
  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ١ 

  با تو من خوشبختم :  نام کتاب

 ربر انجمن نودهشتیاکا ن.ف.ایپان : نویسنده

 

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98ia.com 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ٢ 

 

 کاربر انجمن نودهشتیا Mina:  طراح جلد

  اربر انجمن نودهشتیاک سوداا  :ناظر 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ٣ 

 :مقدمه

 اگر دروغ رنگ داشت

 دیهر روز شا

 بست یکمان در دهان ما نطفه م نیها رنگ ده

 بود زهایچ نیتر ابیکم یرنگ یوب

 قلب وغرور صدا داشت اگرشکستن

 کردند یم رانیسکوت شب را و عاشقان

 خواستن توانستن بود یبه راست اگر

 !نبود وصال محال

 خواهانند شهیکه هم وعاشقان

 )یعتیشر یدکتر عل...(توانستند تنها نباشند یم شهیهم

که پا به  یکس. رود یم ایاز دنهم  یوانسان دیآ یم ایبه دن یانسان قهیتوان گفت هر دق یهم م دیساعت، شا هر

با تمام  دیکرده وبا يرود تمام فردا ها را سپر یم ایدن نیکه ازا یکس یول. گذارد در انتظار فرداست یم ایدن نیا

دانند فردا  ینم رایز. کنند یم یزندگ ایدن نیهستند که در ا یانسانها کسان نیاما مهمتر. کند یآن ها خداحافظ

 یم ایخندند و  یکنند،  م یم هیکه در آن گر ییفردا. رو دارد شیدر پ شانیرا برا يزیچه چ گرید يوفرداها

حال  نیکه در ع بایز ییترسند، فردا یکه از آمدنش م ییفردا د،یایگرنید ییخواهند زمان را نگه دارند تا فردا

 .ترسناك باشد تممکن اس

**** 

نگاه  یکنم، به درخروج یکشم، چشمانم رو باز م یم یقینفس عم رم،یگ یتا چمدان رو مکحم تو دستام م دو

سپارم وتا کنار  یم شهیکه جلوم ظاهر م یراننده تاکس نیچمدانم رو به اول.رم یم رونیکنم واز اون ب یم

 :جنگ دارم سروهنوز با خودم  رمیگ یم يعقب جا یصندل يرو.کنه یم ییمنو راهنما نشیماش

 شه؟یازاومدن من خوشحال م یکس-

 :برم یم نییم سرم رو باال وپا وونهیکه راننده متوجه نشه ونگه د يطور آروم

 ؟يکرد رهیمگه گناه کب-

 :رهیتو هم م اخمام
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 ره؟یگناه کب-

 ییجواب ها.ترسم یم انمیاطراف انیپا یب ياز سوال ها.که کردم ينه از کار. ترسم یدارم، هنوز م دیترد هنوز

 یعشق ب کی لیدل یکس ب چیاز نظر اونها ه.ستیدونم هر چقدر هم براشون بگم بازهم قانع کننده ن یکه م

به  دیبا نکهیا ادیدم وبا  یم هیتک یصندل بهسرم رو .بود لیمن دل ينبود،  برا لیدل یاما ب.دهیرو از دست نم رینظ

 :کنم یماده ماون ها آ يهمه  يکنم وگوشم رو برا یم یگوش بدم پوف هیبق يسوال ها

 .من آماده ام-

 .اما امون از دست خودم.کنم یکردند نگاه م یم هیبه آسمون و ابرها که گر یوراض خرسند

 کرد؟ هیاونم گر یعنی-

کنم،  یصدهزارم با خودم فکر م دمیبار هزارم شا يباز برا.قلبمو به درد آورد.دیبود که ذهنمو خراش یسوال نیا

وباز  يکرد یدکمه فراموش م هیبازدن  یرودوست نداشت يزیکه هر وقت چ.فراموش داشت يدکمه  ایکاش دن

 :خندم یبه خودم م

 رو جذاب نکرده؟ ایها دن یمسائل وسخت نیمگه هم...شد یچقدر خنده دار م ایاون وقت دن-

 هیخرم ور یمنم خاك رو به جون  يتوجه به نم بارون، بو یوب ارمی یم نییسمت خودم رو تا آخر پا ي شهیش

 نکهیاز ا...یدارم اشتباه نکردم ول دهیهنوزم عق.کنم یسال رو مرور م4نیبندم وا یچشمامو م.کنم یهام رو پر م

 .ستین لیکس دل چیه يبرا لمیدونم دل یم یگفتم ول یخواست م یدلم م.ادیمنو به اشتباه قضاوت کنند بدم م

 :گردم یوحال بر م ایدن نیراننده به ا يصدا با

 .میدیخانم رس-

از .رهیگ یم اریکنم ودلشوره تمام تنم رو در اخت یرنگ نگاه م يبود، به در قهوه ا ستاهیمقابل خونه ا درست

 .رم یکنم وبه سمت در خونه م یرو حساب م هیشم وکرا یم ادهیپ نیماش

 :وبا خودم گفتم گفتم ستادمیحرکت ا یدرخونه ب پشت

 شه؟یاز اومدن من خوشحال م یکس-

 :زنمیبابا ومامان لبخند م ادی با

 .کنند برام مهمه یاونا قضاوتم نم نکهیا.که اونا خوشحال باشند برام مهمه نیهم...احتماال فقط مامان وبابا-

 يبعد صدا هیرو زدم وچند ثان فونیرو تکان دادم، زنگ آ دیلرزیم یرو که نه از ترس بلکه از خوشحال یانگشت

 :دمیمامان رو شن نیآرامش بخش ودلنش
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 ه؟یک-

 :کرد مزاحمم گفت یمامان که فکر م. بگم یدونستم چ یصداش خوشحال بودم که نم دنیاز شن آنقدر

 .رن یزنن ودر م یزنگ م. شن یدوره زمونه عاقل نم نیا يچرا بچه ها دونمینم-

 :رو بزاره صداش زدم یمامان گوش نکهیاز ا قبل

 .مامان-

 .تند مامان  يقدم ها يبعد صدا هیند ثانوچ فونیآ یگذاشتن گوش يصدا

 :منو در آغوش خودش گرفت جانیخندان وپر از ه يباز شد ومامان با چهره ا در

 ؟ينداد يخبر چیچرا ه. دمیاشتباه شن دیلحظه فکر کردم شا هیمن افسون،  يخدا-

 .از اومدنم خوشحاله نکهیخوشحال بودم، هم از آغوش مامان وهم از ا.کرد یمنو رها نم يلحظه ا مامان

 :دمیبابا رو از پشت سر مامان شن يصدا

 .افسون دختر منم هستا یبه منم فرصت بده، ناسالمت...داخل ادیالله جان بذار دخترم ب-

 .خونه شدم و تو آغوش بابا جا گرفتم اطیآغوش مامان جدا شدم وکامل وارد ح از

تلخ برام تلخ تر  ییسال جدا4کرد وباعث شده بود  یم تمیبود که کامال حما یمدت تنها کس نیکه در ا يپدر

 .نشه

 سالم...بابا-

 .يخوش اومد.سالم دخترم-

 ...خوشحال بود...دیلرز یم صداش

 .دیکردم از اومدن من خوشحال بش یفکر نم-

 :آغوشش جدا شدم وگفت از

 .ناراحتم زیچ هیوجود داره از اومدن تنها دخترش خوشحال نشه؟فقط از  یمگر کس-

 :رمیگ یم نییسرم رو پا دیام نا

 فرودگاه؟ میایتا ب یچرا نگفت.یخبر گذاشت یمارو ب نکهیاز ا-

 .شدیبا نگاه به چهرش دلم آرام م یحت.رو بلند ونگاهش کردم سرم

بغلتون کنم  ينجوریتونستم تو فرودگاه ا ینم نکهیا يو دو؛ برا دیشد یزده نم جانیه نقدریا ک؛ی نکهیا يبرا-

 .هستم یلوس يکردند من بچه  یچون اونوقت همه فکر م
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 :برد داخل خونه گفت یکه م یدستمو گرفت ودرحال مامان

 .میکن یاز دخترمون استقبال م میدم در دار مینگاه تروخدا نشست-

 .داخل میخنده ورفت ریز میسه زد هر

 ینکرده بود وحت رییتغ زیچ چیرفتم تواتاقم، ه. دمیخند یم یواقع يمدت ها اون روز خوشحال بودم وبه معنا بعد

که بابا ومامان هر دو برام آماده کرده بودند به اتاقم رفتم  يبعد از خوردن ناهار. گرد وخاك ننشسته بود يذره ا

وقاب عکس  دمیبه پهلو خواب.داشتم یحس خاص هی.دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم و. تختم لم دادم يورو

نشستم وقاب  زیپشت م یصندل يبلند شدم و رو.دمیبود رو د زیم يسه نفره من به همراه بابا ومامان رو که رو

 :خندان بابا ومامان نگاه کردم يعکس رو برداشتم وبه چهره 

 ن؟یدیمنو بخش-

 .بهش فکر نکن گهید-

 :بود نگاه کردم ستادهیسرم ا يبابا که باال به

 د؟یاومد یک-

 :تخت نشست وگفت ي لبه

 .االن نیهم-

 :سکوت کرد وگفت هیثان چند

 .يگذاشتم بر نیهم يمن به تو اعتماد دارم، برا...احساس گناه نداشته باش گهید-

 :نشستم وگفتم کنارش

 اما هنوز گناه کارم مگه نه؟-

 :آرامش بخشش نگاهم کرد يهمون چهره  با

 .یرو شکست یکه دل نهیتنها گناه تو ا-

 :سر جاش بلندشد وگفت از

 .اونه یازش طلب بخشش کن دیکه با یداره که بشنوه اونه، تنها کس ازیکه ن یتنها کس-

 .داد یکه چهار سال عذابم م یرفت ومن موندم احساس گناه رونیاز اتاق ب بابا

 یموندم نم یرفتم، اگه م یم دیبا...بود که داشتم یتنها راه یخواستم ول ینبود که من م يزیچ...دل شکست

 .تونستم دل بکنم یشکستم نم یاگه نم...تونستم برم
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چه بخوام وچه  گهید يچون فرداها دمیچشمامو بستم وبدون فکر به گذشته خواب...داشتم بخوابم ازیشد ون شب

 .کردم یم رهیرو ذخ میشدم پس بهتر بود انرژ ینخوام باهاش مواجه م

خوشحال وسرحال به آشپزخونه رفتم .شدم داریا از خواب بساعت بد صدا وپرنده خوش صد چیرو بدون ه صبح

 .مامان وبابا آماده کنم يرو برا يتا بعد مدتها صبحانه ا

 ؟يبد خواب شد ؟نکنهيداریوقت صبح چرا ب نیافسون ا-

 :وگفتم دمیبوس گونشو

شدم واصال هم کسل  داریب یساعت زنگ چیبعد مدتها بدون ه.دمیهم خوب خواب یلیخ...ریسالم وصبح بخ-

 داره؟یبابا ب...شما آماده کنم يبرا یصبحانه عال هیخواست  یودلم م ستمین

 صبحانه رواز دست بدم؟ نیا شهیمگه م...دارمیبله دخترم ب-

 .مینشست زیوپشت م ختمیر يفنجان چا هی یکیخودم، مامان وبابا  يبرا

چقدر بزرگوار بودند که ...در ناراحتشون کرده بودمچق.درد گرفت د،یدلم لرز.صورت شاد هردوشون نگاه کردم به

گفتم به  یدر اون چهار سال هر گاه بهشون م یچقدر صبور بودند که حت.آوردند یجا به روم نم چیوقت، ه چیه

 .کردند یاز من قبول م یحیکردند وبدون توض یتحمل م ندیاین دنمید

بابا ودر  يوسپس گونه  دمیاول گونه مامان رو که کنارم بود بوس.و از سر جام بلند شدم دمیکش قینفس عم هی

 :کردند رو به بابا گفتم ینگاهم م یکه با مهربان یحال

 ادیسرتون شلوغه وکار ز یلیدونم خ یم.دیبد یبه خاطر من به خودتون مرخص ستین يازیبابا امروز ن یراست-

 .بزنم یگشت هیو رونیب خوام برم یخودم امروز م.دیدار

 ؟يبر يخوا یکجا م.يتو تازه اومد-

 :زده گفتم جانیه

 .همه جا-

 :نگاهم کردند ومامان گفت پرسشگرانه

 .فقط خودتو خسته نکن-

همه .بعد از فارق شدن از کارم به اتاقم وسراغ کمد لباس هام رفتم.زیگفتم وشروع کردم به جمع کردن م یچشم

 یکمد، حت نیدر ا زیچ چیمشخص بود مامان نگذاشته بود ه.خاك سرجاش بود يمرتب وبدون ذره ا زیچ

رو هم در کمد  يخواستگار زلباس رو یمامان حت.گذشته وخاطرات گذشته بودند خاك بخورند ادآوریکه  یلیوسا
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 هیهد نیاون جعبه اول...قرار داشت قفل شد کالیموز يکه جعبه  ییچشمانم سمت چپ کمد جا. نگه داشته بود

تو اتاق غرق  کشیموز يجعبه رو باز کردم وبا باز شدنش، صدا. خاطره از معشوقم نیاول...از طرف عشقم بود

ساعت  کیمکافات وتراف یبعد از کل. افتم یشاپ بهشت م یفاون روز در کا ادیشده در سوکت پخش شد وبه 

 .منتظرم بوده هقیدق 30که  اوردیخودش ن ياما اون به رو دم،یشاپ رس یبه کاف قهیدق 7:15

 .خوبه یلیجا هستم خ نیاالن که ا نیسنگ کیتراف نیبا ا.ارمیخوام بهونه ب ینم.دیببخش یلیخ یلیخ-

 :زنهیروم لبخند م به

 یچ نمیخوب بگو بب.یجاهست نیچون حاال ا.دمیوخالصه سوما بخش...نگفتم يزیدوما من که چ...اوال سالم-

 ؟يدار لیم

 :زدم وسرجام نشستم یلبخند پتو پهن هی منم

 .نسکافه-

 زیم يشده رو روبه روم رو چیکادوپ يآوردند در حال خوردن بودم که بسته ا نکهیوبعد از ا میرو داد سفارشمون

 :گذاشت وگفت

 .ادیخوشتون ب دوارمیام.من به شماست ي هیهد نیاول نیا-

 :نگاهش کردم وگفتم یوخوشحال يکنجکاو جان،یپر از ه یاحساس با

 ؟یکن یچرا لفظ قلم صحبت محاال -

 :وجواب داد دیخند

 .شتریداغ ب ازیپ يبرا-

نوشته شده  يکه کنار قفلش با همون کنده کار نمیب یرو م بایز اریبس يبا کنده کار يرو باز کردم وجعبه ا بسته

 .تنها عشق من افسون يبرا:بود

 .بچه ها ذوق زده شدم مثل

 ؟یکن یچه کار م ینیکه داخله رو بب یاگر اصل-

نگاهش کردم  قیدق یوقت.آوردم رونیرو ب یصورت نیبا نگ يبازش کردم واز دورنش گردنبند یمعطل بدون

 .عشق من:که نوشته شده بود يخطوط بنفش رنگ به زبان فرانسو.بود یصورت نیبنفش رنگ درون نگ یخطوط

 :رو بستم واز خاطره گذشتم، به خودم گفتم چشمام

 .فتین ادشیس به پ ،يدوسش ندار گهیتو که د-
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عکس مربوط  نیدستم رو بلند کردم وبرشون داشتم، اول.کمد بود يعکس که باال يرفت سمت قاب ها توجهم

زدم ورفتم  يلبخند.دلم هواشو کرد، هنوز از اومدنم خبر نداشت يبدجور. دوستم نیشد به من وآوا بهتر یم

شماره  عیسر. روشن شد شکرخدارو.کردم روشن بشه یرو برداشتم ودعا م میواز تو کشو گوش ریتحر زیسراغ م

 :بوق برداشت وبلند داد زد نیوصل شد وبوق آزاد زد، آوا با دوم نکهیبه محض ا.آوا رو گرفتم ي

 افسون؟-

 :گرفتم و با خنده گفتم گوشامو

 .يخودمم اگه اجازه بد ،يگوشامو کر کرد-

 ؟یبرگشت یک-

 .روزید-

 :داد زد دوباره

 ؟یبگ دیاون وقت تو االن با...روز؟ید-

 .خوب حاال که گفتم تازشم االنم نخواستم بگم-

 :کرد وگفت نیخشمگ یتصنع صداشو

 ؟یبگ یخواست یم یمثال ک-

 :دمیخند

 .خدمت برسم يخواستم حضور یم-

 .ییوا-

 .بود نیاخالق بدش هم.زد وگوش منو رسما کر کرد غیدوباره ج.دست آوا از

 باز چته تو آوا؟-

 .ستمیهران نمن ت-

 :که باعث شد بخندم که گفت دیکش یآه

 ؟يحاال تو چرا ذوق کرد-

 .رهیگ یخندم م دناتیاز آه کش شهی، هم یچیه-

 :وگفت دیخند اونم

 .ذارم یبه خدا فقط برگردم، مو به کلت نم-
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 .میکرد یاز هم خداحافظ یبا خنده وشوخ.نبود دیکار بع نیآوا ا از

دو دوست  میبا دعوا بود اما بعد از اون شد مونییدوست، آشنا میکه من وآوا شد یاز وقت.رفتم به گذشته دوباره

 .دانشگاه يرشته برا کیودر آخر انتخاب  میرفت رستانیمدرسه ودب هیبه .یمیصم

 افسون؟-

 :مامان که رو به روم بود نگاه کردم به

 شده؟ يزیبله مامان چ-

 :زد وگفت يلبخند

 ؟یزنگ بزن یبه کس يخوا یم.يم نشدنشده فقط متوجه اومدن يزینه چ-

 :تو دستم نگاه کردم یگوش به

 .نه مامان، با آوا صحبت کردم-

 کنه؟ یپس هنوزم خط کار م-

 :کردم واز سرجام بلند شدم و مامان گفت دییسر تا با

 .اومده یک نیبب نییبرو پا-

زدم وبا گام  یبا احساس عطرش لبخند پهن ییرایبه سالن پذ دهینرس یواز همون چند قدم نییرفتم پا کنجکاو

کردم ودستم رو دور گردنش  رشیقافلگ.پشت به من داشت ومتوجهم نشد. خودم رو به سالن رسوندم عیسر يها

 :با خنده گفت.منم دیفهم یجاخورد ول یانداختم کم

 ؟ياومد یاز دست تو افسون، دختر ک-

 :به گونه ش زدم يمبل نشستم دستش رو گرفتم، بو سه ا يرو کنارش

 .دمیرس روزید ؟يمن چطور یمامان-

 :دیومنو بوس دیخند اونم

 .گلم اومده ينگو نوه ...امیپس بگو چرا به دلم افتاد ب-

 :به صورت پراز نور وعطوفتش نگاه کردم وگفت یحرف چیه یب يا لحظه

 .تنگ شده بود یلیدلم برات خ-

 :افتادن بده به آغوشش رفتم وگفتم يقطره اشک به خودش اجازه  نکهیاز ا قبل

 .همه تنگ شده بود يتنگ شده بود، برا شتریدل من ب-
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 :تو آغوشش فشرد منو

 افسون جان؟ يخبر اومد یب نقدریچرا ا-

 :لبخند جواب دادم هیآغوشش جدا شدن وبا  از

 .من تنگ شده يهم برا یدل کس نمیخواستم بب یم-

 :زد يپر مهر لبخند

 ...همه...همه برات تنگ شدهدل .هیچه حرف نیا-

 .هیچ ياز همه برا دشیدونستم تاک یم ه،یدونستم منظورش از همه ک یم

چهار سال تمام ترکشون کردم، بدون گفتن ...سال ها به دنبالشون بودم...یوخوشبخت یخوشحال ،یزندگ

 .یتاوان چیوبدون پرداخت ه یحرف چیه یب...لیدل

خودم،  يبرا...موجه اما یلیداشتم، دل لیدل...ز همون لحظه که ترکش کردمکه برگشتم، ا ينه از لحظه ...دمیترس

دل شکسته تاوان  نیترسم ا یوباز م...از دل شکسته دم،یوترس ستیموجه ن ست،ین لیاون دل يدونم برا یم

 .داشته باشه یبزرگ

 یپرسه، م یسوال رو م نیدونستم بالخره اول یکردم م یمدت که مامان بزرگ کنارم بود ونگاهم م تمام

 .ومن منتظر بودم شهیسوال باز شروع م نیدونستم اول

 :چمدان هام شدم که مامان بزرگ با چند ضربه وارد اتاقم شد لیشد مشغول در اوردن وسا شب

 تو؟ میتونم ب یم-

 .بله البته-

 .وزل زد به صورتم میتخت نشست يبزرگ به اتاقم نگاه کرد، با هم لبه  مامان

 صورتمه؟ يرو يزیچ یمامان-

 :دیخند

 .نه-

 د؟یکن ینگاهم م يجور نیپس چرا ا-

 .یخوشحال نمیخواستم بب یم-

 :زم وجواب دادم لبخند

 .خوشحالم میلیخ...معلومه که خوشحالم-
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 :شد وگفت يجد کالمش

 ؟یخوشحال و شاد باش دمیند نم؟چرایچهره ت درون اون قلبتو بب يوقت نتونستم از رو چیپس چرا ه-

 :شدم يجد منم

 ه؟یمگه تو قلبم خبر-

 .خودت بگو...دونم ینم-

 :وگفتم دمیخند یزورک

 .ستین يخبر چیه دیمطمئن باش ینه مامان-

دوباره کنارش نشستم و کادو رو به .مامان بزرگ رو در آوردم يکادو يسمت کمد لباس هام رفتم وبسته  به

 :طرفش گرفتم وگفتم

 .بودم ادتونیبه  شهیهم دیکه بدون دمیخر...ناقابله دییبفرما-

 ؟يرو به هم زد تینامزد یحرف چیه یب عیآنقدر سر شیسال پ 4چرا -

که  دمید یاالن م یسواالت رو داشته باشم ول نیجواب دادن به ا یکردم آمادگ یفکر م.دمیرو عقب کش دستام

 .نه ندارم

 ن؟یدیپرس نویمرتبه ا کیشد که  یچ-

 :نوازش کرد وگفت گونمو

 .دیبه هم عالقه دار یلیکردم خ یفکر م-

 :گرفتم  دستاشو

 د؟یش یبگم ناراحت م يزیخوام چ یاگه بگم فعال نم-

 :زد وگفت يلبخند

 .شم یناراحت نم زمینه عز-

 .االن فقط بهانست یهر جواب ،یچون هر حرف...بگم يزیاالن چ نیپس نخوا-

 :بلند شد ورفت سمت در، اما برگشت وگفتاز سرجاش .رو بهش دادم هیاز سرجاش بلند بشه هد نکهیاز ا قبل

 .کن دایپ شویممکنه بپرسه پس آمادگ یکه هرکس هیسواالت نیافسون جان، دخترم ا-

 .کردم وچقدر سخته یخودم رو آماده م قهیومن هر ساعت وهر دق ستیدونستم باز منظور مامان بزرگ ک یم
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واز همون روز اول به  يرفتم، به شب خواستگار یشد زمان رو به عقب برگردوند وبه اون شب م یم کاش

 .و نخوام مدام بگم دوستش ندارم فتمیحال و روز ن نیدادم تا االن به ا یازدواجش جواب رد م شنهادیپ

به کتاب نگاه کردم، .رو برداشتم یهوا کتاب یناخواسته ب.اتاقم کیجام بلند شدم ورفتم سراغ کتابخانه کوچ از

شست وبه  دیچشم ها را با:دمیکرد د یم ییورق زدم دست خطش رو که خود نما.دبو ياشعار سهراب سپهر

 یهر چند م...یشعرها رو بخون دوبع یفتیمن ب ادیکه  سمینو یاول م يصفحه  نویا.فکر کرد دیومن با یزندگ

 .یافت یمن م ادیاسم شاعر به  دنیدونم که با د

 يادگاریاز  کی چیرفتم که اصال وقت نکردم ه رانیاز ا عیآنقدر سر.همه حق داشتند باور نکنند.رو بستم کتاب

 .دونم چه کارشون کنم یداده بود که نم هیآنقدر بهم هد يتو اون سه ماه نامزد.هاش رو پس بفرستم

وکنار استخر، پاچه شلوارم رو  طیرفتم به ح.نداشت بخوابه الیهنوز چشم هام خ یگذشت ول یم 12از  ساعت

 .کردم یاحساس گرما م يبدجور یبود ول وریاواخر شهر نکهیبا ا.دادم باال وپاهام رو تو آب گذاشتم

 تو دختر؟ یکن یچه کار م ایکنار در يبر-

شلوارم رو زده بودم باال که مثل شلوارك شده  يآنقدر پاچه  ه،یدونم منظورش چ یم...خندم یحرفش م نیا به

 .دبو

کنارم پاهامو دادم  دیرس نکهیبه محض ا.هیمنظورش از اومدن کنارم چ دمیفهم دمیگوشه لبش رو که د ي خنده

 .آب يبهش زدم وافتاد تو ییپا ریز هیباال 

 .دنیاونم شروع کرد به خند.خودمم تو آبم دمیمرتبه د کیواما  میبلند خند بلند

 .تو آب خودت برو کنار ينداز یرو م یکیحداقل -

 شهیبود که هم ادمونی د؟یخند شهیم شهیشد اون زمان فکر کرد که هم یاما م...میاز ته دل خند دم،یخند منم

 ست؟یفقط خنده ن

 .رونیمامان بزرگ ومامان زدم ب يگونه  دنیرو برداشتم بعد از بوس یگوش

بلند نکرده بودم که  یتاکس هی يدستم رو برا.رفتم یاصل ابونیتا سرخ ادهیپ.گشتن کرده بود يبدجور هوا دلم

 یپاسخ رو زدم وگوش ي نهیناخودآگاه گز.که نگاه کردم خشکم زد میبه صفحه گوش.بلند شد میزنگ گوش يصدا

 :رو به گوشهام چسبونم

 ؟یافسون؟ برگشت-

 .بگم یچ یحت...دونستمیدادم؟ نم یجواب م دیبا
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 .بگو، نذار فکر کنم خوابم يزیچ هی...افسون؟-

 .سالم-

 .دمیلحظه به صدام وسالم کردنم خند هی

 .گفت به شمارت زنگ بزنم یبهم م يزیچ هیمن  يخدا...؟یبرگشت یک-

 .شهیم يدو روز -

 ...پس چرا-

 :خورد وگفت حرفشو

 .ادیم نیماش يصدا ؟یرونیب-

 .رونمیبله ب-

 .نمتیخوام بب یم-

 :کنم گفت یمخالفت نکهیاز ا قبل

 . لطفا افسون-

 :مجبور بودم سنگدل باشم یمخالفت کنم ول ومدیش بود که دلم نمتو صداش خواه آنقدر

 .بخوام به درخواستت جواب بدم نمیبینم یلیدل...متاسفم-

گشتن  نیخواستم برگردمواز ا.از اون بشنوم تماس رو قطع کردم يا گهید یحرف نکهیکردم وقبل از ا یخداحافظ

شد  ادهیحرف خوشکل بارش کنم که راننده پ هیخواستم .با سرعت جلو پام ترمز کرد نیماش هیمنصرف بشم که 

 .کردم یوفقط شانس آورد دلم براش تنگ شده بود وگرنه لهش م دمشیود

 .یمعرفت یب یلیافسون خ-

 .بود ستادهیا ییشدم، چون بد جا نیماش سوار

 ؟یبرگشت یک-

 :نگاه بهم انداخت وگفت هی آوا

 .ازم نبوده يساله رفتم وخبر 4انگار من  یپرس یم يورج هیخوبه واال -

 :بازوم وادامه داد يزد رو آروم

 .کردم یبهت وگرنه لهت م دمیرس يشانس آورد رونیب يزنگ زدم به خونه تون که مادرت گفت زد-

 .اومد یبر م یبگ یدخترهر چ نیاز ا.دمیخند
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 .نگو گهیها رو که د ؟تماسيداد یهام جواب نم لیمیبه ا یآخرحت يماه ها نیچرا ا نم،یخوب حاال بگو بب-

 :همون جواب رو دادم بازم

 د؟یچقدر دوسم دار نمیخواستم بب یم-

 :گفتم عینگاه بد بهم انداخت وسر هی

 .حواست به جلو باشه، به خدا من هنوز آرزو دارم...یه-

 .هیلیخ یواال منم آرزو دارم فقط تو منو جوون مرگ نکن-

 :پارك کرد وگفت يست وگوشه اسرعت رفت سمت را با

 .میحاال ما قراره مجازاتت کن...باشه-

 :با تعجب گفتم دمیخند

 ما؟ مجازات؟-

 :شونه هام جواب داد يرو زد

 .آره ما-

 :حرکت کرد وگفت دوباره

 هیقراره .یهمشون گفتن حقته بدجور مجازات بش یبا بچه ها تماس گرفتم وگفتم که برگشت شبید یوقت-

 .یکن یتنت م میما گفت یکه هرچ نهیمجازاتت ا نیو اول میرین برات بگبرگشت یمهمون

 :گفتم معترض

 .دونم یتو واونا رو خوب م ي قهیمن سل...آوا لطفا-

 :نگاه کرد وگفت ثانهیخب

 .حقته-

 .هم نخواهند داشت يدونستم انتخاب بد ینبودن وم يبد يدخترا.خوره یدونسم اعتراض اصال به درد نم یم

فردا شب  يشد برا یقراره مهمون. اون جا جمع شده بودن میمیقد يها یرستوران که تمام هم کالس هی میرفت

گونه  چیبعد از ظهر ومن هم حق ه يشد برا یمهمان يلباس هم برا دیپدر آوا تو لواسون وقرار خر يالیو

 .نداشتم یمخالفت

 :بشم گفت ادهیپ نیاز ماش نکهیمن رو رسوند خونه وقبل از ا آوا

 افسون؟-
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 :شده بود، لبخند زدم وگفتم يجد لحنش

 بله؟-

 ...اون ؟يچرا سپهر رو پس زد-

 :حرفش رو بگه وگفتم هیبق نذاشتم

 .کنم یرو نم يکار لیدل یمنو خوب شناخته باشه، من ب دیبا گهیآوا تو که د-

 .نیشما هردو عاشق هم بود...دمیترك سپهر رو نفهم لیوقت دل چیاما ه-

 :سکوت کرد وگفت يا لحظه

 ؟يکه اشتباه کرد یکن یفکر نم ؟یاالن چ-

 .نه االن مطمئنم اشتباه نکردم-

 :زدم وگفتم یپهن لبخند

 .دیانتخاب کن نیخوا یم یحاال چ نمیامروزو خراب نکن، بب-

 :همون آوا وگفت شد

 .يحق اعتراض ندار میدیخر یهر چ..به تو چه-

 :بشم گفتم ادهیپ نکهیاز ا قبل

 . که روم بشه تنم کنم دیانتخاب کن يزیچ هیتروخدا -

 .وبراش دست تکون دادم ورفت میکرد یخدافظ گهیهم د از

 :دمیآوردم، زدم به قفل که صداش رو ز پشت سر شن رونیب فمیخونه رو از تو ک دیکل

 افسون؟-

تا  رهیاز ت یبا مخلوط سه رنگ آب يچهارخونه ا راهنیپ.نکرده بود يریتغ چیهمون بود، ه.دمشیود برگشتم

صورت .نمیجلوتر اومد وتونستم صورتش رو بهتر بب. واکس خرده یمشک يوکفش ها يسرمه ا نیروشن وج

ومن عاشق مژه هاش بودم که  یکه پر وبودند ومشک ییمژه ها ،يبه رنگ قهوه ا ییداشت، با چشم ها يگرد

 .کنم ییبایتونستم مژه هامو به اون ز یهم نم ملیبا ر یمن حت

 .دمتیته ندوق یلیخ-

 :خودم اومدم دست از برانداز کردنش برداشتم به

 ...که ؟منيچرا اومد...سالم-
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 .ارمیم لیاما من برات دل يندار یلیکه دل یدونم گفت یم-

 :هم جلوتر اومد وگفت باز

 ؟یترسینکنه از من م-

 :م گرفت خنده

 .یگیم یچ-

 :لبخند زد اونم

 ؟ینیمن بب يخوا یپس چرا نم-

 داره؟ یچه ربط-

 .يهنوزم دوسم دار یکه بفهم یترسیم نینکنه از ا-

 :نگاهش کردم يجد

 .فکر کنم دهیبهت رس غاممیقبل از رفتنم پ ست،ین نطوریاصال ا-

 ست؟یمن مهم ن ي ؟عالقهیاما من چ-

 :شدم کالفه

 ؟يبر شهیم-

 :آورد باال و گفت دستاشو

 ده؟یخبرش بهت نرس.کنم یدارم ازدواج م-

 برسه؟ دیچرا با-

 :برگشتم وخواستم برم داخل که گفت.نگفت چیفقط نگاهم کرد وه يا لحظه

 .تمام نشده یچیافسون هنوز ه-

 .رو باز کردم ورفتم داخل در

 :وبه خودم لعنت فرستادم ستادمیا يبودم لحظه ا اطیکامل تو ح یوقت

 کنه؟ یفکر م یخاك بر سرت، حاال با خودش چ-

 یباعث شد عصب نیدونم چرا مقابلش نتونستم بهتر رفتار کنم وا ینم.کردم دایبا خودم سر جنگ پ يبدجور

به قول .واقعا خنده دار شده بود افمیق.ونه مامان بزرگ دیرفتم تو اتاقم وخدارو شکر نه مامان منو د میمستق.بشم

 .آوا شده بودم مثل لبو
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 .نهیمنو بب نطوری، اصال دوست نداشتم ااصال جزو برنامم نبود نیقدم گند زده بودم وا نینشستم، اول زیم پشت

 :خودم گفتم با

 .کنم یگه دارم ازدواج م یم یحاال که چ-

 :باز با خودم حرف زدم.بود یتمام نشده چ یچیگفت ه نکهیمنظورش از ا دمیفهم ینم واقعا

 ...نکنه-

 .بکنم يفکر نیتونستم همچ یوجه نم چیامکان نداشت، به ه نه

 :مامان بود.در اتاق منو به خودم آورد يصدا

 ؟ياومد یافسون؟ ک-

 کجاست؟ یاالن مامان نیهم-

 :صورتم زل زد وگفت به

 .عادت به خواب بعد از ظهر داره یمامان یخوب بدون دیتو که با-

 :نگام کرد دیبا ترد يا لحظه

 شده؟ يزیچ-

 :زور لبخند زدم به

 .بشه دیبا ینه چ-

 شده؟ يزیچ.یهست یکه عصبان ییمثل وقت ها يشد...صورتت-

 :سرجام بلند شدم از

 .دیخر رمیعصر با هم م يطرفا دم،یآوا رو د یراست...نه مامان جونم-

 :وگفتم دمیخند

 .فردا شب ره،یبگ یقراره برام مهمان-

 :رفت گفت یم رونیکه از اتاق ب مامان

 .از دست شما دخترا-

 .نگرفت یمهمان نیاز ا يرادیخاطر ا نیوهم آوا رو به هم شناختیمامان هم منو م خوشبختانه

