..دیکشیم
 ..گذشته به کردم پرواز پر یسبک به و جداشدم حال از اریاخت یب

 
ضطراب یکل با که یروز به  شو و ا شت شیت  منتظر و میبود ستادهیا تاالر در پ

 ..انیب استقبال که ها مامان
 ..میگذاشت مونیدونفر ی خونه به پا و میکرد یخداحافظ همه با که یا لحظه و
 
 ..میشد یکی هم جسما که یا لحظه به
شکالت ی همه یپا به شدن یکی نیهم یهوا به و ست یزندگ م ش  الح  و مین

 ..مینکرد یخال رو گهیهمد پشت که
 ..ردک یچیق دو افکارم ی رشته ناخوداگاه خورد شکمم به که یا گهید ی ضربه

 ..بود شهیهم از دتریشد اما نبود اول بار..دیچیپ دلم تو یبد درد
 
سمی شت نیا  مگرفت صورت متوجه نیهم خاطر به کاوه و زدیم حرف کاوه با دا

 ..بود نشده
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 ..دیکشیم ریت بیعج کمرم پشت و دلم ریز
 خودیب نکهیا یبرا پس بدوزه هم به رو اسوومون و نیزم تا بفهمه کاوه بود یکاف

 ..رفتم اتاقمون طرف به و شدم بلند نکنم نگرانش
 گفتم اروم

 ..امیم االن_
 ..نیاسمی حضور مراعات به دیشا..ومدین دنبالم کاوه که کردم تعجب و

 .!.شدیم هم شتریب گاها چیه شدینم که کمتر درد..دمیکش دراز تخت یرو
 

ته دکتر  یجا نظرم به پس هیعیطب یباردار یروزها نیاخر تو درد نیا بود گف
 ...نداشت ینگران

 چهرم حالت کردم یسع و اومدم خودم به دراتاق پشت مامان یصدا دنیشن با
 ..باشه یعیطب
 تو اومد مامان و شد باز در

 ..نتونستم  اما شم بلند خواستم
 ..اومد طرفم به نگران مامان

 !؟یدار درد!شده؟یچ_
 گفتم و زدم لبخند زور به
 ..شمیم نطوریا ادیز روز چند نیا..سین یمهم زیچ بابا نه_
 

 ..نشد کمرنگ جوره چیه چشماش تو ینگران اما دیکش یراحت نفس مامان
 !؟یمطمئن_
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 !؟نه!!بودم مطمئن
 !؟یداشت کارم..جان مامان اره_

 گفت رفتیم رونیب اتاق از که یدرحال
 ..باال میبر پاشو خوبه حالت اگه_
 ..کردم یمخف نمیس تو که یاخ و یبعد ی ضربه و
 !ما که میدار شام!چرا؟ باال_

 ..کنم هیگر..کنم ناله خودم درد به ذاشتیم و رفتیم کاش
 
 ..باش زود نمیبب پاشو فرداتون یبرا خچالی تو ذارمیم اونو_

 ..اتاق تو اومد کاوه
 ..هم تو رفت اخماش دنمید با
 !مهنا؟ یشدیچ_

 گفتم و دمیخند یزورک
 نیا با شهیم یزیچ یستیفوتبال کنم فکر..زنهیم لگد یه که بپرس دخترت از_

 ..هاش ضربه
 ..دمید رو دلش رفتن ضعف

 ..هم رو دلم شدن یخال
 
 !؟یخوب خودت_
  گفتم یزور لبخند همون با
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 ..اره_
 ..اومد اشپزخونه از مامان یصدا

ضره شام..نیایب زود مادر مهنا_ سمی!وفتهیم دهن از کنهیم خی..ها حا  من و نیا
 ..میرفت

 ..داد رو جوابش من یجا به کاوه
 ..االن میایم..جان مامان چشم_

 ..رفتمیم دیبا نشن تر نگران نکهیا یبرا
 !نه؟ نبود میزیچ منکه

 عوض یبلند کیتون با رو شرتمیت کرد کمکم خودش..شدم بلند کاوه کمک به
 ..کنم

 !!کردم؟یم کاریچ هارو پله از رفتن باال..چیه نهمهیا
 
 تونسووتمینم یزیچ کاوه یمهربون مقابل در اما ومدیم در اشووکم داشووت گهید

 ..!بگم
 ..میباالرفت هارو پله بود یکندن جون هر به باالخره

 درد گوب..امیب تونمینم بگو!؟یمجبور مگه جون دختر اخه بگه بهم نبود یکسوو
 ..خالص و دارم

 
 نییپا گلوم از یا لقمه چیه واقعا اما..بودم غذام مشغول اروم ظاهرا شام زیسرم

 ..رفتینم
 !بود؟ یچ یبرا درد نهمهیا پس گهید روز هفت بود گفته که دکتر
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 ..دراومد اخم هوا یب و شکست رو مقاومتم محکم سد یینها ی ضربه

 ..کردمیم ناله و ختمیریم اشک وجود تموم با که شد چطور دمینفهم گهید و
 ..خودم به یحت..نبود چکسیه به حواسم

