
 نام او به

 شد براي دل غم زده ام! ییحزن الود بارون نوا صداي

 رود یساربان آهسته رو کارام جانم م اي

 رود یدل که با خود داشتم با دلستانم م وان

 و رنجور از او چارهیمانده ام مهجور از او ب من

 رود یدور از او در استخوانم م یشیکه ن ییگو

 درون شیو فسون پنهان کنم ر رنگیبه ن گفتم

 رود یماند که خون بر آستانم م ینم پنهان

 بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان محمل

 رود یروانم م ییعشق آن سرو روان گو کز

 چشان ییرود دامن کشان من زهر تنها یم او

 رود یمپرس از من نشان کز دل نشانم م گرید

 ناخوشم شیسرکشم بگذاشت ع اری برگشت

 رود یر دخانم ممجمري پرآتشم کز س چون

 او ادیبن یعهد ب نیاو و دادیآن همه ب با

 رود یبر زبانم م ایاو  ادیدارم  نهیس در

 نیاي دلستان نازن نیو بر چشمم نش بازآي

 رود یبر آسمانم م نیاز زم ادیو فر کاشوب

 نشنوم ینغنوم و اندرز کس م یتا سحر م شب

 رود یروم کز کف عنانم م یره نه قاصد م نیو

 تا ابل چون خر فروماند به گل میگرب گفتم

 رود ینتوانم که دل با کاروانم م زین نیو

 من برگشتن از دلدار من اریاز وصال  صبر

 رود یچه نباشد کار من هم کار از آنم م گر

 سخن یهر نوع ندیرفتن جان از بدن گو در

 رود یکه جانم م دمید شتنیخود به چشم خو من

 وفا ید اي بنبو قیفغان از دست ما ال سعدي

 رود یجفا کار از فغانم م ارمینم طاقت

 اهیکه روي قلبم گذاشته شده بود رو س یتوي دستم نگاه کردم،رزاي که به حرمت داغ یرزاي مشک به

 که دور مزارش جمع شده بودن یانبوه تیجمع دنیبخت خودم بود!با د یاهیکه به س ییبودن!رزا شده

 نکهیکردم بدون ا یزدمو سع ربغلمیز موی!دسته ي چوبدیام غلتزده  خیاروم روي گونه ي  یاشک قطره

 به دلم زد شیبرم!صداي هق هق مادرش ات تیبه سمت جمع بلغزم

 !منم باهاش خاكرهههیگیاونجا!بچه ام تنها دلش م دشیمنننن!پسر خوشگلممممم!نذار ايیارش-

 !ااای!خدادیییکن

 دم وآه ازنهاد دست و پاي شکسته ي من درخور نیومحکم به زم دیمثل چونه ام لرز میچوب یدسته



 دستمو به ختنیریکه داخل قبر م ییخاك ها دنی!با ددیکه تااون لحظه کنترل کرده بودم ترک ی!بغضاورد

 انگار خون من شدیم ختهیر ایکه روي تن ارش یخاک لیي درخت کنارم گرفتم و بلند شدم!با هر ب تنه

 یچشماش بارون دیقدم برداشتمو هق زدم!"باران من نبا هی!دیکشیم ریو قلبم بود که ت شدیم دهیکش

 بارانم!" تویچشماي بارون نمیباشه،نب

 دردي گهید نباریخوردم!ا نیبه زم شتريیو با شدت ب دیبلکه تمام وجودم لرز مینه تنها چوب دست نباریا

 و با صداي گرفته اي دمیچنگ زدمو خودمو جلو کش نینکردم!با هق هق به زم احساس

 !زینر ز،توروخدای:نرمگفت

 !به تنه ي درخت چنگ زدمو بلندشدم!چشمام تاردمیانقدر صدام گرفته و اروم بود که خودمم نشن یول

 که تنش رو ییوخاك ها درنگیشده ش تو اون پارچه ي سف دهیچیتن پ دنیکه شدم با د کی!نزددیدیم

 زدم: غیج پوشوندیم

 !دیده ست!تورو به خدا نکن!اون زندیمنو نکش ايی!ارشزی!توروخدا نززینر-

 پوشش زل زدم دیقبرش نشستم و به تن سف کنار

 !ترسمایتوروخدا اروم برو،کم کم دارم م ایارش-"

 زد یتوي دستاي گرمش گرفت و به رو لبخند ارامش بخش دستمو

 نترس خانومم! یچیاز ه یکنار من یوقت-

 آش بخورما! امیبباهات ن گهیکار نکن د هیچالوسه! ست،جادهیي صافم که ن اد،جادهیداره بارون م ایارش-

 الیخی!بدادیش کار خودش رو ادامه م تیکه در نها ییو باشه اي گفت اما از همون باشه ها دیخند

 و اسم مادرش که روي شیهاش شده بودم!با صداي گوش یوونگید نیدادم.من عاشق هم سرموتکون

 ابروهاش نشست نیب ینقش بست اخم یي گوش صفحه

 صداي آهنگو کم کن!باران -

 رو برداشت و جواب داد لشیکم کردم،موبا آهنگو

 جانم؟-

 !ستمین گه،تهرانیوقت د هی!باشه امیب تونمینه االن نم-

 شد قیعم اخمش

 ادامه نده! کنمیمادر من،خواهش م-

 بهش گفت که اونطور از کوره در رفت و داد یچ دونمینگاه کردم!نم شدیبه صورتش که سرخ م نگران

 زد

 ببرن! شویاردیلیبه درك!مرده شور خودشو مال منال م-

 !"یاهیبود و س یاهی!بعدش فقط سونیپرت کرد که همزمان شد باصداي بوق کام ویگوش و

 و شوم هق هق ام اوج گفت!من توي اون تصادف یاوري تصادف وحشتناکمون تو اون روز بارون ادی از

 رفت! شمیاز پ شهی...براي همای.اما ارشدست و پام شکست چون کمربند بسته بودم اما.. فقط

 چشماي پر نفرت مادرش که حاال دنیفشاري که به بازوم وارد شد وبلندم کرد به خودم اومدم!با د با

 خوردم!پدر نیطرف صورتم سوخت و محکم به زم هیصد برابر شده بود اشکام شدت گرفت که  نفرتش

 !خم شد تو صورتم و بانفرت گفت:ومدیکوتاه ن ایسمت مادرشو دستشو گرفت اما مادر ارش دیدو ایارش

 !تو شوم بودي،از لحظه ايبخشمتی،نمیخاك نبود!تو اونو ازم گرفت رینبود،االن پسرم ز یاگه توي افع-



 راحت التیخاك خ ریز شی!حاال که کردیجز شر براش نداشت زيیپسرم شدي چ یوارد زندگ که

 ؟؟ینیبب گهید ویچ شد؟؟اومدي

 زنشو اروم کنه از من کردیم یکه سع یشد و در حال رهیشماي به غم نشسته ش بهم خبا چ ایارش پدر

 اشاره کرد تا هواي منو داشته باشه!هنوز جاي انگشتاي مادرش ایار ا،یکرد و به پسر عمه ي ارش دورش

 کمکم کرد تا بلند هیو پر نفرت بق نینگاه سنگ ریاومد باال سرم و ز ایکه آر سوختیصورتم م رو

 نوه پسري نیاول ایاز من متنفر بودن!حق داشتن!به هرحال ارش ایو پدر ارش ایبه جز ار لی!همه فامبشم

 پشت پا بزنه به تمام ارث خواستیبود و م ستادهیبزرگ به خاطر من تو روي همه شون ا یفرهان خاندان

 دمیرو کنار گوشم شن ایآر ی!صداي گرفتهدیرسیکه بهش م یراثیم و

 !یامیخونتون تا سرما نخوردي!تو امانت ارش رسونمتیسوار شو باران،م-

 قرار بود ایبدون ارش نیحرفش هم بغض رو توي گلوي من نشوند هم خودش!روزگارم بعد از ا با

 لب جواب خودمو دادم:جهنم وار! ری!اما چه جوري؟؟زبگذره

 هی!دونمیم نم!چند روز بود گوشه ي تختم بغ کرده بوددونمیروز از خاکسپاري گذشته بود نم چند

 اونقدري بود که هنوز داغ دلم تازه ي تازه بود!اونقدري بود که جاي دونمیم یماه،دوماه!ول هیروز،دوروز،

 رهیرو به روم خ واریهدف به د یمدت ب نی!!مثل تمام اکردیرو صورتم گزگز م ایمادر ارش انگشتاي

 زرد رنگم رو فیورنگشون زدم!!ک دمیروي گونه هام کش گهیبار د هیشات رو  نشی"با تک بوق ماششدم

 و براي مامان که دمیدو نیی!!پله ها رو پاشدیمنفجر م ایارش گهید قهی!!تا پنج دقدمیدو رونیو ب برداشتم

 تکون دادم یاشپزخونه بود دست تو

 !!یمن رفتم مامان  -

 !خوش بگذره بهتون!زمیبه سالمت عز-

 !!دمیدو رونیبراش فرستادمو از در ب یبوس بالبخند

 اخماي تو هم رفته ش دست روي چشمام گذاشتم ولبخند دندون دنیو با د دمیخونه تا در رو دو فاصله

 یدستامو جفت کردمو به نشونه ي عذرخواه ستادمویزدم!دوباره به صورتش نگاه کردم و همونجا ا یینما

 صورتم گرفتم و لب زدم جلوي

 ؟؟یکنیسوار شم دعوام نم-

 لب زد جاشو به اخماش داد و لبخند

 لوس نشو!سوار شو!-

 رنگش رو باز کردم و سوار شدم! یمشک سیدر جنس دمویخند

 !یسالم عرض شداقاي فرهان-

 ؟؟یمیانقدر آن تا شهیهم-

 که نه! شهیي هم شهیهم-

 !رمیم رمیتاخ قهید 5 گهی!از دفعه هاي دسادمایوا قهید 45چون بار اول بود -

 دمیخند

 االن؟ یگربه رو دم حجله کشت-

 غیرو گرفت سمتم که نتونستم ج یعقب دسته گل رز زرد رنگ یحرف خم شد و از صندل یزد و ب ندلبخ

 دفعه حواسم اومدسرجاش و برگشتم سمتش! هی!!با ذوق دسته گل رو گرفتمو ازش تشکر کردم اما نزنم



 عاشق رز زردم؟ ديیاز کجا فهم-

 میبا ذوق به رزاي زرد دوست داشتننثارش کردمو  یلب ریموذي زد و سري تکون داد!بدجنس ز لبخند

 کردم! نگاه

 نه؟ چسبهیهوا م نیا ه؟تویداغ چ یرقهوهیش هیو  نیخب نظرت راجبه کافه کافئ-

 برگشتم سمتش زیبا چشماي ر نباریا

 !لهیتکم یلی!اطالعاتت راجب من خینه انگار جدي گفت-

 زد یچشمک

 !ینگ یبگ-

 برگشتم سمتش کامل

 ؟یدونیم ایچ گهید-

 شد قتریعم نباریا لبخندش

 !سیبت میبر دیناهارم با نکهیا-

 به روم زد وگفت یچشمک

 مگه نه؟-

 رومو گرفتم بااخم

 ازت! دونمینم یچیمن ه یول یدونیم ی!تو همه چستیاصنشم قبول ن-

 رو گوشه اي نگه داشت!دستمو توي دستش گرفت نیو ماش دیخند

 !بپرس من جوابتو بدم!زمنیقهر کردن نداره عز نکهیا

 توي دست مردونه ش گم شده فمیبود!دستاي ظر یدستامون نگاه کردم!!گرماي دستاش دوست داشتن هب

 نگاهم که روي دستامون ثابت مونده بود لبخند زد و دستمو بلند کرد و بوسه اي روش دنی!با دبود

 دگرفت و چرخون فموی!چونه ي ظرختیکارش چه جوري قلبم ر نیکردم نشون ندم که با ا ی!سعنشوند

 گره خورد! شیخودش!نگاهم توي نگاه خاکستر سمت

 چشما و صورت بکر شده نیا ریبودمتو دلم اس دهیوقت بود که د یلیمن خ یول ديیتو تازه منو د دیشا-

 !بود

 دختر هیبا  دیخوب بلد بود چه جوري با ایبود،ارش تایلبخندي روي لبم نقش بست!!حق با ب ناخداگاه

 شد رهیتا معذب نباشم و با لبخنددوباره بهم خ دیکنه!!خودشو عقب کش صحبت

 ؟یجوابشو بدون دیهست که با یخب سوال-

 ینیبود،ب تشیاز جذاب یمیي خاکستري که ن دهینگاه کردم!صورت گرد،موهاي قهوه اي،چشماي کش بهش

 داشت!! یجذاب یافهیلباي خوش فرم!ق و

 ازت بدونم! شتریب کمی خوامیم-

 پارك اشاره کرد وگفت: به

 م؟یقدم بزن میرب-

 !میبر-

 کنه!دستم که تمینه اونقدر که اذ ی!هواي دي ماه سوز داشت ولمیکنار هم قدم زد مویشد ادهیپ نیماش از

 نگاه کردم!لبخند زد،لبخندزدم!گرماي دستاش خوب بود!به دست مردونه ش که دست ایشد به ارش گرم



 نینبود ا یخاص زیاي چ گهیهر دختر دبراي  دیگرفته بود نگاه کردمو ته دلم ضعف رفت!شا فمویظر

 حس جالب بود!! هیتجربه ام بود  نیاول ایکه ارش یبراي من یگرفتن ول دست

 سردته؟؟-

 بلند کردمو به چشماش نگاه کردم سرمو

 نه!-

 فشار داد و با لبخند کفت موینیب

 سرخه سرخه! تینینوك ب-

 گفتم کردمیکه ناله م یدرحال

 خب!نکش! ادیدردم م-

 !!با لبخند نگاهش کردم!خوب بود که کنارش معذببردیده اي کرد که دل هر دختري رو مخن تکک

 چیتاحاال با ه نکهیمعذب باشم!!نه ا یلیخ رونیب امیپسر م هیچون بار اولمه که با  کردمی!فکر منبودم

 خالهپسرعمو و پسر اینفره خودمون 4 پیاک ایدو نفري نبود! چوقتیه ینرفته باشم نه ول رونیب پسري

 !با صداش از فکر در اومدمهام

 ای!با پسرعمه ام ارینوه ي پسري خانواده ي فرهان نیکه مثل خودت تک فرزندم!تک فرزند و اول یدونیم-

 جدي نبود! چکدومشونیداشتم اما ه ادی!!تا االن دوست دختر زمیفرش دار دیي تول کارخونه

 داد یفیکرد و دستمو فشار خفابروهام نشسته بود نگاه  نیکه ناخواسته ب ییاخما به

 !یبودي و هست زیعز یلیبهم بکنه!بدون برام خ ینگاه مین هیتا بلکه  دمیماه ندوا6 چککدومشونیبراي ه-

 اي روي دستم نشوند!!"" گهیبوسه ي نرم د و

 بارون که به پنجره کیت کیزده ام!صداي ت خیروي گونه هاي  دنیرو به روم اشکام غلت واریبه د رهیخ

 دادمو هق زدم!!در باز شد و مامان وارد اتاق شد!با هیافتادم!سرمو به تخت تک ییاونروز کذا ادی زدیم

 اشک تو چشماش حلقه زد و کنارم نشست دنمید

 مامان فداي قلب شکسته ات بشه!!-

 ش گذاشت وگفت نهیرو س سرمو

 !!کنهیادمو سبک م هی!!گریکن تا اروم ش هیکن مادر!گر هیگر-

 اتاق شهیبارون روي ش کیت کیزمان با من شکست!صداي هق هق من با صداي تبغض خودش هم و

 کردم تا باالخره چشمام روي هم افتاد!! هیرو به وجود اورده بود!!انقدر گر زيیغم انگ یسمفون

 بغض دوباره ایصورت خسته ي آر دنیالي پلکاي متورمم رو باز کردم!با د ومدیکه م ییبوي عطر آشنا با

 مشخص بود! اديینه کرد!!به چشماي بازم لبخندي زد که زوري بودنش زگلوم لو کنج

 بهتري باران؟-

 !ختنیر نییبغض به سقف زل زدم وقطره هاي اشکم از گوشه ي چشمم پا با

 به اندازه ي دختري که دوست پسرشو،عشقشو از دست داده خوبم!-

 زده از گچمو لمس کرد رونیب انگشتاي

 !!رفتیپذ دیکه با هیتلخ تیي ما سخته اما واقع براي همه ایباور نبود ارش-

 گاز گرفتم تادوباره هق هقم بلند نشه لبمو

 کنم؟؟ کاریهمه خاطره رو چ نیا-



 قلبم زدم و گفتم روي

 دیرو با تیواقع نیکنم؟؟چه جوري بهش بفهمونم که ا کاریچ کنهیم یکه از االن دل تنگ ینیبا ا-

 !!ره؟؟یبپذ

 با رفتنش خون به دل همه مون ای!ارشدمیاما د نمیشکاي حلقه زده ي چشماشو نبروشو ازم گرفت تا ا ایآر

 کتش جعبه اي رو در اورد و گرفت سمتم بیبود!!از ج کرده

 کردم!حدس زدم که براي تو باشه! دایپ ایتو کشوي ارش نویا-

 ه عظمت کوهب زيی!با دستاي لرزون ازش گرفتم!با باز کردنش چختیقلبم فرو ر یجعبه ي چوب دنید با

 !قطرهایشدم!ارش رهیرنگ اسمش خ ییاوردمشو به حروف طال رونی!از جعبه بختیر نییوجودم پا تو

 رنگش باعث ییاز وجودم شده بودن اروم روي گونه هام سر خوردن!!برق طال یجزئ گهیکه د یاشک هاي

 چشممو ببندم و به گذشته ي نه چندان دوري سفرکنم! شد

 یرنگ و قشنگ یاز صورتم شده بود به سنگ مشک یبودم جزئ ایبا ارش یه از وقت"با لبخند ذوق زده اي ک

 خم شد و ایقشنگ بود!ارش یلیباطال روش نوشته شده بود نگاه کردم!!خوشم اومد!خ ایاسم ارش که

 دیبوس مویشونیپ

 ذوق زده لبخند زدنت! نجوريیلحظه ا هیبدم براي  امویحاضرم تمام دن-

 دینگاه کردم!گونهمو بوسبه چشماش  یقدر دان با

 برگرد بندازم گردنت!-

 دور گردنم بسته شد لمسش کردم و یذوق برگشتم سمتش که خنده ي کنار لبشو حس کردم!!وقت با

 زدم!کنار گوشم زمزمه کرد لبخند

 اسارته! ریزنج ستین هیانقدر ذوق نکن فسقل خانوم،هد-

 عمق گرفت لبخندم

 که باشه دوستش دارم! یهر چ-

 !دیو محکم در اغوشم کش دیشد و چال روي گونهم رو بوس قیعم لبخندش

 !"یبمون رمیتا اخر عمرت اس خوامیاري،میحق نداري از گردنت در ب-

+++ 

 رهیخ شدیرنگم حلقه کردم!به بخاري که ازش بلند م دیي سف رقهوهیزدهمو دور ماگ ش خی"انگشتاي 

 که از صبح ینگشتام نه طبع سردم بود نه برفمحو شدم!علت سردي ا دمیصحنه هاي که د ادیو تو  شدم

 روي یمتوجه حضورش شدم!درحال دیچیپیم مینیکرده بود! با بوي عطرش که تو ب دنیبه بار شروع

 گفت شیرو به روم نشست و با لبخند دوست داشتن دادیکه برف روشون نشسته بود رو تکون م موهاش

 !دمیرس رید کمی دی!!سالم خانومم!!ببخشیعجب برف-

 لفظ خانومم بغض کنج گلوم لونه کرد!!به چشماي خاکستري رنگش نگاه کردم!رنگ چشماش دنیشن با

 شتريیفشار داد و اظهار وجود ب شترینفرت چشماي مادرش انداخت و بغضم خودشو به گلوم ب ادی منو

 انداختم! نییکه تو دستاي سردش قرار گرفت سرمو پا خمی!دستاي کرد

 !صدبار گفتم دستکش دستت کن!خهیچقدر  نیدستاشو بب-

 متوجه حال خرابم ایارش چوقتیاما نشد!جالب بود که ه رمیکردم جلوي پوزخندمو بگ یسع یلیخ

 بود رو باز ومدهیکه دو سال بود از گردنم در ن ريی!دست بردم سمت گردنم و قفل زنجشدینم



 بغض کردمیم یه سعک یگذاشتم و درحال زیزده ش روي م رتی!گردنبند رو مقابل چشماي حکردم

 نلرزونه گفتم صدامو

 راهمو ازت جدا کنم! خوامیجدا شم!م خوامیم گمیتا بهت م نجایا ايیگفتم ب-

 بلند کردمو به چشماي سرخش نگاه کردم سرمو

 !شهیبراي هم-

 که ییسرد بود!با صدا نباریبرداشتم تا بلند شم که دستمو گرفت!دستاي گرمش ا زیاز روي م فمویک و

 گفت دیلرزیم

 باران!من مطمئنم! ستیحرفاي تو ن نی؟ایکنیباهام م نکارویچرا؟فقط بگو چرا داري ا-

 مونده یلیخط قرمز بکش دختر جون!خ هی شهیمنو براي هم ايی:دور ارشدیچی"صداي مادرش توگوشم پ

 خانواده شما به اصالت خانواده ما برسن!" تا

 !خدافظ!ایارش ایراغم نس گهیحرفاي خودمه!جدا شدن براي هر دومون بهتره!د-

 اومدم!!قلبم رونیاز کافه ب گرفتمیکه جلوي اشکامو م یاي بزنه درحال گهیبذارم حرف د نکهیقبل ازا و

 !""شهی!تموم شد براي همسوخت

 روي دستم نشست! ایار دست

 بسه باران!اشتباه کردم بهت نشون دادم!-

 تاریافتاده بود!!گ ادمیدوباره  یت!همه چنداش دهیفا گهیش اما د بیگردنبند و گرفت وگذاشت تو ج و

 تا فرستادیماه برام م هیکه هرروز به مدت  یی!دسته گالومدیکه م یبرف ریپنجره ي اتاقم ز ریز زدنش

 بشه!بعد اون میکه باعث شد غروري که مادرش لگد مال کرده بود دوباره ترم ییزایکنم!همه چ یاشت

 بابت اوردیم ایاما فشاري که به ارش ومدیاون زن سراغم ن تچوقیه گهیبا مادرش د ایارش یاساس دعواي

 خونه ش رو ازشون جدا کرد و تنها ایارش تیشد که در نها ادیاز من و ازدواج با دختر خاله ش ز جداشدن

 داد!!" حیکردن رو به بودن با خانواده اش ترج یزندگ

 پر از حسرت شد،درست مثل ایکه نگاه ار دمیکش یقیکه خاکستر شده بود آه عم یحسرت عشق از

 لونه کرده توي چشماي خودم! حسرت

 رو مشت کردمو دوباره باز کردم!!به پوست دستم که پوست پوست شده بود نگاه کردم!!به پام که دستم

 تکون ش بدم نگاه کردم!بعد دوماه از شر گچ خالص شدم!بغض کردم!من بعد دوماه از گچ تونستمیم حاال

 از اون خاکاي تلنبار شده ي روي بدنش خالص تونهینم چوقتیه ایاما ارشو دستم خالص شدم  پام

 !دیروي گونه ام چک ی!!قطره اشکبشه

 داري؟ کنه؟دردیم تتیاذ-

 شدم و جواب رهیخ میزنگ خورد!به عکس بابا روي صفحه گوش میباال انداختمو سکوت کردم!گوش سرمو

 دادم

 جانم؟-

 اوضاع کارخونه که انیدرجر امیکه خودم نتونستم ب دیت؟ببخشاومد دنبال نیبال دردونه!!ام یجانت ب-

 !یهست

 سال 21! ومدیخودش م فرستادویرو نم نیاگه مجبور نبود ام دونستمیروي لبم نشست!م یکم رنگ لبخند

 بود! دهیبه رخم کش میزندگ طیشرا نیو بهتر نیکه حضورشو توي بدتر بود



 !میگرد یبرم می!داردونمیم-

 شد!!راحت شدي بابا جون!راحت  المیخب خ-

 اوهم!-

 !خدافظ!نمتیبیحرف زدن سخته برات!شب م دونمی!مکنمینم تتیخب بابا جون اذ لهیخ-

 خدافظ!-

 بود که نیبه خاطر هم دیو همه جا درکم کرده بود بابا بود!شا شهیکه هم یقطع کردم!تنها کس ویگوش

 ازم انتظار نداشت مثل سابق حرف طیشرا نیبود که تو ا یباهاش ارامش داشتم !تنها کس شهیهم

 بشم که گفت ادهی!جلوي خونه که توقف کرد خواستم پبزنم

 تو؟نه؟ امیب یکنیام بود!تعارفمم که نم فهیباران خانوم کاري نکردم!وظ کنمیخواهش م-

 اداب و رسوم رو نیازم انتظار ا دیمن نبا طیتو شرا دنیفهمیروي هم فشار دادم!اي کاش م چشماممو

 شد و همراهم تاخونه اومد! هنوز سخت ادهیهم پ نیشدم!ام ادهیجوابش رو بدم پ نکهیاشن!بدون اب داشته

 کردم!مامان با لبخند به یدر تا خونه رو ط نیراه ب نی!به کمک امزدمیبرام راه رفتن و لنگ م بود

 اومد استقبالمون

 مبارك باشه مادر!باالخره از شرشون راحت شدي!-

 داخل رفتم!به صحبت هاي مامان با خواهر زاده ش هم توجه ین گفتن حرفتکون دادم و بدو سرمو

 باال رفتم! یو پله ها رو ببه سخت نکردم

 کمکت مادر! امیبذار ب-

 کردم و محکم گفتم اخم

 !تونمیم-

 !کردمیحس م یاصراري نکرد اما نگاه غم زده ش روي خودم رو به خوب گهید مامان

 دمیرو شن نیمان با امصداي صحبت ما دمیاتاقم که رس به

 !صبح تا شبخورهینم یچی!هزنهی!دو کلمه دو کلمه حرف منهیجان! دوماهه تمام وضعمون ا نیام ینیبیم-

 باري بود پاشو از خونه نی!بعد دوماه امروز اولادیجا در نم چی!هزنهیزل م واریتوي اتاقش و به د نهیشیم

 بود اما یپسر خوب ای!حق داره ارششهیه اب م!نگرانشم!دخترم جلو چشمم داره ذره ذرذاشتیم رونیب

 خوادیم یک ؟تایباالخره که چ یاز توانشه ول شتریکه روي دلشه ب یغم دونمیبود!م نیا سرنوشتش

 بمونه؟ نجوريیا

 برمشیم زنمی!!منم باهاش حرف مشهیکم کم خودش خوب م ریخاله،بهش سخت نگ هیعیطب-

 !نجوريیشکات بره اخه نکن اقربون ا نیبمونه..ام نجوريیا ذارمیدکتر،نم

 خطشم نخونده بودم هی یکه دوماه بود بازش کرده بودم اما حتت یحرف شالمو از سرم برداشت و کتاب یب

 رو توي صفحات کتاب چاپ کرده ایبرداشتم و روي تخت نشستم!انگار به جاي نوشته عکساي ارش رو

 اتاق پاك کردم!به  نیرو با ورود ام دیکه رو گونه ام چک ی!قطره اشکبودن

 اجازه هست؟-

 لبخند مسخره نیشد!!ا رهینشست و بهم خ شمیارا زیم یحوصله نگاهش کردم!با لبخند روي صندل یب

 دادن به من؟پوزخند زدمو سرمو توي کتاب فرو کردم! هیبود؟؟براي روح یلبش براي چ روي

 براي خوندن! یبرعکسش کن تا انقدر غرقش نش-



 هش کردم،به کتاب اشاره کرد و گفتبلند کردمو گنگ نگا سرمو

 !شیبرعکس گرفت-

 و با حرص روي دمیمتوجه نشده بودم پوف کالفه اي کش یکه برعکس گرفته بودم و حت یکتاب دنید با

 بدون گفتن کلمه اي کنارم روي تخت نشست و دستم رو توي دستش نیپرتش کردم!!ام نیزم

 به دستم داد و گفت یمی!فشار مالگرفت

 گوشه هی نمیپس ازم نخواه بش زيیهمونقدر برام عز یدونینداري!م یفرق چیه رایه برام با سمک یدونیم-

 وضع نیا گهید ذارمیدکتر،نم میری!باهم منمیصدا و ذره ذره اب شدنت رو با چشمام بب یب نجوريیا و

 کنه! دایپ ادامه

 م رو پاك کردم رو گرفت و برگردوند سمت خودش!قطره هاي اشک سر خورده روي گونه  چونه

 که دوستتدارن ییکسا یبرگردي باران!به خاطر من،مادرت،پدرت!!به خاطر همه تیقبل یبه زندگ دیبا-

 ساال،شونه به شونه! نیا یبرگردي!من کنارت هستم،مثل همه تیبه زندگ دیبا

 کنن! سیرنگش رو خ ییمویل رهنیروي شونه ش گذاشتم و به اشکام اجازه دادم تاپ سرمو

 فرق نباریاماا کردیدرست مثل بابا هوام رو داشت و خوبم م طیشرا نیاي که تو بدتر الهن،پسرخیام

 یسادگ نیبه ا کردمیکه هنوز سوزش رو سلول به سلولم حس م یداغ نیا دونستمیم دی!بعکردیم

 برگردم! میقبل یبشه و من بتونم به زندگ خاموش

 !!خون تو رگامستادمیرنگ از حرکت ا یسنگ مشک دنی!! با دداشتمیپاهاي لرزون و نا مطمئن قدم بر م با

 اشک دوباره راهشونو روي گونه هام باز شش؟قطرهايیبست!!بعد چقدر دوباره اومده بودم پ خی

 روي زانوم افتادم!به دمیبرداشتم!!کنار قبر که رس یام چنگ زدم و قدم نهی!!نفسم رفته بود،به سکردن

 که گرفته بودم رو باز کردم و روي یتوجه نکردم!!گالب دیچیکه توي زانوي تازه جوش خورده ام پ دردي

 یگذاشتم و به عکس حکاک گهیگل هاي د نیرنگ رو ب ی!!رزاي مشکختمیهاي پرپر شده ي قبرش ر گل

 زدم،به یکه دوست داشتم بود!لبخند تلخ یشدم!!همون عکس رهیروي سنگ قبرش خ ایاز ارش شده

 نتونستم بخورم!! چوقتیو من ه خوردیم ایکه ارش ییتمام اون اسپرسو ها هیتلخ

 تازهست!هنوز سوزششو با یو رفت یکه روي دلم گذاشت یبعد از سه ماه هنوز مثل روز اول جاي داغ-

 !کنمیوجودم حس م تمام

 رو به روم نشسته بود و با همون چشماي ایبه عکسش زل زدم و حرف زدم،جوري که انگار ارش دوباره

 بود تا حرف بزنم! شده رهیبه لبام خ منتظر

 به روزم اوردي که بعد از گذشت سه ماه هنوز به نبودت عادت یکردي،چ کاریچ دونمینم-

 تا نبودنت رو باور کنم! خوامیزمان م گهیچقدر د دونمی!نمنکردم

 زدم یتلخ لبخند

 جون معتادم که تو نبودت داره از خماري و نبود مخدرش هیشدي و حاال من  قیمثل مخدر به رگام تزر-

 !!دهیم

 بود!اونقدري که سنگ قبر رو شتریروي سنگ قبرش گذاشتم!سرماي وجودم از سرماي سنگ ب سرمو

 !!کردمیحس م گرم

 لپ هامو یگفتیبهم م ادتهیوضع رقت بار خودم!! نیبه روزم اورده!خسته شدم از ا ینبودت چ نیبب ایارش-

 چه جوري پف نیکبود شده!چشمامو بب ادیز هی!از گرنیچشمامو بب ری!زیمونده نه جون یلپ دوستداري؟نه



 ام که عاشقش بودي؟؟ ی!من اون بارانکرده

 روي سنگ قبرش نشستن! اشکام

 !!مشتتونمیاما نم خوامیخوب باشم!م تونمیوضع نم نیوجود خسته شدن از ا نا،بایبا وجود دونستن تمام ا-

 !شهیاما نم خورمیقرص م مشت

 دمیبود نگاه کردم و تلخ خند خط هاي قرمزي که روي ساعد دستم به

 بپوشونم!!درد داشت دردم اومد اما گهیدرد د هیکردم!خواستم دردمو با  کاریبا دستام چ نینگاه کن!بب-

 !دیخودشو به رخم کش شتریو ب شتریخوبم نکرد!!باز درد نبودت ب باز

 سرخ اذر ماه نگاهسرمو بلند کردم و به اسمون  شستیکه روي گونهم م یحس قطره هاي اروم بارون با

 دوران به نیبود که توي ا زيیتنها چ دی!شادمیهام کش هیخورده رو به ر سی!با ولع بوي خاك خکردم

 !!اوردیم وجدم

 دمیرو از پشت سرم شن نیام صداي

 !شهی!هوا کم کم سرد مزمیباران پاشو عز-

 قطره اشکم نیاخر شدم و رهیرنگ خ اهیشده ش روي سنگ س یحکاک ریبه تصو یبغض دوباره نگاه با

 !لب زدمیپاك کردم!!احساس بهتري داشتم!حس سبک رو

 تا یستیبدي!حداقل االن که ن ادیبدون تو بودن هم  دیرفت که با ادتیدادي اما  ادیبهم با تو بودن رو -

 !رمیبگ ادیبدي کمکم کن تا خودم  ادمی

 نیبازو هاي ام نیلرزون که ب یخندون ش گرفتمو با بدن ریبلند شدم و نگاهمو از تصو نیکمک ام به

 !کردمیکه دوباره سوزش قلبم رو حس م یشده بود از اونجا دور شدم در حال محفوظ

 از اون روز گذشته بود! دوماه پر از درد!دو ماه که خانوم دکتر با قرص و حرفاش تمام وجودمو دوماه

 نیا دیبا ینگاه کردم!!تا ک شقابحل نشده بود!!با اخم به قرص هاي توي ب یمشکل چیبود و ه خورده

 کرد؟؟یاي هم م گهیمنو خواب کنه کار د نکهیجز ا خوردم؟؟؟مگهیها رو م قرص

 حرص ؟بایشیناراحت م دنیکردن که از خواب هیجزگر یکنیم کاریچ داريیخودم پوزخند زدم.تو ب به

 وي گونه هامدلم اشکام ر ریز دنیکش ریرنگ رو برداشتمو به همراه اب قورت دادم!با ت یاب قرص

 تمام ادیخاطره داشتم!!دستمو روي دلم گذاشتم و به  ایادامس با ارش هی یحت زيی!!چرا من از هر چختیر

 بلکه خوب بشه اشک دادیرو دلمو ماساژ م ذاشتیدستشو م ایارش گرفتیدلم درد م یکه وقت ییروزا

 جون گرفت!اي کاش !چشماش جلوي چشمامدیعشقمون خاکستر شد!بغضم ترک شی!چقدر زود اتختمیر

 غذا وارد اتاقم ینیتا انقدر زجر نکشم!!در باز شد و مامان با س بردیخودش خاطره هاشم م همراه

 باري نیاول یمدت طوالن نیبعد گذشت ا دیبغصمو قورت دادم!!شا دی!!بوي فسنجون که به مشامم رسشد

 دارم!من چقدر فسنجون دوست دونستی!مامان خوب مرفتیبه غذا م لمیکه م بود

 غذا یاثرات درست حساب نیکه ا دونستمیکه خوردم معدهم شروع کرد به سوختن!م یقاشق نیاول

 !!دستمو گذاشتم روادیمعده ام باال م اتیقاشق رو که خوردم حس کردم تمام محتو نیاما دوم نخوردنه

 براي عق زدن نداشتم! یچی!عق زدم جزهمون دو قاشق هییتو دستشو دمیدو دهنمو

 دمیض دار مامانو شنبغ صداي

 !نمتیدورت بگردم من باز کن بب ی!الهرهیمادرت بم-

 چهره ي دنینگاه کردم!!با د نهیماه به صورت خودم تو ا5به  بی!بعد از قردیرو گونه ام چک یاشک قطره



 نیموهام رنگ باخته بودن ب نیرنگ ب یهاي صورت تیرو گونه ام!هاي ال دیقطره اشک چک نیدوم خودم

 توي یحساب رشیکه پف کرده بود و کبودي ز می!!چشمام!!چشماي مشکمین موهاي مشکخرم یاهیس

 مونده یباق زیتنها چ دیرنگم که حاال پوست پوست و زخم شده بود!شا ی!لباي برجسته ي صورتزدیم ذوق

 رنگ پوستم بود!! ديیسف صورتم

 یچال بود!نرم نیعاشق ا ای!ارشدمیروش کش یپوزخندي که زدم چال سمت چپ گونه ام فرو رفت!دست با

 ي رنگ و رو رفته ام گرفتم!به افهیبه صورتم زدم و نگاه از ق ی!آبختمیروش حس کردمو اشک ر لباشو

 باز کردن در توي اغوش مردونه ي بابا فرو رفتم!بوسه ش که روي موهام نشست بغضم محض

 شونه به شونه همراهم شهی!همستادنیرو به روم وا چوقتیاما ه ای!!درسته بابا هم مخالف بود با ارشدیترک

 ش فرو کردمو هق زدم نهیو منطق قانعم کنه نه دعوا و زور!!سرمو تو س لیدل کردبایم یو سع بود

 !هر روز کهوفتهیداره از کار م کنمی!حس مسوزهی!قلبم مدمیخسته شدم!بر گهی!دکشمینم گهید ییبابا-

 بود که سرم اومد؟؟ ییچه بال نیا یی!باباشمیبه جاي خوب شدن بدتر م گذرهیم

 و روي دیبوس مویشونیسال با ارامش پ 21 نیگلوش رو حس کردم اما مثل تمام ا بیخوردن س تکون

 نشوندتم!با اون صداي بمش دوباره جادو کرد تخت

 مجنون نمازش را شکست یشب کی-

 نشست الیوضو در کوچه ي ل یب

 ان شب مست مستش کرده بود عشق

 بود از جام الستش کرده فارغ

 رب از چه خوارم کرده اي؟ ای گفت

 عشق دارم کرده اي؟ بیبرصل

 عشق،دلخونم نکن نیام ز خسته

 که مجنونم تو مجنونم نکن من

 ستمین گرید چهیباز نیا مرد

 ستمیتو،من ن اليیتو ل نیا

 منم تیالیل ووانهیاي د گفت

 منم تیدایرگت پنهان و پ در

 یساخت الیها با جور ل سال

 یو نشناخت کنارت بودم من

 در دلت انداختم الیل عشق

 باختم کجایقمار عشق، صد

 اواره ي صحرا نشد کردمت

 اما نشد شويیعاقل م گفتم

 ربت ای کیدر حسرت  سوختم

 از لبت امدیبر ن الیل ریغ

 یوشب او را صدا کردي ول روز

 یگفتم بل یامشب با من دمید



 یزنیبودم به من سر م مطمئن

 یزنیخانه ام در م میبرحر

 که خوارت کرده بود الیل نیا حال

 قرارت کرده بود یعشقش ب درس

 راهش باش تا شاهت کنم مرد

 کشته در راهت کنم الیچو ل صد

 !رهیگیسست سرچشمه م مانیو اندوه از ا غم

 نگاه کرد وگفت سمیچشماي خ به

 کن! داشیخداتو گم کردي دخترم!پ-

 وقت بود یلیکه خ زمیسجاده و چادر نماز گوشه ي م رفت!به رونیو ب دیبوس مویشونیاز جاش بلند شد پ و

 نگاه کردم و مات شدم! خوردیخاك م داشت

 و دمیزدم سجاده رو جمع کردم!صداي بابا که تازه از کارخونه برگشته بود رو شن هراي روي م بوسه

 ن برام بکننقرص و دکتر کاري نتونسته بود دیزدم!!چادر رو از سرم در اوردم و مرتب تا کردم!شا لبخند

 !بابا راستکردیرو بهتر م کرد،حالمینماز خوندن به اندازه همه ي اون قرص هاي ارامبخش ارومم م اما

 اون سوزش گهیکردن دوباره ش سوزش قلبم کمتر شده بود!!د دایخدامو گم کرده بودم چون با پ گفتیم

 فرساي قلبم کمرنگ و کمرنگ تر شده بود! طاقت

 زدم یبابا لبخندکمرنگ دنیرفتم!با د رونیاز اتاق ب کردیشام صدام م صداي مامان که براي با

 سالم عرض شد ناردون بابا!-

 بودم؟؟ دهیکلمه رو ازش نشن نیتر شد!چند وقت بود که ا قیلفظ ناردون لبخندم عم از

 !یسالم باباجون!خسته نباش-

 نشست! زیو پشت م دیرو بوس میشونیپ

 الحمدهللا رنگو روت بهتر شده!-

 بشقاب غذا رو دست بابا داد وگفت مامان

 رنگش زرده زرده! ؟هنوزینیبیتو بهتر شدن م ریام-

 مرغ کهیت هیخندهم گرفت!!خودم بشقابمو پر کردم  شیشگیدست مامان و معترض بودن هم از

 خداروشکر یشده ام ول فیروي اعصاب ضع رفتیکم کم داشت م گهی!صداي اعتراض مامان دبرداشتم

 ومشغول دمیکش یبااشاره اي.که به مامان کرد بهش فهموند که ادامه نده!نفس راحت شهیمثل هم بابا

 شیپ یکه تا هفته یگفت غذا اما براي من شدیمرغ رو ننم کهیت هیبرنج با  رینصف کفگ دیشدم!شا خوردن

 بود!! یلب به غذا بزنم شروع خوب تونستمینم

 گه؟؟یدکترت،راست م شیپ ريینم گهید گفتیم نیام-

 اعتراض کردن که همونم شد کنهیمامان هم شروع م گهیاالن د دونستمیتکون دادم م سرمو

 !کنهیگوش نم گمیم یبرام!من که هرچ کنهیبه دکتر ندارم!کاري نم ازيین گهیم-

 لیقضاوت عجوالنه اي فقط نگام کرد و ازم دل چیه ،بدونیاخم چیخونسرد،بدون ه شهیمثل هم بابا

 !خواست

 چرا؟-



 مرغ بازي کردموگفتم یکهیت با

 !من خودمدونمیرو بهم بگه که خودم م ییزایحرف بزنه و مخمو بخوره و چ نکهیجز ا کردیکاري برام نم-

 کار نیبه خودم کمک کنم و دارم هم تونمیم یاز هر کس شتری!خودم بامیاز پس خودم بر ب تونمیم خوب

 !کنمیم رو

 دبزنه اما بابا اجازه بهش ندا یخواست حرف مامان

 ینیبیکمکش کنه!م تونهیجز خودش نم چکسیه گهینگو!حق با باران،دخترم درست م زيیشما چ زمیعز-

 بهتره! میبهش اصرار نکن ستین ازیکه ن زيیاالنم حالش بهتر شده پس براي چ که

 مثل کوه پشتم بوده و شهیرو به روم بودم که هم یمرد منطق نیزدم!چقدر من عاشق ا یلبخند واقع نباریا

 کرده! تیحما ماز

 !پناه بردن به اتاقستادمیپله ا نیاز خوردن شام بلند شدم و به سمت پله ها رفتم اما درست روي اول بعد

 دوباره با پا گذاشتن داخل اتاق تمام خواستمی!نمکردمیدوباره تکرارش م دیمدت بود،نبا نیتمام ا اشتباه

 سورمه اي رنگ یم و کنار بابا روي کاناپهشه!با زور برگشت سیو چشمام خ ادیب ادمی ایارش خاطرات

 چه جوري دارم با خودم مبارزه دونهیم دونستمی!ممدیلبخند زد و روي موهام رو بوس دنمی!!بابا با دنشستم

 براي دور شدن از اون فضا! کنمیم

 ه؟یچ رازیش میبر لیامسال ما براي سال تحو نکهینظرت راجبه ا-

 شتم داد بزنم و مخالفتم و اعالم کنم و به اتاقم پناه ببرم اما..!بهبود!اونقدري که دوست دا ینظرم؟منف

 شده بود و منتظر عکس العملم رهیبه لبام خ یکه با عشق و نگران یمردي که کنارم نشسته بود و زن خاطر

 رو دنمیزجر کش ذاشتمیم دیدوباره با خودم مبارزه کردم!من ناردون بابام بودم و دردونه ي مادرم!نبا بود

 ی!سعگشتمیبرم میو به زندگ شدمیخوب م دیکه شده با ممیدوتا عشق هاي زندگ نی!به خاطر انمیبب

 لبخند بزنم کردم

 قبوله! انیهم ب نایاگه خاله فاطمه ا-

 رفت سمت تلفن و گفت عیکه روي لب جفتشون نشست منم لبخند زدم!مامان سر لبخند

 بذار زنگ بزنم بهشون خبر بدم!-

 دین خنداز ذوق ماما بابا

 وقته بذار فردا زنگ بزن! ریخانوم د-

 گفت گرفتیکه شماره م یتوجه اي نکرد و درحال مامان

 !میوفتی!االن بگم که فردا صبح راه بدارنیشب ب 12اونا هم مثل ما تا -

 زدم! یو من لبخند کم رنگ دیبابا خند نباریا

 !رمیگیم طیراي غروب بلبرم کارخونه کارامو بکنم ب دیصبرکن من صبح با کمیخانوم من -

 باشه اي گفت و شروع به صحبت با خاله فاطمه کرد! مامان

 وگفت دیگونهمو بوس بابا

 دونمی!منمیممنونم ازت ناردون بابا!بعد چندماه باعث شدي برق شادي رو دوباره تو چشماي مادرت بب-

 !یکنیخوب نشدي و به خاطر ما داري با خودت مبارزه م هنوز

 به چشمام نگاه کرد وگفت یقیلبخند عم با

 ناردون بابا! کنمیمن بهت افتخار م-



 بشنوي؟ زتیحرف که از دهن عز نیتر از ا بایز یکنج لبم نشست!چ لبخند

 راه گهیاالن که قرار بود دو ساعت د نیکرده بود تا ساکمو جمع کنم تا هم دارمیصبح که مامان ب از

 ته بود!از دست کاراي مامان خنده کنج لبم نشس میوفتیب

 مسافرت که دلمون شاد شه! میریم می!!دارریو دلگ رهیمادر؟؟همهش ت یبرداشت هییچه مانتوها نایا-

 کمدم رو به سمت چپ هول داد و به مانتوهام نگاه ییکشو واریشد و رفت سمت کمدم!!د وبلند

 !مانتوي زردمو برداشت و داد دستم!کرد

 تا کن بذارم داخل ساکت! نویا-

 شدیخوشحال م نجوريیا یخراب کنم،وقت شویخوش خواستمیتا کردن مانتوم شدم،نم حرف مشغول یب

 رنگم رو در اورد و گرفت سمتم! یو کرم دیوسف یاب کردم؟مانتوهايیمخالفت م چرا

 !میبرات مانتو بخر دیخر میسر بر هی میباشه از مسافرت اومد ادمیسه تاهم تا کن! نیا-

 که خودم ییمانتوها نیگزیست و مانتوهاي منتخبش رو جاتکون دادم،مامان جلوي ساك نش سرمو

 بودم کرد! برداشته

 ان؟ یمن در چه حال یدوست داشتن یخانواده-

 لبخند سرمو بلند کردمو به بابا نگاه کردم!!مانتو هامو بهش نشون دادمو گفتم با

 !ریاقا ام میدست خانومت ریاس-

 ت سمتشبلندشد و رف عیتک خنده اي کرد و مامان سر بابا

 !باران تو هم زود اماده شو!!میوفتیراه م گهیساعت د هیبرو حموم  ر؟بدویکردي ام ریچرا انقدر د-

 رفت رونیاز اتاق همراه مامان ب دیخندیکه م یدر حال بابا

 هست! ؟وقتیکنیمن چرا انقدر عجله م هیلیل-

 بلند شدم و جلوي کردیم ییاکه هنوز لبخند گوشه ي لبم خود نم یحال دم،دریصداي صحبتشونو نشن گهید

 گفتیچشمام هنوز بود اما کمرنگ شده بود!مامان راست م ریرفتم!به چهره ام نگاه کردم!گودي ز نهیا

 تر قیخب بهتر بود!!دوباره به صورتم نگاه کردم و دق یرنگ و روم درست نشده بود و ل هنوز

 هاي خوش فرم و ابرو هاي پهنبود،چشم  دهیکه از مامانم بهم ارث رس ديی!!صورت گرد و سفشدم

 بابا نبود!لب هاي برجسته و خوش فرم!ظاهر ینیشباهت به ب یکه از ب ینقص یو ب یاستخون ینی!بیمشک

 از یچیه گهی!االن ددادیاما م دادیبهم اعتماد به نفس م یبود حساب دهیکه از مادر پدرم بهم ارث رس یخوب

 رونیرو ب میو سورمه ا دیسمت کمدم ست مانتوي سف حوصله رفتم یاعتماد به نفس نمونده بود!ب اون

 رفتم که مامان با رونیرنگمو برداشتمو و ب دیسف فیبود!ک 6!به ساعت نگاه کردم دمیو پوش دمیکش

 اخم کرد دنمید

 کن! شیارا کمی!برو ینه لعاب یچه وضعشه؟نه رنگ نیا-

 گفتم دمویکش یحوصله پوف یب

 مامان ول کن توروخدا!-

 شد!تو شمیبار دوم باشه؟؟به سمت اتاقم هلم داد و خودش مشغول ارا نین ول کرده بود که اماما یک اما

 به فکر کارکردن و سالن چوقتیخبره بود اما ه یرو گذرونده بود و حساب شگريیدوره هاي ارا ینوجوون

 شتریتو خونه کار کردن و چراغ خونهم رو روشن نگه داشتن رو ب گفتیم شهینبود،هم یشیارا

 نگاه کردم و پوزخند نهیزد!به خودم تو ا تمنديیزود کارش تموم شد و لبخند رضا یلی!!خستدارمدو



 بود دهیکه پشت پلکم کش یخودم رو فراموش کرده بودم!با خط چشم کلفت مشک یافهیزود ق زدم،چقدر

 داده بود!از جام بلند شدم و گفتم باتريیز یچشمام جلوه به

 م؟یبر یکنیاجازه صادر م گهیخب د-

 دیزد و با چشماي به اشک نشسته گونهم رو بوس لبخند

 !یمثل قبل شده و تو همون باران یهمه چ کنمیفداي صورت خوشگلت بشه مادر!االن حس م-

 و گفتم رمیبگ دنیکه توي گلوم نشست رو براي ترک یکردم جلوي بغض یسع

 کنما!! هیباهات گر نمیکار نکن منم بش هیمامان -

 گرفت و گفت جلوي اشکاشو عیسر

 !زمیعز میخب!بر لهیخب خ لهیخ-

 بذاره!به نیلبخند زد و ساکمو ازم گرفت تا توي ماش دنمی!!بابا با دنییپا میقورت دادم وباهم رفت بغضمو

 ما نیرو فروخته!ماش نمونیماش یبابا براي چ دونستمینگاه کردم و پوزخند زدم!خوب م دمونیجد نیماش

 خواستی!بابا موفتمیب ایارش ادی شمیم نیمن هر بار که سوار ماش خواستینم بود بابا یکی ایارش نیماش با

 شدم و سرمو به دمونیجد مايیرو ازم دور کنه!!سوار ابت ندازهیم ایارش ادیکه منو  زيیچ نیکوچکتر

 !قطره هاي اشک دونهاوردمیجاها کم م یمقاوم باشم بعض خواستمیدادم!هرچقدر هم که م هیتک شهیش

 ونه هام نشستن!چشمامو بستم و به گذشته ي نه چندان دوري سفر کردم!روي گ دونه

 قهر کرده بودم و جواب ایکه با ارش یبودم!درست از ساعت دهیحوصله روي تخت دراز کش ی"از صبح ب

 بار بهش 10به  کیصبح که نزد اداوريینداده بودم دمق بودم اونقدري که مامان متوجه شد!از  زنگاشو

 ش قانع کننده بود،گفت داخل جلسه بودم هیابروهام نشست!درسته توج نیمو نداد اخم بزدم و جواب زنگ

 بود میهورمون هاي کوفت نیشدن ا نییبه خاطر باال پا دی!شادونستمیمن قهر بودم!چراشم خودم نم اما

 !با صداي مامان از جام بلندشدمخواستیقهر کردن م هیکه دلم  دونستمیخوب م نویا یول

 !نییپا ایمامان ب باران جان-

 گفتم ی!شاکنییرفتم پا دمویکالفه اي کش پوف

 مگه من نگفتم حوصله ندارم صدام نک...-

 دیخند دنمی!مامان با ددیبود حرف تو دهنم ماس زیکه روي م یدسته گل رز بزرگ دنید با

 !کننایا نمکار نیبچه هم تو خرج ننداز!گناه داره پسر مردم!همه پسرا از ا نیقهرنکن ا یانقدر الک-

 که روي لبم نشسته بود رفتم سمت دسته گل و بلندش کردم و بو کردم! یلبخند بزرگ با

 پسر مردم بشمممم که انقدر عشقههه! نیمن فداي ا یاله-

 تک خنده اي کرد مامان

 دخترجون! هیزیخجالتم خوب چ-

 بهش زدم و گفتم یچشمک

 !یجون تو که از خودمون یلیل-

 شکل اشاره کرد ید و به نامه و جعبه ي بزرگ مخملسرشو تکون و دا مامان

 !همراه گال بود!نیاوناهم بب-

 ست مورد عالقه ام از مین دنیگذاشتم و جعبه رو برداشتم و باز کردم!با د زیذوق دسته گلو روي م با

 ست شده باشه!!دو روز مین نینگاهم روي ا یمتوجه ایارش کردمیزدم!!اصال فکرشو نم غیج یخوشحال



 متشیق ادیم ادمیعاشقش شده بودم و تا اونجا که  یبودم و حساب دهید دیخر میکه باهم رفته بود شیپ

 ریرو به خرج انداختم!!ز یچقدر طفل نیبب یقهر الک هیگرون بود!از خجالت لبمو گاز گرفتم!با  اديیز کمی

 نکرده بود!!پاکتخوشحالم  نجوريیتا امروز ا چکسیدوره ي مزخرف ه نیقربون صدقه ش رفتم!تو ا لب

 دمیکش رونیبرداشتم و برگه داخلش رو ب رو

 بنده ي نیا یبتون دیتا شا دمیشاخه گل خر هیکه منو از صداي نازت محروم کردي  قهیبه ازاي هردق-

 !"ستیاي برام لذت بخش ن گهیکار د چیجز خوشحال کردنت ه یدونی!میرو ببخش ریحق

 جوابشو ندادمو االن 10!فکرکردم!از ساعت شدیم قتریمه عمکه داشتم با خوندن هر کلمه از نا لبخندي

 میگفتم که صداي گوش یلب ریز یوونهیبود؟؟د دهیتا گل رز خر 420 ینیبود!چشمام گرد شد  7 ساعت

 زدم غیاسمش جواب دادمو ج دنیشد بدوام سمت اتاقم!با د باعث

 !وونهیعاشقتم مننن د -

 گرفته بود گفت یکه حساب ییشد!باصدا قتریدم عمو لبخن دمیرو شن دیکه کش ینفس راحت صداي

 صدات محروم نکن! دنیمنو از شن چوقتیه گهید-

 گفتم دمویلب ورچ چوندمیپیکه موهامو دور انگشتم م یزدم و در حال یخجالت لبخند

 !شهیتکرار نم گهی!ددیببش-

 و گفت دیکش یقیعم نفس

 لک زده! دنتیجلوي در وروجک!دلم براي د ایب-

 !نییاز پله ها پا دمیمانتو تنم کردمو دو عیمو سرگفت یچشم

 لبخند زد دنمیبا د مامان

 !امیاالن م ایارش شیمن برم پ-

 دیخند مامان

 لبخندتو جمعتر کن انقدر تابلو نباشه! کمیپسره رو تو خرج بندازه!حداقل  خواستیفقط م-

 داده بود لبخند هیتک نیاشکه به م دنشیو با د دمیرفتم!فاصله خونه تا در رو دو رونیب دمویخند

 رهیگرفت و بهم خ نیش رو از ماش هیلبخند زد و تک دنمیبود!با د دهیمن رو پوش هیهد رهنی!پزدم

 رو میشونیو پ دیخودمو تو اغوشش جا کردم!موهام رو بو کش دمی!پاتند کردم سمتش و بهش که رسشد

 دیبوس یو طوالن قیعم

 زدهت!" لبخند ذوق نیا دنیبراي د دمیرو م ایدن-

 رو پر کرد!مامان نیم فضاي ماش هیاشکام شدت گرفتن و صداي گر غشیدر یاوري محبت هاي ب ادی از

 بابا بهش اشاره داد تا سکوت کنه اما خودش از شهیبگه که مثل هم زيینگاهم کرد و خواست چ ناراحت

 ی!با دستمالرمیمو بگارامششون جلوي اشک ها ختنیکردم براي بهم نر ی!!سعکردیمدام نگاهم م نهیا تو

 کردم بغضمو یچشمم رو پاك کردم و سع ریشده ز ختهیر ملیبابا بهم داد اشک هامو پاك کردم!ر که

 یلبخند کم جون رایو سم نیام دنیحالم بهتر شده بود!با د میدیبه فرودگاه رس یبدم!وقت قورت

 با ذوق در اغوشم گرفت و به خودش فشردتم رای!!سمزدم

 معرفت!!بهتري؟ یه بود بدلم برات تنگشد-

 !دیبازو بسته کردن پلکام جوابشو دادم که خند با

 شد! زادیادم هیشب کمی افهتیکه ق نمیبی:منیام



 صداي اعتراض خاله گم شد نیب نیو ام رایسم یخنده صداي

 چه طرز حرف زدنه؟؟ نیا نیام-

 وگفت دیرو بوس گونهم

 خاله جون؟؟ یخوب-

 زدم یکم رنگ لبخند

 ؟ینت برم!اونجوري اخم نکن!خودت خوبخوبم قربو-

 خوبم خاله جان خوبم!-

 و دستمو توي دستش گرفت ستادیکنارم ا نیام

 !کنهیغمم قوي ترت م نیباران،ا ییتو قو دونمیسفر مخالفت نکردي!م نیخوشحال شدم که با ا یلیخ-

 قهیچند د نیبودهم هدی!ندارمیوقتا کم م یلیخ نهیکه نبود بب نیزدم و سرمو تکون دادم!ام یکج لبخند

 و خالص! رهیدرد قرار نبود منو قوي کنه!قرار بود جونم رو بگ نیکردم،ایم هیچطوري گر شیپ

 ادیخونه رو دوستداشتم! نیدر زرد رنگ خونه لبخند ناخواسته اي روي لبام نشست!چقدر ا دنید با

 بغض رو توي گلوم نشوند! نجایباري که اومده بودم ا نیاخر

 رو فشار دادم "با لبخند زنگ

 بله؟-

 باران فدات شه!سالم خوشگلم!-

 دمیخاله رو شن ریمتح صداي

 تو! ایب اتویده؟؟؟بیورپر یکنیم کاریچ نجایباران تو ا-

 خاله که به دنی!!با ددمیباز شد!با لبخند دسته ي ساکم رو گرفتم و دنبال خودم کش یکیبا صداي ت در

 سمتش!!تو اغوشش که فرو رفتم تندتند گونهش رو دمیدو رها کردمو اطیساکمو وسط ح ومدیم استقبالم

 چقدر دلم براش تنگ شده بود! دونهی!خدا مدمیبوس

 !نمیلحظه بذار صورتتو بب هیخدا خفهت نکنه دختر پوستمو کندي!!-

 گفتم ستادمویخنده رو به روش ا با

 چقدر دلم برات تنگشده بود پونه جونم! یاگه بدون-

 کرد یساختگ اخم

 سرت کجا گرم شده!! ستیزدنات معلومه!!معلوم ن از زنگ-

 که بهش زدم گفتم یلبخند بزرگ با

 جاهاي خوبببب!-

 نگاهم کرد وگفت زیچشماي ر با

 نگو که...-

 خنده سرمو تکون دادم و گفتم با

 کنم؟؟ فیهمه رو برات تعر نجایهم خوايیم ایداخل  یکنیحاال تعارفم م-

 زد وگفت شیشونیاي به پ ضربه

 !زمیعز اتویذوق زده شدم از اونه!ب دمتیتعارفت کنم تو،د دیرفته با ادمیاز پاك -

 توي اون گرماي یشربت بهارنارنج که حساب هی!بعد از خوردن میساکمو گرفت و باهم به داخل رفت و



 بود و علت کتریخاله هام بهم نزد یکردم!از همه فیسالو براش تعر هی نیا ازیتا پ ریس دیچسب رماهیت

 بودن و خاله بعد از رازيیسالمون بود!!خانواده مامان اصالتا ش8 یبه خاطر اختالف سن دیشا یکیزدن نیا

 ادامه مارستانیموند و به کارش توي ب رازیتوي ش هیمامانبزرگ و بابابزرگ بدون توجه به اصرار بق مرگ

 گفت شدیکه مشغول درست کردن ناهار م ی!!درحالداد

 !مشتاق شدمدیباران خانوم ماهم از راه رس دیشاهزاده ي سوار بر اسب سف!پس باالخره اون نطوریکه ا-

 !نمشیبب

 و گفتم دمیخند

 !شینیبیحاال م-

 لبخند زدم وجواب دادم رشیتصو دنیبلند شدم وسمتش رفتم!!با د میصداي زنگ گوش با

 جانم؟-

 سالم خانومم!-

 باالخره؟ ديی!رسی!خسته نباشزمیسالم عز-

 گفتو دیکالفه اي کش پوف

 خرجش نرفت که م،بهیبر مای!بذار با هواپمیشیخسته م هیابونیب رازیگفتم راه ش ایباالخره!صدبار به ار-

 اي؟ ؟خونهیکنیم کاری!تو چنرفت

 موذي زدم و نوچ بلندي گفتم! لبخند

 ؟ی!داشتیامروز که دانشگاه نداشت-

 شد! قتریعم لبخندم

 خونه خاله پونه! دمیهست رس یساعت هی-

 شد جانیصداي خسته اش پراز ه هویمکث کرد و لحظه  چند

 !!رازيیباران نگو که االن ش-

 کردم زيیر خنده

 گفتم منم ببر باخودت!نبردي خودم اومدم!-

 دیخند

 که دلم براي صورت قشنگت لک زده! نمتیبب امیاي تو دختر!ادرس بده ب وونهید-

 دادم!! ایلبخند ادر س رو از خاله گرفتم و به ارش با

 !زمی!فعال عزرسمیم گهیساعت د مین من تا-

 قطع کردم!!خاله با لبخند نگاهم کرد! ویکردم و گوش یخدافظ

 کارخونه دارن! ینگفت راز؟مگهیچرا اومده ش ای!حاال ارشخنديیم نجوريیخوشحالم که ا-

 گفتم زدمیتوي دستم م بیکه گازي به س یتکون دادم درحال سرمو

 کارخونه شون رو گسترش خوانیکه م دمی!فقط فهمدهیقد نم زایچ نیمن عقلم به ا یدونیخودت که م-

 !گهیها د هیما نیتو هم یچ هیکردن!! دایپ نجایا هیخر ما اریبس کیشر هیو  بدن

 وگفت دیخند خاله

 دل به شهر عشاق زدي! اری دنیتو هم زودي منو بهونه کردي و به هواي د-

 زدم و گفتم لبخند



 کنم! دیتمد دیبا کاپممیعوض کنم ممن برم مانتومو  ادیب ایتا ارش-

 !بعد ازدمیپوش یرو در اوردم و با شال و شلوار اب دمیتکون داد و رفتم سمت ساك!!مانتوي سف سري

 دنیرو که باز کردم با د اطیرفتم!!در ح رونیانداخت ب میروي گوش ایکه ارش یکال سیبا م کاپمیم دیتمد

 بتونم نکهیلبخندش عمق گرفت و اومد سمتم!قبل ا نمدیلبخند روي لبام نقش بست!!اونم با د ایارش

 بزنم محکم تو اغوشش فرو رفتم!! یحرف

 هفته دور هیازت  ستمیشدم من وروجک!!چقدر خوبه که اومدي و مجبور ن اتیباز وونهید نیعاشق هم-

 !باشم

 کردم وغرزدم یساختگ اخم

 گوش ندادي!بهت گفتم منم ببر با خودت  ی!هاريیتو که از خدات بود منو ن-

 بود رو عقب زد ختهیر میشونیزد و موهاي لختم که روي پ لبخند

 روز هیطاقت  یدونیوگرنه خودت خوب م یوفتیمن به خاطر خودت گفتم که از دانشگاهت عقب ن-

 رو ندارم!" دنتیند

 فسن قیشدم و هواي پر از عطر بهارنارج رو عم ادهی نیازماش دنیاشکم شروع کنه به چک نکهیاز ا قبل

 کرد!زنگ رو فشردم لیلبم رو به باال متما ی!لبخند کم جوندمیکش

 بله؟-

 سالم خاله!باز کن درو!-

 !خوش اومدي!زمیسالم عز-

 سبز و بزرگ خونه نگاه کردم!دوباره و دوباره اطیبه ح هیباز شد!!بدون توجه به بق یکیدر با صداي ت و

 نی!انگار هممیخونه گذاشته بود نیپا به ا ایارشبود که با  روزید نیگلوم رو فشار داد!انگار هم بغض

 کرده بود و قلب عاشق منو پر از حس خوب فیازش تعر یکل ایبود که خاله بعد ازمالقات با ارش روزید

 نایمامان خواستمیکه باالخره تونست روي گونه ام بغلته رو تند پاك کردم!نم یبود!قطره اشک سمج کرده

 که دوستم داشتن!خاله با لبخند به استقبالمون یی!به خاطر کساشدمیخوب م دیناراحت کنم!من با رو

 و با لذت گفت دتمیتو اغوشش کش دنمی!با داومد

 ري؟یبگ دیاز خاله ت نبا یسراغ چیمعرفت!!ه یچقدر دلم برات تنگشده بود ب-

 به روم !چقدر خوب بود کهکردیبغض و ترحم نم دنمیدیکه بار اول م هیخوب بود که خاله مثل بق چقدر

 !وفتادهین یاتفاق چیه کردمیحس م نجوريیچقدر الغر شدم!!ا اوردینم

 تو خونه! یتعارفم کن رهیم ادتی ینیبیچرا هروقت منو م دونمیکردن؟نم هیباز شروع کردي گال-

 که به اسم خودم یرفتم سمت اتاق هیو تعارفم کرد تا برم تو!بدون توجه به خوش وبش خاله با بق دیخند

 قرار داشت عطر اطیکه پشت ح ینتوم رو در اوردم وبه سمت پنجره رفتم!!درختاي بزرگ نارنجو ما بود

 سفر شیبه خودم و ذهنم اجازه بدم تا به دوسال پ نکهینارنج فضاي اتاق رو معطر کرده بود!!قبل از ا بهار

 اون اداوريیکه از  ی!مرگیجیروزا براي من مساوي بود با مرگ تدر نیا ییرفتم!!تنها رونیاز اتاق ب کنه

 لبخندش عمق گرفت و گفت دنمی!!خاله با دومدیها به وجود م خاطره

 !زمیعز یشربت بخور خنک ش ایب-

 زدمیاما خوش طعم رو هم م رنگیب عیکه ما یشربت رو برداشتم!درحال وانیکنارش نشستم و ل حرفیب

 گوش سپردم! هیصحبت بق به



 غذاي هیمنم  دیساعت استراحت کن میگشنتونه تا شما ن هم یلی:االن که وقت ناهاره مطمئنن خخاله

 !کنمیخوشمزه براتون درست م هیحاضر

 !میگردیبرم میخوریرستوران ناهار م میریم ی!همگمیکه تورو به زحمت بنداز میومدی:پونه جان نبابا

 کرد دییمحمدم حرف بابارو تا عمو

 تو خونه؟ میکه بمون ستیب نهواي خو نیا فی!حییجا یباغ رستوران هی میبه نظرمنم بر-

 نه حوصله ش رو داشتم نه حالشو اما نکهی!با امیبخور رونیشد که ناهار رو ب نیبر ا میموافقت همه تصم با

 یکیساعت بعد داخل  میناخوش نکنم!ن شونوینگم تا خوش زيیسکوت کنم و چ هیبودم به خاطر بق مجبور

 فضاي باغ نگاه کردم!!دور تا دور باغ درخت هاي !بهمینشست یخوشگل یلیخ یهاي باغ سنت قیاالچ از

 !حوض هايیمیبا بافت قد ییوارهایهاي سنگفرش!د نیو بوته هاي گل رزاي رنگارنگ بود!زم نارنج

 بامزه اي که کنار هر کدوم نیسفره هفت س دنیرو به وحود اورده بود!!با د یکه فضااي قشنگ سرتاسري

 سرمو بلند کردم رایبم نشست!با صداي سمحوض ها قرار داشت لبخندي گوشه ي ل از

 ؟یخوبه!مموافق یلیخ ی!فضاشم براي عکاسمیدوري بزن هی میبر ارنیب میباران تا غذا رو سفارش بد-

 دوستداشتم!سرمو تکون دادم که بابا منو رو داد دستم شهیمورد موافق بودم!قدم زدن رو هم هی نیا با

 !دیبعد بر خوريیم یاول انتخاب کن چ-

 به منو کردم و شونه باال انداختم ییگذرا هنگا

 !دیبراي منم سفارش بد دیخودتون خورد یهرچ-

 که در یروي جوب میشگی!!به عادت هممیرفت رونیب قیرو در اورد و باهم از االچ شیعکاس نیدورب رایسم

 حوضچه ها بود رفتم!! امتداد

 گرفترو به سمتم  نشیبا لبخند ازم فاصله گرفت و لنز دورب رایسم

 1باران تکون نخور!لبخند بزن! -.. 2...3

 ازم عکس کردمیرو مجبور م رایچقدر سم مایباز و بستته شدن شاتر باعث شد لبخند بزنم!قد صداي

 که کنج گلوم لونه کرد رو پس زدم و دوباره شروع به قدم زدن ینشون بدم!بغض ایتا بتونم به ارش رهیبگ

 که ی!خاطراترمیرو بگ اوردنیکه به ذهنم هجوم م یخاطرات لیجلوي س شدیجوب کردم اما نم کنار

 که دمیتموم شد!!پوف کالفه اي کش ایکه بعد رفتن ارش ییش پر بوود از شادي وخنده!!خنده ها همه

 ذهنمو منحرف کنه! یکرد با پرحرف یمتوجه شد و بهم نگاه کرد!!سع رایسم

 خوبم روش بذارم لتریف هیچقدر خوب شدن!!که حواست نبود گرفتم  یدوتا عکس نیا نیبب ایباران ب-

 نستاگرام؟؟چی!اخم کردم!تلگرام؟انستاگرامهی!خوراك تلگرام و اشهیم یعال   یبود که حت دوقت

 حوصله سرمو تکون دادم یبودم؟ب دهیهم ند رنگشون

 !یاره قشنگ شدن مرس-

 !میریهوله بگسري هله  هیباشه سرراه  ادمونیهمه!! میداریب 3امشب تا ساعت  یراست-

 یخوابیوقت بود ب یلیبمونم چون خ داریب لیبراي سال تحو 3تا  تونستمیتکون دادم!!امسال م سرمو

 اورد باعث شد اخم کنم و نمییو از روي جوب پا دیچیکه دور کمرم پ نیاومده بود!!دست ام سراغم

 اجازه ي اعتراض بهم بده گفت نکهیسمتش!اما قبل ازا برگردم

 !بذار براي بعد!ستین نکارایجاي ا نجایا-

 شروع ییلبخند نشست رو لبم!سه تا شهیمثل هم رتشیپر از پسر روبه رومون اشاره کرد!از غ قیبه االچ و



 اومد رای!صداي سممیقدم زدن کرد به

 !هیخال امکیجاي س-

 اداوريیرو کم داشت!!با  امکینفرهمون حاال س 3 پیبود!اک رایسرمو تکون دادم!حق با سم زيیلبخند ر با

 لبخندم تلخ کردیو صداي خندهمون تهران رو پرم میدیچرخیکه باهم تهران رو م ییروزا تمام

 تیوارد رابطه شدم و حساس ایبا ارش ینفره خبري نبود!درست از وقت4 پیاز اون اک گهی!دوسال بود دشد

 !!دمید امکیو س نیرو روي ام ایارش اشکار

 با لبخند بهم نگاه کرد نیام

 !گرفتیسراغتو م امکیساتفاقا -

 زد یچشمک

 !!مینفره رو راه بنداز4 پیاون اک دیدوباره با کنمیحس م-

 بهم! دیدستشو کوب جانیبا ه رایسم

 تنگشده!! امونیگرد ابونیچقدر دلم براي خ دیاخ اره اگه بدون-

 به من نگاه کرد وگفت نیام

 باران؟؟ هینظر تو چ-

 باالانداختم شونه

 !دهیساله از هم پاش2نفره که 4 پیچه برسه به اون اک ستیمثل قبل ن یچیبگم ه تونمیفقط م-

 دیچیبه سرم زد که درد بدي تو سرم پ یضربه محکم رایسم

 !دنیبر یساله که از زندگ 90 رزنايیپ هیچه طرز حرف زدنه؟؟شب نیتو،ا ريیزهر مار بگ-

 لبم نشست یگوشه یبخوابم پوزخند تلخ نکهیا بدون

 ره؟؟به ظاه یمگه همه چ-

 قیاومد!!باهم به االچ کردیبتونه بتوپه بهم صداي بابا که صدامون م یبااون چشماي عصب رایسم نکهیا قبل

 و تلخ ما سه نفر گذشت!! نیسکوت سنگ نیروز ب هیو بق میبرگشت

تل چ نیسوم  باز کرد صداي خاله فاطمه بلندشد! نیرو که ام پسیبسته ي ک 

 !!دیکن ضیخودتونو مر ديیشب ع دینتویم دینید،ببیبچه ها انقدر نخور-

 دیخند رایسم

 نه! ضیاما مر کنهینشده!چاق م ضیخوردن مر پسیاز چ ینه مادر من،کس-

 رو پسیاز چ یکیتوي ظرف بلوري شد!!برش کوچ لیاج ختنیخدا کنه اي گفت و مشغول ر خاله

 ي تنگ شهیبه اي به شداخل تنگ نگاه کردم و ضر یگل یو سمت تنگ بلوري رفتم!!به دوتا ماه برداشتم

 رو نشون1زدم وبه ساعت نگاه کردم،عقربه ها  ینی!لبخند غمگوفتنیکه باعث شد به تکاپو ب زدم

 سفر به گذشته!! تی!!بازم بغض وبغض و بغض ودر نهادادنیم

 که پشت ینثار کس یاتاق فحش هیکیتار دنیالي پلکاي خسته م رو باز کردم!!با د می"با صداي زنگ گوش

 د کردم و جواب دادم!بو یگوش

 بله؟؟-

 دیچیتو گوشم پ شیپر انرژ شهیهم صداي

 سالم فداتشم خواب بودي؟-



 کنه!!بااخم گفتم ییرو شناسا ایبشه وبتونه صداي ارش اریتا ذهن خواب الودم هوش دیطول کش کمی

 مردمو؟؟ یکنیم داریب یزنیداري زنگ م گه،مرضید خوابنیکنن؟میکارمیوقت شب چ نیا-

 خندهش اخم کردم و سرمو توي بالشت فرو کردمصداي  با

 ذغنبوط!-

 نفس؟؟ یهنوز خواب-

 کردیلفظ صدا م نیبود منو با ا ی!کقترشدیلفظ نفس اخمام عم دنیشن با

 شما؟-

 خندهش بلندتر شد صداي

 !ای!منم ارشدارشویبارانم ب-

 مو گاز گرفتمو زدمشدم!!تند لب رهیخ مینشستم وبه عکس روي صفحه گوش خیاسمش تو جام س دنیشن با

 یتیتو چه وضع دیفهم ایسرم!از شدت ضربه اي که به سرم زدم خودم دردم گرفتو اخ بلندي گفتم!!ارش تو

 که با خنده گفت هستم

 درم! رون،دمیب ایبه صورتت بزن بعدش ب یاب هی!پاشو کنمیمن قطع م-

 یدم لبمو گاز گرفتم و درحالگندي ك ز اداوريیرو قطع کردم!دوباره با  یباشه اي گفتم و گوش متعجب

 نگاه کردم!!با رونیبه صورتم زدم و از پنجره به ب یاز تخت بلندشدم!اب کردمینثار خودم م یجیگ که

 نییپله هارو پا نیپاورچ نیپااورچ کردمیکه مانتومو تنم م یباال انداختم،درحال ییابرو نشیماش دنید

 دمیهامو پام کردم و از خونه دو ی!کتونکشتتمی!منرویوقت شب رفتم ب نیا دیفهمی!اخ اگه بابا مرفتم

 شد و با لبخند دستاشو به روم باز کرد!به ککوچه خلوت نگاه کردمو تند ادهیپ نیاز ماش دنمی!!با درونیب

 لبخند روي لبام نقش بست!سرش تو موهام فرو رفت! دیچیتو اغوشش!!دستاش که دور کمرم پ دمیدو

 نفر نیاول نکهیروز برسه براي ا هی دوارمیخودم باشم!ام گهیم کیتبر دتوینفري که ع نیاول خواستمیم-

 !امیهمه راه ب نیالزم نباشه ا گهیم کیتبر دتویکه بهت ع باشم

 و میشونیقلقلکم اومد و سرمو با خنده خم کردم!با لبخند پ دیچیپیگرماي نفسش که توي گوشم م از

 جعبه ي مخمل دستم داد هیموردعالقه م رو همراه  !دسته گل رزاي زردمیشد نیو با هم سوار ماش دیبوس

 گفت و

 !نمیزتریمبارك عز دتیع-

 خجالت زده اي زدم و سرمو خاروندم! لبخند

 ..تویدیاما من ع ایارش-

 دیرو بوس میشونیو پ دیخند

 اي براي من وروجک! ديیع نیلبخند قشنگت بهتر نیتو و هم-

 زمزمه کردم کردمیوي تک تک سلوالي بدنم حس مکه ت یفرو کردم و با تمام حس نهشیتو س سرمو

 !ایدوستدارم ارش-

 کوچه به چشمم خورد!" یکیبود که توي تار ییموند برق چشما ادمیکه از اون شب  زيیتنها چ و

 و جلوي اشکاي حلقه زده توي چشمامو گرفتمو غر زدم دمیکش یپرحسرت آه

 !یش یبارون دیاالن نه باران!االن نبا-

 دمیاز کنارم شن رو نیام صداي



 ساعت محوشون شدي؟ کیکه  ديید یچ یدوتا ماه نیتوي ا-

 صورت خندونش نگاه کردم و شونه اي باالانداختم!!اخم کرد به

 !ندازيیشونه باال م گمیم یهر چ یگرفت ادی دایجد هیچ-

 فت و فشاردستاش گر نیکرد و جفت لپامو ب زیزدم و دوباره شونه باالانداختم!!چشماشو ر یکمرنگ لبخند

 داد که صداي نالهم بلندشد یمحکم

 !نیام یییکبود شددد!آ نیام-

 تو صداي خنده خاله فاطمه گم شد غمیج صداي

 نکن!! تیبچه مو اذ نیام-

 گفت زدیکه لبخند م یدرحال بابا

 !شهیفاطمه خانوم بذار کارشو بکنه اخر ماه که حقوقشو کم کردم متوجه م-

 شد دوتا بوسه هم روشون زد و رو به بابا الیخیلپامو ب عیکه سر یدرحال نیصداي خندهم بلندشد،ام نباریا

 گفت

 م؟یاقا داشت ریام-

 خنده جمع بلندشد و بابا با لبخند بهم اشاره کرد صداي

 باباجان!! ایناردونم!ب نیخودم بش شیپ ایب-

 هم حلقه شد!صدايکنار بابا نشستم و دست بابا دور شون دمیخندیم نیام یافهیکه هنوز به ق یدرحال

 دمیکنار گوشم شن ارومشو

 !دمیخوشحالم که دوباره صداي خندهت رو شن-

 و سکوت کرد!همه دور دیرو بوس میشونیشدم!با محبت پ رهیرنگش خ یبه چشماي مشک یلبخندخجل با

 !!بابا با صداي گرم و رساش شروع کرد به خوندنمیرو باهم شروع کن دیتا سال جد مینشسته بود هم

 !لیسال تحو دعاي

 اي دگرگون کننده ي قلب ها و چشم ها -

 کننده ي روزها و شبها میگرداننده و تنظ اي

 عتیدهنده ي حال انسان و طب رییتغ اي

 حال دگرگون فرما نیما را به بهتر حال

 و خودم رو فراموش کردم و دعاکردم"خداي من کمکم کن تو ایارش قهیبستم و براي چند دق چشمامو

 مادرمو یچشماي اشک نشسته چوقتیه گهی!کمک کن دوفتهیکه صالحمه اتفاق ب یهرچ دیسال جد نیا

 غصهشون نشم!کمکم کن!" لیدل گهیکن د نم،کمکینب

 به خنده زدیم نیکه ام ییلبخند زدمو چشمامو باز کردم!!صداي سوتا لیصداي سوت سال تحو با

 دیونهم رو بوس!!مامان که کنارم نشسته بود با محبت بغلم کرد و گانداختتم

 شهیباشه و هم تیسال زندگ نیکه امسال بهتر یدردونه ي مامان،اله ینینب تیکه امسال غم تو زندگ یاله-

 !نمیرو روي لبات بب خنده

 دمیکه ناخواسته تو گلوم نشست رو قورت دادم و صورتشو بوس یبغض

 نشم! تونیناراحت لیدل گهیامسال د ،خداکنهیمامان یمرس-

 با بلندشدمعترض با صداي



 بگم! کیبه ناردونم تبر دویخانوم اگه اجازه بدي منم ع-

 و گفت دیخند کردیکه اشکاي نشسته روي گونهش رو پاك م یدرحال مامان

 بارم رمضون!! هیشعبون  شهیحسودي نکن اقا هم-

 رو زد یشگیو حرف هم دیو روي موهام رو بوس دیدر اغوشم کش دیخندیکه م یدرحال بابا

 !!یباعث نشه خدات رو گم کن زيیچ چیه دیتوي سال جد کنمیبرات دعا م-

 عمق گرفت و گفتم لبخندم

 بکن! دتریدعاي جد هیسال  هیبابا حاال -

 زد وگفت یلبخند پرارامش شهیهم مثل

 !دهیادم رو تحت شعاع قرار م هی هیبه خدا چقدر زندگ مانیا یفهمیبعد ها م-

 دیباهمه و تبرك گفتن سال جد یگفتم!بعد از روبوس کیرو بهش تبر دیو ع دمیش رو محکم بوس گونه

 !رونیبلند شد و رفت سمت اتاق و چند لحظه بعد با جعبه هاي کادو اومد ب بابا

 !!ستین دیکه ع ديیبدون ع دیع-

 فاطمه اول از همه لبشو گاز گرفت خاله

 !دست شما درد نکنه!یکنیاقا شما هرسال مارو شرمنده م ریام-

 لبخندزد بابا

 !فهستینجام وظا-

 !!جعبه يدونستیم فهیکار رو وظ نیو ا دادیم ديیهرسال به عنوان بزرگ خانواده به همه مون ع بابا

 رو سمت خاله فاطمه گرفت وگفت بزرگ

 ناقابله!-

 رایو سم نیو مامان و پونه و ام یکادو هاي عموعل بیبالبخند خجالت زده اي تشکر کرد!بابا به ترت خاله

 رو گرفت سمتم!بابا خوب یکیرنگ و کوچ ی!!بالبخند جعبه ي چوبدیخره نوبت به من رسداد تا باال رو

 زدهم جانیهم باشم کادو گرفتن چقدر خوشحال و ه یروح طیشرا نیمن اگه تو بدتر دونستیم

 مات شدم و تند به بابا نگاه یتشکر کردم!!با باز کردن جعبه ي چوب دموی!!باذوق گونه ش رو بوسکنهیم

 یبغض براي چ نیا دونستمی!بابا لبخندي زد و با ارامش چشماشو بازو بسته کرد!نمشدیورم نم!باکردم

 !دستستمیناراحت ن دونستمیبود اما م یبه خاطر چ خوردیکه از رو گونهم سر م یی!قطره اشکابود

 نگهمون س دنینگه داشتم!!با د سمیگردنبند رو گرفتم و بلند کردم و مقابل چشماي خ ریزنج انداختم

 اسم معبودم روش حک شده بود ایبه جاي حروف اسم ارش نباریرنگ که ا ییطال ریرنگ و زنج یمشک

 انتخاب رو کرده نیبابا بهتر شهیبود!مثل هم بایکه توي قلبم نشسته بود ز یسرعت گرفتن!ارامش اشکام

 یدست یاشک!!با لبخند کنارم نشست و گردنبند رو از دستم گرفت و دور گردنم بست!با چشماي بود

 تا کردیگردنبند کمکم م نیا دیبود،پر شدم از ارامش!شا یوچشمام رو بستم!حس خوب دمیکش روش

 کنارم یطیکه تحت هر شرا وفتمیب یکس ادیبار نگاه کردنش  هیو همه جا با  شهیتر بشم،تا بتونم هم قوي

 اگه حضورش رو حس نکنم! یحت هست

 م رو باز کردم!!دوباره با حس خوش عطر نارنج لبخند روي لبامماه الي پلکا5 نیمتفاوت از ا یبا حس صبح

 نگاه رای!از تخت بلندشدم و به تخت مرتب سمزدمیم شهیکه هم ی!نه لبخند کجیلبخند واقع هی!نشست

 از دمویاي کش ازهیصبح بود!خم 10نگاه کردم!  واریو به ساعت روي د دمیکش میشونیبه پ ی!!دستکردم



 بنفش رنگم رو از داخل ساکم در اوردم و تنم شرتینگاه کردم!ت نهیتو ا بلندشدم و به خودم تخت

 حالت چشما و صورتم نجوريیو ساده پشت سرم جمع کردم!ا یرو شونه زدم و دم اسب کردم،موهام

 رفتم سمت میرفتم!مستق رونی!!هرچند که هنوز چشمام پف داشت!در اتاق رو باز کردمو بشدیم جذابتر

 صبحانه زیکه پشت م هیبق دنیرفتم!با د رونیست و صورتم زدم و با حس بهتري ببه د یو اب ییدستشو

 رو همراه نون و رقهوهمیش وانیل نینشستم!ام نیکنار ام یخال یبودن سالم کردم و روي صندل نشسته

 براي تمام یبود که بدون نیبهتر ازا یکاکائو جلوم گذاشت بالبخند ازش تشکر کردم!چه حس کرم

 !؟یمهم زاتیعز

 گوش دادم! میکجا بر گرفتنیم میکه داشتن تصم هیبه صحبت بق خوردمیرو م رقهوهمیکه ش یحال در

 !میبر دی!حاال بعدش هرجا خواستهیحافظ میبر دیبا دهی:روز اول عرایسم

 اخم کرد یعل عمو

 مسافرت! ومديی!خودت تنها که نهینظرشون چ هیبق مینیبب دیبا رایسم-

 لبخند زد وگفت رایبه صورت پکر سم بابا

 !رازيیبه جناب حافظ ش میسر بزن هی دیحق داره!امروز با رایسم-

 رقهوهمیجرعه از ش نی!اخرهیحافظ میشد که بر نیبر ا میتصم هیبابا لبخندزدم و با موافقت بق هیمهربون به

 مراهمبلندشدم تا اماده بشم!!داخل اتاق که شدم مامان هم ه زیخوردم و باتشکر کوتاه ي از پشت م رو

 و داد دستم دیکش رونیرنگم رو ب دی!رفت سمت ساکمو مانتوي سفاومد

 اماده شم! رمیخودت انجام بده!من م کاپتمیبپوش!م نویا-

 یاب ی!سرمو تکون دادمو شلوار لگهی!مامان بود ددمیرفت!به مانتوي توي دستم نگاه کردم و خند رونیب و

 مانتوي ننازکم تمام وجودم مشخص ریتا از ز دمیرنگم رو پوش دی!تاپ سفدمیرو پوش 90و قد  روشن

 رو که مامان توي ساکم گذاشته بود رو برداشتم!کرم کاپمیمخصوص م فینشستم و ک نهی!!جلوي انشه

 از شهیبودم!هم کاپیعاشق بوي لوازم م شهیمک رو با شات مخصوص روي پوستم پخش کردم!هم پودر

 نگاه کردم!خوب بود!با نهیو به خودم تو ا دمیکم کشپشت پل ی!خط چشم کلفتبردمیکردن لذت م کاپیم

 روي لبم نشست و وجودم پر شد از حس یابرو ابروهام رو رنگ دادم!کم کم لبخند کمرنگ ملیر

 نهیرژ و رژگونه ماتم رو زدم و با لبخند از جلوي ا تیرو توي چشمم گذاشتمو درنها میاب ی!لنز طوسخوب

 بودم؟؟دسته اي از موهاي لخت و دهیبه خودم نرس نطوريیودم و انکرده ب کاپی!چندوقت بود مبلندشدم

 دنمیرفتم!مامان با د رونیب فمی!!شالمو سر کردم و با کدمیو مانتوم رو پوش ختمیرو توي صورتم ر میمشک

 یرو به عمو عل نی!اممیرفت رونیو ب دمیزد و دوباره چشماش تر شد!گونهش رو بوس تمنديیرضا لبخند

 گفت

 !میایباهم مما جوونا -

 !هرچقدر به پونه هممیشد نیسوار ماش ییپدر سوخته اي گفت و سر تکون داد!لبخند زدم و سه تا عمو

 ها رو باال داد و شهیش نیخواهرام باشم!با عطسه اي که کردم ام شی خوامیوگفت م ومدین میکرد اصرار

 انقدر نکهیدارم!از ا تیفصل حساس نیتو ا اهایبه گرده گ دونستیرو روشن کرد!خوب م نیماش فن

 بشییبلندشد!از داخل ج نیام هیحواسش بهم بود لبخند روي لبام نقش بست!!صداي زنگ گوش شهیهم

 اورد و بالبخند جواب داد در

 گل!!سال نوتون مبارك اقا!! امکیبه به اقا س-



 هیگوش و سرش رو سمت دیجلو کش یدوتا صندل نیخودش رواز فاصله ي ب امکیاسم س دنیبا شن رایسم

 زد که باعث شد اخش بلند رایکرد و ضربه اي تو سر سم یاخم نیبشنوه!ام زيیچ دیگرفت تا شا نیام

 بزنم! یو من لبخند کمرنگ شه

 !کریدستت باشه بذارم رو اسپ ی!گوشنجانیقربانت!اتفاقا بچه هاهم ا-

 !کریرو از گوشش فاصله داد و زد رو اسپ یگوش و

 باهاشون! یصحبت کن یتونیحله داداش!م-

 دیچیپ نیتوي اتاقک ماش امکیبم س صداي

 !پیاک یو غرب یسالم و عرض ادب به بانوهاي شرق-

 رایسم یداشتم و بانوي غرب یمن بودم که چشمو ابرو مشک یخندهم گرفت!بانوي شرق مونیمیلفظ قد از

 با خنده گفت رایرنگ داشت!سم ییو موهاي حنا یکه درست مخالف من چشماي اب بود

 تو؟؟ ییمعرفت!!کجا یچقدر دلمون برات تنگشده ب یدونی!نمایس سالم-

 دیخند امکیس

 !دی!!حدس بزنیکینزد نیهم ییجا هی-

 تند گفت رایسم

 !کشمیم غیکه ج رازيینگو ش ایس

 دیبلندخند امکیس

 باهوش بودي بانوي غرب! شهیهم-

 گم شد نیتو صداي اعتراض ام رایسم غیج صداي

 ؟یبه من نگفت ؟چراراز؟؟یاومدي ش یتوله تو ک-

 باشم! رازیکه ش ستین بیعج یلیها!خ هیرازیمنم ش تیرفته اصل ادتی نکهیمثل ا-

 گفت نیبلندي گفت که همه مون رو به خنده انداخت!ام وهوی رایسم

 !هیحافظ میریم می!دارمتینیبب ایپس گمشو ب-

 !میذاریجا باهم قرار م هی!شتونیپ امی!باشه غروب بتونمیاالن که نم-

 !کنمیخب!باهات هماهنگ م لهیخ-

 اد؟؟یما چرا نم نیداداش!صداي بانوي مشرق زم یاوک-

 کرده بود! ایارش شیکه دوسال پ زيیبعد اون ابرو ر زدمیگاز گرفتم!چه جوري باهاش حرف م لبمو

 بهش! دمیرو م ی!صبرکن گوشنجاستیهم-

 نگاه کردم!حرفمو از چشمام نیبه ام یبرداشت و گرفت سمتم،با شک و دودل کریرو از اسپ یگوش و

 و با لبخند گفت خوند

 گهید یکیحرفاست که تو رو به پاي کار  نیبامعرفت تر از ا ایکه نرفته س ادتیحرف بزن! ریبگ-

 !بسوزونه

 رو گرفتم و کنار گوشم گذاشتم و گفتم یزدم و گوش ایاما..!دل و به در گفتیتکون دادم!راست م سرمو

 سالم!-

 دمیرو شن دیکشکه  یقینفس عم صداي

 م؟؟یبذاري صداتو بشنو یکه حت یدونیانقدر مارو قابل نم ینیمعرفت،یسالم باران خانوم ب-



 گاز گرفتم لبمو

 !ایخجالتم نده س نیاز ا شتریب-

 ابروهاش نشست رو حس کردم نیکه ب یاخم

 ب باش منکه گذشته!تو خو یتار موت هرچ هی وونه؟فدايیاخه د یمن نده باران!چه خجالت لیشر تحو-

 !خوامیاي نم گهید زیچ

 زدم و بغض کنج گلوم نشست!! یکمرنگ لبخند

ر زروت کنن که هنوزم تق-  !جمع کن خودتوريیگیابغوره م ینیشیم خورهیم یبه توق یاي خاکبرسر ز 

 !نمیبب

 !می!درست مثل قدیخنده واقع هی!دمیخند

 !یکن!مگه من مرده باشم که تو بغض زمنیاي جانم خنده هات!بخند عز-

 کنج لبم نشست! یقیعم لبخند

 !ایس یمرس-

 دیخند

 !خدافظ!نمتونیبی!غروب مزنهیمادر صدا م ریقربونت!حاال کم وقتمو بگ-

 خدافظ!-

 ذوق زده رو اروم کنه!به رايیداشت سم یگرفتم که هنوز سع نیرو قطع کردم و سمت ام یلبخند گوش با

 رو میدربدي که باهم رفته بود نیت خاطرات اخربا ذوق داش رایرو گرفت!سم یلبخند زد و گوش صورتم

 رو با چشماي خودمون گفتیکه م یاتفاقات یو همه میجوري که انگار نه انگار ما هم بود کردیم فیتعر

 !نداختیمنو به خنده م نیو هم میدید

 بلندشد نیشدم!صداي خنده ي ام نیهاي محبوبم رو بغل کردمو سوار ماش یبرنج نون

 ت که اونجوري محکم بغلش کردياز دزدهینم یکس-

 کردم اخم

 بهش کشتمت! یگرفتم!جرعت داري ناخونک بزن ایبراي س-

 دیخند بلند

 شهره و نیکه خودش توي هم یکه سوغات ببرن نه کس رنیگیم ینون برنج یخنگوله من براي کس-

 خورده! ی!حتما تا االن صدتا نون برنجرازيیش اصالتا

 !باز اخم کردماوردمایخنگ بازي در م!منم گفتیکج کردم!راست م لبمو

 !بهش چشم نداشته باش!دمیخر ایدر هرصورت براي س-

 بود!!هنوزم ایاز پارك هاي محبوب س یکیتوي  5راه افتاد!!قرارمون ساعت  دیخندیکه م یدرحال

 لبمو دمشیبار اخري که د اداوريیرو به رو شم!!از  امکیبا س ییقرار بود با چه رو دونستمیینم

 !رفتمگازگ

 گذاشتم! فمیخاموش کردم و توي ک موی"گوش

 دمیدو دمیخندیکه م یمقاومت کنما!!درحال ایدر برابر س تونمینم نیازا شتریبخور من ب ایباران ب-

 بزنه که با ارنجم به یو خواست ناخونک سادیکنارم وا ایگرفتم!!س مرایو ظرف الوچه رو از س سمتشون

 ضربه زدم پهلوش



 !به مال من کار نداشته باش!!گهیودتو خوردي دبچه پرووو سهم خ-

 زد غر

 دختر!فقط دوتا!! یسیچقدر اخه تو خس-

 ظرف زد که باعث شد برگرده ریز یلحظه ضربه محکم هیکرد و تو  زیکشداري گفتم که چشماشو ر نوچ

 د بهافتا نیالوچه که روي زم یگم شد!ظرف خال رایو سم نیمن تو صداي خنده ام غیصورتم!!صداي ج تو

 نهیتا روي س دمینگاه کردم و صورتم رفت توهم!عالوه بر صورتم که الوچه اي شده بود مانتوي سف خودم

 رستوران؟؟ رفتمیسرو شکل م نیبود!من چه جوري با ا ادیشده بود!!عمق فاجعه ز قرمز

 یب!متوجه شده بود بدجور عصدمیرو کنارم شن ایکه از زور حرص رو هم فشار دادم صداي س چشمامو

 لحن ممکن باهام صحبت کنه نیداشت با اروم تر یو سع شدم

 !میصورتتو پاك کن میبر ایب ایباران جان!ب-

 رو هم فشار دادمو غر زدم دندونامو

 فقط ببر صداتو! ایس-

 انگار مطمن دی!خنده م رو که دوفتمیکه از صداي گرفتهم کرد باعث شد خودمم به خنده ب زيیي ر خنده

 ت دور کمرمو دستشو انداخ شد

 !میصورتتوبشور میبر ایچقدر خوشگل شدي که!ب یدونیاخ من فداي صورت قرمزت بشم!نم-

 به بازوش زدم یحرص مشت با

 کارکنم؟؟یصورتمو بشورم!مانتومو چ شوریب-

 !میاول صورتتو پاك کن ای!!بخرمیمانتو نو م هیحرص خوردن نداره که فداتشم!خودم برات -

 و قمقمه ش رو در اورد و با نیبردتم سمت ماش رهیوي خنده ش رو بگجل کردیم یکه سع یدرحال و

 کردمیم اینثار س یمشغول پاك کردن صورتم شد!!با هر بار تماس دستمال با صورتم فحش دستمال

 کاپمیبرام لوازم م دی!!!باديی!وجودمو به گند کششاالیا ینینب ریپاك شد!خ کاپمیتمام م ایس ريیبم-

 !ییییری!بمريیبگ

 که صورتم پاك تیصورتمو پاك کنه!درنها کردیم یو سع دیخندیبلندتر م ایس زدمیهر غري که من م با

 گفت شد

 !میریمانتو برات بگ هی میخب!بزن بر لهیخ-

 غر زدم دمویکالفه اي کش پوف

 !امیبابا ببرتم خونه مانتومو عوض کنم ب خوادی!نمريیبم-

 باالانداخت و گفت سري

 !ستیمانتو بشو ن گهیمانتو د نی!ارمیگیمانتو برات م هی!خودیب-

 دمیموهاش رو کش رونویحرص نفسمو فوت کردم ب پر

 ن؟یکه تهش بشه ا یداري کاري کن سمی!مگه سادشاالیا ريیبم-

 راه افتاد و گفت دیخندیکه م یحال در

 !ایدختر!بنده خدا ارش یزنیباران توروخدا انقدر غر نزن!چقدر تو غر م-

 !!اخم کردم!خب ما کهرونیاومدم ب پمونیمن با اک دیفهمیلبمو گاز گرفتم!اخ که اگه م ایاسم ارش دنیشن با

 دروغ بگم بهش!متوجه کردیو مجبورم م دادیم ریگ یخودش بود که الک ری!تقصمیکردیبدي نم کار



 !میباهم بزرگ شد ی!از بچهگمیما چهارتا مثل خواهر برادر گفتمیم یوقت شدینم

 و؟؟؟غرغر یباز تو به من گفت-

 !دیخند

 !یستینگو که ن-

 و به مانتوم نگاه کردم دمیخند

 !یبرام ساخت یچه سرو شکل نیخاکتومخت کنن بب یول-

 زد یبرام چشمک باخنده

 !شهیخاطره م-

 جلوي پاسا ژ توقف نکرد حرف نزدم! ایکه س یسرمو تکون دادم تا وقت باخنده

 !امیتا من ب نیتو بش-

 زدم غر

 تو پاساژ! وفتمیهات راه ممانتو با نینه پس با ا-

 رو در اوردم و به صفحه خاموشش نگاه کردم!اصن میشد!گوش ادهیو پ دیگونه م رو کش دویخند

 با پاکتاي توي دستش اومد ایتا س دیطول نکش یلیروشنش کنم!حوصله دعوا نداشتم!خ خواستمینم

 شد و پاکتارو داد دستم نی!با خنده سوار ماشرونیب

 بپوش وروجک!! ریبگ-

 پاکت رو نگاه نیاز مال خودمم قشنگتر بود !دوم دیکه شا دیدست مانتوي سف هیپاکتارو نگاه کردم! داخل

 رنگ! دیو کفش و شال سف فیطرح دار قشنگ همراه ک ی!مانتوي سبزابکردم

 !خواستمینم شتریمانتو ب هیچه خبره؟؟؟ ایس-

 دیخند

 !یکادوي عذرخواه شیکیجبران خسارته! شیکی-

 دمیاي نثارش کردم و خم شدم گونه ش رو بوس وونهیو د دمیخند

 !!یمرس-

 !غویج غینکن دختره ي ج میاَي اَي توف-

 انداختم و غر زدم مینیروي ب ینیچ

 از خداتم باشه!-

 خودم که دیتنم بود!مانتوي سف ديیسف شرتیت رشیافتاد و من مانتوي خودم رو در اوردم که ز راه

 لبخندزد ای!!سدمیرو پوش دمیردم و مانتوي جدبه قرمز شده بود رو در او لیتبد

 راحتشد؟؟ التیخب خ-

 دیلبخند دندون نما سرمو تکون دادم که خند با

 فحشمون دادن! یکل رایو سم نیاالن ام-

 وگرنه ومدین مینازن ینیسر ب ییشانس اوردي بال ایس ینی!!تیهاي خرک یشوخ نیتوا با ا ریهمه ش تقص-

 !!کندمیم تویدونه موهاي زنگ دونه

 بخنده!! شدیباعث م شهیو هم یزنگ گفتمیخاطر موهاي بوري که داشت من بهش م د،بهیخند بلند

 گفتم دمیخندیکه هنوز م یرو کم کرد،درحال کیصداي موز ایس نیتوقف ماش با



 خوش گذشت!! یلیخ ایس یمرس-

 پاکت ها رو نشون دادم و

 هم ممنون ازت! نایبابت ا-

 که باعث شد بخندم!! ختیام رو بهم رجلو اورد و چتري ه دستشو

 قابلتو نداشت فسق..-

 خبریب انیکه از جر ایاما س دیرنگ از روم پر ایارش دنیو من با د میخورد برگشت شهیضربه اي که به ش با

 لبخند زد وگفت دنشیبا د بودن

 !ایبه اقا ارش-

 بدون ایاما ارش دیکاري نکنه که نبا یي برزخ افهیتا با اون ق ایشد!تند رفتم سمت ارش ادهیهمراه من پ و

 که امکیزدمو دستمو گرفتم جلو دهنم!!س یغی!!جدیرو چسب قهشیو  امکیبه من رفت سمت س توجه

 امکیروي گونه ي س ایبزنه مشت ارش یبتونه حرف نکهیبه خودش داد و قبل ا یتو شوك بود تکون هنوز

 نشست

 داري؟ کاریختر من چتو مگه خودت ناموس نداري؟؟با دوست د یپسره عوض-

 یو با ارامش دیکش شیروي لب خون یبخنده!دست تونستیم طیشرا نیتو بدتر شهی!مثل همدیخند امکیس

 گفت کردیحفظش م طیشرا نیتو بدتر شهیهم که

 جان تمومش کن!دچار سو تفاهم شدي! ایارش-

 !اینشست باعث شد بدوام سمت ارش اییس یکه روي گونه یمشت اما

 شدي؟؟ وونهیتو؟؟د یکنیداري م کاریچ!!ایبس کن ارش-

 دیچیتوي گوشم پ ایداد ارش صداي

 مثل برادرمه؟؟؟اره؟ یگیم نجوريی؟؟ایکنیکارمیچ رونیب بهیوقت شب با پسر غر نیبه من بگو ا-

 ای!!چشماشو با حرص روي هم فشار دادو با داد ارششدیم ینگاه کردم که کم کم عصب ایس افهیق به

 رو ایجداشد و ارش نیرو گرفت و خودش از کاپوت ماش ایارش قهیحرکت  هیطاق شد و تو  طاقتش

 بودم!از دهی!خودم نمونهش رو دکنهیم یکنه بد قاط یقاط ایس یوقت دونستمیبه کاپوت!خوب م چسبوند

 ش گفت دهیدندوناي به هم چسب الي

 دمینم گهیا مشت دکه زدي رو با چهارت یجواب اون دوتا مشت گم،اگهینم یچی!اگه بهت هپیخوشت نیبب-

 شده!!اول ادمتو بشناس دیو فقط به خاطر اون دختر طفل معصومه که اون گوشه از ترس رنگش سف فقط

 رفهم؟؟؟ی!شاریقلدر بازي در ب بعد

 ش رو ول کرد وبه من که روي زانوم نشسته بودم و با وحشت دستامو جلوي دهنم گذاشته بودم و قهی و

 گذاشت و تکون داد قهشیشتشو کنار شقنگاه کرد!دوتا انگ کردمیم هیگر

 !یشب خوش فسقل-

 اشاره کردم وگفتم شیو لب زخم یشونیبغض بلند شدم و رفتم سمتش!به پ با

 ..!ایس-

 زد و با خنده خون لبشو پاك کرد لبخند

 !ری!من خوبم!شبت بخینترس فسقل-

 ایده ي اشک به ارشروي روانم خط انداخت!!از پشت پر نشیماش کیشد و صداي الست نیسوار ماش و



 تو خونه و در رو پشتم بستم!" دمیشدم وبدون توجه به باران گفتنش دو رهیخ

 با حرص روي هم فشار دادم!! چشمامو

 ؟؟یبهت بگم،شرمنده تم بخدا!االن خوب دیبا یچ دونمی!من..من نمایس-"

 دیخند

 فکرکن! ایخوبم باران جان خوبم!نگران من نباش!تو االن به ارش-

 زدم غیج

 !اریرو ن ایاسم ارش-

 از پشت تلفنم حس کردم اخمشو

 نفر هیبه  یکه تو دوستشداري،دوستداشتن قداست داره!وقت هی!گوش کن باران!گوش کن!اون ادم کس-

 منم جاي دی!شایکنارش باش طیشرا نیتوي بدتر یطیهر شرا ،تحتیتا تهش بمون دیدوستدارم با یگیم

 بهش حق بده کمیهم رو من نداره پس  یشناخت چیدوستداره،ه!اون کردمیبودم همون کار رو م ایارش

 اون واکنش رو نشون بده! دهیمن و تورو باهم د دنیخند یوقت

 ؟یکنیم دییتو کار اون رو تا-

 !نه اونقدر که اون رفتار رو بکنه اما گفتم مندمی!فقط بهش حق مستیمن ن اهمی!ارشستمین ایمن ارش-

 نکن! شتریب تشویحساسه حساس نیرو من و ام ینیبیو م !حاال که دوستشداريستمین ایارش

 بغض گفتم پر

 ؟؟یگیداري م یچ ایس-

 دیخند

 یکه دوستشداري بگذري و تا اخر عمر ترش یاز کس نیبه خاطر من و ام خوايیم وونهیدختره د-

 بندازي؟

 !ااایس-

 کنار!به تو هم کشمیخراب شه پس م تیزندگ خوامیرو بهت گفتم!من نم ایباران جان ادامه نده!گفتن-

 بمون! یکه بهش گفت ییپاي انتخابت و تمام دوستدارما گمیم

 ...ایاما س-

 !یخوش باش دوارمیاما نداره!خدافظ باران جان!!ام-

 جوابم رو نداد!!" چوقتیه گهیرو قطع کرد و د یکنم گوش یاجازه بده من اعتراض نکهیقبل ازا و

 هاي خاص خودش خوب تونست از دلم در وهیچند هفته با ش بعد ایاون روز بغض کردم!!ارش اداوريی با

 تمام اونروزا پوف کالفه اي اداوريیچقدر سخت بود!!از  فهممی!اما بعد از گذشت دوسال حاال م ارهیب

 لیاز دال یکیبود که داشت! یتیخصوص نیداشت اما شکاك بودنش بدتر ادیز یخوب ای!ارشدمیکش

 حق با بابا دیشا کردمیموضوع بود!االن که فکرم نیهم هم ایبا ارشبابا براي مخالفت ازدواج  یشگیهم

 متوقف شد! نیفکرا بودم که ماش نی!تو همستین تیزندگ کیبدتر از شکاك بودن شر زيیچ چی!هبود

 !میدی!رسدیش ادهیپ-

 رو به روي حوضچه بزرگ مکتیروي ن امکیس دنیشدم!با د ادهیپ نیزدم و از ماش یکم جون لبخند

 عضله اي که براي خودش درست کرده بود کلیاز اون ه ریشدم روش!به غ قیجون گرفت!!دق لبخندم

 قیلبخندي زد و از جاش بلند شد!!نگاه اونم روي من دق دنمونیبا د امکمیاي نکرده بود!!س گهید ریتغ



 گرفت! شتريیلبخندش عمق ب تیو درنها شد

 با لبخند رفت سمتشو مشتشونو بهم زدن نیام

 ق؟یچطوري رف-

 هاي شما!! یاز احوال پرس-

 بودم و ستادهیکردن اما من همون پشت ا یگرم یهم با لبخند باهاش دست داد وسالم احوال پرس رایسم

 یخجالت بود،دلخوري بود!!اسم حس دونمی!نمدمیکشیم یسنگ فرش شده خطوط فرض نیپا روي زم با

 نگاه کنم!!کفشاي چرمش که کنار امکیاما اونقدري بود که نتونم تو چشماي س دونستمیداشتمو نم که

 بندازم! ریز شتریقرار گرفت باعث شد سرمو ب کفشام

 بانو؟؟ ديیرو نم ریبنده حق نیافتخار صحبت با ا-

 اون خاطره تلخ کنج گلوم لونه کرد گفتم اداوردنیکه از به  یسرمو بلند کنم با بغض نکهیا بدون

 تو چشمات نگاه کنم!! شهیبخدا روم نم ایس-

 نگاه سمیچونه م رو گرفت و سرمو بلند کرد!!به چشماي قهوه اي رنگش نگاه کردم،به چشماي خ ستشد

 که روي گونه م نشست رو با انگشتش پاك کرد یو قطره اشک کرد

 زده خجالتشو تو گهید یکی ؟کتکشویکشیشدي تو دختر؟مگه کاري کردي که از من خجالت م وونهید-

 ؟یکشیم

 شد قتریعم بغضم

 که خجالتش رو بکشه!! ستینخودش -

 سخت شد و زمزمه کرد چهرهش

 !دمیشن ی!متاسف شدم واقعا وقتدونمیم-

 تا کنارش قدم بزنم! دتمیانداختمو سکوت کردم!!دستمو توي دستش گرفت و کش ریز سرمو

 بوده! یاما مطمن باش حکمت ستمیچرت و پرتا ن نیو ا حتیاهل نص یدونیم-

 تکون دادم سرمو

 که حالت بهتر شده! اما خوشحالم-

 !دونمیم-

 داد و گفت یمیفشار مال دستمو

 !دمتیالمصب!!دو ساله که ند نمتیبب کمیسرتو بلند کن بذار -

 زدم پوزخند

 !ینیکه نب یخودت خواست-

 حس کردم لبخندشو

 !یمونیمثل خواهر نداشتهم م یدونیبه خاطر خودته!!خوب م کنمیمن هرکاري کردم و م-

 کردي؟؟؟یدو سال ول م واهرتم،خیاگه خواهر داشت-

 دیو دستشو دور کمرم حلقه کرد!روي موهام رو بوس دیتو اغوشم کش دیخندیکه م یدرحال

 دونستمیم نکهیمنم هست!من به خاطر ا یتو ناراحت یبشم من،مطمن باش ناراحت تیفداي دلخور-

 !خوامیم تموخواسی!من صالحتو منتونیکنار که خراب نشه ب دمیداري و دوستتداره کش دوستش

 تکون دادم! سرمو



 دستت؟؟ هیاون چ-

 گفتم گرفتمیکه جعبه رو سمتش م یباال انداختم و درحال شونه

 !براي تو اوردم!ینون برنج-

 دیزد و روي موهام رو بوس یقیعم لبخند

 !ديیکشیرو به رخ ادم م تی!هرچقدرم دلخور بودي باز مهربونایبود نجوريیا ممیاز قد-

 خم کرد و رو به روي صورتم نگه داشت که سرشو لبخندزدم

 ؟؟؟یاشت-

 شدم رهیخ شیعمق گرفت و به چشماي قهوه ا لبخندم

 مگه قهر بودم؟؟-

 دیو گونه رو بوس دیخند

 رو بلد بودن! دنیاي جان!اي کاش همه مثل تو راحت بخش-

 گفت شمونیپ انیتا ب گرفتیرو م نیکه شماره ام یخجالت زده اي زدم!درحال لبخند

 !میخب اومد لهی....خن؟یی!!الو داداش کجایانقدر کم حرف نبودي بانوي مشرق امیقد-

 برگردوند بشیرو توي ج یگوش

 !میرو به رو نشستن!بر ایداخل کافه تر-

 راه افتادم! امکیکه بلد نبودم دنبال س من

 کردي؟؟یم کاریمدت چ نیا-

 خداروشکر!از گرمیهم م ی!پول خوبمدیرو انجام م شیغاتیشرکت مشغول به کار شدم!کاراي تبل هیتوي -

 پاك پاکم! یدونیدخترم که م لحاظ

 کردیرو برام اسون م دنیخند ایتونستم بخندم!!چقدر س باالخره

 !ینزن به پاي پاک تویعرضگ یب-

 به دستم که توي دستش بود اشاره کرد طنتیش با

 ؟؟یرو مطمئن یعرضگیب-

 م توهم رفت که باعث شد بلند بخنده!ش کردم!!از درد چهره نهینثار س یو مشت دمیخند

 نبودي!مثل سنگ شدي! نجوريیکردي با خودت قبال ا کاری!چایس ريیبم-

 !!داخل تماما چوب کار شده بود ومیتوي دستش گرفت و ماساژ داد!با لبخند وارد کافه بامزه شد دستمو

 و مشغول بگو مینشست زیم هیدور  میداشت!!دوباره چهار نفري مثل قد یجالب یقیو مدرن تلف یسنت فضاي

 که باهاشون حالم دمینشستم و خند یینفره!!دوباره کنار ادما4 پیهمون اک می!دوباره شدمیشد بخند

 بود! خوب

 وارد خونه شدیکه گذرونده بودم از روي لبم پاك نم یلبخندي که بعد از تمام اون لحظات خوش با

 لبخند زد دنمونی!!پونه با دشدم

 لبتون خندونه!خوش گذشت؟؟که  نمیبیبه به م-

 سمت اتاق گفت رفتیوم شدیچشماش باز نم یکه از خستگ یدرحال رایسم

 خوب بود! یلیخ یجات خال-

 رو روي اپن گذاشت دیبسته هاي خر نیام



 امشب!! ديیبه خوردمون م یچ نمیاز سفارشاي شما خانوم خانوما،بب نمیا-

 با لبخند بسته هارو برداشت وگفت پونه

 سبزي که انگشتاتم باهاش بخوري! کوفته هی-

 شونه باال انداخت داشتیبرم زیاز روي م یبیکه س یدر حال نیام

 کجان؟ نای!!مامانمیکن فیو تعر مینیبب-

 !شهیم داشونیاالنا پ گهیدوري توي شهر بزنن!د هیرفتن -

 مبل نشستم و شالم رو در اوردم! روي

 !یدم از تشنگش دي؟؟هالكیدونه از اون شربتات بهم م هیپونه -

 !ارمی!االن مزمیاره عز-

 اومد متوجه شدم اطیکه از تو ح نیاورد!!با صداي ماش رونیي شربت رو ب شهیو ش خچالیرفت سمت  و

 گفت نیبرگشتن!!پاشدم تا برم استقبالشون که ام نایبابا

 خودشون ! انیاالن م نیبش نیریخودش-

 لبخند زد دنمیدر!!مامان با داعتنا به حرفش رفتم سمت  ینثارش کردم و ب یچپ چپ

 !خوش گذشت؟زکمیسالم عز-

 !یاره خوب بود!جاي شما خال-

 بسته هاي دستش اشاره کردم به

 ه؟؟یچ نایا-

 !یسوغات-

 بابا از پشت سرش اومد صداي

 دوتا خواهر افتادن بهم و پوست ما دوتا باجناق رو کندن!-

 ه بابا دادم!!واقعا پوستشون رو کنده بودن!توو به بسته هاي دستشون نگاه کردم و حق رو ب لبخندزدم

 بابا فرو رفتم اغوش

 خوش گذشت ناردون بابا؟؟-

 لبخندي که امروز روي لبم نقش شده بود سرمو تکون دادم با

 ماه تونستم چند ساعت خوشحال باشم و خوش بگذرونم! 5بعد -

 دیرو بوس میشونیعمق گرفت و پ لبخندش

 لبخند قشنگت تنگ شده بود باباجون! نیخوشحالم برات!!دلم براي ا-

 شربت ازمون ینی!خاله با سومدیاز خودم بدم م شتریو ب شتریب زدنیحرف م نجوريیا یدم،وقتیگز لبمو

 گفت داشتیکه شربت رو برم یدرحال یکرد !عممو عل ییرایپذ

 !یپونه جان بوهاي خوب راه انداخت-

 مزهشم مثل بوش خوب باشه! دوارمیام- پونه

 خوشمزهست!اصال نگران نباش! یکه شما درست کن یرچه- بابا

 با حض به پسر شهیبود کنارمون نشست!خاله فاطمه مثل هم ختهیکه براي خودش ر یلیبا ظرف اج نیام

 ش نگاه کرد و گفت دردونه

 خوش گذشت مادر؟-



 پسته اي گرفت سمتم و رو به خاله گفت نیام

 وش نگذشته باشه؟خ شهیم م،مگهیبعددوسال دوباره دورهم جمع شد-

 کردم دییحرفشو تا گرفتمیکه پسته رو ازش م یدرحال

 ام عوض شد! هیروح یحساب م،منکهیدور هم جمع شد میمثل قد گه،دوبارهیراست م نیام-

 وبغض سراغم اومد!با حرص یخداروشکري گفت و جرعه اي از شربت ش رو خورد!دوباره کالفگ خاله

 حال مزخرف که انگار حاال حاال نیشدناي من!!امان از ا یجن نیا رو روي هم فشار دادم!امان از چشمام

 نجوريیبارم نبود ا نی!اولگرفتیبغضم م هویدست از سرم برداره!بار اولم نبود که وسط خنده  خواستینم

 !لبمو گاز گرفتمو به خودم تشرگرفتنیو تمام خاطرات جلو چشمام جون م کردمیو بغض م شدمیم یجن

 یقطره اشک نیشد!اول قتریتشر زدنم معکوس عمل کرد و بغضم عم شهیاما مثل همکه بغض نکنم  زدم

 که نیتو اتاق ام دمیگذاشتم و دو زیشربتم رو روي م وانیروي گونه نشست رو پاك کردم و ل که

 ضربه میشونیداخلش نبود!روي تخت نشستم و موهام رو چنگ زدم و با کف دستم محکم به پ چکسیه

 زدم

 باشه حال و روزت؟؟بسه باران!تمومش کن!! نیا خوايیم یمق،بسه!!تا کبسه باران اح-

 بود که دستمو بذارم نی!تنها کاري که تونستم بکنم اگرفتنیجمله ام قطره هاي اشک شدت م هیبا هر  اما

 سهیقد ای!ارشگرفتیجلوي چشمام جون م ایدهنم تا صداي هق هقم بلند نشه!!!چهره ي ارش جلوي

 ومدنیچرا فقط خاطرات خوب م دونمیکم نداشت،خاطره ي بد باهاش کم نداشتم اما نمبد  نبود،اخالقاي

 داخل اتاق شد!!سرم نیمونده بود!ضربه اي به در خورد و ام ادمی اشیچرا فقط خوب دونمیچشمم،نم جلوي

 دهیو صحنه ي تکراري د تیوضع نیهمه من روتو هم نکهیانداختم!خسته شده بودم از ا ریز شتریب رو

 اش گذاشت!!انقدر تو سکوت نوازشم کرد تا باالخره نهیکنارم نشست و سرمو روي س حرفی!!بدنبو

 و روي موهام رو بوسه زد دیچیام بند اومده دستش رو دور کمرم پ هیحس کرد گر یشدم!وقت ارومتر

 پس خودت رو کنمیحال و احوالت هم درك م نیهستم باران،تمام ا شتیپ شهیمن هم یدونیخوب م-

 رهیم کنهیسرزنش نکن!طرف دوست پسرش باهاش تموم م ستیکه دست خودت ن زيیبه خاطر چ یالک

 که توي یدر برابر حجم غم ییهم قو یلیپس خ نهیحال وروزت ا تیوضع نیاونوقت تو با ا زنهیم رگشو

 نشسته! دلت

 ه تمومدار یهمه چ گهید کنمیفکرم ی!درست وقتشمیخوب شم کمتر موفق م کنمیم یسع شتریب یهرچ-

 ...هویحالم بهتر شده  کمیو  شهیم

 وسط حرفم دیپر

 دونمی!مستیجز خودت ن چکسیجا که ه هیبري  خوادیدلت م یکنیخنده بغص م ،وسطیشیم یجن هوی-

 هیمدت که کمتر از  نیفقط؟؟االن توي ا یکنینگاه م وانویل یي خال مهین دونم،چرایم ناروی!همه ي ابارانم

 ايیب یحوصله داشت شیماه پ هی!تا یرفت شیچقدر خوب پ نیبهتر شده!بب چقدر حال روزت نیبب ماهه

 ؟؟یلبخند بزن هی یحت یتونستیرون؟؟میب ايیاز اتاقت ب یداشت مسافرت؟؟حوصله

 باال انداختم سرمو

 شهیبهتر م نمیبهتر شده!بعد ا یلیحال وروزت خ یتا خوب بش یکه خودت خواست یوقت ن،ازیپس بب-

 چهار نفرمون دوباره هست! پی!اکایهم من هستم هم سبه بعد  نیاز ا چون

 گرفت سمتم تا اشکاي روي گونه م رو پاك یزدم!دستمال یلبخند کمرنگ ایدوباره حضور س اداوريی از



 کنم

 ویباز یماه هم که نبودي با هزارتا پارت5 نیبرگردي سر کالسات،هم دی!باشهیم کالسات شروع م 15از  -

 ؟؟یکه درست رو ول کن خوايیدوباره برگردي!نم یکردم تا بتون کوفت و زهرمارا جمعش نیا

 اصال حوصله ي دانشگاه رفتن رو تیوضع نیول کنم اما االن تو ا خواستمیچشماش نگاه کردم!نم به

 ؟؟یبراي طراح کردیم اريیاوضاع احوال داغون مگه مغزم  نی!اصال با انداشتم

 قصد رو ندارم اما.. نیا-

 وسط حرفم دیپر

 بازي کاري کنم که یبا پارت تونمینم گهیصورت د نیا ریدانشگاه چون در غ ريیم م 15نداره از  اما-

 مطمن باش!! کنهیعوض م یلیخ تویرو ادامه بدي!در ضمن دانشگاه رفتن روح درست

 بهش داد یمیکه دستش روي دست مشت شده ام نشست و فشار مال دمیکالفه اي کش پوف

 !میذاریت رو پشت سر مروزاي سخ نیباهم ا ییدوتا-

 حرفا رو از نیکنج لبم نشست!چقدر خوب بود هر روز ا تیلبخندي از جنس واقع شیشگیهم تیحما از

 بشنوي!! زاتیعز

 صداي مامان الي پلکام رو باز کردم با

 !شهیم ریدانشگاهت د دارشوی!بزمیشو عز داریبارانم ب-

 خواستمیادمو سرم رو توي بالشت فرو کردم!نماسم دانشگاه چشمامو با حرص روي هم فشار د دنیشن با

 دیاز صداشم مشخص بود خراب کنم!با نوري که توي اتاق دو یذوق مامان رو که حت خواستمیبزنم!نم غر

 شدم!! رهیرو بلند کردم و به مامان خ سرم

 رو اماده کردم لتیها!خودم وسا شهیم رتیبه دست و صورت بزن قربونت برم!د یاب هیبلندشو -

 !وتیتوي آرش شتمگذا

 ی!دستزدیبازم به لبخند روي لبش نگاه کردم و کم کم لبخندزدم!خداروشکر که لبخند م مهیچشماي ن با

 به نهیاب به صورتم زدم و تو ا ی!مشتییو از تختم بلندشدم و رفتم تو دستشو دمیگردنبندم کش به

 نگاه کردم! صورتم

 یجوري رفتار کن نکهی،حق ناخوش بودن نداري،حق اکردن نداري هیحق گر رونیب یاالن که از در رفت-

 همه بفهمن افسرده اي نداري! که

 چشماي خودم نگاه کردم وگفتم تو

 !رفهمیش-

 بدي ریو تاث دادمیکاري بود که دوهفته بودهرروز انجامش م نیرفتم!ا رونیب ییاز دستشو و

 ام رقهوهیش وانیرفتم!مامان ل نییپا از پله ها دمیپوشیسورمه اي رنگم رو م یکه شلوار ل ی!درحالنداشت

 !دمیجلوم گذاشت و کنارم نشست!نون تست رو برداشتم و با چاقو کرم کاکائوي محبوبم رو روش مال رو

 بابا رفت کارخونه؟-

 !رسونتتی!گفت خودش مشهینه داره اماده م-

 و رفتم تو اتاق تا شدم زبلندیزدمو سرمو تکون دادم!صبحانه م رو که خوردم از پشت م یکم رنگ لبخند

 و مقنعه سورمه اي رنگم دمیبهاره م رو پوش ی!!مانتوي سبز ابدیطول نکش شتریربع ب هی کاپمیبشم!!م اماده

 زد یقیلبخند عم دنمیرفتم!بابا با د رونیرو برداشتم و ب فمیک ویسرکردم!ارش رو



 !ریسالم ناردون بابا!صبحت بخ-

 و همراه بابا دمیرو پوش میسبز اب یرفتم!کتون رونیکردم و ب یظجوابش رو دادم و از مامان خداف بالبخند

 دنیدر اوردم و با د فمیبلندشد!از ک میشدم صداي گوش نیسوار ماش نکهیشدم!به محض ا نیماش سوار

 !شدیدانشگاه رفتن من نم ریگیانقدر پ نیام شدیم ی!!چدمیپوف کالفه اي کش نیام اسم

 جانم؟-

 نشگاه؟دا ريیبال!داري م یجانت ب-

 گفتم کالفه

 !رمیبلهههه!با بابا دارم م-

 دیخند میکالفگ از

 راحت بشه!!خدافظ! المی!خواستم فقط خیداشته باش یخب!روز خوب لهیخ-

 خدافظ!-

 دیرو که قطع کردم بابا خند یگوش

 از خداتم باشه پسرخاله ت انقدر نگرانته!-

 تکون دادم سرمو

 !و نگرانمه ریگیپ اديیز گهیوقتا د یبغض-

 و سکوت کرد!!جلوي دانشگاه که توقف کرد برگشت سمتم لبخندزد

 فقط.. یداشته باش یروز خوب دوارمیمواظب خودت باش!ام-

 گردنبند گردنم اشاره کرد به

 1نره!!  ادتیاونو -

 لبخندزدم

 چشم!-

 دمیشدم و گونه ش رو بوس خم

 !خدافظ!نمتیبی!شب مییبابا یمرس-

 خدابه همرات!-

 رو محکم تر ومیارش یو دسته دمیکش یقیشدم!نفس عم رهیشدم و به سر در دانشگاه خ ادهیپ نیماش از

 ربع تا شروع هیلب گفتم وارد دانشگاه شدم!به ساعت نگاه کردم!هنوز  ریو با بسم هللا ي که ز گرفتم

 ضرب زیقهوه سفارش دادم!با دستم روي م ریوقت داشتم!داخل کافه ي دانشگاه نشستم و ش کالس

 یکنم چون وقت یبودم که بتونم دوباره طراح دواریداشتم فکرکردم!!ام شرویبه روزي که در پ و گرفتم

 امیباعث شد از فکر در ب نیکنم!صداي نازن ینتونستم طراح چوقتیبود ه ریدرگ ذهنم

 تو دختر؟؟ ییمعرفتتت!کجا یسالم ب-

 ریل هاي روي گونه ش تغبه جز چا شیبلند کردمو به صورتش نگاه کردم!نسبت به پنج ماهه پ سرمو

 که خدا دادي دادیمن رو فحش م شهیقبال تو فکرش بود که چال بکاره و هم ادمهیاي نکرده بود! گهید

 نگاهش کردم یدارم!با لبخند کمرنگ چال

 تو؟ ی!خوبیکینزد نیجا هم هی-

 زدو کنارم نشست لبخند



 !ديدایجواب نم زدمیزنگ م تیبه گوش یمن خوبم فقط نگرانت بودم!هرچ-

 تکون دادم سرمو

 کجاست! میگوش دونستمیمدت اصال نم هیاره -

 دیخند

 که الغر کردي خوشملتر شد! نمیبیچه خبرا؟م-

 پوزخند زدم،الغر کردم؟؟نه جونم الغر شده بودم! ناخداگاه

 !یتوهم چال کاشت-

 دیخند

 اد؟یااره!خوب شدم؟بهم م-

 تکون دادم!! سرمو

 همونان! دیخداروشکر اسات یول ستین یکیباهم ترم ازم عقب افتادي کالسامون  هی-

 داده بود! حیبرام توض نی!امدونستمیم

 دمیرو اوردن و جلوم گذاشتن!تشکر کردمو جرعه اي ازش نوش رقهوهمیش

 خوره؟یم رقهوهیهوا ادم ش نیخاکبرسرت کنن تو ا-

 باالانداختم شونه

 !خورمیمن م-

 و چشماش پر شد از غم!!کم کم کمرنگ شد!دستشو روي دستم گذاشت  لبخندش

 بهم گفت! رای!سمدونستمینم شیواقعا متاسفم!!تا دو ماه پ ایباران بابت ارش-

 محکمتر کردم و کوتاه گفتم رقوهیش وانیدورل دستمو

 ممنون-

 تو نیکه باعث شد گلوم بسوزه و اشک تو چشمام جمع شه!!نازن دمیرو سرکش رقهوهمیالجرعه ش و

 !!به ساعتم نگاه کردمو از جام بلندشدمنگاهم کرد یبا ناراحت سکوت

 !خدافظ!دمتی!خوشحال شدم دشهیکالسم االن شروع م-

 و سسرزنش دادمیلب خودم رو فحش م ریکه ز یاي ازش دور شدم در حال گهیحرف د چیبدون ه و

 !یبارم باخت نیکه به خودت دادي عمل نکردي!!ا ی!باران به قولکردمیم

 یفشار عصب نیگذاشتم و چشمامو پرحرص بستم تا مبدا از زور ا مینشویمتشنج دست روي پ یاعصاب با

 چشمامو باز کردمو اتود تی!با عصبانمی!گند خورده بود توي زندگیروي گونه هام سر بخوره!!لعنت اشکام

 شدم!!امروز رهیخ یگذاشتم و به نقطه نامعلوم میشونیپرت کردم و دوباره دستمو روي پ مویتخته شاست و

 کنم!لبمو گاز گرفتمو یفکرم انقدر متشنجه درست طراح یوقت شدی!اصال مگه میمعناي واقع زدم به گند

 رونیپرت کردم و از کالس ب ومیو اتودم رو توي ارش یجام بلندشدم و با حرص تخته شاست از

 گرفتمو سمت خونه رفتم!تمام راه نیماش هیاژرانس  نیاز اول نینداشتم براي هم ی!حوصله ي شلوغرفتم

 منو با خواستمیمامان لبمو گاز گرفتم!نم اداوريیو جلوي اشکام رو گرفتم!با  کردمیرو سرکوب م ضمبغ

 رو در اوردم میمن درد بکشه!گوش دنیاز درد کش خواستمیناراحت بشه!نم خواستمی!نمنهیبب تیوضع نیا

 دیچیخندونش توي گشوم پ شهیبوق صداي هم نیرو گرفتم!با دوم ایشماره ي س و

 من! یم بانوي مشرقجان دل-



 بغض صدام رو نلرزونه گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 خونه اي؟؟ ایس-

 لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 !دمیتازه رس-

 !رسمیم گهیربع د هیتا -

 دستام نیرو دادم و سرم رو ب ایي کوتاه ي گفت و تماس رو قطع کردم!!به راننده ادرس خونه ي س باشه

 !گرفتم

 ؟خانوم نجاستیا-

 رنگ خونه ش نگاه کردم!پول رو در اوردم و گرفتم سمتش یبلند کردم و به در مشک سرمو

 ممنون اقا!-

 باز شد!!بغضم رو دوباره و یکیزنگ رو فشردم در با صداي ت نکهیشدم!!به محض ا ادهیپ نیاز ماش و

 گ انداخت!چقدربه گلوم چن شتریچرخوندم!!بغض ب اطیقورت دادم و داخل رفتم!!نگاهمو توي ح دوباره

 و بابا یبا عمو عل ای!!پدر سشیتا دو سال پ ی!از بچهگمیخاطره داشت اطیح نیتوي ا رایو سم نیو ام ایس با

 توي ایپدرمادر س شیسال پ6!اما درست میباهم رفت امد داشت ادیم ادمی یبودن و ازوقت یمیقد دوستاي

 یلیاز من خ ایوارد شد!اما س ایما هم به س هم به یکشته شدن و ضربه ي بزرگ یلعنت مايیاون هواپ سقوط

 دم در باالخره بغضم دنشیبرگرده!!با د یزود تونست خودش رو جمع کنه و به زندگ یلیتر بود خ قوي

 دستش هیرو با  ومیو ارش فیباز کرد و اشکام روي گونه هام سر خوردن!!نگران اومد سمتم و ک سر

 و کمکم کرد دیرو بوس میشونیبه خودش فشردتم!نرم پش رو دور کمرم انداخت و  گهیو دست د گرفت

 ینگ زيیخودت چ یتا وقت نکهیبود،ا نیهم ایس اتیخصوص نیاز بهتر یکیداخل خونه!! میباهم بر تا

 و روي مبل ارمیارومت کنه! کمکم کرد تا مانتو ومقنعهم رو در ب کنهیم یو سع پرسهینم یچیه

 هیاومد کنارم!ناخداگاه وسط گر رقهوهیش وانیعد با ل!!رفت سمت اشپرخونه و چند لحظه بنشوندتم

 درست کرده بود!کنارم نشست و دستمو توي رقهوهیگوشه ي لبم نشست!از قبل اومدنم برام ش لبخندي

 وقتا براي اروم یگرفت و سکوت کرد!!انقدر کنارم نشست و سکوت کرد تا اروم شدم!بعض دستش

 و تو ینیکه کنارش بش نیبدي هم لشیقلمبه سلمبه تحو و حرفاي یحرف بزن ستینفر الزم ن هی کردن

 و اروم بشه! ستیتا بفهمه تنها ن هیکاف ینگاهش کن سکوت

 نگاه کردم و حرف زدم زیبود!به رزاي روي م دهیفهم یرو بهتر از هرکس نیا ایس

 نه نشستنمحتما تو خو شه،گفتمیبرم دانشگاه حالم خوب م یوقت نیامروز رفتم دانشگاه!گفتم به قول ام-

 طرح هیاما گند زدم گند! یحال بدم دامن زده،اما رفتم دانشگاه،نشستم سر کالس شروع کردم طراح به

 انقدر گند خورده شده تو نکهیانقدر داغون شدم ا نکهیکنه!ا یکه خودم رو راض یطرح هی!دمینکش درست

 !کنهیبراي خودم بکنم داره حالمو بد م تونمیکاري نم چیو من ه میزندگ

 ناست؟؟یمنظورت از گند زدن ا-

 زیرو روي م میبه طرح هام که توي دستش بود اشاره کرد!با بغض سرمو تکون دادم!برگه هاي طراح و

 و برگشت سمتم گذاشت

 خودت رو شهیهم نهیاعتماد به نفسه!مشکلت ا ست،نبودین اینبود ارش ه؟؟مشکلتیمشکل تو چ یدونیم-

 حال وروز تو نیمرده قبول اما ا شیخواستیکه م یشقت کس!اقا درست،دوست پسرت،عیکم گرفت دست



 پسر ایباهاش؟؟ارش یازدواج کن یتونستیزنده بود م ایفکرکن!اگه ارش کمی!ستیماه به خاطر اون ن 6 بعد

 ببرتري نسبت به تو زیچه چ شینبود اما براي تو بس بود؟؟به جز به قول خودشون اصالت خانوادگ بدي

 که فقط دوست پسرت بود و یبزن داشتنش؟باران چشماتو باز کن،کسبودنش؟؟دست  داشت؟؟شکاك

 کارکنه؟؟االنمیچ خواستیم شديیزنش م یکه دست روت بلند کنه وقت دادیاجازه رو به خودش م نیا

 !تا چشماتو بازیتا بفهم گمیحرفارو پشتش بگم اما دارم م نیا ستیدرست ن امرزتشیمرده خداب اون

 !یکنیم نیکه حالت بد باشه!خودت به خودت تلق خوايی!تو خودت مايیکنار ب هیقض نیو راحتتر با ا یکن

 برداشت و جلوي چشمم تکون داد طرحامو

 راجب خودت یشاهکاره باران!چ نایاز نظر تو افتضاحهه؟ا نایگندزدن؟؟ا یگیم نایتو به اا-

 هم اديیزدانشجو  هیبراي  نای!اییاز خودت؟تو تازه ترم دو کارشناس خوايیم یفکرکردي؟چ

 توي هنر کار حرف اولو یدونی!خودت بهتر مستیخب!نرو!اجباري ن لهیکنه؟خیم تتی!دانشگاه اذهست

 وقتشه وارد بازار گهیادامه بدي!!د ستین ازيی!نییجلو اديیجاشم ز نی!تو تا همیلینه مدرك تحص زنهیم

 !یبش کار

 نخندم! نتونستم

 من رادیطرح هاي پر از ا نیروي ا ادیم یا؟؟کیس کنهیمنو قبول م ايیخط خط نیا یبازار کار؟؟؟ک-

 شدي؟ وونهیو وقت بذاره؟؟د هیسرما

 کردیکه ته دل ادم رو قرص م ییازهمون لبخندا شهیزد!مثل هم لبخند

 اري؟یب خوايیچه بهونه اي م گهی؟؟دیمن اگه ادمش رو جور کنم چ-

 ییفکرا ینی گفتیم نجوريیا ی!وقتزدینم یفکر حرف یب اینداشت!اصال س یچشماش نگاه کردم!شوخ به

 سرش داشت! تو

 ؟یادمش با من!ادمشو جور کنم تو هست-

 !سرم رو تکون دادمدمیترسیشده بودم!م جی!گدونمینگاه کردم!نم بهش

 !دونمینم-

 زد لبخند

 نویو اماده بودي بهم خبر بده!اما ا ینترس!اما فعال فکر کن هروقت خواست یچیمن پشتت هستم از ه-

 الزمه!! اديیاالنت ز هیدن براي تو و روحکار کر بدون

 وگفت دیرو بوس میشونیپ

 هی میبعدم بر یمن شیزنگ به مادرت بزن که نگرانت نشه و بدونه پ هیخب حاال هم بلندشو  لهیخ-

 گشنمه! ی!من که حسابمیبخور ییغذا

 از روي مبل بلندو نگران نشه! امیس شیرو در اوردم و به مامان گفتم ك پ میرو تکون دادم و گوش سرم

 ایو رفتم سمت س شدم

 رون؟یب میبر ایخونه  ارنیسفارش بدم ب تزایپ-

 کنم تازه از سرکار اومده بود و خسته بود! تشیاذ نیاز ا شتریب خواستمینگاه کردم!نم بهش

 !یخونه!مرس ارنینه سفارش بده ب-

 نگاه کردم!لبمو کج زمیرو در اورد وشماره گرفت!!به طرح هاي روي م شیاي گفت و گوش باشه

 کرده میعصب یو حساب نهینبود که به دل خودم بش زيیکرده بود اما چ دشییاستادمم تا کردم،درسته



 بابت داشتنش دیکه مشغول صحبت بود نگاه کردم و لبخندزدم!چقدر با ای!!به سبود

 دینبود!شاخبري  ی!االن از اون حجم بغض و ناراحتکردیبرام معجزه م شهیهم ای!سکردمیخداروشکرم

 نگاه کردم!!قد ایروي اپن نشستم و به س میمیشدن بود که اومده بود سراغم!طبق عادت قد یجن همون

 دوست بشه،به قول خودش یپسري نبود که با کس ایدختر کش بود اما س یحساب دهشیورز کلیو ه بلند

 غول هم سختتراز شکستن شاخ  ایمناسب براي ازدواج با س سیکردن ک دایبود و پ یازدواج ادم

 و دستشو توي موهام دیخند دنمیرو قطع کرد و برگشت سمتم،با د ی!!سفارشش که تموم شد گوشبود

 گفت رختشونیکه بهم م یکرد و در حال فرو

 اد؟؟یتا غذامون ب ارمیب خوريیم زيیچ-

 دمیپر نییباال انداختم و از اپن پا سرمو

 ه؟؟یشگیسجاده و چادر نمازت جاي هم-

 زد و سرشو تکون داد لبخند

 اره!هنوزم همون اعتقاد رو داري؟-

 رونیتکون دادم و با خنده از پله ها باال رفتم و از تو کشوي اتاق مادرش چادر نمازو سجاده رو ب سرمو

 میباور داشت میکه کرده بود ییها قیو تحق میکه رفته بود یی!!کل خانواده ما براساس اون کالسااوردم

 نفر رو واقعا از ته هی ی!وقتريیجز بردار و پدرت حجاب بگ یکه جلوي هر کس ستین یمعن نیبه ا اسالم

 چیکه ه یدونستیم یو اون پسر هم تورو مثل خواهرت دوست داشت،وقت یمثل داداش دوست داشت دلت

 که مثل داداش دوستشون ییاون پسرهم محرمت بود!جلوي تمام کسا یشیمرتکب نم یاشتباه کار

 بود درست مثل نیکه نگاهشون سنگ ییاما جلوي کسا دادمیدست م کردمیراحت بودم بغلشون م مداشت

 اعتقاد نمی!اکردمیباهاش رفتار نم نیو ام ایاما مثل س گرفتمیراحت نبودم حجاب نم چوقتیه پپسرعموم

 مازم روجمعبود!!نمازم رو که خوندم چادر ن نیاما خب اعتقاد من ا کردنیدرکش نم ایلیبود درسته خ من

 که ایس دنیبود با د دهیچیتوي خونه پ تزایرفتم بوي پ نییدوباره توي کشو گذاشتم!از پله ها که پا کردمو

 گذاشته بود لبخندزدم!چقدر خوب بود که یرو روي اپن گذاشته بود و براي خودش فقط صندل تزایپ

 !ذاشتیبخورم کاري که مامان نمروي اپن و غذا  نمیدوستدارم بش دونستیمونده بود و م ادشی عادتامو

 ریوپن ینیزم بیمورد عالقه م همراه س یکیمکز تزايیو نشستم!به پ دمیلبخند خودم رو از اپن باال کش با

 سسم رو برداشت و برام باز کرد!خوب ایشد!س قتریلبخندم عم یاي مشک شهیروش و نوشابه ي ش تزايیپ

 گفتم کردمیکه با لبخند نگاهش م ی!در حالرمخویموقع باز کردن سس به مشکل م شهیهم دونستیم

 ه؟یارزوهاي من چ نیاز بزرگتر یکی یدونیم-

 گفت کردیکه با لبخند نگاهم م یدرحال

 ه؟یچ-

 ایس شیکه پ نیگشنه ام بود و هم یبهش زدم!حساب یرو برداشت و گاز بزرگ تزامیاز پ یبرش

 !کردیوشحالترم مو راحت باشم خ ارمیادا در ب مجبورنبودم

 تو من رو بشناسه! یشوهرمم به اندزاه نکهیا-

 ختیو موهام رو بهم ر دیحرفم بلند خند دنیشن با

 لوس! هیفسقل-

 و بردمیم ادیرو از  یبودم همه چ ایس شیپ یوقت شهی!هممیو خنده هامون خورد یشوخ نیرو ب شام



 اورد! ینیریبرام ش ایدغدغه بخندم!!بعد از خوردن شام س یب تونستمیم

 اره؟ یفکرکنم قصد داري چاقم کن-

 رو گذاشت جلوم یزد و بستن لبخند

 !کنهیدختر رو خوشحال نم هی یشکالت یمثل بستن یچیه گهیقانون نانوشته اي هست که م هی-

 باالانداختم ابرو

 !عهیوس اديیز کمیشناختت راجب دخترا -

 شد!بعد از تموم شدن رهیبه من خچونهش و  رینشست و دستشو زد ز شیزد و روي صندل یچشمک

 کرد زیبا خنده خم شد و با دستمال کاغذي صورتم رو تم یبستن

 !رسهیوقت شوهر کردنت نم چوقتیتو ه-

 زدم غیج دمیخندیکه م یدرحال

 !!اییییس-

 دیگم شد!ابروم باال پر فونیخنده م توي صداي ا صداي

 بودي؟ یمنتظر کس-

 گفت فونیسمت ا فتریکه م یباالانداخت و درحال ییابرو

 !رانیو سم نیام دینه شا-

 لبخندش عمق گرفت فونیا دنید با

 تو! ای!بقیراه گم ردي رف-

 در رو براش باز کرد،برگشت سمتم و با خنده گفت و

 داري تو! یدختر چه شانس-

 دنیاه کردم با د!به لباسم نگرایو سم نیدوستشه نه ام دمینگاهش کردم که رفت سمت در!فقط فهم گنگ

 !صداش بلندشدایسمت اتاق س دمیتنم دو تاپ

 بردار! یتوي کمدم لباس هست،خواست-

 قابل ایس کلیمن با ه کلیمن!ه دمیپوشیسمت کمدش وبه لباساش نگاه کردم!پوفف کدوم رو م رفتم

 ندیو تنم کردم!!با د دمیکش رونیب یچهارخونه قرمز مشک رهنیپ هیلباساش  نیمگه؟؟از ب اسهیق

 تا روي باسنم رهنشمیبار تا بزنم تا اندازهم شه!بلندي پ 5 کیخنده گرفت!!مجبور شدم نزد ناشیاست

 به موهام ی!دستشناسمشیکه نم یکیبود که با تاپ برم جلوي  نی!سرمو تکون دادم بد نبود بهتر ازابود

 ثارش کردم!امان ییکرد که اخم کردم و خفه شو زيیخنده ي ر دنمیبا د ایرفتم!س نییو پا دمیکش

 طرح هام که توي دستش بود لبمو دنیپشت به من روي مبل نشسته بود!اروم جلو رفتم که با د دوستش

 که نگران ینینگاه کردم که چشماشو بازو بسته کرد  ایابرو شدم!تند به س یگرفتم!خاکبرسر شدم!ب گاز

 جا هیرتش براي چند ثانصو دنی!اروم سالم کردم که سرش رو بلند کرد و برگشت سمتم!با دنباش

 اما جذاب!اونم یکامل!چشم ابرو مشک یپسر شرق هیبود که جوون گفتن داشت! ییها افهی!از اون قخوردم

 روي مبل ایسرش رو تکون داد و جواب سالمم رو کوتاه داد!!کنار س دنمیجذاب!!اما اون با د اديیز

 و با ارنج ضربه اي به پهلوش زدم،دم گوشم زمزمه کرد نشستم

 بهونه اي داري؟ گهیاز ادمش!د نمیا-

 گاز گرفتم لبمو



 !ومدهینگفته با اون اخماي تو همشم صد درصد خوشش ن یچیهنوز که ه-

 زد یکج لبخند

 صورت بود نیا ریهم خوشش اومده در غ یلیخ گمیم یپرسیم شناسمشیاگه از من که دوستشم و م-

 ار!کن ذاشتیم یبراي سوم کردیرو که نگاه م یو دوم یاول

 گفتم دمویکالفه اي کش پوف

 !ایخدا نکشتت س-

 که پسر سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد!انقدر صورت جذاب و جدي داشت که با اون نگاه نافذ دیخند

 بزنه خیترسناك شده بود و باعث شد دستام  شتریاخماي توهم ب و

 کاراي شماست؟ نایا-

 کردم سرمو تکون دادم و سکوت کوتاه

 نه؟ ایبله -

 !خنگ!کوتاه گفتمگهیاره د ینی دادمیسرمو تکون م یگازگرفتم وقت لبمو

 بله!-

 داشت خنده ش یکه سع ایتکون داد و با گفتن خوبه دوباره به طرح ها نگاه کرد!برگشتم سمت س سرشو

 از پاش گرفتم و اروم گفتم یشگونیکنترل کنه و ن رو

 تو! خنديیم ی!به چريیمرض بگ-

 گاز گرفت ولبش

 !یفهمیم-

 ادم جور کردنتم! نیعاشق ا ینی-

 شد رهیداشت!دوباره سرش رو بلند کرد و بهم خ ی!اسم خوبیرعلیبرگشتم سمت ام و

 ن؟یدانشجو هست-

 و گفت دیبه ابروش کش یسرم رو تکون دادم که دست دوباره

 بهتره! دیبادي لنگواج نداشته باش دیزنیبا من حرف م یوقت-

 که گاز گرفتم طرح هام رو نشون داد یبه لببدون توجه  و

 چندتا همراهتون هست؟ نیهستن!هم یکاراي خوب-

 م رو در اوردم و سمتش گرفتم گهی!!طرح هاي دومیگفتم نه و از جام بلند شدم و رفتم سمت ارش نباریا

 دییبفرما-

 قهیو بعد از ده دجدي بهشون نگاه کرد  یلیکرد و برگه هارو ازم گرفت!دوباره تو سکوت و خ تشکري

 رو بلند کرد سرش

 !دیدار یکاراي قوي و دست جسوري توي طراح دیدانشجو هست نکهیبا ا-

 حرفش رو بگه یکردم و منتظر شدم ادامه یلب ریز تشکر

 بدم! یحیتوض هیخودم مجدد  دونمیداده اما الزم م حیچقدر براتون توض امکیس دونمینم-

 هستم که یهست که دنبال کس یمدت هیلباس دارم! یطراح نسسایپناه هستم و ل زدانی یرعلیام من

 از هیهستش که سرما نطوریا ممیکار طیمزون بزرگ رو راه اندازي کنم!شرا هیباهاش کار کنمو  بتونم

 درصد براي خودم 65درصد به طراح و  35 ادیسودي که به دست م تیاز شما و درنها یو طراح من



 سالهست! 20دختر  هیشدن با  کی!منظورم شرسکهیر کنمیکه دارم من مکاري  نی!اشهیم

 دمیحرفش پر نیکردم و ب اخم

 ساله! -21

 ذره اي خودش رو ببازه و حرفشو گم کنه،حرفش رو اصالح کرد نکهیا بدون

 تهش به شکست دونمیکه م ییسکایر سکم،نهیساله اما من کال اهل ر 21دختر  هیشدن با  کیشر-

 !شمیدرصد مطمئنم باشم که موفق م 99که  کنمیم یسکیعادت ندارم بازنده باشم!رچون  خورهیم

 رو مخ اديیز کمی تشیخصوص نی!ازدیشد!چقدر از خودش مطمئن بود و محکم حرف م قتریعم اخمم

 !رفتیم

 داره؟ تیشدن با من موفق کیانقدر مطمئنتون کرده که شر یاونوقت چ-

 !طرح هارو نشونم داد وگفتایس لبخنداي هیزد،درست شب یمطمئن لبخند

 طراح هست! نیکه توي دست ا یجسارت-

 زد وگفت یصورت نامطمئنم لبخند کج به

 !دیطرح ها شما نباش نیطراح ا نکهیمگه ا-

 همه اعتماد به نفس و نیبزنم تا ا یحرف هی خواستیکردمو نگاهش کردم!دلم م زیبا حرص ر چشمامو

 بشه! ختهیحجم از اعتماد به نفس و صالبت ر نیگفت تا ا دیبا یچ دونستمیشکسته بشه اما نم صالبتش

 چون دیکه خوب فکراتونو بکن خوامیم نیبه خاطر هم ستیراحت ن یلیدر هر صورت کار کردن با من خ-

 !ستین یراه برگشت چیه گهید بعدش

 حرص گفتم با

 متوجه شدم!-

 رو تکون داد و از جاش بلند شد! سرش

 ون هستم!خب!پس منتظر خبرت لهیخ-

 یشراکت بشه،حت نیا یقاط ایذره س هی خوادینم یکه حت ینی نیدر اورد و گرفت سمتم،ا بشیاز ج یکارت

 شماره تلفن گرفتن!کارت رو ازش گرفتم و تشکر کردم! هیاندازه ي  به

 ربع هیاي بر نیفوت کردم!اوفف!جلوي ا رونیروي مبل ولو شدم و نفسم رو ب ایاز رفتنش با س بعد

 به شراکت!!مغز خر خوردم مگه!! دهیچه رس کنهیم ووانهیهم ادم رو د نشستن

 برگشتم سمتش دمیرو که شن ایس یبهش زدم!صداي خنده یبرداشتم و گاز پرحرص زیاز روي م اريیخ

 سمتش پرت کردم ارویخ و

 ام جور کردنت! نیمرده شورتو ببرن با ا-

 ح هاي شما نباشه!طر نیا نکهیاداشو در اوردم:مگه ا و

 دیخند بلندتر

 ؟؟یه خنديیم یبه چ-

 زد لبخند

 !گمیبعدها بهت م-

 روي مبل بلندشدم که گفت از

 !دیترکونیخوب فکرکن!!شما دوتا باهم م شنهادشیباران روي پ یول-



 نثارش کردمو گفتم یچپ چپ

 نه اون! ترکمیبله من از حرص م-

 دیخند

 و باهاش کنار یکن دایاون قلقارو پ یتونیکه م یهست یتو تنها کس مدونیداره که من م ییقلقا هی یرعلیام-

 !ايیب

 رفتم سمت اشپزخونه و گفتم بااخم

 !امین خوامیم-

 زدم غیو از پشت کمرم و گرفتو بلندم کرد روي اپن گذاشت که ج دیخند ایس

 !دمیترس وونهید-

 شمام نگاه کرد و شمرده شمردهلبخند دستاشو باز کرد و دوطرف بدنم گذاشت و خم شد سمتم!به چ با

 گفت

 !ینیبیقبول کن!بد نم تیکه روش فکرکن و درنها گمیمن بهت م-

 زدیحرف م زيیچ هیمطمئن از  نجوريیا یچشماش نگاه کردم!چشماشو مطمئن بازو بسته کرد!وقت به

 !!پوف کالفه ايدادمیمرو انجام  گفتیاگه کاري که م کردمیمن ضرر نم ینیمطمئن بود!! نکهیا ینی

 گفتم دمویکش

 !هینظرش چ نمی!بذار به بابا بگم ببکنمیباشههه!روش فکرم-

 دیخند

 !کنمیم شیبابات بامن!من راض-

 نگاهش کردم چپ

 !یکنیکار اصرار م نیچرا تو انقدر به ا-

 زد لبخند

 به خاطر خودت!مطمئن باش!-

 تکون دادمو باشه اي گفتم! سرمو

 گه؟؟ید یمونیشب م-

 بود!! 12ساعت نگاه کردم  هب

 ري؟؟یتو مگه سرکار نم-

 !لمهیفردا روز تعط زمینه عز-

 !!نجامیپس به بابا خبر بدم که ا-

 !شماره بابا رو گرفتمامیب نییباز و بسته کرد و کنار رفت تا از اپن پا چشماشو

 ناردون بابا؟ ییکجا-

 !امی!خونه سییسالم بابا-

 اي؟یب خوايینم-

 مباالانداخت شونه

 !شمونیپ انیب نمیو ام رای!احتماال فردا سمامیفردا م نجایا مونمینه م-

 ازش بپرسم! یحال هی امکیرو بده به س یخب!مواظب خودت باش!گوش لهیخ-



 بابا دمیدیم یوقت ومدی!!لبخندم عمق گرفتم!خوشم مایرو دادم س یگوش یگفتمو بعد از خدافظ یچشم

 جاها ثابت کرده! یلیخ شویبرادر ایهم داره!به قول خودش س ایاعتماد داره به س نیکه به ام همونقدر

 شدم! داریکرده بودم ب میتنظ 9روي ساعت  شبیکه از د میبا آالرم گوش صبح

 که چشماي خواب الودم یو از تخت بلندشدم!!نگاهمو توي اتاق چرخوندم!درحال دمیي بلندي کش ازهیخم

 و از دمیبه موهام کش ی!بعد از شستن دست و صورتم دستییتم سمت دستشوبلند شدم و رف دمیمالیم رو

 نییاز پله ها پا نیپاورچ نینشده!پاورچ داریب ایرفتم!از سکوت خونه متوجه شدم که هنوز س رونیب اتاق

 ایکه س ییدوستداره و خداروشکر از اونجا دونستمیشدم!م ایو مشغول اماده کردن پنکک براي س رفتم

 !لوازم اشپزي هم که از صدقه سر من تويشدیم دایتوي خونه ش پ شهیهم یبود همه چ کمویشخودم  مثل

 کردم روي دور اروم باهاش کارکنم تا کمتر سرو صدا یرو در اوردم و سع یش داشت!همزن برق خونه

 و مختی! تابه رو روي گاز گذاشتم و کره رو داخلش انداختم تا اب بشه و بعد مواد رو داخل تابه رکنم

 و گذاشتم روي ختمیبعد چهار تا پنکک خوشرنگ روي هم گذاشتم و روش عسل ر قهید ستیب

 از پشت ایاب پرتقال درست کردم وروي اپن گذاشتم که صداي س ایوبراي س رقهوهی!براي خودم شاپن

 اومد سرم

 ادیم یبه به چه بوهاي خوب-

 !دیزدمو برگشتم که خند یغیج

 !!می!ترسوندريیمرض بگ-

 زد یبخند به پنکک توي ظرف نگاه کرد و سوتل با

 چه کردي با من باران خانوم!-

 و روي اپن نشستم! دمیخند

 نوش جون!-

 خوري؟یخودت نم-

 باالانداختم سرمو

 ك دوستندارم! یدونیم-

 اورد رونیو دونات تازه اي رو ب خچالیسمت  رفت

 گرفتم! روزیپس دونات بخور!د-

 ه و خوشمزه زدم!کردم و گازي به دونات تاز تشکر

 دي؟یراحت خواب-

 تکون دادم سرمو

 اره خوب بود دستت دردنکنه!-

 بلندشد شیش رو خورد که صداي زنگ گوش وهیو جرعه اي از ابم ختیرو بهم ر موهام

 بذاري الي چشمات باز بشه بعد خودتو چتر کن خونه ي من بشر!-

 !میمنتظرتون ایخب،گمشو ب لهیخ-

. 