 شد؟ یمگر م یول.به درد نخور رو از ذهنم پاك وخودم رومشغول کردم يها فکر

 .دیمرکز خر میرفت میو دوست قد یبه همراه آوا و دو تا از هم کالس عصر
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برد اتاق  یمنو م يجد يمتر پارچه نداشت وجد مین یکرد که حت یانتخاب م ییلباس ها. چه کار که نکرد آوا

شده بودند ومن باور کرده بودم که اونا قصد  يهم مثل اون جد هیبق.افتادم یپرو تا تنم کنم ومن به التماس م

 .لباس مناسب برام انتخاب کنند هیندارند 

انتخاب کردند که  یلباس هیشدم، بالخره  دیرسما نا ام گهید دند،یلباس هاشون رو انتخاب کردن وخر هیوبق آوا

 یاسیو دیسف ياش پر از سنگ ها نهیس يرنگ که رو یاسی نهیلباس تک آست هی.خودم هم نتونستم نه بگم

 .دمشینه بگم وخر ومدیدلم ن ینبود ول دهیپوش نکهیبا ا.بود

 :که نرگس دوستم گفت میآوا بود نیماش تو

 ؟یشیبگم ناراحت نم یچ هیافسون  یراست-

 :عقب وگفتم برگشتم

 ؟ینه چ-

 :که کنارش بود زد به پهلوش و گفت نینوش

 ؟ینگ يریم یم-

 :وگفتم دمیخند.موند یتو دهنش نم یچیدهن لق بود ه ییجورا هی شناختمیرو خوب م نرگس

 .ستین یناراحتم بشم مشکل...بگو-

 :جلو وگفت دیخودشو کش نرگس

 .گفت يزیچ هیمسعود نامزدم، -

 گفت؟ یچ-

 :ه نگاه کرددور به هم هی

 .خواد ازدواج کنه یگفت سپهر م یم-

 :نکنه وگفتم یکردم حالت چهرم فرق یسع

 .قراره عذب بمونه شم؟مگهیمن ناراحت م يخوب حاال چرا فکر کرد-

 :خنده ریزد ز نرگس

 .کردم عاشقته ینه اما من فکر م-

 :بدجور تپش گرفت، برگشتم وگفتم قلبم

 عاشقم نبود؟ يدیحاال فهم-
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 :شونه هام وگفت يزد رو نرگس

 .قراره باهاش ازدواج کنه یک شهیگفت باورتون نم یمسعود م-

 :گفت عیسر نینوش

 نگفت؟ نویا ؟یک-

 :دیداد وآه کش هیتک نرگس

 .رفت بگه ادشیشد مسعود  یدونم چ ینم میدیجا که رس نیبه ا-

 :وگفتم دمیشکر به خونه رس خدارو

 .تمام شد زیهمه چ شیسال پ 4 د،ینکش شیبحث رو پ نیا گهیبهتره د-

 .شدم ادهیبزنند پ یحرف نکهیکردم وقبل از ا یهمه خداحافظ از

 يهفته برا کیکه  یبه رنگ ارغوان یلباس دم،یرو د میذاشتم تو کمد که لباس روز خاستگار یلباسم رو م داشتم

 ...انتخابش وقت صرف کردم، اما در آخر

 ارم؟یدووم ب یتونم تا روز عروس یم یعنی-

 :خندم، آروم یم

 ؟ياریچرا دووم ن-

 ؟یاگه مثل مجنون بشم چ-

 .مجنون فقط تو قصه ها بود-

 :شد وگفت يجد

 .کنم یاما منم عشق به تو رو قصه م-

 .دمیکش قینفس عم هیلباس رو گذاشتم و . رو بستم چشمام

 .خوش ندارند انیتمام قصه ها پا-

 .خونه اطیبه منظره ح زنم یو زل م نمینش یم یصندل يپنجره رو کنار

 ...که يروز نیواول زییروز پا نیسال قبل، آخر 5 يتو گوشم، صدا ادی یآوا م يصدا

 امروزکه من پالتومو جا گذاشتم خراب شده؟ هی نتیماش نیافسون چرا ا يوا-

 :دادم گفتم یکه دندان هام رو به هم فشار م یبرگشتم سمتش ودر حال کالفه

 .لباس گرم تنم هست ست،یمن سردم ن.منو وردار يپالتو ،یزن یچقدر غر م-
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 :وگفت ستادیعقب برداشت،  دوباره اومد کنارم ا یصندل يپالتو رو از رو آوا

 بهش؟ يباال وزل زد يکه کاپوتو زد ياریسر در م نیحاال مگه از ا-

 :که به تمسخر صداش رو خنده دار کرده بود ادامه داد یحال در

 .هیحاذق کیکنه انگار مکان ینگاه م نینگاه تروخدا همچ-

 :سرم رو باال دادم وگفتم یکم

 ؟ینگ يزیچ شهیم ارم،یآره سر در نم-

 :اون که اصال طاقت نداره حرف نزنه گفت اما

 ؟يریگ یپس چرا کمک نم-

 :ستادمیا صاف

 .کمک ادیب یکیکه  گه،یکاپوتو زدم باال د نیهم يبرا-

 :نگاهم کرد، لبش رو کج کرد وگفت يا لحظه

 شه؟یکسر شاًنت م يریکمک بگ یمثال اگه از کس-

 :رمیخندمو بگ يکردم جلو یسع یخنده م گرفت ول خودمم

 .شهیسوارش م یچ يخودشم درست کنه برا نیماش ستیدختره که بلد ن نیگن ا ینه، اما م-

 يبرا کیپس مکان اره؟یدرب رشمیسر از کار تعم دیداره، حتما هم با نیمن افسون مگه هرکس که ماش يخدا-

 ه؟یچ

 .میکرد یبحث م میجواب بد گهیهمد يبه سوال ها نکهیوآوا بدون ا من

 :وگفت ستادیا نیاون کنار ماش که

 تونم کمک کنم؟ یم-

 :گفت عیشده بود سر زیصبرش لبر يکه کاسه  آوا

 .بله دیتون یاگه م-

 :گفت ییخوش رو با

 د؟ید یپس اجازه م-

 نییآوردند سرش رو تا تونسته بود پا یدر م نیماش ریسر از تعم ییمثل کسا.میدو از سر راهش کنارش رفت هر

 .برد
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 :که اون نشنوه گفتم يگوش آوا جور کنار

 .دونه ینم یچیفکر کنم ه-

 :وگفت دیرو به من کرد لبش رو گز آوا

 .وقت صداتو نشنوه هی سیه-

 .کنه ینم يکار یکنه ول یست که فقط داره نگاه م قهیدق 5االن -

 :وگفت دیساب دوناشودن

 .صبر کن کمی-

 :حوصلم سر رفته بود کنارش رفتم وگفتم گهیمن که د اما

 شه؟یدرست م-

 :لبخند گفت هیکرد وبا  نگاهم

 .دیدرست شد، استارت بزن-

 .خوشبختانه روشن شد.رفتم واستارات زدم نیماش داخل

 .روشن شد یراست یراست ییوا-

 :وگفت شهیکنار ش اومد

 .دیمشکل داره، بهتره عوضش کن نتونیماش ياحتماال باطر.برقش بود که وصلش کردم میاشکال از س-

 :گفتم خندان

 ...ممنون جناب یلیخ-

 :گفت عیسر

 یلیسپهر وک...سپهر-

 .یلیممنونم جناب وک-

 :زد وگفت کیش یلیلبخند خ هی بازم

 .سردشه یلیانگار دوستتون خ دیبر گهیکنم، لطفا د یخواهش م-

 .تمیبه سمت خونه رف یوخداحافظ گهیتشکر د هینگاه کردم، سوار شد وبعد از  دیلرز یم دیب آوا که مثل به

 ...دیشا...معنا دارند هیهر دو  دمیشا...ریتقد ایبود  سرنوشت
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که  یسرنوشت...رفتمیرو پذ رمیکه من خودم سرنوشتم رو قبول کردم و تقد نیا...مشخصه یلیموضوع خ هی اما

 تمام بشه؟ نیریتونه ش یباشه؟م نیریتونه ش یبود اما م ياجبار دیشا

 :لبخند اومد تو اتاق وگفت هیبا .بابا رو احساس کردم، برگشتم عطر

 شده؟ يزیچ-

 :ومن هم نشستم نشست

 .دمیامروز سپهر رو د-

 خوب؟-

 :بابا نگاه کردم وگفتم به

 .کنه یگفت داره ازدواج م-

 ؟یمونیپش-

 :جواب دادم عیسر

 .نه-

 :لبخند زد بابا

 ؟يپس چرا کالفه ا-

بود کالفه شده  دهیکه نرگس از نامزدش شن ییدونم چرا از لحن سپهر و حرف ها یخودم نبود، نم دست

 .دونم چرا به دلم بد افتاده بود ینم.بودم

 ...فقط...بابا ستمیکالفه ن-

عذاب وجدانم به .شده بود رمیگ بانیبود که گر یها به خاطر عذاب وجدان نیتمام ا دیبگم، شا یدونستم چ ینم

 .ارمیشکست دلش ب يبرا یلیخاطر بود که نتونستم دل نیخاطر نبود که ترکش کردم نه، به ا نیا

 :که گفت دمیبابا رو از کنارم شن يصدا

با شکست دل نه  یرفتن بهتره حت یگفت یوقت ،يبر دیبا یگفت یوقت ،یهست یاعتقاد دارم دختر عاقل شهیهم-

 .هم داشتم يا گهینگفتم اما دخترم من باور د

 :کردم وگفت نگاهش

 ...باور داشتم که سپهر دوست داشت و-

 :دادم ادامه
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 به من داشته باشه؟ يممکنه هنوزم عالقه ا یعنی-

 :به سکوت گذشت وگفت يا هیچند ثان.نزد یباباحرف

 .یباهاش صحبت کن دیتو با-

 .کنه یدونم که باور نم یاما بابا م-

 :سرجاش بلند شد وگفت از

 .کنه یباور م یرو بگ قتیحق یوقت-

رفتم  یحرف چیه یب لیدل نیکنه به هم یوجه باور نم چیدونستم که سپهر به ه یرو خودمم م نیا شهیهم

 کردم که باور کنه؟ یوحاال چه م

حوصله وکسل  یب یشتم روز مهمانخوردم، اصال دوست ندا یمسکن.فکر کردم که سرم درد گرفت آنقدر

بود وخواب به چشمام  دهیفا یب یهر چقدر تالش کردم ول.شدم رهیو به سقف اتاقم خ دمیطاق باز خواب.باشم

 .گرفت یمکرد خوابو ازم  یمغزم رو به خودش مشغول م يفکر یخصلت بد من بود، وقت نیا.ومدین

دوست داشتم هرچه زودتر سرما برسه  یلیخ.نشستم نهیوکنار شوم نییپا يورفتم طبقه  رونیاتاق زدم ب از

 .میرو روشن کن نهیوشوم

 ...گذشته ادی باز

 :آوا گفت میحرکت کرد نکهیمحض ا به

 .زدم یم خیداشتم  گهیواقعا خدا رسوندش، د-

 :نگاه بهش کردم وگفتم هی

 .ياریرفت ب ادتیچطور پالتو رو  یهست ییسرما نقدریموندم تو که ا-

 .کرد يکار شهیو نمر یفراوموش-

 :وگفت دیآروم خند بعد

 .سرنوشته دمیشا-

 .میداد کیوگوش به موز مینگفت یچیبه خونه ه دنیتا رس گهید

 :آوا نگاهم کرد وگفت ستادیا نیتا ماش.میدیغروب بود که رس کینزد

 برم؟ یخونه؟با تاکس میوا چرا نرسوند-

 :وگفتم دمیخند.خنده دار شده بود، مثل مظلوما افشیق
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 ستن؟یبابا مامانت ن یمگه نگفت.ینه آوا جان، امشب مهمان ما هست-

 :دفعه تکون خورد داد زد هی

شد بگم از  یروم نم گهیرفتم خونه د یاگر هم م.به کل فراموش کرده بودم.یخوبه گفت ،یگیراست م ییوا-

 .زنهیمدام حرف م ایدوستاشه و شیپ شتریجور وقتا ب نیآرمان هم که ا.ترسم یم ییتنها

 :وگفتم دمیهوش سرشار خند نیا از

 .واقعا که-

 .شد، رفت سمت در سالن ادهیوزودتر از من پ دیخند اونم

 :لبم بود گفتم يکه گوشه  يلبخند هیبا .ستادهیهنوز دم در ا دمیبهش د دمیرس

 ؟يشد یتعارف هیداخل؟چ ير یچرا نم-

 :گفت یرسم یلیکنار در عقب رفت و خ از

 .اول صاحب خانه-

 :بود بزنم پس سرش کینزد گهید

 .گهیخودت لوس نکن بر تو د-

خانم چرا اول دوم  دمیو رفت داخل وتازه اون موقع بود که فهم اوردیدر ن يلوس باز گهیگفتم که د يجد آنقدر

 .کنه یم

 :اومد سراغمون و گفت دیبار یاز سر وروش م یکه نگران یدر حال مامان

 ه؟یچ يرااون تلفن ب ن؟پسیکرد رید نقدریچرا ا-

 :جلو گفتم رفتم

 .تا کمکمون کنه ستادیا ینم یهم خراب شده بود وهر کس ییشد، بد جا یروشن نم نیماش د،یترو خدا ببخش-

 :مامان رو گرفت وگفت يهم جلو اومد ودستا آوا

جا مقصر  نیا.رفت زنگ بزنه واطالع بده ادشیاونقدر هولش کردم که .منه ریهمش تقص دش،یجان من ببخش-

 .منم

 :گفت یکه اخمش فرو کش کرده بود تصنع مامان

 ؟یونه خودت تماس گرفت یانداخت ادشیرفت تو چرا نه  ادشیحاال اون .آوا يتو که بدتر مقصر-

 :بهانه آوردن نداد وگفت يبه ما اجازه  گهیاومد، د یکم کم داشت لبخند به لبش م گهید مامان
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 .دیخودتونو گرم کن دیبر.دیهستجا  نیوا نیحاال خداروشکر سالمت-

 .مینشست نهیوکنار شوم میدو لباس هامو رو عوض کرد هر

 :گرم آورد وکنارمون نشست وگفت ریهم برامون ش مامان

 ؟يکمکتون کرد؟چرا به پدرت زنگ نزد ین؟کسیرو درست کرد نیحاال چطور ماش-

خداروشکر اومد وبهمون  یکی. کنم یشلوغه ونگرانش م یلیدونم سرش خ یبا بابا تماس نگرفتم چون م-

 .کمک کرد

 :مرتبه آوا با خنده گفت کی

 .خدارسوندش به خدا-

 رسوندش؟ خدا

 نطوریگم اگه قرار بود ا یکنه ومدام به خودم م یمدام ذهنم رو مثل مته سوراخ م.تو ذهنم ادیسوال م نیا مدام

من  يسرنوشت رو برا نیگن خدا ا یم گن خدا رسوندش؟ پس چرا یبشه، اگه قرار به شکستن بود پس چرا م

 ه؟یمقدر کرده؟مگه خدابه شسکت دل راض

رو  زیکنه، چون خود خدا همه چ یگم اگه شکستم حتما خدا درك م یکنم وم یم هیخودم توج يمدام برا اما

 .دونه یم

رو به  شیشگیهم حیلبخند مل.به رو به روم ومامان بزرگ نگاه کردم.دستام احساس کردم يرو رو یگرم دستان

 :لب داشت

 تو دختر گل؟ یچرا هنوز نخواب-

 :لبخند زدم وجواب دادم یزورک

 .دیدون یشما بهتر م یمامان-

 :پاهاش گذاشتم وگفت يرو رو سرم

 .یبخواب یتون یآنقدرفکرت رو باز مشغول کرده که نم یچ یبگ دیپرسم تا شا یم-

 :منو هم آروم کنه یمثال مامان یآرامش ب دیبندم تا شا یرو م چشمم

 کنه؟ رییباورم بخواد تغ نیکنن که ا یم يخودم باور دارم که اشتباه نکردم اما چرا کار یمامان-

 :وگفت دیسرم کش يرو رو دستش

 .ندارن رششیپذ يبرا يچون بهانه ا-
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ب رفتم سراغ تخت گرم ونرمم وبه خوا یگفتن به مامان ریشب بخ هیشد، با  یکم چشمام داشت خسته م کم

 .رفتم

***** 

 :خوردند نگاه کردم وگفتم یداشتند من وم گهیکه د ییچشم ها به

 .من نینه؟ کشت ایخوبه -

 :گفت جانیبا ه شهیمثل هم نرگس

 .تو دوخته بودند يلباس رو برا نیالحق که ا-

 :گفت آوا

 .یدرخش یو خودت در اون م یتو هست یمهمان نیا يامشب ستاره -

 .ادیکردم آنقدر خوششون ب یاصال فکر نم یاز لباس خوشم اومده بود ول یلیخودمم خ.ذوق کردم یحساب

سمت  يچون شونه  یلباس بلند بود ول نکهیبا ا د،یتمام نگاه ها سمت من چرخ رون،یب میاز اتاق زد هرسه

 یدلم م.نداشت یتیبرام اهم گهیبعد کم کم عادت کردم د یاول معذب بودم ول ییجورا هیراستش لخت بود 

 .شد یمگر م یشب خوش باشم ول هیت خواس

 .دمیشاد وخوشحال رقص هیرفتم وسط وبا بق یستیرو دربا یآنقدر خوب بود که ب یمهمان جو

 .ساعت تمام وسط باشم ونگم خسته شدم میشد که ن یباورم نم خودمم

وآوا هم  نینوش دمیآب پرتقال برداشتم که د هی.بود یدنیخنک ونوش يها وهیکه پر از آبم يزیطرف م رفتم

 .اومدن

که مشخص بود به رنگ  یشرتیوت یکت مشک هیسپهر با .  دمیتا چشم آشنا د 2که  میگوشه نشست هی هرسه

همه اول به اون نگاه کردن وسپس .نگاه هارو به خودش جلب کرد یمشک نیو پر از نقشو نگاره وج هیاستخون

پنج شنبه بود . گذشته هب دیاما منو کش دیدونم چقدر طول کش ینم رهیخ ينگاه ها نیا.به من چشم دوختند

وارد . شاپ یکاف هی میآوا رفت یشگیطبق عادت هم دیبعد از خر. مینداشت یوخداروشکر که کالس لدایوشب 

اومد وما رو به  شخدمتیپ هیکه  میکرد ینگاه م نیپر از آرامشش با تحس يهر دو به فضا م،یشاپ شد یکاف

چند  دمینسکافه ها رو آوردند که د. کافه یبازرس يبه ادامه  میوشروع کرد میسفارش داد.نشستن دعوت کرد

کالفه .شدم یمن اصال متوجه نم یزد ول یداد ومثال با من حرف م یلبش رو تکان م ییجورا هیبعد آوا  هیثان

 :شدم وگفتم
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 رفته؟ ادتیبگو چته؟ حرف زدن -

 :کرد وگفت یپوف

 .پشت سرت رو نگاه کن-

 :گفتم.دمیه بود که به زور شنآروم گفت آنقدر

 پشت سرمه؟ يزیچ ه؟یخبر-

 :پر از غضب کرد وگفت چشمامو

 .ینه، ک یچ-

 :من آورد وادامه داد کیرو نزد سرش

 .بوده حتما نجاینگو ا...بودما دهید ییجا هیپسره رو  نیمن گفتم ا-

 :گفتم متعجب

 ؟يجا اومد نیمگه قبال ا-

 :فکر کرد وگفت کمی

 .امیم ادیشاپ ز یمن کاف یدون یخودت که م...دیشا-

 :که خودش اومد کنارمون وگفت هیک ،یمنظورش از ک نمیپشت سرم رو نگاه کنم که بب خواستم

 ن؟یدیبه سالمت رس روزیسالم خانم ها، حالتون چطوره؟ د-

 :لبخند زدم وگفتم کیکوچ

 .خراب شده بود یید جاب نیماش.میزد یم خیاحتماال منو دوستم  دیاگه شما نبود...بله-

 :هم به حرف اومد وگفت آوا

 ...جناب دیببخش یراست م،یممنون یلیبله واقعا خ-

 :زد وگفت یپهن لبخند

 .یلیوک...سپهر-

 :ادامه داد آوا

 .برام آشناست یلیخ افتونیآخه ق د؟یکن یجا کار م نیشما ا ،یلیجناب وک دیببخش-

برامون  یلیکنه خ یبا خودم گفتم حاال با خودش فکر م. دیپرس یم دیدونم چرا آنقدر مهم بود که با ینم واقعا

 .مهمه
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 :اومد که جواب داد صداش

جا، هم کمکش  نیا امیره م یحوصلم سر م یوقت.از دوستانمه یکیجا متعلق به  نیا.راستش هم آره، هم نه-

 .کنه یقهوه مهمونم م هیکنم و هم  یم

 :ادما نگاه کرد وادامه د يبه هر دو يا لحظه

 .دمیدونم کجا شما رو قبال د یاما من م-

 :که گفت میدو با تعجب نگاهش کرد هر

 .دانشگاه يکتابخونه -

 :مرتبه گفتم کی

 .ارمینم ادیجدا؟من که اصال به -

 :که اون متوجه نشه وگفت يبا پاش زد بهم، البته جور آوا

 .بود شونیآخر سر دست او یگشت یکتاب م هیترم بود که دنبال  لیاوا.اومد ادمیچرا االن -

 :احمقا شده بود مثل

 .اومد ادمیآهان حاال -

 :وگفت دیخند

 .دونم یاما من هنو اسم شما رو نم...خداروشکر-

 :مرتبه آوا گفت کی

 .افسون هستند، افسون ماندگار وبنده آوا خوش رفتار شونیا-

 :زد وگفت لبخند

 .دیمنو فراموش نکن دوارمیام...خوشبختم-

جمله خود به  نیچون انگار گفتن هم.کرد ینم انیجمله رو ب نیکرد وکاش اصال ا یآرزو رو نم نیسپهر ا کاش

 .و فراموشش نکنم افتمیب ادشیخود باعث شد بهش فکر کنم، 

 .افتهیو چشممون بهش ب مشینیکرد که بب یم يتو دانشگاه کار شهیاون روز به بعد هم از

که داشت به طرفم  نمیبه حال و دو تا چشم ها رو بب ،یبه مهمان مرتبه پهلوم درد گرفت که باعث شد برگم کی

 .اومد یم

 .سالم به نامزد سابقم-
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 :زدم وگفتم یزورک لبخند

 .طرفا؟من که دعوتت نکردم نیاز ا ،یلیسالم جناب سپهر وک-

 :وگفت دیخند

 ؟یجا معذب نیاز بودن من ا-

 .شدم یم کیزدم اما خودم کوچ یبهش م یلیس هیشد  یخورم اگه م یم قسم

 :وجواب دادم دمیخند منم

 .یگفتم شما معذب نش-

 :قدم کرد وگفت کیرو  میکه با هم فاصله داشت یقدم دو

 .امشب نامزدم منو دعوت کرد-

 .تمام حواسشون متوجه ما شده بود یبلند بود ول کیموز يصدا نکهیکه اونجا بودند با ا ییکسا تمام

 .بگم کیوقت نشد تبر ؟يجد-

 .کردند ینگاه دخترا شدم که همه به هم نگاه م متوجه

 :شد وگفت کینزد گهید یکم سپهر

 .توجهات بره سمت اون ومن يخوام با گفتن اسم نامزدم، همه  ینم ،یمجلس نیا يامشب تو ستاره -

 .موضوع جلب توجه نکرده بود نیکه نکه با گفتن ا واقعا

 :آورد جلو وگفت دستاشو

 ؟یکن یبول مدعوت منو ق-

 :لبخند کج گفتم هی با

 نامزدتون ناراحت نشه؟-

 :وگفت دیخند

 ه؟یکه ک یبرم طرف اون که متوجه بش يخوا ینکنه م...دونه یم.نگران نباش-

 .رو قبول کردم وباهاش رفتم وسط دعوتش

 .مجلس باشه يبود که خودشم ستاره  دهیتا اون زمان اون به هدفش رس.کردن ینگاهمون م همه

اما اون فقط به من زل زده بود ونگاهش .هیدوست داشتم بدونم نامزدش ک یلیخ.داد یبدجور قلقلکم م يزیچ هی

 .مردم یم یشد که داشتم از فوضول یخودمم باورم نم.رفت ینم يا گهید يجا
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 ؟یبدون يدوست دار یلیخ-

دونستم  یاقل من مکه معناشون رو حد يکرد، جور یداشت نگاهم م يرفت سمتش چشماش که بدجور نگاهم

 :خواستم برم که اجازه نداد.نگاه وحشت کردم نیاز ا.پر از عشق...هیاسمش چ

 .يکنند که حسادت کرد یدر موردت اشتباه فکرم يگه بر-

 .کنم یحسادت نکردم ونم-

 :دمیزد غمش رو د یلبخند م نکهیشد، اما با ا ینم باورم

 .حسادت هم جزو عشقمون بود شیسال پ 4اما -

 ... دمیلرز

 نره ادتیافسون -

 :کرد که نخواد بلند بگه کیسرش رو به گوشم نزد یکم

 .هست...و...بود میاز زندگ يعشق تو جزو-

 .لبخند آخر رو هم زد واز من جدا شد.هم تمام شد کیجمله وکلمات موز نیگفتن ا با

 :نشتم، به محض نشستن نرگس گفت هیوکنار بق رفتم

 گفت؟ یم یچ-

 .يتکرار ،یچیه-

 :گفت نینوش

 .نگاه نکرد گهیدختر د هیبار به  هیالمصب  هینامزدش ک یعنی-

 :گوشم آورد وگفت کیسرش رو نزد یکم

 ه؟یبه نظرت ک-

 :گفت یمرتبه نرگس به شوخ کی.کرد ینگاه م گهید يدختر به

 ؟یستیخودت ن نینوش-

 :بازوش وگفت يزد رو نینوش

 .دزدم یرو نم یمن نامزد کس...گم شو-

 :گفت آوا

 ؟یخودت چ-
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 :زد غیج بایتقر نرگش

 .من نامزد دارما...یه-

 .گهیدختر د چیزل زده بود به من نه ه.اجازه رفت سمت سپهر یچشمام ب.میدیسه خند هر

 .کردم یاحساس م ینگاهش رو به خوب ینیرو گرفتم اما سنگ نگاهم

 :به آوا گفتم رو

 گه؟ ینکنه دروغ م-

 .احتمال هی نمیا.دیشا-

کنه،  ینگاه نم يا گهیدختر د چیگه نامزدش دعوتش کرده اما به ه یم نکهیبا ا.ه به منزل زد يبدجور-

 کنه؟ یدختره حسادت نم یعنی...بهیعج

که جلومونو گرفت و رو به من  میاز در سالن بر میوآوا خواست نیبا نوش.بود یکم کم وقت تمام شدن مهمان گهید

 :گفت

 .رسونمت افسون یم-

 :نگاهش کردم وگفتم يجد

 .من و خودت رو نقل حرف امشب نکن نیاز ا شتریب.رمیبا دوستام اومدم با اونا هم م...مگه؟ يراننده ا-

 :بزنم گفت یحرف نکهیبه بازوم نگاه کردم، قبل از ا یعصب.شدم دهیکش دمیدفعه د کیخواستم برم  تا

 .رمباهات حرف دا...ایپس ب.میاگر قرار به نقله تا االنم شد-

 :لبخند زدم وگفتم یعصب

 .ادینکه بدت م-

 .کردم وهمراه سپهر رفتم یبا نگاهشون منو نخورند از دوستانم خداحافظ هیبق نیاز ا شتریب نکهیا يناچار برا به

 .گذاشت که حداقل اعصاب آدم خورد نشه یهم نم کیموز یحت.بد گذشت یلیبه سکوت خ يا قهیدق چند

 .یساکت-

 :بودم وجواب دادم رهیرو به روم خ به

 آواز بخونم؟-

 .گفتم یچ دمینفهم خودمم

 :وگفت دیخند
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 ؟يچطور.بگو يزیچ هی...نه-

 .خوبم، خوش وخرم...که ینیبیم-

 :پارك کرد وبرگشت سمت من وگفت يرو گوشه ا نیمرتبه ماش کی

 .ستمیخوش وخرم ن...ستمیاما من خوب ن-

 .دیبلع یداشت منو م گهید.دمینگاهش وچشماش ترس از

 :فقط تونستم بگم-

 ...سپهر-

 :کرد وگفت کیسرش رو رو به من نزد یکم

 .اسمت رو صدا بزنه يرو که دوستش دار یکس نکهیا باستیز یلیخ-

 .خورم که کاش الل بودم یموقع قسم م اون

 .شد کیباز سرش حرکت کرد وبه من نزد دمید

 :شدم وگفتم داغ

 .نییپا رمیم نیاز ماش يانجام بد یخورم کار اشتباه یقسم م-

 .رو زد يصاف نشست و قفل مرکز سرجاش

 ؟یترس یاز من م-

 .نه-

 :کرد وگفت نگاهم

 چرا؟ ،يلرز یم يدار...افسون یترس یم-

 :گفت.دونستم یمقدمه اندامم رو نم یلرزش ب نیا لیدل خودمم

 .يزلر یم یشینگران م يزیاز چ یوقت...کم بود اما بس بود که بشناسمت مونیمدت نامزد دیشا-

 :مکث کرد وادامه داد یکم

 .افسون یشناسیچون درون خودت رو م ینگران-

 .سپهر بودم یگفت ومن اون لحظه نگران دلتنگ یم راست

که مادرم  نهیا يکنم برا یدارم ازدواج م ینیبیاگه م.بدون که فراموشت نکردم ،ینیبیمنو م يرفتارا نیاگه ا-

 .عمرشه يآخرا
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 :سکوت کرد وادامه داد يا لحظه

 .بتونم فراموشت کنم یرو هم بگ تییجدا لیاگر دل یفکر نکم حت-

 :اومد گفتم یکه انگاراز ته چاه در م ییصدا با

 .یکشیفقط باعث عذاب خودت م يجور نیا-

 :زد ادیهوا فر یب

 .نداره یعذاب لطف یچون عشق ب...دم یعذاب شرکت م نیپس تو رو هم تو ا-

گفت من  یم نکهیشناختم وا یسپهر رو خوب م. گرفت شیخونه مون رو پ ریحرکت داد ومس رو نیماش یعصب

اصال احساس  نیازبودن کنار سپهرتو ماش. کنه یکارو م نیده شک نداشتم که ا یعذاب قرار م نیرو هم در ا

به من حساسه  سبتبود که سپهر ن نیا دونستمیکه در موردش خوب م یاز موضوعات یکینداشتم،  یخوش

 :خونه نشسته بود اطیح يچمن ها يبود کنار من رو یدونم ک ینم. حسود یوکم

 .ومحرم میکاش االن عقد بود-

 :هیحرف چ نیعلت گفتن ا نمیکنم تا بب یم نگاهش

 .شناسمتیادب، چون م یب شمیکارو انجام بدم م نیمطمئنا االن اگر ا-

 :بود گفتم دایکه کامال تعجب در اون پ یباال دادم وبا لحن ابروهامو

 ؟يچه کار-

 :زد وگفت يمحو لبخند

 .خواد ببوسمت یدلم م-

 :وگفت دیبار بلند خند نیا.کردم یحس م یقرمز شدن گونه هامو به خوب  د،یبه صورتم دو خون

 .عاشقتم افسون-

 :خوش او يدر کنار هم بودن وصدا نیریسکوت ش باز

 م؟یگم اصال دوست ندارم بچه داشته باش یبا خودم م یگاه یحت شهیباورت م-

 :گفتم عیسر

 چرا؟ ؟یچ-

 :بود ينداشت وکامال جد لبخند

 .به جز من بهت بگه عاشقتم یخواد کس یحسودم، دلم نم یلیکنم خ یاحساس م-
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 :دمیخند

 .اما من بچه دوست دارم-

 .راه داره هی-

 :حرفشم وگفت منتظر

 .من بشه هیشب-

 .با من نداشت يادیز يکنارم بود وفاصله . پهر از کنار گوشم چشمانم رو باز کردمس ياحساس صد با

 .میدیرس-

 :بشم گفت ادهیپ نیدر خونه نگاه کردم وتا خواستم از ماش به

 .منتظر جوابم-

 :نه ای ارمیدونم تاب م یکنم، چون نم ینم نگاهش

 ؟یمنتظر چ-

 .ستین لیمن دل يهنوز برا شیچهار سال پ لیدل.يکه جوابم رو بد نیا-

 :ارمیاگر تاب ن یکنم، حت یگردم وبه چشمانش نگاه م یم بر

 .کنم یواقعا تعجب م-

 ؟یچ يبرا-

 ...يتو االن دار ستیمهم ن ؟یاالن بامن ستیمهم ن ست؟یکه نامزدت اصال براش مهم ن نیا-

 :دیرو بر حرفم

 خوام ازدواج کنم؟ یمن م ستیمهم ن ؟یتو چ يبرا-

 :گفتم دیترد یب

 .کردم یاگه مهم بود ترکت نم.ستیصدم هم مهم ن کی يبرا یحت-

 :پر از بغض شد صداش

 ...من یدونست یافسون؟ چرا؟ تو که م يچرا ترکم کرد-

دور شدم با سرعت  نیقدم از ماش کیکه  نیشدم وبه محض ا ادهیپ نیاز ماش.کاره رها کرد مهیرو ن حرفش

زمان مدرسه  یحت.رو به سپهر بگم لمیتونستم دل یشد هنوز هم بعد از چهار سال نم یباورم نم. رفت ودور شد
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آنقدر خسته بودم که . میبگوماندم که چه  یخواست من م یم یکتاب ریغ لیدل یمعلم در مورد موضوع یوقت

 .دمیرفتن به حمام به تخت رفتم وخواب یوحت یفکر نکردم و بدون معطل گرید

 :آوا غیج يبود وباز هم صدا صبح

 .بلند شو لنگ ظهر-

 .ولم کن جان مادرت ادیخواب م-

 :خندد یصدا م با

 .کنمایپارچ آب حرومت م هی یخورم پا نش یقسم م-

 :وگفتم دمیسرم کش يرو شتریرو ب پتو

 .شیبکش یتون یسرمه ونم يپتو رو-

 :گفت یآروم يبار با صدا نیساکت شد وا يا لحظه

 .يبا سپهر بود شبیگم د یبه مادرت م یبلند نش-

 :سرم وگرفتن مچ دستش يشد با برداشتن پتو از رو يتخت و احساس بلند شدنش مساو تکان

 ...یلیخ-

 :وگفت دیخند

 ؟یچ یلیخ-

 :نشست وگفت کنارم

 .شهیازت بلند نم يبخار چیدونم ه یم-

 .تخت ورفتم دست وصورتم رو بشورم يخودم بلند کردم وگذاشتم رو  يپتو رو از رو یعصب

 :خانم اونجا نشسته ودر حال خوردن صبحانه ست دمیاومدم و رفتم آشپزخونه د رونیحمام ب از