 ..کردمیم حس رو رشکممیز درد شدن برابر چند فقط
س انگار  و لد توانش ی همه با و شکمم جون به بود افتاده چنگال و کارد با یک
 ..دیکشیم رونیب رو رودم

 
 ..بود خارج من ی عهده از درد نیا تحمل

 ..کردمیم هیگر و زدمیم غیج اریاخت یب
شت که یاب مثل شه جمع یسد پ ستن با و ب  یماورا یانرژ با اب ، سد شک

 ..بود شکسته منم صبر بشه،سد یجار یتصور
 

***** 
 

 ..بود دهید تدارک ش نوه نیاول تولد مناسبت به یبزرگ یمهمون ملوک مامان
 گردن به یمهمون زحمت و بود نازم یکوچولو دختر به حواسووم ی همه که من

 ..بود هیبق
 ..ایدن خوب احساسات تمام ینیدلنش به یا چهره با عش  جنس از یدختر
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 با..داشووت یزرد یکم هنوز صووورتش اما گذشووتیم شوودنش متولد از روز ده
 ..شدینم کم شیخوشگل از یزیچ نهمهیا

ها..بود وونشید که کاوه مهیا به کردمیم حسوووادت گا ثارش که یعشووق نه  ن
 ..کردیم

شقش یعدالت صاحب هر از تر عادل و بود کاوه اون اما سمت رو ع  بود کرده ق
 ..عشقمون ی ثمره و من نیب

 
 اب قهیدق چند از بعد..کرد باز درو سمانه شوهر یعل دراومد صدا به که در زنگ

 ..شستن لبم به لبخند بود شده سالش کی تازه که نایس و رضا و افسانه دنید
 رباالسوو خودشووو عیسوور یخواسووتن و بامزه حالت اون با و رفتیم راه تازه نایسوو
 ..رسوند ایَمح  
ش سانه با بعد و بغلم تو دمشیک ضا و اف ست که ر ست تو د  االح و بودن هم د

 ..کردم یپرس احوال و سالم بودن ستادهیا کنارم
 

 کوهش خاله فوت از بعد اما بود شده چاقتر یکم رضا با ازدواجش از بعد افسانه
 ..بود شده الغر باز

 نظر به..بود شده چاق یکم باز خاله فوت از ماه ده حدودا گذشت از بعد حاال
 :(برهب خودش با اونو باد که بودم نگرانش شهیهم وگرنه بود بهتر نطوریا منکه

 
سبتا سالن تو یملوک،همگ مامان ی خوشمزه شام صرف از بعد  هخون بزرگ ن

سته ش  تهگرف دیجد خونه که شدیم یماه شش..میبود صحبت گرم و میبود ن
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شگلتر و بزرگتر که الح  خونه نیا..بودن  که یا هخون..بود یقبل ی خونه از خو
 سر باال سقف حاال بود مونینامزد دوماه تو کاوه منو یها عاشقانه شاهد ها بار

 !بود شده بهیغر عده هی
 عجبمت درکمال اما کنه بغلش خواست سمانه که بود یعل بغل تو کوچولو ایمح

 ...نداد اجازه یعل که دمید
 
شکوک لبخند و انداخته گل یها گونه با سمانه و شت لب به یم ص گهید دا  رارا

 ..نکرد
 ی خانواده یشوواد لیدل بر دیمز شوود سوومانه یباردار خبر که بود شووب همون
 ..من بزرگ
 ..کردن ازدواج باهم سمانه و یعل که بود ما ازدواج از بعد ماه چند

 ..ستنه لیفام که بوده نیا یعل قبول یبرا لشیدل نیمهمتر گفتیم که سمانه
 زمال مییاشوونا گهیهمد اتیروح با و میشوود بزرگ باهم یبچگ از چون گفتیم
 ...!!میکن گهید هم شناخت صرف رو عمرمون از یمین سین
 !!گهید بود یا بهانه نهمیا

 
 ..شد تموم هاش یخوش ی همه با هم اونشب

 ..قبل بد و خوب یها شب ی همه مثل
 لحظه چه و یشاد ی لحظه چه ستین لحظه هی از تر بلند یا لحظه چیه عمر

 ..یزندگ درک یعنی جمله نیا درک و یناراحت و غم ی
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 چنان وقتا یگاه داشووتم بهش که یعشووق ی همه باوجود ایمح از ینگهدار
 ..شدمیم مهتا و مامان دامن به دست که شدیم سخت

 ..رفتیم باال ها پله از مامان سر پشت و بود گرفته بغل رو ایمح کاوه
 ..سرشون پشت هم مهتا منو
 ..پشتکار اندازه همون و درک اندازه همون با..بود یا گهید یمهنا مهتا قتایحق

 
 یتلخ و ها یسخت تحمل بدون کردم ارزو مهتا یبرا وجودم عم  از لحظه اون
 ..برسه من یروزها نیا یخوشبخت و ها ینیریش به کردم تحمل من که ییها