 خدافظ! نمتیبیسرراه خودت بخر!ماره -

 رو قطع کرد و با خنده گفت یگوش



 !انیم گهیساعت د مین رایو سم نیام-

 وگفت ختیموهام رو بهم ر شدیکه از جاش بلند م یدرحال

 !یخوشمزه شده بود فسقل یلیبري!خ متیبد دیبا گهید رمیگیرو پس م شبمیحرف د-

 ت سمتم!به چشمام نگاه کرد وگفتگفتم که برگش یزدم و نوش جون یکم جون لبخند

 !یتوهم فسقل رهینکن که کالهمون بدجور م نجوريی!!ااینبود که دوباره پکر ش نیقرارمون ا-

 رفت و من موندم و رونیگفت و از اشپزخونه ب ینیو افر دیرو بوس میشونیو سرمو تکون دادم،پ لبخندزدم

 !کردمیدوباره سرکوبش م دیاز غم که با یحجم

++ 

 نزده خیکه توي دستم بود!من که تاحاال جوجه س یخینگاه به س هیه به ظرف جوجه ها کردم و نگا هی

 رو که خیس نیرو جوجه زدم و کنار گذاشتم!!دوم خیس نیباالانداختم و اول ه،شونهیبدونم چه جور بودم

 دیجوجه م خند خیس دنیاومد تو و با د ایس برداشتم

 !ستین زنم،کارتویبرو اونور خودم م ایب-

 انقدر بد زدم؟؟-

 نشونم داد نشونویهم اورد و فضاي ب کینزد انگشتاشو

 انقدر!-

 و با ارنج به پهلوش زدم دمیخند

 براتون کنهیباد م رتمیمنه که غ ریزدم!اصال تقص خی!به من چه خب،مگه من تاحاال جوجه ستیتربیب-

 کنم کارتون کمتر شه! خیس جوجه

 با رایمشغول درست کردن ذغال بود و سم نی!!اماطیرفتم تو ح دیخندیغرغرام م به ایکه س یدرحال

 و گفتم نیمشغول صحبت بود،رفتم سمت ام یگوش

 خواي؟یکمک نم-

 لبخند زد دنمید با

 دانشگاه چطوربود؟ روزی!دزمینه عز-

 باالانداختم شونه

 !دونمیخوب نم دمیبد،شا-

 زد لبخند

 اره؟ یشش اومده و خواسته باهاش شراکت کناز کارات خو یرعلیام گفتیم ایس-

 رو تکون دادم سرم

 باهاش کارکنم! خوادیاصال دلم نم یاره،ول-

 و سرشو تکون داد دیخند

 بذار به پاي خان زاده بودنش! یبداخالقه ول کمی دونمیم-

 بودنش؟ یچ یچ-

 ایاز س دیبا دونمینم قیخان کجا بوده رو دق نکهیاز خان هاي بزرگ بوده!ا یکیخانزاده!!از نوادگان -

 !یبپرس

 باال انداختم وگفتم ییابرو



 !هیادم حساب یلیخ ارویپس -

 زد وگفت یچشمک

 !دیبراي هم باش یمکمل خوب دیتونیفکرکن!شما دوتا م شنهادشی!اما به نظرم رو پییزایچ نیهمچ هی-

 !زنهیحرفاي تو رو م ه؟؟اونمیچ ایهمه اصرار تو و س نیا لیدل-

 دیخند

 !میکردیمطمئن باش بهت اصرار نم کرديی!اگه ضرر ممیشناسیجفتتون رو خوب مچون ما -

 شدم رهیرو تکون دادم و به ذغال هاي قرمز خ سرم

 !هیجد اديیز یلیترسم،خی!اما من ازش مدونمیم-

 لبخندزد

 برات باشه! یسکوي پرتاب خوب تونهیم یرعلیخودت شک نکن!ام اي،بهیاز پسش بر م-

 گاز گرفتم ولبم

 که خبر اممیاز خنگ باز فهممینم نایاز شراکت و ا یچیترسناکه،من سنم کمه ه کمیشراکت  گهیم نکهیا-

 !داري

 دیرو کش گونهم

 برم با خوامیمن م ینگ هویکردن براي مزونش  یسال دوسال طراح هیکه بعد  نیمنظورش از شراکت ا-

 ريیگیزوج هنري هم باشن!م ییجورا هیهاش بمونه و باشه که تا تهش با یکی خوادیکارکنم!م گهید یکی

 گم؟یم یچ

 مونیکه بارها و بارها بهشون اعتماد کردم و پش ییجفت کسا یکج کردم و سرم رو تکون دادم!وقت لبمو

 فکرکنم!! دیکه با ینیفکرکن  یرعلیام شنهادیکه روي پ گنیم نشدم

 اومد ایس صداي

 باران برو کنار نخوره بهت!-

 ي جوجه نگاه کردمها خیس به

 ست؟؟ین ادیبراي ما چهارنفر ز نیا-

 دیخند نیام

 ازت! هیشاک ی!خاله حسابريیجون بگ کمیگرفتم بخوري  ادیز-

 چاق بشم؟ نیخوایاالن!م گهید ست؟خوبمین یشاک یاوففف!خاله ک-

 روي ذغال گفت دیچیهارو م خیکه س یدر حال نیام

 !لینگیانقدر غر نزننن ج-

 ربت اومد سمتمونش وانیبا ل رایسم

 !دیسادیوا شیگرمتون شده کنار ات دیبچه ها شربت بخور-

 شربت رو ازدستش گرفت زدیکه لبخند م یدرحال ایس

 !یقربونت بره که انقدر به فکرمون ایاخ س-

 بري؟؟ ی:اُشششش!بچه پرو قربون کنیام

 جون نداره!! شیتو بادتو بزن ات-

 تا جوجه ها میو مشغول صحبت شد مینشست رایزه کردم و روي تاب همراه سمخنده شربتم رو مزه م با



 بشن! اماده

 !!دیکنیوقت انقدر کار م هی:خانوما جاتون راحته؟؟بد نباشه ایس

 دیخند رایسم

 !!میکه انجام بد ستیکاري ن-

 کار بگم!! هیقربونت برم خودم بهت  نجایا ای!بستیکرده ن خودیکار ب-

 جا بلندشد و سمتشون رفتبا خنده از  رایسم

 ام؟؟یمنم ب-

 ؟یکنیفکرم یخودت چ زمیعز دونمینم-

 رو بلند کرد غمیموهام رو بهم زد و ج ایخنده سمتشون رفتم که س با

 !!ای!انقدر ور نرو باهاشون سخورهیبخدا موهاي من از دست تو گره م-

 دگفتیخندیکه م یدرحال

 تا جوجه ها اماده شن!؟ یکنیست مخوشمزه هات براي ما در نیاز اون ته چ دونهی-

 دمینثارش کردم و رفتم سمت خونه که صداش رو شن ییشکمو

 ه؟یارزوي من چ نیبزرگتر یدونیم

 و نگاهش کردم برگشتم

 زنم دستپختش مثل تو باشه!!-

 که یاي نثارش کردم و درحال وونهیبرداشتم و سمتش پرتاب کردم و د یبیس زیو از روي م دمیخند بلند

 تو اشپزخونه مشغول شدم! دمیخندیم هنوز

 بهش دیبا گهیپناه گدشته بود و د زدانی یرعلیبا ام دارمید نیهفته از اون روز و اخر هیبه  کینزد

 دیبارینگاهش م یکه از تمام حرکاتش حت یتیجد اداوريیاما هنوز مطمئن نبودم،هنوز از  دادمیخبرم

 پر از لشمیاسم و فام ی!به کارتش نگاه کردم!حتومدمیادم کنار م نیبا ا دیچه جوري با دم،منیترسیم

 دیچیتوي گوشم پ ایبود!صداي س جذبه

 و باهاش یکن دایاون قلقارو پ یتونیکه م یهست یتو تنها کس دونمیداره که من م ییقلقا هی یرعلیام-"

 !"ايیب کنار

 اي باالانداختم وگفتم شونه

 باهاش کارکنم! گهیو م زنهیر مطمئن باهام حرف مکه انقد دونهیم یچ هی ایحتما س-

 که ضربه اي به در خورد و بابا وارد اتاق شد دمیکالفه اي کش پوف

 داري؟یناردونم ب-

 روي تخت بلندشدم از

 !دارمی!بییاره بابا-

 لبخند وارد اتاق شد و کنارم نشست،به کارت توي دستم نگاه کرد وگفت با

 ه؟ینظر خودت چ-

 ختمباالاندا شونه

 !کنهیترسم رو کمتر م نیو ام ایس نانیاما اطم ترسمیم-

 بلند کردمو بهش نگاه کردم سرمو



 بابا؟ یگیم یتو چ-

 زدو به قران توي دستش اشاره کرد لبخند

 از رستگاري! ،پریعال گهیقران م نیمن که نه اما ا-

 باالانداختم! ابرو

 ؟یچ ینی-

 زد وگفت یپر از ارامش لبخند

 تو انجامش شک نکن! گهیم نویا یداده اما وقتن حیچراشو توض-

 گاز گرفتم لبمو

 زنگ بزنم و بگم قبوله؟ یگیم ینی-

 چشماشو باز و بسته کرد نانیاطم با

 که! یدونیم میاره!قبول کن ما پشتت-

 رداشتم و بهرو ب میرفت!گوش رونیو از اتاق ب دیرو بوس میشونیزدم وسرم رو تکون دادم!با لبخند پ لبخند

 صبح بود!زود که نبود؟لبمو گازگرفتم و شمارهش رو وارد کردم و با بسم هللا 10نگاه کردم!  ساعت

 توي کردمیدکمه ي سبز رو لمس کردم!صداي هر بوق انگار صداي ضربان قلبم بود که حس م یرلبیز

 دیچیتو گوشم پ شیتا بوق صداي جد4!!بعد از زنهیداره م گلوم

 !دییبله بفرما-

 با زبون تر کردم لبمو

 پناه! زدانیسالم اقاي -

 کم بشه گفت تشیذره اي از جد نکهیداشتم اسمم رو بپرسه اما بدون ا انتظار

 منتظر زنگتون بودم!! نایسالم خانوم!زودتر ازا-

 قرار بود از دستش دق مرگ دیپر از رستگاري در اومده بود؟؟؟اره خب شا یعال نیگاز گرفتم!ا لبمو

 !دمیرسیوري به رستگاري ماونج بشم

 !!دیمقدار طول کش هی رمیبگ میبله تا تصم-

 شد؟یچ متونیتصم تیروزه بشه گرفت!و حاال در نها هیکه  ستین یمیتصم دیبله خب حق دار-

 گاز گرفتم و گفتم لبمو

 که قبوله!! کنمیفکر م-

 لحنش محکمتر شد کمی نباریو ا دمیپوف کالفهش رو شن صداي

 که دیکنیفکر م دیتا متوجه بش دیهفته وقت داشت هیجواب وقت دادم بهتون؟؟ نیي اهفته برا هیمن -

 که قبوله!! دیمطمئن ای قبوله

 بود!حاال از دهنم در نیب زی!!چرا انقدر رگهیبود د یچه ادم نیچشمامو روي هم فشار دادم!ا پرحرص

 گفت دیبهش؟!سکوتم رو که د ديیم ریتو چرا گ کنمیفکرم اومد

 مجدد و اتمام داریبراي د 1که دادم قبوله قرارمون ساعت  شنهاديیکه پ دیت اگه مطمئن شددر هرصور-

 که؟ دی!متوجه ادینه که فکرکرد دیکه اگر مطمئن شد کنمیم دیهاي اخر اما...اما تاک حجت

 وگفتم دمیکش میشونیبه پ یفوت کردم!دست رونیباد کردمو با حرص ب لپامو

 بله متوجه ام!-



 !خدانگهدار!فرستمیخوبه!ادرس رو براتون م-

 خدانگهدار!-

 !!ريی!درد بگريی!مرض بگدمیکش یپر حرص غیتماس قطع شد!!به محض قطع شدن تماس ج و

 در اوردم:اتمام حجت هاي اخر! اداشو

 پرت کردم نیروي زم بالشتمو

 اي!به درك!به من چه!اتمام!!خانزداه اي که خانزداه ريیاصن؟بزنم تو سرت تا بم یهست یفکرکردي ک-

 !!اوففف!خدا به دادم برسه!!حجت

 بوق جواب داد نیرو گرفتم!با سوم ایس یرو برداشتم و شماره میگوش

 ل؟؟ینگیجان دلم ج-

 زدم غیتوي بالشت فرو کردمو ج سرمو

 !ایییییییییییییس-

 خندهش بلندشد صداي

 حرف زدي! یرعلیشده!با ام یبذار حدس بزنم چ-

 زدم غیصدام باال نره ج کردمیم یعکه س یدرحال

 اگه قبول کردي گهی!!به من مایس گهیم یچ نیشما حرف زدم!!ا خیبله بله با اون دوست مشنگ و ابشار -

 هان تو ایس گهیم یچ نیفالن جا براي حرف هاي اخر و اتمام حجت هاي اخر!!ا ایب کیساعت  شنهادویپ

 !!گهیم یچ نیمن بگو ا به

 شد خنده ش بلندتر صداي

 تو! خنديیم یزهرمار!به چ-

 گفت دیخندیکه هنوز م یدرحال

 اونجا باش از االن اماده 1به نظرم اگه گفته ساعت  هیجد اديیتو کارش ز یعل ری!!امگمیبعد ها بهت م-

 !یکه به موقع سر قرار برس شو

 دمیکالفه اي کش پوف

 خوره؟؟یم نیمن به ا هیادم کارکنم؟اخه چ نیبا ا دیبه من بگه من چه جوري با تونیکی-

 دیخند

 باران تو به من که شک نداري!داري؟-

 گفتم که ادامه داد یکوتاه نوچ

 یپس به حرفم گوش بده و برو سر قرار و باهاش حرف بزن!باران،خودت باش!متوجه اي چ-

 گه بهت گفتما ،منینشون بدي تا به اون برس یکه هست یخودتو بزرگتر از اون ستین ازيیگم؟؟نیم

 یگفتم!پس خودت باش تا بتون شناسمیکه م یبر اساس باران یشیو موفق م ايیکنار ب یتونیم باهاش

 گم؟یم یچ ی!گرفتايیکنار ب باهاش

 دیحوصله اي گفتم که خند یتکون دادمو اوهم ب سرمو

 !برو که تااخرش پشتتم!ینرس ریدختر خوب!برو اماده شو به قرارت د نیافر-

 !دمیشنیم ریساعت اخ میحرف رو توي ن نیبار بود که ا نیدوم نی!البخندزدم

 نداشته راديیا چیقرار دادم تا ه یبه خودم کردم و با دقت خودم رو مورد بررس نهینگاه رو توي ا نیاخر



 رنگ با رژ اجري و رژ گونه یچشم کلفت با لنزاي عسل شه،خطیصورتم مثل هم شی!!اراباشم

 شتریب نطوريیکرده بودم پشتم و ساده بسته بودم!چهرهم رو ا !موهام رو کامال جمعهمرنگش

 کار شده بود و جلوش تا ییرنگ که باال تنهش پارچه ي طرح دار طال ی!!مانتوي بلند مشکدوستداشتم

 تا قوزك پام شیبلند دمیپوشیپاشنه دار م یکه وقت نیزانوم بود و به صورت حالل پشتش تا روي زم باالي

 هنرم رو به دیمامان برام دوخته بود!!لبخندزدم،به هرحال با اطیدم داده بودم و خ!طرحش رو خودیرسیم

 دنمیرفتم!مامان با د نییچرممو دستم گرفتم مثل گذشته با اعتماد به نفس از پله ها پا فی!کدمیکشیم رخ

 دیزد و گونه م رو بوس لبخند

 که با خبر خوب برگردي! شاالیمامان،ا یموفق باش-

 گفتم دمیپوشیشام رو مکه کف یدرحال

 !شکشیاقا سالم برگردم خبر خوبش پ نیفقط دعا کن من از دست ا-

 دیخند

 !هیحتما ادم خوب زننیازش مطمئن حرف م نیو ام امکینگران نباش،اونقدر که س-

 رو تکون دادم سرم

 دوتا ناقصول عقل! نیفعال که منم عقلم رو دادم دست ا-

 با خنده گفت مامان

 چه طرز حرف زدنه! نیباران!!ا-

 به دنیاومدم و سوار اژانس شدم!ادرس رو دادم و تا رس رونیاز خونه ب یزدم و بعد از خدافظ لبخند

 بده بهم!با توقف یکرد دلگرم یسع ایچت کردم و فحش نثار خودشو دوستش کردم و س ایبا س مقصد

 روبه روم کیشدم!به رستوران ش ادهیپ نیه از ماشکردمو بعد از دادن پول به رانند یخدافظ ایاز س نیماش

 قلبم داره توي کردمیو وارد رستوران شدم!!حس م دمیکش یقیباالانداختم!نفس عم ییکردمو ابرو نگاه

 از اون حال کمیکه اومد سمتم باعث شد  یعرق کرده بود صداي گارسون یکف دستم حساب زنهیم گلوم

 دور شم متشنج

 د؟؟یاه قرار مالقات دارپن زدانیشما با اقاي -

 گفتم کوتاه

 بله!-

 طرف لطفا! نیاز ا-

 زیپشت م یرعلیام دنیبا د دمیسمت پله هاي وسط سالن رفت و منم دنبالش!به باالي پله ها که رس و

 کردم وحشتم رو سرکوب کنم و با یوحشت توي قلبم لونه کنه!سع شدیادم باعث م نیگاز گرفتم،ا لبمو

 لبش گذاشته بود یکه گوشه گاريیس دنمیداشتم رفتم سمتش!با د شیپ قهیچند د که تا یبه نفس اعتماد

 نوك پا تا فرق سرم! ق،ازینگاه دق هیخاموش کرد و بهم نگاه کرد! رو

 سالم!-

 دیشدم!شا رهیخ شینشستم و به صورت جد یتکون داد و کوتاه جواب سالمم رو داد!روي صندل سرشو

 کردم لبخند ی"خودت باش باران"سعدیچیتوي گوشم پ ایصداي س اما داشتمیم تیجد کمی دیبا خودمم

 !منو رو گرفت سمتمبزنم

 !میبهتره اول غذامونو سفارش بد-



 یگفتمو منو رو ازش گرفتم!نگاهش روي لرزش محسوس دستم باعث شد معذب شم،چ یي کوتاه بله

 منو نگاه کردم و گفتم شد؟بهینم قیانقدر روم دق شدیم

 ن؟یایم نجایا ادیشما ز-

 !بایتقر-

 سمتش گرفتم منورو

 !دیغذاي منم شما انتخاب کن دیکنیپس لطف م-

 به منو کرد یاي گفت و منو رو گرفت!به گارسون با دستش اشاره کرد و نگاه البته

 هم براي خودم! اريیپرس بخت هیبا مخلفات براي خانوم، یپرس لقمه زعفران هی-

 گه؟یامر د-

 ممنون!-

 سري تکون داد و رفت! سونگار

 اشنا شم! شتریب خوامی،میراجب خودت صحبت کن کممی خوامیخب،تا غذامون اماده بشه م لهیخ-

 تر کردم لبمو

 نتونستم درست جوابش رو بدم! چوقتیکه ه یسئواالي سخت و کل نیدوباره ا-

 گفت اوردیدر م گارینخ س هیکه  یرو تکون داد و درحال سرش

 فرزندي درسته؟ م،تکینپس بذار راحتش ک-

 تذکر اون شبش تند گفتم اداوريیرو تکون دادم اما با  سرم

 بله!-

 هفته ست که هی،االنیدانشگاه نرفت یلیماه به هر دل5 ،یخونیسالته،تو دانشگاه فرهنگ و هنر درس م -21

 کارخونه شکالت داره،مادرت خانه دار و..؟ دي،پدرتیداري دانشگاهت رو ادامه م مجدد

 کنم گفتم ريیداشتم از گرد شدن شون جلوگ یکه سع ییشماچ با

 !دیهمه رو گفت کنمیموند؟؟فکرم گهی"و"اي د-

 زد و سرش رو تکون داد یکج لبخند

 بم ریمطمئن باش ز یینجایکه مطمئن به موفق شدنم نباشم!پس اگه ا کنمینم یسکیر چوقتیگفتم که ه-

 رو در اوردم و مطمئنم از کارت! تیزندگ

 ز گرفتم تا درشت بارش نکنمگا لبمو

 ؟؟ دیبود که از من بپرس یچه لزوم گهیپس د-

 گفت دادیم رونیکه دودش رو ب یزد و درحال گارشیبه س یپک

 از زبون خودت بشنوم! خواستمیفکرکن م-

 باال انداختم و کوتاه گفتم ییابرو

 !دونمیاي نم گهید زیچ دیهست امکیدوست س نکهیجالبه!اما من راجب شما جز ا-

 دستش! گاریبه س یزد و دوباره پک یکج لبخند

 بهم اعتماد کردي! لتونیبا فام یدوست هیکه برحسب  هیاشتباهه بزرگ نیا-

 دیاعتماد داشتم،سکوتم رو که د زدیکه م ییو حرفا ایمن چقدر به س دونستیاما اون که نم گفتیم راست

 گفت



 که داري! یگذاشت پاي سن کم شهیم-

 گم شد!به سرفه افتادم،به خاطر آسم گارشیدود س نینگاهم ب زيینگاهش کردم!ت زیبلند کردمو ت رموس

 رو خاموش کرد و بهم نگاه کرد گارشی!تند ساوردینفسم رو بند م ونیو قل گاریکه داشتم بوي س یفیخف

 هات نبود! هیر تیمتاسفم حواسم به وضع-

 غر زدم کردمیکه هنوز سرفه م یحال در

 د؟یمطالعه فرمود ممینده پزشکپرو-

 مرد نابلد بودم!ظرف غذا که جلومون گذاشته نیگفت!من چقدر جلوي ا یتکون داد اره ي کوتاه سرشو

 جمله باور داشتم!متوجه نگاه نیبهتر از خوردن نبود و من به ا یعمل چیسرفه هاي منم بهتر شد!ه شد

 و گرفت و مشغول خوردن غذا شد!روي خودم شدم و سرمو بلند کردم اما نگاهش ر یرعلیام

 که باهاتون اشنا شم! دیاز خودتون بگ کمیبخوام شما هم  تونمیم-

 کوتاه و جدي گفت یلیخ

 موقع غذا خوردن سکوت کنم! دمیم حیترج-

 زمزمه ديیمرتبط شدم و کوتاه ببخش یحرف رو زد که حس کردم خطاي بزرگ نیجدي و محکم ا انقدر

 حرفا نیکالس و ا الیخیدم!!اونقدري از استرس گشه ام شده بود که بو مشغول خوردن غذا ش کردم

 نگاهم یرعلیبا دستمال دور دهنم رو پاك کردم متوجه شدم که ام یو تا اخر غذام رو خوردم!وقت شدم

 !بدون توجه به نگاهش کوتاه گفتمکنهیم

 ممنون بابت غذا!-

 چشمشو باز و بسته کرد و گفت کوتاه

 اما من کننیم یزندگ سیب من بر خالف خودت دوتا خواهر کوچکتر از خودم دارم ،مادرو پدرم انگلخ-

 که البته گشتمیطراح خوب م هیهست دنبال  یکنم،چند وقت یتوي کشور خودم زندگ دمیم حیترج اصوال

 !ادیدختر جوون و دانشجو خوشم ب هیاز طرح هاي  کردمیفکر نم چوقتیه

 خوشتون اومده!البد قوي بودم که -

 رو تکون داد سرش

 توي خطوط و طرح هات هست!درسته؟ یالبته!همون شب هم گفتم جسارت خوب-

 بله!-

 مانتوت طرح خودته درسته؟-

 ن؟؟یدیاز کجا فهم-

 ه؟یچ یدونیکاراش داره!امضاي تو م یتوي همه یامضاي ثابت هیهر هنرمندي -

 رو تکون دادم سرم

 نه!-

 توي تمام کارات وجود داره! یلطافت خاص هیجسور بودن  نیت!در عکه توي طرح هات هس یروح-

 مانتوم نگاه کردم!تاحاال بهش دقت نکرده بودم به

 متوجه شدم!-

 سري حرف هارو قبل از شروع کار بهت گوشزد کنم! هی دیخوبه!با-

 ترسوندیمنو م تشیجد نیکردم،ا نگاهش



 !شنومیم-

 روزها یاما مابق یبراي خودت یچیدانشگاه،اون سه روز ه ريیتو سه روز در هفته م نکهیاول از همه ا-

 دینداشته باش للطفا!هر وقت که ازت طرح خواستم با ی!به صورت مداوم!بد قولیباش دیمزون با توي

 نکته! نیهاي نو!مهمتر دهیبا ا خوامی!!براي هر فصل کالکشن میکن اماده

 شد رهیچشمام خ به

 مردونه هم کم کم به کارمون اضافه م،کالکشنیحضور دار یکاسبراي کالکشناي هر فصل باهم سر ع-

 قراره توي پروژهمون حضور داشته باشن! اديیمدل هاي معروف ز نیبنابر شهیم

 بگه بشم خواستیکه م یکردم تا متوجه حرف زیر چشمامو

 سات دخترونه ت رو موقعسئوال بره پس لطف کن تمام احسا ریهنوز شروع نکرده برندم ز خوامیمن نم-

 که باعث بشه برندم نمیبب نگامونیمدل ایکار با خودم  طیتوي مح یرفتار نامناسب خوامیز،نمیبر رونیب کار

 سئوال بره!متوجه اي که؟؟ ریز

 یچ نیوشعله ورش کرد!ا ختیخاموش شده ام ر شیبود که روي ات ینیانگار بنز حرفش

 نگاه کردم سرد شیو از جام بلندشدم!توي چشماي جدبا حرص روي هم فشار دادم گفت؟چشمامویم

 !دندونامو رو هم فشار دادمو گفتمشهیبود مثل ش سرد

 حدي بلندتر بشه وگرنه.. هیصدام تا  کنهینم جابیا میکه هست ییجا فیف،حیح-

 و چشماي سرد و نافد گفت تیهمون جد با

 ؟یوگرنه؟؟وگرنه چ-

 خنده ي پر حرص هی!دیخند

 ؟؟یکنیم یبه چ دیتهد ؟منویزنیحرف م یهست داري باک دختر جون حواست-

 وگفتم دمیکوب نیحرص پام رو روي زم پر

 با نجوريیبه خودتون ا دیدیکه اجازه م دیهست یک د؟؟شمایزنیحرف م یبا ک دیدار دیدونی؟؟میشما چ-

 د؟؟یحدم رو بهم نشون بد نیو بخوا دیحرف بزن من

 و بهم شدمیم یکه عصبان یعادت مزخرف که موقع نید!براي ابخوام اشک تو چشمام حلقه ز نکهیا بدون

 خودم رو لعنت فرستادم! گرفتیمحکمتر حرف بزنم بغضم م نکهیبه جاي ا ومدیم فشار

 حرف بزنه نطوريینکردم که بخواد ا ییخطا ینیبا من حرف نزده، نطوريیبار ا هیپدر من تو عمرم -

 که یقران کردمیاز من بود که فکرم ه،اشتباهیچ دیدونید؟میزنیحرف رو م نیا یشما به چه حق اونوقت

 باهاتون صحبت کنم!روز خوش نجایاومدم و ا لمیگرفتم ازش حرفش درست ببوده و بر خالف م استخاره

 پناه!! زدانی اقاي

 برم دستم رو گرفت و گفت نکهیاز ا قبل

 صبرکن!-

 جواب معکوس داد و اشکام شهیهم کردم بغضم رو سرکوب کنم اما مثل یانداختم و سع نییرو پا سرم

 دیگونه ام چک رو

 !یبا من صحبت کن نجایو ا ايیب لتیبود که باعث شد بر خالف م یچ یاستخاره اي که گرفت یجهینت-

 که گرفت سمتم رو گرفتم و اشک ی!دستمالرمیکردم جلوي اشکام رو بگ یانداختم وسع نییرو پا سرم

 و گفت دیکش یقیعم رو پاك کردم!نفس هام



 ادبانه بوده،فقط خواستم اتفاقات گذشته تکرار نشه! یب کمیحق باتو باشه و من لحنم  دیشا-

 حق باتوا!مردکه...! دیزدم!شا پوزخند

 !صحبتامون تموم شد ظاهرا!!میبر میتونیم-

 مخالفت کرد وگفت یرعلیاما ام رهیرفتم و به صندوق دار گفتم تا برام اژانس بگ نییحرف از پله ها پا یب

 !رسونمی!خودم مستمیادب ن یادبانه بوده باشه اما ب یلحنم ب دیشا-

 !رمیممنون خودم م-

 وگفت دیکالفه اي کش پوف

 تعارفاي مسخره رو کش نده! نیحوصله بحث کردن ندارم!ا-

 بهتر بود با خودش برم تا بلکه طول راه دیسمت در!پرحرص لبم رو گاز گرفتم!ادم مزخرف!شا ورفت

 حرف دنبالش رفتم،سوار بنز یرو فشردم وب فمیرو برسم اما..با حرص بند ک دیکه با ییسئواال بتونم

 دیچیپ مینیمدلش شدم و راه افتاد!بوي عطر تلخش توي ب نیاخر

 صورت خودت نیا ریچون در غ ادیجاي مزون رو بهت نشون بدم!لطفا خوشت ب میتا باهم بر امیفردا م-

 مناسب چون نه حوصله ش رو دارم نه وقتش! بگردي دنبال جاي دیبا

 حرص دندونام رو روي هم فشار دادم با

 !میکیك شر نهیاسمشم ا-

 تفاوت سرشو تکون داد یب

 سمت چپ! دیچهار راه رو بر نیا-

 گفت کوتاه

 !دونمیم-

 ادم کار من نبود!جلوي خونه که توقف کرد نیو سکوت کردم!کنار اومدن با ا دمیکالفه اي کش پوف

 دوگفتیکش نییرو پا شهیشدم!ش ادهیکردم و پ یکوتاه شکرت

 بود! یجواب استخارهت چ ی،نگفتیراست-

 زدم و کوتاه گفتم پوزخند

 از رستگاري!! ،پریعال-

 بلندي گفتمو شالم شیگفتمو وارد خونه شدم!!با بستن در اخ یدر مقابل نگاه متفکرش خداحافظ کوتاه و

 دم!عجب روزي بود!از سرم در اور رو

 یرعلیمالقات امروزم با ام شیو تمام حواسم پ کردمیتوي ظرف بازي م یگوشت هاي گرد و قلقل با

 یحرف اداوريی!دوباره با کردیم قینگاهشم بهم استرس تزر یجدي!حت یادم خشن،سرد و حساب هی!بود

 !صداي بابا باعثوبسیدك نثارش کردم!مر یلب ریزده بود دندونام رو روي هم فشار دادم و فحش ز که

 سرم رو بلند کنم شد

 خوري؟یناردونم چرا غذاتو نم-

 باال انداختم شونه

 شدم! ریختم،سیر ادیز-

 براي کار کردن! ريیجون بگ کمیبذار  زمیعز ؟؟بخوریبش ریخوردي که س زيی:تو اصال چ مامان

 پلو دهنم گذاشتم!! یباقال یگفتمو قاشق یچشم



 بود؟؟مالقات امروزتون چطور -

 رو قورت دادم و کوتاه گفتم غذام

 خوب بود!!-

 بلند زی!با تموم شدن غذام از پشت مدینپرس یازم سئوال گهیشد و تا اخر شام د میحوصله گ یمتوجه ب بابا

 زود شهیرو گرفتم!مثل هم ایشماره ي س رفتمیکه به سمت اتاقم م یکردم،در حال یو تشکر کوتاه شدم

 داد جوابمو

 جان دلم؟-

 ؟یخوب ایالم سس-

 سالم فسقلم،قربانت تو بهتري انگار!!-

 گفتم کوتاه

 کارکنم؟یبهم نداد!من چ یجاي مزون رو بهم نشون بده اما ادرس میگفته فردا بر یرعلیام-

 دیخند

 بزن ازش بپرس!! ؟؟زنگیبکن دیکاربایچ-

 کج کردمو روي تختم نشستم! لبمو

 باهاش!! ستمی!راحت نزنهیحرف م خیداره با  کنهی!ترسناکه،ادم حس مبهش زنگ بزنم بابا خوامینم-

 و گفت دیخند بلندتر

 نداره! یباهاش راحت باش!مشکل خوايیم زمینه عز-

 !ادم باش!ایییس-

 گفت دیخندیکه هنوز م یدرحال

 ارباهاش کن دیبا شینی!!قراره هرروز ببیش کیادم شر نیبا ا خوايیتو م زمیخب،باران جان،عز لهیخ-

 که زنگ بزن باهاش حرف بزن! خورتتینه؟؟نم ای ايیب

 حرص گفتم با

 شدن با کیکه بگه شر ستینفر ن هیچرا  دونمیشم،نمیم کیچرا دارم باهاش شر دونمیگه،نمید نیهم-

 شانسه من دارم؟؟ نیدر اومده!ا یاستخاره هم عال یادم اشتباهه حت نیا

 دراومده؟؟ یجدي؟؟عال-

 گفتم بااخم

 بله!!متاسفانه -

 هم حس کردم یرو از پشت گوش لبخندش

 پس انقدر با غر زدن گوش منو خسته نکن،زنگ بزن به خودش و باهاش حرف بزن!-

 گاز گرفتم! لبمو

 هم مگه هست؟ گهیکنم!راه د نکارویهم دیظاهرا با-

 گفت دیخندیکه م یدرحال

 نه!-

 پناه گشتم!با زدانیانتک هام دنبال رو قطع کردم و توي ک یگوش یکالفه اي گفتم وبعد از خدافظ باشه

 با شهیاسمشم استرس داشت!لبمو گاز گرفتمو مثل هم یادم حت نیاسمش دوباره استرس گرفتم!ا دنید



 دیچیتا بوق صداش توي گوشم پ4که گفتم شماره ش رو گرفتم!!بعد از  یلب ریهللا ز بسم

 د؟؟یو تماس گرفت دیکرد تونینگاه به ساعت گوش چیه انجویخانم ار-

 شب بود!پس ما چرا میو ن 11نگاه کردم!!خاکبرسرم!  واریحرفش نفسم بند رفت و تند به ساعت روي د با

 !!ایبه من نگفت!اي خدا خفه ت نکنه س یچیه ایس م؟؟؟چرایشام خورد رید انقدر

 قطع کنم؟ ای دیگیرو م دیکرد داریکه بابتش من رو از خواب ب یحرف-

 وگفتم دمیمال رهنمیعرق کرده بود و به پ یحساب دستام که کف

 شد...به ساعت نگاه نکردم زیچ نکهیپناه..اصال نه ا زدانیاقاي  دیببخش ینیمن..-

 وگفت دیکالفه اي کش پوف

 عتریسر دیکنیبخوابم،پس خوشحالم م تونمیو بعدش م پرهیخواب من نم دیاگه زود حرفتون رو بگ-

 !!دیبزن حرف

 زدم و گفتم میشونیرو به پ دستم

 بپرسم! خواستمید،میرو نگفت میکه فردا قراره بر ییبه من ادرس جا دیببخش-

 داد رونیپرحرص ب نفسشو

 د؟؟یکرد داریمنو از خواب ب نیدنبالتون!واقعا براي ا امیم نکهیا ینینگفتم  یوقت-

 ور رفتم رهنمیو با گوشه ي پ دمیتشرش لب ورچ از

 بهم! دیساعتشم نگفت زهیخب چ-

 ارومتر شد حنشل

 !خدانگهدار!نمتونیبیم 9بله فراموش کردم!ساعت -

 خداحافظ!-

 فوت رونیافتاد!!نفسمو راحت ب نیاز دستم سرخورد وروي زم یتماس قطع شد!باقطع شدن تماس گوش و

 از ادم!! گرفتیمرد انرژي م نیروي تخت ولو شدم!!چقدر حرف زدن با ا کردمو

 ندادم تا صداش قطع تیباز کردم،سرم رو تو بالشت فرو کردم و اهمالي پلکام رو  میصداي زنگ گوش با

 رو برداشتم و میکه صداش روي روانم خط انداخت!با حرص گوش شدی!!دوباره چشمام داشت گرم مشد

 دادم جواب

 بله؟؟-

 !دیدار فیکه هنوز توي تخت خواب تشر دینگ انجویخانوم ار-

 دمیتوي موهام کش یو صاف روي تخت نشستم!!دست دمیل فنر از جام پرمث یرعلیصداي ام دنیشن با

 وگفتم

 !دارشدمیب ینینه -

 !مونمیمنتظرتون نم شتریب قهیده د-

 و ییتو دستشو دمیبا سرعت دو دادیرو نشون م میون9ساعت که  دنیرو قطع کرد!باد یحرف گوش یب و

 اومدم و رفتم سمت رونیب ییاز دستشو ردمکیکه با حوله صورتم رو خشک م یبه صورتم زدم!درحال یاب

 و مامان رو صدا زدم کمد

 مامااان؟؟-

 میکه شلوار مشک ی!!درحالدمیکش رونیکه بازم از طرح هاي خودم بود رو ب یمانتوهام مانتوي بنفش نیب از



 دوباره مامان رو صدا زدم کردمیپام م رو

 ماماننن!!-

 زم؟؟یعز شدهیجانم جانم؟چ-

 !رونیب رمیدهنم بو نده م یاول صبح ریلقمه برام بگ هیدم!مامان خواب مون-

 نداشتم،اون کاپیبراي م اديی!!وقت زکاپمیم زیرفتم سمت م عیرفت!سر رونیاي گفت و از اتاق ب باشه

 !!موهامکاپمیشد م ملینداشت!!کرم پودر و رژ و ر یاصال شوخ ستمینمیوا شتریب قهیکه گفت ده د ییصدا

 میو گوش فی!شالم رو سر کردمو همراه کادیدر ب یصورتم از سادگ کمیا حداقل ت ختمیتوي صورتم ر رو

 کفشام بودم که مامان لقمه رو گرفت سمتم دنی!جلوي در مشغول پوشدمیدو نییپله ها پا از

 !برو به سالمت!نی!عجله نکن که نخوري زمزمیبخور عز-

 وقت نکردم دکمه هاي مانتوم رو یرفتم!!حت رونیاز خونه ب زدمیکه گازي به نون تستم م یدرحال

 سمت در و از دمی!!دوهیرعلیام نیمتوجه شدم ماش دمیشن رونیرو که از ب ینی!!صداي استارت ماشببندم

 نگاهش دهیو از پشت با لباي ورچ ستادمیکه حرکت کرده بود ا نشیماش دنیرفتم!!با د رونیب خونه

 لبخند روي لبم نشست!منتظر نشیتوقف ماشکه!با  مرديینم کرديی!اي ادم مزخرف!حاال صبر مکردم

 !!دندونام رو روي هم فشارایاورد و اشاره کرد که ب رونیب شهیکه دستشو از ش رهیدنده عقب بگ بودم

 ايین نجوريیا اهیصدسال س خوامی!منشیرفتم سمت ماش بستمیکه دکمه هاي مانتوم رو م یودرحال دادم

 نیتکه از نون تست رو توي دهنم گذاشتم و سوار ماش نیراحتتر بودم!!اخر رفتمی!خودم با اژانس مدنبالم

 !!شدم

 سالم!-

 صبر کردن جلوش !!با قورت دادن نون یرو به نشونه گهمیدستمو جلوي دهن پرم گرفتمو دست د هی

 اي رو گرفت سمتم،تند بطري رو وهیحوصله خم شد و از پشت بطري ابم یبه سرفه افتادم که ب تست

 بلندي گفتم!با شیداخلش رو خوردم!دهانه ي بطري رو از لبم فاصله دادم و اخ وهیو مقداري از ابم رفتمگ

 و زهیروي مانتوم بر وهیو که باعث شد مقداري از ابم دمیدهنه ي رژي شده بطري روي گونه م کوب دنید

 و بطري دیپوف کالفه اي کش!!اريیپشت بد ب اريیبود،بد ب یچه روز شوم نیاز نهادم بلندشه!اي واي!!ا اه

 ازم گرفت رو

 خرابکاري نکردي! نیاز ا شتریبده من تا ب-

 نگاه کردم! میوبه مانتوي نازن دمیورچ لب

 برم عوضش کنم؟؟ شهیم-

 اما دمیدر اوردم و روش کش فمیاز ک ی!!لبمو گاز گرفتمو دستمالرینخ ینیبدون اعتنا بهم راه افتاد  نکهیا

 سالمم نکردم تند سرمو بلند کردم هی یحت نکهیا اداوريیه!!با اب نبود که درست بش خب

 شما؟؟ دیرفت،سالم خوب ادمیحواسم پرت شد  دیببخش یییراست-

 کودن رو بهم القا کرد!!لبم رو گاز گرفتم و صاف سرجام هیکه نثارم کرد حس نگاه به  یگوشه چشم نگاه

 !!با گوشه ي شالم ور رفتمنشستم

 کردم! دارتونیکه از خواب ب وامخیمعذرت م شبیبابت د-

 برگردن رو دور زد وگفت دور

 !ستیمهم ن-



 اره؟؟ دیمعطل شد یلیامروز خ-

 ساعت! مین-

 !!خوامیمعذرت م-

 ای!سیانعطاف هیلبخندي، هیادم نبود؟؟ نی!اکردیم میتکون داد و سکوت کرد!اه باز داشت عصبان سرشو

 مانتوم ور رفتم و گفتم یبا دکمه!!خوردینم ایبه س شیچیدوست بود؟؟ه نیبا ا چطور

 کجاست؟؟ میبر میخوایکه م یینجایاالن ا-

 !دیشیمتوجه م دیصبرکن-

 دارشیب شبیچشمامو روي هم فشار دادم،اصال منو بگو عذاب وجدان گرفته بودم که هم د پرحرص

 مهربون باشم! کمی خواستمیبودم هم امروز منتظرش گذاشته بودم م کرده

 !مینزد یحرف چیسکوت کردم و ه میبرس تا

 .کنمیبراي خودم تو را ارزو م و

 کیشدم!ظاهرش که ش رهیبلند کردمو به پاساژ بزرگ روبه روم خ میسرم رو از گوش نیتوقف ماش با

 نیوارد شدم!چرا من ا یعل ریشدم و همراه ام ادهیپ نی!از ماششیپاساژ بزرگ توي مرکز تجر هی!بود

 یلیو هم معماري خ کیش نیزایتازه ساخته شده باشه چون هم د خوردیودم؟؟بهش مب دهیرو ند پاساژ

 !به سمت تنهامیبا اسانسور به طبقه سوم رفت یرعلیبود!دنبال ام ییپاساژهاي اروپا هیداشت!شب یخوب

 در اورد در رو باز کرد! بشیکه از ج ديیوبزرگ اون طبقه رفت و با کل یي خال مغازه

 !دییبفرما-

 که از دو طرف راه داشت از وارید هیکه با  یبود!به اتاق یخوب یلیوارد شدم!جاي بزرگ و خ دبالبخن

 مناسب بود! یلیبراي اتاق پرو خ نجایمغازه جدا شده بود نگاه کردم،ا ییجلو قسمت

 ه؟یخب نظرتون چ-

 !!میباش شیداخل نیزایو د یبه فکر طراح دیفقط با هیخوب یلیبه نظرم جاي خ-

 جدا کرده بود اشاره کردم ییکه اتاق پروو رو از قسمت جلو واريیهمون د به

 به نظرم بهتره که اسم برندمون که حاال بعدا راجبش هیرو به روي درب ورود قایچون دق وارید نیا-

 زی!رو به روشم ممیکنن و نصب کن زریل میبد یمشک ینهیزم ریبا ز ییقاب طال هیرو روي  میکنیم صحبت

 و کارمندامون!! یبراي منش میبذار

 ها اشاره کردم وارید به

 دو طرف رو هم که رگال مانتو نصب بشه!! نیا -

 یو اهان کشداري گفتم و رفتم سمت اتاق پشت دمیکش میشونیبه پ یدست

 با میکاغذ کادوهاي قرمز رنگ نصب کن میتونیبراي اتاق پروو م هیخوب و بزرگ یلیهم فضاي خ نجایا-

 !نهیکه روي اون بشبراي همراه  کیمبل ش هی

 !واريیکاغذ د-

 دمیبه دندون گرفتم و خند لبمو

 زده شدم از اونه!! جانیه کمید،یببخش-

 زدم میشونیاي به پ ضربه

 بهتر یبراي فضاي داخل میکن کارینظر من بود به نظر شما چ نید،ایکردم،ببخش یپرحرف کمیفکرکنم -



 شه؟؟یم

 هم اشاره کرد و به سمت داخل مغازه رفت!و ب دیبه پشت سرش کش یدست

 !شهیدو طرف مغازه فقط رگال مانتو باشه که نم ی!گفتشهیبهترم م زیبود اما با چندتا چ ینظر خوب-

 سمت چپ اشاره کرد وارید به

 کنسول با هی میتونی!مرهیکه دو طرفش رگال مانتو قرار بگ میذاریم کیو کنسول ش نهیا هی نجایا-

 شتريیسود ب نطوريیبه هرحال ا میکه شال و کفش هم براي مانتوها قرار بد میریبگ ادیز کشوهاي

 !!به ورودي اتاقک پشت اشاره کردشهیم بمونینص

 جمع شهیکه هم میرو دوتا پارچه ي مخمل قرمز بلند نصب کن یدو تا ورودي به اتاق پشت نیجلوي ا -

 که شهیباشه البته موقع پروو الزم م داشته ینیجنبه ي تزئ شتریرن،بیکنار قرار بگ نیو ا باشن

 !میریبراي داخل اتاق پرو در نظر بگ دیقدي هم با نهیا هی!!مشیبنداز

 وسط اشاره نیتوي هوا زد برگشت!به زم یافتاده بشگن اشی زيیبره سمت اتاقک که انگار چ خواست

 کرد

 درضمن براي اتاق سمتکنه! دایپ یفرش قرمز ساده گذاشته بشه که با پرده ها همخون هی نجاهمیا-

 !کنمیدارم اما بعدا راجبش صحبت م ییفکرا هیمزون هم  یراست

 دقتش نیاتاق نشده بودم؟لبخند زدم!ا نیشدم،چرا من متوجه ا رهیرو تکون دادم و به اون اتاق خ سرم

 هام رو قشنگتر کرد! دهیهاش!ا دهیخوب بود!خوشم اومد از ا یلیکار خ توي

 !!لیوسا دیدنبال خر میرب دیحساب با نیپس با ا-

 ساعتش نگاه کرد به

 د؟؟یکار ندار یی!شما که جامیوقت دار یدوساعت هی-

 رو تکون دادم سرم

 نه!-

 با ذوق گفتم میشدیکه سوار اسانسور م ی!درحالمیاومد رونیگفت و باهم از مغازه ب یخب کوتاه اریبس

 !دونمیاي اتاق پروو رو نمباشه اما بر دیمون سف نهیکنسول و ا دیبا-

 بود گفت شیکه سرش تو گوش یدرحال

 !میریبگ میتصم واريیبعداز انتخاب کاغذ د دیاون رو با-

 شراکت جز ترس نداشتم نیبراي ا یحس چیکه هنوز ه شیساعت پ هی!برخالف گفتیم فکرکردم،راست

 مزون هیکردن!افتتاح کردن  !کارمیتوي زندگ دیفصل جد هیبراي شروع  جانی!هجاانیپر بودم از ه االن

 طراحش منم! که

 بود،قدماي بلندش شیهنوز سرش تو گوش یرعلی!اممیباز شدن در اسانسور باهم از اسانسور خارج شد با

 بدوام!از پاساژ که خارج شدم غر زدم بایو مجبور بودم تقر وفتمیمن ازش عقب ب شدیم باعث

 هتونه!دختر همرا هی ید؟؟ناسالمتیارومتر بر کمی شهیم-

 قدم هاش رو ارومتر کرد تا بهش ارهیب رونیب شیسرش رو از گوش اینگاهم کنه  یحت نکهیا بدون

 که توي یجانی!با همیگذاشت و سوار شد بشیرو توي ج شیباالخره گوش میدیکه رس نی!به ماشبرسم

 بود برگشتم سمتش دهیدو جونم

 م؟یکن کاریچ دیخب االن با-



 چند لحظه سکوت!-

 که ییزده از کارا جانیه خواستمیانقدر ساکت باشه؟!من م تونستیفت!لبمو کج کردم،چطور متو فکر ر و

 ادم ذوق نداشت؟؟باالخره از فکر در اومد و راه افتاد نیحرف بزنم!ا میانجام بد میخواستیم

 سراغ کنسول و رگال! میبهتره بر-

 ؟؟یلوازم کارگاه چ-

 تکون داد و راه افتاد سرشو

 بار دارم!اونا رو توي ان-

 باالانداختم! ابرو

 د؟؟یقبال هم شما مزون داشت-

 اکتفا کرد! یگفتن اره کوتاه به

 د؟یکردیکار م یبپرسم با ک شهیم-

 جواب خواستینم ینی نیشد توجه م رو جلب کرد و سکوت کرد!ا قتریابروهاش عم نیکه ب ییاخما

 !منم اصرار نکردم و گفتمبده

 د؟ین در نظر داربراي مزو یاسم-

 گوشه چشمش نگاهم کرد و گفت از

 !!لساین-

 تعجب نکردم یلیبرام رو کرده بود خ روزیکه د یوگرافیاز ب بعد

 د؟؟یشما هم دوستش دار-

 رو تکون داد سرش

 !!ستیاسم بدي ن-

 به مقصد دنی!شونه باال انداختم و تا رسیقشنگ نیکردم و با حرص نگاهش کردم،اسم به ا زیر چشمامو

 مغازه ي خوردم،جلويیبهتر بود،کمتر حرص م زدمیادم حرف م نیکردم!هرچقدر کمتر با ا سکوت

 شدم ادهیپ نی!از ماشدیدیادم انگار منو کنار خودش نم نیشد!پوفف،ا ادهیپ نیتوقف کرد و از ماش یبزرگ

 و نهیا گهیبود و قسمت د یکیقسمت مغازه مخصوص به لوستراي ش هی!میوارد مغازه شد و

 رو از یرعلی!!صداي امگهید میدیخریلوستر هم م دیزدن لوسترا شدم،به هرحال با دی!مشغول دولکنس

 دمیشن کنارم

 اون قسمت! دیاریب فیتشر دیباش کیشر نهیتو انتخاب کنسول و ا نیخوایاگه م-

 و استرس نمیرو بب خی کهیاون دو ت خواستمینگاه نکنم!نم میسمتش،بهتر بود به چشماش مستق برگشتم

 رمیبگ

 خب اول لوستر انت..-

 !با حرص چشمامو رو همنهیاعتنا به حرفم رفت قسمت کنسول و ا یحرفم تموم نشده بود که ب هنوز

 لب گفتم ریدادمو ز فشار

 اروم باش باران،اروم باش!-

 حرف رواینثارش کردم و رفتم سمتش!انگار داشتم با د یحرص شوریلب ب ریرو باز کردمو ز چشمام

 ساده و نهیرفت که ا یرنگ دیهمون باشه؟؟سمت کنسول سف دیبا گهیاون م یگفته هرچ ی!اصال کزدمیم



 داشت! یکیبلند و ش دیسف

 مناسب ب.. نیا کنمیفکر م-

 گفتم لمیو برخالف م دمیحرفش پر نیب

 !ادی!به دکورمون نمخورهینه به درد کار ما نم-

 تا کنسول رو3 نکهیو به کنسول هاي بعدي نگاه کردم!بعد از ااعتنا از کنارش رد شدم  یمثل خودش ب و

 بهش رفتم تیاهم یداد و من همون حرف رو تکرار کردم پوزخندي گوشه ي لبش نشست!ب نشونم

 موهام موند!با همون نگاه نیدستم ب ایچهره ي ارش دنیو موهام رو داخلش مرتب کردم اما با د نهیا سمت

 شدم که صداي رهیم زل زد و لب زد"دوستددارم"مات به چهره ش خبه شیو دوست داشتن خاکسترري

 دمیرو شن یرعلیام

 انجو؟یخانوم ار-

 بهش نگاه کردم جیگرفتم و گ نهینگاهم رو از ا ریتاخ با

 بله؟-

 !میبر-

 نبود!چشمام رو محکم روي هم ایخبري از ارش گهینگاه کردم اما د نهیتکون دادم و دوباره به ا سرمو

 رو میشونیشدم!!پ نیرفتم و سوار ماش رونیاز مغازه ب کردمیکه دوباره سرکوبش م یو با بغضدادم  فشار

 شدیدادمو چشمامو بستم!چرا االن؟؟چرا االن که حالم خوب بود؟؟چرا هر بار حالم خوب م هیتک شهیش به

 سرم رو بلند کردم یو دنج کیاما کوچ کیجلوي رستوران ش نیسراغم!با توقف ماش ومدیم

 ..یون من مممن-

 بود شدم،بسیم یعصبان کردیادم حسابم نم نکهیشد!از ا ادهیپ نیاعتنا به حرفم از ماش یو دوباره ب دوباره

 نشستم و با حرص به رو به رو نیبشم داخل ماش ادهیپ نیاز ماش نکهیا دم؟بدونیکشی!از چند نفر مگهید

 قهید 40ه که برم و غذا بخورم اما تا کاري بکن هی یخشم هیدادي  هیحداقل  ادیشدم!منتظرشدم ب رهیخ

 اما غرورم اجازه خوردیگرسنه ام شده بود و خون خونم رو م یازش خبري نشد که نشد!!حساب بعد

 لیم یکوفت هیخونه  رفتمیم کردمیصبرم گهیساعت د می!نششیبشم و برم پ ادهیپ نیاز ماش دادینم

 !کردمیم

 در اوردم و فمیرو از ک میزنگ خوورد،گوش میکردم که گوش یاخم ادیم رونیکه از رستوران ب دنشید با

 دادم جواب

 جانم مامان؟-

 خونه؟؟ یهنوز نرفت زمیسالم عز-

 داخل نشست یرعلیباز شد و ام در

 ؟؟یستینه،مگه خونه ن-

 رفت بهت بگم ناهار اومدم خونه ي شهال! ادمیمنم  یرفت یصبح انقدر هول هول زمینه عز-

 !میغذاهم نداشت ینیناله شد!من گشنه ام بود! هیم شب افهیو ق دمیفه اي کشکال پوف

 اهان!-

 غذا خوردي؟؟-

 تکون دادم سرمو



 راحت! التیاره!خ-

 خونه فعالخدافظ! امی!من غروب مزمیخب عز لهیخ-

 ایارش ادیدادم و چشمامو بستم و به  هیتک شهیرو قطع کردم!دوباره سرم رو به ش یکردم و گوش یخدافظ

 !کوتاه گفتمدمیخونه چشمامومال دنیسرم رو بلند کردم و با د نیکردم!با توقف دوباره ي ماش بغض

 ممنون!خداحافظ!-

 نثار یشدم و وارد خونه شدم!!شکمم که قارو قور کرد فحش ادهیپ نیاز ماش یرعلیبعد از خدانگهدار ام و

 و باز با خودم دمیکالفه اي کش فکردم؟پویواسه خودم درست م یچ یخستگ نیکردم!من با ا یرعلیام

 "ستیادم کار من ن نیکردم"کنار اومدن با ا تکرار

 رو فشرد گفت یرعلیبابا با لبخند دست ام میاومد رونیمحضر که ب از

 باشه براتون! روبرکتیانشاال که پراز خ-

 با گفتبه من کرد و رو به با یمودبانه سرش رو تکون داد و جواب بابا رو داد و نگاه یرعلیام

 !رهیم شیکارا چطور پ مینیبب میسر به مزون بزن هی میبر انجویبا خانوم ار دیاگه اجازه بد-

 با لبخند سرش رو تکون داد بابا

 به سالمت! دیالبته پسرم،بر-

 و گفت دیمن رو بوس هیشونیپ و

 به خدا توکل کن بابا!-

 راه یبا تک بوق یرعلیو ام میشد نیاز بابا سوار ماش یظگفتم؛بعد از خداف یزدم و چشم یکم جون لبخند

 بردیخوابم م هیبا گر یوقت شهی!همکردیسرم دردم شبیي د هیاز گر دم،هنوزیکش میشونیبه پ ی!دستافتاد

 محضر و شراکتمون رو محضري میایبشم تا ب داری!امروزم که مجبور شدم زود بگرفتمیسر درد م صبحش

 خودش خوب شهیسردرد!!عادت به قرص خوردن هم نداشتم هم نیا دیشد براي تشد یلیدل میکن

 !سر دردممیشدم و باهم وارد پاساژ شد ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه ی!جلوي پاساژ که توقف کرد بشدیم

 رفت و جیبا حرکت اسانسور سرم گ میستادیبهش ندادم،توي اسانسور که ا یتیاما اهم شدیو بدتر م بدتر

 !!چشمام رو با حرص روي هم فشار دادم کهخوردمیم نیهم نداشته بود محکم زمنگ یعل ریدست ام اگه

 دیچیتو گوشم پ صداش

 د؟یخوب هست-

 جدي شهیبشر ادم نبود انگار!صداش مثل هم نیاما ا شهیوضع لحنش نگران م نیادم عادي توي ا معموال

 قیوي وجودم تزرهاي سرد چشماش زل زدم و باز استرس ت شهی!چشمام رو باز کردم و به شبود

 و گفتم ستمیکردم رو پاي خودم با ی!!سعشد

 !دیبله،ببخش-

 گفت رفتیم رونیکه از اسانسور ب یدرحال

 ؟یکنیم یخوردنت از من معذرت خواه نیبابت زم-

 اروم بره؟؟ کمی دیبا دیفهمیگرفتم!نم میشونیو دستم رو به پ دمیگز لبمو

 !رهیم جیسرم گ یندازه کافبه ا د؟منیاروم بر کمی دیکنیاقاي زند لطف م-

 گفت یانعطاف چیبدون ه کردیکه سرعت قدماش رو کمتر م یدرحال

 !ستیبه هرحال حضورتون الزام ن دیبراي استراحت برگرد دیتونیم-



 رو روي هم فشار دادم و غر زدم دندونام

 ...یلینداره پس خ یاگه حضورم لزوم-

 و گفتم دمیکالفه اي کش پوف

 د؟یگرفت کیشر یاي چبر-

 نگاه نیادم با ا نیهم اضافه شد!ا چهیسردردم دلپ د،بهیرو توي نگاهم کوب شیسمتم و نگاه جد برگشت

 ترسوندیمنو م جدي

 کیشر یاز شما!درسته؟پس صرفا توي بخش طراح یاز من طراح هیروز اولم عرض کردم سرما-

 !دیهست

 گفت شدیکه وارد مغازه م یدر حال و

 با خودتونه! میتصم تیخودتون الزم دونستم که بگم!درنها یراي راحتدرهر حال ب-

 اي هی!هنوز از سرزنش خودم ثانگفتیبدبخت به خاطر خودم م نیتند رفته بودم،ا دیگاز گرففتم!شا لبمو

 که درحال صجبت یرعلیکنسول و لوستر نصب شده چشمام گرد شد و تند به ام دنیبود که با د نگذشته

 انقدر روزیبود نگاه کردم!چشمام رو پر حرص روي هم فشار دادم!د واريیاي کاغذ دبا نصاب ه کردن

 پس بگو اقا خودش سفارش داده و میاومد رونیاز مغازه ب هوی شدیچ دمیبود که نپرس ریدرگ ذهنم

 بود که دوستشون داشتم و از لجبازي گفته بودم ییزایادم نبودم؟؟درسته همون چ نجایمن ا ینی!!اومده

 زیهمه ت نیبا ا یرعلیزدم فکرکردي ام بی!به خودم نهذاشتیبه نظرم احترام م دیاما با ستین خوب

 به نظرم احترام دیمتوجه نشده تو لج کردي؟؟پرحرص سرم رو تکون دادم وگفتم به هرحال با بودنش

 متشنج رفتم سمتش وگفتم یکه لج نکرده بودم!با اعصاب خوديی!من بذاشتیم

 باهاتون صحبت کنم! خوامید لحظه مپناه چن زدانیاقاي -

 بشن برگشت سمتم و کوتاه گفت واريیکاغذ د دیبا وارایکه کدوم د دادیم حیکه به نصاب توض یدرحال

 چندلحظه لطفا!-

 به نصاب اومد سمتم و جدي گفت حیاز توض بعد

 !شنومی!مدییبفرما-

 توي کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییصدا با

 خوب ینی ستیخوب ن نهیکنسول و ا نیا گمیبهتون م یوقت دیریبگ دیمن رو ند دیندار شما حق-

 خودتون انجام نکهینه ا میکن دایرو پ میکه جفتمون پسند کن یکنسول هیتا  میبگرد دیبا ینی!ستین

 ....یخوایم نجوريی!ادیبد

 سکوت جلوم گرفت و کوتاه گفت یبه نشانه دستشو

 !میکنیبعد صحبت م ست،باشهیحرفا ن نیبراي ا یجاي مناسب نجایا-

 گفتم پرحرص

 اما...-

 کنم و الل شدم و سرجام ینتونستم مخالفت گهینگاهم کرد و جدي گفت گفتم باشه براي بعد که د جوري

 ادم سخت نیاز خدا طلب صبر کردم براي کنار اومدن با ا دمویبه پلکاي متورمم کش یو فقط دست نشستم

 روم! روبه

 در رو یرعلیرفتن!با رفتن نصابا ام رونیا و اون پا کردم تا باالخره کار نصابها تموم شد و بپ نیا انقدر



 و روبه روم نشست و محکم وجدي گفت دیرو جلو کش یو صندل بستم

 بهتون گوش زد کنم! زارویسري چ هیبهتره من  دیشما صحبتتونو شروع کن نکهیقبل ا-

 تونستمیو نم کردمیبه چشماش نگاه کنم چون وحشت م دیادم نبا نیموقع حرف زدن با ا دونستمیم

 !ذاشتیصحبت کنم اما خودش نم درست

 !دیتو چشمام نگاه کن کنمیکه دارم باهاتون صحبت م یلطفا موقع-

 ترسم؟چهیچشمات م نیاز تو وا گفتمیم دیگاز گرفتمو باترس به چشماش نگاه کردم!چه جوري با لبمو

 جوري؟

 که دیدونیچون م دیصداتون رو براي من بلندکن دیحق ندار یطیشرا چیتحت ه چوقتیخوبه!اوال ه-

 لجبازي و لوس بازي دیکنیبا من کار م یوقت دیکن یداره!دوما سع دنیبه رخ کش شتریبلندتر من ب صداي

 نیبا ا یي خوش ونهیم چیکه ه دیتا االن متوجه شده باش دیچون با دیقهرکردناي دخترونه رو کنار بذار و

 ارم!!ند زایچ

 حرفاش نی!با اوبسی!مردك باهوش کنهیاشاره م روزیگاز گرفتم،قشنگ معلوم بود که داره به د لبمو

 براي اعتراض نذاشت!!گربه رو دم حجله کشت!! ییجا گهیو د دیرو چ نوکم

 الزمه که دوباره تکرار کنم! ای دیبنده شد ضیمتوجه عرا-

 چشماش نگاه کردم به

 م!متوجه شد-

 رو تکون داد و گفت سرش

 !شنومیهست م یخوبه!حاال اگه حرف-

 رو تکون دادم و نه خفه اي گفتم سرم

 کنه! دایبحث کش پ هیچون حوصله ندارم  دیمونده بگ یلطفا اگه حرف-

 رو گاز گرفتم لبم

 راحت! التونیکنه،خینم دایکش پ-

 رو تکون داد و بلندشد سرش

 خوبه!-

 پروو گفت سمت اتاق رفتیکه م یدرحال

 د؟؟ینیاتاق رو بب نیخواینم-

 یکه از روي صندل ی!درحالشدیادم هرروز سختتر م نیرو قورت دادم و بلندشدم،کنار اومدن با ا بغضم

 گفتم شدمیم بلند

 !خوب بود!دستتون درد نکنه!دمید-

 رو تکون داد وگفت سرش

 !میبر میتونیحساب کاري نمونده،م نیپس با ا-

 فتم سمت دررو برداشتم و ر فمیک

 !میبر-

 طرح روي لبم نشسته بوداز دانشگاه خارج شدم!امروز برخالف سه هفته ي نیاول دنیلبخندي که از کش با

 !بارگذشتیم یرعلیبا ام دارمید نیبودم!سه روزي بود که از اخر یاز خودم و کارم راض یحساب گذشته



 م،قراریرفت یرعلیاز دوستاي ام یکی شیو براي سفارش لوگوي مزون پ میباهم به مزون سر زده بود اخر

 که زيیر رادهايیا اداوريیکنن!از  زریل یمشک ینهیرنگ با زم ییکه امروز لوگو رو روي قاب طال بود

 و دقت ینیب زیهمه ر نیادم با ا نیگرفته بود دوباره ترس تو دلم لونه کرد!ا یاز لوگوهاي رئوف یرعلیام

 رادیا نجوريیاز طرح هاي منم هم خواستیم ینیخوشش اومده بود؟؟ از طرح هاي من چطور

 اسم مامان با لبخند جواب دادم دنیاورد،با د رونمیاز فکر ب میزنگ گوش ره؟صدايیبگ

 ؟؟یجانم مامان-

 مادر؟ ییبال دردونه ي من!کجا یجانت ب-

 تازه از دانشگاه در اومدم!چطور؟-

 دعوتمون کرد!! نیشرو زنعمو زنگ زد براي شب تولد یاالن فاط-

 کردم و غر زدم اخم

 ظهر؟ 2ساعت  زنن؟؟؟اونمیزنگ م قایاخه روز تولد دق-

 دیخند

 !هینود قهیدق ،کاراشیشناسیحرص نخور مادر.زنعموت رو که م-

 مزون! رمیقرار دارم احتماال بعدش هم م ایاخه من ناهار با س-

 !کنمیزود درستت م خوبه!خودم یهم که خونه باش6عبنداره قربونت برم تو -

 و باشه اي گفتم! دمیکالفه اي کش پوف

 سالم برسون!خدافظ امکمیمواظب خودت باش قربونت برم!به س-

 !یچشم!خدافظ مامان-

 رو جلوي وی!ارشدمیرو ند ایو نگاهم رو چرخوندم اما س ستادمیرو قطع کردم و جلوي دانشگاه ا یگوش

 رو گرفتم ایگذاشتم و شماره ي س پام

 بخدا فقط غر نزن! دمیرس-

 نثارش کردمو رفتم سمت سانتافه ي ییخفه شو دمیخندیکه م ی!!درحالدمیصداي تک بوقش رو شن و

 رنگش و سوار شدم! یمشک

 !کیمن نبود خوردم به تراف ریغرنزن که تقص ایجان س-

 ستاره دنیخورد!باتعجب برگشتم و با د شهیو خواستم جوابش رو بدم که ضربه اي به ش دمیخند

 دادم و گفتم نییرو پا شهیشد!ش شتریتعجبم ب میهمکالس

 جانم ستاره؟-

 هم کوتاه و مودبانه جوابش رو داد و بعد برگشت ایکرد و سالم کرد که س ایبه س یبا لبخند نگاه ستاره

 من سمت

 ريیم عکس بگکرده برا دییکه استاد برات تا ییاز طرح ها یکنیلطف م نمیبب خواستمیباران جان م-

 !رمیبگ دهیا خوامیکنما م یکپ خوامی؟؟نمیبفرست

 باال انداختم وگفتم ییابرو

 طرح هام؟؟-

 جوابشو داد ایبگم که س یبه شک بودم چ دو

 جز خودش یبهتره دست کس نیبه خاطر هم زنهیمزون م هیطرح هارو باران داره براي  نیاما ا دیببخش-



 !!نباشه

 نگاه کرد وگفت ایدوباره با لبخند به س ستاره

 !ممنون ازتون!خدانگهدار!دونستمیمن نم نطوریکه ا-

 شدم و گفتم رهیگشاد نشه به رفتن ستاره خ یلیداشتم خ یکه سع ییچشما با

 االن شدم باران جان؟؟ دادیجواب سالم منم نم روزیتا د نیا-

 وگفتم وفتادیکه راه م ایبا خنده برگشتم سمت س و

 ارههه؟بازم؟؟-

 خندهش رو پنهون کنه گفت کردیم یسع که یدرحال

 پرو نشو!-

 دنبالم و ومدیم ایبار اول نبود که س نیپشت گذاشتم!خب ا یرو روي صندل ومیبلندتر شد و ارش خندهم

 !!!شدمیم زمیباران جان دوستان عز من

 ري؟؟ی!تو مگه نمانیب رسنینم نهیشب تولد شرو ان،گفتنینم رایو سم نیام-

 تکون دادم سرمو

 !کاراي مهمتر از اون دارم!ستیمهم ن یلیخ یول چرا-

 زدم غیکه ج دیزد و مقنعهم رو جلو کش لبخند

 شما! خیو  فیدوست شر شیبرم پ دیزه،بایری!موهام بهم ماااینکن س-

 دیخند

 چه خبر از مزون؟-

 باالانداختم شونه

 !میشروع کن میتونیاز سر ماه م گهیم یرعلینمونده تموم بشه!ام زيی!البته چمیزنیدکور م میفعال دار-

 خنده نگاهم کرد وگفت با

 ؟؟یرعلیاا،شد ام-

 کردم نهشینثار س یرو هم فشار دادمو با حرص مشت محکم دندونامو

 خب! ادهیز شیلی!فامکنمایم ینکن!حرص اونرو سر تو خال تیانقدر منو اذ شورخانیب-

 منو خوشحال تزایمثل فست فود و پ یچینگه داشت!هخنده باشه اي گفت و جلوي فست فود پدر خوب  با

 !دنجمیشدم و باهم وارد فست فود شد ادهیپ نی!از ماشدونستیم یبهتراز هرکس ایرو س نیو ا کردینم

 و من بدون نگاه کردن به منو گفتم میجاي فست فود نشست نیتر

 !ینیزم بیو س یکیمکز تزايیپ-

 رش داد!بعد رفتن پسر برگشت سمتم و با لبخند نگاهم کردلبخند باشه اي گفت و به پسر جوون سفا با

 !رفتیم ادمی!رنگ چشمات داشت دمیبار چشماي خانوم رو بدون لنز د هیچه عجب من -

 انداختم مینیبه ب ینیکردم و چ اخم

 شده بود وقت نکردم! رمیصبح د-

 چشماي گفتیم شهیهم ای!سدمیبا تاسف تکون داد و با کف دستش ضربه اي به سرم زد ك خند سرشو

 رو قبول نداشتم! نیلنزاي مسخره و فانتزي اما خودم ا نیخودت جذابتره تا ا یمشک

 بهم؟ خنديیبگم نم یچ هی ایس-



 نه جونم،دوتا بگو!-

 گاز گرفتم لبمو

 هیلوگوي مزون انقدر اون رئوف نیهم ترسم،سریم نیو نکته سنجه!من از ا ریسخت گ یلیخ یرعلیام نیا-

 دی!!باگهیراست م ديیدیم گفتیم یوقت یهم نداشتا ول راديیحاال ا دیرو پسند یکیداد تا رو دق  بدبخت

 گفته باشم! کنمیم هیگر نمیشیمن م رهیاز من بگ رادایا نی!دوتا از اشديیتا متوجه م کرديیدقت م یلیخ

 رو فشار داد وگفت نمیخندهش بلندشد!ب صداي

 تر از یعال نجوريیا دونمین اشکال نداره اما به حرفاش گوش کن چون مک هیتو معرکه اي باران!گر-

 !یشیم یکه هست ینیا

 کج کردم لبمو

 االن زنگ بزنم بهش بگم نرم امروز!! یحت ترسمیم-

 زد و خم شد دستم رو توي دستش گرفت یقیعم لبخند

 فقط ازش فرارکه تو ازش داري  یترس نیبا ا نجوريیبارانم،قربون چشماي خوشگلت برم من!ا-

 بري سر دوماه شیپ نطوريی!بخواي اکنهیبدترم م چیه کنهیکاري رو بهتر نم چیفرار کردن ه نی!!ایکنیم

 باهم! خورهیبهم م شراکتتون

 رو فشار داد و گفت دستم

 !ايیباهاش کنار ب یباران پس ازش نترس!ترست رو کنار بذار تا بتون ستیتو ن یغول قصه یرعلیام-

 نجوريیفرار کرده بودم!ا یرعلیدوهفته فقط از ام نیبود!من تو ا ایحق با س دیدم!شارو تکون دا سرم

 که یدرحال ایباهاش کارکنم!با اوردن غذا لبخند روي لبم نشست و با ولع مشغول خوردن شدم!س شدینم

 گفتمدر نوشابهم رو برام باز کرد و گذاشت جلوم!جرعه اي از نوشابه رو خوردم و کردیلبخند نگاهم م با

 خوبه!دکورمون رو یلیخوبه جاي مزون هم خ یلی!پاساژش خشهیمزونمون توي پاساژ ارگ تجر-

 داد که بهتر شد! رییسري تغ هی یرعلیرو من دادم ام دهشیا

 نیبه ا گهید رایو سم نیو ام ایدادم!س حیتوض ایغذا خوردن براي س نیدو هفته رو ح نیاتفاقات ا تمام

 من رو تو یرعلیکه گفتم ام یبا لبخند به تمام حرفام گوش داد و موقع همایمن عادت داشتن،س یپرحرف

 زدمو گفتم تزامی!!گازي به پدیگذاشت و رفت خودش ناهار خورد بلند خند نیماش

 که وسط یچ ینیفرد با اصالته! هی!اصال انگار نه انگار زاشهیچ نیادبه براي هم یب گمیم یمرض،وقت-

 وبره؟؟ نیداره منو بذاره تو ماش ین!اصال چه معره؟یزدن من م حرف

 شدت گرفت! خندهش

 !یکن تکرار نکن ی!سعزارهیاداها ب نی!از تعارف کردن و ایرو هنوز نشناخت یرعلیام-

 کج کردمو گفتم لبمو

 !هیخودیبس که ادم ب-

 گفت ایجرعه از نوشابمم که خوردم س نیاخر

 م؟یتموم شد؟بر-

 فتمرو تکون دادمو گ سرم

 !کنمایاره خودم حساب م-

 نثارم کرد وگفت یچپ چپ



 !امیتا من ب نیواسه من دم در اورده!برو تو ماش یجوجه فوکول-

 که مسخره نشو! شهی!نمایییس-

 پولم رو ازم گرفت و جدي نگاهم کرد فیپولم رو در اوردم که با اخم ک فیک و

 !زنمتیم گهید یحشت دادم دفعهف نسريیتوا!!ا دونمویمن م یکن نکارایاز ا گهیبار د هی-

 بااخم رفت سمت صندوق! و

 که با اخم یهم اومد و در حال ایس قهی!بعد ده دنیتو ماش دمیجدي حرفشو زد که موش شدمو دو انقدر

 پولم رو زد تو سرم و بعد داد دستم!!از دستش خندهم گرفت فیک وفتادیم راه

 بابت ناهار! یمرس-

 نوش جونت!!-

 بود! 4 کیم!!نزدساعت نگاه کرد به

 برم مزون! دیبا گهیمن د-

 رو تکون داد وگفت سرش

 پاساژو بلدم!-

 دایخوشمزه اي پ زايیتوي داشبوردش چ شهی!همنشیکردمو خم شدم سمت داشبورد ماش تشکري

 اخم کردم یداشبورد خال دنی!با دشدیم

 ست؟یتو ن نیا یچیداره ه ی!چه معنایس-

 دیخند

 اون تو! مونهینم یچیبشن معلومه ه نمیوار ماشهر روز دوتا فضول مثل تو س-

 کردم زیر چشمامو

 هستن؟ ی!!اون دوتا ادم فضول کایزنیمشکوك م یلیمن حق ابو گل دارم پرو!بعدشم خ-

 لبخند نگاهم کرد با

 !منظورم دوستامن!شهیم یرتیغ عیاي جانم که سر-

 رو در اوردم و به خودم نگاه کردم!پنککمو در نهیا فمیکشداري گفتمو سرجام نشستم!از داخل ک اهان

 دمیروي صورتم مال اوردمو

 اتشغاال نزن به صورتت! نیانقدر از ا-

 دمیخند اوردمیکه رژمو در م یدرحال

 !شمیم یزامب هینزنم که شب نارویا-

 زدم غیکه توي سرم زد ج یضربه ي محکم با

 !یییزنیچرا م-

 نداري! همون که گفتم،تو اعتماد به نفس-

 رو لمی!تند وساسادیجلوي پاساژ وا نیماش کاپمی!!با تموم شدن مدمیزدمو رژم رو روي لبم کش لبخند

 برگردوندم!! فمیکردم و توي ک جمع

 اي؟؟ی!خودت نمایس یمرس-

 زد لبخند

 بهتره!برو به سالمت! امین اد،پسیخوشش نم یرعلیام دونمیم-



 گفتم داشتمیرو از پشت برم ومیکه ارش ی!درحالدیرو بوس میشونیشد و پ وخم

 الزمه بدبخت! تونی!روغن زوبسهیبس که -

 شدم!!به حواس پررتم توف و لعنت فرستادم که صبح ادهیپ نشیاز ماش یو بعد از خدافظ دیخند بلند

 شتریب یلیخ پمیکوله برداشته بودم!هرچند که به ت یدست فیبرم مزون و به جاي ک دیرفته بود که با ادمی

 کوله دمویجوري بود!پوف کالفه اي کش هی کمیکوله  ژیرست نیپاساژ با ا نیاما تو ا ومدیم یدست فیک از

 رو لمس کردم3 یرفتم سمت اسانسور!!دکمه میروي دوشم جا به جا کردم و وارد پاساژ شدم و مستق رو

 در اسانسور چک کردم!مقنعهم رو مرتب کردم و با باز شدن نهیبه طبقه سوم خودم رو توي ا دنیتا رس و

 رفتم! رونیب

 .کنمیبراي خودم تو را ارزو م و

 و بسم هللا ي گفتم وداخل رفتم!!مشغول صحبت با تلفن دمیکش یقیداخل مزون نفس عم یرعلیام دنید با

 و پشتش به من بود

 !االن ساعت چهاره جناب!دیدیم لیکارم رو تحو 3ساعت  دیشما به من گفت-

 اگه کار گهیساعت د میها رو!تا ن هیتوج نینه ا خوامی!من کارم رو مادهیز یکارشکن هیتوج بهونه براي-

 !دیدونیاونجا و عواقبش رو خودتون بهتر از من م امیم دیاما اگه نرس چیکه ه دیرس من

 چه جوري ایو سرجام خشکم زد!!س دمیرو قطع کرد،انقدر لحنش جدي و محکم بود که منم ترس یگوش و

 ییابرو دنمیو برگشت که با د دیموهاش کش نیب یمرد نترسم؟؟کالفه دست نیداشت من از ا انتظار

 باالانداخت

 افتاده؟؟ یاتفاق-

 گفتم دادمیم هیرو به کنسول تک ومیکه ارش یکردم به چشماش نگاه نکنم!در حال یخودم اومدم و سع به

 !دمیستر کمی!دیکنیصحبت م دیدار دمیشد،اومدم تو د زیچ ینیسالم،نه -

 گفت ذاشتیم بشیرو توي ج شیکه گوش یحال در

 !زارمیب یگفتم که از بدقول-

 رو تکون دادم سرم

 باشه! نحدیدر ا کردمیفکرنم یبله ول-

 حد! نیدر هم قایدق-

 نجوريیا یوقت شدیکه با دقت سر تاپام رو نگاه کرد!ترسناك بود ترسناکترم م دمیکش میشونیبه پ یدست

 کردیم نگاهم

 د؟یبود دانشگاه-

 رو تکون دادم سرم

 بله!-

 نم؟؟یبب تونمیطرح هاي امروزتون رو م-

 طرح هام لبخند نشست روي لبم و گفتم اداوريی با

 !!دیلحظه صبرکن هیبله -

 رو در اوردم!طرح هام رو ازش جدا کردم و گرفتم سمتش!تشکر میوتخته شاست ومیرفتم سمت ارش تند

 دهیدوهفته فهم نینشست!!تو ا یروي صندل شدیم شتریروهاش باب نیکه اخم ب یکرد و در حال یکوتاه



 کرده بودم دایکه ازش پ ی!!به شناختشدیم قتریبشه اخماش عم قیدق زيیبه چ خواستیم یوقت بودم

 نگاه کرد!بعد از ده شتريیدومم رو در اورد و با دقت ب یبود!برگه ی!براي دو هفته شناخت خوبلبخندزدم

 برگه هارو گرفت سمتم قهید

 طرح ها!! نی!اما نه اهیو شروع توي روز افتتاح غی!براي تبلخوامیسري طرح م هی گهیبراي هفته ي د-

 هارو گرفتم و به طرح هام نگاه کردم ؟؟برگهیچ ینی!دیباال پر ابروم

 ن؟؟یخوایم یچه جور طرح ینی-

 که مثل بمب بترکه! ی!طرحمیاربه طرح هاي قوي د ازیکه در خور باشه!ما براي شروع ن یطرح-

 خوب نبود؟؟ نایا ینیکردم! اخم

 کر.. دییاستادمم تا یه؟؟حتیطرح ها پس چ نیا-

 بلند شد و اومد سمتم!حرفم رو خوردم و با استرس نگاهش کردم!نگاه جدي شیاز روي صندل بااخم

 وگفت دیرو توي چشمام کوب وسردش

 هی گمیم یستم،وقتی!من استادت نکنهینم دییرو تا یچ و کنهیم دییرو تا یاستادت چ ستیبرام مهم ن-

 طرح قوي! هی ینیقوي  طرح

 هاي دستم رو نشون داد برگه

 !مفهوم؟خوامینقص م یطرح ب هی!نقص داره! من ستینگاه به اون طرح ها بنداز،درسته خوبه اما قوي ن هی-

 دوباره روشون کار کنم! تونمیکردم،نم شونیاما من طراح-

 لب گفت ریو زبست  چشماشو

 مفهومت نشد! نکهینه مثل ا-

 حرکت برگه ها رو ازم گرفت و جلوي چشمام پارهشون کرد و در برابر هیباز کرد و تو  چشماشو

 زدهم گفت رتیح چشماي

 کن! ی!حاال دوباره طراحیروشون کار کن یستیمجبور ن گهیمشکلت حل شد؟؟د-

 گفت دیاشارهش رو گرفت سمتم و با تاک انگشت

 نقص! یطرح ب هیاما -

 مشغول شد!!به با شینشست و با گوش یدر برابر چشماي به اشک نشسته ي من دوباره روي صندل و

 روي گونهم برگشتم یقطره اشک دنینگاه کردم و بعد از چک نیشده روي زم زیر زیبه برگه هاي ر بغض

 لجبازي و دیکنیم با من کار ی" وقتدیچیو خواستم برگردم خونه که صداش توي گوشم پ فمیک سمت

 یونهیم چیکه ه دیتا االن متوجه شده باش دیچون با دیو قهرکردناي دخترونه رو کنار بذار لوسبازي

 ندارم!!" زایچ نیبا ا یخوش

 مشغول شینشسته بود و با گوش یروي صندل الیخیوبرگشتم سمتش،ب دمیبه صورتم کش یدست

 و اتودم رو در اوردم و با حرص ی!تخته شاستومیو رفتم سمت ارش!!دندونام رو روي هم فشردم بود

 با حرص شدیباعث م نیو هم کردمینگاهش رو روي خودم حس م ینیکه سنگ یشدم درحال مشغول

 به کارم ادامه بدم! شتريیب

 دمرو به در دا همیوارد خونه شدم!!تک زدیکه هنوز تنند تند م یجون نداشت و قلب یکه از خستگ ییپاها با

 دادمو چشمام رو بستم!!قطره هاي اشک روي گونه ام رونیبه اسمون نگاه کردم!!نفسم رو با صدا ب و

 ینکرد!دست دییرو تا چکدومیکردن بازم ه یساعت طراح2از  شدم،بعدی!داشتم از حرص خفه مدنیچک



 !دیرو لبش ماسصورتم خنده  دنیلبخند زد اما باد دنمیو وارد خونه شدم!مامان با د دمیکش میشونیپ به

 فداتشم؟ شدهیباران مامان چ-

 رو تکون دادمو خسته از پله ها باال رفتم سرم

 !خسته ام!امیخوبم!فقط تولد نم-

 !ایب رترید کمی!حداقل ايین شهیزشت م یلیماممانه،خ شهینم-

 اي گفتمو وارد اتاق شدم و بدون در اوردن مانتوم روي تخت ولو شدم!چشمامو بستم! باشه

 بود و با دقت نگاهش ستادهیرنگ ا ییکه رو به قاب طال یرعلیهام نگاه کردم و رفتم سمت ام "به طرح

 کردیم

 طرح هارو؟ نیا دینگاه کن دیکنیپناه!لطف م زدانیاقاي -

 گفت کردیکه به طرح هام نگاه م یرنگ گرفت و به طرح هاي من دوخت!درحال ییاز قاب طال نگاهشو

 ه؟ینظرت راجب قاب چ-

 که یبرام نموند بود به گفتن خوبه اي اکتفا کردم!درحال یقشنگ شده بود اما ذوق یلیدم!!خکر نگاهش

 !دتشیبرداشت و پوش یرفت سمت کتشو و از روي صندل دادیها رو دستم م برگه

 !دیاریرو برام ب جهی!فردا نتدیبازم طرح بزن-

 تم!کولهم رو روي دوشمکردم چشمام از اشک پر نشه!دستامو مشت کردمو کوتاه باشه اي گف یسع

 وکوتاه گفتم انداختم

 !خداحافظ!نمتونیبیفردا م-

 که پر از حرص و بغض بودم!" یزدم درحال رونیسرش رو تکون داد و من از مزون ب فقط

 گذشتیشدم!هرروز که م رهیخ دیچکیم شهیکه روي ش یو به بارون نم نم دمیروي چشمام کش یدست

 میشونیبه پ یاي نبود!!دست گهید ی!چارهومدمیکنار م دیاما با شدیبرام سختتر م یرعلیاماومدن با  کنار

 به نترنتیبهشون نگاه کردم!!توي ا شتريی!طرح هام رو در اوردم و با دقت بومیو رفتم سمت ارش دمیکش

 تربه گهیمزون هاي معروف د یلیطرح هام از خ نیبگم ا تونمینگاه کردم م گهیمزون هاي د مدالي

 !در باز شد و مامان داخل اومدبود

 !ايیاگه ن شهی!زشت مایزنگ بزن اژانس ب 9!توهم ساعت میریم میمن و بابات دار زمیباران عز-

 که دمیرسینم رفتمیچون اگه م رمیکه نم دونستمیرو تکون دادمو باشه اي زمزمه کردم اما خودمم م سرم

 نه!حوصله نیتا برم اما شرو کردمیم میجور تنظ هیبود وقتمو  نیبه جز شرو یکنم!تولد هرکس یطراح

 بود تا دوباره با ای!اي کاش سامیتا سرحال ب کردمیحموم م دینداشتم!!اول با نشوینگاه سنگ خودشو

 رو میکرد تخته شاست رونیرو از تنم ب یدوش که کوفتگ هی!!بعد از فیمعجزه کنه اما ح حرفاش

 جمع کردم و در دهیشن رو اوردم و نگاه کردم،نگاه کردمو ارفتم!!شبکه ف نییاز پله ها پا برداشتمو

 طرحمم تموم شد و صداي زنگ نیچقدر گذشته بود که سوم دونمیکردم!!نم یشروع به طراح تینها

 بلندشد میگوش

 جانم؟؟-

 وفتادي؟؟یسالم ناردون بابا،هنوز راه ن-

 دمیطرح هام نگاه کردمو نال به

 خب! امیب تونمیبه مامان بگو که دعوام نکنه،نمجور  هی!توروخدا یسالم باباجونم-



 دیچیخندهش توي گوشم پ صداي

 چرا جان بابا؟-

 !دوبار طرح زدم قبول نکرده!خوادیبراي فردا ازم طرح م یزدانیخب کار دارم،-

 توي تک تک حرفاش حس کردم لبخندشو

 به زنعموت و ازش خودتم فردا زنگ بزن گمینکن من به مامانت م تیرو اذ زم،خودتیخب عز لهیخ-

 نداره! یبیکن!ع یعذرخواه

 کردیبلندي گفتم!چقدر خوب بود که بابا درکم م شیاخ

 !کنمیجبران م ییبابا ییییمرس-

 جبرانه!!مواظب خودت باش!خدافظ! یکه خوب باش نیهم-

 گهیطرح زدم تا د تا 15به  کینزد نباریرو قطع کردم و مشغول شدم!ا یکردم و گوش یلبخند خدافظ با

 که کارم تموم شد!!خسته از جام بلند شدمو به وفتادیداشت رو هم م گهیکنه!چشمام د یمخالفت نتونه

 چشمام دهیشب بود!!اونقدر خسته بودم که روي تخت ولو شدم و سرم به بالشت نرس2نگاه کردم!  ساعت

 شد! بسته

 و دردش کردم و انهینثار عادت ماه یلب فحش ریشدم!ز داریبود ب دهیچیدلم پ ریبا درد بدي که ز صبح

 اومدم،به ساعت نگاه رونیب ییبعد با همون درد از دستشو قهید5! ییشدم رفتم تو دستشو بلند

 !شمارهشدادمینشون م یرعلیبه ام دیبود نگاه کردم!با زیبود!به طرح هام که روي م 11به  کی!نزدکردم

 !!صداش که توي گوشمشدیم شتریدردم ب زدیکه م یبوقرو دم گوشم گذاشتم!با هر  یگرفتم و گوش رو

 صحبت کنم! شهینشم و مثل هم یکردم عصبان یسع دیچیپ

 !انجویخانم ار دییبفرما-

 !ریسالم صبحتون بخ-

 !دیی!بفرماریسالم خانوم صبح شماهم بخ-

 !وبسی!خیدندونامو رو هم فشار دادم! پرحرص

 طرح هامو نشونتون بدم؟تا  شتونیپ امیب تونمیم یک نمیبب خواستمیم-

 من برنامه هاي امروزم رو چک کنم!! دیچند لحظه صبرکن هی-

 جمهور سیامروزم!انگار رئ یترووخدا،برنامه نیبب نویچرخوندم و لبمو با حرص گاز گرفتم!ا چشممو

 سکوت گفت هیقیبود!بعد از چند د کشور

 د؟یاریب فیتشر دیتونیم گهیساعت د هیتا  انجویخانوم ار-

 !تونستمیاعت نگاه کردم!اره مس به

 مزون! امیم گهیساعت د هیبله!-

 !یبراي دکور سازي!قرارمون همون رستوران قبل انیم 4!ساعت ستمینه مزون ن-

 وگفتم رمیجلوي زبونم رو بگ نتونستم

 ..ای دیکه شما خودتون رفت یکدوم؟اون-

 حرفم کامل شه گفت نکهیا قبل

 !خدانگهدار!!وننمتیبی!مایهمون -

 نثارش کردمو روي تخت یی!عن اقاادبببببیرو قطع کرد!!ب یخدانگهدار منو بشنوه گوش نکهیقبل ازا و



 بود!با یدوره ارامش ارزوي محال نیکردم ارامشم رو حفظ کنم اما تو ا ی!!چشمامو بستم و سعنشستم

 کاپی!!مکاپیم زیمت مزدم!!با حرص بلند شدمو رفتم س غیسرم رو تو بالشت فرو کردمو ج حرص

 داشته باشه!!مانتوي راه یهمخون رمیدستم بگ خواستمیکه م ويیزدم تا با ارش یاسپرت پیکردمو ت یمیمال

 و کفشاي اسپرت یشال مشک دیتنم کردم و همراه شلوار قد نود سف یاسپرت دیسف یمشک راه

 درد نیا داشتمیکه برم یقدم هیرفتم!درد داشتم و با هر رونیبرداشتم و از اتاق ب وممی!ارشمیمشک

 بود رو دهنم خچالیکه توي  یکیاز ک کهیت هیخودم  دی!مامان خونه نبود ظاهرا رفته بود خرشدیم دیتشد

 ساعت بعد جلوي رستوران بودم!وارد رستوران که شدم دوباره 1 قایزدم!دق رونیاز خونه ب گذاشتمو

 گارسون به سمتم اومد و گفت همون

 پناه منتظرتون هستن! زدانیباال اقاي  دییفرماخانوم!ب دیخوش امد-

 خاموش کرد! گاريیرسیرو توي ز گارشیس دنمیبا د یرعلیکردمو از پله ها باال رفتم!ام تشکري

 سالم!-

 سخت بود!روي شهیادم هم نیچرا حرف زدن با ا دونمیرو تکون داد و جواب سالمم رو داد!نم سرش

 بود شدم!!نگران نگاهش دهیچیباندي که دور دستش پ نشستم و بهش نگاه کردم که متوجه یصندل

 وگفتم کردم

 شده؟؟ زيیدستتون چ-

 باال انداخت و کوتاه گفت سرشو

 !نمیبب شهی!طرح هاتون رو مستین یمهم زیچ-

 خم شدم و به باند دستش که قرمز شده بود نگاه کردم یابروهام نشست و با نگران نیب اخم

 یلیخ م؟؟اگهیاصال االن بر نیخوایدکتر؟؟م دیشده!رفت یباندتون خون نجوريیکه ا قهیحتما زخمتون عم-

 ؟ینکرده چ ییباشه و عفونت کنه خدا قیعم

 بلند شدمو گفتم میاز رو صندل تند

 !!رهینم نییهم من از گلوم پا نطوريیم،ایبر دیپاش-

 فتزد و تو همون حالت گ شیشونیروي هم گذاشت و دستشو به پ چشماشو

 !نمیبب دیلطفا طرح هاتون رو بد انجویخانوم ار-

 نشستم و یشدم!!ناراحت روي صندل یبگو نگران ک شد،منوینم شیهم حال یادم اصال نگران نیرفتم!ا وا

 گفتم اوردمیدر م ومیکه طرح هارو از تو ارش یدرحال

 !دینش تیمن به خاطر خودتون گفتم که اذ-

 برگه هارو گرفت و نگاهشو به طرح عیاما سر دمیرو خودم د رهیهارو سمتش گرفتم که نگاهشو خ طرح

 دوخت و تو همون حالت گفت ها

 !دونمیم-

 گفتم عیاخماش توهم رفت سر یدقت به طرح ها نگاه کرد که وقت ببا

 کنه؟؟یدستتون درد م-

 رو باال اورد و کوتاه نگاهم کرد سرش

 نه!-

 بعد از کنه؟؟یموقع دقت کردن اخم م نیا یدونیتو نمدوباره به طرح ها نگاه کرد،به خودم تشر زدم! و



 گذاشت وگفت زیرو روي م یکیکردن هر سه تا برگه  نگاه

 د؟یکنیاتودتون رو لطف م-

 شده اتود رو یچیاوردم و دستش دادم!با همون دست باند پ رونیاتودم رو ب ومیشدم و از داخل ارش خم

 و گفت اوردیاز درد بود اما به روش ن گهید یکی نیا خورمیشد!قسم م قیگرفت که اخماش عم دستش

 طرح ها خوبن اما.. نیا-

 دیرو خط کش نیاتود دور قسمت است با

 طرح دار ی!!چون خود مانتو طرح دار هست و پارچهستیمدل مانتو ن نیفصل و ا نیمناسب ا نیاست نیا-

 !ادیو به چشم نم شهیشلوغ م اديیز کمی نیاست نیبا ا شهیاستفاده م داخلش

 مدل دوم اشاره کرد به

 هم ستیراحت ن یلیبه کار بردي هم از لحاظ دوخت در اوردنش خ نشیو است قهیکه تو توي  یمدل نیا-

 !!شهیباالتر از حد معمول م یلیمانتو خ متیق تیو در نها شهیخرجش م اديیز ینهیهز ادیاگه در ب نکهیا

 چشمام نگاه کرد وگفت به

 ؟؟یشیورم ممتوجه منظ-

 سرم رو تکون دادم تند

 بله متوجه شدم !-

 براي اماده کردن میوقت ندار شتریتا برامون اماده کنن!دو هفته ب دمیطرح هارو من م نیخوبه!ا-

 دوهفته!! ستیهم ن اديی!وقت زمزون

 به منو نگاه کردم و کباب برگ انتخاب یگفتم که منو رو گرفت سمتم،با تشکر کوتاه یکوتاه یبله

 پرس کباب هیپناه کوتاه سرش رو تکون داد وبعد از اشاره کردن به گارسون سفارش  زدانیکردم،

 یکیهمراه مخلفات داد!!!بعد دوبار اومدن وقت کردم به اطرافم نگاه کنم،جاي ش یپرس سلطان هیو  برگ

 غول غذانبود!بعد از اوردن غذا مش یکس یرعلیبود چون جز من و ام یقسمت کامال خصوص نیو ا بود

 افتاد ادمی هویکه  میشد خوردن

 دکور قراره چه جور.. یراست-

 وسط غذا حرف بزنه و ادیافتادم که گفت خوشش نم شیپ یدفعه ادیحرفم تموم نشده بود که  هنوزم

 دمیحرفم رو خودم و لبمو گز تند

 ساکت باشم!! دینبود موقع غذا خوردن با خوام،حواسمیعذر م-

 از کباب کهیت نی!!اخرکردمینگاهش رو حس م نهیم وغذام رو خوردم اما سنگانداخت نییسرم رو پا و

 صورت توهم رفته اش دنیرو که دهن گذاشتم سرم رو بلند کردم تا ازش تشکر کنم که با د برگم

 جام بلندشدمو گفتم کرد؟؟ازیبووود!با خودشم لج م وبسیپسر  نی!!!چقدر ادمیترس

 !میبر دی!بلند شدیدستتون رو نشون دکتر بد دیتما باپناه،ح زدانیاقاي  شهینم نجوريیا-

 گفتم خوبم!-

 به باند دستش که قرمزتر شده بود نگاه کردم نگران

 !گهید دی!!لج نکنکنمیخواهش م دی!بلند شستیحال شما اسمش خوب بودن ن نیا-

 شیزدم!اخ رزومنديیاز جاش بلند شد و من لبخند پ تیکرد و درنها دهمیبه چشماي ترس ینگاه

 گفتم میکه شد نشیرو برداشتم!!سوار ماش ومیگفتمو ارش یکوتاه



 د؟یکن یرانندگ دیتونیم-

 زخمه! هینخوردم  ریشمش-

 که ناراحت شدم،االن وقت دلخور شدن نبود! ارمیکردم به روم ن یو سع دمیتشرش لب ورچ از

 درد کنه! یلیخ دیگفتم شا-

 نگران خودش کمیبشر ادم نبود؟؟ نیآمپر چسبوندم!ا اورانیسمت ن دیچیپ یراه افتاد وقت نیماش

 حرص گفتم نبود؟؟با

 !ومدهیهنوز بند ن زشیخونر مارستان؟؟دستتونیب میشما؟؟مگه نگفتم بر دیریکجا م-

 !ستیگفتم مهم ن-

 زدمو گفتم میشونیبه پ دستمو

 دستتون رو دکتر مارستانیب میبر دیبا گمیم شه؟؟؟بهتونیم خودی!اااا ادمم انقدر بزنماااایم غیبخدا ج-

 !!نهیببب

 دادم!!لبمو محکممتر گاز گرفتم!چرا یبزرگ یکه بهم کرد باعث شد بفهمم چه سوت ینگاه گوشه چشم با

 !!چرا انقدر خنگ بودم مننن!تند گفتمدادمیم یمن سوت شهیهم

 ...گهید زیو چ دهینم تیکه به خودش اهم یادم ینیبود. زیمنظورم چ-

 کوتاه گفت زدیه دور برگردون رو دور مک یدرحال

 خب،متوجه شدم! لهیخ-

 شتریعذاب وجدانم ب کردیعادي رفتار م نجوريیا یمحکمتر گاز گرفتم!خاکبرسرم کنن!!وقت لبمو

 حرف بود من زدم؟؟! نیاخه؟؟ا یچ ینی خودی!ادم بشدیم

 شدم و ادهیپ نیماشتوقف کرد لبخند زدم!خداروشکر به حرفم گوش داد!از  مارستانیجلوي ب یوقت

 باالخره یرعلیربع که من نگران چشم دوخته بودم به دست ام هیشدم!!بعد از  مارستانیداخل ب همراهش

 رو باز کرد یرعلیباند دست ام یاومد و بعد از احوالپرس دکتر

 کردي با دستت!! کاریچ نمیبذار بب-

 و دیخفه اي زدم که دکتر خند غیدستمو گذاشتم جلوي دهنم وج قیزخم عم دنیباز شدن باند و د با

 نگاهم کرد!!دکتر با لبخند نگاهم کرد یرعلیام

 !شهیساده درست م هیبخ هینترس دخترجون،با -

 نشسته بود تیبا جد شهینگاه کردم که عادي و مثل هم یرعلیلبمو گاز گرفتم و به ام هیاسم بخ دنیشن با

 !پرستار کهشدیم دیرنگم سف هیاسم بخ دنیبودم با شن نیجاي ا بود من یچه ادم گهید نیتخت،ا روي

 گفتم یرعلیرو اورد من تند از جام بلند شدمو رو به ام لیوسا

 منتظرتون باشم؟؟ رونیب تونمیمن م-

 رفتم!معلوم نبود چه رونیمثبت تکون داد و من تند از اتاق ب ینگاهم کنه سرش رو به نشونه نکهیا بدون

 دستشو ممکنه ضعف کنه از زننیم هیبخ نکهی!!با فکر اووانهید یورده بود پسرهسر دستش ا ییبال

 لبخند ایاسم س دنیبلند شد،با د میبخرم!صداي زنگ گوش زيیاي چ وهیابم هیرفتم تا  رونیب مارستانیب

 !زدم

 جانم؟-

 من!حال شما؟ نیسالم بانوي مشرق زم-



 گفتم ستادمویا مارستانیب یبوفه جلوي

 ؟؟یتو خوب بما،خویسالم س-

 منم خوبم! یتو خوب باش-

 زدمو به مرد بوفه دار گفتم لبخند

 بزرگ لطفا! وهیابم هیاقا -

 دیچیتو گوشم پ ایس صداي

 تو؟؟ ییکجا-

 مارستانیهم برداشتم و بعد از حساب کردن پولش برگشتم سمت ب کیک هی

 منم نگران شدم ومدیزش مخون ا نجوريیکه هم کارکردهیبا دستش چ دونمیعقل شما نم یب قیرف نیا-

 ذره نگران هی ستایواقعا ادم ن قتیرف نیا ای!!سمارستانیب میمجبورش کردم بر ادیسرش ن ییوقت بال هی

 دنیطاقت د یدونیبزنه منم که م دیبا هی!االنم دکتر گفت بخمارستانینبود به زور اوردمش ب خودش

 !!رونیرو ندارم اومدم ب زاینچیا

 دي؟یرهم براي اون خ وهیابم-

 !از همه بدتر سرما هم خوردهیگناه داره طفل رهیضعف م چارهیبراش ب زننیم هیاالن بخ گهیاره د-

 !!رمیبگ دیبا یچ دونستمینم گهیاره؟؟د گهیخوبه د وهیابم گمی!متشیشده وضع نورعالنور

 لحظه سکوت کرد چند

 ا؟؟یالو..الو س-

 خوبه!! زمیجانم جانم؟اره عز-

 !سوزهیادم دلش م تیوضع نیخب گناه داره!تو ا یاشکمو در اورد ول روزیته ددرس-

 رو حس کردم لبخندش

 زم؟ی!کار نداري عززنمیخب برو بعدا باهات حرف م لهیخ-

 بهت سر زدم!خدافظ! دینه حاال شا-

 منتظرتم!خدافظ!-

 تر لبمو گاز گرفتم ودک دنیو رفتم سمت همون اتاق!با د مارستانیتو ب دمیرو که قطع کردم دو یگوش

 گفتم

 تو؟؟ امیکارتون تموم شد من ب-

 لبخند زد دکتر

 تو! ايیب یتونیاره دخترجان!م-

 رفت و من رونیکه از منم سرحالتر بود نگاه کردم!دکتر از اتاق ب یرعلیلبخند چشمامو باز کردم و به ام با

 اوردم و داخلش رو رونیب وانیرو همراه ل وهیکه روي تخت نشسته بود!پاکت ابم یرعلیسمت ام رفتم

 پر کردم و گرفتم سمتش وهیابم

 !دییبفرما-

 چشمام نگاه کرد وگفت به

 ه؟یبراي چ نیا-

 !گهید دی!بخوردیریجون بگ کمیگرفتم  نویحتما ا دیکرد گه،ضعفیزدن د هیخب دستتونو بخ-



 رو تخت بلند شد وگفت از

 !!می!!برستین ازيین-

 نگران خوديی!منو بگو بهینگراي چ فهمهیچه م نیذوقم؟؟ادم نفهم!اصال ا تو زدیبار بود که م نیچندم نیا

 جلوي تخت زیرو روي م وهیابم وانی!با حرص لسوزونمیدل م یمنه که براي هر ادم ریشدم!اصال تقص یک

 لب غر زدم ریزدم و ز رونیو از اتاق ب دمیکوب

 و براي همه دل شمیکه نگران م رمنهی!تقصاقتیل ی!عوض تشکرشه!بوبسی شوریادم نفهم ب-

 !ادی!تف به دلم بسوزنمیم

 روگرفتم و بعد از سه تا بوق جواب داد نیي ام شماره

 جانم؟-

 چطوري؟ نیسالم ام-

 !قربونت تو چطوري؟؟لینگیسالم ج-

 بود نگاه کردمو پام رو تو هوا تکون دادم رقهوهیکه مشغول درست کردن ش ایس به

 ؟قربانت تو چطوري-

 !گهید نیایهم ب رایتو وسم امیخوبم،من خونه ي س-

 با خنده برگشت سمتم و داد زد ایس

 بچه پرو! کنهیمهمون دعوت م ا،مهمونیریحرفش رو جدي نگ نیام-

 زدم غیج

 من مهمونم؟ شوريیب یلیااا،خیس-

 و اروم گفت دیخند بلند

 اروم باش!! ا،تویمن غلط کردم جون س-

 گفت نیردم که امنثارش ک یشورخانیاخم ب با

 !میخونهش بود گهیربع د هیوگرنه  میبه اون عنتر بگو شانست اورده که امشب مهمون دار-

 و گفتم دمیخند

 سالم برسون!خدافظ! نایخب،به خاله ا لهیخ-

 قربانت خدافظ!-

 پرت کردم که خورد تو کمرش و صداش رو در اورد ایطرف س یبیرو که قطع کردم با حرص س یگوش

 که فسقل! یمنو بزن شهینم لیاما دل بريیبه سر م تیو هفت روز سگدرسته ت-

 !یکنیدهن ادم رو صاف م یبفهم یچ هیخري!! یلیخ ایس-

 دیتر خند بلند

 خودم یاز بچهگ گهیچشه تو که د فهممیمن!من از رنگ و روي هر دختري م یداري بانوي مشرق اریاخت-

 کردم! بزرگت

 رو دستم داد رقهوهمیم که شکرد زيیي ر خنده

 بخور اگه دلت اروم نشد بگو بهت مسکن بدم!-

 ختیو موهام رو بهم ر دیانداختم که خند نییکردم و سرم رو پا زيیر تشکر

 !نمیبراي من،جمع کن خودتو بب کشهیهم م یچه خجالت-



 دوباره اداوريیبا  رو خوردم،کم کم دل دردم ارومتر شد اما رقهوهمیرو گاز گرفتمو جرعه اي از ش لبم

 رو به روي لب تابش نشست و مشغول کار شد!!چهار زانو روي اپن نشستم ای!سگرفتیحرصم م یرعلیام

 رو مزه مزه کردم و گفتم رقهوهمیش و

 ا؟یس یکنیم کاریچ-

 که با دقت به صفحه لب تابش زل زده بود گفت یدرحال

 !!زنمیپوشاك پوستر م هیبراي جشنواره ي بهاري -

 و ادامه دادم دمیبه چونهم کش یدست

 تو؟ شیپ ومدیبراي لوگوي مزون ن یرعلیچرا ام-

 که سرش توي لب تاب بود لبخند زد وگفت یدرحال

 بشه! شیمسائل دوست هیقاط یمسائل کاري و مال ادینم گه،خوششید هیرعلیام-

 دیباال پر ابروم

 هم دوستش بود! یرئوف-

 رو باال انداخت سرش

 فقط! کنهیکار م ینه با رئوف-

 رو خوردم وگفتم رقهوهمیجرعه از ش نیرو تکون دادم و اخر سرم

 !تاحاال بهش فکرنکرده بودم!هیت ز جالب یول-

 امروز اخم کردم و ادامه دادم هیقض اداوريیرو تکون داد که با  سرش

 !!هیخودینفهم و ب یلیاما ادم خ-

 گفت دیخندیکه م یدرحال

 کرده؟؟ کاریدوباره چ-

 بازي کردم داشتمیکه از روي ان برم یبیکردم و با س اخم

 ؟یکه چ ینیه،یادب یب یلیخ ییخدا ایاصال نخورد!س رسرشیگرفتم بخوره ضعف نکنه خ وهیبراش ابم-

 شد رهیعمق گرفت و دوباره به صفحه لب تاب خ لبخندش

 !خودتو ناراحت نکن!شیمونده تا بشناس-

 و گفتم دمیکالفهاي کش پوف

 من بده!! لیدو کلمه رو تحو نیتوهم که فقط هم-

 ربع که حوصله م سررفته بود مشغول ور رفتن با دي وي هیشد وبه کارش ادامه داد!بعد  قتریعم لبخندش

 شدم! دي

 !یفسقل باز خرابکاري نکن-

 زدم غر

 نیتو ا خسته شدم انقدر رونیاخه؟؟پاشو منو ببر ب هیچه وضعه مهمون نوزا نیمن حوصله م سررفت،ا-

 موندم!! خونه

 دیحرفم بلند خند با

 که مهمون نبودي االن شدي مهمون؟؟ شیساعت پ میتا ن-

 زدم غیج



 !اییییس-

 سمت پله ها گفت رفتیکه م یو از جاش بلند شد،درحال دیخند

 !رونیب میریم کنمیاالن لباس عوض م-

 با خنده گفت و

 !!کنهیهرش نماز شو کنهیرفتن م رونیکه از من طلب ب نجوریفسقل ا-

 رهنیبا پ ایس قهیمن عادت داشت!بعد از پنج د ییبه پرو ایاما خب س گفتیم دم،راستیحرفش خند با

 !!بالبخند بهمومدیبشر م نیاومد!اخ که چقدر سورمه اي به ا نییاي و شلوار کتون سورمه اي پا سورمه

 کرد وگفت نگاه

 فسقل! میبر-

 اومد رون،صداشیب دمیرو برداشتم و دو فمیک

 باران با اون حالت ندو!!-

 که ی!چقدر موقعمیومدیم نجایچقدر ا ایارش م،بایساعت بعد باهم توي دربند مشغول قدم زدن بود مین

 باشه!بغضم رو قورت دادم وزمزمه کردم شمیپ کردیم یهوام رو داشت و سع شدمیم انهیماه عادت

 !دنبریکاش ادما خاطره هاشونم با خودشون م-

 دستشو دور کمرم حلقه کنه و روي موهام رو ببوسه ایباعث شد س دمیکه کش یاه

 !گذرهی!!منهیرو نب دنتیاه کش نجوريیقربونت بشه که ا ایس-

 رو تکون دادم و اشکاي لونه کرده توي چشمامو عقب زدم سرم

 ماهه قراره بگذره!6اره، -

 بهتر شتیماه پ هی!االن نسبت به شهیهتر که ماما ب شهیمثل قبل نم چوقتیقبول دارم دورت بگردم ه-

 نشدي؟؟

 فشردتم شتریرو تکون دادم که به خودش ب سرم

 بره!! ادتیاز  یبگم که همه چ یبتیذکر مص هیبذار -

 شده بهش نگاه کردم که با غم گفت زیچشماي ر با

 پناه!! زدانی یرعلیام-

 زدم نهشیو محکم توي س دمیکش رو باال نمیبا غم و بامزه گفت که نتونستم نخندم!ب چنان

 !وونهیا،دیاي س وونهیتو د-

 فوت کردم رونینگاهم رو چرخوندم و نفسم رو ب کالفه

 ولم کن تووخدا،مگه چمه االن؟؟ ایس-

 دنبال خودش دتمینثارم کرد و دستم رو گرفت و کش یچپ چپ

 !!کردمیم شیماه پ 6 دیبا نکارویا-

 اي در رو باز کرد!با افهیبعد پسر جوون و خوش ق قهید و چند دکه زنگ واحد رو ز دمیکالفه اي کش پوف

 لبخندي زد وبغلش کرد ایس دنید

 از ما کردي! اديیچطوري پسر،-

 به شونه ي پسر زد وبا خنده گفت یمشت ایس

 !میادتیبه  شهیداري ما هم اریاخت-



 جون خودت!-

 برگشت سمت من و مودبانه سالم کرد و

 !دیی!بفرمادیخوش امد یلیانوم!خسالم خ-

 دکورش ییو طال دیسف بی!ترککیبزرگ و ش شگاهیارا هیوارد شدم! ایکردم و همراه س یکوتاه تشکر

 منو به پسر نشون داد وگفت ای!سدادیرو باکالس تر نشون م شگاهیارا

 !یکنیکارمیچ نمیبه خودت بب سپارمشیم نیشاه-

 با لبخند نگاهم کرد وگفت نیشاه

 خب!! لهیخ-

 به من اشاره کرد وگفت و

 !دینیبش نجایا دییشما بفرما-

 برام یو چشمک دینگاه کردم که خند ایرنگ اشاره کرد،با غضب به س دیبزرگ و سف یبه صندل و

 نشستم که یحرف روي صندل یبزنم تو سرش!ب خواستیکه دلم م کردیم ییکارا هیوقتا  ی!بعضزد

 دورم بست و خم شد از شبنديینگاه کرد،پ میکرد!به موهاي مشک بهم یقیباالسرم اومد و نگاه دق نیشاه

 به جون یچیبرداشت!دسته اي از موهام رو جدا کرد وبا ق یکیدم بار یو شونه یچیکنار دستش ق زیم

 که روي سرم نشست تند ینیافتاد!لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم!باصداي ماش نمینازن موهاي

 تکون بخورم که تند گفت باز کردم و خواستم چشمامو

 !!نیتکون بخوري تا ته موهات رفته،پس اروم بش-

 !!فقطدمیشدم و براش خط و نشون کش رهیخ کردیکه داشت با لبخند نگاهم م ایحرص و غصب به س با

 دنینگاه کردم!!با د نهیرو خاموش کرد و کنار گذاشت به خودم تو ا نیماش یو سکوت کرد!وقت دیخند

 بود و ختهیور ر هیباز کرده بود و سمت راستمو به صورت خورد کوتاه کرده بود و  یجکه فرق ک موهام

 دایمدلم جد نی!اومدایکوتاه کوتاه کرده بود کم کم لبخند روي لبم نشست!بهم م نیچپم رو با ماش سمت

 از چتري! شتریب یاد،حتیانقدر بهم ب کردمیبودم اما فکرنم دهید

 !کنمیاما قدش رو چندسانت کوتاه م زنمیرنگش دست نمبه  میکه رنگش کن فهیموهات ح-

 نترییوجب پا هیسانت بود!!با غصه به موهام که حاال تا 6به  کیمشغول شد،منظورش از چند سانت نزد و

 یاب هیشد! یموهام شد که به انتخاب خودم اب نیب تیشونه هام بود نگاه کردم!مشغول در اوردن هاي ال از

 زن دمیدختر جوون که بعدا فهم هیروي موهام بود  تیمشغول در اوردن هاي ال نیشاه ی!وقتنگخوشر

 موهام رو شست و حوله ي نیساعت بعد شاه میو اسمش ارزو بود مشغول برداشتن ابروم شد!!ن نهیشاه

 !!ارزو صدام کردرمیموهام رو بگ یسیخ کمیدستم داد تا  زيیتم

 و خشک کنم!موهات ر زمیعز ایباران جان ب-

 گفت نینشستم و مشغول خشک کردن موهام شد و در همون ح یصندل روي

 برات صافش کنم! ستین ازيین گهیموهات خودش لخته لخته!د-

 و کم کم لبخند دینگاه کردم!ابروم باال پر نهیسشوار رو خاموش کرد!!سرم رو بلند کردمو به خودم تو ا و

 رده بودم مخصوصا با مدل موهام!!ارزو با لبخند نگاهم کردخوب ک یلیخ رییتغ هیلبام نقش بست! روي

 خوشگل بودي خوشگلتر شدي!-

 لبخند تشکر کردم که به ناخونام نگاه کرد با



 !کنمیم یخوبه،مثل ناخن کاشته شده ست فقط برات روش طراح یلیناخن هاي خودت خ-

 تموم شد!بالبخند به ناخن هاي ربع کار ناخن هامم هینشستم!بعد از  یکردم و دوباره روي صندل تشکر

 شده بود نگاه کردم!حس یطراح یو انگشت اشارهم طرح چشم قشنگ یکه روي انگشت سوم دمیسف

 داشتم! یخوب

 تموم شد! نمیخب،ا لهیخ-

 دمیلبخند ازش تشکر کردمو گونهش رو بوس با

 ارزو جان! یمرس-

 !نیت شاهو رفت سم دیرو بوس میشونیحرف پ یبا لبخند نگاهم کرد وب ایس

 شه؟یي ما چقدر م مهیخب جر-

 کرد وگفت یاخم نیشاه

 بکش!! نم،خجالتیپسر برو بب هیحرفا چ نیا-

 شگاهیاز ارا یبده و بعد از خدافظ نیموفق شد پول رو به شاه امکیچک و چونه باالخره س یاز کل بعد

 معجزه کرده شهیل همنگاه کردم،مث ایرخ جذاب س مینشستم و به ن نی!بالبخند توي ماشمیاومد رونیب

 اشک رو مهمون چشمام کرده بود خبري شیکه دوساعت پ یاز اون دل گرفته و غم گهیبرام!االن د بود

 !االن پر بودم از حس خوب! با ذوق دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گونهش رو تند تند بوسنبود

 کردم

 !یکنیو خوب مکه حالم ر ی!مرسیکه هست یمرس ا،یعاشقتم س-

 دیرو کش مینینگاهم کرد و ب شیهمون لبخند دوست داشتن با

 فسقل! خوامیاي نم گهید زیتو خوش باش من چ-

 موهام رو به مامان دیتکون دادم و وارد خونه شدم!ذوق داشتم که مدل جد ایبراي س یلبخند دست با

 ناروی!ادیزنعمو و عمو لبخند رو لبم ماسو  نیشرو دنیتو خونه و در رو باز کردم اما با د دمیبدم،دو نشون

 کردم مثل ی؟؟سعیمهمون انیشب بعد م دنیم یشب مهمون هیبود؟؟ یچه وضع نیذاشتم؟ایدلم م کجاي

 و از فردا شروع رهیرو ازت اتو بگ زيیچ نیزنعمو نشسته تا کوچکتر دونستمیرفتار کنم چون م شهیهم

 شونبه حرف زدن پشت سرت!لبخند زدم و رفتم سمت کنه

 !دیسالم خوش اومد-

 دیو گونهم رو بوس دتمیبا لبخند بلند شد و تو اغوشش کش زنعمو

 سالم دخترگلم،حالت چطوره؟؟-

 بهتون زنگ بزنم خواستمیم امینتونستم تولد ب شبید خوامیم د؟معذرتیممنون خوبم،شما خوب-

 کنم اما نشد!شرمنده! یعذرخواه

 سالمت! زم،جونتیفداي سرت عز-

 کردم و رفتم یکوتاه یعذرخواه نیتولد شرو کیکردم و با گفتن تبر یسالم احوالپرس نمیروعمو و ش با

 !اگه به جايدمیپوش یدار بود و رو همراه ساپورت مشک نیرنگم که است یو مشک دیاتاقم!!لباس سف سمت

 رو ممیشکنه!گوشواره هاي بلند م نیاما شرو دمیپوشیبودن عمرا ساپورت م گهید اليیفام ای نیام نیشرو

 !دوباره بادمیبه موهام کش یرنگ و پاشنه دارم دست یکفش هاي مشک دنیگوشم انداختم و بعد پوش توي

 نگاه ینیرفتم وکنار مامان نشستم!سنگ نییلبخند روي لبام نشست!از پله ها پا دمیي جد افهیق دنید



 !زنعمو رو بهم با لبخند گفتکردمیروي خودم حس م شهیرو مثل هم نیشرو

 !زمیعز یخوشحال شدم به سالمت یلیخ دمی،شنیزنیداري مزون م گفتیران جان مامان مبا-

 خوب اما پشت سر..! نقدریبود جلوت هم نیزنعمو هم شهیهمه دروغ لبخند بزنم،هم نیکردم از ا یسع

 !دیبه من لطف داشت شهیممنون شما هم-

 پا روي پاش انداخت و گفت عمو

 جا هست عمو جان؟؟حاال مزونت ک-

 !شیتوي پاساژ ارگ تجر-

 با لبخند سرش رو تکون داد عمو

 !یدخترم،انشاال که موفق بش یبه سالمت-

 کردم و شربت پرتقالم رو خوردم!مامان اروم دم گوشم گفت تشکري

 !ادیبهت م یلیده،خیورپر شگاهیار یرفت یک-

 ذوق سرم رو تکون دادم با

 !کنمیم فیبرات تعرخودمم دوستش داشتم!حاال بعدا -

 کرد!با لبخند رفتم سمتش یرو با لبخند تکون داد که در باز شد و بابا وارد شد و سالم احوال پرس سرش

 کتش رو ازش گرفتم و

 !ینباش ،خستهیسالم باباجونم-

 سالم باباجان!-

 لبخند به موهام نگاه کرد با

 خوشگل کردي!-

 ابا شربت مورد عالقهش رو درست کردم و براش بردمکردم!براي ب زونیشد و کتش رو او قیعم لبخندم

 با لبخند رو بهم گفت نیکنارش نشستم!شرو و

 اومد رو کمکم حساب کن!! شیپ یمشکل ای یوقت اگه کاري داشت هیباران -

 کردم لبخند بزنم و تشکر کنم! یسع

 مزون سخته برات! هیتک و تنها اداره کردن  یدختر جوون هیدخترم به هرحال  گهیدرست م نی:شروعمو

 رو تکون دادم وگفتم سرم

 دارم! کیشر یعنیستم،ینه عمو جون تنها ن-

 لبخند زد زنعمو

 هست؟ یخوبه که،ک یلیا  خ-

 !شناختیم گفتمیکه انگار اسمش رو م دیپرسیم نیرو گاز گرفتم همچ لبم

 !امکیاز دوستان س یکیپناه، زدانی یرعلیام-

 انداختابرو باال  نیشرو

 پناه معروف؟ زدانیهمون -

 و متعجب نگاهش کردم که گفت دیباال پر ابروم

 کرده دایطرفدار پ یلیمعروف بود و کاراش خ یمزون به اسم افتاب داشت که حساب هی شیچندسال پ-

 کاراش معرکه ادمهیکه مزونش رو جمع کرد!اما  یچ ایبا طراحش به مشکل خورد  دونمیاما نم بود



 خانوم طرح هاي زنونه! هیو  زدیرح هاي مردونهش رو مط بود،خودش

 اسم طراح هاش رو چوقتیبودم رو اما ه دهیمزون رو منم شن نیابروهام نشست!اسم ا نیب یکمرنگ اخم

 نگفته بود؟ زيیبه من چ یرعلیبودم!!چرا پس ام دهینشن

 پناهه! زدانیبله همون -

 با لبخند گفت زنعمو

 برد کردي باران جان! یحساب هگیم نیکه شرو نطوریخب پس ا-

 رمیبگ دیکه توي جمله ش بود رو ند یکردم طعنه و حرص یسع

 بله!-

 فوت رونینشستن و بعدش رفع زحمت کردن!با رفتنشون نفسمو ب یساعت میهم ن نایسکوت کردم!عمو و

 که بابا گفت کردمیرو جمع م وهیگفتم!ظرف هاي م یشیاخ کردمو

 پناه قبول کرد؟؟ نزدایشد؟؟یناردونم طرح هات چ-

 زدم لبخند

 باالخره قبول کرد! یباالخره!دق داد ول-

 وگفت دیخند

 کردي براي شراکت!انشاال که شراکت پر دایرو پ یکس نیشانس اوردي که همچ یلیبود،خ یپسر معقول-

 !دیداشته باش سودي

 اکراه سرم رو تکون دادم و تو دلم گفتم با

 کرده بابا جون!! شهیي خون دخترهت رو تو شخبرنداري چه جور-

 به من زيیراجب اون مزون چ یرعلیچرا ام نکهیا لیبود و دل نیحرف هاي شرو شیشب حواسم پ تمام

 توي دلم یشدم ذوق کیادم معروف و کارکشته اي شر نیبا همچ کردمیفکر م نیبه ا یبود؟؟وقت نگفته

 !!شستیم

 که زيیاز اون چ شتریب یقشنگ شده بود!!حت ینگاه کردم،حساببه دکور مزون  شهیلبخند از پشت ش با

 بود؟؟پوف کالفه ومدهین یرعلیبود!چرا ام 10به  کی!به ساعتم نگاه کردم که نزدکردمیفکرش رو م من

 دیچیو شمارهش رو گرفتم!بعد از پنج تا بوق صداي گرفتهش توي گوشم پ دمیکش اي

 !دییبفرما-

 هاي زردم نگاه کردم وگفتم یو بدنم از ترس مور مور شد!!به کتون ترس توي قلبم لونه کرد دوباره

 مزون؟ نیایپناه!شما نم زدانیسالم اقاي -

 سالم خانوم،براي چه منظور؟-

 که من انقدر نترسم و حرف زدن برام سخت نشه! زدینرم تر حرف م کمی شدیرو گاز گرفتم،نم لبم

 !دیستیشما ن یلمن اومدم مزون و ن؟اخهیاینم ینیگه،ید زهیخب چ-

 بشه شتریکالفهش باعث شد ترسم ب صداي

 ..دیگرفتیقبلش با من تماس م دی!شما بامیمنتظر دوخت مانتوها باش دیکار مزون تموم شده االن فقط با-

 !گفتیرو گاز گرفتم،راست م لبم

 شده! یدکور مزون چه شکل نمیبب خواستمیاخه م-

 !!دینیو بب نیایب روزید دیتونستیم-



 رو روي هم فشردم مدندونا

 خونه!خدانگهدار. گردمیوقت نداشتم!ممنون پس من برم-

 !!دوباره به دکور مزون نگاه کردم و رفتم سمتوبسیگفت و تماس رو قطع کرد..مردك  یخداحافظ

 !اسانسور

 ن کاريصحبتمون اال نیخبري نبود!طبق اخر چیه یعل ریو از ام گذشتیهفته بود که م هیبه  کینزد

 نشده بود و دانشگاه نرفتم عوضش لیهفته کالسام تشک هی نیبدن!تو ا لیتا مانتوهامون رو تحو مینداشت

 کوه!! میکه اخر هفته بر میقرار گذاشت رایو سم ایو س نیام با

 ییبلندشد!اي بابا میکه صداي گوش میموردعالقهمون بود لمیف دنیمامان نشسته بودم ومشغول د کنار

 اداوريیپناه دوباره ترس توي دلم لونه کرد اما با  زدانیاسم  دنیکه با د میتم سمت گوشرف گفتمو

 صحبتمون ترس جاش رو به اخم داد نیاخر

 سالم!-

 زدم به اطالعتون برسونم که کار دوخت مانتوها تموم شد چون ظاهرا شما انجو،زنگیسالم خانوم ار -

 !!دیستیموضوع ن نیا ریگیپ نیهمچ

 دیپر باال ابروم

 بابت زنگ نزدم! نیاز ا د،منیدیکه کار دوخت تموم بشه بهم اطالع م دیشما خودتون گفت-

 هم حس کردم یاز پشت گوش یرو حت اخمش

 حرفو زدم؟؟ نیمن ا-

 برداشتو کردم خب! نیمن ا ینه ول نیهم قایفکرکردم،دق کمی

 من فکر کردم که منظورتون هم...-

 وسط حرفم دیپر

 وضع نشه! نیکه ا دیاز بنده بپرس دیرو متوجه نشد زيیچ یفا وقتلط انجویخانوم ار-

 دیچیتوي گوشم پ شیگفتم!!صداي جد یکوتاه یرو گاز گرفتم وبله لبم

 !دیاریب فیتشر دیتونیم دیدار لیامروز با عکاسمون قرار مالقات دارم اگه تما-

 ک.. دیفقط اگه ادرس رو لطف کن امیبله حتما م-

 وسط حرفم دیو دوباره پر دوباره

 !مینداره تک به تک بر یخوب یدنبالتون،جلوه امیخودم م-

 !گفتیرو تکون دادم،درست م سرم

 اماده باشم؟؟ دیبا یخب ممنون فقط من چه ساعت لهیخ-

 !!گهیسااعت د هیتا -

 بود!! 2چشماي گرد به ساعت نگاه کردم!  با

 وقت ظهر؟؟ نیا-

 کالفه شد صداش

 هماهنگ شده! ینیگفتم قرار مالقات دارم  انجویخانوم ار-

 گفتم یکوتاه دیببخش دمویگز لبمو

 خدانگهدار!-



 خداحافظ!-

 رو تند قطع کردمو به مامان نگاه کردم یگوش

 مامان؟؟ شدیچ-

 سمت اتاق غر زدم رفتمیکه م یدرحال

 !فهممیادم رو نم نیا چوقتیمن ه-

 و رژ قرمز!به هرحال یهمراه لنز طوس دمیدنباله داري کشخط چشم کلفت و  نباریسمت اتاق و ا دمیدو و

 دیرنگم رو با مانتوي بلند سف یطراح مطرح بودم!شلوار قد نود اب هیکه به عنوان  ییجا رفتمیم داشتم

 به کار رفته بود رو یمیسوم پشتش پارچه ي طرح دار اسل کیو  نشیکه سرشونه ها و اس رنگم

 رفتم!! نییاز پله ها پا دمیسف فیک !پابندم رو بستم و همراهدمیپوش

 من رفتم! یمامان-

 به سالمت فداتشم!!-

 نفس نشیماش دنیرفتم!با د رونیرو پام کردم و از خونه ب زمیرنگ و نوك ت دیدر کفش هاي سف جلوي

 که بهم یقیاز نگاه دق دم،چقدریترسیو رفتم سمتش!چقدر از مرد اخموي پشت فرمون م دمیکش یقیعم

 کردم لبخند بزنم وسوار شدم ی!!سعدمیترس رشتیب انداخت

 سالم!-

 باندي دورش نبود گهیبه دستش که د وفتادیکه راه م ینگاهم کرد و جواب سالمم رو داد،در حال کوتاه

 !تیتربیکردم و اخم کردم!ب نگاه

 کدوم مانتوها االن اماده شده؟؟-

 جواب داد کوتاه

 تاش! 15هر -

 ختم وگفتمباالاندا ابرو

 هفته! هیدست مانتو توي  15 شهیانقدر زود؟؟مگه م-

 محکم جواب داد شهیهم مثل

 !شهیمن بخوام م-

 بزرگ و هیاتل هیم،یشد هیوارد اتل یرعلیسکوت کردم!!همراه ام هیبه اتل دنیباالانداختم و تا رس ابرو

 اومد طرفمون عیسر یعلریام دنیعروس و داماد بود با د هیاز  یکه مشغول عکاس ی!مرد جوونمجهز

 !دیخوش امد یلیپناه خ زدانیسالم اقاي -

 با تحکم گفت شهیبا اخم نگاهش کرد و مثل هم یرعلیام

 ساعت روز قرار گذاشتم؟؟ نیا یمن براي چ-

 لبخند شرمنده اي زد و گفت پسر

 تا ده دمیاما قول م دیطول کش کمیتموم بشه  شیساعت پ میقرار بود کارشون ن خوامیواقعا معذرت م-

 خدمتون! رسمیم دیکارشون رو تموم کنم!شما توي اون اتاق منتظر بمون گهید قهید

 که پسر نشون داد شد و منم همراهش رفتم!!روي مبل یبگه داخل اتاق زيیچ نکهیبااخم بدون ا یرعلیام

 ده بودن!!بگم واقعا فوق العا دینگاه کردم!با واریو من به عکس هاي روي د مینشست کیو ش یراحت هاي

 !!هیکاراشون عال-



 معلوم نبود چه مرگش نمیشده بود سرش رو تکون داد!ا قتریعم شیشونیکه اخم روي پ یدرحال یرعلیام

 که تو سکوت گذشته بود پسر جوون وارد اتاق شد قهیبود!بعد ده د شده

 !دیکه معطل شد خوامیبازم معذرت م دیخوش امد یلیخ-

 باز کنه گفت اخم هاش رو نکهیبدون ا یرعلیام

 !ستین نطوریحساب کرد اما ظاهرا االن ا یزنیکه م یرو حرف شدیم میقد-

 دیپسرخند

 اتفاق بود! هیپناه، زدانیاقاي  دیینفرما-

 با لبخند به من نگاه کرد و

 خانوم؟ دیشما خوب هست-

 لبخند جوابش رو دادم با

 ممنون!-

 !!نمیشد توي جام جابه جا شم و معذبتر بش بهم کرد که باعث یینگاه سرتا پا هی

 رو انتخاب شنیچند تا لوک دیکه برام فرستاد ییو پارچه ي مانتوها یخب،من بر اساس نوع طراح لهیخ-

 من توي تهران دنبال نیخوایکار تاپ م هیکه  دیچون گفت د،امایرو انتخاب کن یکیتا خودتون  کردم

 همه ي نیبه خاطرهم شهینم دایتو تهران پ نیخوایما مکه ش زيیکه چ دونمینگشتم چون م شنیلوک

 توي مناطق مختلفش!! یها توي شمالن منته شنیلوک

 عکس ها بود!روي یطبق معمول بااخم مشغول بررس یرعلیگذاشت!ام یرعلیلب تاب رو جلوي من و ام و

 عکس از فضاي سرسبز شمال چقدر دقت هی دونمی!من نمکردیصبرم قهیدق5عکس کم کم  هر

 از عکس ها وبه من نگاه یکیبرگشت روي  میساعت که تمام عکسارو نگاه کرد میاز ن خواست؟؟بعدیم

 کرد

 چطوره؟؟ نیبه نظرتون ا-

 فضاي خاص رو به وجود اورده بود! هیسبزي که با گندم زار پشتش  عتیبود طب یقشنگ جاي

 به نظرم خوبه!!-

 ر لبخند زد وگفترو تکون داد و به پسرجوون عکس رو نشون داد!پس سرش

 عکساشون واقع.. میو عکس برداري کرد میسري مدل برد هیواقعا قشنگه قبال  نجایا-

 گفت یرعلیحرفش رو تموم نکرده بود که ام هنوز

 بهتره!! شیعکس بعد ست،دوتایپس خوب ن-

 من هم پسر چشمامون گرد شد و پسر گفت هم

 !هیپناه؟؟جاي واقعا معرکه ا زدانیچرا اخه اقاي -

 کوتاه گفت یرعلیما

 !ینبرده باش ویکه قبال کس یی!جاخوامیکار تک م هیگفتم -

 سرش رو تکون داد وگفت پسر

 دور یلی!!راهشم خهیجاي بکر نجاهمی!!اشهیماسال م دیکه انتخاب کرد یعکس یکی نیخب پس ا لهیخ-

 !!مینیبیباهم م میری!حاال مستین

 فتسرش رو تکون داد وگ یرعلیام



 4خب،پس قرارمون باشه ساعت  لهیخ-! 

 لبخند زد وگفت پسر

 !روزتون خوش!نمتونیبیبله حتما،پس م-

 میبه ساعت نگاه کردم، سه ون میشدیم نیکه سوار ماش ی!!درحالمیاومد رونیب هیاز اتل یاز خداحافظ بعد

 گفتم وفتادیکه راه م ی!درحالبود

 ؟بود؟ یساعت چهار چ هیقض میاالن ساعت سه ون-

 گفت کردیرو داخلش چک م زيیکه چ یرو در اورد و درحال شیگوش

 صبح!!4ساعت -

 !!رفتنیاي نم گهیگرد شد،ساعت چهار به جز کله پزي جاي د چشمام

 د؟یقراره بر ییصبحه؟؟جا4بپرسم چه قراري بود که ساعت  شهیم-

 گذاشت و کوتاه گفت بشیرو داخل ج شیگوش

 شمال!-

 دیمنم با ینیم؟؟یچشمام گرد شد!بر هویشمال! میبر یبود براي عکاس دم،قراری!تازه فهمدیباال پر ابروم

 بگم؟؟تند گفتم یبابا چ رفتم؟؟؟بهیم

 ام؟؟یب دیمنم با-

 گوشه ي چشم نگاهم کرد وگفت از

 د؟یحضور داشته باش دیعنوان طراح نبا د؟؟بهیکنیفکرم یخودتون چ-

 برم شمال؟؟ شناختینمکه  یعده ادم هیبا  ذاشتیرو گازگرفتم!!بابا م لبم

 کتر؟یجاي نزد هی شدیخب چرا شمال؟؟نم-

 دمیتو فکر رفتم که نفهم کردم؟؟انقدریم ی!!من چه جوري بابا رو راضشدیکه نم ینیجوابم رو نداد  یوقت

 بشم که کوتاه گفت ادهی!خواستم پمیدیخونه رس یک

 د؟؟یرو جا نذاشت زيیچ انجوتویخانم ار-

 بودم! اوردهیاي ن گهید زینگاه کردم،چ فمیک به

 همراهم بود! فمیک نینه،هم-

 اوردو گرفت سمتم!با چشماي رونیرو ب ومیگوشه ي لبش نشست و خم شد از پشت ارش یکج لبخند

 دهیدستش بود ومن نفهم ومیارش شیاز هفته ي پ ینیبهش نگاه کردم،اي واي!چقدر من خنگ بودم  گرد

 گفتم ارمویکردم کم ن یخجالت زده ام کرد!سع شتریهم نگفت ب یچیه یرعلیام نکهیبودم؟؟ا

 ..یپ کردمی!فکرنمگردمیهفته هست دارم دنبالش م هیدست شما بود؟؟ نیاي واي ا-

 نیخراب کنم از ماش شتریب نیاز ا نکهیرو گازگرفتم و قبل ا ،لبمیکه خر خودت ینیکه بهم کرد  ینگاه

 م سمتشافتاد و برگشت ادمی هویشدم که  ادهیپ

 ارم؟؟یب نیالزمه که ماش-

 رو تکون داد سرش

 دختر راحت هیکه براي  ستیدنبالتون!راه هم طوري ن امیوگرنه م دیخودتون راحت نباش نکهینه مگه ا-

 !باشه

 بگم یفکرکردم به بابا چ نیکه ازش کردم رفتم سمت خونه و به ا یرو تکون دادم و با تشکر کوتاه سرم



 اجازه بده برم! تا

 خونه شدم و به مامان سالم کردم!بالبخند جوابمو داد ردوا

 !زونهیاو افهتیشد مامان؟چرا ق یچ-

 کج کردمو گفتم لبمو

 از مانتو و مدال یعکاس شنیبراي انتخاب لوک هیاتل میرفت-

 گفت کردیکه برام شربت درست م یزد و درحال لبخند

 خوبه! یلیخ نکهیخب ا-

 رو تکون دادم سرم

 که شمال نبود! یطاره اما به شر-

 سرشو تکون داد مامان

 داره! راديیا ه،چهیشمالم که جاي قشنگ-

 حوصله گفتم یب

 به عنوان طراح باهاشون پاشم برم شمال!متوجه اي؟من چه جوري از بابا اجازه دیمادر من،منم با-

 رم؟؟یبگ

 تو فکر رفت مامان

 تو نري؟؟ شهیحاال نم-

 مرو باالانداخت سرم

 بدبخت! گهید گهیباشم!راستم م دیگفت که من به عنوان طراح با دیپناه با تاک زدانینه!-

 سرش رو تکون داد وگفت مامان

 کنه بابات مخالفت دشییتا امکیبه هرحال دوست اونه!اگه س امکیبگم واال،زنگ بزن به س یچ-

 اعتماد داره! امکیکه چقدر به س یدونی!مکنهینم

 ایرو در اوردم وشماره س میگوش عی!سرد؟ی!چرا به ذهن خودم نرسدمیتو جام پرحرف مامان  دنیشن با

 گرفتم رو

 جاننم فسقل؟؟-

 !خوامی!دستم به دامنتتت کمک ماااایسالم س-

 نگران شد صداش

 ؟یباران؟خوب شدهیچرا؟چ-

 گفتم تند

 یدونیم ینیمال!ش میبر دیبا هیاز مدالمون براي روز افتتاح یبراي عکاس ینیشده، زیاره من خوبم!چ-

 باهاش صحبت کنه که.. یتونیبابام بذاره تو م فکرنکنم

 گفت عیسر

 از چشمام اعتماد دارم وگرنه شتریب یرعلینگران نباش!من به ام زنمیمن باهاش حرف م زدلمیاره عز-

 !بسپر به من!زنمیبري!باهاش حرف م ذاشتمینم خودمم

 زدم غیذوق ج با

 !یرسم یمرس ی!مرسایعاشقتم مننننن س-



 کرد تا با بابا صحبت کنه!!مامان با لبخند بهم نگاه کرد یو خدافظ دیخند

 !شهیم یبابات راض دونمیبرو ساکتو جمع کن چون م-

 و باشه اي گفتم! دمیخند

 راحت! التی!پس خدونهیباباتم م نویا کردینم یونیاز پسره مطمئن نبود پادرم امکیاگه س دونمیم-

 زنگ بزنه و خبر بده! امکیراحت شربتم رو خوردم و منتظر شدم تا س الیو با خزدم لبخند

 پناه دم در منتظرته! زدانیاقاي  ایباران بابا ب-

 پناه که با بابا صحبت زدانی دنیرفتم!با د رونیرو روي دوشم انداختم و از خونه ب میي سورمه ا کوله

 و یمشک شرتیبگم با اون ت دیو با دمشیدیاسپرت م پیبار بود که توي ت نی!اولدیابروم باال پر کردیم

 جذاب شده بود! یسورمه اي رنگ حساب یل شلوار

 !ریسالم،صبحتون بخ-

 بهم انداخت ینگاه کوتاه

 !ریسالم خانم،صبح شماهم بخ-

 دیاومد سمتم و گونه م رو بوس زدیکه لبخند م یدرحال بابا

 که مواظب خودت باش! گمیشه اما به خودتم مپناه سفارشتوکردم که مواظبت با زدانیبه اقاي -

 نگاهش کردم بالبخند

 !زنمیبهتون زنگ م دمیمواظب خودم هستم!رس یینگران نباش بابا-

 به سالمت! دیبر-

 برگشتم و غصه دار به بابا نگاه نیشدم!با راه افتادن ماش نیکردم و سوار ماش یمامان هم خدافظ از

 نگاه کردم یرعلیو به ام دمیفه اي کش!پوف کالشدیبراشون تنگ م کردم،دلم

 زحمت دادم بهتون! دیببخش-

 نگاهم کنه کوتاه جوابم رو داد نکهیمعمول بدون ا طبق

 که قراره خودمم برم! هیراه-

 چه طرز جواب دادن بود اخه؟؟ نیبهش نگم!ا زيیرو گاز گرفتم تا حرص نخورم و چ لبم

 کوله م رو بذارم پشت؟ شهیم-

 رو تکون داد سرش

 !دیراحت باش-

 پشت گذاشتم یکردم و کوله رو روي صندل تشکري

 م؟؟یریاز چالوس م-

 !!کیبه تراف میخورینه!م-

 شدیپخش م نیکه توي ماش یتیال یقیبودم!به موس زاری!از چالوس تا اخر عمرم بدمیکش یراحت نفس

 لبخندزدم

 استراحت کنم!بخوابم؟امروز نتونستم اصال  کمینداره من  یاشکال-

 !دینه راحت باش-

 چقدر گذشته بود که دونمیدادم وچشمام رو بستم!!نم هیتک یگفتم و سرم رو به صندل یکوتاه دیببخش

 نگاه کردم که عادي داشت یرعلیچشمام رو باز کردم هوا روشن شده بود!تند تو جام نشستم وبه ام یوقت



 کرد؟؟یم یندگچندساعت بود داشت تنها ران چارهیکرد،بیم یرانندگ

 بچه هاي عکس برداري قرار د؟؟باینکرد دارمیب دم،چرایچرا انقدر خواب دونمیتوروخدا نم دیواي ببخش-

 !میداشت

 مزداي رو به رو اشاره کرد وگفت به

 بچه هاي عکس برداري ان!-

 به پشت نگاه کرد وگفت نهیتو ا از

 چندتا هم پشتن!-

 و خم شدم از پشت کوله رو دمیبودم!پوف کالفه اي کش زشت شد که من خواب یلیرو گاز گرفت،خ لبم

 اي که مامان برام گذاشته بود رو همراه چاقو در اوردم وگفتم وهیباز کردم!ظرف م پشویو ز برداشتم

 رم؟یبراتون پوست بگ دیخوریم یشما چ-

 نگاهم کنه گفت یحت نکهیا بدون

 ندارم! لیم زيیممنون من چ-

 برداشتم و مشغول پوست گرفتنش شدم! یبیوجه به حرفش سنثارش کردم و بدون ت یچپ چپ

 م؟یمونده تا برس یلیخ-

 ساعت! -1

 رو تو چاقو فرو کردم و گرفتم سمتش بیاز س یگفتم و برش یاهان

 !دییبفرما-

 ندارم! لیگفتم که م-

 رو توي ظرف برگردوندم و داخل کولهم رو نگاه کردم! بیرو جمع کردم و س لبم

 ر؟؟یي نون پن ل؟لقمهید؟قهوه؟تخمه؟اجیدار لیم یچ-

 ..یم-

 وسط حرفش دمیپر

 !دیحتما خسته شد دیکنیم یرانندگ دیکه،چندساعته دار شهینم-

 کوتاه گفت شمینم الیخیب دید یوقت

 !هیهمون قهوه کاف-

 مخصوصم لیاست وانیقهوه رو در اوردم و داخل ل هیزدم و فالکس فلزي و استوانه ا روزمنديیپ لبخند

 و همراه دونات سمتش گرفتم!قهوه رو گرفت و گفت ختمیر

 !ممنون!هیکاف نیهم-

 اصرار نکردم و نوش جان کوتاه ي گفتم و خودم به دونات محبوبم گاز زدم!!درست همونطور که گهید

 روي لبم یقیفضاي بکرو سر سبز اطراف لبخند عم دنی!با دمیدیساعت بعد رس هیگفت  یرعلیام

 هاي قرمز یروونیبا ش دیجلوي خونه هاي تازه ساخت سف نیبود!با توقف ماش یست مثل نقاش!!درنشست

 شدم و سمت همون پسر ادهیپ یرعلیهمراه ام نیکه هتل بود!از ماش کنمیاطرافم نگاه کردم!فکرم به

 زد یقیلبخند عم دنمی!پسر با دمیبودم رفت دهید هیکه توي اتل جوون

 سالم خانم،حال شما؟-

 برگشت وگفت یرعلیزدم و جوابش رو کوتاه و مودبانه دادم!پسر رو به ام لبخند



 و نشونتون میریکه بعد از ظهر باهم م عتشیتوي طب رمیمحل اقامتمونه اما براي عکس برداري م نجایا-

 !دمیم

 اطراف بود گفت یکه از موقع ورود با دقت مشغول بررس یرعلیام

 عد!تا ب میبکن یاستراحت هیخب!حاال  لهیخ-

 هم گهید نیتا ماش3پسر  نیاز مزداي هم ریباعث شد برگردم!به غ گهیهاي د نیتوقف ماش صداي

 با نکهیتا با همه اشنا شدم و خوشحال شدم از ا دیطول نکش یلی!ختی!چقدر جمعدی!ابروم باال پربودن

 گفت یرعلی!بابک به خونه اي اشاره کرد و به امییجا نیاومده بودم همچ یخون گرم گروه

 !میرو براي سه روز رزرو کرد شیکنار تیو سوئ تیاون سوئ-

 کردمی!فکرنمدیو دوبلکس ابروم باال پر کیش تیسوئ دنی!با دمیشد تیوارد سوئ یرعلیبابک و ام همراه

 مثل من تعجب تیسوئ دنیاز د یرعلیهمه به جز ام کنمیبشه!فکرم دایپ یکیش زیچ نیهمچ نجایا

 ی!با دکور کرم قهوه اي!از همه جاي خونه بامزه تر مهمون خونهکیش یخوابه3 تیسوئ هی!کردن

 و بابک و بهزاد و یرعلیداده بودن بود!من و ام هیتک یپشت واراشیبود و به د نیکه داخل زم یکیکوچ

 و عکاسمون که اسمش ایکناري!من و دن تیتوي سوئ هیو بق میبود تیسوئ نیاز مدل ها توي ا یکی ترایم

 فکرکردم نیو به ا یاز تخت ها ولو شدم از خسته گ یکی!داخل اتاق شدم و روي میبود هم اتاق شد ترایم

 ایکرده بود!دن یکه مدام رانندگ یرعلیبودم انقدر خسته بودم واي به حال ام دهیخواب نیکه تو ماش من

 وگفت دیدراز کش میتخت کنار روي

 نم تخت هست!!!خداروشکر براي هرسه تاموهیکیش یلیخ تیسوئ-

 گفت ترایمن جواب بدم م نکهیا قبل

 !کنهیخوب پول خرج م یلیخ یرعلیام-

 گفت ای!!دنهیمیصم یرعلیکه گفت حس کردم با ام یرعلیچرا اما از لحن صحبت و اون ام دونمینم

 شدي! کیادم شر نیاخموا!نه باران؟؟تو چه جوري با ا یلیخ یول-

 کوتاه نینداره به خاطر هم یخوب یوجه ه ومدمیکنار ن یرعلیبگم که هنوز با ام هیاگه جلوي بق دمید

 دادم جواب

 رو نگاه نکن! شیاونجور هیمرد خوب-

 دهیکه روي تخت دراز کش ای!به دنزدمیکه م یاز بابت حرف کردمیم یکه خودم به خودم دهن کج یدرحال

 نیینکنه!!از پله ها پا تیو اذر ایرفتم تا صدام دن رونیداشت نگاه کردم و از اتاق ب دنیو قصد خواب بود

 ینبود؛روي مبل نشستم و شماره ییرایتوي پذ یهمه رفته بودن تا استراحت کنن چون کس رفتم،ظاهرا

 روي لبم نهیرو گرفتم!صداي گرمش که توي گوشم نشست باعث شد لبخند بش بابا

 جانم ناردونم؟-

 ؟ی،خوبیسالم بابا جونم-

 دي؟یخوبم قربونت برم،رس-

 !عتشی!انقدر قشنگه طبیحساب هیخال م،جاتونیدیه رساره تاز-

 رو حس کردم لبخندش

 کنه؟یم یتو شاد باش انگار من شادم!چه فرق-

 شد قیعم لبخندم



 !ییقربونت برم من بابا-

 دیخند

 خسته اي! زم،حتمایبرو استراحت کن عز-

 !ییا!خدافظ بابدیاره،فقط خواستم بهتون خبر بدم که نگران نش-

 خدافظ ناردونم!-

 رو که قطع کردم صداي بابک از پشت سرم اومد یگوش

 باران؟؟ یکنیتو استراحت نم-

 نشده بود باهام که یمیصم نجوريیماه ا هی نیتو ا یرعلیو برگشتم نگاهش کردم،باران!!ام دیباالپر ابروم

 روز شد!کوتاه جواب دادم هیبشر تو  نیا

 !رمیاومدم تماس بگ-

 لند شدم که گفتاز جام ب و

 اي؟؟یدوري بزنم تو نم هی رمی!من مرونیونري ب یبخواب ريیهواست که بگ نیا فهیح-

 وکوتاه گفتم ارمیرو به رووش ن شییکردم پرو یسع

 نه ممنون!-

 رنگم رو در اوردم و همراه دیسف شرتیاز پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم!!اوف!رفتم سمت ساکم و ت و

 کردم نتوننستم که بخوابم!دوباره جام ی!!هرچقدر سعدمیو روي تختم دراز کش دمیپوش میاب یل شلوار

 دهیکه راحت خواب ترایو م ایشده بود و خواب ازم فرار کرده بود!کالفه روي تخت نشستم و به دن عوض

 رفتم و توي اشپزخونه رونینگاه کردم و بابت عادت مزخرفم خودم رو فحش دادم!از اتاق ب بودن

 رو برداشتم و رکاکائویداخل بخچال لبخند زدم!ش رکاکائويیش دنیشدم!با د یکردن خوراک دایپ لمشغو

 روي مبل نشستم و مشغول بازي با رکاکائویفرو کردم!در حال خوردن ش کشیرو توي پاکت کوچ ین

 روي لبم نشست و یقیلبخند عم ایعکس دو نفره ام با س دنیزنگ خورد!با د میشدم که گوش میگوش

 دادم وابج

 سالم!-

 گذره؟یسالم فسقل خانوم!!حال شما؟؟خوش م-

 !هی!کارایس ومدمیکه ن یمسافرت خانوادگ-

 ؟یخب حاال واسه من کالس نذار فسقل!چه خبر؟جات خوبه؟؟راحت-

 زدم لبخند

 خوبه! یاره همه چ-

 خداروشکر!تو استراحت نکردي؟-

 بخوابم! تونمینم شهیر داري جام عوض منه بابا تو که از عادت مزخرف من خب-

 دیخند

 عادت خوبتو چرا خونه ي من نداري! نیا دونمیاره فقط نم-

 نثارش کردم! شوريیو ب دمیخند

 !خوابش سبکه!ایقرار گرفت یرعلیمورد خشم ام ديید هوی خنديیمحض اطالع بگم انقدر بلند م-

 لبمو گاز گرفتمو به طبقه باال نگاه کردم تند



 ؟ُ؟یگیراست م-

 خنده ش بلندشد صداي

 !!یترسیازش م زيیچ هیمثل  مایخودمون-

 حرص غر زدم با

 !هیزیچ هیمثل همون  قایچون اخالقش دق-

 دیخند بلند

 استراحت کن!کار نداري؟؟ کمیخب!برو  لهیخ-

 نه قربونت خدافظ!-

 !زمیخدافظ عز-

 یرعلیام دنیبندازم که با د رونیرو ب رکاکائویش یرو قطع کردم و از رو مبل بلندشدم تا پاکت خال یگوش

 نشسته بود و یباشه؟؟بهش نگاه کردم!روي صندل دهی!!نکنه حرفامون رو شندیاشپزخونه رنگم پر داخل

 !!وارد اشپرخونه شدم و گتمکردیصفحه لب تاب رو به روش با دقت نگاه م به

 کرد؟؟ دارتونیصداي من ب-

 رو داخل سطل رکاکائومینگفت!لبم رو گاز گرفتم و پاکت ش زيین داد و چنه تکو یرو به نشونه سرش

 رو به روش نشستم و به صورتش نگاه کردم!موها و اببروهاي یي اشپزخونه انداختم!!روي صندل زباله

 و لب خوش ینیو درشت،ب یرنگ با چشماي مشک یو گندم دهیصورت کش هیداشت! یمشک پرپشت

 بود!لب تابش رو بست و 10 کیدرست مثل خودم!!به ساعتم نگاه کردم!نزد یکامال شرق یافهیق هی!فرم

 جاش بلند شد از

 ن؟یایهم م نم،شمایخودم بب کیها رو از نزد شنیبزنم و لوک یچرخ هیبرم  خوامیم-

 بهتر از لن صحبت کردن بابک بود!من یلیکه داشت اما خ یبا وجود خشک یرعلیصحبت کردن ام لحن

 تو اتاق و چند دمیو دو امیسررفته بود از خدا خواسته از جام بلند شدم و گفتم االن محوصله ام  یحساب که

 اومدم و رونیاز اتاق ب میهاي صورت یو کتون یو شال صورت یرنگ طوس یبعد با مانتوي ورزش قهید

 نیاتو خونه!قدم زدن تو  ینیهوا که بش نیا فی!حق با بابک بود حمیزد رونیب تیاز سوئ یرعلیام همراه

 هیکلبه هاي چوب میکه راه رفت کمیبکر اطرافم نگاه کردم!! عتیعشق بود!با لذت به طب یحساب زیتم هواي

 قیدق یلیادم خ نیابروهاش نشسته بود!ا نینگاه کردم که دوباره اخم ب یرعلی!به امشدیم دهید یقشنگ

 رو در اورد وشماره گرفت شی!!گوش قیدق اديیبود،ز

 براي عکس برداري؟؟ دیشیاماده م گهیچقدر د-

 جدي تر گفت نباریتوهم رفت و ا اخماش

 که!! حیتفر میومدیکن!ن دارشونیکه خوابن؟؟ب یچ ینی-

 ساعتش نگاه کرد وگفت به

 !دیباش شنیسر لوک گهیساعت د هیتا -

 !کنمیم کاریچ یدونیساعت و ربع خوب م هیساعت بشه  هی!گهیساعت د هیگفتم تا -

 حرف بزنه نجوريی!دوبار با من ارهیوقت برقش منو نگ هیانداختم تا  ریو زرو قطع کرد!سرم ر یگوش و

 روزي افتادم که جلوي چشمام طرح هام رو پاره کرد وگفتم اونموقع سکته نکردي ادیدرجا! کنمیم سکته

 زیبود!به فضاش نگاه کردم به نظرم چ نجایهم شنیظاهرا لوک می!!سمت کلبه ها رفتیکنینم گهید پس



 یکه بادقت مورد بررس یرعلیسرسبزش نشستم و به ام نی!رو به کلبه ها روي زمومدیب درماز ا یخوب

 باتریکه فضا رو ز ی!!مه کمکردیروحم رو تازه م یحساب ومدیکه م یزمیبود نگاه کردم!!بوي ه کردن

 اومدن خندهم زاتیجهو ت نیکه بچه ها با ماش قهید 40بود!!بعد از  یعال یبود!به نظرم همه چ کرده

 ایساعت اومده بودن!!دن هیکه قبل از  برنیچقدر حساب م یرعلی!قشنگ مشخص بود همه از امگرفت

 فیو ک کاپیکه مخصوص م یشده و مانتوهاي تنشون از ون کاپیهر سه تا با صورت هاي م تایو ب ،ارغوان

 بلند شدمو سمتشون نیز روي زمزده ا جانیطرح هاي خودم ه دنیبگم از د دیشدن!با ادهیکفش بود پ و

 بار نینه اما براي اول ایبود  یعیطرح هاي خودم اشک توچشمام جمع شد طب دنیاز د نکهیا دونمی!نمرفتم

 تعجب یکه تمام عکس العمل هام رو در نظر گرفته بود شدم ول یرعلیخودم افتخار کردم!متوجه ام به

 ستم رو جلوي دهنم گرفته بودم و با حض وافريکم کم عادت کرده بودم!د گهیدقتش د نی!به انکردم

 یییلیانتخاب شده بودن و دوخت مانتوها خ قهی!عالوه بر طرح ها پارچه ها با سلکردمیطرح هام نگاه م به

 در اوردن و توي جاي نیبود!بچه ها سخت مشغول شدن!چترهاي نور رو بابک و بهزاد از ماش زیتم

 و به سمت کلبه بردتش و بهش نشون داد که چه جوري ژست اشاره کرد ایگذاشتن!بابک به دن مشخص

 از یکه ناش یو با همون اخم ایرفت سمت دن یرعلیعکس گرفته شد!ام نیفالش خورد و اول نی!اولرهیبگ

 کردنش بود با تحکم گفت دقت

 !دهیکه تنته هم جون م ییمهمه!نگاهت االن سرده،گرمش کن!!نگاه گرم به مانتو یلینگاه تو عکس خ-

 سرش رو تکون داد وگفت ایدن

 متوجه شدم!-

 گفت دیشد و با تاک قتریاخمش عم یرعلیژست گرفتو بابک ازش عکس گرفت!ام ودوباره

 نگاهت!-

 ایداد!نفس اسوده اي که دن یواوک دیعکس دهم رو پسند یرعلیاون عکس تکرار شد تا باالخره ام انقدر

 به یرعلیازش عکس گرفتن!ام گهیهم توي ژست د گهی!با همون مانتو سمت ددمیو خند دمیرو د دیکش

 اشاره کرد وگفت من

 مانتوشون رو عوض کنن! دیکمکشون کن انجویخانوم ار-

 وغر زد دیکش رونیتند شالش رو ب ای!دنمیوارد ون شد ایرو تکون دادم و همراه دن سرم

 تا عکس 40 قایاخه؟؟دق ریر گنگاه نگاه گفتنش!!ادمم انقد نیام کرد با ا ووانهیپناه،د زدانی نیاز دست ا-

 !!گرفتم

 رونیرنگ رو ب دیشده از رگال داخل ون!مانتوي سف زونیرفتم سمت مانتوهاي او دمیخندیکه م یدرحال

 واز داخل کاور درش اوردم دمیکش

 حرص نخور!-

 اشاره کردو گفت ایبه دن مورمونیگر دایش

 ت کنم!!تا کارشون تموم نشده اماده  نیبش ایب-

 نباریمجدد کرد!ا کاپیپاك کرد و شروع به م عیرو سر ایدن کاپیم داینشست و ش یروي صندل ایدن

 رو به کمکم دیاز جاش بلند شد و مانتوي جد ایمات و حرفه اي کرد و موهاش رو فرق باز کرد!!دن کاپیم

 هیکه  ینیوي بلندبدون استمانت هیرگال مانتو ها،به مانتو نگاه کردم! ریکرد!رفتم سمت کفش هاي ز تنش

 که ريیدار و حر نیاست دیمانتوي سف هیبه کار رفته بود و  یو اب دیتر از زانو بود و طرح سف نییپا وجب



 رنگ یهاي لژ دار اب یمانتوي اسپرت و بلند!!کتون هی!!گرفتیقرار م رشیز یاب نیمانتوي بدون است روي

 و با ختیر رونیرو از شال ب ایته اي از موهاي بلوند دندس دایدادم!!ش ایدست دن یهمراه با شال اب رو

 رونیاز ون ب دای!با صداي بلند ارغوان هم من هم شرونیفرستادتش ب زدیرو صدا م ایبابک که دن صداي

 !دیابروم باال پر زدیبود و داد م سادهیوا یرعلیي برافروخته ي ارغوان که جلوي ام افهیق دنی!با دمیرفت

 ؟؟یگیم یمتوجه اي داري چ چیمزون ها مدل بودم،ه نیمعروفتر نه،تويیمره کارمن اع هیاقاي محترم -

 رو به ارغوان دوخت شینگاه جد یرعلیام

 بللند کردن صدا باشه صداي من ،بحثیکنیداري بلند م یحواست باشه صدات رو براي ک یخانوم طلوع-

 !دیببر فیتشر دیتونیم شهیم هی!من حرف اخرو اول زدم!باهاتون تسوشهیوقتش از شما بلندتر م به

 !من درستدیسسئوال برد ریاقاي محترم؟؟شما کار و حرفه ي من رو ز ادیشما به چه کار من م هیتصو-

 برم؟؟یسئوال م ریمدل مانتوت رو ز رم؟؟منیگینم ژست

 حرکت رو نیماه اونقدر ا هی نیتو ا گهی!ددیبه پشت سرش کش یکوتاه چشماش رو بست و دست یرعلیام

 گفت دادیکه چشماش رو روي هم فشار م یبودم که بفهمم کالفه شده!!درحال دهید شاز

 د؟؟یادامه بد نیخوایم ای دیاریم نیی!صداتون رو پانییپا دیاریبار گفتم صداتون رو ب هی یخانم طلوع-

 د اومدکه تن شهیم یعصب یرعلیمثل من متوجه شد که اگه باز ارغوان بخواد ادامه بده ام نکهیمثل ا بابکم

 دیو دستش رو گرفت و کش سمتش

 !هی!کافکنمیمن باهات صحبت م میبر ایارغوان جان شما ب-

 جلوي پاش انداخت یتوف گرفتیکه روش رو ازش م یکرد و درحال یرعلیبه ام یبا انزجار نگاه ارغوان

 به خون نشست هیثان هیعرض  که در ییچشم ها دنی!!با دارهیتند سرش رو باال ب یرعلیباعث شد ام که

 رفت دهیروي هم فشار م دمیدیکه م یی!با همون نگاه خون بار و دندون هاهیکردم،درست مثل بق وحشت

 کیو اروم اروم بهش نزد زنهیکه به شکارش زل م نیخشمگ ریش هیارغوان!درست مثل  سمت

 شدیم کیبه ارغوان نزد یرعلیکه ام یهر قدم د،باید شدیوحشت رو تو چشماي ارغوان هم م گهی!!دشهیم

 یقدم هیدرست تو  یرعلیانقدر عقب رفت تا خوردن به ون!ام داشتیقدم عقب برم هیبا ترس  ازغوان

 ي ون و درست کنار صورت وارهیو به چشماش نگاه کرد!!دست مشت شده ش رو روي د سادیوا ارغوان

 س رو توي بدن من انداخت گفتکه تر یگذاشت،به چشماش نگاه کرد و شمرده شمرده با لحن ارغوان

 کردي؟ یتو..چه.. غلط-

 نشست یرعلینگاه کرد!پوزخندي که گوشه ي لب ام یرعلیبه چشماي سرخ ام دهیترس ارغوان

 بودم دهیپوزخندي بود که تو عمرم د نیترسناکتر

 منم صدامو بلند کنم؟ خوايی!مزديیخوب داد م یداشت شیپ قهیبزن،تا دو د گه،دادیحرف بزن د-

 کرد یتر شد و نچ قیعم زخندشپو

 عملم! ستم،مردیمن اهل داد زدن و حرف زدن ن یخوب بدون دیبا-

 یلیم هیون درست توي  وارهیون جدا کرد ودوباره با شدت به د وارهیرو بست و دستشو از د چشماش

 !حاضرم قسم بخورم صداي شکستن استخوناي دستش رودیي ارغوان کوب دهیصورت ترس هیمتر

 گرماي نفس رو که روي صورت ارغوان پخش تونستمیکه م کیبرد،اونقدر نزد کیرش رو نزد!!سدمیشن

 !نمیرو بب شدیم

 به کارت یبتون نکهیمشت روي صورتت نشست به حرمت زن بودنت بود،فکر نکن به خاطر ا نیاگه ا-



 بدي چون.. ادامه

 م گوشش گذاشت و بارو د یگوش گرفتیکه شماره اي م یدر اورد و در حال بشیرو از ج شیگوش

 لحن ممکن گفت نیو ترسناك تر نیارومتر

 !یکار کن ییجا ستیقرار ن گهید-

 به فرد پشت شدیکه ازش دور م یي ارغوان برداشت و درحال دهیمشتش رو از کنار صورت رنگ پر و

 گفت یگوش

 !یطلوع ،ارغوانیاز دور خارج کن دینفر رو با هی-

 نشست و مبهوت بهش نگاه کرد نیو بدون توجه به ارغوان که سر خورد و روي زم رو قطع کرد یگوش

 گفت کردنیکه وحشت زده مقثل من نگاهش م هیبه بق رو

 !بابک شروع کن!میدیادامه م-

 که یرعلینگاه مبهوت به ام هینگاه به بدنه ي فرو رفته ي ون و  هینگاه به ارغوان، هیبهت در اومدم و  از

 !دمیترسیازش م شتریمرد ب نیا شتریه بود کردم!هر لحظه،با شناخت بکار شد مشغول

 ی!!همه از اتفاقتیسوئ میمتشنج برگشت یوقفه و عکس برداري همه با اعصاب یاز چهار ساعت تالش ب بعد

 که بهم وارد شده یو ارغوان افتاده بود تو شوك بودن،من که خودم از ترس و استرس یروعلیام نیب که

 شدن دوباره ش یاومد و بهم تذکر داد و من از ترس عصب یرعلیکه ام ییتا جا زدمید ممرتب گن بود

 گرسنه و ریش هیبه  شدیم لیتبد تیادم ساکت و جدي موقع عصببان نیجمع کردم!ا شتریرو ب حواسم

 تیبود اما عصبان یاشتباه یلی!درسته که کار ارغوان کار خدمیترسیاز قبل ازش م شتریب گهی!دیوحش

 به ارغوان که هنوز همونجوري روي یرعلیساعت بعد اون دعوا ام کیمنتظره بود! ریغ یلیخ یعلریام

 و یو جمع کن لتیساعت وقت داري بري وسا2نگاه کرد وگفت:فقط  ختیرینشسته بود و اشک م نیزم

 من برسم! نکهیقبل ا برگردي

 بود که فکرشوو یشتناك تر از اونوح یلیادم خ نیحساب با ارغوان فرستادتش تا بره!!ا هیبعد از تسو و