 ساعت چنده؟-

 .ازدهیربع به  هی-

گشنم  یحساب. کنارش قرار گرفتم ومشغول خوردن شدم.که گفت هیبله همون دمیساعت رو نگاه کردم د خودمم

 .بود

رو به روش  یدست شیپ يآورده باشه لقمه رو گذاشت رو ادیرو به  یخوردن انگار که موضوع مهم نیدر ح آوا

 :وگفت
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 اومده؟ یمامان یتو چرا نگفت-

 .رفت ادمی دیببخش-

 .بعد يهم بمونه برا یکی نیا هیتنب-

بود ومامان بزرگ اون رو هم مثل نوه اش دوست  یآوا هم مامان يمامان بزرگ برا. مشغول خوردن شد دوباره

 .میمحله بود هیاون موقع در . میساله بود 6که من وآوا هر دو  یشگت به زمان یو آوا برم یمامان ییآشنا. داشت

مامان بزرگ . اومد خونمون ونیشده، گر یکه معلوم بود با چنگ زدن ناخوناش زخم یروز آوا با صورت هی

دقه رفتن وآب قند قربان ص یبعد از کل.سمتش رهیم نهیبیم تیآوا رو در اون وضع نکهیخونمون بود و به محض ا

 :کرد گفت یآوار رو نوازش م ياکه گونه ه یآروم در حال یلیمامان بزرگ خ. شهیآروم م یدادن بهش آوا کم

 .میشده تا کمکت کن یبگو چ. شهیحالش خوب نم یکه کس هینکن، با گر هیگر زمیعز-

 :به هق هق افتاده بود جواب داد گهیکه د آوا

 .داداشم گم شده...دا-

 :داد يبزرگ آوا رو در آغوشش جا مامان

 .کنه يحتما با دوستاش رفته تا باز زم،یعز شهیم دایپ-

 .میخونه بود شیاخه با هم تو پارك پ...نه-

 داداشت چند سالشه؟-

 :وگفت دیآوا رو بوس يمامان بزرگ انگشتا. دستاش رو باال آورد وعدد چهار رو نشون داد آوا

 ست؟ین ادشیخونه وآدرس رو  يشت مثل تو شماره مگه دادا شه،یم دایقربونت برم پ-

 :رو تکان داد وگفت سرش

 .هست، حفظه ادشیچرا چرا -

 :بزرگ لبخند زد وگفت مامان

 .خوره یگرم م ریخونه وداره ش دهیمطمئن باش تا االن رس.نداره هیگر نکهیا گهیخوب د-

 :هاش گفت هیگر ونیهاش شدت گرفت و م هیگر دوباره

 .دنشیدزد هیشبید لمیفکر کنم مثل تو اون ف-

 :دیبزرگ خند مامان

 .بوده گلم لمیپس ف لم،یتوف یگ یم يدختر گلم، خودتم دا هیچه حرف نیا-
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 یگوش کیمامان بزرگ که نزد.کرد زنگ تلفن به صدا در اومد یآوا رو پاك م ياشک ها یجور که مامان نیهم

 :رو سمت آوا گرفت وگفت یگوش یبود جواب داد وبعد سالم احوال پرس

 . حرف بزن زمیعز ایب-

 همون دزده؟...با من حرف بزنه خوادیم-

 :رو نثار آوا کرد وگفت حشیبزرگ باز هم لبخند مل مامان

 .نه جان دلم-

 :رو گرفت، محکم به گوش هاش چسبوند یبا ترس ولرز گوش آوا

 ؟یهست یک...الو-

 :زد غیج يبلند يبا صدا یاز مکث بعد

 ؟ییتو یداداش-

 :گفت يساکت شد وبعد از لحظه ا دوباره

 .میبا هم بر يصبر نکرد یواسه چ-

 :دیبار خند نیا

 .امیباشه االن م-

 :کرد خندان گفت یکه اشک هاش رو پاك م یرو سرجاش گذاشت ودر حال یگوش

 .من برم...داداش آرمان خونه ست-

 :وگفت دیآوا رو بوس يبزرگ گونه  مامان

 .امیدلم، منم تا خونه باهات م زیگفتم عز يدید-

 رهیوبدون اطالع آوا م رهیگ یم شییدستشو يباز نیمعلوم شد آرمان در ح.میآوا رو تاخونه رسوند ،یومامان من

از اون روز به بعد .بگه یدونه به پدر مادرش چ یونم ترسهیم یکرد حساب ینم دایآوا هم که برادرش رو پ.خونه

با اون  یتلفن یحت ایگرفت و یرو هم م وااومد تهران سراغ آ یم یاه مامانوهر گ یمامان يآوا هم شد نوه 

 .کرد یصحبت م

 : خودش بود نگاه کردم وگفتم يبرا يچا ختنیآوا که در حال ر به

 .اریب يمنم چا يبرا-

 .منم آورد ونشست سرجاش يبرا
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 :آوا که تحمل ساکت موندن رو نداشت گفت یول.میشد يچا دنیدو در سکوت مشغول نوش هر

خورد ومدام  یغصه م یلیمادرت خ لیاون اوا.ساکت بود یلیجا، خونه خ نیاومدم ا یم یبعد از رفتنت وقت-

 .يواقعا سرتق بود دنت،ید انیب یذاشت یتو هم که نم.کردن قرمز بود هیچشماش به خاطر گر

 :دونستم یها رو خوب م نیا تمام

 .باشند دهیمنو بخش دوارمیام.کردم تشونیاذ یلیدونم، خ یم-

 :کردم وادامه دادم مکث

 .دل بابا ومامان رو شکستم ياما فکر نکنم خدا منو ببخشه، بدجور...دنیگن بخش یخودشون که م-

 فقط پدر رو مادرت؟-

 :کردم وگفتم نگاش

 .و نامزد سابقم-

 :برسه که دوست ندارم گفتم ییحرفامون به جاها نکهیازا قبل

 ومان کو؟ یمامان یراست-

 :شد وگفت بلند

 .تازه متولد شده هی دنیرفتن د-

 ؟یک-

 .ششیپ نیرفت یم شهیکه هم یاطیبچه همون خ -

 .شدم وانمیگفتم ومشغول شستن ل یآهان

 :وگفت ستادیکنارم ا آوا

کنن درست کنن  یپس ناهار هم وقت نم ومدنیکه هنوز ن نایا یمامان ،یکه ناهار درست کن نکهیت ا هیتنب-

 .پس دست به کار شو وناهار رو بار بزار

 .کمکم کرد يخود یغر ب یالبته آوا هم با کل.به ناچار مشغول شدم.زد یلبخند هم نم هیبود و يجد

زدنگ  يکه صدا میخورش رو کم کردم، ساالد آوا هم تمام شد، با هم به اتاقم رفت ریرو بار گذاشتم و ز برنج

 :وگفت دیخند یلبش م يکه گوشه  یتر بود وبه صحفه نگاه کرد ودر حال کیآوا که نزد دم،یرو شن میگوش

 .سپهر جونت-

 :نگاهش کردم یخشم تصنع با
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 .خجالت بکش-

 .یاون که افسون جون يبرا یول یستیگم؟حاال تو ن یدروغ م...خجالت نداره-

 .حرفاش رو نداشتم دنیشن يحال وحوصله اصال .صدا گذاشتم یب يرو برداشتم و رو یگوش

 نامزدشه؟ یبه نظرت ک-

 :تخت پرت کردم وجواب دادم يرو رو خودم

 .ستیاصال برام مهم ن-

 بهت دروغ گفته باشه؟ يدوست ندار-

 :برگشتم سمتش

 ..اما.ستیاصال برام مهم ن-

 ؟یاما چ-

 :وجواب دادم نشستم

 .کنه یکه چرا نامزدش حسادت نم بهیازدواج کنه اما برام عجمطمئنم راست گفته که قراره  به،یاما برام عج-

 .مطمئنه يزیاز چ دیشا-

 :باال دادم وگفتم ابرومو

 ؟یاز چ-

 .سپهر شیپ يبرگرد ستیدونه مطمئنا تو قرار ن یکه م نیا-

 :گفتم متعجب

 .به مامان وبابا یبه تو نگفتم، حت یاز سپهر رو حت مییجدا یداد؟من علت اصل صیاونوقت از کجا تشخ-

 :سکوت کرد وگفت يا لحظه

 ...تو دیشا نکهیبا ا یهست که اونو مطمئن کرده حت يزیباشه اما چ-

 :رو خورد وسکوت کرد حرفش

 ؟یمن چ دیشا-

 :کرد وگفتم یمن من

 .کال نگو ایبگو  ای-

 :زل زد بهم وگفت هیثان چند
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 .یتو به عنوان معشوقه کنار سپهر باش دیموضوع هم کنار اومده که شا نیمطمئنا با ا-

 :گفتم نیخشمگ

 آوا؟ معلوم هست؟ یگ یم یچ-

حکم رو  نیاما تا االن تو ذهن اون براش ا یتو به عنوان معشوقه کنار سپهر نباش دیاما شا...باشه غلط کردم-

 .يدار

 :بلند شدم وگفتم یعصب

 .ممنونم راتیاز تفس-

 :تو ذهنم زد وگفتم يجرقه ا اما

 .قراره باهاش ازدواج کنه یبفهمم ک دیبا-

 :بلند شد وگفت اونم

 .فهمه یسپهر م-

 نشد؟ رتیدستگ يزیتو چ شبید-

 :فکر کرد و جواب داد يا لحظه

 .پروا بود ینبود که آنقدر ب ینامزدش اصال تو مهمان دیشا.متوجه نشدم يزیکه دقت کردم چ ییتا اون جا...نه-

نبود وفقط مطلع شده بود و به سپهر در مورد  ید که نامزد سپهر اصال در مهماناحتمال بو هی نمیبا آوا بود، ا حق

 .گفته بود یمهمان

 حاال چرا آنقدر برات مهم شده؟-

 :نداشتم یچرا حس خوب دمیفهم ینم خودمم

 .سپهر ندارم ينسبت به کارا یاما من حس خوب یکن یدونم درك نم یم...دونم ینم-

 :رو سمت من داد وگفت یجواب داد گوش نکهیآوا زنگ خورد وبعد از ا یگوش

 .نرگس-

 :رو به گوش هام چسبوندم یگوش

 الو نرگس؟-

 ؟يچه کرد شبیوفا، د یسالم ب-

 .بپرونه يزیچ هیمونده بود اونم  کم
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 .خدافظ ؟یبگ نویهم يزنگ زد ،یچیه-

 :قطع کنم گفت نکهیاز ا قبل

 .دمیفهم يزیچ هی.جنبه ینه ب...وا-

 ؟یچ-

 .میشناسیکه ما خوب م یمطمئنا نامزد سپهرکس-

 :رو احساس کرده بودم نیا خودمم

 ه؟یخوب؟ ک-

 رهیم یدختر همراهشه واون جا وقت هیکه  دهیبوده سپهر رو د رونیروز که ب هیگفت  یم...مسعود نگفت نویا-

 .نزنه یاما سپهر قسمش داده که حرف نهیبیجلو دختره رو م

 :گرفت خندم

 .کنه رمیخواد غافلگ یجناب سپهر م هیچ-

 :وگفت دیهم خند نرگس

 .ستین دیبع-

 :و آوا گفت میرو قطع کرد تماس

 گفت؟ یم یچ-

 :رو سمتش گرفتم وجواب دادم یگوش

 .نزنه تا خودش بگه یگه سپهر قسمش داده فعال حرف یم یول هیدونه نامزد سپهر ک یمسعود م..یچیه-

تو اتاقم مشغول بودم که نگاهم . میآوا صرف کرد يها یناهار رو با خنده وشوخ. اومدن یمامان ومامان بالخره

 .دمیو تابستان رو به جون خر وریآخر شهر میاتاق رو باز کردم ونس يپنجره .به آسمون رو به غروب افتاد

 نیمن تو ماش.میبود امتحان رو داده نیماه بود وآخر ریت. شدم ریقافلگ یکه حساب يبه اون رو افتاد، روز ادمی

 :ساعت اومد میمنتظر آوا نشسته بودم که بعد از حدود ن

 ؟یکن یاز بچه ها خداحافظ يومدیپس چرا ن-

 :زنه گفتم یداد م میحال یکه مطمئن بودم ب ییصدا با

 .نمشونیبیکه م دیکردم، تازه ترم جد یکل یخداحافظ-

 .دهیرنگت انگار پر ست؟یحالت خوب ن-
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 :که اخمام به خاطر سر دردم تو هم بود جواب داد یرو روشن کردم ودر حال نیماش

 ؟يندار يبرم؟ کار. سر درد دارم یخوبم، فقط کم-

 .مینه بر-

به .کرد یدرد م ينداشتم، سرم بدجور یاصال حال خوش.اول آوا رو رسوندم و سپس به خونه رفتم.کردم حرکت

 .دمیوابخوردم وخ یوارد اتاقم شدم مسکن نکهیمحض ا

 :باز بود مهیچشمام ن دم،یمامان رو شن يصدا

 .افسون دختر، پاشو-

 :دوست داشتم بخوابم چشمامو بستم وگفتم هنوز

 .ادیساعت چنده؟ من خوابم م-

 .هشت کینزد-

 :باز کردم وگفتم چشمامو

 د؟ینکرد دارمیچرا ب.دمیچقدر خواب ییهشت؟ وا -

 :تب ندارم گفت دید نکهیگذاشت وبعد از ا میشونیپ يرو رو دستش

 .هم کارت دارم يدیخواب ادیز دمیکردم هم د دارتیاالنم ب.یبخواب کمیگفتم  یستیخوب ن ادیز دمید-

 :شدم، نشستم وگفتم داریب کامل

 افتاده مامان؟ یاتافاق-

 .افتهینه اما ممکنه ب-

 :گفتم یشدم وبا لحن نگران نگران

 شده؟ یچ ن،یسکتم داد-

 :زد وگفت يلبخند مامان

 .ادیقراره آخر هفته برات خواستگار ب-

 :کردم وگفتم تعجب

 ؟یخواستگار؟ ک-

 .یلیسپهر وک ت،یهم دانشگاه-

 اد؟یمن م يسپهر به خواستگار:به خودم گفتم.اسم سپهر خشکم زد دنیشن از
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 ؟يتعجب کرد یلیشد انگار خ یچ-

 :مامان که زل زده بود نگاه کردم وگفتم به

 .کردم اون باشه یآره مامان، فکر نم-

 :بره گفت رونیاز اتاق ب نکهیاز جاش بلند شد وقبل از ا مامان

 .خواستگارت بگو نیدر مورد ا کممیبخور و يزیچ هی ایب-

 :رو برداشتم وبا آوا تماس گرفتم و تا جواب داد وگفت یگوش رونیکه مامان رفت ب نیمحض ا به

 ؟ییسالم آوا کجا-

 :فتگ يانرژ پر

 سالم، خونه چرا؟-

 :مکث کردم وگفتم یکم

 .ادیقرار آخر هفته برام خواستگار ب-

 :زد وگفت غیشد ج یکه خوشحال م شیشگیبه عادت هم آوا

 هست؟ یمبارك باشه، حاال ک يوا-

 .یلیسپهر وک-

 :زد ادیتر از قبل فر بد

 .شهیسپهر؟ باورم نم یچ-

 :شد یباورم نم منم

 ؟يد یبهش جواب مثبت م ه؟ینظرت چ نمیخوب بگو بب-

 آوا؟-

 جانم؟-

 :اومد یصدام از ته چاه در م انگار

 .کنم یمثبت دادن بهش فکر م ایبعد در مورد جواب رد  يخواستگار ادیبذار ب-

 :گفت يشاد يصدا با

 .هیدونم جوابت چ یمن که م-

 :دونم چرا کالفه بودم ینم
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 .خدافظ برو شامت رو بخور، انگار گشنته-

 :زدم یسپهر افتادم، با خودم حرف م ادیقطع شد و من به  تماس

 ؟یمنف ای...مثبت ه؟یجوابم چ-

 یکه م یلباس دیخر يبرا یحت.پنج روز فکرم شده بود اون نیپنج روز وقت بود وکل ا بایآخر هفته تقر تا

 یآخر سر با کلرو انتخاب کنم، اما  یدونستم چ ینم. تنم باشه وسواس گرفته بودم يخواستم روز خواستگار

 نایکنار مامان ا. دمیاز جا پر درزنگ  يصدا دنیبا شن.میشب بود ومنتظر مهمان ها بود. مکافات انتخاب کردم

 يهمه نشستند وصحبت ها یمعمول يها یبعد از احوال پرس. استقبال رفته بودند يرفتم که دم در سالن برا

همه مشغول صحت بودند که پدر سپهربا اجازه از پدرم از ما خواست ما هم . مرسوم قبل از اصل مطلب زده شد

که به  قهیوبعد از چند دق میدور بود نشست یکه کم ییمبل ها يرو. میوحرف بزن میبشن هیدور تر از بق یکم

 :سکوت گذشت سپهر گفت

 .هنوزم تعجب تو صورتتونه د؟یتعجب کرد یلیخ-

 :دادم وگفت نیینگاهش کردم ودوباره سرم رو به پا يا حظهل

 .دیبه من نگفت يزیتعجب کردم، در موردش چ یلیبله خ-

 :رو احساس کردم لبخندش

 .نیجواب رد بد عیاگر به خودتون بگم سر دمیترس-

 .تونم جواب رد بدم یاالن نم دیفکر کرد-

 :وگفت دیصدا خند یو ب آرام

 .ستیبهانتون خانواده ن گهید یول دیتون یچرا م-

 :نگاش کردم دم،یترس یدونم چرا م ینم.زد یدونم چرا ته دلم شور م ینم. تونستم لبخند بزنم ینم اصال

 د؟یشما به من عالقه دار-

 :لبخند پهن جواب داد هیبا .دمیبود که پرس یچه سوال نیدونم ا ینم

 د؟یموضوع شک دار نیجا به ا نیبا آمدنم به ا یحت-

 ...نه اما-

 :دمیرو بر حرفم

 ؟یاما چ-
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 :تمامشون رو دور کردم...يخود یب يها فکر

 .دیولش کن ،یچیه-

 خیتار گهید يوقرار شد اگر جواب مثبت بود در جلسه ا میوقت خواست قیفکرکردن وتحق يهفته برا کی

 .وعقد گذاشته بشه ينامزد

 :بده گفت یسالم کنه ومحلت نکهیکه تمام شد به اتاقم رفتم وبا آوا تماس گرفتم وبدون ا مجلس

 ؟یگفت یشد؟ تمام شد؟ چ یچ-

 :کنه که گفتم فیخواست سوال رد یم بازم

 .یکی یکیآوا  يوا-

 :شد وگفت آروم

 شد؟ یخوب؟ چ-

 :وگفتم دمیکش ینفس

 .یهفته صبر کن تا تو هم بفهم 1پس . هفته وقت خواستم 1یچیه-

 :زد غیخوشش ج يصدا با

 ؟یاالن بگ يریم یم. یبدجنس یلیخ-

 :بودم کالفه

 .بهش بدم یدونم قراره چه جواب یهنوز خودمم نم گم،یم قتویدارم حق-

 :گفت متعجب

 ؟يچرا؟ مگه بهش عالق ندار ؟یدون ینم-

 :شد یعصب یصدام کم ناخواسته

 گفتم بهش عالقه دارم؟ یمن ک ؟يکرد يفکر نیرا همچچ-

 :وگفت دیخند

 هفته صبر کنم؟ هی دیحاال با...خوب بابا-

 :تحکم گفتم با

 .بله-
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 يبدم، لحظه ا یدونستم چه جواب یواقعا نم.روقطع کردم وغرق افکارم شدم یگوش م،یکرد یکوتاه یخداحافظ

رو گرفتم وگفتم  ممیدر آخر تصم. کرده بودم ریبله ونه گ نیتمام ب يهفته  1.بعد نه يگفتم بله ولحظه  یم

 .دم یجواب رد م

 هیمامان با . جلوم گرفته بودم یتصنع یورق هم نزده بودم ول کی یحت نکهیخوندن کتاب بودم با ا مشغول

 :ضربه به اتاقم اومد

 ؟يخواب شد یشده، باز ب یچ-

 :کرد گفت یرو نوازش مکه گونه م  یرو تکان دادم، کنارم نشست ودر حال سرم

 ؟يدیهم رس يا جهیبه نت-

 :سکوت وگفتم يا لحظه

 .مامان شک دارم-

 :دستاش صورتم رو گرفت وگفت با

 .یشینم مونیپش یرو انجام بده که مطمئن باش يکار-

 :بر دستانش زدم وگفتم بوسه

 .یجواب من منف دیوبگ دیریتماس بگ یلیفردا با خانم وک-

 ؟یمطمئن-

 :رو چند بار تکان دادم سرم

 .شهیبله مطمئنم، از بس در موردش فکر کردم سرم داره منفجر م-

 ...اما سپهر.بعد مامان با مادر سپهر تماس گرفت و جواب من رو به اطالعش رسوند روز

 .ییهر جا د،یکتابخونه، خر دمش،یدیرفتم م یهر جا که م انگار

اومد ومن باز هم  يهفته اقامت، سپهر باز به خواستگار 2بعد از .ودرفتم مشهد اما انگار اونجا هم ب یمامان با

 .جواب رد دادم

 :زد یکرد اما همش غر م یکنارم بود و مثال با هم صحبت م آوا

 .دوست داره یلیخ ؟انگاریکن یفکر نم شتریب یچرا کم-

 :حال درست کردن کارت پستال با مقوا بودم که جواب دادم در

 .جواب مثبت بدم دیما باحت یکن یتو هم فکرم-
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 :رو از دستم گرفت وگفت یچیق

 ؟يدیکه جواب رد م هیچ لتیاما دل...گم حتما ینم-

 :کردم نگاهش

 .شک دارم آوا-

 ؟یبه چ-

 ...بگم اما المویخواست دل یحرف بزنم، دلم م یکیخواست با  یم دلم

 یشد اما مدام قلبم ازم م یمن هم به سپهر عالقه دارم؟ باورم نم ایآ نکهیوبا خودم فکر کردم، به ا نشستم

 .خواست جواب مثبت بدم

بدم  رییرز سرخش وادارم کرد جوابم رو تغ يدونم دسته گل ها یاومد، نم يسوم بود که سپهر به خواستگار بار

لرزش  ين برم که صداوبه سال رونیخواستم از اتاق ب.خودم رو از افکار گذشته جدا کردم. غم تو چشماش ای

به تماس  یتیاهم.بله آقاست دمیود کردمدونستم مطمئنا سپهره اما به صفحه نگاه  یم نکهیبا ا.مانع شد میگوش

 :فرستاد یبار منصرف شد واس ام اس 2ندادم وبعد از 

 .يداد یجواب م شهیبرطرف م میاز دلتنگ یفقط کم ،یکم شهینفسات باعث م دنیشن یحت یدونستیاگه م-

 لمیف يخودم رو مشغول تماشا.تخت پرت کردم ورفتم توسالن يرو رو یدادم، گوش رونیرو با حرص ب فسمن

جلوم  بیس هیکه  ونیمثل احمق ها زل زده بودم به تلوز ينجوریهم.شد تمرکز داشته باشم یمگر م یکردم ول

 :ظاهر شد

 .يبخور غرق شد-

 :رو از جلوم گرفتم وبه بابا نگاه کردم نگاهم

 .نیآوردم، خجالتم داد یم وهیخودم م نیگفت یممنون بابا، م-

 :رو ازش گرفتم وگفت بیس

جا هستند ومن فقط زحمت  نیها هم که هم یشدستیبود وپ خچالیکه تو  وهیطرف م...نبود دخترکم يکار-

 .دمیآوردنشون رو کش

 :گرفتم بیگاز از س هی

 .نمشونیبیومامان کوشن؟ نم یمامان یراست-

 :وگفت دیخند
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 .شنون درد پا برشون معنا نداره یرو کردن ومادر هم که تا م یمادر گرام يها یمامان خانم باز هوس ترش-

 .کنه یبخواد اونم درجا قبول م یاز مامان يزیچ یکیبود  یفقط کاف. گفت یبابا راست م دم،یخند

 .دخترم یراست-

 :کردم نگاهش

 جانم؟-

 .لبخند به لب داشته باشند شهیرو بدم وهم مییکه من عاشقش بودم وحاضر بودم تمام دارا يزد، لبخند لبخند

چند وقته بدجور  نیا دیخواد اما نه د یدلش م یلیدونم خ یسر ببر امامزاده، م هی یفردا مادر رو اگه تونست-

 .زنه ینم یسرم شلوغه حرف

 .وقته بهش سر نزدم یلیفاتحه بخونم، خ ییبابا يسر برم برا هیبرم و یارتیز هیچشم حتما، اتفاقا منم -

 .رو ببر نیپس ماش-

 .شد یبه چ یچ دمیکه آخرشم نفهم میشد یلمیف يادامه  يکردم وبا هم مشغول تماشا يتشکر

*** 

 :گفتم یرو تمام کرده بودم که رو به مامان ومامان صبحانه

 د؟یخوام ببرمتون امامزاده، موافق یم-

 :خوشحال شده گفت یکه از لبخندش مشخص بود حساب یاز همه مامان اول

 وپرسش گلم؟ یکین-

 .میکه آماده بش میبه روش زدم وهر سه رفت یچشمک

 :شیماه پ 2سال و 4هست،  ادمیکه به اونجا رفته بودم هنوزم  يبار نیآخر.میشد یبعد راه قهیدق 10 قایدق

 .کنم یرو پخش م گهیخوب تو برو اون طرف من هم سمت د-

 :کردم پنهان کنم جمع کردم وگفتم یم یرو که تمام مدت سع ندملبخ

 ؟یکن یپخش م يارزم که به خاطرم نذر یم نقدریمن ا یعنی-

 :شد وگفت رهیلحظه تو سکوت فقط به چشم هام خ چند

 .نذر رو کردم نیا ،يبار اول جواب مثبت نداد یوقت-

 .نخوام بار اول جواب مثبت بدم دنیبه خاطر ناز کش یچرا؟ممکن بود حت-

 :ستادیبه امامزاده ا رو
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 افسون؟-

 :دمیرخش رو د مین

 بله سپهر؟-

 ؟يچقدر منو دوست دار-

 :بگم یدونستم چ ینم قایشد، دق ینم باورم

 ؟يجواب مثبت دادم متوجه نشد یمگه وقت-

 :ونگاهم کرد برگشت

 .دمیترس...نه یگفت یوقت-

 :شد یباال دادم، باورم نم ابرومو

 چرا؟-

سخته، بهت ثابت  یلیواگه اون شخص ندونه ونخوادت خ ينفر رو تا چه اندازه دوست دار هی یدون یم یوقت-

 ؟يدیبهم م یقول...دم چقدر دوست دارم ینشونت م شهیکنم، هم یم

 :رو تکان دادم وگفتم سرم

 اگه بشه حتما چرا که نه؟-

 ؟يد یقول م...قلبم رو نشکن-

 :لبخند پهن گفتم هیبا  عیاز فردا سر خبر یمن ساده، ب و

 .دم یقول م-

دل  نیخدا هم منو به خاطر ا یدونم حاال اگه حت یم...گفتم ینم عیکاش سر...دام یاون روز قول نم کاش

بود ومن  زاریسپهر از اون ب تینها یبود که ب يکه من کردم کار يکار.بخشه یشکسته ببخشه، سپهر من رو نم

 .انتخاب که بود ومن هم انتخاب کردم یاجار نبود ول دمیشا.ناجوانمردانه وبه اجبار روزگار انجام دادم

 افسون؟-

 :بود نگاه کردم ستادهیبا فاصله از من ا یکه کم یمامان به

 ؟یبله مامان-

 .بکن یارتیز هی اینداره ب تی؟خوبيستادیلنگه پا ا هیجور  نیچرا هم-

 .شرمسار وخجالت زده رفتم داخل یادرم رو به سرم کردم و با دلگفتم، چ یچشم
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 يشک روز یکه ب يخوندم وبه خاك نگاه کردم، خاك سرد يفاتحه ا.سر خاك پدربزرگم میورفت میکرد یارتیز

 یتیشکا چیکه بدون ه یوخوش به حال کسان میرفت یم یچشم داشت چیکاش بدون ه یول میگرد یبه اون برم

 :کرد یبه من گوشزد م شهیحرف پدربزرگم افتاد که ه ادی.روند یوخرسند م بایز یوبا دل

 .ینش مونیکه از ساختنش پش يبساز يا ندهیکن آ یسع....تر از جانم زیعز ينوه -

 :گفت یخودم اومدم ومامان به

 .تنگ شده بود یافسون دلم خل یرشیپ-

امامزاده رو دوست  نیا نقدریچرا ا یول دیهستآقا  شیمامان شما که مشهد پ یراست...یکنم مامان یخواهش م-

 .فوت کنند ییبابا نکهیقبل از ا یحت دیدار

 :زد وگفت یحیمل لبخند

 .جا بود نیا میکه اومد ییجا نیمن وپدربزگت اول-

 :زدم لبخند

 .دیخاطره دار یپس حساب-

 :دمیکرد وبعد از چند لحظه پرس دیسر تا با

 د؟یببر ادیاز  شهیهم يرو برا يتا به حال شده دلتون بخواد خاطره ا-

 .خاطرات بدم رو دوست دارم ینه دخترم من حت-

 :دمیپرس متعجب

 خاطرات بد؟ چرا؟ یحت-

 .یکن یبد درك م يآدم ها رو تو همون خاطره  یچون ارزش برخ-

درکش آسون بود اما آن زمان  دیشا. تر شدحالم بد یجواب مامان دنیهم که داشتم با شن یهمه سردرگم نیا با

هم تمام شد وهر سه سوار  راتیکار پخش خ. دونستم اصال قابل هضم نبود یمن که خودم رو گناهکار م يبرا

 یتیخواستم اهم.بلند شد میزنگ اس ام اس گوش يرو روشن نکرده بودم که صدا نیاما هنوز ماش.میشد نیماش

چند متر توقف کرده بود  يکه درست پشت سرم با فاصله  ینیماش دنیرو روشن کردم اما با د نیندم ماش

 :سپهر رو شناختم ياس ام اس رو باز کردم وشماره  لیرو برداشتم و فا میگوش

 یمادرت ومادربزرگت راه م يجلو یوونگید هیشم  یپا م يخورم جوابم رو ند یشدم که قسم م وانهیآنقدر د-

 .ندازم
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 :ندم یتیهم خواستم اهم زبا

 شده؟ يزیافسون چ-

 :مامان که کنارم بود نگاه کردم و سردرگم جواب دادم به

 .نمیلحظه صندوق رو بب هیبزار  میاوردیخرما رو فکر کنم ن ینیس...نه نه-

ومن اون لحظه اصال حال  ادیمطمئن بودم جلو م.شده بود ادهیپ نیشدم، سپهر از ماش ادهیپ نیاز ماش عیسر

 :بفرستم که خودش تماس گرفت یرو برداشتم خواستم اس ام اس میگوش.دردسر نداشتم يوحوصله 

 .دلم برات تنگ شده-

 :گفتم ینداشتند، کالفه وعصب دیبه من د نایزده بودم باال ومامان ا صندوق

 سپهر؟ يخوا یاز جون من م یچ-

 :گفت یبدون شوخ يجد

 .هیثان کی...لحظه کی...نمتیبزار بب-

 :لفتش بدم، گفتم شتریشد ب ینم

 .خورم یقسم م...رمیگ یتماس م-

که اونم  دمید نهیاز تو آ.نشستم نیبمونم قطع کردم وسرم رو برگردوندم ورفتم تو ماش یمنتظر جواب نکهیا بدون

 .سوار شد

 ؟یافسون؟ خوب يشد یچ-

 .بلو شده بودتا يبدجور افمیدادم، ق ینگران شده بود، حق م مامان

 .نشده يزیچ ینه مامان-

خواست بکوبم تو سر خودم از بس که  یدلم م. کرد یم بمیتعق ریکردم به سمت خونه و سپهر کل مس حرکت

رفتم تو اتاقم و دوباره  میخونه مستق دمیتا رس. کنه يسپهر کار دمیمونده بودم اصال چرا ترس.شانس نداشتم

 :وگفتتا تماس وصل شد به من محلت نداد .کرد یبودم، مغزم کار نم یزنگ زد، عصب

 .افسون يقسم خورد-

 :وگفتم دمیکش قیخودم رو گرفتم، چند نفس عم يبگم غلط کردم اما جلو خواستم

 کار کنم؟ یچ-

 :نکرده بودم دایپ يبهتر يگفتم که چرا جمله  کیبه مغزم تبر واقعا
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 .نمتیخوام بب یم-

 :کنم هیخواست گر یم دلم

 .کنم یسپهر خواهش م-

 .ابونیرو به خ يسمت پنجره  ایب-

 :اومد شیکامال جد يصدا.ستادهیدر ا يآقا درست جلو  دمیرفتم و د دیترد با

 ؟یموافق...کنم ینگاهت م ریدل س هیخونه  امیوم زنمیزنگ م-

 :از ته چاه در اومده من که گفت يکه کم کم باال اومد وصدا دمید دستشو

 .رونمیب گهید قهیدق 5-

 :گفتم عیقطع کنم سر نکهیقبل از ا اما

 .امیخودم م نیاما با ماش-

 .حرف زدن بهش رو ندادم وقطع کردم ي اجازه

 :پنهان نموند یمامان دهیکه از د دمینفس کش قیبار عم چند

 افتاده؟ یافسون اتفاق-

 :وتمرکز کردم وگفتم ستادمیا صاف

 .دنشیاما اصال حوصله ندارم برم د نتمیخواد بب یاز دوستام همش م یکی...ینه مامان-

 چرا؟-

 :جور کردم وگفتم يچه جمله ا دمینفهم اصال

 .وراجه یلیآخه خ-

 گفته بودم من؟ یلحظه زل زد بهم، خودمم خنده م گرفته بود، آخه چ هی یمامان

 :هنوز اونجا بود وتا در اومدم زنگ زد.رونیپشت فرمون نشستم وزدم ب.رونیکرم ورفتم ب یخنده خداحافظ با