 ی خونه وارد هم کاوه و من و رفتن باال اونا و میکرد یخدافظ ما ی خونه در دم 
 ..میشد خودمون

 ..داشتم دوستش وجودم ی همه با که یا خونه
 ..دمیپرستیم عاشقانه رو داشت ربط ایمح و کاوه به که یزیهرچ

 ..میشد خواب ی اماده میکرد عوض که رو هامون لباس
 ..میخوابوندیم خودمون نیب رو ایمح خواب موقع که بود یروز سه دو

 به ایحم منو کنار یپاتخت یرو گذاشووتنش بعد و اتاق تو اومد اب پارچ با کاوه
 ..دیکش دراز پشت

ستاش از یکی  یصدا اروم اروم و داد قرار صورتش یرو عمود صورت به رو د
 ..شد منظم هاش نفس
 ..بودم ایمح خوابوندن و ردادنیش مشغول منهم

 ...کاوه_
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 خودش قول به..بودمش شووناخته خوب مین و دوسووال نیا!دارهیب دونسووتمیم
 و رسهیم ارامش به بخوابه که پشت به که دونستمیم...بودم کرده کشفش دوباره

 ..سین دنیخواب ارومش یها نفس و سکوت
 گفت لبخند با و برداشت صورتش یرو از رو دستش

 !کاوه؟ دل جان..جانم_
 ..خوادیم یرانندگ دلم_

 نه وهکا باردارم رو ایمح بودم دهیفهم یوقت از..بود مظلوم و اروم ناخواسته لحنم
 ..!نم استرس و طنتیش پر یرانندگ ی اجازه نه بود داده رفتن شرکت ی اجازه

 
 ..چشمام تو زد زل..شد زیخ مین

شش باعث که بود چراغ نور دونمینم شما درخ ش  نور ای بود کاوه یچ  یتو ع
 ..دلش

 درخشش..بود تر ممکن یدوم البته که
 

 ..شناختینم چراغ نور و یکیتار که بود وقت یلیخ کاوه یچشمها
 زد صدا کشدار و اروم

 ؟..!مهنا_
 

 ...بگو یعنی..جانم یعنی..دادم تکون سر
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حال و کرد دراز ایمح یرو از رو دسووتش فتیم رو مینیب که یدر  لحن با گر
 گفت یطونیش
 !!قرمز؟ چراغ کردن رد ای یرانندگ_

 ..میدیخند..دیخند هم بعد
 گفت میدیخند که خوب

 
 مهیجر چراغ کردن رد خاطر به ویکسوو که مهین و سووال دو شووهیم باورت مهنا_

 !؟..نکردم
 فتگ گرفتیم گرمش یدستها نیب رو هام دست که یدرحال دید که رو تعجبم

 ..باشه ما یزندگ ی قصه مثل قصشون دیشا اخه_
 ..عجولن و صیحر عش  به دنیرس یبرا دیشا

 ...باشم عش  ریمس سد تونمینم منکه
 ..!!!مونهینم قرمز چراغ پشت که عش ..یدونیم اخه

 
 یبگذار اری دست   به دستت دهدیم یحال چه
 یبگذار گندمزار باران   در سیخ یقرار    
 

گ باغ   تا یکن دعوت مرا      روزهیف ن  یعطرآ
 یبگذار عطار از یشعر یدرخت هر برگ   به    
 

 و دود و آتش و کباب و رود ُشرُشر   و بهشت    
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 یبگذار بار یبیدوس ان  یقل و چاق یاجاق    
 

 بخت رامت و لخت تیمو و رخت ابرت و تخت متینس    
 یبگذار تار دستت به و خلخال *ر*ق*ص* تیپا به    
 

 باران نم   از سنتور برگ، و مینس از انویپ    
 یبگذار تاریگ بر پنجه یقنار با همآوا    
 

 ییدایش ف  یتوص نهمهیا است قشنگ هم الشیخ    
 یبگذار دارید ی   وعده من با گونه نیا اگر    
 

  ینستعل استاد   ات ییبایز ی   شرمنده شود    
 یبگذار رخسار آن بر یخط اگر نهییآ در    
 

 "دارم دوستت" ییبگو شد خاهد چه کن تصور    
 یبگذار اقرار با ه*ب*و*س* دهانم بر که یشب    
 

 چشمت در عش  شمارمیم ستاره در ستاره    
 یبگذار داریب اگر صبح تا مرا آغوشت در    
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 راهنیپ چاک   از یزد پس را خود ی  موها شب      
 یبگذار رفتار کج د  یخورش سر   بر منت که    
 

 اعجاب در و آب بر دل و تاب یب من و خاب نیا گذشت    
 یبگذار خودکار کی و ناب یشعر و قاب رف بر که    
 

 ایدن نیا به برگردد باز مجنون که نیا یبرا    
 یبگذار وار یلیل گام   دل در خاستیم خدا    
 

 (میدری_شهراد# استاد از یا عاشقانه)    
 
 ...انیپا
 

 یدیخورش95مهر30
 
 یبهرام_رها#

 بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز یرها بهرامتشکر از  با