 که با هم وارد اتاق ترایو م ای!خسته و داغون روي تخت ولو شدم و چشمام رو بستم اما صداي دنکردمیم

 !دمیشنیاروم صحبت کنن رو م کردنیم یو سع شدنیم

 بودم که از هدیتاحاال انقدر از بابام نترس خورمیم م،قسمیخبر نداشت هیپناه چه سگ زدانی نی:واه واه اایدن

 چه کاري بود نیاست مردك،ا ووانهیجدي دختره رو نابود کرد،د دي؟جديی!ا  ا  ددمیمرد ترس نیا

 کنه؟ یزندگ دیدختر چه جوري با نیا گهیاخه؟؟د

 دمیرو شن ترایپوزخند م صداي

 و دادیاي جز اون داد و ب گهید لیکرده مطمئن باش دل نکارویا کنه،اگهینم لیدل یکاري رو ب یرعلیام-

 ادبانه بود! یداشته!واقعا کارش ب یرعلیجلوي پاي ام توف

 نحد؟؟یدر ا گهیادبانه بود اما د یدرست،ب-

 کیت کنمیبراش توي کار مهمه!من حس م یلینگاه نکن ادب خ نجوريیرو ا یرعلیحد،ام نیدر هم قایدق-

 نبود همه رو ینفر راض هیارغوانم که ماشاال به کرده! نکارویکه ا دهیارغوان با پسراي گروه رو د زدناي

 !خواستیم باهم

 که انگار قانع شده بود گفت ایدن

 میباش نییپا گهیساعت د می!مردك هم که گفته نیاز خستگ میمرد میاستراحت کن کمیبگم واال! یچ-



 ناهار! میبر

 امروز فشار بهش یلیچطوره،خ حالش نمیبزنم بب یرعلیسر به ام هیبرم  یخسته ام ول یلیاره واال منم خ-

 !اومده

 رهیگ یرعلیام شیگلوش پ ترایمطمئن شده بودم که م گهی!ددینثارش کرد و خند یوثثید ایدن

 ايیارش ادیبراي عاشق شدن داشت؟ زيیچه چ افهیادم جز ق نیش!ا قهی!خاکبرسرش با اون سلکرده

 به نیکنم به خاطر هم هیگر تیوقعم نیتو ا خواستمیخودم اشک رو مهمون چشمام کرد اما نم مهربون

 بود خودم رو کنترل کردم! یبدبخت هر

 باعث شد چشمام رو باز کنم ایدن صداي

 ؟؟یباران خواب-

 نگاه کردم و گفتم شیو خوش فرم عسل دهیچشماي کش به

 بخوابم! تونمینه،نم-

 شد! رهیگونه ش گذاشت و به من خ ریدستشو ز دیکشیکه دراز م یدرحال

 قش سگ داره خودت چشمات!اخال کتیشر-

 کردم و از تخت بلند شدم!رفتم سمت ساکم و چادر نماز و یحرفش خندهم گرفت و تشکر کوتاه از

 !دیپر اباالیرو در اوردم که ابروي دن جانمازم

 ؟؟یخونینماز م-

 کردم یکوتاه خنده

 اد؟یبهم نم-

 رو تکون داد سرش

 !یلینه خ-

 کردم!! تیمازم رو سر کردم و نزدم و چادر ن لبخند

 رو که تموم کردم بوس هاي روي مهر زدم و جانمازم رو جمع کردم!برگشتم تا توي ساك بذارمش نمازم

 نییروي صورتم سرم رو پا رهشیداده به چهارچوب در خشکم زد!از نگاه خ هیتک یرعلیام دنیبا د که

 ش رو از در برداشت وکوتاه گفت هیکه تک انداختم

 !رونیبراي ناهار ب میبر میخوایم نییپا نیایباشه،کارتون تموم شد ب قبول-

 تنها گذاشت!!لبم رو گاز گرفتم و چادر نمازم رو از سرم زدیکه تند م یرفت و منو با قلب رونیاز اتاق ب و

 دوباره لبم رو گاز گرفتم!به خودم تشر زدم حاال رهشینگاه خ اداوريیاوردم و داخل ساك گذاشتم!با  در

 نییخل؟تند مانتوم رو تنم کردمو از پله ها پا ريیگیلبت رو گاز م یه نطوريیکه ا کرديیم کاریچ مگه

 سمت میکردم و همه باهم رفت یکوتاه یمنتظر من بودن!معذرت خواه اطیح رونی!همه ي بچه ها برفتم

 نشستم که بابک ای!من کنار دنمیگرد بزرگ نشست زیم هیکه توي همون محوطه بود!!همه دور  یرستوران

 به بابک ینگاه کوتاه یرعلیام نشست که باعث شد معذب بشم اما ام گهیجاش بلند شد واومد سمت د از

 حرفا بود حتما متوجه شده بود که بابک هم داره نیادم باهوش تر از ا نیو دوباره به منو نگاه کرد!!ا کرد

 ارغوان تکرار نشه! انیبودم جر دواریام زنه،فقطیم کیت

 نگاه کردم!!بدون فکر کباب ترش انتخاب کردم،عاشقش یغذاهاي محل ستیرو برداشتم و به ل منو

 !بابک سرشو توي منوي من فرو کرد وگفتبودم



 باران؟ خوريیم یتو چ-

 !کوتاه گفتمشدمیو معذب م ومدیبدم م تیمیرو گاز گرفتم،چقدر از ان صم لبم

 کباب ترش!-

 !هیانتخاب خوب-

 کنار گوشم گفت ایتوجه به بابک به گارسون سفارش کباب ترش دادم!دنرو بستم و بدون  منو

 به فکرخودم باشم! دیرو براي خودشون جور کردن،منم با یکیهمه  پیاک نیظاهرا تو ا-

 نشسته بود نگاه یرعلیکه کنار ام ترایبهش گفتم که باعث شد بخنده!به م یو خفه شوي اروم دمیخند

 عد از اوردن غذاها همه توي سکوت مشغول به خوردن شدن به جز!بگفتیراست م ایدن کردم،ظاهرا

 بتوپه بهش که همونم شد یرعلی!!االن بود که امزدیو حرف م زدیکه پشت هم داشت حرف م ترایم

 حرف نزنه! یکس دمیم حیموقع ناهار ترج-

 بود باشه اي گفت و دهیبادش خواب یکه حساب ترایدم؛میرو کنار خودم شن تایو بب ایدن زیخنده ي ر صداي

 بود توي فیرو گرفته بود نگاه کردم!ح رونیغذا خوردن شد!بعد از تموم شدن غذا به مه ي که ب مشغول

 گفتم ایبابت غذا به دن یرعلی!بعد از تشکر از امیهوا قدم نزن نیا

 م؟؟یقدم بزن میبر یموافق-

 د و بلند شد که بابک گفتهم که انگار مثل من موافق بود سرشو تکون دا ایدن

 !دیمرد باهاتون باشه!صبرکن هی دیبا دیبر شهیتنها نم-

 رونیتنها قدم زد!از رستوران که ب شدیحق با بابک بود و نم دیاز جاش بلند شد و همراه ما اومد!شا و

 داشت! یهام فرستادم!چقدر حس خوب هیبا ذوق هوا رو توي ر میرفت

 گفت ایشه!دن قتریلبخندم عمباعث شد  زدیکه نم نم م یبارون

 نشد! یخوب شد موقع عکس برداري هوا بارون-

 هم موافق سرش رو تکون داد! بابک

 !کردیم یسر اون قاط یرعلیدور هم ام هیاره وگرنه -

 وگفت دیبلندي کش میه ایدن

 دهیکردنش رو ند ی!!تاحاال قاطلرزهیتمام بدنم م وفتمیکردنش م یقاط ادینگو توروخدا بابک،هنوز -

 ها!! کنهیم یبودي بد قاط بودم،گفته

 دیخند

 باهاش شتریکنه!حاال ب یواي به روزي که قاط یول کنهیللحظه ارامششو حفظ م نیاخر گه،تاید هیرعلیام-

 !یشیم اشنا

 باهاش اشنا بشم! نقدریهم دمیم حیترج-

 فتشد وگ رهیخ کردمیبکر اطرافم نگاه م عتیو به من که تو سکوت به طب دیخند بابک

 باران؟؟ یچرا ساکت-

 باال انداختم شونه

 بگ... یچ-

 ایروي صفحه نقش بست و بابک و دن ایزنگ خورد،عکس دونفرهم با س میتموم نشده بود که گوش حرفم

 توي شیعکس حق داشتن فکرکنن دوست پسرمه!!هفته ي پ نی!لبم رو گاز گرفتم با ادنیرو د عکس



 رو ایس یدور گردنم حلقه بود و من داشتم گونه ایو دست س میدباهم گرفته بو دربند

 !تندجواب دادمدمیبوسیم

 جانم؟-

 ،چطوري؟؟یسالم بانوي مشرق-

 گرفتم و جوابشو دادم افاصلهیبابک و دن از

 !کردممممممیم فیبودي برات تعر شمیاي کاش پ یییی!واشدددددیچ یییییییدونیاااااااا،نمیسالم س-

 به خنده افتاد صداي من جانیه از

 !موندیبرام نم یچشم و چال چیتو ه جانیه نیبا ا ستم،وگرنهین شتیهمون بهتر که پ زمینه عز-

 وبود! ایدستم تو چشم و چال س یجانیکردن داستان ه فیمن موقع تعر شهیهم گفتیم دم،راستیخند

 گه؟؟یحرف اخرت بود د نیا-

 دیخند

 !دمینه دورت بگردم بگو گوش م-

 گفتم و ادامه دادم یجون اخ جانیه با

 اااایاز مدل ها دعواش شددد!س یکیکردنننن،با  سیدوستت خودشونو خ نیهمه از دست ا یدونینم ینی-

 اخر سر صداش در زدمیم جیساعت گ هیشده بود تا  دی!من که رنگم سفکنههههیم یبد قاط یلیخ نیا

 !!اومد

 یرعلیگفتم ارغوان جلوي پاي ام یدادم،وقت حیضرو براش تو هیمو به موي قض جانیو من با ه دیخند بلند

 گفت عیانداخت سر توف

 اوخ اوخ،خونش حالل شد اره؟؟-

 زنگ هینگاهش کرد خود دختر سکته کرد بعدم با  نیقرمز شدددد همچ یرعلیچشماي ام هویارهههه،-

 بهش کار بدن! ستیقرار ن ییجایه گهید دمیکه فهم نطوریرو نابود کرد!ا دختره

 بلند شد! ایه سخند صداي

 کنه! یحد قاط نیدر هم زدمیحدس م-

 داره؟؟ نمیاز ا شتریمگه حد ب-

 !یکنیاوهم،حاال بعدا خودت مشاهده م-

 دونه رو مشاهده کردم بس بود!از ترس انفاکتوس زدم! هی نینه توروخدا هم-

 انفارکتوسسس!-

 !همون خب!ایداد ریا  باز گ-

 فتگ دیخندیکه م یدرحال

 چقدر دلم برات تنگ شد فسقل! یدونینم -

 دمیورچ لب

 !!ومديیم دی!توهم باایخري س یلیمنم،خ-

 به چه عنوان اونوقت؟؟؟-

 !یرعلیدوست ام ایبه عنوان سرجهازي من -

 ش بلند شد خنده



 کنه؟یدوستاش رو وارد کارش م یرعلیهواي شمال بهت نساخته فسقل!فکرکردي ام-

 ت زاي مزخرفش!عنتر! نیبا ا رهیکوفت بگ یرعلیام نیا-

 !یخوش بگذره بهت!خواستم فقط صداتو بشنوم مطمئن شم خوب زمیخب!برو عز لهیخ-

 زدم لبخند

 که زنگ زدي !خدافظ! یمرس-

 !زمیمواظب خودت باش؛خدافظ عز-

 با خنده زد بهم ایو بابک!دن ایرو که قطع کردم برگشتم سمت دن یگوش

 تو هم اره؟؟-

 رفتم و اروم گفتاز بازوش گ یشگونین

 !ووانهیداداشم بود!د-

 گفت و چشمک زد وبه بابک اشاره کرد!سکوت کرده بود!بهتر که فکرکنه من دوست پسر دارم یاهان

 و بابک سکوت میزدیدر مورد طرح مانتوهام حرف م ایکه من و دن یبعد درحال قهیبشه!ده د الیخیب بلکه

 !تیسمت سوئ میبود برگشت کرده

 !منگريی!تو خودتو دست کم مکنهیاز برندهاي معروف برابري م یلیطرح مانتوهات با خبه نظر من که -

 و قشنگتره!! نیمدل همه ي مزون ها بودم اما طرح هاي تو دلنش بایتقر

 که تیبهم دست داده بود لبخند زدم و ازش تشکر کردم!!وارد سوئ ایکه از حرفاي دن یاعتماد به نفس با

 سرش رو بلند یرعلی!امیمشغول ور رفتن با گوش ترایوو بهزاد جلوي لب تاب بودن و م یرعلیما میشد

 وکوتاه نگاهمون کرد و به من اشاره کرد کرد

 !دیعکس هارو نگاه کن دیاریب فیتشر انجویخانوم ار-

 دهش یعکسا لبخند رو لبم نشست!عال دنینشستم!با د یرعلیکنار ام یرفتم سمتشون و روي صندل تند

 که روي عکس ها قرار گرفته بود بهشون جلوه ي قشنگتري داده بود!!از همه ي ییها لتری!فبوووودن

 کیزرد  هیطرح کاش یبا مانتوي سورمه اي پشت بلند که پارچه تایاز عکس هاي ب یکیتر  یها عال عکس

 تایه بود!!بزرد کار شد هیو قسمت جلوي مانتوش مغز بیقسمت پشتش به کار رفته بود و دور ج سوم

 عکس فوق العاده بود هیبود!! لیکنار کلبه بود و نگاهش به سمت راست ما هیروي نرده هاي چوب دستش

 کرد دشییهم تا یرعلیحدي که ام در

 ..نی!هم اخوامیبزرگ م هیرو براي افتتاح نیا-

 رو نشون داد ایعکس از دن هیرو جلو زد و  عکسا

 !نیو هم ا-

 !!بابک کوتاه گفتیو اب دیبود!با همون مانتوي سف ی!عالهم نگاه کردم ایعکس دن به

 خواي؟یعکس هاهم براي ژورنال م هیبق-

 نگاهشو از عکس گرفت و گفت یرعلیام

 اره!-

 رو به من گفت و

 !میباهم صحبت کن دیبا دیاریب فیشما چند لحظه تشر-

 یقاط خوادیردم و مداشت؟نکنه خرابکاري ک کارمیرو گازگرفتم و استرس وجودم رو پر کرد.چ لبم



 رفتم!کنارش رونیب تی!!به دنبالش از سوئکنمیاگه مثل ارغوان باهام حرف بزنه که من سکته م کنه؟؟آي

 شدمتا باالخره دهن باز کرد رهیزدمو بهش خ قدم

 ه؟ی!شما نظرتون چمیریبگ هیکه اول خرداد افتتاح نهیم!!نظر من ا8امروز -

 رو گاز گرفتم و فکرکردم! لبم

 ي مزون نداشتم!! نهیبه هرحال من تاحاال تجربه اي تو زم دیریبگ میتصم دیشما با نویا-

 رو تکون داد سرش

 !!میرو انجام بد گهیکارهاي د میتا وقت داشته باش میبرگذار کن هیبه نظر من اول خرداد افتتاح-

 م؟؟یذاریشو م یبله حق باشماست فقط ک-

 نگاهم کرد یکجک

 که شو ییاما کسا میهست یمزون دائم هیکه مثل ما مغازه نداشته باشه،در واقع ما  ذارهیم یسشو رو ک-

 کنن! دیو خر ننیو کاراشون رو بب انیتا مردم ب دنیهفته رو اختصاص م هیان!توي هر فصل  یفصل ذارنیم

 و دمیکش میشونیبه پ یخنگم!دست یلیخودم لبم رو گاز گرفتم!قبول دارم خ دمیکه پرس ییسئوال تابلو از

 گفتم اروم

 متوجه شدم!-

 خیتار خواستمی!فعال فقط ممیکنیتهران باهم صحبت م میبرگشت یوقت اتشیخوبه،فقط راجب جزئ-

 انجام بدم! عتتریداره رو سر ازیسري از کار ها که به زمان ن هیرو مشخص کنم تا  قشیدق

 سئوال بپرسم؟؟ هی شهیفقط م-

 داد!لبم رو گاز گرفتم وگفتم نگاهم کرد وسرش رو تکون کوتاه

 که مزون افتاب براي شما بوده؟؟ دیچرا به من نگفت-

 دمیکه دوباره تو هم فرو رفت رو د ییها اخم

 نداشت که بگم،داشت؟ یلزوم-

 کردم اخم

 و بم ریکه شما همه ز د،همونطوریمزون بزرگ بود هیشما قبال طراح  دونستمیم دیبله داشت!من با-

 !دیورده بودمن رو در ا یزندگ

 جواب داد کوتاه

 د؟یتونستی!نمدیاریمنو در ب یو بم زندگ ریقبل از شراکت ز یتونستیشما هم م-

 با حرص گاز گرفتم!اي خدا!حرفش حق بود خب! لبمو

 !ادیم ادمیکه  ییبود تا جا یعال یلیهاتون خ د؟؟طرحیکنینم یشما طراح گهیچرا د-

 حوصله جواب داد یب

 !!میرم!!اگه سئواالتون تموم شد برگردندا گهیحوصله ش رو د-

 نکنه تند گفتم یقاط نکهیترس ا از

 !میاره برگرد-

 !به قولگرفتیخنده م م بردمیمرد م نیکه از ا یکه خودم از حساب یخودم دنبالش راه افتادم درحال و

 !!بريیازش حساب م تیشد تا باالخره تو زندگ دایپ یکیخوبه  مامان

 .کنمیي خودم تو را ارزو مبرا و



 رهیمشغول خوردن اش دوغش بود خ الیخیکه ب ییایچونه م زده بودم و به ارش ری"دستمو ز

 برام زد ینگاهم سرش رو بلند کرد و چشمک ینی!ازسنگشدم

 منو نخور،آشت رو بخور!-

 شدم رهیبهش خ کالفه

 بدي! حیتوض دیبا یکنیفکرنم-

 متوجه شدم! بودنش رو خوب یزد اما مصنوع لبخند

 بابتش اعصابم کمی میاخ من فداي اون چشماي خوشگلت بشم،گفتم که توي کارخونه به مشکل خورد-

 بود! خورد

 مطمئن گهیبا غصه نگاهش کردم!حاال د ذاشتمیکه کف دستم رو روي دهنم م یرو گاز گرفتم،درحال لبم

 و کاسه ي اشش رو روي تختکرد  ینوچ نمیگیصورت غم دنیدوباره با مادرش بحث کرده!با د بودم

 و دستم رو گرفت!بوسه اي روش نشوند و نگاهم کرد گذاشت

 ت رو! افهینکن ق نجوریمن فدات شم،ا یاله-

 شدم رهیچشماي پرشده از اشکم بهش خ با

 !!ارمی!کم کم دارم کم مایارش شمیدارم خسته م گهید-

 رهیخ دیباریکه کم کم داشت م یه بارونو سوار شدم!!!با بغض ب نیاز جام بلند شدم و رفتم سمت ماش و

 پرده ي گوشم رو لرزوند ایو بعد از اون صداي داد ارش نیشدن ماش دهی!صداي کوبشدم

 خسته شدي؟؟از من؟؟اره؟دلت رو زدم؟نکنه اون یرو تکرار کن!از چ یکه گفت یحرف گهیبار د هی-

 پست بهتر از منه برات؟هان کدوم؟؟ نیشرو

 زدم غیم و جروي هم فشار داد چشمام

 !منادیب ادمیدوباره  امکیس هیشکاك بودنت ادامه بدي؟؟نذار قض نیبه ا خوايیم ی!تا کایبس کن ارش-

 یو سکوت کنم؟؟خودت تا ک نمیحال بدت رو بب دیبا یرابطه اي که همه مخالفشن خسته شدم!تا ک نیا از

 ؟؟یبا مادرت دعوا کن خوايیم

 دیرو گرفت و بوس شد،دستمیاد زدن من اروم مبعد از د شهیهم مثل

 تهران تو به من دوهفته وقت می!از امروز که برگشتکنمیباشه نفس،باشه تو اروم باش خودم درستش م-

 خونه تون! میایموقع ب نیهم گهیبهت دو هفته د دمیم بده،قول

 گرفت سمتم و بالبخند گفت یدستمال

 !نمیو!خندهتو بببخند!بد ایاشکاتو پاك کن!بخند!جون ارش-

 و راه افتاد!!بارون شدت دیچونه م به خنده افتادم که لبخند زد و گونه م رو بوس ریقلقلک دستش ز با

 خطرناك بود! یحساب رفتیم ایکه ارش یبود و با سرعت گرفته

 !ترسمایتوروخدا اروم برو،کم کم دارم م ایارش-

 زد یتوي دستاي گرمش گرفت و به رو لبخند ارامش بخش دستمو

 نترس خانومم! یچیاز ه یکنار من یوقت-

 آش بخورما! امیبباهات ن گهیکار نکن د هیچالوسه! ست،جادهیي صافم که ن اد،جادهیداره بارون م ایارش-

 سرموتکون الیخی!بدادیکار خودشوادامه م تشیکه در نها ییو باشه اي گفت اما از همون باشه ها دیخند

 شده بودم! هاش یوونگید نی.من عاشق همدادم



 ابروهاش نشست نیب ینقش بست اخم یو اسم مادرش که روي صفحه ي گوش شیصداي گوش با

 باران صداي آهنگو کم کن!-

 برداشت و جواب داد لشویکم کردم،موبا آهنگو

 جانم؟-

 !ستمین گه،تهرانیوقت د هی!باشه امیب تونمینه االن نم-

 شد قیعم اخمش

 ادامه نده! کنمیمادر من،خواهش م-

 بهش گفت که اونطور از کوره در رفت و داد یچ دونمینگاه کردم!نم شدیبه صورتش که سرخ م نگران

 زد

 ببرن! شویاردیلیبه درك!مرده شور خودشو مال منال م-

 !"ونیپرت کرد که همزمان شد باصداي بوق کام ویگوش و

 جام نشستم!!با وحشت به اتاق نگاه توي زدمیکه نفس نفس م یچشمام رو باز کردم و درحال تند

 سیگذاشتم و اشکام گونه م رو خ میشونیخواب خواب بودن!!دستم رو روي پ ترایو م ای!دنکردم

 ایصداي هق هقم بلند شه و دن نکهیحالم رو دوباره بد کرده بود!!قبل از ا ییاون روزاي کذا اداوريی!کرد

 رفتم و روي پله هاي جلوي در نشستم و به رونیب تیوئزدم!!از س رونیکنه از اتاق ب داریرو ب ترایم و

 !سرم رو روي زانوهام گذاشتم و هقزمیاشک نر گهیتا د دیکشیپرستاره نگاه کردم!!چقدر طول م اسمون

 ای!صداي سیبه نفهم زدمیمهربونم تنگ شده بود اما خودم رو م ايیوقت بود دلم براي ارش یلی!!خزدم

 دي نبود اما براي تو بس بود؟؟به جز به قول خودشون اصالتپسر ب ای" ارشدیچیگوشم پ توي

 ببرتري نسبت به تو داشت؟؟شکاك بودنش؟؟دست بزن داشتنش؟باران چشماتو زیچه چ شیخانوادگ

 یکه دست روت بلند کنه وقت دادیاجازه رو به خودش م نیکه فقط دوست پسرت بود و ا یکن،کس باز

 "کارکنه؟؟یچ خواستیم شديیم زنش

 نیبا دونستن ا شدیاشکام شدت گرفتن،پس چرا حالم بهتر نم شدیم دهیکه توي سرم کوب یقتیحق از

 دنیها؟باصداي باز شدن در تند سرم رو بلند کردم و اشکام رو پاك کردم!!برگشتم و با د تیواقع

 که نهیانداختم تا حداقل اشکام رو نب نیی!سرم رو پاومدنیلبم رو گاز گرفتم اما اشکام بند نم یرعلیام

 گفت کوتاه

 کن! هیگر نیتو خونه بش اینداره!ب تیامن نجایوقت شب ا نیا-

 حجم از نیبه ا هیبخوام وسط گر نکهیحرف اضافه اي برگشت داخل و در رو باز گذاشت!!بدون ا یب و

 نبود! یاسون نیادم به ا نیو به خونه برگشتم!شناختن ا دمیخند شیتفاوت یو ب خونسردي

 ترایو م ایتخت مرتب شده ي دن دنیبود از جام بلندشدم!با د شبید هیي که حاصل گربا سر درد بد صبح

 رفتم!!!صداي خنده ي بچه رونیرفتم!موهام رو مرتب کردم و از اتاق ب نهیاز جام بلند شدم و جلوي ا تند

 که مشغول دایش دنیما!رفتم سمت اتاق و با د تی!!!ظاهرا همه اومده بودن سوئومدیاز اتاق اخر سالن م ها

 یداده بود و درحال واریش رو به د هیهم تک یرعلیبود لبخندزدم!ام تایب میو ارش مشغول گر ایدن میگر

 سرش رو برگردوند و یرعلی!!با سالمم امکردیماگ قهوه ش دستش بود با دقت به کار بچه ها نگاه م که

 با لبخند دای!شکردمیبه سالم نکردنش داشم عادت م گهیشد!د رهینگاهم کرد و دوباره به بچه ها خ کوتاه

 رو داد جوابم



 !زمیعز ریصبحت بخ-

 لبخند رفتم سمتشون با

 از االن! دیکه مشغول شد نمیبی!مریصبح شماهم بخ-

 گفت دیکشیم تایرو پشت پلک ب هیکه شات سا یدر حال ارش

 !مینکن یکه کارشکن سادهیاستاد باالسرمون وا-

 تفاوت یب اديیخونسرد بود!!ز اديیادم جدي و ترسناك رو به روم ز نینگاه کردم!ا یعلریام د،بهیخند و

 دیکش ایشات رژ گونه رو روي گونه هاي برجسته ي دن دایبراش مهم نبود!ش یچی!جوري که انگار هبود

 !!دینگاه کن دیتونیپناه م زدانیتموم شد!اقاي -

 نگاه کرد و کوتاه ابرو ایصورت دن شیدقت به ارا گرفت و جلو رفت!با واریش رو از د هیتک یرعلیام

 باالانداخت

 !عوضش کن!خورهیکه قراره بپوشه نم ییو رژ به مانتو هیرنگ سا نیا-

 لبشو با حرص گاز گرفت و گفت دایش

 بپوشه؟ ستیمگه مانتوي گلبه اي رو قرار ن-

 به چشماش نگاه کرد جدي

 قلوه اي؟؟؟ ایمن گفتم گلبه اي -

 وگفت دیکش شیشونیپ به یدست دایش

 !کنمی!درستش مدمیمن اشتباه شن خوامیمعذرت م-

 خوبه!-

 خواست بره که گفت و

 مدل موهاش فرق بود!عوضش کن! روزیدرضمن،د-

 بلندشد!با میشد!!صداي زنگ گوش ایچشماي دن هیسرش رو تکون داد و مشغول پاك کردن سا دایش

 و جواب داد شماره ي مامان لبخند زدم دنید

 ؟یجانم مامان-

 مادر؟ یمن!خوب یبال دردونه یجانت ب-

 رفتم و وارد اتاق خودم شدم رونیلبخند از اتاق ب با

 گذره؟یمن خوش م یخوبم قربونت برم!تو چطوري؟ب-

 خوري؟خوبیم ؟غذایزم؟؟راحتیچقدر دلم تنگته دودونه ي من!!جات خوبه عز یدونیباران!!نم-

 ؟یخوابیم

 بخند زدمل شینگران به

 رو انتخاب کرده!نگران نباش! نشیبهتر زيیاز هرچ یرعلیخوبه مامان!ام یهمه چ-

 د؟یگردیبرم یخب خداروشکر!ک-

 ؟یی!!خونه تنهامیامروز عصر برگرد کنمیفکرم-

 !شمیپ ادیسر ب هیاره فعال،حوصله ام سررفته بود زنگ زدم به شهناز -

 با؟؟!چه خبر از بارهیخوب کردي!تنها حوصله ت سرم-

 رفت کارخونه! شهیاونم مثل هم-



 !گهید نمتیبیعکس برداري!شب م میخب!منم برم صبحانه بخورم که قراره بر لهیخ-

 زنگ بزن بهم!خدافظ! دیبرو فداتشم!مواظب خودت باش!راه افتاد-

 چشم،خدافظ!-

 روي ییمراه چادر اوردم و ه ریپن خچالیبخورم!!از  زيیچ هیرو قطع کردم و رفتم تو اشپزخونه تا  یگوش

 و چشماي خواب الودش متوجه شدم ختهیموهاي بهم ر دنیگذاشتم که بابک وارد اشپزخونه شد!با د زیم

 !ازختیر ییساز و براي خودش چا یی!سالم کوتاه ي بهم کرد ورفت سمت چادارشدهیاز خواب ب تازه

 دونفرمون بودم!رو به و عکس ایرو چقدر ممنون س نیحد حرف زده بود و من ا نیبا من در هم روزید

 دمیرو داخل دهنم گذاشتم که صداش رو شن رمیرو تلخ خورد!لقمه ي پن شیینشست و چا روم

 د؟؟یوقته باهم هست یلیخ-

 زل زدم بهش بااخم

 بله؟؟-

 !!یچیاخم هاي توهمم سرش رو تکون داد و کوتاه گفت ه دنید با

 یرفتم و بچه پروي کوتاه رونیرو خوردم و از اشپزخونه ب مییاجرعه از چ نیرو تکون دادم و اخر سرم

 اومد!تند ازش نییگوشه ي لبش بود از پله ها پا گارشیکه س یدرحال یرعلیدلم نثارش کردم!!ام توي

 داخل راه پله ینشه!خودشم متوجه شد و از پنجره میمشکل تنفس دیگرفتم تا بوي دود باعث تشد فاصله

 گفت گذشتیکه از کنارم م ید و درحالپرت کر رونیب گارشویس

 !میکه بر دیاماده ش دیدود بره بعد بر دیصب کن-

 که مششغول یرعلیبره!به بابک و ام یرعلیام گاریگفتم و روي مبل نشستم تا دود س یي کوتاه باشه

 دمیپسندیاز بابک م شتریرفتارش رو ب یلیاما خ وبسی گفتمیم یرعلیبودن نگاه کردم!درسته به ام صحبت

 میساعت بعد همه راه افتاد میدوباره خنده روي لبم نشوند!!ن شبید ادیجلوش راحتتر از بابک بودم! و

 شدم و تو خودم جمع شدم!هواي امروز سرد بود و نشیسوار ماش یرعلی!!همراه اممدیجد شنیلوک سمت

 راه افتاد یرعلیماسال رو گرفته بود!!ام یکم مه

 کرد؟؟ یعکاس شهیمه م نیتوي ا-

 !ادیدر م یعکساي خوب کننیپردازي م ست،نورین دیمه شد-

 پارك کرد و روزيینبود!کنار کلبه هاي د دیمه شد گفتیگفتم و به جلو نگاه کردم!راست م یکوتاه اهان

 هوا نبود!!!بچه ها از نیبود و مناسب ا ی!مانتوم نخدمی!!از سرماي هوا به خودم لرزمیشد ادهیپ نیماش از

 جلوتر از کلبه ها تپه اي بود که اون رو باال کمیشدن! زاتیو مشغول در اوردن تجهشدن  ادهیپ نیماش

 تک درخت قرار هیقسمتش  نیقشنگ بود!بوته هاي سرسبزي که توي انتها تر یهم حساب نجای!امیرفت

 ابرو اوردیباال م دیکوتاه ي که سع یچوب یصندل دنیو باعث شده بود فضا قشنگتر بشه!!با د داشت

 داختمباالان

 ه؟یبراي چ نیا-

 !شهی!خوب ممیریبگ نیقراره چندتا عکس هم روي ا-

 یحس چیلبم نشست!!ه یطرح هام لبخند گوشه دنیاومدن!دوباره و دوباره با د تایو ب ایگفتم که دن یاهان

 یداد که چه جوري روي صندل حیتوض ایبه دن دینبود!بعد از جا گذاري نورها و سع نیاز ا بهتر

 روي زانوش نشست و گفت !!بابکنهیبش



 کن،اهان خوبه! لیبه سمت راست ما کمیتسته!سرت رو  نیا-

 شد! مشینگاه کرد و مشغول تنظ نیدورب یفالش!به صفحه و

 !!خوبه!سایخب دوباره تو همون حالت وا-

 نباری!!اددایکه گوشه ي لب بابک نشست نشون از خوب شدن عکس م تمنديیدوباره فالش!لبخند رضا و

 بابک لبخند زد قهید ستیداد و دوباره بابک عکس گرفت!!بعد از ب حیتوض ایبه دن ديیجد شنیپوز دیسع

 وگفت

 !یمانتوتو عوض کن یتونیخوبه!م-

 بهم بگه خودم همراهش رفتم و کمکش یرعلیام نکهیاز جاش بلند شد و رفت سمت وون!!قبل ا ایدن

 یمانتوها مانتوي مشک نیشد و من از ب ایدن شیول پاك کردن ارامشغ دای!!شارهیتا مانتو رو در ب کردم

 طرح دار ساده که تا چندسانت باالتر از زانو ریاز جنس حر ی!!مانتوي بلند مشکدمیکش رونیرو ب رنگ

 که حدودا تا روي نشییکار شده بود تا بدن رو مشخص نکنه و از زانو تا قسمت پا رشیز یمشک ساتن

 همراه دمیکش رونیرو ب ی!!شلوار طوسکیطرح ساده اما ش هیساده بود!! شیشکم ریحر شدیپا م قوزك

 نظارت کنه!با دقت به ست شهیداخل ون شد تا مثل هم یرعلی!امیرنگ و کفشاي مشک گريیج شال

 یاب یرو برداشت و جاش شلوار ل یاخم دست برد و شلوار طوس یمن نگاه کرد وبعد از کم یانتخاب

 کفش هاي نیگزیکفش ها کفش هاي همرنگ شال رو جا نیکرد و از ب نیزگیساده اي رو جا روشن

 کرد و بهم نگاه کرد یمشک

 بهتر شد! نطوريیا-

 نگاه کرد وگفت ایصورت دن شیو به ارا دایرفت سمت ش و

 خوبه!-

 نشستم..اه!مردك یروي صندل گرفتیم رادیاز کارم ا نکهیرفت!از حرص ا رونیاي ب گهیحرف د یب و

 رونیب تایکه اماده شد کمکش کردم تا اماده بشه و بعد از اومدن ب ایدش رو قبول داره!دنکار خو فقط

 بهش نگاه کمی!تم همه ي مانتوهام بلند بود!دمیکش رونیرنگ رو ب یهم مانتوي طوس تای!براي برفت

 هاي گلبه یکوتاه با کتون یاب یهمراه شلوار ل دمیکش رونیرو ب یشال ها شال گلبه اي رنگ نیو از ب کردم

 !ییا

 دمیرو شن تایولو شدم و چشمام رو بستم!!صداي خنده ي ب یساعت بعد خسته و داغون روي صندل سه

 پناه صدات کرد!! زدانی رونیولو نشون دختر!برو ب-

 نبود ستادهیو بابک کنار هم ا یرعلیرفتم!ام رونیاز وون ب زدمیلب غر م ریکه ز یو درحال دمیکش یپوف

 عکسا توي تب دنیکه شدم با د کشونی!!نزددادیم یرعلیرو نشون ام زيیبابک توي تب لتش داشت چ و

 گل کاشته بود بابک!! شهیکم بود براشون!مثل هم یخم شدم و عکسارو نگاه کردم!!عال اقیبا اشت لت

 !شهیم یعال لتریف نیعکس با ا نیا-

 توي خودم جمع شده بودم که بابک متوجه شد و !از سرماي هوامیکرد دییو من حرفش رو تا یرعلیام

 رو گرفت سمتم شرتشیسو

 !!پوشنیمانتو رو نم نیهوا ا نیدختر!!تو ا ینکن خیبپوش -

 !تو خودم جمعتر شدم و گفتمرقصهیپسر نزده م نیرم،ایرو نگ شرتشیبلرزم اما سو دادمیم حیترج

 !ستین ازيیممنون ن-



 گفتم یرعلیرو به ام و

 نم؟؟یبش نتونیو ماشمن برم ت شهیم-

 ؟ینیبیعکس ها رو نم-

 باالانداختم شونه

 چهارتا عکسم روش!! نیا دیرو بدون من انتخاب کرد زیهمه چ نیا-

 چیتفاوت سوئ یادم سرد تر از سرد بود!ب نیاز حرفم حرص بخوره اما ا کمیحداقل  خواستیم دلم

 زمستون چقدر هوا نجای!ادمیودم لرزشدم و به خ نیسوار ماش دمیرو گرفت سمتم و من تند دو نشیماش

 حرف راه افتاد! یشد و ب نیسوار ماش یرعلیربع بعد که من گرم شده بودم ام هیپس؟؟ شدیم سرد

 م؟؟یگردیامروز برم-

 !گهیساعت د هی-

 !چقدر زود!!دیباال پر ابروم

 عکس ها خوب شده بودن؟-

 خوب بودن!-

 زدم و خداروشکري گفتم و سکوت کردُم! لبخند

 !روزي که من به عنوان طراحمیکرد یدووندگ میماه و ن هی!روزي که به خاطرش دیخرداد رس 1 باالخره

 روز خاص و پر شکوه براي من!روزي که ارزوي همه ي هم هیمشتري! هینه  شدمیمزون وارد مزون م هی

 یبودم!ک دهیزود بهش رس یلیو البته همت خودم خ یرعلیهام بود که بهش برسن و من به لطف ام رشته

 که اسم یمزون کیمزون بشه!اونم طراح و شر هیساله بتونه انقدر زود طراح  21دختر  هی شدیم باورش

 چقدر توي عرصه یرعلیکه ام دمیتازه فهم هیپناه روش هست!!سر دعوتنامه هاي افتتاح زدانی یرعلیام

 رو دعوت کرده بود براي گرایاز باز یمیبه جرات بگم ن تونمیهستش!م یخودش ادم بزرگ و مهم ي

 کیادم باتجربه شر هیکه چقدر خوبه با  کردیتازه متوجه م م دادیم یرعلیکه ام ییها دهی!!اهیافتتاح

 و شال زرد رنگم دمیکردي!رژ قرمزم رو روي لبم کش ردکه ب گفتیزنعمو راست م دمیفهمی!تازه میباش

 تنش تایبودم!مانتوي سورمه اي و زردي که ب دهیرو پوشاز طرح هاي خودم  یکیروي سرم انداختم!! رو

 که روي یرعلیام ی!!شمارهمیدر نود داخل مزون گذاشته بود یس زیبود و عکس بزرگش رو تو سا کرده

 افتاد تند جواب دادم میگوش

 !دیطول کش خوامیپناه!!عذر م زدانیاقاي  امیاالن م-

 زرد رنگم رو پا کردم!صداي مامان اومدرفتم و جلوي در کفشاي  نییتند از پله ها پا و

 مادر؟؟ ريیداري م-

 !میبر دیزودتر با یرعلی!من و امنیای!شما هم با بابا بیاره مامان-

 !یکه موفق باش یاره دخترم برو به سالمت!اله-

 شدم و سالم یرعلیام نیرفتم!سوار ماش رونیازش تشکر کردم و از خونه ب جانیلبخند و ه با

 به سالم نکردنش عادت کرده بودم!به صورتش گهیجوابم رو بده راه افتاد!د نکهیون ا!دوباره بدکردم

 نگاه پشینداشت؟به ت جانیادم ه نی!اوبسیکلمه  کی!خشک و سرد و جدي!در شهیکردم مثل هم نگاه

 یاب رهنیسورمه اي رنگ همراه پ قهیجل هی رشیکه ز ی!!کت و شلوار سورمه اي خوش دوختکردم

 بود! پیبگم از اون دسته مرداي خوشت دیبود!با تنش کرده روشن



 زده ام! جانیه یلیمن خ-

 سرش رو تکون داد تیهمون جد با

 !!هیعیطب-

 !زدیرو روي قلبم گذاشتم!تندتند م دستم

 رو اوردن؟؟اخ اخ بک رو کیک ی!چه جوري برخورد کنم!راستکارکنمیچ دیاصال با دونمیمن نم-

 درسته؟؟ گهید میکردن؟؟عکسا هم که نصب کردنصب  ؟؟اوردنیچ

 رو برداشت و یحرف از کنسول کنار دستش اب معدن یزده ام کرد و ب جانیکوتاه ي به صورت ه نگاه

 سمتم! گرفت

 !کنهیرو کم م جانتیبخور،ه-

 کشف کرده بودم ازش!تشکر یتازگ نویحرفش روي طرف مقابل من شده بودم تو!ا ریبراي تاث دوباره

 رو باز کردم و جرعه اي ازش رو خوردم! یي کردم و اب معدن کوتاه

 !!کنهیذره ارومت نم هیبخور،اون  شتریب-

 دمیکش پوف

 رو اروم کرده که منو اروم کنه؟ یک یاب خال-

 کرد دینگاهم کنه تاک نکهیا بدون

 بخور!-

 متر شد!جلوي پاساژبود استرسم ک یرعلیهمه ي اب رو خوردم اما حق با ام بایرو گاز گرفتم و تقر لبم

 زد و برگشت سمتم ترمز

 رو خراب یهمه چ ،استرسیکه بابتش استرس داشته باش وفتهیب یاتفاق خاص ستیامروز قرار ن-

 کار خاص هیکاف یکه خودت باش نی!همیشیاروم م نجوريی!فکرکن تو خونه تون مهمون اومده اکنهیم

 انجام بدي!متوجه شدي؟؟ ستیاي قرار ن گهید

 و تکون دادم!سرم ر تند

 !میخوبه!حاال بر-

 بار چک کردم و با نی!داخل اسانسور خودم رو براي اخرمیشد و باهم وارد پاساژ شد ادهیپ نیاز ماش و

 یعکس ها لبخند زدم!جلوه ي خوب دنی!!با دمیگرفتم و وارد مزون شد نهیاسانسور نگاهم رو از ا توقف

 اسم میکه سفارش داده بود یبک بزرگ دنیکردم!با دمزون داده بود،رفتم سمت اتاق و در رو باز  به

 رو کننیم دیکه خر ییگرایبود!!قرار بود باز یرعلیي ام دهیا نیروش چاپ شده بود لبخند زدم!ا مزون

 مزونمون بشه!!به غیو تبل میبذار جیتا هم خودشون هم ما توي پ میریبک باهاشون عکس بگ نیا جلوي

 ها السیهاي مختلف توي گ وهیمزون قرار داشت نگاه کردم!ابم که گوشه اي از یمدور و بزرگ زیم

 اي که روش تارت هاي کوچولو قرار گهیمدور د زیکنارشون قرار داشت!م خیشده بود و  ختهیر

 و نگاه ترایو م دیبود ومن فقط همراه ش رفته بودم!!با ورود بابک و سع یرعلیفکر ام ی!همه چداشت

 رو اماده زاتشونیگفتن و وارد اتاق شدن تا تجه کی!با لبخند تبردمیروي خودم پوف کش ي بابک رهیخ

 لبخند زدم و سمتشون رفتم!با لبخند همه شون رو بغل کردم و ابراز رایو سم نیو ام ای!با ورود سکنن

 گفتن و کیرفتن و بهش تبر یرعلیسمت ام نیو ام ایگفتناشون رو جواب دادم!س کیو تبر یخوشحال

 تا عمو و خاله و ریو خواننده بگ گریجمع شدن!از باز تیمشغول صحبت شدن!کم کم جمع باهم



 کیکه بهم تبر ییدر جواب کسا تونستمیم کردم؟؟فقطیم دیبا کاری!استرس دوباره گرفتم،من چعمه

 متوجه شد و اومد سمتم نیلبخند بزنم و جوابشون رو بدم!ام گنیم

 کردي! دیچته تو دختر؟سف-

 شده!! یباهم قاط جانیدارم،استرس و هاسترس -

 دیخند

 !ووانهیاسترس نداره که د-

 محبوبم بود برگشتم سمتش! گرايیاز باز یکیحق جو که  سایصداي پر با

 زم؟یعز-

 کردم لبخند بزنم یسع

 جانم؟-

 د؟یمانتوها شما هست نیطراح ا-

 لبخند جواب دادم با

 بله،خودم هستم!-

 شد قتریعم لبخندش

 !درسته؟یهم داشته باش یت محشره،فکرنکنم سنواقعا کارا-

 سالمه! 21 زم،بلهینظر لطفته عز-

 ش متعجب تر شد چهره

 کردي! یطرح هاي فوق العاده اي طراح ن،واقعایافر-

 نگاه کرد و گفت یرعلیبا لبخند به ام سای!پردمیرو کنارم د یرعلیبرگشتم و ام یحضور کس با

 !رهینظ یرو انتخاب کردي به عنوان طراح!کارا واقعا ب نیبهتر شهیجان،مثل هم ریام گمیم کیتبر-

 رو خم کرد سرش

 لطفتونه! د،نظریبه من لطف داشت شهیشما هم-

 بارم هی یحت میماه و ن هی نیکه تو ا شدیخدا!!باورم نم زد؟؟اوفففیاالنم لبخند نم یحت نی!ادیباال پر ابروم

 و جواب سایپر هیمیاخه؟؟از همه جالب تر حرف زدن صم شهیم ورينجی!ادمم مگه ادمیرو ند لبخندش

 جالب! یلیادم جالب بود!خ نیبود!ا یرعلیام هیو سوم شخص محترمانه

 بود رو نشونم داد ایکه تن دن ديیو سف یژورنال رو گرفت سمتم و مانتوي اب سایپر

 دونه هیبهتره! رمیدت نظر بگاز خو دمیانتخاب برام سخته!د نیهمه ي طرح ها رو دوستدارم براي هم-

 ..ایبهتره  نیمانتو رو به نظرت ا نیاما دوم خوامیکه تن خودت هست براي خودم م ییحتما از مانتو که

 رو نشون داد یژورنال رو جلو زد و مانتوي مشک صفحه

 ن؟یا ای-

 کردم!!دوتاشونم خودم دوستداشتم!! زیرو ر چشمام

 خواي؟؟یم یمراسم ایبراي مجلس -

 !یهاي خودمون یبراي مهموننه -

 رو نشونش دادم دیسف یرو تکون دادم و مانتوي اب سرم

 !ادیبه صورتت م کنمیهم فکرم دیبه دردت بخوره!سف شتریکار ب نیبه نظرم ا-



 زد وگفت لبخند

 !تییبابت راهنما زمیعز یمرس-

 ارشات رو داشتبه سف یدگیفروش و رس تیکه مسئول مایبه س یرعلیجوابش رو دادم که ام بالبخند

 کرد وگفت اشاره

 کنه! متونیتا مانتو رو تقد دیبگ شونیبه ا دیتونیم-

 و سمانه گشتم!اوناهم با چند نفر مشغول بودن!لبخند تایرفت!!دنبال گ مایتشکري کرد و سمت س سایپر

 دنمیبودن!بابا با د ستادهیرو لبم!خداروشکر!!رفتم سمت بابا و مامان که کنار زنعمو و عمو ا نشست

 زد که من حس کرم چقدر غرورمنده! لبخندي

 ناردون بابا! یخسته نباش-

 !یباباجونم یمرس-

 با لبخند گفت زنعمو

 باران جان واقعا طرح هات قشنگن! گمیم کیتبر-

 یو عذر خواه کردیکه صدام م دمیرو شن یرعلیکردم بهش لبخند بزنم و تشکر کردم!!صداي ام یسع

 فتم سمتش!و ر کردم

 پناه؟ زدانیبله اقاي -

 اتاق اشاره کرد وگفت به

 !میریعکس بگ میبر دیبا-

 رو تنش کرده بود یو اب دیکه مانتوي سف سایرو تکون دادم وهمراه ش وارد اتاق شدم و کنار پر سرم

 که به اسم گهید گریهمراه همسرش،فاطمه معتمد و چند تا باز بااسديیسا،زی!عالوه بر پرستادمیا

 کنار من و بابک عکس گرفت و یرعلیو ام ستادمیبودن ا دهیو مانتوهاي مزون رو پوش شناختمشونیمن

 طرح هاي خودم رو تن ادم هاي نکهیخوب بود از ا یلی!!حس خمیبا هرکدوم جدا جدا عکس گرفت بعد

 ونیمد دونستمیکه م یلذت بخش بود!!حس یکه حساب دادیحس غرور بهم دست م هی!دمیدیم معروف

 کنارم بودم!! وبسیادم  مونه

 و سمانه سه مایو س تایداشتم!!گ یخوب یلیبود و حس خ میروز کار نیاول نیلبخند وارد مزون شدم،ا با

 پشت کنسول نشسته بودن و مشغول خوردن صبحانه بودن! یبا هم روي صندل ییتا

 !!ریسالم صبحتون بخ-

 تاشون باهم بلند شدن و سالم کردن سه

 !دیباش د،راحتیبخور صبحانه تون رو-

 بودم رو در اوردم و با دهیکه خر یگذاشتم و از جعبه گلدون نهیرزهاي زردي که گرفته بودم رو جلوي ا و

 پرش کردم و گل هارو داخلش گذاشتم! یمعدن اب

 :باران جان شما صبحانه خوردي؟مایس

 نوش جونتون!! زمیاره عز-

 در اوردم و با بمیبلند شد از ج میزدم!صداي زنگ گوش تمنديیو لبخند رضا گذاشتم نهیرو کنار ا گلدون

 پناه لبم رو گاز گرفتم و جواب دادم زدانیاسم  دنید

 !ریپناه!صبحتون بخ زدانیسالم اقاي -



 حرف زدن نداره! ادیبودم اصال حوصله ز دهیفهم یمعمول جواب سالمم رو نداد،تازگ طبق

 د؟یمزون هست انجویخانم ار-

 !دمیبله تازه رس-

 مانتوهاي مزون رو تن کنن!هر کدوم رو که دوستدارن!بعد دیکنم به خانوم ها بگ اداوريیخوبه!خواستم -

 براي خودشون بردارن! توننیم هم

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 کار! نیا هیبراي چ دمیمن هنوز نفهم-

 بده مخصوصاپشت تلفن حیتوض قهید5از  شتریب شدیکه باعث م زيیرو حس کردم،کال هرچ شیگ کالفه

 !کردیش م کالفه

 و ادیخوشش م شتریب نهیبیمدل زنده م هیکه مشتري مانتو رو تن  ی!وقتشهیحساب م غینوع تبل هی-

 !شهیم شتریب سفارش

 نداشت!! یکم مخ یرعلیام نی!ادیباالپر ابروم

 بهشون!! گمیمتوجه شدم!حق با شماست!چشم پس من م-

 مزون!خدانگهدار! امیسر م هیخوبه،غروب -

 لقمه اي گرفت سمتم تایرو قطع کردم!رفتم سمت بچه ها که گ یگفتم و گوش یکوتاه خدافظ

 بخور که مونده تا ناهار! نویا-

 که کرده ییها دیرفتم سمت خر زدمیکه گاز م یکردم و لقمه رو از دستش گرفتم!درحال تشکري

 کرم دار تیسکویداخل کشوي کنسول گذاشتم،ببار مصرف  هی وانی!!بسته هاي نسکافه رو همراه لبودم

 گذاشتم! ینییکه بابا اورده بود داخل کشوي پا ییعالقه م رو همراه شکالت ها مورد

 !دیهست بردار یخوراک نجایبچه ها گرسنه تون شد ا-

 تاشون تشکر کردن که گفتم سه

 براي خودتون اما توي دیي خودتون بردار قهیسل مانتو به هی دیتونینرفته هرکدومتون م ادمیدرضمن تا -

 تنتون باشه! دیحتما با مغازه

 وفتمیهر سه تاشون گرد شد و باعث شد به خنده ب چشماي

 شهیاز حقوقمون کم نم متشمیم؟قیبراي خودمون بردار گانیمانتو را هی ینی:مایس

 ؟؟

 خنده سرم رو تکون دادم با

 !نهیتا مشتري تنتون بب دین بپوشتوي مزو دیگفتم که با ی!ولزمینه عز-

ن!!تا حاال همچ ولی:بابا اتایگ  بودم!دستتون درد نکنه! دهینشن زيیچ نیآبش 

 زدم و ژورنال رو سمتشون گرفتم لبخند

 !دیانتخاب کن-

 رنگ یدست گذاشت رو مانتوي گلبه میگرفت و ژورنال رو باز کرد و مستق مایاز همه س اول

 من بردارم؟؟ نویا شهیم-

 دمیذوق کودکانه ش خند به

 !دیبردار نیخوایگفتم که هرکدوم رو م زمیمعلومه چشمت گرفته بودتش،اره عز-



 خودش رو در اورد و تند رفت تو اتاق پروو تا بپوشه!سه تامون زیبا ذوق رفت سمت رگال ها و سا مایس

 شتریسال ب 19 مای!خصوصا که سشدمیذوق زده م نقدریمنم بودم هم دیشا م،خبیدیخند مایذوق س به

 که داشت باعث ینقص یب کلیبود!!رفتم تو اتاق پروو بهش نگاه کردم!ه کتریو از همه مون کوچ نداشت

 !نهیبود مانتو قشنگتر توي تنش بش شده

 !ادیبهت م یلیخ-

 به خودش نگاه کرد نهیذوق تو ا با

 دوستشدارم!ممنون!-

 دمیرو بر تنشیاس کتیت یچیلبخند جوابش رو دادم و با ق با

 !!زمیمبارکت باشه عز-

 همون مانتوي تایکه از طرح هاي مورد عالقه ي خودم بود رو برداشت و گ ديیمانتوي قرمز و سف سمانه

 با لبخند تایو گ میرفت رونیمادر و دختر از اتاق پروو ب هیبودم!با ورود  دهیپوش روزیاي که من د سورمه

 سمتشون رفت

 کمکتون کنم؟ تونمیمد،یسالم خوش امد-

 کوتاه گفت زن

 !کنمیفعال مدل ها رو نگاه م زمیممنون عز-

 ژورنال رو دست زن داد وگفت مایس

 !دینگاه کن دیتونیهستن!م نجاینمونه کارها ا-

 یتومن 800دو مانتوي  دیربع بعد با خر هیتشکر کرد و ژورنال رو گرفت و همراه دخترش نگاه کرد! زن

 رفتن! رونیمزون ب از

 غذامون هم یاز مشتري!حت شدیساعت پر م میپا قدم اون مادر و دختر سبک بود که مزون هر ن نقدر

 رو شونیتا مانتو رو پرو3!از صبح فقط میکن یمشتري ها رو همراه میتا بتون میخوردیم میرفتیم ینوبت

 شون گرفته بودمکارگاه تا براساس اون مقداري که من تو تن میگردوندیبرم دیبودم،دوتا رو با گرفته

 کاري ها که زهیر نجوری!!امیدوختیم گهیمانتوي د یهمون مدل اما با پارچه دیهم با شونیکی شدیم تنگ

 نشسته بودم و نسکافه م رو مزه مزه یروي صندل یکار خودم بود انجام دادنشون!!از خسته گ فقط

 !خنده مدنیجاشون پر شش متر تو یرعلیام دنیوارد مزون شد،بچه ها با د یرعلیکه ام کردمیم

 یوقت گهیبود د یاز ک یمن بود!راست شیپ میماه ون هیسه تا مثل حال وروز  نیو روز االن ا گرفت،حال

 اما نه اونقدر که از استرس دلدرد دمیترسیهنوز ازش م زد؟؟درستهیقلبم تند تند نم ومدیم اسمش

 بود؟؟از جام بلند شدم و سالم کردم ختهیترسم ر ی!!از کرمیبگ

 رو تکون داد وگفت سرش

 چطوره؟؟ تیخب وضع-

 زدم لبخند

 برگردن کارگاه! دیاما سه دست با میدست فروخت 6خوبه!تا االن  یلیروز خ نیخوبه!براي اول-

 وگفتم مایسمت س رفتم

 دي؟؟یاون دفتر منو م ماجانیس-

 و نوشته هام رو یرعلیم سمت امخم شد و از داخل کشو دفتر قرمز رنگم رو دستم داد،برگشت مایس



 مانتوها نشون داد همراه

 تنگ بشه! دیدوتا نمونه رو با سوزن نشونه گذاشتم که چقدر با نیا-

 رو سمتش گرفتم یو اب ییمویمانتوي ل و

 !خوانیم سایمدل آ یبا پارچه یمدل مانتو رو منته نیخانم سعدي ا-

 سمتم یکیدفترچه کوچ بشیگفت،از ج یخب لهیو خبا همون اخم هاي توهم سرش رو تکون داد  یرعلیام

 و گفت گرفت

 به من!کار خانوم سعدي دیو بد دیکن ادداشتیدفتر براي  نیرو توي ا نیکرد ادداشتیکه  ییها نیا-

 !رنیبگ لیتا تحو انیکه فردا غروب ب دیو بگ دیبهشون زنگ بزن گهیاما دوتا کار د کشهیروز طول م چند

 کردم!!سرم رو بلند کردم که نگاه ادداشتیرو تکون دادم و داخل دفترچه  سرم دنینشونه ي فهم به

 !دمیروي گل هاي جلوي کنسول د رهیرو خ یرعلیام

 !دییبفرما-

 گذاشت بشیش رو از گل ها گرفت و دفترچه رو داخل ج نگاه

 ممنون!-

 ساعتش نگاه کرد به

 فیزودتر تشر دیتونیم نیما اگه بخواش د،البتهیبر دیتونیبعدش م دیباش نجایا 9خب تا ساعت  لهیخ-

 به هرحال! دیدانشگاه دار د،فردایببر

 دونستنش عادت کرده بودم،نه ادیز نیبه ا گهیتعجب نکردم د دونستیروزاي دانشگاهمم م نکهیا از

 بود! یقی!کال ادم دقدونستیم نقدریهم زیدرباره ي من بلکه راجب همه کس و همه چ فقط

 ممنون!-

 ادرس کارگاه رو،شماره شم داخل همون دونهیکارگاه!خودش م دیبفرست کیرو با پ درضمن مانتوها-

 هست! دفتر

 یکرد و رفت!با رفتنش بچه ها روي صندل یخداحافظ یکوتاه دیداشته باش یاي گفتم که با روز خوب باشه

 فوت کردن رونیو نفسشون رو ب نشستن

 ادم چقدر ترسناکه! نی!اششششی:اختایگ

 ؟؟یزنیادم حرف م نی:اره بخدا،باران چه جوري انقدر راحت با امایس

 مثل شما بود! تمیوضع شیپ میماه ون هیشونه باالانداختم و نگفتم که خود من تا  باخنده

 طرح هام رو نگاه کرد وگفت زديیا خانوم

 !دیهاي جد دهینقص و پر از ا یب شهیمثل هم-

 شدم! لمیردن وسالبخند تشکر کردم و مشغول جمع ک با

 !!کنهیاز دوستام نشون بدم،مطمئنم که از طرح هات استقبال م یکیطرح هات رو به  یباش لیاگه ما-

 زدم و تشکر کردم لبخند

 که میاز دوستان مزون زد یکیاما من خودم همراه  دیبه من لطف داشت شهیشما هم زديیممنون خانوم ا-

 !شنهادتونیپخودم هستم!!اما بازم ممنونم بابت  طراحش

 هیبنده خدا حق داشت مزون زدن براي  ره،خبیکه توي چهره ش نشست باعث شد خندهم بگ یتعجب

 قدم بزرگ و بدون هیبراي من به  یرعلیکه به لطف ام هیسکیتو سن من قدم بزرگ و پر از ر دختر



 شده بود! لیتبد سکیر

 !زنمیبهت سر م داري!!ادرس مزونتونو بده حتما اقتشویدخترم،تو ل یموفق باش-

 در اوردم و گرفتم سمتش یپولم کارت فیاز داخل ک بالبخند

 !دیاریب فیتشر شمی!!خوشحال مدییبفرما-

 خدافظ! ی!موفق باشزمیحتما عز-

 نیرفتم!طبق معمول من اخر رونیرو برداشتم و از کالس ب ومیرفت!!من هم ارش رونیکردم و ب یخدافظ

 نیم براي کالس خودمون تنگشده بود!!بچه هاي خوب وشادمون،ا!دلشدمیبودم که از کالس خارج م نفر

 و پولدار جمع شده بودن دور هم که از یمشت دختر عمل هیمثل کالس خودمون نبود! شیچیه کالس

 رقمه بهشون چیفازم ه کردمیگرفته بودن!!هر کار م ادیو الس زدن رو  دنیکش گاریبودن فقط س پولدار

 یرعلیبه هفت بود!درسته ام کی!!به ساعت نگاه کردم نزدخوردیترم که نمهمون به ای!به قول سخوردینم

 ذوق داشتم!به قول یبرم مزون اما خودم دوستداشتم که برم!روزاي اول بود وحساب ستین ازيین گفت

 ادهیسرکار!!اژانس گرفتم و جلوي پاساژپ متیبا چک و لگد بفرست دیبا گهیدو روز د هینجوریاولش ا ایس

 ومیو روي سرم مرتبش کردم!با باز شدن در اسانسور ارش دمیبه مقنعه ام کش یانسور دست!توي اسشدم

 که اخماش توهم فرو رفته بود و یرعلیام دنیبا د دمیبه مزون رس یرفتم اما وقت رونیبرداشتم و ب رو

 نشسته بود تند وارد مزون شدم!! یکه با چشماي اشک نشسته روي صندل مایس

 سالم!-

 نگاه کردم و کردیرو اروم م مایکه س تایشد.به گ رهیسرش رو بلند کرد و با همون اخم بهم خ یرعلیام

 وکوتاه گفتم یرعلیسمت ام رفتم

 شده؟ زيیچ-

 دیبه پشت سرش کش یدست

 !!مینه حلش کرد-

 اشاره کردم وگفتم مایاخم به س با

 نجوري؟؟یا-

 !!فعالستهیتا جاي شما با نجایا میاریب دیدو روز که دانشگاه هست نیهاي کارگاه رو تو ا اطیاز خ یکی دیبا-

 تا بعد! دیباش نجایا شما

 نگاه کرد مایکه برگشت و به س رونیخواست بره ب و

 !دیباش انی!گفتم که در جرستیدر کار ن یبخشش گهیدفعه ي د-

 کرد که باعث شد خنده مزمزمه  یلب سگ ریرفتنش سمانه ز رونیبا همون اخم از مزون خارج شد!!با ب و

 رو گرفتم! فشینشستم و دستاي ظر مایرو کنار گذاشتم و کنار س ومی!!ارشرهیبگ

 بود؟ یکه انقدر عصب شدهیزم،چینکن عز هیگر-

 بغض اشکاشو پاك کرد وگفت با

 به پروو گرفتن داشت،تاحاال ازین دیاز مانتوهارو پوش یکیگند زدم اول کاري!شما نبودي مشتري اومد -

 سوزن رو تا ته فرو رمیرو بگ شیاومدم با سوزن گشاد دمیشما انجام دادي د روزینداده بودم اما د جامان

 تو تن مشتري!! کردم

 رو گاز گرفتم و دستم رو جلوي دهنم گرفتم تا متوجه خندده م نشه اما نتونستم و شروع کردم به لبم



 هم به خنده افتاد مای!!از خنده ي من سدنیخند

 کردم! یعصب یپناه رو حساب زدانین جون،اقاي نخند بارا-

 گفتم رمیجلوي خنده م رو بگ کردمیم یکه سع یدرحال

 زدي نجوريیکرد که ا کاریباشه!حاال چ یعصب کمیمشتري رو سوراخ کردي دخترخوب!!بهش حق بده -

 ه؟یگر زیر

 از اون نیچقدر ترسناك بود!!ا یدونینم نگاه بهم کرد که واسه هفت پشتم بس بود!باران جون هی،یچیه-

 !هینگاهش کاف هیکه فقط  باباهاست

 زد تو سرش تایگ

 که حاال باباهم بشه!خشن! دهیزن م نیبه ا یساکت شو توهم،ک-

 حاال تو چرا پروو کردي؟مگه بچه ها نبودن؟-

 خجالت زده گفت تایلبش رو گاز گرفت و سکوت کرد که گ مایس

 !دیخر یواک یال س میرفته بود-

 گذاشتم میشونیرو پ دستم

 د؟یفهم نمیپناه ا زدانیبه به!-

 کوتاه سرش رو تکون داد سمانه

 رو کرده که مای!فکرکنم مراعات سن سکردیبا ما دعوا کرد!اي کاش به ماهم از اون نگاه خشنا م یاره ول-

 داد نزد! سرش

 دمیخند

 پناه زدانی!ییاونم دو تا دیمزون رو ترك کن دیاما کارتون درست نبود!نبا ادیم شیفداسرتوون حاال پ-

 حساسه! ایچ نیچقدر رو ا دونمیشه من م یداشته عصب حق

 رو فشردم وگفتم مایس دست

 به صورتت بزن برگرد!برو دختر خوب! یاب هیبرو -

 رفت تا دست وصورتش رو بشوره!!با رفتنشون نفسم رو رونیب تایسرش رو تکون داد و همراه گ مایس

 نسکافه براي خودم وانیل هیبود!! یچه ادم گهید یرعلیام نینشستم!ا یو روي صندل رونیبکردم  فوت

 !!باگهیم یچ نمیتا بب دادمینشون م یرعلیطرح هام رو به ام دیکردم و مشغول خوردنش شدم!با درست

 با یبه راحت یهرکس نویبود که طرح هامو پاره کرد!ا نجایلبم رو گاز گرفتم!هم شیدفعه ي پ اداوريی

 نداره! یشوخ چکسیي کار با ه نهیتو زم یرعلیمتوجه بشه که ام تونستیاول م مالقات

 گذاشته یرعلیکه ام ی!طبق قانونادیبه اژانس تا ب میکس وارد مزون نشد!زنگ زد چیه گهید 9ساعت  تا

 مزون!خوب بود کهبراش به حساب خود  گرفتنیاژانس م ستادیمیبه بعد وا 8از ساعت  یهرکس بود

 هواي کارمنداش رو داشت!! یحساب یرعلیام

 تو دمیگرسنه م شده بود!دو یشدم و زنگ خونه رو فشردم!!انقدر خسته بودم که حساب ادهیاژانس پ از

 ي مامان باعث شد لبخند بزنم!با ذوق رفتم تو اشپرخونه مهیق خونه،بوي

 !ادددیم ییییچه بوها-

 با لبخند نگاهم کرد ماممان

 دخترم! یسالم دورت بگردم،خسته نباش-



 !بابا کجاست؟؟امیقربونت!برم لباسمو عوض کنم ب-

 االن! ادیحمام!م-

 گفتم و رفتم سمت اتاقم!لباسام رو عوض کردم که بابا داخل اتاق شد یخب لهیخ

 !یسالم ناردون بابا!خسته نباش-

 باشه! تی!عافییسسالم بابا-

 دیم رو بوس گونه

 چه خبر از مزون؟-

 باال انداختم شونه

 پناه از خجالتش در اومده بود زدانیاز بچه ها خراب کرده بود و  یکیامروز  یچیه-

 لبخند زد بابا

 تو که خرابکاري نکردي؟؟-

 گفتم که به خنده افتاد! ییبابا معترض

 ن؟؟ییپا انیپدر و دختر نم-

 و اروم گفت ددیخن بابا

 !میبدو بر کنهیاالن مامانت دوباره حسودي م-

 بانوي من! میگفت اومد وبلند

 مامان بشقاب برنجمو دستم داد وگفت میکه نشست زیم پشت

 بودي الغر شدي! ریمدت درگ نیمادر،انقدر ا ريیبخور جون بگ-

 ماست دهنم یالغر شدن من بود!قاشق نیتمام دغدغه ش هم شهیگفتم،مامان هم یو چشم دمیخند

 که بابا گفت گذاشتم

 زنگ زده بود؟؟ یامروز ک یدونیانوم مخ-

 زنگ زده بود؟؟ ینه،ک-

 اقاي خسروي!-

 گفتم متعجب

 باباي بهار؟؟؟-

 گفت خوردیکه جرعه اي دوغ م یبا لبخند سرش رو تکون داد و درحال بابا

 زنگ زده بود! اشاریبه عوان باباي  نباریا-

 نشدم و گفتم متوجه

 ؟؟یچ ینی-

 خنده گفت با

 خواستگاري! انیفردا ب رهیاجازه بگ خواستیزنگ زده بود م-

 زدم غیج بایگلوم تقر دیحرف بابا غذا پر دنیشن با

 که اجازه ندادي؟؟ ؟؟؟شمایچ-

 شدم؟؟ ریاز دخترم س-

 که میسبک مغز جلف!!صداي زنگ گوش یبلندي گفتم که مامان و بابا رو به خنده انداخت!پسره شیاخ



 پناه جواب زدانیاسم  دنی!با دمیشکر کردمو رفتم سمت گوششد غذام تموم شده بود!از مامان ت بلند

 دادم

 !!رمیباهاتون تماس بگ خواستمیپناه!اتفاقا م زدانیسالم اقاي -

 دیچیتوي گوشم پ شیجد صداي

 در چه موردي؟-

 !دیکه ازم خواسته بود ییطرح ها-

 فکرنشده نباشه! یطرح هاتون مثل دفعه ي قبل دوارمیمورد بهتون زنگ زدم!ام نیخوبه،منم در ا-

 !!با حرص غر زدمگفتیکه پاره شون کرد رو م ییلبم رو گاز گرفتمممم!همون طرح ها پرحرص

 !!ذارمیزمان م قهید 20من روي هر طرحم کم کم -

 نکهین،ایهفته قبل راجبش فکرکرده باش هیاز  دیرو با نیکه قراره بکش ی!طرحنجاستیاشتباه تون هم-

 ینیزمان بذارد  قهید 20و روي هر طرح  دیکن دنیو شروع به کش یپشت تخته شاست دینیه بشلحظ همون

 !دنیفکر طرح کش یب

 بله اي زمزمه کردم پرحرص

 !شب خوش!نمیطرح هاتون رو بب امیفردا م-

 شب خوش!-

 از دستش حرص دیبا گهیرو قطع کردم و روي تخت پرت کردم!چقدر د یحرص گوش با

 "خودت باش باران"دیچیتوي گوشم پ ای!!صداي سدمیکش میشونیپبه  یخوردم؟دستیم

 میماه و ن هی نیشدم و به ا رهیرو روي لبام سر دادم و روي تخت نشستم!به سقف اتاقم خ زبونم

 به یصبورتر بودم،نبودم؟؟دست میتماسم!!قد نیاخر نیتا هم یرعلی!!از مالقات اولم با امفکرکردم

 همه حرص خوردنم نیا لیدل دمیو هرچقدر فکرکردم نفهم دمیاز کشو روي تختم در دمیکش میشونیپ

 حرفا بودم!نبودم؟ نیبوده،من صبورتر از ا یچ

 خنک یجسم داغ هم که توي اب فرو کن هی!تو مونهی"باران مثل اب مگفتیافتادم که م ایحرف س ادی

 ارامش خودش!" از کنهیرو که کنارش باشه اروم م ی!بارانم مثل اب هرکسرهیگیو اروم م شهیم

 خبري از اون ارامش نبود؟؟چرا با حرف گهیاون ارامش کجا بود؟چرا د گهیزدم و زمزمه کردم د پوزخند

 من مثل اب اروم نبودم؟؟ رفتم؟مگهیزود از کوره در م قتهیحق دونستمیکه م ییها

 ماه7ت مثل باران ماه بود نزده بودم!درس7که  ییشده بودم!از اون لبخندا داریبا لبخند از خوابب ب صبح

 اول صبح حمام کردم و اماده شدم شی!مثل باران هفت ماه پکردیکه هرروزش رو با لبخند شروع م شیپ

 رونیرو برداشتم و ب ومی!!ارشدیفصل جد هیکارا به اجبار بود!!به اجبار شروع  نیبرم سرکار!همه ي ا تا

 روي کنم! ادهیامروز پ خواستمی!مدمیهامو پوش یکردم و کتون ی!از مامان خدافظرفتم

 بود رو نفس شبیخورده اي که به لطف بارون د سیاومدم عطر خاك خ رونیخونه که ب از

 رو مای!!سرراه گل هاي رز محبوبم رو گرفتم و وارد پاساژ شدم!!وارد مزون که شدم سمانه و سدمیکش

 بود! ومدهین تای!ظاهرا هنوز گدمید

 !ریسالم صبح بخ-

 م باران جون!سال-

 محبوبم رو داخل گلدون گذاشتم و از گشوي کنسول بسته ي نسکافه رو در اوردم و داخل رزهاي



 گفتم زدمیکه نسکافهم رو هم م ی!!درحالختمیبرام اورده بود ر مایاماده اي که س ابجوش

 پناه خودش رو برسونه شر نشه! زدانیقبل  دیبگ دیکجاست؟؟زنگ بزن تایگ-

 !دیرس تایرو گرفت که گ تایه اي گفت و شماره ي گتند باش سمانه

 بود!! یتیوضع هیاز اتوبوس جاموندم!اصال  دیاومدم اومدم!!واي ببخش-

 ؟؟یپناه خودتو برسون زدانیقبل  میبگ میعبنداره زنگ زد-

 دیپناه رنگش پر زدانیاسم  دنیشن با

 اد؟یامروزم قراره ب-

 دمیخند بهش

 !دینترسبامن کار داره!شما  ادیاره م-

 همراه پدرش لبخند زدم و سمانه با یرو گذاشت!با ورود دخترجون فشیگفت و رفت توي اتاق ک یشیاخ

 رفت سمتشون لبخند

 کمکتون کنم؟ تونمی!مدیخوش امد یلیسالم خ-

 دوخت وگفت تاینگاهش رو به گ دختر

 من زین کارتون سااز او نمیبب خواستمیخوشم اومد،م یلیخ دمیمانتوي اون خانوم رو توي پاساژ د-

 د؟؟یدار

 که گفته بود و انجام داده یگفتم!!تا االن هرچ نیافر یرعلیحرفش لبخند زدم و به هوش ام دنیشن با

 هاش درست ینیشبیپ شهیکه هم ایکرده بود!مثل س ینیشبیشده بود که پ زيیدرست همون چ مشیبود

 از فکر مینباشه!!با صداي زنگ گوش که از درست بودنش مطمئن زدینم یحرف چوقتیو ه ومدیاب درم از

 تند جواب دادم یاسمش روي گوش دنیاومدم و با د رونیب

 پناه! زدانیسالم اقاي -

 !میصحبت کن هیجلوي بق خوامیجلوي پاساژ نم نیایب دیکنیلطف م انجویخانم ار-

 گفتم تند

 !!امیالبته االن م-

 رو خاموش کردم یگوش وتند

 لبخند زد دنمیکنه!!دختر با د ادداشتی دیومد پشت کانتر تا توي فاکتور خرتند ا مایس

 درسته؟ دییبه من گفتن طراح شما-

 زدم وگفتم لبخند

 !بله

 !میزنی!حتما دوباره بهتون سر مباستیطرحاتون ز گمیم کیتبر-

 !میما در خدمتتون هست-

 تند سمتش رفتم یرعلیام نیماش دنیبا درفتم!! نییرفتمو زود پا رونیاز مزون ب یکوتاه یبا عذرخواه و

 سوار شدم و

 !!ریسالم!صبحتون بخ-

 شد رهیبهم خ بااخم

 شده؟ زيیچ-



 اشاره ش رو گوشه ي چشمش گذاشت و اروم گفت انگشت

 م؟؟یتا درباره ي خودمون صحبت کن نییپا نیایبهتون گفتم ب انجویخانوم ار-

 ؟؟یچ ینی-

 رو برداشت وبهم نگاه کرد دستش

 م؟؟یباهم صحبت کن یراجب چ نییپا نیایبگفتم -

 باالانداختمو گفتم شونه

 طرح ها!! گهیمعلومه د-

 اوردهیرو با خودم ن ومیبازي در اوردم!!ارش جیبلندي گفتم!باز گ میحرفم تموم نشده بود که ه هنوز

 شیونشیدستش رو روي پ یرعلیاون دختره بود که مخم رو به کار گرفت منم هول شدم!!ام ری!تقصبودم

 هم خجالت بکشم! رهیگفت که باعث شد هم خندهم بگ یو اي واي اروم گذاشت

 رفت.. ادمیشد... که من  زیاومد واسه همون چ گه،مشتريیشد د زیخب چ-

 رو تکون داد سرش

 !دیاریطرح روب دیانجو،برینده خانوم ار حیتوض-

 لعنت جمیکه به حواس گ یسمت پاساژ درحال مدیشدم و دو ادهیپ نیباشه اي گفتم و از ماش تند

 شدم و کوتاه گفتم نیافتاده سوار ماش ریبا سري به ز ومیبعد همراه ارش قهی!ده دفرستادمیم

 !خوامیمعذرت م-

 طرح هارو در اوردم و سمتش گرفتم! وتند

 !دییبفرما-

 نگاه کرد!! یشگیها رو ازم گرفت و دونه دونه همراه همون اخم هم طرح

 طرح ها رو تازه زدي؟؟ نیا-

 رو تکون دادم سرم

 بله!-

 تازه اوردي روي کاغذ درسته؟؟ یول ديیوقته تو ذهنت کش یلیخ-

 د؟؟یدیاز کجا فهم-

 شد وگفت رهیطرح ها خ به

 شده!! دهیبا فکر کش-

 ذوق گفتم با

 خوبه؟؟ ینی-

 کوتاه تکون داد و گفت سرشرو

 خوبه!-

 پناه!! زدانی یرعلیحرف از زبون ام نیا ندیروي لبم نشست!چقدر خوب بود شن لبخند

 !!میریو بعد براي انتخاب پارچه باهم م دمیم یرو من نشون خانم خازن نایخب،ا لهیخ-

 لبخند گفتم با

 مزون!خدافظ! رمیباشه،پس من االن م-

 شدم!چقدر خوب بود که رهیخ شدیکه دور م نشیکرد!!با لبخند به ماش یرو تکون داد و خدافظ سرش



 یقی!!نفس عمکردمیبه طرح هاي اخر ماه فکر م دیکرده بود!!از االن با دییم رو تا هیطرح هاي اول رهباالخ

 و وارد پاساژ شدم!! دمیکش

+ 

 نفرم ازش داخل نشده بود!شماره ي هیشدم که از صبح تاحاال  رهیو به در مزون خ دمیکالفه اي کش پوف

 مرو گرفتم و گذاشتم دم گشو ایس

 جانم؟-

 !چطوري؟ایسالم س-

 سالم فسقل!!من خوبم تو چطوري؟-

 کرده! دینفر خر هیحوصله ام سر رفته!از صبح فقط -

 دیخند

 !زنهیپرنده پر نم شهیروزم م هی یوقت نداري سرتو بخارون شهیروز م هی!گهید نهیهم-

 مزخرفه! یلیکه هست خ یهرچ-

 حوصله گفتم یخنده ش بللندتر شد!ب صداي

 ااا؟یس-

 جونم؟-

 !خسته شدم!رونیب میبگو بر نیو ام مرایشب به س-

 بهشون! گمیتو جون بخواه!رو چشمم م-

 ذوق گفتم با

 !یییمرس-

 بخره ازت! یچ هی نهیبیلبخند بزن مشتري م کمیانار چروك نکن  هیتو شب افهیقربونت!حاال هم ق-

 !یخودت -

 به بچه ها با خنده گفتمرو قطع کردم و  یکرد!گوش یو باشه اي گفت و خدافظ دیخند

 بکنه! ديیخر هی ادیاد،بیاز مانتوهاتون خوشش ب یکیبلکه  دیتو پاساژ رژه بر دیبر دیپاش-

 و سمانه از خدا خواسته گفت دنیها خند بچه

 !امیزود م رمیدارم!م دیمن اتفاقا خر-

 دیخند تای!گرونیتند رفت ب و

 نگاه توروخدا مثل جت رفت! نویا-

 لبخند دنشیباعث شد سرم رو بلند کنم!با د یمشغول بازي شدم که صداي زن میو با گوش دمیخند

 !خودم خنده م گرفت و صبرکردم تا بچه ها سفارشرونیب فرستادمیاز بچه ها روم یکی دی!ظاهرا بازدم

 و کوتا نشستم یرفت!روي صندل رونیدو تا مانتو دوتومن خرج کرد و ب دی!بعد از خررنیرو بگ خانوم

 گفتم

 !دنیم یادما چه پول هاي مفت نیا-

 کنارم نشست وگفت تاهمیگ

 !!خوادیاره واقعا!!اخ من دلم پفک م-

 چپ چپ نگاش کرد مایس



 !گهیو نسکافه رو بخور د تیسکویغلط کردي،همون ب-

 خب!دوستندارم! خوامینم-

 دمیخند

 اره؟یات پفک بخره ببره بر یکی!حاال تا فردا صبرکن!انتظار نداري که دیدعوا نکن-

 !ذارهیمرام نم یکس دونمیانتظار که دارم اما م-

 گذاشتم و غر زدم زینثارش کردم و سرم رو روي م ییپرو بچه

 بخونم حوصله م کمتر سر بره! ارمیکتاب ب دیبه بعد با نیمن خسته شدم خب!!از ا-

 یاز بچه ها خدافظ ایس کال سیهشت بود که با م کی!!ساعت نزدومدنین شتریشب دو تا مشتري ب تا

 روز کسل هیبعد از  دنشونیسه تاشون لبخند روي لبم نشست!چقدر د دنیرفتم!!با د رونیو ب کردم

 انرژي بخش بود!با لبخند سوار شدم و سالم کردم! کننده

 با لبخند نگاهم کرد نیام

 !دیکرد یرو نوران پمونید،اکیسالم خانم طراح!قدم رنجه فرمود-

 تو سرش زدم وگفتماخم ضربه اي  با

 دمیچیپیبودم و گرنه م یرعلیام شی!!اونم پامایبچه پرو،خوبه حاال دو دفعه نتونستم ب نمیساکت شو بب-

 !ومدمیم

 !رهیباهم اُ کشدار و بلندي گفتن که باعثشد خندهم بگ ییتا سه

 کنن! رتتیغ یپسرخاله ي ب ؟؟خاکبرسریچ یرعلیام یگفتیم یداشت نطور،خبی:که انیام

 بامزه گفت که نتونستم نخندم انقدر

 !!ادیزورم م ادهیز شیلیگفتم فام اهمیبه س کارکنمیبخدا!خب چ دیخر یلیخ-

 زد ایبا کف دستش ضربه اي توي سر س نیام

 بزنه؟؟ ابونیرو تو کوچه خ مونییطبل رسوا دهیبر سیگ نیا یخاکبرسرت کنن،گذاشت-

 گرفتم تا نتونه حرف بزنه و گفتم نیبودم دستمو جلوي دهن امکه از خنده دلدرد گرفته  یدرحال

 ي مشنگ! وونهید-

 بده باران مخم رفتتت!! رتی:خداخرایسم

 با خنده گفت ایس

 براي شام؟؟ میدستتو جلوي دهنش نگه دار!!کجا بر نجوريیهم میتابرس نیافر-

 رایسم

 !گهید ا؟؟دربندیسئوال داره س-

 دهن دربند و ...-

 رو گرفت وگفت ایل من تند دهن سهم مث رایسم

 !میصاف کرد-

 اومد!! رونیاز تنم ب میو خستگ دیچیپ نیتوي اتاقک ماش مونییخنده هر چهارتا صداي

 و سادمیالوچه هاي سرخ سر جام وا دنید م،بایزدیدربند رو با لذت قدم م یبارون زده سیهاي خ کوچه

 نگاه کردم وگفتم نیو ام ایرو گاز گرفتم!به س لبم

 بخره! نایبشه براي من از ا دایجوونمرد پ هی-



 اومد سمتم ودستشو دور گردنم انداخت نیو ام دنیخند بلند

 !!لینگیج میبر-

 سمت لواشک و الوچه ها!بعد از گرفتن سه تا ظرف از الوچه و لواشک میگفتم ورفت یذوق اخ جان با

 که یوچه دهنم گذاشتم و درحالال هی!رایو سم ایس شیپ میترش با لبخند ذوق زده برگشت والبالو

 گفتم شدیچشمام بسته م شیازترش

 گرفتم باهاش رل میمال خودمه!تازه تصم نی!انیای!با همون دوتا کنار بادیالوچه ن نیسمت ا چکسیه-

 الوچه فور اور!! پیش شنیرل نی!ابزنم

 موهام رو بهم زد ایخنده هرسه تاشون بلندشد و س صداي

 ي من! وونهیل و دفسقل خ-

 هم کنار من رایکه مشغول صحبت با هم شدن سم نیو ام ای!سمینشست مونیشگیتخت رستوران هم روي

 واروم گفت نشست

 باران؟-

 جونم؟-

 پناهه هست؟ زدانی نیا گمیم-

 شده بهش نگاه کردمو گفتم زیچشماي ر با

 خب؟-

 !!ستایاي ن کهیبد ت-

 دی!!خنددمیگفتمو توي سرش کوب زهرماري

 !گمیکه براي تو م گمیبابا براي خودم نم-

 چپ نگاهش کردمو گفتم چپ

 !!یگیکردي براي من م خودیب-

 برام در اورد وگفت زبونشو

 ؟؟یگفتیم یچ شیسال پ3رفته تا  ادتی!!نمیخفه شوبب-

 ور رفتم میباالانداختم و با گوش شونه

 گفتم؟یم یچ-

 من کرد وگفت هیشب صداشو

 از بس که عاشق رفتاراي پخته ومردونه ام!! رمیم رمردیپ هیبه  ایمن اخر  دونمیم رایسم-

 !دمیحرفام خند اداوريی از

 ؟؟یخب که چ-

 شده مثل همون دایپ یکیاالنم که  یت ز جناب عال نیاومد گند زد توي تمام ا ییبنده خدا هیخب که -

 مردونه ست اديیش زاخالق گه؟همید خوايیم ی!!بابا چیکنیم سخودتو چ یه ديیپسندیکه م رفتاري

 پولداره!! هم

 !چشمام رو با حرص روي هم فشار دادمو با صداي نسبتارفتیمثل مته داشت توي مخم فرو م حرفاش

 گفتم بلندي

 نه؟؟ ای یکنیبس م رایسم-



 رونیب دمویکفش هامو پوش کردنیکه صدام م نیو ام ایبدون توجه به س ومدین گهیکه د رایسم صداي

 دوست پسر من یاومد گند زد به تز جناب عال گفتیراحت م رایکه سم یی!!همون بنده خدافتمر

 درست!االن میخوردیکه داشت دوستش داشتم!بهم نم یبود که دوستش داشتم!با هر اخالق گه ی!کسبود

 نیخودمو تسک تونستمیفقط م کردیکه بهش داشتمو عوض نم یحس نیاما ا میخوردیکه بهم نم دونستمیم

 که دور کمرم حلقه شد روي گونه هام یکنم!!!اشکاي جمع شده توي چشمم با دست یو راحتتر زندگ بدم

 !دیغلت

 فداتشم؟ شدیچ-

 سرم رو تکون دادم و لب زدم بابغض

 !یچیه-

 ؟یکن نیکه با خودت و چشمات همچ شهیم لیدل نیحرفش درست نبود اما ا رایخب قبول سم-

 کردم نهشینثار س یحرص مشت با

 !زديیحرف م نیبا ام یکه داشت ا،تویس ريیبم-

 دیخند

 هم زمان حواسم همه جا باشه! تونمیفراموش نکردي که من م-

 !انمیبله در جر-

 دیو روي موهام رو بوس دیخند

 نیاز ا می!!قددتیاخالق جد نیبا ا یکنیادمو بد م ه؟؟حالیگر ریز یزنیم یپق گنیبهت م یتو چرا هرچ-

 !ینداشت عادتا

 رونیکردم ب وتنفسموف

 !رمیزود از کوره در م شهیم یه،هرچیگر ریز زنمیم گنیم یهر چ-

 دیخند

 !یواقف تیمرغ زیبه اخالق چ ادیخوشم م-

 دیرو بوس میشونیکه پ دمیخند

 ..گمیقربون خنده هات برم!باران م-

 نگاه کردم که گفت بهش

 ها! گهیبدم نم نیهمچ رایسم نیا-

 دمیکوب نهشیا حرص به سکه ب دیخند و

 !!با اون دوست الدنگت!!ایییخفه شو س-

 و من با حرص گفتم دیخند زیر شهیهم مثل

 خندي؟؟یم یبه چ-

 دمیرو شن یشگیجواب هم و

 !گمیبعدها بهت م-

 فوت کردم رونیبا حرص ب نفسمو

 ناراحتن!! یبچه ها که حساب شیپ میبرگرد-

 دستشو دور گردنم حلقه دنمیبا د رایتوي رستوران!سم میگشتگاز گرفتمو باشه اي گفتم و باهم بر لبمو



 و گونهم رو تند تندبوس کرد کرد

 !یاعصاب یتو انقدر ب دونستمی!من که نمخوامیخط فقرت برم!معذرت م ریاخ من فداي اون اعصاب ز-

 و توي سرش زدم دمیخند

 کردنت! یعذرخواه نیگمشو با ا-

 !میخوب رو دور هم گذروند شب هی ایو س نیام یو خنده یشوخ نیب و

 بزرگ بود و پارچه هاي یپارچه فروش هیاتاق که مثل  هیبه اتاق پر از پارچه نگاه کردم... رتیح با

 مشغول صحبت راجب مدل ها یهمراه خانم خازن یرعلیطبقه طبقه روي هم قرار گرفته بودن!!ام مختلف

 به پارچه ها کرد و گفت یگاهن یرعلی.. امکردنیکه مناسبشون بود صحبت م ییپارچه ها و

 طرح ها براي فصل تابستونه؛پس بهتره رنگ ها شاد و گرم باشن!! نیا-

 کرد دییحرفش رو تا یاز پارچه هاي روشن و گرم اشاره کرد که خازن یفیبه رد و

 استفاده کرد! ییو طال یو مشک دیبهتره از رنگ هاي کرم و سف یتا طرح مجلس8موافقم اما براي اون -

 تا پارچه ها انتخاب بشن و من دادمیو به حرفاشون گوش م یو خازن یرعلیخنگا زل زده بودم به ام مثل

 گذاشت!!طرح هام رو نگاه کردم و زیاورد و روي م نییپارچه هاي منتخب رو پا یرعلیکنم!ام نشونیزاید

 دادم حیتوض یرعلیدم و براي اماي انتخاب کر یو گلبه دیرنگ سف یاز مانتوي هاي مجلس یکی براي

 روي ی! ولیهم رنگ گلبه نییبه پا نهیکار بشه از س یبا مغزي مشک دیسف یپارچه نهیتا روي س-

 !دیسف نشمیاست یقسمت پاکت یکار بشه بعد گلبه دیتا قسمت ساعد سف ناشیاست

 و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 ایشیر شیر نیاز ا شهیروي ساعد متصل م یچه ي گلبهبه پار دیکه پارچه ي سف یفقط به نظرم از قسمت-

 مدل هی رهیقرار بگ نیاست یکه روي قسمت گلبه میبدوز یمد شده همون رنگ گلبه یلیامسال خ که

 بهش! دهیهم م یقشنگ

 نگاه کردم وگفتم یرعلیاخماي توهم ام به

 ه؟؟ینظرتون چ-

 گفت قهیاز چند دق شده به طرح و بعد پارچه ها نگاه کرد و بعد زیچشماي ر با

 !خوبه!ادیاز اب در م یخوب زیچ-

 کرد! ادداشتیکرد و گفته هاي من رو کنار طرح  دییرو تا یرعلیهم حرف ام یخازن

 یرو با رنگ خردل زدیم یکه به مشک ريیپارچه ها به پارچه ي بنفش س نیبعدي رو نگاه کرد و از ب طرح

 ام اشاره کردم! گهیهم گذاشتم و به طرح د کنار

 قسمت ام نیجلوي مانتوو و ا یدوتا طرح منحن نیکار بشه اما ا ریپارچه ي بنفش س نیمانتو از ا سیب-

 !یاز رنگ خردل نیاست مانند

 !!تادیساعت کارمون توي انبار پارچه طول کش2 قایرفتم سراغ طرح بعدي!دق یو خازن یرعلیام دییتا با

 چه نیا دونمیم به بعد پدرم رو در اورد!!نم5از طرح ازم نگرفت اما  راديیا چیه یرعلیتا طرح اول ام5

 هم پدر منو در یهاي مجلس یسر طراح یداشت؟حت یروي مانتوهاي مجلس قایدق یرعلیبود که ام یکیت

 !!اوردیم

 که یو سفارشات یاز خازن یو بعد از خدافظ میرفت رونیطرح خسته از انبار ب نیانتخاب پارچه ي اخر با

 !!با نشستنمیشد نیو سوار ماش میرفت رونیبه سه بار گفت از کارگاه ب کینزدهرکدوم رو  یرعلیام



 شتریسر دردم ب کردمیدادم!!حس م هیتک یکشداري گفتم و سرم رو به پشت صندل شیاخ نیماش داخل

 خودش خوب بشه! شهیو گذاشتم مثل هم اوردمیاما به روي خودم ن شده

 یخوب یلیسکوي پرتاب خ تونهیجشن م نی!امیبه فکر طرح باش دیحافظ با از االن براي مراسم جشن-

 کنن براي دیازمون خر گریتا باز5که حداقل  میبزن ییطرح ها میمزونمون باشه!!به هرحال اگه بتون براي

 !!شهیمزون خوب م اسم

 !کردمیدربارهش فکرم کمی دیبود!!اما با یرعلیرو تکون دادم!حق باام سرم

 و درست گوش بدي! ینباش رتانتظار دارم تو چ کنمیصحبت م یراجب موضوع مهمدارم  یوقت-

 بشه یکه کوتاه روي هم گذاشته شد باعث شد بفهمم داره عصبان ییکه توي صداش بودو چشما اخطاري

 به من نگاه کوتاه گرفتیم نهیکه نگاه ش رو از ا یشم؛درحال رهیبهش خ تیو با جد نمیتند سرجام بش و

 ادامه داد تیبا جدکرد و  ي

 براي جشن حافظ نباشه؛اول براي خودت باشه؛اول ایبراي من  یکه قراره بزن ییانتظار دارم طرح ها-

 کنه بعد من و بعد هنرمندا! تیبپسندي و راض خودت

 کرد وگفت یبه چشمام نگاه کوتاه دوباره

 و از مونهینم یمشکل گهید یاشخودت هم به خودت اعتماد داشته ب ؛اگهیینجایمن بهت اعتماد دارم که ا-

 !ريیگیم ییو ازم راهنما یزنیزنگ م ستیهم بود؛اصال مکان و زمانش مهم ن ی!هر مشکلايیبرم پسش

 تر به چشمام نگاه کرد وگفت یطوالن نباریا

 مفهوم؟؟-

 که کرده بود لبخند روي لبام نشست و سرم رو تکون دادم یفی؛تعر تشیحرفاش؛جد از

 مفهوم!-

 هم خوانیکه م ییو نوع مانتو قشونیفعال با خانم حقجو و خانم فرشادجو صحبت کردم...سالخوبه!!من -

 رو اول یزنیکه م یکنم؛طرحیم دیاما بازم تاک یکن یطراح قشونیبر اساس سال نسريیا دی...تو بادمیپرس

 بپسندي بعد من و بعد هنرمند!! دیبا خودت

 کردم.. دییرو تکون دادم و حرفش رو تا سرم

 هستش؟؟ یجشن ک نیط افق-

 مرداد ماه!! -2

 باال انداختم و با چشماي گرد شده گفتم ابرو

 ست؟؟یزود ن کمیمرداد ماه؟؟امرزو تازه دهم خرداد ماهه!! -2

 بهم کرد یکوتاه نگاه

 !!ستیزود ن ینی میبه فکرش باش دیاز االن با گمیم یوقت-

 رو گاز گرفتم که جدي گفت لبم

 هیبودنش رو توي جشن نشون بد!! یرانیکه ا یطرح هی!!گردهیم یرانیطرح کامال ا هیحقجو دنبال  خانم-

 گم؟یم ی!!متوجه اي که چیرانیطرح کامال ا هی یسادگ نیساده،با رنگ هاي روشن و در ع طرح

 روش انجام داد. ییکارا هی شدیفکر کردم؛م کمی

 بله متوجه شدم!!-

 رو تکون داد سرش



 !!خوادیم یمشک سینو و ب یدهیا ده؛بایطرح کامال پوش هیفرشادجو هم دنبال خوبه!خانم -

 باشه!! یمانتو مشک سیروحتما حواست باشه که ب نیا

 رو تکون دادم.. سرم

 بدي! شتريیمانور ب شونیروي مانتوي ا یتونیپس م گردهیطرح نو م هیدنبال  شتریخانم فرشادجو ب-

 کردمیم یطراح دیچهارچوب با هیافراد و توي  قیود که بر اساس سالبار ب نیرو گاز گرفتم براي اول لبم

 !!کردیبهم منتقل م شتريیهم استرس ب کردیهم کار رو سخت م نیهم و

 بود که من زده بودم؟؟با حرص کاغذ رو مچاله یچه طرح نیکه زده بودم نگاه کردم...ا یاخم به طرح با

 بلندي گفتم و توي جام صاف نشستم مید بابا!!هو سمت در پرت کردم که همزمان شد با ورو کردم

 !!ییبابا دیببخش-

 گفت کردیکه بازش م یخم شد و کاغذ رو از جلوي پاش برداشت و درحال دیخندیکه م یدر حال بابا

 کرده! یانقدر دخترمو عصبان یچ نمیبذار بب-

 دمیگذاشتمو نال میشونیروي پ دستمو

 تو دهنم! زنهیپناه بدم م زدانینشون  ناروی!انهیشیبه دلم نم کنمیم یطراح یهر چ-

 و گفت دیخند بلند

 !ستیبد ن یگیانقدرا هم که م-

 باالانداختم شونه

 هست قهیانقدر کج سل یکردن ول یکه دستم بازه براي طراح نهی!اسمش ارهیرادگیا یلیخانومه خ نیا-

 !کنهیرو قبول نم یچیه که

 لبشو گاز گرفت بابا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیران اا با-

 دمیگذاشتم و نال زیروي م سرمو

 براش!! کنمیم یهفته ست دارم طراح هیخسته شدم خب!-

 دیروي موهام رو بوس بابا

 !یتونیاستراحت کن فردا دوباره شروع کن!من مطمئنم که تو م کمیقربون دخترم برم!-

 !ستمیمن مطمئن ن یول-

 گفت دیخندیکه م یدرحال بابا

 بلکه اون پسر بتونه درستت کنه!! امکیس شیحرفاست...پاشو برو پ نیتر از ا میوخ تیهرا وضعنه ظا-

 لبخند زدم و سرجام نشستم که خنده بابا شدت گرفت امکیاسم س دنیشن با

 !!شهیحالش خوب م ادیتوروخدا اسمشم م نیبب-

 ت!!با وحشت لبم رونقش بس میپناه روي گوش زدانیو خواستم جواب بابارو بدم که اسم  دمیخند

 گازگرفتم

 رحم کن! میخودت به جوون ایخدا یییآ-

 رفت و من دکمه سبز رو لمس کردم رونیبا لبخند از اتاق ب بابا

 پناه!! زدانیسالم اقاي -

 طرح ها اماده هست؟؟ انجویخانم ار-



 رو گاز گرفتم و به طرح هام نگاه کردم... لبم

 !!کنمیفکرم-

 براي انتخاب طرح ها!! انیکه خانم فرشادجو م دیباش مزون 4خب..پس ساعت  لهیخ-

 دمیگذاشتم ونال زیرو روي م سرم

 !رهیگیم رادینه توروخدا!باز ا-

 ؟؟یچ-

 محکم و جدي که گفت لبم رو گاز گرفتم و کوتاه گفتم یچ دنیشن با

 ..ارمیتا طرح ها رو ب شمی!من اماده میچیه-

 برسم اما ری!خودم ممکنه ددیطرح بزن شونمیبراي ا دیان؛بایم همراهشون مخب؛فقط خانم اذر ه لهیخ-

 !!امیزود ب کنمیم یسع

 که برم مزون! شمیباشه،منم االن اماده م-

 خوبه!خدانگهدار!-

 کردم یسع ذاشتمیم ویکه طرح هام رو داخل ارش یگفتم و تند ا جام بلند شدم...درحال یکوتاه خداحافظ

 براي گهیمزون د هی رهیفرق سرم و م کوبهیامروز قطعا فرشادجو طرح هامو م دونستمیبشم!!م اماده

 چه جوري اماده دونمی!!نمکنهیخونم رو حالل م یرعلیمانتو!!حاضرم قسم بخورم همون موقع ام انتخاب

 خانم فرشادجو و خانم اذر استرس توي دنیکه وارد مزون شدم با د یاما وقت دمیو به مزون رس شدم

 کردم لبخند بزنم یسعنشست! قلبم

 !دیاگه معطل شد خوامی!عذرمدیخوش امد یلیسالم خ-

 بهم زد یلبخند گرم شهیفرشادجو مثل هم خانم

 !میدیتازه رس زم؛ماهمیسالم عز-

 گفتم اوردمیکه طرح هام رو در م ی!!درحالمیگرد نشست زیکردم و دور م شونییسمت اتاق راهنما به

 !دیکه بپسند وارمدیمن چند مدل طرح زدم براتون ام-

 رفت...لبم رو یکوتاه یهاي نسکافه رو جلومون گذاشت و با عذرخواه وانیل مایلبخند زد که س فرشادجو

 گرفتم تا صدام نلرزه و طرح ها رو مقابلشون گذاشتم.. گاز

 که مورد پندتون واقع بشه... دوارمیام دیها رو نگاه کن نیا-

 رونیهرلحظه منتظر بودم که طرح ها رو بکوبه توي سرم و ب..کردیطرح هارو با دقت نگاه م فرشادجو

 از طرح ها رو نشون داد و گفت یکیاما  بره

 !خواستمیکه م هیهمون قایدق نیا-

 رو به خانم اذر گرفت و گفت و

 لوفر؟؟ین هینظر تو چ-

 به طرح کرد و گفت یقیاذر نگاه دق خانم

 به نظر منم قشنگه..-

 باز نشه گفتم ايیلبخندم ز کردمیم یسع که یدرحال

 فون نشییبلند که پا رهنیپ هیاست!! دهیپوش دیخوشحالم که خوشتون اومد!!همونطور که خواسته بود-

 باالتر از کمی میتونیرو م نیکه هر شعر از حافظ که بخوا ییخط طال هیو چند سانت بالتر از دامنش  هست



 ییکادر طال نیهست وارد ا قیشعر که با خط نستعل نیاز ا ییجوري که فقط قسمت ها میسیخط بنو نیا

 که به نظر رهیگیپرهن قرار م نیروي ا ییطال هیکت با حاش هی دیکنیکه مالحظه م نطوریبشه و هم رنگ

 !!شهیبهتر م یلیکاري هاي حافظ پر بشه خ بیوتذه یاز نقاش نشیاگه سمت راست مانتو همراه است من

 ون دادفرشادجو سرش رو تک خانم

 درسته؟؟ ییطال هیساده با حاش اهیطرح باشه و قسمت چپ مانتو س نیفقط قسمت راستش ا ینی-

 رو تکون دادم سرم

 بله کامال درسته!-

 !شهیم یخوب زیبه نظرم چ-

 با لبخند گفت و

 ساده نباشه؟؟ شهینم ناشیاست-

 و فکرکردم.. دمیرو روي هم کش لبام

 رنگ دور مچش که ییبا نوار طال یمشک ریاز جنس حر نیاست هی ینیباشه.. ییدوتا ناشیمدل است شهیم-

 تر از ساعد چاك نییکه از مقدا پا یکت مشک یاز همون پارچه گهید نیاست هیتا دکمه ساده بخوره..و  دو

 و باز باشه! بخوره

 اذر سرش رو تکون داد خانم

 !!نایم شهیم یقشنگ زیبه نظر منم چ-

 فرشادجو لبخند زد خانم

 کشه؟؟یخب!پس مانتوي من انتخاب شد!!چقدر اماده شدنش طول م لهیخ-

 و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 مقدار طول هیو بافته بشه ممکنه  یچاپ بخوره و پارچه ي کنار کت طراح رهنیپ نییپا دیبا نکهیبراي ا-

 ه!خرداد ماه ستمیهست!!امروزب اديیروز!تا جشن وقت ز 10!حدودا بکشه

 با لبخند تشکر کرد که خانم اذر گفت فرشادجو

 تا حاال ی!!چون همه مدل ها رو داشتم اما مانتوي کتحایترج خوامیم یمانتوي کت هیمنم براي جشن -

 امتحان کنم! نباریا دمیم حیو ترج دمینپوش

 فکر کردن گفتم یو بعد از کم دمیکش میشونیبه پ یدست

 دیکه به خاطرش کاند یلمیاسم ف شهیم یکنم!منته یاتون طراحبر ندهیتا هفته ي ا کنمیم یمن سع-

 د؟یتوي جشن رو به من بگ دیشد

 کردم... ادداشتیرو بهم گفت و من  لمیبکنه اسم ف یسئوال نکهیاما بدون ا دمیرو توي چشماش د تعجب

 !دیاریب فیتا براي انتخاب طرح تشر میریگیخب...خانم اذر حتما باهاتون تماس م لهیخ-

 رونیرفتن!!با رفتنشون نفسم رو فوت کردم ب رونیاز مزون ب یلبخند ازم تشکر کردن و بعد از خدافظ با

 از مانتوي خانم فرشادجو!! نمیگفتم!!ا یلب ریولو شدم..چشمام رو بستم و خداروشکر ز یروي صندل و

 یهفته به معناي واقع هی نیبا خانم فرشادجو و خانم اذر گذشته بود..تو ا دارمید نیهفته تمام از اخر هی

 و زدمیهغته تمام طرح م هی..گرفتیکه از طرح ها م زيیر ییرادهایپوستم رو کنده بود با ا یرعلیام کلمه

 هست یجشن نیبراي جشن حافظ که اول گفتی!مکردیردشون م یرعلیاز خانم اذر و خانم حقجو ام قبل

 هفته سفارش دوتا هی نیباشه!توي هم طرح ها قوي باشه!!فکر شده دیمزون ما توش حضور داره با که



 دادمیشده بود که حق م ادی!انقدر حجم کارها زمیگرفته بود یخانم رو براي طراح سندهینو هیو  گریباز

 به کنار گرایو سفارش گرفتن از باز یرو شروع کرده بود...طراح یکه انقدر زود طراح ییرعلیام به

 روزا فرصت ناهار یبعض یباعث شده بود که حت نایطرف!!همه ي ا هیهم  گهیهاي مشتري د سفارش

 ساعت بود مین قایو به دختري که دق کردمی!!نسکافه ي مورد عالقه م رو مزه مزه ممینکن دایهم پ خوردن

 بود تا دخترش مانتو انتخاب کنه ستادهیبه پدرش که ا ماینگاه کردم!!س کردیداشت مانتو پروو م که

 کرد وگفت اشاره

 !دیخسته شد دینیبش دییفرماب ینیاقاي حس-

 به خودش کرد وگفت ینگاه نهینشست!دختر جلوي ا یتشکري کرد و روي صندل مرد

 دهن پر کن باشه! زیچ هی خوامیمانتو براي مراسم عقد خواهرم مناسبه؟؟م نیبه نظرتون ا-

 با لبخند نگاهش کرد تایگ

 از همه شتریمانتو ب نیو مناسب خواهر عروس هست اما اقشنگن  دیکه انتخاب کرد ییهمه ي مانتوها-

 !!ادیم یلیبه صورتتون خ شیتونی!!رنگ زادیم بهتون

 دوباره به خودش نگاه کرد وگفت دختر

 !دارمیدوتا رو پس برم نیروشنه هم دوستدارم!ا یاون اب-

 اومد! رونیلبخندزد و مبارکتون باشه اي گفت و از اتاق پروو ب تایگ

 بچه ها هول کردن!لبم رو گاز دنشیوارد مغازه شد!با د یرعلیکه ام نوشتیرو م دشونیخر شیف سمانه

 !یرعلیو بهشون اشااره کردم که به کارشون برسن و هول نکنن و خودم رفتم سمت ام گرفتم

 سالم!-

 بهم کرد و سرش رو تکون داد یکوتاه نگاه

 چطوره؟ تیچه خبر؟وضع-

 ...طرح هام رو جلوش گذاشتم...میزدم و باهم وارد اتاق شد لبخند

 تا مدل بعدي براي خانم اذر!! 10تا مدل اول براي سفارش خانم حق جو هستن و  -8

 دقت به طرح ها نگاهکرد وگفت با

 سفارش ها چطور؟؟ هیبق-

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 هنوز فرصت نکردم شروع کنم...-

 گفت رفتیم رونیو از اتاق ب ذاشتیم زیکه طرح ها رو روي م یدرحال

 بدي! لیزودتر طرح هارو تحو دیوقت نمونده با شتریماه ب هیکند!! یلیکندي!خ-

 حرص چشمام رو روي هم فشار دادمو دنبالش رفتم با

 ...رسمیم گهیهم مزون به مشتري هاي د کنمیم ی..هم طراحرسمیاما نم-

 نگاهم کرد بااخم

 !ستیبهونه ي قانع کننده اي ن-

 کرد یرعلیام دنیکه با د یاومد اما مکث رونیردم که دختر از اتاق پروو بحرص نفسم رو فوت ک پر

 نگاه کردم!! یرعلیگوشه ي لبم نشست و به ام زيیتابلو بود!ناخداگاه خنده ي ر اديیز

 بود همراه دهیپوش رشیهفت سورمه اي که ز قهی شرتیبود با ت دیکرم و سف نیکت تک که رنگش ب هی



 نطوريیبگم خب دختر بدبخت حق داشت که ا دی!!باکیاسپرت وش مهین پیت هیکتون سورمه اي!! شلوار

 فکرکنم چارهی!!بوفتمیموقع رفتن باعث شد به خنده ب یرعلیبرد!!نگاه حسرت زده ي دختر روي ام ماتش

 !گشتیهم که شده برم یرعلیبود ناراحت شد!مطمئن بودم دوباره به خاطر ام ششیپدرش پ نکهیا از

 انجو؟یافتاده خانوم ار یاتفاق-

 کوتاه گفتم گرفتمیکه جلوي خنده م رو م یدرحال

 ..وفین ینه نه،اتفاق-

 بست و قلبم تند تند شروع کرد به خیزن ماتم برد!!خون تو رگام  دنیحرفم تموم نشده بود که با د هنوز

 !صداي سمانه اومد!نهی!!دوباره همون نفرت تو چشماش،همون نگاه خشم الود و پر از کدنیتپ

 کمکتون کنم؟؟ تونمیخانوم!م دیخوش امد-

 جلو اومد و دستش رو بلند کرد تا توي گوشم بزنه اما نهیتوجه به سمانه با همون نگاه پر از ک یزن ب اما

 تونستمیو نفس نم شیبازوش رو گرفت!مات شده بودم روي چشماي خاکستر یرعلیام دست

 دمیدیصورتش رو نماما  دمیرو شن یرعلی!صداي امبکشم

 اومده؟؟ شیپ یخانوم محترم مشکل-

 و بعد به من کرد یرعلیبه ام یجدا کرد و با خشم نگاه یرعلیبا حرص دستش رو از دست ام زن

 که یبود اون عشق نیخندي؟؟ایم گهید یکیخاك خودت داري قاه قاه با  ریپسر مظلوم منو کردي ز-

 رو یختیر گهید یکیخاك و حاال با  ریمو کردي زپسر نکهیراحت شد از ا التیزدي؟خیدم م ازش

 هم؟؟اره؟؟

 رو که هنوز خونسرد بود یرعلیروي گونه م؛صداي ام ختیشدم و اشکام ر رهیسکوت بهش خ توي

 دمیشن

 محل کسبه! نجاین،اییپا دیاریخانوم محترم لطفا صداتون رو ب-

 دیخند ایارش مادر

 کنه؟؟یم کاریچ نجایهرزه ا نیمحل کسب؟؟پس ا-

 وجودم پر شد د،تمامیکشیم ریدلم ت ریپخش نشم!!ز نیگرفتم که روي زم یحرفش دستم رو به صندل با

 گهینگاه کردم که حاال د یرعلی!!به امنمیبش یکمکم کرد روي صندل دیدرد!سمانه که حال خرابم رو د از

 سرخ شده بود!چشماش رو روي هم فشرد وگفت شیشونیپ

 !!نییپا دیاریم گفتم صداتون رو بخانوم محتر-

 هیدختر  نی؟؟ایبهت گفته که انقدر پشتش یتو هم گول زده؟؟بهت گفته عاشقته؟؟چ هیچ-

 !گردهیم گهید یکیراحت شد حاال دنبال  الشیخ ختیما ر ی!!زهرشو تو زندگهیافع

 ن؟؟ز نیا اوردیحرفا رو از کجا در م نی!اشهیجونم داره تموم م کردمیهر کلمه حس م با

 چشماش رو باز کرد و بهش نگاه کرد یرعلیام

 حرمت رو بشکنم و بابت تمام نیا دینگفتم حرمت سنتون رو نگه داشتم!نذار یچیاگه تا االن بهتون ه-

 زنگ بزنم به حراست!ا دیو البته خودم کرد کمیکه به شر یینایتوه

 بلند شد ایحرفش تموم نشده بود که دوباره صداي داد مادر ارش هنوز

 مثل اون! یهست یکیببرن!تو هم  نجایهرزه رو از ا نیبه حراست؟؟اره زنگ بزن ا یزنگ بزن-

 گفت تایبه گ دم،رویکه با خشم روي هم فشار داد رو د ینگاه کردم!دندون یرعلیبه ام دوباره



 حراست! دیزنگ بزن-

 و با خشم نگاهش کرد ایبرگشت سمت مادر ارش و

 دیدیبد تاوان م دیکه گفت یاتیجفنگ نی!بابت تمام ادیاهرا جدي نگرفتدوبار بهتون هشدار دادم اما ظ-

 کنم!! تیاونم توي محل کارم ازتون شکا تیثیبه جرم اعاده ي ح تونمی!!خوب مخانوم

 حرفش تموم نشده بود که مسئول حراست پاساژ اومدن هنوز

 اومده؟؟ شیپ یپناه مشکل زدانیاقاي -

 فتوگ دیکش شیشونیبه پ یدست یرعلیام

 کنم!! یدگیامور رس هیتا خودم به بق دیبد یانتظام رويین لیخانوم رو تحو نیا-

 با نفرت نگاهم کرد و داد زد ایارش مادر

 !ديی!تاوان خون پسرم رو مديیتاوان م-

 اب قندي دستم داد و با بغض مایبردن!!س رونشیدر مقابل چشماي به اشک نشسته ي من از مزون ب و

 گفت

 !واریبخور باران جون!رنگت شده گچ د-

 جوري ابروي رفته م رو ذاشتم؟؟چهیرو کجاي دلم م زيیابرور نیچشمام رو روي هم گذاشتم!ا هیگر با

 دمیرو شن یرعلیدونم چقدر گذشته بود که صداي ام یکردم؟؟نمیم جمع

 !!رسونمتونیخودم م دیخونه،بلند ش دیبهتره بر انجویخانوم ار-

 نبود حتما توي گوشمم زده بود و یرعلیم رو باز کردم و به چشماش نگاه کردم!!اگه امبغض چشما با

 شراکت با من خوادینم گهید گفتیم کرد؟؟اگهیفکرم یراجبم چ یرعلیخوردم کرده بود!!حاال ام شتریب

 دستمال رو سمتم گرفت وگفت مایشدت گرفتن!س ؟؟اشکامیادامه بده چ رو

 !!زمی!ببلندشو عزیبهتره بري خونه استراحت کن گهیدرست م پناه زدانیباران جان اقاي -

 دستم رو گرفت و کمکم کرد تا بلند بشم و

 ام؟یهمراهت ب نییتا پا خوايیم-

 سوار یرعلیرفتم!!همراه ام رونیب یلب ریز یرو از دستش گرفتم و با خدافظ فمیرو باالانداختم و ک سرم

 نگفت!لبم رو گاز گرفتم و به لحظه اي یچیبزنه اما ه یحرف هیکه شدم هر لحظه منتظر بودم  نیماش

 که یتیبخورم،به لحن قاطعش،به جد یلیبه ناحق س ایمانع شد که از مادرارش یرعلیکه دست ام فکرکردم

 قرار بود ی!کختمیدادمو اشک ر هیتک شهی!سرم رو به شدیصداش بود موقع حرف زدن!!بغضم ترک توي

 تموم شدن نداشت؟ من هیفصل از زندگ نیبشه؟؟ا تموم

 از کجا یرعلیمهم نبود ام گهیخوردم!!د کهی ایخونه ي س دنیسرم رو بلند کردم و با د نیتوقف ماش با

 !تشکرخواستیروم ایخوب کنه،فقط دلم اغوش امن س تونهینم ایجز س یحال بد منو کس نیا دونستیم

 نه پاشو روي گاز گذاشت و دوربز یحرف نکهیبدون ا یرعلیشدم و ام ادهیپ نیي کردمو از ماش کوتاه

 هرزه ام!با هیکه من  کردیخودش فکر م شیشدم!!حتما پ رهیخ شدیکه دورتر و دورتر م نشی!به ماششد

 رو فشردم!! ایو زنگ خونه س دمیبه خودم لرز ایحرفاي مادر ارش اداوريی

 !دیقدم رنجه فرمود دیی!بفرمایاومدي بانوي مشرق ؟؟خوشییباران تو-

 دنیکه به استقبالم اومده بود با د ایباز شد!!پربغض وارد خونه شدم و در رو بستم!!س یکیي تدر با صدا و

 تکرار شد!دوباره من خیحرف کمکم کرد تا وارد خونه بشم!دوباره تار یوروزم پا تند کرد سمتم و ب حال



 بغضم رو و خوردمیرو م رقهوهمینشسته بودم و با بغض ش نجایهم شیپ میماه و ن2که  یباران شدم

 !!کردمیم سرکوب

 بودم که اول تابستون احساس سرما وونهیم حلقه کردم!من د رقهوهیسردم رو دور ماگ ش دستاي

 که دور کمرم حلقه شد به ایگذاشتم بغضم رو شکوندم!!دست س ایي س نهیرو روي س کردم؟؟سرمیم

 ش که با نهیفقط سکوت کرد اما س ایهق زدم و سکردم و  فیرو تعر ایاومدم!تمام حرفاي مادر ارش حرف

 !دادینشون از خشمش م شدیم نییباال پا شدت

 نگاه کنم؟؟چه یرعلیمن چه جوري برگردم توي مزون؟؟چه جوري تو چشماي ام گهیابروم رفت،د-

 ا؟؟یس جوري

 و روي موهام رو بوسدي دیکش یقینفس عم ایس

 که ستین یادم یرعلیبگم که نگران نباش!ام دیبا یپرسیام م یرعلیام یبچه گ قیکه رف یاگه از من-

 رو قضاوت کنه! یکس گرانیاز روي حرف د بخواد

 !!ایگفت حرف نبود س ایکه مامان ارش ییحرف؟؟اونا-

 حرص گفت پر

 ايیکه ب نهیانقدر مطمئنه؟؟اصالت؟؟اصالت ا شی!به چکارکنمیچ یبا اون زن از خود راض دونمیخودم م-

 نیاصالته؟اصال ا نی؟؟؟ایراه بندازي و بهش ننگ بچسبون دادیگناه و داد و ب یتر بدخ هیمحل کار  تو

 و دو دره بازي از خان ییساله و مال و ثروتشون؟؟؟از پادو 100نسل  هیرو از کجا اورده؟؟از  اصالت

 از کجا اومده؟ کوبنیانقدر تو سرت م نایکه ا یاصالت نیا یدونیم چیه ها؟؟؟تو

 دمکرده نگاهش کر بغض

 که همه به جونش دعا ییخان باسواد و منصف!از اون خان ها هیخان زداهست!اونم از نوادگان  یرعلیام-

 بار شده بگه هیاصالت زده؟؟ نیبارم حرف از ا هی شیشناسیدو ماه و خورده اي که م نیاما تو ا کردنیم

 نیبارم ا هیسال عمر  30 نی!توي اشمیبچه گ قیکه رف یمن چیاصالت دارم و تو نداري؟؟دو ماه که ه من

 تو سر یبکوب نکهینه ا یبدون یکی هیخودتو با بق نکهیباران!ا نیا ینی!اصالت دمیرو از دهنش نشن کلمه

 !!هیبق

 نبود اما نیا ای!قبول دارم بد تموم شد،حق ارشرهیوصلت صورت بگ نیکه نشد ا کنمیخداروشکر م بازم

 ییادما نیهمچ ریاربار خداروشکر کنم که نذاشت تو گهز تونمیداره!االنم فقط م یسرنوشت هی یهرکس

 یکه بد برات قاط تیرو منصرف کنم از شکا یرعلی!فقط جرات داري به من بگو تا امیش فیو ح یوفتیب

 !ستین یرعلیجز ام ینفر کس هیخانواده رو بهشون نشون بده و مطمئنم اون  نیحد ا دیبا یکی!کنمیم

 بود و جواب داده بود!!خم شد و چونه دهیبزنم رو نگفته شن خواستمیکه م ییتمام حرف ها ای!سدمیکش اه

 دستم داد و زيیو تم دیکمکم کرد تا برم داخل حمام!حوله ي سف دیو بوس دیلرزیکه هنوز از بغض م اي

 گفت

 !یتا راحت باش بندمیدر اتاقم م ذارمیم رونیحالت بهتر شه!لباسم برات ب رتایدوش بگ هی-

 و نگاهم کرد دیموهام رو بوس روي

 !زيیقطره اشکم بر هیاومدي حق نداري  رونیب یکن اما وقت هیگر نجایهم یکن هیگر خوايیهر چقدر م-

 دوش ارمیلباسم رو در ب نکهیرفت و در رو بست!پر بغض داخل وان نشستم و بدون ا رونیاز حموم ب و

 نگاه کنم؟؟با یرعلیتو چشماي ام گهیم من چطوري دفکرکرد نیباز کردم و تو خودم جمع شدم و به ا رو



 ؟؟ییرو چه

 که شده بود پاهام زيیابرور اداوريیتا برم مزون اما با  رفتمیهفته تمام هرروز صبح با خودم کلنجار م هی

 فکرکردم حتما االن توي زندان ای!به مادر ارشرفتمینم رونیو نه تنها مزون بلکه از اتاقمم ب شدیم شل

 خانواده رو بهشون نیحد ا دیبا یکی گفتیوم زدیرو م ایاما بابا هم حرف س دمیکشیخجالت م ایرش!از ابود

 رو روي پام گذاشتم میهفته تخته شاست هی نیدادم!مثل تمام ا هیو به تاج تخت تک دمیکش یبده!اه نشون

 وارد اتاقم شد و کنارم نشست وهیم ینیس هیمشغول طرح زدن شدم!مامان با  و

 دردونه ي من؟؟ یکنیم کاریچ-

 حوصله گفتم یب

 !یطراح-

 لبخندزد

 مزون؟ ريیخوبه!امروز نم-

 حوصله ندارم!-

 رو کنارم گذاشت ینیگفت و س یخب لهیخ مامان

 !!زمیهم بخور عز وهیم یموقع طراح-

 از چشمم سر خورد و روي کاغذ افتاد!باالخره که یرفت!قطره اشک رونیرو تکون دادم که از اتاق ب سرم

 با من ادامه...با صداي خوادینم گهیتا بگه د زدیپناه زنگ م زدانیکه  کردم؟باالخرهیفرار م دیبا یک ؟تایچ

 !!باالخره زنگ زد!من چهدمیخفه اي کش غیپناه ج زدانیاسم  دنیخم شدم برداشتمش!با د میگوش زنگ

 نشده تموم بشه!!من کارم رو کارم هنوز شروع خواستمینم دادم؟؟منیجوابش رو م دیبا جوري

 جواب دادم تیو در نها دمیکش یقی!!گلوم رو صاف کردم و نفس عمدوستداشتم

 سالم!-

 دیچیتوي گوشم پ شیجد صداي

 مزون؟؟ نیاریب فیتشر ستیقرار ن انجویخانوم ار-

 برم مزون تا باهام حرف بزنه؟؟ خواستیم یعنی نیرو گاز گرفتم؛ا لبم

 !دونمی..نمینیمن..-

 دنبالتون تا باهاتون صحبت کنم!خدانگهدار!! امیم گهیساعت د می!ن 10ن ساعت اال-

 بهم بگه؟حتما خواستیم یرو قطع کرد!ترس توي دلم نشست!چ یبزنم و تند گوش ینذاشت حرف یحت

 !!با بغض بهیبا ما همکاري کن ستیقرار ن گهیهات رو جمع کن چون د لهیخواست بگه برو مزون وس یم

 کردم و اشک روي گونه هام سر خورد!من کارم رو دوستداشتم!مزون رو هام نگاه طرح

 عادت کرده بودم!به بچه ها عادت اشیبا تمام بد خلق یرعلیرو دوستداشتم!به ام ی!طراحدوستداشتم

 روشنم یاب نیبودم!!بابغض از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد!!مانتوي زرد رنگم رو همراه ج کرده

 نییرو برداشتم و پا فمیک یرعلیام امیرو تموم کردم و با پ کاپمیم میپودر و رژ مالکرم  هی!!با دمیپوش

 لبخندزد دنمی!مامان با درفتم

 مزون؟ ريیم-

 بغض شونه باالانداختم با

 باهام حرف بزنه! خوادیپناه م زدانیدونم،ینم-



 یعکاس ادیشد!! قتریرنگش بغضم عم یمشک نیماش دنیرفتم!با د رونیاي از خونه ب گهیحرف د یب و

 یشدم و سالم اروم نیبود که تموم بشه!سوار ماش فیداشتم!ح ی!چه ذوقهیافتتاح ادیافتادمم، شمال

 گرفت با ترس برگشتم سمتش!اخم شیبهم کرد و راه افتاد!!راه مزون رو که در پ ی!!نگاه کوتاهکردم

 شده بود قتریعم شیشونیپ روي

 !کنهینم یو شونه خال ستهیمیپاش وا طیشرا نیو سخت ترت کنهیرو قبول م یتیمسئول هی یادم وقت-

 اخم برگشت سمتم و جدي به چشمام نگاه کرد با

 باش! ریپذ تیمسئول کمیفقط -

 گفتم رفتمیکه باگوشه ي شالم ور م یبغض لبم رو گاز گرفتم و درحال با

 رو که تازه شروع کردم از دست بدم..کاري  خوامیمن کارم رو دوستدارم،مزونمون رو دوست دارم!نم-

 گفت کوتاه

 گفت قراره از دست بدي؟؟ یکس-

 چشماي به اشک نشسته نگاه ش کردم با

 اما حرفاي اون خانوم.. دیکنیفکر م یراجبم چ دونمیمن نم-

 ابروهاش با اون نیگوشه نگه داشت و برگشت سمتم!اخم ب هیفوت کرد و  رونیرو پر حرص ب نفسش

 نگاهش کنم!متوجه یباعث شد توي جام عقب برم و با چشم هاي اشک ترسوندیم رو مکه اد ییچشما

 شد اما عقب نرفت ترسم

 من یهرزه بودن!نگران رانیاگه قرار بود همه با دوست پسر داشتن هرزه شن االن همه ي دختراي ا-

 ینکردي!من ادم ییخطا یدونیکه م یبرات مهم باشه وقت دینبا ینظر کس کنم؟؟چرا؟تویفکرم یچ راجبت

 قضاوت کنم! ینفر راجب کس هیکه با حرف  ستمین

 قرار نبود شراکتمون رو بهم بزنه؟؟سرم رو ینیشدم! تشیدوباره تو شده بودم متوجه عصبان نکهیا از

 انداختم و سکوت کردم نییپا

 دمهربون برخور نقدریهم شهیکردي!من هم یشونه خال تتیمسئول ریبار اول و اخري بود که از ز-

 !نویا یباش دهیتا االن فهم دی!باکنمینم

 !وفتهیرو تکون دادم که باعث شد نگاه کوتاه ي بهم کنه و دوباره راه ب سرم

 راجب اون اتفاق نشنوم! یحرف گهیاز امروز د کنمیبه بچه ها سفارش کردم به تو هم م-

 رو گاز گرفتم و سرم رو تکون دادم! لبم

 !ريیبگانقدر اون لب رو گاز  ستیالزم ن-

 مزون لبخند روي لبام نقش گشتمیدوباره برم نکهیو سرجام نشستم!!از فکر ا دمیروي لبم کش یدست تند

 !بست

 نشد.. ادهیرو خاموش کرد اما پ نیماش میدیپاساژ که رس جلوي

 ن؟؟یایشما نم-

 چشمام نگاه کرد و گفت به

 !ننتیبب رينطویا ستیچشمات بره،خوب ن یتا سرخ میصبر کن-

 جاها به درد ییلیبود خ قیدق یانقدر رو همه چ نکهیو سکوت کردم..ا دمیچشمام دست کش به

 خان باسواد و منصف!از هیخان زداهست!اونم از نوادگان  یرعلی"امدیچیتوي گوشم پ ای!صداي سخوردیم



 بارم حرف هی شیناسشیدو ماه و خورده اي که م نیاما تو ا کردنیکه همه به جونش دعا م ییخان ها اون

 بچه قیکه رف یمن چیبار شده بگه من اصالت دارم و تو نداري؟؟دو ماه که ه هیاصالت زده؟؟ نیا از

 باران" نیا ینی!اصالت دمیکلمه رو از دهنش نشن نیبارم ا هیسال عمر  30 نی!توي اشمیگ

 جوقتیش راحت بودم!هتلخ بود اما کنار یلیخ دیاخمو بود،شا شهیهم دیو بهش نگاه کردم،شا برگشتم

 ستادیا یتو روي مادرش م نطوريیبار ا هی ایاگه ارش دیافتادم؛شا تشیحما ادی!کردمیرو کم حس نم خودم

 ازت دفاع کنه!!به چشمام نگاه کرد و کوتاه گفت یکیبود که  ی!چقدر حس خوبشدیدرست م یچ همه

 !میبر-

 یقیاسانسور به خودم نگاه کردم و نفس عم هنیشد و همراهم وارد پاساژ شد!!داخل ا ادهیپ نیاز ماش و

 بغلم کرد وگفت مایلبخند زدن و سمتم اومدن!س دنمیبچه ها با د می!وارد مزون که شددمیکش

 ؟یکجا بودي باران جون!دلم برات تنگ شده بود!خوب-

 !زمیخوبم عز-

 اوردیو به روم نمر شیاتفاق هفته پ چکسیه نکهیکردن؛ا یو سمانه هم بغلم کردن و ابراز دلتنگ تایگ

 اتفاقات جانیبا ه ماینگاه کرد!س دیخر ستیرفت سمت کانتر و به ل یرعلی!امرمیارامش بگ شدیم باعث

 که با ورود دوتا زن جوون ساکت شد و بهشون نگاه کرد!سمانه کردیم فیهفته که نبودم رو تعر هی نیا

 رو به من یرعلیمانتو بودن که ام از زن ها مشغول پروو کردن یکیکرد!! شونییرفت و راهنما سمتشون

 گفت

 !نمیتا بب امی!طرح هاتون رو فردا مدیکاري بود زنگ بزن رم،اگهیم گهیمن د-

 رو تکون دادم و رفتم سمتش و اروم گفتم سرم

 پناه! زدانیممنون اقاي -

 رو تکون داد و کوتاه گفت سرش

 !ریهشداري که بهت دادم رو جدي بگ-

 از تایشدم!گ رهیرفت ومن با لبخند به رفتنش خ رونیرو از روي کانتر برداشت و از مزون ب شچیسوئ و

 اومد رونیپروو ب اتاق

 پناه رفت؟ زدانیاقاي -

 ؟؟یکارش داشت زمیاره عز-

 باالانداخت وگفت شونه

 نه کار نداشتم!-

 سمتشون رفت و پسر و دختر جوون وارد مزون شدن!سمانه هیرفت داخل اتاق پروو که  ودوباره

 گوش دادم و یرعلیو من خداروشکر کردم که به حرف ام خواستنیکرد!براي عقد مانتو م شونییراهنما

 بودم که هروقت به حرف دهیرس جهینت نیبه ا ایو مناسب عقد هم زده بودم!تازگ یمانتوي مجلس چندمدل

 توي دلم کینوان شربه ع یادم نیاز داشتن همچ یذوق کنم؛دوبارهیگوش بدم ضرر نم یرعلیام

 امیبب رونی!صداي سمانه باعث شد از فکر بشدیمزون جمع م نینبود تو ماه اول ا یرعلی!اگه امنشست

 مانتو سفارش بدن،کار خودته! خوانیخانوما م نیباران جان ا-

 رو تکون دادم و بالبخند از جام بلند شدم و رفتم سمتشون سرم

 اد؟؟یبر ماز دست من  ید،کمکیخوش امد یلیسالم خ-



 ژورنال رو گرفت سمتم و گفت دختر

 قسمت طرح دارشم نباشه! نیجمع تر باشه ا کمی قهشیاما  خوامیمدل رو م نیا-

 و نشونش دادم دمیرو توي دفتر کش گفتیکه م یو دفترم رو برداشتم و مدل دمیکش میشونیبه پ یدست

 مدل مانتو مد نظرتونه درسته؟؟ نیشما ا-

 لبخند زد وگفت دختر

 !نی!همزمیاره عز-

 رنگ باشه؟ نیپارچه شم هم-

 به مدل کرد وگفت ینگاه

 رنگ خوبه! نیبله هم-

 گفتم! یخب کوتاه یلیزدم وخ لبخند

 خانم؟؟-

 نظري!-

 ن؟یخوایخانوم نظري سفارشتون رو براي چه روزي م-

 !شمیممنون م دیبد لیم تحو 26م عقدمه!حداقل  29من -

 بته اي گفتم!زدم وال لبخند

 !میتا کارتون رو شروع کن دیاول پرداخت کن دینصف مبلغ رو با کنمیجسارت م خوامیعذر م یلیفقط خ-

 به پسر کرد وگفت ینگاه دختر

 جان! یعل-

 اشاره کردم وگفتم مایپولش رو در اورد و من به س فیک زدیکه لبخند م یدر حال پسر

 جان شما زحمتش رو بکش! مایس-

 و پسر گفتم رو به دختر و

 !دیمبارکتون باشه،انشاال خوشبخت بش-

 شلوار دنیکه با د کننیم کاریدوتا خانم چ نیا نمیبعد از تشکر دختر و پسر رفتم توي اتاق پروو تا بب و

 رو توي جوراباش فرو کرده بود واقعا نشییکه پا یلبم رو گاز گرفتم تا نخندم!!شلوار راه راه زن

 اما رنیداشتن جلوي خنده شون رو بگ ینه نگاه کردم که اوناهم مثل من سعوسما تایداشت!به گ دنیخند

 دهن هر سه تامون دنیو خورده اي برداشتن و سه تومن در جا کارت کش کیکه دو دست مانتوي  یوقت

 خنده!! ریز میزد ییتا3شد!!با رفتنشون  بسته

 بودننن؟ یک گهید نای!!اییییدیم ای:واي خدا پول رو به کتایگ

 !رسنیاز فرش به عرش م ادیم رشونیگ یپول مفت هیاز اونان که  نای:بابا انهسما

 گفتم دمیخندیکه م یدرحال

 !!داددددیم ریخنده دار بود!!بو س یلیکه هست خ یهرچ-

 سرش رو تکون داد تایدستم رو جلوي دهنم گرفتم که گ و

 بودممم! سادهیوا شوونیساعت پ میمسموم شدم باران!ن-

 گفت دیخندیه به حرفاي ما مک یدرحال مایس

 خوب بودن،باران جون تو نبودي سه تا پلنگگگگ اومدن مزون!! نایحاال ا-



 !!دنیخندیو سمانه هم مثل خودش داشتن م تایخنده ونتونست ادامه ش رو بگه!!گ ریز زد

 ییچه عشوه ها یییدیدیم دیسه تا پلنگ اومدنن!واي با نیبود ا نجایپناه ا زدانی:واي باران اقاي مایس

 چه عجوبه نیبب ینی!میدیخندیتو رگاال هرهر م میما سه تا که رفته بود ینی!!ختنننیریپناه م زدانی براي

 !!امیب دیرفتن زنگ بزن نایهروقت ا رمیگفت من م مایپناه به س زدانیبودن که  ییها

 کاش بودممم!چه صحنه اي رو از خنده!!اي ریحرفشون چشمام گرد شد و مثل خودشون زدم ز دنیشن با

 بازتر شمین ایجلوي مادر ارش تشیحما اداوريیداشتت!!از  دنید یرعلیام یداده بودممم! کالفه گ دست

 !!قتریو لبخندم عم شد

 م؛واردیداشت یبود خداروشکرفروش خوب یکردم و از مزون خارج شدم!روز خوب یبچه ها خدافظ ااز

 لبخند زدم ایاسم س دنیشد!با دبلند میشدم که صداي گوش اسانسور

 جونم؟-

 بال خانوم!چطوري؟ یجونت ب-

 خسته،ل ه!!-

 اسانسور خارج شدم که گفت از

 سرتون شلوغ بود؟؟-

 !خسته شدم!یاره بابا حساب-

 لبخند زدم و نشیماش دنیبرگشتم و با د زدیصداي بوق و نوري که م دنیپاساژ که خارج شدم با شن از

 سوار شدم دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گونهش رو نکهی!به محض انیسمت ماش دمیزده دو ذوق

 دمیبوس

 اي؟؟یم یگی!دلم برات تنگشده بود!چرا خبر نماااایس ییییریبم-

 گفت دیخندیکه م یدرحال

 !ولم کن دختر!یچلونیحاال خوبه خسته اي انقدر ادمو م-

 اي تو سرش زدم و ازش جدا شدم ضربه

 ت!احساس بدبخ یذوق ب یب-

 وگفت ختیرو بهم ر موهام

 سري بهت بزنم!! هی امیمزون خوشحال شدم؛گفتم ب یو رفت یامروز باالخره شاخ غولو شکست دمیشن-

 پشت گذاشتم وگفتم یرو روي صندل فمیک

 فیتشر نیخوایزنگ زد گفت نم یرعلی!امگرفتمیتو خونه ابغوره م دمیتمرگیبه خودم بود که باز م-

 !!میدنبالتون باهم صحبت کن امیمزون؟؟بعد گفتش م دیاریب

 دیخند وفتادیکه راه م یدرحال ایس

 اره؟ چوندیاخ اخ گوشتو پ-

 خنده لبمو گاز گرفتم و سرم رو تکون دادم با

 کار یمطمئن یمزون وقت ايیاتفاق ن هیبه خاطر  شهینم یلیباش دل ریپذ تیمسئول کمی ؛گفتینگ یبگ-

 قضاوت کنم گرانیکه از حرف د ستمین یو گفت من ادم یباش هینگران قضاوت بق دینکردي نبا یاشتباه

 ...و

 وگفتم ایسمت س دمیحرفش چرخ اداوريی با



 که اون مامان دوست پسر من بوده که اومده مزون؟؟ یتو بهش گفت-

 رو تکون داد سرش

 !!دهیرو هم فهم نیدر اورده و ا تویوبم زندگ رینه؛مطمئنن روزاي اول ز-

 !!دونهیرونم لشیگفت که دل یخه موقع حرف زدن گفت چند ماه نرفتم دانشگاه ولا-

 کرد یي کوتاه خنده

 !!یرو بشناس یرعلیمونده تا ام یلی!گفتم که خادیب ادتیدوباره  اینخواسته غم ارش-

 لبمکم لبخند روي  وفتم؟؟کمیب ایارش ادیمن  خواستهیواقعا نم ینیزدم و فکرکردم؛ میشونیرو به پ دستم

 مالحظه گر!! وبسی نشست؛ادم

 مالحظه کردنا؟ نیو ا وبسیجالبه!ادم -

 زدم غیکه ج دیخند زیر

 !کنهیم س!خودشو چگهیبه ادم نم لشمیدل خندهیم ینخندا!!ه زیادماي موذي ر نیمثل ا یااا؛هیس-

 لایخیپس ب دهینم پس نم یرو نخواد بگه خودتم بکش زيیچ دونستمیزد و سکوت کرد؛م یکج لبخند

 !شدم

 م؟؟یخونه بخور میبر میریبگ تزایپ هینظرت چ-

 !!گهیمن خسته ام م نکهیبه خاطر ا دونستمیشد؛م قتریعم لبخندم

 موافقم!-

 خونه!!به بابا میگفت و رفت سمت خونه ش و شماره فست فود رو گرفت و سفارش داد تا برس یخب لهیخ

 سر اطیبرد!!به ح اطیرو داخل ح نیرو زد و ماش موتیران نشه؛رتا نگ امیس شیدادم و گفتم که پ امیپ

 حالم خوب نباریخونه شده بودم اما ا نیمدت چقدر با حال خراب وارد ا نینگاه کردم!تو ا سبزش

 گفت رفتیکه پله ها رو باال م یدر حال ای!!سدمیرنگ انداختم و دراز کش دی!خودم رو روي مبل سفبود

 سقل!پاشو لباساتو عوض کن ف-

 خسته ام!!-

 هم ایاومد!!س نییپا یو شلوار استرج طوس ییمویشرت ل یبعد با ت قهیو رفت سمت اتاقش و ده د دیخند

 و شربت خچالیرو روشن کرد و رفت سمت  لتی!اسپومدیبهش م دیپوشیهم م یگون یرعلیام مثل

 شربت رو ایپن نشستم!!س!!روي مبل نشستم و مانتوم رو در اوردم و رفتم روي ادیکش رونیرو ب بلوبري

 گفتم زدمیرنگ رو هم م یاب عیکه ما یگذاشت؛درحال جلوم

 ا؟یس-

 نشست و موهاي لختم رو توي دستش گرفت یصندل روي

 جونم؟-

 شربتم زل زدم وگفتم به

 هنوز زندانه؟؟ ایمامان ارش-

 اره!هفتم وقت دادگاهشونه!!-

 گرد شد و بهش نگاه کردم چشمام

 ه؟شیم یچ ؟؟بعدشیچ ینی-

 باال انداخت شونه



 !شهیم یراي دادگاه چ مینیبب میصبر کن دیبا-

 مادر دوستپسرم توي زندان باشه واقعا خوب نبود!! نکهیاصال خوب نبود!ا نیرو گاز گرفتم؛ا لبم

 اما..-

 کنه!! کاریچ دونهیم یرعلیباران ادامه نده!من جوابت رو بهت دادم!خود ام-

 د شد!که صداي زنگ بلن دمیکش یقیعم نفس

 غذامون رو اوردن!-

 ایکه من داشتم با مادر ارش نکاريیشدم؛ا رهیشربتتم خ وانی!به لرهیبگ لیتا غذاهاروتحو رونیرفت ب و

 هیکه توي مزون راه انداخت و جلوي بق یدرست بود؟؟خودم جواب خودم رو دادم"به اون قشرق کردمیم

 بوده" درست یکار ک یفهمیکرد فکرکن م رسوات

 که تنها ایو خنده هاي س یشوخ ونیاومد!!م تزایبا جعبه ي پ ایفوت کردم که س رونینفسم رو ب کالفه

 با یرعلیام گهیبرام نمونده بود!هفته ي د ییرو خوردم؛اشتها تزامیاوردنم از اون فضا بود پ رونیب قصدش

 رو در اوردم و میتخته شاست مویقرار بود بشه!از ارش یچ دونهیپسرمن دادگاه داشت!خدا م مادردوست

 رقهوهمیش وانیل ایحواسم رو پرت کنم و کمتر فکرکنم!!س تونستمیم نطوريیا دیشدم؛شا یطراح مشغول

 گذاشت وگفت زیروي م رو

 ؟؟یکنیم یطراح-

 رو تکون دادم سرم

 دیباکه  میچندتا سفارش دار شهیمرداد ماه برگذار م2هست که  یجشن هیبدم!! لیفردا تحو دیاره با-

 هم انقدر یرعلیطرح بزنم!ام شتریب دیهفته هم که نبودم اوضاع رو بدتر کرده!!با هی نیم؛همیبد لیتحو

 تاش انتخاب شه!! 10تا طرح  50 نیاز ا دیکه شا دهیم ریگ

 اورد و بهش رونیب ومیبودم رو از ارش دهیکه از قبل کش ییو طرح ها دیبه حرص توي صدام خند ایس

 شد! رهیخ

 !هیعال یلیخ ستیدادن ن ریبراي گ زيیچ ینیبده؛ ریگ دونمیم دیبع-

 رو تکون دادم سرم

 !کنهیم دایپ رادیتا ا2که کم کم از هر طرح  هیرعلیاگه ام-

 وگفتم دمیبه چونهم کش یدست

 کنم که یداشت دوباره طراح رادیاگه ا نمیبراش بب فرستمیم رمیگیرو که کامل کردم عکس م نایحاال ا-

 !!میم وقت از دست ندبد لیتحو فردا

 اي به پهلوم زد وگفت ضربه

 !یرعلیبا ام ايیداري کنار م نمیبیم-

 رو گاز گرفتم و نگاهش کردم لبم

 ام هم دارم؟ گهیچاره ي د-

 یرعلیشدم و به حرفاي ام یخنده سرش رو تکون داد؛شونه اي باال انداختم و مشغول طراح با

 که یگفتم و طرح یالیخی"لبمو کج کردم و بیباش دهیهفته قبل توي ذهنت کش هی دی"طرح رو بافکرکردم

 کردم! ادهیذهنم اومده بود رو روي کاغذ پ توي

 نم؟؟یبیلطافت رو توي طرحات نم گهیجسارت لطافت داشته باشه!چرا د نیدر ع دیطرح با-



 کاریچ نجایبشر ا نیدم!او نگاه ش کر دمیتند از جام پر ومدیکه از پشتم م یرعلیصداي ام دنیشن با

 کرد؟؟یم

 د؟یاومد ی..شما کزهیس..سالم...چ-

 ست!! قهید 10فکر کن -

 وگفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 متوجه نشدم! دیببخش-

 رو برداشت و روي مبل نشست و با دقت نگاه کرد!!برگشتم میتوجه به حرفم جلو اومد و تخته شاست یب

 زمزمه کردم و کنارش روي مبل یلب ریو مرض ز کردیم م نگاه افهیکه با خنده به ق ایس سمت

 تند گفتم شهیم یمتوجه ام کرد داره عصبان دیکه روي لبش کش ی!چشماش که بسته شد و دستنشستم

 ک.. کنمیمن درستش م ینی دینش زیکار داره شما چ کمی!هنوز هینجوریطرح هاي هم ینی نایا زهیچ-

 !لباش رو که روي هم فشار دادرمینصفه بذارم و لبم رو گاز بگکه بهم کرد باعث شد حرفم رو  ینگاه با

 !با انگشت اشاره ش اشاره کرد که برمکنهیداد بزنه اما داره خودش رو کنترل م خوادیم دمیفهم

 شدم که اروم گفت کشیترس نزد سمتش؛با

 زنم؛یسرت داد نم نجاستیکه ا امکیبه خاطر س-

 تکون دادم که انگشت اشاره ش رو جلوي صورتم میي تفه ترس نگاه ش کردم و سرم رو به نشونه با

 گرفت

 برات!! شهیکلمه رو ازت نشنوم که بد م نیا گهیم؛دیندار نجوريیطرح هم چوقتیک؛هی-

 رو جلوي صورتم گرفت شیبعد انگشت

 رو بدون فکر شروع نکن! یطرح یچی؛هیمتوجه بش نباریا دوارمیام گمیبار بهت گفتم دوباره م هیدو؛-

 سومش هم جلوم گرفت تانگش

 ذهنت بسته بشه!مفهوم؟؟ شهیمدل خاص متمرکز نکن چون باعث م هیذهنت رو روي  چوقتیو سه؛ه-

 گفت و برگه ها رو جلوي چشمام پاره کرد و دستم یرو تند و با ترس تکون دادم که خوبه ي کوتاه سرم

 داد

 !مخوایدوباره شروع کن!!فردا ازت طرح ها رو م-

 رونیداد!!با برداشته شدن اون حجم از نگاه خشن از روم نفسمو فوت کردم ب هیعقب رفت و به مبل تک و

 که توي اشپرخونه مشغول ایباعث شد از گوشه ي چشم نگاهم کنه و من از ترس بلند شم و به س که

 دیسف یکیسرام قهوه اي رنگ رو داخل فنجوناي عیکه ما یدرحال ایکردن قهوه بود پناه ببرم!س درست

 دیخند ختیریم

 چوند؟یگوشت رو پ-

 توهم روي مبل نشسته یشگیدادم و از تو اشپزخونه بهش نگاه کردم!با همون اخماي هم هیتک نتیکاب به

 تا حدي کم کرده بود! تشیکه داشت از جد یاسپرت پیهرچند با ت بود

 م بدتره!!نگاهاش از درد کمربند ه نی!!اچوندیپیاي کاش گوش م مایبه قول س-

 یقیرفت!!چشمام رو روي هم گذاشتمو نفس عم رونیقهوه رو برداشت و ب ینیس دیخندیکه م یدرحال

 !دمیکش

 !یکن یبري و طراح دیاروم باش باران؛اروم باش!با-



 تند چشمام رو باز کردم وبهش نگاه کردم!مشغول صحبت خوادیگفت فردا ازم طرح م نکهیا اداوريی با

 گذاشتمو لب زدم میشونیروي پ بود!دستم رو ایس با

 !!خورهیاژده ها منو م نیبزنم وگرنه ا یآي خدا خودت بهم کمک کن تا فردا طرح درست حساب-

 دمیرو شن ایس صداي

 !گهید ایباران کجا موندي؟؟ب-

 فوت کردم وگفتم رونیحرص نفسمو ب پر

 اومدم اومدم!-

 رو خوردیکه جرعه جرعه قهوه ش رو م یر حالد یرعلینشستم!ام ایرفتم و کنار س رونیاز اشپزخونه ب و

 گفت ایس به

 تمرکز داشته باشن!! دیکنن با یبراي فردا طراح دیبا انجوی!خانم اراطیح میبهتره ما بر-

 با لبخندي ایکنم؟؟س حیتفر قهیدو د تونستمیناله شد!نم هیم شب افهیحرفش چشمام گرد شد وق دنیشن با

 زیرو از روي م میتخته شاست یرعلیبلند شد!ام یرعلیالبته اي گفت و همراه ام اوردیمحرصم رو در  که

 و دستم داد؛به چشمام نگاه کرد وگفت برداشت

 لطافت هم دیجسارت با نینکن،توي کارات در ع یطراح یفکر قبل یم؛بیندار نجوريیطرح هم-

 رو یکنیم یکه براش طراح یکس قهیلمدل خاص زوم نکن تا ذهنت باز بمونه و در اخر س هی نم؛رويیبب

 !مفهوم؟رینظر بگ در

 رفتن داخل اوردیبرام شکلک در م یرعلیکه پشت ام ایرو تکون دادم که خوبه اي گفت و همراه س سرم

 دادمو چشمام رو بستم! هیمبل تک ی!کالفه سرم رو به پشتاطیح

 !رمیبمادم  نیرحم کن نذار توسط ا میخودت کمکم کن!خودت به جوون ایخدا-

 قبل از شهیکه هم ییچشمام رو باز کردمو اتودم رو دستم گرفتم!توي ذهنم دنبال طرح گشتم!طرح ها و

 روي لبم نشست و شروع کردم! ی!لبخند کمرنگدمیکشیتوي ذهنم م دنیخواب

 رو از دستم گرفت!سرم رو بلند میکنارم نشست و تخته شاست یرعلیچقدر گذشته بود که ام دونمینم

 به پشت ینگاه کردم!دست شیشونیبه اخماي روي پ دهیحال ترس نیا چشماي خواب الود و درعو ب کردم

 و اتود رو از دستم گرفت.. دیکش سرش

 ها نو باشن؛ما قبال دهیا دیبا خوامیگفتم؟؟گفتم هر دفعه ازت طرح م یکه باهات حرف زدم چ یروز اول-

 تو فکرش نرو! گهی!دمیپشت بلند داشت مانتوهاي

 هام نگاه کرد وگفت طرح به

 !ادیتا طرحت کال پ رت به حساب م5اوصاف  نیبا ا-

 ام نگاه کرد گهیپاره نکنه!به طرح هاي د نارویا گهیرو گاز گرفتم خواهشا د لبم

 !!کنیي خانم حقجو نزد قهیکه بهت بگم چون به سل ستیهم ن راديیتا خوبن!ا 5 نیا-

 شد از گوشه چشمش بهم نگاه کنه و من سرم رو نشست رو لبم و خداروشکري که گفتم باعث لبخند

 بندازم! نییپا

 اما نه براي زایچ نجوری!براي نمونه کاراي مراسم عقد و تولد و اکهیساده بودن ش نینمونه ها در ع نیا-

 رو بذار کنار براي کالکشن! نایحافظ!ا جشن

 طرح هاي منتخب نگاه کرد وگفت به



 هم به نظر من هی!!براي خانم اذر و بقپسندهیرو م یکی!مطمئنن هیاي خانم حق جو اوکتا طرح بر 5 نیا-

 و نظرشون رو بگن!! انیتا باز خودشون ب هیاوک

 رو اگه میلحظات زندگ نی!!قطعا سختتردمیکش یروي لبم نشسته و نفس راحت یقیلبخند عم دشییتا از

 یکنه!در حال دییتا تا کنهیبه طرح هام نگاه م یعلریکه ام کنمیم فیرو تعر ییها قهیدق نیبگم هم بخوام

 گفت شدیاز روي مبل بلند م که

 درضمن..-

 چشمام نگاه کرد به

 یلیتاش مورد قبول باشه خ 15تا طرح که  30!توي سه ساعت یداشت ییسرعت عمل باال نیافر-

 !ری!شب بخنمتیبی!!فردا مخوبه

 ی!سرم رو توي کوسن مبل فرو کردم و از خوشحالافتادمم! یبه چه حال فشیمن از تعر دیرفت و ند و

 ی!!با خوشحالرریاخمو وسخت گ شهیهم یرعلیاز ام یحرف نیهمچ دنیشن دیچسبیزدممم!چقدر م غیج

 گفتم و خودم رو روي مبل ولو کردم!! یشیاخ

 دیخند دنمیکه برگشت تو خونه با د ایس

 نابودت کرد؟؟-

 رو تکون دادم سرم

 هم اخم و دعوا کردنش! کنهینابود م کردنش ادم رو فیهم تعر-

 دیبلند خند ایس

 بخواب! ،برویخودته نه دوست من!پاشو فسقل؛خواب خواب هیمشکل فن گهید نیا-

 خونه! رمینه م-

 چپ نثارم کرد وگفت چپ

 ؟؟یکن داریبري مامان باباتو ب خوايیم-

 نشستم وگفتم خیجام س توي

 مگه ساعت چنده؟؟-

 کارت طول دونستمیخونه من چون م یمونیبهم باهاش حرف زدم گفتم که م زنگ زد 11فسقل!!بابات  -2

 !!کشهیم

 رو گاز گرفتم لبم

 مزاحمت بشم! ایمن خونه تو بخوابم س یکه ه شهینم-

 وگفت دیکالفه اي کش پوف

 تا راحتکه ما دو بندمیافتضاح بازي کنم در اتاقت رو م ارمیراحت خواستم دوست دخترمو ب التیخ-

 !میباش

 خنده م گرفت و کوسن مبل رو سمتش پرت کردم شیلحن افتضاح باز از

 عنتررر اقا!!از جلو چشمام گمشو یمن با دختري دوست بش یتو اصال بدون اجازه یکنیبچه پرو غلط م-

 !!نمیبب

 وگفت دیباال خند دیدویکه از پله ها م یدرحال

 !یازدواج ی!ازدواجستمیغلطا ن نیکه اهل ا یدونینزن!م زمنینزن عز-



 انقدر باهاش بگم تونستمیم گهیمگه د کردیکه ازدواج م ایاسم ازدواج چشمام پر شد!!س دنیشن از

 اونم بدون بغل دمشیدیبار م هی یماه دی!حتما باارهیبشم زنش چشممو در م کشیبخندم؟؟نزد

 باعث دیه روي گونه ام چکک یبهش پناه ببرم!قطره اشک امیموقع ناراحت تونستمینم گهی!اصال دکردنش

 !نهیو کنارم بش ادیب نییاز پله ها پا ایس شد

 یکنیکه م هیچه فکراي مزخرف نیمنو از تو دور کنه اخه؟؟ا تونهیم یاخ من دورت بگردم فسقللل!ک-

 برم! رونیب تیاز زندگ چوقتیه ستیمن قرار ن گمی!صد بار بهت گفتم بازم مدختتر

 وگفت دیرو کش مینیب

 خودت رو امیکه رو تو حساس نباشه م کنمینم ددایرو پ یکس دمیرو راحت کنم اگه د التیخ اصالبذار-

 !رمیگیم

 دیاي نثارش کردم که روي موهام رو بوس وونهیو د دمیاشک خند ونیم

 حالمونو یکه راه انداخت یدرام نیبا ا ی!!پاشو نصف شبزونهیاب دماغت او شهیقربونت برم من که هم-

 !نمیببکردي!پاشو  خراب

 ضربه اي توي سرش زدم و گفتم کردمیکه اشکام رو پاك م یحال در

 !!کنمیکه خرجت م یمحبت فیح-

 و به دمیگفتن وارد اتاق شدم و روي تخت دراز کش ری!بعد از شب بخختیو موهام رو بهم ر دیخند

 ایجلوي مادر ارش تشیاش؛حمایقاخال تش؛بدیو کاراش؛جد یرعلیکه گذرونده بودم فکرکردم!!به ام روزي

 !سرم رو داخلشدیناخواسته روي لبم لبخند نقش م کردمیباعث شد لبخند بزنم!هربار که بهش فکرم که

 !کشتتیم تگریهمون اقاي حما یوفتیبخواب فردا خواب ب ریفرو کردم و غر زدم بگ بالشت

 زدم غیرو توي حلقم فرو کرد!!ج رینلقمه ي نون وپ ایس کردمیکه تنم م یرفتم سمت مانتوم و درحال تند

 خفه شدم! ااینکن س-

 بري!! یتونیکه نم یبا معده ي خال نمیبخور بب-

 لقمه رو از دستش گرفتم وغر زدم کردمیکه با حرص نفسم رو فوت م یو درحال ستادمیا سرجام

 !چندش!!ایس ییمامانا نیع-

 خنده دکمه هاي مانتوم رو بست وگفت با

 ری!!فقط مونده از زکننینا که روز اول مهر بچه شون رو براي رفتن به مدرسه اماده مماما نیشدم مثل ا-

 ردت کنم!! قران

 وگفتم دمیاز لقمه رو جو کهیت نیاخر

 قران رد بشم!! ریاز ز دیوسالم برگشتن حتما با یرعلیام شیواال براي رفتن پ-

 رو دستم داد ویو ارش دیخند زیر

 برو فسقل!!مواظب خودت باش!-

 دمیلبخند روي پنچه پام بلند شدمو گونه ش رو بوس با

 ممنون!خدافظ! یبابت همه چ-

 خدافظ!!-

 شیپ میدنبالم تا باهم بر ادیصبح زنگ زده بود که م یرعلیرفتم!ام رونیرو برداشتم و از خونه ب فمیک تند

 لبخند زدمو رفتم یرعلیام نیماش دنیحقجو چون که توي رستوران شوهرش قرار گذاشته بود...با د خانم



 دمیسوار شم صداش رو شن نکهیقبل از ا یرو باز کردم ول نشی!در ماشسمتش

 سوار نشو!-

 شد!متعجب نگاهش کردم و گفتم ادهیپ نیخودش از ماش و

 شده؟؟ زيیسالم!چرا؟چ -

 گفت کردمیسمت خودش رو باز کرد و به من متعجب که نگاهش م دراي

 تا بره! می!صبرکنکنهیم تتونیش اذدود دمیکش گاریس-

 داد و تو سکوت به هیتک نیکنج لبم نشست؛چقدر بامالحظه؛خوشم اومد!به کاپوت ماش یکمرنگ لبخند

 کت و هی!دمیپسندیم یلیهاشو خ پیدختر ت هیامروزش نگاه کردم!به عنوان  پیشد!به ت رهیخ نیزم

 و سورمه اي همراه کروات سورمه اي!مثل دیسف زیچهارخونه ر رهنیسورمه اي خوش دوخت با پ شلوار

 تحملش کنه؟منم به تونستینم یانقدر بداخالق بود کس یوقت دهی!لبمو کج کردم؛چه فاپیخوشت شهیهم

 !!با پام ضربه اي به سنگ کوچولوخمکی!زنهیکلمه هم حرف نم هی!!نگاه کن االن ومدمیباهاش کنار م زور

 گفت نینگاه کردن به ماش سرش رو بلند کرد و بعد از یرعلیکه ام زدم

 !میبر میتونیم-

 هیشونیبه پ ی!دستیلیاما نه خ ومدیم گارشیسوار شد!!لبم رو گاز گرفتم و سوار شدم!هنوز بوي س و

 نگاه کردم شیشونیبود!به اخم هاي روي پ شبید دنیخواب ریکه از عوارض د دمیکش دردناکم

 سئوال بپرسم؟؟ هی شهیم-

 دمیون داد که زبونم رو روي لبم کشرو به نشونه ي مثبت تک سرش

 منص.. شهیبگم که اگه م ینیبپرسم، نیکه قراره بر یراجب دادگاه خواستمی..مزهیچ-

 وسط حرفم دیپر

 بشنوم؟؟ یموضوع حرف نیراجب ا گهید خوامیمن نگفتم نم-

 رو گاز گرفتم لبم

 ..نمیبب خواستمیبله حق باشماست اما خب م-

 !می!بحثو کش ندشهینم-

 گفتم اطیشده بود؛لبم رو گاز گرفتم و اروم و با احت قتریابروهاش عم نیگاه کردم؛اخم بن بهش

 شه؟یچرا نم-

 گوشه ي چشم نگاهم کرد و کوتاه گفت از

 حدشون رو شهیاي نم گهیجور د نکاریخانواده جز باا نیحد خودش رو بفهمه ظاهرا ا دیبا یهرکس-

 نشون داد!! بهشون

 ه؟؟ی..حکمشون چزهیخب چ-

 رو تکون داد وگفت سرش

 تا سه سال زندان!!! کیداره اما معموال هم شالق داره هم  یبه راي قاض یبستگ-

 !شدیم نطوريیا دیبود نبا ادیز یلیخ نیاسم شالق چشمام گرد شد؛ا دنیشن با

 تحمل کنه! تونهینم یاده؛طفلیز یلیاما شالق براي اون زن؛با اون سن خ-

 داختباالان ابرو

 با پول درست کرد!درضمن، شهیرو که نم یچ کرد؛همهیفکرش رو م دیبا کردیدهنش رو باز م یوقت-



 سمتم و به چشمام نگاه کرد برگشت

 که دوسال مدام عذابت داد!!! یحداقل نه به کس ستین یخوب زيیدلسوزي اصال چ نیا-

 ف بزنم!!شالق؟براي او زن؟؟باراجبش حر نیاز ا شتریب خواستمیرو تکون دادم و سکوت کردم!نم سرم

 از گوشه ي چشم بهم یرعلیباعث شد ام دمیکه کش یحقش بود؟؟اه نیکرد اما ا تمیسن؟؟درسته اذ اون

 نیبشه!با توقف ماش نجوريیا خواستمینم اد؟؟منیکوتاه ب یرعلیام شدیم ینیکنه!!لبم رو گاز گرفتم؛ نگاه

 ادهیپ نیاز ماش یرعلیفوت کردم و همراه ام ونریومجلل کالفه نفسم رو ب کیبه روي رستوران ش رو

 خانم حقجو دنی!!با دیکرد سمت لژ خصوص مونییسمتمون اومد و راهنما ی!!با ورودمون گارسونمیشد