 .یبرو سمت چمن مصنوع-

سپهر  يدونم چرا جلو ینم.روندم یفرستادم وسمت چمن مصنوع یکرد ونذاشت بگم چرا؟ به خودم لعنت قطع

 ینیسنگ.من نگه داشت نیروجفت ماش نیوسپهر ماش ستادمیپشت چراغ قرمز ا. تونستم محکم رفتار کنم ینم

 یلیلبخند وخ ننگاهم رفت سمتش، بدو ارم؟یتونستم طاقت ب یچرا نم یکردم ول یمنگاهش رو احساس 

 .دوست دارم:گفت یبدم چ صیلبانش تکان خورد و تونستم کامال تشخ نیغمگ
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شونه  يرو رو ایانگار تمام دن. شهیم نیشنوم تمام تنم سنگ یجمله رو از اون م نیخورم هر بار که ا یم قسم

 م،یدیباشگاه رس یبه چمن مصنوع.خالص بشم تیره چراغ سبز شد وتونستم از اون موقعبالخ.هام گذاشته باشند

شدم  ادهیپ نیاز ماش. سپهر زده بودش امچمن به همراه باشگاه متعلق به پدر سپهر بود که احتماال حاال به ن

بودم که کنارم اومد  ستادهیا نیهمون جور کنار ماش.که مطمئنا کار سپهر بود له،یومتوجه شدم باشگاه تعط

 :وگفت

 .داخل میبر-

 :حرکت کنه که گفتم خواست

 ...فقط ينجوریا.عذابم بده يا گهیجور د-

 :کرد، ادامه دادم نگاهم

 .یکش یرنج م شتریفقط خودت ب ينجوریا-

 :و زل زد بهم ستادیا مقابلم

 .دهیبم معذا شتریب يرحمانه ترکم کرد یتو ب یول یشیمال من م يدونستم روز یم نکهیا-

من  یدوستم ول یرحم بودم وخودمم م یب...داشتم؟ حق داشت یگفتم؟ چ یم یاصال چ.نتونستم بگم یچیه

اومد و داشت  رونیب یبعد با لباس ورزش قهیو وارد باشگاه شد وچند دق دیراهش رو کش. بودم یرحم م یب دیبا

 :رفت سمت چمن، به من گاه کرد وگفت یم

 ؟يایبدو نم-

 :اجبار رفتم سمت چمن و تا واردش شدم گفتم با

 ؟یکار کن یچ يخوا یم-

 :رو نشونم داد وگفت نتونیبدم يو مبهوت نگاهم کرد و دسته ها برگشت

 .میکن يباز نتونیخوام بدم یم...ها افسون یپرت-

 :که دستش بود نگاه کردم ییخودم و دسته ها به

 وضع؟ نیبا ا...؟یکن یم یشوخ-

 :دستم داد و گفت یاکتچمن پ يگوشه  از

 .کفش مناسب نمیا-

 .چه کنم که دست از سرم بر داره گهیدونستم د ینم ایخدا
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 :دمیهوا نال یکه ب يباز يرفت سمت محوطه  یم داشت

 ...سپهر-

مجبور شدم وکفش ها رو پام کردم وطرفم مقابلش .لبخند پهن زد ومن باز به خودم لعنت فرستادم هیو برگشت

براش سوخت از احساسش نسبت به خودم مطمئن  ییجورا هیراستش دلم .يبه باز میقرار گرفتم وشروع کرد

 لمیکنه که دل ینم وقت باور چیشدم اگر از اصل ماجرا باخبر بشه ه یمطمئن م شیاز پ شتریبودم و هر لحظه ب

 .خواستم یرو نم نیو من اصال ا هیقطع لیدل

  .شروع ماجراست نیخنده دار بود و ندونستم تازه ا.خوره یبر نم ییبار که به جا هیخودم گفتم  با

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شاپ،  یافتاد به همون کاف ادمیعاشقش بودم؟ ...که عاشقم بود ومن یافتاد به مدت ها قبل، زمان ادمی

 .داد هیرو به من هد یصورت نیقرارمون بود و سپهر گردنبند نگ نیولکه ا یزمان...بهشت

 :شنوم یهستم که صداش رو از کنار گوشم م یصورت يبایز نینگ يتماشا مشغول

 .دمیشاپ رو خر یمن کاف-

 :بود يکامال جد یکنه ول یم یبرگشتم، اول فکر کردم داره شوخ سمتش

 چرا؟ مگه مال دوستت نبود؟ ؟يدیخر-

رو که ازش خاطره دارم رو داشته  ییشد جا یحاال که م دمش،یخواست بفروشش و من هم خر یم...چرا بود-

 .از دست بدم دیباشم چرا با

 :اومد میشونیبه پ یمصنوع اخم

 بود؟ يچه کار نیا ؟یرابطمو با خانواده ت بد کن يخوا ینشده م یچیه-

 :دیخند

که چقدر برام ارزش  شنیطور متوجه م نیخودم رفته، تازه ا بیج نباش، از نشینگران هز...بد بشه دیچرا با-

 .يدار

که عاشقانه منو با تمام وجودش دوست داشت  ينامزد...آرامش، پدر و مادر...داشتم یتو زندگ زیهمه چ من

 ییداچرا مدام نگران فر...نبود؟ یچرا حس خوب...داد؟ یمنو آزار م یچرا ته قلبم، ته ته وجودم موضوع یول...یول
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کرد  یبا خودم لج کرده بودم، مدام بهش فکر م...بودم که هنوز خودش رو نشون نداده بود؟ با خودم جنگ داشتم

 .شد یم بمیو در آخر فقط سردرد نص

 :دیچیبلند سپهر تو گوشم پ يصدا

 افسون؟-

سپهر کنارم .نشستم نیزم يتعادلم رو از دست دادم و رو یکم.محکم خورد تو سرم يزیچ هیشده بود و رید اما

 :گفت یپر از نگران ياومد وبا صدا

 شد؟ حواست کجاست افسون؟ یچ ؟یخوب-

 :دمیرو لمس کنه که نال میشانیخورد وخواست پ یتکان دستش

 .نکن...سپهر-

 :متوقف شده دستش

 .نذار خونه خراب کن بشم...سپهر ينامزد دار-

 :پر از بغض بود صداش

 .تونم ازت دست بکشم افسون ینم-

به  ارمیکردم تا به زبان ب یرا که آماده م يزیبدم؟ چرا هرچ نشیتونستم تسک یگفتم؟ چطور م یچه م دیبا

 شدم؟ یقابل گفتن بود و از گفتنش منصرف م رینظرم غ

 .رهیم یاهیدارم وچشمام س جهیبدجور سرگ دمیاز سر جام بلند بشم که د خواستم

 :راستم رو گرفت وگفت يبازو

 .هست ادمیهنوزم -

 :که جواب داد میرفت یها م نیسمت ماش میداشت

 .يبخور نیریش زیچ هی دیبعدش با یکن يباز نتونیو بدم یآفتاب باش ریز یوقت-

 :چشمام بسته بود ستادم،یا يا لحظه

 جا؟ نیا يپس چرا منو آورد-

ازم جدا .کمک راننده یصندل يا گرفتم، منو گذاشته بود روج نمیآخر رو رفتم و تو ماش ينداد و قدم ها یجواب

 :برگشت وهیابم هیشد وبا 

 .بخور-
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 .ازش گرفتم وخوردم یحرف چیه یب

 :اومد سمت راننده نشست وگفت دمیاومد که د یحالم سر جاش م کمک

 .نیماش چییسو-

 :رو بهش بدم نگاه کردم وگفتم دایدستاش که منتظر بود کل به

 ؟يخوا یم یچ يبرا-

 .میبر ییخوام با هم جا یم

 :اعتراض کنم که خواستم

 .کنم افسون یخواهش م-

 يدونستم هر کار یکه م یکرد اون هم وقت یبود که منو خلع سالح م یچ...التماسش...صداش... کالمش تو

 .دم دستشرو در آوردم ودا چییعقب برداشتم و سو یصندل يرو از رو فمیک. يهر کار...گردم یکنه باز هم برنم

بدم که  صیتونستم تشخ یرفت نم یکه م ییاز جا.حرکت کرد يا گهیحرف د چیبعد بدون ه ي قهیدق چند

رو روشن کردم تا حداقل به سکوت نگذره که خاموشش  کیپخش موز. کرد یمنو کالفه م نیوا رهیکجا م

 :گفتم يمنم با حالت طلبکارانه ا.کرد

 .ها ستیتو ن نیماش نیا ؟یکن یکار م یچ-

 :لحظه برگشت تو چشمام نگاه کرد ودوباره زل زد به جاده و گفت هی

 .من بهتره يبرا یتو از هر آهنگ ينفس ها يصدا...نفسات رو گوش بدم يخوام صدا یم-

 :توجه به اون گفتم یب منم

 .ستین بایمن اصال جالب و ز يتو برا ينفس ها ياما صدا-

 :دمیبغضش رو فهم یکه به خوب ییصدا

 .افسون یگ یدروغ م-

 :گفتم محکم

 .نداره یتیمن اصال اهم يباورت برا-

 :بود ادیز یشدم که کم نیسرعت ماش متوجه

 .سرعتت رو کم کن-

 :گفت دیشن یاون که اصال صدام رو نم اما
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 یتو دوسم داشت-

 :زدم ادیفر بایتقر

 .گفته باشم ادی ینم ادمی-

 ...خواستم فکر کنم یسنگدل شدم؟ اما نم یچ يسنگدل شدم؟ چرا سنگدل شدم؟ برا یخودم گفتم من ک با

بالخره .گرفت یومن از خندش خنده م م دیخند یمدام م.نیاون رفتم داخل زم ییبسته بود و با راهنما چشمام

 :که گفت میدیکه مد نظرش بود رس ییبه جا

 .اریکفش هاتو در ب-

 :وبا تعجب گفتم دمیخند یم

 ؟ چرا؟کفشام-

 :خنده جواب داد با

 .امایخودم م-

 هیگذاشتن  نیزم يپاهام رو رو یوقت...سمت راستم ياول پا.کفش هامو در آوردم یحرف چیه یوب دمیخند

چپم رو هم در آوردم  يلنگه کفش پا.هیمتوجه شدم چ عیاما سر دمیاز حد ترس شیب ادیز یلحظه از احساس نرم

 .هیمطمئن شدم چ گهیو د نیزم يوگذاشتم رو

 .نیاول منو بب یول...چشماتو باز کن-

 .رو از نفس هاش احساس کردم نیروم بود وا روبه

 ...و قشیلبخند عم...دمیاونو د.رو باز کردم چشمام

 .دوست دارم افسون-

 .منتش یغرق عشق ب...نزدم وفقط غرق در عشق اون شدم یحرف...شد قیعم لبخندم

 :قرمز رز يد از گلبرگ هااطرافم نگاه کردم، پر بو به

 .یکه عاشق رز سرخ دونمیم-

که از دسته گل جدا کرده بودم  يرز يکه جواب مثبت دادم از گل ها يچون روز يدیاز کجا فهم دمینپرس

 .دمیرو از لبخندش فهم نیمتوجه شده بود وا

 شتریبود واحساس کردم هر لحظه ب ادیهنوز سرعتش ز.رو باز وبسته کردم، نگاهم به روبه رو بود چشمام

 :زدم ادیفر.خودم رو خوندم ياون زمان فاتحه .شهیم
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 .يدیمارو به کشتن م يدار...سرعتت رو کم کن سپهر-

 :نداد و گفت یتیاون اهم اما

 ..یدوسم داشت-

 :لجباز شدم یک از

 ..وقت سپهر چیه-

 میگر...نفسم بند اومد...دهیرس 180به  گهیمطمئن بودم د.کردم یرو بستم اما سرعت رو احساس م چشمام

 :هق هق گفتم ونیتونستم نفس بکشم وفقط م یاما نم...گرفت

 .ریترو خدا ام-

 :دمیصداش رو شن...کردم یاحساس نم یچیه

 افسون؟-

 ...دمیترس یم...تونستم حرف بزنم ینم

 ؟یخوب...افسون غلط کردم-

رو تازه  نیماش...کرد یم یخودش جلوتر از بابا رانندگ نیشبرادرم با ما ر،یوام میتو جاده بود...سالم بود 11

 .کمک بابا یب دیخر نیروز قبل واون خوشحال از اول 5بود،  دهیخرد

 چطوره افسون؟-

 :تنها برادرم یاز خوشحال خوشحال

 .20...یعال-

 :گه یخنده وم یزنم واون با لذت م یم غیج یکنه ومن تصنع یم شتریوسرعتش رو ب دیخند میصدا  با

 ...يبزرگ شد-

 :جمله ش رو کامل کنه ذارمینم

 .سالمه 11...االنم بزرگم-

 :رهیسبقت بگ ییجلو نیتا از ماش شهیم شتریب سرعتش

 .خرم یم نیخودم برات ماش يدار شد نامهیکه گواه يدیرس یبه سن-

 :دمیشو بوس گونه

 .ینیبهتر...گلم برم یقربون داداش-
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 نبودم؟ نیبهتر خرم یگفتم برات م یاگه نم یعنی-

 :زنم یم ادیفر

 ...نه ییوا-

 :دم یخنده وادامه م یم

 .ینیبهتر...تهیمنظورم به رانندگ-

رو  نیماش دنیکه از د نمیشیگردم سر جام و صاف م یبر م.نمیب یبابا رو نم نیکنم و ماش یپشت سر نگاه م به

کنه به کنار  یرو منحرف م نیماش ریکه ام ادمهیچند لحظه آخر رو . ادیکنم، صدام در نم یوحشت م ییبه رو

که  دمیرو د ریام.کنه به غلت خوردن یشروع م نیکنه و ماش یتونه درست کنترل ینم ادیبه خاطر سرعت ز یول

 :و در گوشم گفت دیمنو محکم چسب

 .نترس-

که به  یزمانبود از  نیبهتر.بود نیبرام بهتر شهیکه هم ریمثل ام ياز رفتن برادر دمیترس یاز مردن ول دمینترس

بهم  شهیموضوع رو هم نیو ا لینه ام ریگفت ام یو م دیخند یواون مدام م لیبابا گفتم ام ایگفتن مامان  يجا

 .میدیخند یگفت ومن و اون مدام با صدا م یم

 :شنوم یسپهر رو م يشدند، صدا ریکردن وسراز دایتو چشمام راهش رو پ اشک

 .ببخش افسون-

 :بغض وبا اعتراض گفتم با

 .ندارم یخوب يخاطره  ادیاز سرعت ز یدونست یم...یدونست یتو که م-

گونه هام رو پاك  يتونم لب هام رو تکان بدم وبه سپهر که اشک رو ینم...تونم اشک هام رو کنترل کنم ینم

 .کنه اعتراض کنم یم

 :کرده سمتم گرفت دایکه از داشبورد پ یآب معدن يبطر یرو گشت با خوشحال نیماش کل

 .ادیور حالت سر جاش ببخ-

 :قلپ خوردم و گفتم هی

 .خطرناکه ستادنیکنار بزرگراه ا...برو-

 .روند یبار با سرعت مطمئنه م نیگفت و حرکت کرد وا یچشم
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سر  يرو دمیرو که بسته بودم باز کردم، به ساختمون نگاه کردم د ییچشما ستاد،یطبقه ا 5 یساختمون مقابل

 .شرکت پخش و واردات آسمان:درش نوشته

 : نگاهش کردم وگفتم یسوال

 کجاست؟ نجایا-

 :شد، اومد در سمت من رو باز کرد وگفت ادهیپ نیماش از

 .يبه شرکت مستقل من خوش اومد-

 :گفت هیسوالم چ دینشدم، انگار که فهم ادهیپ

 یکه نگران باش ستین ین نباش کساالنم پنجشنبه ست، پس نگرا لهیپنج شنبه ها وجمعه شرکت تعط-

 .بشناست

 :گم گفتم یم یبدونم چ نکهیبدون ا بازم

 مثال االنم بهتره؟ من وتو تنها تو شرکت؟-

 :به سمت من خم کرد وگفت یرو کم سرش

 ؟يانجام بد یبا بودن کنار من اونم تنها کار اشتباه ینگران هیچ-

 :بردم باال وگفتم یمکنه سرم رو ک یبهش ثابت کنم اشتباه م نکهیا يبرا

 .سپهر يتو نامزد دار...يانجام بد یتو کار اشتباه دیشا-

 :زد شخندین هی

 .نامزد داشتنم رو به رخم نکش نقدریا-

دستشه  نیماش چییسو دمیرفت سمت در که د یشدم، داشت م ادهیپ نیومنم به اجبار از ماش ستادیا صاف

 :وگفتم دمیرو ازش قاپ چییکنارش قرار گرفتم و سو

 .گردم خونه یخودم بر م...راه رو بلدم-

 .رو گفتم وجلوتر از خودش رفتم داخل شرکت نیا

خورم دروغ  یمعذب بودم قسم م یاگه بگم کنارش کم. ستادیآسانسو شدم واونم بعد من اومد وکنارم ا وارد

دونم چرا من احمق بر  یکنه اما نم يدونستم ممکنه ناخواسته کار یدوست نداشتم کنارش باشم چون م. نگفتم

 گشتم؟ ینم
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 يمتر 4 يراهرو.کردم وجلو رفتم يمن هم تشکر.با دستاش ازم خواست اول من برم ستاد،یا 5طبقه  آُسانسور

بود  گهید يراهرو هیاتاق قرار داشت وسمت چپش  3که اطرافش  دمیمانند رو د رهیسالن بزرگ دا هیرو رفتم و

 :که سپهر به اونجا اشاره کرد و گفت

 .اونجاست تیبرو ته راهرو اتاق مدر-

 :رفتم گفتم یکه به اونجا م یگرفت ودر حال خندم

 ؟یشرکت سییر یبگ يخوا یمثال م-

 :چشمام تمام اتاق رو از بر گرفت و گفتم.شدم ریو بنفش س یشکل به رنگ استخون یلیاتاق مستط وارد

 .يدار ییبایشرکت ز...گم یم کیتبر-

 :نفره کرم اونجا بود وگفت 12بزگ  زیم هیسمت چپ اتاق که  رفت

 ودسته گلت کو؟ ینیریش-

 :ها نشستم وگفتم یاز صندل یکی يرفتم اونجا و رو منم

 .ینیریگل وش يامروز رو بزار پا-

 :رو مقابل گذاشت خودشم نشست کنارم وگفت شیکیدر آورد،  وهیاتاق دو تا آبم يگوشه  خچالی از

 ؟یرو به رخم بکش تیرحم یمدام ب یکن یم یچرا سع-

 .چون هستم-

 یکشوند ومنم سع یکه م یاز سر جاش بلند شد و دستم رو گرفت در حال.بزنه که منصرف شد یحرف خواست

 :کرد خودم رو از دستش رها کنم گفت یم

 .نشونت بدم يزیچ هیخوام  یم-

دستم رو رها کرد و با تشر  م،یکه کنارش بود شد گهیاتاق د هیوارد  یاز اتاق منش میرفت رونیهم از اتاق ب با

 :گفتم

 .ستیکارات اصال درست ن نیا-

 ينگاه به تابلو.شده بود نگاه کردم رهیکه خ ییمنم سرم رو برگردوندم به جا.گفت ینم چیبود وه رهیخ ییجا به

 :که یعکس افتاد عکس

 ؟یگفت یشرکت واردات وپخش بزنم تو چ هیخوام منم مثل بابا  یگفتم م یوقت...ادتهی-

 :ندادم یوابج
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 .يریگ یرو تو برام م یغاتیعکس تبل نیاول یگفت-

 :رخم رو احساس کردم میبه ن نگاهش

 .يداد هیو بهم هد یعکس رو گرفت نیو تو هم ا-

رخ تمام قدش ،  میبه چشماش داشت ومن هم از ن یآفتاب نکینشسته بود، ع مکتین يرو...عکس از خودش هی

مثل  يکه شد يبود یگرفت يرو جور یآب معدن:دستش بود عکس گرفتم وبهش گفتم یکه آب معدن یدر حال

 .یغاتیعکس تبل هیهم  نیمدل ا هی

 :بود ستادهیبه روم ا رو

 .یستیرحم ن یافسون تو ب-

 :برش داشتم وگفتم وارید يازش گذشتم و رفتم سمت تابلو از رو یعصب

 رحم باشم؟ یتونم ب یعکس ازت گرفتم نم هیعکس بهت دادم،  هیچون -

 :دمیخند

 .خنده داره...یچه استدالل-

شونه هام  يدستش رو رو یکرد وقت ریکنم که از دستم گرفت و منو قافلگ میتابلو رو از وسط دو ن خواستم

 .لبهام يرو یبیعج ياحساس کردم و گرما

 :چشماش زل زده بودم که گفت به

 .افسون يتو دوسم دار-

 :گفتم.احساس کردم تیصورتم رو در اثر عصبان ینگاهش کردم، سرخ رهیلحظه خ چند

 .دوست داشتن نذار يشدن به وقاحتت رو پا رهیخ-

 :کنم که در باز شد یحرکت خواستم

 ...سپهر معلوم هست تو-

 .سپهر شدم شیپ يحرکت چند لحظه  ینامزد سپهر تو چهارچوب در متعجب تر از حت دنیمن از د و

 :ت وگفتمن قرار گرف يجلو

 ...افسون من-

سکوت باال بردم و رو به  يبزنه دستم رو به نشونه  یسپهر کنارم اومد تا خواست حرف.بزنه یحرف نذاشتم

 :نامزدش گفتم
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 .نبود آوا يبه پنهان کار يازین-

خدارو شکر توهمون طبقه بود، واردش .به سمت آسانسور رفتم عیرفتم و سر رونیکنارش گذشتم و از اتاق ب از

 :دمیسپهر رو شن يدم صداش

 .بدم حیافسون بزار برات توض-

 :هم کف رو زدم ي دکمه

 .ستینامزد سابقت ن يبرا حیبه توض يازیبرو خوش باش با نامزدت ن-

 .داخل ادیبسته شد وخداروشکر نتونست ب در

متوجه شدم  نهیاز تو آ.رو حرکت دادم نیسپهر خودش رو برسونه ماش نکهیجا گرفتم و قبل از ا نیماش تو

رو برداشتم و با سپهر تماس گرفتم و تا وصل  یگوش.تونستم یبرونم چون نم عیخواست سر یدلم نم.دنبالمه

 :شد گفتم

 .تونم یچون نم...کنم ادیدنبالم، نذار سرعتم رو ز ایلطفا ن-

 .پشت سرم نبود گهیرو قطع کردم و چند لحظه بعد د یگوش

 قیچند نفس عم.که تو آشپزخونه بودند گفتم و رفتم تو اتاقم یامان و مامانسالم بلند به م هی دمیخونه که رس به

 :و با خودم گفتم دمیکش

 کنه؟ یفکر م یحاال چ-

 :ومدمیرفتم و م یاتاق رو م عرض

 .رفتم شرکت یکاش نم-

 :کنار پنجره و زل زدم به آسمون رفتم

 .منو بخش ایخدا-

به خاطر فکر  ادیز يو به سر درد ها شیسال پ 4خواست بر گردم به  یفکر کردن خسته بودم، اصال دلم نم از

 .دچار بشم ادیز

 :ضربه به اتاقم اومد هیبا  یمامان

 ؟یخوب-

 :تابلو کرده بودم يادیز انگار

 بله خوبم، چرا؟-
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 :وارد اتاق شد وگفت کامل

 .یکش ینفس م یعصب...یهست یعصب-

 :تخت نشستم، پاهام تحمل وزنم رو نداشتند ي لبه

 .شمیکم کم دارم م یول...ستمین-

 یبه خودم گفتم آمادگ یدونستم ممکنه بپرسه ول ینگاهش نکردم، م یلحظه در سکوت بهم نگاه کرد ول چند

 گفتنش رو دارم؟

 ادی یمشهد ول رمیم بگم من هم شنبه باهاش یلحظه خواستم بلند بشم و برم به مامان هیاز اتاقم رفت  یوقت

 يصدا.برگشتم ترکشون کردم یوقت یرفتم ول...خوام برم یگفتم م شیسال پ 4که  یوقت...بابا ادیمامان افتادم، 

 :بابا هنوز تو گوشمه

 .رازیمشهد؟ حاال؟ االن که مادرتم رفته ش يبر يخوا یم-

شمردم تا در نبودش فکرم  متیتا مراقب خواهر پا به ماهش باشه و من هم فرصت رو غن رازیرفته بود ش مامان

 .کردن بابا راحت تره یدونم راض یکنم، چون م یرو عمل

 .چند روز يبرا...بله بابا-

 چند روز؟-

 :منتظره شک کرده ریسفر غ نیبابا هم به ا انگار

 .دم یقول م...کنم یهفتش نم 1از  شتریب-

 .ذاشت برم یوقت نم چیکشه ه یدونست سفر بعد از مشهدم چهار سال طول م یقع ماون مو اگه

 یتمام یگرفت ول یسپهر تماس م.شیایمشهد تمام کارام شده بود حرف زدن با خدا و دعا ون دمیرس یوقت

 با یمامان تماس گرفت مامان.دادم یجواب نم دیپرس یبابا در موردش م یموند و وقت یجواب م یتماس هاش ب

 .نهنتو نست من رو از فکر منصرف ک زیچ چیپا داشت و ه هیمرغ من  یمن حرف زد ول

 :روز بود که بابا اومد مشهد و من گفتم که با مخالفت بابا مواجه شدم نیهفتم

 ؟یرو بهم بزن تینامزد يخوا یچرا م ؟اصاليبر يخوا یم ا؟چطوریاسترال يبر يخوا یم هیمنظورت چ-

 :بودم کالفه

هفته از سپهر دور شدم  کیبابا حاال که ...که عمو برام فرستاده استفاده کنم يخوام از دعوت نامه ا یم-

 .دوسش ندارم دمیفهم
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 :دمیبودم رو د دهیبابا رو که تا به اون روز ند تیعصبان

 ؟يپس چرا بهش جواب مثبت داد ياگه به سپهر عالقه ندار-

 :بشه يتا مبدا اشک هام جاردستام رو مشت کردم  یم گرفته بود ول هیگر

 شهیکه نم یممکنه اشتباه کنه، بابا خداروشکر االن متوجه شدم نه وقت يهر دختر...سالمه بابا 19من فقط -

 .کرد شیکار

 :شد یقانع نم بابا

انجام  يکه بخواد بدون فکر کار یستین یکس شناسم،یمن تو رو م ؟یزن یکه م هیحرف چ نیافسون ا-

 ؟یگینم قتویچرا حق ،يدار یلیحتما دل...يبد

 ...یلیخ...خوب بود نیوا شناختیرو خوب م من

 .به سپهر گفتم بله و حاال من خطا کارم بابا دهینسنج...کنه ومن هم اشتباه کردم یآدم خطا م-

 :گفت یبا لحن مهربان بابا

 مشهد؟ يو اومد يدیسپهر جواب نم يبه تماس ها نیهم يبرا...؟یرو گرفت میتصم نیچند وقته ا-

 :کردم التماس

 .دیاجازه رو بهم بد نیمن بدبخت بشم ا نیخوا یاگه نم...کنم یخواهش م-

 یداد اما ازم خواست خودم به سپهربگم که نم تیرضا یتیدر آخر با ناراضا یقهر کرد ول...میبحث کرد یلیخ

 .رو هم به بابا سپردم نیا یخوام باهاش ازدواج کنم ول

 :سمت فرودگاه که بابا گفت میتا بر میبود نیماش تو

 .مادرت برگرده يکرد یحداقل صبر م-

 :حال گفتم نیبا ا یدوست ول یجواب رو م خودشم

 .ذاره برم یاصال نم ادیدونم مامان ب یم-

 :دیکرد وبعد از چند لحظه باز همون سوال رو پرس سکوت

 ؟يتوبه سپهر عالقه ندار...یخوام راستش رو بگ یم-

 :گفتم یمعطل بدون

 .عالقه ندارم دیمطمئن باش...نه-

 .مینگفت چیبه فرودگاه ه دنیتا رس گهید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 :کردمیدادم، کنار بابا نشستم، اما به چشماش نگاه نم لیرو تحو چمدانم

 .خوام یم زیچ هیفقط ...دیبخش یدونم نه شما نه مامان منو نم یم-

 :مکث کردم وادامه دادم یکم

 .بابا دیبرام دعا کن-

 :از من محروم نکرد قیدقا نیرو در آخر شیدوست داشتن يصدا

 .متیبخش یوقت نم چیگن ه یم یوقت یکنند حت یبچه هاشون رو دعا م شهیپدر مادرها هم-

دونست حاال حاالها قصد برگشت از اون رو  یکرد که خودشم م يسفر یلبخند من رو راه هیکردم، با  نگاهش

 .ندارم

ه پسهر گفتن وجنجال به پا کرد اما بابا جواب قاطع رو داد و گفت که ب دیو خبرش رس نایعمو ا يخونه  دمیرس

 .اون رو شکستم نطوریوقت بهش عالقه ندارم و من ا چیمن ه

 .و کجا هستم هیرفت چه زمان ادمیمرتبه جا خوردم،  کی میزنگ گوش يصدا دنیشن با

 .اومد کجا هستم ادمیرو برداشتم و تازه  یگوش

 :رو کنار زدم، جوب دادم و خود آوا شروع کرد يخود یوب هودهیب انه؟افکاریجواب بدم  دیدونستم با یبود، نم آوا

 افسون؟-

 :گفتم عیسر نیهم يبرا ارهیمن ب يبرا یلیخواستم دل ینم ،یبگ يزیخواستم چ ینم

 .یشگیهم يهمون جا میریم...یفردا ناهار مهمون من هست-

 :نکنه یبودم مخالفت دواریام

 .باشه پس تا فردا-

 .دینگفت و نپرس يزیچ گهیکردم که د خداروشکر

و به سمت پاتوق  میبود نیبه خودم اومدم که هر دو تو ماش یآنقدر مشغول شد که متوجه زمان نشدم، وقت فکرم

 .میرفت یم مونیشگیهم

 :رو شکستم و گفتم سکوت

 .باشه ادتیبعد رفتن من اونجا رو  گهیکردم د یفکر نم-

 :گفت
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حقوق  نیاول یکه با عکاس ییجا م،یرفت یم شهیکه هم ییجا م،یازش خاطره دار یرو که کل ییجا شهیمگه م-

 ادته؟یرو  میرو که از عکس گرفتن پول در آورد يهنوز اون روز...بره ادمیرو  میخودمون رو درآورد

 :رو تکان دادم و اضافه کردم سرم

اون ...که هم پول ناهارمون شد هم شام يجور میگرفت یعکس م يبه دست از هر رهگذر نیهر دومون دورب-

 .بود ینفر خال هی يجا شهیاون همه، هم نیبود فقط ب دایروز چقدر خوش گذشت، تمام شهر پ

 .باز تمام گلوم رو گرفت یلعنت بغض

 :بار آوا اون رو شکست و گفت نیسکوت وا باز

 .تونست ناراحتمون کنه ینم زیچ چیو ه میکه شاد وخوشحال بود میبرگرد یبه همون زمان میتونست یکاش م-

 :لحظه برگشتم سمتش و گفتم هی

 .خوشحالم یلیخواد برگردم به اون روزا چون االنم خ یاما من دلم نم-

 :خودش رو وحشت زده نشون داد وگفت آوا

 .من جونم رو دوست دارم...دختر حواست به جلو باشه یه-

 :گفت دم،یخند...دیخند

 .يدوست دار یلیکردم اون روزا رو خ یفکر م-

 ازین ویواول به راد میوشاد باش میبه همون نسبت خاطره کن میتون یما امروز رو هم م...مگه گفتم دوست ندارم-

 .میبود ویعاشق گوش دادن به راد ادتهی...میدار

 :با خنده گفت آوا

 .هنوزم هستم-

 :بود يردر حال خوندن قطعه شع يمرد.رو روشن کرد ویدستاش رو جلو برد و راد آوا

 راز گل سرخ ییشناسا ستیکار ما ن-

 است نیا دیما شا کار

 ...میدر افسون گل سرخ شناور باش که

 :کردم زمزمه

 .يسهراب سپهر...آب يپا يصدا-

 ؟یچ-
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 :زدم و گفتم لبخند

 .گم یشعر رو م نیا...یچیه-

 .يشد يعاشق سهراب سپهر نکهیمثل ا-

 :و گفتم میبود دهیرس

 .بود ادمیقطعه رو  نینه، فقط هم-

 :و گفت دیخند

 آهان چون افسون داره؟-

 :و جواب دادم دمیخند

 .میدیشو که رس ادهیخوب پ...آره-

 :که آو سکوت رو شکست و گفت میهر دو ساکت بود.میو شروع به قدم زدم کرد میشد ادهیدو پ هر

و من هم  يتو نبود گهیاون هم که دنتونستم، بعد از  گهیاما بعد امتحانات د نجایا ومدمیم شهیهم لیاون او-

 .امینخواستم بدون تو ب

 ...يکه روز ییبودم، به جا رهیرو به رو خ به

 :شونه م گذاشت و گفت يدستش رو رو آوا

که تمام شهر  ییجا...جا بسازه نیرستوران ا هیخواد  یگفت م یم نجا،یآورد ا یمارو با خودش م شهیهم...ادمهی-

 .ینیبیرو م

 .پاهاته ریکه تمام شهر ز ییجا.محل بود نیعاشق ا ریام...شد نباشه یمگه م...بود ادمی

که با دوستاش باشه من رو  ییبرد گردش، به جا یگرفت و ما رو م یبابا رو م نیعادتش بود ماش شهیهم-

خواست من  ینتونستند ببرنش گردش و اون م ادیکه اون بچه بودند ز یگفت بابا ومامان زمان یم...گردش بردیم

 .خوشحال باشم...شاد باشم...استفاده کنم میاز بچگ

 :بشه ریقطره اشکم سراز نذاشتم

 .گاه بود هیتک...دوست بود...من برادر بود يبرا ریام-

 .يمن وخواهر: سر در رستوران چشم دوختم، نوشه بود به
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و من بهش  يرستوران بزنه و اسمش روبزاره من و خواهر هیخواد  یگفت م یم شهیهم ادمهیم گرفت،  خنده

بعد از . دوست دارم یلیرو خ میگفت آخه من خواهر یشد اسم؟و اون با خنده م نیگفتم آخه ا یو م دمیخند یم

 .خواست یر میسردرش گذاشت که ام يرو رو یبابا رستوران رو ساخت و همون اسم ریمرگ ام

 داخل؟ يرینم-

آوا  هینشستم، بعد از چند ثان.پرتگاه رفتم کینزد يها مکتیبه سمت ن.تونستم برم داخل ینم آوا نگاه کردم، به

 :هم نشست و گفت

 ...سپهر یوقت شیماه پ6 -

 :ادامه بده و گفتم نذاشتم

 .ستیمن ن يبرا یحیتوض چیبه ه ازین...نداره یارتباط چیبه من ه-

 :سرش رو تکان داد وگفت آوا

 .شمیتا نگم آروم نم یول...دیشا-

 :نگفتم و گذاشتم بگه يزیچ گهید نیهم يبرا.کرده انتیکنه به من خ یآوا فکر م دیخودم گفتم شا به

سپهر خواستگارمه  دمیفهم یما، وقت ياومدند خونه  یوقت ،يبدون اطالعم اومدند خواستگار یوقت شیماه پ 6-

 ...یوقت

 :کرد و ادامه داد سکوت

 ...دمیفهم یافسون وقت.کرد رییشدم و جوابم تغ یمتوجه موضوع نکهیبار جواب رد دادم تا ا 3 -

 :رو باال آوردم و گفتم دستم

 یکه هم افتاده باشه به من ربط یهر اتفاق.به من نداره یارتباط گهیبه بعدش د نجایاز ا...صبر کن صبر کن-

 .نداره

 :اعتراض گفت با

 ...اما افسون-

 :بلند شدم و گفتم سر جام از

 .اون رو وسط نکش گهیپس د...نداره آوا يسود چیگذشته ه دنیوسط کش-

که حکم  ییبه جا.به سمت رستوران رفتم دیکنه حرکت کردم و با ترد یاعتراض ایبزنه  یآوا حرف نکهیاز ا قبل

با هم وارد .چند قدم مونده بود که به در برسم آوا هم با من هم قدم شد.رو برام داشت ریبودن و نبودن ام
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سمتم اومد و  یبا خوشحال شناخت، عیبود من رو سر یمیاونجا که قد يها شخدمتیاز پ یکی.میرسوران شد

 :گفت

 د؟ییخانم ماندگار شما ییوا-

 :کردم منظم نفس بکشم یم یسع

 حالتون چطوره؟...بله-

 :رفتم جواب داد یکه به سمت اونجا م یمکان رستوران اشاره کرد، در حال نیباتریوز نیتربه به

 شما خوب نشم؟ دنیبعد از د شهیمگه م...خوبم-

 :و ادامه داد مینشست

 .شنیخوشحال م یلیبچه ها از اومدنتون خ ییوا-

تا از دوستان  4اونجا بود  یگذار اصل هیپدرم سرما نکهیعالوه بر ا.رفت تیبزنم به سمت مدر یحرف کهیاز ا قبل

 لیمسئول وسا یکی ن،یزاید نیبهتر یکیطرح بود،  نیمسئول بهتر یکیهم در اون شراکت داشتند،  ریام

با ...موندم رهیخ ریعکس ام هب. سبز شده بود ومن هم مسئول نظارت کردن يهم مسئول فضا یکیرستوران و

 .عالقه مند کرد یعکاسکه من رو به  ییجا ه،یآتل میهم رفته بود

زد به تن  یم يدیروشن که به سف یصورت راهنیبه همراه پ یکت مشک هی...رفتنش...روز قبل از مرگش 10

آخر سر در ...رهیبگ یدونست چه ژست ینم...دیو اون چقدرخند...يدامادا شد هیکه بهش گفتم شب یداشت، کت

 یوقت. کرد شد ژست اون یمبود و به ساعت نگاه  دایاز صورتش پ یمیخم بود ون نییسرش به پا یکه کم یحال

 يوهمهمه  ریام يدوستا يها يبا تمام شلوغ کار. رستوران ياز تابلوها یکیعکس شد  نیرستوران افتتاح شد ا

 يفردا رو اول مهر و روز تولد من بود، خداروشکر که تو خونه . رونیب میو زد میافراد رستوران ناهار رو خورد

 .آوردند یبه روزم م یبنده چ یدوستان گرام بودشد، وگرنه معلوم ن یر مخودمون برگزا

 نیدرا.گذشت یآوا نامزد سپهره م نکهیکه تو شرکت سپهر به وجود اومد و با خبر شدنم از ا یروز از اتفاق 3

که  ییحرف ها یسپهر، آوا و حت دنیاز د یوحشت کردم، خنده دار بود ول ییجورا هیراستش  رون،یمدت نرفتم ب

نگفتم و خداروشکر آوا  یچیخاطر در مورد آوا و سپهر ه نیبه هم.ممکن بود پشت سرم زده بشه وحشت کردم

بود انگار که بخواد کل وجودت رو بفهمه، آوا  نیبرام سنگ یالبته هنوز نگاهش کم.نگفت يزیچ گهیهم د

 .کرد یم میعصب یکم نیبود و ا نطورینگاهش ا
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بود که عمده کاراش در  یمانیشرکت پ هی. صبح به همراه بابا رفتم شرکتش لیدل نیبه هم خواستیتنوع م دلم

متوجه شد  دیاومد ومن رو د دنشیبه د یاز دوستانش وقت یکیکه  میاونجا بود. بود یمیمورد نفت و پتروش

بود  کیکوچ ياول کار يبرا دیشا. شرکتش رو سپرد به من یغاتیشرمندم کرد و کار بروشور تبل یبرگشتم حساب

 د،یخر میدوستان عصر با هم رفت شاتیطبق فرما. کسل نبودم گهیآورد ود یدر م يکاریحداقل من رو از ب یول

کوتاه بود و  یزانوبه صورت هفت هشت يداشت، از جلو تا رو يحلقه ا يها نیلباس کرم رنگ روشن که آست هی

به خونه صاف  دنیبه محض رس. شدم انتخاب کردم یاز پشت سر بلند بود و به قول آوا مثل پرنسس ها م

 .رو در آوردم و انداختمش تو چمدونم و درش رو محکم بستم میجاش دادم تو کمدم، لباس روز خواستگار

*** 

انگار کنار .وان حمام رو پر کردم، لبه وان نشستم و پاهام رو در آب قرار دادم.برداشتم و رفتم حمام حولمو

صدا از  یب يبود باعث شد اشک ها یخودم بود هرچ یبگیبود، غر یدونم از دلتنگ ینم...ایلبودم، استرا انوسیاق

 بایجمالت ز.گفت یرو م یجمالت یسیکه به زبان انگل دمیشن ویرو از تو راد يمرد يصدا.بشند ریگونه هام سراز

تا غم ناراحت نشه و اگر  آهسته بخند ياگر شاد بود: بودند یاومد متعلق به ک ینم ادمی یبرام آشنا بودند ول

 .نشه دیناام يکن تا شاد هیآرام گر يبود نیغمگ

 :خودم گفتم با

 شده؟ دیاز من ناام يچرا شاد یکنم ول یم هیمن که دارم آروم گر-

 ،يدیاز نا ام شهیهم. رو احساس کردم يدیخودم و عمق تنفرم از نا ام يعمق اشک ها...خودم يدیناام عمق

اشک هام رو پاك کردم، از سر جام بلند .گرفت یبودم وحاال داشت تمام وجودم رو در بر م زاریب يو زار هیگر

 يخنکا...پاهام رو لمس کرد انوسیکه اق ییتا جا...کم کم رفتم جلو...ستادمیا انوسیکنار اق. رونیشدم و زدم ب

 :دیشنیم دید که باخواستم فقط خود خدا بشنوه چون فقط اون بو یم...زمزمه وار گفتم. اون آرومم کرد

 ...دونم یم...يذاریچون تو نم شم،ینم دیناام...داشتم و خواهشم داشت شهیهم...من تو رو دارم-

 :احساس کردم یمثال یآرامش ب هی

 .يچون دوسم دار...یچون بزرگ ،یبخشیکنم م یاحساس م...يدیکنم منو بخش یاحساس م-

 .سال اجازه نداد خم بشم 4که تمام مدت  یآرمش...گرفتم آرامش

رو  کیهنر رفتم و گراف يرو ادامه بدم،  به دانشگده  لمیگرفتم تحص میاصرار عمو خونه شون موندم، تصم به

از  دایدخترعموم ش. شد ازش قافل بشم یرفتم چون نم یم یعکاس يانتخاب کردم اما در کنارش به کالس ها
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 دایش. میحرف زد یو کل میوندبا هم خوش گذر یکل. رو بهم نشون داد یدنید يبرگشت، کل جاها شیسفر کار

رو انتخاب کرده بود وحاال به خاطر  يو گردشگر يجهانگرد يرشته .بود یدختر شاد سرزنده وخوش مشرب

محل  يافسانه ها یاز برخ یحت. یدنید ياز سفر هاش گفت، از جاها. گشت یرفت و م یشغلش همه جا م

 یبهم معرف دایکه ش یرفتم پارک.رونیزدم ب دمش یکه دلتگ م شهیروز عصر مثل هم هی. که رفته بود ییها

مشغول .خورد یبه کله م م ییتونستم هم به پروژم برسم و هم هوا یم.کرده بود،  هم فال بود وهم تماشا

 ...عکس گرفتن بودم که

 .سالم افسون-

 :شناختمش عیسر...آشنا برگشتم يسمت صدا به

 .یسالم جناب کاوه پناه-

 :کوبش در منو از گذشته جدا کرد يصدا

 ؟يمرد...؟يشد یچ...افسون؟-

 :وگفتم ومدیدلم ن ینگرانش کنم ول یزد به در، خواستم کم یآوا بود مدام م يصدا

 هم از دست تو آرامش ندارم؟ قهیدق هیبله؟من -

 ؟يدادیچرا جواب نم...يریبم يا-

 :ران شده بودنگ يجد یعنی...م گرفت خنده

 شده؟ یحاال چته؟ چ-

 :زد داد

 .سرت تولدته ریخ...ها رسنیمهمونا م گهیسه ساعت د...رونیب يایب يخوا ینم-

 :بلند شدم و رفتم داخل وان نشستم و گفتم عیسر.نکردم يکار چیوان نشستم و ه يهنوز لبه  دمید

 .رونمیب گهیساعت د میتا ن-

 :داد زد دوباره

 .يریبم يا-

 :دمیخند

 .خدا نکنه-
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که هر دوشون پوستم رو .شد و کار موهام با آوا نینوش يبه عهد  شمیکار آرا.رونیکارام رو کردم رفتم ب عیسر

تولد با ...رفت یخوب جلو م...خوب بود زیخوام و اونا هم گفتند مگه دست توئه؟ همه چ یکندن از بس گفتم نم

گذشت  یمالقاتشون م نیاز آخر يادیز انرو که زم یینااو یحت دم،یحضور مهمان ها شروع شد، دوستانم رو د

 میخورد کیک...میشام خورد...ها رو فوت کردم کیک يشمع رو...میدیرقص... رکردیمن رو قافلگ یاما باز موضوع

 .دیها رس هیو نوبت به باز کردن هد

 :گفت جانیو با ه ستادیاون قرار داشت که آوا کنارم ا يها رو هیکه هد يزیرفتم سر م یم داشتم

 .یشیم ریمطمئنم که غافلگ...اول مال من رو باز کن-

شکل، چهار جعبه رو که داخل اون بود رو  یمربع يشروع کردم به باز کردن جعبه . شدم ریجداهم که غ افلگ و

 .رو باز کردم دهانم از تعجب باز موند کیکوچ يجعبه  یوقتت دم،یرس یاصل ي هیباز کردم که به هد

متوجه شدم اون  یقرارمون بهم داده بود ومن بعد مدت نیکه سپهر تو اول یهمون...یصورت نیدنبد بود با نگگر هی

 .رو گم کردم

 .ادیگفتم مطمئنم خوشت م-

 :رو کنترل کردم و رو به آوا گفتم خودم

 ؟يدیرو از کجا خر نیا-

 :داد و گفت یرو دستم م هیپاکت هد نیدوم آوا

 .رو باز کن هیکه آدرس رو بهت بدم، بق ستیقرار ن-

 یلبخند و بوسه از دوستانم تشکر م هیکردم و با  یها رو باز م هیهد يشد، سرسر یچ دمیتا آخر نفهم گهید

 .کردم

 :و گفتم دمیآوا از خونه بره بازوشو چسب نکهیرفته بودن، قبل از ا همه

 ؟يدیآوا گردنبد رو از کجا خر-

 :خنده جواب داد با

 ؟یشیناراحت نم بگم-

 :گفتم عیسر

 .نه-

 :آهسته تر جواب داد یکم
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رو برام آورد و گفت  نیاونم ا.ارهیم يزیچ هیو گفت برام  دیسپهر فهم نکهینکردم تا ا دایپ یچیبود که ه یمدت-

 .زاستیچ نیداره که پر از ا ياز دوستانش مغازه ا یکی

 :گفت دیاومد، آوا که فهم میشونیناخواسته به پ اخم

براش  یعال ي هیهد هیخوام  یاز دوستامه که م یکیخوام فقط گفتم تولد  یتو م يخورم نگفتم برا یقسم م-

 .رفت کیکوچ یخداحافظ هینگفتم و آوا با  يزیچ گهید. رمیبگ

 یداشتم با خودم و احساس کلنکار م.بود بیعج.اتاقم رفتم، گردنبند رو از تو جعبه برداشتم و زل زدم بهش به

تولدت مبارك :دراومد شیصفحه به نما يسپهر رو يشماره .جا خوردم میبا زنگ اس ام اس گوش رفتم که

 )نامزد سابقت سپهر(خوشت اومده باشه هیاز هد دوارمیام...افسون

کرد،  یمغزم کار نم گهیو از طرف اونه؟ د دهیرو برام خر هیبود که بگه خودش هد نیا يکار ها برا نیا تمام

اون هنوز  یدونینامزد سپهر بودم و مطمئنا م يمن روز یکرد؟ ناسالمت یچرا حسادت نم.تعجبم از آوا بود شتریب

 ...هم

 :بودم که صاف نشستم ، با خودم گفتم دهیتخت رو به سقف خواب يرو

 ؟یکن یم هیفکرا چ نیا-

 ...يخودیو ب هودهیباز افکار ب...تونستم بخوابم ینم

تونستم بخوابم با اون  ینم یوقت شهیآوا رو گرفتم، عادتم بود هم يناخواسته شماره  دمیرو برداشتم و د میگوش

 :تا جواب داد گفت.شد یخواب م یاونم ب ییجورا هی...زدمیحرف م

 ساعت چنده؟ یدون یم...به خانم پرنسس-

 :و گفتم میرو گزد لبم

 .حواسم نبود...دیببخش-

 :دیخند

 ينجوریکنه ا یمثل مته مخت رو سوراخ م يزیچ هینداره، من تو رو بزرگ کردم خانم، هر وقت  یاشکال-

 شده؟ یچ نمیخوب بگو بب.یشیم

 :زدم لبخند

 .ممنون...آوا یشناسیخوبه که منو خوب م-

 :گفت يحالت جد با
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 م خوشت اومده؟ هیاز هد نقدری؟ایتشکر کن يفقط زنگ زد-

 .قشنگه یلیآره خ-

 .مثل آوا رو از دست بدم یکه دوست دمیترس یم یاز زمان...دمیترس یم

 .کرد ینم میارینفر، به آوا بگم اما زبانم  هیخواست به  یبود که دلم م ییها حرف

 :دمینگران شده بود شن یآوا رو که کم يدونم چدر گذشت که صدا ینم

 افسون؟...افسون؟-

 :و گفتم دمیخند میحواس پرت به

 .خوابت کردم یب ینصفه شب دیببخش-

 :حرص گفت با

 .دردت رو بگو...ها یشیم یچ هی ينخور یترش-

 .دست آزادم رو مشت کردم کف

 کار کنم؟ یچ...نگم؟...بگم؟:گفتم یخودم م با

 :زدم و گفتم ایرو به در دلم

 ؟یستین شمونیاز اومدن من پ-

 :و گفت دیصدا خند با

 .شمیو نم ستمین رینخ...ها ییجا هیواقعا کلت خورده به -

 :و گفت دیتر خند بلند

 ؟يخواب نما شد-

 .از وجودم هنوز نگران بود یدونم چرا کم ینم...دیلرز یدونم دلم چرا م ینم

 :و باز برگشتم گذشته، به پارك دمیکردم و دوباره سرجام خواب یخداحافظ

 افسون؟-

 :شناختمش عیسر...آشنا برگشتم يسمت صدا به

 .یکاوه پناه يسالم جناب آقا-

 :نشست، گفتم مکتین يرو کنارم

 کجا؟ نجایشما کجا ا-
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 :و گفت دیداد، آه کش هیتک مکتین به

 .رو فراموش کنم یبتونم حس دیاومدم تا شا-

 :زدم پوزخند

 د؟یگ یمتلک م-

 :سمت من برگشت به

 ؟يخاطر اومد نیمگه تو هم به هم-

 :که دستم بود رو نشونش دادم و گفتم ینیحرص دورب با

 .اومدم نیا يبرا-

 :زد لبخند

 حالت چطوره؟-

 :زدم لبخند

 .خوب یلیخ...خوبم-

 :نداشت و گفت يلبخند

 .ستیاما حالش خوب ن-

 .دادم یم یتیاهم دیممکن نبا يتا جا یدونستم، ول یدادم، م هیتک مکتین به

 .یگفت یبهش م دیبا-

 :کرد یکس درکم نم چیه...دمیکش آه

 به اون خاطره؟ ییجدا يمن برا لیدل یکن یهنوزم فکر م-

 .نبوده ریتاث یب متیاما مطمئنا در تصم-

 :کردم و باز اون گفت سکوت

 ؟يدوسش دار-

 .جواب دادم و اون لبخند زد. که مدت هاست مغزم رو پر کرده یبه سوالش فکر کردم، به سوال...کرد نگاهش

اس ام  لیفا یوقت.مهیگوش مدیاومدم که د رونیپتو ب ریرفت، کالفه شدم و از ز یمغزم رژه م يرو ییصدا هی

که ساعت  یاما وقت.خراب بشه یغاتیاس ام اس تبل هیخوابم به خاطر  دیاس رو باز کردم حرصم گرفت که چرابا

 .ومدیخوابم م هنوزبود ومن  10ربع به  هیساعت  دم،یتعجب کردم که چقدر خواب  دم،یرو د
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دست و صورتم رو شستم و رفتم به آشپزخونه که .دل کندم زمیو به اجبار از رختخواب عز دمیکش يا ازهیخم

 :زنگ خونه به صدا در اومد يصدا

 .کنم یبخور من باز م يزیچ هیتو برو -

 .نشستم زیو پشت م ختمیر يخودم چا يبه آشپزخونه رفتم و برا خوشحال

از سر جام بلند .م باز مونددهان ومدیرز سرخ داخل آشپزخونه م يسبد بزرگ پر از گل ها هیمامان که با  دنید با

 :شدم و گفتم

 ه؟یچ نایبود؟ ا یک-

 :داشت گفت طنتیلبخند پر از ش هیکه  مامان

 .کارت روش هست هی یول هینگفت از طرف ک کیپ...توئه يبرا-

 :کارت رو برداشتم و روش رو خوندم عیسر

 ستیچ دمید یکاش م-

 از چشم تو آنچه

 ...ست يعمق وجودم جار تا

 .يریمش دونیفر:لب زمزمه کردم ریز

 .بود دهیرو فهم نیعاشق شعر بود ومن خوب ا شهیهم

 .منتظرم-

 :کرد نگاه کردم وگفتم یلبخند نگاهم م هیمامان که با  به

 .دوسته هیاز طرف ...دینپرس شهیمامان م-

 :اخم شد هیلبخندش به همراه  مامان

 ه؟یدوستت اسمش چ نیاونوقت ا-

 :دمیخند

 .گفتم دیشا-

در اون قرار  ادیبرداشتم و گل ها رو با وسواس ز ستالیگلدون خوشکل کر هی.گل روبرداشتم ورفتم به اتاقم سبد

 دونم چرا؟ یرفت و نم یخنده از لبم نم.دادم

 :دیچیصداش تو گوشم پ.جواب دادم یگل رو هم جا دادم که زنگ زد، بدون معطل نیآخر
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 خوشت اومد؟-

 :شد صورتم پر از خنده تمام

 .دادم یکه پس م ومدیاگه خوشم نم-

 .یو مهمان من بش يریآدرس خونه م رو بگ ،یبهم زنگ بزن يشد یاونوقت مجبور م-

 :و بعد از چند لحظه گفت دیاون هم با صدا خند دم،یخند

 ؟يچطور...سالم-

 .خوبم...سالم-

 :سرخ يتخت نشستم و زل زدم به رزها ي لبه

 ؟یدونست یتولدم رو از کجا م-

 .داشت گهیحکم د هیبرات  شهیاول مهر هم یول یوقت نگفت چیه-

 :خوشنود شدم شیرکیهمه توجه، هوش و ز نیا از

 .زنهیکه حاال مامان مثل عالمت سوال مدام بهم زل م يکرد يکار-

 :دیخند

 .کن یپس ما رو به هم معرف-

 شه؟یم: خودم گفتم به

 :گفت دیرو که د سکوتم

 نمت؟یتونم بب یم-

 ...ستم حتما اما فعالاگر تون-

 :متوجه شد خودش

 هنوز فراموشت نکرده؟-

 :ندادم یجواب

 .خواد افسون یم لیدل کندن از تو دل ياون برا...کنه یگفتم فراموشت نم-

 ...سکوت کردم...کرد سکوت

 :نداشتم گفتم يسکوت و فکر چیه طاقت

 .يدیوقت نپرس چیه-
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 :رو احساس کردم لبخندش

 .یگ یوقت نم چیه يتا خودت نخوا-

 ...يپرازانرژ...شاد شاد...گرمه گرم...زدم لبخند

 :تخت لم دادم يرو م،یکرد یکوتاه یخداحافظ

 شه؟یتمام م...یپوچ ،یهودگیاحساس گناه، احساس ب نیا یک...شه؟یتمام م یک...شه؟یم-

 :حرفش افتادم ادی

 .نکن فیوقت اراده خودت رو ضع چیه-

 :روش لبخند زدم به

 .شدم میبشم به مرگ تسل فیگر ضعا...دونم یم-

 :گرم...دیخند

 ؟يدیادگارد آلن پو رو تو محل کارم د يپس جمله -

 .یکن یدرکش نم يریقرار نگ طشیاما تا تو شرا...بله-

*** 

داخل .رونیکردم و از سالن رفتم ب یخورد ازش خدافظ یداشت من رو م بایکه مامان با نگاهش تقر یحال در

 یعصب.من سپهر بود يطبق هر روز روزها.زنگ خورد میجا گرفتم، هنوز حرکت نکرده بودم که گوش نیماش

جواب دادم  دیترد یب وتماس ر.دوست دارم بهش بگم یو گردنبند هر چ شبید يشدم، خواستم به خاطر ماجرا

 :اومد يخس خس و خفه ا يبزنم صدا یحرف تیو عصبان ادیو تا خواستم با فر

 ...افسون...اف-

 :و گفت دیشدت نفس کش با

 ...اف...کمک-

 ...قطع شد تماس

 هی.بگم یاما با خودم گفتم بهش چ رمیلحظه خواستم با آوا تماس بگ هی.کار کنم یدونستم چ یزد، نم خشکم

 :سپهر تو گوشم بود ينکنم اما صدا يندم و کار یتیلحظه هم خواستم اهم

 ...کمک-

 .تفاوت باشم یتوستم ب ینم
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 شتریمن رو ب يدلشوره  نیدر آوردم، با سپهر تماس گرفتم که جواب نداد و ا نگیرو از تو پارک نیماش

با خودم کلنجار رفتم و در آخر  یمحل کارش؟ آپارتمانش؟ کجا؟ کل...رفتم؟ یحرکت کردم اما کجا م.کرد

 یعت برم اما نمسر باخواستم  یم. تر بود کیجاها نزد هیگرفتم برم آپارتمانش چون نسبت به بق میتصم

 نیبا ا...! سر خودش آورده باشه اون هم به خاطرمن ییبا خودم گفتم نکنه سپهر بال.دمیترس...تونستم ینم...شد

 که بخواد جونش رو به خطر بندازه؟ یهست یمگه تو ک:و گفتم دمیخند یفکر عصب

 .اونم چرت و پرت...زد یو مدام با خودم حرف م دمیکش یو تند نفس م محکم

از ساختمون  یکی...نگران تر شدم...نگران بودم. جواب نداد یزنگ واحد آپارتمانش رو زدم ول دم،یرس بالخره

 نیو من خودم رو انداختم داخل و با سرعت رفتم سمت آسانسور که تو طبقه بود و رفتم به باالتر رونیاومد ب

 .گرفت یم م هیگر اشتشد د یباورم نم...بازه مهیدر ن دمیبه واحد سپهر، د دمیرس. طبقه

 :در صداش زدم يکردم و از ال شتربازیب یباز رو کم هینم در

 ...سپهر؟...من اومدم-

 :رفتم و دوباره صداش زدم شتریقدم به داخل گذاشتم، چند قدم ب دیبا ترد ومد،ین یجواب

 تو؟ ییسپهر؟کجا-

 ...نبود ییصدا چیه

برگشتم عقب، .کیمانند شدم که هم زمان هم چراغ ها روشن شدند و هم پخش موز رهیوارد سالن دا کامل

شد و با  یمن م کیکه لبخند به لب داشت در سالن رو بست، نزد یسپهر سالم و سرحال در حال...جاخوردم

 :ییخواننده شروع کرد هم صدا

 ذارم یتو ،  چشمامو رو هم م ادیاگه هنوز به -

 غصه دارم کیار و تو حسرتت هنوز ،  هز اگه

 ذارم یپلک نم يشب ها به عشق تو ،  پلک رو اگه

 ،  من راه برگشت ندارم یبدون نویخوام تو ا یم

 رسه به پات ینم یخوام بهت بگم ،  کس یم امروز

 به جات ومدهین یشکیخوام بهت بگم ،  ه یم امروز

همان ...پاهام رو تکان دادم و رفتم عقب.فقط سه قدم مونده بود بهم برسه...شد یم کیداشت بهم نزد یلیخ

 :خوند یرفت م یشد و من عقب م یم کمیطور که آروم نزد
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 شده ریتونم نشون بدم دلم چه گوشه گ ینم-

 شده رید یلی،  اگر چه خ نیو اشکامو بب ایب

 تو باشم سخته برام یکه بتونم ب نیا باور

 پام ریکنم ،  عشقو بذارم زشه که دل ب ینم

 ...نداشتم که برم ییجا گهیخورد به گوشه مبل، د پاهام

دندونام رو به هم فشار دادم، رفتم سمت  یعصب...افتهیبشه و باز اون اتفاق ب کمیخواستم سپهر باز نزد ینم

 :کنترلش رو برداشتم و خاموشش کردم اما سپهر ساکت نشد و گفت ک،یپخش موز

 .هنوز دوست دارم...دوست دارم...م بهت بگمخوا یامروز م-

 :برگشتم و گفتم سمتش

 ه؟یچ ایبچه باز نیا-

 :سمتم اومد

 .قتهیحق...ستین يبچه باز-

 :کنم که گفت یحرکت خواستم

 م خوشت اومد؟ هیاز هد شبید-

 :زدم ادیصدام نداشتم، فر يرو یبودم و کنترل یعصب

 .نه-

 .افسون یگ یدورغ م-

 :پوزخند زدم و گفتم.بزنم، دوباره خواستم دلش رو له کنم یدست هیبهش  خواستم

 گمش کرده بودم درسته؟ شیسال پ 4فکر کنم -

 :شد، ادامه دادم ساکت

 .نداشت که بخوام ازش مراقبت کنم تیاونقدر برام اهم ؟ینیبیم-

 :داشت گفت یکه تن عصب ییقدم کرد و با صدا 2قدم رو  3

 .یگ یدروغ م-

 :دمیخند

 .قتهیحق-
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 :زد یکیکوچ بخندل

 ؟ياومد عیسر يایپس چرا تا بهت زنگ زدم و خواستم ب-

 ...چون-

 :بگم و خودش گفت نذاشت

 ؟ينگرانم بود-

 ...دیشا

 ...که بهش عالق دارم یآره نگرانت بودم اما نه به عنوان کس-

 :باز رفت باال صدام

من بود  يچون آدمم و هر کس جا خواستم باهاش ازدواج کنم، نگرانت شدم یم يکه روز ینه به عنوان کس-

 .داد یکار رو انجام م نیا

 .یو بهش بگ یبه آوا زنگ بزن یتونست یم-

 :دیخواستم برم که مچ دستم رو چسب  دم،یخند یعصب

 .نامزدم يشد یبله و نم یگفت ینم شیسال پ 4 یاگه دوسم نداشت-

 :رو به زور رها کردم، خواستم برم اما برگشتم و گفتم دستم

 .عشق نذار يساله رو پا 19دختر  هیهوس -

که از کوچه  ینشه که خدارو شکر تا وقت دایکردم سرو کله آوا پ یفقط خدا خدا م.رونیمعطل نکردم وزدم ب گهید

سرم .خواست داد بزنم یدلم م.بودم، تمام تنم داغ شده بود یعصب. نشد داشیو از اونجا دور شدم پ رونیزدم ب

آب دهانم رو .خورد یفروش وهیبه آبم ممپارك کردم که چش يگوشه ا.کنم ینندگتونستم را یرفت، نم یم جیگ

 .افتاد چقدر تشنه م ادمیقورت دادم و تازه 

 :و گفتم يا وهیشدم،  رفتم سمت آبم ادهیپ نیاز ماش عیسر

 .بده وانیل هی يکه آماده دار یاز هرچ-

همه رو نوش جان کردم  یو تازه وقت دمشینفس سر کش هیداد دستم و منم مثل احمق ها  وانیل هی عیسر اونم

کنم اما  دایرو گشتم تا داروهام رو پ فمیرفتم، در اون جا گرفتم و ک نیسمت ماش عیسر. زدم يچه گند دمیفهم

. خورم یم یچ ستیحواسم ن تیموقع نیا توبه خودم لعنت فرستادم چرا .رو گشتم اما نبود نینبود، داشبورد ماش

تونستم برم  ینم.ارمینفس کم م يدونستم به زود یپوستم شروع کرد به ملتهب شدن و خوب مکم کم  گهید
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رو برداشتم  میگوش.برسم ریدونستم چقدر با اون فاصله دارم و هم احتمال داشت د یسمت داروخانه چون هم نم

 ستیتو ل.دیرس یبهم نم ومدیم عینشده بود قطع کردم، آوا هر چقدر هم سر لو با آوا تماس گرفتم اما هنوز وص

 ادیکه  رمیشد با اون تماس بگ ینم یاما اصال دلم راض دمیبه سپهر هم رس یشماره هام در گردش بودم حت

 :که تماس وصل شد گفت نیباهاش تماس گرفتم و به محض ا عیاون افتادم سر

 دلت برام تنگ شده بود؟ بگو؟-

 :خواستم نگرانش کنم، گفتم ینم

 ...هنوز.يتو هتل قرار دار يگفته بود ؟ییکجا-

 :ادامه بدم و گفت نذاشت

 افسون؟ یپرس یچرا م-

 :بگم که باز اجازه نداد و گفت خواستم

 رفته؟ ادتیافسون نکنه باز داروهات -

 :و سپس گفت دمیشن یعیسر یخداحافظ يندادم، صدا یجواب

 ؟ییکجا قایچقدر فاصله ست؟ دق-

 ...سمت.قهیدق 10حدود-

 :اومد نیماش بسته شدن در يصدا

 .رسم افسون یاالن م-

 :دیهاش رو بهم ساب داندان

 .يدیتو آخر سر من رو دق م-

کم کم حساب نفس هام  گهید. دادم  یقرارش م تیموقع نیشد که در ا یحق داشت، بار سوم م.م گرفت خنده

 یرو کم نیماش یصندل.شده بود شتریبار انگار شدتش ب نیوحشت کردم چون ا یکم.رفت یاز دستم داشت در م

 ...شد یاما اصال نم...بازدم...دم.کردم منظم نفس بکشم یم یعقب زدم تا راحت تر باشم، چشمام رو بستم و سع

تو اون .دستام رو مشت کرده بودم.کنم هیگر خواستیدلم م گهینفس هام کم شده بود، اونقدر که د يبدجور

 یزدم، مثال به خودم م یم ناخواسته لبخد کج مکه خودم دیخنده دار به ذهنم رس يآنقدر فکر ها تیموقع

 .نکنم یو خداحافظ رمیبم ؟نکنهیبه آوا اس ام اس بدم؟به مامان چ:گفتم
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باز شدن در  يصدا.شروع کردم به خوندن اشهد، اما نه خدا دوسم داشت.شد ياشک هم جار گهیگرفتم، د گلومو

 :اون یعصب يو صدا نیماش

 افسون؟-

 :شد یم يسرنگ رو احساس کردم، کم کم نفس هام عاد فیت، سوزش خفنگف يزیچ گهیشد ود ساکت

 ؟يبهتر-

 :زده نگاهش کردم خجالت

 .خوبم-

 :لبخند بامزه گوشه لبش داشت هی

 ؟یکن یم يچرا با جونت باز ینیمن رو بب ياریبهانه ب يخوا یتو که م-

 :کنار راننده نشسته بود گفتم یصندل يدهان باز نگاهش کردم، رو با

 من بودم گل فرستادم؟-

 :و گفت دیخند

دلت برام تنگ  گهیبگو د...يدار يبهش آلرژ یدون یمگه نم...که توش فندقه يخور یم وهیآبم هیپس چرا -

 .شده

 .کرد ینگاهم م منتظر

 :نشون دادم و گفتم نیرو غمگ افمیق یکم

 ...دلم برات تنگ-

 :گفتم عیبزرگ تر شد، تند و سر لبخندش

 .اصال تنگ نشده-

 :دیاونم خند...دمیخند بلند

 م؟یبر-

 :کردم نگاش

 کجا؟-

 .یناهار مهمونم کن دیبا ینیمنو بب یحاال که خواست...ییجا...یرستوران میبر-

 :که گفتم دنیچ زیم يناهار رو رو.میرستوارن رفت کیبا هم به نزد.گفتم و حرکت کردم يا باشه
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 .ببخش که بهت زنگ زدم-

 :زد یگرم لبخند

 .تو دنید يباشه برا يتو دارو داشته باشم، تا بهانه ا يجا شهیکه من هم نهینداره، قسمت ا یاشکال-

 :کردم، گفتم ینگاش م یچشم ریبود و ز نییسرم پا م،یخوردن شد مشغول

 برگشتم؟ يدیاز کجا فهم-

 :کرد نگاهم

 .یگشت یبود، پس برم کیدرست که تمام شده بود، اول مهر هم که نزد-

 :سکوت کرد هیثان چند

 .وقت احساسم اشتباه نکرده چیتا به امروز خداروشکر ه-

 ...هر دو م،یشد ساکت

 :رو نصفه رها کردم و مشغول خوردن دلستر شدم که گفت ناهارم

 دنش؟ید يرفته بود-

 :ندادم ینکردم و جواب نگاهش

 .يشده بود یکه دراون فندق بود هم عصب يخورد يزیکه حواست نبود و چ يبار 2اون -

 بودم؟ یعصب یکنیچرا فکر م-

 :نگاهم کرد موشکافانه

 کنه مگه نه؟ یم تیهنوزم عصب-

 :سر جواب مثبت دادم با

 .تونم با اون باشم ینم گهیخوات باور کنه که د ینم-

 که بهت شک کرده مگه نه؟ یدون یم-

بود که  شیوقت پ یلیخ...وسط هست يا گهیفرد د يگفت سپهر بهم شک کرده نکنه پا یبهم م احساسم