 زدم... لبخند

 !!دیخوش امد یلیسالم خ-

 کردم... یاحوال پرس یلبخند دستش رو فشردم و به گرم با

 کشوندمتون!! نجایرفتم و تا اوقتتون رو گ خوامیپناه عذرم زدانیاقاي -

 مودبانه سرش رو تکون داد یرعلیام

 !میکن یازتون عذرخواه مونیبابت بدقول دیخانم حقجو؛ما با کنمیخواهش م-

 و من مینشست زیپشت م ییخنده ام گرفت!!سه تا دنیاز ترس شتریبه من کرد که ب ینینگاه کوتاه و سنگ و

 هام رو در اوردم و جلوش گذاشتم طرح

 مورد دوارمیکردم..ام یبراتون طراح دیکه کرده بود یو سفارشات قیکه بر اساس سال هییطرح ها نایا-

 واقع بشه!! پسندتون

 لبخند طرح ها رو برداشت و نگاه کرد با

 !!شهیحتما مورد پسند واقع م-

 نگاه کردن یت!!بعد از مدتپر بود از انرژي مثب شهی!همدادیزن به من حس خوب م نیزدم!چقدر ا لبخند

 رو نشونم داد و گفت یکیطرح ها  به

 ساده و بلند باشه! نطوريیا خوامیتنه اش نم نییدوستدارم اما براي پا یلیطرح رو خ نیا-

 هم با اخم به طرح زل زد و گفت یرعلیو به طرح نگاه کردم..ام دمیبه چونه م کش یدست

 نه شهینه مدل تکراري م نطوريیاما پشتش بلند باشه!ا میریگاندازه ي جلو رو تا روي زانو ب میتونیم-

 !!ساده

 حقجو لبخند زد خانم

 !شهیم یخوب زیبه نظرم چ-

 کردم... ادداشتیحرفشون تکون دادم و  دییرو به تا سرم

 بدم؟؟ رشییتغ نیکه بخوا ستیاي ن گهیمورد د-

 !!خوامیکه م هیهمون ی...همه چزمینه عز-

 نگاه کرد وگفت یرعلیم!خانم حقجو با لبخند به امزدم و تشکر کرد لبخند

 تا مانتوي من اماده بشه؟؟ کشهیچقدر طول م رجانیام-

 !ری...هشتم تشهیکه م ندهیتا هفته ي ا-

 لبخند تشکر کرد و منو رو سمتمون گرفت با

 ..امیبزنم و ب وانیسر به ک هیمن  دیتا شما غذاتون رو انتخاب کن-



 گفتم یرعلیرفت...متعجب نگاهش کردم و به ام رونیکوتاه ي ب یبا عذرخواه و

 وان؟؟یک-

 کوتاه گفت کردیکه منو رو نگاه م یحال در

 پسرشون!-

 که پسر داشته باشه!! خوردیباالانداختم!اصال بهش نم ابرو

 د؟؟یکنیاماده م یو خانم پوردشت رو ک یطرح خانم طالب-

 یمدت همه ش داشتم طراح نیبکوبم!!ا واریبه دسرم رو  خواستیدلم م یرو گاز گرفتم..از خسته گ لبم

 که منو رو بست و نگاهم کرد دیرو د می!فکرکنم درموندگدیکشیمخم نم گهی!دکردمیم

 !!متوجهیطراح کنمیم دیاما تاک دیکن یو طراح نیایمزون ن دیتونیماه تا جشن مونده!!دو هفته م هی بایتقر-

 که؟؟ دیا

 گفتم که سرش رو تکون داد یسرم رو تکون دادم و البته ي کوتاه یوشحالزدم و با خ لبخند

 خوبه!!-

 کردم و با سردردي که از صبح ولم نکرده بود وارد خونه شدم یخدافظ یرعلیام از

 !یسالم مامان-

 شد و اومد سمتم الیخیرو ب وهیبا لبخند ظرف م مامان

 و؟سالم دورت بگردم!دلم برات تنگشده بود!کجا بودي ت-

 نذاشت!! ایبخدا س امیب خواستمیمن م-

 و قابلمه هاي غذا اشاره کردم وهیظرف م به

 م؟؟یباشه!مهمون دار ریخ-

 با لبخند سرش رو تکون داد مامان

 اره!-

 کردم وگفتم زیر چشمامو

 ؟؟؟یک-

 من!!-

 دمیدو دمیکشیخفه اي م غیکه ج یصداي پونه با چشماي گرد شده برگشتم سمتش؛درحال دنیشن با

 و بغلش کردم سمتش

 تو!! ییییاومد خبریچه ب-

 تو؟؟کاروبار چطوره؟ ی!خوبدمیرس شهیم یخانوم!دوساعت یخونه نبودي که باخبر بش-

 زدم لبخند

 هم من خوبم هم کاروبار!!-

 هواي تهران به سرت زده! شدهیتو از خودت بگو!چ-

 باال انداخت! شونه

 تازه کنم! ییب و هواا امیگرفتم ب یهفته مرخص هیاز کارخسته شدم،-

 زدم لبخند

 کردي! یکار خوب-



 دنبال خودم دمشیگرفتم و کش دستشو

 حرف بزن! کمیتا من لباسمو عوض کنم  ایب-

 تخت نشست و من مانتو و شالم رو در اوردم و رفتم سمت کمدم! روي

 گذارر!! هیهم طراح هم سرماخوب بود!هم طرح ها  یلی!!خنستایتو ا دمیتون رو د هیعکساي افتتاح-

 گفت که نتونستم نخندم!شالم رو پرت کردم سمتش یگذار و با حالت هیسرما

 نظرت عوض بشه! شینیبب کیبار از نزد هی دمیبچه پرو!قول م-

 و شالم رو تا کرد دیخند

 ست؟؟یت ن قهیبه سل کهینزد یلی!خدهیاخالقشم به گوشم رس فیتعر-

 با چشماي گرد گفتم کردمیو تن مرنگم ر یکه تاپ سرخاب یدرحال

 !وبسیباشه!!من مردونه دوست داشتم نه  نیام ا قهیمن غلط کنم سل-

 زد و سرش رو تکون داد لبخند

 !!شهیکردن و جدي بودن جزو اخالقاي مردونه حساب م تیحما دونمیکه م ییتا جا یول-

 رو گرفت و نذاشت ایادر ارشفکرکردم که دست م یلبخند زدم و دوباره به وقت تیاسم حما دنیشن با

 تو صصورتم! بخوابه

 بنده خدا!! یببند که تابلو نش شتوین-

 دمیخند

 ایاز مادر ارش یلیس هیخب!اگه اون نبود حتما  کردیجاي منم بود ذوق م ی؛هرکسینه پونه دور از شوخ-

 که کمه حرفاش هم... یلیخوردم؛سیم

 که توي چشمام جمع شد رو کنترل کردم وگفتم یاشک

 نه خودش! کم؛کارشیم دیاما تاک ومدیکارش خوشش م نیبود از ا یخب هرک-

 رو تکون داد سرش

 هیبه هرحال تو  ستیباشه اصال بد ن یبدي به من اگه هم حس حیتوض یستیمجبور ن زمنیخب عز لهیخ-

 دخترکش و جذاب!تو هم دل داري نداري؟؟ سیک هیو اون مرد  دختري

 شده بود نگاه کردم و سرم رو چرخوندم رهیبه چشمام خ چشماش که به

 خاك شد پونه! ایندارم!دل من با ارش گهینه ندارم!د-

 که روي گونه م سر خورد رو پاك کرد و بادستاش صورتم رو قاب گرفت و یقطره اشک یبا ناراحت پونه

 چشمام نگاه کرد به

 !!منو نگاه کن باران!دهیبه اخر نرس اینگو دن نجوريیمن فداي اون دل شکسته ات بشم ا یاله-

 رو به چشماش دوختم چشمام

 همه ش دیو اسمون بود!اگه دو سال باهم موند نی!تفاوت شما تفاوت زمشديیخوشبخت نم ایتو با ارش-

 خاطر صبور بودن و کوتاه اومدن تو بود!! به

 و گفت رونیرو فوت کرد ب نفسش

 یعمر زندگ هی کردیکه مدام بهت شک م یبا کس یتونستیمرو بگم!تو ن دمیکه د ییزایچ دونمیالزم م-

 مانتوت جلوش بازه،کوتاهه،تنگه،شالت عقبه،شلوارت گفتیکه مدام بهت م یبا کس یتونستینم ؛تویکن

 هم گهیسال د 50!دو سال تحمل کردي،دوسال کوتاه اومدي یکن یو و و و..زندگ کوتاهه



 بود نیکارش ا ؟؟تنهایچ نستادیروي مادرش محکم وابار تو  هیکه  نی؟؟همیچ ؟؟دعواهاتونیتونستیم

 !!مامانت نگفته اما منرهیوصلت سر بگ نیخونه ش رو جدا کرد درسته؟؟برو خداروشکر کن که نشد ا که

 اصوال خواهش تیرضا انیم ی!همه وقترنیبگ تیبار اومدن دم درتا رضا 10 کینزد گم؛خانوادهشیم

 که دختره تون پسرمون رو اول گرفت االن ریردن؟؟فحش تحقک کاریچ یدونیم نایاما ا کنن،مودبنیم

 یکیکوچ یبزرگ شه،شمایحالل و حروم سرتون نم د،شمایشناسینم غمبریبه مادرشه!شما خداپ نوبت

 !!ستین تونیحال

 زد پوزخند

 هست؟ یچقدر تفاوت فرهنگ ینیبیم-

 رو با بغض تکون دادم سرم

 بندازمش دور! تونمیمنه!نم هیاز زندگ یبخش ایاما ارش دمیوقته د یلیپونه؛خ دمید-

 دیخند

 من گفتم بنداز دور؟؟فقط گفتم در قلبت رو نبند!-

 دیگفتم که گونه م رو بوس یرو تکون دادم و باشه ي کوتاه سرم

 تهران گردي؟؟ میبعد ناهار بر هینظرت چ دمیمن که تو خونه پوس گمی!منیافر-

 زدم لبخند

 !!میاما بر رسهیشما نم رازیتهران ما به پاي ش !هرچند کهمیبر-

 که صداي مامان اومد دیخند

 خانوما غذاحاضره!!-

 با لبخند به فسنجون نگاه کردم!! میکه نشست زیم دور

 رفت!!دستت دردنکنه! ادمیمامان سردردم -

 دیبشقابم رو پر کردم که مامان خند عیسر و

 باران مامان اول مهمون!!-

 گفتم ذاشتمیپر رو دهنم مکه قاشق  یدرحال

 !!کنهینم یبیکشه؛غریمهمون خودش م-

 گفت ختیریکه برام دوغ م ی!مامان درحالدنیو براي خودشون غذا کش دنیو خاله خند مامان

 چرا زود اومدي؟ یراست-

 وگفتم ختمیفسنجون روي برنجم ر یقاشق

 یرعلیام نیمهمه به خاطرهم یلیخ ینیکنم! یبراي اون مانتو طراح دیکه با هیجشن مهم هی گهیماه د هی-

 !!یکه دو هفته اي توي خونه هم استراحت کنم هم طراح گفت

 ناهار توي سکوت خورده شد!!بعد از ناهار کنار استخر هیسرش رو تکون داد وبق میبه نشونه ي تفه مامان

 زنگ زد ایکه س مینشسته بود اطیح توي

 جانم؟-

 سالم فسقل خانوم!حال شما؟-

 تو چطوري؟ خوبما،یسالم س-

 پونه اومده اره؟ دمیمنم خوبم،شن-



 دي؟؟یتو ازکجا شن-

 !رسهیخبرا زود م-

 دمیخند

 !!نجاستیاره ا-

 رو بده بهش!! ی!گوشمیزیتور سه روزه به مقصد شمال بر هیخب پس واجب شد -

 رو سمتش گرفتم یاي گفتم و گوش باشه

 با تو کار داره! ایس-

 واب دادزد و ج لبخند

 سر شمالم بزنم هی ادیبدم نم یهفته اومدم مرخص هیتونم  هیجان چطوري؟....من که پا امکیسالم س-

 ...هیکه مرخص بارانم

 چشماي گرد ابرو باالانداختم با

 !دی!توروخدا نکنکشتمیم یرعلیکنم وگرنه ام یطراح نمیبش دینه نه من با-

 نثارم کرد و گفت یکنیم خودیب

 هماهنگ شو پس!!قربونت رایو سم نیبا ام گهیبهتره!!اره د میوفتینظر منم امشب راه ب اره خوبه...به-

 !!خدافظ!برم

 غر زدم یقطع کردن گوش با

 کنم نه که برم یطراح نمیداده که بش یبکشه؟؟مرخص یرعلیمنو ام نیخوای!! مدیییتوروخدا؛نکن دینکن-

 !!کنهیم زمی!اي خدا!!بفهمه بخدا حلق اوشمال

 دیکه توي چهره م بود بلند خند یترسبه  پونه

 !برهیکه باران خانم ما انقدر ازش حساب م هیتا بفهمم ک نمیاقاي محترم رو بب نیواجب شد ا-

 دمیروي زانوم گذاشتمو نال سرمو

 ایشمال تا تو در ادیم شهیپام یرعلیاالن روزي که ام کنم؛ازیمرده فرض م گهیمن مردم،من خودمو د-

 رحم کن!! میبه جوون ای!!خدانمیبیماي خودم مکنه رو با چش غرقم

 یعصبان یرعلیخنده ي پونه و مامان تو صداي ناله هاي من گم شد!!من مطمئن بودم که ام صداي

 بودم! شه؛مطمئنیم

 غر زد ذاشتیم نشیرو توي صندوق ماش ومیکه ارش یدرحال ایس

 اري؟یبا خودت م یواسه چ گهید نویا-

 دمیبه کمرم زدم و غررو  دستم

 ادیخفه ام کنه دوتا طرح زده باشم دلش به رحم ب ایاومد شمال تو در یرعلیحداقل اگه ام نکهیبه خاطر ا-

 سفرمه! نیاخر نی!ارمیمیم گهید دونمیغر نزن!!من م دي؟؟انقدریام نکنه!حاال فهم خفه

 بلندشد نیجلو نشستم و در رو بستم که صداي خنده ي ام یروي صندل و

 فقط به روت میدیدنا،فهمیخر بودن نفهم یجلو!باران خانم نگ نهیهمه غر زد که قهر کنه بره بش نیا-

 !!!میاوردین

 از مامان و یصبح بود!بعد از خدافظ 5به  کیشدم!نزد رهیخ میزدم و به ساعت گوش ییدندون نما لبخند

 شروع کردم به غر زدن نی!با راه افتادن ماشمیراه افتاد بابا



 !منددیندازیدر م یرعلیکه منو با ام دددینبن رید؛خیاخرت کرد اریازتون نگذره منو روونه ي دخدا -

 شماها بود و نذ... ریتقص گمیم دیکه نفهمه من شمالم!!اصال اگه فهم کنمیرو خاموش م میگوش

 از پشت جلوي دهنم رو گرفت رایسم دست

 !!غرغرو!سرمون رفتتت کله صبح ریزبون به دهن بگ قهید هی-

 دیگفت و دستش رو عقب کش یو گازي از دستش گرفتم که اخ دمیخند

 !!یگرفتیقبال گاز نم-

 وگفتم دمیبه لبم کش یدست

 خاکبرسرت رژمو بردي خب!!-

 گفت ایخنده به س با

 گه؟؟ید میریاز چالوس م-

 اخم کرد و کوتاه گفت ایس

 نه،رشت بهتره!!-

 !لبم رو گازدمیبه پهلوش و اشاره ش به من رو د رو نیکه بلند شد ضربه ي ام رایاعتراض سم صداي

 گرفتم

 !میاز چالوس بر میبه خاطر من راهمون رو دور نکن ایس-

 انداخت و بعد گفت رایبه سم نهیاز تو ا ینگاه کوتاه و خشن ایس

 بهتون صبحونه بدم!! زاریببرمتون دم شال خوامیراه رشت هم قشنگتره هم م زمینه عز-

 یرو به پشت کردم؟سرمیفرار م یو سکوت کردم!تا ک اوردمیتابلو بود اما به روم ن اديیاي که اورد ز هونهب

 هیبخوابم!بعد از  تونستمیمگه م نایاما با سرو صداي ا ومدیدادم و چشمام رو بستم!خوابم م هیتک یصندل

 تالش کردن کالفه گفتم ربع

 نیرفتم شمال تو ماش یرعلیاخه!واال با ام دیکنیصدا مسرو د؟چقدری!خواب ننداردایهست ییعجب ادما-

 بخوابم! ذارنیربع نم هیصبح شد االن  یک دمینفهم دمیراحت خواب انقدر

 نگاه کرد ایو به س دیخودش رو جلو کش نی!اموفتمیاُ چهارتاشون باعث شد به خنده ب صداي

 کرد؟؟ سهیمقا یرعلیبا ام دم؟؟مارویدرست شن ایس-

 به چشماي من نگاه کردبرگشت سمتم و و

 دم؟؟یخخانوممم؟درست فهم دیراحتتر بود شونیا شیپ-

 دمیخنده موهاش رو کش با

 !!گهید خوابهیادم راحتتر م زنهی!خب اون حرف نمدیگمشو بچه پروووو!به من چه شما منحرف-

 با خنده گفت پونه

 د؟؟یدیاسترس کنارش خواب یکه ب دیبعد شما انقدر ازشون مطمئن بود-

 تم بغلش بخوابم که تو م..نرف-

 ي اخموي به افهیق ایبکشم!س غیج دیکه با دمیرس جهینت نیبلند شد و به ا دنشونیصدا اُ کش دوباره

 ادیکه دردم ن چوندیگرفت و گوشم رو گرفت و جوري پ خودش

 ده؟؟یبر سیگ یبخواب یبغل ک یخواستیم-

 بهم نگاه کرد وگفت نیام



 ؟؟یبخواب یخواسیم ی!بغل کنمین بگو ببکن رتتیغ یخاکبرسر پسرخاله ي ب-

 مشغول سوت کردیم یکه رانندگ یدرحال ای!سننیباعث شد همه شون سرجاشون بش دمیکه کش یغیج

 شد زدن

 شه؟؟؟یم فیاعصابش ضع شهیادم دلتنگ م دیفهمی!نمدیبچه سربه سر نذار نیبا ا گمیبهتون م ی:هنیام

 نثارش کردم یصداي خندهشون برگشتم و مشت با

 هاي خر! وونهید-

 سرجام نشستم! دمیخندیکه م یدرحال و

 !دیسمت خودش و روي موهام رو بوس دتمیدستشو دور گردنم انداخت و کش ایس

 !!دینکن تیبچه رو اذ نیا گمیبهتون م یاخ فدات بشم من!ه-

 الي پلکاي خواب الودم رو باز کردم نیصداي ام با

 بلند شو! لینگیج-

 نیشدم!ام ادهیپ نیبود!لبخند زدم و از ماش یبلند کردم و به رودخونه نگاه کردم!منظره ي قشنگ رو سرم

 ي نون رو دستم داد بسته

 با خودت ببر! نمینرو بچه!ا یدست خال-

 اریو پونه مشغول پوست کندن خ رایو باشه اي گفتم و با بسته ي نون سمت بچه ها رفتم!!سم دمیخند

 !!کردیم گوجه خورد ایو س بودن

 باران اون سفره رو بردار باز کن!-

 نگاه کردم و رینفرمون باز کردم!به پن 5و اندازه  دمیکش رونیبار مصرف رو از داخل سبد ب هی سفره

 گفتم

 که خراب نشه! زمینر رونیابش رو ب ادهیهمه ش ز نیا ایس-

 !زیبر ستین ادیز-

 بیبا فالکس از ش نیکردم!!ام میدو تا ظرف تقسو توي  ختمیر رونیرو ب ریباالانداختم و اب پن شونه

 گفت ایاومد و کنارمون نشست و رو به س نییپا

 !مونی!نگاه اوردي کنار جلبکا نشوندمایتور رو به تو سپرد تیبار مسئول هی نیبب-

 بااخم نگاهش کرد وگفت ایس

 توي سنگ و کلوخ! میبردیم شیبه تو مثل دفعه هاي پ میسپردیالبد م-

 ا گفترو به م و

 برمتونیبا فول امکانات سه روز م دینی!حاال ببمیشد ادهیتومن نفري پ 100 انیشب مارو برد ول هی ییخدا-

 !!ادینفري چقدر در م دینیبب شمال

 تا توي 3بگ ها رو از جعبه در اوردم و  ی!!تمیو مشغول خوردن صبحونه شد میدیکل کلشون خند به

 که رنگ نگرفته بود! زمیبر ییبرداشتم تا چا وانیل قهیده د انداختم و درش رو بستم!!بعد از فالکس

 هم دريیبگ هنوز رنگ نگرفته بعد ادعاي ل یتا ت3اقا نگاه با  نیرو سپردم به ا ییچا هیفقط  نی:ببایس

 !!کنهیم

 بگ داخل انداخت! یت گهیتا د2فالکس رو گرفت و  نیم؛امینفرمون به خنده افتاد 5

 !لَفتچ ی!پسرهرهیرنگ بگ دیکن تا شا یبسته رو خال هیاره -



 گفت دیخندیکه م یدرحال رایسم

 نشویماش نینذاشته ام ایچون س میدوتا رو بشنو نیسه روز فقط قراره کل کل ا نیخدا به دادمون برسه ا-

 !ارهیب

 اخم کرد وگفت نیام

 !ستین نطوریاصال هم ا رمینخ-

 ردم!!حرف نزن داداش من؛من تورو بزرگ ک-

 و گوجه نگاه کردم اریو خ ریپن یبه ظرف هاي خال دمیخندیکه م یدرحال

 !میرو تموم کرد ریقالب پن هینفري  5قربونتون برم من که فقط -

 غر زد نیام

 اخه!! هیچه تور نیکمه!ا رشونمیبفرما پن-

 که باعث شد به نیاز توي ظرف گوجه اي در اورد و فرو کرد تو حلق ام ایو س میگفت ییاي بابا ییتا4

 و بعد از گرفتن عکس میرو جمع کرد لیوسا میکه از خنده دل درد گرفته بود ی!!درحالمیوفتیب خنده

 !میراه افتاد دوباره

 ها! نهیجز خودت جلو بش ی:باران جان اجازه ندي کسپونه

 من حق اب و گل دارم حرف نباشه!-

 گفت راینثارم کرد که سم ییبچه پرو نیام

 !شهیم تیاذ نهیبراي اون عقب بش شستهیراحت جلو م یرعلیام نیتو ماش نکهینه ا یدونیم-

 در اومد غمیصداي ج دوباره

 که صورتش جلوي چشمام مجسم نشه!بخدا تب و لرز دیاریشماها!انقدر اسمشو جلوم ن دیبدجنس یلیخ-

 از ترس! رمیگیم

 اد؟؟یجلوي چشماتم م نحد؟؟صورتشیتا ا ینی:رایسم

 تاشون به خنده افتادن!غر زدم4زدم که  میشونیگفتم و دستمو به پ ییوا اي

 !دیفهمیقدرم رو م دمیبه قتل رس یرعلیاوموقع که توسط ام دیکن تیباشه منو اذ-

 گفت ایبا قهر روم رو ازشون گرفتم که س و

 !کنهیم یچه جوري اشت یفسقل نیا دونمیبده؛من م میدیپونه از اون کلوچه فومن ها که خر-

 دیخندیکه م یدرحال ایزدم و برگشتم سمتشون که به خنده افتادن!!س یغیاسم کلوچه فومن ج دنیشن با

 گفت

 نگفتم؟-

 کلوچه رو دستم داد و

 کنم برات نگه داشتم!! دارتیب ومدیخواب بودي دلم ن-

 به کلوچه زدم یگفتم و گاز بزرگ یشل عاشقتم شین با

 !میه صبحانه خورد:نگاشش کن انگار نه انگار تازپونه

 اي به کلوچه زدم! گهیو گاز د دمیخند

 در رو باز کرد و برامون یحاج موس قهیتوقف کرد و بوق زد!بعد از چند د الیجلوي و ایبعد س دوساعت

 توقف کرد و الیبزرگ و سرسبز و اطیبراش زد و رفت تو!توي ح یلبخند زد و بوق ایبلند کرد!س دست



 بخند اومد سمتمونبا ل ی!!حاج موسمیشد ادهیپ

 !!دیسالم جووناي گل؛ خوش امد-

 با لبخند بغلش کرد وگفت ایس

 چطوره؟ ؛حالتیسالم حاج-

 !هم من هم حاج خانم!براتون خوروش مرغ و انارنیایخوشحال شدم خبر دادي م یلی!خمیشکرخدا خوب-

 کرده! درست

 ج خانومت تنگشده!چقدر دلم براي غذاي حا یحاج موس یاي واي؛دستش درد نکنه اگه بدون-

 من به حرف گرفتمتون!بازم خوش دیدر کن یخسته گ دیخب بر لهیکه دلت تنگ نشه!خ ایتو زود زود ب-

 باباجان! دی!بردیامد

 و ساکمو برداشتم و همراه ویدر اورد!من ارش نیو ساك ها رو از توي ماش دیرو بوس رمردیگونه ي پ ایس

 نیاخر دیبودم!شا ومدهیوقت بود که ن یلیداشتم!منم خرو دوست نجای!چقدر امیشد الیوارد و نیام

 نکرده بود!!از پله ها باال رفتم و وارد اتاق مورد عالقه م رییتغ زيیبود اما خب چ شیسال پ4 بار

 !ساكدادینفر رو توي خودش جا م 5تا اتاق خواب داشت که هرکدوم حداقل 4بود و  یبزرگ اليی!!وشدم

 با خنده وارد شد رایو کنار تخت گذاشتم و روي تخت ولو شدم!!سمر ومیارش و

 !ستیپاشو تنبل خانم االن که وقت خواب ن-

 بخوابم! دی!بذار 10خسته ام بابا!ساعت  -

 !ديیخواب نیحاال خوبه تو ماش-

 و عادت مزخرف کنن!کالفه از جام بلند شدم نی!خاکبرسر ابردیرو توي متکا فرو کردم اما خوابم نم سرم

 و پونه مشغول شستن ظرف هاي رایروي مبل نشسته بودن و سم نیو ام ایرفتم!س نییپله ها پا از

 نشستم و سرم رو گذاشتم رو پاش و غر زدم ای!کنار سصبحانه

 !تکون نخور رو پات بخوابم!!برهیخوابم نم شهیرو تخت جام عوض م-

 دیخند بلند

 جاي خوابت پاي منه؟؟ شهیمگه هم-

 !بذار بخوابم!گهیزن!عادت دارم دانقدر حرف ن-

 زود خوابم برد!! یلیچشمام رو بستم و خ و

 و بلند شدم! دمیاي کش ازهیخونه نبود!خم ایجز س چکسیچشمام رو باز کردم ه یوقت

 داد!بچه ها کجان؟؟ ی!چه حالشیاخ-

 و از جاش بلند شد ختیرو بهم ر موهام

 !ایلب در-

 باالانداختم ابرو

 خب؟؟ یتو چرا نرفت-

 چون سرت روي پاي بنده بود!!-

 !!بلنداینشم نرفته بود لب در داریمن ب نکهیبگردم بچه ام براي ا ی!الهدمیخند زیرو گاز گرفتم ور لبم

 دمیتند تند گونه اش رو بوس شدمیم زونیکه از گردنش او یو درحال شدم

 اخ من فداي تو بشم مهربونمممم!-



 دیخند

 !!کنهیاحساسات خروش م هویچرا  دونمینکن خنگ خدا!نم میلبسه بسه تف ما-

 که ضربه اي به در خورد و صداي حاج خانوم از پشت در اومد دمیخند

 پسرم؟؟ امکیس-

 تند رفت سمت در ایس

 جانم حاج خانم اومدم!!-

 دست حاج خانوم لبخند زد ینیس دنیرو که باز کرد با د در

 نیبه ا ینی!سگرفتمیم ومدمیخود گردن شکسته ام م یگفتی؟؟ماخه ديیقربونت برم من چرا زحمت کش-

 نجا؟؟یرو اوردي تا ا ینیسنگ

 رو از دستش گرفت که حاج خانم اخم کرد ینیس و

 منو تو خونه ت راه ندي؟ خوايیم-

 شما رو سر بنده جا داري!بفرما تو! هیحرفا چ نیا-

 رو فشردمخانم لبخند زد و وارد شد!!با لبخندرفتم سمتش و دستش  حاج

 سالم حاج خانم حال شما؟؟-

 م رو بوسد گونه

 سالم دخترگلم!شکر خدا خوبم!-

 نهیزدم و تعارفش کردم تا روي مبل بش لبخند

 !دیدیبابت غذا ممنون زحمت کش-

 !دیمادر؟خوشحال شدم اومد یچه زحمت-

 خوردیرو م شییکه چا یگفت و در حال ینیبب ریو همراه کلوچه جلوش گذاشتم!خ ختمیر ییچا براش

 گفت

 یب نیچند وقته ا یدونیچقدر خوشحال شدم!م یدونینم میایم میگفت دار یکه زنگ زد به حاج امکیس-

 م؟؟یدیرو ند معرفت

 ش گذاشت و خم شد نهینگاه کردم؛دستش رو روي س ایخنده به س با

 !دمی!قول ممزنیسر م امیحاال!بعدشم زود زود م میسه روزي مهمونتون هست هیحاج خانوم! ریعذر تقص-

 خانوم اخم کرد وگفت حاح

 قول دادي!! شمیپ هی!سرخورهیقول تو به درد خودت م-

 گفت شدیکه بلند م یربع بعد حاج خانوم در حال هیو  میدیحاج خانوم خند تیحجم از شکا نیبه ا ییدوتا

 !!دیبگ یبه حاج دیتهم خواس زيی!!چچسبهیروي گاز تا سرد نشه!سردش نم دیغذاتون رو بذار-

 هست! یقربونت برم!نگران نباش همه چ یمرس-

 رفت!با ذوق در قابلمه رو برداشتم و لبخند زدم! رونیب یکوتاه یرو تکون داد و با خدافظ سرش

 تا من همه شو نخوردم!! انیحاج خانوم چه کرده!من که گرسنه ام شد زنگ بزن بگو ب نیبب ایب ایاخ اخ س-

 شدم!سبزي و ماست زیم دنی!!مشغول چانیاي گفت و شماره گرفت و بهشون گفت تا ب با خنده باشه ایس

 زیگذاشته بود رو روي م خچالیبود و داخل  دهیقبل اومدن برامون خر یکه حاج موس یینوشابه ها و

 ظرف بشورن! میرو مجبور کرد ایو س نیناهار توپول ام هی!بعد از خوردن دنیهم رس هیکه بق گذاشتم



 سه تا جونور!! نیسالمون رو لکه دار کردن ا 30چطوري عفت  ینیبیداداش!م ینیبی:منیام

 با غم سرشو تکون داد ایس

 روزارو!! نیا نهیبیو نم ستیخداروشکر مادرم ن-

 خنده غر زدم با

 !دی!ظرفتون رو بشورنمیبب دینکن ییانقدر مظلوم نما-

 رو بلند کرد غمیو ج دیرو به صورتم مال شیدست کف ایس

 !!یفهمیم حیلوت دادم اومدي تفر یرعلیصبرکن فسقل براي تو دارم!اونموقع که زنگ زدم ام-

 تاشون رو به خنده انداخت!4گفتم که هر  ییزدم و توروخدا غیج

 از اشپزخونه در اومدن نیو ام ایمبل نشسته بودم که س روي

 !نیتله کاب میبر میخوایم دیروي مبل پاش دیف س نش-

 لبخند زدم و بلند شدم نیتله کاب دنیشن با

 !میبر-

 باال تا لباسم رو بپوشم که به خنده افتادن! دمیاز پله ها دو و

 رفتم! نییو سورمه اي رنگم همراه کوله ام از پله ها پا دیگرمکن شلوار سف دنیاز پوش بعد

 من اماده ام!-

 دستش رو دور گردنم انداخت وگفت ایس

 هم اماده بشن! اون دوتا میصبرکن-

 داد زد و

 !دیبچه ها بدو-

 دمیپونه رو شن صداي

 !میاومد میاومد-

 به لنزام نگاه کرد و ضربه اي تو سرم زد ایس

 خودتو! یکنیکور م ذاري؟اخریتو مسافرتم لنز م-

 و ابرو باالانداختم دمیخند

 خوبه!!-

 مزون!لبم رو گاز گرفتم؛االن ومدیموقع م نیا یرعلیساعت نگاه کردم چهار بود!اکثر موقع ها ام به

 سوار یداشت که من بهش فکرکردم؟؟شونه باال انداختم و بعد از اومدن بچه ها همگ یچه ربط یرعلیام

 !پونه بامیدیتا رس دیطول نکش یلیتوي رامسر بود خ ایس اليیکه و یی!از اونجامیو راه افتاد میشد نیماش

 ر زدغ شدیرد م ابونیکه از روي خ ینیتله کاب دنید

 !!هیبابا خاله باز میه؟نرینیچه جور تله کاب نیا-

 !چشماي پونه گرد شدرفتنیباال م نایبه شونه ش زد و کوه رو نشون داد که تله کاب رایسم

 ترسناکه!! یلیخ مینر نیایبچه ها ب-

 چون درك مال تعجب میتامون سوار شد 5هر  طی!بعد از گرفتن بلمیتامون به خنده افتاد 4حرفش  با

 غر زد رایخلوت بود!!کنار در نشستم که سم نسريیا

 !!رهیگیجا رو م نیاي باران خاکبرسر توي همه جا بهتر-



 و شونه باالانداختم دمیخند

 تو شانس نداري وسط افتادي!-

 بودم!! نجایپامون بود نگاه کردم!!عاشق هم ریکه ز یلبخند به جنگل با

 دیچیدور کمرم پ ایس دست

 !نییپا ندازيین خودتو ماال نمیبب نجایا ایب-

 !عه!گهید نمیبذار بب-

 نگاه کن!!و بدون توجه به شهیاز پشت ش نیبش نوریا ای!بنییپا یوفتیحتما م یکنیاونجوري که تو نگاه م-

 غر زدم ستگاهیبه ا دنیمن کنار پنجره نشوندتم!!با رد شدن از جنگل و رس غرغراي

 !!شدیتر م ینطوال کمی شدیم یاي بابا چ-

 و بامزه اشاره کردم وگفتم ی!!توي راه به کلبه هاي چوبمیشد ادهیباهم پ دویبا خنده دستم رو کش ایس

 ا؟؟یس هیچ نایا-

 !تیسوئ-

 چشماي گرد گفتم با

 نجا؟؟یا-

 رو تکون داد سرش

 به باال! شهیتومن شروع م 300شب از  هیخب گرونه!هر  یاره ول-

 !هیجاي قشنگ یلیخ یول-

 کرد و گفت دییرو تکون داد و حرفم رو تا سرش

 !چسبهیهوا م نی!تو امیایب میریبگ رکاکائویش نیتا من و ام دینیبش غیتو االچ دیبر-

 که پونه کنارم نشست و میکردیو به منظره ي قشنگش نگاه م مینشسته بود یدنج و قشنگ غیاالچ داخل

 پهلوم زد به

 ه؟؟یچ هی!قضایکنیبه ساعتت نگاه م یحواسم هست ه-

 باالانداختم ابرو

 !دلم براي بچه ها تنگشده!دونمینم-

 باالانداخت و با خنده موذي گفت ابرو

 !!یرعلیام ایبراي بچه ها -

 !دیاسم رو صدا زدم که خند معترض

 با خودت رو راست باش! زمنیخب عز-

 با لبخند به قلبم اشاره کرد وگفت و

 افتاده خودت هنوز خبردار نشدي! نجایا ییقااتفا هیتا االن  شیمن مطمئنم از دوهفته پ-

 یلیجواب پونه رو داد!!چه دل شدیفوت کردم!مگه م رونیروي صورتم گذاشتم و نفسم رو کالفه ب دستمو

 بفهمم عادت کرده بودم نکهیبدون ا اشیو بداخالق یرعلیتنگ بشه؟!من به ام یرعلیدلم براي ام داشت

 داغ جلوم رکاکائویمطمئن بودم!!با گذاشته شدن ش نویدوستداشتن نداشتم!ا که بهش گفت یحس اما

 رونیبار مصرف حلقه کردم به بخاري که از فنجون ب هی وانیزدم و تشکر کردم!!دستم رو دور ل لبخند

 زل زدم و به حرفاي پونه فکرکردم!! ومدیم



 و پونه که غرق خواب رایبه سم و دمیالي موهام کش یرخت خوابم غلت زدم و کالفه نشستم!!دست توي

 و ختمیاب ر وانیل هیرفتم.. رونیفوت کردم و از اتاق ب رونی!نفسم رو ببردینگاه کردم!خوابم نم بودن

 !به ساعتدمیفهمیبود رو نم یبراي چ یکالفهگ نی..ادمیفهمیمبل نشستم!حال خودم رو خودم نم روي

 رو روشن یگوش نترنتیرفتم!ا نییبرداشتم و پا رو ومیصبح بود!توي اتاق برگشتم و ارش3کردم!  نگاه

 به یکردم!!!دست گرایبه طرح مانتوهاي باز یرو سرچ کردم!!نگاه 94و توي گوگل جشن حافظ  کردم

 کاري هاي کنار شعرهاي بیرو سرچ کردم!!تذه هیو نقوش کارشده توي حافظ دمیم کش چونه

 خواستمیاش زد اما مطمئن نبودم از کاري که مباه یخوب یلیطرح هاي خ شدی!!همه رو نگاه کردم!محافظ

 رو برداشتم و رفتم توي تراس میداشتم...لبم رو گاز گرفتم و گوش یرعلیام ییبه راهنما ازییبدم..ن انجام

 رو یرعلیرنگ تراس نشستم و شماره ام دیو سف یکی!!روي لبه ي نرده هاي سرامایو رو به در بزرگ

 که الزم بود بهم زنگ بزن؛خودم به خودم پوزخند زدم یزمان!به من چه خب خودش گفت هر گرفتم

 تا بوق باالخره صداي خواب 6!بعد از ستیربط ن یب میخوابیتماس با علت ب نیعلت ا دونستمیم چون

 دیچیتوي گوشم پ الودش

 !!انجویخانم ار دییبفرما-

 ساعت نیواقعا چرا من اشدم از زنگ زدنم!! مونیصداي خواب الودش لبم رو گاز گرفتم و پش دنیشن از

 نفرو از هیصبح 3تعارف ساعت  هینبودم که با  یزده بودم؟؟درسته خودش گفته بود اما من ادم زنگ

 !!دارکنمیب خواب

 ...زهیچ دیشد..خودتون گفت زیبد موقع تماس گرفتم اما چ یلیخ دونمیم دیسالم!ببخش-

 فوت کرد و گفت رونیب نفسشو

 !دییرو بفرما ونست؛امرتیمهم ن انجویخانم ار-

 و گفتم دمیکش یکیروي نرده هاي سرام یدست

 دیبا یکه من مدل مانتوي سال هاي گذشته رو نگاه کردم که ممتوجه شم تو چه سبک گمی..مزهیچ-

 کنم.. یطراح

 طرح گفتمی!اگه قرار بود مانتو ها مثل سبک پارسال باشن که نمیکن یسبک خودت رو طراح دیتو با-

 !دنیپوشیهمون طرح هاي پارسال رو م بزن

 زدم میشونیرو گاز گرفتم و ضربه اي به پ لبم

 که... دمی...مثال فهمزیچ ینینه از اون لحاظ -

 دیچیرو مجدد گاز گرفتم و فکرکردم..صداش تو گوشم پ لبم

 که..؟ ديیفهم-

 تا مطمئن دمیدیو صورتش رو م ششیقسم بخورم توي صداش خنده داشت!اي کاش بودم پ حاضرم

 !بشم

 اشتباه کردم! ینی..حق باشماست!زهیچ-

 بود؟؟ نیخوبه!خب؟فقط هم-

 و گفتم دمیبه پشت سرم کش یدست

 داشته باشه!! رادیا نمیا ترسمینگم بهتره!م ینه ول-

 که سرت داد نزنم!! کنمیرو قطع م یداشت گوش رادیبگو اگه ا-



 زد؟؟یبود داشت بامن حرف م یرعلیام نیگرد شد!ا چشمام

 ؟؟یداد براي چ-

 حرفت رو بگو!-

 رو گاز گرفتم و گفتم لبم

 کنم طرح یشعراي حافظ طراح بیو تذه هی..فکرکردم که اگه از طرح هاي کار شده توي حافظزهیچ-

 کار! یجهیاز نت ستمیمطمئن ن ینی..یول ادیدر م یخوب هاي

 ؟؟یکن ادهیپ یروي مانتوي ک خوايیرو م دهیا نیا-

 !!خوانیم کیو ش یمانتوي سنت هیگفتن  ادمهیخانم پوردشت!-

 فکرکن!!نقوش یمینقوش اسل نیبهتره اما..برو ب یکار نکن زایچ نیو ا بیروي تذه نکهیبه نظرم ا-

 دستم ندهیبهت بده!!راجب پارچه هم نگران نباش اگه طرح هارو تا هفته ا تونهیم شتريیتنوع ب یمیاسل

 اما بهتره زودتر میپارچه کمتر طول بکشه هرچند که زمان دار یکنم که کار طراحکاري  تونمیم یبرسون

 بشه!! انجام

 و کالفه گفتم دمیبه موهام کش یدست

 تموم کنم!! کنمیم یبتونم اما سع دونمیم دیبع-

 یخونه طراح یشستی!!اگه به جاي رفتن شمال میبهتره بخواب ستیکردن ن یخوبه!االنم وقت طراح-

 !!یو طرح بزن یبمون داریساعت ب نیبور نبودي امج کرديیم

 زنه؟؟یم یدست هیمن شمالم؟؟نکنه داره  دیاز کجا فهم نیگرد شد!ا چشمام

 گفته؟؟من خونه م! ی...من شمالم؟کزهیچ-

 اد؟؟یم ایتوي خونه تون صداي در-

 خب!معلومه که مسادیوا ایزدم و خودم رو فحش دادم!!چرا اومدم تو تراس رو به در میشونیاي به پ ضربه

 واسه من!!! کنهی!تازه خنگ خنگم انکار مستیکر که ن شنوهیرو م ایدر صداي

 ..ینی دیشد..ببخش زیپناه چ زدانیاقاي -

 !میزنیباشه به وقتش حرف م-

 و گفت دیکه گفتم رو شن یلب ریوز یاروم یییآ

 ی!نتونستم و سعخوامیهفته هم ازت طرح ها رو م نیسرکار!سر ا گرديیبرم یهر وقت از سفر برگشت-

 که؟؟!شبتون خوش! یفهمی!مشهینم میحرفا هم حال نیبرسونم اما نشد و ا کردم

 نشستم!!!فکرکنم قطع کرد که سرم داد نیرو قطع کرد!!از روي نرده ها سر خوردم و روي زم یگوش و

 یییده بود!آنش دییطرحم تا هی یوقت دادمیم لشیطرح هارو تحو گهیروز د3من چه جوري تا  ییی!!آنزنه

 گهیم یحس هیزمزمه کردم: بستمیو چشمام رو م دادمیم هیکه سرم رو به نرده ها تک یو درحال گفتم

 کردي باران! چارهیرو ب خودت

 کش و کردمیبلند م یکه سرم رو از روي تخته شاست یالي پلکاي خسته م رو باز کردم!درحال ایس باصداي

 به بدنه خشک شده ام دادم یغوس

 فسقل؟؟مگه جا نداري تو؟ ديیخواب نجایا:چرا ایس

 و اتودم اشاره کردم یو به تخته شاست دمیخسته م رو مال پلکاي

 خوابم برد! یک دمینفهم کردمیم یداشتم طراح-



 کرد اخم

 ؟یکنیم تینصفه شب؟؟چرا خودتو اذ-

 تا دست و صورتم رو بشورم گفتم شدمیکه بلند م یدرحال

 بدم!! لیاومدم شمال گفته تا اخر هفته طرح ها رو تحو نکهیا هیبه تنب یرعلیچون ام-

 رو یی!با حرص در دستشورفتیبود راه م یخط خط شبید یخوابیکه از ب یخنده ش روي اعصاب صداي

 که صداي خنده ش بلندتر شد دمیکوب

 نکن!! یسر در خال رسهینم یرعلیزورت به ام-

 بزنم غیج خواستیترم کرد!!دلم م یو عصبان ختیر رهنمیت رو پرو باز کردم که با شد رابیحرص ش با

 اومدم و رونیب ییاز دستشو تیو چند مشت اب به صورتم زدم و با عصبان دمی...پوف کالفه اي کشاما

 زد وگفت یام سوت افهیق دنیبا د ومدیم نییکه از پله ها پا نیاتاق رفتم!!ام سمت

 ؟؟یاول صبح هیا افهیچه ق نیا-

 بره!!پرحرص نفسم رو نییباال ببره و پا میکه بهش کردم باعث شد دستاشو به نشونه ي تسل یبعص نگاه

 !موهام که گره خورده بود رودمیاي رو پوش گهید رهنیرو در اوردم و پ رهنمیفوت کردم و پ رونیب

 ایم سصبحانه که نشست زیرفتم!!پشت م نییو پا دمیدردناکم کش یشونیبه پ یکردم و بافتم!!دست شونه

 جلوم گذاشت وگفت یقرص ییچا همراه

 بعد صبحانه قرص هم بخور سردردت خوب بشه!-

 !تشکر کردم و مشغولرمیگیبکشم سردرد م یخوابیب یکه وقت دونستیخوب م اینشست رو لبم!س لبخند

 نداشتم بعد از خوردن دو تا لقمه قرص رو برداشتم و همراه اب خوردم اديیز لیصبحانه شدم!!م خوردن

 چه دونستمیبودم نم دهیتمرگ نجای!!فردا دادگاه بود و من ادمیرفتم تو اتاق و دراز کش یبدون حرف و

 لهیپشت م ایببرن؟؟از تصور مادر ارش ایبشه؟چندسال حبس براي مادر ارش ی!قرار بود چکنمیم یغلط

 که توي صداش یتیجد ادیافتادم  یرعلیادامیخب!! شدیم نطوريیا دیزندون لبم رو گاز گرفتم!نبا هاي

 افتادم و لبخند شبشیصداي خنده الود د ادی!دمی!اه کشرهیرو پس بگ تشیشکا شهیگفت که نم یوقت بود

 به ایبودم و االن...با ورود س یاز دستش عصبان شیپ قهی!!تا دو ددمیفهمیلبم نشست!!حال خودم رو نم کنج

 دیزدم که کنارم نشست و گونه م رو بوس یلبخند کم جون اتاق

 !کنمیکه باور نم هیداریبه خاطر شب ب ه؟نگویچه حال نیشده؟ایچ-

 باالانداختم شونه

 فردا دادگاهه!!-

 رو تکون داد و موهام رو نوازش کرد سرش

 !دونمیم-

 شه؟؟یم یچ ینی-

 باالانداخت شونه

 !میتا فردا بفهم میصبرکن دیبا-

 رو گاز گرفتم و زمزمه کردم لبم

 ادم قالتاق بود! هی ایارش ییدا-

 شده نگاهم کرد زیرو تکون داد و با چشماي ر سرش



 خب؟؟-

 بستم وزمزمه کردم چشمامو

 !!بخشمیخودم رو نم چوقتیمن ه ارهیسرش ب ییبال ایدعواش بشه؛ یرعلیاگه فردا توي دادگاه با ام-

 ه لبخند موذي کنجبا چشماي بست یکه حت یموهام متوقف شد و با لحن نیاي ب هیدستش براي ثان نوازش

 گفت کردمیرو حس م لبش

 ؟؟ییرعلی!تو نگران امدمیمن درست فهم نمیبب سایوا-

 چشمامو باز کردم ونگاهش کردم تند

 زدم؟؟ یحرف نیمن همچ-

 تکون داد و با خنده گفت سري

 نموره! هی-

 نثارش کردم وگفتم یچپ چپ

 یبه خاطر من اتفاق یرعلیاگه ام بخشمیبرادرمن!من فقط گفتم خودم رو نم دنیتو گوشات چپ شن-

 !!وفتهیب براش

 چونهش زد و بهم نگاه کرد ریز یدست

 !!شهیم نمیاره خب ا-

 کردم و غر زدم نهشینثار س یمشت

 !!شمیمثل دوست تو نم وبسیادم  هیعاشق  چوقتینگران نباش من ه-

 و ونه باالانداخت دیخند زیر

 شیرو وارد زندگ یکه بخواد کس ستین یتیهم تو موقع یرعلیام یه هرحالانتظاري ندارم!ب نیمنم همچ-

 !!کنه

 دمیبخوام پرس نکهینگاهش کردم و بدون ا بااخم

 چرا؟-

 دیرو کش مینیخنده ب با

 مثل دوست من یوبسیادم  هیکه عاشق  ستنی!به هرحال همه مثل تو نیوجب مین ومدهیبه تو ن شیفضول-

 !نشن

 گفت رونیب رفتیکه از اتاق م یلند شد و درحالبا خنده از رو تخت ب و

 !!ایلب در میاماده شو که قراره بر-

 بخوام اسم رها توي ذهنم پررنگ شد! نکهیو بدون ا دمیموهام کش نیب یروي تخت بلند شدم و دست از

 مرفتم!!همه حاضر و اماده دم در منتظر رونیو بدون گذاشتن لنز از اتاق ب دمیلبم رو روي لبم کش رژ

 گفت دیخندیکه م یدرحال نی!امایسمت در میراه افتاد دنمیکه با رس بودن

 !!میشیخسته م میبر نیبا ماش نیایدوره ب یلیبچه ها راه خ-

 که دور کمرم حلقه شد سرم رو بلند کردم ایرها بود!!دست س ریاما من هنوز ذهنم درگ دنیخند یهمگ

 خانوم خانوما لنز نذاشتن! نمیبیبه به م-

 وتکون دادمر سرم

 حوصله نداشتم!-



 زل زدم ای!!به دردیگفت و گونه م رو بوس یاهان

 شده؟ی؟چیچرا تو خودت-

 باالانداختم شونه

 !دونمینم-

 شدم! رهیخ ایروي تخته سنگ نشستم و به موج در و

 تو اب؟؟ ايیباران نم-

 و تکون دادمرفته بود نگاه کردم و سرم ر ایکه تا زانو توي در رایسم به

 شدن ندارم!! سینه حوصله خ-

 و رایکردن سم سیمشغول خ نیچونه ام زدم و بهشون نگاه کردم..ام رینثارم کرد که دستمو ز یذوق یب

 بخندن!کم کم رایزد سمتشو جفتشون رو انداخت تو اب و باعث شد پونه و سم رجهیش ایبود که س پونه

 و اب بازي بودم اما امروز اصال حوصله ش رو نداشتم!!انقدر ایعاشق در یکنج لبم نشست!از بچه گ لبخند

 ولو شدن!!بالبخند هندونه رو در راندازیروي ز ییاومدن و چهارتا تیکردن تا در نها سیرو خ خودشون

 که باعث شد دمیخفه اي از درد کش غیو ج دمیتا ببرم که به جاي پوست هندونه دست خودم رو بر اوردم

 اومد سمتم و دستم رو تو اغوشش گرفت عیسر اینگاه کنن!!س هراسون بهم ییچهارتا

 دستتو!! نمیگفت تو هندونه ببري برامون!!باز کن بب یاخه من قربونت برم ک-

 دیدستم پوف کالفه اي کش یزخم نه چندان سطح دنیبا د ایرو گاز گرفتم و مشتم رو باز کردم!س لبم

 وگفت

 دکتر!بلندشو! متیبلندشو ببر-

 دیخند پونه

 د؟؟یدار هیفقط کمک هاي اول کنمیحلش م الیو میبر ستین زيیمن خودم پرستارما!!چ نکهیمثل ا-

 سرش رو تکون داد و اره اي گفت که خوبه اي گفت و کمکم کرد تا بلند شم!!از سوزش دستم ایس

 هايرفت تا جعبه کمک  ایو س نمیبش یکمکم کرد تا روي صندل نیام میدیکه رس الیپر شد!!به و چشمام

 !!با بغض به پونه نگاه کردمارهیرو ب هیاول

 بخوره؟؟ هیبخ دیبا-

 دیخند

 !ستین قمیاما در اونحد عم ستین ی!درسته سطحزدلمینه عز-

 و بردتم توي حمام!!به دیکش رونیو پنبه و باند رو ب نیجعبه رو اورد و جلوي پونه گذاشت!پونه بتاد ایس

 نگاه کرد وگفت چشمام

 !!یتحمل کن دیبا یول سوزهیم یلیخ-

 ش پنهون کردو روي نهیکمه بغلم کرد و سرم رو توي س دنمیطاقت درد کش دونستیکه خوب م ایس

 دیرو بوس موهام

 اونجا رو نگاه نکن!-

 روي گونه م یخفه شد و قطره اشک ایي س نهیتو س غمیج دیچیسوزش بدي که توي دستم پ با

 دمی!!صداي پونه روشنسرخورد

 روزي که اداوريیشدم!از  رهیشدم خ یچیجدا کردمو به دست باند پ ایس نهیتموم شد!!سرم رو از س-



 خورده بود لبم رو گاز گرفتم!سرم رو تکون دادم و ااز حمام هیو بخ مارستانیب میرفته بود یرعلیباام

 اب قند اومد سمتم وانیل هیبا  رایاومدم!سم رونیب

 بخور!! نیاز ا کمیایب!دهیدورت بگردم رنگت پر یاله-

 جرعه اي اب قند خوردم و گفتم لیم یب

 !!یخوبم!مرس-

 نگران نگاهم کرد ایس

 مطمئن؟؟-

 و رو به پونه گفت دیرو بوس میشونیرو باز و بسته کردم که پ چشمام

 ن؟؟یالزم ندار زيیبراي ناهار!چ میریبگ گریج میریم نیمن و ام-

 فت وگفتر رونیاز اتاق ب نیو ام ایهمراه س پونه

 !دیوپفک بخر پشسیخورده چ هینه -

 چشمامو باز کردمو به دستم نگاه یطراح اداوريیرو روي بالشت گذاشتم وچشمام رو بستم اما با  سرم

 و دوباره چشمام رو دمی!!پوف کالفه اي کشکردمممیم یدست چه جوري طراح نی!!اي واي!من با اکردم

 !!بستم

 تموم بشه!! روي هم گذاشتم تا غر زدناش چشمامو

 کن تا دستت یطراح گهید یهفته گه؟؟بذاریسه هفته د یگینم ؟؟مگهیکن یدستت واجبه طراح نیبا ا-

 !!ووانهید یکنیم تیخودتو اذ نجوريیبشه!!ا بهتر

 رو باز کردم و بهش نگاه کردم چشمام

 بدم طرح هارو!متوجه اي لیتااخر هفته تحو دی!باشهینم گمیجونم بهت م ایزمن،سیتموم شد؟؟عز-

 جوابشو بدي؟؟ خوايی!تو مکنهیو نشد قبول نم تونمیگفته نم یرعلیزم؟؟امیعز

 رو!! ی!ول کن اون طراحدمیمن م زمیاره عز-

 گذاشتم میشونیروي پ دستمو

 براي مزون مهمه!! یلیجشن خ نینکن!ا تیاذ ایس-

 ت؟؟یمهم تر از سالمت-

 دمیخند

 بده اون اتود رو! جونم خوشگلم ایبخدا خوبم!س-

 نشست!خنده ام ونیزینگاهم کنه رفت جلوي تلو نکهیو بدون ا دیکوب زیگفت و اتود رو روي م لجبازي

 که از ظهر تو حلقم گريیاز ج گهیلقمه ي د هیکه  یخودش؟درحال ای دمیکشی!از دست دوستش مگرفت

 کنارش روي مبل نشستم زدمیو گاز م داشتمیرو برم کردیم فرو

 م؟؟جون ایس-

 دمیشد!لبخند زدم و گونه ش رو بوس رهیخ ونیزیبهم به تلو توجهیب

 !خب؟کنمینم یشدم طراح تیبامن!اا!اگه اذ نجوريیباران فدات بشه نکن ا-

 سکوت!! دوباره

 !خورمیم گرممیدارم ج نیاجونم؟ببیس-

 دمدا هیاي به لقمه ي توي دستم زدم که صورتم جمع شد و سرم رو به بازوش تک گهیگاز د و



 !!خورهیبهم م گهیکه حالم از مزه ش د ارمیاصال هم به روم نم-

 !ختیو موهام رو بهم ر دیخند

 براي دمیبار د هی!نمیاون روي سگش رو بب خوادینداره!منم اصال دلم نم یشوخ یرعلیام یدونیتو که م-

 عمرم بسه! تمام

 رو تکون داد سرش

 بشه!! یخال گهیساعت د میتا ن گرتیف جبکن فقط اون ظر یکنیهرکاري م شمیتو نم فیمن حر-

 زیروي م حرفیاما ب خوردیداشت حالم بهم م گهیحس کردم چشمام سبز شد!!د گریاسم ج دنیشن با

 که یرو برداشتم و درحال میشب بود!!لبم رو گاز گرفتم و تخته شاست7و به ساعت نگاه کردم!!  نشستم

 و ناخداگاه دیچیتوي گوشم پ شیتا بوق صداي جد4م تو اتاق!بعداز رفت گرفتمیرو م یرعلیام شماره

 روي لبم نشست که خودم رو متعجب کرد! لبخند

 !انجویخانم ار دییبفرما-

 رو گاز گرفتم لبم

 نه که سئوال داشتم گفتم که بپرسم! زنمیزنگ م یمن ه دیسالم!!ببخش-

 رو متوجه شدم شیکالفگ

 !دمیگوش م دییبفرما-

 و اروم گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 دادگاه؟؟ دیریفردا م-

 دمیکالفه ش رو شن پوف

 !!دیتماس گرفت یراجب طراح کردمیفکرم-

 رو گاز گرفتم لبم

 نه!-

 !!دیو تماس رو قطع کن دیکن یخب پس بهتره خدافظ لهیخ-

 رو گاز گرفتم لبم

 !شهیاما اون دادگاه به منم مربوط م-

 د؟؟یهست یکش تیو شکا تیشکا نیکجاي ا قای!!شما دقیخانم فرهانمنم متهمم  یشاک انجویخانم ار-

 پناه... زدانیاقاي -

 رو قطع کرد حرفم

 بشنوم!!اون خانوم وارد یموضوع حرف نیراجب ا خوامینم گهیلطفا؛چون د دیگوش کن انجویخانم ار-

 گفته!شما من و بعد به خود من کیکه خواسته اول به شر یمن شده هر حرف مربوط ونامربوط مزون

 که شما مقصرش ستیچون مسئله اي ن دیو خودتون رو مقصر بدون دینداره که دخالت کن یلیدل چیه

 بدم؟؟ حیالزمه دوباره توض ای!حرفم رو تونستم بهتون بفهمونم دیباش

 یوطکه گفت هر حرف نامرب نینبوده اما هم یحرف خاص دیحرفش لبخند روي لبم نشست!شا دنیشن از

 که یشدن!حس تیمثل حما یحس هیتوي دلم نشست! یحس خوب هیمن و بعد خود من گفته  کیشر به

 تجربه ش نکرده بود! ایبا ارش چوقتیه

 نه متوجه شدم!!-



 ده؟؟یخوبه!طرح ها به کجا رس-

 تخته نگاه کردم! به

 کم دارن!! زيیچ هیار ش انگ هی!بقنهیشیتاش به دلم م 20تا امروز اما  شبیتا طرح زدم از د 50 کینزد-

 د؟؟یدار نترنتیست؛این یمشکل-

 بله!-

 !!کنمیم پیبراتون تا راداشویا دیخوبه عکس هاشو براي من بفرست-

 بخوام گفتم نکهیرو گاز گرفتم و بدون ا لبم

 !شمیاونطوري بهتر متوجه م د؟اخهیبگ رداشویکه زنگ بزنم پشت تلفن بهم ا دیبگ دیدید شهینم-

 گفت کوتاه

 د؟یداریب ی!!تا چه ساعترمیگیتماس م دمید دیخب!طرح هارو بفرست خبله-

 باالانداختم شونه

 !دارمیمن ب ستیساعتش مهم ن-

 رو روي پام گذاشتم میزدم و تخته شاست یقطع کرد!لبخند کج یگفت و بعد از خدافظ یخب کوتاه لهیخ

 وارد شد گریبا ظرف ج ایس که

 نخوردي؟؟ نارویچرا ا-

 !!خورهی!!حالم بهم مایولم کن ستوروخدا  ییییآ-

 گفت یخب کوتاه لهیخ

 فست فود!بدو اماده شو!! میریشام م-

 شادي زدم که سرش رو با تاسف تکون داد غیج

 !کنهیانار چروك م هیش رو شب افهیبخور ق گریج گمیاونوقت م-

 کردم و همراه پونه از اتاق دیمدت کاپممی!!مدمیزدم و مانتوي زرد رنگم رو پوش ییدندون نما لبخند

 سند کردم و یرعلیکه از قبل عکسشون رو گرفته بودم رو توي راه براي ام ییرفتم!!طرح ها رونیب

 رو کم کردم یقیموس صداي

 سرم رفت خب!!-

 غر زد رایسم

 کن!! ادشیباران ضدحال نزن ز-

 نگاهش کردمو غر زدم بااخم

 من مجروحم حرف نباشه!!-

 رو خاموش کرد! ستمیو س دیخند ایس

 به مجروح احترام گذاشت!! دیبا-

 غر زد پونه

 بارانو لوس کردي!! نیتو ا ایس-

 براشون در اوردم!! یرو در اوردم و شکلک زبونم

 ساده سفارش دادم!!پسر بچه بعد از گرفتن ینیزم بیمخلوط و س تزایپ نباریرو توي دستم گرفتم و ا منو

 شد رفت!پونه از جاش بلند سفارشمون



 من برم دستمو بشورم!!-

 که باعث شد بخنده!! میبهش گفت یتامون چندش4

 !زهی!خانم پاکوفتهی:برو چشمم بهت نایس

 که کنارم نشسته ایپناه س زدانیاسم  دنیبلندشد!با د میازمون دور شد ؛صداي گوش دیخندیکه م یحال در

 گفت که باعث شد ضربه اي به پهلوش بزنم یجون بود

 !!گهیار دخب عکسشم بذ-

 بلند شدم تا راحت بتونم صحبت کنم! ینثارشم کردم و از رو صندل یچپ چپ

 سالم!!-

 !!انجووی!خانم ارانجویخانم ار-

 که توي صداش بود متوجه شدم گند زدم!لبم رو گاز گرفتم و زمزمه کردم یحرص از

 گند زدم؟؟؟-

 فکر شده باشه روش؟؟ دیطرح با گوشزد کنم که هر دیچندبار با قایچندبار؛دق-

 رو گاز گرفتم که ادامه داد لبم

 مدل خاص تمرکز نکن که ذهنت بسته بشه؟؟ هیبگم که روي  دیچند بار با-

 رو محکمتر گاز گرفتم که صداش قطع وصل شد.. لبم

 ...دیطرح اولت...داره...نبا-

 کردمو گفتم اخم

 ..الو؟؟هشیپناه..صداتون قطع و وصل م زدانیالو...اقاي -

 دمیکالفه ش رو شن صداي

 !ادیصاحاب ب یانتن ب نیکه ا ییجا هیبرو -

 رونیاز فست فود ب دمیکنم دو شمیعصبان شتریب نکهیرو گاز گرفتم و قبل ازا لبم

 خب فکرکنم درست شد!!-

 رونیفوت کرد ب نفسشو

 ي نو باش نه دهینبال ا!دیکن یکپ دیمد شده!تو نبا ادیکه امسال ز هیطرح هیطرح اولت  گفتمیداشتم م-

 دیبازه!با اديیز کمیبراي اون مراسم که همه جا خبرنگار هست  قهی!طرح سومت؛اون پیو چ تکراري

 چیجلوي مانتو ه یو کوتاه قهیو  نی!!و طرح هفتم نوع استیهم درنظر داشته باش زایچ نیا یطراح توي

 ستمیبه پاره شدن داره که متاسفانه ن ازیطرح ها هم ن هیبه طرح هاي کار شده روش نداره!بق یتیسنخ

 انجام بدم خودت انجامش بده! نکارویا

 حرفش خندهم گرفت از

 !تونیی!ممنون بابت راهنماکنمیچشم!خودم پارهشون م-

 نه! ایمتوجه شدي  نمیمنتظر طرح هاي اصالح شده هستم تا بب-

 لبخندزدم

 !فرستمیم کنمیحتما!اصالح م-

 خوبه!خدانگهدار!-

 خداحافظ!-



 رو قطع کردم و با لبخند وارد فست فود شدم و کنار بچه ها نشستم! یگوش

 بازه! ششیچون ن چوندهینپ نسريیظاهرا ا ای:نه سرایسم

 دمیخند

 !!چوندینپ یلینه خ-

 خوبه!-

 ایحشره سبز رنگ صورتم تو هم رفت!س دنیفرو کردم که با د ینیزم بیرو برداشتم و داخل س چنگالم

 اما دمیشنیحشره اخم کرد وظرف رو برداشت و رفت سمت صندوق!!صداش رو نم دنیشد و با د خم

 یخم شد متوجه شدم عذرخواه یش گذاشت و باشرمندگ نهیکه اومد و دستش رو روي س مردي

 نشست! یبرگشت و روي صندل ای!سکنهیم

 شد؟ی:چنیام

 کرد یاومد عذرخواه رشی!مددیاریباشه ن نجوريیقراره ا تزاهاتونمیبهش نشون دادم گفتم اگه پ یچیه-

 حرفا!! نیاز ا و

 چونه ام زدم و گفتم ریز یدست

 !!دمیبودم توي فست فود د دهیتو عمرم حشره سبز ند-

 اومد! ینیزم بیس گهیظرف د هیفست فود با  ریکرد که مد دییبا خنده تا رایسم

 متوجه نشدن!واقعا شرمندهم!توي پاکت ها بوده بچه ها  نکهیازتون!مثل ا خوامیعذرم یلیخ-

 سرش رو تکون داد ایس

 بچه ها بتونن بخورن!! گهیچون فکرنکنم د نینبود به ا ازيیممنون ن-

 رو گذاشت ورفت!!هنوز چند قدم دور نشده بود که ینیزم بیکرد و ظرف س یدوباره عذرخواه مرد

 ضربه اي به پهلوم زد ایکه س ختمیر ینیزم بیرو باز کردم و روي س سس

 عده هیبا  ادیبخورن!!خوشم م توننینم گهید گمیحداقل بذار دوقدم دور بشه بعد حمله کن!!منو باش م -

 اومدم مسافرت! بخور

 لبش رو گاز گرفت یظرف هاي خال دنیبا د ای...سمیغذامون رو خورد میدیخندیکه م یدرحال

 دیمونه فکرکنن نتونستب دیذاشتیبچه ها توروخدا؛به خاطر ابروي منم شده دوتا دونه ش رو م-

 !المصبا حشره بود تو غذاتون!!دیبخور

 با خنده دور دهنش رو پاك کرد نیام

 !هیچ ایسوسول باز نیبرادر من!ا هییصحرا یزندگ-

 !!ساعتالیو میگفت!!بعد از حساب کردن غذا برگشت یبا خنده سرش رو تکون داد و بله ي کوتاه ایس

 براي فرستادمیوم کردمیطرح هارو کامل م دیرفتن تا بخوابن اما من با یاز خستگ همه یشب بود ول 10

 و شروع به اصالح اوردمی!!اتود رو که دستم گرفتم صورتم از درد جمع شد اما به روي خودم نیرعلیام

 گذاشتم و رفتم سمت اشپزخونه!!باند رو از نیها کردم!!با قرمز تر شدن باند دستم اتودم رو زم طرح

 که از درد جمع شده بود از یعوضش کردم!با صورت میدر اوردم و با باند خون هیجعبه کمک هاي اول داخل

 خفه اي از غیج یرعلیاز ام یاوک افتیفرستادم!!بعد از در یرعلیهام عکس گرفتم و براي ام طرح

 و چشمام رو بستم!! دمیکشان توي رخت خوابم خز ازهیو خم دمیکش یخوشحال

 رو اطیساعت بود که دادگاه شروع شده بود و من تمام طول و عرض ح3ساعت نگاه کردم!  استرس به با



 !!ایهم براي مادر ارش یرعلیکرده بودم!دلشوره داشتم!هم براي ام یط

 با لبخند اومد سمتم و بغلم کرد ایس

 ادگاه!!دگهیکردي!بسه د یرو ط اطینکن با خودت!از صبح صدبار طول و عرض ح نجوريیمن فداتشم ا-

 !دنیبشه خبر م تموم

 رو گاز گرفتم لبم

 شه؟؟یجلسه تموم م هیتو  ایس-

 رو تکون داد سرش

 دنیکه اونجا بودن رو به عنوان شاهد برده امروز که تموم بشه!ثابت بشه راي رو م ییکسا یرعلیاره ام-

 !!شهیتموم م و

 دیگفتم که خند یییروي دلم گذاشتم و آ دستمو

 !!شهینم زيینترس فداتشم!چ-

 باشه!! ومدهیسرش ن ییخاموشه؟بال شیچرا گوش یرعلیام-

 دیخند

 !کنهیدادگاه فسقل!معلومه که خاموش م-

 "اون خانوم وارددیچینشستم و لبم رو گاز گرفتم!نگران بودم!!صداش توي گوشم پ اطیپله هاي ح روي

 من و بعد به خود من گفته!" کیشرکه خواسته اول به  یمن شده هر حرف مربوط ونامربوط مزون

 دیخند ایروي لبم نشست که س لبخند

 !شهیم یخنده هام داره واقع لیدل کنمیفکرم-

 نگاهش کردم و گفتم جیگ

 ؟یچ-

 !!دیو خند یچیرو تکون داد و گفت ه سرش

 نخوردي! یچیبخور!از صبح ه زيیچ هیتو  میپاشو بر-

 رو باالانداختم سرم

 !کشهینم لمیم-

 شده بود؟؟با صداي یدادگاه انقدر طوالن نیروي چشمام گذاشتم و پام رو تکون دادم!!چرا ارو  دستم

 نگاه کردم اینگران به س یرعلیاسم ام دنیتند برگشتم سمتش!با د ایس یگوش زنگ

 روباه پسر؟؟ ای ريیش-

 تموم شد مینگران ایخنده س با

 پناه روباه باشه! زدانیاقاي  شهیبرمنکرش لعنت مگه م-

 شد؟؟یاال حکم چح-

 تو؟؟ هیخوبه!حاال قصدت چ-

 کرد؟؟ نکارویا شهیم ینی-

 اره خب کار واسه تو نشد نداره!!-

 حتما!!ممنونم ازت!خدافظ! زنمیخب اومدم تهران بهت سرم لهیخ-

 دستش رو گرفتم یقطع شدن گوش با



 شده؟؟یچ جهیشده؟نتی!بگو چایبگو س-

 وگفت ختیرو باخنده بهم ر موهام

 یبا پول قسمت شالقش رو منتف یرعلیحبس که ام میسال و ن1ضربه شالق با  95گران نباش! گفتم که ن-

 !کرده

 لرزون گفتم باصداي

 وحبسش؟؟-

 !ادیحساب کار دستش ب خوادیتا ازاد بشه!فقط م دهیم تیبمونه تو زندان بعد رضا یماه هیاونم گفت -

 دیت کردم و خداروشکري گفتم که خندفو رونیحرفش نفسم رو راحت ب دنیشن با

 !فشارت افتاده حتما!!خهی خهیبخور دستات  یچ هی میبر ایگفتم که نگران نباش!االنم ب-

 که پونه روي تختم نشست کردمیرو با سشوار خشک م سمیخ موهاي

 !ایشیم تیاذ نطوريیاستراحت کن فردا پاشو برو!ا کمی میدیتازه رس-

 گفتم کردمیکه روي صورتم پخش م یپودرم رو برداشتم و درحال رو خاموش کردم و کرم سشوار

 برسونم!دلم براي بچه ها تنگشده! یرعلیطرح هارو به دست ام دیبا شهینم-

 توجه بهش رژ ماتم رو روي لبم یبااخم نگاهش کنم!!ب نهیکه با خنده گفت باعث شد از ا یخب لهیخ

 ر پلک زدم تا سرجاش قرار گرفت!خط چشمرنگم رو توي چشم گذاشتم و چندبا یلنز عسل دمیکش

 نهیبه خودم تو ا یرو کامل کردم!!نگاه کاپمیرژگونه کمرنگ م هیو با  دمیپشت چشمم کش ینازک

 زدم و موهام رو کج بافتم و شالم رو سر کردم! تمنديی!لبخند رضاکردم

 !رسهیماشاال چقدرم به خودش م-

 دمیخند

 !دنیمرتب بودن نه رس گنیبهش م نویا-

 رو برداشتم! ومیو ارش دمیبامزه اي گفت که گونهش رو بوس یبله

 من رفتم!-

 اومدم! دیمنم شا-

 نثارشم کردم وغر زدم یچپ چپ

 اماده شو! ؟بدویینجایچرا ا ايیب خوايیاگه م-

 و ازجاش بلندشد دیخند

 بپوشم! دیمن امادهم فقط مانتوم رو با-

 اومد رونیکه مامان از اشپزخونه بااخم برفتم  نییرفت سمت اتاق مهمان!!از پله ها پا و

 !یرفتیفردا م یذاشتیاستراحت به خودت بدي؟؟م هی خوايینم-

 دمیلبخند گونه ش رو بوس با

 بخدا نگران نباش! ستمیبرسونم!من خسته ن یرعلیطرح ها رو به دست ام دیمامانم!با شهینم-

 اومد نییاز پله ها پا پونه

 مادهم!که من ا میبر-

 !!میرفت رونیاز مامان ب یزدم و بعد از خداحافظ لبخند

 !شیریبا اون دستت بگ خوادیرو بده من نم وتیارش-



 خوب شده! باینه راحتم!زخمش تقر-

 ري؟؟یبا مترو واتوبوس م ادهیتو هرروز پ گمیم-

 روتکون دادم سرم

 !دمیم حی!قدم زدن رو ترجیروزاهم با تاکس یبعض رمیروزا با اژانس م یبعض-

 بخره؟ نیبابات ماش یگینم نیبه خاطر ا-

 هم...شونه باالانداختم شیبود بخش نیبه خاطر هم شیبخش دیرو گاز گرفتم!شا لبم

 اره!-

 گفت کردیکه به بچه هاي داخل پارك نگاه م یرو تکون داد و درحال سرش

 دنبال کاراي مزون! دیریدنبالت م ادیم یرعلیوقتاام یبعض گفتیمامانت م-

 !ضربه اي به پهلوش زدم وگفتمهیحرف چ نیکه بفهمم منظورش از ا شناختمیپونه رو م نقدرا

 !!ستین زيیچ یرعلیمن و ام نی!بیرعلیبه ام دیمنو بچسبون دینکن یانقدر سع-

 زد لبخند

 هست؟؟ زيیچ نتونیب میمگه ما گفت زمیعز اريیخب چرا جوش م لهیخ-

 قلبم اشاره کرد به

 هست!! زيیچ هیاون تو  گمیمن م-

 و غر زدم دمیکالفه اي کش پوف

 اخه؟ ديیم ریگ ی!چرا هگفتمیبود خودم بهت م زيیبس کن پونه!چ-

 دیخند

 !!یکه بخواي به من بگ یدونیخودت هنوز نم نکهیبه خاطر ا-

 ه نداد!سوارادام نیاز ا شتریکه ب دیرو د یکالفگ نیو فکر کنم پونه ا شدمیکم کم داشتم کالفه م گهید

 تونستینم یرعلیمن ام نیب زيی!چمیجفتمون سکوت کرد شیتجر ستگاهیبه ا دنیو تا رس میشد مترو

 اسم رها توي ذهنم پژواك شد و کالفهم مونه؟دوبارهیدوستدختر م یب یرعلیمثل ام ی!اصال مگه کسباشه

 !!کرد

 محض سوار شدن توي اسانسور پونه گفت به

 داره! ییروپا!!سبک اهیکیش یلیپاساژ خخ-

 بودم رو توي دستم جابه جا دهیکه سرراه خر ییکردم!!گل ها دییرو تکون دادم و حرفش رو تا سرم

 لبخند زدن دنمیبچه ها لبخند دوباره روي لبم نشست!بچه ها با د دنیشدم!!با د ادهیو از اسانسور پ کردم

 به استقبالم اومدن و

 گشده بود!!چقدر دلمون تن یدونیسالم باران جاننن..نم-

 کردم! یزدم و با هرسه تاشون روبوس لبخند

 دلم تنگشده بود؛چه خبر؟اوضاع چطوره؟؟ یمنم حساب-

 لبخند زد مایرو کنار کنسول گذاشتم که س ومیارش

 !زدیبهمون سر م ومدیپناه اکثرا م زدانیخوبه!نگران نباش!!تو نبودي اقاي  یهمه چ-

 گفت تایباالانداختم که گ ابرو

 ؟؟یکنینم یان خانم رو معرفباران ج-



 رو گاز گرفتم لبم

 پونه خاله ي بنده هستن!! شونیرفت!!ا ادمیاصال  دیاي واي ببخش-

 رو به پونه گفتم و

 و سمانه!! تای..گمایدوستاي بنده...س ناهمیا-

 بود رو اب یکه تو نبود من خال یکرد!!گلدون یتمام باهاشون دست داد وابراز خوشبخت ییبا خوشرو پونه

 و گل هام رو داخلش گذاشتم!! کردم

 شده؟؟ی:باران دستت چسمانه

 دستم نگاه کردم وگفتم به

 !!دمی!با چاقو برستین یمهم زیچ-

 و گفتم فمیرفتم سمت ک و

 نرفته! ادمیتا -

 هاشون رو دونه دونه در اوردم و جلوشون گذاشتم یسوغات

 ناقابله!!-

 گفت کردیکه باز م یاشت و درحالبا ذوق کلوچهش رو برد مایس

 به زحمتت نبودم!! یراض ديیباران جون چرا زحمت کش-

 با خنده اشاره کرد تایگ

 نبودي!! یقشنگ معلومه راض-

 !زمیراحت باش عز دینکن تشیاذ-

 چهار روزي که نیکردم!!تو ا دیبه فاکتوراي خر یمشغول نگاه کردن مانتو ها شده بود و من نگاه پونه

 ضاع خوب بوده ظاهرا!با ورود نرگس اعتصام به مزون لبخند زدم و خودم به استقبالش رفتم!!او نبودم

 !دیخوش امد یلیسالم خ-

 جوابم رو داد یلبخند گرم با

 سر هیگفتم  دمیشن ادیمزون شما رو ز فیاز دوستان تعر گردمیمدل خوب م هیبراي جشن حافظ دنبال -

 !!نمیمانتوها رو بب بزنم

 زدم لبخند

 نشونتون بدم تونمیم نیکه اگه بخوا میراستش هنوز مانتوهامون دوخته نشدن فعال فقط طرح ها رو دار-

 مدل رو!! میبراتون بدوز تا

 اوردم... رونیو طرح ها رو ب ومیاي گفت رفتم سمت ارش البته

 !دینگاه کن دیتونی!مدییبفرما-

 توي چشماش روشن شد لبخند رو روي لبامکه  یبه طرح ها نگاه کرد!برق یلب ریزد و با تشکر ز لبخند

 از توي اتاق پروو صدام زد کردیاز مانتوها رو انتخاب کرده بود پروو م یکی!پونه که اورد

 باران جان؟-

 مانتوي تنش لبخند زدم دنیاز نرگس رفتم توي اتاق پرو...با د یکوتاه یعذرخواه با

 !ادیچقدر بهت م-

 نگاه کرد نهیخودش تو ا به



 دو دلم! کمینداشتم  یرنگ نیحاال ا ؟؟تایمطمئن-

 قشنگه اصال شک نکن!! یلینه خ-

 کردن! دییهم که توي اتاق پروو بودن تا مایو سمانه و س تایگ

 ..نجایا میاومد میمملکت اومده ما تنهاش گذاشت گرینرگس؛زشته باز شیمن برم پ-

 نرگس لبم رو گاز یها که روي کنسول بود و جاي خال طرح دنیرفتم که با د رونیتند از اتاق پرو ب و

 زدم طرح هام رو برداشتم و میشونیانقدر ناراحت شد که گذاشت رفت؟؟ضربه اي به پ ینی!گرفتم

 بوق جواب داد3روگرفتم..بعداز  یرعلیام یشماره

 .انجویخانم ار دییبفرما-

 بدم!! لتونیا رو اوردم که تحوه د؟طرحیارینم فیپناه!شما امروز مزون تشر زدانیسالم اقاي -

 پارچه!! یسراغ طراح میبر میمستق نجایکه از هم نمیبب نییپا دیاریجلوي پاساژم؛ب-

 زدم لبخند

 !امیچشم!االن م-

 رو قطع کردم و رفتم سمت اتاق پروو! یگوش و

 ونه!مجبوري تنها برگردي خ دیدنبال پارچه ي مانتوها!!ببخش میریپناه م زدانیپونه من با اقاي -

 دیلبخند گونه م رو بوس با

 نه فداتشم برو به سالمت!مواظب خودت باش!!-

 رفتم! رونیاز مزون ب ومیکردم و بعد از برداشتن ارش یبچه ها خدافظ با

 .کنمیبراي خودم تو را ارزو م و

 دنیرفتم!!با د رونیاسانسور به صورتم نگاه کردم؛از خوب بودنم که مطمئن شدم از اسانسور ب نهیا توي

 زدم و سوار شدم.. یلبخندکمرنگ نشیماش

 سالم!!-

 که طرح هارو یو سمتش گرفتم!درحال دمیکش رونیب ویرو تکون داد که طرح هام رو از ارش سرش

 دیکوتاه پرس گرفتیم

 دستتون؟؟-

 !کوتاه گفتمدونستمیتوي دلم نشست که علتش رو نم یکلمه حرفش لذت هی نیهم از

 !دمیبر با چاقو-

 نگاه رو به طرح ها انداخت نیرو تکون داد و اخر سرش

 طرح ها! نیا دنیبراي کش دیداشت یپشتکار خوب یبا دست زخم نیافر-

 رو گاز گرفتم و زمزمه کردم لبم

 ترس داشتم نه پشتکار!!-

 د؟؟یگفت زيیچ-

 چشماش نگاه کردم و سرم رو باالانداختم به

 نه گفتم ممنون!-

 که گفتم وفتهیو خواست راه ب رو تکون داد سرش

 ..مانتو امادهخوادینرگس اعتصام اومد مزون گفت براي جشن حافظ مانتو م شیربع پ هی نیهم یراست-



 !میبهشون گفتم درحال حاضر طرح مانتوها رو دار مینداشت

 همونجا توقف کرد؛چشماش بسته شد و اروم گفت چیکه رفته بود سمت سوئ یدست

 ؟یچ-

 که تو هوا خشک مونده بود نگاه کردم و اروم زمزمه کردم یي بسته شده و دستترس به چشما با

 !میفعال طرح ها رو دار ستیگفتم مانتوها اماده ن-

 !با همون چشماي بسته زمزمه کرددمیشدن دندوناش روي هم رو شن دهیقسم بخورم صداي ساب حاضرم

 نگو که طرح ها رو نشونش دادي!-

 م و لب زدمو ترس نگاهش کرد دیترد با

 دادم؟؟ینشون م دینبا-

 شد و سري که با شدت برگشت سمتم همزمان شد با صداي دهیکه محکم روي فرمون کوب دستش

 دادش

 ؟؟یکنیخودت چه فکري م-

 و از پشت پرده ي اشک به چشماي قرمزش نگاه کردم!خم شد دمیترس خودم رو عقب کش با

 نفسش روي پوستم پخش شد ی!اونقدري که داغسمتم

 شه؟؟یپر م اديیحواست هست که چوب خطتات داره ز-

 که توي سه روز گذشته تگريیحما یرعلیبه ام یشباهت چیخشن ه یرعلیام نید؛ایام از بغض لرز چونه

 دلتنگ شده بودم نداشت!! ادشیبا

 من..فقط..-

 دیل شده ش غرکروات دور گردنش رو شل کرد و از الي دندوناي قف رفتیکه عقب م یدرحال

 صداتو نشنوم!!-

 یکه ب ی!قطره هاي اشکدیچیپ ابونیتوي خ کایالست غیحرف اضافه اي راه افتاد وصداي ج یاستارت زد ب و

 یرعلیو چشماي سرخ ام یشونیرو با پشت دستم پاك کردم و به پ دنیچکیاز من روي گونه م م اجازه

 و کردیکه کرواتش رو باز م یشده؟!درحال یعصبانچرا انقدر  دونستمیبودم و نم جیکردم!!هنوزم گ نگاه

 غر زد نداختیپشت م یصندل روي

 ت روي اعصابمه!! هیصداي گر-

 که از بدنش ساطع یحرارت خورمینکنم،قسم م شیعصبان نیاز ا شتریرو جلوي دهنم گذاشتم تا ب دستم

 شد و در رو ادهیپ نیماش تند از هیتوي اله ییالیجلوي ساختمون و نی!!با توقف ماشکردمیرو حس م شدیم

 !دستش رو روي زنگوفتمیو دنبالش راه ب امیکه باعث شد من شوك شده هم به خودم ب دیکوب بهم

 نیعلت ا دمیفهمینگاهش کردم!اصال نم دهیو ترس جیضرب گرفت!!گ نیو با پاش روي زم گذاشت

 کنار در نگاه کرد و وارید که خبري نشد لبش رو روي ههم فشار داد و به قهی!بعد از چند دقهیچ کاراش

 کرد زمزمه

 نه؟؟ یکنیباز نم-

 و دیکتو با دستاي لرزون ازش گرفتم که پر یحرف چیرو در اورد و گرفت سمتم!بدون گفتن ه کتش

 کاری!!با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم!چدیگرفت و خودش رو باال کش واریرو به گوشه ي د دستش

 از اونطرف در رو برام باز کرد و من دنبالش راه یک دمیکه نفهمتوي شوك بودم  کرد؟؟انقدریم داشت



 !!در قرمز رنگ خونه باز شد ودمیدیپناه رو داشتم م زدانی یرعلیاز ام ديی!!قطعا امشب روي جدافتادم

 دیخندیکه م ی!!دختر جوون درحالستادیاومد و روي تراس ا رونیجوون و البته لوندي از خونه ب دختر

 گفت

 باال! ايیخونه م ب واریاز د کردمیکردي!فکر نم زمیسوپرا شهی!مثل همیرعلیام خوشم اومد-

 نیتا هم نیبود متعجب نگاه کردم!ا ستادهیساعت گذشته اروم جلوي دخترك ا میکه مثل ن یرعلیام به

 ستادیپوزخندي زد و روبه روي دختر ا یرعلیشد؟؟امیدود از کلهش بلند نم شیپ قهید دو

 بهتر از کار تو و نرگس بود نه؟؟ یلیقطعا کاري که من کردم خ-

 به من نگاه کرد دیخندیکه هنوز م یدر حال دختر

 !زمیبگم کارات فوق العاده بودن عز دیدرسته؟؟با یطراح کوچولوي ما تو هست-

 چونه ي دختر رو گرفت و چرخوند سمت خودش یرعلیام

 دختر هم فکر نکن!نه روي خودش نه روي طرحاش! نی!رو ارونیب زیکه تو ذهنته بر ییفکرا-

 ستادهیا یرعلیتاپ وشلوارك جلوي ام نیبود که با ا یدختر ک نیو دختر نگاه کردم،ا یرعلیبه ام متعجب

 کرد؟؟یو خنده هاي دلبرانه م بود

 یموضوع نیسرپا راجب همچ شهیتازه کن!نم ییتو گلو ای!بیرعلیام ريیم شیزود پ نقدریهم شهیهم-

 کرد!! صحبت

 خشکش زد یرعلیگرفت و رفت سمت در که با حرف ام یرعلیروش رو از ام و

 ؟اره؟یبا کوروش خوش-

 که حاال با پوزخند روي سکوي تراس نشسته بود و با یرعلیبا چشماي متعجب برگشت سمت ام دختر

 !رفتیتوي دستش ور م یگوش

 ؟؟یشناسیتو..تو کوروشو..از کجا م-

 به دختر بده کوتاه گفت یجواب نکهیبدون ا یرعلیام

 حالت چطوره پسر؟؟-

 دیخنده پسر که بلند شد رنگ دختر به وضوح از صورتش پر صداي

 !خوب بود!همونطور که خواسته بودي!میتازه از سفر برگشت-

 نیدر گرفت تا زم رهیگفت که دختر دستش رو به دستگ یسرش رو تکون داد و خوبه کوتاه یرعلیام

 گذاشت و سمت دختر بشیرو توي ج ینگاه کردم!!گوش یرعلیو متعجب به ام!نگران به دختر نخوره

 بتونه حرفاش و بفهمه!! یشد که دختر به خوب کشی!اونقدر نزدرفت

 سال 8مثل تو چه جور تا کنم اما اون رفتار براي همون  یاونقدر نابلد بودم که ندونم با ادم شیسال پ -8

 توي خارج از یکه حت ارهیبه سرت ب ییخطاست تا بال هیمنتظر  سادهیاالن جلوت وا که یرعلیبود!!ام شیپ

 !!یو کارکن یسرت و بلند کن ینتون رانمیا

 با همون پوزخند ترسناکش روي یرعلیافتاد و چشماشو با درد بست ام نیدخترروي زانو به زم یوقت

 نشست و جلوي چشماي بسته دختر بشگن زد زانوش

 کمر بستم نباریاز اون طرح ها با اسم برند تو دوخته بشه!ا یکی هیبه حرفام!فقط کاف گوش کن یه یه-

 !حواستو جمع کن!تینابود به

 زد وگفت قتريیدختر پوزخند عم یدر مقابل چشماي به اشک نشسته و



 کردم!! زتیکه دوباره سوپرا دونمیم-

 وي من مبهوت رو گرفت و دنبالگفت و باز یکوتاه داریددیبه ام شدیکه از جاش بلند م یدرحال و

 که حاال خونسرد پشت فرمون نشسته بود یرعلیو منگ به ام جی!!گمیرفت رونیو از خونه ب دیکش خودش

 کردم و گفتم نگاه

 بود؟؟ یدختر...ک نی...انیا-

 کوتاه گفت وفتادیکه راه م یدرحال

 رها..رها فالح!!!-

 بود که خود دهیبودم و رنگم پر دهی!!اونقدر ترسرو بهم زدم وانیاب پرتغال داخل ل اتیمحتو ین با

 نگاه کردم که خونسرد یرعلیگرفته بود تا حالم بهتر بشه!!به ام وهیمتوجه شده بود وبرام ابم یرعلیام

 تیبود از عصبان کینزد شیو سکوت کرده بود!اصال انگار نه انگار تا دوساعت پ یبود روي صندل نشسته

 اونقدر نابلد بودم که ندونم شیسال پ8" شدیحرفاش توي سرم پژواك مرو درسته قورت بده!هنوز  من

 بود!" شیسال پ 8مثل تو چه جور تا کنم اما اون رفتار براي همون  یادم با

 کلمه از حرفاشون رو متوجه نشده بودم! هی یبودم؛حت جیگ

 سئوالت رو بپرس تا انقدر با خودت کلنجار نري!!-

 نترسم!!دوباره با نیاز ا شتریتا ب ستین یداشت نشون بده عصبان یسع ینیکه هنوز براش "تو" بودم  نیا

 بازي کردم وانمیتوي ل ین

 !کنمیدارم جراتم رو جمع م رمیکلنجار نم-

 نیبشم!!حاضرم قسم بخورم توي ا رهیخندهش باعث شد متعجب سرم رو بلند کنم و بهش خ صداي

 که یبودم!ناخداگاه لبخند روي لبم نشست!درحال دهیه ش رو ندهچوقت خند شناختمشیکه م یماه4

 گفت کردیش رو جمع م خنده

 بپرس!-

 بود؟ یاون دختر ک-

 بار گفتم.رها فالح! هی-

 هست؟ یرها فالح ک نهینه منظورم ا-

 جواب داد کوتاه

 !!یمیهمکار قد هی-

 ینگاه کرد و اخ کوتاه !به ساعتشدهیبپرسمم جواب نم یحت ینیتوضح نداد  نیازا شتریب نکهیا

 نگاهش کردم گفت؛نگران

 شده؟؟ زيیچ-

 رو تکون داد سرش

 شده! ریفرودگاه باشم اما فراموش کردم و االن د گهیساعت د میتا ن دیبا-

 از جاش بلند شد و بهم نگاه کرد و

 تا فرودگاه چون وقت ندارم برسونمت!! یکن میمجبوري همراه-

 گفتم و همراهش یباشه کوتاه داشتمیرو برم فمیکه ک یدم نشه!درحالرو گاز گرفتم تا متوجه لبخن لبم

 بیاس میافتادم!!انقدر تند تا فرودگاه روند که مجبور شدم کمربندم رو ببندم تا اگر تصادف کرد راه



 بود یرعلیام هیشب بیکه عج یدخترجوون دنیبا د تینگاهش رو چرخوند و در نها تیجمع نی!!بنمینب

 گذاشت و یرعلیام نهیدستشو روي س دیبهش رس یلبخند زد ووقت یرعلیام دنیا دسمتش!!دختر ب رفت

 به دست ی...اخمام ناخداگاه تو هم رفت و اول نگاهدیرو بوس یرعلیو گونه ي ام دیروباال کش خودش

 به خود دختر کردم!!قدي متوسط..موهاي یکل ینشسته بود و بعد نگاه یرعلیام نهیکه روي س دختر

 کوچک و خوش فرم..گونه ینی..بیدور مشک یخت درست مثل موهاي خودم...چشماي طوسو ل یپرکالغ

 و باهاش دیکوتاه گونه ي دختر رو بوس یرعلیشد!!ام قتریي جذابش اخمم عم افهیق دنیپر..از د هاي

 کردم لبخند یاطراف متوجه نشدم!!بابرگشتن دختر سمتم سع اهويیکرد که به خاطر ه صحبت

 کرد.. میکوتاه معرف یرعلیبه سمتم اومدن!!ام یرعلی...همراه امبزنم

 غزل دخترعموي بنده! انجویو طراح مزون..خانم ار کیشر انجویغزل جان خانم ار-

 دستم رو جلو بردم و کوتاه گفتم یلبخند کمرنگ با

 خوشبختم غزل جان..-

 هم دستم رو فشرد و درست مثل پسرعموش گفت غزل

 !!نطوریمنم هم-

 هم اضافه شد!!سه نفري از گهید یکیکم بود  وبسی هیزمزمه کردم  رلبیرو از داخل گاز گرفتم و ز لبم

 ...میشد نیو سوار ماش میخارج شد فرودگاه

 د؟؟یبریم فیخونه تشر انجویخانم ار-

 هی یدوباره جلوي دخترعموش شما شده بودم خندهم گرفت!قشنگ معلوم بود دوستنداشت حت نکهیا از

 بود.. 11 کیهم از صالبتش کم بشه!!به ساعت نگاه کردم..نزد هذر

 !ممنون!دمیبرسون امکیخونه ي س ستین یاگه زحمت-

 گهی...داوردمیبهم کرد رومتوجه شدم اما به روي خودم ن نهیاز تو ا امکیاسم س دنیکه غزل با شن ینگاه

 ه از وسط نصف شدن چون تا خونهان ک یبیکه دخترعمو پسرعمو مثل دو س اوردمیم مانیکم داشتم ا کم

 ساعت فقط هی قایخونه دق دمیخودم افتادم که تا رس ادیکلممه حرف نزد!! هی یحت چکدومشونیه امکیس

 تشکر ایجلوي خونه س نیهمه تفاوت!!با توقف ماش نیمامان صحبت کرده بودم!خندهم گرفت از ا با

 خند زدم و دستم رو جلو بردمشده بود لب ایشدم..به غزل که مات خونه س ادهیو پ کردم

 خدافظ غزل جان!-

 نگاهش رو از خونه گرفت وبه من دوخت و کوتاه گفت غزل

 خدافظ!-

 هم تشکر کردم و رفتم سمت خونهش و زنگ زدم... یرعلیام از

 !!یرفت شمیظهر از پ ؟؟بعدازیمن شینداري همه ش پ یبچه تو مگه خونه زندگ-

 دمیخند

 برات!! اوردمیجا گذاشته بودي!حقت بود نم فمیتو ک باز کن بچه پروو...شارژرت-

 جلوم گذاشت یشربت وانیو در رو برام باز کرد!روي مبل نشستم که ل دیخند

 وقت شب؟ نیاومدي ا یبا ک-

 !!یرعلیبا ام-

 اي شربتش رو خورد وگفت جرعه



 طون؟یش دیتا االن کجا بود-

 فتمحرص کوسن رو سمتش پرت کردم و گ با

 کرد!بعد هم کسانیبدبخت رو با خاك  یرعلیدختري به اسم رها فالح که ام هی شیپ میهمه جا!!اول رفت-

 فرودگاه دنبال دخترعموش غزل... میرفت

 سمتش و دمیگلوش و به سرفه افتاد...با ترس دو دیپر خوردیکه داشت م یاسم غزل شربت دنیشن با

 زدم و باخنده گفتم پشتش

 ر خب!حاال خوبه خونه ي خودته!بخو شد؟؟ارومیچ-

 نگاهم کرد کردیکه هنوز سرفه م یدرحال

 غزل بود؟؟ یمطمئن-

 رو تکون دادم سرم

 ش؟؟یشناسیم ه؟تویرها فالح ک نی..اایول کن س نارویاره بابا!مطمئنم!ا-

 نگاه کردم و دستم رو جلوي صورتش تکون دادم ایاخماي توهم س به

 تو؟ ییا؟؟کجایس-

 و نگاهم کرد رو بلند کرد سرش

 ؟ یگفت زيیچ-

 شده نگاهش کردم.. زیچشماي ر با

 تو؟؟ یخوب-

 محکمتر کرد!!مشکوك نگاهش کردم وگفتم وانیرو تکون داد و دستش رو دور ل سرش

 روم زوم شد دم درم که محو خونه شده امکیخونه س رمیهم تا گفتم م ه؟؟غزلیچ هی..قضنمیبب سایوا-

 !بود

 داختزد و ابرو باال ان پوزخند

 !!ادشهیخوبه پس هنوز -

 پلکس شهیم یعصبان یوقت دونستمیشدم!!م رهیخ دیلرزیکه م ینشستم و به اخماي تو هم و پلک کنارش

 که شونه هاشو ماساژ یهست!در حال زيیچ هی!!نگران نگاهش کردم!حاال مطمئن شده بودم لرزهیم

 گفتم دادمیم

 بدنت داغه داغه! یول هیچ هیقض دونمیه نم..من ککمیجونم اروم باش  ایس-

 !!نگران به اخمايشدیم شتریو هربار شدت ضربه ها ب دیکوبیم زینگاه کردم که روي م یوانیل به

 که از دستش چکه یبه خون دهیهراسونم کرد!!ترس وانینگاه کردم که صداي شکسته شدن ل شیشونیپ

 نشون یاخ هم نگفت و واکنش یکه حت ایبه س یخفه اي زدم!!با چشماي اشک غینگاه کردم و ج کرد

 بودم...خم شدم و دست دهیند یشکل نیا چوقتیرو ه ایشدم!!حاضرم قسم بخورم تو عمرم س رهیندادخ

 رو گرفتم شیزخم

 ..پاشو..کنمیدکتر..خواهش م میجونم پاشو..پاشو بر ایس-

 !!هراسون به قطره هايدیهم کوببلند شد و رفت تو اتاقشو در رو ب یحرف چیگفت و بدون ه یخوبم کوتاه

 که قطره هاي اشک روي گونه م یکه روي پارکت هاي خونه ش چکه کرده بود نگاه کردم!!درحال یخون

 برداشتم و رفتم سمت نیرو همراه پنبه و بتاد یرنگ دیسف یرفتم توي اشپزخونه و پارچه ختیریم



 ساعد دست سالمش رو روي چشمشبود و  دهی...اروم در رو باز کردم..روي تخت دراز کشاتاقش

 نیکرده بود!با بغض روي زم زونیرو از تخت او کردیکه هنوز خون ازش چکه م یبود و دست گذاشته

 تکون هم یکردم و اروم روي دستش گذاشتم!!حت نیدستش نشستم و پنبه رو اغشته به بتاد کنار

 گفت یلب ریز یو گره زدم!!مرس دمیچیرنگ رو دور دستش پ دیرو گاز گرفتم و پارچه ي سف نخورد؛لبم

 رو کنار شیشونیبه پ دهیدستش رو جمع کرد!!کنارش روي تخت نشستم و موهاي چسب و

 که یرو داغون کرده بود اما هرچ ایس نطوریو غزل افتاده بود که ا امکیس نیب یچه اتفاق دونستمی..نمزدم

 بگه به یبخواد درد دلش رو به کسبود که  نیتودار تر از ا ایمهم!س یلیمهم بود!!خ دونستمیم بود

 شد از قیبپرسم فقط کنارش نشستم و سکوت کردم..نفس هاش که عم زيیچ نکهیبدون ا نیخاطرهم

 در اوردم و شماره پونه رو گرفتم بمیرو از ج میرفتم!!گوش رونیرو خاموش کردم و از اتاق ب چراغ

 دختر؟ ییکجا-

 ..امیسالم پونه..خونه س-

 !مینگرانت شد یگفتیزودترم-

 رفتم نییرو گاز گرفتم و از پله ها پا لبم

 ..مونمیم نجایخبر بدم!من شب ا ومدین شیپ تیموقع دیببخش-

 ؟یبراي چ-

 رو گاز گرفتم و گفتم لبم

 تا رو ایخونه س مینکرد...االنم جفتمون اومد دییاونا رو تا یرعلیپاي طرح ها..ام نمیمجبورم تا صبح بش-

 !میا کارکنه طرح

 چرا اخه؟ یطرح ها به اون خوب-

 ..خدافظ!کنهی..من برم صدام مگهید هیرعلیام دونمینم-

 رو چارهیب یرعلی..دروغ که شاخ و دم نداره!امرونیرو قطع کردم و نفسم رو فوت کردم ب یتند گوش و

 شهیرفتم سمت ش بدبخت روحشم از ماجرا خبر نداره!!لبم رو گاز گرفتم جارو شارژي رو برداشتم و بگو

 برداشتم و با غصه یکردم!دستمال زیهاي بزرگش و جمع کردم و خورده هاش رو با جارو تم کهی!!تها

 بود حالش! نیمن اورده بودن که ا ايیبه روز س یچ دونستیشده رو پاك کردم!خدا م ختهیهاي ر خونه

 فرستادم که امروز امیپ یرعلی!!براي امدمیبه پلکاي خسته م کش یبلند شدم ودست میبا آالرم گوش صبح

 رو باز کردم؛هنوز خواب بود!به چهره ي درهمش نگاه ایو از اتاق برون رفتم!اروم در اتاق س رمینم مزون

 محبوب کیبغض کردم...بعد از شستن دست و صورتم مشغول درست کردن پنک شیو از ناراحت کردم

 که یداد و درحال هیاشپزخونه تک وواریبه د !با چشماي بستهدارشدیهم ب ایساعت بعد س میشدم...ن ایس

 گفت خاروندیرو م سرش

 سرکار فسقل؟؟ یتو چرا نرفت-

 باال انداختم شونه

 گفت امروز نرم مزون!! یرعلیام-

 دمینگاهم کرد که خند هیباز کرد و عاقل اندرسف چشماشو

 صبحانه بخور! ای!برو دست وصورتت رو بشور بگهیخب نرفتم د-

 بره! سیا سروحال داره ت یک-



 من صورتش رو شست!! غايیج غیو بدون توجه به ج نکیاومد سمت س و

 مرد شلخته اي!! هیتو  ایس-

 دیرو روي صورتم کش سشیخ دست

 !ییزن غرغرو هیتو هم -

 خوب نشون بده خودش خوب کردیم یکه سع نیجلوي اپن نشست و مشغول خوردن صبحانه شد!!هم و

 گفتم تا بخنده اما ایبراي س روزمیرو برداشتم و روي اپن نشستم...از خرابکاري د رقهوهمیش وانی!!لبود

 لبخند زد و سر تکون داد!لبم رو کج کردمو گفتم فقط

 ه؟؟ی..نظرت چرونیب میبر میبه بچه ها بگ-

 رو فشار داد وگفت مینیب خوردیرو م کشیاز پنک کهیت نیکه اخر یدرحال

 من برسونمت مزون بعدشم خودم برم شرکت! یبششما اماده  نهینظرم ا-

 و غر زدم دمیرو تو هم کش صورتم

 !!ایینه س-

 برو اماده شو زود! نییانار نکن فسقل!بپر پا هیتو شب افهیاره باراننن!ق-

 کار ی!موقع ناراحتگهیبود د ایرفتم تا مانتوم رو بپوشم!س زونینثارش کردم و با لباي او یاخالق بدبخت بد

 !!کردیمش مارو فقط

 پاساژ که توقف کرد برگشتم سمتش جلوي

 ..گذرهی...خوش مییدربندي جا میبر ایست؛بین ریهنوزم د نیبب ایس-

 دیخنده خم شد و گونه م رو بوس با

 برو فداتشم!خدافظ!!-

 شدم و رفتم سمت پاساژ..سوار اسانسور که ادهیپ نشیاز ماش یبراش در اوردم و بعد از خدافظ یزبون

 تراز وبسیبااون دخترعموي  ومدیازش خوشم نم گهیاخم کردم..اصنشم د یرعلیام دنیدبا  شدم

 باالانداخت ییابرو یرعلی!!امخودش

 !نیاینم دیفکرکردم گفت-

 نگاهش کردم زیت

 برگردم؟ نیخوایم-

 رومو ازشکه به خودم گرفتم هردوتا ابروش باال رفت و سکوت کرد!!بااخم  یحالت تهاجم دنید از

 دونستمیاما م زدینم یکه به من حرف ایو با توقف اسانسور بدون توجه بهش رفتم سمت مزون!س گرفتم

 بود فیاب گلدون که کث دنی!!به بچه ها سالم کردم و با دختیاونطوري بهم ر شبیهست که د زيیچ هی

 زدم غر

 رسه؟؟یگالي بدبخت نم نیبه داد ا یکس امیتا من ن-

 کردم تا بعدا یا خال گهیرو توي ظرف د فشیمبهوتشون گلدون رو برداشتم و اب کث در مقابل نگاه و

 در اوردم و داخل گلدون رو پر کردم و دوباره گل ها رو فمیرو از ک یو اب معدن رونیب زمشیبر

 روي یرعلینشستم!متوجه نگاه کوتاه ام یروي کنسول گذاشتم و روي صندل فمویگذاشتم!!ک سرجاش

 !اوردمیبه روم ن شدم اما خودم

 خودم برم؟؟ ای نیایپارچه همراهم م یبراي طراح انجویخانوم ار-



 غر زدم رفتمیم رونیو همراهش از مزون ب داشتمیرو برم فمیکه ک یاخم نگاهش کردم و درحال با

 !!کنهی..همه کارارو خودش ممیکیکه شر نهیاسمش ا-

 و شب قبل فکرکردم ایو به س میشد نیر ماشبهم کرد و سکوت کرد..سوا یگوشه ي چشم نگاه کوتاه از

 ابروهام نشست!! نیدوباره اخم ب و

 !دیومدیبهتر بود امروز نم کنمیفکر م-

 نگاهش کردم یچپ چپ

 پارچه؟؟ یبراي طراح دیکه تنها بر ومدمینم-

 نگاهم کرد کالفه

 انجو؟؟یاومده خانم ار شیپ یمشکل-

 شرو روي هم فشار دادم و تند برگشتم سمت چشمام

 !دیدونیواال!شما بهتر م دونمیمشکل؟؟نم-

 ابونیبود...کنار خ شیو دست زخم ایس شینترسوندتم..تمام حواسم پ یهم حت دیکه کش یحرص پوف

 داشت و برگشت سمتم نگه

 رفتاراي بچه گانه رو ندارم! نیچون اصال حوصله ي ا دیدیو شما هم جواب م پرسمیم گهیباار د هی-

 اومده؟ شیپ یمشکل

 به صورت جذابش نگاه کردم بااخم

 خبر برگشتشم دنیبا شن یحت امکیکرده که س کاریدخترعموتون چ دیبدون دیاما شما با دونمیمن نم-

 !زهیریبهم م انقدر

 و روشو ازم گرفت دیاي کش گهیکالفه ي د پوف

 ؟ست؟ین نطوری!امیدخالت کن گرانیتوي رابطه ي د ستین یبه نظرم کار درست-

 بغض داد زدم پر

 اما براي من مهمه!! دینیرو با چشم بب زتونیمثل شما مهم نباشه خرد شدن عز یبراي ادم سفت دیشا-

 روم رو ازش گرفتم و گذاشتم اشکاي حبس شده توي چشمام روي گونه م سر بخورن..من برام حال و

 که اون رو عذاب زيیچمهم بود! کردیمن رو خوب م طیشرا نیکه توي بدتر یمهم بود؛حال کس ایس

 که جلوي صورتم قرار گرفت رو پس زدم و اشکام رو پاك ی!بطري اب معدندادیمنم عذاب م دادیم

 دمیتا اروم بمونه رو شن دیکه کش یقی!!صداي نفس عمکردم

 ساله!! 21ساله ست نه  18دختر  هیرفتار  قایرفتار دق نیا-

 نگاهش کردم که سرش رو تکون داد زیت

 سالته! 18 میکنیض مخب فر لهیخ-

 ادم نبود! هیشب شیچیرو گاز گرفتم؛ه لبم

 مقصره و یک نکهیبدش نه به من مربوطه نه به تو!حاال اون رابطه تموم شده!ا ایرابطه اي بوده خوب  هی-

 رونیخودشون رو از اب ب میهم غزل خوب بلدن گل امکیبازم نه به من مربوطه نه به تو!هم س گناهیب یک

 بهتره!! یلیخ میوسط ما کاسه داغتر از اش نش نیپس ا بکشن

 نگاهش کردم و غر زدم بااخم

 گه؟؟یمنظورت از ما؛منه د-



 رو تکون داد سرش

 باشه!! تونهیم-

 اما.. شمیمن کاسه داغتر از اش نم-

 وسط حرفم دیپر

 به نکهیاما ا هیعیکامال طب کنارت بوده برات مهمه طیشرا نیکه تو بدتر یبرات مهمه!حال کس امکیاما س-

 البته.. ستین یعیاصال طب یکن یحرصت رو سر من خال گهیرابطه دو نفر د خاطر

 چشمام نگاه کرد به

 !!رمیگیپس بهت خرده نم هیعیساله طب 18دختر  هیبراي -

 رو با حرص روي هم فشار دادم و بغضم رو قورت دادم.. چشمام

 !نیایم یکه به ذهن هر ادم دیاي هست هنیگز نیمطمئنم براي دلداري دادن اخر-

 از اون زننیکه همه م یینه از اون لبخندا دمیبا حرص رومو ازش گرفتم اما لبخند گوشه ي لبش رو د و

 !!یکن داشیپ دیبا نیکه با ذره ب ییلبخندا

 رايب یکه فرصت نیروز پراز جنب وجوش! هم 18روز گذشته بود!  18 یرعلیاون روز و دعواي من با ام از

 که از مانتوهامون ییکرده بود اما استقبال باال یشاک یرو حساب یرعلیکردن ژورنال نمونده بود ام درست

 میبود دهیکه براش انقدر دو یروز وشروع جشن 18 نیرو اروم ترکرده بود!توي تمام ا یرعلیبود ام شده

 صت غذا خوردن هم به خودشفر یکارش شده بود از مزون به کارگاه و از کارگاه به مزون!حت یرعلیام

 کنه از هفته اول به بعد با تشیزخم معده اي که تازه متوجه ش شده بودم اذ شدیباعث م نیو ا دادینم

 تا بخوره هرچند نشیتو ماش ذاشتمیو به زور م کردمیدرست م چیهرروز براش ساندو تیوضع نیا دنید

 گذشته بود!!باالخره اون یرعلیص خوردناي امروز با تذکرا و حر 18 نی!!تمام اکردیم یبازهم کوتاه که

 و صاحب مزون ها توي جشن دیو روز جشن رس میروز پراز جنب و جوش رو باهم پشت سر گذاشت 18

 بکشم!!بار شهیداشتن!ذوق داشتم اونقدر که چندبار خط چشمم رو پاك کردم تا بتونم مثل هم حضور

 داشتم یکه سع یجانیکردم و با ه یامان و بابا خدافظقرار بود برم!!تند از م ییجا نیبود که همچ یاول

 شدم... نیکنم سوار ماش کنترل

 سالم!!-

 که درست کرده بودم رو گرفتم سمتش!چشماش رو یچیکوتاه سرش رو تکون داد که ساندو یرعلیام

 حرص روي هم فشار داد با

 ه؟یدیچه عادت جد نیا-

 رو جلوتر بردم چیرو کج کردم و ساندو لبم

 بعدم من مجبورم دیکنیبعد با من دعوا م دیشیم یبعد عصبان دیکشیدرد م یه کنهیزخم معدهتون عود م-

 چشمم بعد همه اونجا مارو به عنوان ریز زهیریم ملمیر شهیپاك م شمیکنم از ترس بعدم ارا هیگر نمیبش

 م.. هی

 حرفم دوسطیپر

 فتن نداشت!انقدر داستان با خورمیخب م لهیخب ،خ لهیخ-

 دیگرفته بودم چه جوري با ادی گهیرو گرفت و گازي بهش زد که باعث شد لبخند بزنم!د چیساندو و

 کنم باهاش!! رفتار



 در بطري رو باز کنم کردمیم یکه سع یرو از کنسول کنار دستم برداشتم و در حال یاب معدن بطري

 گفتم

 سنگکوب ادیبه جشن حافظ بر اثر ذوق ز دنیسکه قبل از ر یروزنامه!!طراح تریفکرکنم فردا بشم ت-

 !!کرد

 گفت کردیکه درش رو برام باز م یرو از دستم گرفت و در حال بطري

 داشته!! خودیب جانیکه ذکر کنن ه گمیحتما م-

 ماه و خورده اي متوجه شده بود4 نیبطري اب رو سمتم گرفت!لبخند زدم و با تشکر ازش گرفتم..تو ا و

 کمتر بشه اما جانمیخودم باز کنم!!جرعه اي از اب رو خوردم تا ه تونمیها رو نم در بطري چوقتیه که

 اخموش نگاه کردم و غر زدم شهیرخ هم مینداشت به ن دهیفا

 و گریباز یکه هرچ شمیم یجشن نیطراح وارد همچ هیبار به عنوان  نیبراي اول یوقت هیخودیب جانیه-

 حضور دارن؟ شناسمیم رهیو غ سندهینو

 نگاهم کرد هکوتا

 ادما! هیها شاخ دارن؟؟اونا هم مثل بق سندهیو نو گرایباز-

 رو گاز گرفتم لبم

 !دیبد ریداشتن منم گ جانیمونده بود به ه نیدارم!هم جانیبه هرحال من ه-

 نصفه ي توي دستش نگاه کردم و غر زدم چیبه ساندو و

 !شهیم تیمعدهتون اذ شهی!اونجا گرسنه تون مدشیکامل بخور-

 رو توي بسته ش برگردوند و گرفت سمتم چیساندو هیبق

 بود ممنون! یکاف نقدریهم-

 کرده یبرگردوندم!!براي خودمم مانتو طراح فمیاصرار نکردم که بهم بتوپه و بسته رو داخل ک شتریب

 به کار یمشک یسانت5و وسط مانتو نوار  نیزرد بود و لبه هاي است سشیمدل ساده که ب هی یمنته بودم

 سمت راست تا چند سانت باالتر و نیکه از لبه ي است یبودو گل هاي برجسته ي دوخته شده مشک رفته

 پهلوي سمت چپ به کار رفته بود و باعث شده بودجلوه ي بهتري بهش بده!! روي

 سئوال بپرسم؟؟ هی شهیم-

 تمو شمرده شمرده گف اطیرو به نشونه ي مثبت تکون داد که با احت سرش

 اون خانم..رها..رها فالح!توي جشن هست؟؟-

 بهم کرد و سرش رو تکون داد یکوتاه نگاه

 هست!-

 جلوي تاالر نیبود!با توقف ماش ومدهیاز اون دختر خوشم ن چیرو گاز گرفتم و سکوت کردم..ه لبم

 نیاشاز م یرعلیاز خبرنگارا که پشت در تجمع کرده بودن کردم...همراه ام یبه انبوه ینگاه وحدت

 کردم..دوباره لبخند نشست روي لبم...کت و شلوار دایرو پ پشیشدم و تازه فرصت نگاه کردن به ت ادهیپ

 چقدر نکهیو کروات سورمه اي رنگ!!دوباره به ا قهیکمرنگ و جل یاب رهنیاي خوش دوخت با پ سورمه

 طیا رد شدم!!به محخبر نگاره تیجمع نیاعتراف کردم!همراهش از ب ادیادم م نیسورمه اي به ا رنگ

 نجورینگاه کردم!!تا حاال ا یرعلیبه فرش قرمز متعجب به ام دنیو بزرگش نگاه کردم اما با رس سبز

 شاخه گل قرمزي افتیبود برام...با در زیانگ رتیح یحساب ییفضاها نیهمچ دنیبودم و د ومدهین یجشن



 از فرش یرعلیبخند زدم و کنار امبودن ل ستادهیکه با سبدي پراز گل کنار فرش ا یدختراي جوون از

 اون همه لنز که نیاشناب هیبابک انتهاي فرش قرمز ناخداگاه لبخندزدم!باالخره  دنی!!با دمیرد شد قرمز

 ادب خم کرد و گفت ی...بابک سرش رو به نشونهدمیما زوم شده بود د روي

 ...رمیعکس خوب ازتون بگ هیکه  دیستیلطفا همونجا با-

 ديیداشتم حس جد نباریکه ا ینبود اما حس ديیجد زیچ میو عکس گرفت ستادمیا یعلریکنار ام نکهیا

 از فرش قرمز عبور یرعلیبود...با تشکر ام ديی... لبخند از ته دل که روي لبام نقش بست حس جدبود

 به اون تیجمع نیطرح هاي خودم ب دنی..از دمیتائتر بزرگ شد یوارد امف ییاقا ییو با راهنما میکرد

 هیرو از نظرم گذروندم اما روي  گرایحس بهتري توي دلم نشست...چشم گردوندم و همه ي باز یرگبز

 با اخم روشو برگردوند و روي دیچشم سبز نگاهم قفل شد...رها!نگاهم رو که متوجه خودش د جفت

 اروم گفتم رفتمیم یرعلیکه دنبال ام یها نشست...درحال یاز صندل یکی

 !زنهیقبلم توي دهنم داره م کنمیمحس -

 نگاهم کنه کوتاه گفت نکهیا بدون

 بکش! قیچندتا نفس عم-

 غر زدم اروم

 دارم! جانیه یلینداره خب!!خ دهیفا-

 یاز صندل یفیکم بشه...جلوي رد جاناتیکه کنج لبش نشست باعث شد تا حدي از اون ه یکیکوچ لبخند

 ستادیا ها

 .دییبفرما-

 که تک دکمه ي جلوي یدر حال یرعلیها عبور کردم و نشستم...ام یصندل فیرد نیکردم و از ب تشکري

 نشسته بودن نگاه کردم گرایکه باز ییهاي جلو فیکنارم نشست..به رد یروي صندل کردیرو باز م کتش

 زل زدم یرعلیرخ ام میشد..نگاهم رو چرخوندم و به ن شتریاسترسم ب و

 خب... رمیگیمن هر طرف رو نگاه کنم استرس م-

 رو در اورد و گفت شیگوش وفتادیم نیکه گوشه ي چشماش چ یدرحال

 !!شهیجلوتر از خودمون نگاه کن استرست کم م فیبه دو رد-

 خانم فرشادجو و خانم اذر لبخند روي لبم دنینگاه کردم که با د فیبه همون رد کنجکاو

 برگردوند بشیکرد و دوباره توي ج لنتیرو سا شی...گوشنشست

 ترست کم شد؟؟اس-

 مرد رو من نیزدم و سرم رو تکون دادم که با صداي سالم مردي سرم رو بلند کردم...ا لبخند

 از جاش بلند شد و دنشیبا د یرعلیبود...ام رانیا نمايیهاي س سندهینو نیاز بهتر یکی...شناختمیم

 فشرد یرو به گرم دستش

 عرض ادب اقاي نادري!حال شما؟؟-

 زد یرعلیروي شونه ام نادري با لبخند اقاي

 همه سال دوباره سرپا شدي... نیخوبم مرد جوان؛خوبم!خوشحال شدم بعد از ا-

 سرش رو مودبانه خم کرد یرعلیام

 از لطف شماست.. نیا-



 ؟؟یکنینم یخانم رو معرف-

 ردمکرد...با لبخند دستش رو فش میبه چشمام کرد و به اقاي نادري معرف ینگاه یرعلیام

 دخترم! تییخوشحال شدم از اشنا-

 رنگش نگاه کدم وگفتم یشیلبخند به چشماي م با

 اقاي نادري!! نیهمچن-

 گفت و ازمون دور شد! ینیسرش رو تکون داد و موفق باش نیهمون لبخند دلنش با

 !هینیچه مرد نازن-

 که یین داد!!ادم هاتکو دییسرش رو به نشونه ي تا شستیم یکه دوباره روي صندل یدر حال یرعلیام

 و شناختنیم یرو به خوب یرعلیهمه شون ام یما نشسته بودن رو نگاه کردم اما نشناختم ول فیرد توي

 به روي صحنه همه ازجاشون ی...با ورود مردي با موهاي جو گندمکردنیم یگرم باهاش احوالپرس یلیخ

 دکلمه اي کوتاه شروع کرد و ازرفت و با خوندن  کروفونیشدن و براش دست زدن...مرد پشت م بلند

 که براي برگذاري مراسم کمک کرده بودن تشکر کرد...اروم ییحضار براي حضورشون و تمام کسا تمام

 دمیو پرس یرعلیشدم سمت ام خم

 ه؟یاقا ک نیا-

 جشنواره! نیمسئول برگذاري ا-

 دادنیگوش م هیو بق زدیحرف م یکیجووا که  نیاز ا شهیگفتم و به صحبت هاش گوش کردم...هم یاهان

 رها فالح که توي دنیحوصله نگاهمو از مرد گرفتمو توي سالن چرخوندم...با د ی...بشدمیخسته م زود

 چشماي سرخ اداوريیابروهام نشست!!دوباره از  نیب یکه در امتداد ما بود نشسته بود اخم یفیرد

 د نشست!حاضرم قسم بخورم کهمتري صورتم قرارگرفته بود پشتم عرق سر یسانت هیکه توي  یرعلیام

 رخ اخموش نگاه میکه داشت!سرمو چرخوندم و به ن یاعصاب خراب نیبا ا شهیمرد نم نیعاشق ا چکسیه

 تمام اداوريیبود!!از  یتوي کار دوست داشتن تشیجد نیو ناخداگاه لبخند نشست رو لبم...ا کردم

 شد! قتریندم عملبخ کردیبهم گوش زد م یکه موقع طراح زيیو نکات ر ییراهنما

 برام لذت بخش نبود!!با رفتنیبا مانتوهاي من روي سن م گرایکه باز یکجاي مراسم به اندازه زمان چیه

 هیشکل پا یمثلث زهايیکه م میشد یوارد سالن بزرگ یرعلیهمراه ام زیشدن مراسم و اهداي جوا تموم

 یرعلیو انواع دسرها بود...کنار ام یدنیاز نوش زيیلن مقسمت سا نیتر ییقرار داشت و توي انتها بلندي

 با لبخند اومد و میو دوخته بود یکه براش مانتوطراح ییها سندهیاز نو یکی انیبودم که آنا متق ستادهیا

 که ی...درحالبردمیبود که از بودن باهاش لذت م یکرد..دختر جوون و مشرب یگرم یاحوال پرس سالم

 اروم زمزمه کرد کردیوي دستش رو مزه مت یدنیاي از نوش جرعه

 چه کرده طرحه هات با روان رها فالح! یدونیباران نم-

 و سرم رو تکون دادم دمیخند

 ...دادیپناه رو قورت م زدانیکل مراسم با نگاهش داشت منو  دونمیم-

 کرد دییخنده تا با

 باهات صحبت کنه! خواستیم یینرفته،اقاي رضا ادمیتا  یراست-

 ت راست سالن اشاره کردبه سم و

 کرده.. دایماهه دنبالشه رو پ هیچهره اي که  دشی..گمون نکنم براي کار جدستادهیاونجا ا-



 باالانداختم و گفتم ییابرو

 که غلط باشه... دوارمی...امانهیحدست درسته  نمیخب...من برم بب لهیخ-

 دمیجوون بود نگاه کردم و بهتر د گرهايیاز باز یکیکه مشغول صحبت با ارمان مظفري  یرعلیبه ام و

 من نکهیبود...قبل از ا ستادهیاز هنرمندا ا یکه کنار جمع ییرو قطع نکنم و رفتم سمت اقاي رضا حرفشون

 از جمع جدا شد و سمتم اومد یکوتاه یو با عذرخواه دیکنم خودش من رو د سالم

 رو بهت رسوند!! غاممیسالم دخترم...پس باالخره انا پ-

 مزد لبخند

 ...دی...بله تازه بهم گفتن که با بنده کار داشتییسالم اقاي رضا-

 سرش رو تکون داد دیخندیکه م یدرحال

 دختر... نیا هیامان از فراموشکار-

 لبخند نگاهش کردم که گفت با

 !درسته؟یهست یرعلیو طراح مزون ام کیشر دمیشن-

 تکون داد دییتا یه نشونهسرم رو ب کردمیکه لبخندمو حفظ م یدرحال

 !!دیدیبله!درست شن-

 کنهیهم براي شراکت انتخاب نم یهرکس یرعلیشراکت کنه و البته ام یرعلیبا ام تونهینم یخوبه!!هرکس-

 سال گذشته!! 8بعد از اتفاق  اونم

 یرعلی!از خود امهیسال که همه ازش خبر دارن به جز من چ8 نیا انیرو گاز گرفتم تا نپرسم جر لبم

 بهتر بود... دمیپرسیم

 هستن! نیزبیر رویسختگ یلیپناه خ زدانیبله خب اقاي -

 تعجب کرد اما کم کم تعجب یلیپناه از زبون من خ زدانیلفظ  دنیچرا اما حس کردم از شن دونمینم

 به لبخند داد جاشو

 هااش کنار اومدي..اسمت باران بود درسته؟؟ یژگیو نیخوبه که با ا-

 !انجویار بله!باران..باران-

 لبخند سرش رو تکون داد با

 داري! یاسم قشنگ-

 ...دیلطف دار-

 گرفت سمتم که تشکري کردم و از دستش گرفتم.. یوانیل

 بود!درست مثل خودت! بایهات ز یطراح-

 خجالت زده اي زدم و گفتم لبخند

 شما... دیممنون لطف دار-

 هام!! لمیچه توي ف میها...چه توي زندگ تیقع!من عادت دارم به گفتن واتهیواقع هی...ستینه نه لطف ن-

 رو تکون دادم سرم

 !!دمیهاتون رو د لمیبله چندتا از ف-

 شدن فکر کردي؟ گریخوبه!!تا حاال به باز-

 جمع اشاره کرد به



 ؟؟یبش نایاز هم یکی نکهیبه ا-

 شربت حلقه کردم وسرم رو تکون دادم وانیرو دور ل دستم

 !دمیکردن بوده که باالخره بهش رس یکه فکر کردم طراح زيیروز به تنها چنه تا ام-

 زدو به چشمام نگاه کرد لبخند

 !!یهم فکرکن گريیبه باز کنمیم شنهادیدرسته؛اما من پ-

 زد یبا خنده چشمک و

 !ديیرس نمیبه ا دیاز کجا معلوم شا-

 و تشکر کردم دمیخند

 کنم! تمرکز میروي طراح دمیم حیممنون اما ترج-

 رو بهت بدم؟؟ یینمایس لمیف هینقش اول  شنهادیاگه پ یحت-

 رنگش نگاه کردم...نقش اول بودن ی!!به چشماي ذغالدمینگاه کردم که نگاهشو روي خودم د یرعلیام به

 که یرعلی!نگاه امزدمیبه خاطرش از مزون م دیکه با خواستیم اديیقشنگ بود اما زمان ز دیشا لمیف هی

 لبخند زدم ییبرگشتم و به چشماي منتظر اقاي رضاگرفته شد  ازم

 انجام بدم تا دوتا کار به تیفیکار رو با ک هی دمیم حیاما ممنون ازتون من ترج هیزیوسوسه برانگ شنهادیپ-

 کمتر!! تیفیهمزمان و با ک صورت

 حرفم لبخند زد و دستش رو روي بازوم گذاشت به

 !یزنگ بزن یتونیبهم م یخواست ناراحتم نکن دخترجون!چند روزي فکرکن اگه-

 کردم و کارت رو از دستش گرفتم یکارتش رو گرفت سمتم...به دستش که روي بازوم بود نگاه کوتاه و

 !رمیگی!اگه الزم بود تماس مشنهادتونیممنون از پ-

 برگشتم...گرماي دستش روي بازوم حس یرعلیتند ازش دور شدم و سمت ام یکوتاه یبا خدافظ و

 ...ستادمیکه حاال صحبتش با ارمان مظفري تموم شده بود ا یرعلی!!کنار امدادینمبهم  یخوب

 دادم... حیاما براش توض دونمیرو نم لشیدل

 که بهم دادن فکرکنم!! یلمیف شنهادیکارتشونو دادن تا راجب پ ییاقاي رضا-

 گفت کردیش رو مزه م وهیکه جرعه اي از ابم یبهم کرد و درحال یکوتاه نگاه

 !!کردمیفکرنم شنهادشیجاي تو بودم رو پمن -

 باالانداختم و نگاهش کردم ابرو

 چرا؟؟-

 که دوباره گوشه ي چمشماش افتاده بود نگاه کردم...به چشمام نگاه کرد وسرشش رو تکون داد ینیچ به

 کارت کم بشه... تیفیذره از ک هیچون اگه  میتصور کن-

 شد و گفت رهیون لونه کرده بود خچشمام که حاال ترس توش به

 !!میدونینگم بهتره!فکرکنم جفتمون ادامه ش رو م-

 ادما کش هیتوي بق دنیخند دیکنار چشماش نگاه کردم که نشون از خنده بود!!شا نیحرص به چ با

 رو من خوب نیکنار چشماش بود و ا نیچ یخنده به معن یرعلیلب ها از هم بود اما توي ام اومدن

 ودم!!ب دهیفهم

 حرص نگاهش کردم و غر زدم با



 !دیو بخند دیمنو بترسون نیکه بخوا ستین یاصنشم کار خوب-

 نگاهم رو ازش گرفتم اما دوباره نگاهش کردم.. و

 !کنمیدرضمن؛خودم قبلترش گفتم که قبول نم-

 اديیي زشب با هنرمندا انیلجم رو در اورد!!تا پا شترینگاهم رو گرفتم که صداي خوبه اي که گفت ب و

 که نیو پر از حس خوب شدم..داخل ماش دمیشن اديیهاي ز فیشدم و راجب طرح هام تعر اشنا

 نگاه یرعلیگفتم که باعث شد ام یشیلبخند نشست رو لبم و اخ میفاصله گرفت اهویو از اون ه مینشست

 بهم بکنه!!لبم رو گاز گرفتم و صاف نشستم یکوتاه

 سرصدا بود!خسته شدم! یلیخب خ-

 تند سرجام ییحرفاي رضا اداوريی!!با دمیفهمیرو تکون داد و سکوت کرد!!تازه قدر سکوتش رو م سرش

 و نگاهش کردم نشستم

 سئوال بپرسم؟؟ هی-

 بهم کرد و به صاف نشستن و چشماي مشتاقم اشاره کرد ینگاه

 !یبگم نه نپرس دونمیم دیبع-

 و کوتاه گفتم رمیکردم جلوي خندهم رو بگ یسع

 افتاده؟ یچه اتفاق شیسال پ -8

 ..دمیکه سخت شد رو د چهرهش

 !!دادمیم حیداشت توض یقبال گفتم لزوم-

 بدونم! خوامیمن م-

 !!کنهیبه حالت نم یدونستنش فرق-

 !کردیتر م صیحر دنیندادنش من رو براي فهم حیتوض نیرو گاز گرفتم و سکوت کردم اما هم لبم

 خسته م رو باز کردمصداي مامان الي پلکاي  با

 امروز؟؟ ريی!بلندشو!مگه مزون نمیشده هنوز تو تخت 10!!ساعت دارشویباران مامان ب-

 بالشت بردم و غر زدم ریرو ز سرم

 امروز... رمینم گمیم یرعلیبخدا بذار بخوابم!به ام ادیمامان خوابم م-

 خوايیرو بذاره؟؟م یکیتو روز قبل بهش خبر بدي که جاي  هیبهت نگفته بود از  شیمگه دفعه ي پ-

 دعوات کنه؟؟ دوباره

 گفتمو روي تخت نشستم... یحرص اَه

 چیکارمند بدبخت ه هیدرصد از اون مزون سهم دارم اما با  35... کمیشر رسرمیچه وضعشه اخه...خ نیا-

 ...نه من مثل سگترسمیمثل سگ م کمیرفتن مزونمم ندارم!انقدر که از شر اریندارم!اخت یفرق

 ...خودش سگه...به من چه..چرا من سگ باشم؟؟خودش سگه...باترسمیاز بس سگه م کمی..شرمترسینم

 !وبسسسیتوهمش!! شهیاخماي هم اون

 شهیرفت...هم رونیاز اتاق ب دیخندیکه م یپرت کردم که مامان درحال نیبا حرص متکام رو روي زم و

 زدمیلب غرم ریکه ز یروم بشم!!درحالتا خودم ا ذاشتیتنهام م دویخندیم اوردمیها که جوش م نموقعیا

 و دست و صورتم رو شستم... ییتوي دستشو رفتم

 که باالخره مامان به صدا در اومد زدمیصبحانه که نشستم هنوز غر م زیم پشت



 باران بسه مامان سرم رفت؛جرات داري زنگ بزن به خودش غر بزن!-

 که لقمه رو گاز یکردم...درحال رشیبه پنرو گاز گرفتم و تکه اي نون سنگک برداشتم و اغشته  لبم

 گفتم زدمیم

 نذاشته بودن... یصندل هی...خنگوال می!کل شب رو سرپا بودکنهیهنوز پاهام درد م-

 چاي رو جلوم گذاشت وانیل دیخندیکه م یدرحال مامان

 بوده! ییمدل اروپا-

 رتش دادم...قو ییاي به لقمه م زدم و همراه چا گهیحرص گاز د با

 سرپا بودنش چطور بود؟؟ رازیخب حاال به غ-

 باالانداختم شونه

 داد! گريیباز شنهادیبهم پ یکیاز طرح هام خوششون اومد..تازه  ایلیخوب بود...خ-

 دیخند مامان

 بهش؟؟ یگفت یخوبه که..تو چ یلیا خ-

 باالانداختم شونه

 ..هیکاف امیمزون رو بتونم از پسش برب نیمعلومه..گفتم نه!من هم-

 !کرديیروش فکر م-

 رو باال انداختم سرم

 !ستی!!مهم نومدیاز کارگردانشم خوشم ن-

 بلند شدم زیپشت م از

 اماده بشم! ؛برمیمرس-

 ساعته اماده شدم...انقدر خسته بودم میرو از جلوم برداشت...ن ییچا وانیسرش رو تکون داد و ل مامان

 بعد جلوي پاساژ قهیدق 40باهام دعوا کنه...  یرعلیام خواستمیحوصله مزون رفتن رو نداشتم اما نم که

 وقت از روز نیا یرعلی...حضور امدیپشت کانترابروم باال پر یرعلیام دنی...وارد مزون که شدم با دبودم

 مزون عادي نبود... توي

 سالم...-

 سرش رو بلند کرد و کوتاه گفت یرعلیام

 ...نیاینم گهید کردمیفکر م-

 ي کانتر گذاشتم و کوتاه گفتمرو رو فمیک

 خواب موندم..-

 کردم و گفتم یاحوالپرس مایرو تکون داد و سکوت کرد...با سمانه و س سرش

 ومده؟؟یکجاست؟؟ن تایگ-

 بلندشد یرعلیباعث شد مشکوك نگاهشون کنم که صداي ام سکوتشون

 !کننیبا ما همکاري نم گهیخانم مشفق د-

 ختم و گفتمباال اندا ابرو

 ؟؟یچ ینی-

 روبلند کرد و به چشمام نگاه کرد سرش



 اخراج!!-

 هیحتما  تایرو مطمئن بودم که براي اخراج کردن گ نیچشمام گردشد و متعجب بهش نگاه کردم!ا نباریا

 محکم و قانع کننده داشته اما...لبم رو گاز گرفتم و کوتاه گفتم لیدل

 ...دیگفتیبهتر بود به منم م-

 گفت بستیکه دفتر رو م یدرحال

 نشد!!-

 رو برداشت چشیسوئ و

 ...دیریخب..کاري بود تماس بگ لهیخ-

 ...دمیگفت که دنبالش دو یخدافظ کوتاه و

 ...میحرف بزن دیپناه با زدانیاقاي -

 نگاهم کرد دادیکه دکمه اسانسور رو فشار م یدرحال

 وجود نداره! یحیاگر راجب خانم مشفقه توض-

 د؟؟یرو اخراج کرد شونیا لیبدون دل ینی-

 چشمام نگاه کرد به

 نگفتم... زيیچ نیمن همچ-

 ...ستادمیباز شدن اسانسور وارد شد من هم کنارش ا با

 وجود داره! یحیتوض هیپس -

 رو بست و کوتاه گفت چشماش

 !!انجویخانوم ار-

 رو گاز گرفتم لبم

 کارمندا رو نیاز بهتر یکیبدونم چرا  دیبا کیشر هیوان به عن کنمیاما فکرم کنمیخب اصرار نم لهیخ-

 نشده! یول شدیبامنم هماهنگ م دیکه با د،بماندیکرد اخراج

 باالانداخت و به چشمام نگاه کرد ییابرو

 نکرده طعنه که نبود؟؟ ییخدا دیکه گفت ینیا-

 مثل خودش گفتم شدمیکه با توقف اسانسور ازش خارج م یزدم و درحال لبخند

 باشه! تونستیم-

 کرد و بهم نگاه کرد زیو برگشتم سمتش..چشماش رو ر ستادمیا نشیماش جلوي

 واقعا اداي منو در اوردي؟؟ ایمن اشتباه متوجه شدم -

 که حس کردم نفسم قیشد...اونقدر عم قیخنده نگاهش کردم و شونه باال انداختم که نگاهش روم عم با

 گفت شدیم نشیکه سوار ماش یو درحال دیت سرش کشبه پش ی...بعد از چند لحظه دستادیم بند

 باشه! ادتونیکه زدم رو  ییمزون...حرفا ادیغزل قراره ب-

 صداي کردم؟؟بایبا اون دختر رفتار م دیرو با حرص روي هم فشار دادم...من چه جوري با چشمام

 حیتوض ریز زبودا..جدي جدي حواسم رو پرت کرد تا ا یبه خودم اومدم!عجب ادم نشیماش کايیالست

 در بره...نفسم رو فوت کردم و غر زدم دادن

 !!گهید هیرعلیام-



 دادن در حیتوض ریز دم؛ازینفهم دیبراش تکس کردم"فکرنکن گشتمیکه دوباره توي پاساژ برم یدرحال

 " و براش سند کردم و لبخند زدم!!دیرفت

 بودن... تیسکویکنار هم نشسته بودن و مشغول خوردن ب مایو س سمانه

 رو اخراج کرده؟؟ تایچرا گ دیدونیشما نم-

 شونه باال انداخت مایس

 !میزنیحدس م-

 رو برداشتم و گاز زدم تیسکویاي از ب تکه

 ؟؟یچه حدس-

 گفت داشتینسکافهش رو برم وانیکه ل یدرحال سمانه

 شده!! گهیبا فروشنده هاي د تایالبد متوجه برخورد گ-

 ؟؟یچ-

 تو سرم زد و گفت ضربه اي سمانه

 زد؟؟یبا همه ي پسرا پاساژ الس م تایگ ديیباران!!نفهم یچقدر تو خنگ-

 باال انداختم ابرو

 !!دمینه بابا!!من که ند-

 سرش رو تکون داد سمانه

 الس زد! یواک یکوري مگه؟؟دو دفعه فقط جلوي خودت با پسره تو ال س-

 رو خاروندم وگفتم میشونیپ

 مردم... هیمن چه زندگخب...اصال به  دمینفهم-

 رو جلوي من ببره تاینخواسته ابروي گ یرعلیام نکهیزدم..از ا تیسکوینشستم و گازي به ب یروي صندل و

 مزون ادیقرار بود غزل ب نکهیا اداوريی...با ومدیخوشم م اشیمالحظه گر نینشست کنج لبم!!!از ا لبخند

 ده بودم و از همه طرف روم فشار بود که وقت نکردهکار ش ریروز درگ 18 نیرفت...انقدر ا نیاز ب لبخندم

 بود...به بیباشم جزو عجا خبریب ایهمه مدت از س نیمن ا نکهیبپرسم و به قول مامان ا ایاز س یحال بودم

 نیحق نبود که توي همچ نی..ادمیازش نپرس یبار حال هیلعنت فرستادم که بعد از اونروز به جز  خودم

 بد کنارم بوده!شماره ش رو گرفتم اما جواب نداد!!لبم طیکه توي شرا یرم..کسرو تنها بذا ایس یطیشرا

 جو معرفت هیزدم!حقته جواب نده!خاکبرسرت کنن که  میشونیگاز گرفتم و ضربه اي به  رو

 لب زمزمه کردم ری!!دوباره شمارهش رو گرفتم وزنداري

 ...ددیکردم زنگ نزدم..ببخش خودیجونم جواب بده..ب ایس-

 دیچیبوق صداي گرفته ش توي گوشم پ نیز پنجما بعد

 ازمون کرد.. اديیما باالخره  نیبه به بانوي مشرق زم-

 ...دیچیسرفه ي خشکش توي گوشم پ صداي

 خوردي؟؟؟ ا؟؟؟سرمایس-

 گفت دیخندیکه م درحال

 !کنمیفکرم-

 دوباره به سرفه افتاد و



 دات که داغونه...خودت چطوري؟؟خاکتوسرت کنن چرا به من خبر ندادي؟؟ص-

 خوبم فسقل!نگران نشو..-

 دوباره به سرفه افتاد!!نگران گفتم و

 ؟؟یینجوریا هیاز ک-

 ..خوبم..ستین شتریدو روز ب یکی-

 شت؟؟یپ ادیب ینگفت نیبه ام-

 دیخند

 بندازم که یمگه عمل قلب باز کردم؟؟سرما خوردم فسقل؛سرماخوردم!مردمو از کارو زندگ زمنیعز-

 بشه؟؟ یچ

 زدم غر

 ..شتیپ امی...مکشهیمنو م اتیمالحظه گر نی..خاکتو سرت..اخر همایخاکتوسرت کنن س-

 اي کرد و غر زد سرفه

 خوبم؛تو به کارت برس... گمیباران شلوغش نکن خب؟م-

 زدم غر

 بخواب تا من برسم..خدافظ! ری!حرف نباشه..بگیگیم خوديیتو ب-

 و سمانه گفتم مایرو برداشتم و رو به س فمیو قطع کردم...تندکر یکنه گوش یاعتراض نکهیقبل ازا و

 پناه هم خودم زدانی!!به اقاي دیتنها باشه...ببخش شهینم ستیدوستم حالش خوب ن شیبرم پ دیمن با-

 !گمیم

 دیگونهم رو بوس سمانه

 راحت... التی...خزمیبرو عز-

 تند گفتم دمیبوسیهم م مایکه گونه س یدرحال

 برم... دیاما با شهیسختتون م مدونیم دیببخش-

 دیخند مایس

 ...میکشینم شیبرو نگران نباش..مزون رو به ات-

 که سوار اسانسور یبود!درحال 12به  کیرفتم...به ساعت نگاه کردم نزد رونیو تند از مزون ب دمیخند

 رو گرفتم... یرعلیشماره ام شدمیم

 !!انجویخانم ار دییبفرما-

 بمونم مزون!! تونمینم ییبرم تا جا دیپناه من با زدانی..اقاي سالم.-

 !!دیبمون دیتونیمعلومه که نم دیدیکه تو اسانسور بهم خبر م نیهم-

 رو گاز گرفتم لبم

 ...امیفردا نتونم ب دیمزون..امروز و شا دیرو جاي من بفرست یکی..واجبه واقعا!گفتم که زهیچ-

 اومده؟؟ شیپ یمشکل-

 وقت به گوش دخترعموش هیبگم که  یرعلیبه ام خواستمیسور لبم رو گاز گرفتم..نمتوقف اسان با

 گفتم شدمیکه از اسانسور خارج م ی..درحالنرسه

 !هیمشکل شخص-



 مزون..خداحافظ!! فرستمیرو جاتون م یکیحل بشه!من  دوارمیخب!ام لهیخ-

 زدم لبخند

 مممنون خدافظ!-

 شدم...رو قطع کردم و از پاساژ خارج  یگوش تند

 باران؟؟-

 رنگش نگاه کردم و سرد سالم یصداش توي جام خشک شدم!برگشتم و به چشماي طوس دنیشن با

 ...غزل همایبهم کرد  یشد و نگاه کل زیاي رو داشت که چشماش ر گهیتوقع برخورد د دونمی...نمکردم

 مثل خودم سالم کرد درست

 !!ريیمزون اما ظاهرا شما داري م رفتمیداشتم م-

 رو تکون دادم سرم

 صبرکنم! تونمیهم عجله دارم؛نم یلیبله!خ-

 بود یرعلیام هیرو تکون داد..چقدر حرکاتش شب سرش

 برسونمت اگه عجله داري! تونمیخب...م لهیخ-

 ممنون!!-

 چشمام نگاه کرد به

 !ومدهیو اصال از من خوشت ن دمیکه درست فهم ینی نیا-

 تکون دادم زدم و سرم رو یکج لبخند

 باشه! نطوریا تونهیم-

 !دیخند

 !!یزنیحرف م نطوريیا یوقت یشیم یرعلیام هیشب-

 ؟؟یرعلیام هیتوي دلم نشست!من شب یحرفش ابروم باالرفت و حس دنیشن از

 ..ایممنون بدي؛ب هیدر هر صورت من تعارف نکردم که جوابم رو با -

 زودتر خودمو به ی!!به ساعت نگاه کردم هرچبود یرعلیحرفشم مثل ام نیا یحرص نگاهش کردم حت با

 رنگش شدم و گفتم دیسف ريیبهتر بود...سوار مزدا ت رسوندمیم ایس

 ممنون!-

 گفت وفتادیکه راه م یحال در

 کجا برم؟؟-

 گفتم کوتاه

 !!هیااله-

 رو تکون داد و راه افتاد... سرش

 بود... ی!مانتوها عالدمیچطور بود؟؟عکساتونو د شبید-

 تمگف کوتاه

 خوب بود!-

 زنگ خورد... شیرو تکون داد که گوش سرش

 ر؟یجانم ام-



 ...رسونمشی...دارم مشمهیاتفاقا االن پ-

 ...ستی...عجله اي نگهیروز د هیباشه -

 ..خدافظ!نمتیبیخب..م لهیخ-

 رو قطع کرد وگفت یگوش

 !ستینرو مزون باران ن گفتیبود؛م ریام-

 اسمم رو از چوقتیبراش اما ه شدمیوقتا تو م یگفته باران؟درسته بعض یرعلیاران؟امباال انداختم!ب ابرو

 گوشه ي لبم نشست! یبودم!!لبخند کمرنگ دهینشن زبونش

 تا بدونم از کجا برم؟؟ یرو بگ ريیکه م ییجا قیادرس دق یکنیلطف م-

 ابونی...گوشه ي خدمید رو دیکه لرز یرو دادم که به وضوح دست ایرو تکون دادم و ادرس خونه س سرم

 داشت و برگشت سمتم نگه

 امک؟؟یخونه ي س ريیم-

 و سکوت کردم دمیکه روي هم فشار داد رو د ییسرم رو تکون دادم؛لبا یگفتن حرف بدون

 حالش چطوره؟-

 رنگش که حاال رگه هاي قرمز دورش نشسته بود... یاخم به صورتش نگاه کردم...به چشماي طوس با

 ترم شده!! یعال دهیخبر برگشتت رو شن یوقت ه؛ازیي؟؟خوبه؛عالبشنو خوايیم یچ-

 کرد... شتریرو ب تمیو عصبان دمیاما د نمیرو تند چرخوند تا اشک حلقه زده توي چشماش رو نب سرش

 !!ادشهیخوبه که منو -

 بخوام پوزخند زدم نکهیا بدون

 گفت!! نویاونم هم-

 دیحرص دستش رو روي فرمون کوب با

 دوستش نداشتم! کنهیدادم!هنوزم فکرم شیباز کنهیفت!پس هنوزم فکرمکرد گ خودیب-

 باال انداختم و بهش نگاه کردم ییابرو

 ؟؟یداشت-

 گفت تیو به چشمام زل زد و با قاطع برگشت

 دارم!-

 زدمو رومو ازش گرفتم پوزخند

 دادي! شیمطمئنه باز ینیدادي  شیباز گهیم یکه قضاوت کنه..وقت ستین یادم ایس-

 دیخند

 رو یبدون قضاوت حرف نزنه اما..اما عشق همه چ چوقتیعادي با ادماي عادي ه یتو زندگ دیاره؛شا-

 ادم رو! هیرفتاري  ی!حتکنهیم عوض

 رو تکون دادم و با اخم به چشماش نگاه کردم سرم

 !!یگناهیکه ب یگیم ینی-

 داستان نبودم! یم مقصر بودم اما ادم بدهدو طرف مقصرن!من شهیهم شهیرابطه خراب م هی ینه؛وقت-

 نگاهمو ازش گرفتم.. بااخم

 قضاوت کنه و حکم بده!! تونهیرابطه ي دو نفره؛نفرسوم نم هیباشه!راجبه  ادتی نویا-



 !!شدیم یرعلیام هیشب بیوقتا عج یحرف اضافه اي راه افتاد!!بعض یب و

 اومد نفویرو روي زنگ گذاشتم که صداي گرفته ش از پشت ا دستم

 نجا؟؟یدختره ي کله پوك کارتو ول کردي اومدي ا-

 کردم بخندم یسع

 راهم ندي؟ خوايیم-

 ...نگاهمیباز شد...همراه غزل وارد خونه شد یکیش با چندتا تک سرفه همراه شد که در با صداي ت خنده

 کردم و با ...سرم رو بلندوفتمیحال قبل خودم ب ادی شدیباعث م اطیغزل توي جاي جاي ح یزده حسرت

 کار دونمیبود و نگاهش روي غزل خشک شده بود لبم رو گاز گرفتم...نم ستادهیکه جلوي در ا ایس دنید

 انجامش داده بودم...جلو رفتم و دستش رو گرفتم گهینه اما د ایبود  یدرست

 غزل خواست که باهات حرف بزنه منم...-

 و دیکش رونیکردم...دستش رو از دستم ب رو که بهم دوخت لبم رو گاز گرفتم و سکوت شیعصب نگاه

 غر زد گشتیکه برم یحال در

 نیتو ا ییجا گهیموقع بود که بهت گفتم بري د نیهم شیکه اومدي برگرد و برو...سال پ یاز همون راه-

 نداري!! خونه

 گفت دیلرزیکه از حرص م ییبا حرص نگاهش کرد و دندوناش رو روي هم فشار داد..باصدا غزل

 فهمهیکه نم یبه کس شهیتا باهات حرف بزنم اما فراموش کرده بودم م نمتیبب رم؛اومدمیمعلومه که م-

 فهموند!! زيیچ شهینم یکه خودش رو زده به نفهم یفهموند اما به کس حرف

 چون تو حسرت تکرارش قراره تا عمر داري بسوزي... امکیباشه س ادتیروز رو  نیا

 ناینگاه کردم...ا شدیکه وارد خونه م ایو به س دمی!!تو جام پردیرفت و در رو بهم کوب نرویب تیبا عصبان و

 کوتاه اومد؟؟من اگه ایس دنیتوپ هیبا  ینیحرف بزنه؟؟ خوادیم گفتیمرگشون بود؟؟مگه غزل نم چه

 ونکه سرم رو تک یگفتم،درحالیو حرفم رو بهش م ومدمیباال م واریاز د رونیب کردیبودم پرتم م جاش

 و دستش رو روي چشمش دیکه روي مبل دراز کش ایبه س یدنبالش رفتم و در رو بستم...با ناراحت دادمیم

 نگاه کردم!!لبم رو گاز گرفتم و مانتووشالم رو در اوردم و رفتم تو اشپزخونه...از داخل بسته هاي گذاشت

 رو جدا کردم و یرماخوردگقرص ها؛س نی...از بختمیر وانیرو در اوردم و براش توي ل وهیابم دیخر

 سمتش رفتم.. وهیابم وانیل همراه

 ...زمیدرست کنم..پاشو عز یبخور تا برات عدس نویپاشو ا ایس-

 شیشونیگذاشتم...دستم رو روي پ زیو بسته ي قرص رو روي م وانیگفتم و ل ینکرد نوچ یحرکت یوقت

 نگاهم کرد زیگذاشتم دستش رو از روي چشمش برداشت و ت که

 نجا؟؟یا اريیب ویغزل رو دنبال خودت بکشون نکهیاومدي؟؟براي ا یم خوبم!نگفتم؟؟براي چگفت-

 رو گاز گرفتم لبم

 !چونمشینشد که بپ دمشینبود دم پاساژ د شمی.اصال اون پارمیغزل رو ب خواستمیمن نم-

 باران!اون دختر براي من... چونديیپیم یخواستیم-

 حرص از جاش بلند شد و داد زد با

 !!زجرم نده باران!!ادینداشته هام جلوي چشمم م دنشیم باهربار دبفه-

 بتونم حرف نکهیوزاري نبود!!قبل ازا هیکه توي چشمام جمع شد رو کنترل کردم..االن وقته گر یاشک



 شدن در اتاقش اشک روي گونه هام دهی...با کوبدیاز پله ها باال رفت و در اتاقش رو بهم کوب بزنم

 درست کنم...تمام مدت یبرگشتم تو اشپزخونه تا براش عدس کردمیاشکام رو پاك مکه  ی...درحالدیچک

 بهتربشه نه که زجر خواستمی...من فقط مکردیواشک رو مهمون چشمام م دیچیپیتوي گوشم م صداش

 بشه سیبودم تا خ ختهیکه ظرف عدس رو که توش اب ر ی!!آهم همزمان شد با صداي زنگ!!درحالبکشه

 پشت در دست پاچه اشکام رو پاك کردم و یرعلیام دنیرفتم..با د رونیاز اشپزخونه ب مذاشتیکنار م رو

 سرما خورده!به ایدر رو باز کردم...دم در به استقبالش رفتم؛حتما غزل بهش خبر داده بود که س تند

 ...ومدیبهش م یکه حساب ديیسف شرتیبا ت یاب نینگاه کردم...شلوار ج پشیت

 ..نیالم خوش اومدس-

 رو تکون داد سرش

 حالش چطوره؟-

 باال انداختم شونه

 !!ستیبد ن-

 رو روي اپن گذاشت وهیهاي م بسته

 تو اتاقشه؟-

 تا بشورم گفتم ختمیریم ییکه توي ظرف شو یرو از روي اپن برداشتم و در حال وهیبسته هاي م حالیب

 اره!!-

 ظرف عدس نگاه کرد به

 ؟؟یعدس-

 ادمرو تکون د سرم

 مجبوره بخوره! یول ادیخوشش نم-

 رو تکون داد سرش

 نخوره!! یخب پس عدس لهیخ-

 اورد رونیبسته جو رو ب قهیها رو گشت و بعد از چند دق نتیکاب

 سوپ بخوره!-

 انداختم..از سوپ جو متنفر بودم!! نیرو چ مینیب

 نه!-

 گفت کردیم یخال یکه بسته ي جو رو توي ظرف یرو تکون داد و درحال سرش

 اره!-

 نگرفتم... ادشی چوقتمی..هادیمن از سوپ جو بدم م-

 گفت کردیکه ظرف جو رو اب م یدرحال

 !!یتو درست کن ستیالزم ن-

 در اوردن ساعتش ابرو باال انداختم و متعجب بهش نگاه کردم... با

 د؟؟یدرست کن نیخوایشما..شما م-

 رو روي اپن گذاشت ساعتش

 هتري داري؟؟ب شنهادیپ-



 و قارچ رو در اورد و دستم داد جیو هو ازویپ خچالیکه باز نشه...از داخل  رمیجلوي دهنم رو بگ نتونستم

 ...اونم بشور و ساقه هاش رو خورد کن...دمیرو بشور...کرفسم خر نایا-

 نگاه کردم و پلک زدم بتشیرو روي گردن خم کردم و به ه سرم

 د؟؟؟یپناه مطمئن زدانیاقاي -

 رو روي تخته گذاشتم و غر ازیکه نثارم کرد باعث شد تند کاري که گفته بود رو انجام بدم...پ یچپ چپ

 زدم

 ...گوش نداد!!ایس ریخردکنا بگ نی!صدبار گفتم از ارهیگیم ازیاالن تمام وجودم بوي پ-

 ازین پمشغول خردکرد حرفیوب رمیباعث شد لبم رو از خجالت گاز بگ یرعلیچشم ام یهاي گوشه نیچ

 شهیکور بشم..هم خوامینداشت و چشمام سوخت...حس کردم م دهی...هرچقدر باال رو نگاه کردم فابشم

 سمت دمیدویکه م ی...درحالسوختیچشمم نم نجوريیا دادمیرو با خردکن انجام م ازیکردن پ خرد

 غر زدم رابیش

 سوختم..کور شدم..سوختم..-

 چشمام رو فیباعث شد سرجام خشکم بشه!!ح و دمیرو از پشت سرم شن یرعلیخنده ام صداي

 ...دستم رو پر از اب کردم و چندبارنمیبب دنیش رو موقع خند افهیبازکنم و ق ادیاز سوزش ز تونستمینم

 که هنوز خنده رو توش مشخص یرعلیي ام افهیچشمم زدم تا سوزشش کم شد و باالخره تونستم ق به

 !!صورتم رو با دستمال خشک کردمنمیبب بود

 اصنم خنده نداره سوختنم!-

 یچشم ریمواد شدم و ز هیو من مشغول خرد کردن بق ختیرو داخل قابلمه ر ازیرو تکون داد و پ سرش

 بود!!ناخداگاه لبخندي کنج لبم نشست ستادهیپشت گاز ا بتیبود که با اون ه یرعلیبه ام حواسم

 !!اریبرام ب خچالیباران مرغ ها رو از داخل -

 که خونسرد مشغول اشپزي بود یرعلیتند سرم رو بلند کردم و به ام یرعلیاسمم از زبون ام دنیشن با

 گفتم و چاقو رو کنار یبه من گفت باران؟؟با سوزش دستم اخ یرعلیدم؟؟امیکردم!!من درست شن نگاه

 ه بودم نگاه کرد!!با صداي اخم برگشت و به من که از درد جمع شد یرعلیو دستم رو گرفتم...ام گذاشتم

 کردي؟؟ کاریچ-

 رو گاز گرفتم لبم

 فککنم!! دمیدستم رو بر-

 سرم اومد و گفت باالي

 !!نمیباز کن بب-

 به چشمام نگاه کرد ومدیکه ازش م یخون دنیرو باز کردم که با د دستم

 ...رونیچسب زخم بردار برو ب هی-

 خراب کردم!! يادینوع نگاه و حرف زدنش لبم رو گازگرفتم!!حس کردم ز از

 ...امیم زنمیشد...نه که حواسم نبود واسه اون..االن چسب زخم م زیچ-

 کنار دستم در اورد و داد دستم...لبم رو گاز گرفتم و چسب زخم رو روي زخمم نتیاز کاب یزخم چسب

 زدم

 ...کاریخب من چ-



 اشاره کرد و کوتاه گفت رونیچشماش به ب با

 برو!-

 عقب عقب کردمیکه نگاهش م ی!درحالرمیکه نتونستم جلوي لبخندم رو بگش  افهیبامزه شد ق انقدر

 رفتم

 ...ی...من کال خرابکار نکنمایخرابکاري م دیفکرنکن یول رمایمن م-

 و لبم رو محکم گاز دمیبرخوردم به گلدون کنار ورودي اشپزخونه صداي شکستنش رو شن با

 شده بودم نیکردم!خاکبرسرم چرا همچ گهیخرابکاري د هی!!هنوز حرفم تموم نشده بود گرفتممم

 شتریزمزمه کرد که باعث شد ب یلب ریدستش رو گوشه ي چشمش گذاشت و اي واي ز یرعلیامروز؟؟ام

 هاي گلدون رو جمع کنم که گفت کهیبکشم!خم شدم ت خجالت

 بهم شتریخرابکار نبودنت بکه به اونا دست نزن تا  گمیم نیبه خاطر هم یستیادم خرابکاري ن دونمیم-

 نشه! ثابت

 از پله ها باال!!خاکبرسرم کنن!!جلوي دمیگفتم و تند دو ديیببخش گرفتمیکه لبم رو گاز م یدرحال

 هیبه عنوان  گهیزدم؛د میشونیحرفش ضربه اي به پ اداوريیبود؟؟با  ییچه خرابکاري ها نیا یرعلیام

 ساعت به باد رفت! هی!ابروي چند ماهه ام تو شناختتمیم خرابکار

 یدرحال مزه کردن سوپ لبخند ناخواسته اي گوشه یرعلیام دنیو با د دمیتوي اشپزخونه کش یسرک

 با اون همه عظمت درحال اشپزي! یرعلیام دنیجالب بود برام د یلینشست!خ لبم

 !!ینزن دید یتو دزدک ايیب یتونیم یاگه خواست-

 دم..اوم رونیرو گاز گرفتم و از پشت ستون ب لبم

 اماده شده سوپتون! نمیبب خواستمی...مزهیچ-

 رو پر کرد و گرفت سمتم یکیي کوچ کاسه

 !یتست کن یتونیم-

 گفتم ذاشتمیاز سوپ رو دهنم م یکه قاشق یزدم و ظرف رو از دستش گرفتم؛درحال لبخند

 خوشمزه شده!! یلیخ-

 دمیرو شن ایي س!اعتماد به نفس!صداوفتمیکه گفت باعث شد به خنده ب یکوتاه دونمیم

 باران؟؟ یراه انداخت هییچه بو نیا-

 دیابروش باال پر یرعلیام دنیبا د دیاشپزخونه که رس به

 اشناست پس بگو کار توا!چطوري؟ ادیکه م ییگفتم بو-

 سرش رو تکون داد یرعلیکرد که ام یسرفه ي کوتاه و

 سوپت رو بخور! نیبش ایحال ب نیبه جاي حرف زدن با ا-

 گفت شستیکه کنار اپن م یگرفت و درحال یرعلیبه من کرد و ظرف سوپ رو از ام یاهنگ مین ایس

 رو نگاه نکن!! شینجوریبارانم دستپختش حرف نداره!ا-

 سرش رو تکون داد یرعلیام

 کمکم کرد!! یلیاره توي پخت سوپ خ-

 رو گاز گرفتم و بهش نگاه کردم لبم

 بود االن؟؟ کهیت نیا-



 و تکون دادر سرش

 باشه!! تونستیم-

 گفت ایکردم که س زیر چشمامو

 من حالم بهتره!! دیبر دیحواسش به مزون هست؟؟پاش یک دیینجایشما دوتاتون ا-

 سرش رو تکون داد یرعلیحرفش تموم نشده بود که به سرفه افتاد...ام هنوز

 معلومه!!-

 !!ی!مرسهیباشه کاف نجایهم ا تونیکیخب؛ لهیخ-

 بهش نگاه کرد وگفت بستیکه ساعتش رو دور مچش م یالدرح یرعلیام

 ...رمیپس من م-

 زد ایبه شونه س یدست

 حواست به خودت باشه...خدافظ!-

 !خدافظ!نجااومديیکه تا ا یمرس-

 تا دم در رفتم... همراهش

 !دیدیپناه!زحمت کش زدانیممنون اقاي -

 رو تکون داد سرش

 !ستیبه تشکر ن ازیهرکاري کردم براي دوست خودم کردم!ن-

 زدم لبخند

 ازتون تشکر کنم!! کنهیاما ادب حکم م دونمیم-

 شده نگاهم کرد زیداد و با چشماي ر هیتک نشیرو به سقف ماش دستش

 !!میدخالت نکن یتوي رابطه کس کنهیادب حکم م-

 کردم اخم

 من دخالت نکردم!!-

 ؟؟نکردي؟یقضاوت چ-

 رو تکون دادرو گاز گرفتم که سرش  لبم

 خدافظ!-

 نگاه کردم...هنوز هم شدیکه دور ودورتر م نشیشد و رفت!!لبم رو گاز گرفتم و به ماش نشیسوار ماش و

 نبود! ایاسون نیادم به ا نیبودم شناخت ا معتقد

 بود...غر زدم دهیسوپش رو نصفه ول کرده بود و روي مبل دراز کش ایخونه که برگشتم س داخل

 چرا غذاتو نخوردي؟؟؟ ایس-

 شدم...با تموم شدن کارم توي فیو مشغول شستن ظرفاي کث دمیکش یبهم نداد اه یجواب یوقت

 نگاه ایرو رد کرده بود!خم شدم و از داخل اشپزخونه به س4به ساعت نگاه کردم..  اشپزخونه

 دنیمتش رفتم اما با دگاز گرفتم و س ی...همونجوري روي مبل خوابش برده بود!!لبم رو با ناراحتکردم

 گذاشتم و لبم رو محکمتر گاز شیشونی!!!دستم رو روي پدیرنگ از روم پر شیشونیدرشت روي پ عرقاي

 الي پلکاشم باز نکرد!!تند رفتم توي اشپزخونه و ی!صداش کردم اما حتسوختی!!داشت توي تب مگرفتم

 ه اشک توي چشمام جمع شده بودک ی..درحالششیرو پر از اب کردم و همراه دستمال برگشتم پ یظرف



 رو گرفتم.. نیام یگذاشتم!با بغض شماره شیشونیکردم و روي پ سیرو خ دستمال

 خانوم؟؟ لینگیجانم ج-

 ؟؟یی...کجانیسالم ام-

 اصفهان! میبهت نگفته؟اومد زم؛خالهیسالم عز-

 م!رو کم داشت ناینگاه کردم!!فقط مسافرت رفتن ا ایزدم و به س میشونیرو به پ دستم

 ...خوش بگذره بهتون!یبه سالمت-

 شده؟ زيیباران؟؟چ یخوب-

 کردم عادي باشم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 ..رونیب میشب بر دیاگه تهران نمیبب خواستمیشده باشه؟م ینه بابا چ-

 !میریم میاخر هفته که اومد زم؛باشهینه عز-

 برسون...سالم  نای...خوش بگذره بهتون...به خاله امیریاره همونموقع م-

 قربانت...خدافظ...-

 برداشتم و دوباره شیشونیرو قطع کردم...ناراحت دستمال رو از روي پ میگفتم و گوش یکوتاه خدافظ

 کردم و سرجاش برگردوندم...دستم رو روي گونه ش گذاشتم..هنوز داغ داغ بود!!لبم رو گاز سیخ

 رو خیکمپرس هاي  کردنیم سیکه اشکام گونه م رو خ یرحلو بلندشدم ورفتم تو اشپزخونه...د گرفتم

 سختم بود...دکمه هاي دمیدیم تیوضع نیسرحال رو تو ا شهیهم ایس نکهی!اایس شیو برگشتم پ برداشتم

 دماي بدنش کم بشه!!اشکاي کمی دیرو باز کردم و کمپرس ها رو روي بدنش گذاشتم تا شا رهنشیپ

 گذاشتم... شیشونیرو روي پ سیله خگونه م رو پاك کردم و دستما روي

 اومد لبخند خسته اي زدم و به صورتش نگاه کردم که صداي نییکه دماي بدنش پا قهیاز چند دق بعد

 بلندشد... میگوش

 جانم مامان؟-

 !یسالم دردونه..خسته نباش-

 نکنه گفتم دارشیتا صدام ب شدمیبلند م ایکه از کنار س یدرحال

 !ستمیزون نم یول ی!مرسیسالم مامان-

 متعجب شد صداش

 ؟؟ییپس کجا-

 دادم هیو به اپن تک ختمیر وهیابم وانیل هیخودم  براي

 بد بود اومدم یلی...حالش خیحرف بزنه حت تونهینم دمی...زنگ زدم حالش رو بپرسم دایخونه س-

 ..ششیپ

 هم مثل من نگران شد مامان

 چش شده؟؟؟ رمیبم یاله-

 !تب داشت..تازه خوب شد!!گهیواال سرما خورده د دونمینم-

 ...میزنیسرم میایمن و باباتم شب م ششی...الزم شد بمون پششیپ یکردي رفت یکار خوب-

 که حالش بهتر شده باشه... نیایفردا ب دیبذار-

 !یستیبراش درست کنم..تو که سوپ بلد ن یسوپ هیحداقل  امیب-



 کنج لبم نشست! یقابلمه سوپ که روي گاز بود نگاه کردم و لبخند کمرنگ به

 اومد بهش سر بزنه اون درست کرد براش!! یرعلیام-

 جلوش؟؟ ديی!واقعا تو خجالت نکشستیپسر بلده سوپ درست کنه اونوقت دخترمن بلدن هیبفرما -

 دمیخند

 خجالت بکشم؟؟ ینه مامانم واسه چ-

 دینثارم کرد و خند ییپرو مامانم

 اونو بعد شام بهش بده!! یهم خوبه ول یپز درست کن بده بخوره!!فرنخب...براي شام مرغ اب لهیخ-

 شد!!لبخند زدم و رفتم داریرو قطع کردم که باالخره ب یاز گرفتن سفارشاي الزم از مامانم گوش بعد

 سمتش

 کرد؟؟ دارتیصداي من ب-

 اي گرفته ايابروهاش خط انداخته بود سرش رو تکون داد باصد نیبود و اخم ب جیکه هنوز گ یدرحال

 گفت

 نه!-

 لبخند زدم شیشونیروي پ ختهیو ر شونیموهاي پر به

 ارم؟یبرات ب خوريیم زيیچ-

 رو بست و رفت سمت رهنشیدکمه هاي پ شدیکه از جاش بلند م یرو باال انداخت و درحال سرش

 گرم کردم... ری...از جام بلند شدم و براش شییدستشو

 پنجره فاصله گرفت و سمتم اومد از

 من! دي؟؟خوبمیبه خوردم م زیزمیسه باران؛چقدر چب-

 غر زدم کردمیم ریش یکه عسل رو قاط یکردم و درحال اخم

 !سوختیتو تب م شیساعت پ می!عمه ي من بود نکنهیخوبم خوبم م ی!هنمیحرف نباشه بب-

 رو از دستم گرفت وانیباال انداخت و ل شونه

 ...خورمیخب م لهیخ-

 رو نشونم داد یخال وانیرو بخوره بهش زل زدم...ل شرعسلیزدم و تا کل ش لبخند

 راحت شد؟ التیخ-

 توي گوشم یرعلی...بسته ي مرغ رو در اوردم که صداي امزریرو تکون دادم و رفتم سمت فر سرم

 اداوريی!!"لحن باران گفتنش رو دوستداشتم؛از اریبرام ب خچالی"باران مرغ ها رو از داخل دیچیپ

 توي دلم نشست و لبخند رو مهمون لبام کرد! یحس خوب ارهشدوب

 تو حلقم؟؟ زيیبر یچ خوايیباز م-

 نگاه کردم ایرو جمع کردم و با اخم به س لبخندم

 !!ا !کنمیم کاریچ دونمیم ؟؟؟خودمیزنیغر م یچته ه-

 باال انداخت ییابرو

 خب... لهیخب.خ لهیخ-

 اي کرد سرفه

 بکن! خوايیهر کاري م-



 که ازنگاه شناختمیرو م ایکرد...اونقدري س نییبل نشست و توي سکوت ماهواره رو باال پاروي م و

 حرفیو ب دمیکش ی!!آهکنهیبفهمم هنوزبه اتفاق ظهر فکرم دنشینفس کش ی..حرف زدنش..حتکردنش

 قضاوت کنه و تونهیرابطه دونفره؛نفر سوم نم هی"راجب دیچیشدم...صداي غزل توي گوشم پ مشغول

 " بده حکم

 بهتر بود کاسه داغتر از اش نشم و بذارم خودشون مشکلشون رو حل کنن!به چسب یرعلیقول ام به

 از دستم خارج شده بود! زدمیکه م ییامار لبخندا دایزدم!!جد ینگاه کردم و لبخندکمرنگ زخمم

 انداخت و غر زد شینیروي ب ینیگذاشتم و کنارش نشستم...چ ایرو جلوي س یفرن ظرف

 !ارمیبخورم رسما باال م نمیا کنمیبه خوردم دادي حس م زایچ نیدا انقدر از اباران بخ-

 گذاشتم!!خداروشکر تب نداشت! شیشونیخم شدم و دستم رو روي پ دمیخندیکه م یدرحال

 صدا رو نیبه فکر من باش که مجبورم ا یستیدرست بشه!به فکر خودت ن تیصداي خروسک کمیبخور -

 کنم!! تحمل

 رو دهنش گذاشت!! یاز فرن ید و با اخم قاشقسرفه اي کر تک

 خودت شام خوردي؟؟-

 رو برداشتم و گفتم وهمیابم وانیل

 !!شهیاشتهام کور م کنمیکه اشپزي م یانیندارم!در جر لینه م-

 رو تکون داد سرش

 خسته کردم امروز! یتو هم حساب-

 کنه! یکم جون یرو بخونه و خنده موذي که کنج لبم نشست باعث شد تا ته ذهنم لبخند

 بپرس فسقل بپرس!!-

 شد وبرگشتم سمتش و چهارزانو روي مبل نشستم قتریعم لبخندم

 افتاده؟؟ یرعلیبراي ام یچه اتفاق شیسال پ8 یدونیتو م-

 شده نگاهم کرد زیچشماي ر با

 ؟؟یپرسیم یواسه چ-

 !شدهیتا بفهمم چ شمیخب کنجکاوتر م دهیو جوابم رو نم پرسمیم یرعلیاز ام یوقت-

 رو دوباره دهنش گذاشت و گفت یاز فرن یقاشق

 نه؟؟ گفتیبهت م یرعلیداشت ام یاگه لزوم-

 اخم نگاهش کردم و غر زدم با

 ست؟؟ین گهی!حقمه بدونم دگهینم یچیه یرعلینه!ام-

 رو تکون داد سرش

 که به تو مربوط باشه!! ستین زيینه!چ-

 ...اسم رها فالح توي ذهنم پررنگ شد!کردیم میعصبان کردیار مرو تکر یرعلیحرفاي ام اهمیس نکهیا

 ست؟یکه به من مربوطه ن ؟؟اونیرها فالح چ ی!ولستیبه من مربوط ن هیخب اون قض لهیخ-

 باالانداخت ییابرو

 حس کردي که رها فالح به تو مربوطه؟؟ یبه چه عنوان-

 ت روي اون دختر حساس شدهچرا اما به شد دونستمینوع نگاهش معذب شدم؛خودمم هم نم از



 ...لبم رو گاز گرفتم و تند گفتمبودم

 گهید شهی..خب به من مربوط میمیگفت همکارقد یرعلیام ششیپ می..اونروز که رفتگهید زشدیخب..چ-

 شه؟ینم

 رو فشار داد مینیزد و ب یکج لبخند

 ..شه؛دومایپس به تو مربوط نم یمیاوالگفته همکار قد-

 دیچشمام نگاه کرد و خند به

 فسقل! یچونیبپ یتونی!حداقل منو نمیستین یدروغگوي خوب-

 بگم که نذاشت زيیگرد شد و دهن باز کردم چ چشمام

 خرابترش نکن... گهیدروغ د هیلطفا با -

 رو دستم داد یفرن یظرف خال و

 فسقل! یمرس-

 باعث شد از میوخت که صداي گوشد ونیزیگرفت وبه تلو کردمیکه شرمنده نگاهش م ینگاهشو از من و

 باال انداختم و یینقش بسته بود ابرو میکه روي صفحه گوش ییاشنا یشماره دنیفرار کنم!!با د ایس کنار

 دادم جواب

 الو؟-

 سالم!-

 لبم نشست یگوشه یو لبخند تلخ اما کمرنگ دیابروم باال پر ایصداي ار دنیشن با

 ؟؟یخوب اجانیسالم ار-

 خوبم-

 نبود!! ایلحن لحن ار نینبود!ا ایار زدیکه بامن حرف م ییصدا نیا

 باهات حرف بزنم!خونه اي؟ دیبا-

 شب بود! 10به  کیباال انداختم وبه ساعت نگاه کردم!نزد ابرو

 االن؟؟-

 االن! نیهم قایدق-

 لحن نیهمه مدت زنگ زده بود و باا نی!بعد استیسرجاش ن زيیچ هی دمیلحن حرف زدنش فهم از

 !کردیم صحبت

 ا؟؟یشده ار زيیچ-

 !خونه اي؟میزنیحرف م-

 و گفتم دمیبه سرم کش یدست

 نه خونه ي دوستمم!!-

 ادرس؟-

 رو قطع کردم و متعجب بهش ی!بعد از گفتن ادرس گوشزنهیم خیسردي کالمش حس کردم بدنم  از

 دمیرو شن امکیشدم!!صداي س رهیخ

 بود؟؟چرا ماتت برده؟؟ یباران؟ک-

 دوختم.. ایگرفتم و به س یرو از صفحه گوش رهمیخ نگاه



 بود! ایار-

 غر زد رلبیکرد وز اخم

 بردارن؟؟ تیدست از سر توو زندگ خوانیقوم عجوج و مجوج نم نیا-

 ربع بعد هیرفتم توي اشپزخونه و مشغول شستن ظرف ها شدم... حرفیو ب دمیکش میشونیبه پ یدست

 م انداختم و گفتمزنگ در بلند شد!شالم رو روي سر صداي

 !!شدهیچ نمیبرم بب-

 !امیصبرکن منم باهات ب-

 کردم اخم

 !نگران نباش!گردمیو برم رمی!متوجه اي؟؟مارهیسر من ب ییبال ستی!قرار نخوادینم ایس-

 کنج گلوم ییمعن یبود بغض ب ستادهیکه جلوي در ا ایار دنیرفتم!با د رونیسرم رو تکون دادم و ب تند

 !!نشست

 سالم!!-

 جوابم رو داد دمیفهمیرو نم شیکه اصال معن ییاخما با

 سالم...-

 کردم بغضم رو سرکوب کنم و لبخند بزنم.. یسع

 تو؟؟ ايیبود خبري ازت نداشتم!نم یک ؟؟ازیخوب-

 خوبه! نجایهم-

 رو تکون دادم و نگاهش کردم سرم

 بکنم؟؟ تونمیم یشده؟؟کمک زيی!چايیناراحت به نظر م-

 چشمام نگاه کرد به

 اما انگار اشتباه فکر متیشناخت میکردیفکرم ایباران؟؟تو اون دوسال هم من هم ارش یهست یتو ک-

 !میکردیم

 ابروهام نشست نیناخواسته اي ب اخم

 !شمیمتوجه حرفات نم-

 توي یحرف هیو  دهستیمادر داغ د هیزندانه!چرا؟چون  ایکه مادر ارش شترهیب دمیماه شا هیاالن -

 اونجا؟ نینگهش دار خوايیم یک ست؟؟تایماه بس ن هیبهت گفته؟؟ شیاحتنار

 چشماي به اشک نشسته گفتم با

 من... یکنیاشتباه م ایار-

 دمیدیهم م ایبود توي چشماي ار ایکه توي چشماي مادر ارش یوسط حرفم،حاال حس دیحرص پر با

 تو یرو انداخت ایمادر ارش یتادامه بدي وق تیبه زندگ یتونیم ؟؟راحتیکشیخجالت نم ایاز ارش-

 زندان؟؟اره؟

 "؟یکشیخجالت نم ای"از ارشدیچیرو گونه م و صداش توي سرم پ دیاشکم چک قطره

 روهم که زيیبر ایپولدار تر از ارش هیسال بشه بعد با  هیحداقل  یذاشتیسال نشده باران!م هیهنوز -

 پاسوز تونهیاره خب تا اخر عمرکه نمدختره حق د میم؛بگیرو نشناس فتیذات کث نیاونموقع ا حداقل

 باشه!! ایارش



 جلوي پام انداخت یکه توي چشماش لونه کرده بود به چشمام زل زد و توف یبا همون نفرت دوباره

 !فی!حایبه ارش فیم؟؟حیبود دهیروتو ند نیدوسال ا نیچطور توي ا -

 ک روي گونه هام سرخورد!بهگرفتم و به چشماي پرنفرتش دوختم...اش نیبهت نگاهم رو از رو زم با

 شدم؟؟یمحاکمه م نجوريیگناه داشتم ا کدوم

 ...ایار یکنیداري..داري اشتباه م-

 نگاه کرد وگفت خوردیکه روي گونهم سر م ییاشکا به

 که توي همه ي جشنا ستین نتونیب زيی!چستمین ایباران!من ارش گهیاشکاي تمساح رو؛بسه د نیا زینر-

 االن انداختتش زندان؟؟ ایکه به خاطر حرفاي مادرارش ستین نتونیب زيید؟؟چیریگیهم عکس م کنار

 اما با صداي دادش حس ترسوندیم شتریو من رو ب رفتیصداش باالتر م گفتیجمله اي که م هیهر  با

 نفسم بند اومد... کردم

 ست؟؟اره؟؟ین نتونیب زيیچ-

 نفسم از ترس بند اومده!! کردمی...حس منیرو به چهارچوب در گرفتم تا نخورم زم دستم

 تا جوابت رو بدم؟؟؟ یسئوال رو از خودم بپرس نیبهتر نبود ا-

 که یسرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم!!لبخند کمرنگ یرعلیصداي خشک و جدي ام دنیشن با

 یرعلیام دنیبا د ایکه راحت برگشت دست خودم نبود!!ار یگوشه ي لبم نشست و نفس دنشید با

 ییمثل همه ي موقع ها یرعلیبود رو غالف کرد...پوزخند گوشه ي لب ام دهیکه براي من کش ريیشمش

 ترسناك بود! شدیم یعصبان که

 که کنار من و رو به یمثل همه موقع ها محکم و پرصالبت بود!وقت داشتیبرم ایکه سمت ار ییها قدم

 توي دلم نشست! یبیاد ارامش عجش روي تن لرزونم افت هیسا یستاد؛وقتیا ایار روي

 خوبه!! یلی!!خیشیساکت م یرسیو به من که م یکنیاز خودت بلند م فتریضع هیخوبه که صدات رو روي -

 لبخند کج نشونه نیکه به رها و ارغوان زده بود!ا یکه زد ترسناك بود!از همون لبخنداي کج یکج لبخند

 نبود!! یخوب ي

 ...صدامو بلند کنم اما تونمیمنم م-

 زل زد ایبه چشماي ار قیعم

 !!یمشت هارت و پورت الک هیمن مرد عملم نه -

 گفت رهیبگ اینگاهشو از ار نکهیبدون ا و

 باران برو تو!-

 اسمم از دهنش ماتم برد و اشکاي جاري شده ام بند اومد!!مبهوت نگاهش دنیبار دوم با شن براي

 و گرفت و هلم داد داخلکه نوچ بلندي گفت و برگشت سمتم...بازوم ر کردمیم

 گفتم برو تو!-

 نگاهش کردم دهیتازه به خودم اومدم؛ترس انگار

 تونیزیبه خاطر من شما چ خوامیمن نم دینید؟؟ببیکن کاریچ نیخوایپناه توروخدا...م زدانیاقاي -

 ...کنمی!!خواهش مبشه

 نگاهم کرد کالفه

 !گفتم برو تو!یزنیحرف م ادیز-



 جواب داد امکیو فشرد که سزنگ ر و

 ...یرعلیام اتویب-

 بارانو ببر داخل!! ایکار کوچولو دارم؛ب هی رونیمن ب-

 نگاه کردم... یرعلیرو گذاشت...نگران به ام فونیباشه اي گفت و ا امکیس

 د؟؟یکن یحل کرد با دعوا سختش م شهیپناه توروخدا!چرا کاري رو که با صحبت م زدانیاقاي -

 نگاهم کردهمون اخم  با

 !نی!!هممیگفت و گوي دوستانه باهم داشته باش هیاز دعوا زدم؟؟قراره  یمن حرف-

 دمیرو از پشت سرم شن ایس صداي

 شده؟؟یچ-

 بهش زد و سرش رو تکون داد یچشمک یرعلیام

 !کنمیتو!!من حلش م دیشما بر ستین زيیچ-

 اه خودش به داخل برد!با بستهدست من رو گرفت و همر یکوتاه یسرش رو تکون داد و با باشه ایس

 زدم غیدر خونه ج شدن

 ...ادیب یرعلیسر ام یینذار بال ششونی!توروخدا برو پشهیاالن دعواشون م ایس-

 و رفت سمت اشپزخونه دیخند کردیکه سرفه م یدرحال ایس

 !ستیبه من ن ازيین کنهیحلش م یرعلینترس!!ام کننیدعوا نم-

 دادم و هیتک واری!سرم رو به دنمشونیبب تونستمیو بسته بود و اصال نمدر ر یرعلیپشت پنجره اما ام رفتم

 !!یرعلیبراي ام یطرف نگران هیو از  ایحرفاي ار ینیطرف سنگ هیکردن!!از  سیگونه م رو خ اشکام

 روي شونهم نشست ایس دست

 ؟؟یخوب-

 بغض سرم رو تکون دادم با

 ؟؟یمطمئن-

 گوشه ي لبم نشست و مطمئن یباران گفتنش لبخند کمرنگو لحن  یرعلیدوباره ام تیحما اداوريی با

 رو تکون دادم سرم

 ام!! یرعلیخوبم اما نگران ام-

 زد و نگاهم کرد که غر زدم لبخند

 کرده؟؟ تیباشم که ازم حما ینگران کس دیه؟؟نبایچ-

 رو جمع کرد و سرش رو تکون داد لبخندش

 حق با توا!!-

 چقدر گذشته بود که در دونمینجم ضربه اي به پهلوش زدم و دوباره به در زل زدم!!نمکردم و با ار یاخم

 اثري از دنیبا ند تیبا چشمام خوردمش و در نها قایبگم دق تونمیشد!!م اطیوارد ح یرعلیشد و ام باز

 شدم رهیو رفتم سمت در!!در رو باز کردم و بهش خ دمیکش ینفس راحت ريیدرگ

 شما؟؟ دیخوب-

 نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 خوبم!-



 ایرفت سمت س و

 حالت چطوره؟؟-

 خسته سرش رو تکون داد ایس

 بهترم!!-

 سرش رو تکون داد و کنارش نشست یرعلیام

 خوبه!-

 گفت؟؟یم یپسره چ-

 تکون داد ورو به من گفت الیخیرو به نشونه ي ب سرش

 اري؟؟یاب م وانیل هی-

 سرم رو تکون دادم تند

 براتون! ارمیاالن شربت م-

 چون حواسم بود که تو نبودمم اهیرفتم سمت اشپزخونه؛برخالف تصورم نفرستاده بودتم دنبال نخود س و

 باران گفتنش لبخند اداوريیداد!دوباره و دوباره از  هینزد و خسته سرش رو به مبل تک یحرف چیه

 ودم اخم کردم غر زدمنشست!با فکراي خ یبه دلم م بیکه عج گفتیم یجور خاص هی!!الف باران رو زدم

 توهم خودتو جمع کن!! گهید خوبه

 دمیدر اوردم که صداش رو از پشت سرم شن خچالیي شربت رو از  شهیبا اخم ش و

 اب بده بهم!! وانیل هیفقط  خواستمیشربت نم-

 کهیر تافتاد و هزا نیي شربت رو ول کردم که روي زم شهیخفه اي زدم و ش غیصداش ج دنیشن با

 رهیبود خ ختهیرنگ شربت روشون ر یاب عیکه ما ديیهاي سف کیو به سرام دمی!!لبم رو گزشد

 زدمیروز چندبار گند م هی!توي رمیگاز بگ شتریباعث شد لبم رو ب یرعلی!!صداي اي واي گفتن امشدم

 من؟؟

 اب نگفتم؟؟؟ وانیل هیمن گفتم -

 و لحن حرف زدنش توي گلوم نشسته بود یرعلیلوي امج میکه از خرابکار یرو گاز گرفتم و با بغض لبم

 کردم زمزمه

 !ترسمی!!خب معلومه منیایپشت ادم در م هویشماست  ریخب تقص-

 سرش رو تکون دادو کوتاه گفت کردیرو پر از اب م وانیکه ل یدرحال

 !!دونمیم-

 دمیشنرو  ایکه گفت از صدتا فحش بدتر بود برام!!صداي خنده ي س یکوتاه دونمیم نیهم

 به اب دادي فسقل؟؟ یباز چه دسته گل-

 حرص نگاهش کردم وغر زدم با

 به شما دوتا دوستم!! یدگیمنه که به فکر رس ریاصن تقص-

 دور کمرم حلقه شد و مانع یرعلیدست ام یبرم که قبل از برداشت قدم رونیخواستم از اشپزخونه ب و

 شد حرکتم

 !!گهید هینکن!!کاف لیرو تکمپات خرابکاري هاي امروزت  دنیلطفا با بر-

 خورده ها شهیاز ش گهیکه د ییکه دور کمرم حلقه بود بلندم کرد و جا یدست هیحرکت با همون  هیبا  و



 گذاشت! نمینبود زم خبري

 !رونیبرو ب-

 یرفتم درحال رونیگرماي دستش و حرکتش بودم باشه اي گفتم و از اشپزخونه ب جیکه هنوز گ یدرحال

 ...کردمیرو حس م ایس نگاه ینیسنگ که

++ 

 توي گوشم ایصداي ار بستمیکه چشمام روم نیو روي تخت نشستم!!هم دمیبه موهام کش یدست کالفه

 "دي؟یخجالت نکش ای!"از ارشدیچیپیم

 دورش حلقه شده بود!با یرعلیکه دست ام یی!همونجادمیرو قورت دادم و دستم رو روي کمرم کش بغضم

 شد!! قتریکردن دوبارهش بغضم عم تیاران گفتنش؛حماب اداوريی

 که با ییاز لبخندا ایبود  دهیچیکه دور کمرم بدون منظور پ یدست ؟؟ازیاما از چ دمیکشیخجالت م دیبا من

 شست؟؟یروي لبم م تاریاخ یاون صحنه ب اداوريی

 جلوي چشمم دوباره ایارش ي افهیشب بود اما هنوز نتونسته بودم بخوابم!!ق1به ساعت نگاه کردم!  کالفه

 صبح هیشبامو با گر گهیشدم!!چقدر بود که د رهیو به سقف خ دمیگرفته بود!روي تخت دراز کش جون

 از روزي که قایفکرکردم!دق شتریاز جلوي چشمام رفته بود؟؟ب ایي ارش افهیبود که ق کردم؟؟چقدرینم

 خودم نکهیکردن خبري نبود!!بدون ا هیاز هرشب گر گهیرو به روشدم د یرعلیخونه با ام نیهم توي

 ها و سرد بودناش ذهنم رو یالیخیبرده بود!انقدر با ب رونیرو از ذهنم ب ایذره ذره ارش یرعلیام بفهمم

 سرم رو توي بالشت فرو کردم و قتیحق نینمونده بود!!از ا ایبراي ارش ییجا گهیکرده بود که د ریدرگ

 باشه!فقط من زيیکه چ تونستیبود نه م زيینه چ یرعلیاممن و نیکنه!!ب سیاشک چشم هامو خ گذاشتم

 تشونی!!همه ي دخترا از پسري که حماشدیپسر قندتوي دلش اب م هیهاي  تیدختر بودم که از حما هی

 رو از ذهنم ایارش نکهیعالوه بر ا یرعلی!امدمیاه کش ایارش اداوريی!!دوباره ودوباره با ادیخوششون م کنهیم

 حرف بزنه بهم نشون داده بود!!بهم نشون داده بود چقدر نکهیاوت هامونم بدون ابرده بود تف رونیب

 ترس تیبه جاي حما شیها و شک هاي الک رتیکه با غ یو کس کنهیم تتیکه حما یکس نیست ب فاصله

 تیاز من جلوي مادرش حما نطوريیا ایارش ادینم ادمی!!توي تمام اون دوسال کنهیم قیبه وجودت تزر رو

 و خونه ش رو جدا کرده بود که اونم چکسیه ایباران  ایبود که گفته بود  نیهم تشیاشه!تنها حماب کرده

 !!اوردنیبود که بهش م ییبراي فشارا دونستمیم خوب

 که یی...روزامیبود هیکه دنبال کاراي افتتاح ییگذرونده بودم فکرکردم!روزا یرعلیکه با ام ییروزا به

 کردناش.. تیکردناش...حما یینما...راهمیکاراي جشن بود دنبال

 شدنش توي دلم یحرکت هاش که قبل از عصبان دنیکه با د یخندهم گرفت!ترس تاشیعصبان اداوريی با

 دعواش شد ایبا س ایکه ارش یوقت ی!!توي تمام اون دوسال؛حترهیخندهم شدت بگ شدیباعث م نشستیم

 !!دمیترسیم یرعلیام یچشماي بسته شده دنیبودم که با د دهیازش نترس نجوريیا

 نباریکه هنوز لبخند روي لبم نقش داشت چشمام رو بستم و ا یو درحال دمیکش سمیبه گونه ي خ یدست

 خوابم برد! راحتتر

 اي وقت قهیشدم!!چند د رهیرنگ اتاق خ یالي پلکاي خسته م رو باز کردم و به سقف اب میاالرم گوش با

 جون ندارم کردمی!حس مدمیاي کش ازهیبشه!!پلکام رو باز و بسته کردم و خم اریشداشتم تا مغزم هو الزم

 !!پوفدادیصبح رو نشون م9تند سرجام نشستم!به ساعت نگاه کردم!  ایحال س اداوريیبشم اما با  بلند



 نشده!!بعد از داریب ایرفتم...از سکوت خونه متوجه شدم که هنوز س رونیو از اتاق ب دمیاي کش کالفه

 شدم!املت ایدست و صورتم داخل اشپزخونه شدم و مشغول درست کردن املت محبوب س شستن

 تخم مرغ ها در فر رو بستم و رفتم سمت ختنی...بعد از ردینکش یلی!درست کردنش خییایاسپان

 و داخل مخلوط دمیکش رونیاي کردم و پرتقال و اناناس هاي تکه شده رو ب وهیبه جا م ی!!نگاهخچالی

 و باال رفتم...هنوز خواب بود!لبخندي دمیچ ینیرو توي س ایبعد صبحانه اماده شده س قهید5... تمخیر کن

 گذاشتم تا مطمئن بشم تب نداره که چشماش روباز کرد! شیشونیو سمتش رفتم!دستم رو روي پ زدم

 !ریصبح بخ-

 به صورت گذاشتم و یصبحانه رو روي پاتخت ینیتوي جاش نشست!س حرفیرو تکون داد و ب سرش

 لبخند زدم اخموش

 ؟؟یاول صبح گهیم یاخما چ نیا-

 ییرفت!!ابرو رونیبلندشد و از اتاق ب ستین زيیچ کردیکه زمزمه م یسرش رو تکون داد و درحال حالیب

 انداختم و دنبالش رفتم باال

 کنه؟؟یسرت درد م-

 نیفوت کردم...ا نروی!!باحرص نفسم رو بییرفت سمت دستشو حرفیرو تو هوا تکون داد و ب دستش

 رو درك ای!با غصه روي مبل نشستم و سکوت کردم...سکردیحال منم خراب م ایمزخرف س حال

 !صداي غزلیاما نخواي باهاش حرف بزن یرو دوستداشته باش یکی شهیچطور م دمیفهمی...نمکردمینم

 دادم" شیمن باز کنهی"پس هنوزم فکرمدیچیگوشم پ توي

 از سیکه با موهاي خ ایو به س دمیکش یمقصره؟!آه یوسط ک نیکه ا تدونسیم یباالانداختم!ک شونه

 سمتش... دمیاومد نگاه کردم و تند دو رونیب سیسرو

 لت؟؟؟یجلوي اسپ ايیم سیمثال سرما خوردي!با موهاي خ ایس-

 زد غر

 نده بهم! ریحوصله ندارم باران انقدر گ-

 نی!!بداخالق شده بود و اارمیسمت اتاقش رفتم تا براش حوله ب حرفینگاهم رو ازش گرفتم و ب ناراحت

 طیشرا نیکه توي بدتر ییایبود!س دیبع ایاز س ییرفتارا نیاما همچ کردمیرو کامال درك م شیبداخالق

 به زمان داشت!حوله رو از داخل کمدش برداشتم و از پله ازیهنوز ن دی!شادادیرو خوب نشون م خودش

 حوله رو روي سرش انداختم کردمیرو خاموش م لتیکه اسپ یالرفتم!!درح نییپا ها

 خشک کنم؟ ای یکنیموهاتو خشک م-

 صبحانه رو از اتاقش ینیدستش رو روي حوله گذاشت و مشغول خشک کردن موهاش شد!!س حرفیب

 و جلوش گذاشتم! اوردم

 بخور حالت بهتر بشه!همچنان حال و روزت همونه!!-

 رو ایلبم رو گاز گرفتم؛عادت نداشتم س یبحانه شد از شدت ناراحتحرف مشغول خوردن ص یب یوقت

 !نمیساکت و اخمو بب نطوريیا

 خوري؟؟یخودت نم-

 رو باال انداختم سرم

 !!یبهتر بش کمی دیبهت قرصاتم بدم بخوري شا اینه!صبحانه ت رو خوردي ب-



 بسته قرصها نیکه از ب ی! درحالاشکام رو از دست ندم اریحال و روزش اخت دنیاز جام بلند شدم تا با د و

 قهوه اي رنگ قرص رو برداشتم و رفتم یزنگ خورد! بسته میگوش گشتمیم یقرص سرماخوردگ دنبال

 ...یگوش سمت

 بله؟؟-

 دیچیغزل توي گوشم پ صداي

 !یکنیصحبت م یجوري حرف بزن که متوجه نشه با من هی یامکیس شیسالم باران جان؛غزلم !اگه پ-

 که مشغول خوردن صبحانه ش بود نگاه کردم ایتم و به سرو گاز گرف لبم

 خوبه؟ یجان..از مزون چه خبر؟؟همه چ تایسالم گ-

 ممنون باران جان!حالش چطوره؟؟-

 وسط کاسه ي داغ تر از اش نی"بهتره ما ادیچیتوي گوشم پ یرعلیو صداي ام دمیکش یقیعم نفس

 زيیمقصره؟؟غزل هم چ یوسط ک نیا دونستیم یرف بزنم!!کح یقضاوت چیکردم بدون ه ی"سعمینش

 براي نگفتن نبود!! یلیکه دوستشداره پس دل یحال کس دنیجز فهم خواستینم

 حال دوستم هنوز خوب نشده!! ام؛ارهینتونم فرداهم ب دیشا زمینه عز-

 بود! ییماه کذا7آه هاي خودم توي اون  هیشب بیعج دیکه کش یآه

 بگو!! یرعلیبه ام یالزم داشت زيی!چیتکه مواظبش هس یمرس-

 !!ستینه الزم ن-

 بفهمه!! زيیچ خوامیمتوجه تماسم نشه!نم امکیکه حواست باشه س گمیخب،فقط بازم م لهیخ-

 دیکش قتريیعم آه

 هیازش  یو هر از چندگاه یکه لطف کن نیلندن؛هم گردمیندارم!امشب برم رانیکاري ا گهیمنم د-

 !!برام هیبهم بدي کاف خبري

 بخوام اروم زمزمه کردم نکهینگاه کردم و بدون ا امکیباال انداختم و به س ییابرو

 غزل؟؟ یمطمئن-

 تیکرده بودم که ازشوون مطمئن نبودم و در نها ییبود که خودم کارها نیسئوال براي ا نیا دیشا

 دیچیگوشم پ !صداش تويکنهیااشتباه منو تکرار نم گهینفر د هیبدونم  خواستمیم دیشدم!شا مونیپش

 برم باران جان ممنون از لطفت!خدافظ! دی!!من بادیشا-

 یمن متوجه لرزش صداش نشم اما...آه دیرو قطع کرد تا شا یبزنم گوش یبذاره من حرف نکهیقبل ازا و

 امکیکه مطمئن بودم س ینگران رفتن کس دیبا دونستمیو به بسته هاي قرص زل زدم!!نم دمیکش

 امیاز پشت سرم باعث شد به خودم ب امکی..صداي سنه. ایداره باشم  دوستش

 ننداز! تیخودتو از کار و زندگ خودیسرکار!!ب بريیم فیشما فردا تشر-

 گفتم ذاشتمیکه قرص رو کف دستش م یکردم لبخند بزنم و عادي رفتار کنم!درحال یسع

 !رمینم ییمن جا یقرص رو بخور؛دوما که تا خوب نش نیاوال که شما ا-

 هم کردنگا بااخم

 خونه بمون! یمونیبرم سرکار!تنها م خوامیفردا خودمم م-

 حرص نگاشه کردم و غر زدم پر

 اد؟؟یهنوز صدات در نم یچه سرکاري وقت-



 قورت داد وگفت وانیرو همراه ل قرص

 !کنهیکار کردن حالمو خوب م یدونیخودت م-

 !ريیمیداري م یاما نه وقت-

 دیرو بوس میشونیوخم شد پ کنج لبش نشست لبخند

 نمیرو گذروندم و نمردم؛ا ینترس فسقل من مثل گربه هفت تا جون دارم!!بدتر از سرماخوردگ-

 !گذرونمیم

 بود که ییتوي جملهش غم داشت که نتونستم ناراحت نشم!مطمئن بودم غزل هم جز اون بدترها انقدر

 توي دلم فرو زيیچ رهیم رانیبود امشب از ا غزل که گفته اداوريیسرگذرونده بود و نمرده بود!با  از

 متوجه نشه من باهاش صحبت امکیغزل هم گفته بود که س یدخالت کنم و از طرف خواستمی!نمختیر

 شروع شد! ایکه در اوردم غر زدن س خچالیرو از  بیو س جینگم!هو زيیچ دمیپس بهتر د کردم

 توروخدا برو مزون بسه!! ایدادي!بچرت و پرتا  نیانقدر به خوردم از ا یباران بسه کشت-

 به کمرم زدم دستمو

 بچه پرو؟؟ یکنیم رونیمنو از خونه ت ب-

 دیرو بوس میشونیپ

 رو از شکمم ديیکه به خوردم م ییها وهیابم نیصداي شاالپ شاالپ ا کنمینه دورت بگردم فقط حس م-

 !شنومیم دارمیکه برم یقدم هیهر  با

 کردم نهشیر سنثا یحرفش خندهم گرفت و مشت با

 !!گهید یبخوري تا خوب بش دیبا وونه؛خبید-

 خوبم!-

 دیحرص که نگاهش کردم خند با

 درست کن؛چشمم کور دندم یدرست کن خوايیم یخب اوننجوري منو با نگاهت قورت نده!! هرچ لهیخ-

 !خورمیهمه ش رو م نر

 شدم!! بیزدم و مشغول خرد کردن س تمنديیرضا لبخند

 ندادم یتیانداخت اما اهم شینیروي ب ینیگذاشتم که چ ایو جلوي س ختمیر یبزرگ وانیرو داخل ل وهیابم

 دنیبودم برداشتم و رفتم سمت سطل زباله که با د ختهیر ینیرو که داخل س جیو هو بیپوست هاي س و

 داش تويجلوي چشمام جون گرفت و ص یرعلیاخمو و جدي ام شهیصورت هم شبید وانیهاي ل خورده

 !"به شکم تختمگهید هینکن!کاف لیپات خراب کاري هاي امروزت رو تکم دنی"لطفا با بردیچیپ گوشم

 دهیچیگرماي دستش که دور کمرم پ اداوريیروش قرار گرفته بود!با  یرعلیکه دست ام ییکردم!جا نگاه

 ها وهیو تند پوست مکردم  یگوشه ي لبم نشست و خودم رو شگفت زده کرد!!اخم اريیاخت یلبخند ب بود

 برام زد که یحالتم چشمک دنیبا د ایدادم!س هیتک نتیکردم و در سطل زباله رو بستم و به کاب یخال رو

 که لرزش ییبا صدا ختمیریبراي خودم م وهیابم یوانیکه ل یو درحال دمیکش یقی!نفس عمشدهیچ ینی

 داشت گفتم یفیخف

 !!ستین زيیچ-

 که یخم شد سمتم و درحال ای!!!سوفتمیکه باعث شد به سرفه ب دمیرکشرو الجرعه س وانمیل اتیمحتو و

 گفت گرفتیرو ازم م وانیل



 هو؟؟یخب..خب..خب!چه خبرته دختر؟؟چت شد -

 کوتاه گفتم کردمیکه سرفه م یدرحال

 خوبم!-

 چه مرگم فهمهیزودتر به خودم مسلط شم وگرنه م دیبا دمیشد فهم رهیشده که بهم خ زیچشماي ر با

 !!دونستمیکه هنوز خودمم نم هرچندشده؛

 شد...تشنه ام بود به خاطر اون... زیچ-

 بزنه که صداي ینتونستم بگم؛دهن باز کرد حرف یکه نثارم کرد بهم فهموند که دروغ خوب یچپ چپ

 بکشم! یو من تونستم نفس راحت فونیرفت سمت ا رفیاي بهم کرد و ب رهیمانع شد!!نگاه خ زنگ

 ن!!باران،مامان بابات-

 اي گهیبود که انتظار کس د نیبه خاطر ا دیخبر اومدن مامان بابام پکر شدم؛شا دنیبار از شن نیاول براي

 لبخند بزنم از کردمیم یکه سع یو درحال دمیبه موهام کش یداشتم و حاال...دست فونیپشت ا رو

 ده بودم که بدونم اچهچون تاحاال تجربه ش نکر دمیفهمیکه داشتم رو نم یرفتم...حال رونیب اشپزخونه

 روش گذاشت! شهیم یاسم

 و در اخر دادینوع جوشنده اي جواب نم چیشدت گرفته بود و ه ایبعد رفتن مامان بابا سرفه هاي س از

 تا4کردم و شمارهش رو گرفتم...بعد از  دایاز صبح دنبالش بودم رو پ یرعلیاي که براي تماس با ام بهونه

 ...نهیرو لبم بش یو باعث شد لبخند کمرنگ دیچیتوي گوشم پ شیدصداي ج بوق

 ...انجویخانم ار دییبفرما-

 دوباره شما شده بودم لبخندم جمع شد... نکهیا از

 پناه؛بد موقع که تماس نگرفتم؟ زدانیسالم اقاي -

 .دییبفرما رینخ-

 !زارهیاز طفره رفتن ب یرعلیام ارهیب ادمیصداش زنگ هشداري بود که  یکالفگ

 امک؟یخونه ي س نیایب دیتونی...مزهیچ-

 افتاده؟ یاتفاق-

 ...دیتونیشما م یدکتر ول میقانعش کنم بر تونمیمنم نم ستی...حالش خوب نینینه -

 !رسمیم گهیربع د هی-

 لبخندي زدم شدمیم یقطع کردنش عصبان نجوريیاي قطع کرد؛بر خالف گذشته که از ا گهیحرف د یب و

 نشسته بود نگاه کردم و لبم رو گاز شیشونیبه دونه هاي درشت عرق که روي پ!!ایرفتم سمت س و

 گرفتم

 رو نگه دار بلکه تبت قطع بشه!! خیکمپرس  نیا کمیمن!! رمیبم یاله-

 کرد و گفت یخشک سرفه

 !خوبم باران نترس!ستیالزم ن-

 !نمیبیحالتو م ستمیکه ن ؛کوری!انقدر نگو خوبم که منو دلخوش کنیییستین-

 دیرو بوس میشونیزد و پ یمهربون خندلب

 !شمیبخوابم خوب م کمی!شهینم میزینترس فسقل!چ-

 رو سیدستمال خ کردمیکه اشک چشمام رو پاك م یو چشماش رو بست!!درحال دیروي مبل دراز کش و



 اشکم شدت گرفته بود که صداي زنگ شدیم شتریگذاشتم!!از دماي بدنش که هر لحظه ب شیشونیپ روي

 از دیبه ذهنم خطور نکرد با یبودم که حت دهی..اونقدر ترساطیند شد و باعث شد بدوام تو حبل فونیا

 قامت دنیدر رو باز کردم!!با د خوردیکه اشک روي گونه هام سر م یدر رو باز کردم!درحال فونیا

 گرفتیاز کجا نشات محس  نیا دونمی...نمدمینفس اسوده اي کش اریاخت یتوي چهارچوب در ب یرعلیام

 به ینگاه یرعلیراحت نفس بکشم!!ام تونستمیم طیشرا نیتوي بدتر یرعلیام دنیبا هر بار د دایجد که

 شناخت چقدر نیمدت شناخته بودمش که متوجه حرف نگاهش بشم و ا نیکرد!اونقدر ا سمیخ صورت

 گفتم خوردیکه اشکام روي گونهم سرم یبود!درحال نیریش

 !شهیم شتری!تبش هر لحظه ب!ستیاصال خوب ن-

 سمت خونه رفت وگفت دادیدستم م یکه دستمال یشد و در رو پشت سرش بست و درحال اطیح وارد

 !شهیخوب م-

 داشت که با هر حرفش ارامش رو یمرد چ نی!اداشتیکه برم یقامتش نگاه کردم!به قدم هاي محکم به

 ونه م رو پاك کردم و دنبالش رفتم...کتشاشکاي روي گ شییدستمال اهدا کرد؟؟بایم قیوجودم تزر به

 رو به من زدیرنگش رو باال م یمشک رهنیهاي پ نیکه است یدر اورد و روي مبل انداخت و درحال رو

 گفت

 !زود!اریب ینخ رهنیپ هی-

 رو در اوردم و از پله یکرم رنگ ینخ رهنیباال!!از توي کمد لباسا پ دمیسرمو تکون دادمو از پله ها دو تند

 کرد... ایرو تن س رهنیدستش پ هیرو از دستم گرفت وبا  رهنیپ یرعلیرفتم!!ام نییپا ها

 بذار کمک کنم...-

 اماده کن! جیاب هو وانیل هیقرص تب بر تو خونه داره؟اگه نداشت  نی!بگرد ببستیالزم ن-

 ب بر رفتمنکردن قرص ت دایبا پ تیقرص ها گشتم و در نها نیرو پاك کردم و باشه اي گفتم...ب اشکام

 !!بهريیگ وهیتوي ابم ختمیدر اوردم و بعد از پوست کندن ر خچالیها رو از داخل  جی!!هوخچالی سراغ

 رو روي دوشش انداخت و برد سمت حموم!! اینگاه کردم که س یرعلیام

 کمک؟؟ امیب-

 کاري که گفتم رو بکن!-

 رو جیاب هو وانیبعد ل قهیشدم...ده د جیدور از چشمش در اوردم و مشغول گرفتن اب هو یشکلک

 یرعلی!!به امشیشونیرنگ روي پ دیروي تخت بود و دستمال سف ای...سایو رفتم سمت اتاق س برداشتم

 بود!! سیخ رهنشینشسته بود و پ امکیکردم که کنار س نگاه

 گذاشتم و گفتم یرو روي پاتخت وانیل سشیخ رهنیپ دنید با

 بدم! گهید رهنیپ هی دی!صبرکندیخوریشده االن سرما م سیخ نتونرهیپناه پ زدانیاقاي -

 رو بده من! وانی!اون لستین ازيین-

 ...رهنتویاما پ-

 که کنار چشمش ینیرو سمتش گرفتم!!چ وانیحرفم رو خوردم و ل دمیکالفه ش رو که روي خودم د نگاه

 و باعث شد لبخند بزنم!! دمیرو د افتاد

 !یشیبخور بهتر م نیاز ا کمیشده؛پاشو پاشو مردگنده!حالت بهتر -

 به من نگاه کرد و گرفتیم یرعلیرو از دست ام وانیکه ل یشد!درحاال زیخ میتک سرفه اي کرد و ن ایس



 دیسرفه خند نیب

 ترسو!! یکرده با چشماش!فسقل کاریچ نیبب-

 کرد وگفت ایبه س ینگاه یرعلیرو گاز گرفتم و لبخند خجالت زده اي زدم!ام لبم

 ؟یبمون ضیمر خوايیم یک تا-

 رو خورد و گفت جیجرعه اي از اب هو ایس

 ؟یچ ینی-

 و یحال بد به خاطر گرم نی!نکنه خودت هم باور کردي که ایدونیرو خودت بهتر از من م شیچ ینی-

 هواست؟؟ سردي

 گفت اینگاه کردم؛که س یرعلیي خونسرد ام افهیق به

 انتظار داري فراموش کنم کارش رو؟-

 کم بشه گفت شیذره اي از خونسرد نکهیسري تکون داد و بدون ا یرعلیام

 نکردم و نخواهم کرد یدخالت چیمدت ه نیتو ا یدونیخوب م ست؛خودتیاون قسمتش به من مربوط ن-

 ؟؟یتونی؛میرو چ ؛خودشیفراموش کن یتونی!کارش رو نمارمیب ادتیرو  ییزایچ هی خوامیم اما

 از جاش بلند شد یرعلیانداخت!!ام نییپا کالفه سرش رو ایس مشینگاه مستق از

 تا رهیم رانیاز ا شهیبراي هم گهیساعت د هیبهت بگم غزل تا  دونمیام م فهیدوست وظ هیبه عنوان -

 و دلت! یدونیرو خودت م ششینجاتت بدم!ما بق یمونیعمر پش هیاز  دیشا

 برم!! رونیتاق باشاره کرد تا همراهش از ا کردمینگاه م دهیرنگ پر ایبه من که به س و

 اتاق رو که بست به چشماش نگاه کردم در

 !!دیرنگش پر-

 گفت رفتیم نییکه از پله ها پا یحال در

 نده! تیاهم-

 انقدر خونسرد باشه؟؟ تونستیادم م هیشدم!واقعا چطوري  رهیحجم از خونسردي خ نیبه ا مبهوت

 ..ختیبراي خودش ر جیاب هو یوانیزخونه و لرفتم!!رفت توي اشپ نییاز پله ها پا دنبالش

 !ختمیریمن م دیذاشتیم-

 !خوامینم شتری...بدمیکش یامشب به اندازه کاف-

 حرفش لبم رو گاز گرفتم از

 !!نمیشما بود که ترسوند ریتقص گمیهنوزم م-

 فتگ کردیرو مزه م جیکه جرعه اي از اب هو یگوشه ي چشمش افتاد و سرش رو تکون داد!درحال ینیچ

 نکردم! بیمنم تکذ-

 اومده طیشرا نیفکرکردم دوباره توي بدتر نیهاي گوشه ي چشمش نگاه کردم و به ا نیلبخند به چ با

 رو از روي یساعت همه ي مشکالت رو حل کرده بود و اون حجم از ترس و نگران هیو توي کمتر از  بود

 شیحضورش و اون حجم از خونسردبا  تونستیشد!چقدر راحت م قتریبرداشته بود!!لبخندم عم دوشم

 ری!با صداي دزدگدیترس زيیاز چ دیهست نبا یرعلیام یوقت گرفتمیم ادیکم کم داشتم  گهیکنه!د ارومم

 نیکه سوار ماش دمید یسورمه اي و شلوار ل رهنیپ هیرو با  ایسرم رو بلند کردم و س ایس نیماش

 و مانع شد دیچیدور بازوم پ یرعلی!خواستم دنبالش برم که دست امشدیم



 بذار خودشون مشکل رو حل کنن!-

 هم گرماي دستش رو حس کردم و داغ شدم؛براي پرت کردن حواسم لبم رو گاز گرفتم باز

 کنه! یرانندگ تونهیاما نم-

 و خورد جشیجرعه از اب هو نیرو از دور بازوم باز کرد و اخر دستش

 !تونهیم-

 ساعت تند برگشتم سمتش ندیگفتم و سکوت کردم اما با د یي کوتاه باشه

 د؟؟یشده!شما شام خورد 11ساعت -

 گفت شستیکه روي مبل م یدرحال

 که خوردم! میفکرکن-

 کردم اخم

 گرسنه دیشما؟؟نبا دی!!مگه زخم معده نداردیستیبه فکر خودتون ن کمید؛یهست یچه ادم گهیشما د-

 !!دیاماده بشه شما بخوردرست کنم که زود  تونمیم یچ نمی!برم ببنیبمون

 "امکیکه گفت"خدا لعنتت کنه س دمیاما صداي کالفه ش رو شن خچالیتند رفتم سمت  و

 نیزخم معده داره و به خاطر هم یرعلیبهم گفته بود که ام امکینخندم؛س شیاز کالفه گ نتونستم

 بلند گفتم کردمیرو نگاه م خچالیکه داخل  ی!!درحالکردیلعنتش م یرعلیام

 براتون درست کنم؟؟ کیاست-

 !یپرسیکه نظرم م یکنیمن برام غذا درست نم لیبه م-

 حرفش خنده م گرفت اما گفتم از

 !گمی!براي خودتون مگهید دینکن یبد اخالق-

 !دمیم حیمرغ رو ترج چیساندو-

 بود!با ذوق کردمیبراش درست م شهیکه هم یچیشد!!ساندو قتریمرغ لبخندم عم چیساندو دنیشن از

 نمیکه روي مبل نشسته بود رو بب یرعلیروي اپن گذاشتمو خم شدم تا ام دستمو

 خوشتون اومده؟؟ چامیاز ساندو-

 شد وگفت رهیخ لشیبه صفحه موبا خونسرد

 به طعمش عادت کردم! میبگ-

 گفتم و بسته ي یلب ریگوشه ي لبش نشست!لوس ز یپر حرصم رو که روونهش کردم لبخند کج نگاه

 !دمیکش ونریب زریرو از فر مرغ

+++ 

 گذشته بود و ایدو ساعت از رفتن س قایروي پله هاي جلوي در نشستم و به ساعت نگاه کردم!دق نگران

 کنارم سرم رو یرعلیشدم...با حضور ام رهیخبري نشده بود!چونه م رو روي زانوم گذاشتم و به در خ چیه

 شدم.. رهیو بهش خ برگردوندم

 ؟ینقراره به اون در زل بز گهیچقدر د-

 باال انداختم شونه

 !ادیب ایاونقدري که س-

 رو تکون داد و گفت سرش



 !میخب پس زل بزن لهیخ-

 اما دمیترسیم اطیح یکیشدم!جالب بود که قبل از حضورش کنارم از تار رهیزدم و دوباره به در خ لبخند

 نبود که با حضور یباراول نیب البخند دزم!خ شبید اداوريیخبري از اون ترس نبود!با  گهید االن

 شدهیچ شبید دونستمینم یلبم رو گازگرفتم!حت ایار اداوريی!از شدیترس برام کمرنگ م یمعن یرعلیام

 !بود

 سئوال بپرسم! هی-

 دوتا بپرس! شهیسئوالت نم هیاگه -

 ناخواسته اي زدم لبخند

 !شدیچ شبید دینگفت-

 البد الزم نبوده که نگفتم!-

 !دیرفته که بگ ادتونی دمیشا-

 روي خودم سرمو بلند کردمو به رهشیباال انداخت!از نگاه خ ییگوشه ي چشم نگاهم کرد و ابرو از

 بگه که منصرف شد وکوتاه گفت زيینگاه کردم!!دهن باز کرد چ چشماش

 تره! یاول منطق هیفرض-

 لبخند نشست روي لبم! یاز زبونش حرف بکش یتونستیجوره نم چیه نکهیا از

 شه؟ینباشه نم یبار منطق هی نی!ارهینم شیطبق منطق پ یهمه چ شهیهم-

 گوشه ي کیهاي کوچ نیچ نیبشه!هم قتریکه گوشه ي چشمش افتاد باعث شد لبخندم عم ینیچ

 حکم قهقه رو برام داشت! چشمش

 !هیاز من ستودن دنیتالشت براي حرف کش-

 چشمام نگاه کرد به

 ادامه ندي! کنمیم هیاما توص-

 گفتم و دوباره سرمو روي زانوم گذاشتم که یبود که نتونستم مخالفت کنم و باشه ي کوتاهجوري  لحنش

 شد! قتریعم دمیهاي گوشه ي چشمش رو د نیچ

 تنها؟ ای گردهیبا غزل برم ایبه نظرتون س-

 گو؟؟ شیپ ایرمالم -

 رو گاز گرفتم لبم

 تو ذوق من! دیزنیم طدا؛فقیهست ی!عجب ادمدیبزن دیتونیخب حدس که م-

 دمیکش یآه کوتاه و

 کنم بخورم! دایپ یچ هیمن گرسنه ام شد!برم -

 از جام بلند شدم که کوتاه گفت و

 گذاشتم! خچالیتوي  چیساندو-

 قتریبراي من نگه داشته بود؟لبخندم عم ینیبهش کردم... یحرفش لبخند نشست رو لبم و نگاه کوتاه از

 نیا یبهش زدم...حت یبرداشتم و گاز بزرگ خچالیرو از داخل  چیو برگشتم توي خونه!!ساندو شد

 تیجز حما زيیچهار ماه چ نیو من چقدر دوستداشتم مردي رو که توي ا دادیم تیبوي حما کارشم

 بودم! دهیند ازش



 کرده و ریگلوم و به سرفه افتادم...حس کردم تکه نون توي گلوم گ دیپر چیفکر خودم ساندو دنیباشن

 هیکه جلوي صورتم قرار گرفت رو از دستش گرفتم و  یاب وانیرو گرفته...ل میي مجراي تنفسجلو زيیچ

 ...دمیسر کش نفس

 !ینیبیکه م شهیم نیرو بخوري هم چیگاز نصف ساندو هیبا  یوقت-

 شدم و حرف خودم رهیرنگش خ یاشک به چشماي ذغال یاز پشت پرده دیچیکه توي گوشم پ صداش

 تیجز حما زيیچهار ماه چ نیاك شد" من چقدر دوستداشتم مردي رو که توي اسرم هزار بار پژو توي

 بودم" دهیند ازش

 شهیحوصله و اخمو م یب یکنه،گاهیقهرم ی،گاهیکنیلج م یکه گاه میدار یدرون یکودک هیما ادما  یهمه

 دهیبا ندو با ایجز س یرو از کس تیحما نی!کودك درون من اشهیداره و عاشق م تیبه حما ازین یگاه و

 اخمو و دیکه شا یوابسته شده بود؛وابسته ي کس شیشگیهاي هم تیو حما یرعلیو حاال با ورود ام بود

 هیبراي  تونستیبود که م ییاتفاقا نیاز بهتر یکیاما کنار اومدن و وقت گذروندن کنارش  شدیم بداخالق

 زده خید و به رخ مغز و قلب که همون کودك درونم حسش رو داد زده بو شیساعت پ هی!!از وفتهیب نفر

 ونیزیتلو دنیخونسردي که مشغول د یرعلیبه ام یرکیرزیبود روي کاناپه جمع شده بودم و ز دهیکش ام

 به وجود میحس زودگذر بود که به خاطر اوضاع روح هیکه بود  یحس هرچ نی!!مسلما اکردمینگاه م بود

 باشه! یواقع تونستیبود و نم اومده

 که عاشق ستنی" به هرحال همه مثل تو ندیچیتوي گوشم پ ایپناه کجا؟صداي س زدانی یرعلیکجا و ام من

 باعث شد دمیموضوع ناخداگاه کش نیکه از فکر به ا یمثل دوست من نشن!"آه پرحسرت یوبسیادم  هی

 و رويدوست دختر داشت!سرم ر یرعلیاز گوشه ي چشمش بهم بکنه!!معلومه که ام ینگاه یرعلیام

 دنیباعث شد تند از جام بلند شم و بدوام جلوي در!با د اطیاز توي ح نیگذاشتم که صداي ماش زانوهام

 جفتشون لبخندي گوشه ي لبم نشست!پس باالخره تونسته یو غزل کنار هم و چشماي برق زده ایس

 ل جدي باحا نیخونسرد در ع شهینگاه کردم!مثل هم یرعلیباهم صحبت کنن؛برگشتم و به ام بودن

 گوشه ي چشمش که نشونه اي از لبخند زدنش بود!! خطوط

++ 

 چون معلوم بود که هنوز میذاشتیبهتر بود تنهاشون م یرعلیقول ام م؛بهیشد نیسوار ماش یرعلیام همراه

 وقت صبح الزم نیکه ا کردینم یاصال دخالت یرعلیبرام جالب بود که ام یلیباهم تموم نشده!خ حرفاشون

 اعتماد امکیاون هم به س دیداشت؛شا یکه هر کس ییها رتیغ نیبمونه و از ا امکیونه سغزل خ ستین

 !از حرفم لبم رو گاز گرفتم و بهومدیخوشم م شتریدم؛بیفهمیم شتریادم ب نیداشت!!هرچقدر از ا کامل

 چیباعث شد تشرم ه دیچیپیمشامم م ییتشر زدم اما بوي عطرش که تو میو کودك درون احساس خودم

 گوشه ي ومد؟؟ازیکه از عطرهاي تلخ بدم م ی!چطوري بود که بوي عطر تلخش رو دوستداشتم منهبش

 تنها یظاهري و باطن تیهمه جذاب نیبا ا یرعلیرخش کردم!!معلوم بود که ام میبه ن ینگاه چشم

 فکرم منحرف بشه! دیکردم چشمام رو ببندم تا شا یو سع دمیکش یقی!نفس عممونهینم

 اي؟یبا من م ایبرسونمت خونه -

 رخ خونسردش نگاه کردم میباال انداختم و چشمام رو باز کردم و به ن ییابرو

 ام؟یکجا ب-

 نه؟ یکنیورزش!صبح ها ورزش نم-



 !لبخند زدم وسرم رو تکون دادمدهیورز کلیه نینبود ا خودیشدم!پس ب رهیخ دهشیورز کلیه به

 امتحان کنم! ادینه اما بدم نم-

 رو تکون داد رشس

 هست؟ دنی!کفشات مناسبه دومیکنیخب پس امتحانش م لهیخ-

 نگاه کردم وبا غصه گفتم میکفشاي عروسک به

 نه!-

 ساعتش نگاه کرد و گفت به

 لباساتو عوض کن! میبر یشیاي اماده م قهیده د یکنیم نیاگه تضم-

 زده به صورت خونسردش نگاه کردم و لبخند زدم ذوق

 !کنمیم نیتضم-

 جلوي در برگشت سمتم نیگرفت...با توقف ماش شیرو تکون داد و راه خونه مون رو پ رشس

 ك! یدونیرفتم م قهید ازدهیبشه  قهی!ده دقهینره ده د ادتی-

 ...امی!زود مدونمیم-

 بشم که گفت ادهیپ نیاز ماش خواستم

 درضمن...-

 سمتش و منتظر نگاهش کردم برگشتم

 !ستیبراي پوست خوب ن یکنیرق مبهتره؛موقع ورزش ع ینکن کاپیم-

 که توي دلم نشسته بود مطمئنن به خاطر یذوق نیشدم!ا ادهیپ نیرو تکون دادم و با لبخند از ماش سرم

 کالمش تیو جد یرعلیمثل کودك درون وابسته شدهم داشت!انقدر از ام یلینبود و دل یصبگاه ورزش

 دمیو از خونه دو دمیرو پوش میهاي سرخاب یوناماده شدنم!کت دیطول نکش شتریب قهید8بودم که  مطمئن

 بیعج یلیخ نیداشتم و ا یبودم انرژي کامل دهیکه نخواب شدیساعت م 24 نکهی...برخالف ارونیب

 شدم و گفتم نی!!سوار ماشبود

 !!قهید -8

 رو تکون داد سرش

 بود!! یسرعت عمل خوب-

 زدم و به کت وشلوار تنش نگاه کردم وگفتم لبخند

 د؟یکنیاستون رو عوض نمخودتون لب-

 !کنمیسرراه عوض م-

 کردم وگفتم شدیبه هوا که روشن م یراه افتاد نگاه یوقت

 د؟؟یشیم داریموقع ب نیشما هرروز هم-

 داشت! یباال انداختم!!عجب جون ییسرش رو تکون داد؛ابرو کوتاه

 سئوال بپرسم؟؟ هی-

 نداري؟ یسئواالي تو تموم-

 و گاز گرفتملبم ر دلخور

 !دیشیواسه همون خسته م دیدینه که شما هم جواب همه شون رو م-



 دنیموقع خند افهشیبره و با لبخند نگاهش کنم!!چقدر ق ادمی میخنده اي که کرد باعث شد دلخور تک

 !شدیم قشنگ

 بپرس!-

 حرفش به خودم اومدم و نگاهم رو از صورتش گرفتم و به چشماش دوختم با

 بود!! یلم چرفت سئوا ادمی-

 و غر رمیکه بهم کرد باعث شد از خجالت لبم رو گاز بگ یکه باال انداخت و نگاه گوشه ي چشم ییابرو

 بزنم

 !دیشماست حواسم رو پرت کرد ریخب تقص-

 سرش رو تکون داد کردیم ییکه لبخندي گوشه ي لبش خودنما یدرحال

 !!دونمیم-

 باعث شد کوتاه نگاهم کنه دمیاي که کش ازهیخماز صدتا فحش بدتر بود! دونمیم نیهم شهیهم مثل

 !برگردونمت؟؟ايیب یستیمجبور ن-

 سر جام نشستم و نگاهش کردم خیس

 ام؟؟ین شهیمگه م ام،اصالی...مستین ازيینه من خوبم ن-

 بهم انداخت وگفت یگوشه ي چشمش نگاه از

 الن برگردونمت!ا نیو خسته اي بگو هم اريیکم م یکنیحوصله اه و ناله ندارم؛اگه فکرم-

 بگذرم ؟؟ یرعلیصبح دو نفره کنار ام هیخواب از لذت  هیبه خاطر  شدیم مگه

 !امینه،م-

 خودم کرده شیفکري که پ اداوريیچونه م زدم و با  ریگفت و سکوت کرد!!دستمو ز یخب کوتاه لهیخ

 حس هیست؛یخبري ننشو؛ یکردم و به کودك درون سرکشم تشر زدم که احساس یاخم بودم

 حس زودگذر! هی!زودگذره

 نیکه از ماش یباال انداختم!!درحال ییجلوي در عمارت بزرگ و مرمري کرم رنگ ابرو نیتوقف ماش با

 گفت شدیم ادهیپ

 تو؟؟ ايیم-

 رو باال انداختم و گفتم سرم

 !دیتا برگرد کردمیممنون صبرم-

 به خونه نگاه شتريینش داخل خونه با دقت بشد...با رفت ادهیپ نیگفت و از ماش یخب کوتاه لهیخ

 نیخانزداه بود اصال داشتن همچ هی یرعلیام نکهی...خونه که نه عمارت بود واقعا!البته با توجه به اکردم

 دینکش یلیرنگ معلوم نبود...خ یهاي بلند و کرم واریجز د زيیچ رونیاي دور از ذهن نبود...از ب خونه

 رنگ یقامتش توي اون گرمکن شلوار طوس دنیکه با د یاومد؛قبل رونیب یورزش پیبا ت یرعلیام که

 شده بودم؟؟چرا نطوريیاراده از من بود!!تند نگاهمو ازش گرفتم و به خودم مسلط شدم..چرا ا یب دیلرز

 کار برام راحتتر از االن بود؟ نیبودم ا ایارش شیپ یقلب و احساسم رو نداشتم؟؟چرا وقت کنترل

 بود ختهیر شیشونیکه روي پ سشیخش توي مشامم سرم رو بلند کردم و به موهاي خعطر تل دنیچیپ با

 رو به وجود اورده بود... یقشنگ یرنگش هارمون یروي پوست گندم شیزدم...موهاي پرکالغ زل

 م؟؟یبر نیبا ماش ای ايیب یتونیرم؛میم ادهیخونه تا پارك رو پ ریمن هرروز مس-



 زدم لبخند

 رم!روي رو دوستدا ادهیپ-

 گذاشته بود و کنارم بشیشدم و کنارش قدم زدم...دستاش رو توي ج ادهیپ نیگفت که از ماش یخب لهیخ

 نگاه کردم وگفتم سشی!به موهاي خداشتیبرم قدم

 !میبر نیبا ماش گفتمی!اي کاش مدیخوریسرما م سهیموهاتون خ-

 بهم کرد ینگاه مین

 خورم؟یسرما م یاسون نیبه ا یکنیفکر م ینی-

 باال انداختم شونه

 د؟یخورینم-

 رو تکون داد سرش

 !دونمیم دیبع-

 هم براش یرعلیسکوت ام نیهم گهید یشدهم حت یاحساس م؛کودكینزد یحرف چیبه پارك ه میبرس تا

 بود!! یداشتن دوست

 به من کرد و گفت ینگاه یرعلیبه پارك ام دنیرس با

 اماده اي؟-

 رو نشون داد ريیگفت با دستش مس یخب لهیرو تکون دادم؛خ سرم

 گه؟؟ید یم،؛مطمئنیدار یساعت دوندگ مین-

 چشماش رو هیکه درشت کردمیاعتراف م دیشدم...با رهیرنگش خ یلبخند به چشماي ذغال با

 سرش رو تکون داد و گفت دمیی!با تادوستداشتم

 !!میپس شروع کن-

 دمیرو شن و ازش فاصله گرفتم که صداي تک خندهش دمیتند دو انقدر

 ...ومديیتا اخر!مسابقه ن مونهیبرات نم یکه جون ییاونجوري بخواي بدو-

 بازوم رو گرفت و گفت دیکه رس کنارم

 اروم...-

 و باعث شد توي جام دیام کوب نهیخودش رو به قفسه س جانیگرماي دستش دور بازوم قلبم با ه از

 ستمیبا

 آي قلبم!!آي آي!-

 بلند گهیمتوجه م کرد که صداي دادش تا چند لحظه د دیچونه ش کش که به یو دست یگوشه چشم نگاه

 و گفتم سادمیوا خی!!سشهیم

 ...گهید زهیخب چ دیشد...ببخش زی..چزهیچ-

 رهیبا گاز گرفتن لبش جلوي خنده ش رو بگ کردیم یکه سع یکرد و درحال کیرو بهم نزد ابروهاش

 گفت

 کردي؟؟ زیچ زیچ ونیدرم یکیباران دقت کردي -

 خودم رو گهمیاسمم دستم رو روي قلبم گذاشتم و با دست د یدهیاسمم و الف کش یدوباره دنیشن با

 زدم باد



 هوا گرم شده نه؟ گمی!میییآه-

 باال انداخت و نگاهم کرد ییابرو

 هوا گرم شده؟؟-

 که لبم رو گاز رفتم دیسئوالش رو پرس جوري

 ...نی...زهیفکرکنم چ-

 تکون داد سرش رو تند

 !مینکن!بر زیچ زیچ دونم؛دوبارهیم دونمیم-

 !!انقدر تو حالزدیاما من هنوز از گرماي دستش قلبم تند تند م دیبازوم رو گرفت و دنبال خودش کش و

 رو کالفه کردم یرعلینبودم ك باالخره ام خودم

 روي!! ادهیدختر اومدم پ هیمطمئنم بار اول واخري بود که با -

 ...دمیکنم به خودم مسلط شدم و کنارش دو شیعصبان نکهیفتم و قبل ازارو گاز گر لبم

 ادامه بده! نطوريی!اهان خوبه هماريیاروم باران...نفس کم م-

 قشنگ بود کردیم مییراهنما زيیتوي هر چ یعالوه بر طراح نکهیکم کم روي لبام نقش بست!ا لبخند

 !!اوردیرو به وجد م میدرون احساسات وکودك

 بکشم اما گلوم سوخت و به سرفه یقیکردم نفس عم یسع ذاشتمیکه دستمو روي زانوهام م یحال در

 گفتم کردمیکه سرفه م یو برگشت سمتم؛درحال ستادیکه متوجه توقفم شد ا یرعلی!امافتادم

 !!تونمینم گهینکنم اما واقعا د تونیکردم عصب یسع یلیپناه بخدا خ زدانیاقاي -

 و باالخره تونستم راحت نفس بکشم!اومد سمتم و گفت دمیرو د که گوشه ي چشمش افتاد ینیچ

 !میتازه کن بعد بر ینفس هی نیبش کمی!یتونینم گهیبله مشخصه د-

 نشستم مکتین روي

 م؟؟ییباز بدو ینی-

 !رهیجلوي خندهش رو بگ کنهیم یداره سع ینیحرکتش  نیانگشت شستش چونه ش رو خاروند؛ا با

 !میردگینه برم-

 وگفتم دمیهاي پام کش چهیبه ماه یاسوده اي گفتم که کنارم نشست!دست اهان

 د؟؟یدوایم نقدریاما پام درد گرفت؛شما هرروز هم ارمایسوسول بازي در ب خوامینم-

 داد و بهم نگاه کرد هیتک مکتیدستاش رو به پشت ن ارنج

 !شهیم درست یوقت که ورزش کن ه،چندیعیاره؛عضالتت اسپاسم شدن و طب-

 رو تکون دادم سرم

 د؟؟یکنیوقته ورزش م لیخ-

 سال!! -8

 کردم و غر زدم اخم

 !گهیم زيیچ امکینه س دیزنیم ی!نه شما حرفکنمیم دایسال الرژي پ8 نیکم کم دارم به ا گهید-

 نگاهم کرد زیتو هم رفت و ت اخماش

 دي؟؟یپرس امکیاز س-

 فاصله نیبدم خم شد تو صورتم...از ا یجواب نکهیاخم هاش دست و پامو گم کردم...قبل از ا دنید از



 اصرار داشت که بترسونتم! یرعلیبه چشماش نگاه کنم اما انگار ام میکه مستق دمیترسیم

 به چشمام نگاه کن!!-

 نگاه دید شدیم یرو به خوب تیکه حاال عصبان شیبه چشماي درشت و مشک دهیبا لباي ورچ دهیترس

 ...کردم

 اي گهیکس د ای امکینگم از س زيیدارم چ دیراجب مسئله اي که تاک دمیکه شن بار اول و اخري بود-

 دوباره برات تکرارش کنم؟؟ ای!متوجه حرفم شدي ادیکار خوشم نم نی!اصال از ایکنیم سئوال

 انداختم و اروم زمزمه کردم نییسرم رو پا شدیکه از ترس اشک توي چشمام جمع م یحال در

 متوجه شدم!-

 !دمی؟نشنیگفت یچ-

 ...بلندتر گفتمدمیترسیواقعا ازش م شدیم یلحنش عصب نجوريیا یرو گاز گرفتم؛وقت لبم

 متوجه شدم!-

 گفت شدیبلند م مکتیکه از روي ن یگفت و ازم فاصله گرفت و درحال یي کوتاه خوبه

 !!میبر-

 بلند شدم و دنبالش راهافتاده  ریبا سري ز زنیاشکام روي گونه م نر کردمیم یکه سع یدرحال

 اما دادیاشکام م ختنیدستور به ر یبغض کرده بود و ه تگرشیمرد حما تی!کودك درونم از عصبانافتادم

 مقاومتم شکست و اشکام روي گونه م سر خورد! یرعلیبا تشر ام تیو در نها کردمیم مقاومت

 !!ایتندتر ب کمی-

 کردنم شده اما نه هیکه متوجه گر دونستمی...مدمیسافتاده قدمام رو تند کردم و کنارش ر ریسري ز با

 در رو باز میدیم بلند بشه!!به خونه ش که رس هیکه صداي گر ذاشتمینه من م اوردیبه روي خودش م اون

 از چهارچوب نکهیبدون ا کردمیکه اشکام رو پاك م یرفت تو!!سرم رو بلند کردم و درحال یحرفیو ب کرد

 داخل بذارم بلند گفتم یکه باز گذاشته بود قدم در

 ...رمیپناه من م زدانیاقاي -

 دمیخشکش رو شن صداي

 تو! ایبعد ورزش صبحانه نخوردن براي بدن مضرا!ب-

 شد!دوباره مثل روزاي اول شده بود!کارم انقدر شتریلبم رو گاز گرفتم و بغضم ب شیلحن خشک و جد از

 سبز و اطیوارد شدم!بدون توجه به ح دادمیکه کودك درون پربغضم رو دلداري م ی؟؟درحالینیبود  بد

 اول نکهیخونه رو باز کرد و بدون ا کیش یرفتم...در چوب یرعلیو سنگفرش شده دنبال ام یچمن نیزم

 که یعادت کرده بودم!درحال شیحجم از خونسرد نیبه ا گهیبود!!د یکنه وارد شد؛عجب ادم تعارف

 سمت پله هاي مدور خونه گفت رفتیم

 !!امیب رمیدوش بگ تا من نیبش-

 رنگ نشستم!با ییطال یگفتم!!روي مبل هاي بزرگ و سلطنت یرو تکون دادم و باشه ي کوتاه سرم

 بزرگ اديیادم ز هیخونه براي  نی!!به خونه نگاه کردم...ادهیبغ کرده و پاهاي بهم چسب صورت

 ودمون هم بزرگتربگم از خونه خ دیبترسه؟؟شا نکهیبدون ا دیخوابیم نجایشب ها ا نبود؟؟چطوري

 خانزاده هی ستهیبس که شا نیجمله براي توصبفش هم کیتوي خونه چرخوندم و در  ی!نگاهبود

 ختهیموهاي بهم ر دنیاومد...با د نییاز پله ها پا یرعلیچقدر همونطوري نشسته بودم که ام دونمی!!نمبود



 بزنه رفت توي اشپزخونه؛هنوز یحرف نکهیدون اروي لبم نشست!ب یحوله ي دور گردنش لبخند کمرنگ و

 ...اونقدر ساکتگرفتینشات م یاز چ دونمیکه خودم نم ییدلخور بودم؛دلخور یازش و از طرف دمیترسیم

 سبدي که پر بود از دنیباعث شد بلند شم و برم توي اشپزخونه!!با د ريیگ وهیتا صداي ابم نشستم

 نگاه کردم! وانیسبز رنگ داخل ل عیانداختم و به ما مینیروي ب ینیچ کرفش

 !!ادهیز تشینکن؛خاص لیازگ هیرو شب افهتیق-

 نثارش کردم که تخم مرغ هارو دستم داد یچپ چپ لیلفظ ازگ دنیشن با

 دوتا رو درست کن بذار توي اون بشقابا که روي اپن گذاشتم... نیلطفا بدون خراب کاري ا-

 ادباز کنم اعتراض کنم که سرش رو تکون د دهن

 من مقصر بودم!! دونمیم دونمیم-

 بود!!تخم مرغ ها رو که اماده زيیزمزمه کردم ورفتم سراغ تابه اي که روي گاز روم یرلبیز بدجنس

 به تابه روي گاز اشاره کرد یرعلیام کردم

 ها باشه! کیحواست به است-

 ب گذاشتم!!ها امادهست داخل بشقا کیمطمئن شدم است نکهیتابه رو برداشتم و بعد از ا در

 د؟یخوریم نایهر روز براي صبحانه از ا-

 دو یکیباال انداختم!من اگه به اصرار مامان نبود همون  ییرو به نشونه ي مثبت تکون داد که ابرو سرش

 از داخل فر املت فرانسوي یخورد؟؟وقتیم نیپروتئ نقدریهرروز هم یرعلیاونوقت ام خوردمیهم نم لقمه

 ستم سکوت کنمنتون گهیاورد د رونیب رو

 بخورم!! تونمینم یچیبخورم تا شب ه نارویمن ا-

 رو تکون داد سرش

 کامل خورد! دی!!صبحانه رو بانهیدرستش هم-

 هاي ابپز رو گذاشت!! یکنار بشقاب ها کرم بروکل و

 ها رو که برداشت گفت بشقاب

 ...ایها هم بردار ب وانیل-

 دنیباال رفت و در انتهاي راهروي بزرگ رو باز کرد!با د هارو برداشتم و دنبالش رفتم...پله ها رو وانیل

 رو شیچمن نیبزرگ وسبزي که روي پشت بوم خونه قرار داشت لبخندي گوشه ي لبم نشست!زم اطیح

 که کنار نرده هاي زيیها رو روي م وانیکه اونجا بود ل یگل هاي رنگا رنگ و قشنگ دنی!!با ددوستداشتم

 تر از گل یبرام دوستداشتن شهیمر پشت بوم بود گذاشتم و رفتم سمتشون...گل هاي رز همو مر یسنگ

 دمیرو شن یرعلیکه صداي ام دمیهام کش هیبودن...با لذت عطرشون رو توي ر گهید هاي

 !!ینیصبحانه ت رو بخور؛بعدا وقت داري گل ها رو بب ایباران ب-

 رنگ نشستم یچوب زیزدم و بلند شدم ورفتم سمتش...پشت م لبخند

 قشنگه! یلیگالتون خ-

 رو تکون داد سرش

 !ادیگال م نیاز من به عشق ا شتریب رانیا ادیي مادره! هربار ب قهیسل-

 گفتم دمیخندیکه م یدرحال

 !کنهیادم رو تازه م هیدوستدارم؛روح یلیمنم گل خ-



 ش رو تکون دادگفتم که سر یکوتاه دیحرف بزنم!ببخش دیاومد نبا ادمیرو تکون داد که  سرش

 موقع حرف زدن از اب کرفستم بخور!!-

 زدم و با چشماي متعجب گفتم لبخند

 حرف بزنم؟؟ تونمیم ینی-

 رو به چنگالش زد و سرش رو به نشونه ي مثبت تکون داد!! کیاي از است تکه

 !یحرف بزن خوادیظاهرا دلت م-

 نیبود؟؟خنده دار بود اگه بگم هم واقعا مهربون شده یرعلیام ای کردمی!من فکر مقترشدیعم لبخندم

 داد؟؟یکردن رو بهم م تیحس حما حرفشم

 !!دینش تیحرف نزنم که شماهم اذ ادیز دمیقول م-

 انداختم وگفتم مینیروي ب ینیاشاره کرد!!چ وانمیرو تکون داد و به ل سرش

 نخورم؟؟ شهیم-

 غر زدم داشتمیرو برم وانیل که ی!درحالشهیمتوجه شدم که نم دمیش رو روي خودم د رهینگاه خ یوقت

 بد مزهست خب!!-

 تو هم رفت و دستم رو جلوي دهنم گرفتم! شتریجرعه اي که خوردم صورتم ب نیاول با

 بخورم! دیکنیبدمزهست!زور م گمیبهتون م یه-

 رو از دستم گرفت وانیافتاده بود ل نیکه گوشه ي چشماش چ یدرحال

 بخور!!خب صبحانه ت رو  لهیخ-

 نگاه کردم نییپا اطیکرفس بره!!از باال به ح یرو دهنم گذاشتم تا مزه کیاي از است تکه

 د؟یترسینم دیکنیم یتنها زندگ نجایشما ا-

 کردم به خودم مسلط شم و گفتم ی!!سعوفتهیچرا بود اما باعث شد قلبم به لرزه ب یکه زد به معن یچشمک

 !شهیبزرگه،شباش ترسناك م یلیاخه خ-

 بهم کرد و گفت یاهنگ

 !یترسیم یکیاز تار-

 رو تکون دادم سرم

 !!کنمیم ادیهم ز زونیصداي تلو کنمیخونه تنها باشم کل برقا رو روشن م-

 و جرعه اي از اب کرفسش رو مزه کرد!! دیبه چونه ش کش یدست

 !دیجلوي خندهتون رو گرفت دمیفهم-

 گشتمیدنبالش م نیبا ذره ب دیاکه ب یینه از اونا یلبخند واقع هیلبخند زد! نباریا

 باهوش شدي!-

 زدم و شونه باال انداختم لبخند

 رو خوب شناختم! کمیشر میبهتره بگ-

 لبم رهشیگفت!از نگاه خ یسرش رو تکون داد و خوبه ي کوتاه تینگاهم کرد و در نها رهیلحظه خ چند

 !تا تموم کرنزنمیرف مدارم ح ادیز گهید کردمیشدم!حس م کیگاز گرفتم و مشغول خوردن است رو

 ..میسکوت کرده بود کمیاست

 ممنون!-



 نذاشتم،مکمله؛بخور! یرو براي خوشگل نشیدور چ-

 از خوردن صبحانه و جمع کردن ظرف ها به ساعت نگاه ر؟؟بعدی!ادمم انقدر گدمیکالفه اي کش پوف

 رفته بودم ورزش و که شدیموقع توي تخت بودم و باورم نم نیا شهی!همدادیصبح رو نشون م 9که  کردم

 نگاه کردم یرعلیصبحانه خورده بودم!!به ام االنم

 زحمت دادم! یکم کم برم!به اندازه کاف گهیممنون؛منم د یبابت همه چ-

 رو تکون داد و کوتاه گفت سرش

 ت!بري صبرکن لباسمو عوض کنم برسونم خوايیاما حاال که م ینیبخواي گلخونه هم بب دیگفتم شا-

 اسم گلخونه چشمام برق زد و دست و پام براي رفتن شل شد دنیشن با

 بعد برم؟ نمیگلخونه رو بب شهیم-

 ییرفتم!!انتها رونیکه گوشه ي چشمش افتاد رو درك نکردم به چه علت بود!!همراهش از خونه ب ینیچ

 گفتم کردیه مکه بهم نگا یرعلیو بامزه بود!با لبخند به ام یگلخونه نقل هی اطیقسمت ح نیتر

 برم داخل؟ شهیم-

 وارد گلخونه دمیخندیکه م یکردم..درحال خوديیکه بهم کرد متوجهم کرد سئوال ب یگوشه ي چشم نگاه

 همه نیا دنیبود با د کیگل خونه ي کوچ نیبه صد نوع گل توي هم کیو سمت گل ها رفتم!!نزد شدم

 اشاره کردم یبنفش رنگ جا ذوق وافري توي دلم نشسته بود...به گل خوشگل و هی گل

 خوشگله؟ یلیه؟خیگله چ نیاسم ا-

 رو تکون داد سرش

 صفره! ریي گل معلوماتم ز نهیتو زم-

 شدي گفتم و به خاك خشکش نگاه کردم!! فیح

 اب پاش کجاست؟؟-

 نداره و اهیاب پاچ رو دستم داد!!قشنگ معلوم بود عالقه اي به گل و گ تیبه اطراف کرد و درنها ینگاه

 گفتم ختمیر رشی!!مقداري اب که زنجایا ادینم ادیز

 رسه؟؟یگال م نیبه ا یک-

 !!ادیاومد نتونست ب شیهفته مشکل پ نیاما ا رسهیبهشون م ادیهر هفته م یخانوم هی-

 گفتم ناخداگاه

 جوونه؟؟-

 شد لبم رو گاز گرفتم و تند گفتم زیکه با سئوالم ر چشماش

 جوون باشه! دیشا گفتم دارهیقشنگ گال رو نگه م یلیاخه خ-

 رو تکون داد سرش

 !انسالهینه؛م-

 برداشتم و مشغول هرس یچینگاه کردم...ق شدیکه داشت خشک م یاسوده اي گفتم و به گل اهان

 گرفته بودم...سمت گل ادیرو از اون  نکارایزنده بود گلخونه داشت و ا یشدم!!بابا بزرگ وقت کردنش

 گفتم ختمیریاب م رشیکه ز ی...اونم اب نداشت..درحالو خوشگلش رفتم کناري

 !گهید شهیخشک م کنه،معلومهیبهش توجه نم چکسیگوشه تنهاست ه نیا یطفل-

 دمیروي برگ هاي خشک شدهش کش یدست



 !!یشیخوب م گهیکن اب هم بهت دادم !د زم؛نگایمن خودم حواسم بهت هست عز-

 داده بود هیکه به چارچوب در تک یرعلیو برگشتم سمت ام رو زانوهام بلند شدم و شلوارم تکون دادم از

 ش معذب لبم رو گاز گرفتم وگفتم رهی!!از نگاه خکردینگاهم م رهیخ

 خوب بشه! گهیشد...درستش کردم...فکرکنم د زیچ-

 رو تکون داد سرش

 !کنهیلطفت رو فراموش نم نیا-

 کرد دایدستم رو خارش پ زدمیرش قدم مکه کنا یرفتم...درحال رونیزدم و همراهش از گلخونه ب لبخند

 و گفتم خاروندم

 اما خب میخوشحال شدم!منم دوستدارم تو خونه مون داشته باش یلیبود!خ یقشنگ یلیگلخونه خ-

 سخته.... یلیبهش خ یدگیرس

 دستم اشاره کرد به

 شده؟یچ-

 اي باال انداختم شونه

 !شهیخارش گرفت!!قطع هم نم هوی دونمینم-

 نگفت!! زيینگاهم کرد اما چ زیي ربا چشما مشکوك

 ...ممنون ازتون...شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتریواقعا ب گهید دمیخب گلخونه هم د-

 !دمیرو نفهم شیگففت که معن یلب ریز یرو تکون داد و به ساعت نگاه کرد و خوبه سرش

 ..ارمیرو ب چیسوئ رمیم-

 کردمی...درد پاهام که بهتر شده بود دوباره برگشت!حس مسادمیاو اطیاي گفتم و منتظرش توي ح باشه

 که به میشد نیاومد...همراهش سوار ماش رونیاز خونه ب یرعلیکه ام ستمیدرست سرجام با تونمینم

 اشاره کرد دستم

 خاره؟؟یهنوز م-

 رو گاز گرفتم لبم

 اره!-

 کرد و برگشت سمتم زیر چشماشو

 دستتو! نمیبب-

 دیبه پوست دستم کرد و انگشتش رو روي پوستم کش قیگرفتم خم شد و نگاه دقرو که سمتش  دستم

 دختربچه ي نیبا من؟؟ا کردیکارمیداشت چ یرعلیباعث شد از نوك پا تا فرق سرم داغ بشم!!ام که

 کرد؟؟یداشت م کاریدرونم چ یاحساس

 باران باتوام!!-

 نگاهش کردم جیو گ دیبار قلبم لرز نیاسمم از زبونش براي هزارم دنیشن با

 د؟یگفت زيیچ-

 کرد و نگاهم کرد اخم

 گدوم گله بود که بهش دست زدي؟-

 شکوفهست! هیخوشگال که شب نی..از ادونمینم-



 گفت وفتادیکه راه م یدرحال

 !!میکم داشت نویهم-

 گفتم خاروندمیکه هنوز دستم رو م یحال در

 ؟یچ-

 رو خارونده بودم که پوستش قرمز شده انقدر دستم کردمینگفت!!حس م یچیرو تکون داد و ه سرش

 نگاه کردم که گفت یرعلیمتعجب به ام مارستانیجلوي ب نی!!با توقف ماشبود

 شو... ادهیپ-

 شدم!نکنه حالش بد بود؟؟دنبالش راه افتادم ادهیپ نیاز ماش شدهیچ گفتمیکه م یدرحال

 !میروي گوش نداد ادهیپ میبر دینبا سیبا موي خ بهتون گفتم ینکنه؟؟ه دیحالتون خوبه؟؟سرما خورد-

 سمتم اومد و یرعلینثارم کرد و رفت سمت قسمت اورژانس!دکتر که بعد از حرف زدن با ام یچپ چپ

 هم مثل دکتر به پوست دستم که حاال دون دون یرعلینگاه کردم!ام ییرعلیرو گرفت متعجب به ام دستم

 ...کردیبود نگاه م شده

 هست!! مواليیبا گل پر تیمسمومنشونه ي  نیا-

 ت؟؟یبه دکتر نگاه کردم..مسمو متعجب

 شه؟ی:چطوري درمان میرعلیام

 و بعد به من که نگران بودم کرد یرعلیبه ام ینگاه

 !ستین ی!جاي نگرانبرهیهفته اي زمان م هی!فقط شهی...با چندتا کرم و پماد درست مدینگران نباش-

 مطمئن چشماش رو باز و بسته کرد و لب زدنگاه کردم که  یرعلیترس به ام با

 نگران نباش!-

 یرعلیببره اما ام رونیکلمه معجزه کنه و ترس و استرس رو از دلت ب هیبا  تونهیادم چطور م هی دونمینم

 اومدم...به پوست رونیب مارستانیاز ب یرعلیپرشک همراه ام نهی!بعد از معاکردیکار رو م نیراحت ا یلیخ

 و اشک توي چشمام جمع شدنگاه کردم  دستم

 یشراکتم رو بهم بزنم!اول جوون دیبا گهیکنم...د یطراح تونمینم گهیانگار ابله مرغون گرفتم...د-

 جشن حافظ گهیبرم؛د تونمینم گهیمزونو بگو!د ییی..آامیدر ب تونمینم جایه گهیگرفتم...د یپوست یناراحت

 !نمیتو خوابم بب دیبا رو

 دمیشنرو  یرعلیکالفه ي ام صداي

 که االن تو دسته منه کارنامه من ینیا شديیمتوجه م داديیبه حرفاي دکتر گوش م کمیاگه فقط -

 غرغراتو بکن که من برگشتم نیتو ماش نیبه دستت خوب بشه!!برو بش یشماست که بزن ست؛داروهايین

 !زنمیچون اونموقع سرت داد م نشنوم

 دمیرو از دستش گرفتمو دو چی!سوئدمیترس یفخنده م گرفت و از طر یجدي گفت که از طرف انقدر

 نداشت لبخند روي لبم نقش بسته بود! یکه تموم یرعلیهاي ام تیکه از حما یدرحال نیماش سمت

 رفته بود و فقط ادمیبود خارش دستم  دهیمنو رسونده بود خونه و مامان دستم رو د یرعلیکه ام یوقت از

 ستین زيیچ گفتمیم یبراي شنبه وقت گرفته بود و هرچتا دکتر پوست 5بگم از  تونمی!!مدمیخندیم

 و چشمام دمینبود!!روي تختم دراز کش ی!!خوب بود که حداقل امروز جمعه بود و دکتر پوستدادینم گوش

 ای"از ارشدیچیتوي گوشم پ ایگرونده بودم فکرکردم!صداي ار یرعلیکه کنار ام یبستم و به روز خوب رو



 "دي؟؟یشنک خجالت

 نگاه نهیبه خودم تو ا زدیکه تند م یروي تختم نشستم و با چشماي گرد شده و قلب خیس

 یرعلیرو فراموش کرده باشم و کنار ام ایمن ارش شهی!چطور مزنهی!!!حس کردم قلبم کند ما؟ی!!ارشکردم

 رو از ذهنم گرفته بودم یماه تمام افسردگ7رو که به خاطرش  یتونسته کس یرعلیباشم؟؟چطوري ام شاد

 از عشقش فارغ شدم و از دهیو من به سال نکش ایسالگرد فوت ارش نیاول شدیم گهیماه د ببره؟؟دو

 ایارش دنیکه موقع د ید؟؟حسیکوبیم نهمیوقلبم خودش رو به س زدمیلبخند م گهید یکیخاطره  اداوريی

 !!نداشتم

 ازد.اج ایبا ارش خواستمی؟من مهمهش کشک بود؟ یرو باحرص گاز گرفتم...اون همه عشق و عاشق لبم

 بود به دهیسال نکش هیبود و حاال با مردنش من به  سادهیبه خاطر من تو روي خانوادهش وا ای!ارشکنم

 دنیدل بسته بودم؟اشکام که روي گونه م سر خورد مامان در رو باز کرد و وارد اتاق شد!!با د گهید یکی

 روي گونه م نگران اومد سمتم اشکاي

 ادر؟؟درد داري؟م شدهیچ-

 دیش گذاشتم!روي موهام رو بوس نهیرو به نشونه ي نه تکون دادم و سرم رو روي س سرم

 ؟؟یلیدردونه ي ل شدهیچ-

 کم؟؟زنگیبستم که باهاش شر یدل به کس گفتمیگفتم؟؟میم ی...چختمیکردم و فقط اشک ر سکوت

 اشک ونیم ایاسم س دنیدم..با دکه بلند شد سرمو بلند کردم و اشکاي روي گونه م رو پاك کر میگوش

 زدم لبخند

 جانم؟-

 دیچیتوي گوشم پ شیپر انرژ صداي

 خودتو ناکار کردي!اره؟؟ دمیبال فسقل!شن یجانت ب-

 دستم نگاه کردم و گفتم به

 !!کمی-

 !دمید یرو از پشت گوش اخماش

 کردي؟؟ هیه؟گرینطوریصدات چرا ا-

 ن نگاه کردم که از کنارم بلند شدرو گاز گرفتم و به ماما لبم

 ..زمیراحت باش عز-

 و گفتم دمیکش ی!!آهرونیاز اتاق رفت ب و

 واسه اونه!! کنهیم تمی...دستم اذزهیچ-

 !تونمینم ایبتونم دروغ بگم به س یکه گفت متوجه م کرد به هرک یمعترض باران

 !ستین یمهم زیچ-

 شت؟یاومده پ طهیاون افر نم؛نکنهیصبرکن بب-

 پا کردمو گفتم امواشک

 طه؟؟یکدوم افر-

 و گفت دیکش یراحت نفس

 شده؟ی!بگو چیچیه-



 ...ازدیاز زبونش حرف کش شهینم یرعلیهم مثل ام ایس دونستمیاما م زدیرو گاز گرفتم؛مشکوك م لبم

 دوباره بغض توي گلوم نشست. یرعلیام اداوريی

 دنبالت... امیخونه م گردمیدارم برم-

 فوت کردم نرویرو پر بغض ب نفسم

 !گهید هی..کافرمیدوباره زانوي غم بغل بگ خوامیخوب باشم؛نم دیخوبم!!با ایخوبم س-

 که کنار یروز خوب بستمیرو قطع کردم و خودم رو روي تخت انداختم!!هر بار که چشمام رو م یگوش و

 ...به خودمکردیو اشک رو مهمون چشمام م گرفتیگذرونده بودم جلوي چشمام جون م یرعلیام

 !!باران بچه نشو!بچه نشووو!"هیگه؛کافید هی"کافدمیتوپ

 !"شهیدلم تنگ م کنهیکرده و م تمیبچه ام و براي مردي که حما زدیم ادیکودك درونم فر اما

 !!گهید هیحرص سرم رو توي بالشت فرو کردم و سرخودم داد زدم:کاف باا

 که کنارش گذرونده بودم!سه روز یبروز از روز خو گذشت؛سهیم یرعلیبا ام دارمید نیروز از اخر سه

 دونستمیبکنم اما خودم م تونستمیدست کاري نم نیبا ا رفتممیکه م رفتمیتوي خونه بودم و مزون نم بود

 ادیبهتر شده بود نگاه کردم... یاي دارم براي نرفتن به مزون!!به دستم که کم گهید لیبهونه ست ودل نایا

 کاریبا من چ یرعلی!امکردمیبار داغ م نیبراي هزارم وفتادمیروي پوستم که م یرعلیانگشت ام حرکت

 بود؟؟ کرده

 رو دستم داد و گفت وهیاب م وانیل مامان

 پمادتو بزنم! اریدستتو ب-

 دیمالیکه پماد رو روي دستم م یدستم رو جلو بردم...درحال خوردمیرو م وهیکه جرعه اي از ابم یدرحال

 گفت

 ر شده!خداروشکر بهت-

 رو تکون دادم سرم

 !نگران نباش!شهیهفته اي خوب م هیاره؛دکتره گفت -

 گذاشت و رفت سمت زیگفت که زنگ خونه رو زدن...پماد رو روي م ییرو تکون داد و انشاال سرش

 ...در رو که باز کرد برگشت سمتمفونیا

 !امکهیس ایباران مامان ب-

 بخند زد و اومد سمتمل دنمیبا د ایزدم و رفتم سمت در...س لبخند

 خودشو زده ناکار کرده!احوال شما؟ نیفسقل خانوم مارو بب-

 خوبم؛تو چطوري؟-

 زد یچشمک

 که! یدونیشم؛مینم نیبهتر از ا-

 و گفتم دمیخند

 !دونمیم-

 !میو روي تاپ نشست اطیتوي ح میکرد و همراه من رفت یبا مامان هم احوال پرس ایس

 دستم نگاه کرد وگفت به

 هو؟؟یاز کجا اومد  یشد؟؟گل سم نطوريیچرا ا-



 باال انداختم شونه

 !یرعلیگلخونه مامان ام-

 یرعلیمن و ام نیب زيیبکشم!چ یو آه پرحسرت رمیکه باال انداخت باعث شد لبم رو گاز بگ ییابرو

 رم رو چرخونداما نتونستم!چونه م رو گرفت و س رمیبگ ایسراغشو از س خواستیباشه!دلم م تونستینم

 داد! هیعقب رفت و به تاپ تک دیخندیکه م یدرحال تیبه چشمام نگاه کرد و درنها حرفیخودش؛ب سمت

 دي؟؟یخنده هام رو فهم لیحاال دل-

 نگاهش کردم که خندهش شدت گرفت جیگ

 کردي؟؟ینثارش م راهیچقدر بد وب ادتهیروزاي اول -

 بود ادمیاون روزا لبخند زدم!خوب  اداوريی از

 !یشیو حاال براي همون ادم دلتنگ م-

 رو فشرد نمیبرگشتم و نگاهش کردم که لبخند زد و ب تند

 بزرگت کردم؟ یکه از بچه گ یباران امکم؛توهمینرفته که من س ادتی-

 نثارم کرد یچشمک

 !فهممیپس مطمئن باش قبل خودت من حالت رو م-

 دمیرو گز لبم

 !شیپ ماه4حس من حرف امروزه خنده هاي تو حرف -

 زد یقیعم لبخند

 ؟یوارد بازار کار بش نکهیاشنات کردم؟؟فقط به خاطر ا یرعلیبا ام یبراي چ یکنیفکر م-

 ختیو موهام رو بهم ر دیچشماي متعجبم خند به

 دارم که شما دوتا مانیاما ا دیاریبه روي خودتون ب نینخوا دیکه اشناتون کردم!شا دمیدیروزا رو م نیا-

 !!دیهم مکمل

 "من ودیدارم که شما دوتا مکمل هم مانی!"اشدیم دهیمثل پتک توي سرم کوب ایس حرفاي

 کردمیبهش فکر م دینبا ی...تند سرمو تکون دادمو اخم کردم!حتینی...ینی؟؟یرعلیام

 !ایاصال حرفشم نزن س-

 خواستم از روي تاپ بلند شم که دستم رو گرفت و

 چه مرگته! نمیحرف بزنم بب نیکن و بشبارم شده از مشکالتت فرار ن هیفرار نکن!براي -

 حرص نگاهش کردم با

 زي؟؟یچ نیهمچ شهیم ؟؟؟اصالیرعلیفکرکردي؟؟؟من و ام یخودت چ شیچه مرگمه؟؟پ-

 دیشده نگاهم کرد ومشکوك پرس زیچشماي ر با

 چرا نشه ؟-

 خجالت ایاز ارش وفتمیم یرعلیام ادینگذشته؛چون هر بار  ایسالم از فوت ارش هیچرا؟؟چون هنوز -

 یکیبه  دهیسال نکش هیکه هنوز  شورمیکه به خاطر من جونش رو از دست داد اما من انقدر ب شکمیم

 به خاطر ینیه؟یکه االن دارم چ یحس نیاسم ا ام؟؟پسیعاشق ارش گفتمیدل بستم!!مگه من نم گهید

 د؟؟اره؟؟یام با خانواده ش جنگدوسال تم ایارش یچیجونش رو از دست داد؟؟به خاطر ه ایارش یچیه

 رفت لیکه روي گونه هام سر خوردن صدام تحل اشکام



 ا؟یکجا س یرعلیکردم؟؟من کجا و ام دایپ یرعلیکه به ام هیچه حس نیا-

 خم شد سمتم شیشونیاخم هاي روي پ دم؛بایکه روي هم فشار داد رو د ییدندونا

 رو از زبونت بشنوم...چرت و پرتا  نیا گهیبار د هیبه وهللا قسم باران -

 تا به خودش مسلط بشه و با حرص گفت دیکش یقیعم نفس

 کم اخالق گه ش رو تحمل کردي؟؟مگه کم از دست دي؟؟؟مگهیکش ایتو کمتر از ارش شور؛مگهیاخه ب-

 7تو نبودي که تا  نیاون مرد تو خوش خوشانت بود؟؟مگه ا یوقت دي؟؟مگهیمادر فوالدزره ش کش اون

 نبود که دمشون یرعلیام نیاز دست خانواده ش؟؟؟اگه هم یکشیهنوز نم ه؟مگهیبود گرکارت شده  ماه

 نیا دونمیکه بار اورد!من که م ییابرو یب ادیوفت؛یمادرش ب ادیکنه االن ولت کرده بودن؟؟ یچیق رو

 دی؟؟نبایستیادامه بدي؟؟تو ادم ن ایخودخور نیبه ا خوايیم ی!تا کرهیگیمزخرف از کجا نشات م فکراي

 بسوزي ؟؟؟معلومه یتا اخر عمرت پاي عشق بچه گ دیدلببندي؟؟با یکیدوباره به  دی؟؟نبایکن یزندگ

 دوست شدي و ایدادي با ارش صیعشق نبوده؛تا دست چپ و راستتو تشخ یداشت ایکه به ارش یحس که

 بري ییگذاشت تنها جا ایعشق نبوده؟؟اصال ارش ایحست به ارش یکه بفهم ديیمردي رو د گهید بعدش

 ایاري،ارشیم ادتیدور!تو فقط قسمتاي خوب رو  زیفکراي مزخرفو بر نیباران!ا ؟؟بسهینیدوتا پسر بب که

 کن! یکم نداشت!دست از سرزنش کردن خودت بردار و زندگ بدي

 نیا دونستمیدرست اما م کردمیم یزندگ دیتوي گلوم نشست رو قورت دادم...با ایکه از حرفاي س یبغض

 !رهیگیهم ازم م یذره زندگ هی نیفهست که تهش همطر هیحس  هی حس

 ناردون بابا چرا تو همه؟؟-

 بلند کردمو به صورت بابا لبخند زدم که کنارم نشست... سرمو

 !دعواتون شده؟؟یرفته تو هم امکیس یاز وقت گهیمامانت م-

 شد نیغمگ لبخندم

 !یینه بابا-

 دیرو با مهر بوس میشونیپ

 جان بابا؟؟ یپس چ-

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 نپرس که مجبور نشم بهت دروغ بگم!-

 زد و سرش رو تکون داد لبخند

 ...پرسمیانقدر برات سخته نم حشیباشه اگه توض-

 دادم!! هیتشکر کردم و سرم رو به شونهش تک رلبیز

 ؟ییبابا-

 جان دلم؟-

 ؟یگفت یبهم چ نجایموقع هم نیپارسال هم ادتهی-

 ون دادرو تک سرش

 ؟یگیکدومش رو م-

 رو قورت داد بغضم

 ادته؟؟یکه بتونه خوشبختم کنه! ستین یادم ای...ارشیگفت-



 رو تکون داد سرش

 سر خونه اول؟؟ گرديیداري برم-

 رو گاز گرفتم لبم

 حرفت رو! لیدارم که بدونم دل ازین ینه ول-

 دیرو دور شونه ام حلقه کرد و روي موهام رو بوس دستش

 نبود! قتیرف ایکلمه ست!ارش هیلت جواب سئوا-

 و باال گرفتم و نگاهش کردم که موهام رو نوازش کرد و ادامه داد سرم

 نیاول ادیم شیپ یبرام مشکل ی!وقتمیا گهیهم د قیم؛رفیزن وشوهر باش نکهیمن و مادرت قبل از ا-

 ه؟؟یچ یدونیم دهیمشکل رو مبا  ییرو به رو زهیو بهم انگ کنهیکه ارومم م زيیچ نیوبهتر

 رو باال انداختم... سرم

 زنم باشه نکهیازا شتریچون ب شمیاروم م نمشیبیم یهم که باشم وقت طیشرا نیمادرت!!تو بدتر-

 داشت قبول دارم،بچه ي با ادیز یبود؛خوب دهیرو فهم خودیهاي ب رتیاز مرد بودن فقط غ ای!!ارشقمهیرف

 نبود... ینت کافبود اما براي خوشبخت کرد یمحبت

 چشمام نگاه کرد به

 تموم یهمه چ شیاخ یبگ شینیبیم تیلحظات زندگ نیتو سختتر یبا مردي ازدواج کن که وقت-

 نبود؛بود؟؟ نیبراي تو ا ای!ارشادینه که باعث بشه همون نفس هم بند ب ینفس راحت بکش یشد،بتون

 حرفاي هیشب یرعلیم جون گرفت!چقدر امجلوي چشما یرعلیي ام افهیسرم رو باال انداختم و ق دوباره

 بود! بابا

 حرف من افتادي؟؟ نیا ادی شدهیحاال چ-

 !دونمیرو گاز گرفتم و کوتاه گفتم نم لبم

 تو مادرت دل نگرانه!! میخب؛دختر ما ظاهرا قصد نداره حرف بزنه؛حداقل پاشو بر لهیخ-

 لبخند زد دنمیشام بود با د زیم دنیچ ...مامان که مشغولمیاي گفتم و همراه بابا وارد خونه شد باشه

 مادر؛برات فسنجون درست کردم!! ایب-

 لبخند بزنم گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 !یمرس-

 خواستمیبابا سکوت کرد!!نم یبگه اما با اشاره زيیکه مامان دهن باز کرد چ دمیکه نشستم د زیپشت م و

 یاز فسنجون دهنم گذاشتم!!حت یقاشق لیم یحال مزخرفم دست خودم نبود!ب نیکنم اما ا نگرانشون

 بود!!مامان بشقاب ساالد رو کنارم گذاشت بیعج یلیخ نیفسنجون رو هم دوستنداشتم و ا یمزه

 بخور مادر!-

 که کنار یروز خوب ادیشدم بهش! رهیداخل ساالد قاشق توي دستم متوقف شد و خ یکلم بروکل دنید با

 بود دهیازم نپرس یسه روز حال نیتوي ا نکهیبزنم،ا یکمرنگگذرونده بودم باعث شد لبخند  یرعلیام

 بلند زیفسنجون خوردم و از پشت م گهیچند قاشق د لیم ی!بگهیبود د یرعلی...اما خب امکردیم رمیدلگ

 !!شدم

 !!زمینخوردي عز یچیباران تو که ه-

 !یندارم مرس لیم-



 افتاد پمادم رو برنداشتم!!برگشتم سمت ادمیاتاقم که  رفتم و خواستم برم تو رونیاشپزخونه ب از

 دمیاما صداي اروم مامان رو شن رمیکه از مامان پمادم رو بگ اشپزخونه

 راست از زندان اومد هیومد؛یزن حساب کار دستش ن نیازاد شده...ا ایداده مادر ارش تیپناه رضا زدانی-

 حالش به نیو ا دهینم نبود که بشنوه!نکنه فهمدلش خواست بارمون کرد!!خداروشکر بارا یدر هرچ دم

 همونه؟ خاطر

 ارومتر گفت بابا

 ایپناه صحبت کردم ظاهرا زهرچشم بدي ازشون گرفته و مادر ارش زدانیبا  ست،منینه به خاطراون ن-

 بار نیچون ا میگفت نگران نباش کردمیکه باهاش صحبت م روزی!جوش اورده اما دیشناسیهم که م رو

 !سازنیخانواده برامون دردسر م نیکه ابود  اخري

 نیبودم؛به خاطر هم یرعلیام شیصبح ازاد شده بود؟؟من صبح پ ایشدم..مادر ارش رهیبه دستم خ مبهوت

 بمونم؟؟ شتریکه گلخونه رو بهونه کرد تا ب بود

 !ونشمی!ارامش بارانم رو مدهیا دهیپسر فهم یلیخ نهیبب شیاز جوون ریخ-

 و سردر گم برگشتم و توي اتاقم رفتم...حرف هاي ماما بابا توي جیکرد گ دییتا که حرف مامان رو بابا

 رو به روم زل زدم...حق با مامان واری"ارامش؟؟به دونشمی!"ارامش بارانم رو مدخوردیزنگ م سرم

 کنارش صبحانه ی...ارامش داشتم وقتمیکنارش توي پارك ورزش کرد یداشتم وقت بود؛ارامش

 نگاهم کرد و بعد هم اصال به روي خودش تیکه اونطوري با عصبان یوقت یتم حت...ارامش داشخوردم

 !کنمیم هیکه گر اوردین

 ارامش منو جوري سرگرم کرده بود تا از اون زن نیبه خاطر حفظ ا دمیفهمیم یمحض بود وقت ارامش

 اي قهیکه در قبال من وظ کرد؟؟اونیکارو م نیمتوجه نشده بودم!اما چرا ا یباشم که حت دور

 بکنه؛بود؟؟ نکاروینبود ا نداشت؛داشت؟؟مجبور

 تند روي تخت یرعلیاز ام یکال سیم دنیشدم که با د رهیخ میرو گاز گرفتم و به صفحه گوش لبم

 تا بوق صداي بمش توي گوشم3شماره ش رو گرفتم..بعد از  زدمیکه خودم روباد م ی!!درحالنشستم

 بزنم یناخداگاه و باعث شد لبخند دیچیپ

 !دییبفرما-

 د؟؟یهست ر؛خوبیپناه؛شبتون بخ زدانیسالم اقاي -

 ...دستت چطوره؟ریشب بخ-

 پناه حالت رو بپرسه!! زدانی یرعلینبود که ام زيیشد!کم چ قتریعم لبخندم

 بهترم بشه! گهیبهتر شده!فکرکنم تا چند روز د-

 گه؟؟یتا چند روز د قایدق-

 گفتم نهیا زیسمت م رفتمیکه م یدرحال

 ك... دونمیرو نم قشیدق-

 ؟یرو شروع کن یطراح دیبراي کالکشن جد یتونیم یبه نظر خودت از ک-

 دهیحالم رو پرس نیکردمو دندونام رو روي هم فشار دادم!!واقعا به خاطر ا زیحرص چشمامو ر با

 من!!کوتاه گفتم المیخب؛چقدر خوش خ بود؟؟معلومه

 !دونمینم-



 نبود! نیجواب من ا-

 ...کردمیم شیعصبان دیرو گاز گرفتم؛نبا لبم

 کنم! یبگم بعد نتونم شما رو عصبان یزمان هی ترسمیم-

 گفت کردمیکه خنده رو توي صداش حس م یدرحال

 بگو!-

 دستم نگاه کردم به

 پس فردا!-

 بگو!! یچ هینگفتم رو هوا  یدرسته گفتم بگو ول-

 شیاون اخماي دوست داشتن دنیر دلم براي دبترسم خندهم گرفت؛چقد نکهیبه جاي ا تشیعصبان از

 زدم! بیشده ام نه یشده بود...با فکرخودم لبم رو گاز گرفتم و به کودك دوباره احساسات تنگ

 کنم... یطراح تونمیاالنم م نیهم دونمیم کنهینم تیخب دستم اذ-

 شک گفت با

 ؟؟یمطمئن-

 جواب دادم نانیاطم با

 مطمئنم!-

 گفت و ادامه داد یب کوتاهخ لهیخ

 طرح اماده اي داري که بخواي نشونم بدي؟؟-

 کردمو فکرکردم! زیر چشمامو

 خوب باشه! کنمیدارم که فکرم ییچندتا هیبله -

 ؟؟یمطمئن ای یکنیفکر م-

 زدیقلبم از ترس تندتر م کردیم دیتاک نجوريیا یوقت

 ...ترسمیمن م دیگیم نطوريیپناه ا زدانیاقاي  ییآه-

 دیچیتوي گوشم پ شیجد ايصد

 نباشه.. خوامیکه م یو اون نمیو بب اريیچون اگه فردا طرح هات رو ب یبترس دمیبا-

 وسط حرفش دمیپر تند

 !دی!!عواقبش رو نگدونمیم دونمیم-

 دارم! یخال میتا یچه ساعت نمینگاه بندازم بب هیبرنامه فردام رو  ؛صبرکنیدونیخوبه که م-

 دیچیرکردم تا دوباره صداي بمش توي گوشم پگفتم و صب یکوتاه یباشه

 پس فردا! میشلوغه وقت ازاد ندارم بذار یلیفردا سرم خ-

 بتونم جلوي خودم نکهیازا دم؟؟قبلیدیو صورت اخموش رو نم کردمیپس فردا صبرم دم؛تایرو گز لبم

 گفتم رمیبگ رو

 د؟نه؟یبراي ورزش صبح که وقت ازاد دار-

 دارم،چطور؟-

 کردن! یوقت دارم براي طراح شتریروز ب هینشه  دییهرحال اگه قراره تا ام؟؟بهیوقع باونم شهیخب نم-

 ادهیحرفم ز نیتنگشده بود اما ا دنشیلحظه سکوتش برام حکم مرگ رو داشت!درسته دلم براي د چند



 بود نبود؟؟ روي

 !کنمیمهربون برخورد نم شهیهم ؛منینکن نکارویاگه قراره باز اه و ناله بشنوم بهتره ا-

 برم...تند گفتم تونستمیکه م ینی نیحرفش لبخندم عمق گرفت!ا از

 !!دیاروم اه وناله کنم که نشنو دمیقول م-

 ي ذوق زده ام نگاه کنم وبخندم افهیبه ق نهیکه گفت باعث شد از تو ا یي کوتاه خوبه

 منتظرم! 6فردا ساعت -

 !ری!شبتون بخنمتونیبیچشم؛م-

 خودم رو روي تخت انداختم دمیکشیم یکه نفس راحت یگفتو تلفن رو قطع کرد!درحال یوتاهک ریبخ شب

 راحت چشمام رو بستم!! الیبا خ و

 نیرو داخل ماش ومیکه ارش یرفتم...درحال رونیبرداشتم و از خونه ب ديیرو از روي جاکل نیماش چیسوئ

 اون شبیدرونم لعنت فرستادم که د یساعت گذشته به خودم وکودك احساسات میمثل تمام ن ذاشتمیم

 دوباره دنشیباد دونستمیکه م یقلب نیبلکه از خودم و ا یرعلینه از ام دمیترسیرو زده بود!م حرف

 همه احساسات؛از وابسته شدن نیاز خودم وا دمیترسیم قرار بود بکوبه!م نهیرو به قفسه س خودش

 کوك کرده بود!کالفه نفسم رو فوت کردم یتنگساز دل یرعلیام دنیروز ند3که با  یدل نیهم شتر،ازیب

 رنگ خونه یبه در مشک ی!نگاهیرعلیجلوي خونه ام دمیبود که رس 6 قایفرمون نشستم...ساعت دق وپشت

 قلبم دمشید یتا به خودم مسلط بشم!باخودم اتمام حجت کردم که وقت دمیکش یقیو نفس عم کردم

 یرعلیقامت ام دنیه ي اتمام حجت هام با باز شدن در و دنشم،مثل قبل باشم اما هم ینزنه،احساس تندتند

 و قلبت تند نزنه؟؟خدالعنتت دیو د یرعلیام شدینگاه کردم!چطور م شیشد!!به گرمکن شلوار مشک چیه

 ادهیپ نیاز ماش دادمیکه با نگاهم وجب به وجب قامت و صورتش رو قورت م ی!!درحالایس کنه

 !دل تنگم دست خودم نبود اری!!اختشدم

 !!ریسالم؛صبحتون بخ-

 که د،درستهیاخم سرش رو تکون داد و بدون گفتن کلمه اي راه افتاد سمت پارك!!ابروم باال پر با

 بیبود!تند راه رفتنش عج بیحرف نزدنش عج نیا ینداشت ول ونهیکال با سالم کردن م یرعلیام

 تا هم قدمش بشم گفتم دمیدویکه م ی!درحالبود

 شما؟ دیخوب-

 بیعج کمیرفتار  نیشدم،ا رهیوبهش خ دمیسرش رو تکون داد و سکوت کرد...لبم رو گز دوباره

 گفتم کشدمیبه کالهم م یکه دست ینزده بود!درحال زدیهم که قبال م یکلمه حرف هی!همون بود

 که مزاحم خلوت صبحتون شدم! دیببخش-

 کرده بودم و ییدم،خطاینوع نگاه کردنش ترسنگفت!!از  یچیکوتاه و سردي بهم کرد و دوباره ه نگاه

 نداشتم؟؟ خبر

 کم کم! ترسمیافتاده؟؟دارم م یپناه اتفاق زدانیاقاي -

 کردي؟؟ یمگه اشتباه-

 شده بود؟؟به ابروهاي یعصبان یرعلیکرده بودم که ام کاریبترسم...من چ شتریحرفش باعث شد ب نیهم

 شدم رهیرفته ش خ توهم

 ...ینی...خوامیکردم معذرت م یاما...اگه اشتباه کارکردمیچ دونمی...نمینیمن...-



 ...با همون نگاه سرد برگشت سمتم و به چشمام زل زدستادمیتوقفش منم ا با

 کردي؟؟ یگفتم تو اشتباه ؟؟؟منیکنیم یکه نکردي عذر خواه ییبه خاطر خطا یبراي چ-

 ه سرد شده بود!چرا با من حرفنگاه دوبار نیرو گاز گرفتم و به چشماش نگاه کردم؛پس چرا ا لبم

 با تاسف سرش رو تکون داد وفتادیکه دوباره راه م یزد؟؟درحالینم

 !نی!همرهیذهنم درگ کمینقطه ضعفه بزرگه...فقط  هی نیتو به خودت شک داري و ا-

 هام زل زدم... یگفتم و به کتون یکوتاه اهان

 کارنکن؟یگفتم چ یاماده بش نکهیقبل ا شیدفعه ي پ-

 و فکر کردم دمیرو توي هم کش مابروها

 !دونمینم-

 بهم انداخت و کوتاه گفت یگوشه ي چشم نگاه

 نکن! کاپیم-

 کشداري گفتم و ادامه دادم اهان

 شد خب..حواسم نبود!دفعه ي بعد انشاال! زیچ-

 گفتم دفعه ي ی!واقعا با چه اعتماد به نفسرمیکه بهم کرد باعث شد لبم رو گاز بگ یگوشه چشم نگاه

 ...بعد

 ...زهیخب چ-

 کردم و دستم رو به کمرم زدم و طلبکارانه نگاهش کردم اخم

 د؟یکنیورزش که اونطوري نگام م امیمنم صبح ها ب شهیم یاصنشم مگه چ-

 فرو کرد بشینگاهم کنه دستشو توي ج نکهیا بدون

 ري؟یگیواقعا داري از من حساب پس م ای کنمیمن حس م-

 کنم..تند دستمو از کمرم جدا کردم و با لحن ینیبترسم و عقب نش تشیعث شد از عصبانحرفش با نیهم

 گفتم یمیمال

 ..سئوال کردم!ینینه -

 بود حرف زدن ی!!چقدر دوست داشتننهیروي لبم بش یکه گفت باعث شد لبخند کمرنگ یکوتاه یخوبه

 !باهاش

 ..دفعه ي بعدي وجود داره؟؟زهی...حاال چگمی...مزهیچ-

 رو تکون داد سرش

 !شهیم یچ مینیتا بب-

 به پارك دنمونی...ادم زرنگ!با رسرفتیگیحرصم م رفتیجواب دادن در م ریاز ز نجوريیا نکهیا از

 به کفشم اشاره کرد یرعلیزدم...ام لبخند

 !نیباز شده؛ببند نخوري زم تیبند کتون-

 میز پارك خلوت بود...بند کتونامرو شیاي گفتم و خم شدم تا کفشم رو ببندم!!برخالف دفعه ي پ باشه

 ستادمیا یرعلیبستم و رو به ام رو

 من امادهم!-

 ساعتش نگاه کرد و گفت به



 ...میخب...شروع کن لهیخ-

 ...دمیزدم و کنارش دو لبخند

 پناه.. زدانی...اقاي گمیم-

 وسط حرفم دیپر بااخم

 !اريیحرف نزن که نفس کم ن دنیموقع دو-

 گفتم.... یزل زدم و باشه ي کوتاه شیشونیبه اخماي روي پ لبخند با

 گفتم دمیچیو داخل ظرف م کردمیکه تخم مرغ هاي اب پز شده رو حلقه حلقه م یدرحال

 !!ومدیامروز اصال صدام در ن یول-

 گازي به کرفس دستش زدو سرش کردیکه با حوله دور گردنش موهاش رو خشک م یدرحال یرعلیام

 تکون داد رو

 صال!ا-

 شده نگاهش کردم زیگذاشتم و باچشماي ر نیرو زم چاقو

 !دیگفتم خسته شدم شما هم که توجه نکرد کمی!حاال اون وسطاش دایهست یعجب ادم-

 جانیافتاد و ه نیبار توي امروز گوشه ي چشم هاش چ نیلبامو جمع کردمو به باال نگاه کردم!!براي اول و

 کرد!! زدهم

 کردم؟؟یتوجه م دیبا-

 فرانسوي روداخل بشقاب ها گذاشتم و گفتم تامل

 !!دیکردیچپ چپم نگاهم نم یول دیکردیتوجه نم-

 گفت رفتیکه از پله ها باال م یها رو برداشت و درحال ظرف

 دفعه ي بعد انشاال!-

 دنبالش دمیدو داشتمیهاي اب پرتقال رو برم وانیکه ل یروي لبم نشست؛درحال یقیحرفش لبخند عم با

 ام؟؟یهم بفردا  ینی-

 نگاهم کنه گفت نکهیرو با ارنجش باز کرد و بدون ا در

 !اريیب فیتشر یتونیم کنهیاگه چپ چپ نگاه کردنم خانم رو ناراحت نم-

 نشستم زیو پشت م دمیزده خند ذوق

 یول دیرداشک منو در او دیهمه طرح هاي منو پاره کرد نی!اکنهیبراتون م یناراحتم بکنه شما مگه فرق-

 د؟؟یداد ووهتونیدر ش ريییتغ

 رو مزه کرد... وهشیزد و جرعه اي از ابم یکج لبخند

 ...ارمیباال!برم ب ارمیرفت ب ادمیطرح هامو  یییآ-

 بلند بشم که گفت خواستم

 ت رو بخور! نم،صبحانهیبیبعد صبحانه م-

 لبخند باشه اي گفتم و تکه اي از تخم مرغ رو دهنم گذاشتم... با

 ...هیتخم مرغ رو بخورم کاف نی!همکنهیشکمم باد م کنمیعادت ندارم انقدر صبحونه بخورم؛حس ممن -

 گفت کوتاه

 عادت کن!-



 دستپختش از منم بهتر بود یرعلیبگم که ام دیاز املت رو مزه کردم..با یرو کج کردم و برش لبم

 د؟؟یکنیم یوقته تنها زندگ یلیشما خ-

 فتمتند گ دمیرو د رهشینگاه خ یوقت

 !واسه اون گفتم...شهیخوشمزه م یلیخ دیکنیدرست م یاخه هرچ-

 گفت خوردیم نیکه گوشه ي چشماش چ یرو تکون داد و درحال سرش

 ساله! -8

 م زدم و نگاهش رچونهیو کالفه دستم رو ز رونیعدد هشت نفسم رو فوت کردم ب دنیشن با

 گفت رفتیم نیهاي گوشه ي چشمش از ب نیکه چ ی...درحالکردم

 رو شروع کرده بودم!با رها یبزرگ نسیزیبودم که ب تجربهیساله ي ب 22پسر  هیمن  شیهشت سال پ-

 !فالح

 از از تخم مرغ برش داد تکه

 رها طراح لباس هاي زنونه بود و من طراح لباس هاي مردونه!-

 صال!ا ومدیروي صورتم نشست!خوشم ن یصدا کرده بود اخم کمرنگ کیرها رو به اسم کوچ نکهیا از

 از مدل هاي جوونمون روهم یکیرها با  میگرفت یو اسم و رسم میسال که روي غلتک افتاده بود3بعد از -

 رفتن! نیو از ا دنیتمام پول هارو باال کش فینقشه ي کث هیو با  ختیر

 شدم رهیبهت به صورت خونسردش خ با

 !ارديیلیم یبده هیو من موندم و -

 اداوريیبا  یتعجبم دو چندان شد!معموال هر ادم نرمال شیشگیخونسرد و سرد هم یچهره دنید از

 ادم نرمال یرعلیاما االن مطمئن شدم که ام شهیگذشته اي رد خشم توي صورتش مشهود م نیهمچ

 جلوي اشکاي حلقه زده تو چشمام رو یکه با ناراحت یخونسردي نرمال نبود!درحال نی!واقعا انبود

 و گفتم دمیو گزلبم ر گرفتمیم

 د؟؟یشد تیاذ یلیخ-

 که حس قیشد!اونقدر عم قیو عم رهینگاه کرد...نگاهش خ سمیرو بلند کردم و به چشماي خ سرش

 بهم رهیکه همونطور خ قهیچند دق بای!بعد از تقرخونهیداره توسط چشمام احساسات درونم رو م کردمیم

 هش شدسمتم گرفت و دوباره مشغول صبحان یدستمال کردیم نگاه

 وجود نداره! یامروز نبودم!پس جاي ناراحت یرعلینبود ام روزیهاي د تیاگه اذ-

 من دیو شا کردیقشنگتر از من نگاه م یلیمن به مشکالت گذشته خ یخیبا حرفش منو مات کرد!!مرد  و

 نگرش! نیداشتم به ا ازیازش حرف زده بود ن ایکه س یبراي ادامه ي زندگ هم

 که یحرف لی..حاال دلمیرفت نییکه بعداز اون بحث حاکم شده بود پا یکوتخوردن صبحانه در س با

 نی!حق داشت که بخواد راجب همچدمیفهمیم زمیروز بهم گفت و باعث شد من اشک بر نیاول یرعلیام

 که روي یدادم...درحال یرعلیو دست ام دمیکش رونیب ومیبهم تذکر بده!طرح هام رو از ارش یموضوع

 به طرح ها کرد... ینگاه شستیم مبل

 !نمیباشه بگو که نب نمیبیکه دارم م ییتا3 نیطرح ها مثل ا هیاگه قراره بق-

 توي دهنم موند!!مبهوت نگاهش کردم دمیجویکه داشتم م یحرفش توت فرنگ با

 ه؟؟یمگه چطور-



 که نثارم کرد باعث شد بفهمم ادامه ندم... ینگاه

 !هیچ رادشی...اینی...دیخب...ببخش-

 کون داد و به طرحم اشاره کردرو ت سرش

 برداشته شده! کایاز روي طرح نازدخت مزون س کنمیچرا اما حس م دونمینم-

 تر نگاهم کرد یعصب و

 ؟؟یکنیفکرنم نطوریتو ا-

 دمیرو گز لبم

 گرفتم... دهی...ازهیخب..چ-

 کایدل مانتوي نازدخت مزون سم نستاگرامیکه از ا یرو در اورد...درحال شیکشداري گفت و گوش اهان

 گفت دادینشونم م اوردویم رو

 یطرح اصل هیدرصد طرح شب 70 نکهیگرفتن شده ا دهیا یدامعنیجد دونستمیباران خانم من نم دیببخش-

 !باشه

 به طرح کردم و گفتم ینگاه

 مقدار ط.. هیها و  نیست؛استیش ن هیشب دیگیاصنشم انقدر که م-

 بسته شد و صداي دادش توي جا پروندتم یرعلیکه چشماي امحرفم تموم نشده بود  هنوز

 یکنیم خودتریب یلی!خريیگیم دهیا بمونیاز طرح مزون رق یکنیم خودیب یلیخ ه؛تویدرصد شب 20اصال -

 از کجا اوردي تو؟؟ تویحاضر جواب نی!ایکنیو از اشتباهت دفاع م یستیمیجلوي من وا نجوريیا

 به وجودم شتریشده بود تا ترس رو ب دهیکه توي چشمام کوب ییو چشما یبغض به صورت عصبان با

 کنه نگاه کردم... قیتزر

 من...-

 صداش بلندشد دوباره

 !هینشنوم ازت!کاف یحرف-

 رو روي مبل پرت کرد میتخته شاست شدیکه از روي مبل بلند م یدرحال و

 !خورهیبذار تو اتاقت چون به درد مزون من نم ریطرح ها ببر قاب بگ نیا-

 رو برداشتم و میتخته شاست زهیاشکام نر کردمیم یکه سع یغر زد و رفت توي اشپزخونه؛درحال رلبیز و

 عادتش بود اب بخوره فقط من شدیم یعصبان ینگاه کردم...وقت خوردیکه داشت اب م یرعلیام به

 موقع یکه داد نزن خورنیرو م خورد؟ابیاب خوردن بعد از قورت دادن من به چه دردش م دمیفهمینم

 دمیکه صداش رو شن وی!با بغض اومدم طرح هام رو بذارم داخل ارشتیعصبان

 جمع نکن؛طرح بزن نشنونم بده!-

 یاصال دوستش نداشتم!ب شدیخشن م نطوريیا یحرص سرمو بلند کردم و نگاهش کردم...وقت با

 ذاشتم و مشغول شدم...انقدر حرصم!با حرص چهارزانو روي مبل نشستم و تخته م رو روي پام گتیترب

 از کاغذ باالخره پاره شد...اَه پرحرص و بلندي که گفتم کهیت هیکردم که  ادهیرو روي کاغذ پ یرعلیام از

 اتود حرفیبودم نگاه کرد...ب دهیکه کش یسمتم...کنارم نشست و به سه تا طرح ادیب یرعلیشد ام باعث

 بود که عطرش رو توي کمیتنه ي طرحم داد!انقدر نزد نییپاتوي  ريییاز دستم گرفت و خم شد و تغ رو

 یکیهمه نزد نیبود..از ا کینزد اديیگوشه ي چشم به فاصلهمون نگاه کردم...ز کردم؛ازیحس م مینیب



 کردم و خودم رو باد زدم داغ

 چقدر هوا گرم شد!!-

 ازم فاصله گرفت و تیدر نها رو روشن کرد و دوباره به کارش ادامه داد و لتینگاهم کنه اسپ نکهیا بدون

 بکشم... یتونستم نفس راحت باالخره

 نیجواب گرفتم از ا شهیسرت بکنم چون هم یلتاقیش هی یبه بعد قبل از شروع طراح نیباشه از ا ادمی-

 ...روش

 شده وپرحرصم نگاه کنه بلند شد و رفت سمت پله ها!!با حرص اتودم رو زیبه چشماي ر نکهیبدون ا و

 رو اصال دوست نداشتمممم!اصالاا! یرعلیوقتا ام یزمزمه کردم!!بععض یلب ریو رومخ زکردم  پرت

 بابک به باغ لواسون میو ت یرعلیو دوخت مانتوها تموم شده بود همراه ام یروز که کار طراح9از  بعد

 دادشو  یرعلیام ادی یروز وقت9تا عکس برداري انجام بشه!!هنوزم بعد از  میاومده بود نایا یرعلیام

 خودش به همون اندازه تا کردیم تمیحما هیخفه ش کنم!!هرچقدر که جلوي بق خواستیدلم م وفتادمیم

 یرعلیکه ام چرخوندمیبزرگ و پرگل م اطی!!نگاهم رو توي حزدیو سرم داد م ترسوندتمیمرگ م مرز

 کرد صدام

 انجو؟؟یخانم ار-

 هفته ست که3به  کینزد دمیا اومد تازه فهملفظ برام نااشن نیا یگوشه ي لبم نشست!وقت یکمرنگ لبخند

 دونستمکهیو م میکه مثل االن توي جمع بود ییمگر وقتا انجویباران شده بودم نه خانم ار یرعلیام براي

 کم بشه... گرانیاز جالل و جبروتش جلوي د ستیجوري حاضر ن چیه یرعلیام

 پناه... زدانیاومدم اقاي -

 و رفتم سمتشون... اومدم رونیبوته هاي گل ب نیب از

 ..دییبفرما-

 چشمام نگاه کرد به

 توي ساختمون به مدل ها براي ست کردن مانتو ها کمک دیکه با یوقت یکنیم کاریبوته هاي گل چ نیب-

 ؟؟؟یکن

 زده لبم رو گاز گرفتم خجالت

 ...گل ها خوشگل بودن نشد نرم سمتشون...زهیخب اخه چ-

 رو تکون داد سرش

 نده برو سرکارت! حیتوض-

 برگشتم.. زيیچ اداوريیلبخند باشه اي گفتم و اومدم برم که با با

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 شد؟؟یباز چ-

 ساعت دستم اشاره کردم وگفتم به

 د؟؟یظهره؛ناهارتون روخورد1ساعت -

 وفتمیکه نثارم کرد باعث شد به خنده ب یپرحرص نگاه

 ؟نه؟ ایباشم  کمیمواظب شر دیخب با-

 روي خودم حس یرو به خوب یرعلینگاه ام ینیسنگ یوارد ساختمون شدم ول دمیخندیکه م یدرحال و



 اما یمیبافت قد هیچرخوندم... الینگاهمو توي سالن بزرگ و اوردمیرو در م میکه روسر ی...درحالکردمیم

 و با انرژي سالم کردم ومدیکه صداي بچه ها م یداشت...رفتم توي اتاق یقشنگ

 زحمت کش! میت دیسالم خسته نباش سالم-

 بود گفت دایدست ش ریکه ز یدرحال ایجواب سالمم رو دادن...دن یلبخند زدن و به گرم دنمیبا د همه

 !دمتیانقدر د میقراره بري پس؟؟خسته شد یتو هنوز دووم اوردي؟؟ک-

 و ضربه اي به بازوش زدم دمیخند

 ...میکن هیباهات تسو میتونیشدي م بچه پرو...من قصد رفتن ندارم اما اگه تو خسته-

 گفت زدیم هیسا تایکه براي ب ی...آرش درحالدنیبهش خند تایو ب داینه کشداري گفت و ش ایدن

 کاست؟؟یپالست نیدختر؛چند بار بهت بگم چشماي خودت جذاب تر از ا یتو که باز لنز گذاشت-

 !دهینم م؟گوشیکم گفت رو ارش،مگه ما بهش وونهید نی:ولش کن اتایب

 رفتم سمت رگال مانتوها!! دمیخندیکه م یدرحال

 رنگه! یسرخاب دیهم اون مانتو سف تایرو بپوشه،ب هییطال دیقراره اون مانتو سف ای:باران جان دندایش

 کنار ایو براي دن دمیکش رونیرنگ رو ب یشلوار ها شلوار و شال مشک نیگفتم و از ب یي کوتاه باشه

 یاب نیرگال ها شلوار ج نیکردم...از ب زینگاه کردم و چشمام رو ر یو سرخاب یبه مانتوي سف...گذاشتم

 به کار رفته توي مانتو بود کنار گذاشتم و یکه همرنگ طرح هاي سرخاب یساده اي رو همراه شال روشن

 بعدا سرم داد نکهیبهتر بود تا ا نطوريیکنه!!ا دییرو صدا کردم تا تا یرعلیاز انتخاب کفش ها ام بعد

 به خنده افتادم...به صورت خونسردش نگاه یرعلینشستنشون با ورود ام خی!!از رفتار بچه ها و سبزنه

 وگفتم کردم

 سر عکس برداري!! انینداره بچه ها اماده شدن بپوشن وب یاگه مشکل دینیبب-

 داد تکون دییسرش رو به تا تیکه درست کرده بودم نگاه کرد و در نها یاخم به ست با

 خوبه!!-

 رو به ارش گفت و

 شه؟؟یکارتون تموم م گهیچقدر د-

 گفت زدیرژ م تایکه به لب هاي ب یدر حال ارش

 !قهید 5کمتراز -

 بابک نمیرفت...من هم که فعال کار نداشتم همراهش رفتم تا بب رونیگفت و ب یخب کوتاه لهیخ یرعلیام

 رو براي عکس برداري به وجود یفضاي خوب الیو ی!!نماي اجري و پنجره هاي چوبکننیم کاریچ هیبق و

 لبخند زد دنمیبود!بابک که مشغول تست نور بود با د اورده

 ؟یی!کجانورایا نمتیبیسالم باران جان؛نم-

 جوابش رو دادم نیسنگ یلیاز حدش حرصم گرفت و خ شیب متیاز صم شهیه مثل

 سالم،داخل مشغول کار بودم...-

 گفت یرعلیرو به ام لبخند سرش رو تکون داد و با

 تا اماده بشن؟؟ کشهیطول م یلیخ-

 نه!-

 ستادیو کنارش ا یرعلیبا لبخند اومد سمت ام ترایم



 رجان؟؟یخسته شدي ام-

 نکشیکه ع یدرحال یرعلیپرعشوه اش دندونام رو روي هم فشار دادم و سکوت کردم!!ام رحانیلفظ ام با

 سرد گفتکوتاه و  ذاشتیروي چشمش م رو

 نه!-

 !ارمیب یدنینوش هیافتاب عرق کردي؛بذار برم برات  نیاما تو ا-

 ینیریکه روش شربت و ش زيیبوم و م اهیبده رفت سمت س یرعلیبه ام یمخالفت یاجازه نکهیقبل ازا و

 فمهنوز حر یرعلیانداختم..حاال اگه من بودم ام یرعلیو بعد به ام ترایبه م ی...با حرص نگاهمیبود گذاشته

 نگاهمو ازشون گرفتم و به می!با زنگ گوشگهینم یچیخانم ه ترایاما به م زدینشده بود سرم داد م کامل

 دور شدم و جواب دادم یرعلیاز ام ایاسم س دنیدوختم...با د میگوش

 بله؟-

 طراح کوچولو... یخسته نباش-

 ...یمرس-

 لحظه سکوت کرد و گفت چند

 ه؟؟یعصبان نطوريیخانم کوچولو ا شدهیچ-

 اورده بود نگاه کردم یدنینوش یرعلیکه براي ام ترایحرص به م با

 بد حرف نیهمچ گهیفقط بلده بزنه تو برجکه من وگرنه با دختراي د یدوست جناب عال نیظاهرا ا-

 !زنهینم

 گفت دیخندیکه م یدرحال

 مگه؟؟ شدهیچ-

 گذاشت نگاه زیو روي مگرفت  ترایشربت رو از دست م وانیکه ل یرعلیشده به ام زیچشماي ر با

 مبهوت نگاهش کنه و بعد برگرده تو ترایگفت که باعث شد م زيیچ ترای...با همون اخم ها به مکردم

 !!لبخند روي لبام نقش بست..الیو

 باران؟؟الو...-

 گفتم زدمیکه هنوز لبخند م یدرحال

 ؟یگفت زيیجانم چ-

 شده؟؟یچ گمیم-

 نگاه کردم و گفتم یرعلیملبخند دوباره به ا با

 خوبه امروز مگه نه؟؟ یلیهوا خ ایبرداري...واي س لمیسر ف میاومد مینشده!ما خوب زيیزم؛چیعز یچیه-

 برگشتم و کنار ای!بعد از صحبت با سوفتمیاي نثارم کرد که باعث شد به خنده ب وانهیمتعجب د ایس

 ..ستادمیا کردینگاه م گرفتیکه م ییو ژست ها ایکه داشت با اخم به دن یرعلیام

 باشه!! دیکه با ییحواسم هست که حواست همه جا هست جز جا-

 خونسرد نگاه کردم یرعلیبه ام متعجب

 د؟؟یگیمنو م-

 گوشه ي چشم نگاهم کرد از

 باشم؟؟ تونمیاي م گهیبا کس د-



 دمیرو گز لبم

 تلفن حرف زدم... هیاخه من که کاري نکردم...فقط با -

 ؟؟یمطمئن-

 فکرکردن گفتم یع کردم و به باال نگاه کردم و بعد از کمجم لبمو

 مطمئنم!-

 خوبه که با منظور نبوده!-

 نگاهش کردم وگفتم چیگ

 ؟؟یچ-

 الیخیبود اما ب یمنظورش چ دونمینم اوردمیسر درنم یرعلی... از حرف امدمیازش نشن یجواب گهید اما

 نبود...با نیخوشحال کننده تر از ا یچیو ه بود دهیرو چ ترایبود که دم م نیو لبخند زدم،مهم ا شدم

 شرتینگاه کردم...توي اون ت یرعلیبه ام یرکیز ریز شدیلحظه هم از لبام دور نم هیلبخندي که  همون

 تونستمیوقتا مثل االن نم یاي شده بود!گاه گهیتر از هر وقت د پیروشن خوشت یو شلوار کتان اب دیسف

 اي برق گهیاز هر وقت د شترینور افتاب ب ریرنگش که ز یالکنم و زل نزنم به چشماي ذغ مقاومت

 ..دندیکشیرو به رخ م شونییبایشب ز یکی!درست مثل ذغال هاي سرخ و قرمزي که توي تارزدندیم

 نداشت!!به دهیبه خاطرمسلط شدن به خودم بود اما انگار فا دمیکه کش یقیکه گره کردم و نفس عم یمشت

 حواست به کارت باشه" دی!ااالن فقط باستین نکارایوقت ا س،االنیزدم"ه بیدك درونم نهو کو خودم

 حال و مسلط شدن به خودم تند از کنارش رد شدم و رفتم سمت بابک! نیفرار از ا براي

 عکسا رو... نمیبب شهیم-

 کردم ایبه دن یبه عکس و نگاه یرو گرفت سمتم...نگاه نیلبخند صد البته اي گفت و دورب با

 خودش رو نشون بده ژستش سادهتر باشه؟؟ شتریمدل مانتو ب نکهیبراي ا ستیبه نظرتون بهتر ن-

 گفت تیبه عکس کرد و در نها یبا تفکر نگاه بابک

 !!میکنیامتحان م-

 رو تکون دادمو گفتم سرم

 ...رهیگیعوض بشه،چون روي طرح رو م اهمیشال دن دیبا دیفقط چند لحظه صبرکن-

 نشسته بود و نهیجلوي ا یکه روي صندل دمیرو د ترای...با ورودم به اتاق مالیسمت اتاق و مدیتند دو و

 یگوشه لبم نشست و با ناراحت یکیتمام لبخند کوچ ی...با بدجنسخوردیروي گونه ش سر م اشکاش

 رفتم سمتش ظاهري

 خوش بودي!! شیپ قهیتو که تا ده د یکنیم هیگر شده؟چرای..چزدلمیعز-

 گفت کردیاشکاي روي گونهش رو پاك م که یدرحال

 متخصص ناخوش کردن حال ادم هاست!! ریام یول-

 گفتم رمیجلوي خندهم رو بگ کردمیم یکه سع یدرحال

 دوباره؟؟ شدهیاي بابا چ-

 گهیتهش هم م کنهیم تیعوض تشکر قهوه ا بريیم وهیبس که سگه؛براش ابم ستین شیمحبت هم حال-

 !!دیببر فیتشر دینتویم ستین ازيیحضورتون ن به

 که روسري قواره یو درحال دمیش شدت گرفت!!لبم رو گز هیدستمال رو جلوي صورتش گرفت و گر و



 گفتم کردمیسر م ییمشک بلند

 گفته بهت؟؟ ینشو!حاال چ ،ناراحتیرعلیرفتارا از ام نیا هیعاد-

 "دیخارج نش تونیي کار طهیاز ح مرامیرو با بغض تکون داد و صداش رو بم کرد"خانم ک سرش

 تا متوجه رفتمیم رونیکه تند از اتاق ب ی...درحالدمیخند زیو ر رمینتونستم جلوي خندهم رو بگ گهید

 تمام گفتم ینشه با بدجنس خندهم

 !!گهیبد هم نم نیبه نظرم همچ-

 یلیتم!خبهش گف یرلبیز زمیعز یرعلیو با تصور حرف ام دمیاتاق که فاصله گرفتم راحت خند از

 و روسري رو ایکه هنوز خنده روي لبام بود رفتم سمت دن یکرده بود!!درحال یچیدمش رو ق محترمانه

 بهتر بود!!ازش فاصله گرفتم و به نطوريیبا لبخند ازش فاصله گرفتم..ا تیگردنش گره زدم و درنها دور

 نشسته بود و با دقت به بابک و بون هیسا رینگاه کردم که ز یرعلی...به امرهیاشاره کرد تا عکس بگ بابک

 که روي یحرفش دوباره لبخند روي لبم نشست و رفتم سمتش...درحال اداوريیزل زده بود...از  ایدن

 گفتم شستمیم شیکنار یصندل

 د؟؟یرو اخراج کرد مرامیخانم ک-

 بهم کرد یچشم ریکوتاه و ز نگاه

 به حضورش نبود! ازيیکه ن میبگ-

 برداشتم زیشربت از روي م یوانی..لگفتم و لبخند زدم. یاهان

 شد!خسته شدم... یطوالن ایعکس برداري دن-

 نگاهم کنه جرعه اي از شربت توي دستش رو مزه کرد نکهیا بدون

 چرا؟؟ دیاي نکرد گهیکار د یشما که جز فضول-

 هاي گوشه ي چشمش دوباره به وجود نیوبه سرفه افتادم که چ دیتوي گلوم پر وهیحرفش ابم با

 که پر شده بود گفتم ییبا چشما رمیجلوي سرفهم رو بگ کردمیم یکه سع ی!!درحالمدناو

 نکردم.. ی...فضولشدهیچ نمی...سوال کردم ببمرامی...من...من فقط از خام کزهیچ-

 بروزش نده نگاهم کرد! گرانیجلوي د کردیم یکه سع یگذاشت و بالبخن زیرو روي م وهشیابم

 !دهیم خوب روت جواب یلیخ یدست هی-

 من کنترل لبخندش رو از دست بده بلند شد و رفت سمت یي بهت زده افهیق دنیبا د نکهیقبل ازا و

 بابک

 !شدیچ نمیرو نشونم بده بب جهینت-

 روي ینگاه من مبهوت روبه خوب هینیعکس ها با بابک شد اما مطمئن بودم که سنگ یمشغول بررس و

 رو کردیم یهاي گوشه ي چشمش که به من دهن کج نیفاصله چ نیمچون از ه کردیحس م خودش

 گرفت!! لیتحو یزد و دو دست یدست هیشناخت!! شدیرو نم یرعلیام گمی...هنوزم مدمیدیم

 لبم رو گاز گرفتم و دستمو به کنهیم یخودش چه فکراي درست و غلط شیاالن پ نکهیا اداوريی از

 زدم!خراب کردي باران!! میشونیپ

 ...دیاریب فیتشر انجویارخانم -

 صدا نیخنده رو توي هم تونستمیم یناله شد؛حت هیم شب افهیق یرعلیخودم از زبون ام یلیفام دنیشن با

 حس کنم!! کردنش



 و یجلوي چشمش نباشم...عکس برداري طوالن کردمیم یهمهش سع یرعلیزدن ام یدست هیبعد اون  از

 ...به خودم لعنت فرستادممیتا برگرد میرو جمع کرد لیاغروب بود که وس5کننده اي بود...ساعت  خسته

 به بازوم ایبرگردم بعد از اون افتضاح!!با ضربه ي دن یرعلیو مجبور بودم تا تهران با ام اوردمین نیماش که

 دوختم ایکه مشغئل صحبت کردن با بابک بود گرفتم و به دن یرعلیرو از ام نگاهم

 جانم؟-

 !!دونمیازش خوشت اومده نم نجوريیکه ا ديیادم د نیتوي ا یدختر؛چ یغرق نش-

 حس خبري نداشت!با خنده نیاز ا چکسیه ایو هول شدم...جز خودم و س دیحرفش ابروم باال پر با

 ازش گرفتم وگفتم یشگونین یمصنوع

 ساز!! عهینم؛شاینزن بب یحرف الک-

 دیخند

 چه خبره! فهممینره منم مثل خودت دخترم؛از نگاهت م ادتی-

 برام زد یشمکچ و

 !زمیمن رفتم..خدافظ عز-

 حرفش رو با یرعلینداشت!ام یافتضاح ها تموم نیدستش رو برام تکون داد و رفت!لبم رو گاز گرفتم،ا و

 تموم کرد و اومد سمتم بابک

 !میبر میتونیم-

 اي گفتم که بابک اومد سمتم باشه

 ؟میچند لحظه باهم صحبت کن شهیباران جان م-

 به بابک کردم... یو نگاه شدیم نیکه سوار ماش یرعلیبه ام ینگاه

 ...ستین ی...وقت مناسبمیریم میاالن که دار-

 تري زد قیعم لبخند

 ...رمیگینم ادیوقتتو ز-

 گفت یرعلیو به ام نیخم شد توي ماش و

 استاد؟؟ ديیوقت به من و باران م قهید -5

 تر نشه! یطوالن قهید -5

 و به من نگاه کرد ستادیگفت و راست ا یهکوتا یاوک بابک

 بهتره!! میاونطرف تر؟؟جلوي بچه ها حرف نزن میبر کمی-

 و اجازخ نده تا من شهیم ریبود که حداقل بگه د یرعلیبه ام دمیحرص لبام رو روي هم فشار دادم!!ام با

 میستادیاونطرف تر ا یدست به دست هم داده بود تا با بابک حرف بزنم...کم یاما ظاهرا همه چ چونمیبپ

 نگاهش کردم،با همون لبخند به صورتم نگاه کرد منتظر

 ازت خواستمی...مادیکه ازت خوشم م یدونی...خودت خوب مکنمینم ینیمقدمه چ میچون وقت ندار-

 !کنمینم مونتی!مطئنم که پشمیشانسمون رو باهم امتحان کن بخوام

 ؟؟یخجالت اديیمن ز ایادم پرو بود  نیباال انداختم و به صورتش نگاه کردم...ا ییابرو

 م؟؟یرو از همکار بودن خارج نکن گهیکه هم د ستیبهتر ن یانیاقاي آش-

 بهم بدي! یشانس هی ستیبد ن ؛پسیستین یچرا؟اصوال توهم که با کس-



 کردم اخم

 د؟؟یاز کجا انقدر مطمئن-

 زد قتريیعم لبخند

 که الزم باشه رو انجام دادم! یقاتیتحق-

 فتمگ بااخم

 باهم نطوريینداره که ا یاصال صورت خوش گرانی!درضمن جلوي ددینکرد یشما اصال کار درست-

 ...ستین یچون شدن می...بهتره ادامه ندمیکن صحبت

 برگردم که دستم رو گرفت خواستم

 ونه؟؟یدر م یپاي کس ای ادیمن خوشت نم ه؟؟ازیمخالفت چ نیبراي ا لتیدل-

 خط انداخته بود... شیشونیپ نیبرگشتم سمتش...اخم ب دمیرو که شن یرعلیام نیاشبوق م صداي

 بهم بخوره اما مونیهمکار خوادیچون اصال دلم نم دیادامه ند شمیي اول درست تره...ممنون م نهیگز-

 ...خداحافظ...وفتهیاتفاق م نیکنه حتما ا دایادامه پ اگه

 و سوار شدم... یرعلیام نیسمت ماش دمیبهش بدم دو یاجازه ي حرف نکهیقبل ازا و

 !!دیطول کش کمی دیببخش-

 رو تکون داد و با همون اخما کوتاه گفتم سرش

 شد! یاره طوالن-

 دمیطوري بود که لبم رو گز لحنش

 طولش دادن! یانیاقاي اش-

 و دمیگفت!!لبم رو گز یمتوجه شدم کوتاه رفتیکه دنده عقب م یبه بابک انداخت و درحال یکوتاه نگاه

 مرتکب شده ییسرجام نشستم و به بابک لعنت فرستادم...انقدر معذب بودم که انگار من خطا معذب

 زدیحس بد دامن م نیهم به ا یرعلی...سکوت امبودم

 شن؟؟یاماده م یکه عکسا ک گمیپناه...م زدانیاقاي -

 گفت کوتاه

 !شنیاماده م-

 زل شیشونیبه اخماي روي پ دمی!لبم رو گزبهم بده یجواب خواستینم ینی زدیحرف م نجوريیا یوقت

 ازش خوشت اومده؟؟"دوباره به صورت اخموش نگاه نجوريیکه ا ديیادم د نیتوي ا ی" چزدم

 اخم به صورت داشت و شهیداشت براي دست داشته شدن!!درسته هم زهایچ یلیخ یرعلی!خب امکردم

 که کنارش ورزش ییه صبح هااما قلق داشت براي خوش گذشتن کنارش!!ب کردیسرد صحبت م یلیخ

 گهیبود که د یرعلیبه لطف ام نکهیهاش؛به ا تیفکرکردم؛به حما میخوردیو باهم صبحانه م کردمیم

 ...به ساعت نگاهگرفتیلبم عمق م یلبخند گوشه نایهرکدوم از ا اداوريینبود!با  ایاز خانواده ارش خبري

 که براي ییها وهینخورده بود!!م زيیهم چ یرعلیو ام میبود وقت بود که ناهار خورده یلیکردم،خ

 هاي پوست کنده شده رو سمتش گرفتم وهیدر اوردم و ظرف م فمیبرداشته بودم رو از ک یرعلیام

 نکنه! تتونیکه زخم معدهتون اذ دیبخور-

 !کنهینم تیاذ-

 نزنم غیکلمه حرف زدناش ج هی نیرو گاز گرفتم تا با ا لبم



 براي شما اماده کردم!! گهید دیبخور-

 ترایم اداوريیشد و روش رو ازم گرفت!از  مونیبگه که پش زيیبهم کرد و دهن باز کرد چ یکوتاه نگاه

 که بلند میبگه!!صداي زنگ گوش تراینبود به منم مثل م دیظرف رو جمع کردم بع حرفیدم،بیرو گز لبم

 بود رایسم نباریبهش کردم...ا ینگاه شد

 جانم؟-

 نوم خانوما!سالم خا-

 ..چطوري؟زدلمیسالم عز-

 قربانت تو چطوري؟؟-

 از من کردي؟ اديی شدیمنم خوبم...چ-

 د؟؟یخر یباهاش رفت شیبود هفته ي پ یخانوم خانوما حرف نزن که نزنم تو سرت!ک-

 دمیخند

 ...شیهفته پ یگیخودت م-

 !شتیپ امیب خوامی؟میخب حاال؛کدوم گوري هست-

 ...نمتیبیم ایخونه؛ب رسمیم گهیساعت د هیعکس برداري اما تا  میودمن االن لواسونم؛اومده ب-

 برداشت باعث شد متعجب نگاهش کنم و لبخندي فمیرو از روي ک وهیکه اومد و ظرف م یرعلیام دست

 نهیي لبم بش گوشه

 ..خدافظ!نمتیبیخب.پس م لهیخ-

 نگاه کردم و به روي خودم زدیمرو گاز  بیکه تکه اي از س یرعلیگفتم و به ام یخدافظ کوتاه بالبخند

 بهم کرد و گفت یحرفا بود که نفهمه،نگاه گوشه ي چشم نیتر از ا زیت یرعلیاما ام اوردمین

 !!ینکن لیازگ هیتو اونجوري شب افهیخوردم که ق-

 !!لیازگ گفتیبهم م نطوريیبود که ا یشده از حرص نگاهش کردم؛بار دوم زیچشماي ر با

 لم؟؟یازگ هیبمن ش-

 خورد نیگوشه ي چشم هاش چ زدیم بیکه گازي به س یدرحال

 !!دیستیشباهت ن یب-

 گذاشتم فمیحرص ظرف رو برداشتم و توي ک با

 که حواسم به زخم معده تون بود!! دیاصنشم منو بگ-

 زدهفکرکردم متوجه شدم که دوباره گولم  یو کم دمیرو د یرعلیسکوت ام یرومو ازش گرفتم اما وقت و

 رو در اوردم وهیظرف م زدمیکه غر م یها در بره!!درحال وهیم هیخوردن بق ریاز ز تا

 بخدا! دیبدجنس یلیخورم؛خیمنو بگو چه زود گول م-

 ظرف رو سمتش گرفتم و

 !دیبخور دیبا-

 باال انداخت و نگاهم کرد ییابرو

 د؟؟یبا-

 !یکن نییتع دیاه باپن زدانی یرعلیبراي ام دیمعلوم بود که نبا دم؛خبیرو گز لبم

 !گمی!براي خودتون مدی...بهتره بخورزی...چینی-



 رو برداشت بیاز س گهیرو تکون داد و تکه اي د سرش

 !دینخور بیهم موز هست هم انگور!همه ش س-

 بهتره!! بیس-

 کجا بود که ای...اصرار نکردم و با لبخند بهش نگاه کردم...دنومدیخوشش نم ینیگفتم؛ یکوتاه اهان

 !!کجا بود که بهش نشونومدیخوشم م زدیکه هربار به نحوي گولم م ییخیمرد  نیبدم من از هم شنشون

 یرعلیبه خونه ام دنی...تا رسکنهیفکرش رو م یکه حت هیزیلذت بخش تر از چ یرعلیبودن با ام بدم

 یهکه قرار بود براي دور ییکرد و من صحبت کردم راجب امروز و طرح ها و عکس هاو طرح ها سکوت

 به روم یرعلیکردم و ام یکه جلوي خونه توقف کرد تازه متوجه شدم چقدر پرحرف یبزنم!!وقت بعد

 بهم کرد وگفت یو خجالت زده نگاهش کردم...نگاه کوتاه دمی!لبم رو گزاوردهین

 ؟یبگ خوايیم زيیچ-

 دادم!! سرم رو به نشونه ي مثبت تکون دادمیکه روز هم فشارشون م ییلبا با

 بگو!-

 !ینیشد...حواسم نبود  زیچ دیحرف زدم نه؟؟ببخش یلی...خزهیچ-

 رو کوتاه تکون داد سرش

 !ديیاالنم داري ادامه م-

 شدم!! ادهیپ نیاز ماش یکوتاه یگفتم وبه خدافط ديیتند ببخش گرففتمیکه دوباره لبم رو گاز م یدرحال

 .کنمیبراي خودم تو را ارزو م و

 خونه شدم مامان به استقبالم اومد لبخند که وارد با

 دردونه ي من!عکس برداري چطور بود؟ یخسته نباش-

 دمیش رو بوس گونه

 خوب بود!-

 درست کردم حتما گرسنته!! کیبرات ک ایب-

 !میخوریاومد باهم م ستمیمیوا ادیقراره ب رایسم یاره ول-

 کردي! کاریچ نمیکن برام بب فیتعر نیبش ایخب پس برو لباستو عوض کن ب لهیخ-

 میبه خودم و لباي خندونم نگاه کردم!!به چال دوست داشتن نهییگفتم و رفتم توي اتاقم...تو ا یچشم

 دمیعوضش کردم که صداي مامان رو شن یو مانتوم رو در اوردم و با تاپ شلوارك بنفش دمیکش دست

 اومد!! رایباران مامان سم-

 لبخند زد و بغلم دنمیبا د رای...سمنییرفتم پا کردمیمکه مرتبشون  یموهام رو باز کردم و درحال کش

 کرد

 !وونهیذره شده بود د هیدلم برات -

 دمیخند

 ...ارمیب کیبرات قهوه و ک نیمنم!خوش اومدي!بش-

 خبراي داغ دارم... میبر ای...بخوادینم-

 رو به مامان گفت و

 !یلیبا اجازه خاله ل-



 تم تو اتاق و در رو بست...و برد دیتند دستمو کش و

 دستم رو کندي!چه خبرته تو؟ رایسم ريیبمم-

 لبخند روي تخت نشست و نگاهم کرد با

 امروز سروش زنگ زد!!-

 باال انداختم ییابرو

 ...گفتیم یکن چ فیسروش؟؟جدي؟؟خب تعر-

 لبخند گفت با

 !رونیازم خواست باهاش شام برم ب-

 خوشش اومده شیسال بود که از هم دانشگاه کی کینزدبرق چشماش نگاه کردم!حق داشت خب؛ به

 جلو... ادیتا ب دیچون طول کش هیاما معلوم بود سروش پسر محتاط بود

 خوبه! یلیخ نکهیا-

 ذوق سرش رو تکون داد دستش رو دور گردنم انداخت با

 !!نتونستم خونه بمونممم انقدر که ذوق زده بودم!!ییییلیخ-

 دمیوسو گونه ش رو ب دمیخند بلند

 !برو هر کدوم روهیچ هیقض دونمیفقط ذوقو بهونه نکن من که م یخوشحالم که انقدر خوشحال-

 بپوش! دوستداري

 بامزه اي گفت و رفت سمت کمدم...با لبخند روي تختم نشستم و نگاهش کردم!خوب بود که عاشقتم

 کردم وبه یبخند بزنم اخمل نکهیافتادم و اما قبل ازا یرعلیخودم و ام ادی!دمیدیرو خوشحال م رایسم

 بکنم! دیفکرشم نبا ی!حتستین ی!شدنشهیو من نم یرعلیتشر زدم!ام خودم

 اد؟؟یبهم م نیباران ا-

 که من دوست ییتنش نگاه کردم..همون مانتو ییطال یبه خودم اومدم و به مانتوي مشک رایصداي سم با

 گوشه ي لبم یاون روز لبخند کمرنگ داوريای!!از دمشیرفتم پوش رونیب یرعلیکه با ام یو بار اول داشتم

 نشست

 !ادیخوبه!بهت م یلیخ-

 گفت و مانتو رو در اورد خداروشکري

 ؟؟یکنیرو تو م کاپمیم-

 !!فمیاي گفتم و رفتم سمت ک باشه

 ...ادیرو تخت تا جراح با ابزارش ب نیبش-

 مخصوصا اگه کردمیکاري م گهید یکی یبراي خوشحال شدمیو روي تخت نشست...خوشحال م دیخند

 باشه!!روي تخت نشستم و کرم پودرهامو در اوردم.. راینفر سم هی اون

 رنگ پوست؟ ایبرنز -

 ذغال!! شمیم پوشمیهم م یرنگ پوست بهتره برنز بزنم مشک-

 و باشه اي گفتم...کرم پودر رو با شات مخصوص روي صورتش پخش کردم دمیخند

 دنبالت؟؟ ادیم-

 !!ادین کنهیم خودی!بگهیاره د-



 دمیخند

 ادرس خونه مون رو بهش دادي؟؟-

 اره!-

 رو در اوردم... میپودر هیاي گفتم و سا خوبه

 چشماتو ببند!-

 ...شمیم زیچ هینزن شب هیباران سا-

 دمیخند

 !ببند چشماتو!یشینم شتری!بیش هست هیشب نجوريینترس هم-

 تموم شد لبخند زدم که کاپمیگفت و چشماشو بست...کار م یممنون یلیخ

 !نیخودت رو بب-

 شد رهیو با لبخند به خودش خ نهیسمت ا برگشت

 شد.. ی!عالییمرس-

 و رفت سمت مانتو... دیگونه م رو محکم بوس و

 یدونیم میبر گهیشب د هیکه نشد به سروش بگم  رونیب میبر یی...قرار بود امشب چهارتازهیچ گمیم-

 ...ك

 سرم رو تکون دادم دمیخندیمکه  یدرحال

 هم ك فکر نکنم بهت بد بگذره... م؛تویری...عبنداره!بدون تو مدونمیبله م-

 خنده دکمه هاي مانتو رو بست و شالش رو سر کرد... با

 ..البته اگه دفعه ي بعدي وجود داشته باشه..دیمزون خر امیبراي دفعه ي بعد م-

 ...زمیوجود داره نگران نباش عز-

 که هول یوقت رای...سمدمیبلند خند دیرنگش که پر دنیزنگ خورد...با د شیگفت که گوش ییانشاال

 !!شدیم یعال کردیم

 جانم؟-

. 