 :داشتم یاحساس نیچن

 .وقته یلیخ-

 :بهم نگاه کرد هیثان چند

 پدر و مادرت هم با خبر بشن؟ یاز وجود من حت يخواینم نیهم يبرا-
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 ...نه، فقط-

 :لبخند ادامه دادم با

 .بزار اول من قبولت کنم بعد-

 .هم راست نگفتم ادیدونست ز ینگاهم کرد، م مات

 :بار بدون لبخند گفتم نیا

 یشیکه مارو از هم جدا کرد تو م یکس یشیاگه سپهر از وجود تو با خبر بشه، تو م...يآره درست احساس کرد-

 ...که یکس

 :بگم نذاشت

 کار؟ انتیکه بهت بگه خ یترسیم-

 :بود نییپا سرم

 .االنم هستم-

 .منو از چشمات محروم نکن...باال اریسرت رو ب-

 :سرم رو باال گرفتم و گفت ینگکم ر يخنده  با

 که؟ یدون یم...کنارتم شهیمن هم-

 :شدم گرم

 .دونم یم-

 :گفتم.سوار نشد دمیکه د نمیسمت ماش میرفت م،یخود بلند شد يدو از جا هر

 ؟يای ینم-

 :داخل آورد شهیرو از ش سرش

 رفته؟ ادتی...نه-

 :دمیخند

 .یکن یم يرو ادهیبعد غذا پ شهیتو هم یراست...آخ-

 :دیخند

 .نگران شده یکنم، تا االنم مامان حساب تیهمراه تونمیکه نم دیاما ببخش-

 :رو تکان داد سرش
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 .برو به سالمت-

 :سرش رو برداره که گفتم خواست

 کاوه؟-

 بله؟-

 :مکث کردم و گفتم یکم

 .دلم برات تنگ شده بود-

خواستم سپهر از وجود کاوه با خبر بشه چون آنقدر از  ینم. فاصله گرفت و حرکت کردم نیاز ماش.زد لبخند

 دمیبه خونه که رس. ارهیسر کاوه ب ییبال دمیترس یشده بودم که م یسپهر عاص يایباز وانهیدست د

 یجلوم،  مثال م دیتا وارد اتاقم شدم، آوا پر. امیم ریچون بهش خبر داده بودم د د،ینپرس یخداروشکرمامان سوال

 :خنده م گرفت و گفتم خواست بترسوندم،

 .بزرگ شو آوا-

 :و گفت دیخند

 .یترس یوقت نم چیتو چرا ه-

 :هام رو دادم باال شونه

 .ییتابلو يادیز...ستین دنیترس يبرا يزیچ-

 :تخت نشستم يکردم، کنارش لبه  زونیو شالم رو تو کمد آو مانتو

 ؟يخبر اومد یشده ب یخوب؟ چ-

 :بازوم يرو زد

 .يزد یحرف ها نم نیوفا، قبال ازا یب-

 .جنبه یب-

 :شد و گفت يجد

 خیمد نظرشون رو گفتند، چون من و نامزدم هم همون تار خیتماس گرفت و تار ندمیامروز صبح مادر شوهر آ-

 میمد نظرمون بود موافقت کرد

 :نگفتم يزیچ یول هیها چ نیبازوگو کردن تمام ا يدونستم منظورش برا یم

 هست؟ یخوب ک-
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 .با هم یعقد و عروس...گهیروز د 28 -

 :و با تعجب گفتم هیرفت که آوا نامزد ک ادمی

 .چقدر زود-

 :آوا گفت دم،یحرف زدن گز دهینسنج نیرو به خاطر ا لبم

 ؟یستین مونیپش-

 .نه-

 :خاطر گفتم نیخواستم بحث عوض بشه به هم یم

 يبرا یغاتیتبل يجنبه  شتریکنم، ب یاز دوستان پدرم بروشور درست م یکی یاتیلبن يکارخونه  يدارم برا-

 .دارم ازیبه کمکت ن کمی.صادراتشون داره

 :دستم رو گرفت مچ

 حرفم رو بزنم؟ يزاریچرا نم-

 :گفتم یلبخند زورک هی با

 .آوا جان گهید یگفت-

 :پهن تر شد و گفتم لبخندم

 .ستمین مونیپش یتا بدون امیم تیخورم عروس یقسم م-

 :دیبار خند نیا اونم

 ...میعروس دمیشا ،يشکه شد یافتاد که حساب یاتفاق میتو عروس دیشا...يایب دیبا-

 .کشتم یخودم رو م افتادیاتفاق م نیاگه ا...آوا رو بکنم یفکر بهم خوردن عروس یخواستم حت ینم

 :م رو گرفت شونه

 .بهم بخوره مونیخوام دوست ینم-

 .مطمئنم...خوره یبهم نم-

 :با کاوه تماس گرفتم روبرداشتم و میمحض رفتن آوا گوش به

 .يزد یزودبهم زنگ نم نقدریوقت ا چیافتاده ه یشده؟اتفاق یچ-

 :م گرفت خنده

 .رو بهت بگم یرفت مطلب ادمی...نه-
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 :نگفت و ادامه دادم يزیچ

 .که آوا قراره با اون ازدواج کنه نجاستیکنه اما جالب ا یهم ازدواج م گهیروز د 28سپهر نامزد داره، تا -

 :پر از بهت گفت ییصدا با

 ت؟یمیآوا؟دوست صم-

 .آره، آوا-

 ؟یناراحت-

 :کرد یم يفکر نیچیهم چرا

 .ستمین...نه-

 :گفتم یلحظه مکث کردم، خواستم نگم ول چند

 ...تو هم-

 :بگم نذاشت

 .من باورت دارم-

*** 

که نمونه کارها دستم بود و لبخند بر لب  یتمام شد، در حال شیکیبروشور ها به کمک آوا و کارگاه گراف يکارها

پله رو  6خورد،  زیاومدم که پاهام ل یم نییکارخونه پا يساختمون ادار يدوست پدرم از پله ها یقلب تیاز رضا

شد  یم يچند لحظه ا. شدم نیگفتم و همون جا پخش زم یآخ وار،یمحکم خورد به د بایاومدم و سرم تقر نییپا

به .دادم یدکتر با پدر ومادرم گوش م يمچنان چشمام بسته بود، داشتم به حرف هاه یشده بودم ول اریهوش

نبود و دکتر بعد  يمن نگه اما خداروشکر موضوع جد يبرام افتاده باشه و دکتر جلو یاتفاق دیگفتم شا یخودم م

 .رفت رونیب اقدادن از ات نانیاز اطم

 :دستم رو گرفت و گفت عیتابلو نباشه آروم چشمام رو باز کردم، مامان که کنارم بود سر ادیکه ز يطور

 افسون؟ یخوب-

 :لبخند زدم و گفتم هیمادرم  نانیاطم يبرا

 .هنوز وقتش نشده...خوبم-

 :اخم کرد و گفت هینگاهم کرد و بعد که متوجه شد منظورم چ هیچند ثان مامان

 ؟يمن رو دق بد ادیخوشت م-
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 :زده بودم یحرف دهینفهم بازم

 .دیببخش...مامان-

 :وارد اتاق شد و مامان گفت بابا

 م؟یخوب بر-

 :و گفت ستادیکنارم ا بابا

 ؟یخوب-

 .بله خوبم-

 :رو به مامان کرد و گفت سپس

 .دکتر گفته امشب رو بمونه بهتره...نه-

 :نگران شد مامان

 چرا؟-

 .باشه بهتره نجایگه امشب ا یه سرش برخورد داشته من نانه،یاطم يدکترش گفت برا...نگران نباش-

 :راحت نشده بود الشیمامان خ اما

 .میتو برو ابراه ششیمونم پ یپس م-

 .نبود ندیطور بابا اصال خوشا نیمامان و هم يبرا مارستانیب

 :گفتم يجد یلیتحکم و خ با

 .دنبالم نیایمونم و فردا م یامشب م هی ست،ین میچیمن ه.ستیبه موندن ن يازین-

 :رو نداره مارستانیدونست مامان طاقت موندن تو ب یهم م بابا

 .نکن تشیگه الله جان، اذ یراست م-

 :گفت يبا لحن بغض دار...مامان چارهیب

 .مونم یپس تا عصر م-

 :دمیرو گرفتم و بوس دستش

 .باشه-

 :از جام بلند بشم که مامان جلوم رو گرفت و گفت خواسم

 .ارمیبگو برات م ؟يخوا یم یچ-
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 :م گرفت، گفتم خنده

 .فقط آب-

 :رو به بابا گفت ختیر یگوشه اتاق رفت و در حال که برام آب م کیکوچ خچالیبه سمت  مامان

 .من هستم...گهیتو برو د-

 .رفت یخداحافظ هیو با  دیگونه م رو بوس بابا

 :کرد گفت یکه صورتش رو کج و خنده دار م یرفتن بابا آوا وارد اتاق شد و در حال بعد

 درد داره؟ یلیخ...آخ-

 سالمت؟...نه-

 :چرخ دارگذاشت، رو به من ومامان سالم کرد و سپس رو به مامان گفت زیم يرو رو فشیک

 .خواد شما رو عذاب بده یم یتاک د،یدخترتون رو ادب کن نیا کمیالله خانم -

 :تبه خودش گرفت و گف یحالت مظلوم مامان

 شه؟یچطور م یدون یتو م-

 :کردم خندم یسع

 .که سالح ندارم فیح د؟ینداز یمن جنگ راه م هیواقعا ممنونم، عل-

 :دیخند آوا

 ه؟یزبون چ نیپس ا د،یدار اریاخت-

و من رو از خوردن ناهار  زیم يآورد و گذاشت رو رونیبزرگش ب فیآماده رو از داخل ک يظرف غذا آوا

گچ گرفته شدم  يپا يو خنده راه انداخت، پتو رو از رو طنتیهم ش گهید یآوا کم. راحت کرد مارستانیب

رو که خداروشکر  نوشتهبعد از تمام شدن کارش . گچ يرو يزیخودکار شروع کرد به نوشتن چ هیبرداشت و با 

 :تونستم بخونم رو خوندم، نوشته بود

 .کشم یستم رو مدو نیوگرنه بهتر.یخوب بش میبهتره تاروز عروس -

داشتم به .عصر شد و مامان هم به ضرب و زور فرستادم رفت. نوشته اش يخنده دار هم زده بود پا يامضا هی

 :زنگ خورد، لبم رو مچاله کردم و کفتم میکه گوش دادمیسکوت مطلق گوش م

 باز سپهر؟-

 :لبم صاف شد، کاوه بود میصفحه گوش دنیبا د خداروشکر
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 .گ شده؟اعتراف کندلت برام تن...سالم-

 :دیخند

 .کنم یدارم اعتراف م شهیمن که هم-

 :شد يجد صداش

 .دلم برات تنگ شده-

 .نکنه از دستش بدم:با خودم گفتم.دمیلحظه ترس هی

 :لبخند زدم.بد فکر کنم يزایخواستم به به چ ینم

 .يایفکر کردم م-

 :شد طنتیپر از ش لحنش

 اتاق؟ هیمن و تنها؟ تو -

 :دمیخند

 .جنبه یب-

در  يکردم که صدا ینگاه م یلبخند به لب داشتم به گوش.کردم یازش خدافظ گهیو خنده د یاز چند شوخ بعد

سپهر که با دسته گل رز سرخ وارد  دنیتا سرم رو بلند کردم از د.که وارد اتاق شد دمیرو شن یکس يو قدم ها

 :جا خوردم، نا خواسته اخم کردم کیشد و به تختم نزد یاتاق م

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا-

 :سمت گلدون رفت

 .ادتیاومدم ع-

 :نشست یصندل يهارو تو گلدون جا داد، کناروم رو گل

 حالت چطوره؟-

 :نشستم نهیاون اتفاق تو شرکت افتادم، دست به س ادیلحظه  هی

 .جام نیا اطیساده ست، امشب هم محض احت یشکستگ هی-

 ؟یهست یعصب-

 یکار رو م نیحرص دادن من ا يبرا یول دونهیدونستم جوابش رو م یم یوقتکرد، خصوصا  یم میعصب واقعا

 :کنه
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 .ستمین-

 :ش گذاشت گهید يپا يرو رو پاش

 .گه یم يا گهید زیاما صدات چ-

 :هم فشار دادم يرو رو دندونم

 .میعصب ،یگ یراست م...درسته-

 چرا؟-

 :کرد، جواب دادم ینگاهم م موشکافانه

 ...نکهیا یکن یم یمن رو عصب لیدل یب یجا هست نیکه ا نیحضورت، هم-

 :دادمه بدم نذاشت

 .منه شگشیاز نامزد سابق و عشق گذشته، االن و هم ادتیع يجا برا نیباشه، حضورم ا ینداره عصب یلیدل-

 :کرد یگفت که بدترم م یرو با لحن خاص نهایا تمام

 ؟يبس کن سپهر، آوا خبر داره اومد-

 :زد پوزخند

 متوجه اومدن من بشه؟ ینگران-

 .در موردم کنه یخوام آوا فکر اشتباه یمن نم-

 :پوزخند بازم

 ؟يچه فکر-

 :و تند گفتم عیرو آزاد کردم و سر دستام

 .ندتیجا بب نیخوام مامان ا یبرو نم نجایاز ا ؟لطفایتمامش کن شهیم-

 :سر جا بلند شد از

 یهم که ازت دارم م یپس مطمئنم، با شناخت د،یندار مارستانیاز ب یکدومتون دل خوش چیدونم که ه یم-

 .مامانت بمونه يذاریدونم نم

 ؟یشناسیواقعا تو من رو م:کردم و به خودم گفتم نگاهش

 يکه باال یکس از دلم خبر نداشت جز همان چیبود، ه دهیکه من رو آفر یشناخت جز کس یمن رونم چکسیه

 .سرم بود
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 ؟یرو شکست افسون چرا قلبم رو، وجودم رو ، غرورم-

 یگرفته بودم بگم اما چرا حس م میبگم، تصم یدونستم چ ینم.کرد ینگاهم م رهیتمام فکر ها جداشدم، خ از

 رو ندارم؟ شیکردم آمادگ

 :گفتم

 .کنن یدونن چه م ینم یآدم ها گاه...متاسفم-

 .افسون یکن ینم يتو ندونسته کار...ندونسته؟-

 .کردم یم یدونم چرا قالب ته ینم تیدر مقابل سپهر تو اون موقع دم،یرو گز لبم

 .ستیممکنه متوجه بشن ازدواجشون به صالحشون ن.کنند یازدواج نم يتمام دخترها که بعد نامزد-

 :ستادیکرد و رو به روم ا حرکت

 ؟یگذاشت نتیجواب ها رو تو آست نیمدت فقط هم نیتمام ا-

 :سمت پنجره رفت به

 .ستنیمن جواب قانع کننده ن يها برا نیا-

 :بود یعصب یصورتش کم یسمت من برگشت، کالمش، صداش و حت به

 ؟یرو همون موقع نگفت لشیدل ؟چرایرفت یبگ يزیچ نکهیچرا بدون ا-

 :دمینال

 .یکن یاون زمان هم باور نم یکن یطور که االن باور نم نیدونستم هم یم-

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .آوا فکر کن ؟بهیپرس یم هیچ زایچ نیا ،یکن یازدواج م گهیماه د 1به  کینزد-

 :دستاش رو باز کرد مشت

 ده؟یبهت رس میپس خبر عروس-

 :گند زدم بازم

 .گم یم کیتبر-

 بار بود؟ نیچندم نیزد،  با خودم گفتم ا پوزخند

 .جواب بده ینیسوالم راست و حس هیبه -

 :دیتامل کرد و پرس یکم
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 ؟ينامزدم بود یوقت یحت ؟یمنو دوست داشت-

 :داشتم؟ چشم هام رو باز و بسته کردم دوسش

 .که بهش بگم عشق رو بهت نداشتم یمن احساس...وقت چیه-

 :خورد تکان

 .يمکث کرد-

 :ستادیتخت ا کینزد

 .بوده که بشه بهش گفت دوست داشتن، خاطر خواه شدن یعالقه نبود، اما حس-

 .با مکثم بهانه دادم به سپهر...گند زدم بازم

 .رفت و تمام شب خواب رو ازم گرفت رونیاز گفتن حرف هاش از اتاق ب بعد

 :زده شدم جانیکاوه ه دنیبار با د نیکه در بازشد و ا رهیم بگ هیخواست گر یشب بود، دلم گرفته بود و م هینم

 ؟ییتو-

 :آورده بود، لبخند زده بود لچریو هی

 .کرد شیکار یشیرونم یدلتنگ-

 کینزد.میرفت مارستانیسر سبز ب ينشستم و همراهش به سمت محوطه  لچریو يبگه رو يزیچ نکهیا بدون

 :که گفتم میبود یدرخت با قامت

 طون؟یش يکرد یچطور پرستارا رو راض-

 :دیخند

 .فقط دلشون به حال من سوخت...یچیه-

 :ها رو گرفتم چرخ

 چرا؟-

 :دیخند بلند

 .نمتیخوام بب یکردم و گفتم م هیگر-

نم ناك از باران نگاه  نیبه زم. خودش هم کنارم نشست ستاد،یا مکتیکنار ن. دمیمنم خند.ها رو رها کردم چرخ

 :میکرد یم

 ؟یخوب-
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 :وجودم آتش گرفته بود.بار خوب نبودم نیا

 .گشتم یبر م دینبا-

 .با من ازدواج کن-

 :بود يکردم، جد نگاهش

 .ستیراحش ن نیا-

 چرا؟-

 :نبودم مطمئن

 .خوام از دستت بدم ینم-

 :زد یگرم لبخند

 .يپس دوسم دار-

 :مکتیداد به ن هیرو بگردوند، تک روش

 :بود یخوب بود، عال کاوه

 .ارهیسرت ب ییترسم بال یم...خوام تا قبل از ازدواج سپهر، از وجود تو باخبر بشه چون ینم-

زانو نشست و  يرو.ستادیبلند شد و رو به روم ا.م رو حس کرد و برگشت رهینگاه خ.رخش نگاه کردم مین به

 :گفت

 .بزاز حداقل با پدرت صحبت کنم-

 ...اما-

 :خوام بگم یم یشد چ متوجه

 .ذارم بفهمه ینم-

 :زدم لبخند

 .دم یپس بهت خبر م-

 :نیگرم، دلنش م،یرو نگاه کرد گهیهمد

 .دوست دارم افسون-

 .شدم گرم
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که به قول کاوه  يروز دم،یکه کاوه رو بعد از مدت ها د يبه تختم و به افکار گذشته و به روز م،یاتاقم برگشت به

 .جدا شدن از سپهر يمصمم شدن من برا يشد برا يبهانه ا

نبود و خودم فقط از  حیاحساس به سپهر صح.رفتم یبود که با خودم، با فکرم و با قلبم کلنجار م يادیز يروزها

و اون روز کامل متوجه شدم مال هم  میستیدونستم مال هم ن یم ستم،یمال اون ن دونستمیم.اون اطالع داشتم

 .میستین

وارد  یاما وقت.گهیبهم نم یخوب زیچ چیدونستم ومطمئن بودم دکتر ه یبود، خودم م دهیسر درد هام امانم بر از

 هیاز  یاون رو به عنوان پزشکم انتخاب کنم ول دیشدم که نبا مونیلحظه پش هی دمیمطب کاوه شدم و کاوه رو د

که ازم خواسته بود رو  ییها شیآزما تمام نکهیبعد ازا. تونستم کامل بهش اعتماد داشته باشم یطرف هم م

 :گفت یچشم ریکرد ز یم یها رو برس شیبود و آزما رهیکه به پرونده م خ یبراش بردم در حال

 ستند؟یهمسرتون ن-

بود جواب  یدونم چرا عصب یکه نم یپنهانش کردم و با لحن دهیانگشتم بود نگاه کردم و از دکه تو  يانگشتر به

 :دادم

 .من هنوز ازدواج نکردم-

 :گفتم عیشد، سر ینم دهیرفت سمت انگشتر که د نگاهش

 يهر خبر يمن خودم رو برا ست،ین یرنگ یاهیباالتر از س...یجناب دکتر پناه دیبرام ندار یدونم خبر خوب یم-

 .آماده کردم

 يادیزمان ز.نه ایشد بفهمم منو شناخته  ینه، از نگاهش نم ایکرد، انگار با خودش جنگ داشت که بگه  سکوت

 یخوب يکم تر بود اما دوستا ریسنش از ام نکهیبا ا یبود حت ریام يکاوه هم باز.گذشت یم دارمونید نیاز آخر

 .گرفت و تونست بره و درسش رو خارج ادامه بده هیفوت کرد و همون سال بورس ریام نکهیهم بودند تا ا يبرا

 :دمیمحکمش رو شن يصدا

 .گم یم هیحاش یپس من هم ب دیخوبه که خودتون رو آماده کرد-

 :و گفت دینوش یآب کنار دستش کم وانیکرد و از ل مکث

 .شما قرار داره یینایتومور کنار اعصاب ب هی-

 :گفتم

 مه؟یبدخ-
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 :بخش بود نانیدونم چرا اطم یزد که نم یگرم لبخند

 .بردش نیاز ب شهیم یبا عمل جراح.دیزود اقدام کرد مه،یخوش خ ادیبه نظر م-

 :صدام اصال خوب نبود ینبودم ول دیام نا

 نشم؟ یو اگر جراح-

 :راست بود و خوشم اومد رو

 .يدیرو از دست م تیینایب-

 :دونم چرا پوزخند زدم ینم

 برداشتن تومور کور بشم؟ یبشم امکان نداره ط یر جراحاگ یعنی-

 :زد یلبخند گرم بازم

 .دیش یشما درمان م دوارمیدادن من ام صیبودن و زود تشخ کیدرسته، امکانش هست، اما به خاطر کوچ-

 .گفتم و رفتم سمت در یلب ممنون ریسر جام بلند شدم، ز از

 :بلند شد اونم

 .افسون-

 :در رو که گرفته بودم تا باز کنم رها کرد، نگاهش کردم رهیدستگ

 .يبزرگ شد-

 .میشناسیفکر کردم نم-

 :شد کمینزد یکم

 .رو فراموش کنم ریخواهر ام...افسون شهیمگه م-

 :دیوجودم لرز يا لحظه

 .دینگ يزیبه پدر رو مادرم چ میماریباره، در مورد ب نیدر ا-

 ...اما-

 :رو مشت کردم دستم

 .کامال سالم بودم شیماه پ کینداشتم، من تا  یعالئم چیتومور و ه چیه شیماه پ کیمن تا -

 :از حرفام متوجه نشد، لبخند زدم يزیچ

 .درمان شدم یعنی شتونیپ ومدمیاگه ن-
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 :زده گفت بهت

 ...يخوا یم يبه من اعتماد ندار-

 :بگه نذاشتم

 .نشونست هی يماریب نیا-

 :ادامه دادم.رو باال داد ابروهاش

 .تماش کنم دیبا-

 :زده بود بهم زل

 .شمیمتوجه نم-

 :زدم لبخند

 .یشیمتوجه م-

دونستم مال من  یرو که م یشدم چون من بدون با کس یاز سپهر جدا م دیرو گرفتم، با میتصم.میکرد یخدافظ

 .نبود حیصح نیخواستم و ا یرو اجبارا م ستین

 حالم بهتر شد، سر درد نداشتم، خوب بود مگه نه؟.کردم، با آقا عهد بستم مشهد رفتم، با خدا عهد به

 :بوق بود که برداشت نیدونم چندم یکاوه تماس گرفتم، نم يشماره  با

 .هستم یپناه-

 .داشتم دیترد

 الو؟-

 :رو کنار گذاشتم دیترد

 .رمیدارم م-

 :شناخت عیسر

 افسون؟-

 :کردم سکوت

 درمان؟ يبرا ؟يریکجا م-

 .هم نه...رههم آ-

 :بود یعصب یکم لحنش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

بردش  نیدرمانش کرد و از ب شهیم یبود که تومور رو وقت نیا يبرا یبش یزود جراح دیگفتم با یافسون وقت-

 .خوبه یلیخ نیو ا میداد صیتشخ

 :داره لیها دل نیدونستم تمام ا یمهم نبود چون م برام

 .ایرم استرال یم-

 پس نامزدت؟-

 :رو درآورده میو بم زندگ ریبودم ز مطمئن

 .خوام ازش جدا بشم یم-

 ت؟یماریچرا؟به خاطر ب-

 .نه-

 :دیکش یآه

 ؟یگ یچرا واضح نم ؟یپس چ-

 :دونستم یتونستم واضح بگم چون خودم فقط م ینم

 افسون؟-

باز هم قبول  یول گهیکرد به مامان بابا م دمیتهد یحت.خواست درمان رو شروع کنم و من قبول نکردم ازم

 :نکردم، در اخر گفتم

 .گردم یبرم دمیاگه درمان نشدم بهت قول م...اگه بدتر شدم-

اومد و )ایاسترال(به ملبورن یوقت. دونست یرو م نیمن لج باز بودم و ا.نداشت يشد، چاره ا ینبود اما راض یراض

 يادیز ریمن تاث ينبود سپهر رو یوقت م،یرفت رونیبا هم ب یوقت. شد یبازهم قانع نبود ول نکهیبا ا دیمن رو د

 .کردم همن سخت درانتخاب سپهر اشتبا...نداشت متوجه شدم حق داشتم

*** 

 یم زیم يکه رو یدر حال.انداخت، اول صبح به دور از چشم پرستار ها برام صبحانه آورد یمنو به خنده م کاوه

 :با خنده گفت دیچ

 .خانم ناز نکن ایب-

 :م گرفته بود خنده

 .دارم من یبعد بگه چه دکتر مهربون ادیبه مامان بخو-
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 :نشست کنارم

 .کنم یم يمنم درجا ازت خواستگار-

 .کردم مامان وبابا سر نرسند یبه خوردن و مدام تو دلم دعا م میدو شروع کرد هر

 :رو به من گفت. دکتر مرخصم کرده متعجب شد و بابا هم بدتر دیمامان اومد و د یوقت

 .چه زود اومد-

 :رمیکردم خنده م بگ یسع

 .رفت تا فردا یاومد م یداره اگر صبح زود نم یجراح هی نکهیپرستار گفت مثل ا-

 .میشناسیدونست که ما هم رو م ینم یکاوه پزشکم بوده ول مارستانیب نیدونست درا یسرش روتکان داد، م بابا

 یستم راه برم، درست حمام برم و حتتون یسخت بود، نم یلینشستم، خ نیکچ گرفته رفتم داخل ماش يپاها با

که داشت از دست  یخوب هی. دادم یو نرگس گوش م نیآوا، نوش يها یبه وراج دیراه برم واز جمله مدام با

 هی یحت.نداشتم یهاش راحت ماسراحت شدم هر چند از دست ت نمتیتا بب ایگفت ب یمدام بهم م نکهیسپهر و ا

رو  میبود اما روشن خاموش شدن گوش لنتیسا يرو یآوا کنارم نشسته بود تماس گرفت، گوش یبار وقت

رو خاموش کنم چون کاوه ممکن بود نگران بشه  یتونستم گوش ینم.مطمئن بودم خودشه و خودشم بود.دمید

دونستم چه  یو من نم دهیکه د دمیآوا فهم يچشم ها زتو کشو انداختمش تا آوا متوجه نشه، اما ا نیهم يبرا

گچ پاهام رو باز کردم روز از نو و  نکهیبعد از ا.نرفتن من فقط دو هفته دوام داشت رونیب یدلخوش نیا. کنم

 .از نو يروز

 یاومدم مثل خودش با خنده و شوخ.زنگ زد میگذشت که آوا به گوش یروز از در آوردن گچ پاهام نم هی هنوز

 :گفت عیجوابم بدم که مهلتم نداد و سر

 .شده وانهیآرمان د...افسون ایرو خدا زود بت-

 :حرفش گفتم نیتعجب از ا با

 آرمان؟-

 :تند گفت تند

 .جان من ایفقط ب-

 وانهیگه د یگفتم آرمان برادر آروم آوا چه کرده که م یبا خودم م.رو قطع کرد و من هنوز متعجب بودم یگوش

 شده؟
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تا زنگ خونشون رو . خونه آوا شدم یمامان گذاشتم و راه يبرا یاداشتیخونه نبود، مانتو به تن کردم و  یکس

بزرگ خونه شدم و هراسان خودم رو به در سالن رسوندم ، هنوز کامل  اطیوارد ح.باز شد یکیت يزدم در با صدا

 .شتشکسته شدن شئ منو در جا سر جام نگه دا يداخل نرفته بودم که صدا

 :کرد و گفت یم هیسراغم اومد، گر مهیسراس آوا

 .آرامانه ؟يشنویم-

 :هاش کرد و ادامه داد هیرو با شدت وارد ر نفسش

 .ستنیهم ن نایمامان ا...کرار کنم یدونم چ ینم-

 :رو به آوا گفتم.اومد یبود م نییپا يشکستن از اتاق آرمان که طبقه  يوارد خونه شدم، تمام صداها کامل

 .آروم بود شهیهم...دیچشه؟ از اون بع-

 :رخ بودآوا سرخ س يچشما

 یلیخ.شکستن اومد يصداها نیبعد هم ا قهیرفت تو اتاقش، چند دق یحرف یدونم، تا اومد بدون سالم ینم-

 .ترسم، تا خواستم برم تو اتاقش داد زد یم

 :رفتم که آوا دستم رو گرفت و گفت یسمت اتاق آرمان م به

 کجا؟-

 :سمتش برگشتم

 .چشه نمیبرم بب-

 .ارهیسرت م ییبال...نه-

 :به روش زدم یبخش نانیاطم لبخند

 .نگران نباش...نه-

 .هم مطمئن نبود به اتاق آرمان رفتم ادیکه ز ییرو رها کرد وبا گام ها دسش

 :رو سمت من چرخوند و داد زد نشیخشمگ يوارد اتاقش شدم چهره  نکهیمحض ا به

 ؟يخوا یم یتو چ-

 :زد ادیفر بلند

 .رونیبرو ب-

 :گفت يبلند يو با صدا ستادیاتاق شدم، رو به روم ا ندادم و کامل وارد یتیاهم
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 اد؟یاز پس من بر نم دیآوا تو رو فرستاد؟ د-

 :زد ادیرو به سمتم پرت کرد و فر زشیرو م يخودکار جا

 .رونیبرو ب-

 .از خودکارا که انگار سر نداشت با گونه م برخورد کرد یکیاز کنار کتفم گذشت اما  هیجا خودار خوشبختانه

 :تر شد نیسانت هم از سر جام تکان نخوردم خشمگ کی دید نکهیاز ا آرمان

 ؟يشد ریاز جونت س ؟یینجایهنوز ا-

وا نرفتم  یول دمیترس یراستش کم.نفس هاش که پر از خشم بود به صورتم برخورد کرد ستاد،یرو به روم ا کامل

 :کلفتش داد زد يباز هم با اون صدا. و خودم رو محکم گرفتم

 .رونیبرو ب-

 :برافروخته بلند مثل خودش داد زدم یو با صورت اورمیکم ن منم

 .سرم داد بزن گهیبار د يجرات دار-

 :گفتم یآروم يبار با صدا نیصورتش رو ازم گرفت، ا.قدم عقب رفت هی

 ه؟یفقط بگو دردت چ ؟يمرد شد یگ یکارا م نیبا ا یکن یفکر م-

 :از خشمم افت کرده رفتم کنارش و گفتم یکم کهنیخوشحال از ا.تختش نشست ينزد و رفت لبه  یحرف

 ؟يتو اتاقت دار هیاول يکمک ها يجعبه -

 .رفتم و جعبه رو برداشتم عیکمدش اشاره کرد، سر به

 يکننده به پنبه زدم و تا خواستم رو یضدعفون عیما یشده بود، کم یزخم ينشستم، دستش بدجور کنارش

 :انگشت دستش بزارم سرش رو بلند کرد

 مگه بچه م؟ ؟یکن یکار م یچ-

 :زدم يلبخند

 ؟يمگه من گفتم بچه ا-

 :گونه م گذاشت و گفت يشد، پنبه رو از دستم گرفت و رو رهیگونه م خ به

 .حواسم نبود...دیببخش-

 زخم شده؟-

 :و گفتم دمیخند. بودم زخم شده دهیگونه م فهم يرو یاز گرم.نزد یحرف
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 .نهک یآوا جاش بمونه کلتو م یاگه تا عروس-

 :زد لبخند

 .دونم یم-

 :کارم که تمام شد گفتم.نگفت يزیدستش گذاشتم چ يبار رو نیبرداشتم و ا گهیپنبه د هی

 خوب؟-

 :بود نییپا سرش

 .خواست هنوز بچه بودم یامروز دلم م-

 مگه نه؟ شهیکه نم فیح-

 :دمیکش یآه

 یکیتو کوچ شهیهست که نم یتو بزرگ ییاحساس ها هیاما ...خواست بزرگ نباشم یوقتا دلم م یلیمنم خ-

 .یتجربه کن

 .کنه یشیطور آت نیباعث شده آرمان ساکت رو ا يزیخواست بدونم چه چ یدلم م یلیکرده بود، خ سکوت

 :خودش شروع کرد خداروشکر

 .مرد شدن سخته دمیامروز فهم-

 :نگاهش کردم کنجکاو

 .شدم یدختر مرد م هی ياثبات مرد بودن برا يبرا دیبا-

 .کرد کوتس

 نه؟ يرو خواست نکرد ياما کار-

 :نگاهم کرد رهیخ

 .نه-

 :زدم لبخند

 .يمرد میلیخ...يمرد يتو ثابت کرد-

 .شود نیخشمگ نیچن نیصدا ا یبه آرمان زده بود که باعث شده بود آرمان ب یزشت يدختره حرف ها مطمئنا

 یبهش م دشیسال سن داشت اما به خاطر چهارشونه بودنش و اندام ورز  کیو  ستیدرسته که فقط ب آرمان

 .تونست بهش نه بگه ینم يدختر چیداشت و مطمئنا ه يمردانه ا ییبایز.سال داشته باشه 26، 25اومد حداقل 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 :نگاهش بدجور شده بود.اش رو خودم شدم رهینگاه خ متوجه