 ..خدافظ!امیباشه االن م-

 دمیرو قطع کرد که بلندتر خند یتند گوش و

 !شینیبیاالن م یبود وقت یخدافظت چ-

 ضربه ي به شونه م زد فشیک با

 ازت یمن رفتم!مرسهول شدم خب به خودت بخند!-

 رفت... رونیو از اتاق ب دیتند گونه م رو بوس و

 حاال! نیبپا نخوري زم-

 مامان هم به خنده افتاده بود... یرفت...حت رونیاز مامان ب یاي گفت و بعد از خدافظ باشه

 ارم؟؟یبرات ب خوريیم زيیچ-

 رو باال انداختم سرم

 ...برم اماده بشم...رونیب میریم مشا ایوس نیهم با ام ستم،شبیگرسنه ن ینه مرس-



 گفت اوردمیکه مانتوم رو از داخل کمد در م یاي گفت و همراهم اومد تو اتاق...درحال باشه

 امروز چه خبرا بود؟؟-

 بافت نایرعلیام اليیهم خوب شدن!!و یلیعکس برداري بود...عکس ها خ شهینبود..مثل هم یخبر خاص-

 عکس..تو  شدیخوب م یلیداشت که خ یمیقد

 شدم شیکنسول نشستم و مشغول ارا پشت

 ادته؟؟یعکاسمونو -

 ه؟یمیصم یلیخ یگفتیهمون که م-

 چشمو در اوردم وگفتم خط

 اره امروز باهام حرف زد...-

 گفت؟؟یم یخب؟چ-

 کردم وگفتم دیچشمم رو تمد خظ

 بهش بدم! یشانس هی گفتیم-

 دیخند مامان

 ؟؟یگفت یتو چ-

 م ورژم رو در اوردمزد لبخند

 !!میزدم!گفتم از همکار بودن خارج نش یرعلیاز حرفاي ام-

 زد لبخند

 بود؟؟ یمخالفت چ نیا لیزدي اما دل یحرف درست-

 کردم وگفتم دیرو تمد رژم

 که.. اد،گفتمیازش خوشم نم-

 ن؟؟یفقط هم-

 چشماي موشکافانه ش نگاه کردم به

 مامان؟ هیمنظورت چ-

 گفت اوردیدر م شیاز چوب لباس که مانتوم رو یدرحال

 گهید یکیبا  یتونیکه م ینیریبه تجربه هاي ش یکه داشت یبفهمم که به خاطر تجربه ي تلخ خوامینم-

 !یپشت پا بزن یباش داشته

 که یوسط خال!!درحال زدینبود که درست م یاول کنم؛باریفکرم یبه چ شدیکردم؛مادر بود و متوجه م اخم

 تمگف دمیپوشیرو م مانتوم

 !تونمینم-

 باران!-

 بغض نگاهش کردم با

 اما ادیگفتم نه که ازش خوشم نم نیمامان!!بعدم مطمئن باش به بابک فقط و فقط به خاطر ا تونمیفعال نم-

 !!حداقل نه االن!تونمیجلو نم ادیب یرعلیاگه ام یحت

 رفتم و نذاشتم مامان از بهت رونیب کردمیرو سرکوب م یکه بغض لعنت یرو برداشتم و درحال فمیک

 که توي قلبم بود رو لو زيینحوي اون چ هیبه  شهیهم نکهیکه داده بودم خارج بشه!!به خودم و ا یسوت



 رو گرفتم ایس یرفتم و شماره رونیلعنت فرستادم...ازخونه ب دادمیم

 جانم؟-

 ام؟؟یکجاست من ب ا؛قرارمونیسالم س-

 طول کمیکار دارم  ییدنبالت خودم جا ادیب گمیم نیبه ام ؟اي؟یسالم فداتشم...خودت کجا ب-

 پاتوق! میری...مکشهیم

 ..خدافظ..شمیهماهنگ م نیپس با ام یاوک-

 باران؟ یخوب-

 خوبم!خدافظ!-

 کمی خواستیتماس گرفتم و سر چهارراه باهاش قرار گذاشتم!دلم م نیرو قطع کردم و با ام یگوش و

 فکرنکنم به تونستمی!من نممیفکرکردم،به روزي که گذونده بود یرعلیامروي کنم و هوا بخورم!!به  ادهیپ

 تیفکرنکنم به حما تونستمیفکر نکنم به اون صداي بم!نم تونستمیرنگ!!نم یو ذغال یچشماي لعنت اون

 نیچ ادی!!!لیبغض به خنده افتادم!!ازگ ونیگفتناش!!م لیازگ یداد هاش؛کمک کردناش و حت هاش؛به

 هاي دوست نیوقت بود دلم رفته بود براي اون چ یلیگوشه ي چشمش افتادم،خ یدوست داشتن هاي

 ...تادمیفهمیحال خودم رو نم دم؛خودمیکش ینبود!آه پرحسرت نیا ایاما موقعش نبود!حق ارش یداشتن

 نیجلوي ا شدمیکه ازش دور م نیاما هم دمیخندیم گفتمیبودم ذوق زده بودم..باهاش م ششیپ یوقت

 احساسات رو گرفت...مثل نیجلوي ا شدی..هرچند که نمتونستمی...هرچند که نمرفتمیگیرو م احساسات

 یکننده تیهم تقو یبدنم منتشر شده بود!!ورزش رفتن هاي صبحگاه یکه توي نقطه به نقطه یسرطان

 بود که مرتکبش شده بودم! یاحساس بود!اشتباه محض نیا

 خی یتونیدرصد م هیشه؟؟یعاشق تو م یرعلیفکرکردي؟فکر کردي ام یچکه  زدمیم بیخودم بارها نه به

 !باشدیسرکوب م دیبغض با نیحس،ا نیتر بود!!ا قیعم دمیکه کش یدوم ؟؟آهیصورت رو اب کن اون

 سرم رو بلند کردمو رفتم سمتش... نیام نیماش بوق

 سالم!-

 خانم!احوال شما؟ لینگیسالم ج-

 ؟یخوبم تو خوب-

 !کشمینفس راحت م هیدارم  ستین رای...اصال سمشمینم نیبهتر از ا-

 زدم لبخند

 !!رایسم چارهیب-

 گفت وفتادیکه راه م یدرحال

 سروش!! چارهیب-

 خسته بودم یبه پاتوقمون من که حساب میلبخندم عمق گرفت!!تا برس رایچشماي درخشان سم اداوريی با

 وابم!رو کم کرد تا راحت بخ یقیصداي موس نیرو بستم و ام چشمام

 غر زدم کردمیرو باز م میکه بندهاي کتون یدرحال

 !!زارممممیب یاز کتون-

 !!راستانداردیچون عادت کردي به کفشاي خوشگل و غ-

 مثل برق سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم... یرعلیصداي ام با



 د؟ی...شما هم هستینی...خب زهیچ-

 برگردم؟-

 رو خفه کنم گفتم زدیتندمقلبم که تند  کردمیم یکه سع یدرحال

 ...دونستمیتعجب کردم اخه نم ینینه -

 بود نیکردن!هرچند گرما از طرف ام یگرم یدست داد و احوال پرس نیرو تکون داد و با ام سرش

 گفت دیخندیکه م یدرحال نی...امشدیجز سرما ساطع نم زيیچ یرعلیاز ام وگرنه

 ن رو جمع کرده!داره که هممو ییفکرا هی امکیس نیگمون نکنم ا-

 بودم سرم رو تکون داد یرعلیکه هنوز منگ بوي تلخ ام من

 اره!-

 ر؟؟یام هیچ هیقض یستین انیتو در جر-

 گفت گردوندیشلوارش برم بیرو داخل ج شیکه گوش یدر حال یرعلیام

 نه!-

 زد یاومد دهنم باز کنه که سوت نیام

 دن!اور فیبفرما نگفتم،با خانمشون تشر-

 نیو غزل کنار هم لبخند روي لبام نقش بست!!خوشحال بودم براشون و ا ایس دنیو با د برگشتم

 خبر باعث شد اشک نیازداج کنن و هم ندهیاعالم کرد قصد دارن ماه ا ایشد که س لیتکم یوقت یخوشحال

 و داغ کنم!! نمیروي چشمام رو بب یرعلیام رهیچشمام حلقه بزنه و دوباره نگاه خ توي

 اما من هم خوشحال بودم هم میگذرونده بود ایو س نیو خنده هاي ام یشوخ نیرو ب یخوب شب

 و از هم دور کردیازدواج م ایس نکهیبه خاطر ا میبود و ناراحت ایس یبه خاطر خوشحال میناراحت،خوشحال

 ه ش وبرم خون میوقتاي غم وشاد تونستمیم؛نمیبخند میمثل قبل باهم بگ تونستمینم گهی!دمیشدیم

 نگاهم کنه و نیباعث شد ام دمیکه کش یاون روزا تموم شدن!آه گهیبخورم...د رقهوهیش کنارش

 نیگفت که سوار ماش نیام یو من فقط سرم رو تکون دادم!!موقع رفتن وقت شدهیچ ینیبزنه که  یچشمک

 کوتاه گفت یرعلیتا ام دیتراش نیمانع شد و کاري رو براي ام ایس بشم

 !!رسونمتیم-

 نیازا شتریخواستم،بیرو نم نیا گهیبرام زد...د یو چشمک دیدوختم خند ایرو به س نینگاه خشمگ یتوق

 بود برام... شکنجه

 !شمیپناه مزاحم نم زدانیممنون اقاي -

 اما من که تعارف نکردم!رفتم زارهیاومد که از تعارف ب ادمیرو نثارم کرد  شینگاه گوشه ي چشم یوقت

 دمیسغزل و گونهش رو بو سمت

 خوشحال شدم... یلیخ گمیم کیبازم تبر-

 !انشاال خبر ازدواج خودت!!زدلمیعز یمرس-

 شد...ازدواج من؟؟ناخداگاه نگاهم رفت سمت ختهیبود که روي سرم ر یخیغزل مثل سطل اب  حرف

 و توي اغوشش دور نموند...دستشو انداخت دور شونه ام ایس نیب زینگاه از چشماي ت نیو ا یرعلیام

 دتمیکش

 فسقل خانم!-



 ..گرفتنیباارزشم رو داشتن ازم م ییتنها دارا کردمیکردم بغض نکنم،حس م یسع

 ...دیخوشبخت بش دوارمیام-

 و اروم زمزمه کرد دیرو بوس میشونیپ

 برداري! خودیمقاومت کردن ب نیو دست از ا ايیبه خودت ب دوارمیمنم ام-

 ازم فاصله گرفت و

 مت!خدافظ!به سال دیبر-

 کردم بغضم رو سرکوب کنم اما یو سع نشیرفتم سمت ماش یرعلیگفتم و همراه ام یکوتاه خدافظ

 اشک روي گونه ام یقطره نیاول میکه نشست نیکار من نبود!!توي ماش قیبغض عم نیکردن ا سرکوب

 که ییتمام شبا رياداوی!!با دادمیرو از دست م میفرد زندگ نیزتریو عز نیبهتر گهیماه د هی...تا دیچک

 !مگهزمنی!" بخند عزدیقطره اشک هم چک نیدوم میخوردیو باهم غذا م شستمیاپن اشپزخونه ش م روي

 بانو؟؟"! ديیرو نم ریبنده حق نی""افتخار صحبت با ایمرده باشم که تو بغض کن من

 داشت شدم...خونسرد رهیخ یرعلیکه جلوي صورتم رفته شد سرم رو بلند کردم و به ام یدستمال

 کردم و دستمال رو از یرلبیدستم گرفته بود..بغضم دو برابر شد.تشکر ز یو دستمال کردیم یرانندگ

 اونوقت دیپرسیمم نم هیگر لیدل یبودم که حت تیاهم یگرفتم..اونقدر سرد بود،اونقدر براش ب دستش

 اما... ومدیم نرویپوسته ي سرد ب نیاز ا کمیاگه  وفتادیاتفاق نم چیاحمق دلبسته ش بودم!ه من

 ؟؟ییسالم...کجا-

 !!یباش دمیخب...زود برو که من رس لهیخ-

 نره! ادتیکه گفتم... یاره همون رنگ-

 ...نمتیبیم-

 تونستمیاما م شدمیدرسته واضح متوجه حرفاش نم دمیشنیرو قطع کرد!!صداي که از پشت خط م یگوش و

 داشته باشه که به تونهیزن چه کاري م هیوقت شب با  نیا یرعلیام نکهیزنه!!از تصور ا هیکه صداي  بفهمم

 ضربه ي امشب نیبود!!دوم گهید یکیبا  یرعلیاشکام شدت گرفت...پس ام کنهیم دیلباسش هم تاک رنگ

 و لب نزنم!!دردي که رمیباعث شد لبم رو از درد گاز بگ دیچیام پ نهیخوردم!!درد بدي که توي س هم

 و با دستمال توي دستم بازي ختمیا به امروز حسش نکرده بودم...اونقدر اشک رقسم بخورم ت حاضرم

 بره سراغ اون زن اما...به خودم یرعلیبشم که ام ادهیپ خواستیمتوقف شد!دلم نم نیتا باالخره ماش کردم

 شد" دي؟؟تمومیتموم شد باران،فهم یرعلیزدم"ام بینه

 در بزرگ و سبز دنیبشم که با د ادهیو بلند کردم تا پممنونم زمزمه کردم و سرم ر هیشب زيیلب چ ریز

 و دمینگاه کردم که بوق زد و در باز شد...لبمو گز یرعلی...به امدمیوبعد ترس دیاول ابروم باال پر رنگ

 گفتم نامطمئن

 کجاست؟ نجایا-

 دیشا اون تماس و صحبتش با اون زن نبود خت،اگهیدرونم فرو ر زيیبهم نداد حس کردم چ یجواب یوقت

 ادهیپ نیکه از ماش ی...درحالییبود اما االن بعد اون تماس کذا شمیپ یرعلیچون ام دمیترسینم جوقتیه

 گفت شدیم

 ...نییپا ایب-

 صیدرست تشخ تونستمیبود که نم کیامري حرفش رو زد که نتونستم اطاعت نکنم!اونقدر تار اونقدر



 کرده بودم دایپ یرعلیکه از رفتار ام یود ترسو با وج دمیحاکم به باغ ترس یکیاطرافو..از تار بدم

 یگاهم بود...درحال هیبازم تنها تک دمیترسیبازوش رو توي دستم گرفتم!هر چقدر هم که ازش م ناخداگاه

 گفتم چرخوندمیبا ترس نگاهمو م که

 خب!! ترسمیم کهیکجاست؟چرا انقدر تار نجایپناه ا زدانیاقاي -

 بهم کرد و گفت یکوتاه نگاه

 براي ترس وجود نداره!! يزیچ-

 رفت سمت سوله ي بزرگ و من هم که بازوش رو توي دستم گرفتم همراش رفتم...در رو باز کرد و به و

 اشاره کرد چرخوندمینگاهموتوي باغ م دهیکه ترس من

 برو تو!!-

 روبه روم چشمام یصحنه دنیوقت شب منو اوردي اما با د نیکجاست ا نجایو خواستم بگم ا برگشتم

 هیکه  یاز اون همه گل شدی!!باورم نمدمیکش غیشد و دستم که ازاد بود رو جلوي دهنم گذاشتمو ج گرد

 اشک الود شده بود یکه از خوشحال ییگلخونه ي بزرگ و پر از گل هاي رنگارنگ!!با چشما هی!دمیدیم جا

 شدم! رهیخ یرعلیخونسرد ام یچهره به

 چه طوري تشکر کنم! دونمی...نمینیعا...پناه...واق زدانیاقاي -

 رو تکون داد و به چشمام نگاه کرد سرش

 !هیکاف یکه ناخونات رو توي بازوم فرو نکن نیهم-

 گفتم!! یکوتاه دیحرفش به خودم اومدم،هنوز بازوش توي دستم بود!!با خجالت ازش جداشدم و ببخش با

 ؟؟ینیل ها رو ببگ ای یش دیو سرخ وسف یسیتا اخر همونجا وا خوايیم-

 شدم که رهیداخل گلخونه!!به گل هاي رز زرد رنگ خ دمیرفت و دو ادمیاسم گل خجالت  دنیشن با

 دمیرو شن یزن صداي

 !زمیسالم عز-

 شدم رهیرنگش خ یرو بلند کردم و به چشماي عسل سرم

 سالم!-

 کرد یکوتاه معرف یرعلیام

 گلخونه ست!! نیصاحب ا بایز-

 بودن؟؟خوشبختم یمیانقدر صم ینیابروهام نشست و نگاهش کردم... نیب یخما بایلفظ ز دنیشن با

 شدم... رهیگفتم و به گل ها خ یکوتاه

 دست نزن که دوباره کار دستمون بدي!! یفقط به گل-

 بودکه مشغول صحبت بایو ز یرعلیام شیحواسم پ یشدم اما همه رهیاي گفتم به گل ها خ باشه

 بود زیاما گوش هاي منم ت زدیاروم حرف م یلیخ یرعلی...درسته امبودن

 با دکترش صحبت کنم! دی!بانمشیبیم امیم-

 !!بچه ام رو دوباره زنده کردي!ریچه جوري ازت تشکر کنم ام دونمیواقعا نم-

 ابروهاش نشست نیب یاخم

 !!سیکار خدا رو پاي من ننو-

 دوباره گل هارو تونستمیشست رو جمع کردم!!حاال مروي لبم ن بایبچه داشتن ز دنیکه با فهم لبخندي



 ساعت پر میتا کل گل خونه رو بگردم و گل ها رو نگاه کنم!بعد از ن دیطول کش یساعت می!!ننمیبب قشنگ

 دهیبود پا به پام گلخونه رو چرخ دینگاه کردم که با حوصله اي که ازش بع یرعلیحس خوب به ام از

 دم گفتبا لبخند نگاهش کر ی...وقتبود

 شدي باالخره؟؟ ریس-

 لبخند سرم رو تکون دادم با

 خوب بود!! یلیبله...دستتون درد نکنه خ-

 گفت بایرو تکون داد و رو به ز سرش

 اري؟؟یسفارش ما رو م-

 نقطه ي گلخونه بود...هنوز زذهنم نیکه گوشه اي تر یکیالبته اي گفت و رفت سمت اتاقک کوچ بایز

 اومد و داد دستم...با رونیاز رزاي زرد ب یهمراه دسته گل بزرگ بایکه ز بود یرعلیجمله ي ام ریدرگ

 شدم که گفت رهیخ یرعلیگرد شده اول به گل ها و بعد به ام چشماي

 ...میخب...بر لهیخ-

 ...دمیدو یرعلیکردم و دنبال ام یخدافظ بایهمون بهت با ز با

 قشنگن!! یلیپناه ممنون بابت گل ها!!خ زدانیاقاي -

 یشدم...حت نیکه لبخند روي لبم بود سوار ماش یشد...درحال نیسوار ماش یحرفیرو تکون داد و ب سرش

 تیپرت کرده بود و باعث شده بود لبخند بزنم هم بوي حما ایحواسم رو از موضوع س نطوريیکه ا نیا

 !سخت نبود! دادیمن اونقدرا هم که نشون م یخیکجا بود که بهش نشون بدم مرد  ای!!دندادیم

 لبخند که وارد خونه شدم مامان به استقبالم اومد با

 دردونه ي من!عکس برداري چطور بود؟ یخسته نباش-

 دمیش رو بوس گونه

 خوب بود!-

 درست کردم حتما گرسنته!! کیبرات ک ایب-

 !میخوریاومد باهم م ستمیمیوا ادیقراره ب رایسم یاره ول-

 کردي! کاریچ نمیکن برام بب فیتعر نیبش ایوض کن بخب پس برو لباستو ع لهیخ-

 میبه خودم و لباي خندونم نگاه کردم!!به چال دوست داشتن نهییگفتم و رفتم توي اتاقم...تو ا یچشم

 دمیعوضش کردم که صداي مامان رو شن یو مانتوم رو در اوردم و با تاپ شلوارك بنفش دمیکش دست

 اومد!! رایباران مامان سم-

 لبخند زد و بغلم دنمیبا د رای...سمنییرفتم پا کردمیکه مرتبشون م یام رو باز کردم و درحالموه کش

 کرد

 !وونهیذره شده بود د هیدلم برات -

 دمیخند

 ...ارمیب کیبرات قهوه و ک نیمنم!خوش اومدي!بش-

 خبراي داغ دارم... میبر ای...بخوادینم-

 رو به مامان گفت و

 !یلیبا اجازه خاله ل-



 و بردتم تو اتاق و در رو بست... دید دستمو کشتن و

 دستم رو کندي!چه خبرته تو؟ رایسم ريیبمم-

 لبخند روي تخت نشست و نگاهم کرد با

 امروز سروش زنگ زد!!-

 باال انداختم ییابرو

 ...گفتیم یکن چ فیسروش؟؟جدي؟؟خب تعر-

 لبخند گفت با

 !رونیازم خواست باهاش شام برم ب-

 خوشش اومده شیسال بود که از هم دانشگاه کی کیه کردم!حق داشت خب؛نزدبرق چشماش نگا به

 جلو... ادیتا ب دیچون طول کش هیاما معلوم بود سروش پسر محتاط بود

 خوبه! یلیخ نکهیا-

 ذوق سرش رو تکون داد دستش رو دور گردنم انداخت با

 !!نتونستم خونه بمونممم انقدر که ذوق زده بودم!!ییییلیخ-

 دمیو گونه ش رو بوس دمیخند بلند

 !برو هر کدوم روهیچ هیقض دونمیفقط ذوقو بهونه نکن من که م یخوشحالم که انقدر خوشحال-

 بپوش! دوستداري

 بامزه اي گفت و رفت سمت کمدم...با لبخند روي تختم نشستم و نگاهش کردم!خوب بود که عاشقتم

 کردم وبه یلبخند بزنم اخم نکهیافتادم و اما قبل ازا یرعلیام خودم و ادی!دمیدیرو خوشحال م رایسم

 بکنم! دیفکرشم نبا ی!حتستین ی!شدنشهیو من نم یرعلیتشر زدم!ام خودم

 اد؟؟یبهم م نیباران ا-

 که من دوست ییتنش نگاه کردم..همون مانتو ییطال یبه خودم اومدم و به مانتوي مشک رایصداي سم با

 گوشه ي لبم یاون روز لبخند کمرنگ اداوريی!!از دمشیرفتم پوش رونیب یرعلیا امکه ب یو بار اول داشتم

 نشست

 !ادیخوبه!بهت م یلیخ-

 گفت و مانتو رو در اورد خداروشکري

 ؟؟یکنیرو تو م کاپمیم-

 !!فمیاي گفتم و رفتم سمت ک باشه

 ...ادیرو تخت تا جراح با ابزارش ب نیبش-

 مخصوصا اگه کردمیکاري م گهید یکی یبراي خوشحال شدمیو روي تخت نشست...خوشحال م دیخند

 باشه!!روي تخت نشستم و کرم پودرهامو در اوردم.. راینفر سم هی اون

 رنگ پوست؟ ایبرنز -

 ذغال!! شمیم پوشمیهم م یرنگ پوست بهتره برنز بزنم مشک-

 و باشه اي گفتم...کرم پودر رو با شات مخصوص روي صورتش پخش کردم دمیخند

 دنبالت؟؟ دایم-

 !!ادین کنهیم خودی!بگهیاره د-



 دمیخند

 ادرس خونه مون رو بهش دادي؟؟-

 اره!-

 رو در اوردم... میپودر هیاي گفتم و سا خوبه

 چشماتو ببند!-

 ...شمیم زیچ هینزن شب هیباران سا-

 دمیخند

 !ببند چشماتو!یشینم شتری!بیش هست هیشب نجوريینترس هم-

 که تموم شد لبخند زدم کاپمیگفت و چشماشو بست...کار م ینممنو یلیخ

 !نیخودت رو بب-

 شد رهیو با لبخند به خودش خ نهیسمت ا برگشت

 شد.. ی!عالییمرس-

 و رفت سمت مانتو... دیگونه م رو محکم بوس و

 یندویم میبر گهیشب د هیکه نشد به سروش بگم  رونیب میبر یی...قرار بود امشب چهارتازهیچ گمیم-

 ...ك

 سرم رو تکون دادم دمیخندیکه م یدرحال

 هم ك فکر نکنم بهت بد بگذره... م؛تویری...عبنداره!بدون تو مدونمیبله م-

 خنده دکمه هاي مانتو رو بست و شالش رو سر کرد... با

 ..البته اگه دفعه ي بعدي وجود داشته باشه..دیمزون خر امیبراي دفعه ي بعد م-

 ...زمیش عزوجود داره نگران نبا-

 که هول یوقت رای...سمدمیبلند خند دیرنگش که پر دنیزنگ خورد...با د شیگفت که گوش ییانشاال

 !!شدیم یعال کردیم

 جانم؟-

. 

 ..خدافظ!امیباشه االن م-

 دمیرو قطع کرد که بلندتر خند یتند گوش و

 !شینیبیاالن م یبود وقت یخدافظت چ-

 ضربه ي به شونه م زد فشیک با

 ازت یهول شدم خب به خودت بخند!من رفتم!مرس-

 رفت... رونیو از اتاق ب دیتند گونه م رو بوس و

 حاال! نیبپا نخوري زم-

 مامان هم به خنده افتاده بود... یرفت...حت رونیاز مامان ب یاي گفت و بعد از خدافظ باشه

 ارم؟؟یبرات ب خوريیم زيیچ-

 رو باال انداختم سرم

 ...برم اماده بشم...رونیب میریشام م ایوس نیهم با ام ستم،شبیگرسنه ن ینه مرس-



 گفت اوردمیکه مانتوم رو از داخل کمد در م یاي گفت و همراهم اومد تو اتاق...درحال باشه

 امروز چه خبرا بود؟؟-

 افتب نایرعلیام اليیهم خوب شدن!!و یلیعکس برداري بود...عکس ها خ شهینبود..مثل هم یخبر خاص-

 تو عکس.. شدیخوب م یلیداشت که خ یمیقد

 شدم شیکنسول نشستم و مشغول ارا پشت

 ادته؟؟یعکاسمونو -

 ه؟یمیصم یلیخ یگفتیهمون که م-

 چشمو در اوردم وگفتم خط

 اره امروز باهام حرف زد...-

 گفت؟؟یم یخب؟چ-

 کردم وگفتم دیچشمم رو تمد خظ

 بهش بدم! یشانس هی گفتیم-

 دیخند مامان

 ؟؟یگفت یچتو -

 زدم ورژم رو در اوردم لبخند

 !!میزدم!گفتم از همکار بودن خارج نش یرعلیاز حرفاي ام-

 زد لبخند

 بود؟؟ یمخالفت چ نیا لیزدي اما دل یحرف درست-

 کردم وگفتم دیرو تمد رژم

 که.. اد،گفتمیازش خوشم نم-

 ن؟؟یفقط هم-

 چشماي موشکافانه ش نگاه کردم به

 مامان؟ هیظورت چمن-

 گفت اوردیدر م شیکه مانتوم رو از چوب لباس یدرحال

 گهید یکیبا  یتونیکه م ینیریبه تجربه هاي ش یکه داشت یبفهمم که به خاطر تجربه ي تلخ خوامینم-

 !یپشت پا بزن یباش داشته

 که یال!!درحالوسط خ زدینبود که درست م یاول کنم؛باریفکرم یبه چ شدیکردم؛مادر بود و متوجه م اخم

 گفتم دمیپوشیرو م مانتوم

 !تونمینم-

 باران!-

 بغض نگاهش کردم با

 اما ادیگفتم نه که ازش خوشم نم نیمامان!!بعدم مطمئن باش به بابک فقط و فقط به خاطر ا تونمیفعال نم-

 !!حداقل نه االن!تونمیجلو نم ادیب یرعلیاگه ام یحت

 رفتم و نذاشتم مامان از بهت رونیب کردمیرو سرکوب م یکه بغض لعنت یرو برداشتم و درحال فمیک

 که توي قلبم بود رو لو زيینحوي اون چ هیبه  شهیهم نکهیکه داده بودم خارج بشه!!به خودم و ا یسوت



 رو گرفتم ایس یرفتم و شماره رونیلعنت فرستادم...ازخونه ب دادمیم

 جانم؟-

 ام؟؟یکجاست من ب ا؛قرارمونیسالم س-

 طول کمیکار دارم  ییدنبالت خودم جا ادیب گمیم نیبه ام اي؟؟یم...خودت کجا بسالم فداتش-

 پاتوق! میری...مکشهیم

 ..خدافظ..شمیهماهنگ م نیپس با ام یاوک-

 باران؟ یخوب-

 خوبم!خدافظ!-

 کمی خواستیتماس گرفتم و سر چهارراه باهاش قرار گذاشتم!دلم م نیرو قطع کردم و با ام یگوش و

 فکرنکنم به تونستمی!من نممیفکرکردم،به روزي که گذونده بود یرعلیروي کنم و هوا بخورم!!به ام ادهیپ

 تیفکرنکنم به حما تونستمیفکر نکنم به اون صداي بم!نم تونستمیرنگ!!نم یو ذغال یچشماي لعنت اون

 نیچ ادی!!!لیدم!!ازگبغض به خنده افتا ونیگفتناش!!م لیازگ یداد هاش؛کمک کردناش و حت هاش؛به

 هاي دوست نیوقت بود دلم رفته بود براي اون چ یلیگوشه ي چشمش افتادم،خ یدوست داشتن هاي

 ...تادمیفهمیحال خودم رو نم دم؛خودمیکش ینبود!آه پرحسرت نیا ایاما موقعش نبود!حق ارش یداشتن

 نیجلوي ا شدمیزش دور مکه ا نیاما هم دمیخندیم گفتمیبودم ذوق زده بودم..باهاش م ششیپ یوقت

 احساسات رو گرفت...مثل نیجلوي ا شدی..هرچند که نمتونستمی...هرچند که نمرفتمیگیرو م احساسات

 یکننده تیهم تقو یبدنم منتشر شده بود!!ورزش رفتن هاي صبحگاه یکه توي نقطه به نقطه یسرطان

 بود که مرتکبش شده بودم! یاحساس بود!اشتباه محض نیا

 خی یتونیدرصد م هیشه؟؟یعاشق تو م یرعلیفکرکردي؟فکر کردي ام یکه چ زدمیم بیرها نهخودم با به

 !باشدیسرکوب م دیبغض با نیحس،ا نیتر بود!!ا قیعم دمیکه کش یدوم ؟؟آهیصورت رو اب کن اون

 سرم رو بلند کردمو رفتم سمتش... نیام نیماش بوق

 سالم!-

 خانم!احوال شما؟ لینگیسالم ج-

 ؟یخوبم تو خوب-

 !کشمینفس راحت م هیدارم  ستین رای...اصال سمشمینم نیبهتر از ا-

 زدم لبخند

 !!رایسم چارهیب-

 گفت وفتادیکه راه م یدرحال

 سروش!! چارهیب-

 خسته بودم یبه پاتوقمون من که حساب میلبخندم عمق گرفت!!تا برس رایچشماي درخشان سم اداوريی با

 کم کرد تا راحت بخوابم! رو یقیصداي موس نیرو بستم و ام چشمام

 غر زدم کردمیرو باز م میکه بندهاي کتون یدرحال

 !!زارممممیب یاز کتون-

 !!راستانداردیچون عادت کردي به کفشاي خوشگل و غ-

 مثل برق سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم... یرعلیصداي ام با



 د؟ی...شما هم هستینی...خب زهیچ-

 ؟برگردم-

 رو خفه کنم گفتم زدیقلبم که تند تندم کردمیم یکه سع یدرحال

 ...دونستمیتعجب کردم اخه نم ینینه -

 بود نیکردن!هرچند گرما از طرف ام یگرم یدست داد و احوال پرس نیرو تکون داد و با ام سرش

 گفت دیخندیکه م یدرحال نی...امشدیجز سرما ساطع نم زيیچ یرعلیاز ام وگرنه

 داره که هممون رو جمع کرده! ییفکرا هی امکیس نینم اگمون نک-

 بودم سرم رو تکون داد یرعلیکه هنوز منگ بوي تلخ ام من

 اره!-

 ر؟؟یام هیچ هیقض یستین انیتو در جر-

 گفت گردوندیشلوارش برم بیرو داخل ج شیکه گوش یدر حال یرعلیام

 نه!-

 زد یاومد دهنم باز کنه که سوت نیام

 اوردن! فیخانمشون تشر بفرما نگفتم،با-

 نیو غزل کنار هم لبخند روي لبام نقش بست!!خوشحال بودم براشون و ا ایس دنیو با د برگشتم

 خبر باعث شد اشک نیازداج کنن و هم ندهیاعالم کرد قصد دارن ماه ا ایشد که س لیتکم یوقت یخوشحال

 و داغ کنم!! نمیبب روي چشمام رو یرعلیام رهیچشمام حلقه بزنه و دوباره نگاه خ توي

 اما من هم خوشحال بودم هم میگذرونده بود ایو س نیو خنده هاي ام یشوخ نیرو ب یخوب شب

 و از هم دور کردیازدواج م ایس نکهیبه خاطر ا میبود و ناراحت ایس یبه خاطر خوشحال میناراحت،خوشحال

 برم خونه ش و میغم وشاد وقتاي تونستمیم؛نمیبخند میمثل قبل باهم بگ تونستمینم گهی!دمیشدیم

 نگاهم کنه و نیباعث شد ام دمیکه کش یاون روزا تموم شدن!آه گهیبخورم...د رقهوهیش کنارش

 نیگفت که سوار ماش نیام یو من فقط سرم رو تکون دادم!!موقع رفتن وقت شدهیچ ینیبزنه که  یچشمک

 گفتکوتاه  یرعلیتا ام دیتراش نیمانع شد و کاري رو براي ام ایس بشم

 !!رسونمتیم-

 نیازا شتریخواستم،بیرو نم نیا گهیبرام زد...د یو چشمک دیدوختم خند ایرو به س نینگاه خشمگ یوقت

 بود برام... شکنجه

 !شمیپناه مزاحم نم زدانیممنون اقاي -

 رف نکردم!رفتماما من که تعا زارهیاومد که از تعارف ب ادمیرو نثارم کرد  شینگاه گوشه ي چشم یوقت

 دمیغزل و گونهش رو بوس سمت

 خوشحال شدم... یلیخ گمیم کیبازم تبر-

 !انشاال خبر ازدواج خودت!!زدلمیعز یمرس-

 شد...ازدواج من؟؟ناخداگاه نگاهم رفت سمت ختهیبود که روي سرم ر یخیغزل مثل سطل اب  حرف

 انداخت دور شونه ام و توي اغوششدور نموند...دستشو  ایس نیب زینگاه از چشماي ت نیو ا یرعلیام

 دتمیکش

 فسقل خانم!-



 ..گرفتنیباارزشم رو داشتن ازم م ییتنها دارا کردمیکردم بغض نکنم،حس م یسع

 ...دیخوشبخت بش دوارمیام-

 و اروم زمزمه کرد دیرو بوس میشونیپ

 برداري! خودیمقاومت کردن ب نیو دست از ا ايیبه خودت ب دوارمیمنم ام-

 ه گرفتازم فاصل و

 به سالمت!خدافظ! دیبر-

 کردم بغضم رو سرکوب کنم اما یو سع نشیرفتم سمت ماش یرعلیگفتم و همراه ام یکوتاه خدافظ

 اشک روي گونه ام یقطره نیاول میکه نشست نیکار من نبود!!توي ماش قیبغض عم نیکردن ا سرکوب

 که ییتمام شبا اداوريی!!با دادمیت مرو از دس میفرد زندگ نیزتریو عز نیبهتر گهیماه د هی...تا دیچک

 !مگهزمنی!" بخند عزدیقطره اشک هم چک نیدوم میخوردیو باهم غذا م شستمیاپن اشپزخونه ش م روي

 بانو؟؟"! ديیرو نم ریبنده حق نی""افتخار صحبت با ایمرده باشم که تو بغض کن من

 شدم...خونسرد داشت رهیخ یرعلیکه جلوي صورتم رفته شد سرم رو بلند کردم و به ام یدستمال

 کردم و دستمال رو از یرلبیدستم گرفته بود..بغضم دو برابر شد.تشکر ز یو دستمال کردیم یرانندگ

 اونوقت دیپرسیمم نم هیگر لیدل یبودم که حت تیاهم یگرفتم..اونقدر سرد بود،اونقدر براش ب دستش

 اما... ومدیم رونیپوسته ي سرد ب نیاز ا کمیاگه  تادوفیاتفاق نم چیاحمق دلبسته ش بودم!ه من

 ؟؟ییسالم...کجا-

 !!یباش دمیخب...زود برو که من رس لهیخ-

 نره! ادتیکه گفتم... یاره همون رنگ-

 ...نمتیبیم-

 تونستمیاما م شدمیدرسته واضح متوجه حرفاش نم دمیشنیرو قطع کرد!!صداي که از پشت خط م یگوش و

 داشته باشه که به تونهیزن چه کاري م هیوقت شب با  نیا یرعلیام نکهیزنه!!از تصور ا هیکه صداي  بفهمم

 ضربه ي امشب نیبود!!دوم گهید یکیبا  یرعلیاشکام شدت گرفت...پس ام کنهیم دیلباسش هم تاک رنگ

 و لب نزنم!!دردي که رمیباعث شد لبم رو از درد گاز بگ دیچیام پ نهیخوردم!!درد بدي که توي س هم

 و با دستمال توي دستم بازي ختمیقسم بخورم تا به امروز حسش نکرده بودم...اونقدر اشک ر حاضرم

 بره سراغ اون زن اما...به خودم یرعلیبشم که ام ادهیپ خواستیمتوقف شد!دلم نم نیتا باالخره ماش کردم

 شد" دي؟؟تمومیتموم شد باران،فهم یرعلیزدم"ام بینه

 در بزرگ و سبز دنیبشم که با د ادهیزمزمه کردم و سرم رو بلند کردم تا پممنونم  هیشب زيیلب چ ریز

 و دمینگاه کردم که بوق زد و در باز شد...لبمو گز یرعلی...به امدمیوبعد ترس دیاول ابروم باال پر رنگ

 گفتم نامطمئن

 کجاست؟ نجایا-

 دیبتش با اون زن نبود شااون تماس و صح خت،اگهیدرونم فرو ر زيیبهم نداد حس کردم چ یجواب یوقت

 ادهیپ نیکه از ماش ی...درحالییبود اما االن بعد اون تماس کذا شمیپ یرعلیچون ام دمیترسینم جوقتیه

 گفت شدیم

 ...نییپا ایب-

 صیدرست تشخ تونستمیبود که نم کیامري حرفش رو زد که نتونستم اطاعت نکنم!اونقدر تار اونقدر



 کرده بودم دایپ یرعلیکه از رفتار ام یو با وجود ترس دمیباغ ترسحاکم به  یکیاطرافو..از تار بدم

 یگاهم بود...درحال هیبازم تنها تک دمیترسیبازوش رو توي دستم گرفتم!هر چقدر هم که ازش م ناخداگاه

 گفتم چرخوندمیبا ترس نگاهمو م که

 خب!! ترسمیم کهیکجاست؟چرا انقدر تار نجایپناه ا زدانیاقاي -

 بهم کرد و گفت یکوتاه نگاه

 براي ترس وجود نداره!! زيیچ-

 رفت سمت سوله ي بزرگ و من هم که بازوش رو توي دستم گرفتم همراش رفتم...در رو باز کرد و به و

 اشاره کرد چرخوندمینگاهموتوي باغ م دهیکه ترس من

 برو تو!!-

 روبه روم چشمام یصحنه دنیي اما با دوقت شب منو اورد نیکجاست ا نجایو خواستم بگم ا برگشتم

 هیکه  یاز اون همه گل شدی!!باورم نمدمیکش غیشد و دستم که ازاد بود رو جلوي دهنم گذاشتمو ج گرد

 اشک الود شده بود یکه از خوشحال ییگلخونه ي بزرگ و پر از گل هاي رنگارنگ!!با چشما هی!دمیدیم جا

 شدم! رهیخ یرعلیخونسرد ام یچهره به

 چه طوري تشکر کنم! دونمی...نمینیپناه...واقعا... زدانیي اقا-

 رو تکون داد و به چشمام نگاه کرد سرش

 !هیکاف یکه ناخونات رو توي بازوم فرو نکن نیهم-

 گفتم!! یکوتاه دیحرفش به خودم اومدم،هنوز بازوش توي دستم بود!!با خجالت ازش جداشدم و ببخش با

 ؟؟ینیگل ها رو بب ای یش دیسرخ وسف و یسیتا اخر همونجا وا خوايیم-

 شدم که رهیداخل گلخونه!!به گل هاي رز زرد رنگ خ دمیرفت و دو ادمیاسم گل خجالت  دنیشن با

 دمیرو شن یزن صداي

 !زمیسالم عز-

 شدم رهیرنگش خ یرو بلند کردم و به چشماي عسل سرم

 سالم!-

 کرد یکوتاه معرف یرعلیام

 گلخونه ست!! نیصاحب ا بایز-

 بودن؟؟خوشبختم یمیانقدر صم ینیابروهام نشست و نگاهش کردم... نیب یاخم بایلفظ ز دنیشن با

 شدم... رهیگفتم و به گل ها خ یکوتاه

 دست نزن که دوباره کار دستمون بدي!! یفقط به گل-

 غول صحبتبودکه مش بایو ز یرعلیام شیحواسم پ یشدم اما همه رهیاي گفتم به گل ها خ باشه

 بود زیاما گوش هاي منم ت زدیاروم حرف م یلیخ یرعلی...درسته امبودن

 با دکترش صحبت کنم! دی!بانمشیبیم امیم-

 !!بچه ام رو دوباره زنده کردي!ریچه جوري ازت تشکر کنم ام دونمیواقعا نم-

 ابروهاش نشست نیب یاخم

 !!سیکار خدا رو پاي من ننو-

 دوباره گل هارو تونستمیروي لبم نشست رو جمع کردم!!حاال م بایشتن زبچه دا دنیکه با فهم لبخندي



 ساعت پر میتا کل گل خونه رو بگردم و گل ها رو نگاه کنم!بعد از ن دیطول کش یساعت می!!ننمیبب قشنگ

 دهیبود پا به پام گلخونه رو چرخ دینگاه کردم که با حوصله اي که ازش بع یرعلیحس خوب به ام از

 با لبخند نگاهش کردم گفت ی...وقتبود

 شدي باالخره؟؟ ریس-

 لبخند سرم رو تکون دادم با

 خوب بود!! یلیبله...دستتون درد نکنه خ-

 گفت بایرو تکون داد و رو به ز سرش

 اري؟؟یسفارش ما رو م-

 نقطه ي گلخونه بود...هنوز زذهنم نیکه گوشه اي تر یکیالبته اي گفت و رفت سمت اتاقک کوچ بایز

 اومد و داد دستم...با رونیاز رزاي زرد ب یهمراه دسته گل بزرگ بایبود که ز یرعلیجمله ي ام ریدرگ

 شدم که گفت رهیخ یرعلیگرد شده اول به گل ها و بعد به ام چشماي

 ...میخب...بر لهیخ-

 ...دمیدو یرعلیکردم و دنبال ام یخدافظ بایهمون بهت با ز با

 قشنگن!! یلی!خپناه ممنون بابت گل ها! زدانیاقاي -

 یشدم...حت نیکه لبخند روي لبم بود سوار ماش یشد...درحال نیسوار ماش یحرفیرو تکون داد و ب سرش

 تیپرت کرده بود و باعث شده بود لبخند بزنم هم بوي حما ایحواسم رو از موضوع س نطوريیکه ا نیا

 سخت نبود!! دادیاونقدرا هم که نشون م من یخیکجا بود که بهش نشون بدم مرد  ای!!دندادیم

 کلمه یواقع یبه معن یرعلیوارد اتاقم شدم...امروز ام کردیپاهام درد م دنیکه هنوز از شدت دو یدرحال

 قیرو و امروز دق دنمونیدو میتا کردیم شتریب قهیاجدادم رو جلوي چشمم اورده بود؛هر روز ده د تمام

 توي یرعلیام ییو اهدا یدن در اتاقم بوي رزهاي دوست داشتن...به محض باز کرمیبود دهیساعت دو1

 و باعث شد لبخند روي لبام نقش ببنده!!با همون لبخند لباس هامو در اوردم و وارد حموم دیچیپ مینیب

 بره!! نیپاهام از ب یو کوفته گ یتا خستگ شدم

 نیادرنال کردمیفکر م یرعلییملبخند از ري لبام پاك نشده بود؛هر بار که به کار ا نیا شبیاز د درست

 زدانی یرعلینبود از ام زيیچ دادم،کمی!حق رو به خودم مدیرسیحد ممکن خودش م نیبه باالتر خونم

 پناه براي پرت کردت حواس من اون زدانی یرعلیام شدیباورش م ی!!کدنیحجم از توجه رو د نیا پناه

 کاري رو انجام بده؟؟ نیشب همچ وقت

 بود اما همون حس میکه نگااه کردم گل هاي دوست داشتن زيیچ نیومدم به اولا رونیحموم که ب از

 "دي؟یخجالت نکش ایرو ناخوش کرد"از ارش میدوباره خوش موذي

 از کاراي خودم سر در کردم؟؟خودمیداشتم م کاریحرص لبام رو روي هم فشار دادم!!واقعا چ با

 دیبا میزندگ میتوي تقو دیمهري که شا 15ونده بود!! م مهر ماه نم 15روز به  40کمتر از  زيی..چاوردمینم

 و روي دمیکش یقیمن؟؟آه عم کردمیفکر م ی!!االن داشتم به کشدیروز عمرم نوشته م نیعنوان تلخ تر به

 نیبودم همه ي ا ششیپ یتا وقت نکهیخسته شده بودم!!از ا ضیافکار ضد و تق نینشستم!!خودم از ا تخت

 دیبا یرعلیام دی!!شااوردنیحرف ها به ذهنم هجوم م نیمحض دور شدن ازش انبود اما به  ادمیها  حرف

 تا حاال انقدر وابسته ي یک دم،ازی!لبم روگزکردیم تیهم ازم حما ضیحرفاي ضد و نق نیبرابر ا در

 طلب کنم!!با ایرو از ارش تیحجم از حما نینتونسته بودم ا چوقتیه دیهاش شده بودم؟؟شا تیحما



 که کم کم داشت ازار یخولیفکراي مال نیدادم به همه ي ا انیاز جام بلند شدم و پاساعت تند  دنید

 بودم با خودمو با ری!!من درگدمیماه کش 7ازار دهنده تر از دردي که توي اون  یبرام؛حت شدیم دهنده

 مزون اما هنوز پاهام درد رفتمیم دیشدم..با کاپی!!تند مشغول مشدیسرکوب م دیکه با یحس

 هیتخل کمیرو به فحش بکشم تا بلکه  یرعلیام ومدیدلم نم یحت گهیبود که د نیا بتیکرد،مصیم

 به صورتم زد و گفت یکه مامان وارد اتاقم شد!!لبخند گرم دمیپوشی!!مانتوم رو مبشم

 دردونه ي مامان!! ریصبحت بخ-

 هاي مانتوم رو بستم دکمه

 !!ریبخ ،صبحیسالم مامان-

 گهینداده بودم!!د رییبود که مدل موهام رو تغ شتریب دمیماه شا2به  کینزد دم،االنیوهام کشبه م یدست

 اشاره کرد یرعلیام ییکه مامان به رز هاي اهدا کردمیتا بلند بشه!!شالم رو سر م ذاشتمیم دیبا

 داده؟؟ ی!کیچه گل هاي قشنگ-

 رو از مامان پنهون زيیچ چینرفته،اصوال من ه ادشیمن رو  روزیمامان حرف هاي د دونستمیم

 فرق داشت!! یرعلیانگار ام نباریاما ا گفتمیبه مامان م ومدیاگه از پسري هم خوشم م ی!حتکردمینم

 !دمیخودم خر-

 گفت و سرش رو تکون داد.. یکوتاه اهان

 م؟یاریبرات ب خوايینم زيیچ رازیاز ش-

 شب ها رو خواستمیردم چه جوري مفکرک نیو به ا دمیگز یشب نبودن مامان بابا لب2 اداوريی با

 کردم لبخند بزنم یاما سع بگذرونم

 نه مامانم،خوش بگذره بهتون!-

 !ذاشتمیوگرنه تنهات نم ايیب یتونیبه خاطر مزون نم-

 روزا! نی!سرمونم شلوغه استمیبچه که ن ستین ازيین-

 هام ی!!کتوننییپله ها پا از دمیگفتم و دو یو خدافظ دمیبعد از گرفتن سفارشات الزم گونه ش رو بوس و

 لب غر ریکه ز یبپوشم!!درحال یکفشاي عروسک ایپاشنه دار  تونستمیپا درد نم نیبا ا دم،امروزیپوش رو

 زدم!!طبق برنامه ي رونیاز خونه ب وفتمیروز ب نیورزش که به ا رمیم یرعلیکه چرا اصال با ام زدمیم

 مینیروي ب ینیبابک چ اداوريی!!از هیتلا میرفتیبراي انتخاب عکس ها م دیامروز با یشگیهم

 یبود اما بهونه ییرو گرفتم،درسته که بابک مرد پرو یرعلیرو در اوردم و شماره ام می!!گوشانداختم

 بود! یرعلیبراي زنگ زدن به ام یخوب یلیخ

 !دییبفرما-

 پناه! زدانیسالم اقاي -

 ؟؟یجا گذاشت زيیدوباره چ-

 شیپ لمیکه به بخنده افتادم!!خب حق داشت،من توي جا گذاشتن وسا دیسئوال رو پرس نیعادي ا انقدر

 گفتم دمیخندیکه م یداشتم!!درحال ییطوال دی یرعلیام

 جا نذاشتم! زيیچ گهید نبارینه ا-

 !نهیکه گفت باعث شد لبخند روي لبام بش یي کوتاه خوبه

 متوجه بشم؟؟ زيیسکوتت چ نیقراره من از ا-



 به خودم اومدمحرفش  با

 ؟یانیاقاي آش شیپ میریبراي انتخاب عکس م یک نمیبب خواستمیم ینی...زهینه چ-

 گفت کوتاه

 عجله داري؟؟-

 گفتم گرفتمیکه لبم رو گاز م یدرحال

 عکس هاي کاتالوك زود اماده بشن!مگه نه؟ دیاره،با-

 کنم... زیگفت که باعث شد چشمامو ر حیوسرد صح کوتاه

 نم؟؟یرو بب یانیمن عجله دارم که گل روي اقاي اش دی.نکنه شما فکر کرد..نمیبب دیصبرکن-

 نطوریاون هم ا زدیبوق نم یموقع رانندگ چوقتیه یرعلیوتعجب کردم؛ام دمیرو شن نشیبوق ماش صداي

 دیچیو پشت سرهم!!صداي سردش توي گوشم پ یطوالن

 بدم؟؟ دیجواب شکت به خودت رو من با-

 !شدیبرام سخت م میدرست مثل قد یرعلیوقتا حرف زدن با ام یبعض

 که من برداشت کردم نبوده درسته؟؟ یکه شما منظورتون اون ینی نیا-

 درسته!-

 فکري راجب من بکنه!! نیهمچ یرعلیگفتم،اصال دوست نداشتم ام یکوتاه اهان

 !هیاتل میکه بر نیایمزون بعدش شما ب رمی...من مزهیخب پس چ- -

 گل ها گفتم اداوريیزدم!دوباره با  گفت!!لبخند یي کوتاه باشه

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 بله؟-

 تر شده!! کیکه بهم نزد دادیبله گفتنش نشون م نیو هم دییبفرما گفتیم میزدم!قد لبخند

 ممنون بابت گل ها!!-

 اون قتچویه یبار ازم تشکر کن هیساعت  هیهر  شهیهمون گل ها باعث م دونستمیمطمئن باش اگه م-

 !!شدمیرو مرتکب نم اشتباه

 و غر زدم دمیحرفش لب ورچ از

 کردم! نکارویا گهی!اگه دکنمیازتون تشکر م یدست شما درد نکنه،اصال منو بگو که ه-

 !!یکنیم یلطف بزرگ-

 !!یتفاوت یحجم ب نیحرصم گرفت از ا گهید نباریا

 !!دیبد یلیواقعا که خ-

 دمیارومش رو که شن یبلند نشه!!صداي خنده غمیفتم تا صداي جکه گفت لبم رو گاز گر یکوتاه دونمیم

 رو اصال درك گرفتیاز حرص خوردن من خندهش م نکهیرو جمع کردم تا غر نزنم!!!ا لبام

 رو از دست بدم و صدام بلند بشه ارمیاخت نکهیازا ؟؟قبلینی خوردمیخنده دار حرص م کردم،انقدرینم

 کردمیلب غرغر م ریکه ز ی! درحالدمیفهمیرو نم یرعلیام وقتچیگفتم و قطع کردم!!ه یکوتاه خدافظ

 !!کودكشیفهمینم چوقتیشدي که ه یکس یکردي که به دلبسته خودیب یلیمترو شدم...پس تو خ سوار

 !من دلبسته يشدیوقت ها به شدت مرموز م یاقعا بعض یرعلیبا تشري که بهش زدم بغض کرد؛ام درونم

 !!!اونقدر با خودماشیکردن هاش،بد اخالق تیم مرموز بودن هاش،حماشده بودم،با تما یرعلیام نیهم



 تمام یرعلیام دنیجلوي مزون...با د دمیرس یک دمیتشر زدم که نفهم میرفتم و به کودك احساس کلنجار

 رفت!لبخند زدم و وارد مزون شدم نیناخوش بودن از ب اون

 سالم!-

 نیهام گوشه ي چشماش چ یکتون دنیبا د تینهابه سرتا پام کرد و در  یرو بلند کرد و نگاه سرش

 بوشم وگرنه توي یبه روزم اورده بود که مجبور شده بودم کتون یامروز چ دونستی!!خودش خوب مافتاد

 !! سرش رو به نشونه ي سالم تکون داد و رو به سمانه گفتدمینپوش یکتون چوقتیمزون ه حطیم

 شد؟؟یاده مد لیامروز تحو دیسفارش خانوم صابري مگه نبا-

 که توي چشماش لونه کرد خندهم گرفت!! یشد!از ترس رهیخ یشونیبه اخم هاي روي پ ینگاه سمانه

 بدن اما هنوز خبري لیتحو شیساعت پ میتا براشون ببره، قرار بود ن کیپ میبله...راستش..داد-

 !دنی!!تلفنشونم جواب نمنشده

 کوتاه گفت بستیکه چشماشو م یدرحال یرعلیام

 !دیسرخود شد-

 گوش همه مون رو لرزوند یپرده شیبعد یجمله کردمیم ینیشبیهمونطوري که پ و

 د؟؟یداد لیتحو کیامروز نبودن،شما سر خود سفارش رو به کدوم پ رداياقاي م-

 گفت واریکه حاال رنگش شده بود هم رنگ د سمانه

 که... دیپناه!!خودتون گفته بود زدانیاقاي  دیرسیبه دست مشتري م دیخب...سفارش با-

 جالب بود که فقط من نبودم از نگاه هاي یلیسکوت کرد!!خ دیرو که روي خودش د یرعلیام یعصب نگاه

 ...شدمیموش م یرعلیام یعصب

 د؟؟یبد یکیهر پ لیمن به شما گفتم که سفارش رو تحو-

 نه!-

 لطفا!! دینکن یشونه خال دیکه کرد یاشتباه ریپس از ز-

 و پر حرص گفت!! دیرو با تاک لطفاش

 و لطفا... دیکن ادداشتیرو برام  کیشماره پ-

 رو بلند کرد وبه سمانه نگاه کرد سرش

 که؟؟ دیرو به رختون بکشم!متوجه ا میتا من مجبور نشم خوش اخالق دیریبگ یلطفا امروز مرخص-

 رو روي کاغذ کیپ یکه حاال اشک توي چشماش جمع شده بود سرش رو تکون داد و شماره سمانه

 و به من نگاه کرد دیکش رونیب بشیرو از ج شیگوش داشتیکه کاغذ رو برم یدر حال یرعلی!!امنوشت

 رو ندارم! گهیخرابکاري د هی تیچون ظرف دیباش نجایشما ا انجویخانم ار-

 گذاشت رونیپاش رو از مزون ب یرعلیام نکهیرفت!!به محض ا رونیگفتم که از مزون ب یکوتاه چشم

 چقدر داد زدن هاي دمیفهمیبدم!م شی!!تند رفتم سمتش تا دلداردیهاي سمانه روي گونه ش چک کاش

 ترسناك بود! یرعلیام

 عادت نکردي؟ یرعلیهمه هنوز به ام نیا ،بعدیکن هینشده که گر زيیچ-

 که با دستمال اشک هاش رو پاك کرد یدرحال

 ؟؟یاخراج کنه چ تایاگه منم مثل گ-

 غر زد مایس



 کرد؟؟ رونیب زایچ نیرو سر ا تایسمانه مگه گ-

 سرم رو تکون دادم دیینشونه ي تا به

 نرفته؟ ادتیرو که  یرعلیجمع کن خودتو بعدم برو خونه تون!!اخطار ام گه،پاشوید گهیراست م-

 دیخند هیگر ونیم

 بکشه؟؟ خوادیم یچ نیزن ا چارهی!!بستیادم ن هیاخطار دادنش هم شب-

 من انقدر دلبسته ینیکلمه انقدر درد داشت؟؟ هی نیا دنی!زنش؟؟چرا شندیفش خنده روي لبم ماسحر با

 شده ادیاندازه نداشت!ز دایهاي من جد تیباهاش ازدواج کنم؟؟خر خواستمیشده بودم که م ش

 ستادمیراست ا گرفتمیاز پام م یشگونیکه ن ی!!درحالیلی!خببود

 برو دستت و صورتتو بشور!!-

 خودم رو با دفتر حساب ها مشغول نشون دادم!! حرفیب و

 با خودم و ذهنم سر درد گرفته بودم...حس تب کردن داشتم!داغ بودم،سرم درد ادیکلنجار رفتن ز از

 که براي یسپردم حواسش باشه و رفتم داخل اتاق مایشده بود که به س نی!!اونقدر پلکام سنگکردیم

 که شالم رو در یبود،درحال زیو نفره اي که انتهاي اتاق کنار ماز هنرمندا بود!!رفتم سمت مبل د عکساي

 ییجا هیبودنم باالخره  زهیم زهی!قد کوتاه و ردمیي موهام رو باز کردم و روي مبل دراز کش رهیگ اورمیم

 خوابم برد!! یک دمیکارم اومد!!چشمام رو بستم و نفهم به

 بودم و منگ اما ادا جیچشمام رو باز کنم!گ ستمتونیشدم اما نم اریهوش یرعلیصداي باران گفتن ام با

 !!ومدیبرنم یرعلیجز ام یاز کس دهیاون الف کش کردن

 شنوي؟؟یباران صدام رو م-

 روي یرو باز کردم...به اخم هاي دوست داشتن نمیقورت دادم و الي پلکاي سنگ یدهنم رو به سخت اب

 اشت!!توي همون حال داغون هم بازگذ میشونیزل زدم که دستش رو جلو اورد و روي پ شیشونیپ

 بود!اخماش یرعلیدست ام کردیرو لمس م میشونیکه پ یدست نیا شدیخونم باال رفت...باورم نم نیادرنال

 توي هم رفت شتریب

 اي؟؟یراه ب یتونیبري خونه!!م دیتب داري!بلندشو با یلیخ-

 دمیرو روي هم فشار دادم و نال چشمام

 نه!!-

 دیرو گز لبش

 !!یکن سرپا ش ینداره بلندت کنم و ببرم پس سع یصورت خوش-

 میببره لبخند ناخواسته اي روي لبم نشست!!ن رونیکه منو روي دستاش بلند کنه و ب یرعلیتصور ام از

 رهینبود که بازوم رو بگ یرعلیاگهدست ام یمبل گرفتم و بلند شدم ول یشدم و دستم رو به دسته زیخ

 یرعلیام نیرو صدا زدو بهش گفت که من رو تا دم ماش مایس یرعلی!!امنیخورده بودم زم با مغز مطمئنن

 سئوال ریجالل و جبروتش ز یطیشرا چیتحت ه خواستیجالب بود برام که نم یلیکنه!!خ یهمراه

 باز نگه ی!!پلک هام رو به سختشهیاز سرم داره بخار بلند م کردمی!!گرمم بود اونقدري که حس مبره

 تب و حال افتضاحم نیعلت ا دونستمیبودم،توي اسانسور دوبار سکندري خوردم!خودمم خوب م داشته

 شدهم دوباره نیشدم و پلکاي سنگ نیسوار ماش راینداره!به کمک سم یجز فرد کنار دستم ربط زيیچ به

 شده!! نیمتوجه شدم سوار ماش دیچیپ مینیهم افتاد!بوي عطرش که توي ب روي



 نگه دار!نخواب! باران چشماتو باز-

 به صورت اخموش کردم!! یالي پلکام رو باز کردم و نگاه یسخت به

 گرمه!!-

 رو تکون داد سرش

 !یشیخونه تون خوب م برمتیاالن م-

 دادم هیتک نیي خنک ماش شهیسرم رو به شش حالیب

 !ایس شیکه سفرن،منو ببر پ نایمامان-

 دیکالفه اي کش پوف

 وت بود!!هم امشب تولد دوستش دع امکیس-

 خانهمان شده!!دلم اغوش بابا رو یدختري رو داشتم که ب د،حسیروي گونهم غلت اشک

 گفتم حالیو ب کردمیجدا م شهیکه گونه م رو از ش ی!!درحالخواستیم

 !شمیخونه ممنون م دیمنو برسون-

 نداختته بودتم!تمام مدت فقطروز ا نیبه من بود که به ا شیتفاوت یب نی!همدادیعذابم م شتریب سکوتش

 سمتم تا مطمئن بشه من خوابم نبرده! گشتیبار برم کی قهیچند د هر

 خونهش اطیح دنیبغضم رو سرکوب کردم و سرم رو بلند کردم تا تشکر کنم که با د نیتوقف ماش با

 دمرو گذاشت  یشماره اي گرفت و گوش شدیم ادهیپ نیکه از ماش یبهش کردم!!درحال یمتعجب نگاه

 گوشش

 عمارت؟؟ دیخودتون رو برسون عتریهر چه سر دیتونیم یاقاي فتوح-

 بله..منتظرم!-

 رو قطع کرد و در سمت من رو باز کرد یگوش و

 !!نییپا ایب-

 گفتم شدمیم ادهیپ نیکه از ماش یدرحال

 خون.. دیرسوندینبود..منو م ازيین-

 کامل کنم!!نتونستم حرفم رو  گهیجلوي چشمام رو گرفت و د یاهیس اما

 که به چشمم خورد زيیچ نیگفتم و الي پلکام رو باز کردم و اول یکه توي دستم اخ کوتاه یسوزش با

 دنی!!!نگاهم رو چرخوندم و با دشدنیو وارد دستم م دنیچکیبود که اروم اروم م یهاي سرم قطره

 خوش چهره اي اخم کردم! رمردیپ

 زود حالت خوب بشه! شهیکه بهت زدم باعث مهم  یسرم نینگران نباش دخترجان،من دکترم!ا-

 زیقرمز رنگ و م یاتاق با پرده هاي مخمل هیشد!دوباره نگاهم رو توي اتاق چرخوندم!! قتریعم اخمم

 اریبود!!هنوز ذهنم هوش یو چوب یسلطنت نهیو ا زیمانند!!تخت هم درست مثل م یوسلطنت یچوب نهیوا

 از دیبودم؛مسلما با یرعلیاومد که خونه ام ادمیفکرکردن  یمبود تا بفهمم که کجا هستم اما با ک نشده

 یاما انگار وقت دمیکشیحداقل خجالت م ای دمیترسیبودم م دهیتوي تخت خواب بهیادم غر هیخونه ي  نکهیا

 !!نه خبري از ترس بود نه خجالت،فقط و فقط لبخندي بودشدیعوض م زیوسط همه چ ومدیم یرعلیام اسم

 یرعلیخبري از ام چیبود تا سرم تموم بشه ه ستادهیکه دکتر باالي سرم ا یتمام مدتروي لبم نشست!! که

 فکر تو گلوم نشست نیکه ناخواسته از ا ینبود اما بغض دیادم بع نی!حدس زدم رفته باشه مزون!از انشد



 هبه من داشت عذاب اور بود!انتظار نداشتم باالي سرم شب زند یرعلیي که ام توجهیبود!!حس ب دیبع

 رونیتفاوت هم اصال خوب نبود!!با تموم شدن سرم دکتر سوزن رو از دستم ب یب نطوريیکنه اما ا داري

 گذاشت!! یرو برام روي پاتخت ییو قرص ها دیکش

 قرص رو بخور تا سر دردت هم بهتر بشه!! نیهر هشت ساعت ا-

 تبم قطع شده دم،واقعایکش میشونیبه پ یت!!دسترف رونیگفتم که سرش رو تکون داد و از اتاق ب یممنون

 برم که نیینبود!!پتو رو کنار زدم تا از تخت پا دیکشیم شیکه وجودم رو به ات ییو خبري از اون گرما بود

 به خودش اجازه نداده بود که مانتوم رو از یحت یرعلیمانتوي تنم لبخند روي لبم نقش بست!!ام دنید با

 داشتم که یفیرفتم!!سر درد خف نییو از تخت پا دمیکش نییمانتوم رو پا یخورده تا نی!!استارهیدر ب تنم

 سکوت و دنیاما با د دمیکش رونیبه ب یي کنم!در اتاق رو باز کردم و سرک توجهیبهش ب کردمیم یسع

 هیکه به در تک یمحض خونه وحشت توي دلم نشست و باعث شد تند در اتاق رو ببندم!!درحال یکیتار

 چرا منو تنها گذاشته بود؟من که بهش گفته بودم از یرعلیفوت کردم!ام رونینفسم رو با صدا ب دادمیم

 !بغض توي گلوم نشست؛ماماندادیشب رو نشون م 8نگاه کردم!  واری!!به ساعت روي دترسمیم یکیتار

 ب شدهو کار شده بودم!!!با بغض سرکو کسیدختر ب هینبود!درست مثل  یرعلینبود،ام اینبودن،س بابام

 نرفته بود مزون!اي کاش تنهام یرعلیتخت نشستم و پاهام رو توي شکمم جمع کردم!!اي کاش ام روي

 هیپوستم کردم که با  ديینثار سف یبود!به جاي سرمم که حاال کبود شده بود نگاه کردم و فحش نذاشته

 باز نکنه و ترس بغضم سر کردمیم یکه سع ی!!سرم رو روي زانوم گذاشتم و درحالشدیکبود م اشاره

 زیو نگاهم رو توي اتاق چرخوندم و روي چادر نماز کنار م دمیوجودم رو پرنکنه لبم رو گز نیاز ا شتریب

 با نماز خوندن حواسم رو پرت تونمیم دونستمیروي لبم نشست؛م ی!!لبخند کمرنگستادمیا نهیا

 چونه ام گره زدم!! ریگل دار رو زچادر نماز  کردمیقرمز رنگ و معطر رو باز م یکه سجاده ی!!درحالکنم

 که سجاده رو جمع یگفتم!حاال ارومتر شده بودم!درحال یشیو سرمو بلند کردم و اخ دمیرو بوس مهر

 دیدرخشیم یتخت حساب ریز یکیجفت چشم سبز رنگ که از توي تار هی دنیبلند شدم که با د کردمیم

 نکهیبدون ا زدمیم غیکه ج یرفت و درحال نیبکه از خوندن نماز به دست اورده بودم از  یارامش تمام

 از ترسم رو سرکوب یبغضم ناش شدینم گهی!حاال درونیاز اتاق ب دمیدو ارمیچادرم رو در ب یحت

 برق هاش روشن بود و نییسمت پله ها!سالن پا دمیدو خوردیکه اشکام روي گونهم سر م ی!!درحالکنم

 ر بشم اما اون چشم ها!!برگشتم و به پشتم نگاه کردم تاارومت ونیزیاونجا با روشن کردن تلو تونستمیم

 پام رفت و باعث شد از روي ریاما چاادرم ز ستیدنبالم ن یتوهم بوده و کس دمیکه د زيیبشم چ مطمئن

 زدم و چشمام رو بستم!هر لحظه منتظر برخورد سرم به سنگ هاي سخت غیبخورم...با وحشتج زیها ل پله

 !نکنه توي همون اتاق توسط صاحب اون چشم ها کشتهدمیدم اما خبري از برخورد سرم نبود!!ترسبو پله

 ام از نهیکه س یکرد؟؟؟درحالیحس نم یچیبودم و حاال روحم بود که پخش پله ها شده بود و ه شده

 به هریرنگ که خ یجفت چشم ذغال هی دنیالي پلک سمت راستم رو باز کردم!با د شدیم نییباال پا ترس

 یزدم و از پشت پرده یبود؛لبخند پربغض میشگیهم ی!!حامدمیکش یاز سر اسودگ یبود نفس صورتم

 اما دست هاش که ستمیشدم!چقدر خوب بود که برگشته بود!!خواستم راست با رهیبه صورتش خ اشک

 !!اما بندشدم و نفسم به شمار افتاد تمونیبود جلوم رو گرفت!!تازه متوجه وضع دهیچیدور کمرم پ حاال

 قبل پر ازحس قهیبند اومده بود کجا!!برخالف ده د شیپ قهیکه تا ده د ینفس کجا و نفس نیا اومدن

 به یکیهمه نزد نیو حس خوب از ا جانی!فقط و فقط هیبودم،نه خبري از ترس بود نه نگران خوب



 چونه ي تیهاولب و درن ینی!!نگاهش از روي چشمام سر خورد و روي گونه هاي تر وبعد بیرعلیام

 که کنار لبش نشست رو خوب یچونه ام متوقف شد!!خط ریروي چادر گره خورده ز تیو درنها فمیظر

 شد!!صداي بمش رهی!!دوباره نگاهش رو باال اورد و به چشمام خهیرعلیلبخند زدنه ام یبه معن دونستمیم

 دیچیگوشم پ توي

 دي؟یترس-

 اي نتونستم گهیبود که جز تکون سرم کار د ادیاونقدر زکرده بود  قیکه به خونم تزر ینیادرنال زانیم

 دستش از ی!!باالخره حلقه ي دستش رو ازدور کمرم باز کرد!!براي دور شدن گرماي دوست داشتنبکنم

 یلیبه چشماي ترم شد و خ رهی!!دوباره براي لحظه اي خدیروي گونه م چک اریاخت یب یتنم قطره اشک دور

 بزرگ یکنار پنجره یوسمت مبل سلطنت کردیکه پشتش رو به من م یحالو در دینگاهش رو دزد عیسر

 گفت رفتیسرتا سري سالن م و

 !یو استراحت کن یتو اتاقت تا راحت باش ومدمین-

 دنبالش رفتم و متعجب گفتم دمیکشیبه گونه هاي داغ و تر شده ام م یکه دست یدرحال

 د؟؟یشما خونه بود-

 رو تکون دادبهم بکنه سرش  ینگاه نکهیا بدون

 مزون! دیمن فکر کردم رفت-

 که دو یتیروي چشممش گذاشت که باعث شد از جذاب ینکیرو برداشت و ع زیکتاب روي م حرفیب

 بزنم که گفت ی!!خواستم حرفنهیشد لبخند روي لبم بش برابر

 حرف بزن!! نینبود برگرد بش یبرو صورتت رو بشور،هر وقت چشمات اشک-

 رو گفت؟با دهنم نینبود برگردم؟؟چرا ا ی...چشمام اشکدمیبه چشمام کش یباال انداختم و دست ابرو

 نه با چشمام که!! زدمیم حرف

 !!سیروي مبل گذاشتم و رفتم سمت سرو داشتمیکه چادر نمازم رو از سرم برم یدرحال

 " هردیچیي گوشم پشدم!دوباره صداش تو رهیاب به گونه هاي داغم زدم و به چشماي قرمزم خ یمشت

 حرف بزن" نینبود برگرد بش یچشمات اشک وقت

 رهیخ یرعلیام یاومدم و به جاي خال رونیب سیرفت...از سرو نیچشمام از ب یسرخ گهیدو مشت اب د با

 یاز رون پام گرفتم تا مطمئن بشم زنده ام!!در حال یشگونین دمیگزیکه از ترس لبم رو م ی!!در حالشدم

 سمت پله ها رفتمیکه م ینگاهمو توي خونه چرخوندم!خبري ازش نبود!!درحال کردمیله ماز درد پام نا که

 باال نگاه کردم! کیترس به سالن تار با

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 نیسرش اورده بود؟؟با ا یی!نکنه صاحب همون چشم هاي سبز بالدمیلبم رو گز دمینشن یجواب یوقت

 خبري نبود!نه از چیباال رفتم!!توي همون اتاق رو نگاه کردم!هچشمام گرد شد و با سرعت پله ها رو  فکر

 نه از صاحب اون چشم هاي سبز!رفتم سراغ در بعدي!خودم رو اماده کرده بودم تا با هر یرعلیام

 اون اتاق پر از قفسه هاي دنیو تند در رو باز کردم اما با د دمیکش یقیرو به رو بشم!نفس عم موجودي

 دهیها د لمیکتابخونه رو فقط توي ف نیا هیبود نفسم بند اومد!!شب دهیبه سقف رس شونیکه بلند واريید

 کتابخونه کجا!! نیخونه ما کجا و ا کی!درسته بابا و مامان اهل کتاب بودن اما اون کتابخونه کوچبودم

 ..بويزدم. یچرخ کردمیکه قفسه هاي باال نگاه م یوارد کتابخونه شدم و درحال یاز شگفت زانیهمون م با



 بیجا عج هیهمه کتاب  نیا دنی!!دکردیبهم القا م یبود حس خوب دهیچیکه توي فضاي کتابخونه پ یخاص

 رونیرو ب یجلدهاي رنگا رنگ کتاب قهوه اي رنگ نیاز قفسه ها و از ب یکیبرام!!رفتم سمت  بود

 و قطور بود که از شاهنامه!اونقدر بزرگ یمیکردم!نسخه ي قد شیو چوب یمیبه جلد قد ی!!نگاهدمیکش

 ...کردمینگه ش داشته بودم و به جلدش نگاه م یدست دو

 !!یکنیشروع م شهیحالت که خوب م-

 !!دمیخفه اي زدم و توي جام پر غیمنتظره اش از پشت سرم ج ریصداي غ دنیشن با

 دستش مهار کرد هیرو با  وفتادیاز دستم م یرو که داشت کتاب

 !ديیکش غیج ادیشب زدقت کردم که ام-

 نگاهش کردم دمیخجالت لبم رو گز با

 !!دیاومد هوی..دمی...اخه ترسزهیچ-

 نگاهش کردم رهیتکون داد که برگشتم و خ دییرو به نشونه ي تا سرش

 نشدم! کنم؟متوجهیشروع م ویچ-

 گفت گردوندیکه کتاب رو سر جاش برم یدرحال

 رو!! یفضول-

 زشت شده بود!! یلیبود و خ دهیمنو د شونیزدن عکس هاي خانوادگ دی!!قبال هم موقع ددمیرو گز لبم

 واسه اون!! گشتمی...دنبالتون مزهیچ-

 اي از کتابخونه!! گهیبهم انداخت و رفت سمت د یکوتاه نگاه

 دروغ گفتنت افتضاحه پس خودت رو جلوي چشمم خراب نکن!!-

 و دنبالش رفتم!! دمیرو گز لبم

 شده!!تبت قطع  گفتیم یاقاي فتوح-

 زدم لبخند

 !دیبله،ممنون ازتون!به دردسر افتاد-

 گفت نیروي زم شدیکه خم م یدرحال

 !!امیدارم کنار م-

 بهش گتم رهیکردم و خ زیر چشمامو

 نک؟؟ی؟؟عیبا چ-

 گوشه ي چشمش افتاد و سرش رو باال انداخت!! ینیچ

 نه،با دردسرات!!-

 !با باز شدندیگرفت و کش یچوب نیگوشه اي از زمبذاره من جوابش رو بدم دستش روبه  نکهیقبل از ا و

 نبود بیکه به عج لما،هرچندیمثل ف ؟؟درستیکجا بود؟؟جاي مخف نجایباال انداختم!!ا ییاي ابرو چهیدر

 رفت و من هم به دنبالش نییپا چهیدر ی!!از پله هاي چوبدنید زهایچ نجوریخونه اي از ا نیهمچ توي

 رفتم

 هاي شما کناراومدم! یم منم با بد اخالقبگ دیبا-

 و برگشت سمتم دیپر نییفاصله داشت رو پا نیبا زم یسانت 50اخري که حدود  یپله

 متوجه ش شدم!!-



 سمتم گفت گرفتیکه دستش رو م یحرفش لبخندي روي لبم نقش بست،درحال از

 پله ش لق شده،صبرکن! نیا-

 تیکه نذاشت دستم رو توي دستش بذارم و در نها جانیه ایخجالت بود  دونمیشدم،نم رهیدستش خ به

 ام حبس شد با باز نهیکه توي س یاوردتم!!نفس نییدستش رو دور کمرم انداخت و از روي پله پا یرعلیام

 بود که براي ادیوارد شده توي خونم ز نیادرنال زانیم دونمیاز کمرم ازاد شد!!نم یرعلیدست ام شدن

 یقیکه نگاه دق یبود!درحال میبه خاطر سرماخوردگ ایبازوم رو گرفت  یرعلیرفت و ام جیاي سرم گ لحظه

 بود اشاره کرد نیزم ریز کیکه وسط اون کتابخونه ي کوچ زيیو م یبه صندل نداختیصورتم م به

 اونجا!! نیبش-

 تونستم به یرفت سمت قفسه ها و من به خوب حرفینشستم!ب یسرم رو تکون دادم و روي صندل کوتاه

 ییخودنما یصدري رنگ حساب شرتیتوي اون ت شیبشم...بازوهاي عضالن رهیاش خ دهیورز قامت

 رو یدوم قفسه کتاب فیکتاب هاي رد نیرخ جذابش رو از نظرم گذروندم که باالخره از ب می...نکردیم

 گذاشت! زیو سمتم اومد!کتاب رو روي م دیکش رونیب

 !خورهیبخونش به دردت م-

 شدم و از رهی"ورق زدم و به موضوعش خیسوف ايیشدم"دن رهیبه جلد کتاب خباال انداختم و  ییابرو

 فلسفه اه از نهادم بلند شد دنید

 نخوندم!! چوقتینه،هیسنگ اديیز کمیفلسفه براي من -

 گفت رفتیکه از پله ها باال م یرو تکون داد و درحال سرش

 !!زدمیحدس م-

 رو توي دستاي گرم و مردونهش گذاشتم و به کمکش دستم نباریرو برداشتم و سمت پله ها رفتم!ا کتاب

 در رو بست! میدیکه رس چهیرو باال رفتم!!به باالي در پله

 د؟یحرف رو زد نیا یبراي چ-

 ...بازم بشمارم؟؟ینگاه کردنت به زندگ خود،نوعیشدن ب ن،ناراحتییاعتماد به نفس پا-

 گفتم نداختمیکه سرم رو باال م یدرحال

 نه قانع شدم!-

 گفت و ادامه داد یي کوتاه خوبه

 !میبر ستین نجایا تیبراي ارضاي کنجکاو زيیچ گهیاگه د-

 و خجالت زده دنبالش راه افتادم. دمیرو گز لبم

 نداشتم... یمن قصد فضول-

 !دونمیم-

 یلرعیشدم و نگاه من دوباره به قاب عکس بزرگ روي کنسول جذب شد!!ام نییوارد سالن پا همراهش

 پدر بزرگش بود!! هیشب بیعج

 !!نجایا ایرو بذار براي بعد،ب دنیسرك کش-

 توي اشپزخونه...در قابلمه ي روي گاز رو برداشت یرعلیام شیانداخته رفتم پ نییخجالت و سري پا با

 خوشمزه بود اما یرعلیانداختم!!متنفر بودم،درسته سوپ جوهاي ام مینیروي ب ینیسوپ جو چ دنیبا د که

 به شیشگیبودم!!با همون اخم هاي توهم هم زاریبه قاشق هم به زور خوردم!!کال از جو ب سريهمون



 نگاه کرد صورتم

 خوبه! ینکن،براي سرما خوردگ لیازگ هیت رو شب افهیق-

 کردم اخم

 من که سرما نخوردم!-

 که سرما خوردي! میفکرکن نطوريیا-

 غر زدم گرفتمیکه ظرف سوپ رو از دستش م یدرحال

 نداشت خسته شدم!! تیفکر کردم که واقع ییزایقدر به چان-

 !!دیهاي گوشه ي چشمش دوباره خودشون رو به رخم کش نیچ

 مینیروي ب ینیکه چ یبخورم!درحال دیبا یرعلیبه اجبار ام دونستمیانزجار به سوپ نگاه کردم اما م با

 قاشق رو نیچهارم نکهیقاشق اما قبل ازا نیشق،سومقا نیاز سوپ رو دهنم گذاشتم!دوم یقاشق نداختمیم

 که گوشه ي لبش خنده بود کاسه ي سوپ رو از دستم گرفت یدرحال یرعلیبذارم ام دهنم

 !!خوريیداري زهر م کنهیفکر م نهیرو بب لتیازگ هیي شب افهیق نیا یبخوري،هرک ستیالزم ن-

 فوت کردم رونیراحت ب الیکه با خ ید،نفسگفتنش هم برام مهم نبو لیازگ گهیراحت شدم که د اونقدر

 رهیکه براي من سوپ درست کرده بود خ ییرعلیبشه!!به ام قتریلبش عم یگوشه یشد خنده باعث

 ...دمیدیتوجهش رو م نطوريیا ی!!چقدر خوب بود وقتشدم

 نشدم!گشنمه! ریمن که س-

 بهم انداخت یچشم یگوشه نگاه

 !!نمیبب نجایا ایب-

 دقم عقب برداشتم هیسمتش برم  نکهی...به جاي ادمیو گفت که ترسجدي جملهش ر انقدر

 د؟؟یکن کارمیچ نیخوایم-

 شد قیهاي گوشه ي چشمش عم نیچ

 !گمیبهت م نجایا ایب-

 ام؟یب دی!چرا من بانیایخودتون ب ام،اصالینم-

 تو عقب نري! امیمن هم ب کنمینم نیتضم-

 رو تکون دادم سرم

 !!کنمینم نیراستش خودمم تضم-

 سمتم اومد و من عقب رفتم!اونقدري که نمیتا من خندهش رو نب دادیکه لبش رو روي هم فشار م یدرحال

 مجبور شدم سرم رو ادمونی!به خاطر اخالف قدي زستادیا نهمیبه س نهیخوردم!!جلو اومد و س نتیکاب به

 مطمئن بشه تب گذاشت تا میشونیبشم!! خمشد و دستش رو روي پ رهیکنم تا بتونم به چشماش خ بلند

 یکیهمه نزد نیا یاب دهنم رو قورت دادم!!من جنبه شدیهرم نفسش که روي صورتم پخش م ندارم،از

 رو نداشتم!! یرعلیام به

 بکشم! یعقب رفت و من تونستم نفس راحت باالخره

 سوزه؟یم یتب که نداري!گلوت چ-

 اي نتونستم بگم! گهید زید که جز نه کوتاه و خفه چکرده بو قیبه داخل رگ ها تزر نیادرنال اونقدر

 !!میبخور رونیشام رو ب میتونیخب،پس م لهیخ-



 غر زدم نشستمیو روي تخت م اوردمیهام رو در م یکه کتون یحال در

 ارتشی!!نه که با زور بمیبگو همون رو بخور خوايیشما م یهرچ گهیکنه؛میم یمهربون ضیمر هیادم با -

 ده!!به خوردش ب کباب

 زدم؟؟یکه خونسرد مشغول نگاه کردن به منو بود زل زدم!اصال متوجه بود داشتم سرش غر م یرعلیام به

 ساکت شو! ینیکه  دیریگیم دیرسما ند گه،منوید هیروش خوب-

 چهار زانو رو به روش نشستم!! و

 دوستداري؟؟ یسلطان-

 باال انداختم و ناراحت غر زدم ییابرو

 نم داره؟؟دوستدارم او تزایمن پ-

 کامال عادي به منو کرد وگفت نگاه

 نه ظاهرا نداره!!-

 ساعت کلنجار رفتم که من مین قای!دقگرفتیحرصم م شاریبه اون راه ب زدیخودش رو م نطوريیا نکهیا از

 !ناچار گفتمگهیبود د یرعلیحالم خوبه برام ضرر نداره اما ام خورمیم تزایپ

 خوبه! یهمون سلطان-

 همراه مخلفات رو داد!با لبخند به صورتش یو به گارسون سفارش دو پرس سلطان رو تکون داد سرش

 شدم رهیخ

 ...فردا هم که جمعه ست حتما...خوامیبه خاطر من!معذرت م میامروز از کارا عقب افتاد-

 دیحرفم پر نیب

 کدوم کارا؟-

 ...یحاال فردا بر شهیه،نمیاتل میرفتیم دیبا-

 دیحرفم پر نیب کوتاه

 رفتم!!-

 باال انداختم ومتعجب نگاهش کردم ابرو

 پس؟؟ یچ د؟؟منیتنها رفت-

 رو تکون داد سرش

 دادي؟؟؟ینظر م شیدفعه هاي پ-

 دادمینم اديیمن نظر ز گفتیرو کج کردم،راست م لبم

 عکس هارو! نمیاما دوستداشتم بب-

 !ینیبیچاپ که شد م-

 جذاب ترش کرده بود!! شیشونیاخم هاي روي پ نیشدم...ا رهیو بهش خ دمیکالفه اي کش پوف

 ...دیبردیمنم م دیدرصد از اون مزون سهم داره با 35که  یعنوان کس کتونم،بهیاما منم شر-

 سکوت کردم!!با همون حالت به چشمام زل زد دمیرو که روي خودم د رهشیخ نگاه

 ؟؟یرو مشخص کن میهاي زندگ دیکه براي من با یستیهنوز متوجه نشدي اونقدر مهم ن-

 کنه!همون سه کلمه بارها توسرم ینگاهش کردم تا ذهنم حرفش رو حالج جیچند لحظه مات و گ براي

 ام حس کردم باعث شد اشک توي نهی"!درد بدي که توي قفسه ي سیستیشد"اونقدر مهم ن پژواك



 در پنوه کردنش یسع که یباال برده بودم!!با بغض ادیبود!من خودم رو ز یرعلیجمع بشه!حق با ام چشمام

 کوتاه گفتم داشتم

 ...خوامیحق باشماست.معذرت م-

 انداختم! ریسرم رو ز کردمیحس م ینگاهش رو روي خودم به خوب ینیکه سنگ یودرحال

 نیاز ب لمیسوم از غذاهم نتونستم که بخورم!تمام م کی یو من حت میخورد ینیرو توي سکوت سنگ غذا

 یلقمه تشکر کوتاه نیغذا بخورم!!با خوردن سوم ذاشتیسته بود نمکه توي گلوم نش یبود!!بغض رفته

 یتفاوت یسکوت و ب نیرو روي خودم حس کردم اما سکوت کرد!!هم یرعلیو کنار رفتم...نگاه ام کردم

 شیاصل لیبودم دل دواریشده اما ام میکه متوجه بغض کردن و ناراحت دونستمی!خوب مدادیعذابم م شتریب

 وي تخت بلند شد و گفتمتوجه نشه!از ر رو

 !میبر خوريیاگه نم-

 ...دمیهام رو پوش یحرف کتون یرو تکون دادم و ب سرم

 !امیتا من ب نیبرو تو ماش-

 یرعلیاي که ام قهیچند د نیرفتم!!تو هم نیسمت ماش زونیرو از دستش گرفتم و با قدم هاي نام چیسوئ

 کنم!! هیاجازه داشتم که گرتا صورت حساب رو پرداخت کنه  رفتیم

 بود چون دهیفایتند اشکاي روي گونهم رو پاك کردم اما انگار ب ومدیم نیکه سمت ماش یرعلیام دنید با

 چند ریرو سمتش گرفتم...متوجه تاخ چیحرف سوئ یکه شد ب نی!سوار ماشکردنیجاشون رو پر م اشکام

 رو از چینزد!!سوئ یاز هم سکوت کرد و حرفرخ صورتم شدم اما ب مینگاهش روي ن ینیاي و سنگ هیثان

 گرفته به ساعت نگاه کردم و گفتم شیمتوجه شدم راه خونه ش رو پ یگرفت و راه افتاد...وقت دستتم

 امک؟یخونه ي س دیمن رو برسون شهیم-

 دوستشه! اليیتا فردا لواسون و امکیس-

 شانس! نیگازي از لبم گرفتم!لعنت به ا پرحرص

 ه خودمون!ممنون!خون دمیپس برسون-

 مادر پدرت سفرن؟ یمگه نگفت-

 سرم رو تکون دادم! حرفیب

 !؟یترسینم-

 به بودن خونه ي دادمیم حیرو ترج دنیکه قرار نبود تا خود صبح بخوابم اما خب نخواب دونستمیم

 !!یرعلیام

 !ستیمهم ن-

 براي موندن توي یحتنبودم که  یداد!واقعا ادم مهم ریرو تغ رشیمس حرفیبهم کرد و ب یکوتاه نگاه

 اي به چراغ هاي خاموش دهیجلوي خونه نگاه ترس نی!با توقف ماشکردیش هم اصرار نم خونه

 اما... وفتمیب یقراره به چه حال گهید قهیتا چند د دونستمی!خوب مکردم

 کلمه اي چیبدون گفتن ه یرعلیشدم که ام ادهیپ نیاز ماش یتشکري کردم و با خدافظ کوتاه رلبیز

 رونیرو ب دیکل فمیو از داخل ک دمیکش یقی!!آه عمدیرو به رخ سکوت کوچه کش کاشیالست غیج صداي

 و یکیاون حجم از تار دنیرو باز کردم اما با د اطیانداختم و در ح دیکل دهی...با همون نگاه ترساوردم

 هام نشست!!نه بود تند در رو بستم و دوباره اشک روي گونه دهیچیبادي که ال به الي درخت ها پ صداي



 َکس باعث یرو داشتم که برم!دوباره حس دختراي تنهاو ب ییپام رو داخل خونه بذارم نه جا تونستمیم

 ...رنیاشکام شدت بگ شد

 ؟؟یترسیم یکیکه از تار یتا متوجه بش میصبرکن دیبا گهیچقدر د-

 خونه واریکه خونسرد به د دنشیشتم!با دخفه اي زدم و برگ غیاز پشت سرم ج یرعلیصداي ام دنیشن با

 منو تنها نذاشته بود؟؟ ینیاشک لبخند زدم! ونیم کردیداده بود و نگاهم م هیتک

 و رفاقتم با یو مردونگ رتیغ الیخیب ینباش نیتوي ماش گهید قهید 5اونقدر خسته هستم که اگه تا -

 خونه!! رمیم شمیم امکیس

 که اشک روي گونه هام یبرداشت و ازم دور شد!!درحال ارویاش رو از د هیاي تک گهید حرفیب و

 پارك ینییکه کوچه ي پا نشیماش دنی!!با ددمیلبخندم رو جمع کنم دنبالش دو تونستمیاما نم خوردیسرم

 یرعلیکرده بود به ام لشیکاراش بود که تبد نی!!همدمیخند هیگر ونیشد و م قتریبود لبخندم عم کرده

 شده بودم!که دلبستش  یپناه زدانی

 اریتا مغزم هوش دیطول کش یبود الي پلکام رو باز کردم!!کم دهیچیپ مینیکه توي ب یکیاست ذیبوي لذ با

 زیقرمز...چشمام رو ر یبشم!!نگاهمو توي اتاق چرخوندم!!همون پرده هاي مخمل تمیو متوجه موقع بشه

 ودم تند روي تخت نشستم و بهب یرعلیخونه ام نکهیا اداوريیقرمز؟؟با  ی!کدوم پرده هاي مخملکردم

 یرعلیام دم،جلويی!!تند توي سرم کوبدادیرو نشون م 10نگاه کردم!!ساعت  وارید یو چوب واريید ساعت

 لباسم که روي دنیاومدم!با د نییو از تخت پا دمیخرس خواب الو!!لبم رو گز هیشده بودم به  لیتبد

 و لباس شدیکه وسط خواب گرمم م یشگیادت همع نی!!اگه مامان بود بابت ادمیافتاده بود خند نیزم

 به خودم توي کردمیرو مرتب م یرو تخت کردمیکه لباسم رو تنم م ی!!!درحالزدیغر م اوردمیرو در م تنم

 موهام روو یوقت شهیافتادم!هم ایس ادیبستمشون... یو خرگوش دمیبهشون کش ینگاه کردم...دست نهیا

 رفتم...صداي رونی!لباسم رو مرتب کردم و از اتاق بزهیخاله ر گفتیو بهم م دیخندیم بستمیم یخرگوش

 که یاهنگ تمیبود!!موقع صبحانه درست کردن با ر شیشگیزدنش لبخند روي لبم نشوند!عادت هم سوت

 !زدیسوت م هیچ دونستمینم

 سالم!!-

 سوتش صداي تیبه سرتاپام کرد و درنها یشد و نگاه دهیکش زدیکه م یصداي سالمم برگشت و سوت با

 دستش حوله ي دور هیصاف کرد!با  ییابروش نشوند و گلو نیب یشد!!سرش رو تکون داد،اخم قطع

 رو برداشت و مشغول خشک کردن موهاش شد ونگاهش رو ازوم گرفت گردنش

 سالم!!-

 که حاصل از سوت کشدارش بود رفتم سمتش زيیلبخند ر با

 روي؟؟ ادهیپ امیب دینکرد دارمیصبح چرا ب-

 پخش شد!چشماش رو با حرص روي هم نیکه دستش بود از دستش افتاد و روي زم یمرغ تخم

 کوتاه گفت دیکشیم شیشونیبه پ یکه دست ی!!درحالفشرد

 ممکن بود تبت برگرده دوباره!!-

 توي یشگیهم تیگفت؟؟جدیبود و نم شیزیچ هی یرعلیواقعا ام ای کردمیباال انداختم؛من حس م ییابرو

 نبود!خم شدم تا تکه هاي شکسته ي تخم مرغ رو بردارم که گفت اشصد

 !!میبر دیصبحانه بخور با ای!تو برو دست صورتت رو بشور بعدم بکنمیخودم حلش م-



 باال انداختم و نگاهش کردم ییابرو

 م؟؟یکجا قراره بر-

 صداي دادش بلند شد نباریبا حرص چشم هاش رو روي هم فشرد و ا دوباره

 که سقف نداشته باشه!همون کاري که گفتم رو بکن! یقبرستون هینکن منو! چیانقدر سوال پ اول صبح-

 دوباره مورد خشونتش قرار نکهیبود؟قبل ازا یاول صبح به خاطر چ یاشفتگ نینگاهش کردم!ا متعجب

 باعث شده یباال انداختم!چ یینگاه کردم و ابرو نهی...به صورت خودم توي اسیرفتم سمت سرو رمیبگ

 اشفته بشه؟؟بعد از شستن نطوريیا کردیرو حفظ م شیخونسرد یطیکه تحت هر شرا یرعلیام بود

 صبحانه ام که روي اپن بود نگاه کردم! یو صورتم برگشتم!به ظرف اماده شده دست

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 دمیرو از طبقه ي باال شن صداش

 صبحانه ت رو بخور تا من اماده بشم!!-

 مگه؟؟ دیخوریخودتون نم-

 دهیرو فهم یرعلیام یرو دهن گذاشتم!!من ک کیباال انداختم تکه اي از است ییابرو دمینشن یجواب یوقت

 رو خوردم و از پله ها رفتم باال تا مانتوم رو کیاز است یکم لیم یبار دومم باشه؟؟ب نیکه ا بودم

 یسرم زد حساب یرعلیکه ام چون حوصله نداشتم!اون دادي دیهم طول نکش قهی!!اماده شدنم پنج دبپوشم

 حوصله ام کرده بود! یب

 !!اصوالدمیرو د شیی!!دوباره نگاه سرتاپاستادهیجلوي در منتظرم ا یرعلیام دمیبرگشتم د نییپا یوقت

 نگاهم رهیخ نطوريیساعت گذشته ا میبود که تو ن یبار دوم نیاما ا کردینگاهم نم نطوريیا یرعلیام

 در اورد و روشن کرد!اونقدر از دادش و رفتار بشیاز ج گاريیس میشد نیسوار ماش ی!وقتکردیم

 بود که یچندماه بار اول نیایتو یرعلینکش و البته ام گارینتونستم بگم س یبودم که حت دهیترس امروزش

 !کردیروشن م گاریحضور من س در

 چندماه نیکه توي ا هیرعلیبا ام متفاوت نمیبیکه امروز م یرعلیبا خودم تکرار کردم که ام دوباره

 بهم نگاه کنه!با یرعلیبه سرفه افتادم و باعث شد ام نیتوي فضاي ماش گاری!!با پخش شدن دود سشناختم

 بره!حس گاریداد تا بوي س نییها رو پا شهیپرت کرد و ش رونیرو ب گاریگفت و س یلعنت تیعصبان

 که توي صداش بود باعث شد نفسم ینگران ؛همونیرعلیکوتاه ام یاما همون خوب ارمینفس کم م کردمیم

 سرم رو تکون دادم کردمیکه سرفه م یبرگرده!!درحال دوباره

 خوبم خوبم!-

 رو تکون داد و سکوت کرد!! سرش

 افتاده؟؟ یاتفاق-

 جوابم رو داد کوتاه

 نه!-

 هیکه گفت مثل بقهم اون نه  یمطمئن به دستش که حاال دور فرمون مشت شده بود نگاه کردم...از طرف نا

 به دختري مربوط بشه؟ یاشفتگ نی!نکنه ادمیها قاطع نبود!لبم رو گز نه

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 !!یزنیحرف م شتریب یلیصدات رو بشنوم خ خوامیباران امروز که اصال نم-



 خواست صداي من رو بشنوه؟؟با گوشه ي شالم ور رفتم و بغ ینگاهش کردم..نم دهیلباي ورچ با

 گوشه ي لبش ینیکه زمزمه کردم باعث شد چ یکوتاه دی؟ببخشیبود اول صبح ییچه رفتارا نی!اکردم

 ادهیپ نیاز ماش هیدیجلوي پارك جمش نیبه مقصد سکوت کردم...با توقف ماش دنی!تا رسوفتهیب

 که سقف نداشته باشه" یقبرستون هی" دیچیتوي گوشم پ یرعلی!!صداي امشدم

 یکلمه هم حرف نزدم!گفته بود دوستنداره صدام رو بشنوه!آه هی یحتمشغول قدم زدن شدم اما  کنارش

 بهم بکنه ینگاه مین یرعلیباعث شد ام دمیکش که

 ساکت شدي!-

 براش هم ستمیدوهم بهم فهمونده بود که مهم ن شبیانداختم!از د نیینگاهش کردم و سرم رو پا دلخور

 متوجه نگاه دونمیساکت شدي!نطقم رو کور کرده بود!نم گفتیم دوستنداره صدام رو بشنوه!بعد نکهیا

 نه که گفت ایشد  دلخورم

 که با ستمین ی!ادمدونمیچرا چون خودمم نم ،نپرسیچ ریدرگ ره،نپرسیدرگ اديیاز صبح ذهنم ز-

 بشه اما... ریذهنم درگ زيیچ نیهمچ

 و شونه اي باال انداخت دیکش یقیعم نفس

 !دونمینم یچیو ه جمیگ دونم،هنوزینم-

 یلیترم کرده بود اما دل جیروشنم کنه گ نکهیرو تکون دادم و دوباره سکوت کردم!حرفاش به جاي ا سرم

 قیو داخل االچ میساعت قدم زدن از راه سنگفرش شده رد شد می!بعد از ندونستمیصحبت نم براي

 و گفت دیبه گردنش کش ی...دستمینشست

 ؟یتو چرا با مادر پدرت سفر نرفت-

 نگاهش کردم و غر زدم اخمبا

 !!رفتمیحتما م دونستمیاگه م دیشدم ببخش شتونیمخل اسا اديیانگار ز-

 واکنش رو ازم داشته و نیباعث شد متوجه بشم که انتظار هم دمیهاي گوشه ي چشمش رو که د نیچ

 واکنش بوده!! نیا دنیحرف صرفا براي به حرف انداختنم و د نیا

 !دیبد و بدجنس یلیواقعا که خ-

 شدم و دوباره به صورتش نگاه کردم مونیازش گرفتم واما پش رومو

 !دیهم هست ثیتازه خب-

 مردونه ش رو بشنوم و لبخند بزنم!چقدر یرومو ازش گرفتم که باعث شد صداي تک خنده دوباره

 خنده هاي مردونه ش رو دوستداشتم!! صداي

 !!کنهیحالم رو بدتر م نجایا یباران!خلوت می!پاشو برمیخوبه که انقدر خوب شناخت-

 یاز شلوغ دیشا یرعلیام دونستمیکه من م ییباال انداختم و به موهاي اشفته اش زل زدم!تا جا ییابرو

 حرفاي نامفهوم تري یرعلی!چقدر امروز امدادیم حیجاهاي خلوت رو ترج شهیاما هم ومدینم بدش

 دم و دنبالش راه افتادم!بلند ش حرفیامروز مرموز تر شده بود!!ب یرعلی!!چقدر امزدیم

 فسقل من چرا تو فکره؟؟-

 شدیخارج م وانیکه به بخاري که از ل یرو از دستش گرفتم!درحال رقهوهیش وانیرو بلند کردم و ل سرم

 نگاهش کردم!!به نگاه ماتم ایبود!با بشگن س یرعلیام بیزدم!!تمام حواسم به رفتاراي اشفته و عج زل

 دیخند



 شده دختر؟؟ چت-

 باال انداختم! شونه

 !رهیدرگ کمیذهنم -

 ؟؟یچ ریدرگ-

 نپرس!-

 شد رهیرو تکون داد و به صورتم خ سرش

 ما بودي چطور بود؟؟خوش گذشت؟ قیرف شیروزي که پ هی نی!انمیکن بب فیخب تعر-

 رو تکون دادم سرم

 خوب بود!-

 شد رهیشده بهم خ زیچشماي ر با

 اش؟؟ هیبق-

 !نیبود!هم نداره!خوب هیبق-

 باز همون عذاب وجدان مسخره؟-

 اگه هم بود ایکه داشتم عذاب وجدان نبود  ینبود اما اون حس هیاون قض میکردم!درسته علت اشفتگ اخم

 نبود! مسخره

 !ایس-

 وگفت دیکوب زیرو روي م وانشیحرص ل با

 سر یشیدور مکه  نیاما هم ستین یهست ششیپ یکه تا وقت هیچه حس نیا فهممی!!من نمایمرض س-

 یداشت یرعلیکه کنار ام یهم خوش کنهیرو قوي تر م تیحس هم اون دلبستگ نیشه؟؟؟ایم دایپ وکلهش

 !یزنیبرزخ دست و پا م هی شه؟؟تويیم یچ نوسطیکوفتت کنه!ا رو

 رو تکون دادم سرم

 اي نداره! جهیموضوع بحث کنم چون نت نیراجب ا خوامینم-

 امروز انگار حوصله ي یرعلیکون داد و سکوت کرد!جرعه اي از قهوهم رو مزه کردم!امبا تاسف ت سرشو

 رفت سمت فست فود!!تمام حرفیبب میبخور تزایپ میگفتم بر یکردن با من هم نداشت چون وقت بحث

 نخورد!! زيیچ تزایزل زد و جز سه تا فال پ تزاشیهم توي سکوت به پ مدت

 ا؟یس-

 جان؟-

 دختري هست؟ یرعلیام یتو زندگ-

 گفت کردیبلندم شیکه سرش رو از توي گوش یدرحال

 !کردمشینم تیبود وارد زندگ یاگه کس-

 رو تکون دادم وبا لبخند دوباره جرعه اي از قهوهم رو مزه کردم... سرم

 شده! یات عال رقهوهیطعم ش-

 مزه کردم...شماره ايرو  رقهوهمیاي از ش گهیجرعه ي د شدمیم اطیکه با همون لبخند وارد ح یدر حال و

 رو روي گوشم گذاشتم! یروزا از حفظ شده بودم رو گرفتم و گوش نیا که

 بله؟-



 صداي گرفته ش لبخند زدم به

 پناه!حالتون بهتر شده؟؟ زدانیسالم اقاي -

 فوت کرد رونیرو پر صدا ب نفسش

 چند لحظه قبل!! نی!حداقل تا همشدمیداشتم خوب م-

 باال انداختم ییابرو

 افتاده؟؟ یشده؟؟اتفاق زيی؟چچرا؟-

 ؟ینه!کاري داشت-

 باال انداختم شونه

 حالتون رو بپرسم! خواستمیفقط م ینینه -

 شد که براي لحظه اي فکرکردم ارتباط قطع شده یپشت خطش اونقدر طوالن سکوت

 پناه؟؟ زدانیاقاي -

 بله؟؟-

 گرفت شتریصداش ب ایحس کردم  من

 فکرکردم قطع شده! دیساکت شد هوی-

 توجه به حرفم گفت بدون

 !خدافظ!میکنیمن سرم شلوغه!فردا صحبت م-

 میباال انداختم و متعجب به صحفه ي گوش ییبزنم ارتباط رو قطع کرد!!ابرو یبذاره من حرف نکهیازا وقبل

 !!ختهیرو بهم ر یرعلیانقدر ام یچ دمیفهمیشدم!اي کاش من م رهیخ

 !وریشهر 1

 روز قبل از 6رو متوجه نشده بودم و درست  شیلیکه هنوز هم دل یرعلیام یاون اشفتگ هفته بعد از دو

 سردتر کردمیبود!!حس م یرعلیکرده بود رفتار ام رییدو هفته تغ نیکه توي ا زيیو غزل!!چ ایس یعروس

 هاشتبا نیکه با کوچکتر یرعلیبودم!ام دهیکه روز اول د یرعلیقبل شده!دوباره شده بود همون ام از

 مکالمه ش رو با من طول قهید 1از  شتریکه ب یرعلی!املرزوندیگوشم رو م یدادش پرده صداي

 که یو در حال دمیکش یقیدونفرمون!!آه عم یورزش هاي صبحگاه نیشده بود هم می!!تمام دلخوشدادینم

 تا گره بزنم زنگ رو فشردم!! چرخوندمیپارچه اي ساعتم رو دور مچم م بند

 بله؟؟-

 خورد شیا شهیافتاد و صفحه ي ش نیند ساعتم جدا شد و ساعتم با صداي بدي روي زماز ب دستم

 یرعلیزنده بمونه؟؟صداي ام زنهیکه نم یادم با قلب شدی!مزدیواقعا قلبم نم ایتوهم زده بودم  دونمی!نمشد

 دمیشن رو

 دم در!! رمیبهش بگو صبرکنه االن م-

 دیچیمرگم بود توي گوشم پصداي ناقوس  هیشب بیکه عج یفیصداي ظر دوباره

 !ادیب یرعلیچند لحظه صبرکن تا ام زمیعز-

 بود که انقدر یدختر ک نیدر رو برام باز کرد!!ا امیگفتنش در ب یرعلیاجازه بده از شوك ام نکهیقبل ازا و

 رو!! یرعلیسردي ام لیدل دمیفهمیم ؟؟حاالیرعلیام گفتیم یمیصم

 عطرش توي مشمامم دهیچیکه توي چشمام حلقه زد با پ یرو روي قلبم دردناکم گذاشتم!اشک دستم



 شدهش زل زدم! غیشش ت شهیکردم!!سرم رو بلند کردم و به صورت هم سرکوب

 سالم!-

 روي گردن و یخراش یچنگ یحت ایرو تکون داد و راه افتاد!!کنارش راه افتادم و دنبال اثري از رژ  سرش

 کردم!ن دایپ زيیگشتم اما چ صورتش

 گردي؟یم یتو صورت من دنبال چ یاول صبح-

 مچم رو گرفت هول شدم نکهیا از

 !!یچیه-

 دوستنداشتم کنارش راه برم!دوستنداشتم باهاش گهی!!داوردتمیسر ذوق ن گهیگوشه ي چشمش د نیچ

 بزنم!! حرف

 خودتون تنها... دی!ببخشگردمیپناه من برم زدانیاقاي -

 دیحرفم پر نیب

 نه االن! کرديیقبل اومدن فکرش رو م دیبا اگه خسته بودي-

 به پارك اه دنی...با رسومدمیافتاده کنارش قدم زدم!!اي کاش نم ریگفتم و با سري ز یي اروم باشه

 به صورتم کرد ینگاه یرعلی!!امدمیدویم دیحال و نفس تنگ شده حتما هم با نی!با ادمیکش یقیعم

 !میبرگردتا من ورزشم تموم شه و بعد  ینیبش یتونیم-

 وورزش کنم چه اجباري بود خواستمینم یبدون توجه به صورت مبهوت من با دو ازم فاصله گرفت!!وقت و

 نیمن رو زجر بده!فقط!!پام رو روي زم خواستیحرص دندونام رو روي هم فشار دادم!فقط م ام؟؟بایب که

 بود دهیچیکه توي گوشم پسرد و فلزي پارك نشستم و دوباره صداي دخترونه اي  مکتیو روي ن دمیکوب

 بود! ومدهیبه من ن یشدم!عاشق رهیخ یرعلیو با بغض به قامت ام اداوردمیبه  رو

 !!جلوي خونه سرم رو تکون دادممیاز پارك برگشت یرعلیهمراه ام قهیاز چهل دق بعد

 !خدافظ!رمیم گهیپناه من د زدانیاقاي -

 گفت فشردیکه زنگ رو م یدرحال

 تاحاال؟؟ یاز ک-

 باال انداختم وگفتم ییابرو

 بله؟؟متوجه نشدم!-

 تو! ایگردي؟؟بیتاحاال بدون صبحانه برم یاز ک-

 باز شد و وارد خونه شد!!مطمئن بودم که اون دختر هنوز توي خونه بود که در رو براش یکیبا صداي ت در

 دنیفرصت د خواستمیاما نم شهیم که هست بدتر ینیحال و روزم از ا دنشیکرد!مطمئن بودم که با د باز

 یقی...آه عمیرعلیداره که ام یتیچه خصوص نمیبب خواستمیرو از دست بدم!م یرعلیدختر ام دوست

 زیاما انگار همه چ نمیبب ديیجد زیو دنبالش رفتم...با ورودمون به خونه نگاهم رو چرخوندم تا چ دمیکش

 "ییرایتو اتاق خواب کردن نه تو پذ هم کرده باشن یقبل بود!به خودم تشر زدم "غلط مثل

 سرم رو برگردوندم یکه با صداي زن دیکش ریفکرش هم قلبم ت از

 !!زمیسالم عز-

 به عنوان مادرش یرعلیبودم و ام دهید یرعلیام یکه توي قاب عکس هاي خانوادگ ییبارویزن ز دنید با

 رو پنهون کنم و لبخند میشگفتکردم  ی؟؟سعیرعلی!!مادر امدیکرده بود ابروم باال پر شیمعرف بهم



 فشردم ی!!دستش رو به گرمبزنم

 وقت نی...اونم اشدمیوگرنه مزاحم نم دیشما باش کردمیمن فکرنم دید؟ببخشیسالم!خوب هست-

 به من نگفتن!! زيیپناه هم چ زدانی...اقاي صبح

 وهیاب مهاي گوشه ي چشمش مشغول خوردن  نیکه با چ یرعلیشده از حرص به ام زیبا چشماي ر و

 گفت دیخندیکه م یدرحال یرعلیشدم!!مادر ام رهیخ بود

 تو!! یدخترنازم،مراحم هیچه حرف نیا-

 گفت یبا چشمک و

 پسرم؟؟ ایپناه شوهرمن بود  زدانیمنظورت از اقاي -

 ساعت گذشته حکم هیکه صداي دختري که  دمیگونه هام سرخ شدن لبم رو گز دونستمیکه م یدرحال

 داشت نجاتم داد مرگ رو برام ناقوس

 پناه کوچک بود مامان جان!! زدانیمنظورش اقاي -

 نبود لبخند زدم!!دستش یرعلیشباهت با ام یرنگش که ب یچشماي ذغال دنی!با ددیدو نییاز پله ها پا و

 جلو گرفت رو

 پناه! زدانیهستم!خواهر اقاي  ثیبودم!من حد دارتیسالم باران جان؛مشتاق د-

 دمیفهمیبزنم!خاال م یشدم!باالخره تونستم لبخند واقع رهیخ شیورت نمککرد!به ص زيیر یخنده و

 صبح قشنگم رو خراب کرده بودم...با همون لبخند دستش رو فشردم خوديیب

 !دنتیجان...خوشحال شدم از د ثیسالم حد-

 سمت پله ها گفت رفتیکه م یدر حال یرعلیرو تکون داد...ام سرش

 خوش وبش شما تموم بشه! دیتا شا امیو م مریگیمن دوش م-

 انداخت و رو به مادرش گفت شینیروي ب ینیچ ثیاي باال رفت!!حد گهید حرفیب و

 شدن؟ یماه نیدخترات به ا یاز اب در اومد وقت نطوريیپسرت ا نیکه ا شدیسودابه جان چ-

 نثارش کرد و غر زد یاخم مامانش

 !پشت برادرت حرف نزن!ثیحد-

 !گمیجلوش هم م-

 گفت رمیداشتم جلوي خندهم رو بگ یبه من که سع ثیحد

 سخته نه؟؟ یلیشراکت باهاش خ-

 رو تکون دادم سرم

 !یکنینه اونقدر که فکرم-

 و مادرش با اخم بهش اشاره کرد دیخند

 !یکنیم بتیداري غ ادیرو صدا کن!ز تایبرو ب-

 با لبخند نگاهم کرد وگفت یلرعیبا خنده باشه اي گفت و از پله ها باال رفت!!مادر ام ثیحد

 بخوري! ارمیب وهیتا برات ابم نیدخترم؟؟بش ستاديیچرا ا-

 زدم یکمرنگ لبخند

 برم خونه اماده بشم چون امروز عکس برداري دیبا ینی...شمیمزاحمتون نم نیاز ا شترینه من ب-

 بشه!! یپناه عصب زدانیشه و اقاي  رید ترسمی!ممیدار



 و سرش رو تکون داد دیکه خند دیي صورتم دترس و خجالت رو تو فکرکنم

 ستین ازیخودته!خجالت هم ن یخونه نجای!به هرحال ایکه معذب نش کنمیاصرار نم زم،بهتیباشه عز-

 !یبکش

 کردمیاومدم!!هرکاري م رونیتند از خونه ب ثیاز خودش و حد یکردم و بعد از خدافظ تشکري

 از جانبشون یمحبت نیچن دنیو د یرعلیبا خانواده ام ییلبخند روي صورتم رو پاك کنم!اشنا تونستمینم

 نبود!! یرعلیبراي من دلبسته ي ام یکم زیچ

 شدم! رهیخ نهیبه باران جلوي ا شدیبرگشته بودم از روي لبم پاك نم یلبخندي که از وقت با

 شده بود و چقدر دایروزا ز نیکه لبخنداي از ته دلش ا یکه پر بود از حس خوب،باران یباران

 رونیرنگم رو برداشتم و ب دیکوله ي سف یرعلیام امیروزاي من!!با پ نیبود حال ا یدوستداشتن

 بشم!رفتم سمت اشپزخونه و از تیاسپرت زده بودم تا توي عکس برداري کمتر اذ پی...امروز ترفتم

 رو در اوردم! یرعلیام چیساندو خچالی داخل

 ري؟؟یداري م-

 منتظرش نذارم! ادیاومده ز یرعلی،اماره مامان جان-

 !!یرو فراموش نکن رموزتیخب!ش لهیخ-

 !!رفتیم ادمی!باز داشت یخوب شد گفت-

 اوردم و داخل کوله ام گذاشتم!! رونیکه درست کرده بودم هم ب رموزيیش بطري

 د؟؟یریامروز کجا م-

 بلوار شهرداري کرج!-

 تکون داد میتفه یسرش رو به نشونه مامان

 !زمیعز دی که موفق باشانشاال-

 کردمیم یرو عصبان یرعلی!!مطمئن بودم امرونیاز خونه ب دمیدو یو با خدافظ کوتاه دمیرو بوس گونهش

 شدم نی!با لبخند سوار ماشرفتمیم رترید یکم اگه

 سالم!-

 بهم انداخت و به تکون سري اکتفا کرد! ینگاه

 صبحانه نموندي!-

 تر شد! قیملبخندم ع ثیمادرش و حد اداوريی با

 زشت بود.. کمیشد... زیاره،اخه چ-

 نگفته بود کامل برگشتم سمتش زيیبهم چ نکهیا اداوريیبا  و

 که خانواده تون برگشتن که حداقل اونطوري مثل مجسمه خشکم نزنه با دیشما هم به من نگفت-

 !دنشونید

 افتاد نیي چشماش چ گوشه

 بود تا مجسمه! هیشب شتریب یبه طوط دمیکه من د یاون-

 کردم و غر زدم زیرو ر چشمام

 حرف زدم؟ ادیکه من ز نهیمنظورتون ا-

 شد قتریگوشه ي چشماش عم نیچ



 باهوش شدي!-

 غر زدم دوباره

 !دیبد یلیواقعا که خ-

 رو در اوردم و سمتش گرفتم رموزیداخل کوله ام بطري ش از

 درست کردم! رموزیاما من براتون ش دیخندو ب دیمن رو حرص بد دیکنیتالش م یدرسته که ه-

 کرد!فقط براي چند لحظه اول به دستم که بطري رو سمتش گرفته بود و بعد ینه غر زد نه اعتراض نباریا

 شد! رهیخودم خ به

 !دستم خسته شد خب!گهید دیریبگ-

 صاف کرد ییگلو دیکشیبه موهاش م یکه دست یرو از روم برداشت و درحال نگاهش

 رم!خودت بخور!ندا لیم-

 اما من براي شما درست کردم نه خودم!-

 رو شهیرنگش رو باز کرد و ش یطوس رهنیجوابم رو بده دکمه ي باالي پ یحت اینگاهم کنه  نکهیا بدون

 ی!تا وقتشیماه پ5 وبسی یرعلیهمون ام شدیوقت ها دوباره م ی!دلخور نگاهش کردم!بعضدیکش نییپا

 بزنم!مخوصا که یکه حرف دمیترسیمنم م شدیساکت م نطوريیا ین!وقتزد نه م ینه اون حرف میبرس که

 ییبزرگ و لوکس ابرو اليیجلوي و نی!با توقف ماشدیکشیمدت کالفه وار دستش رو به موهاش م تمام

 گهیجز منطقه هاي باالشهر تهراان جاي د ییتوي جا ییالیخونه هاي و نیهمچ کردمیانداختم!فکرنم باال

 بود!! ییاروپا شتریخونه ها ب نیکه سبک ا بشه!هرچند دایپ اي

 لبخند روي لبم نشست و رفتم سمتشون! ایو دن دایش دنی...با دمیشد الیوارد و یرعلیام همراه

 سالم!-

 دیبا لبخند در اغوشم کش ایدن

 سالم بارانم!!رنگ و روت باز شده!-

 کرد!ضربه اي به شناختمشیردي بود که نمکه مشغول صحبت با م یرعلیبه ام یکیاشاره ي کوچ و

 زدم بازوش

 !بچه پرو!!ایخفه شو دن-

 اومد سمتمون کردیکه صحبتش رو با ارش تموم م یدرحال دایش

 زم؟ی!حالت چطوره عزمیسالم طراح کوچولوي ت-

 !شمیبتونم در برم خوب م یرعلی!اگه امروز از دادهاي امداجونیسالم ش-

 م زدبه روي شونه ا یو دست دیخند

 انشاال!! یشیموفق م-

 دمیرو شن یرعلیبلند ام صداي

 براي عکس برداري! دیخانم ها به جاي خوش وبش اماده بش-

 نذاشت ی!!حتمیتا اماده بش الیتوي و دیبهش بتوپه دو یرعلیام نکهیبه خنده افتاد و قبل ازا ایحرفش دن با

 شونه اي الیخی!بدمیبابک رو ند یانداختم ول الیو اطیبه ح یاز حرفم بگذره و داد زده بود!نگاه قهیدق کی

 تو دیدو زدیکه نفس نفس م یدرحال تایدر حال اماده شدن بود و ب ایبچه ها!!دن شیانداختم و رفتم پ باال

 !تند مانتوش رو در اورد و گفتاتاق



 !بازي راه انداختم! گیم گیچه م دیدونیپناه نم زدانیخواب موندم!از ترس  دیسالم سالم!ببخش-

 گفتم اوردمیرو در م یکه شال کرم رنگ یو درحال میمون به خنده افتاد همه

 نشده باشه!! رتیپناه متوجه تاخ زدانی دونمیم دیمن که بع-

 جلوي ارش نشست! یو روي صندل دیرو گز لبش

 !کنهینگو توروخدا باران!قبرم رو م-

 گ مانتو بود رو هم انتخاب کردم!!بهکه همرن یخنده شونه اي باال انداختم!!شلوار کتان صدري رنگ با

 رو انتخاب کردم که صحبت بچه ها توجه ام رو جلب کرد! یها نگاه کردم و کفش کرم رنگ کفش

 داره! کیت یچقدر رو بدقول دیدیهم که د یرعلیرسوندن!ام ریظاهرا کارها رو د دونمی:نمارش

 کرد دییهم حرفش رو تا دایش

 که عادي بود رفتارشون!! شیفعه ي پوگرنه د نهیاره حتما به خاطر هم-

 اماده شده رو کنار گذاشتم و برگشتم ست

 د؟؟یزنیحرف م یراجب ک دیدار-

 دیخند دایش

 عکاس گروه عوض شده؟؟ یستین انیکه در جر هیبه به!چه جور شراکت-

 گرفته بود و خودش دیمن رو ند یرعلیشد!دوباره ام ختهیبود که روي سرم ر یخیمثل اب  دایش حرف

 مجبور نبودم بابک رو گهید نکهیگرفته بود!دندونام رو روي هم فشار دادم!درسته از ا میتصم ییتنها

 نداشت!با حرص شال رو روي یگرفته بود اصال خوشحال دیدوباره من رو ند نکهیخوشحال بودم اما ا نمیبب

 نشسته بود و یسنگ قیگشتم!داخل االچ یرعلیرفتم!با چشم دنبال ام رونیکناردستم پرت کردم و ب مبل

 بود!!پا تند کردم سمتش... شیمشغول چک کردن گوش خونسرد

 قرار گرفته شم؟ دیقراره من ند یتا ک-

 شد! رهیباال رفته به صورت برافروخته ام خ ییبلندم سرش رو بلند کرد و با ابرو بایصداي تقر با

 شده؟یچ-

 دیبه من بگ نکهیه بشم عکاس گروه عوض شده؟؟چرا بدون انفري باشم که متوج نیاخر دیچرا من با-

 شما؟ دیداشت نکاریبراي ا یلیچه دل د؟؟اصالیکار رو کرد نیا

 و کوتاه چشماش دیکش شیشونیبه پ یدست کردیکه به اطرافش نگاه م یاخم از جاش بلند شد و در حال با

 گفت یبست و با لحن اروم رو

 ت رو براي من بلند کردي؟تو واقعا صدا ایمن بد متوجه شدم -

 و دمیترسیبود م تشیعصبان یکه نشون دهنده شیآالارم هاي رفتار نیاي بود از ا گهید تیموقع دیشا

 !با همون تن از صدا گفتموفتادیاتفاق م نینبود که ا ی!بار اولکردیفرق م نباریاما ا دمیکشیم عقب

 !کنمیکه دارم باهاتون صحبت م ییتن صدا نیچون من االن با باالتر دیدرست متوجه شد یلیخ-

 و خم شد دیبه چونه ش کش ینترسوندتم!دست گهیسردي که گوشه ي لبش نشست هم د پوزخند

 کنار گوشم لب زد قای!دقسمتم

 اژانس هر هیهات رو جمع کن و با  لهیبرگرد وس رونیبري ب نجایاز ا هیبا گر یمجبور بش نکهیقبل از ا-

 برو تهران! عتریسر چه

 که ترسوندتم و باعث شد از داخل زيیو خشم صداش!!!تنها چ تیاز جد دم،نهیپوزخندش ترساز  نه



 دنیبا د دیکنم هرم نفس هاش بود که روي گردنم حس کردم!!سرش رو که عقب کش دنیبه لرز شروع

 یرحالجدي!د نیسرد!هم نقدریبود!هم نیهم شهیهم یرعلیي سرد داخل چشماش بغض کردم!ام شهیش

 به چشماش زل زدم کردمیبغضم رو سرکوب م که

 جلوي چشمتون باشه منم! دیکه نبا یو اون دیکنی!اشتباه رو شما مدیو هست دیبود نیهم شهیهم-

 کردمیوقتا فرامموش م یکنم!حداقل نه االن!بعض هیگر خواستی!!اصال دلم نمالیسمت و دمیتند دو و

 که سرد بودنش شهرت عام وخاصه!!بدون یناهه!همون ادمپ زدانی یرعلیکه بهش دلبسته ام ام فردي

 الیبدم مانتوم رو تنم کرد و کوله ام رو برداشتم و از و یهاي بچه ها پاسخ یبه سئوال ها و نگران نکهیا

 زدم اما مقاومتم تا لحظه اي بود که در رو ببندم!!به محض بسته شدن در اشک روي گونه ام رونیب

 تونست؟یو حق به جانب حرف زد؟؟چطور م رحمانهیمقصر بودن انقدر ب نیدر ع شدی!چطور مدیچک

 کرده بودم!نه هیدادم و دسته گل خشک شده ام رو دستم گرفتم!تمام طول راه رو گر هیتاج تخت تک به

 براش مهم یکه حت یدست خودم که چطور دلبسته شده بود!دلبسته ي کس ،ازیرعلیدست ام از

 رو میهاي زندگ دیکه براي من با یستینوز متوجه نشدي اونقدر مهم ن"هدیچی!صداش توي گوشم پنبودم

 "؟؟یکن مشخص

 شده بود!به ساعت نگاه یاون شب دوست داشتن یرعلیشدم!چقدر ام رهیو به گل ها خ دمیکش یقیعم آه

 سر عکس برداري برگشته بود؟بهتر بود برم کرد؟؟ازیم کاریاالن داشت چ ینیغروب بود!5! کردم

 !از روشدمیم وانهیرو به روم زل بزنم چون قطعا د واریو به د نمیتا اخر شب بش تونستمینم رينجوی!امزون

 که بلند شدم مامان وارد اتاقم شد! تخت

 دونه؟؟ هی یکیبهتري -

 کردم لبخند بزنم!سرم رو تکون دادم و رفتم سمت کمد یسع

 مزون! رمیخوبم!دارم م-

 خوب بودي! یرفتیم یشده بود؟تو که داشت یچ یگیبه مادرت نم-

 باال انداختم شونه

 نبود که بگم بهت! یخاص زیچ-

 اصرار نکرد! شتریکردم که ب خداروشکر

 لباس بخرم! امکیس یبراي عروس خوامیباهات!م امیمنم م-

 بلند شد!با اخم به میخفه اي گفتم که صداي گوش ی!دوباره بغض توي گلوم نشست!باشهامکیس یعروس

 مکث جواب دادم یشدم و با کم رهیخ میناشناس روي گوش یرهشما

 بله؟-

 سالم باران!-

 شدم رهیرو از گوشم فاصله دادم و به شماره خ لمیبایحد باال رفت!مو نیتا اخر ابروهام

 د؟یکرد دایمن رو از کجا پ یبدونم شماره تونمیم یانیاقاي اش-

 دیخند

 ن؟ییپا ايیب تونمیباهات صحبت کنم!م خوامیدم!مکر دایکه ادرس خونه تون رو پ ییاز همونجا-

 داده بود ابروم تا هیتک نیکه به ماش دنشیکه باز مونده بود رو بستم و تند رفتم سمت پنجره!!با د یدهن

 برام تکون داد و گفت ی!دستدیحد باال پر نیاخر



 برسونمت؟؟ ريیم ییجا-

 حرص دندونام رو روي هم فشردم با

 تا دوباره براتون تکرار کنم؟؟ دیفاي اون روز من رو متوجه نشدکجاي حر یانیاقاي اش-

 !تازه متوجه شدم کهدیچیشدم!صداي خندهش توي گوشم پ رهیخ کردیمامان که کنجکاو نگاهم م به

 رو دوستنداشتم! دنیخندیم ادیکه ز ییادم ها گهید

 تو من رو! ای کنمیمن تو رو قانع م ای!میکنیباهم صحبت م ایب-

 به خاطرش بحثم یرعلیامروز که باام نیهم دیبود!!با لیامروزم تکم تیظرف گهی!ددمیاي کش کالفه پوف

 رهیشده بود نگاهش رو از پنجره گرفت و به من خ انیکه حاال متوجه جر شد؟مامانیم داشیبود پ شده

 !شد

 مشخص بشه! دیبا فشیبرو باهاش حرف بزن!باالخره تکل-

 دیچیشخص کرده بودم!صداش دوباره توي گوشم پرو م فشیقبال تکل دم؛منیرو گز لبم

 قبول کردي؟-

 بکنم؟ تونمیاي م گهیجز قبول کردن کار د-

 گفت! یو نه کوتاه دیخند

 !امیتا ب دیصبرکن-

 نگاه کردم و غر زدم دیخندیرو قطع کردم!به مامان که حاال م یگوش و

 خندي؟؟یداري م یبه چ قایمامان جان دق-

 دخترم! یالفگبه ک -

 دیام رو بوس گونه

 پسر رو قاطع و محکم بده! نی!پس جواب اریگ یبه نظر منم دلت جاي درست-

 !دمیکرده بود لبم رو گز یرعلیکه باالخره مامان به ام یکیاشاره ي کوچ از

 یرعلیام دنیبابک بغض کردم!چشمم،قلبم،عقلم،همه ي وجودم به د دنیرفتم با د رونیخونه که ب از

 و سمتش رفتم!با لبخند دستش رو سمتم گرفت دمیکش یدر عادت کرده بودن!آه نیا پشت

 سالم!-

 دستش نگاه کردم و سرد دستش رو فشردم به

 سالم!-

 که اومدي! یمرس-

 گرماي یحت کرد؟؟چراینم جادیدرونم ا یحس چیکدوم از حرفاش ه چینگاهش کردم!چرا ه حرفیب

 !تشکریحس چینداشتم!ه یحس چیکه برام باز کرد دوباره ه رو نینبود؟در ماش یهم دوستداشتن دستاش

 بدي ینهیشدم!اصال گز رهیتا سوار بشه خ زدیرو دور م نیکردم و سوار شدم!!به قامتش که ماش یکوتاه

 رنگ!کنارم که نشست گفت یعسل ییو چشما ییخرما ده،موهايیورز یکلیدختر بود!قد بلند،ه هی براي

 نداره بگو تو یاشکال شهیم رتیکه د یکنیاما اگه فکر م میباهم صحبت کنکافه تا  میبر دونمیبهتر م-

 !میکنیصحبت م ریمس

 باهاش رو شتریعالقه اي به کافه رفتن و صحبت ب چیرو تکون دادم و به ساعت نگاه کردم!ه سرم

 به مزون رو تحمل کنم! دنیرس ریمس قهیهمون چند د دادمیم حی!ترجنداشتم



 !شهیم رمیبرم مزون و د دیبا-

 اي گفت و راه افتاد باشه

 بود که جوابم رو با نه دادي!من هم گذاشتم به حساب نازه هاي شیهفته پ3پس من شروع کنم! -

 دانشگاه رو بهونه یکنم اما وقت تیدفعه هاي بعدي راض تونستمیخودم فکر کردم م شیات!پ دخترونه

 من نداري! دنیي به دواقعا عالقه ا دمیبراي انتخاب عکس ها فهم ومديیو ن کردي

 !دیابروم باال پر ناخداگاه

 ؟؟یگفت یچ-

 !ايیب یگفت که به خاطر کارهاي دانشگاهت نتونست یرعلی!امگمیروز انتخاب عکس ها رو م-

 گفته بود؟ نطوريیا یرعلیداد!!ام یجاش رو به لبخند کمرنگ تعجبم

 قرار داد چندساله یلیبه چه دل یرعلیکه ام میبگذر ومدم،حاالیحساب سمتت ن نیبه هرحال!من روي ا-

 اما امروز یرو خواست نیکه تو ازش ا کردمی!من فکر ممیهمکاري کن گهیرو فسخ کرد و نخواست د مون

 نیقرارداد رو فسخ کرده اما ا یرعلیچرا ام دمیشدم!درسته نفهم جیدعواتون شده سر من گ دمیشن یوقت

 زورمم بزنم! نی!خواستم اخریستین لیم یمن بهم به  نیکه تو همچ دمیفهم رو

 باهاش دوست بشم؟ نکهیا ؟؟بهیچ ستم؟؟بهین لیم یحرفش پوزخند زدم!ب از

 که امار به دستتون رسونده هم کامال در اشتباه بوده!دعواي ی!اون کسدیکامال در اشتباه هست یانیاقاي اش-

 پناه مطئنن به خاطر شما نبوده! زدانیو اقاي  من

 کرد و به سمتم برگشت زیرو ر چشماش

 د؟؟یبا هم-

 بود اما یزدم!سئوال قشنگ ی" لبخند کمرنگد؟یبست!!"باهم خیسئوالش خون توي رگام  از

 لبخندم رو جمع کنم کوتاه گفتم کردمیم یکه سع ی...درحالجوابش

 معلومه که نه!-

 بوده؟؟ یپس اون دعوا بابت چ-

 حرص چشمام رو روي هم فشردم با

 !درسته؟ادیم شیپ کیدوتا شر نیاختالف ب-

 صبور بودي! یلیحتما خ ايیکنار ب یرعلیماه با ام5 یتونست ینه!چون وقت یاز اون شرکا باش یکیاگه تو -

 دمیرو گز لبم

 !ستین یمنطق هینظر-

 کردم قاطع حرفم رو بزنم یجلوي پاساژ لبم رو تر کرم و سع نیتوقف ماش با

 اي گهیهر شخص د ایرابطه با شما  هیبه شروع  یلیم چیکه من ه دیمتوجه شده باش دوارمیبه هرحال ام-

 ندارم!ممنون از لطفتون! رو

 بشم صدام زد ادهیپ نکهیاز ا قبل

 باران؟-

 دسته اي گل رز قرمز برداشت و گرفت سمتم نیشد و از پشت ماش خم

 رو رد نکن! یکی نیبراي توا!حداقل ا نیا-

 گل ها دنیشدم!از د ادهیپ نشیدسته گل رو از دستش گرفتم و از ماش یتشکر کوتاه و با دمیرو گز لبم



 تا از ستادمیاسانسور روفشردم و منتظر ا یزود جمعش کردم!!دکمه یلیروي لبم نشست اما خ لبخند

 یلیکردم اما نتونستم که برنگردم!خ یسع یلیکه بوي عطر تلخش مشامم رو پر کرد!!خ ادیب نییپا 3 طبقه

 با لبخندبهش سالم نکنم! شهیکردم اما نتونستم که مثل هم یسع

 سالم!-

 و به ستادمیسري تکون بده وارد اسانسور شد!کنارش ا یحت نکهیبهم انداخت و بدون ا ینگاه مین

 زدیداشت پوزخند م یشدم!براي چ رهیگوشه ي لبش خ پوزخند

 عکس برداري چطور بود؟-

 گفت رهینگاهشو از در اسانسور بگ نکهیا بدون

 ...دیشراکت با من شده باش نیمتوجه قوان کردمیفکر م-

 و نگران نگاهش کردم دیلحن سرد و شما شدن دوبارهم ابروم باال پر از

 متوجه منظورتون نشدم!-

 کلمه از حرفاش رو هم متوجه نشده هی یرفت!حت رونیسرش رو تکون داد و از اسانسور ب حرفیب

 شدم رهیابروهاش خ ونیم مکنارش رفتم و به اخ حرفی!ببودم

 ...زدیاقاي -

 صدات رو بشنوم! خوامینم-

 با من خواستیبدون توجه به من مبهوت وارد مزون شد!بارها و بارها جمله ش تو سرم پژواك شد!نم و

 که توي گلوم نشست دنبالش وارد مزون یبزنه!اما چرا؟مگه من مقصر بودم؟بدون توجه به بغض حرف

 لبخند دنمیبا د مایرفت سمت دفتر و بازش کرد!!س حرفیرفته ش نگاه کردم؛ب!به اخم هاي توهم شدم

 جفتمون شد به سمانه اشاره کرد تا تنهامون بذارن!با تیمتوجه عصبان یو خواست سالم کنه اما وقت زد

 دمیکوب زیو روي م دمیگذاشتم و دفتر توي دستش رو کش زیدسته گل رو روي م حرص

 براي رفتار صبحم بازخواست دینه منم که با ایشراکت رو متوجه بشم؟ نیقوان دیمنم که با نیاواقعا -

 بشم؟

 هاش رو روي هم فشرد و کوتاه اخطار داد چشم

 ادامه نده!-

 ...یم رادیپناه ا زدانیچون دارم از اقاي  ایگم؟؟یرو م قتیچرا؟چون دارم حق-

 باعث حرف توي دهنم بماسه! ادشیفر صداي

 سئوال بره... ریاسم برندم ز خوادیگفتم که اصال دلم نم میکه باهم صحبت کرد یاول روز-

 شد رهیکه حاال صورتش رو ترسناك کرده بود بهم خ ییهمون اخم ها با

 نگفتم؟ ایگفتم -

 صدام نلرزه گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 من هم گفتم که هم...-

 و ادامه داد دیرو توي نگاهم کوب نگاهش

 ایسرکار!گفتم  ايیبعد م ذاريیم رونیفتم که تمام احساسات دخترونه ي مسخرهت رو ببهت گ-

 نگفتم؟؟

 !متوجه احساسم به خودش شده بود؟دی!رنگ از روم پردمیترس نباریا



 که سراغ داشتم رو از دست بدم! ییعکاسا نیاز بهتر یکیتو و اون احساس مسخرهت باعث شدي -

 دیدش!به چشمام زل زد و از الي دندوناش غرسمت خو دتمیرو گرفت و کش بازوم

 !تویکنیتنت نم شیباهاش اما دفعه ي بعد براي من لباس م یرفت شیکه تا کجا پ ستیاصال مهم ن-

 فکرکردي؟هان؟ یمن چ راجب

 از یچی!هاوردمیاز حرفاش سر درنم یچیزد که باعث شد توي جام تکون بخورم!ه اديی"هان" رو فر

 تا ستیجز قسمت اول جمله ش که هزار بار توي سرم رنگ خورد"اصال مهم ن بودم به دهینفهم حرفاش

 باهاش" یرفت شیپ کجا

 دینگاه کرد!دستش رو از بازوم جدا کرد و غر دیروي گونه ام چک اریاخت یکه ب یاشک به

 رول بازي کردنا!خوب ثابت شدي بهم! نیا گهیبسه د-

 رونیب شدیتر م قیکه پوزخند گوشه ي لبش عم یدسته گل انداخت و درحالبه  یبره نگاه نکهیقبل ازا و

 جمله هزار بار توي سرم تکرار نیرول بازي کردنا!خوب ثابت شدي بهم!" ا نیا گهیبسه د-!" رفت

 بود؟؟چطور نیانقدر سنگ یرعلینخورم!چرا حرفاي ام نی!!دستم رو به گوشه ي کانتر گرفتم تا زمشد

 کري راجب من بکنه؟ف نیبود همچ تونسته

 داده بودم و اشک گونه هام رو هیتوي همون حالت به کانتر تک یرعلیساعت بعد از رفتن ام میتا ن درست

 یرعلینه صداي سمانه!فقط و فقط صداي ام دمیشنیرو م مایساعتنه صداي س می!تمام اون نکردیم سیخ

 حالم یثابت شدي بهم!"بچه ها وقت رول بازي کردنا!خوب نیا گهی"بسه دخوردیکه تو گوشم زنگ م بود

 ادیز یرعلیبودن که عمق دعواي من وام دهی!خوب فهمادیبودن مزون رو بسته بودن تا مشتري ن دهید رو

 بفهمم تونستمیجوري نم چی!هدادیاب قندي که سمانه به خوردم م یحت ومدیبه دهنم تلخ م ی!!همه چبوده

 "یرفت شیکه تا کجا باهاش پ ستیال مهم نفکري راجب من کرده!"اص نیچطوري همچ یرعلیام

 حتما من و بابک رو دمیبعد از رفتنش بود که تازه متوجه نگاه اخرش به دسته گل شدم و فهم قهید ده

 اي جهینت نیقلم کم بود تا به همچ هی نی!بعد از دعواي صبحمون سر بابک فقط همدهید نیماش توي

 ماه بود من5فکري راجبم بکنه!  نید حق نداشت چنبو دهیکه د یابروم نشست،هرچ نی!!اخم ببرسه

 میبود حراج گذاشته بود؟؟با صداي زنگ گوش دهیکه د زيیماه شناخت رو به خاطر چ5!اون شناختیروم

 رو یاسم بابا اشکم شدت گرفت و گوش دنیرو گرفت سمتم!با د یگوش فمیبلند شد و از داخل ک مایس

 دیچیپگوشم گذاشتم!صداي خندونش توي گوشم  دم

 خونه! رمیدنبالت؟دارم م امیسالم ناردونم!کارت تموم شده ب-

 !!ایب ییاره بابا-

 لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 ؟یباران بابا خوب-

 به گلوم فشرد شتریخودش رو ب بغض

 نه بابا!-

 !باشه بابا؟؟میزنیمزون دنبالت!بعد با هم حرف م امیم-

 باشه!-

 مال اشکاي روي گونهم رو پاك کردرو قطع کردم!سمانه با دست یگوش و

 بودمش! دهیند نطوريیماه ا نچندیبگم تو ا تونمیبود!م یعصب یلیپناه هم خ زدانیاقاي -



 ضربه اي به پهلوش زد مایکه شدت گرفت س اشکام

 !ادیم شیتوي کار پ زایچ نیاونم ناراحته!ا یبگم که اگه تو ناراحت خواستمیخب..م-

 نیبهم زده بود برام سنگ یرعلیکه ام ییبود اما حرفا یم!اي کاش از همون دعواهاي الکزد پوزخند

 داشتن به ازیفضا!ن نیداشتم به دور بودن از ا ازیدلخور نبودم؛دلشکسته بودم!ن نباری!انیسنگ یلی!خبود

 گونهم رو نیي خنک ماش شهی!باالخره بابا اومد،کمکم کرد تا همراهش برم!به شیرعلیام دنیروز ند چند

 !دست بابا روي دستاي سردم نشست!چسبوندم

 ناردونم؟ یزنیحرف نم-

 که گرفته بودم رو به زبون اوردم یمیو تصم دمیکش یقیعم آه

 خاله پونه! شیبرم پ خوامیچند روز م-

 لحظه سکوت کرد چند

 تنها؟؟-

 رو بستم و زمزمه کردم چشمام

 تنها!-

 ؟؟یمزون چ-

 !ستیمهم ن-

 دیرسپ یمکث کوتاه با

 بحثتون شده؟ یرعلیبا ام-

 رو به نشونه ي مثبت تکون دادم! سرم

 به جاي فرار کردن باهم حر... ستیبهتر ن-

 دمیحرفش پر ونیم

 !ستیبابا!بهتر ن ستیبهتر ن-

 رو در اورد! شیگفت و گوش یخب کوتاه لهی!خدیدوباره اشک روي گونه ام چک و

 !ریبگ رازیش طیبل هیبراي امشب -

 اره...همون ساعت خوبه!-

 !ی!مرسرسهینه م-

 رو که قطع کرد بهم نگاه کرد یگوش

 شد! 9براي ساعت  طتیبل-

 کوك کرد رو سرکوب کردم!حق نداشتم دلتنگ یاالن ساز دلتنگ نیکه از هم یرو تکون دادم و دل سرم

 کنه پلکامو سینه ام رو خدوباره اشک گو نکهی!قبل ازاکنهیدختر هرزه نگاهم م هیبشم که به چشم  یکس

 بود! ی!کافگهیبود د یهم فشار دادم!کاف روي

 !موقع اومدنمدمیزدم و پتو رو روي سرم کش یپونه با مامان روي تختم غلت یتوجه به صحبت تلفن بدون

 !چون خودمم نگران خودمکردمیبود!درك م کرد؛نگرانمینم یفرق چیه واریصورت مامان با د رنگ

 دم گوشم زمزمه کرد "خداتو گم نکن" شهیهم !اما بابا مثلبودم

 کنار تخت واریبه د یرو مرور کردم!مشت محکم یرعلیو دوباره حرف ام دمیبه گردنبندم کش یدست

 دختر خراب بهم نگاه کنه!!حق هیحق نداشت به چشم  یرعلی!!از درد صورتم تو هم جمع شد!امدمیکوب



 من با بابکم!بره!حق نداشت فکر کنه  یطرفه به قاض هی نداشت

 ؟یبگ زيیچ خوايیبارانم نم-

 براي گفتن وجود نداره! زيیچ-

 ارم؟یبرات ب خوريیخب!استراحت کن،تازه از راه اومدي خسته اي!غذا م لهیخ-

 نه!-

 اي از اتاق خارج شد و برق رو خاموش کرد...با بغض سرم رو توي بالشت فرو گهید حرفیب

 حال و نیکنم ؛اگه امروز با ا یتوجه کردیم یونم که دلتنگدر یبه کودك احساس یحت خواستمی!نمکردم

 توي گوشم یرعلیشدن همون کودك درونمه!صاي ام یهمهش به خاطر احساسات رازیاومده بودم ش روز

 که سراغ داشتم رو از دست ییعکاسا نیاز بهتر یکی"تو و اون احساس مسخره ت باعث شدي دیچیپ

 !"بدم

 روي گونه ام یقطره اشک ختنیبا ر همزمان شد دمیکه کش یقیعم آه

 رول بازي کردنا!خوب ثابت شدي بهم" نیا گهی"بسه د

 اشک دوم قطره

 !"یکنیتنت نم شیبعد براي من لباس م یباهاش اما دفعه یرفت شیکه تا کجا پ ستی"اصال مهم ن

 منو متهم به کاري یرعلیما کردمیفکر نم چوقتیاتاق رو شکست!ه نیصداي هق هقم سکوت سنگ نباریا

 دوري یکه راجب مردم قضاوت کنه!خاطره ستین یکه ادم گفتیکه انجامش ندادم!حداقل خودش م کنه

 ذهنم پررنگ شد توي

 دادي! شیمطمئنه باز ینیدادي  شیباز گهیم یکه قضاوت کنه..وقت ستین یادم ایس-"

 رو یحرف نزنه اما..اما عشق همه چ بدون قضاوت چوقتیعادي با ادماي عادي ه یتو زندگ دیاره؛شا-

 ادم رو!" هیرفتاري  ی!حتکنهیم عوض

 واقعا هوا گرم ای کردمینفسم بند اومده بود؟؟من حس م ای کردمی!من حس مدمیبه گلوم کش یدست

 که به صورتمم خورد نتونست یخنک مینس یاتاق رو باز کردم!حت یتخت نشستم و پنجره شد؟؟روي

 به هیگر ونیو عشق به من؟م یرعلیشک روي گونه هام شدت گرفت!عشق؟؟امبدنم رو کم کنه!ا گرماي

 نیعاشق بشه؟اونم عاشق من؟موضوع خنده دار تر از ا یرعلی!امکیریستیبلند و ه یخنده هیافتادم! خنده

 خودم کنم؟ ریرو اس یرعلیخوشگل بودم که ام یلیفکرکرده بودم؟خ یخودم چ شیپ بود؟من

 وارم نگاه وونهیو د بیدستاش گرفت و نگران به حاالت عج نیتم!صورتم رو بسم دیباز شد و پونه دو در

 !کردیم

 ؟یباران خاله خوب-

 گفتم خوردیو اشک روي ونه هام سر م دمیخندیکه م یدرحال

 !کنمیم بیغر بیشدم!دارم فکراي عج وونهیپونه،من د-

 شدت گرفتن و خودم رو توي اغوشش فرو کردم اشکام

 اگه بفهمم شهیکم م یخاک یکره نیاز ا یپونه؟؟مگه چ شهیم یعاشقم باشه؟چ مگه واقعا شهیم یچ-

 من؟ خوامیم اديیز زیپونه؟مگه چ شهیم یخواد؟چیهم من رو م خوامیکه م یاون

 دیرو بوس میشونیچشماي تر شده پ با

 اروم باش قربونت برم،اروم باش!-



 تو و اون احساس مسخرهت-ردن" توي گوشم زنگ خو یکی یکی یرعلیرو بستم و حرف هاي ام چشمام

 شیکه تا کجا پ ستیکه سراغ داشتم رو از دست بدم!" "اصال مهم ن ییعکاسا نیاز بهتر یکیشدي  باعث

 رول بازي کردنا!خوب نیا گهی" "بسه دیکنیتنت نم شیباهاش اما دفعه ي بعد براي من لباس م یرفت

 شدي بهم!" ثابت

 نی!ادیکشیزبونه م شیتوي وجودم شعله هاي ات کردم؛یبه گلبول بدنم حس مرو توي گلبول  جهنم

 میشونیبود!اسمش رو زمزمه کردم و دستش رو روي پ نیمطمئنن به خاطر هم بیو غر بیعج گرماي

 !بوي عطر تلخ رودمی"نفس کششنوي؟ی"باران صدام رو مدیچیکردم!صداشش توي گوشم پ حس

 و الي پلکاي ورم کردهم رو باز کردم!پونه بود که سوزن دمیدستم نالاما خبري نبود!با سوزش  خواستمیم

 تنم ینخ رهنیبه پ یزد!!دست ینیچشماي بازم لبخند غمگ دنیرو توي رگم فرو کرده بود!با د سرم

 دمیو نال دمیکش

 گرمه!-

 دیام رو بوس گونه

 فدات شم! یشیخوب م-

 زمزمه کردمسرم رو تکون دادم و به قطره هاي سرم زل زدم و  اروم

 !یشیباران،خوب م یشی!خوب مشمیاره،خوب م-

 رنگش از جلوي یرو پاك کردم و به سقف زل زدم!نقش چشماي ذغال دیکه روي گونه ام چک یاشک

 بود که یتیبغضم به خاطر حس حما نباری!بغض کردم،بغضم به خاطر حرفاش نبود؛ارفتیکنار نم چشمام

 هوی دونمیبود که نم یقیحس عم نی!بغضم به خاطر اشدیم قینقش چشماش به رگام تزر اداوريیبا  یحت

 و صورتش دمیکش یقیرو تحت و شعاع قرار داده بود!آه عم میزندگ نطوريیشده بود و ا داشیکجا پ از

 بود که بعد اون حرفا هنوز هم با بیمجسم کردم!وجب به وجب صورتش رو مرور کردم،عج رو

 شهینداشتم!هم ایموقع دعوا و قهرم با ارش چوقتیکه ه ی!حسشدیو دلم تنگ م زدیقلبم تند م شیاداوری

 حوصله یشدم،بیم کردم،کسلیبغض نم شیاداوریبا  چوقتیمقصر بود!ه ایارش ینیمقصر بود  ایارش یوقت

 دنیبراي د چوقتی!هدیکشیلحظه صداش پر نم هی دنیدلم براي شن چوقتیاز نبودش اما ه شدمیم

 سهیداشتم رو مقا ایکه به ارش یرو با احساس یرعلیر که احساسم به ام!هر باکردمینم قراريیب دوبارهش

 !به پونه که کنارم رويدمیترسیم شدیم قتریکه هر روز عم یحس نی!از اشدیم یتوي دلم خال کردمیم

 نگاه کردم ذاشتیرو روي گردنم م یسینشسته بود و دستما خ تخت

 خودم کمتر الیبه خ نم؛خواستمیرو نب یرعلیام راز؛خواستمیمدم شمسخرهست،از تهران فرار کردم او-

 !نمیبیچشماش رو همه جا م رینداره!تصو دهیفا نکارایفکرکنم،فراموشش کنم اما انگار ا بهش

 همراه با اشک! یدم،خندهیخند

 گوشه و بهش هی نمیفرار کنم بعد دوستدارم فقط بش الشیجالبه،اومدم از خودش و فکرو خ یلیخ-

 !رکنمفک

 اي روي گونه ام سر خورد گهیاشک د قطره

 بهم دست داده،گفتم تموم دنشید ادیکه از ز یحس هیحس زودگذره، هی کردمیفکرم شیتا چند وقت پ-

 !کالفهزنمیبال بال م دهیمثل مرغ سربر نمشیبیروز نم هی!تا ستیخبرا ن نینه؛از ا دمیاما د شهیم

 تحمل کنم!!خودم خودم رو نمتونم شمیم ی!عصبانشمیم



 اشک بعدي قطره

 درست باشه منم... دمیکه از عشق شن ییفایاگه تعر-

 شد... قتریعم بغضم

 من عاشقش شدم!-

 به خودم!اشکام که شدت گرفتن توي اغوشش قیحس عم نیچقدر سخت بود اعتراف ا و

 !دیلرزیپونه هم مثل خودم م ی...چونهدتمیکش

 دلم رفت براي اون یک دونمی...نمشیشونیروي پ شهیدلم رفت براي اخماي هم یک دونمیپونه...نم-

 برام سخت شده! دنشیکه ند دونمیم نویاما...ا دونمیکدوم رو نم چیرنگ!ه یذغال چشماي

 کیاز دهنش در اومده اول به شر یتوي گوشم زنگ خورد"اون خانم وارد مزون من شده و هرچ صداش

 و بعد به خودمن گفته!" من

 روي لبام نشست یلبخند کمرنگ ایلوي خانواده ارشهاش ج تیحما اداوريی از

 رو گرفت ایاز کجا دلم براش رفت..از همون روزي که دست مادر ارش فهممیم کنمیکه فکر م کمینه  ای-

 توي صورتم نخوره!! تا

 شد قتریعم بغضم

 یرعلیکه کنار ام ی!ترسکردمیکه کنارش حس م یتینداشت!امن یکه تموم ییها تیهاش!حما تیحما-

 !باختیم رنگ

 اي روي گونهم نشست گهیاشک د قطره

 از کنارش تکون بخورم! خواستمیکنارش انقدر جام امن بود که نم-

 کوتاه و پر بغض یخنده هیدم،یخند

 !دهیم تیتنشم امن رهنیبه چهارخونه هاي پ یاونقدر محکم هست که حت-

 بود! نیواقعا هم یرعلیحرفم پونه هم لبخند زد!ام با

 گاه! هیت،تکیکنم!غرور،حما فیتوص تونمیرو تو سه تا کلمه م یرعلیام-

 شد و خیکه مثل م یاخرم رو زدم،حرف یرو جلوي چشمام تجسم کردم!حرف میخیرو بستم و مرد  چشمام

 قلبم فرو رفت توي

 نبودم و چوقتیمتهمم کرد که ه زيیزد که مستحقش نبودم،به چ ییدلم رو شکست!حرفا نایبا همه ي ا-

 !ادماکنهیفکر م نطوريیا یرعلیتنم کردم اما ام شیکه باشم!من نه رول بازي کردم نه لباس م نخواستم

 که شکسته ادامه یدل نیبا ا تونمیبا قلب شکسته ادامه بدن!هنوز هم عاشقشم اما نم توننینم

 ...کنمی!شراکتمون رو فسخ مبدم

 باران...-

 که انقدر راحتت قضاوتم کرده ادامه بدم!! یبا کس تونمیی.نمرو گرفتم.. مینگو پونه...تصم یچیه-

 بده؟ تیرضا یرعلیام یکنیفکرم-

 رو بستم و بغضم رو سرکوب کردم چشمام

 خودش ازم ساخته ادامه بده! شیکه پ یفکرنکنم اونم بخواد با اون ادم-

 بدي فکرکردي؟ دیکه با یو درباره خسارت-

 !ستیبرام مهم ن-



 نیمهمتر نیقلبم رو شکسته بود و ا یرعلینگفت!ام زيیگرفتم سکوت کرد و چ رو میتصم دید یوقت

 کنم! هیبهش تک تونمیم کردمیشدن از مردي که فکرم دیبود!ناام اتفاق

 به بشقاب یروز کامل باالخره تبم قطع شده بود اما هنوز سوزش قلبم ادامه داشت!کالفه نگاه هیاز  بعد

 ف هاي بابا گوش دادمکه جلوم بود زل زدم و به حر یعدس

 زدانی!هیشراکتمون رو بهم بزنم؟مگه خاله باز خوامیکه م یچ ینیخوب فکرات رو بکن، نیباران بابا بش-

 چقدر دیبا یدونی!میوفتیهمون روز موقع امضاي قرار داد بهت گفت که اصال به فکر فسخ قرارداد ن پناه

 مزون خوايیم ؟خودتیکن دایپ خوايیکار رو از کجا م نیا بدي؟خسارتش به کنار،ببهتر از خسارت

 ؟یبزن

 محضر تا معامله رو فسخ میبر گهیپناه زن بزن بگو هفته ي د زدانیرو گرفتم...به  ممیباباجان من تصم-

 !دمیشدهه،با همون خسارتش رو م بمینص یمدت هم پول خوب نی!خداروشکر که امیکن

 دمیرو شن بار صداي کالفه ي بابا نیاول براي

 باران بس کن دخترم!-

 رو قورت دادم بغضم

 !خدافظ!زنمیپناه زنگ نم زدانیبابا انقدر کش نده!لطفا کاري که گفتم رو بکن چون خودم به -

 با خواستمیرو خاموش کردم!نم میرو روي بابا قطع کردم و گوش یبار توي تمام عمرم گوش نیاول براي

 دمیتم که صداي پونه رو شندهنم گذاش یعدس یصحبت کنم!قاشق یکس

 م؟؟یتوي شهر بزن یچرخ هی میبر هینظرت چ-

 باال انداختم شونه

 !نمیرو تو خونه بش شتمیدو روزي که پ نیتمام ا خوامی!نممیبر-

 زد و گفت لبخند

 رو بخور برو اماده شو!! تیعدس-

 رو دهنم گذاشتم... یاي از عدس گهیاي گفتم و قاشق د باشه

 دي؟یخرلباس  یبراي عروس-

 رو باال انداختم سرم

 !خرمیم نجاینه هم-

 کنم! دیخوبه چون خودمم وقت نکردم خر-

 که از ی!قطره اشکدمیدوستم رو دارم از دست م نیبهتر کردمیبغض کردم،حس م امکیس اداوريی با

 یرعلیبود که ام یشب قشنگ اداوردنیو غزل نبود،به خاطر به  امکیس یبه خاطر عروس دیچک چشمم

 برده بودتم یکه فقط و فقط به خاطر پرت کردن حواسم و در اوردن از ناراحت یساخته بود!!شب برام

 دمی!!آه کشگلخونه

 چه طوري تشکر کنم! دونمی...نمینیپناه...واقعا... زدانیاقاي -"

 !"هیکاف یکه ناخونات رو توي بازوم فرو نکن نیهم-

 رفتم توي اتاق!نفس یبلند شدم و با تشکر کوتاه زهیوي گونه ام برقطره اشک هم ر نیدوم نکهیازا قبل

 و اشک ارمیب ادیمحبت هاي خاصش رو  تونستمیتا به خودم و اشکام مسلط بشم اما نم دمیکش یقیعم

 خوايیچطوري م یشیدلتنگ م نطوريیا دنشیروز ند هیکهبا  یی!مانتوم رو تنم کردم و غر زدم؛توزمینر



 ؟؟چطوري؟ینرو بهم بز شراکتتون

 "کنمیخودم رو اروم م وفتمیحرفاش م ادی!شهیکردم و جواب خودم رو دادم"به درك که دلم تنگ م اخم

 رفتم! رونیب زدمیخودم پوزخند م یشهیر یکه به حرف هاي ب یدرحال

 خودم یهیرو توي روح دیخر یمعجزه کنه،بارهایادم ها رو عوض م هیکردن روح دیخر گنیم شهیهم

 رو یلباس نیمغازه،اول نیکرد،توي اول شتریرو ب میکالفگ دی!!خرکردیفرق م یهمه چ نباریار ااما انگ دمید

 و کفش هم به پونه واگذار کردم و فیک دیو به غر زدن هاي پونه توجه نکردم!خر دمیخر دمیپوش که

 زل شدیکه ازش خارج م ییام زل زدم...به بخارها رقهوهیپاساژ نشستم و به فنجون ش ایکافه تر داخل

 کردن هاش،سرد بودن اش،اخمیگذرونده بودم شدم!بداخالق یرعلیکه کنار ام ییو محو روزا زدم

 !هنوزهم حرفاش رو نتونسته بودمخوردی!هنوز حرفاش توي گوشم زنگ مدمیهاش!آه کش تی!حماهاش

 وم باالشدم!ابر رهیرنگ خ یجفت چشم ذغال هیسرم رو بلند کردم و به  ییکنم!با صداي سالم اشنا هضم

 کرد؟یم کاریچ نجای!ادیپر

 !ثیحد-

 دیخم شد و تو اغوشم کش دیخندیکه م یدرحال

 ؟یکنیم کاریچ نجای!تو ایییعجب تصادف-

 داد؟؟یرو م یرعلینبود که بگم بوي ام بیعج

 ؟یکنیم کاریخاله ام!تو چ شیاومدم پ-

 به اطراف انداختم وگفتم یحواسم سرجاش اومد و دستپاچه نگاه تازه

 انوادهت اومدي؟؟با خ-

 بامزه اي زد لبخند

 اومدم! دیراحت باشه!خودم همراه سع التیپناه کوچکه که نه،خ زدانیاگه منظورت از خانواده اقاي -