 .بنیدخترا عج-

 :باال دادم ابرومو

 چرا؟-

 :دیخند

 .ينشون بد دینبا یکی يو برا يمرد بودنت رو نشون بد دیبا یکی يبرا-

 :لبخند زدم منم

 .دخترم ممکنه دچارش بشه هیممکنه دچار هوس بشه،  يمرد هیهمونطور که -

 :نگاه کرد و گفت رهیخ بازم

 .يکاش هم سنم بود-

 :بار دو تا ابروم رو باال دادم، ادامه داد نیا

 .کردم یبهت فکر م دیشا-

 .دیدیاونم خن.م گرفت خنده

 :کرد داخل اتاق اومد و گفت یدر ما رو تماشا م يکه از ال آوا

 صلح برقراره؟-

 :و گفت دیخند آرمان

 .تو برقراره ایب-

 :رفتم رو به آوا گفتم یم رونیکه از اتاق ب یسر جام بلند شدم و در حال از

 .بوسه یرو م شونیدر ضمن ناهار امروز هم دست ا...ها یکن یبه آرمان کمک نم-

 :و آرمان گفت دنیدو خند هر

 ...حتما-

رفتم  یداشتم به سمت در سالن م.میکن لیرستوران روم يغذا میو مجبور ستین يدونستم که اهل آشپز یم

 :که آوا گفت

 .ییما شیکجا؟ ناهار پ-

 :و برگشتم سمتش ستادمیا
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 .رو ول کردم و درست پارکش نکردم نیماش ياز بس هلم کرد...داخل ارمیب رو نیبرم ماش...دونم یم-

 .داخل ارمیرو ب نیتا ماش رونینگفت و منم رفتم ب يزیچ گهید

آورد و اومد  نییدستش رو پا. دمیخواست زنگ در رو بزنه د یکه م یرو باز کردم سپهر رو درحال نکیدر پارک تا

 :سمت من

 ؟يکچ پاهات رو بازکرد یک.نمتیبیخوشحالم م-

 :رفتم و گفتم نیسمت ماش به

 .یدون یدونم که م یم-

 :خنده اش اومد يصدا

 .که عشقم برام مهمه یدون یپس م-

 :زدم و گفت نییرو پا شهیزد، ش شهیشدم، به ش نیسوار ماش.داد یم حرصم

 .باهات صحبت کنم دیبا-

 :حرص گفتم با

 در چه مورد؟-

 .دم یبهت خبرم-

 :که گفت بره خواست

 .شهیبدترم یترم کن يجر یهر چ...يجواب بد تمیبهتره که گوش-

 نیماش. نداشت یمن تمام یبدبخت. ییکوبوندم جا یخواست سرم رو محکم م یدلم م. شد و رفت نیماش سوار

 ینم یجواب یچم شده ول دیپرس یمدام م.اخمام تو هم بود و از چشم آوا دور نموند.رو پارك کردم و رفتم داخل

داد دست من  وانیل هیاومد داخل سالن،  ینیس هیکه آرمان با  میگفتم؟ ناهار رو تازه تمام کرده بود یم یچ.دادم

 :نگاه انداخت و بعد رو به آرمان گفت هیآوا به من . هم دست آوا وانیل هیو 

 دربهشت؟ خیافسون  ياما برا يخودمون معجون درست کرد يچرا برا-

 :نگاه به آوا انداخت و گفت هینگاه به من و  هی آرمان

 ؟یتو مثال دوستش-

 :هم تلبکارانه گفت آوا

 ه؟یمگه چ-
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 :به آوا نگاه کرد مبهوت

 خیافسون  يشد که برا نیداره، ا ياومد افسون به فندق آلرژ ادمیکردم  یداشتم معجون درست م یوقت-

 .که دوست داره درست کردم یدربهشت

 :با بهت گفت آوا

 .نبود ادمی ؟يجد-

 .نگاهم کرد بیعج ییجورا هیلبخند تشکر به روش زدم و اونم  هیآرامان نگاه کردم،  به

 .کم مونده آرامان عاشق من بشه:لحظه به خودم گفتم هی

 .دمیخند یکرده باشم م فیخودم جک تعر يانگار که برا دمیخند یاز افکارم م یواقعا گاه. م گرفت خنده

دربهشت مخصوص آرمان رو نوش جان کردم و بعد از تمام کردنش به خونه  خیافکار مسخره شدم و  الیخ یب

گشتن که بابا با  یبودم که مطمئنا به خونه شون بر م ییعصر بود، مشغول گوش دادن به آواز پرنده ها. برگشتم

 :نشست و گفت زمیم یصندل يرو.چند ضربه وارد اتاقم شد

 پات چطوره؟-

 .ندارم يدرد.خوبه-

 :زد لبخند

 .يدوست ندار هیدونم حاش یگم چون م یم هیبدون حاش-

 :خواست باهام صحبت کنه یم یزدم در مورد چ یبودم، البته حدس م زاریرفتن ب هیاز حاش درسته

 .ادیقراره برات خواستگار ب-

 :اطالع نشون دادم یرو ب خودم

 ؟ یخواستگار؟ ک-

 .یکاوه پناه...یپسر پناه-

 .بود که براش بروشور درست کردم يطور صاحب کارخونه ا نیپدرم بود و هم کیبزرگ دوست و شر یپناه

 ان؟یب ه؟ینظرت چ-

 :شدم یتابلو م ادیز دینبا

 .دیهر جور شما صالح بدون-

 دختر حرف گوش کن؟ ياالن تو شد:خودم گفتم به
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 :از سر جاش بلند شد بابا

 .ادیدم ب یبه مادر بزرگت هم خبر م.انیشنبه ب 5 نیدم ا یپس اجازه م-

 :قدم هم نرفته بود که برگشت و گفت کینزدم و بابا به سمت در رفت، اما هنوز  یحرف

 ؟یشناسیتو کاوه رو م-

 بابا از ارتباط من وکاوه خبردار شده بود؟ یعنی.لحظه ابروهام نامحسوس باال رفت هی

 چطور بابا؟-

 :راه رفته رو برگشت و گفت یکم

 بودند؟ يو کاوه هم باز ریهست ام ادتی-

 :زدم لبخند

 .هست ادمیبله -

 :رو از پدرم پنهون کنم، از سر جام بلند شدم يزیخواست چ ینم دلم

 .رو بهتون بگم يزیچ دیبابا با-

 ؟یچ-

 :دهانم رو باز کردم و خواستم بگم مامان اومد داخل اتاق و رو به بابا گفت تا

 بهش؟ یگفت-

 :نگاهش کرد بابا

 .انینداره پنجشنبه ب یزنگ بزنم بگم مانع یخوام به پناه یم...بله گفتم-

 :مرتبه انگار که هول شده گفت کی مامان

 پس فردا؟...پنج شنبه؟-

 :که از هول شدن مامان خنده اش گرفته بود گفت بابا

 .ادیافسون خواستگار م يداره برا ،یهول کن دیتو نبا-

 :به بابا نگاه کرد و گفت یبا اخم مصنوع مامان

 مادرجون باشه؟ دینبا م؟یآماده بش دیدونم، نبا یم-

 .به مادرجون خبر بدم رمیم...چرا-

 :در حال غر غر بود که بابا رو به من گفت مامان
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 دخترم؟ یبگ یخواست یچ-

 :زدم لبخند

 .گم یبعدا بهتون م...یچیه-

 .رفتند رونیگفت و به همراه مامان از اتاق ب يباشه ا بابا

 :رو برداشت یکاوه رو گرفتم، با بوق سوم گوش يشماره  رو برداشتم و میگوش

 .عروس من...به به-

 :به لبم اومد لبخند

 .سالم به داماد من-

 :دیخند

 پس پدرت باهات صحبت کرده؟-

 .بله صحبت کرده-

 :کرد و گفت سکوت

 .استرس گرفتم-

 :م گرفت خنده

 چرا؟-

 :تو صداش نبود يا خنده

 .دمیرو د ریخواب ام شبید-

 :خنده به لبم نبود گهید

 .و به روم لبخند زد میبا هم دست داد-

 .ریام یهست یپس تو هم راض: اومد تو ذهنم و با خودم گفتم ریخندون ام شهیهم نگاه

 :نگاه کردم و گفتم زمیم يرو ریباز به لبم اومد، به قاب عکس ام خنده

 .شناختیچون تو رو م ه،یراض ریام...پس استرس نداشته باش-

 :ه قلبم درد گرفتلحظ هی

 .نمیرو بب ریام یخواست عروس یدلم م شهیهم-

 افسون؟-
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 :آروم شدم گفت یکم ینگفت و وقت يزیگونه م نشسته، چ يدونست اشک رو یم

ات  هیوقت گر چیدم ه یبخند، قول م شهیتو هم هم...لبخند به لب داشت شهیهم د،یخند یم شهیهم ریام-

 .نندازم

 .قرص شد، مطمئن بودم قلبم

 یدلم نم. گفتم یدر مورد کاوه بهش م دیشرکت شدم، با یخوردن ناهار با پدرم،  راه يبعد به بهانه  روز

 .که تازه براشون خواستگار اومده بود ناز کنم وبار اول جواب رد بدم ییخواست مثل دخترا

 :گفت دیبا لبخند وارد اتاقش شد و تا من رو د بابا

 رده؟آفتاب از کدوم طرف امروز طلوع ک-

 :دمیخند

 .از سمت بابا-

 :و گفتم دیخند

 .باهاتون صحبت کنم یدر مورد موضوع دیبا-

 :و شروع کردم میمبل نشست يرو

 یوقت دمش،ید ایبرم استرال نکهیقبل از ا شناسم،یبوده م ریام يکه اون هم باز نیا شترازیکاوه رو ب...بابا من-

 .میباهم آشنا شد شتریب يجور نیو ا دمشید یاتفاق یلیملبورن بودم خ

 ؟یبهم نگفت يزیچرا در موردش چ-

 :بود نییپا سرم

 هیقبل از اومدنم  یول شهیمن م يبرا ریام ادآواریکردم اون فقط  یفکر م شه،یم يدونستم موضوع جد ینم-

 ...نشون داد بهم عالقه داره و ییجورا

 :دادش رو گفت بابا

 کرد؟ يازت خواستگار-

 :سر جواب مثبت دادم و گفت با

 ؟يداد یو تو چه جواب-

 :بار باال گرفتم نیرو ا سرم

 .گم یبهش م يرسما اومد خواستگار یگفتم وقت-
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 :لبخند زد بابا

 .یستین لیم یپس ب-

 .گرفتم نییاز شرم سرم رو پا باز

 افسون؟ يخور یناهار رو امروز با ما م-

 :رو باال گرفتم و با تعجب گفتم سرم

 ما؟ -

 :از سرجاش بلند شد وگفت بابا

 .آره، من تو و مهمونم-

گفت و من هم آروم  یکاوه سالم. داشدیضربه به در زده شد و قامت مهمون بابا، کاوه تو چهارچوب در پ چند

 .میرستوران رفت نیتر کیوبه نزد رونیهر سه نفر از شرکت ب. خجالت زده شده بودم یکم المیبه خ.جواب دادم

 :دیمقدمه از کاوه پرس یکه بابا ب میوردن ناهارمون بودخ مشغول

 ؟يچقدر دختر من رو دوست دار-

 :گذاشت و جواب داد زیم يقاشق چنگال ها رو رو کاوه

 .دونم یدونم و هم نم یهم م-

 :نگاه به من انداخت و دوباره به بابا نگاه کرد هی

گم  یم ینداره، گاه یق من به دخترتون تمامعش یول شهیجون تمام م یجونم ول يگم به اندازه  یم یگاه-

 .شهیتمام م ییجا هی ایدر یول ایگم به وسعت در یم یگاه شه،یهم تمام م ایدن یول ایبه وسعت تمام دن

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

من  يچون برا.انتهاست یمن دخترتون رو، افسون رو به اندازه و به وسعت خودش دوست دارم چون ب-

 .عمر و نفسه ،یزندگ است،یدن

 .کاوه دادم لیبه دور از چشم بابا تحو یزد و مشغول خوردن غذاش شد ومن لبخند بزرگ یکیلبخند کوچ بابا

*** 

قلبم رو گرفتم،  حسش کردم، . افتادم یجواب کاوه به بابا م ادیبودم و باخنده به  دهیتخت خواب يباز رو طاق

باره لبخندم  کیبه  یبرداشتمش ول یزنگ خورد با خوشحال میگوش. زدیمحکم و باشتاب م... دمیصداش رو شن
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خواست  یدلم م یعنیزنگ خورد  میباز گوش. بالش گذاشتم يسپهر بود، جواب ندادم و باز سرم رو.محو شد

 :رو برداشتم و فورا گفتم یگوش تیبا عصبان. بود فیح یکردم تا بشکنه ول یرو پرت م میگوش

 ؟يردایچرا دست از سرم بر نم-

 د؟یشناسیرو م یلیسپهر وک ي، آقا یگوش نیشما صاحب ا-

 :گفتم دیابروهام رو باال دادم و با ترد دیسوال رو پرس نیکه ا نیزن و ا يصدا دنیشن از

 شما؟-

 :گفت زن

 ...تصادف داشتند هی یگوش نیآقا، صاحب ا نیا...مارستانمیمن پرستار ب-

 :جمله ش رو تمام کنه و گفتم نذاشتم

 ؟یتصادف؟ کجا؟ ک-

 :با آرامش گفت زن

 .دیکن ادداشتیخانم  دیآروم باش-

 :تعجب گفتم با

 و؟یچ-

 .رو مارستانیآدرس ب-

 اصال چرا با من تماس گرفته؟ م؟یبودم و با خودم گفتم مگه من ک یعصب

 .تماس مال تو بوده نیحتما آخر:جواب خودم رو دادم خودم

 :هکردم لحنم تند نباش یو سع دمیکش ینفس

 .دیریکاره م باخانواده اش تماس بگ چیخانم من ه-

 :شد یعصب یزن کم يصدا

 .داشتم فقط خبر بدم فهیمن وظ...دیریبا خوانوادش تماس بگ دیشما که عشقش هست-

 :با تحکم گفت بعد

 ...مارستانیب-

بهش  یکتک حساب هیروم بود و  يخواستم جلو یفقط م. رو قطع کرد ینداره گوش یخواستم بگم به من ربط تا

خوام برم کتاب بخرم و با  یخوام م یرفتم و به مامان گفتم م رونیبا اکراه مانتو تنم کردم و از اتاق ب. زدم یم
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وارد اوژانس شدم و رو به  مارستانیب به دمیتا رس. شدم مارستانیب یکردم و راه یدورغ ازش خداحافظ نیا

 :پرستار گفتم

  د،یبا من تماس گرفت-

 :میزدرو گ لبم

 جا آوردند؟ نیرو ا یلیوک يآقا-

 یزخم یفقط سرش کم.دمیبه سمت تخت رفتم و پرده رو کش.اشاره کرد یگفت به سمت تخت يبله ا پرستار

 :پرستار رفتم و گفتم هیبه سمت .شده بود که چسب زخم روش بود

 چرا خوابه؟. شده یزخم یحالش بد باشه، فقط سرش کم ادیبه نظر نم-

 :بد نگاهم کرد و گفت یلیخ ییجورا هی پرستاره

انگار .ستین شونیچیکه الحداهللا ه دهینکنه سرش ضربه د میبود ما هم گفت هوشیآوردنش ب یوقت یآره ول-

پاهام . لیزن زل هیکرد من زن اونم و اونم  یفکر م چارهیب. کرد یچرا بد نگاه م دمیحاال فهم د؟یخوشحال نشد

دو بار صداش زدم که جواب .ادند یجواب یسپهر رفتم و صداش زدم ولبه سمت تخت  دمیکوب نیزم يرو رو

مچم رو محکم  يزیچ هیفوت کردم ، تا سرم رو برگردوندم و خواستم برم  رونینفسم رو محکم به ب.نداد

 .دیچسب

 :گفتم نیخشمگ.سپهره دمیعقب برگشتم که د به

 .ولم کن-

 :مسخره به لبش بود لبخند

 ؟ينگرانم شد-

 :زدم پوزخند

 .يا وونهیتو د-

 :دیخند

 م کرده؟ وانهیعشقت د يدیتازه فهم-

 .شدم یداشتم خل م گهید

 ؟يکار کرد یبا خودت چ-

 :مچم رو رها کرد خداروشکر
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 .خوردم بهش د،یبرق رو ند ریچشم ت...یچیه-

 :کار رو کرده بود نیعمد ا يبودم از رو مطمئن

 .جلب توجه کنند يخوا یانگار که م...رفتار نکنه دهیتازه به دوران رس يمثل بچه ها-

 :زد و گفت يشخندین

 .چرا که نه نمیبیکارا تو رو م نیاگه با ا-

گونه هام رو حس کردم و رو  يکنار تختش افتادم و قطره اشک رو یصندل يرو.گرفت یم م هیداشت گر گهید

 :به سپهر گفتم

 .رحمانه ترکت کردم یحق داشتم که ب یکن یکارات فقط بهم ثابت م نیخورم با ا یقسم م-

و با  ستمیشدم و از ته دل هر چقدر خواستم گر نیسوار ماش. ازش جدا شدم يرو پاك کردم و با نگاه جد اشکم

بسته  دمیرو روشن کردم و به طرف مطب کاوه رفتم اما د نیماش. حق داشتم...حق داشتم:گفتم یخودم م

 :ا جواب داد گفتمرو برداشتم و تماس گرفتم و ت یگوش.ست

 ؟ییکجا-

 :من شد یتمام درماندگ متوجه

 .مارستانمیب-

 .روندم مارستانینکردم و به سمت ب یخدافظ یحت

 .وارد اتاق کاوه شدم یها و منش ضیبدون توجه به تمام مر دمیو اتاق کاوه رس مارستانیبه ب نکهیمحض ا به

رفت و من و  یتا منش. عالمت داد که بره یمنش رو به دیرو د یمشغول شستن دستاش بود تا من و منش کاوه

فقط در  یچیشده؟ ه یکاوه نگفت چرا؟ چ. وجود کاوه سپردم ي، خودم رو به گرما میکاوه تو اتاق تنها شد

 .سکوت من رو آرام کرد، آرومم کرد با آرامشش، گرماش و بودنش

 :میمبل نشست يرو

 شده افسونم؟ یچ-

 :دمیکه دستم داده بود نوش یوانیاز ل يا جرعه

... هیعشقش بچه باز دمیچون، فهم...کنه یم يسپهر اگه از وجود تو باخبر بشه مطمئنم کار میامروز فهمد-

 .یوانگید

 :کردم و ادامه دادم نگاهش
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 .اگر خانوده ات و خانواه م فکر کنند هولم یخوام امشب بهت رسما جواب مثبت بدم حت یکه م دمیامروز فهم-

 :دیخند کاوه

 .افتما یقلب ناقص من باش، پس م نیدختر فکر ا-

 .دمیرو امروز فهم نیتونستم نبود کاوه رو تحمل کنم وا یمن نم: زدم، اما قلبم درد گرفت لبخند

لباسم رو به تن کردم و  نیکردم، به مامان کمک کردم، به حمام رفتم، بهتر زیاتاقم رو هم تم یخونه رو حت کل

درست راس ساعت زنگ خونه به صدا دراومد،  قلبم رو تو تمام . ها، خواستگارم منتظر شدمآمدن مهمان  يبرا

مادر کاوه وارد سالن شد با مامان و  ولا. کردم یاحساس م شتریتنم احساس کردم وهر لحظه ضربان قلبم رو ب

خانمانه جواب  یلیکرد و من هم خ یسالم واحوال پرس یخودمون یلیسالم کرد و بعد با من خ یبابا ومامان

جا  یسلطنت يمبل ها يهمه تو سالن رو. و عمه و خواهر کاوه یینفر بعد پدر کاوه بود و بعد دا.سالمش رو دادم

با نگاه  یرکیز ریچقدر دوست داشتم ز قیکاوه بود و من در اون دقا يمن درست رو به رو يگرفتند، جا

دو  ییپدر کاوه صحبت رو به دست گرفت، از آشنا. دمیخند یو چقدر از ته با خودم م رمشینظر بگ ریکنجکاوم ز

از کار من  م،یو اناشاهللا به واسطه ازدواج ما دوباره مثل قبل بش میچقدر از هم دور شد نکهیخانواده گفت، از ا

پدر ومادرش در اون سال ها چقدر در  نکهیو از کاوه گفت که چقدر دلباخته من شده و ا هیگفت که چقدر راض

دل  لیشد و حاال کل خانواده متوجه شده بودند به دل ینم یکاوه راض یه بودند ازدواج کنه ولگوشش خوند

که  شیسال پ 4 یکاوه حت دمیفهم یوقت دمبستن به من به تمام دختر ها نه گفته بود و من چقدر ذوق کر

من سمت  م،یشستکاناپه ن يرو هیدور تر از بق یمن و کاوه کم. عاشق شده بوده دمشیملبورن اومد و من د

 :راست کاناپه و کاوه سمت چپ

 زشته؟ نمیاگه االن درست کنارت بش-

 :دیتمام جودم خند دیکه به ذهنم رس يکردم و با فکر نگاهش

 .شد؟ بگو منم بخندم یچ-

 :و گفتم میلبم رو گزد.مطمئن بودم چشمامم از زور خنده قرمز شده یکردم آروم بخندم، حت یم یسع یلیخ

 درست تو بغلت باشم زشته؟ خوامیاگه االن بهت بگم م-

 :دیبا صدا خند یو بر خالف من او کم دیخند اونم

 .فکر من بدتر-
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کرد و من متوجه نگاهش به لب هام  کیبه من نزد یسرش رو کم.باال رفته نگاهش کردم يابرو هیبا  متعجب

 :گرفتم نییشدم و سرم رو از شرم پا

 .بشم تدنیخجالت کش نیقربون ا-

حفظ آبرو هم که  يکردم جوابم مثبته اما برا یشدم و به همه اعالم م یتر بلند م عیخواست هرچه سر یم دلم

 .دادم یلفتش م یکم دیشده با

 .ترسم تو رو ناراحت کنم یازت بپرسم اما م یسوال هیخواد  یدلم م-

 :دور بودند گرفتم یمهمان ها که کم هیرو از بق نگاهم

 .کنه یاز جانب تو من رو ناراحت نم یلسوا چیبگو، ه-

 :دیکه تو صداش بود پرس يدیترد با

 ؟یوار دوست داره نه گفت وانهیکه آنقدر د یشد که به کس یچ-

 کنه؟ یحسادت م:به سپهر بود، به خودم گفتم منظورش

 :بس بود گهیسر جام بلند شدم، د از

 .گذشته نباشه ایب م،یامشب فقط من و تو باش ایب-

 .میرفت هیلبخند اونم از سر جا بلند شد و به طرف بق هی با

 :بود رو به من گفت جانیکاوه که صداش پر از ه مادر

 ؟...ایبگم عروسم ...خوب دخترم-

 .موضوع قنج رفت نیاز فکر ا یزدم، دلم حت لبخند

به مامان و  ه،یکه من بخوام راض یپدرم نگاه کردم که با نگاه مهربان و مطمئنش، به من فهموند به هرچ به

نبودن آنقدر  یاگه راض: لحظه به خودم گفتم هی،  نینگاه کردم و ازنگاهشون مطمئن شدم اونا هم راض یمامان

 هستم که بخوام تابع نظرشون باشم؟ یدخترخوب

 :بود گفتم نییکه سرم به خاطر شرم پا یدر حال دمیکش یقیعم نفس

 .مثبته...جوابم-

مادر کاوه از سر جاش بلند . لذت شدم نیمهمان ها کل فضا رو پر کرد و من غرق در ا کیدست و تبر يصدا

 :گفت یشد و به طرف من اومد، من هم بلند شدم، با مهربان

 .من به دختر، به عروسم هیهد نینشون اول نیا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ١١٨ 

ان ها بعد از چند مهم. کردم و متوجه نگاه پر از مهر کاوه شدم يرا به دور مچ دستم بست، تشکر یفیظر دستبند

صدا زد و  يبودند که بابا کاوه رو گوشه ا اطیآخر در ح یقصد رفتن کردند، همه مشغول خداحافظ گهیصحبت د

 .میستادیکه خودش درست کرده بود ا یتاب بود،من  يبرا ریام ادآواریکه  یکنار تاب.به من هم اشاره کرد که برم

 :ه دست کاوه داد و گفتساعته ب هیکه مطمئن بودم مال  يجعبه ا بابا

 .مبارکت باشه پسرم-

 :جعبه رو باز کرد، به بابا نگاه کرد و گفت کاوه

 .ممنونم-

 :به من نگاه کرد و سپس دوباره رو به کاوه کرد و گفت بابا

 .ریاز طرف ام هیهد نیا-

 :زودتر از کاوه لب باز کردم من

 ر؟یام-

 :شه جواب دادکرد لبخند داشته با یم یکه سع يبا چهر ه ا بابا

 جوقتیگفت که بهش دل بسته اما ه یهم سنه، م شه،یکه همکالس يگفت، دختر یدختر م هیاز  شهیهم ریام-

 ؟يبهش گفتم مگه به حست اعتماد ندار ؟یگیچرا نم ؟ير یگفتم چرا جلو نم یبهش م.رفت یجلو نم

 :دیکش قیعم ینفس بابا

 یگم به اون الهام شده بود فرصت یمطمئن بشم اما من م دیگفت با یم...بخوام بگم ستمیمطمئن ن گفتیم-

به دامادمون،  يروز هیساعت رو به دستم داد و گفت دوست داره به عنوان هد نیروز قبل از تصادفش ا 4...نداره

 .همسر افسون بده

 :شد، بابا ادامه داد ریسراز اشکم

 هیهد یاون حت....ده بود وقت ندارهنگفت چون بهش الهام ش يزیوقت به دختر مورد عالقش چ چیاون ه-

ها رو بهش  نیرو دست داشته که فرصت تمام ا ریبود و مطمئنم خدا آنقدر ام دهیافسون رو هم خر ندهیهمسر آ

 .داده

 یکنارم نشسته بود، حضورش رو، وجودش رو با تمام احساس اندام هام حس م ریتاب نشستم، انگار ام يرو

 .کردم

 :تو گوشم بود صداش
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 ؟یافسون-

و من رو  افتهی، من هم عادتم بود بار اول جواب ندم و منتظر بشم اون با خنده دنبالم ب یبود بگه افسون عادتش

 .در آغوش برادرانش جا بده

 افسون؟-

 .ستادهیچند قدم دور تر کنار پدر کاوه ا دمشینبود و د يکاوه نگاه کردم، از بابا خبر به

 .رمیام ونیمد شهیهم-

 :هش کردم و جواب دادنگا یسوال

 .مونه یهست و م ادمی شهیزد که هم یکه پا به دانشگاه گذاشتم حرف یروز اول-

 :حرفش موندم منتظر

 .بده یبه اون فرصت زندگ....فرصت گذر نده یبه زندگ-

 :نشست کنارم

 یفقط زندگ نکهیکرد، ا یم میسه یزندگ نیاون همه رو در ا...کرد، با تمام وجودش یم یزندگ شهیاون هم-

 .استفاده رو بکنم نیکه خدا بهمون داده بهتر ییاون ازم خواست از تمام محبت ها...ستین یزندگ شیمعن یکن

 :عاشقشه افتادم ریگفت ام یکه بابا م يدختر ادی

 نگفت؟ يزیکه عاشقش شده بود چ يپس چرا به دختر-

 لیدل نیبه هم ریوقت ندارن رو باور دارم مطمئنم ام ادیتونن حس کنند ز یآدم ها م یرو که برخ قتیحق نیا-

و ممکنه زود  رندیگ یقرار م ریدخترا زود تحت تاث ره،یرو ازش بگ ینخواست با گفتن حسش به اون دختر زندگ

 .فراموش نکنند

 :درد گرفت قلبم

 .رو شیکل زندگ دیرو از اون گرفتم و شا یسال زندگ 4من ...کا رو با سپهر کردم نیمن هم-

 :داشتم اجیبهش احت یلیزد که خ یگرم لبخند

ترك کردنتو رو  لیبزار دل...به اون بگو ینگو ول یبه کس يرو اگه دوست ندار لشیفرصت هست، دل شهیهم-

 .داشته باشه

 .دونست چقدر دوستش دارم یچون مطمئن بودم م...کرد یمطمئنم کاوه حسادت نم نکهیبودم از ا خوشحال

 .کردم و رفتم داخل خونه یو از جمله از کاوه خدافظ یهمگ از
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بلند  میاس ام اس گوش يصدا.که مادر کاوه به دستم داده بود زل زده بودم ياتاقم نشسته بودم و به دستبند تو

 :شد، کاوه بود

 .خشکل برات دارم يکادو هیفردا من ...خانمم ریشب بخ-

گرفته  ریکه ام یاون ساعت ادیبخوابم اما  رمیرو عوض کنم و بگ بلند شدم تا لباس هام. از ته ته وجودم دمیخند

 قهیچند دق هی شهیبه اتاق کار بابا که مطمئن بودم قبل از خواب هم. افتاد دیبابا به کاوه رس ي لهیبود و به وس

خواست  یدلم م.نشسته بود نگاه کردم يگهواره ا یصندل يدر باز به بابا که رو ياز ال. رفتم رهیبه اونجا م يا

لبخند به طرفم برگشت و  هیبا .ضربه وارد اتاق شدم هیمعطل نکردم و با  رم،یبرم و تو آغوش گرمش قرار بگ

 :گفتم

 .خوام بغلتون کنم یبابا م-

آغوش پر مهرش گرم .گرفتم يمن باز کرد و من در اون جا يبلند شد،  آغوشش رو برا یصندل يو از رو دیخند

 :و گفتم میتو بالکن نشست زیم يها یصندل يو هر دو رو میرفت. نترسم یچیشد از ه یو مطمئن بود و باعث م

 د؟یاومد به اون نداد میسپهر به خواستگار یشد که وقت یچ...اون ساعت-

 :دیکش ینفس

 .داشت دیچون نگاهت ترد-

 :نگاهش کردم و ادامه داد کنجکاوه

تو شده،  دیهست که باعث ترد يزیچ يرد داد که جواب يدونستم بعد از دو، سه بار یهمون موقع هم م-

 .يرو بهم زد يتو نامزد نکهیتا ا.خواستم مطمئن بشم نیهم يبرا

 پس امشب؟-

 :زد لبخند

هم کاوه تو  روزید ،يندار یشک چیو ه یزد خواهان کاوه هست یامشب نگاهت، کالمت و تمام وجودت داد م-

 .رستوران در مورد تو قانعم کرد

 :رو گرفت دستانم

 .کنه یدونم خوشبختت م یم-

که با  یاما با فکر به کس...که ممکن بود من رو به وحشت بندازند ییزهایبدون فکر به تمام چ....دمیخواب شب

نه  يجور چیشدم، لبخند به لب داشتم و ه داریو احساس اون از خواب ب ادیصبح با . تمام وجودم خواهانش بودم
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و در  دیمن رو د ینفرمامان نیشدم اول پزخونهتا وارد آش.تونستم یخواست لبخندم رو پنهان کنم و نه م یدلم م

 :که دستاش رو باال گرفته بود زمزمه کرد یحال

 .یگل مامان یخندان باش شهیانشاهللا هم-

 :هم زمزمه کردم من

 .انشاهللا-

 :که لبخند داشت گفت یو کنارم نشست و در حال ختیر ییبرم چا مامان

 که صبح روز تولدت برات اومد کاوه فرستاده بود؟ یاون دسته گل-

 يزیو چ دیخند دینبرده بود،  مامان که سکوتم رو د ادیکاوه و هم به هوش مامان که از  ادیهم به  دمیخند

 .نگفت

خواست هرچه زودتر  یدلم م.رونیم رو که تمام کردم به اتاقم رفتم، مانتو رو تنم کردم و از خونه زدم ب صبحانه

 .برام آماده کرده بود ییکادو هیچ نمیخواست بب یهم دلم براش تنگ شده بود و هم دلم م نم،یکاوه رو بب

 :پارك کردم يرو گوشه ا نیکه خودش تماس گرفت، ماش رونیبود که زده بودم ب يا قهیدق چند

 افسونم؟ ییکجا-

 کجا باشم خوبه؟-

 :گفت جانیه پر

 .مطب ایب-

 :گفتم متعجب

 ست؟یمگه بسته ن-

 :دیصدا خند با

 .زن من نه يبرا-

وارد سالن انتظار شدم . زنگ رو زدم و در رو برام باز کرد دمیتا رس.به اون سمت روندم یحرف چیه یو ب دمیخند

ه گل دست هیکه  یکاوه خندان در حال.و وارد اتاق شدم دمیکش یقیکه نبود، به سمت در اتاقش رفتم، نفس عم

 :دسته گل رو به دستم داد ستادم،یا روشبه سمتش رفتم و روبه .شده بود رهیرز سرخ تو دستاش بود به من خ

 .افسونم يممنون که قبولم کرد-

 :از ته ته وجودم...زدم لبخند
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 .کرد میممنون از خدا که تو رو وارد سرنوشت زندگ-

 :و باز کرد و به طرفم گرفترنگ رو برداشت، در اون ر یزرشک يپشت سرش جعبه  زیم از

 ؟یبا من ازدواج کن يحاضر-

 :م گرفت خنده

 .بله رو رسما گفتم شبیمن که د-

 :دیخند

 .داره يا گهیلطف د دمیحلقه رو م نیکه ا یگفتنش به من امروزدر حال-

کرد و اطرافش پر بود از الماس  یم ییالماس خودنما هیحلقه که وسط اون  هیشدم به حلقه،  رهیو خ دمیخند

 .کیکوچ يها

 .بله-

 يخودم رو به گرما یحرف چیه یرو جلو بردم و کاوه با خنده اون رو وارد انگشتم کرد،  بدون خجالت و ب دستم

بود و به لبانش  کینگاهش کردم، به چشمانش که چقدر نزد.تنش سپردم و اونم با دستاش حلقه رو تنگ تر کرد

رو با تمام  نیریلذت ش نیبشه و ا کینزدو اجازه دادم  دمیبار خجالت نکش نیشد، ا یتر م کیکه هر لحظه نزد

 .شد یحس ترس رو به رو م هیخوب من با  يدونم چرا تمام حس ها یاما نم. وجودم احساس کنم

*** 

دوم، وارد سالن  يرم طبقه  یو م ستین ياول خبر يطبقه . شناسمشیست اما م بهیخونه م که برام غر هی تو

نگاهم رفت . کنه یبودن دور اون توجهم رو جلب م یو خال دمیعقد رو د يدوم که شدم از دور سفره  يطبقه 

بازم  ،ییشئ طال هیشد به  رهیجلو تر رفتم، نگاهم خ یکم.اونا نبود يرو یعروس و داماد که کس یسمت صندل

 .داماد يحلقه ست، حلقه  هیجلو تر رفتم و متوجه شدم 

 .اومد یاتاق م هیبه طرف صدا رفتم که از تو  اد،یم هیگر يکه صدا رمیجا کجاست درگ نیا نکهیخودم و ا با