 باال انداختم و متعجب گفتم ابرو

 د؟یسع-

 اونطرف تر نشسته بود گفت زیکه چند م یپسر جوون به

 !میسري به مادرجون بزن هی می!اومدکنهیم یران زندگاما ته هیرازینامزدم!اصالتا ش-

 !منیبه سالمت-گفتم  ثیرو به حد کردمیسالم م دیکه با تکون سرم به سع یزدم و درحال لبخند

 !گمیم کیزم،تبرینامزد داري عز دونستمینم

 گفت دیخندیکه م یحال در

 !یدونستیدختر معلومه که نم ديیساعت هم منو د میسر جمع ن-

 وگفتم دمیکش میشونیبه پ یدست جیگ

 ؟یستیتو مگه با خانوادهت لندن ن-

 رو تکون داد سرش

 !شمیو موندگار م رانیا گردمیاره بورس شدم من،سال اخري ام!درسم که تموم بشه برم-

 گفتم و لبخند زدم یاهان

 !مییخونه!من و خاله ام تنها نیایبراي شام ب شمیخوشحال م-

 بود! یگرمش دوستداشتن لبخند



 !نمتیبیباران جان لطف داري،اما مادرجون شام منتظرمونه!انشاال تهران م یمرس-

 اره حتما!-

 دیام رو بوس گونه

 !خدافظ!دمتیشدم د زم؛خوشحالیعز شمیمزاحمت نم-

 از کمیهم  یرعلیاگه ام شدیم یفکر کردم چ نینشستم و به ا میرو با لبخند دادم و روي صندل جوابش

 ؟خواهرش رو داشت یمهربون

 ممیبابا تصم یدوستداشتم بدونم وقت یلیفکرکردم!خ یرعلیرو مزه کردم و به ام رقهوهمیاي از ش جرعه

 حتما بهم دونستمیرو روشن کنم چون م میگوش خواستیم دم،دلمیشده!آه کش یبهش گفته چه شکل رو

 دهاما دلم براي همون داد زدنش هم تنگ ش لرزونهیگوشم رو م یو با دادش پرده زنهیم زنگ

 برام یرعلیبود!متهم شدن از جانب ام نیاما حرف هاش سنگ شدمیدلتنگش م یکه حساب دونستمی!مبود

 ریشده بود؛دستم رو ز ريیدرگ نیفحش نثار حضور نحس بابک کردم که باعث ا رلبیبود!ز نیسنگ

 برگشت! دیبسته هاي خرکه پونه با  دمیکشیکافه م یچوب زیروي م یام گذاشتم و خط هاي فرض چونه

 ات باشه قهییبه سل کیکه نزد زيیچ هی!مردم تا گهید کرديیم دیخر ومديیباران خدا نکشتت،خودت م-

 کردم! دایپ

 ندارم خودت اصرار کردي! ازيیمن که گفتم ن-

 اخم نگاهم کرد با

 !ديیخریبله خب به خودت بود که اصال لباس هم نم-

 اي از نسکافه م رو مزه کردم گهیجرعه ي دزدم و  تشیبه عصبان یکمرنگ لبخند

 دم؟یرو د یرعلیخواهر ام-

 کذاشت نیباال انداخت و متعجب منو رو زم ییابرو

 کجا؟؟-

 جلوتر با نامزدش نشستن! زیدو تا م-

 انداخت وگفت دیو سع ثیموشکافانه اي به حد نگاه

 باهاشون؟ ستین ریام ینیتنهاست؟-

 دی!اسم کاملش رو دوستداشتم!اخم هام رو که دکردنیصداش م ریام همه نکهیکردم،متنفر بودم ازا اخم

 دیخند

 !یرعلیام دیببخش-

 رو باال انداختم وگفتم سرم

 نه گفتم که با نامزدش اومده!-

 گفت و نگاهم کرد یکوتاه اهان

 ؟یهست متیهنوز هم پاي تصم-

 بودم!سرم رو اروم تکون دادم سادهینبودم از کارم اما پاش وا مطمئن

 !ذارهینم یرعلیه نظر من امب-

 گفتم کردمیپونه دعا م هیکه توي دلم براي درست بودن فرض یدرحال

 بذاره! دیبا-



 یکی...با فنجون سرامادیتاسف سرش رو تکون داد و به کافه من اشاره کرد تا براي گرفتن سفارش ب با

 و بعد از رفتن مرد به من نگاه کرد داد کیو ک رقهوهیکردم..پونه هم مثل من سفارش ش بازي

 ه؟یخودشه!اسمش چ هیشب یرعلیچقدر خواهر ام-

 و گفتم دمیکش آه

 !ثیحد-

 گفت و سرش رو تکون داد! یاهان

 !میاماده بش یراحت براي عروس الیکه صبح با خ رمیگیم طیبراي فردا شب بل-

 کردن دینسبت به خر یحس خوب چینگاه کردم!بر خالف گذشته ه دیاي گفتم و به بسته هاي خر باشه

 نداشتم! امروز

 !کنهیداره ازدواج م امکیس شهیباورم نم-

 زدم و سرم رو تکون دادم ینیغمگ لبخند

 شه؟یم میبگم به غزل حسود شهیباورت م-

 دیخند ذاشتیرو دهنش م کیکه تکه اي از ک یدرحال

 بودي! کینزد مکایبه س شتریراستش اصال جاي تعجب نداره،به هرحال از همه ي ماتوب-

 رو تکون دادم سرم

 از سروکولش باال برم! تونمینم گهیکه ازدواج کنه د ایس-

 شدت گرفت خندهش

 نه؟یبه خاطر ا ایتو از ازدواج س یهمه ي ناراحت-

 ینیاصال خوب نبود! نیراحت باشم و ا ایبا س میمثل قد تونستمینم گهیکه بود د یخنده افتادم!هر چ به

 بود!چشمام رو بستم و نفسم رو فوت یشاک یلیبود؟؟حتما اون هم خ دهیفهمرو  ممیهم تصم ایس

 !دادمیها جواب م یلیبه خ دیتهران با گشتمیبرم ی!وقتکردم

 !میتوي شهر زد یو چرخ میپونه از پاساژ در اومد همراه

 !هیحافظ میپونه بر-

 رو کامال یخوشحال نیق نشون دادم خوشحال شد و اجا خودم رو مشتا هیبراي رفتن به  نکهیزد،از ا لبخند

 که در اومده بود یبه فال یدادم،وقت هینشستم و به ستونش تک هیروي پله هاي حافظ ی!وقتکردمیم درك

 ..دنیکه نصف روز پشت چشمام حبسشون کرده بودم روي گونه هام چک یینگاه کردم،اشک ها برام

 به لطف بگو آن غزال رعنا را صبا

 تو داده اي ما را ابانیبه کوه و بسر  که

 که عمرش دراز باد چرا شکرفروش

 شکرخا را ینکند طوط تفقدي

 حسنت اجازت مگر نداد اي گل غرور

 را دایش بیعندل ینکن یپرسش که

 اهل نظر دیخلق و لطف توان کرد ص به

 مرغ دانا را رندیبند و دام نگ به

 ستین ییاز چه سبب رنگ آشنا ندانم



 را مایچشم ماه س هیقدان س یسه

 ییمایو باده پ ینینش بیبا حب چو

 را مایدار محبان بادپ ادی به

 بیقدر نتوان گفت در جمال تو ع نیا جز

 را بایروي ز ستیوضع مهر و وفا ن که

 آسمان نه عجب گر به گفته حافظ در

 را حایزهره به رقص آورد مس سرود

 و با اوريیو لطف به دست ب یل او را با مهرباند یتوانیشده اي که م یکس دايیدلبسته و ش زیعز اي

 چراغ راه خودت شهیرا هم مانیبرد!حسن خلق و صداقت و ا شیکاري از پ توانینم لهیو مکر ح ییتندخو

 ده! قرار

 که بهم تهمت هرزه بودن زده ییرعلی!واقعا انتظار داشتن که من با امدمیبه گردنبندم کش یبغض دست با

 فکرکرده بود؟فکرکرده بود یخودش چ شیرفاش توي گوشم زنگ خورد!پباشم؟دوباره ح مهربون

 کنار اشیبا بداخالق کنمیم یسع نکهیکنم،ایدرست م چیبراش ساندو نکهینگران زخم معدهشم،ا نکهیا

 ه؟یهمه ش نقشه است؟همه ش باز امیب

 یرعلیدم،امی!آه کشکردمیرماز محبت هام فک یرعلیبه برداشت ام یوقت شدمیخودم متاسف م براي

 بود! دهیمنو نفهم چوقتیه

 مثل دینگاه کردم!!با نهیبار به خودم توي ا نیمحبوبم رو روي گردن و دستم زدم و براي اخر عطر

 شدم... رهینداشتم!به لباس زرد رنگم خ یاما...حس زدمیلبخند م شهیهم

 !نگاهمو از لباسم گرفتمو به صورتمساده که قدش چندسانت باالتر از زاننوم بود یلباس عروسک هی

 که چشم هامو گربه اي کرده بود...رژ قرمزي که مامان اصرار به ی!خط چشم کلفت و خوش حالتدوختم

 داشت و لب هام رو برجسته تر کرده بود!!نه حوصله ي لنز گذاشتن داشتم نه مامان گذاشته بود زدنش

 گرفتم نهیلنز بذارم!باصداي بابا نگاهمو از ا که

 د؟یخانم ها اماده ا-

 رو برداشتم! فمیتوش کار شده بود رو تنم کردم و ک یتیکه خرج کار سوئ دمیبلند و سف مانتوي

 !ییمن اماده ام بابا-

 دتمیبا لبخند بهم نگاه کرد و تو اغوشش کش بابا

 خودت رو؟ ایکنم  یمادرت رو همراه دیمن االن با-

 گفتم دمیخندیکه م یدرحال

 !یبري کارخونه بخواب دیحرف رو مامان نشنوه وگرنه شب با نیحواست باشه ا-

 اومد! رونیخنده اي کرد و مامان همراه پونه از اتاق ب بابا

 شد! رید مید؟بریخندیم دیسادیوا نجایشما ا-

 باال اداخت ییابرو بابا

 !میخانم ما منتظر شما بود-

 حتما خوشحال امکیس یروز عروس دمکریفکرم شهیرفت!هم رونیهمراه مامان ب دیخندیکه م یدرحال و

 به باغ دنیو تا رس دمیکش ی...اهکردمیفکرم یرعلیبه رو به رو شدن با ام ینبود!وقت نطوریاما امروز ا بودم



 کردم!! سکوت

 بود!چشمام رو یرعلیرنگ ام یکه نظرم رو جلب کرد بنز مشک زيیچ نیاول میدیجلوي باغ که رس به

 باهات دعوا ایسرت داد زد  لرزه،اگهیدست و دلت نم شیدید یودم اتمام حجت کردم؛وقتو با خ بستم

 !!ديیو محکم جوابش رو م یکنیبغض نم کرد

 !خوبستیکم و کسر ن زيیچ میتا مطمئن بش میساعت زودتر اومده بود هیشدم؛ما  ادهیپ نیماش از

 اره!براي مامان بابا حکم پر نداشته شون رو د امکیکه س دونستمیم

 ورودم به باغ یباغ هم فضاي داخل،از لحظه رونیشده بود!هم فضاي ب نیشکل ممکن تزئ نیبه بهتر باغ

 سمتم اومدن! تایهمراه خواهرش ب ثی!!حددمشیدیاما نم گشتمیم یرعلیچشم دنبال ام با

 سالمم باران!-

 کردم با لبخند جوابش رو بدم یسع

 ..چقدر ماه شدي!زمیسالم عز-

 دستش رو سمتم گرفت تایکر کرد که بلبخخند تش با

 نداشتم! شیرو سري پ تییهستم،افتخار اشنا تایسالم باران جان؛ب-

 همسن خودم باشه! خوردیصورتش نگاه کردم!م میمال شیارا به

 از من بوده! یکم سعادت هیچه حرف نی!ازمیجان خوشبختم عز تایسالم ب-

 کرد وگفت یاخم شیشگیباهمون لحن شوخ و هم ثیحد

 براي من! کننیهم م یخوبه خوبه،چه تعارف-

 رو به من گفت و

 !اریاونجا در ب میبر ایتمام مراسم با مانتو بگردي؟ب خوايیتو که نم-

 کردن مانتو و زونیبراي او یبود و رگال کیکه کفش سرام میشد یخنده دنبالش رفتم!وارد اتاق بزرگ با

 ي سرتاسري داشت!مانتوم رو که در اوردم گفتم نهیا

 ومدن؟ی!ندمیمن مادرت رو ند ثیحد-

 وگفت دیکش نهیبه موهاي لختش جلوي ا یدست

 !ومدهیبابا هنوز ن یداخل سالنن!ول یرعلیبا ام-

 یبسته بود و جلوي موهام رو که حاال کم یگفتم و شالمم در اوردم!مامان موهام رو دم اسب یکوتاه اهان

 با لبخند بهم نگاه کرد تایبود...بشده بود پوش داده بود و با ژل مدل داده  بلندتر

 !یخوشگل یلیخ-

 رو بهم یاعتماد به نفس خوب تایشدم؛حرف ب رهیخ نهیزدم و ازش تشکر کردم!دوباره به خودم تو ا لبخند

 یرعلی...نگاهم رو توي سالن چرخوندم اما اممیو وارد سالن شد میرفت رونیاز اتاق ب ییکرد!سه تا قیتزر

 دیاومد سمتم و گونه ام رو بوس ی!مادرش توي اون کت وشلوار خوش دوخت قرمز و مشکدمیدن رو

 دخترم؟ یسالم باران جان!خوب-

 دادیبهم م یزن حس خوب نیا چقدر

 د؟یپناه!ممنون.شما خوب هست زدانیسالم خانم -

 گفت دیخندیکه م یدرحال

 ممنون دخترم،با من راحت باش؛سودابه بهتره!-



 دمیرو گز لبم

 ...زهی...چکمی نطوريیاخه ا-

 سفر خوش گذشت؟ یشدم!راست ریپ یلیخ کنمیحس م ست،اونطوريین زيیاصن هم چ-

 ساعت دلم تنگ بوي تلخ عطرش 13نفسم بند رفت!دو روز و  دیچیپ مینیبوي عطري که توي ب با

 صدام نلرزه گفتم کردمیم یکه سع ی!درحالبود

 خوب بود! یلی،خیجاي شما خال-

 به چهره ام انداخت و لبخند زد یاهنگ سودابه

 کم و کسر نباشه! زيیچ نمیبب رونیسر برم ب هیخداروشکر،بهتره من -

 نگاهش رو پشت سرم احساس ینیرو،سنگ دم،حضورشیبزنم رفت...لبم رو گز یمن حرف نکهیقبل ازا و

 نیتوي اتمام حس هاي بدي که  یجفت چشم ذغال هی دنیو برگشتم؛با د دمیکش یقی!نفس عمکردمیم

 بودمش دهیساعت که ند 13دو روز و  یروز داشتم رفت و درونم پر شد از حس خوب!به اندازه چند

 تشی!توي اون کت و شلوار خوش دوخت نوك مدادي جذابدمیبه وجب صورتش رو با نگاهم بلع وجب

 دستم شد!ناخونام رو توي ریچندان شده بود!صداش توي گوشم زنگ خورد و دلخوري به قلبم سراز دو

 چیه دنیکردم و از کنارش گذشتم!از ند یسرد و کوتاه سالم یلیکردم تا به خود م مسلط بشم و خ فرو

 ذره انعطاف هیحداقل اون نگاه سردش  خواستیاز جانبش بغض توي گلوم نشست،دلم م یواکنش

 نشستم و یپونه روي صندل فضاي باغ رو پر کرد!کنار یقی!مهمون ها کم کم اومدن و صداي موسداشت

 زدم غر

 به درك؛حال خودم یزنیبهم بزنم؛حرف نم خوامیادم انقدر سرد؟؟المصب بهت گفتم شراکتمون رو م-

 به درك حداقل راجب شراکتمون باهام حرف بزن! یپرسینم رو

 دستم داد یشربت وانیل دیخندیکه م یدرحال پونه

 باهاش هم صحبت یحت گهیبود که د نیبه خاطر ا مزنیشراکتمون رو بهم م یگفت یوقت کردمیم فکرر

 اما انگار... ینش

 نگاهش کردم و غر زدم زیت

 باهاش هم صحبت بشم... خوامینم یدرست فکرکردي پونه من حت-

 سرش رو تکون داد یلبخند کج با

 شخودته که نه دوستداري باها یفیست؛بالتکلین یرعلیام کنهیم تیکه االن داره تورو اذ زيیاون چ-

 رو داري! شیتوجه ینه طاقت ب یبزن حرف

 به سمتم خم شد یبه اطراف کرد و کم یهمون لبخند ك نگاه با

 منصرف ینیرو بب یرعلیام یهمون روزي که حرف از فسخ شراکتتون زدي برام مثل روز روشن بود وقت-

 نکهیبدون ا گره خورده یرعلیماه تارو پودت با ام5 نیتو هم یباش دهیفهم دیچون خودتم با یشیم

 !بخواي

 گره یرعلیشدم و صداش توي گوشم زنگ خورد"تارو پودت باام رهیلبخند کج روي لبش خ به

 رنگ گشتم!نگاهم که یجفت چشم ذغال هینفري دنبال  70 تی"سرم رو چرخوندم و توي جمعخورده

 د ونگاهش گره خورد نفسم بند رفت!ذغال چشماش خاموش شده بود؛سرد سرد!نگاهم سر خور توي

 رهنیبه چهارخونه هاي پ یمتوقف شد!" اونقدر محکم هست که حت راهنشیپ زیچهارخونه هاي ر روي



 دور یشدن دست دهیچیحرفم روي لبم نشست با پ اداوريیکه از  ی!"لبخند کمرنگدهیم تیامن تنشم

 ختم!!دو یمحو و محوتر شد!نگاه ناباورم رو باال اوردم و به صورت دخترك مو عسل یرعلیام بازوي

 همون اخم کمرنگ رو روي خواستیدوختم؛دلم م یرعلیام یاز دخترك گرفتم و به چهره نگاهمو

 و ثیچشمش اشک توي چشمام حلقه زد!صداي حد یهاي گوشه نیچ دنیاما...از د نمیبب صورتش

 دمیکه حاال به جمعممون اضافه شده بودن رو شن رایسم

 رفتن شمال؟ چوندنیمارو پ کنهان؟نیو غزل چرا نم امکیس-

 دمیرو شن ثیخنده ي حد صداي

 ه؟یکردن!باران تو نظرت چ ریچون د ستین دیبع-

 بود! یدوستداشتن یرعلیچشم ام یهاي گوشه نیبود که چ نیا نظرم؟نظرم

 باران؟-

 نگاهم رو گرفتم و برگشتم سمتشون.. دمیکه کش یقیاه عم با

 د؟یگفت زيیچ-

 کرد... یرعلیبه ام ید نگاهبه من و بع ینگاه ثیحد

 !دهیرنگت پر کنمیباران؟حس م یخوب-

 ادیز تونمینم دونستمی!مزهیدرست مثل برادرش ت دونستمیشدم!م رهیخ ثیحد یشده قیچشماي دق به

 گفتم یبا صداي لرزون شدمیبلند م یکه از روي صندل ینقش بازي کنم!درحال جلوش

 کنم...بخورم... زی..چکمی رونیاز تنقالت ب رمیگرسنمه!م کمیخوبم خوبم...-

 با بغض سرکوب شده اي ازشون فاصله گرفتم!چهره ي دخترك دوباره جلوي چشمام جون و

 روي هر دختري دست تونستیم یحق داشت؛خودش کم جذاب نبود!به راحت یرعلی...خب امگرفت

 بزنم...با برخوردم به رو بهم شمیو تمام ارا زمیاشک بر مخواستیاصال دلم ن دمیرو باال کش مینی!ببذاره

 !!یرعلیشدم...پدر ام رهیجفت چشم قهوه اي خ هیتند سرم رو بلندکردم و به  یشخص

 من... دیپناه...ب..بخش زدانیسالم اقاي -

 بود! یرعلیکنار لبش درست مثل ام خط

 رقم خورده بود!سالم دخترجان! نطوريیماهم ا ییظاهرا اشنا-

 فشرم!گرماي دستش اشنا بود؛درست مثل یش رو به گرمبود!دست یرعلیکالمش هم مثل ام لحن

 تر شد قیهم بودن!خط گوشه ي لبش عم هیشدم!چقدر پدر و پسر شب رهی!!به شونه ي پهنش خیرعلیام

 ه؟یچ یرعلیامضا ام یدونیامضا خودش رو داره!م یرعلیتوي من دنبال پسرم نگرد دخترجان؛ام-

 زمزمه کرد ییار گوشم با لحن اشناخم شد و کن یو دوست داشتن قیهمون خط عم با

 !کنهیکنارش با سلول به سلولش حس م یکه هر زن یتیامن-

 دیرو عقب کش سرش

 ست؟یکمرنگ ن ادیز کمی تیماه حما5قضاوت اشتباه کنار  هیحاال -

 سرش رو تکون داد یشد و با لبخند کمرنگ رهیزده ام خ رتیچشماي ح به

 قاتت دخترجان!خوشحال شدم از مال-

 بودم هضم دهیو شن دهیکه د ییزایکه به سرش داد ازم دور شد!چندبار پلک زدم تا چ ی.و با تکون کوتاه

 رهیخ شدیکه با قدم هاي محکم ازم دور م یزده برگشتم و به مرد بلند قامت رتی!با همون نگاه حکنم



 مرد پدر همون پسره!" نی!"اشدم

 تو فکري!-

 دوختم!انقدر حرف هاي پدرش ذهنم رو ثیو غزل گرفتم و به چشم هاي حد امکیمتفکرم رو از س نگاه

 نشده بودم!نه بغض کرده بودم یچیو غزل متوجه ه امکیموقع ورود س یخوش کرده بود که حت ریدرگ

 بودم! ختهیاشک ر نه

 !نطوريیهم-

 نشست.. یبامزه اي گفت و کنارم روي صندل اهان

 ینیدوستداشته!! تایاون رو مثل ب شهیهم یرعلیاما ام ادیخوشش م یلرعیمرجان دخترخاله شوکته از ام-

 !لهیدل نیهم به هم یرعلیام متیصم

 روي لبم نشست اما تند جمعش کردم و شونه اي باال انداختم و یلبخند کمرنگ ثیحرفاي حد دنیشن از

 جا به جا شدم یصندل روي

 ؟یگیبه من م نارویچرا ا-

 کرد زيیي ر خنده

 !یبدون یکنجکاو باش دیشا گفتمنطوري؛یهم-

 سرم رو تکو ن دادم تند

 پناه به خودش مربوطه... زدانیاقاي  یخصوص ینه چه کنجکاوي؟ زندگ-

 رهیرو گاز گرفت تا جلوي خندهش رو بگ لبش

 اره خب به خودش مربوطه!-

 نگاهش کردم رهیکردم و خ زیرو ر چشمام

 ؟یبه من بگ زيیچ خوايیتو م-

 زد ییدندون نما لبخند

 !یبد فکر نکن کتیداده باشم که راجب شر حینه به جون باران؛فقط خواستم توض-

 شدم رهیرو ازش گرفتم و به کفش هاي زرد رنگم خ نگاهم

 وجود نداره! گهید یشراکت-

 قبول کرده؟ یرعلیام-

 کردیمبود وصحبت  ستادهیا نیرو بلند کردم و توي جمع دنبالش گشتم...کنار ام سرم

 هم نداره! یظاهرا مخالفت-

 سمتمون اومد یرعلیلبخند سرش رو تکون داد که مامان ام با

 با خواهر شوهر من اشنا شو! ایب زمیباران عز-

 کردم تعجبم رو بروز ندم اما صداي خنده ي ی؟سعیرعلیباال انداختم!خواهرشوهرش؟؟عمه ي ام ییابرو

 رفتم سمت خانوم یرعلیبلند شدم و همراه مادر ام ی!با چشم کوتاهدمیرو شن ثیو حد تایب نخودي

 رو به زن گفت یرعلیهنوز هم صالبتش رو داشت!مادر ام ادشیساله اي که با وجود سن ز 60 حدودا

 !یرعلیو طراح مزون ام کیباران خانوم هستن؛شر شونیفروغ جان ا-

 تر نگاهم کرد!دستم رو سمتش گرفتم قیدق زن

 !تونییاز اشناسالم فروغ خانم خوشبختم -



 تري به صورتم اندخت و دستم رو فشرد قینگاه دق فروغ

 سالم دخترنازم؛چندسالته شما؟-

 و بعد به زن نگاه کردم و اروم گفتم یرعلیباال اانداختم و متعجب به مادر ام ییابرو

!21- 

 دمیرو شن یبا لبخند سرش رو تکون داد که صداي پسر جوون زن

 سالم!-

 اشاره اي به نگاهاش روي من رایکه از اول شب سم یپسر خوشپوش دنیبا دسمت صدا برگشتم  به

 کمی یرعلیمادر و عمه ي ام قیباال انداختم و کوتاه جواب سالمش رو دادم!لبخنداي عم ییابرو کردیم

 بود! رعاديیغ

 سپهر هستم!-

 و کوتاه گفتم دستش رو فشردم تیشدم و درنها رهیکه سمتم گرفته بود خ یدست به

 باران!-

 شد قیعم لبخندش

 خودتونه! ییبایاسمتون به ز-

 گفتم یرعلیکردم و رو به عمه ي ام یرلبیز تشکر

 !تونییفروغ خانم با اجازهتون!خوشبخت شدم از اشنا-

 ازشون فاصله گرفتم اما حظور سپهر رو حس کردم و صداش توي گوشم زنگ خورد یبا خدافظ کوتاه و

 د؟یهست مکایاز دوستان س-

 نیها و سرم رو به نشونه ي مثبت تکون دادم و به ا یدنینوش زینگاهش کنم رفتم سمت م نکهیا بدون

 روي لبم نشست! ینیشده!کوتاه و سرد!لبخند غمگ یرعلیام هیچقدر حرف زدنم شب فکرکردم

 د؟یکم حرف نقدریهم شهیهم-

 هام کنارش افتادم و جرعه اي از یرفپرح ادینگاه کردم! شیشونیو اخم روي پ یرعلیحرف؟؟به ام کم

 رو مزه کردم شربتم

 نه!-

 کنه؟یم تتونیحضور من اذ-

 باشه! نیا تونهیم-

 خنده اش بلندشد! صداي

 !ندازهیم مییپسردا ادیحرف زدنت منو -

 اشاره کرد یرعلیکردم و نگاهش کردم که به ام زیر چشمامو

 اونجاست!-

 شده! یرعلیام هیحرف زدنم شب کردمیمفقط خودم نبودم که فکر دم،پسیرو گز لبم

 باهات اشنا بشم؟ شتریشمارهت رو داشته باشم که بعدا ب تونمیم-

 نگاه کردم؛حضور کردیرو گرفته بود و براي رقص بهش اصرار م یرعلیاخم به مرجان که حاال دست ام با

 !جوابمونهیم تایمثل ب یرعلیبراي ام گفتیم ثیحاال هرچقدرم که حد کردیدختر من رو نگران م نیا

 و غزل!جفتشون با ایاي بزنه رفتم سمت س گهیبذارم حرف د نکهیدادم و قبل ازا یرو با نه کوتاه سپهر



 و مرجان فکرنکنم غر زدم یرعلیبه ام کردمیم یکه سع یلبخند زدن،درحال دنمید

 !گهیکنن د یبراتون خال رقص رو ستیپ دید؟بگیبرقص نیخوای؟نمیکه چ نجایا دیواقعا که؛نشت-

 متفکر به غزل نگاه کرد ایس

 ام؟ نطوريیمن ا ایو مرجانه  یرعلیاز رقص ام ريیلطف براي جلوگ نیا یکنیتوهم مثل من فکر م-

 دیخندیکه م یجلوش نقش بازي کنم ضربه اي به بازوش زدم!غزل در حال تونستمینم چوقتیه نکهیا از

 گفت

 !میبرقص کمی میبهتره بر گهی!دمینشست ادیبه نظر منم که ز-

 روبه من گفت و

 کنه! تیبگو اهنگ رو ال اشاریبرو به -

 گفت که براي هیکرد و به بق تیو بهش گفتم اهنگ رو ال اشاری شیگفتم و تند رفتم پ یاروم ولیذوق ا با

 زدم و روزمنديیمرجان لبخند پ یچهره ي کش اومده دنیکنن!از د یعروس و داماد سن رو خال رقص

 از بازوم گرفت و دم گوشم گفت یشگونین ثیدهنم گذاشتم که حد ینیریبچه ها!تکه اي ش شیپ فتمر

 !دمیي شومت رو فهم د،نقشهیخر بود نفهم ینگ-

 بگه یرعلیبه ام زيیهم نگران نبودم که چ یاي نداشتم!از طرف گهیتوقع د ثیتعجب نکردم؛از حد یلیخ

 !لبخند زدم وشونه اي باال انداختمستین یادم نیبودم همچ دهیفهم رایهاي سم فیاز تعر چون

 رو نجات بدم! کمیفقط خواستم شر-

 !دیگفت و خند یگیراست م تو

 اصن! دمشیومده؟؟ندین دی،سعیراست-

 دیخند تایب

 !ستین تیباران توروخدا تازه ارومش کردم!فرستادنش مامور-

 و دستش رو فشردم دمیخند ثیچهره ي مغموم حد به

 خودتون انشاال! یعبنداره،عروس-

 بدن! تیخودمونم بهش مامور یبراي عروس ترسمیواال م-

 !پونه سرش رو جلو اورد و دم گوشم زمزمه کرددمیاي نثارش کردم و خند وونهید

 !دهینشون نم یبهته ول یرعلیحواس ام-

 به من هست یرعلیحواس ام گفتیم ینداشتم،وقت یحرفش قلبم کوبش گرفت!به دقت پونه هم شک از

 گفتم زدمیکه با دستم خودم رو باد م یواقعا حواسش به من بوده!گرمم شد،درحال ینی

 براي خودم... ارمیشربت ب وانیل هیشددد!من برم  ؛گرمیییآه-

 گفتم و اسم مرجان یلعنت کردیزوج هاي جمع رو به روي سن دعوت م هیکه بق اشاریصداي  دنیبا شن اما

 که یقیشربت رو برداشتم!نفس عم وانیو ل زیبا اخم هاي درهم رفتم سمت مذهنم پررنگ شد! توي

 که متوجه حضورش شدم که ارمیکردم به روم ن یبوي عطر تلخش توي مشامم پر شد!سع دمیکش

 گذاشت!ابروم رو از تعجب باال انداختم که زیتوي دستم رو گرفت و روي م وانیجلو اومد و ل دستش

 که از همون قسمت وارد تنم شد و تا مغز استخونم نفوذ ییس کردم!گرمادستش رو دور مچم ح گرماي

 چشمامم گرد نباریشدم...ا دهیکه دنبالش کش دیکوبیام م نهی!هنوز قلبم خودش رو به قفسه سکرد

 لشیکه دل ی!خشمدیمچم رو با خشم کش میدیبه وسط سن رس یکرد؟وقتیداشت م کاریچ یرعلیشد؛ام



 بود!اونقدر حرکتش محکم و خشن بود که محکم به ین دلتنگ دوست داشتناما براي م دونستمینم رو

 فشار یگرماي دستش روي کمرم حس کردم،وقت یشدم و نفسم به شماره افتاد اما وقت دهیش کوب نهیس

 شده بود که قیبه رگام تزر جانیدور تنم رو حس کردم همون چندتا نفس هم بند اومد!!اونقدر ه دستش

 شد؛اونقدر که شتریحس کرد و فشار دستش رو دور بدنم ب یرعلیرو ام نید و او پاهام شل ش دست

 که گفتم فشار دستش رو کمتر کرد!باالخره جراتم رو جمع کردم یناله نکنم!با اخ اروم و مظلوم نتونستم

 بود؟هرم نفس هاي گرمش کمیواقعا صورتش نزد ای کردمیتونستم به صورتش نگاه کنم!من حس م و

 که کمرم رو یگرماي دست تونستمیرو هضم کنم،نم یکینزد نیا تونستمی!نمسوزوندیرو م صورتم پوست

 رو هضم کنم!به خط گوشه ي لبش نگاه یرعلیرفتاراي ام تونستمیبر گرفته بود رو هضم کنم!نم در

 دیچیمن بود؟صداش توي گوشم پ یخیمرد  نیرنگش!ا ی!به چشماي ذغالکردم

 خاموش بود! تیگوش-

 نگاهش کردم،به چشمام نگاه کرد و گفت جی!گیي بود هم سوالهم خبر لحنش

 ل؟یدل-

 بتونم حرف یکیهمه نزد نیو ا شدیداشت با وجود نفس هاي گرمش که روي صورتم پخش م انتظار

 به خودم دادم تا ازش جدا بشم یکرد؛تکونیم ینیبدم؟!هنوز حرفاش روي دلم سنگ حیو براش توض بزنم

 یکیهمه نزد نیبود محکم بود!گونه هام داغ شده بود از ا دهیچینداشت!دستاش که دور کمرم پ دهیفا اما

 تشر زدم!سرش رو کردمیشرم اوري که از گرماي دستش روي کمرم احساس م یخوشحال ،بهیرعلیام به

 گوشم حس کردم و صداي بمش رو توي گوشم کنار

 باران؟-

 یرعلیلرزش محسوس رو ام نیو مطمئنن ا دمیه خودم لرزاسمم و لحن صدا کردنش ب یدهیالف کش از

 به چشمام که حاال تر شده بود گفت رهیو خ دیکه گوشه ي لبش خط افتاد!سرش رو عقب کش دیفهم

 مگه نه؟؟ کتیبود براي قلب کوچ نیسنگ اديیحرفام ز-

 تا خودم حرفنبود  ازيیبود و ن دهیبود که فهم د؛خوبیاروم روي گونه ام چک یحرفش قطره اشک از

 رنگش نگاه کردم و لب زدم ی!به چشماي ذغالسوزوندیبه رد اشکم پوستم رو م رهشی!نگاه خبزنم

 دختر هر... هی...من یشما به من گفت-

 کرد که حرفم رو قطع کردم و ناله کردم ادیدستش دور کمرم رو اونقدر ز فشار

 ...یچ یرعلیآي...ام-

 یو درحال دمیزل زدم!خط کنار لبش رو د کردینگاهم م قیو عم رهیکه خ ییرعلیو به ام دمیلبم رو گز تند

 دیچیانداختم!صداش توي گوشم پ نییمطمئن بودم گونه هام رنگ گرفتن سرم رو پا که

 رقص نبودي! ستیاالن به عنوان پارتنر من وسط پ کردمیفکري راجبت م نیاگه همچ-

 گوشم زنگ خورد"پارتنر من" باعث شد از نوك پا تا فرق سرم داغ بشه!صداش توي حرفش

 ي ستبرش که مقابل صورتم قرار داشت نگاه کردم!باوجود نهیروي لبم نشست و به س یکمرنگ لبخند

 ش بود! نهیکفش هاي پاشنه دار هنوزم قدم تا روي س نیا

 قبول دارم،اونروز تند رفتم!-

 و کنار گوشم قرار گرفتباال انداختم؛خوب بود که اشتباهش رو قبول داشت!سرش که خم شد  ییابرو

 شدمیبود که با هرم نفس هاي گرمش روي پوست گردنم پر م یچه حس نیگاز گرفتم!ا جانیرو از ه لبم



 دمیحس خوب؟صداي ارومش رو کنار گوشم شن از

 طراح کوچولو! خوامیعذرم-

 ش نگاهکه تند زد دست خودم نبود!سرم رو بلند کردم و به چشما یکه از حرفش گرد شد و قلب ییچشما

 از سقوط به ريیکرده؟؟براي جلوگ یپناه از من عذرخواه زدانی یرعلیکه ام کردمیباور م دی!باکردم

 نهشیبه دستم که روي س یگذاشتم!نگاه کوتاه نهشیو تعجب دستم رو روي س جانیهمه ه نیا خاطر

 گرفته بود کرد و نگاهش رو به چشماي متعجبم دوخت قرار

 خواهش هیاصال  نی!و انمتیفردا که اومدم مزون پشت کانتر بب خوامیي رو تمومش کن!مباز نیا-

 دستوره! هیست؛ین

 رفت!"دستور"بدون اجازه از من پوزخندي گوشه ي لبم نیبا کلمه اخرش از ب شیلذت عذرخواه تمام

 رهیچشم هاش خ رو اجرا کرده بودم!تلخ به یرعلیدستور هاي ام یبود به اندازه کاف ییکاف گهی!دنشست

 اي زدم گهینگاهم شد که ابروش رو باال انداخت!پوزخند صدا دار د یمتوجه تلخ یرعلیومطمئنن ام شدم

 دمیبا حرص خودم رو از اغوشش جدا کردم!نگاهم رو توي نگاهش کوب و

 تیبه رسم کتونیو من گفتم چشم!ظاهرا من رو به عنوان شر دیشما دستور داد شهی!همنهیمسئله هم-

 دیند نیاز ا رهیگینم شیقلبم ات نطوريیشراکت سوري نباشه حداقل اونموقع ا نیپس بهتره ا دیشناسینم

 شدن! گرفته

 هاش رو روي هم فشرد و کالفه گفت چشم

 باران!!-

 هم نتونست ارومم کنه!با اشک هاي حلقه زده توي چشمم برگشتم شیو دوست داشتن دهیالف کش یحت

 دیچیدور بازوم پکه دستش  رمیازش فاصله بگ تا

 موضوع! نیراجب ا میکنیبا هم صحبت م-

 گفته شد! ینمونده!همه چ یصحبت-

 دندون هاي قفل نیزل زدم؛از ب شیو مجبورم کرد برگردم سمتش!به چشماي عصب دیرو کش دستم

 زمزمه کرد شدهش

 بچه بازي ها رو تمومش کن! نی!امیزنیگفتم حرف م-

 شد قتریلفظ بچه پوزخندم عم از

 بمونه!نه؟ کیبچه شر هیپناه معروف بد با  زدانیي اقاي برا-

 که کالفه توي موهاش فرو کرد رو یبازوم رو از دستش جدا کردم و ازش فاصله گرفتم اما دست و

 اما توي کردمیروي خودمون حس م ارویلینگاه خ ینینه من اون رو!سنگ کردی!نه اون من رو درك مدمید

 اصال برام مهم نبود! تیوضع نیا

 ترمون هنوز توي فکر بودم و اخم کرده بیو دعواي عج بمیاز رقص عج میساعت و ن کیاز گذشت  بعد

 منتظر دونستمیفعال سکوت کرده بود!م شهیاما مثل هم کردمیبابا رو روي خودم حس م رهی!نگاه خبودم

 مد سمتم و کنارم نشستطاقت او یب شهیتا باهام حرف بزنه اما مامان مثل هم هیمناسب فرصت

 ؟یباران مامان خوب-

 کردم لبخند بزنم یسع

 اره مامانم چرا بد باشم؟-



 بحثتون شد! یرعلیبا ام دمید-

 رو تکون دادم سرم

 نبود! یمهم زیچ-

 راز؟یش یبا اون حالت رفت هویچرا  یفراموش نکردي که هنوز هم نگفت-

 ابروهام نشست نیب یاخم شیاداوری از

 !میهست یفراموش نکردم اما ظاهرا تو فراموش کردي که توي عروسنه مامان من -

 رو سمتم گرفت اریاز خ یبرش ثیسرش رو تکون داد و سکوت کرد...حد مامان

 بخور! اریاخماتو باز کن خ-

 هم به جمعمون یرعلیرو گاز زدم که مادر ام اریکردم با لبخند زدن حالم رو خوب کنم؛تکه ي خ یسع

 شد اضافه

 !دیبرقص کمی دیمراسم براي شماهاست!پاش نیا د؟مثالینشست نجاینا چرا اشما جوو-

 غر زد ثیحد

 !کنهیاندازه خوردن ادم رو خوشحال نم یچیمامان ولمون کن بخدا ه-

 و پونه بلند شدن رای!سممیهمه به خنده افتاد ثیحرف حد با

 شو باران!پاهام خشک شده!پا میاز بس نشست میبرقص میبر گنیسودابه خانم راست م-

 !امی!اهنگ بعدي مدیبرقص دیحاال شما بر امیم-

 اومد سمتم نیکه ام کردمیرفتن!با لبخند به رقصشون نگاه م ییاي گفتن و چهارتا باشه

 خانم! لینگیج ديیغمبرك زدي!تو امشب اصال با من نرقص یگوشه نشست هی نمینب-

 دمیکه بهش خند ی!وقتدیدستم رو گرفت و دنبال خودش کش بهم بده یاجازه ي اعتراض نکهیقبل ازا و

 دیشد و گونه م رو بوس خم

 خنده هات بره! نیقربون ا نیام-

 براي شام با بشقاب غذام کنار ی!وقتدمیاهنگ ها بود رقص نیزدم و تا سه تا اهنگ بعدي که اخر لبخند

 شده بود! یو مامان نشستم انگار لبخند روي لبم نقاش بابا

 !دمتیمراسم ند یط میکم سعادت شد انجویار اقاي-

 نگاهم کرد یشگیهمون لبخند هم با

 توي باغ! میپناه اومد زدانیبا اقاي  کردیم تمیاذ کیصداي موز-

 که هر یتیجلوي چشمام جون گرفت و صداش توي گوشم زنگ خورد"امن رهیجفت چشم قهوه اي ت هی

 کردمیکه با تکه ي گوشت توي بشقاب بازي م ی!"درحالکنهیکنارش با سلول به سلولش حس م یزن

 کردم زمزمه

 بزرگ! یرعلیام-

 ؟یگفت زيیچ-

 شدم رهیرو بلند کردم و به چشماي بابا خ سرم

 !دمشونینه گفتم د-

 سرش رو تکون داد بابا

 هستن! یخوب یخانواده-



 حرفش لبخند روي لبم نشست که پونه هم به جمعمون اضافه شد از

 رو بهم بزنم؟ تونیادگاجازه دارم جمع خانو-

 و جوابش رو دادم دمیخند

 هم روش! نجایا یزنیتوي خونه بهم م-

 گفت شستیکه کنارم م یمعترض مامان خندهم رو شدت داد!پونه در حال صداي

 !یداشتیرفت؟دسر هم برم ادتیهمه ي غذاها  ديیپلو د یباز باقال-

 پلو واجب تره! یباقال کنمیدسر رو خودم درست م-

 و پونه خم شد سمتم دنیشون به حرفم خندتا هرسه

 دي؟یرو د یرعلیباران دختر خاله هاي ام-

 باال انداختم شونه

 نه چطور؟-

 بودن! یی!چه دافاهیخاندان ارث نیتوي ا تیبگم جذاب دیبا-

 ابروهام نشست! نیب یناخداگاه اخم

 !ستیکدومشون ن چیتو نخ ه یرعلیگرفتم!ام تاینترس بابا امارشو از ب-

 که به درخت گوشه ي یدرحال تیرنگ گشتم و در نها یجفت چشم ذغال هیرو بلند کردم و دنبال  سرم

 ؟ینی خوردیکردم!شام نم داشیپ دیکشیم گاریداده بود و س هیتک باغ

 کردنش یعذرخواه ی!حتدادیبود که دستور م کتاتورید هیفقط  یرعلیبه من چه؟ام دمیکش یقیعم اه

 و از جام بلند شدم دمیکالفه اي کش ...پوفهم

 نخوردي بابا جان! یچیتو که ه-

 قدم بزنم تو باغ! کمیاشتها ندارم!برم -

 گهیبه روزي فکرکنم که د خواستیبهشون بدم ازشون فاصله گرفتم!دلم م یاجازه اعتراض نکهیقبل ازا و

 رو بکنم!فکرش  یحت دینبا دمیکه قطع شد فهم یوجود نداشت اما با نفس ییرعلیام

 کنم؟ تونیهمراه تونمیم-

 شدم! رهیو به چشماي قهوه اي رنگ سپهر خ برگشتم

 د؟یریاالن بگم نه م-

 !ستادیو با چند قدم کوتاه کنارم ا دیخند

 معلومه که نه!-

 رو تکون دادم و قدم زدم سرم

 بود! ییجایپس سئوال ب-

 !کردیادب حکم م-

 یرو برداشتم و روي صندل سویرامیت کیها!ظرف کوچاز انواع دسر زيیتوجه بهش رفتم سمت م بدون

 !نشستم

 !دمیدیدختر م هیرو همراه  یرعلیبود ام یبار اول-

 قورت دادم! سویرامیکه روي لبم نشست رو همراه ت یکمرنگ لبخند

 درسته؟ دیهست کشیشما شر-



 رو کوتاه تکون دادم سرم

 ساله!! 19دخترجوون  هیداشتم نه  یرعلیام کین شرساله رو به عنوا 30خانوم  هیانتظار -

 تو هم فرو کردم و خواستم درشت بارش کنم که انقدر بچه فرضم کرده اما صداي بمش که توي اخمامو

 زود ون لبخند رو جمع کردم! یلیروي لبم نشست اما خ یلبخند کمرنگ دیچیپ گوشم

 ساله! -21

 ش نگاه کردلبخند زد و به یرعلیصداي ام دنیبا شن سپهر

 !نمتیچه عجب پسر تونستم باالخره امشب بب-

 زیشلوارش فرو کرده بود از روي م بیدستش رو توي حج هیکه  یسرش رو تکون داد و درحال یرعلیام

 رو برداشت یقرمز رنگ مشروب

 اي گرم بوده! گهیسرت جاهاي د دیشا-

 شد رهیبه من خ دیخندیکه م یدرحال سپهر

 گرم بود! یاره خب؛سرم جاهاي خوب-

 سویرامیاي از ت گهیکه قاشق د یروي خودم معذب شدم و گونه هام رنگ گرفت؛درحال رهشینگاه خ از

 لبش یو پوزخند گوشه یبا خونسردي ذات یرعلیبهش نشون دادم!ام توجهیخودم رو ب ذاشتمیدهنم م رو

 سپهر یگوششدم!صداي زنگ  رهیمشروب دستش خ کیرو به روي من نشست!بااخم به پ یصندل روي

 فوت کردم رونیبلند شد و ازمون دور شد!با رفتنش نفسم رو راحت ب یکوتاه یشد و باعذر خواه بلند

 نگاهم کرد و مثل کردیکه جرعه از مشروبش رو مزه م ی!درحالدمیرو د یرعلیام ینگاه گوشه چشم که

 دادم حیوار براش توض کیمن اتومات شهیهم

 من باز دنبالم اومد! یا بشه و باوجود جواب منفباهام اشن شتریازم خواسته بود ب-

 گفت!با حرص دندون هام رو یخوبه ي کوتاه شدیم رهیخ کشیقرمز رنگ داخل پ عیکه به ما یدرحال

 ازش یو من حساب دادیدستور م شهیکه هم هیرعلیهمون ام نیاومده بود ا ادمیهم فشردم؛تازه  روي

 طلبکارانه نگاهش کردمیکه اخم م یبرده بودم!درحال ادیرو از  میدلخور دنشیبودم اما دوباره با د دلخور

 کردم

 بدم؟؟ حیبهتون توض یکیکوچ زیبراي هرچ دیچرا اصال من با-

 دنیگوشه ي چشمش خودشون رو به رخم کش یهاي دوست داشتن نیچ دوباره

 دم؟؟جواب ب دیکه من ازت نخواستم و خودت انجام دادي هم با زيیبراي چ-

 زل زدم سومیرامیشد و دلخور نگاهم رو ازش گرفتم و به ظرف ت قتریعم اخمام

 ..دمیشا ایتن کرده  شیکه لباس م یبهم بگه گرگ یکیکه مبادا  دمیم حیاره خب توض-

 حرفم رو قطع کردم! یرو روي خودم حس کردم با اه کوتاه زشینگاه ت یوقت

 !میبهتره حرف بزن کنمیفکرم-

 !دمیرو شن دمیشنیم دیکه با ییزایو چ دیرو گفت دیگفتیم دیاکه ب ییزهایچ-

 پس تمومش کن!خب؟ کنمیصبور برخورد نم نقدریهم شهیهم یبدون دیباران با-

 شدم! رهیرنگش خ یو برگشتم سمتش و به چشماي ذغال دمیکوب زیرو روي م سویرامیحرص ظرف ت با

 درازتر کنم و اونطوري بهم تهمت کار ممیگلکه پامو از  ستمیمن دختري ن دیدونستیم دیشما هم با-

 !دیرو نزن نکرده



 دلم حس کردم و رنگ از صورتم ریرو ز ییو اشنا قیدرد عم یبا بلند شدنم از روي صندل همزمان

 خشکم زد و رنگم یبود!ا اونقدر ناگهان یاتفاق نیزمان ممکن براي افتادن همچ نی!مطئنن االن بدتردیپر

 هم دلم طیشرا نیتوي ا یحت نکهیبرام زد!از ا شدهیبه نشونه ي چ یشد و چشمک متوجه یرعلیکه ام دیپر

 احساسات مسخره کردم! نینثار خودم و ا یضعف رفت فحش شیچشمک دوستداشتن براي

 برم؟ دیمن با-

 رو باال انداخت و به ساعت نگاه کرد ابروش

 !کجا بري؟ 10تازه ساعت -

 نیروزي به خاطر همچ هی کردمیفکرنم چوقتیکنم؛ه هیگر خواستیرو محکمتر گاز گرفتم!دلم م لبم

 رو ترك کنم! امکیس یمسخره اي عروس موضوع

 ؟یباران؟خوب-

 به صورت یکرد و نگاه زیچشماشو ر یرعلیخونه؟ام گشتمیبرم یبا ک دیبا دم؛حاالیکش میشونیبه پ یدست

 بذارم ذهنم رو نکهی!قبل ازاخوندیداشت ذهنم رو م قایدق ینی کردینگاه م نطوريیا یکرد!وقت مضطربم

 رنگ پونه رو تنم ی!لگ مشکوفتهیاتفاق شرم اوري ب خواستیتند رفتم توي اتاق پروو!!اصال دلم نم بخونه

 برگرده خونه چون مانتوش بلند بود و جوراب شلواري داشت!مانتوم رو تونستیلگ هم م کردم؛بدون

 و دمیخفه اي کش غیشدم!ج یرعلیام نهیبه س نهیمنو برسونه خونه که س کردم و برگشتم تا به بابا بگم تنم

 صورتش کم کنه گفت تیذره اي از جد نکهیرنگش نگاهش کردم!بدون ا یچشماي ذغال به

 !میرسونمت،بریمن م-

 باال انداختم و نگاهش کردم ابرو

 پناه... زدانیاقا  دیوفتیشما به زحمت ب ستیالزم ن-

 بهم انداخت یو نگاه گوشه ي چشمکالمم رو گرفت  طعنه

 ؟یکن دایتا بابات رو پ شهینم ریبه نظرت د-

 و خونسرد باشم ارمیکردم به روي خودم ن یبود چه مرگم شده؟سع دهیکه فهم ینیحرف  نید؛ایپر رنگم

 خونسرد بود؟؟ یتیموقع نیتو همچ شدیمگه م اما

 ..بشه؟عجله ندارم که...رید ی..نه...براي چزهی...چزیچ-

 نگاهش جدي شد و غر زد نباریا

 همه مثل خوايیم ؟نکنهیو انقدر واسه من نقش بازي نکن یبهت بگم چه مرگته تا بفهم میالزمه مستق-

 متوجه بشن؟ من

 دیرو با ییابرو یب نیا ایو نفسم بند اومد!خدا دیکش ریدرست وسط مغزم ت ییحرفش حس کردم جا با

 حس کردم!دنبالش خمیو گرماي دستش رو دور مچ  دیکالفه اي کش کردم؟؟پوفیجوري جمع م چه

 بود نگاه دهیچیپ فمی!به انگشت هاي مردنهش که دور مچ ظرمیرفت رونیشدم و از باغ ب دهیکش

 رو شیفکرکنم من؟؟صداي جد ییزایچ نیبه همچ تونستمیچه جوري م یتیموقع نیهمچ کردم؛توي

 دمیشن

 سوار شو!-

 دیاتش گرفتن سوار شدم و چشمام رو بستم!چه جوري با کردمیمکه حس  ییو با گونه ها دمیرو گز لبم

 واخ هاي شدیم شتریدردم ب نیماش زیتکون هاي ر کردم؟باینگاه م یرعلیبه بعد به چشماي ام نیا از



 اطیبا احت کنهیم یبا هر اخ من سع یرعلیکه ام شدمیاصال دست خودم نبود؛متوجه م گفتمیکه م زيیر

 !کردیشرم زده ام م شتریب نیکنه و هم یرانندگ شتريیب

 !چشمام روشدنیکنم!حتما ناراحت م یو غزل خدافظ ایفرصت نکرده بودم از س یدم؛حتیکش یقیعم آه

 دمیگز شترینگاه کردم و لبم رو ب کردیم یکه بااخم رانندگ یرعلیکردم و به ام باز

 خواي؟یم زيیچ-

 شه ي شالم ور رفتم و زمزمه کردمبا گو گرفتمیکه نگاهم رو ازش م یدرحال

 !دیداروخانه نگه دار هیجلوي  شهیم-

 دمیکالفه ش رو شن صداي

 !بلند حرف بزن!دمیاي نفهم گهید زیباران جز وز وز چ-

 منو زجر بده؟؟ خواستیم یرعلیرو گازگرفتم؛ام لبم

 د؟یداروخانه نگه دار هیجلوي  شهیم-

 که جلوي داروخانه اي نگه داشت اما قبل دیطول نکش یلیگفت!!خ یرو تکون داد و باشه ي کوتاه سرش

 بشم گفت ادهیپ نکهیا از

 !رمیخودم م نیبش-

 یبره براي من پد بهداشت یرعلیاخر شرم اوري بود!ام گهید نیگرد شد و نفسم تکه تکه شد!ا چشمام

 گفتم ره؟تندیبگ

 ...کنمیزمینه..من..خودم...چ-

 اخم نگاهم کرد با

 امیتا من ب نیبري داروخانه؟گفتم بش خوايیسر و شکل م نیبا ا-

 و دمیکوب میشونیشد!با حرص دستمو به پ ادهیپ نیاي بهم بده از ماش گهیحرف د یاجازه نکهیقبل ازا و

 یرعلیبه بعد تو چشماي ام نیاز ا دیاشکام روي گونه ام سر بخوره!شرم اور بود!چه جوري با گذاشتم

 ...اوف بلندي گفتم ویرعلیبکنه که ام ديیخر نیبودبرام همچ من تو عمرم نرفته کردم؟بابايیم نگاه

 رو روي پام گذاشت تمام عضالت بدنم منقبض شد و دیپاکت خر ی!وقتدیاشک روي گونه هام چک دوباره

 ییکه داشتم افتضاح و شرم اور بود!صداش رو از جا ی!افتضاح بود!حالدنیهام روي گونه ام چک اشک

 دمیگوشم شن کینزد

 باران؟-

 دمیرو شن شیاون همه حس بد جوونه زد!صداي جد نیکه ب یاسمم و حس خوب یدهیالف کش دوباره

 به من نگاه کن!-

 به ینگاهش کردم!وقت سمیلحنش جدي بود که نتونستم عمل نکنم!برگشتم و با چشماي خ اونقدر

 و نگاهم کرد دیتوي موهاش کش یرو حس کردم؛دست شیزل زد کالفه گ سمیخ چشماي

 ازيی!نهیعاد زیچ یلیبراي من خ یکنیم هیو گر یکشیکه تو به خاطرش انقدر خجالت م یموضوع نیا-

 !خب؟اريیبال رو سر چشمات ب نیا ستین

 بود؟با چند تا دختر تا حاال...با حرص ییعاد زی!چدمیاولش رو شن یکهیکل حرفش فقط همون ت نیب از

 تمرو روي هم فشردم و سرد گف دندونام

 ست؟ین یبهداشت سیسرو نجایا-



 جلوش پارك بود اشاره کرد نیکه ماش یپارک به

 شو! ادهیتوي پارك هست!پ-

 ریبا مشت ز خواستیدلم م بیاما عج دمیکشیخجالت نم گهیشد!د ادهیپ نیقبل از من خودش ازماش و

 با قهیدق 5از شدم و بعد  زینه چندان تم یبهداشت سیرو کبود کنم؛بدون توجه بهش وارد سرو چشمش

 نیشلوارش فرو کرده بود و با پاش روي زم بیکه دستش رو توي ج یرعلیراحتتري برگشتم!!به ام الیخ

 ابروهام نشست! نیب یگرفته بود نگاه کردم و ناخداگاه اخم ضرب

 !میبر-

 یافتاده بود کنارم قدم برداشت!به چ نیچشماش چ یکه گوشه یسرش رو بلند کرد و درحال یرعلیام

 گفت میکه شد نیماش د؟سواریخندیم شتدا

 نداري؟ اجیاي احت گهید زیچ-

 اخم رومو ازش گرفتم و گفتم با

 دارم اجیاي احت گهید زیبه چ دیبهتر از من بدون دیبا هیمورد براتون عاد نیکه برخورد با ا دونم؛شماینم-

 نه! ای

 زد من نبودم،کودك درون حسودم حرف رو نیکه ا یحرف رو بگم اما انگار اون نیا خواستیدلم نم اصال

 !بود

 خوبه! یلیبرات خ گریج خیبه نظرمن که چند س-

 گوشه ي چشمش راه افتاد! قیهاي عم نیمن با همون چ یبدون توجه به چشماي حرص و

 میاومد میرو ول کرد امکیس یزشته که مراسم عروس یلیست؟خیبهتر ن میپناه برگرد زدانیاقاي -

 !میبخور گریج میکه بر رونیب

 رو باال انداخت ابروش

 اخر شبه و مراسمم تا گهیچون د میبرگرد ستیاما الزم ن میاي داشت گهیکار د میبخور گریج میومدین-

 !شهیتموم م گهیساعت د هی

 نیبلند شد هول شدم و ا میجوابش رو بتونم بدم صداي زنگ گوش نکهیهام رنگ گرفت و قبل ازا گونه

 دنیرو در اوردم و با د یشد!تند گوش قیلبش عم یدور نموند و خط گوشه یرعلیچشم ام شدن از هول

 نگاه کردم یرعلیبه ام دهیبابا عرق سردي روي تنم نشست!ترس اسم

 بگم به بابام؟ یمن چ-

 نگاهم کرد دیکشیگوشه ي چشمش رو به رخم م یهاي دوست داشتن نیکه چ یدرحال

 !میبخور گریج میبگو اومد-

 سبز رنگ رو لمس کردم یص نگاهش کردم و دکمهحر با

 جانم؟-

 ؟ییسالم بابا جان!کجا-

 پناه گفتن دکتر زدانیدرد گرفت...اقاي  یلیپام خ نیخوردم زم زدمی..توي باغ داشتم قدم مزهیمن...چ-

 ...زهیبهتره واسه همون ..چ نهیبب

 فظ!!خداستیهم ن زيیباشه ناردونم؛پس بعد دکتر برو خونه انشاال که چ-

 !یرعلیرو قطع کردم و برگشم سمت ام یگوش یو با خدافظ کوتاه دمیرو گز لبم



 دروغ گفتم! دیفکرکنم فهم-

 کردمو غر زدم زیشد و چونهش رو خاروند!چشمامو ر قیگوشه ي لبش عم خط

 اصال هم خنده نداره!-

 همون خط کنار لبش سرش رو تکون داد با

 دم؟یمن خند-

 دمبه جانب سرم رو تکون دا حق

 بله!اوناهاش!-

 برام زد یبرگشت سمتم و چشمک یهمون خط دوستداشتن با

 کجاست؟-

 رو جلو بردم و خط کنار لبش رو نشون دادم دستم

 !ناهاشیا-

 خط یاي صورتش رو لمس کرد!وقت هیانگشتم براي ثان نیماش یبا افتادن توي چاله اي و تکون ناگهان اما

 تري به صورتم انداخت خجالت زده لبم رهیبه دستم و نگاه خ یرفت و نگاه کوتاه نیي لبش از ب گوشه

 1و عقب رفتم  دمی! رو گز

 !دی..ببخشزهیچ-

 که نگاه یکه دوباره اون خط مشخص شد!درحال دمیانداختم از گوشه ي چشمم د نییرو که پا سرم

 گفت گرفتیرو ازم م رهشیخ

 !دمیخند نیبراي ا یستین یاصال دروغگوي خوب-

 دمیرو گز لبم

 انقدر افتضاحم؟ ینی-

 همون لبخند سرش رو تکون داد با

 !شتریب یحت-

 رو کج کردم و غر زدم لبم

 روي دروغ گفتنم کار کنم! دیبا-

 بهم انداخت یگوشه ي چشم نگاه

 به نظرمن اصال امتحانشم نکن!-

 چرا؟-

 شد رهیتوقف کرد و برگشت و به چشمام خ یکیکوچ یگرکیج جلوي

 !یستین یدوستنداشتن گهیاونموقع د چون-

 تا بتونم حرفش رو دیطول کش یلیشد!خ ادهیپ نیبهم بده از ماش یعکس العمل یاجازه نکهیقبل از ا و

 که ینیهضمش کردم گونه هام رنگ گرفت و دلدردم از شدت ادرنال یاما وقت امیکنم و به خودم ب هضم

 شده بودم لبخند روي لبام نقش رهیش خکه به یشد!درحال شتریکرده بود ب قیخونم تزر به

 و ذوق حاصل جانیکه از ه یبرداشت من اشتباه بود؟؟درحال ایام  یبه من گفت دوستداشتن یرعلی!مبست

 حرف به مرز هیبا  تونستیم یرعلیچطور ام دمیفهمی!هنوز نمدمیخند دمیکشیخفه اي م غیحرفش ج از

 ضربان قلبت رو باال ببره؟ نطوريیا گهیحرف د هیبرسونتت و با  جنون



 با ادیبرگشت ابروم رو باال انداختم!نه واقعا انگار ز نیداخل ماش گریج خیبعد با چند س قهیدق 20 یوقت

 گفت گرفتیکه لقمه اي از جگر رو سمتم م یهاي دخترونه اشنا بوده!درحال عادت

 تجربه ي جفتشون خودم نیدارم و توي اول چون دوتا خواهر هیعاد زیچ هیموضوع برام  نیگفتم ا یوقت-

 بودم! کنارشون

 شد قیلبش عم یگوشه خط

 !یگرکیج برمشونیباشن خودم م شمیو پ رانیا انیهنوز هم هر وقت ب-

 به دستش داد گفت یتکون دیرو که روي خودش د رهمیخ نگاه

 !ریبگ-

 هیباشه داشتن  ونستتیمحوي گوشه ي لبم نشست و لقمه رو از دستش گرفتم!چقدر خوب م لبخند

 بزرگتر از خودت! برادر

 رم؟یرو خودم برات لقمه بگ خیس 15 نیانتظار نداري که کل ا-

 از اون حس ازار دهنده خبري نبود!دوباره گهیانداختم!د نییخجالت زده اي زدم و سرم رو پا لبخند

 ه بود!بعد از خوردنبود و قلب من رو مملوء از عشق کرد دهیرو به رخم کش تشیبود که حما یرعلیام

 دمیعقب کش خیس چهارتا

 پناه! زدانیدستتون دردنکنه اقاي -

 رو باال انداخت ابروش

 ن؟یهم-

 زل زدم شیو به چشم هاي دوست داشتن دمیخند

 خوردم! خیتا س -4

 اي سمتم گرفت گهید یکرد و لقمه یکمرنگ اخم

 بخوري! شتریب دیبا تتمیوضع نیشامم نخوردي با ا-

 دیبه پشت سرش کش یحرفش باال رفته بود نگاه کرد و دست نیه با اولک ییابرو به

 پس شام نخوردي! زديیتوي باغ قدم م یاونموقع داشت ینی-

 حواسش بهته فقط یرعلیرو خوردم و سرم رو تکون دادم وصداي پونه توي گوشم زنگ خورد"ام لبخندم

 بهش زدم یکیکوچ " لقمه رو از دستش گرفتم و گازکنهینم رو

 !مونهینم ییبراي منم اشتها خوريیم لیم یاونطوري ب-

 دمیرو گز لبم

 !رمیاخه س-

 بهت گفتم بخور؛خوبه برات!-

 رو یرعلیام خواستمیهم دستور و دستور دستور!به لقمه ي توي دستم نگاه کردم و لبامو جمع کردم؛نم باز

 دخترعموش زده بود و اورده بودتم به یز عروسکنم حداقل نه االن که به خاطر من ا میدلخور متوجه

 که خونهیکه مغزمم م کردمیحس م دایحرفا بود!جد نیتر از ا زیت یرعلیبده اما خب ام گریج خوردم

 !کنمیفکر م یدارم به چ شهیمتوجه م عیسر انقدر

 !میوقتشه که حرف بزن گهید کنمیفکر م-

 مو دوباره به لقمه ي توي دستم زل زد دمیرو گز لبم



 حرف زدن رو! نطوريیا ادیکه خوشم نم یدونیبه چشمام نگاه کن؛م کنمیصحبت م یلطفا وقت-

 بزنم؛سرم رو بلند کردم و به چشماي یو لحن بامزه اي گفت باعث شد لبخند کمرنگ دییکه با تاک لطفا

 زد نهشیشد؛کامل برگشت سمتم و دستش رو به س قیشدم!خط کنار لبش عم رهیرنگش خ یذغال

 البته باهم! میبشنوم تا بعد حلش کن خوامیت رو بگو؛محرفا-

 زد زيیچشمک ر و

 !گهید میکیباالخره شر-

 نگاهش کردم دلخور

 افتاد؟ ادتونیاالن -

 شد یگوشه ي چشمش دوست داشتن نیچ

 تر و جدي تر از قیعم زايیچ ست؛بحثیباران بحث فقط شراکتمون ن نیگفتم حرف بزن طعنه نزن!بب-

 از شتریب ادیکه توي دلت هست رو بگو؛خوشم نم یو ذره اي خجالت هرچ یرو درواسپس بدون  شراکته

 کنه! دایادامه پ نیا

 داشت یتر و جدي تر از شراکته"از چ قیعم زايیشدم"؛بحث چ رهیو به چشم هاش خ دمیرو گز لبم

 رهیه توي سکوت و خ!چند لحظه کزدمیو حرف م زدمیچه جوري توي چشم هاش زل م زد؟منیم حرف

 شد و سرش رو تکون داد قیچشم هاش گذشت خط گوشه ي لبش عم به

 !میبکن میتونیکاري م هیخب؛ لهیخ-

 کرد و گفت زیهاشو ر چشم

 رو اوردي؟ تیگوش-

 رو تکون دادم سرم

 گه؟یبده!نت همراه داري د سیتو به من وو ستمیمیوا نیماش رونیب رمیخب؛من م لهیخ-

 ن؟یبود ا شنهاديیباال انداختم؛چه پرو از تعجب  ابروم

 ...زهیدارم،اما چ-

 !میکنیجواب بده،امتحانش م کنمیفکرم-

 رو نشونم داد شیشد و گوش ادهیپ نیبهم بده از ماش یحرف یاجازه نکهیقبل از ا و

 منتظرم!-

 هیتک نیکه حاال به صندوق ماش یرعلیرو هضم کنم!به ام شنهادشیزمان برد تا تونستم پ قهیدو دق قایدق

 هاشم مثل خودش خاص بود! شنهادیزدم؛پ یشدم و لبخند کمرنگ رهیبود خ داده

 زمان برد تا سمیو قهیده دق قایرو گرفتم...دق سیرو در اوردم و نت همراهم رو فعال کردم و و میگوش

 هک یحرف هام رو توي خودش جا بده!از روز اول و اخطاري که توي رستوران بهم داد گفتم تا رقص تمام

 رو براش سند کردم!نفسم رو راحت سیوو قهیبعد از ده دق تیو در نها میباهم داشت شیپ دوساعت

 نیبعد در ماش قهیخوب جواب داده بود!ده دق یلیخ یرعلیفوت کردم و چشمام رو بستم!روش ام رونیب

 دیچیو صداي بمش توي گوشم پ مینیشد و بوي عطر تلخش توي ب باز

 اجازه رو نیازش خوشم اومده بود اما ا یبودم و حساب دهیقرمز رنگ د یرخهدوچ هیسالم بود  8 یوقت-

 تا تونستم پولش رو جمع کنم دیماه طول کش6! دشیبراي خر رمیکه از پدرم پول بگ دادمیخودم نم به

 با خودم نبردم! ویچکسیخودم تنها رفتم؛ه رمیکه رفتم تا دوچرخه م رو بگ ؛روزي



 افتاد نیي چشماش چ گوشه

 !دیساله رو تنها د 8پسر بچه  هی یوقت ادمهیي متعجب مرد  افهیوز قهن-

 که برگشت سمتم کردمینگاهش م دهیابروي باال پر با

 نویخوب نبوده!ا شهیمشورت گرفته باشم هرچند که هم یندارم براي انجام کاري با کس ادیبعد اونم -

 ساله 30 یکیماهه باهاش شر5که رو به روت نشسته و  یهپنا زدانی یرعلیام نیا یکه متوجه بش گفتم

 هیجاها  یلیتا بتونه خ دهیزجر کش یلیماه خ 5 نیو مطمئن باش توي ا کنهیم یزندگ وهیش نیبا ا داره

 !نهیرو همراهش بب کیشر

 کردم اخم

 ...کیرها فالح هم شر-

 وبس! نیبود وگرنه صرفا طراح مزون بود هم یمال کیرها شر-

 شد قیلفظ رها اخمام عم یدوباره دنیشن از

 نرفتم یپدرم براي ورزش صبحگاه یحت یچکسیهست با ه یسال -8

 شد رهیچشمام خ به

 نکردم! یعذرخواه یچکسیو جز خانوادهم از ه-

 بهم کرد یو نگاه گوشه ي چشم دیکه با حرفش روي لبم نشست رو د لبخندي

 در انتظارته! یوضوع مطلع بشه چه عاقبتم نیجز خودم و خودت از ا یاگه کس یبدون دوارمیام-

 بشه! قتریگوشه ي چشماش عم نیکه بهش زدم باعث شد چ ییدندون نما لبخند

 نداشته رو یکیشر چیسال ه 30که  یرعلیام نیا دیبا یبود تا متوجه بش یکاف حاتیمقدار از توض نیا-

 ؟یکن تحمل

 شدم رهیبه صورتش خ یقیاخم نه چندان حق با

 نه؟یوضع هم منیبعد ا ینی-

 رو روشن کرد نینگاهش رو ازم گرفت و ماش دیکشیکه خط گوشه ي لبش رو به رخم م یدرحال

 !!میریدر نظر بگ نطوريیا-

 و لبش رو روي هم فشرد دیبه چونه ش کش یدست دینگاه حرص زدهم رو روي خودش د یوقت

 !میکن یمیعادت هاي قد نیگزیرو جا دیعادت هاي جد شهیکه م-

 من یخیاز اون حس ازار دهنده خبري نبود! مرد  گهیزدم و سرم رو تکون دادم د تمنديیضار لبخندي

 تفاوت نبود یسرد و ب دادیهم که نشون م اونقدرا

 شدم رهیخ یرعلیام امیبه متن پ یقیلبخند عم با

 ر شدن حالت"کردن به دستورم بمونه براي بعد از بهت نمت،عملیامروز مزون بب ستین ازيی"ن

 و شرم اور از لبم کنار بره غر زدم"نوبره باران!به قیاون لبخد عم دیتا شا گرفتمیکه لبم رو گاز م یدرحال

 بشه؟" یرو شل کردي که چ شتین دنیخجالت کش جاي

 امیپ نیجواب ا دیفکرکردم االن با زدمیکه پتو رو کنار م یشدم...درحال ریخ میو ن دمیبه موهام کش یدست

 که جواب ندم بهتره!دست و صورتم رو دمیرس جهینت نیبه ا شتریفکرکردم ب شتریب یم؟؟اما هرچبد رو

 تا براش دونستمی!مدمیپونه روي تخت پوف کالفه اي کش دنیاومدم که با د رونیب سیو ازسرو شستم

 غر زدم کردمیکه پتوم رو مرتب م ی!درحالرونیاز اتاق ب رهینکنم نم فیتعر



 !ایزد یپونه قفل-

 جواب بدي! دیهم شده با یکه برداشت یبه خاطر اون لگ-

 خنده افتادم به

 خان! سیخس-

 رو روي چونه ش زد و منتظر نگاهم کرد دستش

 ؟یکدوم قسمت دنیاالن منتظر شن-

 فکرکرد یکم

 جذابتر باشه! امکیس یرفتنتون از عروس هویبهونه ي  کنمیفکرم-

 خونسرد گفتم کردمیه مکه موهام رو شون یو درحال نهیزایسمت م رفتم

 شدم مجبور شدم برگردم! ودیپر-

 د؟؟یفهم یرعلیام-

 سرم رو به نشونه ي مثبت تکون دادم چشماي متعجبش رو بهم دوخت یوقت

 نمت؟یبیچرا دارم زنده م ؛پسیاالن مرده باش دیکه ازت دارم با یبا شناخت-

 کردم وشونه اي باال انداختم زيیر یخنده

 فرق داره االن زنده ام! هیبا بق یرعلیام نکهیبه خاطر ا دیشا-

 زد و نگاهم کرد یقیعم لبخند

 !هیبرات انتخاب مناسب یرعلیخوشحالم؛ام-

 گذاشتم و برگشتم زیازدواج؟شونه رو روي م ینیابروهام نشست!انتخاب مناسب؟ نیناخواسته اي ب اخم

 !کنمیبه ازدواج فکر نم-

 دیباال پر ابروش

 ؟؟یچ ینی-

 فکرکنم گفتم شبیبه تمام لحظات د کردمیم یکه سع یدرحال

 هیاما... یچ ینی ی،زندگیچ ینی ،عشقیچ ینیبفهمم خوش بودن  تونمیخوبه،تازه م یکنارش همه چ-

 !رهیگیهست که جلوم رو م زيیچ

 !کنمیکه داغ م استیارش زیچ هیلطفا نگو اون -

 دمیرو گز لبم

 اما از روزي استیمشکلم ارش قایدق گفتمیبهت م ديیپرسیسئوال رو م نیازم ا شیاگه تا هفته ي پ دیشا-

 با فکر هرگز یمتوجه شدم حت یروز کامل تو تب سوختم؛از وقت هیو به خاطرش  رازیاومدم ش که

 یکیاومد جوري که انگار  نیکه قضاوتش اونقدر برام سنگ یاز وقت ای وفتمیبه حالت مرگ م دنشیند

 ترسونهیم یرعلیبه ام یکیمن رو از نزد کهیاون دمیاه تنفسم رو بسته بود فهمرو گرفته بود و ر گلوم

 !نهیاز ا شتریشدن ب وابسته

 زل زدم زدیکه برق م ییو به چشم ها برگشتم

 !بندهیدل نم یکس چیبه ه چوقتیانقدر سرده که مطمئنم ه یرعلی!امهیرعلیهم مشکل خود ام یاز طرف-

 کردابرو باال انداخت و نگاهم  پونه

 سرده؟-



 رنگ عوض کردم! یاسیرو تکون دادم ولباس خوابم رو با شلوار و تاپ  سرم

 عادت دخترونه ي تو هیبه خاطر  شبیکه د یزنیحرف م ییرعلیاز ام یباران مطمئن-

 و همه جا شهیکه هم یرعلینه،از ام ایدوستش و دختر عموش رو ول کرده؟؟ نیبهتر یعروس مراسم

 ده؟یهاش رو به رخت کش تیحما

 دمیرو گز لبم

 !ستیبر دوستداشتن ن لیدل نایا-

 دیخند

 !رهیگیگربه اي محض رضاي خدا موش نم چیپاره کردم،ه شتریاز تو ب رهنیتا پ4فکرکنم من -

 غر زدم رفتمیم رونیکه از اتاق ب یانداختم و درحال مینیروي ب ینیچ

 گربه ست نه من موش! یرعلینه ام-

 پونه توي گشوم زنگ خورد یخنده صداي

 و جوش شهیکالفه نم شیکار کیخبر خواستگاري خانواده پسرعمه ش از شر دنیبا شن یکیشر چیه-

 !ارهینم

 و برگشتم سمتش ستادمیپله ا نیحرفش روي اول دنیشن با

 پونه؟ یگفت یچ تو—

 واب داداومد و ه جاي پونه ج رونیلبخند شونه باال انداخت که مامان از اتاق خواب ب با

 ازدواج بود! نیمشتاق ا یلیخ یرعلیتو رو براي پسرش خواستگاري کرد و مادر ام یرعلیعمه ي ام-

 و گفتم دمیرو توي هم کش ابروهام

 ؟یگفت یشما بهشون چ-

 رفت نییاز پله ها پا دیبوسیکه گونه م رو م یدرحال مامان

 داره تا پسرت! لیتما شتریگفتم دخترم به برادرزادهت ب-

 رفتم نییحن مامان به خنده افتادم و دنبالش از پله ها پال از

 !دمیمامان من جدي پرس-

 دیکش رونیب خچالیرو از داخل  ریظرف پن مامان

 !ستیکه دخترمن فعال سن ازدواجش ن زمن؟گفتمیبگم عز یخواستیم یچ-

 تر شده بود نگاه کردم قینشستم و به پونه که حاال لبخندش عم زیم پشت

 بود؟ هیقض نیاي اکج یرعلیام-

 شب یباعث شد اون حجم از خونسردي که ط یچ یکنیحواست به اطرافت نبوده!فکر م چوقتیتو ه-

 بره و به عنوان پارتنر رقصش انتخابت کنه؟ نیاز ب داشت

 تر رو توي ذهنمم بیرقص عج قهیدق 5و اون  بیابروهام نشست و تمام لحظات اون رفتار عج نیب یاخم

 دستش روي کمرم!لبخند روي لبم شد،حرکتیي گرمش که روي صورتم پخش مکردم!نفس ها مرور

 که مامان برام اورده بود رو مزه کردم و سوختم! یي داغ رقهوهیبست و جرعه اي از ش نقش

 چرا انقدر داغ بود؟ نیاخ اخ؛ا-

 سرش رو تکون داد دیخندیکه م یدرحال مامان

 !خوريینفس م هیو  یشیاومده ازش نم رونیکه متوجه بخار ب یتو داغ زمیاون داغ نبود عز-



 بود که بتونه تمام روزم رو نیری!حرف هاي مامان و پونه اونقدر شدمیلبم رو گز دمیخندیکه م یدرحال

 کنه! نیریش

 دنبال اسمش گشتم!"اخمو میبلندشدم و توي کانتک هاي گوش زیاز خوردن صبحانه از پشت م بعد

 نیشتریب دای!جددیچیتا بوق صداي بمش توي گوشم پ3شمارهش رو گرفتم!بعد از  "لبخند زدم وخان

 تا بود!3 دمیشنیکه موقع تماس باهاش م یبوق

 بگو باران شلوغم!-

 انقدر قشنگ اسمم رو تلفظ تونستیم یاسمم لبخند روي لبم نشست!ک یدهیالف کش دنیشن از

 یوقت شناختمیکه م یرعلیتر شد!ام قیم عمتوي گوشم زنگ خورد"بگو باران شلوغم"لبخند کنه؟صداش

 امروز... یرعلیاما ام کردیم جکتیر ای دادیجوابت رو نم ایشلوغ بود  سرش

 پناه براي انتخاب ژورنال... زدانی!اقاي ریسالم،صبح بخ-

 حرفم رو قطع کرد شیجد صداي

 ري؟یگیم دیو داري ند ديید ای ديیرو ند اممیپ-

 و روي تاب نشستم شدم اطیهمون لبخند وارد ح با

 !امیکه من دانشگاه داشته باشم و نتونم ب میرینم یانیاقاي اش شیکه پ نباریا-

 بود که متوجه طعنه کالمم نشه! یاز اون زتریت یرعلیام

 !دمیمورد رو توي خواهرام ند هی نیا-

 گفتم جیرو باال انداختم و گ ابروم

 ؟یچ-

 شدي نطوريیا شبی!از دديیترسیکه قبال م یصورتمتوجه طعنه کالمت بشم در  نکهیاز ا یترسینم-

 دم؟یفهم درست

 نیپناه همچ زدانی یرعلینبود که ام نیتر ازا ریترسناکتر و نفس گ زيیچ چیحرفش نفسم بند اومد؛ه با

 رگه هاي خنده رو تونستمیم ی!بعد از چند لحظه سکوت صداش که به خوبارهیاي رو به روت ب مسئله

 بشنوم گفت توش

 وبهتره نظري براي میکه براي انتخاب ژورنال بر امینداشته،غروب م ریتاث دنتیخوبه رو خجالت کش-

 !دمیبهت م یکه فکر کن زيیقشنگتراز چ یلیوگرنه جواب طعنه ي اول صبحت رو خ یداشته باش ارائه

 از دستم یدن تماس گوشرو قطع کرد!با قطع ش یگوش یبزنم با خدافظ کوتاه یبذاره حرف نکهیقبل ازا و

 تمام وجودت یتماس تلفن قهیدق 3ادم بتونه توي  هی کردمیفکر نم چوقتیخورد و روي پاهام افتاد!ه سر

 بکنه! شیات یبه گلوله لیتبد رو

 قهیگونه هام بره!ده دق یرو تو وجودم حل کنم و سرخ جانیزمان برد تا تونستم اون حجم از ه قهیدق ده

 بود داخل خونه برگشتم!کنار پونه که روي مبل نشسته یرعلیخاطر قرار غروبم با امبا لبخندي که به  بعد

 تخمه برداشتم ینشستم و مشت شکستیو تخمه کدو م بود

 م؟یهست یچ ونیاول صبح خانم رو مد یخوشحال نیا-

 به پهلوش زدم یکردم و ضربه ي اروم زيیر اخم

 خوش اخالقم! شهیمن هم-

 خنده سرش رو تکون داد با



 !!دمیلبخندتو ند تیروز از هفت روز سگ نیتوي اول ادمهیکه  ییاما تا جا تهیزندگ هیاون در مواقع عاد-

 ومدینم ادمیبودم خودمم  امکیس شیکه پ یحرفش به خنده افتادم چون کامال حق داشت جز مواقع از

 !غویدختر بداخالق جغ ج هیبه  شدمیم لیتبد شهیروز بخندم؛هم نیا توي

 !یدعا کن یرعلیجون ام ب دیپس با-

 و رو به مامان گفت دیسرش رو عقب کش شکستیاي م گهیکه تخمه ي د یدرحال

 !کنهیجانش صحبت م کیمن به تو نگفتم دخترت داره با شر یلیل-

 اومد و کنار ما نشست رونیبا لبخندي که روي لبش بود از اشپزخونه ب مامان

 وشحال باشه!ام داري پونه؟بذار بچه ام خ دونهی یکیکاریچ-

 به بعد قبول کنه نیفقط لطف کنه از ا مینکرد یخوشحال باشه ما که اعتراض زمیخوحال باشه عز-

 شده براش! کیشر هیاز  شتریب یرعلیام

 دیمامان گونهم رو بوس دمیرو که با خجالت گز لبم

 یکه فکرش رو بکن هیزید تر از چارزشمن یلیحس خ نیبره دردونه!ا دناتیخجالت کش نیقربونه ا یلیل-

 ارزشش یرعلیحس رو تو وجودت کاشته بجنگ!ام نیکه ا یرعلیراحت ازش نگذر و براي داشتن ام پس

 داره! رو

 دنیقاطع از جنگ نطوریباري بود که مامان ا نیاول نیسال ا 21 نیچشم هاي مامان شدم؛توي تمام ا مات

 !زدیحرف م یکس براي

 گفتم گرفتمیکه از بعد از ظهر تا حاال زده بودم رو از دست پونه م یتا طرح 10که  یدرحال

 !رهینگ رادیا یرعلیخداکنه ام-

 !کنهیم دایپ رادیتو مطمئنم ا فايیچون با تعر رهیگیبگم نم متونمین-

 رو در اوردم! میو مانتوي اسپرت و ل دمیخند

 که.. گرديیبرم یک ستیحاال بري معلوم ن امکیزنگ بزن به س یباران تا نرفت-

 میرفتم سمت گوش زدمیم میشونیکه ضربه اي به پ یدرحال

 زشت شد! یلیخ زدمیاصال زودتر زنگ م دینبود؟با ادمیواي من چرا -

 دیچیتا بوق صداش توي گوشم پ4کردم و تماس گرفتم....بعد از  دایرو پ ایس یکانتک هام شماره نیب از

 با یپچونیما هم م یباران خانم با ما هم اره؟عروس میراه؛خواهرشوهر متواري؛داشت مهین قیبه به رف-

 خمک؟ی یرعلیبه ام یسالهت رو فروخت 21ي  رون؟رابطهیب دیریجان م کیشر

 گفتم دمیخندیم شیشده و غرزدن هاي خاله زنک زیکه به صداي ر یدرحال

 ادم شو! کمی یتو زن گرفت ااایس-

 دیچیخندهش توي گوشم پ صداي

 نم؟خوش گذشت بهتون؟خب.چطوري فسقل خا لهیخ-

 دیشد که با زيیچ هی!کردمیرو ول نم تیاگه مجبور نبودم عروس یدونیتوروخدا م دیببخش ایس-

 ...گشتمیبرم

 ییخبرا هینکنم  دم؛غلطیدیم یرعلیاز ام ديیو جد بیحرکات عج شبی!ددونمیفداتشم م دونمیم-

 ...شده

 باران بحث فقط نی" ببدیچیتوي گوشم پ یرعلیداي امو ص ختیتوي وجودم فرو ر زيیحرفش چ از



 فکراي چرت و نیتر و جدي تر از شراکته"سرم رو تکون ادم تا ا قیعم زايیچ ست؛بحثین شراکتمون

 صاف کردم ییبره و گلو نیاز ب پرت

 !غزلم هست باهاش صحبت کنم؟الیخیب مینزن یتوهم الک ایس-

 هیدستت رو گرفت و اوردتت وسط سن رقص غزل تا  یرعلیکه ام شبیخره؟همون د یچه توهم الک-

 جز مادر و یبا کس یرعلینداره که ام ادیچرا؟چون توي تمام عمرش  یدونیتوي شوك بود م قایدق ساعت

 !؟تانگویباشه اونم چه رقص دهیرقص خواهراش

 و دمیبه گونه هاي داغ شدم کش یبخش قلبم تکون خورد!!دست نیتر ییدرست در انتحا زيیحرفش چ از

 گفتم

 برم کار دارم دی...فعال سالممو بهش برسون بازنمیبا غزل حرف م زنمیمن بعدا زنگ م ای...سزهیچ-

 !خدافظ

 تماس رو قطع کردم و خودم رو روي تخت انداختم!پونه با دمیشنیکه صداي خندهش رو م یدر حال و

 نگاهم کرد دهیباال پر ابروي

 هو؟یچت شد -

 شدم رهیبود به پونه خ امکیکه حاصل از حرفاي س یو با خوشحال دمیرو گز لبم

 طرفه نباشه! هیحس  نیداشته باشه و ا تیزد واقع امکیکه س ییحرفا دوارمیام-

 اهان کشداري گفت دیخندیکه م یدرحال پونه

 !شهیم یمنتظر بمونه عصبان ادیب یرعلیحاال ذوقت رو نگه دار براي بعد االن پاشو اماده شو که ام-

 صورتم شدم! کاپیاز روي تخت بلند شدم و مشغول م شدیلبخندم گسترده تر مکه  یدرحال

 رو برداشتم وگفتم فمی!کدهیداد که رس امیپ یرعلیرو که تن کردم ام مانتوم

 !من خوبم؟دیرس یرعلیام-

 بهم انداخت یقیکرد و نگاه ددق زیر چشماشو

 !ییعال یستیخوب ن-

 و رو به مامان گفتم دمی!کفش هام رو پوشدمیدو نییو از پله ها پا دمیلبخند گونهش رو بوس با

 !خدافظ!یمن رفتم مامان-

 !سالم برسون!زمیخدافظ عز-

 توي گوشم زنگ خورد!با امکیقلبم ضربا گرفت و صداي س نشیماش دنیرفتم با د رونیخونه که ب از

 به سرفه ام انداخت! نیتوي اتاقک ماش دهیچیپ گاریشدم اما بوي س نیسوار ماش لبخند

 سل..ام...-

 دیکش نییرو پا نیهاي ماش شهیاخم ش با

 چه سرفه اي؟ دمیکش گاریس شیپ قهید -20

 گفتم وفتادمیبه خنده م شیشاک یکه از لحن متعجب و کم یدرحال

 د؟یبکش دیخب مجبور-

 بزنم یقیکه باال انداخت باعث شد لبخند عم ییابرو

 د؟؟یببخش-

 ادم و بدجنس وار گفتمد هیتک یصندل یپشت به



 !کنمیخواهش م-

 گفت وفتادیکه راه م یدرحال

 داشته! ریروي شجاعتت تاث مایدخترونه مستق یژگیو نیهنوز هم معتقدم ا-

 توي جام جابه جا شدم که نگاهم روي شاخه گل و بسته ي قرمز رنگ یو کم دمیرو با خجالت گز لبم

 کادو و نیفرو رفت!حس دخترونهم مطمئن بود که اافتاد و خار شد و توي چشمم  نیکنسول ماش روي

 ارمیبه روي خودم ن کردمیم یکه سع یصاف کردم و درحال ییدختره!گلو هیشاخه گل حتما از طرف  نیا

 گفتم

 کارش چطوره؟ دمونیعکاس جد نیا-

 قابل قبوله!-

 متوجهش شد! یرعلیبود که ام یگفتم و سکوت کردم!سکوتم انقدر ناگهان یکوتاه اهان

 ساکت شدي!-

 حرف ندارم!-

 باورش سخته!-

 ي سمت من رو شهیمتوقف شد!ش نیهاي گوشه ي چشمش نگاه کردم که ماش نیاخم برگشتم و به چ با

 و گل و جعبه رو سمتم گرفت دیکش نییپا

 !رونیبندازش ب-

 باال انداختم وگفتم ییابرو

 ؟یچ-

 روي زبونت داره! یمیتقرابطه ي مس کنمیم رون،حسیگفتم بنداز ب-

 متوجه شده که... ینید؛یحرفش قلبم لرز از

 جعبه و گل حرف نزنم؟ هیمن به خاطر  دیبا یداره...واسه چ ی...چه ربطزهیچ-

 و لبش رو روي هم فشرد! دیبه چونه ش کش یدست

 خودم زحمتشو بکشم؟ ای ندازيیم-

 شدم رهیگوشه ي چشمش خ یهاي دوست داشتن نیچ به

 هستش؟ یخه..چ...ازهیچ-

 باال انداخت شونه

 !ستمیکنجکاو ن-

 شدم رهیرنگش خ یبه چشماي ذغال دهیگز یو با لب دمیکش میشونیبه پ یدست

 اخه من کنجکاوم!-

 لباش رو روي هم فشرد و راه افتاد دیکشیبه چونه ش م یکه دست یحال در

 بر طرفش کن!-

 شدم و متعجب گفتم رهیرخ جذابش خ مین به

 م؟بازش کن ینی-

 !نمیرو بب لتیازگ هیي شب افهیکه چند ساعت ق نهیبر طرف بشه بهتر از ا تیکنجکاو-

 طرح دار رهنیپ دنیتند کاغذکادو رو باز کردم و با د رمیجلوي خندهم رو بگ کردمیم یکه سع یدرحال



 شدم رهیخ رهنیانداختم و دوباره به پ یرعلیوري به ام هیباال انداختم و نگاه  یینخودي رنگ ابرو کیش

 شم خوب بوده ظاهرا!مبارکه! قهیسل-

 !هیقشنگ رهنیخوبه!پ قهشیاره خب سل-

 نگاهش کردم که با خط گوشه ي لبش نگاهم کرد زیت

 رو گفتم! مینظر واقع-

 رو جمع کردم رهنیحرص دندونام رو روي هم فشردم و پ با

 بله خب..مبارکتون باشه!-

 گذاشتم که نگاهم کرد پشت یرو روي صندل رهنیپ و

 رفع شد؟ تیخب؟کنجاو-

 زدم و سرم رو تکون دادم یمصنوع لبخند

 خوب رفع شد دستتون درد نکنه! یلیخ-

 نگاهش کنم! یشده و حرص زیخوسنسردي که گفت باعث شد با چشماي ر کنمیم خواهش

 ؟یکنیمن گفتم بازش کن که اونطوري نگاهم م-

 مباال انداختم و رومو ازش گرفت شونه

 کنجکا... کمیفقط  ستی..به من مربوط نزهیچ ینیبود؟ یبه چه مناسبت-

 ساله شدن! 31به مناسبت -

 باال انداختم و برگشتم سمتش ییابرو

 تولدتونه؟؟-

 گفت شدیم ادهیکه پ یمتوقف کرد و درحال هیرو جلوي اتل نیماش

 !گنیم نطوریا-

 نی!از ماشوریچندم بود؟چهارم؛چهارم شهر مروزدم؟ایفهمیم دیبود و من االن با یرعلیشدم؛تولد ام مات

 دمیشدم و دنبالش دو ادهیپ

 امروز تولدتونه؟ دیچرا به من نگفت-

 اصال ريیبشنوي و کادو بگ کیافتاده تبر شیسال پ نیکه چند یهرسال براي اتفاق نکهینداره!ا یتیاهم-

 !ستین یجالب زیچ

 نگاهش کردم دهیباال پر ییابرو با

 د؟یگیجدي که نم-

 گفت رفتیکه پله ها رو باال م یدرحال

 کامال جدي ام!-

 یرعلیام یتفاوت یحجم از ب نیوقتا ا یشدم!گاه هیبودم وارد اتل یرعلیام هیکه هنوز مات نظر یدرحال

 !شدیو ترسناك م رعاديیغ

 بودمش با ورودمون بلند شد دهیکه همون روز سر عکس برداري د مردي

 !دیوش اومدخ یلیسالم خ-

 به خودم و یپوست ری!با لبخند زمیروي مبل دو نفره نشست یرعلیجوابش رو دادم و همراه ام مودبانه

 قشنگ باشه!با صداي مرد از تونستیم یرعلیبه ام یکینگاه کردم!چقدر نزد نمونیو فاصله ب یرعلیام



 اومدم رونیب نمیریش خلسه

 براي چاپ و انشاال براي فردا میشما الزمه تا بفرست دییکردن و فقط تا تیکارهاتون رو بچه ها اد-

 !میدیم لتونیرو تحو ژورنال

 شد!عکس رهیخ ذاشتیم شیرو به رو که عکس ها رو به نما توریگفت و به مان یخوبه ي کوتاه یرعلیام

 تر از فیگفته بود قابل قبول اما در برابر کارهاي بابک ضع یرعلیخوب بودن درست همونطور که ام ها

 از کارها گرفت یرعلیکه ام ییها رادیو با ا دیساعت کارمون طول کش کی!دیرسیمعمول به نظر م دح

 و کردمیرو حس م یرعلیام یخوب کالفه گ یلی!خشنیبودم عکس ها براي اخر هفته هم اماده نم مطمئن

 خاطر منشراکتمون با بابک رو به  یرعلیکه ام دونستمیکرده بود!خوب م ادیعذاب وجدانم رو ز نیهم

 توریو چشم هاي خستهم رو به مان دمی...پوف کالفه اي کشدمیدیرو م شیزده و حاال که کالفگ بهم

 یخط گوشه دیرو حس کردم وبرگشتم سمتش؛چشماي خستهم رو که د یرعلینگاه ام ینی!!سنگدوختم

 شد! دایپ لبش

 ه دستم برسه!که گفتم بر طرف بشه و ژورنال بدون نقص ب یراداتیتا پس فردا ا تاینها-

 سرش رو تکون داد مرد

 !میکنیرو م مونیپناه تمام سع زدانیچشم اقاي -

 !بهمیاومد رونیب هیاز اتل یگفت و به من اشاره کرد تا بلند بشم و با خدافظ کوتاه یخوبه کوتاه یرعلیام

 دادم و چشمام رو بستم هیتک یصندل یسرم رو به پشت میشد نیسوار ماش نکهیا محض

 داره که من بخوابم؟ن یاشکال-

 !ديیهم داشته باشه خواب یاشکال-

 و چشمام رو باز کردم دمیرو گز لبم

 خسته ام! یلیخ دیببخش-

 مینیرو تکون داد و سکوت کرد و من دوباره چشمام رو بستم اما بوي عطر تلخش که توي ب سرش

 م و توي جام نشستم نگاهم کردچشمام رو باز کرد یخوابم ببره!وقت ذاشتیبود نم دهیچیپ

 خوابم نبرد!-

 زل زدم شیرخ دوستداشتن میرو تکون داد که دوباره به ن سرش

 بگم؟ زيیچ هی تونمیپناه م زدانیاقاي -

 و با من من حرفم رو زدم دمیمثبت تکون داد لبم رو گز یسرش رو به نشونه یوقت

 دیتجد متونیدرباره تصم ستیبه نظرتون بهتر نخوب بود  یلیکاراشون خ یانی...اقاي اشزهیکه...چ گمیم-

 د؟یکن نظر

 کنه گفت رییذره اي صورتش تغ نکهیا بدون

 نه!-

 اما اخه...-

 بحث رو کش نده!-

 که به خاطر من... رمیگیعذاب وجدان م نطوريیخب من ا-

 چون به خاطر تو نبود! رینگ-

 با کردمیا گوشه ي شالم بازي مکه ب یکه از حرفش توي گلوم نشست اصال عادي نبود!درحال یبغض



 خفه اي زمزمه کردم صداي

 که... کردمیمن فکرم-

 !فسخ قرار دادم با بابک به خاطر خودم بوده نه تو!ستین زيیچ نیهمچ-

 یبغضم رو قورت دادم و سرم رو تکون دادم!اصال برام مهم نبود بدونم منظورش از حرفش چ ناراحت

 عاشقانه واسه خودم درست کرده بودم سوخت و لیدل یرچبود که ه نیکه مهم بود ا زيیچ بوده

 گفت کردیکه به ساعت نگاه م یشد!درحال خاکستر

 !رونیب میشام بر تونمیخانوادهم امشب پرواز دارن نم-

 رو تکون دادم سرم

 ممنون ازتون! گردمیمن به مادرم گفتم شام برم ستین ازيینه ن-

 رفت و من یکرد و با خدافظ کوتاه ادهیپ نیبع بعد من رو جلوي خونه از ماشر کیرو تکون داد و  سرش

 از بغض سرکوب شده! یو حجم بزرگ موندم

 بردم ادیبابا روي تاپ لبخند زدم و بغضم رو از  دنیکه شدم با د اطیح وارد

 ؟ینشست رونی!چرا بیخسته نباش ییسالم بابا-

 زد لبخند

 سالم ناردونم؛منتظر تو بودم!-

 کردمو نگاهش کردم زیر ماموچش

 شده؟ زيیچ-

 کنارش اشاره کرد به

 باباجان! نیبش ایب-

 توي خلوت نطوريیا ومدیم شیگفتم و کنارش نشستم؛بابا باهام کم حرف نزده بود اما کم پ یچشم

 نگرانم کرده بود! نیباهام حرف بزنه و هم بخواد

 قربان به گوشم! دییبفرما-

 لبخند نگاهم کرد با

 براي کاراي مزون! هیاتل یرفت یرعلیگفت با اممادرت -

 رو تکون دادم سرم

 !ستیکارش بد ن نمیا ستیبهتر بود اما خب چاره اي ن مونیاونجا؛کاراي عکاس قبل میاره رفت-

 رو تکون داد سرش

 !یفسخ کن خوايیرو م یرعلیکه شراکتت با ام یبه من گفت شیمن فکر کردم سه روز پ-

 باهام صحبت کنه! خواستیم یبابا براي چ دمیفهمیتکون دادم!حاال موسرم رو  دمیرو گز لبم

 ...مشکلمون حل شد!یبله ول-

 بدونم انقدر مشکل حاد خوامینه من!فقط م هیرعلیبوده چون شراکت تو و ام یمشکلتون چ پرسمینم-

 ؟یفسخ کن یخواستیکه م بوده

 بود! نیسنگ یلیخ یرعلیحرفاي ام فکرکردم؛اره

 اره!-

 دیخند



 قرار داد رو فسخ خوادیکه به من گفت م ییصرف نظرکردي!اون صدا متیمطمئنم نبوده که االن از تصم-

 شکست خورده نبود! کیشر هیصداي  کنه

 وگفت دیبه گونه م کش یدست

 عاشق شکست خورده بود!نه؟ هیصداي -

 نییپنهون کنم!سرم رو که پارو نتونستم ازش  یچیه چوقتینکردم چون پدرم بود؛پدري که ه تعجب

 خندهش شدت گرفت انداخت

 پدرت باشم دوستتم! نکهیقبل ازا کردمیدي؟فکرمیخجالت کش-

 و نگاهش کردم دمیرو گز لبم

 ...زهیچ ینیمن -

 رو تکون داد سرش

 مسائل دینبا چوقتیکه ه یبدون خوامی!االن فقط مستیاالن وقتش ن میکنیدر اون مورد بعدا صحبت م-

 و حتما خوب دیچون جفتتون دوتا ادم بالغ کنمینم یدخالت چی!من هیکن تیو وارد مسائل کارر تیعاطف

 روز هیکه  ستیاشتباه رو تکرار نکن!شراکت بچه بازي ن نیا چوقتیه گهیاما د دیرو حل کرد مشکلتون

 مجبور خوامی!نمدیخوریم نیبا همم زم دیباهم شروع کرد ی!وقتستمین یهستم و پس فرداش بگ یبگ

 حرفا رو برات تکرار کنم!متوجه اي که؟ نیا گهیبار د هی بشم

 و سرم رو تکون دادم دمیرو گز لبم

 متوجه ام!-

 دستش رو دور شونهم حلقه کرد بالبخند

 زد خسته شد! دیو د ستادیکه مامانت انقدر پشت پنجره ا میخوبه!بر-

 که یزدنمون بود!درحال دیي مشغول دا انهیاشاره کرد مامان به صورت ناش ییرایبه پنجره سراسري پذ و

 !میهمراه بابا وارد خونه شد دمیخندیم

 که نتونستم درست غذام رو بخورم!به محض بلند شدنم کردیم ینیشام انقدر نگاه پونه روم سنگ زیم سر

 پونه دنبالم اومد زیپشت م از

 بابات؟ ای هیرعلیدختر؟پکري!به خاطر ام شدیچ-

  انداختمباال شونه

 !یرعلیمنو ناراحت نکرده؛ام چوقتیکه ه چارهیباباي ب-

 زد و رو به روم روي تخت نشست یچشمک

 شد؟یچ-

 و بالشتم رو بغل کردم دمیتخت دراز کش روي

 نیوجود داره به بدتر ییحس ها هیباور کنم از جانب اون هم  امیم کنه؛تایم جمیپونه!گ فهممشینم-

 توي ذوقم! زنهیممکن م شکل

 مثال؟-

 بالشت توي سرم فرود تیکردم و در نها فیو مو به موي مکالمات امروز رو براش توص دمیکش یآه

 اومد

 قرار داد رو فسخ شدهیم تیزدن اون مردك با تو اذ کیت دنیرسما بهت گفته از د ارویخري باران؛-



 رفته دختر؟ یتو به ک ویاي ک نیاونوقت تو بغض کردي و غمبرك زدي؟اخه ا کرده

 بود که توي جام نشستم ادیکه از حرفش توي وجودم رخنه کرد اونقدر ز یجانیه

 بوده؟ نیمنظورش ا یگیتو م ینی-

 نداشته با بابک داشته؟ یمشکل یگیشک ندارم وگرنه خودت م-

 تکون دادم یو سرم رو به نشونه ي منف دمیکش میشونیبه پ یدست

 !مینداشت یتعجب کردن چون مشکل میکنیار نمبا بابک ک گهیکه د دنیبچه ها هم شن یوقت ینه حت-

 کنهیباران دانشگاه بوده؛قرار داد رو فسخ م گهیو از جانب تو م رهیبابک خودش تنها م شیپ برتتینم-

 و ارهیبابک کنار تو اونطوري جوش م دنیباشه و از همه مهم تر بعد از د نشونیب ريیدرگ نکهیا بدون

 باشه باران! یاتفاق تونهینم نای!همه ي ازنهیحرفا رو بهت م اون

 غر زد دویصورتشو توهم کش و

 واضح تر اخه؟ نیخري بخدا!از ا یلیباران خ-

 دمیرو گز لبم

 !میزنیتوهم م میدار کنمیپونه حس م-

 خواستگاري انیسر جر اشیو کالفگ شبشیخره؛اون از رقص د ی!اخه چه توهمشوريیبس که ب-

 ريیواسه من زانوي غم بغل بگ یبتمرگ نجایا نکهیف امروزش!حاال هم به جاي ااز حر نمیاش ا پسرعمه

 کادوي تولد ندي بهش؟ خوايیکه نم رون؛تویب میشو بر بلند

 حرفش تند از رو تخت بلند شدم با

 شب شد!پاشو!9نشده!ساعت  ریتا د میپونه بپوش بر یگیرفته بودددد،راست م ادمیپاك از -

 رفت! رونیباشه اي گفت و از اتاق ب دیخندیم میکه به هول زدگ یدرحال

 براي درست کردن شبید یخوابیرو برداشتم!هنوز از ب کیو ظرف ک دمیبه چشم هاي سرخم کش یدست

 کنم!زنگ زدم به یامکان نداشت بتونم رانندگ یوضع از خواب الودگ نیا سوخت؛بایچشمام م کیک

 نقص بود اما یصورتم کامل و ب کاپیودم نگاه کردم!مبه خ نهی!جلوي اادیب نیو منتظر شدم تا ماش اژانس

 فکرکردم!گفته بود یرعلیبعد سوار اژانس شدم و به ام قهی!ده دزدیتوي ذوق م یچشمام کم یسرخ

 لبخند دمیجلوي خونه رس یدرست کنم و بهش کادو بدم!وقت کیاما دوستداشتم براش ک ادینم خوشش

 شینرفته براي ورزش صبگاه یرعلیکردم؛مطمئن بودم هنوز امشدم!به ساعت نگاه  ادهیپ نیو از ماش زدم

 گهیچقدر د ینیشدم! رهیو به در خ دمیلبم رو گز دمینشن یبعد از دوبار زنگ زدن جواب یوقت اما

 اژانس یبه جاي خال فرستادمیکه به شانس بدم لعنت م یزود رفته بود حتما!درحال گشت؟امروزیبرم

 اما االن...نگاهم رو به نمیمنتظر بش نیتوي ماش تونستمیرفته بود تا مشدم!اي کاش حداقل اژانس ن رهیخ

 خسته بودم!ظرف یاي نبود و حساب گهید یبه در خونه دوختم و روشون نشستم!چاره یمنته یپله دو

 پلکاي یک دمیدادم و نفهم هیکنارم تک یکنارم گذاشتم و سرم رو به در ستون سنگ فمیو همراه ک کیک

 یجفت چشم ذغال هی دنیپلکاي خسته ام رو باز کردم و با د یافتاد!با نوازش دست کس ام روي هم خسته

 زدم یلبخند کمرنگ رنگ

 سالم!-

 نگاهم کردیکه دستش رو از گونه ام جدا م یکرد!درحال یگوشه ي لبش بهم دهن کج یدوستداشتن خط

 کرد



 ؟یکنیکارمیچ نجایا-

 نینداشتم هم ازین اريیکه براي درکش هوش زيیتنها چنشده بود؛ اریخواب بودم و مغزم هوش جیگ هنوز

 رنگ بود! یذغال چشماي

 !ادیخوابم م ییخل یول دونمینم-

 تر شد و سرش رو تکون داد قیگوشه ي لبش عم خط

 داخل بخواب! میمتوجه شدم!بلندشو بر-

 !ادیخوابم م یلیخودت منو ببر اخه من خ-

 با همون خط گوشه ي لبش تیش تا مغز استخونم رو سوزوند و در نهاچشما یهاي دوستداشتن ذغال

 ش فرو نهیکه سرم رو توي س یبلندم کرد!درحال نیپر کاه از زم یزانوم انداخت و به اسون ریز دستشو

 زمزمه کردم کردمیهام پرم هیو بوي عطر تلخش رو توي ر کردمیم

 چقدر بوت خوبه!-

 رو شدیم نییاي که تند تر از حد معمول باال پا نهیس یتاد اما به خوبپلکاي خسته ام دوباره روي هم اف و

 کردم! حس

+ 

 سورمه واریشدم!د رهیسورمه اي رو به روم خ واریصداي بسته شدن در چشمام رو باز کردم و به د با

 و سورمه اي دیبشه!نگاهم رو به تخت دونفره سف اریتا ذهن خواب الودم هوش دیطول کش یاي؟کم

 نیخونه نبود و من پشت در منتظرش مونده بودم اما االن توي ا یرعلیام ادیم ادمیکه  ییاونجا ادوختم؛ت

 بودم؟؟با ترس نگاهم رو توي اتاق چرخوندم و تند از تخت یمن خونه ي ک کردم؟؟اصالیم کاریچ تخت

 اسوده ايلبخند  نایرعلیام یراهروي خونه دنیسمت در!به محض باز کردنش و د دمیو دو دمیپر نییپا

 که اوردتم داخل دمینففهم دم؛چطوریاورده بودتم داخل خونه؟؟لبم رو گز یرعلیام ینی!زدم

 لبخند ییرایپذ یشهیکنار ش یروي صندل دنشیرفتم که با د نییاز پله ها پا نیپاورچ نیخونه؟پاورچ

 توي فکر فرو رفته بود! قیفنجون قهوه دستش بود و عم هی!زدم

 سالم!-

 قی!اونقدر عمیو طوالن قینگاه عم هیشد! رهینگاهشو از بخارهاي فنجون گرفت و به من خصداي سالمم  با

 به موهام یسالم که تکون داد دست ی!سرش رو به نشونهخونهیبراي لحظه اي فکرکردم داره درونمم م که

 و خجالت زده گفتم دمیکش

 دم؟؟یوقته خواب یلیخ-

 ساعت! -2

 و به روش نشستم!و ر دمیرو گز لبم

 خوابم برد! یک دمیقصد مزاحمت نداشتم اما نفهم ینی دیببخش-

 رو لشیعادي نبود!دل یرعلینگاه کردن ام نطوریشد به چشم هام!ا رهیرو تکون داد و دوباره خ سرش

 دمی!با من من پرسدمیفهمینم

 هام که همراهم بود... لهی...وسزهیچ-

 و گفت دیحرفم پر نیب

 هم توي اشپزخونه! کیاتاق بود و کتوي همون  فتیک-



 شدم رهیصورتش خ به

 شده؟ زيیپناه چ زدانیاقاي -

 رو تکون داد سرش

 اره اما نپرس!-

 با لباي شدمیکه وارد اشپزخونه م یزمزمه کردم و از جام بلندشدم و درحال یي اروم و متعجب باشه

 گفتم دهیورچ

 خواب رفتن همه ش به باد رفت! هیبا  دمیهمه زحمت کش نیاز دهن افتاده حتما!ا کمیک-

 دمیرو از پشت سرم شن صداش

 ؟یبهم زنگ نزدي که پشت در نمون یوفتیراه ب نکهیچرا قبل ا-

 ورزش! دیزود بر کردمیفکرنم دیش ریمثال غافلگ خواستمیشد...م زیاخه چ-

 و بهش نگاه کردم!ظاهرا خوب بود! دمیکش رونیرو از ظرفش ب کیک

 چشمات سرخه!-

 گفتم ذاشتمیروش م یکیکه شمع کوچ یشدم و درحال رهیخ کیدم و به کز لبخند

 براتون! کردمیدرست م کیداشتم ک دمینخواب شبیاخه د-

 رو پشت سرم حس کردم حضورش

 !نمتیبب-

 نفس بند رفت و لبخندم کم جون دمیرو د نمونیفاصله ي ب یحرفش لبخند زدم و برگشتم اما وقت با

 از همون جا یبرق انیکه جلو اومد و تره اي از موهام رو توي دستش گرفت حس کردم جر!دستش شد

 بدنم شد! وارد

 دادي؟ یپس چرا به خودت سخت ادیمگه نگفتم از تولد خوشم نم-

 که نگاهم روي دستش بود گفتم یدرحال

 ...زهیاخه..چ-

 !دیو دستش رو عقب کش دمیهاي گوشه ي چشمش رو د نیچ

 خب؟-

 و سرم رو بلند کردم تا به چشماش نگاه کنم دمیتري کشراحت نفس

 !کردمیکاري م هیمنم براتون  دیگرفته بود کمترم؟با رهنیکه براتون پ یمن از اون ینی-

 و لبخند زدم دمیرو د زشیر یخنده

 د؟یخندیم یبه چ-

 زمزمه کرد گرفتیکه ازم فاصله م یدرحال

 وجب بچه شده! میدست ن ریساله اي که اس کیو  یس یرعلیبه ام-

 و غر زدم دمیاما بچه ي اخرش رو خوب فهم دمینفهم یچیباال انداختم درسته از حرفش ه ییابرو

 !ستمی!بچه هم نستمیوجب ن مین-

 تک خنده اي سرش رو تکون داد با

 نه چون بهت گفتم بچه قهر کردي؟ ای میبهمون بخور ديیم کتیاز اون ک-

 گفتم دمیخندیکه م یحال در



 !دیشمع فوت کن دیاما با تمسیقهر ن-

 رمیکه گفت باعث شد لبم رو گاز بگ ینه چندان اروم یکه باال انداخت و چ ییابرو

 !هیبخورم کاف کیکه از اون ک نیشمعش رو خودت فوت کن!من هم-

 رو داخل بشقاب ها گذاشتم کیاز ک یگفتم و برش یباشه ي کوتاه گرفتمیکه جلوي خندهم رو م یدرحال

 کادوم رو بهش گفتم ياداوریبا  و

 !امیمن االن م-

 و دوباره دمیکش رونیجعبه ي ساعت و دستبند چرم ستش رو ب فمیتند پله ها رو باال رفتم و از داخل ک و

 باال ییدستم ابرو یجعبه ي مخمل دنیکه درحال مزه کردن نسکافه ش بود با د یرعلیبرگشتم!ام نییپا

 رمیدونه اي کرد که باعث شد دل ضعفه بگمر یو تک خنده انداخت

 سال نتونستن بکنن! 31 نیایکه خانوادهم تو ؛کاريیتولد گرفت هینه جدي جدي انگار براي من -

 زدم و جعبه رو سمتش گرفتم روزمنديیحرفش لبخند پ از

 !ادیخوشتون ب دوارمیام-

 زد و جعبه رو از دستم گرفت! یکمرنگ لبخند

 بود! یکاف کیک نیهم-

 !شهیتولد که بدون کادو نم رمیخن-

 کنار لبش افتاد و جعبه رو باز کرد یخط

 !استیکار دن نیکردن سختتر دیبگم براي مردا خر دیبا-

 کردیساعت خودش م نیگزیو در مقابل نگاه مبهوت من جا اوردیکه ساعت رو از جعبه ش در م یدرحال

 گفت

 نون!بندازي اما مم ینبود خودت رو به سخت ازیگفتم که ن-

 قرار تر بکنه!! یرو ب قرارمیبرام زد که باعث شد قلب ب یچشمک و

 گفت کیسمت ظرف ک رفتیکه م یبلند شد و درحال یرعلیو نسکافه ام کیاز خوردن ک بعد

 بهتره! اتیاز طراح تیبه نظر من اشپز-

 جاتینیریاهل ش یرعلیرو براي خودش گذاشت که باعث شد ابروم باال بره!ام کیاي از ک گهیبرش د و

 اما خب... نبود

 طرح هاي من بدن؟ دیبد یلیخ-

 رو دهنش گذاشت و سرش رو تکون داد کیاي از ک تکه

 !ستنین تیاشپز یمطئنن به خوب-

 بود و ستادهیکه سرپا کنار اپن ا یرعلیشدم!به ام رهیو دوباره به ساعت و دستبند توي دستش خ دمیخند

 بود نگاه کردم و گفتم کیخوردن ک مشغول

 رو اپن؟ نمیبش شهیم-

 زد وسرش رو تکون داد یکمرنگ لبخند

 بذار کمکت کنم-

 پر کاه از یدستش رو دور کمرم حلقه کرد و به اسون هیاز جانب من رو بده  یحرکت یاجازه نکهیقبل ازا و

 لبخند دنیبود با د ستادهیاي ا هیحرکتش براي ثان نیکه با ا یبلندم کرد و روي اپن نشوندتم!قلب نیزم



 لبش ضربانش اوج گرفت! یگوشه

 من مزاحم نشم! دیبرم...شماهم کار دار گهیکه من د گمی...مزهیچ-

 هم دهنش گذاشت وگفت کیتکه از ک نیاخر

 بري یکمترم؟تو بهم کادو بدي من بهت ناهار ندم؟بعد ناهار هرجا خواست یوجب میمن از توي ن ینی-

 !رسونمتیم خودم

 هرروز دارم گفتیحس قوي بهم م هیرنگش زل زدم و لبخند روي لبام نقش بست! یذغالچشم هاي  به

 !شمیم کترینزد میخیقدم به مرد  هی

 دمیپر نییگرفتم و از اپن پا شینگاهمو از چشماي دوستداشتن میصداي زنگ گوش با

 !امیمن االن م-

 رو برداشتم! میتند از پله ها باال رفتم و گوش و

 جانم مامان؟-

 مامان؟ ییالم دردونه کجاس-

 ام؛اومده بودم کادوي تولدش رو بدم! یرعلیخونه ام-

 هم حس کردم یرو از پشت گوش لبخندش

 اي؟یم یزکم؛کیخب عز لهیخ-

 باال انداختم شونه

 !امیبعد اون م رونیب میریگفت ناهار م یرعلیام دونمینم-

 ؟یباشه خوش بگذره بهتون!کارنداري مامان-

 دافظ!نه قربونت برم خ-

 !زمیخدافظ عز-

 دمیرو شن یرعلیشلوارم جا دادم و خواستم برگردم که صداي ام بیرو توي ج میگوش

 پشت سر باهام راحتتري انگار!-

 کردینگاهم م رهیداده بود خ هیبرگشتم و نگاهش کردم!به چهارچوب در تک متعجب

 ؟یچ ینی-

 که انتهاي اتاق بود! زيیوارد اتاق شد و رفت سمت م کردیم ییکه لبخند گوشه ي لبش خودنما یحال در

 پناه؛نه؟ زدانیام اما جلوي خودم اقاي  یرعلیپشت سر ام-

 دمیرو گز لبم

 ...خب اخه..زهیچ-

 رو باز کرد ینشست و دفتر بزرگ یصندل روي

 !یستین یبهتره؛گفتم که دروغگوي خوب ینگ زيیکه ازت دارم چ یبا شناخت-

 که پشت یرعلیروي تخت نشستم و به دو نفره بودن تخت دقت کردم!چرا واقعا؟به ام و دمیرو گز لبم

 دفتر رو به روش بود زل دم ینشسته بود و با اخم درحال بررس زیم

 اتاق شماست؟ نجایا-

 ابروهام نیمثبت تکون داد!اخم ناخواسته اي ب یسرش رو بلند کنه سرش رو به نشونه نکهیا بدون

 نداره یربط چیه دونستمیپسرمجرد تختش دو نفره باشه؟خودمم خوب م هیت داش یلی!چه دلنشست



 صبح بود!9...با حرص نفسم رو فوت کردم و به ساعت نگاه کردم!تازه اما

 ...تختتون چه بزرگ و خوبه!دونفره است!زهیچ-

 چونه شبه  یکه دست ی!درحالرمیافتاد باعث شد لبم رو گاز بگ یرعلیکه با حرفم گوشه ي چشم ام ینیچ

 سرش رو تکون داد و دفتر بزرگ رو بست دیکشیم

 اره کاربردشم خوبه!-

 بود تا بفهمم دستم یخط گوشه ي لبش کاف دنینگاهش کردم اما د زیحرفش تند سرمو بلند کردم و ت با

 غر زدم کردمیکه اخم م ی!درحالانداخته

 خنده نداره!حرص خوردن من  د؟اصنشمیخندیخودتون م دیندازیواقعا که منو دست م-

 گوشه ي چشمش سرش رو تکون داد یهاي دوستداشتن نیهمون چ با

 حرص خوردنت جالبه برام! لیدل-

 دیحرفش رنگ از روم پر با

 لش؟ید..دل-

 سمت کمد سورمه اي رنگش گفت رفتیکه م یرو تکون داد و درحال سرش

 رون؟یب ريیم ایتو اتاق  یمونیلباسمو عوض کنم م خوامیم -

 حرفش تند از جام بلند شدم و گفتم با

 ...رونیب رمی...دارم مزهیچ ینینه چرا بمونم -

 دم؟بایلو م یرعلیخودم رو جلوي ام کردمی!چرا حس مدمیرفتم و نفس اسوده اي کش رونیتند از اتاق ب و

 زدم میشونیضربه اي به پ حرص

 ي دستت بندازه؟چرا؟که اونطور یکنیم یبه تو چه که تختش دونفرهست؟چرا فضول-

 که یحد گشاد شد و درحال نیاونطرف تر غرغر کن که من نشنوم ! چشمام تا اخر کمیحداقل برو -

 دمیکنم تند از پله ها دو دیخرابکاري جد هیدوباره  نکهیقبل ازا ذاشتمیرو روي دهنم م دستم

 خرابکرده بودم! ی!امروز به اندازه کافنییپا

 ؟یکنیناهار نشده و تو داري براي شام من غذا اماده مباران دقت کردي هنوز وقت -

 اوردم! رونیب زرینداشت بسته ي سبزي رو از داخل فر یتوجه به غر زدن هاش که تموم بدون

 راحت باشه که شما شام المیخ دیدوما که من با وفتهیزودتر بذاري بهتر جا م یه؛هرچیاوال که قورمه سبز-

 !دینخور زيیچ تونیچون ممکنه از تنبل دیخوریم

 !چرا انقدر خرابکاريدمیو لبم رو گز دمیکه از حرفم روي لبش نشست رو د یکمرنگ لبخند

 خچالیرو پنهون کنم!با همون لبخند کمرنگ روي لبش رفت سمت  زيیچ تونستمینم جوقتیکردم؟هیم

 گفت داشتیبرم یکه چنگال یاورد و درحال رونیرو ب کیظرف ک و

 !کردیم تیکفا کیک نیبراي شام هم-

 کردم و نگاهش کردم اخم

 د؟یبد تیتون اهم هیبه تغذ دیبا دیحواستون هست که زخم معده دار چی!شما هشهیکه شام نم کیک-

 حرص اور بود! شیالیخیب نیا شهیسرش رو تکون داد!هم الیخیرو دهنش گذاشت و ب کیاي از ک تکه

 نبوده؟ یکاف شبید داريیب ؟شبیستیانقدر سرپا با دیوضعت نبا نیکردي با ا ؟دقتیتو چ-

 مواد اضافه هیخودم رو مشغول کار نشون بدم سبزي هم به بق کردمیم یکه سع یو درحال دمیرو گز لبم



 بلند شد!متعجب سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم فونیبزنه که صداي ا ی!دهن باز کرد حرفکردم

 م...فکرکنم مزاحم شدم بهتره بر د؟منیمهمون دار-

 برم بازوم رو گرفت رونیاز اشپزخونه ب نکهیازا قبل

 !هیک نمیبب رمی!ممیخوریناهارو باهم م ري؛گفتمینم ییتو جا-

 رفت!گرماي رونیبندازه از اشپزخونه ب یبه صورت سرخ شده و لبخند روي لبم نگاه نکهیقبل ازا و

 تر شد!با قیو لبخندم عم دمیبه گونه هاي داغم کش ی!دستکردمیحس م یدور بازوم رو به خوب دستش

 که صداي کردمیرو پر م وانیبخوره حتما!ل ییچا خواستیم یرعلیساز به خودم اومدم!ام ییچا صداي

 دیچیو دخترونه اي توي گوشم پ فیظر

 نباشه! یخال نایخاله ا زمممم؛جايیسالم عز-

 جوش رو سر جاش گفتم و به خودم اومدم!اب یاخ نه چندان اروم دیچیکه توي دستم پ یسوزش با

 و به دست سرخ شده ام نگاه کردم و اشک توي چشمام جمع شد! گذاشتم

 تو!! ایخوش اومدي ب-

 سمت چپ سوختیکه م ییانگار جا یاز سوزشش کم بشه ول یاب گرفتم تا کم ریاب ش ریرو ز دستم

 سر بزنه! زشیعز یام بود نه دستم!مرجان!اومده بود تا به پسرخاله نهیس

 !زمیظاهرا!سالم عز مهمون داري-

 لبخند بزنم اما سوزش خواستمیرنگش زل زدم!م یبرگشتم و به چشم هاي عسل فشیصداي ظر با

 ...دستم

 د؟یسل..سالم خوب هست-

 که اخم کرده بود سمتم اومد و به دستم اشاره کرد یدرحال یرعلیام

 شده؟یچ-

 و دلخور نگاهش کردم دمیرو گز لبم

 !دیبرس !به مهمونتونست؛خوبمین زيیچ-

 به چشمام نگاه کرد؛انگار که قیرو از دستم گرفت و به چشمام دوخت!براي چند لحظه عم نگاهش

 رو بستم!با صداي مرجان برگشتم رابیذهنم رو بخونه اما تند نگاهم رو ازش گرفتم و ش خواستیم

 !ادیم ادمیکه  ییخوردن نبودي تا جا کی!اهل کیرعلیخوشمزه اي ام کیچه ک-

 سمت مرجان گفت رفتیکه م یرو باالخره از من گرفت و درحال رهشیاه خنگ یرعلیام

 ارم؟یبرات ب خوريیم زيی!چکردیفرق م نیا-

 !کیک-

 بخوره! دینبا یرو جز خودم کس کیبخوا چون ک گهید یچ هی-

 نبود! یعیناخواسته اي که از حرفش روي لبم نشست با وجود سوزش دستم اصال طب لبخند

 چرا؟-

 خوري؟یم یچ-

 دلبرانه اي کرد وگفت یخنده مرجان

 !هینسکافه کاف هی-

 گفت اوردیپمادي در م خچالیکه از  یدرحال یرعلیام



 !امیاالن م ییرایبرو تو پذ-

 رو حس کردم اما مهم نبود!دست شیرفت!ناراحت رونیباشه اي زمزمه کرد و از اشپزخونه ب مرجان

 یشدم!در پمادر رو باز کرد و کم رهیرم رو چرخوندم و به صورتش ختند س دیچیکه دور مچم پ یرعلیام

 و نوازش گونه کرم رو روي پوست دستم پخش یو با حرکت دوران ختیپماد رو روي دستم ر از

 به گوشش برسه!به دستش که نوازش گونه دهی!ضربان قلبم اونقدر پر شدت و کرکننده بود که ترسکرد

 واقعا حرکت دستش نوازش گونه ای کردمیم الیشدم؛من خ هریخ شدیم دهیپوست دستم کش روي

 دوباره ضربان قلبم به حالت عادي خودش برگشت دیرو که عقب کش بود؟دستش

 تا باز خودت رو ناقص نکردي! نیمن؛برو بش خورمیشام نم-

 بغض و دلخوري نگاهش کردم با

 به خاطر اون نبود!-

 افتاد نیچشماش چ یگوشه

 !دونمیم-

 گذاشت! خچالیبرداشت و دوباره توي پماد رو  و

 خوري؟یتوهم نسکافه م-

 رو باال انداختم سرم

 !شمی!مزاحم خلوتتون نمرمیم گهیممنون؛من د-

 شد قیهاي گوشه ي چشمش عم نیچ

 !لتهیهر طور م-

 لبش رو روي هم فشرد! دیرو که د زمیت نگاه

 برم؟ دیبا یچ رم؛واسهینم ییاصنشم جا-

 گفت رفتیم رونیو از اشپزخونه ب داشتینسکافه رو برم وانیکه ل یو درحال دیبه چونه ش کش یدست

 !اینکن ب لیازگ هیت رو شب افهیق-

 رونینگاهش کردم و دنبالش از اشپزخونه ب دمیسابیکه روي هم م ییشده و دندون ها زیچشماي ر با

 و روي مبل کنار مرجان نشستم! رفتم

 خونه نبود! یم اما ظاهرا کساومدم بهت سر بزن شبید-

 سرش رو تکون داد یرعلیام

 ؟یچه ساعت-

 !کنمیبود فکرم -12

 داشت یانداختم!چه معن نییو سرم رو پا دید یرعلیکه ناخداگاه توي هم فرو رفت رو ام ییها اخم

 سر بزنه؟ یرعلیشب بخواد به ام 12 ساعت

 فرودگاه بودم!-

 گردي!که تنها برن شتیپ ومدمیم دونستمیاگه م-

 نبود! ازيین-

 ومدیاخم به ناخن هام زل زدم!اصال از نوع صحبت کردنش خوشم نم با

 همون دختري ان که فروغ خانم براي سپهر... شونیا ریام-



 بده کوتاه گفت ریذره اي توي صورتش تغ نکهیبدون ا یرعلیام

 همونه!-

 که جوابش رو با لبخند بدم!مرجان خواستمینه م تونستمیگفت و به روم لبخند زد اما نه م یکوتاه اهان

 که مثل خار توي چشمم فرو رفت دیکش رونیشده اي رو ب چیبسته ي کادوپ فشیشد و از توي ک خم

 اومدم! یبراي چ رفتیم ادمیداشت -

 دیخم شد و گونه ش رو بوس دادیکه کادو رو دستش م یو درحال یرعلیبلند شد و رفت سمت ام و

 اخموم! شهیبارك پسرخاله ي همتولدت م-

 !فقطدمید زيیگفت بهش نه چ یچ یرعلیام دمی,نه شندیکش ریدرست وسط قلبم ت زيیکردم چ حس

 !دمیشن زيینه چ دمید زيیساعت بعد که مرجان رفت بازهم نه چ میمحض بود توي مغزم!تا ن سکوت

 !سوزهیشامم داره م کنمیباران فکرم-

 سمت اشپزخونه!حق داشت چون کامال سوخته دمیاومدم و دو به خودم یرعلیحرف ام دنیشن با

 رو یرعلیمردونه ي ام یبلندي که گفتم باعث شد صداي تک خنده بایپر حرص و تقر ی!لعنتبود

 کردم و با حرص برگشتم سمتش و دایرو پ خواستمیکردن حرصم م ی!بهونه اي که براي خالبشنوم

 زدم نهشیبه س یمحکم یضربه

 ادمیمحترمتونه که من  یشما و دخترخاله ریهم خنده نداره؛تقص د؟اصالیخندیمن م به یه یبراي چ-

 به غذام سر بزن... رفت

 به چشماي رهیکه دور مشت گره خوردم حلقه شد باعث شد حرف تو دهنم بماسه و خ یرعلیام دست

 نداختصورتمه؟دستش رو دور کمرم ا کینزد اديیصورتش ز کردمیرنگش نگاه کنم!چرا حس م یذغال

 خفه اي غیبودنش باعث شد ج یحرکت بلندم کرد و روي اپن نشوندتم؛کاري که به خاطر ناگهان هیبا  و

 رهیو عرق سردي که روي تنم نشسته بود به چشماش خ زدیتند تند م جانیکه از ه ی!با قلببزنم

 طرف بدونم!دستش رو دو رمیچشم هاش سرم رو باال بگ دنیمجبور نبودم براي د نطوريی!حاال اشدم

 به سمتم خم شد یاپن گذاشت و کم روي

 عمه فروغ فکر کردي؟ شنهادیبه پ-

 شدم رهیو لباي خوش فرمش خ ینیرو از چشم هاش گرفتم و به ب نگاهم

 ...زهی...چینیمن..-

 رو بست و شمرده گفت چشماش

 نه؟ ایمن فقط ازت جواب خواستم!فکر کردي -

 بتونم براش حرف بزنم شدینفس هاش که روي پوستم پخش مفاصله کم و گرماي  نیداشت با ا انتظار

 تمرکز کنم رو حرفاتون! تونمینم دیکینزد کمی...زهیچ-

 خورد نیچشماش چ یگوشه

 ؟یترسیچرا؟ازم م-

 شدم رهیرنگش خ یو به چشم هاي ذغال دمیرو گز لبم

 پن... زدانی..اقاي زهینه اما چ-

 صدام بزن... زديیدام مهمونطور که جلوي مادرت ص-

 !تند به گونه هام که حاال مطمئن بودم سرخدیحرفش حس کردم گرماي بدنم به اوج خودش رسس با



 زل زدم شدن

 ...اخه اونطوري...زهیچ-

 که با دستم ی!درحالدیعقب کش یهاي گوشه ي چشمش لباش رو روي هم فشرد و کم نیهمون چ با

 گفتم زدمیرو باد م خودم

 د؟یدیپرس یچ...شما زهیچ-

 که با دستش تره اي از موهام رو پشت گوشم زد یلبخند گوشه ي لبش به چشمام زل زد و درحال با

 نکن!جوابم رو گرفتم! ریذهنتو درگ-

 رفت!!با چشم هاي رونیاز اشپزخونه ب داشتیکه دستاش رو از دورم برم یزد و درحال زيیچشمک ر و

 که سوت زنان یرعلیهاي داغ و سرخم بود خم شد و به امکه هنوز دستم روي گونه  یشده درحال درشت

 شدم! رهیخ رفتیپله ها باال م از
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 !دمیچرخیهدف م یحوصله شده بودم و توي خونه ب یدوساعت گذشته که پونه رفته بود ب از

 درست کردم! یبرات عدس ایباران مامان ب-

 نه شدموارد اشپزخو زدمیکه غر م یدرحال

 چرا من تو خونه نشستم؟چرا نرفتم مزون؟-

 رو جلوم گذاشت یبشقاب عدس دیخندیکه م یدرحال مامان

 نکردم! تیمزون مادر وگرنه من که تو خونه زندان ريیخودت نم-

 رو دهنم گذاشتم و غر زدم یاز عدس یقاشق

 داده تا حالم خوب نشده نرم مزون! ومیتمایچون اولت رمینم یرعلیاز ترس ام رمیرم؟نخیخودم نم-

 زل زدم رهیداشت جلوي خندهش رو بگ یکردم و به مامان که سع یاخم دوباره

 خوادیم کاریچ گهیداد بزنه د خوادیازش؟تهش م ترسمیم دم؟چرایگوش م یرعلیاصال من چرا به ام-

 !بکنه

 که دستم یدستم افتاد؛درحالسقف دهنم سوخت و قاشق از  شیسوم رو که دهنم گذاشتم از داغ قاشق

 غر زدم ذاشتمیجلوي دهنم م رو

 بکنه که! خوادیاي نم گهیخاص د کنم؛کاریداد بزنه؛خب منم قطعا سکته م خوادیاره تهش م-

 دیو خند رهینتونست جلوي خندهش رو بگ گهید مامان

 خب مادر خودت رو نسوزون!اگه حوصله ات سررفته پاشو برو مزون!-

 رکنم؟کایرو چ یرعلیام-

 سرش رو تکون داد دیخندیکه م یدرحال

 ازيیحساب نبردي!بهش بگو حالت خوب بوده ن نطوريیسال عمرت ا 21 نیمطمئنم از بابات توي ا-

 خونه!پاشو برو مادر! ینیبش ديیند

 !رمیرو بخورم م میعدس-

 بخور نوش جونت!-



 شتریب یبودم وهرچ یرعلیدنبال بهونه جور کردن براي ام خوردمیرو م میکه عدس یمدت تمام

 رو باهم یجانیو لحظات خوب و البته پر از ه شیروز پ2 اداوريی!از دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکرم

 لحظه اي که بلندم کرد و روي اپن اداوريیلبخند روي لبم نقش بست!هنوز هم با  میبود گذرونده

 بلند زیاز پشت م می!با تموم شدن عدسشدیو با اون فاصله کم باهام صحبت کرد تمام تنم گرم م نشوندتم

 شدم

 اي؟یمن برم اماده بشم!تو نم-

 برداشت زیرو از روي م یظرف عدس دیخندیکه م یدرحال مامان

 ؟یرعلیجلوي ام یکنیجمع م اریداري -

 غر زدم دادمیکه سرم رو تکون م یدرحال

 ك باشه!ترسنا تونهیچقدر م یرعلیام یکه بدون یستیجاي من ن-

 و کفش کرم فیو ک یشمیرو کامل کردم و با مانتوي  کاپمیم دمیکه پشت پلکم کش یخط چشم کلفت با

 براي رفتن اماده شدم!! رنگ

 من رفتم؛برام صلوات نذرکن که سالم برگردم! یمامان-

 اژانس زنگ زدم دم در! زم؛بهیبرو به سالمت عز-

 با تونهیم یرعلیکه ام ییرفتم!تمام راه داشتم واکنش ها رونیاز خونه ب یکردم و با خدافظ کوتاه تشکر

 ی!وقتکردیرو تموم م هیداد قض هیحالت ممکن با  نیتر نانهیو در خوشب کردمیم لیبروز بده رو تحل دنمید

 هفته اي که نبودم دلم تنگ شده بود و من چه جوري هی نیپاساژ شدم تازه متوجه شدم چقدر توي ا وارد

 اسانسور خودم رو چک نهیفسخ کنم؟توي ا یرعلیشراکتم رو با ام یجم از دلتنگح نیبا ا خواستمیم

 وارد مزون بشم!شالم رو مرتب کردم و از اسانسور یهفته با ظاهر نامناسب کیبعد  خواستمیکردم؛نم

 !دمیشدم و نفس اسوده اي کش یرعلیرفتم!از دور که داخل مزون رو چک کردم متوجه نبود ام رونیب

 سالم!-

 و سمانه با صداي سالمم برگشتن و ذوق زده سمتم اومدن و در اغوشم گرفتن! امیس

 ذره شده بود! هیتو؟دلمون برات  یی:سالم باران جون کجامایس

 دمیو گونهش رو بوس دمیخند

 نی!چه خبرا بود تو اامیبودم نتونستم ب ریدرگ کمیبراي پاساژم تنگشده بود! چیمن دلم براي شما که ه-

 نبودم؟هفته که  هی

 گفت دیکشیکه با لبخند در اغوشم م یدرحال سمانه

 !طنوریپناه هم هم زدانی تینداره و مسلما عصبان یکه تموم مایهاي من و س یچه خبرا بود؟سوت-

 ترس دنینبود اما هربار با د ديیجد زیچ یرعلیهاي ام تیحرفش به خنده افتادم؛خب واقعا عصبان با

 گفتم ذاشتمیرو پشت کانتر م فمیکه ک ی!درحالوفتادمیم کرده توي چشماشون به خنده لونه

 !دیچه کرد نمیبب دیکن فیخب تعر-

 لبش رو گاز گرفت مایس

 ادمونیجلوي در خراب شده بود من و سمانه هر بار  ریدزدگ نیباران جون!ا ارمیب ادمی خوامیاصال نم-

 میهم داشت یوغ شد!فروش خوبشل ییلیبود غروب خ کشنبهی م؛فکرکنمیپناه بگ زدانیبه اقاي  رفتیم

 میفروش و سفارشات رو نگاه کرد؛ماهم کم کم داشت ستیپناه اومد ل زدانیبعد که اقاي  خداروشکر؛



 نگاه به رگال ها هیبرگشت  میدید هویپناه  زدانیکه موقع رفتن اقاي  میبر میکردیو جور م جمع

 نهیسمانه گفت:طرح السا فروش رفته؟چشمت روز بد نبکرد اخم کرد بعد به  زیچشماشو ر کمیکرد،

 !دنیاز کار هارو دزد یکیمزون  یکه تو اون شلوغ میدیجون تازه اونجا فهم باران

 دوختم مایگرد شدهم رو به صورت س چشماي

 رو؟؟حواستون کجا بوده؟ یمانتو به اون بزرگ دنیچه جوري دزد-

 تو مزون! ختنیر هوینفر  20شلوغ شد فکرکن  ییهوی ینیاون روز شلوغ شد؛ یلی:باران خسمانه

 رو با تاسف تکون دادم سرم

 جوش اورد؟ یلیپناه خ زدانی-

 چشماشو بست و سرش رو تکون داد سمانه

 !ارمیب ادمی خوامیاصال نم-

 سرم رو تکون دادم رمیجلوي خندهم رو بگ کردمیم یکه سع یدرحال

 ون؟مز ومدهینکن!امروز ن نکارویبه نظرمنم اصال ا-

 پناه؟ زدانیاقاي -

 به دفتر فروش انداختم یرو به نشونه ي مثبت تکون دادم و نگاه سرم

 !ومدهینه هنوز ن-

 نسکافه اي رو جلوم گذاشت و تشکر وانیل مایم؛سیگفته بود خوب فروش کرده بود مایکه س همونطور

 باال انداختم ییاسم متعجب ابرو دنیزنگ خورد!با د میکه گوش کردم

 ؟یامانجانم م-

 مزون؟ ديیزم؛رسیسالم عز-

 !دمیاره عشقم رس-

 زنگ زد! یرعلیعمه ي ام یرفت نکهیربع بعد از ا هی..زهیخب خداروشکر...چ-

 جفت چشم قهوه اي رنگ جلوي چشمام جون گرفت هیناخداگاه درهم رفت و  ابروهام

 خب؟-

 ازدواج دارن! نیاصرار به ا یلیظاهرا خ-

 دمیو با خودکار روي کاغذ جلوي دستم خط کش دمیرو گز لبم

 اصراري اخه؟ ره؛چهیگیبارم جوابش رو م هی کنهیبار خواستگاري م هیادم -

 جوابش رو بدم! حیصر یلیخ ومدیازش گذشته دلم ن یواال؛بنده خدا سن دونمینم-

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 !هیچ انیجر یدونیمادرمن؛تو که بهتر از من م شهیخب زوري هم که نم-

 هم حس کردم یاز پشن گوش یرو حت لبخندش

 که اون بهتر از من بلده ادم ها یدونیحواله دادمشون به پدرت؛م نیخاطرهم دونم؛بهیفداتشم م دونمیم-

 کنه که ناراحت نشن! یجوري راض رو

 روي لبم نشست یکمرنگ لبخند

 !کنهیخب پس نگران نباش بابا خودش مشکل رو حل م لهیخ-

 با خودت صحبت کنه!حاال خودش باهات دیقط خواستم بهت خبر بدم چون پدرت گفت اول بااره؛ف-



 !ینباش خبریفقط خواستم بهت بگم که ب کنهیم هماهنگ

 تعجبم رو بروز ندم گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 نه قربونت برم خدافظ!-

 خدافظ!-

 با من حرف خواستیم یم!بابا براي چنسکافه زل زد وانیرو قطع کردم و به بخار خارج شده از ل یگوش

 دو جفت چشم که روي من زوم بودن دنیو سرم رو بلند کردم اما با د دمیکش میشونیبه پ یبزنه؟؟دست

 گرفت خندهم

 د؟یکنیاونطوري نگاه م ه؟چرایچ-

 ابرو باال انداخت سمانه

 !دمیحرف از خواستگار شن-

 کردم و غر زدم یمصنوع اخم

 د؟یداره به حرف من گوش بد یمعن چه د؛اصالیدیشن خودیب-

 شه؟یکه!م میریجلوي گوش هامون رو بگ شهیخب نم-

 و افتیبحث خاتمه  نیراحتتر ا یبحث خاتمه بدم که با ورود دخترجون نیتشر به ا هیباز کردم تا با  دهن

 اي ندهیا ینیشدم! رهیخ نسکافه ام وانیبه استقبالش رفت!موهام رو پشت گوشم زدم و متفکر به ل مایس

 مدتش فکرکردم؛توهم بود اگه نیبود؟لب هام رو روي هم فشردم و به رفتاراي ا یرعلیمن و ام براي

 فکر و نیتا اسمون فرق داشت؟از ا نیبودم زم دهید شیماه پ5که  یرعلیمدت با ام نیا یرعلیام گفتمیم

 نسکافهم رو برداشتم وانیو ل دمیفه اي کشنداشت پوف کال یکه روز و شب باهام بود و تموم ییها الیخ

 مزه مزه کردم! و

 !ايیب یتونیلحظه م هی زمیباران جان عز-

 بلند شدم و رفتم سمت اتاق پروو و دمیکشیبه شالم م یکه دست یبه خودم اومدم و درحال مایصداي س با

 شدم رهیبود خ دهیرو پوش یرنگ یکه مانتوي خاک یدخترجوون به

 اومده؟ شیپ یجانم مشکل-

 گفت کردیبه مانتوي تنش نگاه م نهیکه تو ا یدرحال دختر

 د؟یبد رییرو تغ نهشیبازي روي س نیامکانش هست ا-

 اگه نباشه نهیلوزي روي س نیاما ا دیتوي مدل لحاظ کن دیکه خواست ريییهر تغ دیتونیم زمیالبته عز-

 اون کنمی!فکر مدیرو پروو کن طرح روناکمون کنمیم هیتوص نیبه خاطر هم شهیکار گرفته م یجلوه

 بهتري باشه! انتخاب

 چپ و راست شد و به مانتو نگاه کرد نهی!دختر دوباره جلوي اارهیاشاره کردم تا اون طرح رو ب مایبه س و

 خوشم اومده! یلیخ نیاز رنگ ا-

 هم که.... یطرح نیهم دیتونینداره م راديیا-

 حرفم نصفه موند یرعلیصداي بم ام دنیشن با

 اومدن؟ انجویانم ارخ-

 :بله االن داخل اتاق پروو هستن!سمانه

 گهیدو روز دلتنگش شده بودم که د نیگفت لبخندزدم؛اونقدر توي هم یرعلیکه ام یخب کوتاه لهیخ



 صاف ییبه خودم اومدم و مانتو رو از دستش گگرفتم و گلو ماینه!با ورود س ای کنهینبود دعوام م مهم

 کردم

 دیسفارش بد دیکه دوست دار یمانتو رو با رنگ نیهم دیتونیکه م کردمیبله داشتم خدمتتون عرض م-

 !ستیمسئله اي ن اصال

 که توي چشمش روشن شد باعث شد مطمئن یتیمانتو رو از دستم گرفت و تنش کرد و برق رضا دختر

 کلیه دنیبرم!از د رونیروو باز اتاق پ میخیمرد  دنیبسپارم وبراي د مایکار رو به س یباق دشیخر از

 روي لبام نقش بست!بوي عطر تلخش یقیو شلوار سورمه اي رنگ لبخند عم قهیاش توي اون جل دهیورز

 دمیهام کش هیتوي ر رو

 سالم!-

 چشم هاش و تکون یهاي دوستداشتن نیصداي سالمم برگشت و نگاه تمام قدي بهم انداخت؛دوباره چ با

 سرش! کوتاه

 د؟یبهتر-

 شده بود! بهیت بود که شما بودن برام غروق چند

 بهترم!-

 گفت و سرش رو تکون داد! یي کوتاه خوبه

 دیبراي کالکشن جد میتونینداشت!م راديیکردم به نظرم ا یبررس دیکه بهم داد ییدرضمن طرح ها-

 !میکن اقدام

 نگاهش کردم دهیابروي باال پر با

 واقعا؟-

 شد رهیتر خرو کوتاه تکون داد و دوباره به دف سرش

 نداشت؟ راديیا چیه ینی...ینی-

 افتاد نیچ ادمیي چشماش از تعجب ز گوشه

 داشته باشه؟ دیدوست داشت-

 دمیلبم رو گز یخوشحال با

 داشته باشه! رادی..توقع داشتم اینی..زهینه چ-

 نبود! راديیچون ا نباریاز دستتون در رفته ا کنمیفکرم-

 تر شد قیچشماش عم گوشه ي نیاخم که بهش نگاه کردم چ با

 دنبالتون! امیبراي انتخاب پارچه ها فردا م-

 و سرم رو تکون دادم!سرش رو بلند کرد و دمیکش میشونیبه پ یدست یلفظ محترمانه و رسم نیاز ا کالفه

 گفت شدیو از دور بودن بچه ها مطمئن م نداختیبه اطراف م یکه نگاه یدرحال

 پناه گفتنتون! زدانیدرست مثل اقاي  هیلفظ محترمانه ا-

 باز کردم اعتراض کنم که کرد؟دهنیم یباال انداختم و متعجب نگاهش کردم؛داشت گرو کش ییابرو

 زنگ خورد و فقط تونستم بگم میگوش

 !دیواقعا که بد-

 خورد و سرش رو تکون داد نیي چشماش چ گوشه



 !دونمیم-

 جواب دادم کردمیکه با اخم نگاهش م یحال در

 جانم بابا؟-

 ؟ییسالم ناردونم!کجا-

 سالم باباجونم؛مزونم!-

 نه؟ ایوقتت رو به پدرت بدي  یساعت مین هی یتونیخب م لهیخ-

 زدم لبخند

 ؟یکنیمهمونم م یبه چ-

 دیخند یبا نرم بابا

 !ینش مونیکه پش یچ هیپدرسوخته؛-

 دمیخند

 ام؟یب یخب!ک لهیخ-

 !من جلو پاساژم!نییپا ایاالن ب نیهم-

 شدم رهیخ یرعلیباال انداختم به ام ییرواب

 االن؟-

 ستین یبري مشکل یتونیچشم هاش رو باز و بسته کرد که م یرعلیام

 ...گهیوقت د هیسرت شلوغه باشه -

 !فعال!امیم ست؛االنینه نه شلوغ ن-

 نگاه کردم یرعلیرو که قطع کردم به ام یگوش

 ه اومدم...هفته هم ک هیبعد  دایببخش زهیچ-

 نرفته... ادمی ومديیامروز م دیاصال نبا-

 دادم لیخجالت زده اي بهش تحو لبخند

 که خدافظ! دمتونی!اگه ندگردمیاما برم رمیمن م-

 رفتم!ناخداگاه رونیکردم و از مزون ب یتکون داد و با بچه ها خدافظ یرو به نشونه ي خدافظ سرش

 و با من صحبت کنه ادیکه ب کردیز روز کارخونه رو ول نمموقع ا نیا چوقتیگرفته بودم؛بابا ه استرس

 بار بود که از استرس حرف زدن نیدستام رو تو هم گره زدم و وارد اسانسور شدم!براي اول دهی...ترساما

 بابا روي تنم عرق سرد نشسته بود! با

 شدم رهیود خگرفته ب شیپرتقال اناناسم رو بهم زدم و به بابا که سکوت رو در پ اتیمحتو ین با

 ره؟یم شیاز مزون چه خبر؟کارا خوب پ-

 بازي کردم یبا ن دوباره

 خوبه! شهیاره خداروشکر مثل هم-

 خداروشکر!-

 زل زدم شیبرداشتم و به موهاي جوگندم یدست از بازي کردن با ن باالخره

 بابا؟ یشروع کن خوايینم-

 پر بود از ارامش! شهیمثل هم لبخندش



 عجله داري؟-

 ون دادمرو تک سرم

 برگردم مزون! دیبا-

 گفت کردیرو مزه م وهشیکه جرعه اي از اب م یرو تکون داد و درحال سرش

 تورو براي پسرش خواستگاري کرده! یرعلیکه عمه ي ام یدونیم-

 رو به نشونه ي مثبت تکون دادم سرم

 بار! هیبله!منم جوابم رو دادم -

 گفت دادیکه سرش رو تکون م یدرحال

 !تیمطمئن بشم از علت جواب منف خواستمیداد فقط م حی!مامانت برام توضدونمیم دونمیم-

 گفت زدیکه به چشمام زل م یدرحال

 درسته؟ یرعلیام-

 انداختم و زمزمه کردم نییرو پا سرم

 بله!-

 مباهات صحبت کن خواستمیم شیوقت پ یلیخواستگاري نداره؛خ نیبه ا یربط چیصحبت هاي االن من ه-

 چیه هیخوب و معقول یلیپسرخ یرعلیام نکهیکه وقتش شده!تو ا کنمیخب وقتش نبود و االن فکرم اما

 اما االن بحث توا! ستین یشک

 شد رهیتوي سو سوي چشمام لونه کرده بود خ یکه حاال نگران یمن به

 ایدت مثل خو یادم احساس یدونی؛میماه شراکت شناخت5 نیرو توي ا یرعلیخودت بهتر از من ام-

 !ستین امرزیخداب ايیارش

 هاش دوباره جلوي چشام جون گرفت! یتوي دلم نشست؛تمام گل فرستادناش؛مهربون یغم ایاسم ارش از

 و اسمونه!قبول داري؟ نیتفاوت زم یرعلیو ام ایتفاوت ارش-

 اصال ایارش و یرعلیام سهیبرسه اما مقا یحرفا مخواد به چ نیبابا از گفتن ا دمیفهمیرو تکون دادم؛نم سرم

 داشتن! یمتفاوت ايینبود!هر کدومشون دن یدرست کار

 درست چیشدي و شروع کردي هرروز براش ساندو یرعلیام یاز روزي که متوجه زخم معده قایدق-

 نینباشه،نگران بودم که ا یحس واقع نیشدم!نگران بودم که ا زدیکه داشت جوونه م یمتوجه حس کردن

 اما وفتهیاز سرت ب دیباشه!گفتم شا تیبد روح طیتوي شرا یرعلیام یهرروزه دنیبه خاطر د حس

 تره! یواقع یداشت ایکه به ارش یاز حس یحس حت نیمطمئن شدم که ا شتریگذشت ب شتریب یهرچ

 و با ناخون هام بازي کردم دمیرو گز لبم

 سال با2که  رسمتیم ییو من از تو هیادم سرد و خشک یدونی!خوب مهیرعلیاز جانب ام میاما االن نگران-

 یرعلیبا سردي ام یتونیکه م یجوري قانعم کن هی خوامیکه گلوله اي از احساس بوده!م یرابطه داشت یکس

 !یخسته بش نکهیبدون ا ايیب کنار

 سرم رو باال اوردم وبه چشماي نگرانش زل زدم!بابا حق داشت نگران باشه اون که مثل من تند

 صاف کردم و صاف نشستم ییخوب باشه!گلو تونهیچقدر م یرعلیام بودن با دونستینم

 سرد رونیاز ب یرعلیام دیراحت باشه!شا التیبدم تا خ نانیبهت اطم تونمیم یبابت فقط نگران نیاگه از ا-

 راه اومدن باهاش یاما وقت نهیادم روي زم نیادم سردتر نیا یبگ شینیکه بب یبار اول دیخشک باشه،شا و



 !ستین دهیبه اون سردي که نشون م یفهمیم ريیگیم ادیشدن بهش رو  کینزد یري؛وقتیگیم ادی رو

 بود توي دستم گرفتم و فشردم زیبابا رو که روي م دست

 باهاش راه دیگرفتم چه جوري با ادیخوش بود، دیبا یرعلیچه جوري با ام ادگرفتمیباباجونم من -

 دنیکه فقط گل خر یگذروندم؛همه چ یرعلیرو کنار ام میروزاي زندگ نیماه بهتر 5 نیتوي هم ام؛منیب

 توي زيیچ چیه کنمیکنارمه حس م یرعلیام یکه وقت نی!همستیاي ن شهیقربون صدقه هاي لوس و کل و

 هیبهش تک ینگران چیبدون ه تونمیکه م هیبعد از تو تنها مرد دونمیکه م نیکه ازش بترسم،هم ستین ایدن

 حس نیا یچند نفر هستن که بتون یهر ادم ی!مگه توي زندگشمیمازش خسته ن چوقتیکه ه ینی کنم

 رو انتخاب کن که قبل از یکی ی؟گقتیگفت یچ شیبهم چند وقت پ ادتهی؟یکنارشون تجربه کن هارو

 جلوي چشمام یرعلیچهره ي ام شتریو ب شتریب کرديیم فیباشه!هرکلمه اي که توص قتیبودن رف همسر

 اي گهید زیهرچ ایکه هست؛اخمو،بداخالق،سرد ،خشک  نطوريیرو هم یرعلی!من امگرفتیم جون

 رو فقط با قلبم دوستندارم؛با عقلم دوستشدارم!با منطقم! یرعلی!من امدوستشدارم

 شد! قیکه روي لباش نقش بست ارامش شد و توي رگ هام تزر لبخندي

 منتظر زنگ پدر ارنبیا دیبا امکیس یمخصوصا توي عروس یرعلیپس با وجود حرفاي تو و رفتاراي ام-

 باشم!نه؟ یرعلیام

 شدن حرف بابا هم قلبم ضربان یبا فکر واقع یحرفش گونه هام رنگ گرفت و بابا به خنده افتاد!حت با

 !کردیو تک تک لحظات اون شب از جلوي چشمم عبور م گرفتیم

+++ 

 یي گل فروشهام فرستادم و نگاهمو توي فضا هیو عطر خوش گل هارو به داخل ر دمیکش یقیعم نفس

 نداختیم یشب ادیکه منو  یهمه گل پر شده بودم از حس خوب؛حس خوب نیا دنی!دوباره با دچرخوندم

 و اون با گفتمیو براش از اطالعاتم راجب گل ها م زدمیتوي اون گلخونه ي بزرگ قدم م یرعلیام کنار

 شاخه از گل هاي 15به مرد جوون گفتم تا تر شد و  قیبه تمامشون گوش داده بود!لبخندم عم حوصله

 و دمیرو ند یرعلیربع بعد همراه گل هاي رز محبوبم به مزون برگشتم اما ام کی!چهیرنگ برام بپ زرد

 گل هاي دستم لبخند زد دنیشد!سمانه با د لیخوبم زا حس

 !خرهیمزون گل نم نیبراي ا چکسیه یتو نباش-

 دمیباشه پرس یلحنم معمول کردمیم یکه سع یم و درحالزدم و گل هارو توي گلدون گذاشت لبخند

 پناه رفتن؟ زدانیاقاي -

 براي توهم درست کنم؟ خوريیکه رفتن؛نسکافه م شهیم یساعت مین هیاره -

 گفتم کردمیکه گل ها رو مرتب م یدرحال

 کجاست؟ مای!سیکنیلطف م-

 پناه اجازه گرفت رفت! زدانیاومد از اقاي  شیکاري پ هیبراش -

 رو تکون دادم و پشت کانتر نشستم! مسر

 م؟یساعت که نبودم فروش نداشت هی نیتو ا-

 رو باال انداخت سرش

 کرد! دیخر ینه فقط همون خانم افخم-

 یرعلیام گهینه د میزدم!روز کامال کسل کننده اي بود؛نه فروش داشت نستامیتوي ا یکج کردم و چرخ یلب



 بود!به گرفتمیکه ازش م یبه رز هاي محبوبم و حس خوبتنها بخش خوبش نگاه کردن  دیدم؛شاید رو

 دیلباي خندونم رو د یهاي سمانه از پسرك عطر فروش مغازه رو به رو به خنده افتاده بودم!وقت فیتعر

 دیزده لبم رو گز خجالت

 کردم ازش؟ فیتعر یلیخ-

 م زده گفترو با خنده به نشونه ي مثبت تکون دادم که دستش رو روي چشمش گذاشت و شر سرم

 ستیکه ن مایزده شدم!س جانیبه خاطرهمون ه دمیاز جانب اونم د ییحرکت ها هی یاخه تازگ دیببخش-

 اون بگم! براي

 نثارش کردم یدستش رو فشردم و چشمک نیهم کردم؛برايیدرکش م کامال

 !یپس حق داري ذوق کن هیبه نظر منم پسر خوب و معقول-

 دیتوي اغوشم کشمحکم  دیزده اي که کش جانیه غیج با

 !یباران؟واي قربونت برم من که انقدر خوب یگیراست م-

 نقش بسته بود میکه روي صفحه گوش نیگم شد؛خم شدم و به اسم ام میخندهم توي صداي گوش صداي

 شدم و بالبخند جواب دادم رهیخ

 جانم پسرخاله؟-

 دیچیتوي گوشم پ شیپر انرژ صداي

 ؟ین!مزولینگیسالم ج-

 سالم؛اره مزونم!چطور؟-

 پاتوق! میسه ننفري بر میخوای!ممیپاساژ کینزد رایبا سم نییپا ایپس کارت تموم شد ب-

 و حاال! میچهار نفره بود شیناخداگاه از لفظ سه نفره روي لبم نشست!تا چندماه پ ینیگیغم لبخند

 !فعال!نمتونیبیم نییپا امیم گهید قهیباشه ده د-

 شیهفته از عروس هیتنگشده بود!هنوز  امکی!دلم براي سدمیکش یقیو اه عم رو قطع کردم یگوش

 که چراغ هاي مزون رو خاموش یبعد درحال قهی!ده دامکیبود اما خب من عادت داشتم به س نگذشته

 در رو قفل کردم و همراه سمانه سوار اسانسور شدم! کردمیم

 !متیخونه سر راه برسون ريیم-

 !یمرس شهیتون دور مخونه خواهرم؛راه رمیم-

 تکون دادم دییتا یرو به نشونه سرم

 کارگاه! میریپناه م زدانیبا اقاي  امیهخب هر طور راحتتري؛فردا صبح من نم لیخ-

 ازش جدا شدم و سوار یو بعد از خدافظ دمیو جلوي در پاساژ گونه اش رو بوس میاسانسور خارج شد از

 شدم! نیام نیماش

 تنگ شده بود توله ها! سالممم!چقدر دلم براتون-

 با خنده برگشت و دستم رو فشرد رایسم

 !هیتیترب یقربونت برم که انقدر ابراز عالقه ت ب-

 دیهم خند نیام

 بلد نبود! کیکلمات رک نیبشه از ا یمزون کوفت نیوارد ا یتا وقت نیا-

 دمیزهش رو بوسچند رو شیو گونه ي زبر شده از ته ر دمیخودم رو جلو کش یصندل نیو از ب دمیخند



 چقدر دلم برات تنگشده بود! یاگه بدون-

 غر زد رایسم

 !شیدید امکیس یباران توي عروس-

 لبخند موذي زد نیام

 و بس! دنیدیجانشون رو م کیخانم فقط شر ینه خواهر من ساده اي تو عروس-

 به خنده افتادن ییاز بازوش گرفتم و دوتا یشگونیحرص ن با

 محبت بدبخت! ی؛بییبه تمام معنا شوریب هیتو -

 راه افتاد کردینثارم م یچشمک نهیکه از ا یدرحال نیام

 !لینگیج ریبه دل نگ-

 نگاه کردم رایزدم و به سم لبخند

 با اقا سروش؟ یکنیم کاریتو چ-

 کرد وصداش رو کلفت کرد یاخم مصنوع نیام

 بکنه که من خبر ندارم؟ دیبا کاریچ-

 نثارش کرد و رو به من گفت ییشوبا خنده گم مرایس

 1گذشت!  رون؛خوشیب میباهم رفت شینده؛دو روز پ تیمسخره ست بهش اهم نطوريیهم نیا-

 لبخند ذوق زدهش معلوم بود که چقدر خوش گذشته! از

 !دیخوش باش شهیانشاال هم-

 شگونین مدیخندیکه م یبا حالت بامزه اي نگاهش کنه!درحال نیکه کرد باعث شد ام یلب ریز تشکر

 اي از بازوش گرفتم دوباره

 !نینکن ام تشیانقدر اذ-

 بلندشد رایمعترض سم صداي

 ارمیمنه که مثل خودش مرموز بازي در نم ری!تقصخندهیفقط بهم م کنهیذره درك نم هیباران؛ هینطوریهم-

 !کردمیتو بالکن صحبت م رفتمیاز اول مثل خودش م دی!باگمیبهش م مویهمه چ امیم

 زدم غیکرد چشمامو گرد کردم و ج نیکه ام یکوتاه یشارها دنید با

 تو هم اره؟ نیکه من خبر ندارم؟ام شدهیچ-

 انداخت و غر زد رایبه سم یبا حرص نگاه نیام

 !نیخانم بزرگش کرده صحبت کاري بود هم نیخوره؛اینم سینخود تو دهنت خ-

 بزنه یدوستنداره حرف دمید یراست اما وقت یو ک گهیمدروغ  یکه بفهمم ک شناختمیرو م نیام اونقدر