 یکه لباس عروس به تن داشت اشک م ینفر در حال هیاومد،  یاز اونجا م هیگر يشدم که صدا یاتاق وارد

 :صداش زدم.هیک نمیتونستم بب یکرد و نم یم هیصورتش رو با دستاش گرفته بود و گر.ختیر

 ؟ینکن هیگر شهیم...دیببخش-

 :کنم یاطرافم نگاه م به

 ست؟ین یساکته؟ مگه عروس نقدریجا چرا ا نیا-
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 :صورتش برداشت و گفت يبود، دستاش رو از رو نییکرد، اما همچنان سرش پا ینم هیگر گهید

 .به خاطر تو-

 :دمینال

 به خاطر من؟-

 :نزد یحرف

 ؟یهست یاما توک-

 :آوا بود...ال گرفترو با سرش

 ؟یکن یجا چه م نیآوا تو ا-

خواست از خواب بپرم اما  یخوابه، دلم م هی نیکردم ا یشد و من در اون لحظات با تمام وجودم حس م بلند

 :جور عذاب بود هیانگار 

 ؟یبرگشت ؟چرایکن یکار م یجا چ نیتو ا...کنم؟ یکار م یجا چ نیمن ا-

 :کنم هیخواد گر یم دلم

 شده؟ یآوا چ-

 :شد براق

 کارت؟ نیاونم با ا یدوستم هست یکن یشده؟ واقعا هنوز فکر م یچ-

 کار کردم؟ یمگه چ-

 :یبلند و عصب د،یخند

 .يرو به هم زد میتو عروس-

 ...یگونه م بنشونه ول يرو رو يا دهیدستاش رو باال برد تا کش آوا

 دخترم؟...افسون؟-

 :ه کردمبه مامان نگا دم،یکه از خواب پر خداروشکر

 .دمیبله مامان؟ خواب د-

 :رو تکان داد سرش

 .يکرد یناله م یمتوجه شدم، مدام داشت-

 :مامان متوجه رد نگاهم شد و گفت.شدم رهیبه حلقه تو انگشتم خ.خواست به خوابم فکر کنم ینم دلم
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 دامادم بهت داده؟ نمیامروز خوش گذشت؟ا -

 :اومد یاز لفظ دامادم خوشم م دم،یخند

 .بله، کاوه بهم داد-

 يو غرق در خاطره  افتمیصبح ب ادیرفت و اجازه داد به  رونیو از اتاق ب دینپرس يزیکه مامان چ خداروشکر

زنگ خورد،  میدوام باشه؟ به حلقه نگاه کردم که گوش یهام قرار بود ب یاما چرا خوش. و لذت بخشم بشم نیریش

 :سپهر اومد يبزنم صدا یحرف نکهیرو برداشتم و تا قبل از ا یفکر که کاوه ست گوش نیبا ا

 .شاپ یبه کاف ایب-

 :بودم یعصب

 .دست از سرم بردار-

 :کرد یترم م یکه بدجور عصب دیخند

 .مالقات باشه نیدم اخر یبهت قول م...نجایا ایو ب اریشلوغه، پس بهانه ن یسر من به خاطر عروس-

 امیوجه نم چیباهاش تماس گرفتم تا بگم به ه.رو قطع کرد ینداد و گوش یباز اعتراض کنم اما فرصت خواستم

باز هم به . مالقاته خوش کردم و رفتم نیخواستم نرم اما دلم رو به اون جمله که گفته بود آخر. اما خاموش بود

 یکه پا به اونجا م يبار نیشاپ، از آخر یافبه ک دمیرس. رونیدوستم و زدم ب شیرم پ یمامان دروغ گفتم که م

 یکس دمیوارد رستوران شدم که د.کافه رستوران شدنش بود رشییگذشت و فقط تنها تغ یگذاشتم سال ها م

 :که درست وسط بود بلند شد و به طرفم اومد و گفت يزیم يسپهر از رو.ستیداخلش ن

 .ياومد یم ریاون وقت ها هم د-

 :دمیرو بهم ساب دندونام

 .مینیبار حرف بز نیآخر يقرار بود برا...میات کنقرار نبود مرور خاطر-

 :رفت گفت یکه دورمن راه م ینشستم اما اون درحال.رو تکان داد و من رو به نشستن دعوت کرد سرش

 کار کنم؟ یچ دیبا گهیاثبات خودم به تو د يبرا...یهست یبیتو دختر عج-

 :بلند بشم که شونه هام رو گرفت و اجازه نداد خواستم

 .تمامش کنسپهر -

 تمام کنم؟ ویچ-

 :کار کنم یدونستم چ ینم
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 .ستیکارات درست ن نیسپهرا...اون کارت تو شرکت...مارستانیب...اون گردنبند-

 :گفت تیرو برداشت و با عصبان دستش

 کنم؟ یحتما چون دارم ازدواج م-

از حد بهم  شیو ب زیم يدستش رو هیبود و  میپشت صندل يدستش رو هیکه  یاومد جلو در حال.نگتم يزیچ

 :بود گفت کینزد

 .راه وجود داره هیکار ها  نیتمام شدن ا يبرا-

 :هیدونستم منظورش چ ینگاهش کردم، م یسوال

 دوست دارم؟ یکنیچرا باور نم-

 :رو بستم چشمام

 ...کنم سپهر اما یباور م-

 :رو باز کردم چشمام

 .ندارم يمن بهت عالقه ا-

 :نکنه باز اون کارش رو تکرار کنه دمیشد و ترس کمینزد بازم

 ؟یچرا عهدش روشکست...بله یبهم گفت شیسال پ 4اما تو -

 :زدم داد

 .چون دوست نداشتم سپهر باور کن-

 :داشت گفت یو دستاش رو برم دیخند یکه م یحال در

 زدهیبود، تا س یترك من چ لیدل یکه بگ يوقت دار گهیروز د زدهیتا س...منه یوقت عروس گهیروز د زدهیس -

 .زنمیرو بهم م یوگرنه عروس يوقت دار گهیروزد

 :زمزمه کردم.رفته دمیبزنم د یکنم و حرف یاز سرجام بلند شدم و خواستم اعتراض تا

 .یکن یگم اما تو باور نم یدارم بهت م-

 یاما چ.بشه لیبدت قتیخواست به حق یافتادم، دلم نم دمیکه د یخواب ادی. نشستم نیتوماش  رون،یکافه زدم ب از

 ریمس رییرفتم که تغ یخونه رو م ریمس. کرد یگفتم باورنم یبه سپهر م یگفتم؟ هر چ یم یکردم؟ چ یکارم

 یداره که م يکردم فکر یبه اون بگم، احساس م خواستیدلم م. که کاوه اون جا بود یمارستانیدادم و رفتم ب

 .رو درست کنه زیتونه همه چ
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آسانسور نداشتم  يصبر برا يحوصله . مارستانیشد پارك کردم و رفتم طرف ب یکه م ییرو جا نیماش دمیرس تا

دردم . پله نشستم نیهمون اول يخورد و رو چیپله رو هم نرفته بودم که پاهام پ نیاول یواز راه پله رفتم ول

 هی. ختمیو اشک ر پاهام رو بهانه کردم مچدردم گرفته اما درد  يا گهید زیدوستم از چ یکردم، م هیگرفت و گر

 :کنارم اومد و گفت دیپرستار که من رو تو اون حال د

 شده خانم؟ حالتون خوبه؟ يزیچ-

 .مطمئنم...اون باشه خوبم:کاوه افتادم و با خودم گفتم ادی

نداشت راحت وارد  ضیخداروشکر مر. به اتاق کاوه رفتم دیلنگ یکه م ییدادم خوبم و با پاها نانیپرستار اطم به

 :جلو اومد و گفت دیلنگم رو د يتا من و پاها.اتاقش شدم

 ؟يکار کرد یبا خودت چ-

 :م گرفت و گفتم خنده

 .خورد چیپاهام پ دنتیاز شوق د-

 قهیبعد از چند دق.رفت رونینشوندم و خودش از اتاق ب یصندل يرو.دونستم باور نکرده ینگاهم کرد، م یسوال

 :رو گرفت و از تو کفش درآورد با خنده گفت دمید بیآس يزانوش قرار گرفت، پا يه روم رووارد اتاق شد و روب

 .به کفش پاشنه بلند عالقه دارند نقدریخانم ها چرا ا نیدونم ا یمن نم-

 :خانم ها گفتم ي هیخودم و بق ياز عالقه  تیحما يبرا

 .چون خشکلن-

 :دیخند

 ارزه؟ یم-

 .دستاش درمون کنه ينگفتم و اجازه دادم پاهام رو با گرما یچیه گهیرو تکان دادم و د سرم

 :مبل نشست و گفت يرو کنارم

 .هیکوفتگ هینشده، فقط  شیزیخداروشکر چ-

 :نگاهم کرد کنجکاو

 خوب؟-

 .که بهم داده بود یسپهر و وقت يرو بهش گفتم، تمام حرف ها زیچ همه

 :فکر کرد و گفت یکم
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 .راه داره هی-

شام رو . پنهون کردم شنهادشیپ دنیرو از شن میگفت و من تمام ذوق و خوشحال.حرفش موندم يادامه  منتظر

تو اتاقم نشسته . و رفت ومدیداخل ن ادیرسوند خونه، هر چقدر اصرار کردم ب نمیو من رو با ماش میبا هم خورد

اتاقم و تا کنارم ننشست  اومد تو مامانکه  دمیجنگ یبودم و باز طبق معمول با افکار هجوم اومده تو ذهنم م

 .متوجه حضورش نشودم

 ؟یکن یباز فکر م-

 :مقدمه گفتم یکردم و ب نگاهش

 .یمامان شیخوام چند روز برم مشهد پ یم-

 :به ابروش داد ینیچ

 ؟یمامان شیمشهد؟ پ-

 :مرتبه از سر جاش بلند شد کی

 .نه امکان نداره-

 :شدمبلند .رم یفرار م يبار هم برا نیمتوجه شد ا انگار

 .گردم یرم که برم، بر م یخورم نم یقسم م...مامان-

 :سرش رو تکان داد مامان

 .وجه چیبه ه-

 :کردم التماس

 .ترو خدا مامان-

 ؟يبر يخوا یچرا م-

 :بس بود يپنهان کار گهیگفتم، د یم دیبا

 هست؟ ادتیداد  هیکه آوا روز تولم هد يمامان اون گردنبند-

 :بله تکان داد و گفتم يرو به نشونه  سرش

 ست؟یبرات آشنا ن-

 :فکر کرد و سپس گفت یکم

 .رفت یم ادمیبرام آشناست، چند بارخواستم ازت بپرسم اما  یلیچرا اتفاقا خ-
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 :دهان باز نگاه کرد و گفت با

 ...خدا اون که يوا-

 :رو تکان دادم سرم

 .سپهر به من بود ي هیهد نیمامان اون همون اول-

 : متعجب شده بود گفتکه کامال مامان

 کرد؟ یکار م یاما دست آوا چ-

 :تخت افتادم يرو

 .مامان آوا نامزد سپهره-

 :که انگار برق گرفته گفت ینشست و با صورت مامان

 نامزد آوا؟ ؟یچ-

 .هم قراه ازدواج کنه گهیروز د زدهیتا س-

 :مامان رو گرفتم يدستا

 .سپهر بشم یآوا و حت یمامان من ممکنه باعث بدبخت-

صبح بود که خوابم برد و باز همون  کیتمام شب فکر کردم و خوابم نبرد، نزد. بگه یدونست چ یهم نم مامان

به  لیم.دمیآشفته از خواب پر يشدم و با ظاهر یساعت خواب با کابوس راض کیبه همون . دمیخواب رو د

بهتر بشم و از سر دردم  دیشا تاحمام رفتم  به. تلخ خوردم يبا چا کیک کهیت هیخوردن صبحانه نداشتم و فقط 

فکرنکنم و از  يا گهید زیشد به چ یصحبت با اون باعث م قیکاوه تماس گرفت و همون دقا. کم بشه اما نشد

 .تماس تمام شد باز هم سردرد به سراغم اومد نکهیسردردم کم بشه اما به محض ا

زنگ خورد، آوا بود، با خودم گفتم  میبودم که گوش دهیتخت دراز کش يبودم و رو چوندهیدستمال دور سرم پ هی

 :اومد جانشیپر از ه يرو جواب دادم که صدا یافتاده؟ نگران گوش ینکنه اتفاق

 .کن ادداشتی...گم یکه م یآدرس نیبه ا ایب-

 .یو مجلس یمزون لباس عروس...مزونه هی دمیو د دمیبه اونجا رس. چون و چرا قبول کردم و آدرس رو نوشتم یب

وارد مزون شدم و تا وارد . بلغزم دمیترس یانجام نداده بودم اما م یمن کار اشتباه د،یلرز یدونم چرا پاهام م ینم

 :گفت یخانم هیشدم 

 د؟یدوست عروسمون آوا هست-
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 :رو تکان دادم و گفت سرم

 .باال دیبر-

من  یعنی:دلم شکست و با خودم گفت.دمید یسعرو دیسف يبایباال تا وراد سالن باال شدم آوا رو تو لباس ز رفتم

 شم؟ یتو م یباعث بدخت

رو  یخندون به سراغم اومد و لباس يآوا با لب ها.رو گرفتم زششونیر يبشه، اما جلو ریخواست اشکام سراز یم

 :به دستم داد وگفت

 .تو انتخابش کردم يبرا...سهم تو نمیا-

 .گم فوق العاده ستتونستم ب ینگاه م هیبود، با  يلباس الجورد هی

 رم؟یاشک هام رو بگ يتونستم جلو ینم چرا

 ؟یکن یم هیافسون گر-

 :کردم نگاهش

 .آوا يناز شد ییخ-

 داره؟ هیگر یعنی-

 :رو گرفتم دستش

 .خوشبخت شو آوا-

 :رو به دستش دادم و گفتم لباس

 .نمتیب یبعدا م...رفته بود ادمی يزیچ هی-

 .از اونجا رفتم و به سمت شرکت بابا حرکت کردم عیبگه و سر يزیتونستم تحمل کنم، نذاشتم چ ینم

 شمیمتوجه تمام تشو. تونستم باهاش صحبت کنم ینداشت و راحت م يادیسر بابا خلوت بود و کار ز خداروشکر

بابا با فاکتور  يتمام اتفاق ها رو از همون اول که آمدم تهران تا روز قبلش رو برا. شد و اجازه داد خودم بگم

 .که تو شرکت سپهر اتفاق افتاده بود یبار بعد از سال ها و اتفاق نیاول يقبلم با کاوه تو مطبش برا داریگرفتن د

 یتمام شدن تمام حرفام بابا از سر جاش بلند شد و عرض اتاق رو رفت و اومد ومن مدام تو دلم با خودم م با

 .و بگوکاوه ر شنهادیتو هم پ...بگو بابا: گفتم

 :سمتم و گفت برگشت

 .یراه هست اگه تو دوست داشته باش هی-
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 باشه؟ شنهادیتوسنت همون پ یم یعنی

 .يو کاوه رو دوست دار يبار شک ندار نیدونم ا یم-

 :رو تکان دادم و بابا ادامه داد سرو

و  ینداشت ينشه و باور کنه تو بهش عالقه ا کیبهت نزد گهیسپهرد شهیتنها با عقد شما دو نفر باعث م-

 .يندار

 .دوست داشتم هرچه زودتر من زن کاوه بشم و اون همسرم لمیبا کمال م...کاوه شنهادیهمون پ...و کاوه عقد؟من

 نیبه ا يازیخواستم نشون بدم مخالفم چون نبودم، چون ن یخوام، نم یفکر م يخواستم بگم فرصت برا ینم

 .کارا نبود

 :لبخند زد و گفت دیکه سکوتم رو د بابا

 ؟یموافق-

 .آرزوم بود...بودم؟ موافق

 :دیخند بابا

 .يدوسش دار یلیمطئن بودم خ-

پدر کاوه ست، اونم  دمیاتاق بابا زنگ خورد، از طرز صحبتش فهم یهمون لحظه گوش. نییرو انداختم پا سرم

. نداره یبابا هم اعالم کرد مخالفت. که همراه اونا برم میعقد کن يداد تا قبل از سفر کاوه به مالز شنهادیپ

 يبه غر غر ها یندام نه به حرف مردم و نه حت زیچ چیبه ه یتیاهم گهیو د رونیخوشحال از شرکت زدم ب

پنهو نکردم، عصر به همراه کاوه و مادرش و مامان  یو خنده رو از کس دمیخند یم. مامان که در انظارشون بودم

اما کاوه از من هول تر بود  میزود و ما ده روز وقت دار نقدرینکردم چرا ا یو اعتراض میلقه رفتح دیخر يبرا

 .یزن من بش زودتردوست دارم : گفت یومدام م

 نیمن بهتر يبرا نیآوا و ا یروز قبل از عروس هیدرست  یعنیروز قبل سفر کاوه وخانوادش  هیعقد شد  خیتار

گذاشتم تا به  يانبار يشد رو جمع کردم و گوشه  یرو که به سپهر مربوط م یلیهمون روز تمام وسا. وقت بود

قرار بود گمشده  شهیبود ، انگار که هم یصورت نینکردم گردنبند نگ دایکه پ يزیوقتش به دستش بدم اما تنها چ

 .باشه

*** 
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 یم عیکه کنار کاوه بودم سر یکند گذشت، زمان یلیخ یو حت عیسر یلیده روز برام خ نیهام رو بستم، ا چشم

نشستم و چشم هام رو بستم اجازه دادم کارشون رو  شگاهیآرا یصندل يرو. که تنها بودم کند یگذشت و زمان

 يشمار هیوصال خوشحالم و ثان نیبه ا دنیرس يبه قلبم اجازه دادم محکم و تند بزنه تا بفهمم چقدر برا.بکنند 

 .کنمیم

 .سپهر یدوستام و نه حت هیبفهمه نه آوا، نه بق يزیچ یمدت نذاشتم کس نیا تو

 :که گفت دمیرو شن شگریزن آرا يصدا

 .عروس يچه ناز شد-

 .شمیم بایمن کنار کاوه ز: نگاه کردم و با خودم گفتم نهیخودم تو آ به

 :بلند شد، کاوه بود میگوش زنگ

 تمام شد افسونم؟-

 :دمیخند

 .تمام-

تونستم  یو من م ادیتونست باهامون ب ینم یمونده بودن و خداروشکر که کس هیکار من تمام شده بود و بق اول

 یعکاس میاول رفت. شدم  نیو با استقبال کاوه سوار ماش نییاز پله ها رفتم پا. با کاوه تنها باشم قیدقا نیتو ا

 :نگاه کردم و گفتم نیکارمون تمام شد به ساعت تو ماش یوقت

 .میساعت وقت دار هیهنوز -

 .سخته قیدقا نیچقدر ا-

 :و گفتم دمیخند

 .رو بهت بگم ییزایچ هیخوام  یخلوت م يجا هی میبر-

 یم مکتیکه به سمت ن یو در حال میخلوت رفت بایپارك تقر هیبا هم به .رو حرکت داد نینکرد و ماش یمخالفت

 :گفتم میرفت

 زنم امروز عقدمه نه؟ یداد م دیو ومانتو سف شیآرا نیبا ا-

 :کرد و گفت نگاهم

 .من يخصوصا کت داماد-

 .مینشست مکتین يو رو دمیخند
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 :درآوردم و سمت کاوه گرفتم و گفتم فمیک يکه از پوشه م برداشته بودم رو از تو ییها برگه

 .بفرما-

 :گفت قهیرو ازم گرفت و بعد از چند دق شیآزما يها برگه

 .دونستم یم-

من من که چرا؟ و حاال کاوه  يدونستم وخدا یبود و من م یمنف ایالها بعد از رفتنم به استر شیتمام آزما جواب

 .کردم یهم درك م

 :کردم به گفتن شروع

بود که  يبرام جذاب بود، من تازه نوزده  سالم بود و اون پسر ییجورا هی دمیکه سپهر رو د شیپنج  سال پ -

 میبه خواستگار یوقت.خواست خواهانم باشه که شد یدلم م یمن آرزو نبود ول يبرا.شدیآروز م يهر دختر يبرا

 یم.کرد یم تمیموضوع اذ هی شهیهم ابعد سه بار بله رو گفتم ام ستیدونستم مال من ن یم نکهیاومد با ا

به  ازیو ن مارمیب یبهم گفت یوقت.داشت ازیتلنگر ن هیدونستم و فقط  یم م،یستیدونستم من و سپهر مال هم ن

 .رو کنار بزارم و پسش بزنم میگرفتم خودخواه میر زده شد و تصمدارم اون تلنگ یجراح

 :و ادامه دادم دمیکش یآه

 یکنه، من سپهر رو انتخاب کردم چون م یهمون جور که االنم باور نم...کنه یدونستم سپهر باور نم یم-

دونستم  یم.گهینمکنه و نه  یچون و چرا آماده م یرو برام ب يزیدوسم داره، اونقدر که هر چ یلیدونستم خ

 زیچ هی...کم بود نمونیب زیچ هیاما .ربلکه از همه نظ اتیکنم، نه از نظرماد یم یکنارش از هر نظر شاهانه زندگ

 .داد بهش فکر کنم یاجازه نم میدونستم و خودخواه یکه از همون اول م

 :کاوه نگاهکردم و گفتم به

شم چون هر چقدر اون من رو دوست  یدونستم کنار سپهرخوشبخت نم یخواستم خوشبخت بشم و م یمن م-

دونستم اما  یموضوع رو م نیا.چون هرچقدر اون خواهانم بود من خواهانش نبودم.داشت من دوسش نداشتم

ممکنه سپهر رو دوست داشته باشه و اونا کنار هم  گهیدونستم شخص د یکردم که م دایپ مانیبهش ا یوقت

 .شندبتونند خوشبخت ب

 :تاز کردم ینفس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ن.ف.ایپان  –با تو من خوشبختم 

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

خواستم برم  یکردند، م یم یهمه تو کالس جمع شده بودند و از هم خدافظ.میامتحان ترم رو داده بود نیآخر-

خواستم برم داخل .رفت یدخترا تا چند تا کالس اون ورترم م يخنده  يبه سمت کالس رفتم، صدا ششون،یپ

 :گفت یداشت م امیهم کالس از یکی بایز.ن رو بشنومدر صداسشو يچرا دلم خواست از ال دونمیکالس اما نم

 .بتونم تا آخرش بمونم دوارکهیترم هم تمام شد، ام نیبچه ها ا يوا-

 :کنارش نشسته بود گفت آوا

 ؟یمگه قراره نباش-

 :خنده گفت با

 .به درسامم برسم يبتونم با شوهر دار دوارمیام...خوام شوهر کنم یم یچرا ول-

 :گفت آوا

 .کن يهم درس بخون هم شوهر دار-

 :آوا زد و گفت يشونه  يرو بایز

 چه خبر؟ یچشم خانم با تجربه، حاال خودت بگو از اون پسره که گفت-

 :با اعتراض گفت آوا

 .ادیمن فقط گفتم به نظر خوب م بایوا ز-

 :ول کن نبود و گفت بایز

 بود؟ یخوب همون پسر خوب، اسمش چ یلیخ-

 :دیخند آوا

 .من، ول کن تروخدا يرو نیکرد دیامروز کل نکهیمثل ا-

 :خندان گفت بایز

 .تو جواب بده میپرس یم میگ یباشه اسمش رو نگو، ما م-

 :ادامه داد باینزد و ز ینبود حرف لیم یکه انگار ب آوا

 بچه مسلمونه؟-

 :و گفت بایز يبازو يزد رو آوا

 .اونم هست میهمون قدرکه من و تومسلمون...اریدرن يلوس باز-

 :دیخند بایز
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 مو داره؟ ایسرش کچله -

 :دیهم خند آوا

 .مو به سرش هست نیهم ينبوده برا ششیمثل تو پ یکس-

 :فکرکرد و گفت یکم بایز

 ه؟یخوب چه رنگ-

 :آوا جواب داد-

 .يقهوه ا-

 :دادمه داد بایز

 هاست؟ دهیتازه به دوران رس نیمثل ا ایپوشه  یساده م-

 :رفت جواب داد یم سهیکه از خنده ر آوا

 .پینه جلف نه ساده، خوش ت...زیمرتب و تم-

 :مرتبه گفت کی بایز

 اسمش؟-

 :بلند شد و گفت آوا

 .گهیجر نزن د-

که آوا داده بود درست مثل  ییدونم چرا نتونستم برم داخل، تمام نشونه ها ینم.دمیدر شن يها رو از ال نیا تمام

 نکهیندام و تا ا یتیاهم. بود اما من مطمئن بودم سپهره اوردهیانگار سپهر رو گفته بود، اسم طرف رو ن نکهیا

من . ندادم یتیاما ممکنه آوا باشه اما هم ستمین رگفتم من عاشق سپه یبه خودم م. اومد میسپهر به خواستگار

آوا، احساس من،  ينستم تمام حرف هادو یم.سپهر به خودم مطمئن بودم يخودخواه شده بودم چون از عالقه 

من و سپهر خارج از  م،یستیخدا بگه من و سپهر مال هم ن نکهیا ينشونه ست، نشونه بود برا هیمن  یخوادخواه

 .میش یاما خوشبخت نم میبهم برس دیکرده، شا نییکه خدا تع میهست يا رهیدا

 :دمیکش یقیعم نفس

رفتم مشهد، با خدا، با .نشونه و تلنگر هیشد  میماریب...ترکش کنم دیتلنگر داشتم تا بهم ثابت بشه با هیبه  ازین-

 .رفت و بهم ثابت شد نیبره واز ب نیاز ب میماریآقا امام رضا عهد بستم اگه سپهر مال من نباشه و ترکش کنم ب

 :صورتش نگاه کردم و گفتم يایکاوه، به تمام تک تک زوا به
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تونم بگم و بهش  یتو م دنیتونستم به اون بگم اما با وجود تو با د یکه نم يزیاون روزا کم بود چ يزیچ هی-

 .مطمئنم

 :زدم و گفتم لخند

 .چون مطمئنم دوست دارم....با تومن خوشبختم کاوه-

 :کرد و اونم گفت نگاهم

 .با تمام وجودم دوست دارم...افسونم-

 :گفت کردیکه به صحفه نگاه م یزنگ خورد، در حال شیکاوه خواست ساعت رو نگاه کنه گوش تا

 .میفکر کنم فکرکردند فرار کرد م،یکرد رید...ونهیکتا-

و به سمت دفتر ازدواج  میسوار شد  م،یرفت نیداد به طرف ماش یرو جواب م یکه خندان گوش یکاوه در حال با

 :آورده بودم گفتم ادیرو به  یکه موضوع یدر حال ستادیکه از حرکت ا نیماش. میرفت

 .ترك نامزد سابقم رو بهت نگفتم یاصل لیمن هنوز دل...؟يدید-

 :دستم رو گرفت و گفت کاوه

 .دونم یرو م لتیدل-

 :دیفهم یخوب بود که منوم یلیخ

 .ینداشت یآرامش رو در کنار هر گونه خوشبخت نیجز آرامش و تو ا ستین يزیچ یخوشبخت-

که خدا بهم اجازه داده بود کنارش خوشبخت باشم و به  يبه وجود.هم داده بودکه خدا ب يا هیزدم، به هد لبخند

عاقد شروع کرد به .میعقد نشست يسفره  يرو به رو یصندل يرو م،یبا هم از دفتر ازدواج باال رفت. آرامش برسم

بود،  یکنارم م آوا هم قیخواست تو اون دقا یم مدل. کنم ازیخواست راز و ن ینوشتن، قرآن رو برداشتم و دلم م

 :رو به دستم داد و گفت شیانگار که کاوه هم حس کرده باشه گوش

 .ندارم یمخالفت...يخوا یم یدونم چ یم-

 :رو برداشت گفتم یتا گوش.آوا رو گرفتم يزدم و شماره  لبخند

 .سالم آوا منم افسون-

 :تعجب کرده بود گفت یلیدونم خ یکه م یحال در

 دته؟یجد يشماره  نیا ؟ییتو-

 :گفتم عیبگه و سر يزیچ گهید نذاشتم
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 .ایفقط ب یبپرس یسوال نکهیدم درخونه تون، بدون ا ادیم نیماش هی گهید ي قهیتا چند دق-

 ...اما اخه-

 :خواستم بپرسه ینم

 .یشینم مونیپش...ایتو ب-

 یخدافظ هیرو با  یمغزش رو پر کرده اما گوش يادیز يدونستم سوال ها یبپرسه و م خوادیدونستم باز م یم

 .قطع کردو منتظر اومدنش شدم

با تعجب به .تونستم کل تعجبش رو بخونم یم دمشیاز همون موقع که تو چهارچوب در د.درست سر وقت اومد،

 :عقد نگاه کرد، کنارم اومد و گفت يمن ، کاوه و سفره 

 جا چه خبره؟ نیا-

 :کاوه نگاه کردم و روبه آوا جواب دادم به

 .کنم یمن دارم ازدواج م-

 :بود یعصب یکم لحنش

 ؟یبه من نگفت یچیبا عجله؟ چرا ه نقدریگرفته؟ چرا ا تیشوخ-

 :خواست شروع کنه که آوا گفت یعاقد کارش تمام شده بود و م.من و آوا شده بودند يمتوجه گفت وگو همه

 .دیچند لحظه به من وقت بد هیآقا  دیببخش-

 :من نگاه کرد و گفت به

 .باهات حرف بزنم دیاب-

 .میدفتر خونه رفت رونیو با هم ب دیبهم نداد،  دستم رو کش یمخافت ي اجازه

 :گفتم رونیب میدیرس تا

 .یزنیمراسم رو بهم م يآوا بس کن دار-

 :نگاهم کرد وگفت نیخشمگ

 ؟یکن یکار م یچ يتو تمامش کن، دار-

 :بود کالفه

 .رو بهت بگم يزیچ دیبا-

 :برم که گفت خواستم
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 .یدم ازدواج کن یتا نگم بهت اجازه نم-

 .ازدواج ناراحت بشه نیآنقدر ازا دیدونستم چرا اون با ینم

 .کنم یمن با سپهر ازدواج نم-

 :باال رفت ابروهام

 ...نکنه اون ه؟یمنظورت چ-

 :رو باال آورد دستاش

 .بدم حیبرات توض دیگم با یکه م نهیهم يبرا...نه-

نگفتم، رفتم سمت در که  يزیچ.خواستم هر چه زودتر به کاوه برسم ینداشت فقط م تیم اهمبرا یچیه گهید

 :صداش اومد

 .يسپهر رو ترك کرد شیدونم چرا چهار سال پ یم-

 :سمتش و گفت برگشتم

 .من تو رو به اشتباه انداختم-

 .ارمی یسردر نم-

 :کرد و گفت یپوف

اما من درمورد سپهر ...يدیدر حرفامون رو شن ياز ال دمتید میهمه تو کالس جمع بود یروز آخر امتحان وقت-

 .گفتم ینم

 ؟یگفت یم یپس در مرود ک-

 :کرد و گفت یمکث

 .انیشا-

 :دمیفهم ینم

 ان؟یشا-

 :رو گرفت دستم

بوده  انیدر اصل اون شا دمید ییگفتم سپهر رو جا یوقت. به هم هستند هیشب یلیاونا خ...برادر سپهر ان،یآره شا-

 .گفتم نه سپهر انیاون روز تو کالس من از شا. تصادف کردم یبودم، وقت دهیرو تو شمال د انیشا.هرنه سپ

 :و گفت دیکش یآه
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 نهیبب ،یچقدر براش ارزش قائل هست نهیخواست بب یدونستم و به سپهر گفتم اما اون م یمدت م نیتمام ا-

من نامزدشم تو رو  نکهیباز سپهر نذاشت بهت بگم و خواست با گفتن ا یهم که برگشت یوقت.يچقدر دوسش دار

 .يدیم تیچقدر بهش اهم نهیبه اشتباه بندازه تا بب

 :به پشت سرش نگاه کرد و گفت آوا

 .انیشا...نامزدم-

 .دیشد تفاوت هاشون رو هم د یبه سپهر شباهت داشت اما م یلیپشت سرم نگاه کردم، خ به

 :گفتم سمت آوا برگشتم و به

 .به کاوه خوشبختم دنیمنم االن با رس...آوا جون یخوشبخت باش-

 :خواستم برم دستم رو گرفت تا

 ه؟یمنظورت چ-

 :زدم لبخند

ازدواج عشق دو ...دوست دارم يبشنو ایدوست دارم،  یبگ یکیکه به  ستین نیازدواج و عشق فقط ا-

 .آرامشه...احساس دو طرفه ست...طرفست

 .رهاما سپهر دوست دا-

 :رو محکم گرفتم دستاش

 یاگر عالقه و عشق سپهر هم خودخواه. هیمن دوستش ندارم، عشق اونم مثل من خودخواه...ستین یکاف نیا-

تنفر . تنفره یآوا آخر هر خوادخوه. کنه کیحسادت من رو تحر نکهیداد نه ا یسال نشون م 4 نینبود تو ا

 .کنه یم لیرو به جهنم تبد یزندگ

و سر جاهامون  میلبخند به روم زد و با هم باال رفت. دمینگفت، به سمت در رفتم و کاوه رو د يزیچ گهید

 .مینشست

 .یدر کنارش آروم يکرد یکه با تمام وجودت احساس م یو فوق العاده بود نشستن کنار کس بایز

 :دمیآوا رو کنار گوشم شن يصدا نیعاقد شروع کنه طن نکهیاز ا قبل

 .دوستم یخوشبخت بش-

عاقد .کردم یدونه کاوه رودوست دارم وگرنه باهاش ازدواج نم یدونستم م یم. کردم، به روم لبخند زد نگاهش

 :شروع کرد به خوندن
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 ...محترمه، خانم افسون ماندگار زهیدوش-

 ...زیعشق، همه چ دن،یوصال، رس يدلم غوغا بود، برا تو

که منتظر  نیتا قبل از ا زا،یچ نیو ا هیبگه عروس رفته گل بچ یکس نکهیعاقد حرفاش تمام شد تا قبل از ا تا

 :باشم گفتم یلفظ ریز

 .بله...تمام بزرگتر ها يبا اجازه -

 يدرد، نه برا ينه برا ستمیگر. رو یخوشحال هیاز ته دل خوشحال بودن وگر يزمان بود که درك کردم معنا اون

 .بشه نه بهتر بمینص نیخواست بهتر یبود که م نیا يدونم اگر گفت نه برا یکه م ییشکر خدا يبرا یدرماندگ

 دیرا داشته باش یکس تانیدر زندگ شهیخوب است که هم چقدر

 .درنبودنش هم باعث لبخندتان شود یحت که

 "آناگاوالدا" 

 

 

 

  انیپا

 

 

 

 

  93خرداد   : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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