 بحث رو عوض کرد نینکردم!ام اصرار

 م؟یرونیشام ب یبه خاله گفت-

 رو باال انداختم سرم

 برم! ادیکه من خوشم نم یدونینه بابا گفت شام خونه عمو دعوتن اما م-

 رو تکون داد سرش

 !ستین یپسر درست نی؛شرویکنیم یکار خوب-

 !مینزد یحرف گهید مونیشگیبه پاتوق هم دنیکردم و تا رس دییارو ت حرفش



 یکه حاال سه نفره شده بود!شب خوب پمونیکم داشت؛درست مثل اک یبزرگ زیچ هی امکیبدون س پاتوق

 هم بود تا سربه سرم بذاره و باعث بشه بخندم!تمام طول شب بغض امکیاگه س شدیاما خوبتر م بود

 کردم نشون ندم و شبمون رو خراب یبه نبودش عادت کنم اما سع نیبعد ا دیبودم که با کرده

 جلوي خونه لبخند زدم وتشکر کردم نیدلم هواش رو کرده بود!با توقف ماش بی!عجنکنم

 دستتون درد نکنه،خوش گذشت!-

 نگاهم کرد شیشگیلبخند زد و با محبت هم نیام

 !یرستیخونه ما؟شبه م ايیب ومدنین نایتا خاله ا خوايیباران م-

 رو باال انداختم سرم

 !ینگران نباش!مرس خوابمیاالن م رمیم گهینه د-

 !رسونمیحتما زنگ بزن خودمو زود م ديیاگه ترس-

 به اطرافم نگاه نکهیشدم بدون ا اطیوارد ح یشدم!وقت ادهیپ نیاز ماش یکوتاه یاي گفتم و با خدافظ باشه

 و طبق عادت دمیکش یمقیروشن کردم و نفس ع و تند وارد خونه شدم و همه ي برق ها رو دمیدو کنم

 با خودم تکرار کردم یشگیهم

 وجود نداره! دنیبراي ترس زيیوجود نداره باران،چ دنیبراي ترس زيیچ-

 اون شهیاز پله ها باال برم چون هم خواستیتند مانتوم رو در اوردم و روي مبل نشستم!اصال دلم نم و

 !پاهامو توي شکمم جمع کردم و چونه ام رو روي زانومدیرسیترسناکتر به نظر م ییاخونه توي تنه قسمت

 شدم و کنترل ان؟خمیقصد نداشتن که ب نای!ماماندادیشب رو نشون م 11!به ساعت نگاه کردم که گذاشتم

 نطوريیحد ممکن صداش رو باال بردم!ا نیرو روشن کردم و تا اخر زونیبرداشتم و تلو زیاز روي م رو

 دنی!با شنکردمیو بغض م دمیشنیرو م یالیصداهاي خ شدمیتنها م یوقت شهیکمتري داشتم اما هم ترس

 رو خاموش کردم!حاال صداهاي پچ پچ زونیو تند تلو دمیکش غیمن هم ج گریدخترك باز یغیج صداي

 نترسم!درخودم رو قانع کنم تا  تونستمیو مطمئن بودم توهم هستن اما نم دیرسیبود که به گوشم م وار

 سر باز کرد و قطره فشردیکه از شب گلوم رو م یسرم رو توي کوسن هاي مبل فرو کردم و بغض تینها

 همهش اشک شد و امکیبراي س ی!حس ترس و حس دلتنگدنیاشک دونه دونه روي گونه ام چک هاي

 بزنم یکوتاه غیباعث شد ج میکه صداي گوش دمیشنیگونهم نشست!هنوز صداهاي پچ پچ وار رو م روي

 رو روشن زونیو منگ به رو به روم زل زدم و دوباره تلو جیگ هیو براي چند ثان نمیروي مبل بش خیس و

 برن و روي اعصابم خط نندازن و بعد دنبال نیاون صداهاي دلهره اور و پچ پچ وار از ب دیتا شا کردم

 نگاهش کنم جواب دادم! نکهیگشتم و بدون ا میگوش

 بله؟-

 دیچیوشم پپبمش توي گ صداي

 خواب بودي؟-

 و اشک روي دمیرو باال کش مینیبود!ب یعیشد کامال طب قیصداش توي وجودم تزر دنیکه با شن یارامش

 بض صدام رو نلرزونه گفتم کردمیم یکه سع یهام رو پاك کردم و درحال گونه

 سالم.نه!-

 مکث کرد یکم

 دنبالت فراموش کردم بهت زودتر خبر مایصبح م 10زنگ زدم بگم فردا  ؛فقطیرونیب نکهیخوبه!مثل ا-



 !ستیهم بد موقع ن یلیو بد موقعست اما ظاهرا خ یخواب کردمیبدم؛فکرم

 که یتیحساس یکه حت دمیشنیبودم و صداهاي پچ پچ واري که هنوز توي گوشم بودن رو م دهیترس اونقدر

 که یهم نکرد؛درحالزد جانیتفاوت نشون بده هم ه یب کردیم یوضوح توي صداش مشخص بود و سع به

 زمزمه کردم کردمیرو کم م زونیتلو صداي

 کرده بودم! ادیرو ز زونیخونه ام فقط صداي تلو-

 مکث کرد شتریب یکم نباریا

 کردي؟ هیگر-

 تا اون صداهاي عذاب اور رو کردمیکه دوباره سرم رو توي کوسن ها فرو م یو درحال دمیرو گز لبم

 گفتم یوم"اوهم"ار نشونم

 اره؟ ییخونه تنها-

 نرمتر شده بود گوش دادم!اصال جاي تعجب نباریرو دوباره سرکوب کردم و به صداش که ا بغضم

 تنها یکه وقت دونستیم شناخت؛خوبیشده بود؛اون من رو خوب م مییمتوجه تنها یرعلیکه ام نداشت

 !صداي گرمش گوشم رو نوازش کردکنمیم ادیرو ز زونیصداي تلو شمیم

 باران؟ ديیترس-

 که کنارش سلول به سلولم یتیبراي خودش و امن دیکرد!دلم پر کش شتریاسمم بغضم رو ب یدهیکش الف

 !کردمیم حس

 ...ترینم گهید د؛اونموقعیاي کاش مثل اونشب شما بود-

 رو ومدیبه فکرم م ی!!چرا من هرچدمیو لبم رو گز دمیرو بر گم،حرفمیدارم م یمتوجه شدم چ تازه

 مبحت رو توي کلمه به ینرم شد،حاضرم قسم بخورم حت شد؟صداشیعادت ترکم م نیا یم؟کگفتیم

 حس کرد! شدیم یحرفاش به راحت کلمه

 ؟یتا نترس امیب-

 اما تپهی!دستم رو روي قلبم گذاشتم و مطمئن شدم که هنوز داره مستادیلحظه اي حس کردم قلبم ا براي

 کرد؟یداشت با من م رکایچ یرعلیتندتر از حد معمول!ام یلی!ختند

 !یرعلیام-

 !دستم رونمیو صاف توي جام بش دمیکه شن زيیکه زمزمه کرد باعث شد شک کنم به چ یکوتاه جانم

 گونه هام گذاشتم که حاال داغ داغ بود روي

 نکن توروخدا!-

 پر خنده شد صداش

 باشه!-

 زنهیکه با من حرف م هیرعلیخود ام نیباور کنم ا خواستمی!مدمیبه صورتم کش یرو گاز گرفتم و دست لبم

 که بشه باور کرد!!دوباره صداهاي پچ پچ وار شروع کردن!دوباره زيیباورش سخت بود!سختتر از چ اما

 رو توي کوسن ها فرو کردم سرم

 !!ادیصداي خش خش م یکنیم کاریچ-

 دمیخنده ي صداش حرصم گرفت و پر حرص غر از

 که صداهاي دورم رو نشنوم! کنمیرو مسرم رو توي کوسن ها ف-



 زمزمه کردم دهیتک خنده ي مردونه که دلم رو برد!با لباي ورچ هی دیخند نباریا

 اصن هم خنده نداره!-

 ؟ینیاما منو نب یبترس نطوريیباشه که حاضري ا تونهیانقدر بد م دنمید-

 گفتم تند

 !گهید کمی انیم نایشم مامانوقت شب بعد نیا نیایب نجایتا ا دیبا ینی..زهینه بخدا..چ-

 برو تو اتاقت اول! م؛پاشویکاري کن هی ایخب...ب لهیخ-

 وقت ها به وحشت افتادم نیا شدیم کیداالن بزرگ و تار هیطبقه باال خونه که مثل  اداوريی از

 !شهیخونه ي اشباح م هیباال؛باال شب رمینه من نم-

 حس کنم تونستمیم یگوشه چشم هاش رو به خوب یهاي دوست داشتن نیچ

 نترس؛بلند شو برو تو اتاقت به اطرافتم توجه نکن با من حرف بزن! زيیاز چ یکنیداري با من صحبت م-

 !از رويدهیصداشم بهم ارامش م یحت دونستیبود!خودشم خوب م یخوب شنهادیپ نیزدم,خب ا لبخند

 بلند شدم و گفتم مبل

 !رمیاالن م-

 مزون؟ یبرگشت یخوبه؛امروز ک-

 حرف بزنم و حواسم رو به اطرافم ندم گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 !دمیبود فکرکنم!گل هم خر 5...ساعت زهیچ-

 رو حس کردم لبخندش

 کردي! یکارخوب-

 د؟ی..من حواسم نبود اصن؛شما شام خوردزهیچ-

 خوردم! ییزایچ هی-

 کنم!در همون حال غر دیم و در رو پشتم کلموفق شدم بدون نگاه کردن به اطراف به اتاقم برس باالخره

 زدم

 د؟یواقعا که؛شما اصن به فکر خودتون و معده تون هست-

 هستم!-

 اي نداره! دهیبحث باهاش فا دونستمیدم،میکالفه اي کش پوف

 من تو اتاقمم!-

 !ادیب تونهیباشه تو اتاقت نم رونیهم اون ب یخوبه؛حاال اگه کس-

 یچقدر بچه گانه ست بهم نم دونستمیافکاري که خودم خوب م نیابت ازدم؛چقدر خوب بود که ب لبخند

 !کردیو درك م دیخند

 !شمیم یعصبان یکن ریحاال برو تو تختت که فردا اگه د-

 !با اخم به تختم زل زدمشدمیام شد,تازه داشتم با حرف زدنش اروم م غصه

 !خوامینم-

 دوباره نرم شد صداش

 قطع کنم!! ستینبرو تو تختت دراز بکش؛من قرار -

 که لبم رو گاز ی!درحالدمیکشیخجالت م ای زدمیفکرم رو خونده بود لبخند م نکهیازا دیبا دونستمینم



 دمیپتوم خز ریز گرفتمیم

 به بعد نیاز ا دیکار نکن هیکه! شهینم دینخورد یچیشبه خب؛شما هنوز ه 11پناه ساعت  زدانیاقاي -

 کنما! تونیهمزون قابلمه به دست را دیکه اومد هرروز

 گفت دم؛جديیداشت من نشنوم رو شن یخنده ي ارومش رو که سع صداي

 نکرده؟ ییکه نبود خدا دیتهد یکه گفت ینیا-

 مثل خودش نیاست؛به خاطرهم هیهم عار تشیجد نیکه ا دونستمیشده بودم؛خوب م ریخنده ش ش از

 گفتم

 باشه! نطوریا تونهیم-

 !ارهیمچون مرجان اکثر شبا غذا  ستین ازيین-

 !بغض ناخواسته اي توي گلوماوردی!که مرجان براش غذا مدیاسم مرجان لبخند روي لبم ماس دنیشن از

 کردم عادي حرف بزنم یاما سع نشست

 ...دیمون یگشنه نم نطوريی...اگهیاهان...خب..خوبه د-

 به دست پختش عادت کردم! گهیاره دست پختشم خوبه!د-

 یاما نتونستم که ناراحت نشم؛حت ذارهیو متوجه شدم داره سر به سرم م دمیش رو شنتوي صدا یخنده

 نبود! یبراي ناراحت یلیدل اگه

 چرا دمیدستتون!اصنشم االن فهم دمیمنه که سوژه م ریتقص د؛یاصنم خنده نداره که منو دست بنداز-

 خوب بوده ماشاال!االنم من دخترخاله جانتونه!بس که نیبه خاطر دست پخت خوب هم دیمعده گرفت زخم

 !ریشببخ دیبرد نیگرفته؛ممنون که ترسم رو از ب خوابم

 که به محض قطع کردن تماس ییشدم!از صداها مونیرو قطع کردم و به همون سرعت پش یگوش تند

 !دوباره شماره ش رو گرفتم و صدايدادیم تیکه بود امن یهرچ یرعلیشدم!ام مونیپش دیچیگوشم پ توي

 دیچیي گوشم پتو خندونش

 باران؟ -

 دمیروي بالشتم کش یدستم خط هاي فرض با

 !ترسمیم کنمی...قطع مزهیچ-

 هم حس کردم.. یرو از پشت گوش لبخندش

 ترست هستم؟ ونیزنگ زدنت رو مد ینی-

 رو خاروندم و زمزمه کردم میشونیپ

 نه،خودت!-

 داد حیکه لحنش اونطور نرم شد و توض دیشن مطمئنم

 نکنه و اون نکارویا گهیاما بعدش گفتم که د اوردیبرام غذا م نایول بعد از رفتن مادرممرجان دو شب ا-

 کار رو کرد! نیهم هم

 دیدیکه چهره ي من رو نم ارم،اونیکردم به روم ن یزدم اما سع تمنديیرضا لبخند

 باشه دخترخاله تونم هستن! ید؛هرچیخب چرا؟اونطوري حداقل بدون شام نبود-

 چونه ش رو خاروند و لباش رو روي هم فشرد!بودم که  مطمئن

 باران!نکن!خب؟-



 که گفتم باالخره به خنده انداختتش! یاروم خب

 رو روي من قطع نکرده بود! یبا قهر گوش شیپ قهیپنج د نیانگار که هم-

 لحظه فکرکردم هی!براي رمیباعث شد لبم رو گاز بگ دیچیکه توي تمام وجودم از حرفش پ یحس خوب از

 قهر بشونیکه به خاطر حسادت به رق میشده بود ییدرست مثل دوست پسر دوست دخترا که

 ینه!از سکوت ایکه اونطوري ساکت شد  کردیموضوع داشت فکرم نیهم به هم یرعلیام دونمی!نمکننیم

 محضبه  دونستمیاما م شدی!چشمام داشت گرم مدمیکش یي کوتاه ازهیحکم فرما شد خم نمونیب که

 !شدنیو دوباره اون پچ پچ ها شروع م شدیکردن تماس خواب از چشمم فراري م قطع

 خوابت گرفت؟-

 د؟یدیاز کجا فهم-

 رو حس کردم لبخندش

 که باران کوچولو رو خوب شناختم! میبگ-

 بیعج یلیخ نیلحن با من صحبت کرده بود و ا نیبا ا یرعلیباري بود که ام نیاول دید؛شایباال پر ابروم

 زمزمه کردم یزدگ رتی!با همون حودب

 !ستمیمن کوچولو ن-

 فرق داشت! شناختمیکه م یرعلیامشب با ام یرعلیمثل تمام امشب نرم و پر محبت بود!ام صداش

 گاه خودت هیبچه منو تک هیمثل  یلرزونه؛وقتیو بغض صدات رو م یترسیم یکیاز تار نطوريیا یوقت-

 !یکه فکرش رو بکن یشیم زيیکوچولو تر از چ یلیخ یدونیم

 "یدونیگاه خودت م هیبچه منو تک هیمثل  ی"وقتدیچیتوي گوشم پ صداش

 که با بسته یزدم و در حال یمن داره؟لبخند کمرنگ یتوي زندگ یبود چه حکم دهیخودش هم فهم پس

 زمزمه کردم کردمیچشم هام مبارزه م شدن

 بد؟ ایخوبه  نیا-

 روي قلب و مغزم حک شد! یو به راحت دمیشن یراحت بودم اما صداش رو به داريیخواب و ب نیب

 !یلیبده؛خ یلیاما..براي من..خ یکه فکرش رو بکن هیزیخوب تر از چ-

 فر رو خاموش کن درش رو باز کن؛من برم اماده بشم! گهید قهیها باشه ده د ینیریمامان حواست به ش-

 یرعلیشده بودم تا براي ام داریصبح ب7ها شد!از ساعت  وهیباشه اي گفت و دوباره مشغول شستن م مامان

 دوباره خواستیخوشش اومده بود و دلم م کمیدرست کنم؛اونبار متوجه شدم چقدر از ک ینیریش

 که همه از یپناه؛همون زدانی یرعلیدوباره لبخند روي لبم نشست!ام شبید اداوريیکنم!از  خوشحالش

 باهام صحبت کرده بود ییمونده بود و تا جا داریب 12تا ساعت  به خاطر من کردنیبودنش صحبت م سرد

 هیبدونم هست تا بهش تک نکهیمن نترسم؛براي ا نکهیباالخره خوابم برده بود؛فقط وفقط براي ا تا

 "یدونیگاه خودت م هیبچه منو تک هیمثل  ی" وقتدیچی!دوباره صداش توي گوشم پکنم

 هم نشناخته بود!!رژ قرمزم رو که روي امکیس یرو حت ناختمشیکه من م یرعلیقسم بخورم ام تونستمیم

 مامان دمید یاما وقت دمیدو نییرو برداشتم و از پله ها پا فمی!تند کنییداد برم پا امیپ یرعلیام دمیکش لبم

 دمیها رو توي ظرف پارچه اي گذاشته بود لبخند زدم و نفس اسوده اي کش ینیریش

 بشه بره! یشاک یرعلیبذارم توي ظرف ام نارویا من ات دمیدستت دردنکنه مامانم،ترس-

 گفت دادیکه ظرف رو دستم م یو درحال دیخند مامان



 که براي به نهیاون ا دم؛ویهست که من معجزهش رو بارها با چشم هاي خودم د یمیضرب المثل قد هی-

 دردونه! یشیفرمون برو جلو که موفق م نیاز راه شکمش وارد شد!هم دیمرد با هیاوردن دل  دست

 ساله شده بود به خنده افتادم! 18دختراي  هیلحن حرف زدن مامان که درست شب از

 مامان!!-

 دنیبچه!به جاي خند دمیم ادتیفکرکردي من بابات رو چه جوري به دست اوردم؟شکم!رمز دارم -

 گوشت کن! یزوهیاو

 مامان هیروح نیعاشق ا شهیهمرفتم! رونیو از خونه ب دمیگونه ش رو بوس دمیخندیکه هنوز م یدرحال

 موقع مادرم بود و به موقع دوستم! بودم؛به

 براش غذا درست کردیبود؛فکرکنم که فکرم یدنیظرف پارچه اي دستم د دنیبا د یرعلیي ام افهیق

 !باکردیشده نگاهم م زیابروش رو باال انداخته بود و با چشماي ر هیکردم! یرو عمل شبمیو حرف د کردم

 بم سوار شدمروي ل یخنده

 سالم!-

 رو تکون داد و به ظرف توي دستم اشاره کرد سرش

 ه؟یاون چ-

 هاي قهوه اي رنگ رو ینیریقرمز روش رو برداشتم و ش دیزدم و پارچه ي چهارخونه اي سف لبخند

 دادم! نشونش

 شما! ؛برايینیریش-

 هارو برداشت و ینیریاز ش یکیبودم  دهیند یرعلیکه از ام یطاقت یاش هم باال انداخت و با ب گهید ابروي

 توي تک تک اجزاي صورتش ینیریش دنیکه موقع جو یچشماي بسته اش و لذت دنیکرد!از د مزه

 نگاهم کرد رهیچشمش رو باز کرد و با حالت بامزه اي خ هیشده بود به خنده افتادم! ساطع

 ه؟ی!نظرت چمیقنادي بزن میش الیخیمزون ب ایب-

 گفت کردیهم مزه م گهید ینیریش هیکه  یچشمام رو گرد کردم و به خنده افتادم!درحال حرفش از

 کارگاه تمومش کردم! میکن وگرنه تا برس مشیباران قا-

 هم برداشت و قبل گهیدونه د هیذوق زده اي زدم و خواستم روشو بپوشونم که دستش جلو اومد و  لبخند

 اعتراض من گفت از

 بود! شیاخر-

 پشت گذاشتم! یسرم رو تکون دادم و ظرف رو روي صندلخنده  با

 تازه درست کردي؟داغ بودن!-

 شدم درست کردم! داریب7اره از -

 نگفت! یچیروي لبش نشست و سرش رو تکون داد اما ه یکمرنگ لبخند

 !دیدعوام کن دمیترس ارمیمرغ درست کنم ب چی...خواستم براتون ساندوزهیچ-

 شد قیهاي گوشه ي چشمش عم نیچ

 دعوات کنم که درست نکردي! دیاالن با-

 شدم و گفتم رهیچشم هاي گرد شده بهش خ با

 ....درست کنم؟ینی-



 چراغ قرمز توقف کرد و برگشت سمتم پشت

 درست یدلت خواست براي من درست کن یاز روز هرچ یبه بعد هر وقت نیاز ا م،تویقراري بذار هی ایب-

 کدومشون نکنم! چیبه ه یاعتراض چیه چوقتیه دمیو من قول م کن

 نگاهش کردم دهیترس

 ؟یچ ادیاگه خوشتون ن-

 شد قیکنار لبش عم خط

 !ادیتو درست کن مطمئنم خوشم م-

 نکهی!!از فکر ا نهیروي لبام بش یقیباعث شد لبخند عم دیحرفش به داخل رگ هام دو نیکه با هم یجانیه

 که هرروز با محبت هاي یاز عشق!!عشق شدیداره قلبم مملو مدوست یرعلیرو من درست کنم ام زيیهرچ

 !شدیم شتریو ب شتریب یرعلیاما دلچسب ام کمرنگ

 وارد نکهیو قبل ازا میشد ادهیپ نیاز ماش یرعلیجلوي کارگاه به خودم اومدم و همراه ام نیتوقف ماش با

 غر زد یرعلیام میبش

 د؛طراحیدونیهرجور خودتون صالح م یبگ یکن لیازگ هیشب تم افهیباز اونجا واسه من شونه باال نندازي ق-

 نه من! ییتو مانتوها

 نثارم کنه تا حساب کار یاز تشرش ناراحت بشم خنده ام گرفت که باعث شد چپ چپ نکهیازا شتریب

 تا اسمون فرق داره!خانم نیو امروز زم شبیکه د یرعلیکاري با ام طیمح یرعلیو بفهمم ام ادیب دستم

 دیدر اغوشم گرفت گونه ام رو بوس یگرم به یخازن

 !یهم به ما سربزن گهیروزاي د شهیاي؟نمیب دیبراي انتخاب پارچه با زم؟حتمایعز یسالم باران جان؛خوب-

 و زن کردیگرم برخورد م شهیهم یومنگ لبخند زدم و جوابش رو کوتاه دادم!درسته خانم خازن جیگ

 رفتار رییتغ نیهم متوجه ا یرعلیو ام کردیگرم صحبت م نحدیابود که تا  یبار اول نیبود اما ا یمهربون

 رونیب ومیو طرح هام رو از داخل ارش میوارد اتاق پارچه شد ییکه اخماش توي هم فرو رفت!سه تا شد

 شدم؛به شدت تو فکر بود طوري که بعد از رهیکه همچنان اخم هاش درهم بود خ یرعلی!به امدمیکش

 شد!صدا کردن متوجه ام  دوبار

 د؟یگفت زيیچ-

 رو نشونش دادم طرح

 دوقلو یلیهم که پ ناشیقسمت پشت و روي است نیمناسبه!ا دیپارچه ي کرپ سف نیکار ا نیبراي ا-

 به نظرم! ادیدر م یکیش زيیکار بشه چ یو اب دیسف یطرح کاش نیاز ا خورهیم

 حرفم سرش دییبه نشونه ي تابه پارچه ها کرد و  یبه طرح و دوباره نگاه یاخم کرد و نگاه شهیهم مثل

 تکون داد! رو

 خوبه!-

 داشت یي اب تهیپارچه ها چرخوند!!پارچه اي به رنگ خاص که تنال نیطرح بعدي نگاه کرد و نگاهشو ب به

 شکوفه اي گذاشت دیسف پوریگ ینشون داد و کنار پارچه رو

 !میاستفاده کنبراي قسمت کتش  پورشی!از گهیخوب بیترک بمیترک نیا-

 !دو ساعت تمام کارمون توي انبار پارچه طولکردیانتخاب ها رو م نیبهتر شهیانتخابش لبخند زدم؛هم از

 بودم که سر درد دهیخسته شدم!انقدر فکر کرده بودم و حرف زده بودم و حرف شن یو من حساب دیکش



 ولو نیشت از کاگاه من توي ماشبعداز برگ شهیبود چون هم یعیکاما طب زیچ هی نیبودم!البته ا گرفته

 که روي پوستم پخش شد ییکرد!از خنکا میرو تنظ چهیرو روشن کرد و در نیفن ماش یرعلی!امشدمیم

 بلند شد و باعث شد صورتمو میبزنم که صداي زنگ گوش یروي لبم نقش بست و خواستم حرف لبخند

 بکشم و بنالم! توهم

 طاقت حرف زدن ندارممم! گهینه توروخدا د-

 هاي گوشه ي چشمش چشم نیو چ یرعلیاسم مامان نتونستم!به ام دنیبود جواب ندم اما با د نیا قصدم

 رو جواب دادم یاي رفتم و گوش غره

 جانم مامان؟-

 ؟ییکجا زکمیسالم عز-

 سالم مامانم،تازه کارمون تو کارگاه تموم شد!-

 خونه؟ ايیم یک-

 دمیتو هم کش ابروهامو

 شده؟ زيیچ-

 هم یدسته گل رز بزرگ براي تو فرستادن که اسم هیفقط... وفتادهینگران نشو اتفاق بدي ن زمینه عز-

 نوشته داره! هی!فقط نداره

 دیباال پر ابروم

 هست؟ یاش چ ؟نوشتهیچ ینیبدون اسم؟؟-

 هست یقشنگه؛از موالنا هم هست!هرک یلیننوشته اما متنش خ زيیگفتم که چ هیک دونمیمامان جان نم-

 اي ننوشته! شهیمتن هاي لوس و کل نیپسر پخته است!از ا هیش معلومه متن نیا از

 بند هی نطوريیتا فردا هم خواستیم کردمیگذاشتم و چشمامو بستم!مامان رو ول م میشونیروي پ دستمو

 !مردمیم یکه داشتم از فضول یکنه در حال لیرو براي من تحل یمتن کوفت اون

 خب بخون اون متن المصبو! مامان جا منو نکش-

 خونسرد شهیسرش رو تکون داد و مثل هم زيیبا لبخند ر کردیکه تا اون لحظه کنجکاو نگاهم م یرعلیام

 شد! یرانندگ مشغول

 !ی!خب..نوشته که...سوگند به نامت که تو ارام منناهاشیکجا گذاشتمش!اها ا نمیباشه مامانم؛صبرکن بب-

 متن هیاما قشنگ بود!مامان حق داشت  بیعج دیچیتوي وجودم پکه از همون چند کلمه  یخوب حس

 دمیاما عاشقانه بود!لبم رو گز نیسنگ

 اول اسم؟ یست؟حتین ینشون چیه یمامان مطمئن-

 !دمیدیاگه بود که م خونمیدارم برات م نکیمامان جان با ع-

 دمیکالفه اي کش پوف

 !فعال خدافظ!نمیبیخونه م امی!حاال میباشه مامان-

 !زمیافظ عزخد-

 شدم رهیرو قطع کردم و متفکر به رو به رو خ تلفن

 شده؟! زيیچ-

 هیناشناس برام گل اومده و  هیصداش نگاهم رو بهش دوختم؛اصال درست نبود بهش بگم از طرف  با



 عاشقانه هم کنارش! نوشته

 !ستین یمهم زینه..چ-

 زدیلبخند م نطوريیا یوقت شهید!همبو شهیرو تکون داد اما لبخند گوشه ي لبش مرموز تر از هم سرش

 !گذرهیتو سرش م یبفهمم چ چوقتیه تونمیبودم که نم مطمئن

 مزون! رمیو بعد م دارمیبرم رمیرو جا گذاشتم م زيیچ هی زهیچ ینیخونه؟ دیمنو برسون شهی...مزهیچ-

 خورد نیي چشماش چ گوشه

 !یکن دیتوش منو از خودت ناام یافتضاح یلیکه از قضا خ یچرا انقدر اصرار داري با دروغ گفتن دونمینم-

 رهیکرده بود خ جادیگوشه ي چشماش ا نیبا چ یکه تضاد جالب شیشونیبه اخم هاي پ یناراحت با

 !کنمیرو ازش پنهون م زيیفکرکنه چ یرعلی!دوست نداشتم امشدم

 ..شهیم زیوقت..چ هیگم به شما ...بعد بدونمیبگم...اخه خودمم هنوز نم هیجور هی...خب اخه...زهیچ-

 لبم رو گاز گرفتم دمیرو که د شیگوشه ي چشم نگاه

 بدي من فقط گفتم دروغ نگو! حینداره به من توض یانقدر سخته برات نگو لزوم-

 خودش بکنه! شیفکر بدي پ خواستمیداخل لپم رو گاز گرفتم؛نم از

 اخه زشته بگم!-

 اهم کنه خونسرد گفتنگ نکهیخورد و بدون ا نیي چشماش چ گوشه

 خب نگو!-

 فکرکردم یکج کردم و کم لبمو

 ...زهیاخه اونطوري هم چ-

 اش رو که خاروند لبخند روي لبم نشست چونه

 خب! دینخند-

 ناشناس برات دسته گل فرستاده انقدر سخت باشه! هی نکهیگفتن ا دونستمینم-

 نیاز ا یبود اما گاه زیت یرعلیچون ام دهینگاهش کردم،اصال تعجب نکردم که فهم دهیابروي باال پر با

 کردمو غر زدم زی!چشمام رو رشدمیم یبودنش عصب زیت

 رو ازتون پنهون کنم؟؟ زیچ هی تونمی!من نمدایهست یشما چه ادم-

 ي لبش خط افتاد و جلوي خونه ترمز کرد گوشه

 !نطورهیظاهرا که ا-

 بهم انداخت یقیو عم رهیبرگشت و نگاه خ و

 ست؟ین نطوریشناختمت!ا قیخوبه که انقدر دق یلیبه نظرم خ-

 کالمش؛نوع نگاهش جوري بود که باعث شد ااز حرفش نه فقط قلبم بلکه تمام وجودم لحن

 و بحث رو عوض دیکش شیشونیبه پ یدور نموند که دست یرعلیام دیاون لرزش از د کنمی...فکرمبلرزه

 کرد

 ي فرانسه برگذار بشه!ماهم جزو اون هشت تافستوال تو هیقراره مثل هرسال  وریشهر 25 م؛یبگذر-

 سري طرح تاپ هی گهید یکنن!تا هفته دایحضور پ والیکه قراره توي اون فست میهست یمزون

 رو نتی!تمام تالشت رو بکن که بهترهیمنظورم از طرح تاپ چه طرح ديیتا االن فهم گهی!خودت دخوامیم

 انتظار دارم!مفهوم؟ یلیبدي باران چون ازت خ ارائه



 براي دیتوي فرانسه؟من با والیگفت؟فستیداشت م یچ یرعلینگاهش کردم!ام دهیو منگ و ترس جیگ

 متوجه ترس توي شهیکه مثل هم یرعلی؟؟ام گهیهفت مزون د نیطرح بزنم؟؟ب یبزرگ نیبه ا یوالیفست

 بود؛حاال ترس یاشتنشد دستش رو جلو اورد و روي گونه ام گذاشت!!گرماي دستاش دوست د چشمام

 !نگاهم از چشمايدیتپیبود که پرکوبش م ادیز جانیداده بود؛حاال قلبم از ه جانیبود و جاش رو به ه رفته

 رنگ و مهربونش سر خورد و روي دستش متوقف شد! یزغال

 که وجود داشت رو از من بپرس من راديیوجود نداره باران؛من کنارتم،هر ا دنیبراي ترس زيیچ-

 !من فقط به کارت جهتیهست یهاي من عال ییتو خودت بدون راهنما نایجدا از ا کنمیم تییراهنما

 داشته باش! مانیدارم,خودتم به خودت ا مانی!من بهت انیدم؛همیم

 به چشماش نگاه کرد و پر از حس خوب نشد؟ شدیرنگش دوختم!مگه م ینگاهمو به چشماي ذغال دوباره

 باران؟-

 زدم لب

 !ترسمیمن م-

 مثل همه ي ادم ها! یلبخند واقع هیلبخند زد؛ ارنبیا

 گفتم من کنارتم؟ نکهیبا وجود ا یحت-

 یلبخند کمرنگ تیشده نگاهش کردم؛کنارم بود!!حرفش هزار بار توي سرم زنگ خورد و درنها جیگ

 !دمیترسینم گهیلبم نقش بسته شد!معلوم بود د روي

 !ترسمینم گهینه االن د-

 حبت به خودش گرفت و نگاهش از روي چشمام سر خورد و روي لبمتک اجزاش صورتش رنگ م تک

 رهیکه به ارم بنز روي فرمون خ ینگاهش رو ازم گرفت و درحال یشد!بعد از چند لحظه طوالن متوقف

 بود گفت شده

 !ريیباهام تماس بگ یتونیم یداشت ی!هروقت هم مشکلیخوبه؛برو از االن شروع کن به طراح-

 شدم! رهیکه جاي لبخندش رو گرفته بود خ ییشدم و به اخما جیگ شییهویرفتار  رییتغ از

 د؟یکه شما خوب گمی...مزهیچ-

 رو تکون داد وبه ساعتش نگاه کرد سرش

 دارم! یمهم ،قرارییبرم جا دیباشم!االنم با کنمیم یسع-

 نیتند از ماش یخدافظ کوتاهگفتم و با  یقرار مهم خار شد و توي چشمم فرو رفت!باشه ي کوتاه یکلمه

 قرار مهم داشت؟با اسم مرجان و رها فالح یبا ک یعنیشدم و با بغض سرکوب شده وارد خونه شدم! ادهیپ

 هیتک اطیکالفه شدم و نفسم رو فوت کردم!پشتمو به در ح شدنیتوي ذهنم پررنگ و پررنگ تر م که

 دمیترسیرو باور کنم اما م امکیي پونه و سو به مکالمات امروزمون فکر کردم!دوستداشتم حرف ها دادم

 ینیشبیقابل پ چوقتیه یرعلیچون ام دمیترسینداشته باشه و شکست بخورم!م تیواقع که

 یکه سع یچند وقتش دوست داشتن بوده!!در حال نیرفتاراي ا لیبگم دل تیبا قاطع تونستمی!نمنبود

 !شدین دسته گل ناشناس هم مشخص ماو فیتکل دیسمت خونه!با دمیذهنم رو منحرف کنم دو کردمیم

 یبود؛هرک یبود به چشمم خورد!!دسته گل بزرگ ییرایپذ زیمحض ورودم به خونه دسته گل که روي م به

 که بدونه عاشق رز زردم! شناختیگل رو فرستاده بود اوتقدر من رو م نیا

 اومدي؟ ی!کزمیا سالم عز-



 گفتم دمیکشیم رونیو بر ادداشتیو  کردمیکه پاکت کوچک رو باز م یحال در

 االن! نیهم-

 دیشده کالفه شدم!طرف اونقدر باهوش بود که دست خط ننوشته بود؛پس با پینوشته هاي تا دنید با

 باشه که من دست خطش رو بشناسم! کینزد اونقدر

 بشناسمت چرا دسته گل خوايیاز خودش نداده باشه!المصب تو که نم ینشون چیطرف ه شهیاخه مگه م-

 دي؟یم

 !دیحرص خودم رو روي مبل پرت کردم که مامان خند با

 گالرو فرستاده! نیا یک یفهمیباالخره م مونهیعبنداره فداتشم،ماه پشت ابر نم-

 !باالخره متوجهموندی!ماه پشت ابر نمگفتیو پرحرص نفسم رو فوت کردم!مامان راست م دمیرو گز لبم

 !!هیکار ک شدمیم

 رهیخ دیچکیو به اشک هاي گوله گوله خاله که روي گونه ش م دمیکش میشونیبه پ یو کالفه دست ناراحت

 داد شیشربت اناناس رو به خوردش بده دلدار کردیم یکه سع ی!مامان درحالشدم

 !باالخره همه ي همیکه بخواي نگرانش باش ستیساله ن 18سالشه،جوون  30اخه معصوم جان پسرت -

 مستقل شدن! نیهاي ام سن

 دینال کردیکه با دستمال اشک هاشو پاك م یدرحال خاله

 مستقل شو نه که خونه ت رو از ما ریزن بگ گمیم ؟منیلیاخه مگه من با مستقل شدنش مشکل دارم ل-

 !!یکن جدا

 نگاه کرد مینیخونه بب میبودم تا باهم بر نیکه منتظر زنگ ام یبه من سیبا همون چشماي خ و

 برگرده!خونه مجردي از اسمش معلومه،من شیمیکن از تصم شیراض جوري هیخاله قربونت بره -

 بره! راههیبه ب خوامیکاراي حروم بشه!نم یپسرم قاط خوامینم

 دمیلبخند کنارش نشستم و گونهش رو بوس با

 پسرت رو بهتر از من دیاخه خاله جون!خودت که با ستیکه بچه ن نینکن؛ام هیفدات بشم من گر-

 یکنی!تو هم اگه فکر مدهیگوش نم چکسیبه حرف ه گهیرو قصد کنه انجام بده دکاري  هی؛یباش شناخته

 گمیم لیدل نیو ا لیدل نیصحبت کن بگو پسرمن؛من به ا نیباهاش با منطق بش ستیدرست ن کارش

 و شهیاز من نخوا باهاش صحبت کنم چون به من مربوط نم گه؛اماید دهینم ای دهیگوش م اینکن! نکارویا

 ازش دور بشم! نکارمیبا ا خوامیو نم ادیاز دخالت کردن خوشش نم نیام دونمیم نکهیا

 دیارومتر شده بود گونه ام رو با محبت بوس یکه انگار کم خاله

 !رسهیاز من م شتریقربونت برم؛انگار عقل تو ب یگیتو راست م-

 نگاه کنم! ایبه قضا گهیبعد د هیاز  کنمیم یفقط سع ه،منیچه حرف نیا-

 ازجام بلند شدم فونیا صداي زنگ با

 صالح باشه! ی!انشاال هرچدیناراحت نکن ادیاومد؛من رفتم شماهم خودتون رو ز نیام-

 دنیزدم!با د رونیکردم و از خونه ب یخدافظ کردینگاهم م رهیمامان که تمام مدت لبخند به لب و خ با

 نگاهش رهیشدم و خ نی!سوار ماشهم همراهش باشه رایباال انداختم!قرار بود سم ییکه تنها بود ابرو نیام

 کردم

 کجاست پس؟ رایسالم؛سم-



 دیلبخند خم شد و گونه ام رو بوس با

 و ما رو رسما لگد مال کردن! رونیبردن ب فیاقا سروش تشر ل؛باینگیسالم ج-

 شالم رو روي سرم مرتب کردم دمیخندیکه م یحال در

 !میریم ییباشه!خودمون دوتا نکن بذار خوش تیرو اذ چارهیانقدر ب-

 رو تکون داد و راه افتاد سرش

 !دهیبهم نم ی!حس خوبادیخوشم نم یلیپسره خ نیاز ا-

 دیسال طول کش 21 نوی!اچوقتی!هکرديیشک م دینبا نیبه حس هاي ام چوقتینگاهش کردم؛ه نگران

 !دمیفهم تا

 ه؟یچطور مگه؟چه جور-

 گفت گرفتیمق مع شیشونیکه همچنان اخم هاي روي پ یحال در

 یبه نظرم اصال منطق نیخوبه!ا شیهمه چ اديیز کنمی!حس مدهیبهم نم یچرا اما...حس خوب دونمینم-

 !لنگهیجوري م هی!ستین یاصال منطق رایهاش به سم دی!وعده وعستین

 شد رهیچراغ قرمز توقف کرد و برگشت و به صورتم خ پشت

 چون هم کر شده هم کور! دهیهم بگم گوش نم ینگرانم اما هرچ یلیباران!خ رامیمن نگران سم-

 بدم! صیتشخ تونستمیاز جز ب جز چهره اش م نویبود!ا گفت؛نگرانیراست م نیام

 رو رایجلوي سم یتونیکنه!تو نم یروند خودشو ط ی!بذار همه چنیام شهیصالح باشه همون م یهرچ-

 که از سروش دست بکشه! خوادینم یوقت ريیبگ

 و دوباره راه افتاد دیشبه موهاش ک یدست کالفه

 ییخواهرم بال ایا نمیدست روي دست بذارم تا بب دیکاري کنم و با تونمیکه نم نی!همدونمیدونم؛میم-

 !دهینه عذابم م ای ادیم سرش

 کردم یکاري جز سکوت کرد!سع شدیاما واقعا نم کردمیرو درك م شینگاهش کردم!کالفه گ ناراحت

 رو عوض کنم! بحث

 فراسنه؟ میراره مهر ماه برق ديیفهم یراست-

 باال انداخت و متعجب نگاهم کرد ییابرو

 د؟یبر نیخوایم ینگفت!ک زيینه پدرت به من چ-

 !یرعلی!من و امرمینم ناینه با مامان-

 وفتمیبهم انداخت باعث شد به خنده ب نیبامزه اي که ام نگاه

 انسه؟؟ماه عسل؟فر دیببر فیقراره دو نفره تشر یبه چه عنوان-

 کردم نهشینثار س یو مشت دمیکش غیحرفش ج با

 کار! یرعلیخري بخدا!نفهم!تنها رابط من و ام یلیخ-

 دور نموند!چونه ام رو قلقلک نیدست خودم نبود اما از چشم ام دمیحرف کش نیکه بعد از ا یکوتاه اه

 داد

 !همستین نطوریکار بود اما االن ا یرعلیامتو و  نیتنها رابط ب شیاه نکش کوچولو!به نظر من تا دوماه پ-

 !ستیوسط فقط کار ن نیکه ا میمطمئن نی!به خاطرهممیشناسیرو خوب م یرعلیام امکیهم س من

 که یطاقت یب یهاش!حت یرنگش!مهربون یاش دوباره جلوي چشمام جون گرفت!چشم هاي ذغال چهره



 !شیشگیهم هاي تیهاي اول صبحمون!حما دنیداشت!دو ینیریخوردن ش موقع

 کرد! ینیشبیپ شهیرو نم یرعلی!امهیرعلیباشه اما ام دیگیکه م ینیا دی!شانیام ستمیهنوز مطمئن ن-

 !ستادیو جلوي امالك ا دیخند

 کردن نبوده!مثال همون رقص دو نفرهتون توي ینیشبیقابل پ چوقتیه یرعلیاره خب حق باتوا!ام-

 بود؟ ینیشبی!قابل پیعروس

 روي لبم نشست یه کنارش گذرونده بودم لبخند کمرنگک یشب خوب اداوريی با

 درصد! هی یاصال!حت-

 !یکنیباشه مطمئنم حسش م زيی!اگه چشهیم یچ مینیمدت بگذره تا بب هیفعال بذار -

 بود!به امالك اشاره کرد نیحرفش تکون دادم!حق با ام دییرو به نشونه ي تا سرم

 !امیمن االن م نیتو ماش نیبش-

 رو در اوردم و به صفحه خاموشش زل زدم! چهار روز میشد!گوش ادهیپ نیاز ماش نیام اي گفتم و باشه

 که من دانشگاه بودم!انگار که ومدیم یموقع ای ومدینم اینداشتم!مزون  یخبري از امبرعل چیکه ه بود

 به وجود ییحس ها هیبودمش و حس کرده بودم  دهیاز روز اخري که د قای!دقنهیمن رو بب خواستینم

 ومدیم یموقع ای گرفتیم یتماس هیبود  یبود!اگه حس ختهیتمام معادالتم رو بهم ر یرعلیدوباره ام ومدها

 رو یبشه بسم هللا!کالفه نفسم رو فوت کردم و گوش یرعلیکه من باشم!نه که من بشم جن و ام مزون

 برگشتم نی!با حضور امزنهیروز بهش زنگ م4من باشم که بعد از  خواستمیگذاشتم!نم فمیک توي

 شد؟یچ-

 اشاره کرد ییمزداي رو به رو به

 هست! یچ کنهیم فیاون خونه اي که انقدر ازش تعر مینیدنبالش بب میریم-

 نکار؟یاز ا یتو مطمئن نیام-

 زد لبخند

 دادن هاي مامان براي ازدواج مطمئن ترم کرده!! ریمطمئنم!حداقل گ-

 لحنش به خنده افتادم از

 شدي پرو! ریپ گهید گهیله راست مخب خا-

 باران! ستمین یمن اهل زن و زندگ یدونیخودت م-

 ماه رابطه داشته باشه!3از  شتریب ینتونسته بود با کس چوقتیه نیگفت؛امیرو تکون دادم!راست م سرم

 منوال ادامه بدي؟ نیتا اخر عمرت به هم خوايیم-

 کش اومد لباش

 نکردم که به خاطرش لذت هام رو ببوسم و بذارم کنار! دایرو پ ینه قربونت برم اما هنوز کس-

 نثار بازوش کردم یاخم مشت با

 اسمش لذته؟ یکنیکه م ییکثافت کاري ها نیا-

 نطوريیرو ا شی!زندگگهیبود د نیو سکوت کرد!سرم رو به نشونه ي تاسف تکون دادم!ام دیخند فقط

 مطرح نشد!! نمونیب یبه مقصد حرف دنیکرده بود!سکوت کردم و تا رس انتخاب

 شد و ادهیپ نیشدم!مردي که هم سن بابا بود از ماش ادهیپ نیاز ماش ییالیجلوي خونه ي و نیتوقف ماش با

 داد حیتوض کردیرنگ رو باز م یکه در مشک یبا من کرد!درحال یگرم یاحوال پرس سالم



 رخونه بزرگ داشته وکا هیخونه اي بود که سراغ داشتم!صاحب ملک  نیبهتر نجایاقاي مهندس ا-

 !فروشهیداره م متیق ریخونه اش رو ز نیباال اورده!به خاطر هم یبده یشده و کل ورشکست

 رو باز کرد و کنار رفت در

 !دییبفرما-

 رهیو حوض و فوراه وسطش خ قینسبتا بزرگ و سرسبز!به االچ اطیح هی!میشد اطیوارد ح نیام همراه

 ساختمون هیسمت خونه اي با نماي کرم قهوه اي رنگ رفت! داشت!مرد به یقشنگ اطی...واقعا حشدم

 ییرایهم قشنگتره!پذ رونشیداخل خونه از ب یمتوجه شدم حت میوارد خونه شد ی!وقتکیو کامال ش مدرن

 اي زهیداده بود!اشپزخانه جز لیسمت از اون رو تشک هیکه پنجره هاي سر تا سري  یو مبله لوکس بزرگ

 شدیبود و به طبقه باال ختم م ییرایکه گوشه اي از پذ ییت هاي کرم وقهوه اي رنگ!به سمت پله هاکاب با

 دمانیو نوع چ نیزای!دو اتاق خواب بزرگ هم طبقه باال وجود داشت!ساختمون کامال مبله بود!از درفتم

 !هیکار حرفه ا ونیدکوراس هیمتوجه شد که کار  یبه راحت شدیم خونه

 ه؟ینظرت چ-

 برگشتم سمتش و لبخند زدم نیصداي ام با

 !!شهیخوبه اما بزرگه و مطمئنم شباش ترسناك م یلیبه نظرم که خ-

 شدمیم یعصبان نیکار ام نیاز ا شهیبه هوا رفت!هم میرو فشار داد که ج مینیب دیخندیکه م یدرحال نیام

 دمیکه عادتشه!صداي مرد رو شن دونستمیم اما

 اقاي مهندس مورد پسند شد؟-

 دوباره نگاهش رو توي خونه چرخوند و گفت نیام

 !میپسند شد!براي غروب قرار بذار که تمومش کن-

 زد وسرش رو تکون داد تمنديیلبخند رضا مرد

 رو چشمم مهندس!-

 به شماره یزنگ خورد!بااخم کمرنگ میخندهم گرفته بود گوش یکه از برق چشماي مرد امالک یدرحال

 مشدم و جواب داد رهیخ ناشناس

 !دییبله بفرما-

 سالم باران جان!-

 سخت بود! هیصداي پرناز متعلق به چه کس نیا نکهیا صیاشنا بود،اما تشخ صداش

 !اوردمیبه جا ن خوامیسالم؛عذرم-

 توي گشوم زنگ خورد!رها! یپر ناز و دلبرانه ش اسم یخنده د؛ازیخند

 !رها فالح!زمیرها هستم عز-

 صحبت کرده بود! یرعلیپرناز با ام نطوريیبود!هم دهیدخن یرعلیدلبرانه جلوي ام نطوريیهم

 !دییبفرما-

 اما... هیبراي چ دونستمیم د،لرزششیلرز صدام

 !وقتش رو داري؟نمتیبب خواستمیم-

 نه؟یمنو بب خواستیابروهام نشست!م نیب اخم

 به چه منظوري؟-



 صداي پرنازش توي گوشم زنگ خورد دوباره

 اد؟یعجول بودنت چه طوري کنار م نیبا ا ریم!ایعجول یلیخ-

 غر زدم ناخداگاه

 پناه! زدانیاقاي -

 خندهش عمق گرفت نباریا

 بوده و خواهد بود! ریپناهه اما براي من همون ام زدانی!براي شما اقاي زمیعز-

 حرص دندون هام رو روي هم فشار دادم!چرا دوستداشتم صورت خوشگلش رو داغون کنم؟ با

 8ساعت  شمیفقط تماس گرفتم بگم خوشحال م میموضوع باهم صحبت کن نیراجب ا میدار حاال وقت-

 !زمی!منتظرم!خدافظ عزنمتیرستوران درباري بب توي

 یبهم بده تماس رو قطع کرد!!با حرص چشمام رو روي هم فشردم و سع یصحبت یاجازه نکهیقبل از ا و

 و ارامش داشته ادیب ادمیموقع امر گفتنش  مانهیاون لحن صم شدیارامشم رو حفظ کنم اما مگه م کردم

 باشم؟

 نبوده!خط چشم ظیغل کاپمیانقدر م چوقتیزل زدم!مطمئنم توي عمرم ه ظمیغل کاپیصورتم و م به

 خط نیلنزم رو بذارم!بهتر نیتر یعیکرده بودم طب یرنگم جلوه داده بود!سع یکه به چشماي طوس یکلفت

 اب کرده بودم...رژم رو انتخ نیرو بکشم؛بهتر چشمم

 به یبود؟؟پرحرص نفسم رو فوت کردم و دست یچ ظیغل کاپیم نیا لیشدم!واقعا دل رهیرژ سرخم خ به

 منصرف شدم و روي تخت نشستم! ممیبار از تصم نی!!براي هزارمدمیکه فرشون کرده بودم کش موهام

 !رمی!نمکهیاون زن شیپ رمیمن نم-

 که از رفتن منصرف شده بودم از رو تخت یهمون سرعت گفتنش توي گوشم زنگ خورد!به ریام صداي

 گفت کردمیم یکه طول و عرض اتاق رو ط یشدم و درحال بلند

 نکنه براي من!پرو خانم! ریام ریاونطوري ام گهیبرم تا بزنم تو دهنش تا د دیبرم!با دینه من با-

 هش کردم و غر زدمامان بلندشد!با حرص نگا یباز شدن در صداي خنده با

 خنده داره؟ زيیچه چ نمیمن بگو بب خندي؟بهیم یمامان به چ-

 روي تختم نشست رهیجلوي خنده ش رو بگ کردیم یکه سع یدرحال مامان

 !زيیگفتن اون زن باعث شده انقدر بهم بر ریام هی شهیباورم نم-

 غرزدم کردمیکه مانتوم رو تن م یدرحال

 !ریپناه هست اما براي من همون ام زدانیبراي شما اقاي  گهیپرو م یهباورت بشه مادر من!ا  ا  دختر-

 با حرص دندونامو روي هم فشار دادم! و

 فداتشم و ظاهرا موفقم شده چون صورتت سرخه سرخه! ارهیحرص تو رو در ب خواستهیخب معلومه م-

 رو دور گردنم گره زدم! میزمزمه کردم و روسر یکرده پر حرص غلط

 نس؟زنگ زدي اژا-

 بري؟ خوايیم یدم در!فقط مطمئن زمیاره عز-

 !شمیم ووانهینه اما مطمئن بودم که اگه نرم د ایبرم  خوامیفکرکردم!نه مطمئن نبودم که م یکم

 برم! دیبا-

 که ییداشتم حرف ها ریزدم!تمام مس رونیاز خونه ب یباشه اي زمزمه کرد و من با خدافظ کوتاه مامان



 رستوران تمام اون حرف زیپشت م دنشیاما به محض د کردمیتو ذهنم مرور مبود به رها بگم رو  قرار

 اخم دیکشیکم هم خودش رو به رخ م شیبا اون ارا یکه حت ییبایاون ز دنی!!با ددیاز ذهنم پر ها

 بود؟؟اصال مگه ممکن بود که ومدهیاز رها خوشش ن چوقتیه یرعلیابروهام نشست!ام نیاي ب ناخواسته

 و عاشقش نشه؟ نهیببمرد رها رو  هی

 لبخند زد و دستش رو جلو اورد دنمی!بر خالف من رها با ددادیاز فکرشم تشنج بهم دست م یحت

 !حالت چطوره؟زمیسالم عز-

 نشستم و منتظر به زیاکتفا کردم!پشت م یهمون اخم کوتاه دستش رو فشردم وبه گفتن سالم کوتاه با

 چشم دوختم صورتش

 خب؟-

 دیخند

 براي صحبت هاي ادهیبعدش وقت ز میگپ بزن کمی می!اول غذامون رو سفارش بدیکه عجول گمیبازم م-

 !گهید

 نجا؟یاومده بودم ا ی!من براي چرفتیصداش هم روي مخم رژه م یحت

 کردم صدام نلرزه یو سع دمیکش میبه روسر یدست

 !دییامرتون رو بفرما ترعیسر شمیزودتر برم!ممنون م دیمن برخالف شما وقت ندارم و با-

 !!کردیم دیدلبرانه بود و به شدت منو از خودم ناام ادیزد!لبخندش ز لبخند

 سر اصل رمیراست م هی نیبه خاطرهم ستمین ینیاهل مقدمه چ یلی!من خزمیعز یلیخب،هر طور ما لهیخ-

 اون نیهم قراره ببشه و مزون من  لیتوي فراسنه تشک والیفست هیکه توي مهر ماه قراره  یدونی!ممطلب

 من سه برابرش رو دهیبهت م ری!هرچقدرم که امیکه طراح کارهاي من تو باش خوامیتا مزون باشه!م8

 بهت بدم! حاضرم

 نیکامل هضمشون کنم!کم کم اخم ب دتایاي طول کش قهیحرفاش رو زد که چند دق عیتند و سر اونقدر

 رو دور یرعلیمن ام شترید به خاطر پول بخودش چه فکري کرده بود؟؟فکر کرده بو شینشست!پ ابروم

 ام مثل خودش؟؟با اخم از جام بلندشدم یکیفکرکرده بود منم  زنم؟نکنهیم

 دیرو من هم امتحانش کن نیکه بخوا کردمیبودم اما فکر نم دهیشن ادیکار دزدي هاتون رو ز فیتعر-

 هیرو براي  شنهادتونی!بهتر پستین ورنطیکارساز بوده اما اانگار ا یرعلیاونبار ام دیمطمئن بودم تهد چون

 ب... ستمیوجه حاضر ن چیچون من به ه دیمطرح کن گهید نفر

 باران؟-

 زيیداده بود چ لیرو تشک میزندگ یسمفون نیرترینظ یاسمم که با صداي بمش ب یدهیالف کش دنیشن با

 صداي نیصاحب ابراي  یدلتنگ هیشب بیکه عج زيی!چختیقسمت قلبم فرو ر نیتر ییتوي انتها درست

 هیدیساعت نه د 24رنگش!مگه چند تا  یبود!سرم رو بلند کردم و نگاهم گره خورد به نگاه ذغال بم

 چقدر به مخدر شدمیدلتنگ شده بودم؟؟تازه متوجه م نطوریبودم که ا دهینه صداش رو شن بودمش

 شبیکه د ییصدا یچقدر سخت گذشته بود بهم!!اشک هاي اروم و ب دنشیعادتم داده بود و ند بودنش

 تک به تک اجزاي صورتش یروز دلتنگ 4 یبودم جلوي چشمام جون گرفت!به اندازه ختهیتخت ر توي

 بود چشم دهینگاه متعجبش رو از من گرفت و به رها که به وضوح رنگش پر یرعلی!امدمیبا نگاهم بلع رو

 خط انداخت شیشونی...اخم کم کم روي پدوخت



 دم نه به خودش فکر کن نه به طرح هاش!نگفته بودم؟گفته بو-

 شدم و رهیخ یرعلیاون لبخند دلبرانه تماما چشم شدم و به ام دنیکرد که لبخند بزنه و من با د یسع رها

 !دمینگاه مشتاق گشتم و ند هی دنبال

 !ريیحق رو ازش بگ نیا یتونیباران حق انتخاب داره تو نم-

 ي اخموي افهیبه خنده افتادم و نگاهم رو از ق یحس کن یتونستیشش رو مصداي رها که به وضوح لرز از

 قرار داشت و یروي دسته ي صندل یرعلیجلوتر از خودمون که کت ام زیگرفتم و به دوتا م یرعلیام

 یرعلیکرد!صداي ام یتوي دلم رو خال زيیچ نباریبود دوختم!حس کردم ا زیکه پشت م یجوون دختر

 گرفتم و نگاهمو به چهره ي ساده زیقرار مهم دارم"دستمو به گوشه ي م هین گوشم زنگ خورد"م توي

 برداشتم!من زیرو از روي م فمیکه توي گلوم نشسته بود رو سرکوب کردم و ک یدوختم!!بغض دختر

 !اصالرمیاشک هام رو بگ زشیشدم تا جلوي ر رهینبودم!به سقف خ یرعلیبراي ام کیشر هیجز  زيیچ

 صاف کردم و رو به رها گفتم ییگلو داشتمیرو برم فمیکه ک ی!درحالزمیرها اشک برجلوي  دوستنداشتم

 !رمیگیو باهاتون تماس م کنمیروش فکر م شنهادتون؛حتمایممنون از پ-

 نگاهم رهیدر هم خ یشده و چهره زیکه حاال با چشماي ر یرعلیدر برابر نگاه متعجب رها از کنار ام و

 لحظه هم کنار هیاما چهره ي اون دختر از جلوي چشمام  زمیبرگذشتم!دوستنداشتم اشک  کردیم

 !رفتینم

 " یچکسینرفتم و جز خانوادهم از ه یپدرم براي ورزش صبحگاه یحت یچکسیهست با ه یسال 8

 نکردم" یعذرخواه

 با قلب و نطوریانقدر بد باشه که ا تونستیکرده بود؟چطور م کاریحواسش بود که با قلب من چ یرعلیام

 قطره اشک روي گونه ام نیو اول دمیکش یقی...آه عمگهیدختر د هیمن بازي کنه و اونوقت با  ساحسا

 ماه که صورتم رو نوازش کرد هم نتونست حالم رو خوب کنه اما گرماي وریهواي خنک شهر ی!حتدیچک

 معجزه کرد! دیچیدستش که دور بازوم پ اشناي

 !رسونمتیواسه خودت؟صبرکن م ريیم نییپا یوضعت کجا سرت رو انداخت نیبا ا-

 که ی!قطره اشک سمجگرفتیحرصم م شدمیهم با گرماي دستش اروم م تیوضع نیتوي ا یحت نکهیا از

 یگونه ام نشسته بود رو با پشت دستم پاك کردم و بااخم برگشتم سمتش!!به چشم هاي ذغال روي

 که دوباره مثل دو تکه ییباشه!چشم ها کردم لحنم به سردي چشم هاش یشدم و سع رهیخ رنگش

 سرد شده بودن! شهیش

 !رمی!خودم مشمیپناه مزاحمتون نم زدانیممنون اقاي -

 رو نشیبه مرد اشاره کرد تا ماش دیکشیکه جذابترش کرده بود م یشیبه ته ر یکه کالفه دست یحال در

 و دوباره نگاه سردش رو به چشم هام دوخت ارنیب

 !ريیخودت م خودیب-

 شد و زمزمه کرد قتریاخمش عم دیکشیبه موهاي پرپشتش م یکه دست یدر حال و

 !یکه واسه خودت ساخت یسر وشکل نیبا ا -

 رو نیبتونم بهش بدم ماش یجواب نکهینگاهش کردم اما قب از ا رهیخ رهیهام رو گرد کردم و خ چشم

 پرتم کرد و در نیتوي ماش بایتقر دکریرو باز م نیکه در ماش یبازوم رو گرفت و درحال یرعلیو ام اوردن

 رو دور زد و سوار شد نیکه با همون اخم هاي در هم ماش یرعلیبه ام دهی!با ابروي باال پردیبهم کوب رو



 با صداي بدي از جا کنده شد ابرو باال انداختم و به نیماش یبود؟وقت یکردم!به چه علت انقدر عصبان نگاه

 اخموش زل زدم یچهره

 !یکنیرها فکر م ادشنهیکه رو پ-

 با همون اخم برگشت و به چشمام زل زد و

 اره؟-

 رهیکه به ناخن هاي الك زدهم خ یبودم!در حال یعصب یترسناك بود اما منم به اندازه کاف نگاهش

 خونسرد گفتم شدمیم

 اره!-

 خفه غیو متوقف کرد!با ترس ج دیکش ابونیرو کنار خ نیو به صورت بدي ماش دیکش شیشونیبه پ یدست

 گم شد ادشیزدم که تو صداي فر اي

 قراردادمون رو نخونده امضا ؟متنیکن یجز مزون من طراح یبراي کس یتونیاخه احمق تو فکرکردي م-

 کردي؟

 بود!من تعهد داشتم ادمیتوي خودم جمع شدم و بغض کردم؛متن قرارداد رو خوب  ادشیصداي فر از

 صداي شکسته شدن دیاي طرح نزنم!من هم صدامو بلند کردم تا شا گهیبراي مزون د لسایمزون ن جز

 رو پشت صداي بلندم پنهون کنم! قلبم

 صدات رو روي من بلند نکن!-

 غر زدم رلبیبا حرص رومو ازش گرفتم و ز و

 خنده هاش واسه دوست دخترشه داد و هواراش براي من!-

 توي سکوت فرو نیشد!چند لحظه اتاقک ماش لفظ دوست دخترش هم صدام رو لرزوند و چشمام پر یحت

 اما زور نهیرو بب میچشم هاي اشک خواستمی!دستش جلو اومد و چونه ام رو گرفت اما پسش زدم!نمرفت

 بود چونه ام رو گرفت و چرخوندتم سمت خودش و با نیکه دلنش یبا خشونت نباریو ا دیبهم چرب یرعلیام

 گفت زدیکه خنده توش موج م ییصدا

 تورو! تنمیبب-

 دمیگوشه ي چشم هاش رو د نیدوختم اما چ نییسماجت نگاهم رو به پا با

 کنه؟یاخالق گل و بل بل من رو تحمل م نیجز خودت ا یواقعا فکرکردي کس-

 و تک دیبه چونه اش کش ی!دستدیتوي وجودم لرز زيیروي لبم نشست و چ یحرفش لبخند کمرنگ با

 مردونه اي کرد یخنده

 دختر؟؟؟ باران اخه دوست-

 روي لبش ی!با همون لبخند دوستداشتنرمیلحنش متعجب بود که نتونستم جلوي خندهم رو بگ انقدر

 گرفت سمتم یدستمال

 شام کاري بود! هیصنف ماست! هیاتحاد سیرئ ديیکه د یاون خانم-

 گفتم گرفتمیکه دستمال رو ازش م یدرحال

 !شدیبوط نکه به من مر ینید؟یدیم حیاهان..خب چرا براي من توض-

 ش رو خاروند و سرش رو تکون داد چونه

 !کرديیم هیگر یموضوع داشت نی!من که نگفتم به خاطر ادونمیم دونمیم-



 که از ینکنه چون با شناخت دایادامه پ نیاز ا شتریتا بحث ب اوردمیکالمش رو گرفتم اما به روم ن طعنه

 که یکه انگار قصد حرکت کردن نداشت درحال یرعلی!امدمیم داشتم مطمئن بودم که خودم رو لو خودم

 برگشت سمتم خاروندیرو م شیشونیپ

 زدي؟ دیچند روز که نبودم طرح جد نیتو ا-

 ابروهام نشست نیب یاخم ییاون چهار روز کذا اداوريی از

 زدم! ییچندتا-

 خب چرا نشونم ندادي؟-

 نگاهش کردم دهیابروي باال پر با

 ون بدم؟که نشونت دیبود-

 خونه! ايیب ایبهم  یزنگ بزن یتونستیفرار که نکرده بودم،م-

 نخواستم مزاحمتون بشم!-

 ي لبش خط افتاد گوشه

 تا حاال مزاحم شدي؟ یاز ک-

 نگاهش کردم دلخور

 مزون که من نباشم! نیایم ییوقتا دمیاز روزي که فهم-

 تره اي از موهاي فر شده ام رو که یبه سمتم خم شد و درحال یتر شد و کم قیگوشه ي لبش عم خط

 گفت زدیگوشم م پشت

 !نمتیبهتر بود چند روز نب-

 شدم و زمزمه کردم رهیرنگش خ یچشم هاي ذغال به

 چرا؟-

 از چشمام سر خورد و روي لبم متوقف شد نگاهش

 باران! ستیبراي من خوب ن دنتید ادیز-

 صاف کرد ییگلو دیکشیکه خودش رو عقب م یدرحال و

 رنگ چشم هاي خودت ینشون بدي وقت یچه اصراري داري چشم هاتو رنگ دمیماه نفهم5 هنوز بعد-

 !هیرنگ هاي مصنوع نیقشنگتر از ا یلیخ

 شیجمله ي قبل ریبود اما من هنوز ذهنم درگ زیانگ جانیه یلیخ یرعلیحرف از جانب ام نیا دنیشن

 کدوم از کارهاش چی!حرفاش گنگ بود؛هدمیفهمینم درك کنم!منظورش رو تونستمیرو نم یرعلی!امبود

 کار رو سخت نیپناه بود و هم زدانی یرعلیچون فرد مقابلم ام رمیبگ یبه منظور خاص تونستمینم رو

 زمزمه کردم کردمیکه با دستم گونه هاي سرخ شدهم رو لمس م ی!لبامو فشردم و درحالکردیم

 ...دوستشون ندارم...زهیاخه چ-

 دیکش نییرو پا شهیرنگش رو باز کرد و ش یخاک رهنیدکمه ي باالي پ گرفتیاهشو ازم مکه نگ یحال در

 دمیخوب شن یلیزمزمه کرد که من خ زيیراه افتاد و چ و

 از تصورت دوستشون دارم! شتریمن ب یول-

 اومده ازش زل زدم و محو شدم رونیي محبوبم حلقه کردم و به بخارهاي ب رقهوهیرو دور ماگ ش دستم

 هاش؛نگاه پر از محبتش به یگذرونده بودم!حرف هاش؛مهربون یرعلیکه کنار ام یشب قیتمام دقا نیب



 که فقط موقع صحبت با من گوشه ي چشم هاش شیهاي دوستداشتن نیم؛چیچشم هاي اشک روي

 بار حرف اخرش توي گوشم زنگ نیرو مزه کردم و مثل تمام شب براي هزارم رقهوهمی!شوفتادنیم

 از تصورت دوستشون دارم" شتریب"اما من خورد

 مطمئن کنم! یرعلیخودم رو به حس ام نکهیاز ا دمیترسیم دم؛منیموهام کش نیب یدست کالفه

 رو بگه تا نیاگه حرفاش ا یداشته باشه!حت یپناه به من حس زدانی یرعلیهضم کنم ام تونستمینم من

 از تصورش هم قلبم ی!حتکنمیور نمرو نشنوم با یاون کلمه ي دوحرف میکه از دهن خودش مستق یزمان

 رهیو خ ینگاه عصبان ینیریرو مزه کردم و از ش رقهوهمیاي از ش گهی!جرعه ي دشدیم جانیاز ه زیلبر

 و رفتمیبود تا م داریزدم!اي کاش بابا ب یقیشلوغ لبخند عم یروي قد مانتوي کوتاهم توي کافه یرعلیام

 بود تا بهش از نگاه هاي پرمحبت امشبش داریش بنباشه،اي کا یرعلینگران سردي ام گفتمیم بهش

 ؟؟؟دوستداشتم تا به هیپناه مرد خشک و سرد زدانی یرعلیمردم جا انداخته بود که ام نیب ی..کگفتمیم

 بلند شدم و زی!از پشت میبلدش باش دیبا ست،فقطین دهیبه اون سردي که نشون م یرعلیبگم که ام همه

 کنه یام رو سامان دهن ختهیذهن بهم ر تونستیکه م زيیدم!تنها چپناه بر میاتاقم و تخته شاست به

 دمیکش ییبشم!اتودم رو برداشتم و خط ها ضیمر یرعلیبه ام ادیز الیاز فکر و خ دمیترسیبود!م یطراح

 گذاشتم و نیحوصله اتودم رو زم یو ب دمیهاي ذهن اشفته ام شد!لبم رو گز یبه خط خط هیشب شتریب که

 نیدلنش بیبرام فرستاده شده بود و عج روزیافتادم که د ديیجد یشده پیسراغ نوشته ي تا به

 تو دارد دل من داریکه به د اقىی"اشتبود

 من داند و من دانم و دل داند و من" دل

 به نوشته هاي بیشده بود که عج دایپ یفرد ناشناس و عاشق هیاشفته بازار ذهن من حاال  نیتمام ا نیب

 پنهون بمونه!! تشیداشت که هو یعالقه داشت و سع ناموال

 دست یباشه که حت تونستیم یشده زل زدم...ک پیو دوباره به نوشته هاي تا دمیکش میشونیبه پ یدست

 نیو سرم رو روي بالشت گذاشتم!ا دمیتا من نشناسمش؟پوف کالفه اي کش نوشتیخودش هم نم خط

 ها و رفتارهاي شد؛حرفیم لیتکم ندهیا یتا هفته دیکه با ییاباهم گره خورده بود!طرح ه یهمه چ روزا

 و چشم هاي دادیصبح رو نشون م9فرد عاشق ناشناس!به ساعت نگاه کردم که  نیو حاال ا یرعلیام گنگ

 بود!کالفه از روي تخت بلند شدم و اماده شدم تا برم دهیساعت هم خواب رو به خودش ند مین یحت من

 کاري نداشتم!طرح هام رو چیو رژ لب بود!انقدر ذهنم اشفته بود که حوصله ه پنکک کاپمی!تنها ممزون

 دنیبلند شد!با د میرفتم که صداي گوش رونیبدم و از خونه ب یرعلیگذاشتم تا نشون ام ومیارش داخل

 لبخنند زدم نیام یشماره

 جانم؟-

 دیچیگرفته ش توي گوشم پ صداي

 خونه ي من؟ ايیب یتونیباران م-

 اال انداختمب ییابرو

 ؟یگرفت لیمگه خونه رو تحو-

 نه؟ ای ايیاره؛م-

 خندون! شهیهم نیصداش عادي نبود!حداقل نه براي ام یگ کالفه

 افتاده؟ یاتفاق نیام-



 و نگرانش بودم باالخره اتفاق افتاده! دمیترسیکه م زيیچ کنمی!فکر مدونمیباران نم دونمینم-

 شدم و با صداي نسبتا بلندي گفتم نگران

 !یشده!مردم از نگران یچ نمیدرست حرف بزن بب نیام-

 هم مثل من صداش رو باال برد اون

 شک دارم نفس بکشه!زل یحت خورهیم زيینه چ زنهینه حرف م نجایاومده ا رایباران!سم دونمینم گمیم-

 تو حرف بزنه! با دیشا گهینم زيی!خودت رو برسون!به من که چزنهیپلک نم یو حت واریبه د زده

 یهراسون باشه اي گفتم و گوش تیتا تونستم حرف هاش رو هضم کنم و در نها دیطول کش قهیدق چند

 نیسراغ اول رفتیجور فکر مربوط ونا مربوط توي ذهنم رژه م کیکه هزار و  یقطع کردم و درحال رو

 رفتم! اژانس

 ران به نظر برسه!تند کنارش روي مبلحق دادم که اونطور نگ نیبه ام رایرنگ سم یچهره ي ب دنید با

 و دست هاي سردش رو توي دستم گرفتم نشستم

 خه؟یفداتشم؟چرا انقدر دستات  شدهینگاه کن!چ راجونم؛منویسم-

 دمیرو شن نینشون نداد!صداي کالفه ي ام یواکنش چیه

 حالته! نیساعته تو هم کی قایدق-

 بود که کنترل امکیها س تیموقع نیتو ا شهی؛همبود اینگاهش کردم!اي کاش س دهیو ترس دمیرو گز لبم

 !کردیو معجزه م گرفتیرو به دست م اوضاع

 !ترسمیم ست؟؟منیبهتر ن ایبه س میزنگ بزن نیام-

 موهاش فرو کرد نیدستشو ب کالفه

 نجا؟یا ادیزنگ بزنم به اون بدبخت بگم زنشو ول کنه ب-

 زل زدم رایو به سم دمیلبم رو گز نگران

 ؟یاستراحت کن کمی خوايیمجونم  رایسم-

 همراه غزل وارد خونه شدن!سالم ایربع بعد س کیرو گرفت و  ایس یناچار شماره نیسکوت!ام دوباره

 و اروم زمزمه کرد ستادی!غزل کنارم ارایرفت سمت سم عیبه جفتمون کرد و سر یکوتاه

 شده؟ نطوريیا هیک ست،ازیرنگ به روش ن یطفل نیا-

 بود گفتم امکیو س رایکه نگاهم به سم یدرحال

 !خورهیم زيینه چ زنهیساعت!نه حرف م هی-

 گذاشت تا مطمئن بشه تب نداره و بسته اي که دستش بود رو باز رایسم یشونیدستش رو روي پ امکیس

 زدم! یلبخند کمرنگ رایباقلوا هاي محبوب سم دنی!با دکرد

 کن! ییرایپذ کمی یزبانیم یچسبه،ناسالمتیبا باقلوا م اریب زیبر ییتا چا5 نیام-

 به غزل اشاره داد؛غزل نباریا امکیو س ارهیب ییرفت توي اشپزخونه تا چا شونیبا همون موهاي پر نیام

 که یدرحال امکیداد!س امکیو دست س دیکش رونیرو ب یپاستل روغن یبسته فشیزد و از داخل ک لبخند

 گفت کردیپاستل رو باز م یبسته

 داري؟ شتیپ یطراح باران برگه-

 راه نیاسونتر شهیهم امکی!سومیلبخندي که حاال عمق گرفته بود سرم رو تکون دادم رفتم سراغ ارش با

 رو که سمتش گرفتم میمعجزه اش بود!برگه و تخته شاست نیکرد،ایم دایبراي خوب کردن حالت پ رو



 کردن با پاستل یه حد عاشق نقاشتا چ رایسم میدونستیباالخره تکون خورد!همه مون خوب م رایسم نگاه

 بسته ي پاستل و همراه تخته رای!سمکردیم خودیرو از خود ب رایبود که سم یپاستل روغن شهی!همهیروغن

 ینیکه همراه س نینشست!ام نیگذاشت و خودش روي زم زیگرفت و روي م امکیاز دست س یشاست

 رو ییچا وانینثارش کرد و ل یچشمک امکیلبخند روي لبش نشست!س رایسم دنیبرگشت با د ییچا

 گذاشت و دستش رو روي شونه ش گذاشت رایجند تکه باقلوا کنار سم همراه

 ناییباال پا نیداره اما مطمئن باش توي تمام ا ادیز نییباال پا یست؛زندگیکه اتفاق افتاده مهم ن یهرچ-

 نفر رو کنار خودت داري!4 ما

 پاستل قرمز راینشست!سم امکیروي لب س تمنديیرضالبخند  دیکه روي گونه ش چک رایهاي سم اشک

 !یخط هاي فرض دنیبرداشت و شروع کرد به کش رو

 سروش به من دروغ گفت!-

 اي روي گونه ش نشست گهیکرد و قطره اشک د شتریدستش رو ب فشار

 من دوستشداشتم!-

 کرد دنیکشرو برداشت و دوباره شروع به  یدستش پاستل از وسط شکست!رنگ مشک ادیفشار ز از

 اونم گفت دوستم داره!گفت عاشقمه اما نبود!-

 رنگ قهوه اي رو برداشت رایپاستل از وسط شکست و سم دوباره

 بچه سه ساله داره! هی یحت دمیامروز فهم-

 دوختم که دستش رو مشت نیبود؛نگاهم رو به ام ادیز یلیخ گهید نیحد گشاد شد!ا نیهام تا اخر چشم

 روي مشتش نشست و بهش اشاره کرد تا امکی!دست سفشردیرو روي هم مبود و دندون هاش  کرده

 شدت گرفت اما ادامه داد راینزنه!اشک هاي سم یحرف

 اون به من دروغ گفت چون دنبال پول بابا بود!-

 دیو خط هاي بلندتر و درهم تري روي کاغذ کش دیکش یقیعم نفس

 کارش پول گرفتن از دختراي پولداره!بهم گفتن که سروش  یدرد داشت وقت-

 بلند شد تا سمتش بره اما نیگذاشت و چشماش رو بست و هق زد!ام یرو روي کاغذ خط خط سرش

 دستش رو گرفت و مانع شد! امکیس

 کنه! یبذار خودشو خال-

 کاري مثل یرعلیام نکهیاز تصور ا یچون حت کردمیشدم؛حالش رو در درك م رهیخ رایبه سم یناراحت با

 و چونه ام رو روي زانوم دمیکش یقی!آه عمشدیو اشک توي چشمام جمع م دیکشیم ریبکنه قلبم ت سروش

 شدم! رهیکه توي خونه حکم فرما شده بود خ ینیو به جو سنگ گذاشتم

 د؟یخواب-

 شدم رهیخ نینگران ام یرو بستم و به چهره در

 استراحت کنم چشمات سرخه! کمیهم برو  د؛خودتیاره خواب-

 دستشو توي موهاش فرو کرد فهکال

 گوش نداد! یول لنگهیجاي کارش م هی!گفتم ادیبدم م کهیمردت نیمن گفتم از ا-

 شدم رهیموهاش خ یبه اشفتگ یناراحت با

 به حرف ما ستیزودي متوجه شد!همه قرار ن نیکه به هم ن،خداروشکریبشه ام نیبدتر از ا تونستیم-



 م سرش به سنگ بخوره!وقتا الزمه خود اد یبدن که،بعض گوش

 رو فشرد مینیزد و ب یکم جون لبخند

 !لینگیتو چه بزرگ شدي ج-

 رو گرفتم و ضربه اي نثار بازوش کردم غمیجلوي ج رایخاطر سم به

 اخه؟ یادم ش خوايیم یتو ک-

 نتیکه غزل رو گوشه ي کاب ایس دنی!با دمیرفت نییرو دور شونه م حلقه کرد و باهم از پله ها پا دستش

 !دیما خودش رو عقب کش دنیزمزمه کرد با د زيیانداخته بود و کنار گوشش با خنده چ ریگ

 وارد زيیچ ی،اوهمیهات حضور دارن با اهم اریزوج عاشق و بس هیکه  ییجا دیادنگرفتیشما هنوز -

 د؟یبش

 یو ضربه اي به پهلوي منبه خاطر غزل که حاال گونه هاش رنگ گرفته بود خندهش رو کنترل کرد  نیام

 که گونه ي سرخ غزل رو یو درحال دیبه موهاش کش یدست امکیزد تا ساکت بشم!س دمیخندیم که

 ازش فاصله گرفت و گفت دیبوسیم

 م؟یا کارهیناهار چ-

 شونه اي باال انداخت نیام

 !ارنیغذا ب زنمیرستوران خوب سراغ دارم زنگ م هی-

 بااخم نگاهش کرد ایس

 هاش نیبدي بهشون؟مگه باران و ته چ رونیکه غذا از ب یکنیداماد پاگشا م ؟عروسیشکیخجالت نم-

 مرده؟

 هامو گرد کردم و معترض گفتم چشم

 نکردي؟؟ دای!!غذا پر دردسرتر پنی!ماشاال خوش اشتها هم هست؛ته چایفکرشم نکن س یحت-

 تاسف سرش رو تکون داد با

 غر نزد!! نطوريیبار ا هی یسلطنت زهايیدرحد م دیچ زیمروز برام  15اوردم!  مانیباز هم به خانم ا-

 اسم دنیرفتم!با د فمیبلندشد!از روي مبل بلند شدم و سراغ ک میکه صداي گوش میتامون به خنده افتاد4

 لبخند زدم اخموخان

 پناه! زدانیسالم اقاي -

 مجبور شدم لبم رو گاز انداخت که خنده ام گرفت و شینیروي ب ینیپناه چ زدانیلفظ ااي  دنیبا شن ایس

 دیچیتوي گوشم پ شیمتوجه خنده ام نشه!صداي جد یرعلیتا ام رمیبگ

 ل؟ی!دلنمیبینم یاما من طرح بودیم زمیطرح ها روي م دیاالن با کنمیفکرم-

 گوشم رو بلرزونه! یباشم که پرده ادشیمنتظر فر دیو با هیلحنش کامال مشخص بود عصبان از

 !دیببخش امیمد که...نتونستم باو شیپ یمشکل هی...زشدیچ-

 گوشم رو لرزوند یپرده ادشیکرده بودم صداي فر ینیشبیکه پ همونطور

 که داديیم امیبه من پ دینبا ايیب یخواستیري؟؟نمیبگ یتونیکه جلوي خنده ت رو نم هیچه جور مشکل-

 مهم امروزم رو کنسل نکنم؟ قرار

 که تو کارش جدي بود! یرعلیشده بود همون ام دم؛دوبارهیکش میشونیبه پ یدست

 !خوامیمعذرت م ینی...حق با شماست...زشدیچ-



 کنه؟یم یمن رو اوک یاالن قرار کنسل شده یجناب عال یمعذرت خواه-

 دمیرو شن ایانقدر سخت شده بود؟؟صداي س یرعلیام یبداخالق نیتاحاال تحمل ا یشدم،از ک کالفه

 !می!همه مون هستنجایا ادیباران بهش بگو ناهار ب-

 خوش نجایو اومدم ا چوندمیرو کم داشتم که فکرکنه من پ نیحرص برگشتم و نگاهش کردم!فقط هم با

 دمیرو شن شیبهش بدم صداي خشک و جد یحیبتونم توض نکهی!قبل از ایگذرون

 یقچه اتفا نمتیمزون؛اصال دوستندارم بگم اگه توي مزون همراه طرح ها نب گردمیساعت دو برم-

 رفهم؟ی!شوفتهیم

 زل زدم! یرو قطع کرد!با چشم هاي گشاد شده به صفحه ي گوش یگوش یبدون خدافظ و

 چپ بلند شده امروز! یکنه!از دنده ریخدا به خ-

 سه تاشون بلند شد! یخنده صداي

 مگه؟ شدی:چنیام

 دمیبود!پوف کالفه اي کش1ساعت نگاه کردم!  به

 !قایدق هیکه نگفت چ ارهیسرم م ییبال هیمزون نباشم  گهیساعت د هیتا -

 سرش رو تکون داد دیخندیکه م یدرحال غزل

 !یوفتیراه ب عتریهرچه سر کنمیم هیپس توص-

 تکون دادم یرو باناراحت سرم

 !ستیاي ن گهید یبرم!چاره دیاره با-

 زل زدم ایبه س یحرص یشده زیبا چشم هاي ر و

 کردي؟یجانت رو دعوت نمحاال دوست  مرديیخان!م شوریتوا!ب ریهمه ش تقص-

 رو برداشت چشیسوئ دیخندیکه م یدرحال

 بهونه ست! دادهایدادو ب نیدلتنگ شده ا دتتیجان ند کیل؛شرینگیغر نزن ج-

 اشاره کرد ایبه س نینثارش کردم که ام ییگمشو

 !گهیتنها گذاشت د دی!به هرحال دوتا زوج عاشق و هات رو بارسونمشیتو بمون من م-

 دمیخندیکه م یزد!درحال رونیرو به سمتش پرت کنه از خونه ب بیس ایس نکهیزد و قبل ازا یچشمک و

 رفتم! رونیکردم و از خونه ب یو غزل خدافظ ایرو تن کردم و از س مانتوم

++ 

 دهیحالم رو هم نپرس یشدم!حت رهیطرح ها بود خ یکه بااخم مشغول بررس یرعلیبه ام دلخور

 مده بود و دستش رو جلوي صورتم گرفته بود و گفته بود"طرح ها؟"او میبود؛مستق

 انداخت زیتا طرح رو روي م سه

 !شترهیقابل قبوله اما بازم طرح بزن!توقعم ازت ب هی!بقیبندازشون اشغال-

 زمزمه کردم! یحرص دندون هام رو روي هم فشار دادم و باشه ي کوتاه با

 خوبه!-

 رو برداشت لشیتن کرد و موبا بلند شد و کتش رو یروي صندل از

 !ریاومد تماس بگ شیپ یمشکل-

 کمیچشمام رو با حرص روي هم فشار دادم و دندون هامو قفل کردم تا  هیرفت!چند ثان رونیاز اتاق ب و



 مدت اشفته بود که تحمل نیا یبیو غر بیعج ییرو حفظ کنم!اونقدر ذهنم به خاطر اتفاق ها میخونسرد

 رفتم!سمانه که پشت رونیو از اتاق ب دمیبه موهام کش یشده بود!کالفه دست سخت یرعلیروي ام نیا

 دیللبش رو گز دنمینشسته بود با د کانتر

 ؟یاز اون نگاهاش به توهم کرد که هنوز منگ-

 کردم یکمرنگ اخم

 کدوم نگاها؟؟-

 کردم؛درشت کرد؛چپ کرد و دراخر غر زد زیژست گرفت؛چشماشو ر کمی

 !یتا سه روز منگ کنهینثارت م یاشو در اورد!از همون چپ چپ هاش که وقتاد یحت شهیالمصب نم-

 حرکاتش به خنده افتادم و سرم رو تکون دادم از

 بداخالقه! یچپ بلندشده و حساب ینه اما از دنده-

 غر زد کردیکه نسکافهش رو مزه م یدرحال مایس

 بداخالقه! شهیپناه هم زدانی!اقاي شدن نداره که داریچپ ب یباران جون از دنده-

 تا چه حد شناسنیکه م ییبداخالق و اخمو یرعلیزدم و سکوت کردم!خب حق داشتن باور نکنن ام لبخند

 سمت اتاق گفتم رفتمینسکافه م وانیکه با ل یباشه!درحال یدوستداشتن تونهیم

 !دیکنم اگه کاري بود صدام کن یطراح رمیمن م-

 که زيیو با چ کردمیها رو کامل م یتا اخر هفته طراح دیوارد اتاق شدم!با باشه اي گفت ومن سمانه

 کش یازهیمن رو دق بده!خم والیفست نیقراره سر ا یرعلیمطمئن باشم که ام تونستمیم دمید امروز

 روش نیاز ا شهیکردم!هم ادهیو اتودم رو برداشتم و تمام اشفته بازار ذهنم رو روي کاغذ پ دمیکش داري

 دوستداشتم لبخند بیتا طرح که همه شون رو عج 20 دنیگرفته بودم!بعد از کش یطعق جواب

 و همونجا به خواب رفتم! رمینتونستم جلوي بسته شدن چشم هام رو بگ گهیزدم و د تمنديیرضا

 دیچیچقدر گذشته بود که صداي بمش توي گوشم پ دونمینم

 باران؟-

 شدم و غر زدم رهیرنگش خ یبه چشم هاي ذغال و منگ الي پلک هاي خسته م رو باز کردم و جیگ

 !ادیمن هنوز خوابم م-

 رو حفظ کنه تشیکرد جد یخورد اما سع نیي لبش چ گوشه

 ؟یبمون نجایشبم ا خوايیشبه!م 12شده!پدرت نگرانت شده؛ساعت  لیباران پاساژ تعط-

 هامو بستم و زمزمهکالم از حرفاش هم نشدم و دوباره چشم  کیمتوجه  یکه حت ومدیخوابم م اونقدر

 کردم

 !ادیمن فقط خوابم م-

 موهاي لختم حس کردم نیهاش رو ب انگشت

 بخواب!باشه؟ نیتو ماش میپاشو بر-

 میمستم کرده بود و شدت خواب الودگ کردمیحس م یرو ندادم!بوي عطر تلخش که حاال به خوب جوابش

 ام نشستموهام سر خورد و روي گونه  نی!انگشت هاش از بدادیم شیافزا رو

 باران؟ یو روم کن ریز شیمثل دفعه پ خوايیبازهم م-

 خواب الود و کشدار زمزمه کردم دوباره



 !بذار بخوابم!ادیمن فقط خوابم م-

 دستاش روي گونه ام رو دوستداشتم! حرکت

 باشه؛بخواب!-

 باز کردم مهیچشمام رو ن دهیبلندم کرد!ترس یحرکت از روي صندل هیزانوم انداخت و با  ریرو ز دستش

 کتش رو توي مشتم گرفتم!نگاهش از روي دستم که کتش رو گرفته بود سرخورد و روي یگوشه و

 اومد نییمتوقف شد!سرش پا چشمام

 نکن باران!نکن!-

 عطرش دم؟بويیفهمیکلمهش رو هم نم هی یکه من حت گفتیم یشدم!چ رهیو خواب الود بهش خ جیگ

 یباشه ي کوتاه کردمیفرو م رهنشیکت و پ نیکه سرم ب یبشم و در حال الیفکرو خ الیخیشد ب باعث

 صبر بده"و کالفه نفسش رو فوت کرد و از مزون ای"خدادمیکردم که صداي زمزمه وارش رو شن زمزمه

 توي کتش فرو کنم که براي شتری!صداي صحبتش با نگهبان باعث شد اخم کنم و سرم رو بمیرفت رونیب

 باخبر نشه و مرد نگهبان هیقض نیاز ا یکس کردی!متوجه شدم که به نگهبان سفارش ماي مکث کرد لحظه

 گذاشتتم نیگرم ماش یروي صندل ی!وقتدادیم نانیاطم یرعلیبه ام یپناه زدانیبا چشم اقاي  هربار

 تا خودش توي دیاي طول کش قهیتر بود!چند دق یاخم کردم!گرماي اغوشش دوستداشتن نااخداگاه

 جام راحت بشه یکم دیتا شا خوردمیمدت توي جام تکون م نیده و من توي تمام ابرگر نیماش

 تکون خوردن من لبخند محوي زد و دستم رو گرفت و دنیبرگشت با د نیکه توي ماش یرعلی...اماما

 خودش گذاشت! یبه سرم وارد کرد و روي شونه یسمت خودش و فشار اروم دیکش

 پلک هام راحتتر روي هم افتادن و به خواب رفتم! ارنبیروي لبم نشست و ا یکمرنگ لبخند

 شدم!دستمو توي موهام فرو کردم و بعد روي گونه ام رهیخ نهیزده به چهره ي متعجب خودم تو ا شوك

 دهیشن داريیکه توي خواب و ب ییزهای!لبخند رفته رفته روي لبم نقش بست!مطمئن بودم از چدمیکش

 دماي ادیز جانیاوري حرفش از ه ادیجز عشق باشه!دوباره از  زيیاز روي چ تونهی!اون حرف ها نمبودم

 اومد و لرز گرفتم نییپا بدنم

 باران؟" یو روم کن ریز شیمثل دفعه پ خوايیبازهم م-"

 قشنگ یرعلیهمون جمله از جانب ام دنیبودم اما شن دهیرو نفهم شیمنظورش از دفعه ي پ درسته

 ...پوف کالفه ايزدمیو اگه زنگ م شدمیم وونهید زدمیزنگ نم زل زدم؛اگه می!دوباره دودل به گوشبود

 تا بوق باالخره صداي بم و خش5بشم شماره اخموخان رو گرفتم!!بعد از  مونیپش نکهیو قبل از ا دمیکش

 دیچیتوي گوشم پ دارش

 بگو باران!-

 جواب دادنش رو دوستداشتم! نطوريیعمق گرفت؛چقدر ا لبخندم

 !ریسالم!صبح بخ-

 !ریخصبح ب-

 شدم رهیدست هاي سردم خ به

 ...شیبابت د خواستمی...مزهیچ-

 اي نداري؟ گهی!کار دمیکنیبعدا راجبش صحبت م-

 !شبیرفتارش رو؛حداقل نه بعد از حرف هاي د نیا لیدل دمیفهمیشدم!نم جیرفتم؛گ وا



 ...نه..ندارم!ینی...زهیچ-

 خوبه!خدافظ!-

 میبه صفحه گوش جیرو قطع کرد!متعجب و گ یبده گوش به من رو یخدافظ یاجازه یحت نکهیقبل از ا و

 ام وونهیداشت د یرعلیام ضیرفتار هاي ضد و نق نیتوي گلوم نشست!ا یبیشدم!بغض عج رهیخ

 کنن! سیگذاشتم و گذاشتم اشک هام گونه ام رو خ زی!سرم رو روي مکردیم

 بسم یرعلیشدم جن و اماون تماس دوباره من  گذشت،بعدیم یرعلیتماسم با ام نیهفته از اخر دو

 دنشیکه من نباشم!من هم اصراري براي د ومدیم یوقت ایمزون  ومدینم ایروز  4!دوباره مثل اون هللا

 کنه دواریو اون با حرف هاش من رو به خودش ام رهیبگ شیقلبم ات دنشیبا هربار د خواستمینداشتم؛نم

 بود،فقط من طرح ومدهیگرفتن طرح ها هم نبراي  یجوري رفتار کنه که انگار نه انگار!حت تیدر نها و

 روزي که من دانشگاه بودم اومده بود و طرح ها رو برده بود یرعلیتو مزون گذاشته بودم و ام هارو

 خودش تنها و نکهیناراحت نشدم از ا نباری!انتخاب پارچه هم ظاهرا خودش انجام داده بود اما اکارگاه

 روي کاغذ یام زدم و با اتودم خط هاي فرض رچونهیمشورت با من کاري کرده!دستمو ز بدون

 هم حالم رو شدیبرگذار م گهیکه هفته ي د ایسالگرد ارش میاشفته بازار زندگ نیتمام ا نی!!بدمیکش

 رو بپرسم! رایرو گرفتم تا حال سم نیام یو شماره دمیبه صورتم کش یکرده بود!کالفه دست خرابتر

 جانم؟-

 !چطوري؟نیسالم ام-

 تو چطوري؟ ستمی!بد نلینگیسالم ج-

 رو بپرسم!چطوره؟ رای!زنگ زدم حال سمستمیمنم مثل تو؛بد ن- -

 فوت کرد رونیرو کالفه ب نفسش

 ست! دهیکه شن ییزایباشه؟هنوز تو شوکه چ خوايیچطوري م-

 حال روز هیشب بیالغر شده بود و حال و روزش عج دنشیکه رفته بودم د شیروز پ دم؛دویرو گز لبم

 اونجا بمونم و گذشته رو مرور کنم! ادیکه نتونستم ز ادیبود؛انقدر ز ایاز مرگ ارش بعد خودم

 !دیریسخت نگ شه،بهشیخوب م-

 نگرانشم!-

 بهش فرصت داد! دیبدي خورده با یاما ضربه دونمیم-

 دي؟یرو ند یرعلی!از تو چه خبر؟امزهیریاعصابم بهم م کنمیراجبش که صحبت م میاره؛بگذر-

 چونه ام زدم ریتم رو زو دس دمیکش یاه

 !دمشیدوهفته شد که ند قاینه!دق-

 !شینیبیفراسنه اونجا هرروز م دیریباهم م گهیعبنداره به جاش هفته ي د-

 زدم ینیغمگ لبخند

 !ایفرداي سالگرد ارش قایدق-

 ؟یعاشق بش یزودي بتون نیبه هم کرديیماه فکرش رو م 6سال گذشت!توي اون  هی-

 رو جلوي چشمام تصور کردم یرعلیام یهعمق گرفت و چهر لبخندم

 که ی!عاشق شدن که سهله ؛بار اولنیام زدمینبود من هنوز هم توي همون دوره دست و پا م یرعلیاگه ام-

 کردن باهاش فکر یکه بتونم باهاش کارکنم اما االن به زندگ کردمیفکرش رو نم یحت دمیرو د یرعلیام



 !کنمیم

 دیچیخندهش توي گوشم پ صداي

 !کرديیت رو چروك م افهیچه جوري ق ومدیاسمش م یوقت ادمهیخوب  یلیخ-

 بود برام!! نیریاون روزها چقدر ش اداوريیبه خنده افتادم؛ خودمم

 !شمیدلتنگ م نطوريیا دنشیکه با دوهفته ند دهیحاال روزي رس-

 دیخند

 خونه تون؟ ادیفردا ب ستی!مگه قرار نایانقدر واسه من ادا ن-

 دمیرو گز لبم

 و غزل امکیاشفته بازار واجبه س نیگوش نداد!اخه تو ا ی!به مامان گفتم دعوت نکن ولادیب دونمیم دیعب-

 بعد! شدیکه انقدر استرس داره تموم م یکوفت والیفست نیا ذاشتیپاگشا کنه؟م رو

 اگه یحت ادی!چون مادرت دعوتش کرده مینیبیباشه که فردا اقازاده رو م نم،ازخداتمیغر نزن بب-

 باشه! تنداشتهدوس

 ذوق کنم که قرار دیبا دونستمیمبادي اداب بود!نم شهیهم یرعلیبود؛ام نیزدم!حق با ام یکمرنگ لبخند

 ...ای نمشیبعد از دو هفته باالخره بب بود

 !اامري نداري؟زننیبرم!صدام م دیباران من با-

 برو به کارت برس!خدافظ! زمینه عز-

 خدافظ!-

 و میتا مانتو سفارش گرفت5رفتم!مزون شلوغ شده بود!!تا اخر شب  رونیق برو که قطع کردم از اتا یگوش

 رونیاز مزون ب یشگیساعت زودتر از وقت هم کیدو هفته  نی!مثل تمام امیداشت ینسبتا خوب فروش

 که مزون ادیم ییروز که متوجه شدم دوباره وقت ها نی!از دومنمشینب ومدیم یرعلیام یتا وقت رفتم

 !سوارزدمیم رونیاز مزون ب ومدیکه م ییرو سرکوب کردم و زودتر از وقت ها میتنگمن هم دل ستمین

 زنگ خورد!بابا بود!لبخند زدم میکه شدم گوش اسانسور

 ؟ییجانم بابا-

 !نییپا ایسالم ناردون بابا!من دم پاساژم،ب-

 !امیتو اسانسورم االن م ییسالم بابا-

 کردم و فایرو ا گیم گینگهبان نقش م دنیباره با درو قطع کردم و از اسانسور خارج شدم!دو یگوش

 که توي مزون خوابم برده بود و من ی!از اون شبنهیمثل برق از کنارش رد شدم که چهرهم رو نب طوري

 و نییپا نداختمیسرم رو م ای کردمیراهمو کج م ییازجا ای دمشیدیبود هربار م دهید یرعلیتو بغل ام رو

 خوردنیکه توي گوشم زنگ م یرعلیاونشب و تمام حرف هاي ام اداوريی!با شدمیاز کنارش رد م تند

 دمیشدم!خم شدم و گونه ي بابا رو بوس نینفسم رو فوت کردم و سوار ماش پرحرص

 ؟ییچه خبر بابا-

 که مامان براش فرستاده بود رو نشونم داد ییبلندباال ستیرو به سمتم گرفت و ل شیي گوش صفحه

 ستن؟یفقط سه نفر نمگه مهموناي فرداي ما -

 تعجبش به خنده افتادم از

 بابا؟ یهنوز زنت رو نشناخت یسال زندگ 25بعد -



 رو تنگ کرد و سرش رو تکون داد چشماش

 بلند باال رو امشب ستیل نیاز ا یکی یبود ناردونم!فقط اونقدري شناختمش که اگه حت یسئوال خوب-

 برگردم توي کارخونه بخوابم! دیندم با لشیتحو

 حق با بابا بود! دم،کامالیخند زیر

 !میبهتره!بر میپس وقت رو از دست ند-

 برگردوند و راه افتاد بشیرو توي ج یگوش

 !چه خبر بود امروز؟نمیکن بب فیخب تعر-

 باال انداختم شونه

 کنم! فینداشت که تعر ديیجد زیبود!چ شهیمثل هم-

 شد میحوصلهگ یب متوجه

 خب باران؟-

 !شیدیپس امروز هم ند-

 زل زدم رونیکج کردم و به ب لبمو

 !ستیمهم ن-

 نگفت! زيیسکوت کرد و چ پریبه ها دنیاما تا رس دیخند

 که دو هفته ازم یرعلیدسرها گرفتم!قرار نبود من براي ام ینگاهم رو از ظرف هاي خوشگل و رنگ بااخم

 رداشتم و به نوشتهرو ب پسیچ یقفسه ها بسته نیدرست کنم!با همون اخم از ب زيینگرفته بود چ خبري

 رو پسیطاقت بسته ي چ یشدم و ب رهیبه ظرف هاي زرد رنگ خ یروش زل زدم!!نگاه گوشه چشم هاي

 بود کیسري ظرف هاي کاغذي که مخصوص کاپ ک هیسمتشون! دمیقفسه برگردوندم و دو داخل

 ذهنم درحال که توي یاضافه کردم و درحال دمیشکالت هم به خر پسیو چ لیسري پودر وان هیبرداشتم؛

 دسر بودم سمت بابا رفتم! انتخاب

 دیسبد پر من خند دنیبا د بابا

 م؟یهست یچه کس ونیدسرهاي خوشمزه رو مد نیا-

 خجالت زده اي زدم لبخند

 !کنمیدسر درست م شهی!من که همگهینکن د یانصاف یبابا ب-

 سرش رو تکون داد باخنده

 !یکنیدسر درست م شهی!هممیباشه بذار منصف باش-

 یرعلیفکرکردم که ام نیبه ا میرفتیکه همراه بابا سمت صندوق م یذوق زده اي زدم و درحال لبخند

 کرپ؟ ایدوستداره  شتریرو ب سویرامیت

 سویرامیساعت که مشغول اماده کردن ت3و سمت کمد لباس هام رفتم!بعد از  دمیچیرو دور موهام پ حوله

 رهنیلباس هام پ نیبرده بود!از ب رونیرو ازتنم ب یخستگ یدوش اب گرم حساب هیبودم  کیکاپ ک و

 رنگ دوخته شده بود یاب ریکه از حر یهاي پف نی!استدمیکش رونیرنگم رو ب یاسمان یاب ریو حر ساده

 صورتم شدم!انقدر با دقت کاپیرنگم تن کردم و مشغول م یلباسم بود!همراه ساپورت مشک نیتزئ تنها

 یاب یلنز طوس یبود!!به جعبه مینقص و مال یب کاپیم هیکارم  جهیتصورتم شده بودم که ن کاپیم مشغول

 چه اصراري داري چشم دمیماه نفهم5" هنوز بعد دیچیتوي گوشم پ یرعلیشدم اما صداي ام رهیخ رنگم



 "هیرنگ هاي مصنوع نیقشنگتر از ا یلیرنگ چشم هاي خودت خ ینشون بدي وقت یرنگ هاتو

 حجم دادم!!صداي ملیگذاشتن لنز شدم و مژه هام رو با ر الیخیروي لبم نشست و ب یکمرنگ لبخند

 دمیرو شن مامان

 و غزل اومدن!! امکیس ایباران مامان ب-

 رفتم!صداي رونیبه خودم انداختم!موهام رو مرتب کردم و با لبخند از اتاق ب نهینگاهم رو تو ا نیاخر

 لبخند زد دمی!با ددمیابا بود شنرو که مشغول خوش وبش با مامان و ب امکیپراز انرژي س شهیهم

 به به فسقل!چطوري تو؟-

 به بازوش زدم یو ضربه ي محکم دمیخودم رو کنار کش زهیبتونه موهام رو با دستش بهم بر نکهیاز ا قبل

 روش وقت کذاشتم! یموهام رو بهم نزن کل-

 ربع اول کی!کردم یکشداري که گفت باعث شد پشم غره اي نثارش کنم و با غزل احوال پرس اهان

 ونهیبا تعارف م چوقتی!هکردمیرو درك م ایس یها و تعارف هاي معمول بود که کامال کالفگ ییرایپذ

 ینیومد؟ی!چرا نمکردمینداشت!کنار غزل نشسته بودم و با نگاهم عقربه هاي ساعت رو دنبال م یخوب

 رمیغزل باعث شد نگاهم رو از ساعت بگ اد؟صدايیبود ن ممکن

 اماده شدن؟ ره؟مانتوهاتونیم شیکارا چطور پ-

 زدم لبخند

 !انشهیدر جر یرعلیرفته؛مانتوها هم ظاهرا اماده شدن!اون کارا رو ام شیفعال که خوب پ-

 د؟ییچند روز اونجا-

 فهی!حهیبمونم!فرانسه کشور قشنگ شتریدوستدارم ب یلیاما من خ ستین شتریروز ب 2کال  شگاهینما-

 !میهفته نمون هی حداقل

 کرد دییلبخند تابا  غزل

 !دیبمون شتریکم نداره!به نظرمنم ب یدنیچون جاهاي د فهیح یلیقبول دارم که خ-

 !گهیم یچ یرعلیام مینیتا بب-

 زد یو چشمک دیخند

 نگران نباش! شهیم یراض یتو بهش بگ-

 !صداي زنگیرعلیمثل مهم بودن براي ام یحس هی!دیچیدرونم پ یوصف رقابلیحرفش حس قشنگ و غ از

 دارن جلوي خندهشون رو یشد تند از جام بلند بشم و رو به جمع که همه شون مشخص بود سع ثباع

 گفتم رنیبگ

 پناهه من برم که...باز کنم! زدانی...اقاي زهیچ-

 دمیاما توجه نکردم و دو دمیانداخت رو د شینیپناه روي ب زدانیلفظ  دنیاز شن امکیکه س یقیعم نیچ

 قلبم به تپش افتاد! فونیا نیاز پشت هم رشیتصو دنیبا د ی!!حتفونیا سمت

 !دییبفرما دیخوش اومد-

 زدم رو توي هم گره خیرو گذاشتم و دستاي  فونیصدام متوجه شدم!ا دنیرو با شن شیا هیچند ثان مکث

 حالتم لبخند محوي زدن!خب اونا که دنی!مامان و بابا که براي خوش امد جلوي در اومده بودن با دزدم

 من خبر یواشکیهاي  هیبه روزم اورده بود!اونا که از گر یچ یرعلیام دنیو هفته ندد دونستنینم

 اش که توي اون دهیورز کلیسرم رو بلند کردم و تمام اون ه دیچی!صداي بمش که توي گوشم پنداشتن



 شدی!باورم نمدمیتر شده بود رو با نگاهم بلع یخواستن رشیسورمه اي رنگ ز رهنیو پ یشلوار طوس کت

 خونسرد و نگاه گذراش روي من بغض شهیچهره ي هم دنیگذشته بود!با د دنشیهفته تمام بدون د دو

 اصال یرعلیاما ام دمشیبلعیکه با نگاهم م شدمیاونقدر دلتنگ م شیاز دور دیمن با ینیگلوم نشست! توي

 مان بابا کرد و بهمودبانه اي با ما ینه انگار؟؟اصال اون دلتنگ شده بود براي من؟سالم احوال پرس انگار

 و نگاهم مشتاقم سري تکون داد و کوتاه گفت من

 ؟یخوب-

 !یکردم بغض صدام رو نلرزونه و لبخند بزنم؛هرچند که مصنوع یسع

 د؟یممنون شما خوب-

 اکتفا کرد!! یرو تکون داد و به گفتن خوبم کوتاه سرش

 اومدي!تو پسرم!خوشحالمون کردي که  ایستادي؟بیجان چرا دم در ا یرعلیام-

 نگاهش یشده و حرص زیشد!!با چشم هاي ر ییرایجواب بابا رو داد و همراه مامان و بابا وارد پذ مودبانه

 !!با حرص لبم رو گازشدیهاش براي من بود!براي مامان و بابا چه مودب م ی!ظاهرا فقط بداخالقکردم

 و رفتم داخل اشپزخونه تا براش قهوه اماده کنم! گرفتم

 شربت براش درست کن خنک بشه! وانیل هیفصل چه قهوه اي؟ نیتو اباران مامان -

 گفتم ختمیریکه قهوه رو داخل فنجون م یحال در

 !شربت دوستنداره!خورهیقهوه م یرعلیام-

 فکر کنم که چقدر از عادت نیکه روي لب مامان نشست باعث شد من هم لبخند بزنم و به ا لبخندي

 یرعلیرفتم!ام رونیقهوه رو برداشتم و از اشپزخونه ب ینی!سدونستمیمرو بلد بودم و خودم ن یرعلیام هاي

 و غزل نشسته بود و مشغول صحبت با بابا راجب فستوال فرانسه امکیرو به روي س یمبل تک روي

 حرفش رو قطع کرد و فنجون قهوه رو برداشت یکوتاه یرو که جلوش نگه داشتم با عذرخواه ینی!سبود

 ممنون!-

 رنگ محبوبم زل زدم و با لبخند گفتم یالچشم هاي ذغ به

 نوش جان!-

 بلند شد امکیاعتراض س صداي

 به ما اب پرتقال؟ ديیقهوه م کتیباران خانم به شر-

 بدم مامان یمن جواب نکهیاما قبل ازا دمیو با چشم هام براي صورت خندونش خط و نشون کش برگشتم

 وارد شد و خنددي کیظرف کاپ ک با

 از شتریقهوه ب یرعلی!باران گفت ظاهرا امارمیجان االن براي شماهم م امکیس دیخشفداتشم بب یاله-

 دوست داره!خودش اماده کرد! شربت

 شدم! رهیو لبخند گوشه ي لبش خ یرعلیو با گوشه ي چشمم به ام دمیرو گز لبم

 !کنمیم هیرو داشته باشه بعدا باهاش تسو کشیهفته هم هواي شر هی نیعبنداره بذار ا-

 یرعلینکنه!دوباره کنار غزل نشستم و صبحت بابا و ام تمیاخطار داد که اذ امکیو به س دیخند لغز

 شد و استرس من دوباره شروع شد! شروع

 هم استرس دارم! نجوريیهم د؛منیحرف نزن والیتوروخدا انقدر از فست-

 نگاه جدي بهم انداخت یرعلیام



 ل؟یدل-

 که ی!درحالکردیو استرس وجودم رو پرم زدیم خیدستام  ردکیجدي ازم سئوال م نطوريیا یوقت شهیهم

 گفتم کردمیتوي دستم فرو م ناخنمو

 دارن!! نهیزم نیتو ا یدرخشان یلیبه جز ما هستن که سابقه خ گهیهفت تا مزون د-

 گفت داشتیکه فنجون قهوهش رو برم یرو تکون داد و درحال سرس

 وجود داشته! یشروعنقطه  هی یگیکه م ییبراي همه ي اون مزون ها-

 دمیرو گز لبم

 شروع نکردن! یبزرگ نیهمه شون از نقطه اي به ا-

 فکري به حالش بکن! هی گهیبرات حل کنم!خودت تا هفته ي د تونمیمشکل اعتماد به نفست رو من نم-

 یبود!دوستداشتم بدونم از چ یدنید شدیپررنگ تر م یرعلیبابا که با هرکلمه از حرف هاي ام لبخندهاي

 یلب ریو توي مبل فرو رفتم و بد اخالق ز دمیبه من؟ناراحت لبم رو گز یرعلیخوشش اومده؟تشر ام انقدر

 !وفتهیکه باعث شد غزل به خنده ب گفتم

 بداخالق بود! نجوريیهم ینده؛از بچگ تیبهش اهم-

 لحن غزل به خنده افتادم از

 کرده بود اما ادیات رو زه ینیریش فیتعر امکیخوشمزه شده بود!س یلیخ کتیکاپ ک یراست-

 باشه! نحدیدر ا کردمیفکرنم

 خم شد و زمزمه کرد امکیلبخند ازش تشکر کردم که س با

 حضور پسرعموته!براي ما درست منیبه  خوريیکه م ییها ینیریدسر و ش نیساده نباش خانمم،ا-

 !نکرده

 حرص نگاهش کردم و غر زدم با

 !کردمیه برات درست مک ینیریاون همه پنکک و ش رهیچشمت رو بگ-

 و غزل سرش غر زد دیخند زیر امکیس

 !میروزا رو نداشت نی!انگار خودمون اامکینکن س تشیانقدر اذ-

 غر زد ایاي که روي لبم نشست س روزمندانهیپ لبخند

 پرو نشد! نیحاال اگه ا نی؟ببیبگ دیرو نبا زيیچندبار بهت بگم هرچ زمنیاخه عز-

 که موقع خوردن یلذت دنی!با دیرعلیدم و نگاهم رو چرخوندم سمت امبراش در اور یو شکلک دمیخند

 در برابر تمام یرعلیام ییخوش اشتها دنیزدم!د یقیتوي صورتش مشخص بود لبخند عم کیک کاپ

 زخم معده ادیبود و  9 کیلذت بخش بود!به ساعت نگاه کردم که نزد کردمیکه براش درست م ییزهایچ

 نیبکنه!از ا تشی!اصال دوستنداشتم معدهش اذمیشاره دادم تا شام رو اماده کنافتادم!به مامان ا یرعلیام

 شهی!دوباره به چهره ي هموفتادمیخودم هم به خنده م یداشتم حت یرعلیکه در برابر ام یوسواس همه

 بودم! یشگیجدي و اخموي هم یچهره نیهم دنیشدم و لبخند زدم!دو هفته بود دلتنگ د رهیخ شیجد

 از دقتش به یناش قیکه با همون اخم هاي عم یرعلیچونه ام زده بودم و با لبخند به ام ریرو ز دستم

 که غرق یکه باعث شد من دیام رو گرفت و کش رچونهیدست ز امکیشدم!س رهیشطرنج زل بود خ صفحه

 !امیشده بودم به خودم ب یرعلیجذاب ام صورت

 تمومش کردي دختر!بسه!-



 براش در اوردم و غر زدم یشکلک

 حواسم بهت هست! ایداد ریبه من گ یلیامشب خ-

 بحثشون گل انداخته بود اشاره کرد یو به مامانم و غزل که حساب دیخند

 خانم رو خوردم! نیمنم از سر شب ا زمنیناراحت شدن نداره که عز-

 رو باز یاي نثارش کردم!درحاي که شکالت وانهیضربه اي به شونه ش زدم و د دمیخندیکه م یدرحال

 گفت کردیم

 ه؟ینطوریامشب چرا ا یرعلیام یدونیتو م-

 رو کج کردم و سرم رو باال انداختم لبم

 نه!از خودش بپرس!-

 نثارم کرد یچپ چپ

 اره اونم درجا جواب داد!-

 یرعلیکه ام هیا وهیتنها م دونستمیبرداشتم!م یقرمز رنگ بیس وهیو خم شدم از ظرف م دمیخند

 گفتم گرفتمیست مرو پو بیکه س ی!درحالدوستداره

 شطرنج بازي کنن! نکهیبرا ا ندازهیم ریمهمون ها رو گ شهیبابا چرا هم نیا دونمینم-

 و سرش رو خم کرد و اروم دم گوشم زمزمه کرد دیغر غرهاي من خند به

 دامادش رو شکست بده! خوادیم-

 لفظ نیکه ا شدیروزي م هی ینیزل زدم! یرعلیو سردرگم به ام جیلحظه اي مات شدم!داماد؟؟گ براي

 زده ام سر خورد و با خیدست هاي  نیبشه؟چاقو از ب یواقع کردیو رو م ریقلبم رو ز نطوريیکه ا ساده

 که یقیکردم با نفس عم یرو بلند کرد!!چشمامو بستم و سع ایس یافتاد و صداي خنده نیروي زم صدا

 عاشقم نبود! یچارهیقلب ب به فکر من و ایبه خودم و قلب پرتبشم مسلط بشم اما انگار س کشمیم

 بپرس تا بهت بگم... قمهیرف یرعلیساله ام 30که  یاز من-

 کرد و اروم زمزمه کرد لیخودش رو به سمتم متما یکم نباریا

 خودت کردي! ضیرو بدجور مر یرعلیام-

 و ستادمیجمله باال رفت که تند توي جام ا هیبا همون  ییهویخونم انقدر به صورت  نیادرنال زانیم

 تند گفتم یبا صداي لرزون داشتمیبرش خورده رو برم بیکه س یدرحال

 نکن توروخدا! امکی،سیییآ-

 توي دمیبه خودش جلب کرده بود دو یرعلیام یکه نگاه همه رو حت امکیبلند س یبدون توجه به خنده و

 مرور رو امکیحرف هاي س زدمیکه خودم رو با دستم باد م ینشستم!درحال یو روي صندل اشپزخونه

 زمان برد تا تونستم به خودم و قهیامکان داشت؟چند دق زيیچ نیهمچ ینیزدم! یقیو لبخند عم کردم

 بشن اهیبذارم س نکهیشدم و قبل ازا رهیخ بیحجم از احساسات سرکش مسلط بشم!به تکه هاي س اون

 چقدر دونستمیبرش دادم!خوب م یرعلیاوردم و براي ام رونیاي کرفس ب وهی!از جا مخچالیسمت  رفتم

 شده بود ختهیبهم ر ایبه موهام که توسط س یو دست دمیکش یقیخام رو دوستداره!نفس عم کرفس

 نظر گرفته بود ریکه حرکت سرباز بابا رو ز یرعلیرفتم!کنار ام رونیو با لبخند از اشپزخونه ب دمیکش

 !نمیونستم ببرو باالخره ت شیهاي دوست داشتن نیرو کنارش گذاشتم!چ وهیو ظرف م ستادمیا

 ممنون!-



 از مهمون؟ یکنیم ییرایپذ نطوريیغذا رو اوردي؟ا نیناردونم دورچ-

 جواب بابا رو داد یرعلیاز من ام قبل

 ممنون! هیکاف نای!همنطوریاي دوستندارم!کرفس هم هم گهید یوهیم بیجز س دونهیباران م-

 به یبش نشست و بدون گفتن حرفلبخند روي ل یرعلیصحبت ام مانهیهم درست مثل من از لحن صم بابا

 شدم!کال دوتا مهره حرکت کرده رهیبود خ ختهیسر اکتفا کرد!به صفحه شطرنج که هنوز بهم نر تکون

 یاخم هاي در همش رو با لبخند کمرنگ یرعلی!امیرعلیسرباز از مهره هاي ام هیبابا و  لی!سرباز و فبود

 گفت دادیقرار م رو در راستاي شاه بابا لشیکه ف یکرد و درحال باز

 و مات! شیجسارته اما ک-

 سرش تیشد و در نها رهیهاي بابا درست مثل من رنگ تعجب گرفت و ناباور به صفحه شطرنج خ چشم

 دست زد! یرعلیبا بلند کرد و بالبخند براي ام رو

 رو تو سه تیکه حرف خوادیمهارت و هوش م یلیبهت!خ نیپسر،افر یحرفه اي هست یلیشطرنج باز خ-

 !یو مات کن شیک رکتح

 با صداي بابا به جمعممون ملحق شد امکیس

 رو دستت بلند شد اره؟ یکی رباالخرهیاقا ام-

 سرش رو تکون داد دیخندیکه م یدرحال بابا

 باالخره!-

 بود و من نیها بهتر نهیشدم!توي همه ي زم رهیکه مشغول خوردن کرفسش بود خ یرعلیلبخند به ام با

 نشست و روي یرعلیمبل کنار ام یروي دسته امکیبودنش رو!س نیبهتر نیدوستداشتم هم چقدر

 زد شونهش

 شکست بده! تونستینم چکسیسال ه5اقا رو  ری!امیچه رکوردي رو شکست یدونیپسر نم نیافر-

 کوتاه نگاهش کرد یرعلیام

 بزرگش نکن!-

 شدم!! رهیم خخونسرد رو به رو یرعلیکردم و کنار بابا روي مبل نشستم و به ام زيیر یخنده

 قصد رفتن کرد از جام بلند شدم و رو به بابا گفتم یرعلیساعت بعد که ام مین

 !کنمیپناه رو بدرقه م زدانیمن اقاي -

 رفتم!بوي عطرتلخش که بعد دو هفته توي رونیب یرعلیبا لبخند سرش رو تکون داد وهمراه ام بابا

 زل زدم شیدوست داشتن رخ میبود لبخند رو روي لبام اورد!به ن دهیچیپ مشامم

 !دیممنون که اومد-

 که با گوشه ي لباسم بازي یو درحال دمیبزنه کوتاه سرش رو تکون داد!لبم رو گز یحرف نکهیا بدون

 گفتم کردمیم

 که... یکنم بابت اونشب یازتون عذرخواه دیچند وقت نبود نیا-

 گفت کردیرو باز م نشیکه در ماش یدرحال

 !ریشبت بخ-

 هاش رو به رخ گوش هاي ناباورم تکیالس غیشد و صداي ج نیچشماي متعجب من سوار ماشدر برابر  و

 که اون شب ییحرف ها خواستیبا من حرف نزنه؟م خواستیکرد؟میفرار م ی!!واقعا؟داشت از چدیکش



 یرو با حرص پاك کردم و با مشت ضربه دیکه روي گونه ام چک یرو انکار کنه؟قطره اشک دمیشن

 رفتار نیا یهم به اندازه دیچیدردي که توي تمام وجودم پ یي درخت کنارم زدم!حتبه تنه  یمحکم

 زل زدم و زمزمه شدیکه دور و دورتر م نشیاشک به ماش ی!از پشت پردهکردینم تمیاذ یرعلیام

 !"میزنیبشه،حرف نم خوايیهمون که تو م شهی"باشه مثل همکردم

 که با ده روز که توي گچ باشه خوب یترك جزئ هیزل زدم به گچ دستم! یقیاخم هاي نسبتا عم با

 گچ مسخره به عنوان طراح لباس نیبا ا والیتوي فست نکهیتصور ا ی!حتوالیبعد از فست قایدق ینی!شدیم

 نشستم نی!کنار بابا داخل ماشختیریبشم اعصابم بهم م یمعرف لساین مزون

 درد نداري ناردون بابا؟-

 اخم سرم رو باال انداختم با

 نه!-

 بود رو دستم داد دهیزد و نسکافه اي که برام خر لبخند

 !گمیاز درد دستت حرف نزدم،دارم از درد دلت م-

 شد رهیبرگشت و به چشام خ و

 درد داري؟-

 گفتم! ی" کوتاهیلیاي از نسکافه بد طعم رو مزه کردم و "خ جرعه

 گفت دیخندیکه م یحال در

 ه!که سر دستت اوردي مشخص ییدردت از بال زانیم-

 دلخورم رو به صورت خندونش دوختم! نگاه

 کنار یرعلیبلده چه جوري با ام کردیادعا م نانیجلوي من نشسته بود و با اطم شیماه پ هیکه  یاون کس-

 با درخت محترم دم در کنار اومده!مگه نه یرعلیدست شکسته به جاي کنار اومدن با ام هیاالن به  ادیب

 ناردونم؟

 مانتوم فرو کردم و با سکوت جوابش رو دادم! قهیي سرم رو تو یشرمندگ از

 ؟یدونستیمن روي حرفاي اونروزت حساب کردم؛م-

 و سرم رو تکون دادم دمیرو گز لبم

 رو یماه تمام زندگ7 ایبود که با مرگ ارش یکردي!اونم وقت دمیبار از خودت ناام هیتا امروز فقط -

 شناخته بودم! زایچ نیدخترم رو قوي تر از ا ؛منیو کنار گذاشت ديیبوس

 به چشمام نگاه کرد رهیو خ برگشت

 بشم!باشه؟ دینذار براي بار دوم ازت ناام-

 شدم!تا رهیدستم خ دیزمزمه کردم و به گچ سف یسرم رو بلند کنم باشه ي کوتاه اما قاطع نکهیا بدون

 یکه حت یو لج کردن یلرعیبا ام خواستمیکه م کردمیفکر م دیزد نه من !با یبه خونه نه بابا حرف دنیرس

 رو انجام خواستیهمون کاري که م ذاشتمیبهتر بود م دیکنم!شا کاریچ دونستمیرو هم نم لشیدل

 کاري رو انجام لیدل یب شناختمیکه من م یرعلیچون ام کردمیازش دوري م دیمنم با دی!شابده

 تا بعد به کردمیناکار م دمزیدستم رو م دیشدم!با ادهیپ نیو با توقف ماش دمی!پوف کالفه اي کشدادینم

 داره؟به محض لیدل نکارشیو حتما براي ا دهیانجام نم لیدل یکاري رو ب یرعلیبرسم که ام جهینت نیا

 سمتم دیبه خونه مامان با اشک هاي جاري شده دو ورودم



 کردي با خودت قربونت برم؟ کاریچ-

 کردم لبخند بزنم یسع

 استراحت کنم! رمینگران نباش!فقط خسته ام م یخوبم مامان-

 گفتم و از پله ها باال رفتم! یکوتاه ریبابا سکوت کرد!شب بخ یمخالفت کنه اما با اشاره خواست

 برم مزون!هر دیساعت کلنجار رفتن با مامان تونسته بودم قانعش کنم که حالم خوبه و با میبعد ن صبح

 با اون دسته گچ یمزون نرم!وقت تمتونسیاما نم کردیدرد م یکه دروغ گفته بودم و دستم هنوز کم چند

 که یبودن و من تنها جواب دهیو سمانه نگران شده بودن و حالم رو پرس مایشده وارد مزون شدم س گرفته

 خوردم و از پله ها افتادم زیصندل پام بوده و ل نکهیدروغ بود ا نیبدم و مطمئنن مسخره تر تونستمیم

 مشد رهی!به گل هاي تازه رز محبوبم خنییپا

 !رمیگل ها کار توا؟دستت دردنکنه وقت نکردم خودم بگ مایس-

 تعجبش رو پنهون کنه جوابم رو داد کردیم یکه سع یدرحال مایس

 اوردن! نارویپناه اومده بودن سر بزنن ا زدانینه صبح اقاي -

 ادم رو خوب یلیخ یرعلیدم؛امیکش میشونیبه پ یبه گل هاي زرد رنگ زل زدم و دست دهیابروي باال پر با

 نیو ا یرعلیبود از دست خودم؛ام ختهیگفتم و پشت کانتر نشستم!اعصابم بهم ر ی!اهان کوتاهکردیم جیگ

 از مشتري ها به خاطر رفتار نامناسبش یکیبه  یبود که حت ختهیشکسته!انقدر اعصابم بهم ر دست

 ها رو متعجب کرده بچه نیدر برابر مشتري ها انجام نداده بودم و هم چوقتی!کاري که من هدمیتوپ

 رو به رو نشم هرچند که یرعلیاومدم تا با ام رونیاز مزون ب یشگی!اخروقت طبق همون ساعت همبود

 راه یناگهان میتصم هیاما...طبق  نمیرو جلوي خودم بب یرعلیدوستداشتم در اسانسور باز بشه و ام یلیخ

 دیچیو فشردم که صداش توي گوشم پساعت بعد جلوي در بودم!زنگ ر میگرفتم و ن شیرو پ نیام خونه

 تو! ایدست شکسته!ب لینگیسالم ج-

 تا هرچه دمیتوي وجودم افتاده بود دو اطیح یکیکه به خاطر تار یو وارد خونه شدم!از ترس دمیخند

 دیکه جلوي در به استقبالم اومده بود خند نیاز اون فضا دور بشم!ام عتریسر

 دي!خوش اومدي!که دستت رو ناکار کر ديیدو نجوريیهم-

 وارد شدم دمیبوسیکه گونهش رو م یدرحال

 !یسالم!اومدم مهمون-

 پشتم انداخت و به داخل هولم داد دستشو

 اومدي دوتا سفارش دادم! دمید یوقت دادمیسفارش م تزایتو که داشتم پ ایخوش اومدي!ب-

 که از حرفش توي صورتم پخش شد لبخند زد یبه ذوق و

 !اريیرو در بکمکت کنم مانتو  سایوا-

 کردم و به کمکش مانتوم رو در اوردم تشکر

 چه خبر؟بهتر شده؟ رایاز سم-

 !ستیا ي!بد ن-

 !شهیبهتر م-

 دیبه موهاش کش یدست کالفه

 وه؟یابم ای رقهوهی!شدوارمیام-



 گفتم رفتمیکه دنبالش م یدرحال

 تشنه ام شده! یلی!خوهیابم-

 اورد!نگاهم رو توي خونه ي بزرگش چرخوندم و رونیب خچالیرو از داخل  وهیاي گفت و پاکت ابم باشه

 زدم غر

 ره؟یتک و تنها حوصله ات سرنم یبزرگ نیتو خونه به ا نیام-

 رو فشرد مینیبا لبخند موذي ب دادیرو دستم م وهیاب م وانیکه ل یدرحال

 !لینگیتنها بمونه ج ستیقرار ن یکس نجایا-

 تاسف سرم رو تکون دادم با

 !دونهیکارا برداري خدا م نیاز ادست  خوايیم یک-

 دستم اشاره کرد وانینثارم کرد و به ل یچشمک

 ت رو بخور! وهی!ابملینگینکن ج یکاراي بزرگونه فضول نیتو ا-

 رو مزه وهمیکه ابم ی!درحالخوردیکه زنگ م شیمن رفت سمت گوش یبدون توجه به چشم غره و

 نه!از اون عاشق هاي جان فشا یکیغر زدم حتما  کردمیم

 هیشدم!چهار روز تمام منتظر  رهیروحم خ یچونه ام گره زدم!به چشم هاي ب ریرنگم رو ز یمشک روسري

 گوشه ي از اتاق نشسته بودم و هیمهرماه  15به  دنیبودم؛چهار روز تمام تا رس یرعلیاز جانب ام زنگ

 گذشت و من با میق زندگاتفا نیسال از بدتر کی!باالخره دیمهر ماه باالخره رس 15نرفته بودم!  مزون

 زنده موندم! یرعلیام عشق

 به یو وقت رهیو م گذرهیبرات تموم شده،م ایدن یکنیسال گذشت و متوجه شدم روزي که فکر م کی

 عصر بود5شدم!  رهیسال از اون اتفاق گذشته و تو هنوز زنده اي!به ساعت خ کی ینیبیکه م ايیم خودت

 که دمیکش یقیساعت رو انتخاب کرده بودم!آه عم نیا ایارشمن براي برخورد نکردن با خانواده  و

 ایبود  یرعلیروز گذشتن از گچ گرفتن دستم و خبر نگرفتن ام4تشخبص بدم؛براي  تونستمیرو نم لشیدل

 نگفت و مطمئن زيیرفتم!مامان با غم نگاهم کرد اما چ رونیو از اتاق ب دمیکش یقی!اه عمایارش سالگرد

 به لیرفتم!تبد رونیاز خونه ب یرش کرده کاري به کارم نداشته باشه!بدون خدافظکه بابا بهش سفا بودم

 تونستمیبغض رو م نیبود ا یرعلی!بغض کردم؛اگه امدیکشیکه فقط نفس م یروح شده بودم؛روح هی

 سرکوبش کنم!سوار اژانس تونستمیبود نم یبغض لعنت نیا لیاز دال یکیخودش  یکنم اما وقت سرکوب

 شدم!امروز هم درست مثل پارسال بارون رهیخ خوردنیسرم شهیات بارون که روي شو به قطر شدم

 نیاي نداشت!!با توقف ماش ندهیکه ا ی!!براي من و عشقختنیریابرا براي من اشک م دیبود!شا گرفته

 ایشدم و پاهام سست شد!دوباره صداي ارش رهیرنگ خ یشدم!به سنگ مشک ادهیو پ دمیکش یقیعم نفس

 !تمام حال و روز اون هفت ماهخوردیبود که توي سرم زنگ م ییظات اون تصادف کذاتک تک لح و

 رهیرنگ خ ی!با قدم هاي سست شده جلو رفتم و کنار سنگ سرد و مشکومدنیجلوي چشمم م ییکذا

 !شدم

 !ایسالم ارش-

 شدم رهیشده روي سنگ خ یو به چشم هاي حکاک دمیرو گز لبم

 نداشت،روزي صدبار جون یفی!حال و روزم تعرادمهیخوب  ادته؟منیرو  شتیباري که اومدم پ نیاخر-

 ادته؟ی!رمیبگ ادیکردن رو  یبدون تو زندگ ی!ازت خواستم کمکم کندادمیم



 هاي قرمز رنگ رو روي سنگش گذاشتم گل

 یکیکنم اما  یچه جوري بدون تو زندگ ادنداديیتابگم درسته تو بهم  شتیماه دوباره اومدم پ9بعد -

 ندادي ادمی نویا چوقتیزنده بودي ه یکنم!تا وقت یداد چه جوري باهاش زندگ ادیو بهم  میزندگتو  اومد

 کردنم بلد نبودم! ی!من با تو زندگایارش

 دمیکش یقیعم آه

 گمیبود!م ماریماه بعد از تو ب7که تا  ی!تو با جونت من با روح و روانمیمن و تو تقاص اون حس رو داد-

 که هیزیچ نیبود اما عشق نبود!عشق ا دیشد یوابستگ هی دیبذارم!شا تونمیمبراش ن یاسم چیچون ه حس

 !کنمیاالن تجربه ش م من

 شد یکیاشک سردي روي گونه ام نشست و با قطرات بارون  قطره

 اما یکه من دارم رو تجربه کن یحس نیفرصت نکردي ا چوقتیبرات ناراحت باشم که ه دیبا دیشا-

 نیتا باا نجایا ومدمیکه بهش دارم از تو حجالت بکشم!ن یحس نیبراي ا دیو مطمئنم که من نبا دونمیم

 کنم! یها عذابت بدم؛فقط اومدم تا حرف بزنم خودم رو خال حرف

 منه! یندهیهمه ي ا دمیشا ای یبخش بزرگ هی یرعلیتکه از گذشته ي من بودي اما ام هی تو

 هیجز  یحس چیه گهید نکهیمطمئن کنم از ا تا باهات حرف بزنم و خودم رو نجایاومدم ا ا،امروزیارش

 که سه سال از عمرم رو باهاش گذروندم ندارم!اومدم خودم رو مطمئن کنم ینسبت به کس دوستداشتن

 حرفا رو بهت گفتم نیکه اومدم باال سرت و ا دی!ببخشستین یوابستگ هیدارم فقط  یرعلیکه به ام یحس

 حق رو توي اون سه سال ازم نیکردن داره و تو ا یزندگحق  یزندگ نیتوي ا یمطمئنم هرکس نویا اما

 اروم چوقتیه دیشا زدمیجرفا رو نم نیو ا ومدمیانقدر بد باشم اما اگه امروز نم خواستمیبودي!نم گرفته

 !شدمینم

 رو پاك کردم اما انگار بند خوردنیوقفه وبدون اجازه از من روي گونه هام سر م یکه ب یهاي اشک قطره

 اما نتمیحال و روز بب نیبا ا یکس خواستمیام فرو کردم؛نم قهیکنارم سرم رو توي  یحضور کس !باومدنینم

 رخ میباعث شد مثل برق گرفته ها سرم رو بلند کنم و به ن دیچیپ مینیکه توي ب یعطر تلخ بوي

 ندشدم!لبخ رهیخ خوندیفاتحه م رلبیکه ز یرعلیبشم!با چشم هاي گشاد شده به ام رهیخ شیدوستداشتن

 اومده بود تا کنارم باشه؟؟با تموم میزندگ طیشرا نیدوباره توي بدتر یرعلیروي لبام نشست؛ام یجون کم

 سمیشد به چشماي سرخم!دستش رو جلو اورد و روي گونه هاي خ رهیفاتحه برگشت و خ شدن

 کرده بود رییتوي نگاهش تغ زيیکه چ خورمیم گذاشت؛قسم

 ؟یخوب-

 شدم!چقدر گرماي دستش ارامش بخش بود! رهیخ شیشتندوستدا شیلبخند به ته ر با

 االن خوبم!-

 بدم! صشونیتشخ تونستمیکه فقط من م ییزد،از همون لبخندها لبخند

 !میاگه حرفات تموم شدن بر-

 باالي خیتار نیتوي هم نجایهم شیروز پ 365 قایرنگ زل زدم!دق یو با بغض به سنگ مشک برگشتم

 سال کیاما امروز بعد گذشت  شدمیمتهم م هینگاه هاي بق نیبار سنگ ریزدم و ز یداشتم هق م قبرش

 !نگاهم رو از سنگ سرد گرفتم و بهگذشتیراحت م زیششده بود که کنارش همه چ میوارد زندگ یکس

 زل زدم شیرنگ دوستداشتن یهاي ذغال چشم



 ن؟یینجایوقته ا یلیخ-

 بلند بشم گفت کردیو کمکم م گرفتیکه بازوم رو م یحال در

 !شهیم یساعت مین-

 از گذشتهم رو داخل خودش دفن کرده بود یمهم یو نگاهم رو از سنگ سردي که بخش دمیرو گز لبم

 رو روي دوشم حس کردم!از بوي یرعلیاورکت ام ینیکه سنگ دمی!به چشم هاي ملتهبم دست کشگرفتم

 و یرعلیمه وجود براي امروي لبام نقش بست!امروز روزي نبود که بتونم با ه یتلخش لبخند کمجون عطر

 داده لیاز گذشته ي من رو تشک یبخش مهم ایارش گفتمیهاي خاصش ضعف برم!هرچقدرم که م محبت

 اون ریشدم که ز رهیرنگش خ دیسف رهنی!به پمیرو باهم گذرونده بود اديیو لحظه هاي خوب وبد ز بود

 شده بود سیخ دیشد بارون

 ؟یخودتون چ-

 ران نباش!من بدنم از تو قوي تره،نگ-

 رو برام روشن کرد و برگشت سمتم و در نیرو برام باز کرد و کمکم کرد تا سوار بشم!فن ماش نیماش در

 گفت داشتیو شالم رو از سرم برم شدیکه خم م یحال

 !یکنیخونه لباسات رو هم عوض م میتحمل کن تا برس کمی-

 فرو رفتم یبغض توي صندل با

 من خوبم!-

 گفت کردیموهام رو باز م یرهیکه گ یدرحال ي لبش خط افتاد و گوشه

 !دونمیم-

 گهیاما د نهیبب ایحال براي ارش نیمن رو با ا یرعلیفرو کردم،دوستنداشتم ام رهنمیي پ قهیرو توي  سرم

 نسکافه اي که تازه متوجه ش شده بودم رو وانیکرد!خم شد و از روي کنسول ل شدیبود و کاري نم دهید

 داد دستم

 !کنهیمت مگر میتا برس-

 رو دستم گرفتم وانیکردم و ل یلب ریز تشکر

 روت! زهینگهش داري؟نر یتونیم-

 رو باال انداختم سرم

 !زهیرینم-

 رخ میگفت و راه افتاد!جرعه اي از نسکافه ي خوش طعم رو مزه کردم و به ن یکوتاه یخوبه

 و کنارم باشه ادیوزي بر نیروز حرف نزدن انتظار نداشتم توي همچ 18شدم!بعد  رهیخ شیدوستداشتن

 که چقدر محتاج دونستیخوب م اوردیاگه به روي خودش هم نم یگاهم شده بود!حت هیتک یرعلیام اما

 برگشت و به چشم هاي سرخم زل زد رهمیکردن بهش شدم!از نگاه خ هیتک

 خواي؟یم زيیچ-

 خونهش متوقف اطیي حرو تو نیکه ماش یفرو رفتم!تا موقع یرو باال انداختم و دوباره توي صندل سرم

 دمیفرو رفته بودم!سرم رو بلند کردم و لبم رو گز یهمونطور با بغض توي صندل کرد

 برم خونه! خوامیمن م-

 ابروهاي پرپشتش خط انداخت نیب اخم



 !شهیهم خونه ات م نجایا-

 ه مبهوت بهبه روز قلب پر کوبشم اورد!با نگا یکوتاه چ یجمله هیبا همون  دیشد و ند ادهیپ نیاز ماش و

 با حرفاش من خواستیدوباره م یرعلیشدم!ام رهیرو دور زد و در رو برام باز کرد خ نیکه ماش یرعلیام

 دوست شیو به ته ر دمیکنه!لبم رو گز غیفرو ببره و بعد تا دو هفته خودش رو ازم در ایتوي رو رو

 زل زدم شیداشتن

 ؟یشینم ادهیپ-

 راهش وارد خونه شدم!نگاهم رو توي خونه چرخوندم و دوبارهشدم و هم ادهیپ حرفیو ب دمیرو گز لبم

 رهیرو نداشتم!به گچ دستم خ دنشیروز ند 18طاقت  گهیتوي گوشم زنگ خورد!من د یرعلیام صداي

 بودم و ستادهیو منگ وسط سالن ا جیبود!همونطور گ دهیسئوال نپرس هیساعت  مین نیتوي هم یشدم؛حت

 روي کمرم نشست و به سمت پله ها بردتم یرعلیمکه دت ا کردمیاطرافم نگاه م به

 تا کار دستمون ندادي! یبدم بپوش ثیاز لباس هاي حد ایب-

 هنوز ازش مطمئن یبمونم وقت یرعلیام شیخونه و پ نیتوي ا ادیز خواستمیکردم؛نم مقاومت

 !زنهینم بشیاعتماد کنم که دوباره غ تونستمی!نمنبودم

 ...من برم خونه بهت...زهینه چ-

 زدم یکوتاه غیو اسمون قرار گرفتم و ج نیزم نیحرفم تموم نشده بود که ب هنوز

 توروخدا! ترسمیمن از ارتفاع م نیزم ؟بذارتمیکنیم کاریچ یرعلیام-

 توي حالتش بده از پله ها باال رفتو غر زد ريییتغ نکهیا بدون

 از اندازه رو حرفم حرف زدي! شیامروز ب-

 کردم! یمخف رهنشیکت و پ نیدم و سرم رو ببه گوشه ي کتش چنگ ز دهیترس

 !امیخودم م نیبذارتم زم ترسمیمن م-

 دمید نییگوشه ي چشماش رو ازهمون پا نیچ

 اون فرصت رو از دست دادي!جاتم که فکرنکنم بد باشه هست؟-

 کرد و چشماي خسته ام رو روي هم انداخت!حق با قیعطر تلخش ارامش رو به رگ هام تزر بوي

 سرم رو عقب بکشم خواب الود زمزمه کردم نکهید؛اصال جام بد نبود؛بدون ابو یرعلیام

 !رهیگیداره خوابم م-

 رو توي صداش حس کردم لبخند

 بخواب!-

 زمزمه کردم وبه سرعت چشماي خسته ام روي هم افتاد! یي کوتاه باشه

 گاهم رو توي اتاقچقدر گذشته بود که باالخره تونستم پلکاي خسته ام رو از هم جدا کنم!ن دونمینم

 ؟یرعلیروي لبم نقش بست!اتاق ام یاي رنگ چرخوندم و لبخند کمرنگ سورمه

 داشت که انقدر یعطر چ نی!ادمیهام کش هیو روي بالشت بود توي ر مینیب ریعطر تلخش که ز بوي

 طبودم لبخند زدم!فق دهیمانتوم پوش ریکه ز یشرتیت دنیروي تخت بلند شدم که با د کرد؟ازیم ارومم

 که برام روي تخت گذاشته بود رو یوشلوار ست رهنیرفتم و پ نییرو در اورده بود!از تخت پا مانتوم

 خوابم برده بود خجالت زده شدم و یرعلیتوي اغوش ام نکهیا اداوريیتن کردم!از  یو به سخت برداشتم

 تو بغلش یرفت ینزنباهاش حرف  نکهیخبر نگرفته و تو به جاي ا هیروز ازت  18خودم ناسزا گفتم!  به



 و یراحت یروي صندل دنشیرفتم اما به محض د نییکردم و از پله ها پا یکمرنگ دي؟اخمیخواب

 اخم هام باز شد! مخصوصش

 سالم!-

 از جاش بلند شد دادیکه سرش رو تکون م یرو بلند کرد و نگاه تمام قدي بهم انداخت!درحال سرش

 !ارمیب رقهوهیبرات ش نیبش-

 برم خونه! خوامیرم؛مندا لیممنون م-

 رفت سمت اشپزخونه خوردیم نیکه گوشه ي چشماش چ یدرحال

 !کرديیبري لباس هات رو عوض نم یاگه دوستداشت-

 دنبالش وارد اشپزخونه شدم حرفیرو بود؟ب یرعلیدستم جلوي ام شهی!چرا همدمیکش میشونیبه پ یدست

 ه؟یکاف رقهوهیش ای خوريیم گهید زیچ-

 لت زده نگاهش کردمو خجا دمیرو گز لبم

 گشنمه!-

 گفت ومدیکه سمتم م یمحوي زد و سرش رو تکون داد و درحال لبخند

 !نجایا نیپس تو بش-

 پر کاه بلندم کرد و روي اپن یمتوجه بشم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به سبک نکهیقبل ازا و

 !نشوندتم

 گه؟یدرست کنم!دوست داري د گویتا من برات م-

 موند رهیتکون دادم و سکوت کردم!براي لحظه اي نگاهش روي دستم خ زده سرم رو شوك

 درد نداره؟-

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم دلخور

 !د،ممنونیدیزود پرس یلیخ-

 شد لیرو دو طرف بدنم گذاشت و به سمتم ما دستش

 دم؟یناراحت شدي که حالت رو نپرس-

 به نطوريیا یشدم،وقت رهیخ دیرسیتر به نظر م ینفاصله دوستداشت نیرنگش که از ا یچشم هاي ذغال به

 دروغ بگم؟نگاهم رو ازش گرفتم و به گچ دستم زل زدم تونستمیم زدیهام زل م چشم

 نه!-

 لباش رو حس کرد یجلوتر اومد و الله ي گوشم نرم سرش

 ؟یگیکه راست م یمطمئن-

 نیهمه ي ا دمیترسیکنم،مسرم رو بلند  خواستمیمثل عشق!نم زيی!چدیجوشیدرست وسط قلبم م زيیچ

 کارا خواب بوده باشه و..دستش چونه ام رو گرفت و سرم رو بلند کرد! نیو ا حرفا

 به چشماي من نگاه کن!-

 روز نبودش دلخور نگاهش کردم،با دستش تره اي از موهاي نم ناکم رو به بازي گرفت! 18 یاندازه به

 بودم؟ خبریروز ازت ب 4 نیفکرکردي تو ا-

 کردم نگاهش چیگ

 د؟ینبود-



 افتاد نیي چشماش چ گوشه

 نبودم!-

 دایمن فرصت سوال کردن پ نکهیزل زدم اما قبل ازا شیچشم هاي متعجب به چهره ي دوست داشتن با

 دیرفت و بدون توجه به چشم هاي متعجبم پرس خچالیو سراغ  دیخودش رو عقب کش یرعلیام کنم

 گه؟یدوستداري د گویم یگفت-

 اره امیاز هواي اون عطر تلخ و خوشبو در ب کردمیم یو سع دمیکشیاي نم دارم دست مکه به موه یدرحال

 رو روي اپن گذاشت گویزمزمه کردم!بسته هاي م یکوتاه

 کردي با دستت؟ کاریچ ینگفت یراست-

 اخم هام ناخداگاه در هم رفتم! یرعلیتفاوت ام یاون شب و رفتار ب اداوريیاز  یحت

 از پله هاي خون..-

 گفت دادیطعم م تونیرا با روغن ز گوهایکه م یبهم انداخت و درحال یچشم یگوشه نگاه

 و انتظار داري که باور کنم؟ یگیرو به منم م یگفت هیکه به بق یاون دروغ-

 دمیرو گز لبم

 که دروغ نگم! نیپس راستش رو نخوا-

 ي چشم هاش خط افتاد گوشه

 !خوامیخب نم لهیخ-

 شدم!چندساعت بود رهیخ رونیب دیز پنجره سراسري هال به بارون شدزمزمه کردم و ا یکوتاه یمرس

 جلوم قرار گرفت گویبعد ظرف م ید؟کمیباریبارون م نیا که

 خوري؟یم یچ یدنینوش-

 !هیاب کاف-

 روز4!به اندازه دمیخوش طعم رو بلع گوهايیاب هم برام اورد!با ولع م یوانیرو تکون داد و ل سرش

 شدم رهیکه نشون از لبخند بود خ یرعلیخط گوشه ي لب امبودم!با خجالت به  گرسنه

 د؟یخوردی...شما نمزیچ-

 !دردیکشینم شمیو به ات زدیبه من زل نم شیبا ذغال هاي دوستداشتن نطوريیعمق گرفت!اي کاش ا خط

 گفت کردیم زیکه با دستمال گوشه ي لبم رو تم یحال

 نه تو بخور!-

 دمیلبم کش به یو دست دمیزده نگاهم رو دزد خجالت

 !دیگرسنه ام بود ببخش یلیفکرکنم خ-

 دستش جلوتر اومد و موهاي نم دارم رو پشت گوشم زد نباریا

 نوش جونت!-

 راه گلوم رو بسته بود!به چشم هاي گوهایم نیهم یبه بزرگ زيیگاز زدم!چ گویبه م نمیجاي لب نازن به

 بتیغ نیبراي ا یحیتوض چیم!هنوز هروزه ش بغض کرد 18دوري  ااوريیزل زدم و از  یرعلیام زغال

 نشسته بودم شیصدام توي تخت خواب جلو یبود و من بدون در نظر گرفتن تمام اون اشک هاي ب نداده

 که یهرچ بتیاون غ لیرو همراه جرعه اي اب قورت دادم،دل کردم؟؟بغضمیلبخند به لب نگاهش م و

 کنارم برگشته بود! تیموقع نیتو درست تر یرعلیام بود



 شده؟ زيیچ-

 مغرم رو خونده بود!سرم رو تکون دادم شهیهم دم،مثلیرو ازش دزد نگاهم

 نه!-

 بهش شهیهم دیناراحتم!با یک ایتو ذهنمه  یبود چ دهینفهم چوقتیه ایرو با اب قورت دادم!ارش بغضم

 ایارش اداوريیکتاب خط به خطم رو حفظ بود!از  هینبود!انگار مثل  نطوریا یرعلیاما ام دادمیم حیتوض

 ؟؟یرعلیامروز خوب باشم و دل بدم به دل ام شدیشد؛مگه م قتریعم بغضم

 رودوستداشتم بازم یرعلیبود که روز و شبم رو باهاش گذرونده بودم؛هرچقدر که ام یکس ایارش

 با تمام ایتفاوت باشم!ارش یرو کنارم بوده ب میدوران زندگ نیکه بهتر ینسبت به مرگ کس تونستمینم

 روي گونه ام به خودم یرعلیاز گذشته ي من بود!با تماس دست ام یخوب و بدش بخشهاي  اخالق

 حرف دستش رو دور کمرم ی!بدیقطره ي اشکم روي دست هاي گرم وبزرگش چک نیو اول دمیلرز

 غ،ازیدر یمحبت ب نیاش گداشت!از ا نهیسرم رو روي س دتمیکشیکه توي اغوشش م یو درحال انداخت

 ي پهن و ستبر مردونه نهیش که ارامش محض بود اشک هام شدت گرفت و ساروم کوبش قلب صداي

 از لیدر برابر اون س یي تمام بدون گفتن حرف قهیدق ستیوقفه ي من!ب یشد مامن اشک هاي ب اش

 کمرم رو نوازش کرد و سکوت کرد! کردیم سیرنگش رو خ یمشک رهنیمن که پ اشک

 وارم که بند لیبود!اشک هاي س یهر حرف سکوتش ارامش دهنده تر از نیوقت ها ا یلیخ

 از دست خواستمیکه تو اون حالت داشتم رو نم ی!ارامشدمیخودم رو عقب نکش اومد

 به خودش فشرد! شتریهم متوجه شد که من رو ب یرعلیام کنمی!فکرمبدم

 دمیارومش رو کنار گوشم شن صداي

 ؟ینیگلخونه مامان گل هاشو بب میدوستداري بر-

 حرف سرم رو ی!بدمیشنیگوشم م ریبود اما نه بهتر از اغوشش و کوبش قلب ارومش که ز یخوب شنهادیپ

 حرکت از هی د؟بایخندیداشت م یشدم!به چ دنشیش متوجه خند نهیرفتن س نییانداختم!از باال پا باال

 بذاره به سمت در رفت! نمیزم نکهیاپن بلندم کرد وبدون ا روي

 م؟یریکجا م-

 گفت نداختیکه روي شونه هام م یرو برداشت و درحال رتششیجلوي در سو زیاو از

 گلخونه!-

 مخالفتم شده باشه! لینبود که متوجه دل دیبع یرعلیاصال از ام دمیرو محکم گز لبم

 !نیزم نمی...بذارینی...امی..خب من خودم مزهیچ-

 رفت اطیتوجه به من در رو باز کرد و به سمت گلخونه انتهاي ح یب

 !یي امتحانش کنبخوا کنمیفکرنم-

 اش گذاشتم! نهیگفتم و دوباره سرم رو روي س یاروم الیخ یمتوجه شده بود!ب د؛پسیبه صورتم دو خون

 براي اون! کنهیدستم درد م-

 شد قیگوشه ي چشم هاش عم نیچ

 !دونمیم-

 روزي هی کردمیفکرش رو نم یلبخند روي لب هام اورد!حت نشستیکه روي گونه ام م یبارون زیر قطرات

 !در گلخونه رو که باز کرد با استشمام اون بوي دوستمیبارون قدم بزن ریز یحالت نیتو همچ یرعلیام با



 دستام ديیو خوشگل جد یگل هاي نارنج دنیرفت و با د ادمیغم و غصه بود از  یدوباره هر چ یداشتن

 دمیبهم کوب رو

 ن؟؟یزم دیذاری...منو مزهی!!چقدر قشنگه!اخ چدهیگل جد-

 گذاشت!تشکر کردم و با لبخند ذوق زده اي رفتم سمتشون!!گل نمیزم تاطیکون داد و با احرو ت سرش

 ییبایو ز زیبا خط هاي بنفش رنگ!گل برگ هاي نوك ت ی!نارنجدونستمیبود که اسمش رو نم یقشنگ

 که با یرعلیبرگشتم سمت ام شدیبه گل م لیکه زده بود و تازه داشت تبد یکیوچ یجونه دنی!با دداشت

 کردینگاهم م بخندل

 !هیچقدر دوست داشتن نی!جوونه زده؛ببنیبب نویا نجایا ایب یرعلیام-

 دمیکش میشونیبه پ یو دست دمیکه عمق گرفته بود لبم رو گز یرعلیلبخند ام دنید با

 !دی..ببخشینی...زیچ-

 شد رهیهمون لبخند کنارم روي پنجه پاش نشست و به گونه هاي سرخم خ با

 ست؟ین نطوریا میلفظ عادت کن نیوقتشه جفتمون به ا گهید کنمیفکر م-

 کردم یسع داشتمیکه دستم رو روي گونه هاي داغم م یانداختم و در حال نییش سرم رو پا رهینگاه خ از

 رو عوض کنم بحث

 حواسمون بهش باشه!خاکش خشکه یلیخ دیفقط با شنیبه گل م لیتبد گهیچند روز د ؟تاینیبیرو م نایا-

 !االن

 غر زدم داشتمیکه اب پاش رو برم یحالدر  و

 دارن هرروز بهشون ازیکه،گل ها ن ستین یاد؟کافیبار در هفته م هی ادیم یدگیکه براي رس یخانوم نیا-

 بشه! توجه

 بود رو پشت گوشم فرستاد ختهیو تره اي که جلوي چشمم ر دیموهام خز نیب دستش

 بهشون توجه کن! ایخب خودت ب-

 نگاه انداختم گهیوم شد بلند شدم و به گل هاي ددادن به گل که تم اب

 نجا؟یا امیهر روز هرروز ب-

 داره؟ یچه اشکال-

 یلیامروز خ یرعلیزل زدم!ام شیو چشم هاي دوست داشتن یرعلیچشم هاي متعجب برگشتم و به ام با

 شدن ورفتم که رنگ زردشون خار  ییمن من باشه اي زمزمه کردم و سراغ رز ها کرد؟باینم زيیناپره

 یرعلیاز چشم ام دمیکه کش ی!آهفرستادیگل ها م نیسبد سبد براي من از ا ایچشمم فرو رفتند!ارش توي

 نموند دور

 و شراکتم با رها حرف زدم؟ شیسال پ8برات از  شیدو ماه پ ادتهی-

 شدم و سرم رو تکون دادم رهیخ یرعلیچشم هاي اشک الود به ام با

 به یکنیامروز نبودم؟چرا خودت رو سنجاق م یرعلیام وفتادیها نمبهت گفتم اگه اون اتفاق  ادتهی-

 ات باران؟ گدشته

 و دوباره نگاهم رو گل هاي زرد رنگ دوختم دمیرو گز لبم

 باهم اشنا چوقتیه دیمن و تو شا وفتادیکه اگه اون اتفاق ها نم یکنینگاه نم هیبه قض نطوريیچرا ا-

 م؟یشدینم



 به صورتم یبود!دست یبا من اشنا شده بود راض نکهیهم از ا یرعلیملبخند روي لبم اورد؛پس ا حرفش

 بدون نگاه کردن به گل ها گفتم دمیکش

 خونه؟ میبرگرد شهیم-

 لبخند یرعلیحرف ام نیاخر ادی!تمام مدت با میحرف سرش رو تکون داد و باهم داخل خونه برگشت یب

 ند نزد؟و لبخ دیشن یرعلیحرف رو از زبون ام نیا شدی!مگه مزدمیم

 جمله به تار هیبا همون  یرعلیکه ام یاما حال خوب شدیجز خودم و قلب عاشقم باورش نم چکسیه دیشا

 که یوقت یبشه و دوباره دل بدم به دلش!حت یکرد باعث شد اسمون ابري دلم افتاب قیپودم تزر و

 و رمیرو بگ زدیش مکه برکوب یداد تا من ساك سفرش رو جمع کنم نتونستم جلوي قلب شنهادیپ یرعلیام

 کردمی!خنده رو توي صداش حس مدمیزده نشم!با ذوق باشه اي گفتم و توي اتاقش دو جانیه

 !یکنیدستت هم ناقص م یکیاون  یزنیباران مواظب باش!م-

 سورمه اي وارهايید دنیو در اتاقش رو باز کردم!دوباره با د دمیپله هم دو نیتوجه به حرفش اخر یب

 یرعلی!امکردیم قتریبود لبخندم رو عم دهیچیدم!بوي عطر تلخش که جاي جاي اتاق پاتاقش لبخند ز رنگ

 و به کمد کنارش اشاره کرد دیکش رونیب یرنگ یاتاق شد و از داخل کمد ساك مشک وارد

 جاست! نیتمام لباس هام ا-

 ت بهکه با دق یلبش به من یگوشه یاي روي تخت نشست و با همون خط دوست داشتن گهیحرف د یب و

 یرعلیدختر از خودم شرمنده شدم!چرا کمد ام هیشد!!به عنوان  رهیلباس هاش زل زده بودم خ فیرد

 رهنیپ زدمیکه غر م یرنگ محبوبم و در حال یبود؟اول از همه دست بردم سمت لباس خاک زیتم انقدر

 دستش دادم تا داخل ساك جا بده! رو

 کنم! داشیامشب بگردم پ دیجا گذاشتمش که!باک دونمینم یرنگ داشتم منم ول یمانتوي خاک هی-

 کردم! شیهاي دوست داشتن نیو چ یرعلیبه ام یچشم رینگاه ز و

 !میمزون بهتره باهم ست باش هیبه عنوان سهام دار هاي  گمیم ینی...زیچ-

 رو توي ساك جا داد رهنیپ دادیکه سرش رو تکون م یدرحال

 !نطورهیاره خب صد در صد هم-

 که دوستداشتم رو دستش دادم ییو کت شلوار ها دمیرو گز لبم

 جور بذار که چروك نشن! هی-

 وسواس هاي من به خنده افتاد از

 خودت ساکت رو جمع کردي؟-

 کردم زیشدم و چشم هامو ر رهیکروات هاش خ به

 !خنديیچون م یاز ک گمینم یاره ول-

 رو گفتم! والیفست انیبهت جر یاز وقت قایبذار حدس بزنم!دق-

 هاي غیکه به ج یدستم براش رو بود!در حال شهیبه هوا رفت!هم غمیکه زده بود ج یحدس درست از

 و توي کردیرو مرتب م دادمیکه دستش م ییها رهنیپ دیخندیو م دادیخراش من صبورانه گوش م گوش

 !دادیجا م ساك

 فوت شده من !کودك درون توکنهیزده ات نم جانیه یچیمن ذوق داشتم اصال!مگه همه مثل خودتن؟ه-

 !مطمئنم



 زيیمن هم ناپره یرعلیامروز عالوه بر ام نکهیتعجب کردم!مثل ا میمیخودمم از لحن صم یحت

 سمتم اومد و رو به روم دهیبرداشته شده بود!با همون ابروي باال پر نمونیها از ب وارید کردم،انگاریم

 موهاي لختم که روي نی!دستش بمریچشم هاش سرم رو باال بگ دنی!دوباره مجبور بودم براي دستادیا

 دیبود لغز ختهیام ر شونه

 ؟یمطمئن نویکنه؟ایزده ام نم جانیه یچیه-

 موند! رهیاز چشم هاش سر خورد و روي دستش خ نگاهم

 منو نگاه کن باران-

 تمام صورتم سرخ شده! کردمیشدم اما حس م رهیبه چشم هاش خ دوباره

 ؟یفهمی!مجانهیه یکنیکه ساك سفرم رو تو برام اماده م نیهم-

 موهام سرخورد و روي لب هاي خوش فرمم نشست نیو گنگ نگاهش کردم؛دستش از ب جیگ

 به خاطر شناسنشیمرد سرد و خشک م هیپناه که همه به عنوان  زدانی یرعلیام ینیاگه بهت بگم من؛-

 یکه کار اشتباه یموقع هیتا  رمیگیکردم ازش فاصله م دایپ یدختر کوچولو احساس هیکه به  یبیعج حس

 کنه؟؟یزده ام نم جانیه یچیه یگیو م یسر نزنه بازم سر حرفت هست ازم

 افتاد و مات ذغال چشم هاش نیدست هاي لمس شده ام روي زم نیرنگ از ب یطوس رهنیپ

 گفته بود که فقط نفسم رو بند اورده بود و یدرکش نکرده بودم؟؟چ یگفته بود که حت یچ یرعلی!امشدم

 به چشم هاي ترم نگاه کرد و شیون چشم هام کرده بود؟با همون خط دوست داشتنرو مهم اشک

 رو دور کمرم انداخت من رفتم،دستشیکه براش ضعف م شی!از همون خنده هاي دوست داشتندیخند

 روي موهام نشوند یتوي اغوشش پرت شدم!بوسه ي نرم بایو تقر دیرو توي اغوشش کش مبهوت

 !یوجب مین کردي ضمیچطوري مر دمینفهم-

 شده ری!دو تا حس همزمان به قلبم سرازدمیو خند دیلحن پر مهرش اشک روي گونه ام چک از

 زل زدم و ناباور شیکرده بود با من؟سرم رو بلند کردم و به چشم هاي دوست داشتن کاریچ یرعلی!امبود

 زدم لب

 که...که... یروز ازم خبر نگرفت -18

 اش مشت زدم نهیبغض به س با

 که..که.. کردمیفکر م یفهمیتم؟میکه سربار خودت و زندگ کردمیفکر م یفهمیم-

 به صورتم زل زد و با موهام بازي کرد شیهاي دوست داشتن نیهمون چ با

 !ارمیم ادتیرفته!پس دوباره  ادتی کنمیقبال هم بهت گفتم اما فکرم-

 زمزمه وارش ارامشدرست روي گونه ام رو لمس کرد و صداي  ییو لب هاش جا دیرو عقب کش سرش

 !دیتپیکه تند تر از حد معمول م یبراي قلب شد

 سوگند به نامت-

 !یتو ارام من که


